ššaťolicliý

cjrkrwnx dčgrpiš,
š obzwlčxssmjm zřenjm Ua Reformacj.

Uro sskoly a pro lid
wzdčlal

Karel Hcmš,
dobrowolně Ustaupilý protestantský pastor a doktor
lidrmmdrctrojl

Dědictwj Zmatejanskémn
,

obětowal j

Pantaleon NeUmanU,
kaplan w Záboři, Králowě Hradeckěho bčsknpstwj.

Uálladem Dědietwj Zwatojanskěho.
Pro rok 1848. u Čjslo x)(.

MGM
Ccna 9.5 erj Ua stťib.
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W Praze, 1848.

Tjskem knjšecj
kntbtiskárny,
Spnů
humllaarcibisknpskě
Haase, za fartora
Zosefaťtjšnjm,
. Žakaj

Bo:

Zlásste k dostánj Ukněhkupce Behčicha N.Kredncra,
na staroměstském namuěstj.

xToto prawj Oospodřn: Stůgtc Ua ccstách a poblcďte a tažtc
se na stezkp staré a wizte, která by dpla ccsta dobrá, a
choďtc po nj, a naleznete

občerstwenj dUssem swým.a;r

Jcremčáš 6, 16.

PčedmlUwa.
uuru

Základem

i wodjtkem dčgepisU tohoto

gest cjrkew bogUgjcj a wjtčzmi; a wssak, gsa
obeceUstwU wěnowán arco možná strUčUč

wypracowcist, gméno cjrkewnjho dčgepifU an
si erfobUge. Sprostičkým rošwrbem fe řjdč
chcč žcictwo a lid přeš prwnjch 1Ztero stoletj
rhchle přewésti, ale giž tU gim teU prawý
hled Ukázati, kterýmby cjrkewnj zálržitostč
požorowati mčli, aby co Ua cjrkwi Božského
a lidského, co wččnšho a čafného gest, dobře
ečozeznalč a proto Událostmť 16., 17., 18. a

19. stoletj se Uepomýlilč, alebrž pro matkU
bogUgjcj wčrnostj apro matkU wjtězUaU Ucti:
wostj Uaplnčni byli. K dosažestj cjle toho
zdalť gsem přimčřené dčge siťastUč wywolil
a fpogil, zlrarelowé Uechť rozfaUdj. Wedlé
přáUj gegich gfem se U reformacj Ueydéle
pozdržel, aU prciwč o této tak dňležčté čcistce

dčgepifUcjrkchjho žáctwo a lid dofUd málo
poUčeni gsaU. Reprawjm, žeby tento fpifek
UltramontáUský (žúhornj)še) Uebyl, neboť fe
Uikdc pod žcidnaU boraU Ukrýti Ueijj,
ale
w láfcc š prawdaU na swčtlo wystUpUge;
Řjm co střed gednoth pořád mú Ua očjch,
a milercid by se stal angelem pokoge a fpo:
mocnjkem by lid Uúwrssemi zpotwořilých
powčstj obklopený přcš Uč se wpsiiUUl a do

cjrkwe katolicke přcstanpil
Neyprjsněgfss úsUdky w děgepčsn tomto
wychcizcgj z úst protestantských.
Kýžby ch gediUci dUsse člčnjm tjmto

powszzena bhla, za to Uehmenfss mjstcčko
w cjrkwi wesele trpčtč a srdnacč pro Ui bo:
gowati! PáUU, k gehož oslawč femjnko toto
zaseto gest, bUdčž takě porUčeno!

W YUgšbUrkU l. P. 18:16.

Haafe.

e) Řjm

ležj Za borami. (ultra montea) !llpskými uu Ultrau

montánské sluge, ď ijem

co saublasi.

Prwnj doba lekwe Krčstowh.
Gd seskánj Dncha Zwatého na apesstely aš de
cjsaťe ťionstantina AUrlilého
(ččli od roku ZZ. aš do r. 312. po Uaroz. Páně.)

C. 1.

Uťjprmoa t srslánj Tišistewa.

Falešcnj

cjrkwe

kťestanskě.

Bčch

gest lč:ska uu prolo

stwoťčl člowěka

kswčmU obrazU a powolal ho k swatostčakbla:
ženostče Ydamowč a Ewě, dobrým, newťmtým
djtkěxm fwým, genž še swým twůrcem gedno
býlč a pospolU pokogně žjtč měly, wokcizal za
obydlj rcig, to newlrpssj, neossťastněgssj mjsto.
Y wssak zlomoslný satan hledčl na to sstěsts
okem zčxwistčwým, a lstiwč přrmluwil sprostťčké
nasse rodčče, že se od Boha odwrč:lčwsse, skrze
pýchU, mlsnost a UrposlUssnost hřessťlč; Bůh pak
to dopUstčl, znage zlé w dobré obrčxtčtč. Hře:
ssiwssjm wedlo fe tak, ǧako nňm po fpcichaném
břjchU. Qči se gčm otewťely; i poznalčť zrútU
swé erčnnosťi a winu na hada swčxdčlť.Nle
Bůh potrestal swůdnjka č swedenč. Než ď tre:

l
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stagjcj geho sprawedlnostj fe slaučilo mčlosrdrnstwj
a lčxska; ncbo saUdce wyhlčxsiro ortel i hned
gim spasitele sljbil, genžby ge od hřjchU a trestu

wyswobodil.
Bywsse wyhnani z rage, wkročťlčNdam a
Ewa na zemč, na leteréž nynj pro gčgčch hrjch
ležela Božj klrtba; a wssak těssili sc w staro:
stech a w bolestech swých pomysslenjm na budach

wykaupenj. Ustanowčw ale Bůh poslati fpa:
sirrle, proč š njm tak dlaUho messkal? Proto
že lidť negen trestU za hťjch zbawitč, alebrž
hřjch gčm zosskliwčti chtčl, což při swéhlawosti
člowěka padlého welmi tčžce chodjwú, gelčkož se

řjzenj Božjmu podúwú trprw tenkrút, když wssrho
kusiw, co držel za prospčssné, poslézr Uznati
mUsj, že zlé gest, a že to ď njm Bůh dobře
myslj a že gedčné Bůh geg zachowati může.
Taf se to mú ď každým hřjssnjkem; tak to
také na marnotratném fynU w Ewangelinm wi:
djme, genž teprw w té neykrUtčgssj bjdě k otci
swémU se obratil; ale lťtuge a kage se i hned
co neylaskawěgi od nčbo pťťgat dwl. Zanrchalť
sice Hospodin člowččenstwo w bjdř ale rUky
swé od nčho neodwraril nýbrž k přjsstj Mešsia
ssown ge připrawowal a zakonem starým wy

chowawal
Yn totiž 8 neprawostj rostach wjra w gedi:
ného Boha, w přikazanj a šasljbenj geho hasla,
Učinil Hospodťn š Ybrahamrm smlanU, proto
že on gediný prawau wjru zachowal, a roz:
množťl geg w narod weliký (1 Mogž 12.)
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Tento nčxrod zprawowal Bůh sčnn,xxu
wykúzal mU
wlastnj zemi, a dčxwal mU takowé zčxkony, genž

smčřowaly na budachho

Mešsičxsse. Proroky

k němU posilal, kteřjž mU pťipoijali

fmlanU

Božj 8 Ybrahamem a geho potomky Učinčnau,
a na Krťsta Ukazowalč. Z dwanúctera pokolenj
eraelských pbx)lopokolenj Judowo wywoleno,
z nčhož zasljbený Spasitel přigjti mčl. Byloť
pak také pokolenj JUdowo BohU wčrnčgssj, a pro:
tož č mčlegssj nrž ginč:. Čafowé se stúwaly čjm
dčxle tjm fmUtnčgssjmi; wýbljdky ale na Krista

se gasnťlo tjm che.
Poslěz, když newěra a nr: x
prawost žťdů a pohanů neywýš wystaupily,a když
fprawedliwé dusse po wykaUpenj neywrancnčgč
raUžily, pťčssel KrťstUš Pčxn, Mešsičxš. Když se

naplnčl od Boha Uložený čaš, wzesslo fwčtlo
prawé, aby žapudčlo temnost blUdU a newčrp.
Nš 4000 let čekalo člowččrnstwo na přj:
chod Pčxnč.

W neyhlUbssj chUdobě a

njzkostč

se narodčl z Marie,
nepswětegssj panny w
Betlémč; i byl pastýřům, od angela zwěsto:
wčm, pohaUům hwězdaU oznčxmen, obřjzkai:
zčlkonU poddún,

w chrčxmě obětowčxn,

od Sč:

meona poznňn, od Hrrúdesa prončxsledowčm,
od Boha zachowčm a tak giž prwnj fwé dnč
w nefnúzech a protiwenstwjch strňwil. Dwa:
núctťlrtý Učil w chrúmč JerUzalémském poneo:
prw, a obgewil wyšssj swé poslčxnj k Užafnmj
wssrch přjtomných. Giného o mlcideneckém wě:
kU KrťstowU ojsmo swaté newypranox:ge!;nd až
do 39 rokU swého žil saUkromnč, poddún gfa
1!2?
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rodččům swým; uu gak mčle ale 30 let dosúhl, ktex
rúchž zúkon k UčitelskémU úřadU požadowal, od
Jana, lčd naň přiwrawugjcjho křlěn gsa, bol od
Boha samého za Mešsiússe wyhlcissen. Potom
Ua paussť odssed modlil se a po 40 dnj a nocj
postčl a ncim na pťjklad pokussenj se podwolil
a ge přemohl.
Y giž nastaupil Učirelský tlřad swůg KristUď
Zežjš.
Učil nčxš o Bohu, že gest geden Bůh

we třech osobach, Qtec, SUU a Duch fwatý;
že gest Bůh wččný, wssemohancj, wssewčdach,
ewssudo přjlomen, neyweyš dobroliwý, swatý,
sprawedlčwý, mčlosrdný, neyweyš maudrý, praw
domlnwný, w slibech wěrný, nezměnitelný, doa
dokonalý, anhý dUch; že gest Bůh núš Qtec,
kterýž Učxm z lňsko Snna swého k wykaupenj
seslal, že potřeby Uasse obstarúxdň, w trčxpenj núm
pomaha, hťjchy kagjrjm odpausstj, nxilostčkdobrén
mu núnt Udjlj a na wččnosti nebe Uam při:

prange m Q fobč prawil, že gest zasljbený
Spasitel fwčta, Snn Božj, Qrci we wssrm ro:
wný, a že proto pťxťssel,aby Uúš prawé wjře.pon
Uččl, abh Uúm přjkladem ctnostč se stal, aby za

naš fmrtj swaU zadost Uččnčlbu Q Duchu Swa
tém rekl, že gest tčetj božska ofoba, naš Uččtel
Utěsstrl, poswčtčtel dčlrcedarů nebeských Přčkazal
něcm, abychom w Boha wčččll, w nčg daufalč,
geg mčlowali, gcho doslauchali, a w dUchU a w
prawdč gemU se flančli, rozUm swůg geho zge:
wenj, a wůlč swau geho ťjzrnj podrobUgjce. xu
Dcile Učil nňš Kristuď Ježjš, že gsme djlky Box
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žj, wesoolek bratřj a sestry, bližnj; geden gak
drubý k swatostč a blaženosti powolčm; dusse
nasse že gest nesmrtelnei, ktereiž od tčla smrtelného
se oddčlčwssč do rnkau Božjch přčgde; tčlo Uasse,

ač w hrobč porussenj wezme,

w poslednj drn

že wškťjsseno bnde, tenkrččte že wstanau wsslcknč
zcnxťelj, těla že fe spogj š dussemi, a wssčcknč
lidé jxoofxoolu že weřegnč od Boha saUšeUč a buď

do Uebe, do

mjsta

radostč přčgatč, ,nebo do

prkla, do mjsta muk, žawrženi budau;

tam že

gest žčwot wččný, tu wččnčx smrt. Přčfěczal Učxm,
abychom se wespolele mčlowalč, wsse dobré si přcilč
a ččnčlť, snčxsseli se, odpausstčli si, uUrcprmoowali
se, geden druhého k fpasenj weťxli.

Negen

ale že krčstč Uččl KrťstUš Zežjš,

anobrž i konal, čemu wyučowal, a ž;izrafy po:
twrzowal učenj swého. Z lčdu sobč Učennjky
wywolčw do zwlč:sstnjho wychowčmj swého ge
wšal. Po třech letech Uplym:l dle tagné rady

Božj čaš spasitelského djla geho; ipředpowčdčl
Učennjkům swým smrt swan,

těssčl gčch pogčssrčý

njm z mrtwúch wstúnj swého, sljbčl gčm Ducha
swatého, sedm swňrostj Ustanowčl a wydal se nrpřň:
telům swým. Ufmrcenjm, wzkřjssenjm a na nebe
wstaupenjm swým pošemské swé poslčmj dokonaw,
newidťtedlnau ččmwst fwaU zanočal.
Dwanňctero aposstolů 8 Matěgem, Ua mjsto
zrčxdce Jčděcsse zwoleným, prowč:děgj Krťstowo za:
wedené djlo, na slawnost fwatodUssUj počawsse,
w čemž také nčlstupcť gegich pokračuǧj.

Společnost,

kleraUžKrčstuš Zežjš k décl:
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ssij
wedenj spasitelskěho djla swěho založčl a ď
febaU DUchem Swatým spogil, še wssemi, grnž
skrze ni w něho Uwčťj, gmenUge fe gednjm slo:

wem kťesteanskú cjrkew.
Widitedlně Spasitel núš na hoře Qliwrt:
ské na nebefa wstaUpil, oblak geg wzal od očj
aposstolů; dal gťm ale to slawné pogisstčnj, že
š njmi, genž w djle wykaUpenj dlc geho Usta:
Uowenj po wssecky ťafy pokračowati budau,
gest a bude až do skonémj fwčta.
Kristuš grst trdy dUsse,cjrkew gest tělo geho.
Ll prolož mčt cjrkew dwogj,
newidčtelnaU a
wťdčtelnau stranUe Podlé třla mUsj wťdčtelmi
rjrkero z mnohých a mnohonúfobných audů po:
zůstňwatč: podlé dnsse, gcnž gcst dUch Kristůw,
kterýž Učj wsseliké prawdť, mUsj býti fwatée a
neomx,dlmec.Stane:lť se w nj omyl, pochybil gen
aUd, ťjdč se slabým dnchrm fwým, nr duchem
Kristowým.
Kristn po bofU byl hrUbý hřjssnjk,
proto ale Kristnš súm nebyl zneuctěn, a gedcmictcn
ro ostatnjch hodných aposstolů skrzr nebodného

fpoanposstola Jidňsse nrmůže býtť zawrženo. Ll
tak giž od počútkU swěho mťla cjrkew mimo

hodné i Urhodné aUdy, ty ale súm Kristuš wy:
lauťj a odfaudj.
Gako Kristuš Bůh:člowřk, tak též cjrkrw
choť geho,

božskaU i lčdskau strémku do se měc,

božskan skrzr Dncha Sw. od Krista gj sljbeného
a daného: lidskau wssak, poněwadž se trnto Duch
Swatý š lčdmť spoguge, dokUď dle Krčstowa
rozkazu co aUdowé gednoho lčla pod neywyšssj
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widitelnau hlawau pofpolU a tudy i š taU
neywnšssj newidčtelnau hlqwaU spogeni gfau.
K tomu cjli a koncč obdržela cjrkew celaU plno:
mocnost pro časnost č pro wečnost od Púna
swého, kteraU réž pod nepťetrženaU gcho ochra:
nau ku fpasenj člowččenstwa wykončnoěc. Bez
cjrkwe by wssecka Uadčge nalepssj wčcč, wssecken
ctnostný cwčk, taktéž wssecka nasse prawň swo:

boda dúwno wybynnly a člowččenstwo famo by
Upadlo do té zhowadčlě bjdy, w ktcréž túpagj
wssčcknč nčxrodowé, gčmž ono mčlostčplné slunce,

dKristUše

gesstě nežaswjtilo.

Gedna

gesi cjrkrw, poněwadž pod gednjm

dUchem stogjc gedno Učenj, gedny swútosti,

ge:

dnoho pťedstaweného, totčžpapeže, gednuatméž
kčxzeň, gedno

a rolěž zťjzenj mčx. Z toho také

wychčlzj, že cjrkew grdnoho Spasitele,

dncha, gcdnU prade
wa býti může erkew

gcdnoho

magjcj, toliko gedna pra:
gest cesta kU Krčstn, Kri:

stUď cesta k BohU.

Swala
gest cjrkew, Ueboťswatý gest Krč:
stUš, zakladatel gegj, kfwatostč ona sama wede,
mnozj wčťjcj swatými fe stali a swatýml fe magj

stati wssčcknču

Nposstolská

se gmem:ge cjr:

kew, poněwadž gi KrčstUš dUchem swúm na apo:
sstoljch a gegich nastupcjch založil a tč gi wzdčlali

a wzdčlawagj. nu Katolickú

t g. wsseobecnň

gest Kristowa cjrkew, gelikožwssecky národy wssech
časů awssech kragčn obsčxhnamč mčl; a mčmo to
tak gest zťjzenčl, že celého ťlowěka, 8 tělem i 8 dU:
ssj, od kolébky až k hrobU, do swé ochrany béťe.
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Ralxoženské, od cjrkwe prawé se růžnjrj
fdolečnostč nazýwame sckly kacjřstwa, a nxaqjli
do sebe kteraU ze znamek Udanúch, newowčxmǧc
se U nčch šúplna, wssecky wlastnoskt cjrlewe prawe
U Uich nenaleznrš.

Měla ale prawci cjrkew Kristowa nepatrný
.počatek; protož gi Pčm a Spasitel šrnu hor:
čččnémUpřčrownal. Wzrůstu nabyla na slawnost
lctnčc, na den feslanj DUcha fwatého
U welčkém smUtkU, wssak poslUssnč očekú:
walo malé stč:dečkozasljbenj mčstra“swého, kteréž

se na slawnost letnčc dokonale wyplnilo. Duch
Swatý srdce aposstolů,maaldrostj a Uměnjm napl:
nčl,č gazl)ky gegčch zwůsobné a wýmlnwné

Qdchazegjcjho Spasitele
slednj,

(Jan

aby

17,

wfsicknč geho

21)

Učinčl.

pťanj neywčtssj a po:
wčťjcj gedno

bylč

ke skmku přčchazelo. Zčde

domč:cj a pťjchošj, č cizj núrodowé slysselč ge:
dnan řečj aposstoly mlUwčti a wssak zdčsili se,
slyssjce geden každý gazyk swůg, w kterémž

gsau fe šrodili;
trowo

okolo

a w ten den na kúzanj Pe:

tťj tčsjců a krčxtce potom

pět tčsjc

mnžň k aposstolům fe přčpogilo. (Sk. Y. 9.)
Dnowé swěxtečnj se skončilč, a slowo Božj
prwnikrúte na půdč Jšraelské ssťastnř fe zaselo,
a také od žčdů domů se wrcitčwssjch do kragťn
wšdúlených přenesseno bylo, by č zde stý Užčtek
neslo. N tjm stawba nowčx ztťchannkého, Ukryx
těho zěcleladnswého, na swčrlo wystaUpčla a wč:
dťtelmi cjrkew sr obgewčla, aby Utwoťťla newčdčc

telnaU;uut.

g. cjrkew před twňřj wesskerého lčdU
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zewnčtř powstalú mčla od těto clijle k grdUotč
wnitřnj Uwcidčtť. Q tuto geduolU usilngr ne:
Ustčxlea se fnažj, aby sleiwa bola wzdčlweina
BohU, pokog aby mcžielidmi panowal a zemč
aby tak obdržela opčt twčxřnost ragfkau.
Kdy zlalý wčk tenlo nastanr? Yž boha:
bognosť nad hřjchrm swjtěžj! deo
gj wjtčzstwj

loto propůgčj? era,

z Boha pofslč: a skrz

cjrkew chowanú, podč:wanč:, sjlenč: a žachowančt.
Kterak to dopadci, zdalč na bljzleU, čili podúl

tohoto ssťastného wěku stogjme, tomU dčgepčš
cirkewnj
wyUčUge. Wčru, krcisné a spasitelné
gest to naučenj, an žnčho šeznňwécmc, gaký to
čaš w krúlowstwj Božjm.
Nle dčgcpiš cjrkewnj Uňš také powžbuzuge,
abychom ctčlč Boha, otce swého a cjrkew markU
swau, oožrhnčmj gegjho aUčastnč býtť žécdagjce;
neboť núm dčgeďiš Udč:wú, co wsse Hofpodčn
kzachowúnj a rozssjřch cjrkwe fwé we swčtč hřjchu
plném uččnčl a co činj dosawěxd, ba že stwořenj
ceprw skrže cjrkew úplným dobrodčnjm nadáno,
a žc wykanpenj w cjrkwč toliko možnú grst,
gelikož ona gen poswěcugc, kdežto bež pofwěcenj

a očisstčnj žňdný Boha spalťiti nemůže. Q, gak
drahan se cjrkew každémU stane, kdož gcn Uwúžj,
gak gi Bůh milostmč swými naplnčl, a gak
prozřetclnč a podčwnč skrž rozličné nesmize gč
weře, tak že ona stúle bogUgjc, stěcle také wjtězj

anúsledUgjc pastýře dobrého, ncUmdlenč amam
dře hleděc, co fe bylo ztratčlo. NaUčjš:li se ale
cjrkew ctjti a milowatč, také lépe a lépe poznúš
t
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gegj tagemstwj; horliwost twč: pro wer

bude

ohniwčgssj, žiwot twůg pťč wssem zčxpasu ssťast:

něgssj, a twň wýhljdka do budaucnostč radost:
nčgssj. Dowjš:lč sc tU giž tak Utčssených a
slawných Uxčcj w cjrkwč a o cirkwč: co mč:š
w nrbesjch teprwa k očekčxmcinj?!

N š takowýmto úmoslem a š pomocj Božj
osmnúctero cjrkrwnjch sřoletj si rozebjratč budeme,
owssem š nčch tu neymenssj čústečkU; než č ta negen
mile nčxš bawčti bUde, alebrž také bluboce nciš
dogme. Tam, kdež we stoletjch tčchto nagdeme
ústaw založený k nassemU poUčenj, potěssrnj,
wnchowčmj a whkauoenj, ústaw od aposstolů poo
chážegjcj a od ťčxdných Uústupců

gegčch dčxle we:

dený, úsřaw gednostegný w Učerch a w řňdech
pfwých, ústaw samý w sobčxswatý a k swatosti
dopomčchagjcj, ústaw obecný, pro wssecky časy

a lčdi gfaucj, a pewnč a erywratnč

trwa:

gjcj, tam gest cjrkew prawa a mčmo ni Uenj
než blUd, ale žadné spasenj; gen sama Uesworx
nost, ale žadný pokog
C. 2.

!nylánj ňpessželli:Uctr, anrl,

Zlan.

Pončwadž Jfraelský lčd dwanáctero poko:
lenj mage, podobiznau

byl a nasřinem lčdu kře:

sťanského: proto wywolčl sobč Pan Jež jš dwa:
nact aposstolů, grgichžto gména wedlé Ewangelč:
Um sw. MataUsse 10, 2. Z. 4. talo gsaU:

:Prwnj

Ščmon,egenž slowe Petr, a Qndřeg
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bratr geho , JakUb Zebedeůw a JaU bratr
geho, Filip a Bartolomťg, Tomaš a Matauš
publikčxn, Jaknb Lllfeůw a Tadiaš
Šimon
Kananeyský a Jidaš Jsskariotský, kterýž i zra:
dil ho.e Ty fobč KrčstUš Ježjš wywolčl, U wjře
ufmé wpUčil, a takéxwyslal,
aby wyUčowali
a křtilč ncirody. Yle že bw bhl eristUš, Syn
Boha žiwého: to nebeský Qtec neydřjwe zgewťl

Petrowč a Prtr to ncydřjwr wyznal. Na to
geg Pčm a mistr žčxkladem skalnjm cjrkwe fwé
Učťnil, a moc wčlzati a rožwazowati gemU fa:
motnému zwlcisstč a dřjwe, nežlč ostatnjm apo:

sstolům, pofpolU dal. (Mat. 16, 19; 18, 18.)
Yn wssak Pčm dúle prawčl: ))Gakož mne po:
slal orec, tak č gci pofjléxm wčlš,e: (Jan 20,
21,)
mUsjmeeto wsse na šewnčgssj poťč:dek
Uxezi aposstoly

potahowatč,

tak že geden ž nich

neywyšssj hlawaU drUhých bnl, gakaU byldosa:
wúde Pčln a mistr geqich. Přč toxň pťč wssem
slabosti Petrowy
dobře žnal, a při wssj lé:sce
wždy náň přjfným byl; ižUaltč lčlskUPetrowU,
ale aby také Petr nikdú na to nezapomčl, po
swém ž mrtwých wstanj po třčkrat si nechal od
nčg opčtowali, že grg che milUge nežli drUzj,
apak berúnky a owce, t g celé fwé stňdo, Učť:
tele a Učence gemU odewždaw, i UmUťenj geho
mU pťedpowčděl, a tak důstognost i břemeno

zaroweňnaň složil((Jan 91,15uo19)

Nlegako

KrťstUš Pan a nxistr nohy fwých Učrdlnjků Umyl
rownťž tak se mčl ten neywyšssj po nťm wždh

neyhlanťgč pončžowati.

,
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TUto přednost fwaU žnal Petr a dle Uj
si i počjnal; nebo hned po na nebe wstaupenj
Krčstowě, postawčl fe Petr U prostřed bratřj (Sk.
N. 1, 15), wolenj nowého aposstola nařjdčl
(Sk. N. 1, 16 uu 22.), prnmj kčxzanj k žčdům,
držrl, (2, 14.), prwnj křesťanskaU fpolečnost,
cjrkew žaložčl 2, 41.) prwnj zúžrak Učinčl
(Z, 6 uu 8.), Urwnj fe lťdU a w.rchnosti žod:

powjdal (3 , 12;

4, 8.), prwnj zúzračnau

ochranU Božj na fobč okusil (1!.), snčm apo:
sstolský zprawowal aprwnj slowo w nčm wedl
(15.) č pťčwoltl, aby se gčnj na slowútnost geho

odwolalť. (Sk. Y. 15, 14.) Gsa ď bratrem Qn:
dťegem geden zneyprwněgssjch aposstolů, negen
neydřjw se Uwúdj, nýbrž i wýslownč nprwnje
se gU!enUge,(Mat.10, 9) a on súm dlr hodno:
wčrných žprčxwLina,Kleta a Klčmenta, pomocnjky
sw. Parola, (Fčl. 4, Z) ža swé nčxstUpcrUstanowil.
Z druzj aposstolé dobře nahljželi, že wčdčtrlnú
cjrkew

Krčstowa

nrywyšssj

widčtelnaU

hlaxeoU

mjti musj, a že prwnj wčdčtelnú neywyšssj hlawa
po Krčstu Pextr byl, ktrrýž žapřenjm PúUa swého
bluboce klrfnuw, takowé pokúnj ččnil, že obrútč
se bratřj swých potwržowati mohl. (LUk. 22, 82.)
Boha

Mci:li každé swčlské krčxlowstwj nad sebaU
a mocnúře, ččlčowrchnost gakožto zčxstUpce

Božjho, aneb mú:lč dwogj, newiditelnaU a wi:
ditrlnan hlawU: u i proč by krúlowstwj Božj
na zemi, proč by cjrkew od toho byla ngmUta?
Bůh nčxš wede od wčcj widitelných. k wčcem
ncwidčtelným; dopausstj, abychom dřjwe co djtky

13
nedospťlé wněǧssj křefťané bylť, a .pozncncibla se

křesiany wnťtťnjmč stali;

wťditrlné cjrkwe třeba?uZ

a k tomu by nebolo

této teprw ta newč:

dčtelnél wychňzj, kťesiané totiž tak zwedenč, že se
Bohu w dUchU a w prawdě klaněgj. N paklčže
by tato wťditelnčx cjrkew widitelnaU Ueywyšssj

hlawu mjtč nemnfela: byl by nčxš Spasitel zby:
cečnúxustanowrnj zawedl, Bůh by byl Ua způe
fob nčpochopčtrlný skrz přemnohét stoletj papež:
stwj, wčc docela nekťesťanskaU, ochraňowal; wssť:
cknť papežowé,
mUčedlnjcč a zcistUUowé nčxbož:
ných a Učených mUžů bylč by lhňťi a bleižni

byli, že na takowéto Ustanowenj Krčstowo wsse
gsau zaklčxdalč.Nle, grstliže, gak pťedhangj od:
pornjcč,

cjrkew katolťckčxhned od swého počč:tku

hlawnj takowýto blUd w sobč zawjrčx, ana nčm
skrz osmnúctero stoletj giž držj: odeď to, že
Ueǧahl)nula, gelčkož blud z hřjchU pochúzj, a toto

dwé,

blUd a hťjch, wsseckobořj?! nu ij

fe

dokazUǧe lež odpornjků.

Na založenj cjrkwe Jeruzalémské pracowal

neyche aposstol Petr, alei giné cjrkwe w Pa:
lestinč a w okolj zřjdťl a prochúzrl. Byl také
w Yntčochič, kdež clťtclé Krťstowi k posměchu
gméno :akřesťaUé((dostali; a wssak mileraidi za
fwé prawé a wlastnj přigalč, a toť gest až po
dneš nasse neywětssj čest. Z Nntčochče se odebraw
Petr do giných kragťn malo:asiatských, wssude
hlúsal EwangelčUm obzwlčxsstčw Pontu, Kapac
docči, Galčxcči, w Bťtynťč; (1 Petr 1. 1.) Gak
doleangj neystarssj cjrkewnj otcowé, a ginj spi:
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sowatelowé, a obzwlasstnč gak swčdčj sama cjr

kew Řjmskú
wždycky

kteraž si Petra nrda odepřjti, ale

se k němU hlafj,

galeo djtč

k otci

swémn uo Byl sw. Petr chekrat w Řjmě, a
sice poprwé r. 42 p n P totťž dřjwe než od
Herodefa

Uwťžněn a z rUky geho angelem wyx

tržen byl, což se r. 44 stalo, kdhž se wratil
na slawnost welikonočnj do JerUzaléma N po
drUhe opet Perr do Řjma prčssed, cjrkew tu
kjdčl až do 67 rokU p. n P., w kscréžmto
roleU proroctwj mistrowo na Učmuse wyplnilo:
deen,
amen prawjm tobč; když gsi byl nxlad:
ssj, opafowal se a chodjwal gsi, kamš chtel;
ale když se zstaraš, wztahneš rUce swé a giný
tč opasse a powede kam ty nechceš.c( To pak
powěděl, znamenage kteraU by smrtj měl osla:

wčti Boha. (Jan

21,

18

19)

N oslawťl

Boba pod cjfařem Neronem fmrrj křjže byw
celých 25 let prwnjm neywyšssjm Řjmským bč:
skUpem, ač nebyl nepřetrženě w Řjmč. Dwč
epčsstoly, lerasné to pjsemnj pamatky swé pewné
wjry a pastýřské horliwostč, po sobč nčxmžůstawčl.
Gako byl Petr pužen a powolčm, žčdy na

křesťanstwo obracetť, takbylPawel mezi pohany
poslún. Nirméně ale.Petr předre tU Ueywřtssj
pohansko:kťesťanskaU cjrkew žaložčl: a Pawel
zafe přč každé

přjlcžitosřč do sskol židowských

chwčatal, tak že stdce aposstolůw nižúdným stran:

ným předobljbenjm pogata nebyla Přč prwnjm
pronasledowanj, gež žčdéJerUzalémsstj proti kře:
sťanúm pozdwihli, obgewčl se obzwlasslč gakýsi
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mladý farčseUš, Šawel, slepý to horlčtel oro
zeikon Mogžjssůw a welký protčwnjk.wjry Kri:
stowy. Negen že powolčl kusmrcenj StěpúnowU,
alebrž dochtč po wyhubenj Učennjků Pcině, od
knjžete knčžského lčsty do DamasskU si wyžňdal,
aby kťesťany tamnčgssj gjmal, a swcizané do
JerUzaléma pťčwedl. Yle Ua cestě fe mU zgewil
Ježjš a protťwnjka wjry leřesianské promčnil
w neyhorlčwťgssjho gegjbo hlasmrle. Tato pro:
mčna byla zbožnému aposstolU pohnútkaU, čgméno
Šawel w Pawel promčnčtč. Po swém obrčxcenj
odessel Pawel do Yrabťe, a zase se do Damassku
nawrúrťl, a porom po třech letrch pťčsseldo ZerU:
saléma, aby se kUčrnnjkům pťčpogil a Petrowi
se Ukúzal. S Barnabússem Cyperským nastaupil
cestu do Cilčcie a do Sčrťe; na to 8 rjm sa:
motným Barnabčxssem prwnj swaU čoelťkau cestu
k rozssjřenj kťesťansťwa konal do CUprU, Pam:
silče, Pčsidče, Lčkaonče; drUhau

cestU konal

še

Sčlau do Maloasir, tamtéž konal třetj cestu sn.daud
a wssude slowo Božj kňžal a m,čmo to č wčťj:
cjm psáwal. Geho epťsstoly: epčsstola k Řjma:

nům, 1. a 2. ke Korintům, ke Ǧalatům,

k Efe:

ským, k Filčpprnským, ke Kolosenským, 1. a 2.
ke Tefalonirrnskúm, 1. a 2. k Tťmoleowč, kTču
towč, k Filemonowi, k Židům hlUbokaU grho
Učenost ť welčkost daných mU zgewenj Božjch
w fobč obsahUgj.
waangelčsta Pcecnťsw. Lukúš popťnge.neim
žťwot sw. Pawla až do 62. neb 63. rokU p. rǧ.P.
W řčafe tom byl weliký onen aposstol nčxrodů

16
o 2 leta w Řjmč Uwězněn, a propUsstčn byro,
cestowal opět sem tam na bljku a we wzdcilj,
aby Kristu ctirele žjskal mnoho proň pretrpčl
žadosť mage rozdčlen býti, a býti ň njm, až
mu po 4 nebo 8 letech dowťčmo bylo, w Řjme
zaroweň š Petrem pro Pana swého Umrjtč.
Pod cjsařem Reronem mečrm bnl siat. Gedem
krčxte toliko, a to gen okamžťtť Pawel Petrowi

odepťrl (Ǧal.0 ., 11) uw a wssak tjm prúwě
fe gednota w Krčstu i cjrkwi Utwrdila, a mezč
občma aposstoly nčkterak porussenč: nebyla, tak
že ge Pčxn w qeřnom čase mUčedlnickaU koru:
naU oblažčl Nozdjl mezi pohany a židy mčl

býti docrla wyzdwižen

Pomnjky

stkwostné si

tito dwa aposstolowe w krcisných swých lčstech
postawilča, a wdččUé potomstwo broby geǧich

zbožným ansstěwowňnjm,

che

mnohé doleúzané zčxzraky Bůh

Geden

ale a to skrz

ge ctj.

z aposstolů až na konec prwnjho

stoletj, nebo až do 1 roku drUhého sřoletj wy:

držel: na wysoké geho stařj naražel mistr sam
Toho Uzrew Petr, řekl Ježjssowť: dPane, což
pak tento? Řekl gemU Ježjš: Chci, aby on tak
zůstal dokUdž nrprťgdu; co tobč potom? Ty
pogď za mnau.e J wyssla řeč ta mezi bratřj,
žeuby Učedlnjk ten nemčl umřjtč.. . (Zan 21,

21 uW.)

Gest to aposstolsw.Jan, milúčekPémě,

kterýž pťi,poslednj wečeťi na prsau Krčstowých
fpočjwal, swatau geho Matku k sobř přigmami
smčl, a každým slowjčkem w spifech fwých pauhaU
lčxskUgewj. W Petrowi wynikú wjra žiwčx, w
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Pawlowč pewUčc Uaděge, w Jam: ale srdečnú lú:
ska. N galeo wjra a nadčge přestaUaU, we wťdčnj
a požjwé:nj se promčnčwsse, a gen lécska zůstane:

rak Jan Petra a Pawla pťelrllwal.Pod cjsařem
Neronem nrboli Domicčanem, byl prý do kotle,
olegem wařjcjm Uaplněnébo Uwržen, iged mUsel
pjtč, ale nic mu to Urusskodčlo; načež byl Ua pustý

ostrow Patmoš

wypowčzen. Na ostrowč som

w řrn Pčmč (w Uedčli) žgewenj obdržcl, kterč

sepsal.(dew. 1 9 10) Z Patmoď byw špo
mocj Božj propusstčn,

w Efefu obzwlčxsstně žč;

wos swůg trawil a fmxtj pťirozenaU dofonal
takmčř plUých 100 let dočleaw a wssechno Ue:

snúze stoletj prwnjho přetrpčw.

Když wysjlený

stciřjm nic giného wčřjcjm kécžatinemohl, než slowa

tato: ))Syncičkowé, milugte se wespolek;e: geden
pak zposluchačů mu nansjtnul, že gim to famé
ťasťo giž ťekl; i odpowčděl:

:Oa wčtssjho wěcm

nic řjcč nemohn.e Ny takč tato powčst po!wr:

nge,

že byl Jan

nerolečný od milUgjcjho

srdce Kristowa. Y wssak i Jan se Uegen apo:
sstolowčPetrowi, Uýbrž t Uěcstupcigrbo KlimcntU,
podrobčl Pri sporném wolenj bisknpa w Ko:
rťntU rožcpřč nerozsaUdčl ZaU,

gefstč žiw gsa,

nýbrž Kliment bčsiup Řjmský

We wssrch dů:

ležitých wčccch obraceli fe kťefťané Zapadnj iwý
chodnj řjsse na Řjm. Kralowstwj Božj na zemi
mUsj widitelný střed swůg mjtč, kterýž ho 8 nee
widťrelným spoguge nw
Gak a kde aposstolé drUzj cjle swého dosslč,
o tom se toliko powčsti zachowali, a wssak ity
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dokazugj,

že ssli kam a gak dalekou mohlť, abn

wyplnilirýzkaz Pěmč: oGdauce po wssem fwčrě
kažte EwangelťUm wssemUstwořenj.e (Mar. 16,
15.) Fčlip bhl we Fryǧii neydřjw kamenowčm
a pak Ukřčžowčm; Jakub mladssj, syn Lllfeůw,
bnl kogem UtlUčen; Bartolomčq byl w Llrabčč

odřen a sťat; Tomaš w ančť probodnut; Ma:
taUš w Etyopťč koojm U oltaře proklan; Matčg
w ZudstwU zawraždřn; Marek byl neydřjwe

Pawlowým a Barnabassowým orůwodčjm na
to pomochkem Petrowým w Řjmě, a posléšp
biskUpem Werandrlnfkým

Gak

draha

musj

w očjch nassjch ta cjrkewx býti, genž tolik a taa
kowé krwe stč:la!

Marii pannU a rodťčfU swaU, porUčťl
Klťstuš Ježjš na křjžčJanowť, mčlačku fwému, ža

matku. L. P

45 nebo 47 w ZerUfalémč prý

zemřela, ale také fe prawj, že déle žťwa bywssi,

Jana do EfesU zprowodčla, a tam skonala.
Gako mladistwj tak poslednj gegj dnowé tč:
chaUncj bnlč a

ukrytť;

nč:m zůstal zastřen,

poččxtek ť konec

gegj

abychom bolestnau matku

a oslawenau nebeš krúlownu tjm che

na

okU mčli.
C. 3.

Uspxoťádánj cjrkme kťesťanskčw prwnjm
ském ftolrtje

apesstelu

Prwnj stoletj cjrkwe křesianskéslaUlo stoletj
aposstolské, pončwadž w nčm swatj aposstolé
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neyhlawnčgssj

osoby bylč, geden pak z nťch sw.

Jan

teprw na konci téhož stoletj zemřel.
Prwnj soolečnost křesťanů, cjrkew prwnj
založena byla w Zeruzalémě
Wčrjcj wraucně se milUgjce a tak též po
statrjch wččných taUžjce wssecky wěcč obecné mčli
Yniž zagčsté mezi njmi byl kdo nuzný. Neb, kteřj
mťlť pole nebo domy, prodčxwagjce pťinčlsselč

perze za ty wčcč, kteréž prodawalia kladlť před
nohn aposstolské. J rozdělowano bylo gednomU
každému, gakž komu potřebj bolo (Sť. N. 4, 3.1
35)
W bratrské lasce pospolu žiwi gsaUce, mezč
sebaU žadných rozdjlů rodU, stawu, možnostť
trpťti nechtěli, kteťjžto rozdjlowé, ať dle Učenj
Ujsma, též od Boha pochcizegj; od Něho by do:
pusstčni nebylť, kdyby nebylo hťjchU. :GedUo
srdce a gedna mnsle totč Utťssené wypodobnčnj
prwnj cjrkwe Zerúsalémské
N z nj klidně,
potichaunkU nowý pramen žiwota po wssecky
stranw se sozléwal
W prwnjch swých 37 lélech mčla cjrkew
Zeruzalémska tolčk času, aby swé neyhlawnčgssj
cjrkewnj zaležťtosti Uspořěcdala Wochowawala
swé wčřjcj dle ducha Krťstowa, učjc ge a doc
hljžegjc na nč Učťrelowěa dohlédači byli adossro:
lowé a grgsch pomocnjci. Čjm ch počet křesťaa
nU rox,stltjm ch přibýwalo práce abylo žapo:
trebj pořčxdekw úřadowúnj zawésti. Neywhšssj
dohlédačč čťli bťskupowé bylť aposstolé od samé:

ho Krťsta posročcenť. Mimo

nč mčl Kristuš

gesstě 72 Učedlnjků,p kteřjž ač tak úzce š njm

2.0

spogeni nebylť, byli pťedc do geho slUžbw po:
wolanč
A ž těch si aposstolowé swé snoludčl
njky wywolili, nenwětssjm djlrm nastupci swýmč
po městech, wrchnjmč ťekťtelč gednotlčwých cjrlewj
biskuoy ge učinčwsse
Qd Učch fe knčžj (dle
starssjch lčdu w židowstwn: starssj, po ťeckn preš:
bnteri nazwčxni) tjm rožeznúwalč, žc moc kněžx
fkau na gčně přinésti nemohlč, což gen bsskUpňm
nčxleželo. Pod třmito starssjmi čilť knčžmi staili
jčxhnowé, posluhowačč při křtu a giném po:
sweitném gednčmi. N že odrostlj pohrauženjm
celého tčla křlěni bylč, ženským křtčncům přitom
poslUhowaly žensté pomocnčce, jcihenky nažwaně.
Zabnowé a jčxhenko obsluhowali též chUdéa ne:
mocně, ku kteaémnž djlu od famých aposstolů

e sedm mnžů wybrano bylo a sire: Štěpún,

Fčlip,

Prochor, Rikanor, Tťmon,Parmrnon a Mikul.iš.
Gen křefťané neaUhonnj byli k úřadům cjrkrw:
njm přčpausstěni, a kdo křesianem býti chtěl, opraw:
dowč se kčltč a dobře byw w nčxboženstwj wy:
cwččen, mUsel pokřtčn býti. Y wssechny tyto
stupně, porúdky a zprawy cjrkewnj sluǧjhčerarchťe,
ústaw totťž, w nčmž mužowé nabožnj k nabož
nosti lčd wedau Učenjm a leázanjm, odměnau

a trestem
Šťastnj bylť prwnj křefťané pod
panstwjm takowým a ssťastnj wssichni nčxrodowé,
genž š duchownjm ťjženjm nepomjtlč.
Yž po
dneš fe zaá)owalo přjslowj: Pod berlau gest
dobře žjtč; berla pak, kteraUž biskupowé, pastý:
“ ťowé nosj,x duchownj ťjzenj znamenčx.
Čjm žčwěgssj br,dla wjra prwnjch

křesťanů,
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tjm ččstssj byly gegich mrawo.
Kam wjra wchňx
zj, od tam tUď břjch a nesstčstj wycheižj; a na:
opak, člowčk začjnage hřjchn fe oddúwatč, patr:

ně wjry pozbýwň; wer
hťjchU a nesstčstj Upaděc.

pak pronrdbčcwage do
Tak dobřj

a zhožnj

byli š malými wýmjnkamč prwnj kťesťané, že gc
sami aposstolowé d)swatýmir Uazýwali. N gak
to Krčstuš krčxsnčřekl: xChUdým EwangeliUm
se zxočstnge.c: (Mat. 11, 5.) Chudj obzwlčxsstnřše
wssemi silamč wer KristowaU wyžnňwali a žio,
wotem swým inepťěctelům gi fchwalngjce, žjskalč
mnohých. N nebe swé hogné požehnčmj na
prwnj
kčcsťany wyléwalo, utale že powždy
mjwalč dost Učitelů a mučedlnjkň, rproroků a
dťwotworců.
, “
K dussewnij
wxzdčlčmja zpobožnčnj usxeoélnu
se fchúZeli do chrňmU, čťli w domech kťesťan:
skúch, soolečnč se tU modljee a ža bratry nepřj:
tomné a ža wěrné zemťelé přjmlUwy činjce.
Ččxstky,o ze starého

zčxkona se gčln čjtaly a od

biskupa, nebolč od knčžj š wčroUčenjm a š
poUčcnjm mrawným gim se wyklč:dalo. Qbyčegnč
zpjwali žalmy nebo gčné pjsně. Služeb Božjch
djl neyhlawnčgssj

bylo lč:mčmj chleba, čilč wcčeťe

Pčmč, bylať slawenčc wečjrua po nj fe držjwae
ly tak nazwané hody. lčcsky, a wssak syto pro
wtrhlé Uežpůsoby brzo pťesialy. Bůh pak kťesťa:
nům prwnjm za gegich mrawnj pobožnost a ži:
wot ,zbožný rožlččnúch darů Udčlil; gednomU
dar maudrostč, ginémU dčwůčťnčnj, gčnémU pro:
roctwj, ginémU rožlččnost gazyků, ginémU wy:

00
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klčxděcnjřrčj. K nemocným, na slUžbéachBožjch
býtč nemobaucjm, dochčxzeli knčžj a modlilč se

nad njmč, mažjce ge olegem we gméml Pěmč,
a po wyznč:nj skrausseném ge rozhřessUgjce. W
potřebčxchwelikých,nrbolt we swatěm čase se postj:
wali, spogUgjcepůst swůg ď modlenjm, a z oběho
mčlosrdenstwj se prensstilo. Nryprwnčgssj fpolrč:
nost křesťanů w Jerusalemč,
sestawagjcj ze
žťdů pokrtěných, swčtčla sobotu, ale křrssaué w
Yntčochii, znohanstwa
obracenť, swřtčlč neděli,
gakožto pamčxtnj den z mrtwých rostčxnj Pčmě,
což poznenčxhla i křesťané ze židowstwa přigalč.
C. 4.

Ejrlwc Tiristowy šewnjtťnj a wnitťnj nesnážr
w prwnjm siolrtj.
Mladistwú
giž mUsrla

byla gesstě cjrkew Krčstowa a

přetčžké nesncize žrwnčtř

ť wnitřj

wntrpětč. Dělo fe gj, gako newiditelně grgj
hlawť. Sotwy že KristUš člowěčenstwo Ua se
přiǧaw se narodčl, giž byl pronňslkdowč:n anr:
wčnňč:lka Betlemskč: wyléwala krew swan. J kdnž
c:rkrw grsstč slabannkým narozeňatkrm bnla, giž
krwaceli neysslechetněgssjgeaj audowe Neydřjwe

byl Ukamenowanjahen sw Šlěpún, pak sw Jakub
starssj bratr Janůw mečemxsiat, sw Jakub mladssi
bratr JUdUw, š chramu swržen a kygem UtlUčen,
a napotom sr krwawxépronaslrdowanj Kristowých
ctťtelů rozssčroroalo che a wjre Wy se ptate,
gak to možnč:, že kťesťaně, lčdé tak pofognj,

do:
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brosrdečnj pronásledowúnč býrč mohli? Bezbožný
býwú wždy protč núbožnému; zlý poklňdčx gčž za
žlé, že někdo lepssj gest než on; nu temnost nenú:
widj swětla, Uoněwadž gi žapUnge: a tak nemi:
widj nčxbožnéhobezbožný, obáwage fe, aby mU geho
neymilegssj possetťlostč, w hťjchU nepřekňžel. Tak
žaslrpený

gesř člomčke,jpo cestcich neprawych

leré:čege.

Žčd nechtčl wčdětč, že KristUš wsse na sobť wy:
plnčl, což o něm w žúkonř prorokowčmo; a
že mu položil konec: nenňwidčl a prončxsledowal
křesťann z tobo bludného důmyslu, že by byli
raUhačč,nad Mogžjsse se wypjnagjcj; kdežto předce

súm Mogžjš žgewenjm poučen, Krista očekáwal.
N wssak i še židowstwem Hospodin strasslin
wč otťčlsl. Mčsto JerUfa!ém, mer neprawostj

wrchowatedoplňčwssi,od ijanů

r. 70 p. n. P.

tak wywrčxceno bylo, že kňmen na kamenU ne:
zůstal. Nynj teprw wčřjcj proroctwj KrťstowU

porožnměli, proť, wčda Pňn mčsto, plakal nad
njm. Lllepád Jrružalěma Ucbyl panzc trest Božj,
nýbrž také bauťlčwý prospěssný wjtr, genž nomč
křesťanské sjmř do kragin odlehlých žanesl, a kře:
siané roztranssenj žjskali wzdčxlených bratřj pro
krčxlowsťwj Božj.
Súm Krčstuš Ježjš zrnU
Psseničnému fe přirownúwú, kterěž w zemi padssi
umře, ale krúsnřgi a slawnčgi wžegde a mnohý

užitek přinese. (Jan 12, 25.)
Pobané nenáwčdčli a pronč:sledowalč kře:
sidny, poněwadž se nad gegťchchndoban Uréaželi
a buď Učenj gegich nerozuměli a nebo to od
swých pohanských mUdrúků zcela pťewrúceně za: .
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slechli; co neyhanebněgi wyklúdali tčto tagné noč:
nj fchůzky křesťanů, kU kterýmž Ubozj pronňfledo:
wanj,
pončwadž se weřegnč fhromňždčri nr.o
smělt, přinUceni byli; a winčlč ge, že by potagj
a w temnostech hrozné ohawnosti pachalč Ge:
gich wečeřč Panč, pončwadž se Učco o požjwa
Uj tčla a krwe dowědčlč rozkričowali za hrůžné
občtowanj lťdj a žranj mafa člowřčjbo; gegčch
mjrnost nxťli za bňzlčwost; gegich ossklčwenj se
modrl a ždrahan;d se gčm obětowatč a z oběr:

nčce požjwati, powažowalč za anurU a bezbož
nost. N kdykoli gaka rana Řjm stjhala, wčnU
tobo pťiťjtali křesťanům, pončwadž prý staré
bohn ctjtč nechtčli atiprý nynj fwůg bnčw na
cclé ťjssi stčxtu wylěwali Řjmský cjsař Klaudiuš
kťesťany drže ša židn, wnobcowal ge l P 50
z Řjma. stač Rero chlčgesi weliký Trojanský
oheň předstawitč a napotom stawby núdhernčgssj
wystawčti, walnaU čúst Řjma wypalťl a aby
sč:m zodpowjdanj Ussel, wčmt swau na kresťany
swedl a wssemožnč ge mučil, l. P. 64. Kéczal
ge do řeky Tidern Uwrhowarť, zwčřťdiwoké před:

hazowati a do pytlů zassjwati,kteréž slamaU owěl:
zúnp,fmůlau potřeni a w nocč roszjcenč k ogasnč:
Uj ulčc co fwjtilno slaUžiti mufely. J cjsař Do:

micčan ge pronasledowal u

Yle pohanstwo

bez nepřjtele a nebezpcčj bljsstjc fe w Uadherném

fwřtě wyhynUlo: pronasledowane kťesianstwo bez
zwlasstnjch zewnitřnjch prostředků pomocj Božj, fe
rozmrchalot
Mčmo tyto šewnitřnj nefnčlše Ulrpčla cjr:
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kew mladťstwú giž w 1. stoletj mUoho wnťtřnjch
nefnúžj od blUdasxúa kacjřů. Gedni Učenj aposstol:
ské o wjře bež skUtků (rozUměg bez skUtků staro:

žňkonnjch) zlé wyklčxdagjce, komtauwč:nj fwé bez:
božnosti a kščthbč gčm)chho Užjwali; fwobodu
nezbednaU znčho wywošUgjce, précwč tak gak fe

dčlo w 16. stoletj. Proti tčm whstaUpil fw.
ZakUb w listU swěm, žiwaU wer, gechj se skrze
dobré skntky, žčxdage.au Ginj na tom stúlč,
aby křrfťané z pohanstwaťžčxkon Mogžjssůw za:
chowéewali a fe obřezúwali. Proti tčm wystau:
pil fw. Pawel Uče, že w zčxkonřnowém staro:
zčxkonnj obyčege, nařjzenj aUstanowenj platnosti
nemagj, a od břemena židowské obřjzky oswo:
bodčl wěřjcj fnčm aposstolsfý. uu Gčnj chtělč služ:
by židowské š křesťanskýmč slUžbami Božjmi
spogiti, ginj zase mjchalč žč:sady mUdrúctwj po:
hanskéhp do křesťanskéhonč:boženslwj, ginj pýchau
nadUtč gfaUce o KrťsřU a wykaUpenj smyfslénkn
podčwné roztrussowalč, gčnj chlipnostj pUzrnč
gsaUce ifpolečnčl nečťstá obcowčxnj húgčlč. Pro:
tqž také nalezéeme we fw. pjsmč, gák si aposstolé
na blUdaře a kacjře Uaťjkagj a předeuččtelč lži:
wýmč wěťjcj střrhaU. Gak si gčž fw. Pawel
w lčst.echfwých kTčmoteowč na Hymenea, Yle::an:

dra, (j. Tčm. 1, 2().) a na Fileta x(ll. Timd 2,
17.) nařjkčr, :dktrťj od prawdy wypadsse prawčlč, d
žeby fe gťž stalo wškťjssenja w obrazném smnslU
gako umnozj z nassčnců ho beraU.
W listU
fwčm ke Kolofenským pjssex ten, samý aposstol:
:Hleďtež,
ať wčxš žcecdný neoklamú maUdrostj

2
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swětskaUa marným podwodem podléKrista. (2, 8.)
Sw. Petr w 2. listU fwém před lžiwými Uči:
teli střež;j, dgenž UwedaU sekty zatracenj, atoho
Pčma, lkrerýž ge wykaUpil, zapjragj, Uwozugjce
na seberychlé zahynutj.e (Lž 1.)
Rowněž tak sw.JUda w lťstU swém k stú:
losti w přigaté wjře wěřjcj napomjnň, k tomU
ge mage, aby se kacjťů warowali, nad njmiž
hrozné pomsty Božj pťipomjné:. (4. 5.) u Swaa

tý Zan w zgewenjswém (2, 6u

15) wýslow:

ně MťkUlassence nebo Búlaomity

Uwč:dj,

gedny a tyxsamé sektč:ťe,lid fwongjcj, by š mo:
dlčlťč hodowali a smčlnilč. WýstUpkem prwnjm
Krista zapřelč, druhým se posskwrnťli; a nebo,
an kťesťan skrz Krťsta na těle a na dUssi tak
draze obmyt gest, posskwrnilč aUdů .Čštxrisťomých.w
W skUtcjchaposstolských se mlnwj o čaroděgnij
imonU.

dY Uzřew

ťxnon, že skrze wžklčc:

dánj rUkaU aposslolských dúwú se Dnch Swatý,
podal aposstolům penčz, řka: Deyte mnč tU moc,
ať na kohožbych:koli wložčllrUce, přigme Dncha

Swatého.

Z dj mu Petr: Penjze twé bUďtež

ďtebaU na zatracenj, proto, že gsi sedomnjwal,
žeby dar Božj mohl bútč kaUpen za penjžee (8,
18) a t. d. Po tomto Šimonowi trženj 8 dUchow:
njmč úřady, gegich prodáwúnj a kupoweinj Ši:
mončctwj se nazýwčx, o kterémž obzwlásstnč w

stoletj xl: mlUweno bude. Dle powěsti Ščmon
tento w ijč
8 Petrem se šesscl, kterýž tU ge:
ho pohanstwjm

til. u

welice zawčxnčgjcj Učenj wywré::

W l. stoletj žčltaké blndať Cerčnt, kte:
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o Paml Ježjssi saudčl že by bhl člowčkobyčegný,
maUdrostj tolťko a núbožnostj nad gine wynťka
gjcj, ale přč krtU prý dUch Božj naň staUpčl a
do geho dusse se pohťjžil: a wssak přč geho UmU:

čenj zaš prý od nčho odstanpil, tak že trpčl
a Usmrcen bol gen člowčk Ježjš.
Cerťnt mčl žjti w Efer zňroweň šc sw:
aposstolrm Janem. Nle č tento lčlskyplný aposstol
wssyde mU dč:wal swau osskliwost znčctč, zacho:

wawage rozkaz Pěmč: :aPťlně se warUgté faleš:

ných proroků; ee(Mt 7, 1) ařjdč se radau Pawlo:
waU: Člowčka kacjřepo gednom adrUhém trestanj
fe chraň. (Tit Z 10.) J Cerčnt Upjral Bož
stwj Krťstowo a nepochybnč geg mčl sw. Jan
na mpslč, an swé Ewangelťmn psal, me kte:
rémž núm Božskaxu přčrošenosř KrťstowU tak
kďúsnč předsřawuge. u
Taktéž z kťesianů xze

židowstwa w stoletj l. posslť Ebťončté a Na:
zareysstj,
genž nmoho na zčxkonMogžjssůw
držjce obřady grho w cjrkew křesťanskaU wet:
katť chtčli, a o Krťstn rozličné a neprawé nú:.
hledy měli. ua N gťnj opčt Učšlč bludně o stwo:

řenj fwčta; ten že prý od Boha neywyšssjho,
neylepssjho nepochazj, Uébrž od menssjch nedo
konalých bůžků; i žle we swčtč že prý ne:
pochazj od zneUžťwanj swobodné wůle, nýbrž

od hmoty

BlUdari tčto slauli ǧnosiikowé, po

Učwadž pletlč do nčlbožensiwj

hanskau maUdrost, šuošiš

křesťanského po:

řečenaU.

d

ll
To gest ten kaUkol gegž po wssechny časo
nepřjtel mrži pssenčci segc; to gsaU ty šhnile

2
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ryby, genž se iše ždrawýmč wylowugj. Kacjťstwa
mufegj

k tomU slaUžčtč, aby

křesiansstj

Uččtelě

bdčlč a se modlilč, prawda aby wjtčzstwjza wj
těšstwjm wydobyla, a aby se dokazalo, že praw
da fe gen w cjrkwč nachazj, a že každý, kdož

z nj wystaupj, že padnr, zahyne gako Urjžmxta
ratolest.

:,Beze mně nčc nemůžete Učinčtč(( řekl

Krčstuš (Jan

15, 5.) Yle dle neomylných slow

fwých gen w cjrfwi grft KrčstUŽ a bUde. až
do skončmj swčta. Kdož cjrkew za matku nepťi:
gjmú, anč na BýhU otce nenachňzj.e:e)
Pakli núš kacjřstwa w poččltečnj cjrkwi
zarmaUtťla, potčssilč nciš opčt gegj ustanowcnj

a obžwlússtnč gegj Uččtelé. Petr, Paroel,
wzdčlěcwagj si swé
ǧimu zanechňwagj, i
Yposstolowé Ufnuli
dčele se wede, aniž

letjm aposstolským se rozlaUččwssedo ll.
stoletj cjrkewnjho wstanpjme.
u

Jan

Učennjky, a dUcha swého
požehnúnj swé i moc fwau.
w PčmU, alc djlo gegich
přrstčewú. N š tjm sto:

a lll.

C 5

Dálssj boge proli cjrkwi, a pro cjrkew w ll. lll
stoletj
Stoletj drUhé se nazýwú :,Ǧnostickée, poe
nčwadž w nčm neyche kacjřů Ǧnostčků bylo.
Wssechny sekty, tohoto a thho stolet.j powstaly
z pťjčiny té, že býřoalj žide pťewrarena ži
dowskú a býwalj pohané přewracena pohaUska
e) Sw. AUgUstin.
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Učenj ho Krisiowa núboženstwj pletli, Ujmi bo
obohatťti chtjce. K poslednjm patřj Ǧnostčcč.
Ti zawrhli, žeoswčt z nččeho gest stwoťen, a
stanowili dwč hlawnj bhlosťi,j dobraU a zlaU;
z widčtelné přjrody wssechno zlé wywozowalč
a o Kristu wčci podčwné a blúžnťwé Učťli. Pj:
smo wyklúdali dle swé ljbostč, což prúwč pra:
men wesskerého kacjřstwa gest, an bez wýkladU

cjrkewnjho ijsmč

toliko blnd swůg Uachňzjme.

Qko Ueprospěge, Bňh:lť swětla neděc; a tak ne:
prospčge rozum, Uenjlč oschen DUchem swa:
tým; ale toho gen cjrkew mú a gen w Uj
hp účastnť býwčxme. Mnohú kacjřstwj ze stoletj
prwnjho a drUhého znúmé, gesstč ledwa dle
gména; prchlyť gsaU pťed slUncem prawdy Kri:
stowy, ale od času k čan tmawé swé brlohy
opustiwsse pod gčnýmč núzwy se opčt wszngja
mezč lidč, ačjm ch pou pol„xanskUkdo žige, tjm
wětssj mčx zaljbenj wssech. Yle, gak wýš podot:

anto,

wždy ge Hofpodin doansslj proto, aby

byli fťesťané w bdčlostč Udrženť a sjla prawdy

Krťsiowy aby na slabostť lčdské fe onažala
Dowjdame se též skrže kacjrstwa, coby núm,
bylo dlaUhý čaš nežnňmé zUstalo. Z dam hnedle

přjklad uu Marcion,

syn bčskUpaSčnopen:

ského w Maloasii, byl od wlastnjho otce.déxn
do klatby a z cjrkwe wyolocowan BlUdy ǧno
stické š nčkterýmč promčnamč hlcisage, zawrhl
knihy nowozakonnj až na LUkússowo EwaUge:
liUm a deset Pawlowých lčstU Uččnťl tak ze
zasstj protč cjrkwč fatolťckč; ale dokazal tjm,
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žeť ona

giž tenkréct celaU šbjrku

spťsů nowon

zakonnjch mjti a ge we welké wažnosti chowati
musela Marcťon uwadj ty fpčsy a wypočj:
tčlwú ge. uu Wssechny sekty gfaU zrostliny, o kte:
rých .Kristuš prawj, dže gc nesstjpčl Qtec nebeský,

a proto že wyleořenčnybudau e (Mt 15 13.)
Powstawssr z neposlnssenstwj a z pých, tak
dlauho mezčsebau bogugj, až zahynaU Takowjto

bylč Zlntitrinitňťi,

genž Učcnj o neyswč:

těgssj a nerozdjlné Trogicť zawrhli, pončwadž
lidský swůg núhled nad Božskčl tagemstwj poe
stawiwsse tU hlanalč, kdež pokorně wčřťtťmčlť. u
Takowj byli Doketi,
genž se horfsilťna dwogité
přirozenostč Krislowč a gen zdúnlťwé tťlo mu
přiklúdalč, zapomjnagjce: že by pak gen na oko
lidsky gednatč mohl, ba že by tak i nasse wy:
kaUper negen nedokonalé, anobrž i zdňnliwé

ubylo.m Montančstť,

od gakéhož Montéma

zFrygče pochúžegj. Lln KrčstUš Dncha Swatého
“sljbil, Montún a dwčtťesstčné kťesťankn,Priscila
eu a Marimila, sr domnjwalť, žeby, ne rjrkew, a.le
onč DUcha sw. byli obdrželť a dary geho rozx
dčxwatč dmohlč. Y č hned počawsse mistrowatč

cjrkew, zawedli pťjsnaU pťepiatau kčxzeňw man:
želstwj, w postU, w kagťcnosti. Yle cjrkew
ge ze swého středU wylaUčita a wpmťeli. uo

Chčliasli

mčli za to, že pťed wzkrjssenjm z

mrtwých a před poslednjm saUdem tťsjcleté kréc:

lowstwj Krťstowo na zemč nastane Wpolowčcč
jll. stoletj blUd swůg odložťlť, ale rozličné lu:
teréxnské sekty opťt ho obnowily. uu Protť těmto
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a takowým kacjťům bogowalč mUžowé maUdrosti
a pobožnostj wýtečnj, od aposstolů neb ge:
gčch nroblťžssjch Učedlnjků wycwččenč gsauce

We

Fčlippiš obratil aposstol Pawel Klimenta,
genž pozděgi do Řjma pťissed nastUpcem Petro:
wým fe stal
Gemu se přčpisngj dwa lčsty ke
Korintům, w kterýchž wňžnč gako papež, ale
mjrnč gako ten neynižssj slUhakpokogč ak fwor:
Uostč ge napomjna.
Prckrafně o Uowozakomrj
občti w nčch mlUwě, důkaz tjm znamenitý po:
skyruge, gak starú a w prawdč aposstolskú gest
msse sw., ač gegj w libých a slawných obťadech
a způsobech pozůstč:wagjcj přjslUssenstwj tenkráte
gesstě zúplna pohotowč nebylo. Gcidro, bywssi
od Krista sstjpeno, od aposstolů hledčno, praU:
drm mUčedlnťcké krwe zaljwúno ,
Usslechtile
wzrostlo, a stalo se kU podin přknaU kwčtčnkaU,
wonného zěcpachUa sjly Uzdrawugjcj plnaU, gak
to skUtečně na mssč swaté po kolikerU stolctj

Uožorugem. u Tak maUdrý a nňbožný otec
cjrkewnj byl sw. Jǧnúc,
Janůwx Učedlnjke
Ten, gakožto drUhý nčxstUprePetrůw, dosedl na
bčskUpskaU stolčcč Yntčochenskarl a l. P. 107.
Krúsný žťwot dokonal mUčedlnickaUsmrtj; sedm
psanj nam po fobč zanechaw, w nčchž wane

dUch aposstolský u
Učedlnjk sw. Jana a
Zgnúcůw spolUUčedlnjkfw. Polčkarp,
bisiUp
w Smčrnč W žgewenj fw Jana stogj psanj
na cjrkew Smčrnenskau,

gegjž bčskUp, Uepochybnť

Polykarp, fetU chwéclj(2, 8) at d Qd nčho
mámr lčst na kťesťany Fčlippenské, gegž tito

ď
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takowaU Uctiwostj ssetřčli a čjtalť, gako apo:
sstolský. N ten zbožný lemet, takmčť 100 lct
stcetrgfa, bylx Upúlrn. Smirnensstj
wčťjcj pťi
gcbo fmrtč pťjtomni bywsse žalostnau swrčlwu
nňm o tom žanechali. Plamen fr rozdčlčl a
mUčedlnjk stčxl w Učm neporussrný.
Wonný žéc:
pach ž geho těla fc wyléwal uu tUť ho faran

dýkau probodl a krew prUdce ž nčho tckach
plamcn Uhasila. Smťrncnsstj wčťjcj mrtwolU
gcho si wyprosiwsse, uctčwč gť pohťbťlť a na
geho hrobč pameitkU geho smrti dlaUhěc léta

swčtčli.u

UčcdlnjlePolykarpůw bhl Jr en eUš,

fw. biskup Lyonský; genž š mučedlnjkem Po:
thčnem do Franca:ezka swětlo sw. Ewangclťmn
pťčnesl; tcn w fpčsech swých bludaře wowracel,
wjru prawan z dřdičného Učenj az pjsma swa:
tého dokazowal, a mučedlnčckau fmrtj w Lyonn

lx.P.

202. zcmřel. uu Hcrmaš,

ncpochybnč

Učedlnjk aposstolský, knihU frpsal ))Pastýře

po:
gmenowanau, widčnj, rožkazy a podobenstwj w
fobč obfahUgjcj,

kteréž prý

mU angel w twciřx

nosti pastýřowč podal.

Posléže UwúdjmegesstěSimeona,
zalémského bčskUpa. SlUgeť,

přijzný

Jeru:
Púnč

a we fwém 120 rokU l. P. 108 byl Ukťčžox
wčm.
Nčkolik tU Uwrdcných a od Uňmřstků
aposstolských ncim pozůstalých spifů ,oswčdčUge,
že KristUš slib swůg wěrnč drže 8 cjrkwj swaU
zůstéawč:: nrboť duch geho tyto fwaté cjrkcwnj otcc
naplnil. Sežnciwéxme z nich též, že knťhy nowox
zúkonnj dobťe znalč, neboť na nč fe odwolú:

e
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wagj a mjsta z nčch Uwáděgj. To nepkrňsnťgssj
ale gest, že Učenj swé neauhonným žiwotem ho
ozdobiwsse, přjkladnaU fmrtj pečetčlč N wssak
mocč a slč:wy fwé dokúzal KrčstUš Ježjš neaen
na cjrkewnjch předstawených, núbrž i na sprostých
wěřjcjch; negen na silných, nýbrž č na slabých

Zeny a panny, mladencč a djtky wzdorowali
wssemUlcikúnj a wyhrožoweinj, we walném počtu
tn neykrutssj mUky š taU ncywčtssj frdnatostj
přetrpčlč a bez přeslúnj wyznúwagjce a wrlebjce

Pč:na radostnč, w něm Usnuli. Na

to múme

přemnohčc swčdectwj. ou
C. 6.

Urenáskedewánj tťesťanů. Jrlicitaď ďe syny swými.
Qbyčegnú žaloba protč kťesťanům, prawée
mu Bohn w duchu a w prawdě se klaněgjcjm
byla ta, že prý Boha žapjragj, kdežto toliko
modly zawrhowalč. Yn tu prňwč mudraci nen:
zaslepeněgť gednalč, wyplnčl se Kristůw wýrok:
:,Chwaljm tě Qtče, Pane nebe a zemč, že gsi
skryl tyto wčci před mandrými a opatrnými,
a žgewčl gsi ge maliěkým.

Takť Qtče, neb se

tak ljbilo tobě.c (Mt. 11,x 25.) MUdrácč tčto
pogali mnoho dobrých cjsarů proti křesťanům,
gakoby bylť lidé zlj, swéhlawj, zpnrnj, nebez
pečnj Pohané sljdilč po křesťanech ze zisstnostč
a zUkrUtnostč, an starky utracených buď wrch

nosti neb zradcům přčpadaly N když pro wereg:
naU podjwanau

kťesťanč drawé

zwčřč psxedho:
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zeni bpli, tčssilo to pohanň.

Sw. Jnstťn mm

čennjk, zastňwal kťesiany pjsemnč a dogemnč.
L. P. 174 fe stalo, že čjsať Marek LlUrel NU:

tonjn š Kwady

a Marleomany bognge,

še

wssech stran od nich byl obkljčen, a k tomU
též geho Umdlené bogownjkh newpalččwčgssj žj:
žen swjrala.
Pogjtč a nepřčxtelňm ža kořist

padnauti, faUzeno bylo gťm. Llle kU podin
odpňrců swých, padlč tu křcsťansstj wogjnowé
Ua swč: koleUa, a w rom bčl hrom a blesky
zahnalč nepťčxtely Ua aUtěk. a do zčthbU; spadl
i déssť, lidé a zwjřata pookřeili, wjtčžstwj bylo

dobyto a wogsko dwoǧjho Uepťjtele zbawrno.
To učinil Bůh křefťanský, a na paměctkn téhož
modljcj fe onen pluk žwčm bnl plUk hromowý.
N tak wogna potomkpnč hřjchU a matka bjdn
profpčla k rozssjřeni Ewangelium; zbožnéx wjra
wogjnů oslawtla Spasirele Krista. m KU koncč

2. stolelj panowal Septčnmš SeoerUš.

Toho

do těžkč nemoci padssjho Uzdrawil š pomocj
Božj křesťan ProkUlUšfi; načež cjfař kťesťanům
přčxl. Nle “mcilo lidj chowú dobrodinj w pa:
dnětť, oxu ano dobrodčnrc gťm býwú poznencihla
až ,tťžek; hřjch, ktcrý,wsse Ua rUb obracj,
přewracUge miklonnost w nepťťrozené zčxsstj.

Tak též Marek anel

i Septimuš

Seweruš

prončxsledowali křefťany. Nčeywčtssj proncisle:
ď dowčmj ale Hroti njm pozdwihl, od r. Léjd9nu
951 cjsař Deciuš. Usilnge obrcicenjm pohan:
stwa Řjmský
siěet od zčxhubo Uchrániti,
léxkčx:
njm a hroženjm popnauti chtel xkťefťany k ostřj:
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bčmj obyxčegů pohanských,

a dčlwal

ge mučťti

a knčžj gegich odprawowati. Kdo muky frdnatč
přextrpěl, slaUl wyžnawač, kdo w nčch ducha
wypustčl, mučedlnjk. Gedno Uronúsledowúnj š
malýmč přesteiwkami stjhalo drUhé; poslez l. P.
312 cjfařskúm listem Mčlčmským dčma gest křex
sťanům swoboda w nčxboženstwj a wolnost fwč:
domj. W dronúsledowčxnjch těch Ukcižali se dobřj
č zlj křesťané, a cjrkew daremných pťčwrženců
se sprostiwssi Utwrdčla se. Qbyčegnč počjtěc fe
desatero wsseobecných prončxsledowčxnj křesťaUů
a sice 1. ža cjfaře Nerona, 2. Domčcťčma, Z.d

Trajana, 4.Marfa, NUrelťa,b. Septimťa, Seoera
6. Malčmčna, 7. Dccia, 8. Baleriana, 9. NUrelč:
ana, 19. Dčoklrciana. Kdo ale mUky gegťch za:
wraždčných obětj popjsse? kdo wypočte?

chen

přjklad na mjsto mnohých tU klcder

W polowčcč 2. stoletj žila w Řjmč gakč:ď
ctibodixci panj gménem Felicitaš.
GsaUc kře:
sťanka a brzo owdowčwssč, dč:wala wčřjcjm
i newčřjcjm pčekrcisný pťjklad zbožnosti. Modlo:
knčžj obžalowalť gi a fyny gegj U cjfaťř, žeby se

rauhala bohům. Na rozfaž qsařůw UUtil ge
wťádař, by bohům obětowali; nčc na matce
dokč:zati nemoha,pťemlamoal gi, aby sama gsaUc
hotowa

Umřjtč, alespoň

djtek

swých Usselřila.

TU deelťcčtaš: Bthč bUřaU, nebudau:lť občto:
watč bohúm; budan:li obětowatť bohům, zahy:
naU.E Druhého dUe wlaidať matkn še syny sed:
mť opčt Ua saUdnj mjsto powolaw, mlUwčl kni:

oSmilug

se nad syňy swýmč, nad tčmťto do:
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drými, kwčtaUrjmi mlňdencč.e Nle srdnatť oda
wece žena: :Twé milosrdenstwj gest zločťn a twé

napomjnánj Ukrutnost. Yyto, synowč mogi,
wthrU k nebefům popatřre! Tam Uécš očekáwa
KrčstUš še swými swatými! BogUgtež pro řUsse
swé! DostUgtež we wčrnem milowémj KristowU! e
J dal gi wlúdař poličkowatť, že puý se ooo:
wč:žila, w ǧrho pťjtomnosti rožkazem cjsařo:
wým žhrdati a k tomU též fony sioč nabčldatč.
Na to se k gegjm synům obrúrťw, genžxslaUgj:

JanUar, Felir, Fťlip, Syločm, Nleran er, Bi:
etališ a Marciališ, bržo lúkémjm, brzo wyhrožo:
wěmjm gčchpohnauti chtčl. Redoscih úmysl swúg
dal neystarssjho metlami mrskati a wssechnp do
žaleiťe zawěstč.

Každý z nich zůstal stalý a tcn

neymladssj roznjceně zwolal: dGsem sluebnjk
Krťstůw! Geg wyznawam ústy! geg nosjm w
srdci! geg bez přestanj wzýwam! grdnomU Bo:
hU se klanť w útlinleém stařj mém na maxldrost
kmety přewýssUgi!ee Q tom když wléadař cjsaře
sprawčle ten saUdcům ge wydaw, k smrri ge
odsaudťli dal.
Wssťcknč Udatnč trpčlč. Geden
byl bičjkami, na kterýchž olowěné kUličky wčsely,

Umrskan; dwa khgmi UrlUčeni; geden š anrssi
swržen a rťť Byli š matkaU fťati )ou Tak lécska
leU KristU sjlj, že marka swé djtko k neyhroz:
nčgssj smrti powzbužowala a ti mladenečleowé

obřrowali neohroženě žiwoty swé! J oslawowa:
lo křesťanstwo 8 srdeťným plesrm takowé skutky,
)

Tak gako w e::arem zakoně matka sedmi bratrů Mao
chadtxegských

j
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trwaliť w pamětč i w ústech lidských a roznjtilč
tčsice wěrjcjch, že palmU
mUčedlnčckaU sobč
wydobpli. Palma mUčedlnčckúbyla wytknutý
cjl prwnjch křrsťanů, gegčch rozprawka dennj,
gegich tauha srdečnú. Gak hluboko pod njmi,
tčmčto hodinami, stogjme my! W lůmx křesianx
slwa wychowčxni ǧsaUce od dětinstwj, ssťaslnř
a pokognč žigeme, 18tero stoletau gebo slňwU
na odčw magjce.
Yle nechccme wčdělč, co gcst
swatého. Modlčxm obětugeme: pýsse, lakolč,
fmilstwU z bjdného famomilenstwj a z ničemné
búžlčwostč w fobč a wůkol febe nefwatě trpjce.

Zr opomjtněme takowauso modloslužebnostj, a
duch

nowý,

lepssi do núď wsťaupj a dopsxčmo

nam bude, w žiwotě i w smrtč wyznúwati na:
ssehoPana a Spasitele Krťsta Ježjsse, aby i on l
naš wyžnal před nebeským otcem fwým
Nč:
kteťj wěřjcj podlehli wrlfým slibům Zapťeli Kri:
sťa a žjskali si pozemské sstčstj; ale i pohané
lrpssj gfau gjmi gafožto zrčxdci zhrdalč; mUčeni
pak byli od swého swčdoms, widělč blaho
fetrwalých wyznawačů, gegich čest, gegich wjtčz:
slwj, tussčli gegčch wččnaU slciwu; o gak nr:
ssťastnýmč tU fe cjtilč! uu Gčnj křesčanxéodpadli
pro broznaU třžkost a bolest; ale litUgjce dtoho
wnznawali fr z péch swébo skraussenř, a knťžj
odpadlce tyto opět do cjrkwe prigali, a želena,
odpusslěna a zapomenuta byla kratťčkú newčrn
nost gegčch. To se Učxm každodennť přčhúzj;
kagjcjm ale zemč ixqebe Uécřučjfwé otwjrň.
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x
C 7
!Ušrnst a Utwoťenj cjrkweAristowy w 2. a 3. stolrtj.
Yč mčla cjrkew dost wnitťnjch a zewnťlř:
njch nepřútel, a w pronňsledowúnjch od žčdči
a pohanů,
od xsblUdařů a kacjťů, od muřrčxkň

a knjžat pťemnoho trpčla, proto předce Ewan:
gelium dale a dale se rožmňhalo z kragčny gedné
do druhé, z Palestinn do Llrabče, do Eǧypta,
do Chaldee a š Řjmskýmč plUky, do Nčmecka,
do Francanžska, do Llnglččan Swčr zagisté wssecku

swau sjlu, mrč a oheň, bde

a hanbn prosi

cjrkwč wynaložil, brňny pekelné protč nj po:
wstalw:mu nčcménř EwangeliUm swjtčxžťlo, ba
neytěžssj jUexossč:teléswé sobě podrobilo;
což ten
neywťtssj a neyofwčdčeněgssj žeišrak gest.

erkew,
choť Spasitele nenlaskawčxǧssjho,
gest laskawa, Učcménč na wčrnost a na mraw
nost pťjfně držela Prigetj
do kčesťanstwa
Uodrobeno bylo mnohým žkausskam a přjprawč:m.
Kdo si roho žňdal
mUsel rukogmj za febe
postawčtč ,

že

wsseckno

powčnnosti

křrsťana

aUplně wykonň, dosty žr žachowú, težkých hťj:
chů že fe wystřjbč: a shromňždčnj pilnč že na:
wsstčwowati budc.
Mrawy wedlč křesťané takowé, že fe gim
pohané dťwili, Uepťčltelé že gen xlhaure zlé o
nčch mluwťlč;e obhčxgcčwjry .Krčstowy ale že š
radostj ťjcč mohlč: Učt“e se wjru Uassj žnňti z

gegjho aučinkowčmj! Qwssrm že w tak walném
počtU křesťanůi neswatj se Uachúzelč: ale wůbec
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wssicknč jťdyli pracowiqj, poctťwj, setrwalj
a
zdrželčwj tak, uže mnozj, ani wjna“, ani masa

nopožjwalč, alebrž mlékcm, owocem a waťrnjm
se,žčwilč. Ljá)wU, lakotU„smilstwo, Uúdhern,
nčxsilj zanechalč newčřjcjm, na swé wžnessenostč
welmi si žaklúdagjcr, Uežli abU se hťessenj žadalťr;

a, bohatstwj swé šezúkona B,ožjho, že swč:tostj
Krťstowých, z blažených wnbljdek do wččnostč
wécžjce, nč;écdné rozkossi we swčtč che nchledalč.
Hledčli

si grn

žčwnostč poctčwé,

))od

wsscxlčké

zlé twčxřnosti fe zdržUǧjce.er (l.
Teš. čd, 22.)
Zřetrl swůǧ žcela Ua wččUost obracelčx; a skUtrč:
ně na zrmi těro gen w nadčxǧť k Bohu ssťastnč

byli.

Hřjssnjkům a odpadlcům wymčřila pr:

wotnj cjrkew pofčxnj tubě a dlaUhé. Křo fe težce
prowinťl, býwal wyobcowčm, a chlčw ,opčt do
cjrkwe pťčgat býti, dost často weřegné wožnčmj
pťed fhroUUiždčným kuěžstwem, nebolč pťrdeš
wssemi wřřjcjmi Učťnčtčmusel. jMnsel se nčkdy
až d“o smrtč kcitč. Poznenčxhla bylo kaǧjcj cwč:
čenj pewněǧi Uspořčxdúno axk núležčtémU geho
wedenj byl Ustanowen zwlčxsstnj knčž; n.ebo biskU:
uxoowépři giných pracech swých famotnj k tomU

neoostačowalť, an

mnozj Ui pronúsledowúnjch

odpadsse litostnč fe o pťčgctj Uchčxšelč.A ač tak
xtxché a dlmché pok“únj se Uklúdalo, Učkdo až, do

smrtť, podrobťli sr mU kagjcj mčlerúdč; an
staťj křesťaně powažowali klath cjrkewnj za
wčc neyhrošněǧssj,u pončwadž dle zgewného učenj

Pawlowa

(l Kor. 5, 5) každý z cjrkwe wh:

obcowaný

hťjssnjk wydún

byl

satanU

k zxax
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bUbenj tťla, aby duch spasen byl w den faudx
ný Pčma nasseho Jezjsse Krťsta.
Ustanowenj cjrkewnj se poťúd důkladněgi
wytwarowaly, úřadowě cjrkewnj fe rozmnožoa
wali, gednotliwé obce do okresů a tč zafe do
hlawnjch okresů se uzawjraly, Řjm pak ge wssecky
zprawowal, rozepre rowna,qe a we wjřc neblaudě
K. p. Křesianě ze žťdowstwg slawčlť slawnost
welčkonočnj ten samý den, na kterém židé
swčxtky přefnčc swřtťli, totiž

14.

mčsjce Nifan,

čjli 14tý den po prwnjm nowomčsjci na gaře.
TUdy se stalo, že Uěkdy den umnčenj a z mrr:
wých wstécnj Púně na giné dny padl
nežli

na pč:teka na nedeli,a aže

bnl tUhý půst

týhodnu swatého přetržen
Zúpadnj křesťané
ale pamatku UmUčenj a z mrtwých wstěmj
Púně konalč wždy na weliký pňtek a w ne:
dřlč, melikonoce gťm powždy přťpadly na ne:
dťli po prwnjm garnjm údlňku. J tu giž
(l. P. 150.) cjrkew wýchodnj a zúpadnj we
wčci té

se porownatč

chtřly ,

obzwlasstč

za

Polčkarpa , bisknpa Smirnenského a Nniceta
bčskupa Řjmského ale neporownaly
Ll opčr
za přjččnan toho porownanj rpžlččnj Sněmo:
wé l. P. 196 držúnč byli, paprž Biktor wy:
obcowanjm z cjrkwe wyhrožowal, a newjme,
že by mU byl nřkdo tohoto prawa Upjral;
zčehož sežnati lze, w gaké wúžnostč Řjm skrze
Pelra stúl Tolifo profba biskUpů druhých,
gmenowitč sw. Jrenea, aby neywyšssj hlawa
cjrfwe skrze rozličnost w obřadech pokog křcfťan:
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ský russiti neračila, wymohla na BiletorU, že
hrožby swé nesplnčl Llž posléz fněm Nčcenskýl. P

Z.ZZ cjrkwi zapadnj, ijské

za prade

dal.

Gčné rozeprj a roztrženj pozdwihl Rowa:
tUš, kněz Kartagťenský.
Tento a FťlčcisščmUď
jahen odporowali bčskUpUswémU Cčprčanu , že
prý by š odpadlcč tUzr pťstč zachélzel Do

Řjma NowarUš prčssed i tU dwě strany na:
ležl Gedna strana nakladala š odpadlcč mjr:
nč, a w čele gegjm stéll KorneliUŽ,

biskmoa Řjmského zwolen byl.

genž za

DrUha strana

nakladala 8 odpadlcč weťmč pťjkře, tak že gich
,Uegen do společnosti cjrkewnj zpět přčgmaUti
nechtčla, nýbrž i soafenj wččné gim Upjrala;

uu a w čele strany tčto stal Nowacian kněz
Řjmskýe krerýžza wzdor o papeže se od swých
wyhlasitč nechal; a prawč ne k mjrnému Kor:
nelčowi, nýbrž k přjkrému Nowacčúnu Nowa:
tUš se přčdal aš Ujm setkU zdwčhl, ktrraž wyr
dawagjc fe za cjrkew ččstaU, prawau i křest
od cjrkwe katolické gakož č každý křest od kacje
řů Udřlený žawrhla.
Nč dosUd se biskUpowě
nrfnesli; zdaž by křest od kacjřů Udělený platen

bdl ččli nčc. Wýchodnj cjrkew ho zawrhowala:
zčxpadnj ale za oplatný Uznúwala, bylli
we
gmeml Trogice neyswětčgssj Udčlen. N protož
wc wčcť tě mnozj sněmowč držani a wc snč:
mu Nťcenském l P. 325 cjrkwi Řjmskč, zapa:

dnj,

opět za prawé děmo bylo. uu Prawidla,

kterýmč fe cjrkew Krčstowa

we

wěcech wjry

amrawů řjdila, bhly pjsmo swate atradicj.xžu
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Co 8.

x

Cd pjsmn a dčdičnčm Uěrnj.

Q pjsmu a dťdičném Učenj (o ústnjm po:
dčmj, tradčcj) slowo gesstč promlUwťti musjm.
.skrčsťUš Ježjš učťl aUstně, nčc pjsemnjho po sobe
nezanechaw, a Učenj fwé Učxmústnč pozůstawiti

proto Uznal za postačitelné, pončwadž nam
DUcha swčho dal, genžby naš do wsselčképrawe
dy Uwadčl Poruččl swým aposstolům Uččtč,
křtjti a wsse zachowawati, cožkoli řekl gčm MU
mo to, newzdčlani gsaUce, 8 psanjm se mnoho
zabýwati nemohlč, obzwlasstně w takowém čase,u
kde lčdé

raděgč

poslaUchalč,

nežlč čtli,

pak byly wzňcné a přjlčš drahé,

tolčko opfanjm opatřowali

u

čowanjm rozssčřowal č Krťstuš

knihy

an si gčch

Ustnjm wUU:
i geho aposstoc

lowé swaté Ewangelčum. Poznenňhla zaznamea
nali Uččtelowé to, což ze žiwotopifU Kristowa
za to neyblawnčgssj drželč, a tak pfalť nčkteřj
aposstolowě rozlččným sborům kresťanským, abh
swé

Učenj

w

gegčch pamětť

Udrželč

Nle

dlanhý čaš spčfy tyto nesi!jralť, na Ustnjm wya
Uťowčmj prestáwagjce. Teprw ku koncť Z sto:
letj z bčxznř, aby se mezč aposstolské fpify ne:
podstrčili spisy nrprawé, Urččlo se, které spčsp

bezpečnč prawé gfaU N kdo to urččl? erkew,
tradčcj, aUstnjm podanjm dědičným Učenjm Če
sprawugjcj
N z toho gen se dowčdťti mohlo,
coby božfkěho bylo aco ne. Toto dědičné učenj
ge :z

čňsti dndi,ťdčtelnč složeno

w

knčhčxch nčxčxožu
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Uých cjrkewnjch

otců ze wssrch wčků a čěestť, ne:

widčtelnč na Krčstu Ježjssi spoťjwč:, kterýž po
wssechny

dniu 8 nčxmč gsa,

cjrkew

do

wsselčkč

prawdy Uwčldj. N nebo gest to fmenfslenj ro:
zumné, že bh Duch swatý spčfy nowého žčxax
kona wdechnul, že bh ale nic gťného che nee
wčdčl? že by ge gednoho každého dle lťbosti
wyklňdatč nechal, a že by byl KrčstUš we Z
letech ncuččl a neUstanowil che,
ncžlč cox w
nčch zaznamenúno gest? Kterak tedy ťjci mohl:
dGesstč mnoho mňm mluwčti wúm, ale ne:

můžete snestč nynj?

(Jan

16, 12.)

Pozděgi

gim to zgewčt rč:ččl, (S.N. 1, Z) onč to fwým
ncistupcům austnč podúwalč; a gen tjmto ústnjm
podčmjm ťčlč dčdččným Učenjm ge frownčmj:fe
celé cjrkwe we wčcech neyhlawnčgssjch ntožrxo.?eu

Byla

cjrkew kťesťanská dťjwe, Uež bnl nowý

zčxkon„sebrcin, agesstč dřjw, než fr knčhtčskaťstwj

wynafslo. W zemjch wzdňsených dosawúd gsaU
dobřj kťesťané bez pjsma; uo a pjfmo xxsamo
Umohý čleinek wjry dost gasnč a podrobně ne:
Udúwá; protož ho žčwě slowo cjrkwr whkleecdci.
Yle xžádnč: společnost křesťanů bn fe ďlauho

bez

tradčce neudržela, neboť pjsmo gednotu nepůsobj,
nýbrž dobrý wýklad pjsma; toho pak gentradice
poskyruge. Kdo by rúd cjrkew pomčul, pjsinn
buď wlastnjm wýkladem nňsilj ččnj, nebo dťdčč:
ným Učenjm opomjtú. Qdkuď pak to ale wjme,
že pjfmo slowo Božj. gest? Genom z tradčce;
pjsmo to neprawj, aniž může famo o fobč
fwčdrctwj wydčUúati. O tom ale stďčdectwj
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whdčxwčx, abhchom se dčdičnébo Učenj pewnč
drželj. Čeho se celčx starobplost kieesťanskčxpewnč

držela!xTradice, a z nj wywplýwagjcjho wýkladU ;
a kdo tU zawrhl, byl od cjrkwe zawržen. Zlé
by to dopadlo š krcilowstwjm, w kterém bp si
každý nařjzenj mocnčxřowa tak wyklčxdati fmčl
gak gčm sčUUrozUmj; růžnice, wraždy by ztoho
possly. Ll žčxkony krčxlowstwj Božjho Ua zemč,
by člowčk hřjssný jfémxr ze sebe porožUmčl?!

Reywyšssj úťadowé zemnj rozsUngj, w gakém
smyslU se nařjzenj mocnúřowa brútť magj: tak
též roszngj neywyšssj úřadowé cjrkewnj, papež
a bčskUpowé, w gakém smyslu

fe pjfmo

brčxti

mú; obžwlússtně an zasljbenj DUcha swatého
wýslow.nč uk tomu obdrželč. Gest tjm fwoboda
kťesťanskčxobmešená?

Nikolč, eUgčsstčnň jspjš, aby

do diwoké newúzanostč newbčhla. Tak djtky pťč
wssj dohljdce swých pčstaUnů swobodné a ssťastné
býwagj; bez Uj by na dussč a na,tťle sskodU
trpčly.

x

Powažme dňle; než se z núš skrz Krčsta
djtky Božj staly, bylť gfme otrori hťjchU, stogjcj
pod zúkonem do desk kamených wrytým.
Lln
nynj djtky božj gfme: ne mrtwé pjsmo, alebrž
žčwé slowo mčxme w srdcč nositť. Možnoli bylo
aposstolům žiwým slowem cjrkew wzdčlatč, rož:
ssjřčtč,.zachowatč; ge to možno a musj tak býti
po dneš; neboť po dneš aposstoly mčxme šj tjm
samým, zasljbenjjm a š th faman mocj. Ginčxk

by byl neřekl KrčstUš:dečtexdo celého fwčta.e
To aposstolé santi ze sebe wykonatienemohlť,
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to ge djlo pro wssechny bUdach ťasy a tak w
očjch Krčstowých gsaU knčžj geho až po. dneš
aposstolé, a žiwé slowo newypadčx. Sw. Pawel
Učenj swé Galatňm xekúzané EwangeliUm Kri:
stowo(( nazýwčx; a prawj, že mč: býti prokletý
každý,

ledoby gčm něco gjného

kúzal, a kdyby

to on sčxmnebo angel bpl (1, 7. 8.) Giného
EwangeliUm nenj! K čemU tedp Ujsmo? Yby:
chom widčli, tradice prawéc že gest pjfemnj a úst:
nj, wýlew gednoho a toho samého dUcha. Gedna
drUhaU wyklčxdň a držj. wŽ)ťebýroagj powjdačky
ssalebné? Owssem že, pakli te,n, kdož ge kuge,
podwodnjk, a ten, kdož mu wěřj, posselilec gest.

Yle we wčcechwjry mlijme po DUchu Swa:
tém. u Jj pamčt často klame. dLidskcipamčt
arcčť: ale cjrkew mci stúlého, wčrného přčpomj:

Uatele na Duchu Swatém. )dUtěfsitelpak, DUch
Swatý, prawčl Krčstuš, kterébož possle Qtecj we a
gméml

mém, onť wúš

připomene

naUčj wssem wčcem a

wám“ wssecko, cožkolč bUdU rmlUwisč

wúm.e “(Jan 14, 26.)

N paklč že Bůh pjsmo

sw. podčwně opatrowal: wěřťtč mUsjme, že tak:
též žiwé swé slowo opatrowal, kreréž na tak
mnohé cirkewnj obřadh Uansčlno gest a gjmč
stogj.

To

užčlionýxmaUdrý Upjratč nebUde,

že

se U žčdů a U pohanůxmnoho

dobrého, mnohé

dobjré Učenj dcr mnohé

obřady

dobré

aUstnjm

podčmjm zachowalo, což prč:wř wjře Kristo:
wč lehčj proklestilo přjstUp.
Qdkuď se dozc
wčděl Mogžjš o stwoťenj swťta? Z knčh?
Q ne, ale z anstnjho podúnj. N křesťané by
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pogednaU dčdččného Učenj zbawenč a na Učko:
lčk lolčko listů pops,aných odkúzčmč býtť měli?

ijmo

prawj: :Kdo wčřj, bude fpasen; wjra

ale gdš ze slyssenj ufloroa Krčstowae (Mr.

16; ij

10, 17.)

swe Pawel:

16,

Tesalonicenské Uapomjnč:

:oBratťi stůgte a zachowúwehte

Ustanowenj, kterým gste se naUčilč, buďto skrze
ťeč, nebo skrze lčsř Uúš.e (ll. 2, 15.) Učedlnjky

fwé Tčmotea a Tčta pamatUge sw. Pawel

ne:

Usteile na slyssenaU, swčťenaU, wěrnau řeč. (Tit.

1, 9; l. Tčm. 6, 20; ll. 1, 18; 2, 2.)
Korintské sw. Pawel chwčxlj,že Ustanowenj
tak zachowalč, gak gčm ge wydal. (l. Kor. 11,
9.) N w skutcjch aposstolských uwčxdj fw. Pawel
.gakýš wýrok Krčstůw, který se w anngelčjch
Uenachúzj, řka: xWsse ukč:zal gsem wúm, že taku

pracUgjce mufjme přťgjmati mdlé, apamatowatč

na slowa Pč:na Zežjsse,e nebťQn řekl: dBla:
hoslaweněgč gest dčxtťnež brútč.e (20, 35.) Sw.
Zan mťlňček prawj, že jzcxǧťstéigťné diwy ččnčl
Zržjš před oblččegrm Učedlnjků fwých, kteřj UegfaU
psúnč wjxknjzr této; ano wěcč tak mnohč, že
kdyby mčlč wssecky, každei obzwlússtně psč:ny
býti, fwčt by těch knťh přčgjtť Uemohl. (Jan

20, Zo; žu, 25.)
Nebo:lč

neUččlč, nenaťjdčlč aposstolowč

w

mnoholetčm úťadowčmj swém che, než co ge
w spčfechxgrgťch udúno? Neyche
gich nrzane:
chalo Uúm po fobč nic pjfemnjho; a ktrřj dúm nčco
pjfemnjť)o zanechalť, na rozličnú nenapsanú usta:
Uowenj swá sca tu odwolúwagj.
d)Giné pak
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wěci, když pťčgdn, zřjdjme (1 Kor 11, Zá)
:Mage wam che psatč, nechtčl gsem sirz lťst
a černčdla;

Uebo múm Uaděgč, že bUdU U wčxď

a ústy k ústům mluwčtť bUdU,e (2 Zan 12)

tak i (Z Zan 13, 14)
Trwalý

wyUčqucj

úřad založil KrčstUš

ka: :Gdčle do celého swčta a Učte wsscchny
Uarody, u kdo waš slyssj, nmě slhssj xx kdo

wňmi pohrda, mnan pohrda m cjrkew ťdo ne:
slyssj, bUdčž tč qako pohan a pnblčkane Sto:
gjli ale w pjsmě wssechno, a fmjli si ho každý
wykladati a k spafenj swémU obraceti gak chce:
zxxawedlKrťstuš wěc zbytečnaU u úťad wyUčUgjcj

žaložiw, a sobě ho pťťrownaw, t. g. za úřad
Božský ho wyhlúsiw. Proto aposstolé w časnč
se po spolUpomocnjcjch

shčmčlť, ne ale po čer:

nčdlU a po paper.
Gelie cjrkew dle Pawlo:
wa Učenj gedno tělo, tedy i mnohé rožličnč
aUdy ale ǧeden pořadek mjtč musi, Uce dy šho:
nUla
N byťby pjsmo wsse k spascnj potťebne
obsahowalo, hlawnj wřc předce w dUchU za:
ležj, an litesa Usmrcuge; tento dUch ale apoc
sstolům a gegich nč:stUpcům š úřadem zčxroweň

byl dan. Glž wstarém zakončZeremťaš (Z 15)
Uččl, a,že gfaU knčžj pastýťč podlé srdce Božjho,

a Malachiaš (2, 7) rtowé kUčze že ostřjhatč
bUdaU Umčnj, az qeho úst zeikona hledati, t g
na zúkon geg se doptúwati múme.
Posléz ,giž od počcitku wssčchnč cjrkeij
otcowé až na Uyněgssjho (1847) žčgjcjho papeže
Učj, a w tom BožskaU gednofworlwst zachowčl:
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wagj, že by dwoge ermylné
ústnj a pjsrmnj.

slowo Božj bylo,

Dosti múme důkažů žr wssech

sřoletj, že we wzniklncb rožepřjch dle dědččného

Učenj rozhodmlto bylo; kteřjž fe ale pauže na
ďjsnxo odwolawali, ti že wsse w bjdný zmatele
Uwrhli S Učemm o tradťcč nechť se každý kře:
sťaň dobře seznamj, a zde fe z té prjččny pou

dawa, pončwadž ž opominutj njm to žalostné
roždwogenj we wjre w 16 stoletj fe stalo Gaké
to neslo owocr, na fwem mjstč uzřjme
C. 9.

Uěitelou:ě,cjrkewnj. UaUstewnjci. Uáťeň sankronmá.

Qpčt fe kděgepisU obrcitiwsse, gesstč na:
hljdneme, co bychom o 1. dobč cjrkewnj ťeklč.
erkew byla založent a pťi wssech ncilčscjch až
mňo fe zmčxhala. Nle prwnjm křestanům fe dčlo,
gako djtťúm. Dčti maǧjce tělo, neznagj ho dlc
wssech grbo ěécstj; mohaU š aUdy swýmix leccoš
wykonati„ ale předce Ue wssechno a ne.„tak, co
a gak člowčk xdospělý. Gesstě se nedosřécwalo
cjorkewnj wčdy prwnjm křesčanům, ta se wywi:

nula poznenúhla,
pozdčgč po nj mnčlectwj
núsledowalo. Wčda a Umčlectwj na křesťanstwo
blahodčgne působj. Wěda se pohčjžj do Uťenj
křesianských, pronikne ge a tak ge dú, gak toho
prawda a čaš požadUgj; umřlectwj stawj Učenj
křesťanská lidu tale řfa přxed fmysly.
Skrze
wčdu dccUmčlectwj pťčwedenč byli Učenj aune:
Učenj k obdčwowč:nj a k pťčgetj křesianstwa,
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Ueboť toto působj Ua rožUm, srdce a wňlč člo:
wěka wnčtť žewnitť.
SlUssj takě ty mUže Uwésti, genž po apo:x
sstoljch a gegčch Učedlnjcjch wjře Krčstowč skrze
fwé spčfy U žčdň a U pohanů přjstUp klestčli;

gakoKliment Nlerandrinfký, klerýžlee:
randrči Učenau kťesťanskaU sskolu založil, a fúm

wyUčowal. Škola ta nesla hogné požehncinj.n
Qrigeneš,
Klimentůw Učedlnjk,přewyssowal
Učenostj swé sančké, tak též nč:božnostj wy:
nikal, a pro Krčsta mnoho faUženj a bolesti

wytrpčl. u Sw. Cyprian

žaslUhUgeobžwlčxsstnč

gmenowčm býtč. Z možných a mocných rodččů
posslý byl neydřjw pohanským ťečnjkem, a na
to, že w KrisiU Ježjssť wělssj bohaťstwj a wčtssj
slúwU naležl, stal se křefťanem, stal se knťžem,
stal se i Kartaginenským bčskUpem w Yfrice.
j KrwawémU od Décča proti křesťanům žpůfobe:
UémU pronúsledowúnj xUssel ssťasťnč, saukromj

ťjdčl afjlil fwé wčřjcj, mnohé boge šnadUtýmč,
podnčkl Uowotnjkh, až posléz nad njmi swjtčščl.
Nčxbožný a Učený tento bťsknp, pro zachowčmj
gednoty, swatosič a wsseobecenstwj cjrkwe Udatně
zúpasiw,

poUčUge něxš, že cjrkew .sirťstowU za

ǧeden fwatý celekpowažowatč, a ))ijsk„ého pa:
peže gakožto wčdčtelného númčstka Krčstowa ctjtť
múmete: Když strasslčwý mor, w Nfrčce řúdťl,
obslUhowal nšmocné UeUmdlenč sčxm, a občtowal
také Ua wykaUchj wězňů wesskerčn statek swůǧ.
A swůǧ krčxsný, rrpjcij
člowččenstwU wčňo:

waný,

a pro cjrkew katolčckaU wynaložmý
3
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žiwot, dokanl Coprčan po swém wyhnanstwj l.
P. 288 fmrtj mučedlnčckau.
N takowýchto slaUpů potřebowala cjrkew,
an č boťččů bylo dosti, genž z pýchy do hlaUa
banj se dawsse, opowažlťwč dale widčtč chtčlť,
nežlč fwatj, a protož do blUdů padli a w hUUo
sUých Ueprawostech zahymllč Pustili se ď mam
drostj swaU do swčta; ale maUdrost, genž se
fxoansstj slUžby Božj aslUžby cjrkewnj, blúznow:
stwj gest.
Gčnj zafe ze swčta Utjkalč, wsse pohodlj

sobř odpjragjce,

aby gen beze wssj roztržčtosti

na modlčtdach trwatč mohli
Prwnj takowý,
geǧž dčgepčš ansteijkemxnazýwa
a my ho
za

pkedchůdce kl;issternjků

Pawel,

powažUgeme,

syn bohatých rodťčú w

byl

Eǧyptč.

Když w 15tém roce sioém ztratil swé rodčče,
a kdož DecčUš kťesťany pronúsledowal,
odbč:
hnUl Ua anssť a w ofamělé skalnj geskynč se
skryl kdež wčrnč BohU slaUžil a od nčho po:
dčwně byl zachowan. Z pramjnka hasil fwaU
žjzeň, žčwil fe datlemi, listem palmowým se

ssatťl a 90 let wedl takowýto anstewnický žiwot
Redlauho před swým skonanjm nalezen byl od
fwatého NntonUa, au a w ušletém roce stčxťj
swého Umřcl.
Wssechny fwaté obťady,
nachčxzjme gťž w nrystarssjch

cjrkewnj ge odwongj

wssechny swčxtosti
časech, a otcowé

od samého Krista a od

gelw aposstolů. Nčkteťj gednagj o nčch temUčgi,

ginj ganěgč.

Pozdčgi se o cjrkeijch

tagem
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stwjch zřjdka gene zmiňUgj,. an cjrkew dle slow

Kristowých: :nedaweyte fwatého pfůme (Mt 7,
6) nařjdila, o wčcech swatých před Uedočťjcjmi
a Uezaswěcenými, co možna, neyménč psútť a

mlUwiti. Zahalili ge, obzwlaisstčtagemstwj oltúřnj
swátostč; takxgako drahé perly na cesťUnehúzjme,
alebrž strýwňme. We 4tém sto,letj mohlo se gčž
o wěcech swatých swobodnčgč psčxtř a mlUwiti,
an se žčxdného nadUžjwúnj a žúdného nebezpečj
gako dťjw občxwatč nebylo.
N tjm zawjrčxme prwnj třjstoletj cjrkwe.
Zachoweyme w pamělč, gaké slawné boge w
nich podnčknami nmfelcx.m Kterak gč Hofpodčn
po dlaUhém zkaUssenj z trčxpenj Udyswoboťdčl,j
nčxsledUgjej doba
nčxm Ukěeže. Yle přč wssj

Uctťwostč, gakau pro mladistwan
gfme, domeyssleti

cjrkew pogati

se nesmjme, žc by se mim zxeo

prwnjch stoletjch neykrúsněgssj gegj twúřnost
obgewčla; totč mčlč:, důwčrečná tweiřnost djtčcj.
MUsj prospjwati wěkem a nckaUdrostj a mčlostj
U Boha a U lťdj, až dosahne mužstwj Krť
stowa Po wssechny časy nalezame odpadlce a
zradce wěcč swaté, ale cjrkew postUpUge swým

wažným, tčžkým krokem wždy kslawnčgssij
zdokonalenj swémU

Drlchci doba
auu Ejrkwe.
Ǧd cjsaťe Aonsiantina.!Uelitčho, aš do 6. wssr:
obccnčho (ťionstantidwpolitánského) fnťmn;
(čili od rokn ZU. až do rokU 680. po n. P.A

C. 1.

Frwnčgssj wjtěšstwj kťesťanstwa.

Po krwawém pronúsledowémj Deciowu za:
počal Dčokletččm cjsať lu P. 303 nowé prončx:
sledowčmj proti křesťanům, a brzo na to lsc
kulý k wyhlašenj zossklťwené wjry ukrUtné ob:
.mysln, a wssak tu fe Pčcn ftňilowal a pomohl.

Helena, matka Konsstantčna Welikčho, prťgala

a nabožnč wyzanala wer KUstowU Konsstane
ý tťuš otrc, gfa pohan,

wjťe fyna,

wychowčxwal w pohanfké

ale nrmčl protč tomu nic,

též mjrnčc prawidla

kteraUž sšm
jn:dfstčxxoe!nabyla

aby

kčesťanskéc č gakčxsi Uctčwost,

pro Krčsta

cjlil,

do geho srdce

m

Gako Hospodťn židowstwem otrúsl, tak
znččil pohanstwo
Řjmský stat ncbyl giž tak
mocný a ssťastný, gako za starodawna; prissly
Uaň rozliěně rčmy,

a rňznice

a domčccj wčxlkn

wznikalč ustawičnč Wina toho wsieho fe přččjtala
kťesťanům, pončwadž prý staré bohy rožhněwalť, .
ctjtč gich nechtjce Nlc gako Řjmane wywratčli
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JerUzalém

tak mčli od křesťaUUporaženi býti

Pohanfký Řjm

panowal 700 let, nynj mčl

Řjm kčesťanskýpowstati a poznowu wladnanti,
a wssak Uad duchy lčdfkýmča še zbraanristo:
waU až do drnhého geho přjchodU.

Na počatkn 4

stoletj tisklo se ofm wla:

dařů lstčwč a walečnč o samowladU w řjssi
Řjmské. Geden z Uťch se gmenowal Konsstantin

Welileý a

mčl na Marencčowi

zapafnjka neya

wčtssjho Bčtwa mezi njmi rozbodnamč merla
TU U::žýwal starostmč skljčený Konsstantin Boha
křesťanskéhoopomoc; aay, do boge tahna, spa:
tťčl po žúpadU

slUňce Ua nebi stkwčlý křjž, a

kolem né:piš: dW tomto (znamenj) swjtězjš!e
S Užúantjm hledč!lt cjsař a wogsko geho na pře:
podťwný úkaz tento, dlaUho přemjtagjce, coby
znamenal.

Nlr w Uocč na tou zgewil se Kristuš

Konsstantčnowi š tjmtéž znamerm, wele mU,
aby gc dal zhotowčtť, na wňlečnj prapot po:
stawiti a pťed swým wogskem nésti, že swé
nepřútely pťemůže. Tak Ucimto zaznamemal EU:
fcbiuš, trhdegssj dčgepifec, gemuž to fúm.cjfař

wyprawil Y skutečnč ztratil Ma:enciUš i trUn
č žiwot
L. P. 312 pťčgal pak Konsstantčn

wer KrčstowU thčzoslawnč do Řjma pťigda
mjrnč nakladal 8 pčemoženými, chUdých fc Ugj:
mal a k profpčchu kťesťansiwa zakroččl proti
pohanstwU,
a to obzwlčxsstč cjsařsiým listem

w Mťlěmč l P. ZlZ wydanym.
jxolěsccli prw

pronasledowanj

hcecgenč gfaUce od

famého

Yy gak tU

kťefťané, ctťni a
cjfaťe!

Skrze

tré
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stoletj lbhla cjrkew tčžce zkaussena a teprlď po
neyhlubssjm pokořenj swém nabyla wyswobozenj;
prúwě tak, gako každý prawý kťesťan podlé
Kristowa přjkladu dťjwe se ponižnge, nežli býwč:
powýssen. Ywssqk 8 Uowým žčwotem nastalo

erkwi

nowé úkony, š nowými radostmi nowé

žalosti. Ze skrytostč swé wystaupťwssi mUsela
sr spogiti šr stútem aby ho na křefťanstwj
obrčxtčla a zewnřssj ochranU a blesk aby od
něho obdržrla.
Kťjž., kterýž křesťané w srdci
fwém skrýwali, trpěliwč ho w nesnúzjch za

Krčstem nefauce, stal se nynj žgewnau, roz:
winUtaU korauhwj,
pťed njž pohanstwo do
prachU klrsalo; mirodowé dosňhli nowé swobox
dy, ktcrúž byla na křcsťanském zúkonU založe:
na a dle křefťanské kúzně šťjzena. erkew se
weřegnč po kragjch a ncirodech rozssčřowala,

wssude uwádčla gednotU u w;ře, a wssude
bdčla nad tjm, aby gegj nowé djtkn ctně a
swatč žiwy byly. Me čjm chc měla ro dě:
lati še fwětem a čjm che rozlččných nčxro:
dů do lůna swého přťgjmala, tjm che pře:
kčlžek scxgj naskytowalo, a tjm che starostj
na ni nalčhalo. Q„pčt powstaly mnohonúfobnú
kacjřstwa a swedly mnoho kťefťanů, ale na

Řij,

na skňle Kristowě, se zlroskotaly. J gi:

ným kussbčxm tčžkým byla cjrkew wystawena,
alr wycjdčna a U wnčtř Utwrzena ze wssech

wystaUpila.

Snadno

si pomysliti můžeme, že

se množj pohanowč gen pro čest a ze ziskU
kťesiany stali; a tU se rozUmj famo sebaU, že
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Z takowých křesianů mčla erkew genom sskodU
a žalost.
Rež dřjwe zrwnčgssj udčeǧepčš doby
sé krččtce pťehljdneme, nežli bUdeme rozgjmatť
ostatnj Udňlostč a ofudy cjrkwe.

Konsstantin wydal zagisté zákonw, genžk
ssťastnému rožkwčtU cjrkwe welmť poslaUžťly ; kněz:

stwo oswobodilod

swčtských slUžeb a danj, wys

stawčl stkwostnč chrécmy, a negen že ge sčrm bp:

hatť nadal,

dowolčl taté,

udarh gčm dúwatť

a odkazowatť; pťjfnč Uařjdčl, aby se wůbec Ue:
dčle swetila, a splnomocnil dčskupy, aby w gč:
stých pčxdech Uesworné kťesťany rownalč. thž
Lťcinča, spolUpanownjka swého a nepřjtele kťeš
sianů přemohl, stal se l P. ZLZ samowlčxdcem
celé Řjmské řjsse a tU založil Byzant (Konsstan:

tinopol, Cařťhrad), nowé weliké mčsto, sjdlel w
Uěm a kťesťanstwa se tjm dobročismčgť Ugjmal.
Neywyšssj úťady swěřčl kťesťaUům, amaUdrýmč
rožkazy a mjrnými prostředky pohany na wjrn

Kristowu obracowal. Sňm ale trprw pťed swaU
smrtj l P. 387 dal se pokřtitč, boge se, aby
žmilostť, křrem swatým obdržené, newypadl.
Tré synů po fobč zůstawil, Konsstantina, KoU:
stancča, KoUstance. Ti xale překročťli meze maUdré

merosťi, Uakleidalčš pohann kwapnčj a twrdč.
Takowé gednčmj ale neoomeihá, tjm se nezjskň
žcidný blUdný člowěk. Po smrti Konsstantčna a
Konsstance panowal KonsstancčUš scim až do r.
361.; apohťjch kacjsxsiwjLlrččmfkémUse oddaw
Yriúny húgčl, katoljko nromiosledouwal. NastaUpčl
wnUk geho JUliňU, mUžwelmi důwtipný, a(e protč
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KristU welmi poǧatý. SlUge odsstčpencem: po:
něwadž narožen a wychowčm we wjře křefťan:
ské, zpčt Ua poha!nstwo fe dal

a modloslUžbo

opět zawéstč chtěl. Nepronúsledowal wer

me:

čem a ohněm, ale mUdrčxctwjm a aUsmčsskem.
Pohansstj
Uččtelowé opěr se zdwčhlč, pohaUé
ččnčli kťesťanům opčt nčxtisky, což sice.cjsař ne:

welel ale také Uetrestal Howěl wssem kresian
ským stranam doore, wťda že tak cjrkwč swax
té neyche Usskodj; chramům a knčžjm pobral
wssecka prawa, a křefťany wylaUčil ode wssech
wzdčlawatelných ústawů a ode wsseho Umčnj.

Mnozj proto odpadlť; ale takowýmč odpadljko
pohanstwo nic Uežjskalo: neboť čaš geho při:
ssel; a křefťanstwo Učc nežtratilo: neboť odpad:
ljci tito nebyli prawj křesiané. Chtčge židy
protč kťesťanům popudčtč q Krčstowo proroctwj
o whwrňcenj chréamU Jeruzalémského w po:
fmčch Uwéstč, gal se JUlččxn chrúm ZerUzalémskú
znowa stawčtť. Nle kdekoli dčlnjcč kopali, zemť

se otťčxsla, plamenowé wyniklč, a stawba fe
ani započjt nemohla, nercilč dokončiti. N gal
ko to, tak bylo každé gčné namčchúnj Julťěmo:

wo Ua žmar.

Nústupce geho, Jooiém,

bhl

opčt kťesťan, tak též wssicknč napotomnj cjsařo:
wé, gak zapadoťjmské čťli latinské, tak wýchodo:
ťjmské ččlť ťecké ťjsse, w Řjmč i w ByšantU
Z mčst bhlč pohané tak rka do čista whpUženi,
gesstě se p„o wsjch ledakde zdržowali, a odtUď,
aU se po latinskU weš wpaǧUše gmeUUge, xpa:

ǧanie pohani, to gest wesničané nažwúni gfau.
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Gessrě gednaU,

ale to Ua posled a Ua

chwjlkU od r. 392 u

395 spocha byla žč::

padořjmskč: čťlč latčnskú ťjsse a hlawnj měsťo
Řjm 8 wýchodořjmskaU dčili řeckau ťjssj a hlaw:

Ujm mčstem Byžantem (Konsstantinopolj)

za

cjsaťowčmj Theodosia Welčkého. Theodosiuš wy:

hlažowal pohanstwo wrlmi a pod tčžkým tre:
stem žapowjdal služby modlarsleé thůw pťj
klad nasledowali synowé qeho, NrkadčUš a Ho
norčuš. Y pťedcr se pohané w řjsse Řjmské
až do j6 stoletj Udrželi a gesstč cjfar Zustťnian
l. P. 534 sxnrtj gim hrozčl. J do mrawů
a obřadů kťesťanských wmjsily se rozlččné pyx
hanské obyčege, gessto lid Ua nčch š welčkaU Učc:

chleostj lpčl.
C. 2.

Uošssiťenj wjry Tiristewy a boge gegj proti wťe
dwogencům, kacjťňm a Usnhamedánstwn.

eMežč tjm, co Řjmsstj cjfaťowé rozkazp a
sprččwami swýmč w ťjssč pohanstwo wyhlazo:
walč, přechécžclacjrkew Krťstowa tčchaUnkým krox

kem z krage do krage, an zbožnj wpslancowé
ččlč misioné:ťť, wssestranně gi rozssjťťtč hledťli.
N takx w této dobř nalrzččme křesťany w Persii,

w Yrmrnii, w Nrabčč, w Georǧii a w Etčo:
pis, Ueboli w žemi Mauřenčnské
Ǧothowé wysslč šr Skandčnawče a Usadčli
se w Polsku, a w NUskU Ua swých wygjžď:
kčxchžagjmalč mn,oho křesianů, atč wjtěze ď nú:
te

ll
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boženstwjm

křesianským fešnč:mili.

Bčskup gem

gčch Ulsilaš od r. 360 uu 380 prwé neunax
wnč pracowal, aǧothické pjfmo wynalezl, čbčblj
do

řcči golhické opťeložčl. Gothowé

dčljce

se

na Wisiǧochh (zúpadni) a Qstroǧothy (wýcho:
dnj)
589

drželč fe Nrčúnského kacjťstwj!, až l. P.
Utlačeno bylo. x
W stoletj 5. a 6. nastalo stčhowňnj nčU
rodů. Núrodowé Nsiatsstj welčce stjfněnč gsauce,
předněgssj sausedy fwé tisklč, č wytlaččli a pťť:

nUtčlč„gc, aby si w Ewropč obydlj hledalč.
N tak se nenadúle nč:rodowé nowj kmenů roz:
ličných a w tlupúch.welťkých w Ewropě obgea
wťlč. Zeny a dčtč w siředU swém magjce, téchlč
zemčmi, pťed Ujmi se třesaucjmi; wssUde strassnč
glmrč:ce!li, a wssUde wssecko plenčlč. Mnohé kreix

lowstwj tU zasslo, panownjci č š trůny swýmč
pomčnulč; tolčko gedna ťjsse axto ta na oko
neyslabssj, rjrkew totčž, wssechny bauťe přestčcla.

Staťj,

odrodčlj nňrodowé zahynUlč na způfob

wetchých mčchů,

genž wjno

w fobč Udržeetč ne:

mohaU; a protož ťjcč můžeme, že Hofpodčn
dawy tyto poslal k pokécrúnj starých, kU spúse
pťjsstjch pokolenj. Tčto Uúrodowé mělč založčtč
Uowý žčwot stcitU č cjrkwč, stogjce w bugaré
fjle, magjce pUsté sic ale pro wer KrčsřowU
fchopné srdce, kdežto zč:padokragané w chlčpnostč,
,w rozmaťilosti a w nčxboženské lhostegnostč fwau

neylepssj ssicin promchalč. Mnohý by na prwnj
pohled w baUřlčwém stčhoňoúnj tomto zčchubU
křefťanslwa wčdčl, ale prňwčx to rjrkew Utwrdčlo,
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cjrkew gmenowčtč zéxpadnj. Že wěc swatú č to
Ueydčwegssj srdce dogjmčc, potwrnge
nčxsledm
gjcj přjbčh UkrUtný Nttčla še swýmč Hmmy
skrz zapadorjmskaU rjssč tahna, wssude plenil

a wraždčl, a proto l P

481 k Řjmn fe při

bljžčw, poděsil wssech; nrbyloť, kdož by mU
odolal Lly, tU papež Leo l Welčký, w raUchu
knězském erhrožcně
wstťjc gemU wessel, tak

wčlžně khUbčtelč mlUwě že do Řjma erkroččl
ba z Jtalče odtahl BezbrannémU knčzč Ustaupťl
ten kterýž dosad wsse bořčl a poražel a ney
krafnřgssjho mčsta we swčtč Ussctťčl Takowau
moc mč: cjrkew, a Nttila, Uežnage mocč té bljže,
alespoň gř thsil a cjtčl a Uclil. uu Klodwig,
krčll Francanzský, wedl wúlkU l. P. 496 8 Nle:

manny U Zůlfu nad Nýncm.

Choti mage kře:

siankU, w bčtwč rožpěcčné Bohn sc zasljbil, že
swjtčzčw poleťtjtčfe dčx. Swjtčziw kslown dostál,
a po nčm fe obrěctčlčFrankowé grho. u W Brč: ď

tčxnččbyla gťžw ed.stoletj wjra Kristowa za
wedena; pohansstj Nnǧlosowé wssak gč Utlaččli
TU w sřoletj 6 Řehoř Welťký, papež, odeslal
NUǧustčna opata 840 benediktiny do Nngličan,
a ten zasslé kčesťanstwo opčt tU wzkťjsil. u

,W Jrskn sw. Patric

od r. 4.32 u

465

EwangelčUm zdařčlc hlécfal, a mnoho klčxssterů
a giných wzdčlňwacjch ústawů po sobč tU za:

nechal,ptak že Jrsko ostrowem Swatých slaulo,
a mčšsionúřc do Němec onfjlalo,d ktcťjž na břex
zjch Bodamskúch učili a kčtilč. Z nich byli ney:

Znamenťtčgssjsw. Kolmnban a sw. Hawel. Trodor
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a Manǧ, Učennjci Hawlowč nad Lechem wBa:
wořjch, gmenowťtč w rmčstčxchFůsen a Kempten,

na obrčxcenj pohanů praconoali.
Mnohé žlé potkalo w této dobč cjrkew.
To prwnj zlé gest roždwogenj skrze Donata,
kteréž na počcitkU stoletj 17. se stalo, a w stox

letj Ull. teprw pťestalo. W cjrkwi Kartagčnenské
gednalo fe o to, zdalč nemrawný knčz swčltostmi
olatně poslUhowatč můžc, a zdali křesť od kacjřů
Udčlený sc opčxčeti nemú. To prwnj Upjral, to
druhé twrdčl DonatUš bčskUpše staUpenctswými
a prawil, že prawč: cjrkcw ode wssj posskwrny
čistčc býti mufj, a wssať takowéc prý Ua celém
fwčtě wyhynUla, gelikož mnoho wad a necmostj
do se mú, toliko U nčch w malém kaUtečkU
Nfrikúnském prý se Udržela. Donata a zkúzono:
snaU straml geho poražčl sw. NUgUstin, důtklčwě
a dobťe Uwodčw, že to gc KrťstUš, kterýž křtj
a rozhřcssUge. stař Honorčuš protč Ujm pťjkré
žč:kony wydal, Uznúwage, že ten stútU nebezpečný
gcst, kdož si cjrkwe newúžj. Zagisté platnost swéc:
tostj od lčdj zňwčsetč nemůže, neb ne člowěk, ale
Bůh ge žaložčl a mčlostj swaU nadal; protož
při Udělowúnj gťch Bůh gest to neyhlawněgssj,
nikoli člowčk. Kťest tedn a každú ginú od knčze
zawinčlého, nebo:li od kacjťe dle předpčsU Udě:
lenč: swútosř platnčx gest; a protož katolčckú cjr:
čew ďllcelým prňwem zůstúwú na tom, že kťest
we gménu neyswětěgssj Trogice Božj Udčlenllý
opč:čen býtč nemůže. Swjtčzčlať a Donatčsté
Upadlč w zapomenutj.
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To drUhé zlé, kteréž cjrkew w dobč drnhé
porkalo, gest karjřstwj
Neyčetnčgssj křesťanskú
blndař doby té byl NrčUš knčz Ylerandrťnsiý,

kterýž aš l. P. 320 Učil, že Syn

Božj pťcde

rossjm časem od wččnosti gest, že gest ale stwořen,
že ge stwořen z ničrho, alc že nepochčlzj z by:

tostť thowy,
že gest tmor, ale ren neyslawUčgssj,
že se Bohem Uazýwěc, ale w prawdě gjm ner.
Učenj to, Učenj kťesianskěmU docela odporné,
proto fe genom mohlo roznésťč, že pohanstwem
žawanj, což welikého wěrcnj nežada a rozUmem
spjš pochoprno býtč může NrčUš nadUtw, gako
kacjťč wssickm“, weregnč

swého

bčskUpa

karal

prčxwě Učjcjho, že KristUš z bytostč thowy
od
wěčnostč zrozen gest. Byw pončxzčm, aby blUd
fwůg odwolal, nechtěl a tak od 100 bisknpů
w Nlexandrčč k zpytowanj bludu geho shromňž:
děných 8 hodnosti kněžské šsazen bnl
Gako fe aposstolé k sněmu sessli, taleu to
činilč bťskupowé, kdy kolč toho bylo třeba; a to
gmenngeme cjrkewnj sněmy nebo:lč koncčlča; Ua
ktcréž přťchazeli biskupowě a knčžj buď kragčnd
gedčné, a Uebo předstawenz celé cjrkwe; papcž

Uak nebo wyslanec geho, tn predsedal. Gestliže
se sefsli bčskupowé gedné kragťny tolťko: byl to
snčm kraginský;
gestliže se sefslč bčsknpowé še
wssech konččn křesianského swěta, byl by to sněm

obecný Nozhodnutj obecného snčmn se powax
žUgeža Božj wýpowěd. Neboť wesskeré swaté qr
kwi, shromaždčne na obchěm snčmu, sljben č dčm
gest Duch swarý, aby prawdy pochybytťnemohla
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Prwnj obecný cjrkewnj fnčm byl l. P. 325.
KonstantiU Weliký powolal ho do NicénU; Zl8
wýchodnjch biskupů naň pťčsslo, pťjtomni bwlč
také biskUpowé zčxpadnj, kU př. Hosiuš, biskup

z Korduby

a papežsstj wyslancowé.

Nriůw

ďlUd byl tU proklct,
a on sám še dsťaupexncč
swýmč ze země wypowězen; nepřjtomnj biskU:
powé pťigalč wýrokh Nťcenského snčmU a po:

depsali,

a za člčmek wjry wyhlússmo bylo, :,že

Kristuď prawý Bůh; zrozený, ne stwořrný; a ge:
dné bytostč gest š, Bohem Qrccm. Yriuš ale
a geho drUhowé twúťjce se, gakoby blUd swůg
Uzmiwalč a ljcomčrně wyznčxnj wjry Uččniwsse,
tjsařč tak fe přilichotčli, že gc z wyhnanstwj
nazpčt powolal, do prwněgssjchdůstogenstwj opět
Usadil, ano z gegčch UciwodU čmnohého prawox
wčřjcjho bčskupa swrhl. Trnkrúte sw. Nsbanúš
od r. 326 biskUp Ylerandrinský statnč pro cjr:

kew bogowal. J byl LlriUš po drnhé wohnún,
ale lstjj fwaU Proražil opčt, že zaš žpčt powolčm
byl; než prčlwě mage do chrňmu Uweden býtč
l. P. 336 Učchle Umřel. Nrťčmč wssak Ua rožlččné
sekty se rozpadsse, a mezč mnohé Uúrody se rož:

ssjřiwsse, trwali
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ler, až posléz wlastnjm

swým gedem streiweni, wyhynUlč a Učenj xcjrkwe
katolické wůbec přčgato bylo. Nle než se to stalo,
duch pýchy a neposlUssnosts na wýchodU probm
zený, mnohé gťné kacjřstwo stropil, an o tčch
neyhlubssjch tagemstwjch leda kdo rošnmomal,b
a dď pochybnost ge Uwňdčl, ǧako Macedoniuš,
bťskup Konstantiuopolttčmský, Uče, že by Duch
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Swatý

žé:dnč: osoba Božska nebyl, tolikxo wlaa

stnostyBožj, a proto l P

881 druhý sněm

obecný do Konstantčnopolč byl powolan,

na

němž negen wýroky snemu Nčcenského potwrzeny
bylo, alebrž čslawně wyťčeno; že gest geden
Bůh a w něm třč osoby: Qtec, od nčhož wyc

chazegj Syn

a Duch Swatý,

a že gako thč

a SynU, stegna čest apoklona DUchU SwatémU
naležj.

N tak gest Učenj o neyswč!lčgssj Trogicč

Božj dokonale a naowždy Určeno.
Menssj rozepťe pomčnaUce, k rozepři hlaa
wněgssj fe obraťme,

genž wznčkla na

U. stoletj. Pelaǧčuš

a gcho Učedlnjk Crlrstčuš

začňtkn

o wykaUpenj a o mčlostč Božj Uččli nepré:wč
Prwotnj hťjch Upřewsse twrdťli, že by člowťk
wlastnj swaU silaU dobrě chtjtičwykonatč mohl
aže by wokaUpenj w ničem giném nenaleželo,
nežli aby se člowčk dle Učenj a pťjkladU Krč:

stowa zdokonalowal; což owssem lahodčlo szpné
pťťrozenostč lčdské,

ktcrčxž lepssj

býtč chce, nežli

gest, a na prawau pokorU, na pokčmj a po:
lepssenj dbcitč nechcr. Nle sw. Jaroljm
proti
romU blasU pozdwťhl, obzwlčxsstnč pak a to skrze
20 let fw. NUgustčn, biskUp Hťpponenfký ňo Yflžťce,

prawé Učenj o prwotnjm pcidU, omilosti Boži,
o wykamoenj KrčstowU. přednússege bludy Pelar
gčúnské wýtěšnč porčxžel, ačleoli gesstě núpotom

dostč pr.ice daly. ux
Po Pelagčowč wystaUpťl gčný kacjť, Ne:
storčUš, prw knčz Antčochensiý a nqssotodn pa:
trčarcha Konstantčnopolčtánský, Učc, že bp Ježjš
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anhý

člowčk byl, ale siowo z Boha xLoǧoše

prý fe š njm

spogťlox, a geg naskrz proniklo;

Maria panna tedy že rodččka Božj nenj, alebrž
matka člowčka Krčsta Uččnil takz Krista ga
kaUsi
lduchownj dwogicč, a což Božskébo wnčm
gest, samotnémU Logoš pripisowal, což lčdského
samotnémU člowčku Ježjssi, a tak bychom na
Krčstu ani Boha:člowčxka, a tjm anč Spasitele
Uemčli. Než tento ged nalešl w osobč sw. Cy:
rčlla, patrčarchh Alešrandrčrňkého, swůg kazčged;
neboť sw. Cyrčll wýtěznč wywrč:til Nesťoriowo
kacjťstwj. Cyrťll zdrawé Učenj postawiw Ukeizal,
kam by ono kacjčstwo zawedlo, a na Z. ober:

ném cjrkewnjm fnčmU w Efer

l. P. 431,

přednj mjsto papežowo šastUpUge, š úřadU Ne:

storia swrhmll,

genž napotom

co wyhnanec

w ngyptč fe zdržowal, a po mnohých Uesnč:zjch
we swé newěře zcmťel. uu
Prčcwč Uaopak Učil antycheš, opat Kon:
stantčnopolitčmský, wynússege Božstwj Krčstowo,
geho člowččenstwj Upjral, řka: :nže by mčl Krť:
stUš gen BožskaU přčrozenost do sebe, a tčlo
geho že by do sebe gen podobU, nčkoli ale pod
statu lidskeho tčla mčlo (( Kdyby alr bylo tomU
tak, gak za naš mohl Krťstllš trpětč a Umřjtť!
a gak bychom ho núsledowatč mohlč, kdyby člo:
wčkem skutečnč Uebyl? Bylx tedy l. P. 451
, čtwrtý a len neyčetnčgssj wýchodnj snčm w Chal:
crdoml držen, Ua kterýž 820 biskupů přisslo,
ačtwero papežských wyslanců ho řjdčlo TU dyl
EUtycheš igeho hagitel Dťosleur zawržen, a na
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wččné čafy prawa wjra wyložcna, d)žc Krčsiuš
ma do se dwě přčrozenosti, BožstaU a lidskan,
a w gedne nerozlučné osobč že gest prawý Bčch
a prawý člowčk(c Proto předce ale hč!dky o to
dlauho gcsstč trwaly, až w 7. stoletj nowé kacjť:
stwo wypuklo: :žr by KrčstUš we swěm chtčnj
anze od fwé Božskě pťčrozenostč weden byl, a
tudy podlé Božstwj fwého gedinaU tolčko wůli
mčl; lčdskú přťroženost geho že by sicc swan dnssl
a ta fwé mocnosti měla, ale brz ťčnno.stč.e
Po dlauhém rokowčmj šefedsse sc předstawenj
cjrkwe l. P. 680 Ua ssestý obccný snčxjm do
Konsstantťnopoli, tU skrz papeže rozhodlč, jže! by
Krčstnš, dwogj pťťroženost magc, také dwogj
wůlč a dwogj ččnnost mčl bez rozdčlenj, béz
promčnčnj

a bež smjssenj tak, že lidskč: wůle

gel,do4

Božské wůlč w ničem na odoor nenj, ale we
wssem gj poddana gest Také o Z. wsscobecném
cjrkewnjm snčmU fe žmjnitč mUsime, ť byllč l.
P ZZZ w Konsstantčnopolč držčm, a rozepřč
o třech kapčtoléach rozsaUdil, t.g. bludy třjfpifů
žawrhl, gegichžto skladatelé giž nežčli.
Paklč sněmowé blUdy a blndařc prolelelť,u
gednalč dle Božské gčm dané plnomocnostč, gak

prawj sw. Pawel:

thchom

pak č my ncb

angel š nebe kňzal wčxm mčmo to,o co gfme kén
žalt wúm, proleletý ťUllš.7n(Gal. 1, 8.) Prčxwč

tjm cjrkew na wýchodu swa wnčtřnj pokusser
a na žapadu fwú zewnčtrnj nebežpečcnstwj ssťastne

přestala
To třetj zlé,

kteréž w době dsUhč cjrkcw
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potkalo, gcst MUhamedňnstwo. Wýchodoťjmská
řjsse klrsla hlUboce we wjře a w mrawjch.
Schytralč: maUdrost swčtskčl, UdUsila čisté nú:

boženstwj J stalo fe, což sw Jan, wr swém
zgewenj předpowčdčl: :sedm schnů zhasloe
frdm starých asiatských cjrkroj od dčwokých TUrků

bylo wyhlazeno. Muhamed, potomek szaelňw,
narodil

se aš 570 let po n. Pécnč w Nrabťč.

Ten ncibožensrau knťhU :,.Kxorane sepsaw, Učenj

swé :)Jslame: do Uj složťl. Mnoho pťčwzal
z křesťanstwa, che z žčdowstwa a nřco ž pox
hanstwa. Ctčnj gedťného Boha zawúdčge, chtřl
rozptylené kmeny wýchodnj wgeden nňrod spoa
gili a wrlikaU řjfsi založili. To neyhlawnčgss,
čch
Uččl gest: :,Bčch gest geden a MUhax
med ǧest prorok geho.e
Nrchagr Krista též
prorokrm býtč, wyděxwal sebr za Ducha sw.Utě:
ssčtele od Krčsta sljbenčho. Učil též, žc od Boba
wsse giž napřed od wčťnostč Určeno gest, ačlox
wčkU žr nččehož žměnčrč nelže (to slUge Fatališ:

mnš); protož se také ancč dbežrwssebo strachU do
boge hnúwalč, mysljcr, grli saUero, bych trď Uma
ťel, UmrU idorma; geli mč alr saUzeno, bych žčl
délc, žčché nebežpečenstwj mč neUsskodj. Q rěegč
na wččnosti takowým wčcem Uččl, genž smysla

ným wýchodčanům welčce lahodčly.
Nařjdil
též každodennj modlenj, sstčdré almUžny, půst

a anť do Mekky. ano

zapowčdčl mnoho:

žrnstwj dowolčl a za swataU powťnnost staU:
prncům fwým Uložil Učenj geho rozssiřowatj,
a za taU prjčťnau wňlky.naboženské podnikali.
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Yle Ueyprwněǧssj rozepťe wypukla w geho ro:
dčně; domcicj geho protiwilč sc mU tak, že l.
P. 622 z Mekky do Mediny Utécč mUsel, od:
kUďžMuhamedúni roky počjragj, gmenugjce útčk

ten Hedžra.

L. P.

682 zemřew w Medinč,

byl pochowún, Uúsiljm tak řka crlau Nrabči pro
swé Učlbožrnstwj žjskaw. Račež Llrabowé, zemč
sanrdnj sobě podmanili, zmocnilč se Palestťny
š JerUzalémem,“ a LlfrikčmskaU cjrkew takmřř
docela wyhUbčlť; w Ewropč ge pošděgi nalez:
neme. u Yle č se MUhamedúnč na dwč wjrn
rozdčlilč: xSťčthe: a :oSunnitye: na kťesťany

bludU rožprylené erkaU

Božjch dlauho mrtlaU

bywsse.„ Než o bogjch cjrkwe protť žpUonsti
lidské pro oslawenj Krista a zachowánj ččstého
Ewangelimn dosti gest mlUweno a giž se 8 mi:
legssjmč w dobč té Urhodčlýmš Udúlostmi zaď
býweyme.

x

C 3
Uapešstwj a krrsťanskě ebťa?m a swáte sti

Ustanwenj

Krčsťowo, papežstwj, poťade

wťdčcelněgč wynika,lo, a čjm che cjrkew, tjm
che i moc geho fr rozmčxhala. Nosie:li šělo
rychle, ani hlawa se w zrůstU nezastawj RUU
bwl wždy zčegmčgi a obrcnčgi ža stolicč apo:
sstolskaU Uznan Na Řjm se cjrkewnj Spréxw:
rowé we wssechdůlržťtostech odwolawalč a Řjm we
wťcrch naboženských rozhodna, mUžnč a statně ha:
gil ččstotUwjry. A kterak by také bez wrchnjho
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dohljženj a řjzenj mohla prawda býti protč ne:
ščjslným kacjřstwjm, ochrančna a zachowana?
Zahy giž dawali cjrkewnj otcowé stolčci Řjm:
sié to krasné swčdectwj, že zazračně ode wssebo
bludU Uchowčma byla, a to krčxsné swčdectwj gj
dčxwagj prčcwč ti neyneibožnčgssj, Ueydůwliw:
Učgssj cjrkewnj otcowé wssech čan, a sice časio
a radť! Což tedy dčwného, že wssechna bťskUpska
fjdla po Řjmské stolicč se ohljžela, w Uj střed
swůg nachazegjce, a kdo 8 nj w pťatelském
spolkU nežťl, za úda wsscobccné cjrkwe nebol

a býti nemohl powažowan.

Dčgepčš prawj,

že, kteřjkoliw se od papeže oddčlčli, tak dlaUho
bqudili
rozličnýmč nesneeczemča kacjřsťwjm tjm
Ueyžpošdčlegssjm zmjtcini gsauce, až se 8 njm
buď opčt sgednotilč a nebo roe swé ohawnosti

zahynuli a zmťzeli Bež papeže anebo plnoe
mocnjka, wyslance (lrǧata) geho, nemčl žadnú
fnčm platnost; byťby ho kdokolť swolal; papež
ského swolenj a wedenj wždy bylo třeba. Giž
pťi prwnjm sněmU tak fe to drželo, a pak po:
ťúd a fčcm Konstantťn
Weliký fpolrčnč Se
Swatým otcem fněmy powoleiwal a gemU nebo
plnomocnjku geho prwnjho mjsta na nich neUc
piral.
Wssechny wýchodnj č zčxpadnj cjrkwe
totéž zachowawaly, w malých i we welťkúch
sněmjch schwalenj pastýťc wrchnjho požadugjce.
W pochnbných wčcech odwolawali se na Řjm:
skau stolťcť, gakožto na nxeywyšssj Uřad;

čehož

bychom mnohými přjklady Uotwrditi mohlč. Sem
se také odewssad hlawnj spreiwy zafjlaly. deo
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sbřrat, Ukládal, opatrowal wssechna Usnessenj,
Ustanowenj, nařjženj cjrkewnj? Zaš a žase
Papež! Qd 4. stoletj giž se tak dčlo, .gakumčle
cjrkew

se žřjdčwssi a

bowala u

rozssjťčwssi toho

polťe:

N stoletj nasse, nyněgssj, by tomU lépe rozm
mčtť chtčlo, nežlč stoletj prwnčgssj! Kdo ŘjmskémU

papeži wrchnj prawo Upjra,
swčdectwj geho pťrwracj,

ao

zapjra

dčgepiš,

cjrkwč, gako o tčlU

Kristown, nižadného požnanj a ždanj Uema!
N kdo gedna tak? Ten, kterémuž nťc swalého
nenj, kterýž kralowstwj božjho Uenawidj, chtč
se tjm knjžatům a kralUm žalčchotčtč, kdežto
nrawč tjm we swé zaslepenosti noybůť gim po:
slUhUge. Neboť tak dlaUho poslUssnč gsme, gak
dlanho w duchownjch wěcech poťade si wa
žjmr
Nenj to krafné, Utčssťtelné pomysslenj,
otce obecného mjtť, ofyčelým nebýtč a gednotu
gedťnan w cjrkwč alefpoň pozorowatč? Čjm
zdrawěgssj a obhageněgssj gest blawa, tjm lépe
gsaU ostatnj

údowé obstarňni,

žellldný Uenj Ukťčw:

dčn, ale každý crm: swaU mage, we wč:žnostč
stogj; š wyhubenjm hlawy Zafslč by údowé
wssicknť Na této žemi nachažjme wssUde stUpnč
a ťady a bež nich by wčci widitelné, newč:
ditelného požehnan mjtč nemohly; pročby tU to:
liko wčdťtelna cjrkew wýmjnkU ččnčla? uu
Powúžjme:lč dčwost žúpadnjch Uč:rodů:
kdo gi zkrotil? Papež.
N ljbčtč si to nechali,
an nezkaženú gegčchmosl, wošssj poťcidek w tom

wčděla a cjtila.

szwlčlsstč

wex Francanžskr
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řjssč půfobila cjrkew welmi blahodčgnč, a čehož
ani meč, ani swčtský mocnúř dokčxžati nemohl,

porownala

erčew

ty neystrasslčwčgssj rozepťe

w krúlowské rodčně. Ll proto gč také Uznalč Fran:

canžsstj krňlowé, a pocsčlčgj mocj a dohaclem.
Qd obtjžných úťadů, od obecných slUžeb, od
danj a poplatků byli tU knčžj oswobozenč;
wlcida bedlčwč střežčla sťatky cjrkewnj , ano
sprňwU gegťch cjrkwi samotné swčřila, přeswčd:
čťwssťse, že gen pro dobro gčných zbohatnaUti
chtčla, dary ž wdččnostč občtowané wdččnč při:
gjmagjc, a bUď kpomčxhúnj UUzným, neb kosla:
wenj slUžeb Božjch, aneb kpodpororočxnj Umčnj
a wčd ge w.ynaklčxdagjc. Čili byli fnad teh:
degssj lčdé gčnčxk spoťúdčmť, nežli gsaU nynčgssj?
Člowčk děxwčxgen tenkrcit, můželi se nadjti, že
z toho bUde mjtč Užitek a čest, aneb že toho
slUssnč Užjwáno bUde.

Ze cjrkew při wsij sprawedlnostč swé, tak
mjrnčx byla, kdežto we swčtč famé misilj a bež:

prčij panowalo: nebyla ani k fwětskémn faU:
dU potahowúna, ale swé wlastnj prč:wo obdru
žela, tak že knčz toliko od kněze saUzen býtč mohl,
což zagčsté dle sw. ewangelium Ustanowenj gest,

kteréž KrčsťUš ponawrhl

řka: dže Swatj

a sw. Pawel

opčxčel,

zemi saUditč bUdaUe (1. Kor.

6, 2.) N protož se množj hlčxsili o pťčgetj
do stawU knčžského; ssetťeno ale bnlo pťi tom
welife“ přjsnostť. Každý nefslechetnjk byl od:
xnrsstěn, č každý, kdož po křtU fmrtelnč hťessčl,
kdož w pronúsledowúnj. odpadl, aneboš kdož se

71
giž ǧednaU weřegně kúti meel.
Wssickni prčxw:
njci, bogownjcča dwořané, wssickni, kteřjž wne:
ctném manželstwj žili, wssickni, jkteřjž duchownj
služby ncprňwč hledali, wssicknť, kteřjž se zmr:
začili Uebo wyklestčlč, nebylč,přigmmč do knčž:
ského stawU.

Knčžj samč mUselč se slUssně nou

siti, mrawnč fe chowati, dod swčta a wčcj swět:
ských se wzdalowatč, a w samotč a w zdržem
liwosti še swatým powolč:ujm swým se zabý:
wati. u PozorUgmež nčkterč: cjrkewnj Ustano:
wenj ze sscstera prwnjch stolctj.
Kdo w stoletj aposstolském wyznal,
že
w Krista wčřj, byl pokřtčn. YU se pozdčgi lčdU
walnč kU křesťanstwj hlňsilo, bylo třeba opatr:
nousti. Nařjdili tU cjrkewnj sprúwcowé, gak
dlaUho a Ua gaký způfob nowačkowč w Krč:
stowč wjře poUčowani býtč magj, nežliby kťtU
swatého obdrželi, čilč zawedlč katechUmenat, kterýž

zper

rok dwč i tťi leta trwal

pak zkraceU

byl. Některj se dawali leorwa před swým sko:
leúnjm pokřtčti, což cjrkew Uegrn že nčkdy ne:
schwalowala , alebrž w nebezpečenstwj smrtč
kťest č hncd dowolowala.
Křlčnci bylč na Z
tťjdy rozdčleni; do prwnj třjdy palřčli: slhssjcj,
genž w počatkach wjry poučowcinč býwalia prč
mssi swaté čtenj zpjfma a bčskUpowUpromlUwU
wyslyssewsle slUžby Božj opUstitč museli; do
drUhé tťjdy patčili: klečjcj, ktcřjž l při ncecslednjch
modlčtbach zůstatč a požchnanj bčskUpowo přig
mautč fmřli; a do tťetj třjdy patřilč: wywo:
lenčxx, genž

obyčegnč

o welčkonoci

křtčnč byli.
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,

Pťč kťtU bylo Užjwčxno rozličných přjpraw,
žkaUssek a obťadů,
zwlcisstě zakljnňnj ďčxbla

wzýwúnjm Krista Ježjsse (šxorcixmuš),

žna:

nx“enúnj fwatým leťjžem a dýchčxnj na kťtčnce.
W čase potřeby mohlč také Uežaswěcenci, lidé

swčtssrj,

křtjtč. Křest fe Udčlowal trogjm po:
hrauženjm do wody na gména božské Trogice.
Křest djtěte byl za zřjženj apossrolské powažo:
wčm. HUed po kťtU se swčctost biťmowčxnj Udj:
lela a to gen biskmdU přčslusselo. Swěxtosti,

grnž dUssčneerssitelné znamenj wtistUgj,
křest, bčiemowčmj:še) a swčcch knčžstwa,

nikdy che

gako
nebyly

opakowčmy.

Neohlawnčgssj slUžby Božj zúležely giž od
čafů aposstolských w každodennjm obětowčmj msse,
w modlitbě a w rozgjmúnj.
To byl obecný
obpčeg a giž wdrUhém stoletj pjfmem zazname:
nčm. Pťi mssč fe swcitost oltčxřnj wčťjcjm po:
dčxwala. Neydražssj obět nowozčckonnj nažýwali
mssi proto, poněwadž Učenci (katechUmeUť) po
kčxzanj, než se msse wťčjcjch začala, propUsstčni
bylč, eož se gim oznúmilo

a tak taleé č wčřjcjm

oznčmlena byla

msse.

zawjrka

Jčchrn

po kú:

zanj wolal: :aSwaté Swatým! Učenci odegx
dčte!(( a tak ke koncimsse: deěte, (občt) ode:
slčxna gest!c: jtčd mi88čx ššt!e:ee::) u Zúdný tew
krčxt na prawostč občti messnj a přepodstatněnj
i,ř) Biřmowánj

od lUteránsleé kounsirmace doccla rozdjlné, pox

něwadž tato paul)á ceremome gest, nikoli swátost.
U) Baroninš gmčno nassc odwongc od chaldeyskéhomtšfah, což

znamcná: obět dobrowolňá. (Srow. Dcut. 18, 10. Bar.
!lnn. l. d. st. 188.)
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chleba a wjna nepochobowal. Nessťastné pochy
bowanj to bylo pozděgssjm wřkům zůstaweno
K slawenj wečcre Panč fchazelť se wěřjcj každý
den a napotom w nedřlč obyčegně. Slache
pamatko mUčerlnjků kgegich Uctčnj zahy giž
mssč swatau

čjtalč, o njž q“lkewnj otec, fw. NU:

gUstčn, wýslowně prawj,

čcdlnij,

že se takowa ne mU:

alebrž BohU obětUgr

Nownčž tak

w dUchem stoletj za zemčelé wčrjcj msse swate

čjtany býwaly, obžwlasstč třctj, dewarý a trč:
catý den po gegich skonanj, i na wýročnj pa:
malkU gegich úmrtj
Starodawný to gest take
obyčeg, na lačný žiwot a w gedné z:xůsobě,
w způsobř chlcxba, tčlo Pčmč pťčgjmatč. Pronú:
sledowúni gsauce, brécwali 8 fcbaU swčetost ol:
tčlřnj pod žpůsobaU chleba, tak i nemocným gč
podčnoalč, an fe neybezpcťnčgi a nehdéle zacho:

watč dala, a každý gi požjwati mohl. N poně:
wadž Krčstuš chd Ustanowenjm swcitostč Qltčxťnj
8 aposstoly wečcťel, č w prwnj cjrkwť tak na:
zwané hody lúsky adržčmy býwaly; ale gcgich
UadUžjwanj kúrú gčž sw. Pawel a proto po:
malU Uřestali, a wssak to erhlawněgssj zUstalo
Co fe fwatostč pokanj týčc, ktcraž ma waq
žécklad w plnomorcnsřwj wašati a lozwazowatč,
od Krťsta aoosstolům Udčleném, kagjcj se wyzmi:
wal zhčjchů swých dlr Uznčxnj kněze bUď genom
tagně,
anebo spolU weťegně, čťlť z nčch fc
knčši zpowjdal. K wcřegnémU se zpowjdčmj ale
nebyl žcidný nUccn. rW kúnj:se byl úplný poc
řčtdek Ustanowen, a lčžcjx hřjssnjci bylč z cjrkwe
4
.
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wyobcowcinč. :cke)Pakli

že zadost nčinilč, biskup ge

opčt do cjrkwe pťčgal; mohl také Uložené pofanj
zmjrnčti a zkratťti, neboli odestků Udčlčts.

Swatost pomazňnj, kterauž xw Jakub w
ltstU swém (5 14.) přčpomjna, též w neystarssjch
cjrkewnjch časech nachazjme; ač gi wčřjcj tak

szsta nepťigjmali, mpsljce, žeby dčtem, nowo:
křtěncům a žwlassť nabožným na neyweyš po:
třrbna Uebyla.
N gako Krťstuš swé aposstoly poswětil
tak nrpťetrženč modlltban a wzkladanjm rUkaU
nastawagjcjm knčžjmDUch Swatý Udčlowan byl
kteraUžto swatostj bťskUp gon poslUhowal
e) Mosljm, Žc se proti děgepst cjrkewnij

Ueprohčessjm

obssjrněgi Udage, qak přjsně fagjcj kazně od prwnjho aš
do trtnactédo stoletj cjrkew užjwala Kdy; se starj kresťane

těšce prowjnili prtdr;eni byli k těžkému pokanj Byli wy

laučeni ze spolecnosti wěřjcjch, w odetech dodjlu nebrali
k fwátostem prjstUdU neméli a nekdo mnoho let ba celý
wek swůg w kánj, w trýzněnj a w prjsném postu strawilt
Prwnj den fwatopostujho casu se postawjli rred swého
djskupa fterýš rnleu swaU na Uěwlo;ň hlawu gegich po:
pelem posppal do fagjcjbo raucha ge otdlekl, a ua to

ďpowčbUzenjm atdy wmtlosrdcnstwj Božjdaufalj Zchramu
ge wyoocowal N odtnd na nich lc;elo, žtwot prjsný,
trUchltwý, Umrtwený westj stkwostncho gjdla a naroge se
mUselt odřjci her a smyslných radowáncr fe museli chraa
mti, qakýmkolt znmestknaujm, coš by ge do swěta strhlo,
muselč opomjtnaUtč nemocne a mucedlnskn w šalárjch
Uwězněne mnseli ooslnbowati slowem swetU a statkmn
gebo docela Umrjtt mufeli abo oocall Bohu actnostú žjwi

dýti

a gen poteUabla

a gen postaupne do společnosti

wěrjcjch a kUcastenstwj oltaře prigatt bpli Kaqjcj hrjssnjci
byll tehdáž na 4 trjdo rozdelenl; do prwnj trjdo patrjli:
lkagjcj,
a takowj fe prl slUžtxachBožjch wpredsjni chrax
mowě fcházeli a uěkdy ani tam Ue nýorš weukU pod ujx
rým nedem i byli ode wssebo odmruteni co se na olta“ri
konalo a těch krefťanů, kteřjš do chrámU sslč c pláčem a

ď mzdpchanm oprjmluwu žadali Do drUhe trjrp patrtli:
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Nolečowúnj manžclstwa Pún Jržjš wyč
zdwčhl; Mogžjš tobo dopnstčl pauše žťdům pro
twrdost srdce gegich, aU gedna strana druhé
slyssjcj, a ty stáwali zároweň še židy, špobany a lšnčen:u
njko wtom neyzadnegnjm dle chramowu tmobli poslau:
chali

aU se ze sw pjsma ctlo a slowo Bošj hlasalo

Ua

to alc muselřodeqjtč b Do rretj tťjdy patrili: klečjcj,

ataleowý qič w chramš rřt mssi fwate až do obětowánj
troenť býwali pred ooětowanjm Ua kolena nadli, oiskaw
senad Ujmi pomodlčl po;cbnaujswého gim Udelčl a Ua to

ge propusnl b Do ctwrte lsjdy patrjli: stogjcj

a to

pri slu;ldách Bošjch až do konce wytrwatč mohli mohli
take w nedělč drl obecných modlitbách 8 ginými wčijcjmč
slatj ale gesslě Uččehož Ua ollař obetowata a tela Panš
lxrčqjmatč Uesmelč Terrw kdyš wnechny tyto stupne oiedsli
a pokánj Ulo;ene kdyš dokonale wokonali rozhressrni a
do cjrkwe prčgati a wssech duchownjch pokladů opět ziačast
neni owlč coš se obočcguě na zelený čswrtck stawalo N
podle staré cjrkewnj leáznefe pokánj na duá Ua quadraqeuo
Ua leta Ukládalo Kdo Z 11) 29 30 dnj pofanj ciuitč
měl mUscl se po ten celý caš dri chlebě a přa wode po:
stiti; kdo skrz quadraqeny pokauj cčuiti měl musel je po
len celý 40tčdenuj caš negen pri chlebě a pri wodě po:
stili, nýorš l odlanren od qiuých lldj samoten gjsti a

wnchofe odťjct co;by kpohodli geho slau;llo totčž: lázuě
loše koně wozu a t d uu Kdo Ua mnohá leta pokanj
ciniti měl ten fe meel celý prwnj rok w pondélj, wc
středu a w patek ori chlebč a drl wodč postčtj w ostatuj
dno mohl poščwatč ryo a wařenj, ale masa a wjna fc

dotkuann nesměl Dčuběbo třctjho čtwrtédo roku a t ď.
mecl fe galeo prwnjm rokem w poudčxlj we střcdn a w
patcř plň chlebč a plx woixe postitj, ale autmšek ctwrtck a
sobotu si qiš mohl wnkaupňti t g we duech těchto mohl

mma awjua po:jwalč prtgnw za to ua seoe tu powtuuost

gistý pocel šalmů w chráme se wymodlltč a geduobo Uetx

chc chudých nafytiti
Y aopchom si Ua tUto starau cjr
kcwujkazeň pijklady dali mezčmuolu)m Ustauoweno bylo:
deoby
sln;eonj pracč w Uedelikonal ldnde Z dUi pra clxlebč
a pri wořč poleáuj cčuitča Kdodh gmeuo bošj na darmo
bral nrb na cti UěkomU utrxhňl budc 7 duj :xič chlroč a
pri wodě pofanj čáučti ))Kdolxo fwým rodicum zlorecčl,
bUde 40 duj piň chlebě a prč ldodš pokauj činitt; ee rrooy

š wědomjm Uepráwe prčsahal ero

křtwe fwedcčl, oUde

40 dnj pri chlcbe a prl wode se postčti a š let wělcgué
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UstaUpitč nechtčla; w křesťanstwU ale neyhlaw:
Učgssj zéckon na mčlowúnj spočjwá žúdnú tedy
twrdost frdce U kresťanů mjsta mjtč Uema a protož
také žadnú přjččna k rožlUčowémj manželstwa
w nčm neplatj. Nle poněwadž manželstwj U židů
pokánj činiti; dkdoby swebo blřžnjbo zúmyslUě zabťl a ncoo

k wraždě platnau prjcinu dal bUde 40 dnj pri chledě a
přt wodě se postiti a 7 lct wcrech pokánj činiti; (e kdoby
žcně nasilj ucinil oude 40 dnj prl chlcoe a pri wodě sc
posttti a 7 lct weregne pokánj ciniti; dmuš swobodný
kdyby 8 mauželkaU gtnedo cřzoložřl bude 7 let a ta šeUa Z
lct weregnc pokánj ctuitč;(e žena swobodná, kdyby ď maužea
lem gtne cjzoložila bUdc 10 lct a ten mnž Z let weřcgne
pokánj ččnřtt; :muž swobodný kdyby oe ženau swobodnan
smilstwa sc dopusttl budau oba Z lcta wcřegne pokanj čia
Uiti (( kdody giné Ua mjřc a wc wázc nssldtl sstodn Ucie
UéUaU nahradj a 2 leta weregné pokánj bnde cintti; wkdou
by wellkau rrádcč fpáchal kradcž spáchanaU anrátj
a 5
let wcřegné pokánj bude ciniti;(e kdoby od wjry katolicke
odstaupil obrátjli fe, 10 ler wcrcgné pokánj bnde činiti:
wkdobo swůdnčctwj prowozowal t g mladým lidcm při
smilstwu slaužtl 2 lcta weřcgne pokánj bude ciniti a tělo
Páně leč skonáwage Uepřlgmc;a kdoby sweho otcc Uedo
swau matkU swebo bratra nebo swan sestrn zabil budc
po celý žiwot weregné pokánj ctnčti wc stredu a w pátck
sc postčtť a od masa a wjna se zdržowati a tělo Páně,
leč skonáwage, Ucprigme N tak také, kdyby Uěrdo po

skoUcenem weregném pokánj opět se težcc prohřcssňl kwec
ťegnemu pokánj ch prlpusstěn Uebyl mohl býtt prč sluzw

bách Božjch prjtomcn ale tšlo Pánč přtgjmatč ncsměl;
gcnom na smrtedlném lůšfn paklčšc známky frdečne lj:
tosti Ua sobě okazowal gako pocestUj ftrawa Umjragjcjch
fe mn Udjlela m Lln to byla kazen přstá kagicnost staa
rých kresťanů gi gcsste prcwýUowala; Uektcřj aš na pau:
sstě zasslt a do geskyň se skroli a tU přetudý žtwot wedli,
wodo a korjuků požjwagjce; gčnj šjněným rauchem se
odělt cele Uoci w pláct a Ua modlitbách probdelt gjdla
aspanj sobe Ugjmali bicjky sc mrskalč ato genom proto
aby ;lražcného sandcc Upokogilt a wečný trest od sebc ode
wrátili Y ťdyž 20 30 i 60 lct w takowémto pokánj stráa
wilt tU gcsstěna fmrtedlném lůžku přjtomných bratlj swých
8 hlasem třesaucjm sc tazali: xoCožmysljtc, bratřt mogi
zdalt mi Oospodtn odpnstj?e
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a pohanů welice sesslo, mčlo Učenj nowé o swatosti
a Ueroleččtclnosti geho mnoho ncpřútcl, až posléz
tak sszězčlo, řže si mnohoženstwa a cčzoložsťwa
wůbec ossťlčwčlč, že sc zpččowalč, po úmrtj chotč

grdnobo, po drUhč se zasnančtč,a aže mnozj cjn:
kewnj otcowě důtklčwč od toho šraželč; gesstě přjc

snčgi fc zabraňowalo tresj manželstwo a čtwrté fe
poklňdalo za patrné smčlstroodm pozdčgi se to giž
tak prjsnč nrbraloW Ustanowenjch swých ohledně
manželstwj se mnohč cjrkwe pofpolU ncsrowna:
waly, ale cjrkew Řjmfka giž od počeitkU a wždy
nerožlUččtelnostčgeho hagčla, šafnmlbenj š newěr:
cem nerada trpčla, a sňatek manželslý aňč tťm Ue:
dowolčla,
genž duchowně (kmotřč š křtčxncem)
a nebo pokrewnč pospolU spťjžnčni bylč N tak
cjrkew staw manželský pčstowala a pofwčtčla umUcc

ménč ale pčstowala a poswětčlat staw fwobodný

š. 4.
Beššenstwj a anstrwnjci, klásstery.
Bežženstwj slUge též célťbat. Sw.
w manželstwj

Petr

žčw gsa wssecko lopUstčl a ssell za

Kristem Ježjssem; sro. Pawel nechce, aby Oo:
dřuhé žcnatý k úřadU duchownjmu přťpusstčn
byl, a wcsmčšj brzženstwj schwalUge. Bezženstwj
chbylo w cjrkwi siaré pťčkčxzčmo,ale mnozj :oro

kralowstwj Božj dobrowolnč sc zdržowali.

To

sc zper za slUssné Uznúwalo, to fe něxsledowalo
aposléz knežjmnařjdčlo ) Čjm bezbožnčgssjswčt
ex) Čti o bezššnstxpj w Cafopise rocnik 1846 a 1847 nebo
o tom zwlasstm kmhu od w. d. redaktora Zana Krbcc.
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byl tjm potřebnčgssj fe stal staw,
ččstý a zdršeliwý,

genžby gfa

žťwotem swým ččstotU a zdr:

žrlčwost hlúsal. NadU i wšor dal nam Kristnš
Pčm. Qn Uččl: dGsml pančcowé, ktrrjž fe
fami w panťc:wj oddali pro krcilowstwj nebeské;c:
(Mat. 19, 12.) a scim swým pančckýmžčwotem
dokélžal, gak welčce bezženstwj sobč wčxžj.

slownč ale řekl KristUš Ježjš:

deo

Wú:

xnňže oo:

chopčtč, pochope a geden z awosstolů, kterýžto
pochopčl, sw. Pawel, ke Korčntům xpjsse: Chcč,
abyste wy wssčckni bylť, gako gň. Prawjm pať

Ueženatým a wdowcim: dobré gest gčm, zůsta:
naUlč tak, gako gčc. (1 Kor. 7, 7. 8.) Ll we
werssč 82. ZZ a 84. přjčiny Udňwň, proč gest
panictwj lepssj nržlč staw manželský. Núbožnj
knčžj to dobťe Užnňwagjre w panťctwj se doo,
erowolnex oddalč a lťd na nčch wdččnč ctčl čč:

stotu a zdrželčwost, zapotřrbj mage, na nčkom
gi wyžnačenan
wčdčxtč; cjrkew pak, newčsta
Krčstowa, sama š seban manželstwjm gakýmsi
dUchownjm ge fpoguge, č nmsegj neženatj zůstatť,
ginakby takmřř w dwaumanželstwj žčli Zdažby

lod Boha wywolený a poswěcený k dle tak
swatému, aby mU nryčistssj občt podawal sam
býtč nemčl zrcadlem obzwlasstnj čistoty? Y zdažby
swatostné pofwčcenj a hodné koncecnjobčtč mrssnj
osten tela nemohlo :lomitč.š Kdo to nepřčpansstj,
wjru w Boha a w člowéčenstwj ztratčl Katolťckai
cjrkew swobody lčdské zagčsté co neyamlegť ssetsj,

wychowawagjc nciš w poslussrnstwj wal txy ho
co nryprwněgssj powčn.nostč od naš požado
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wati, a přřdce každému Ua wůlč nrchčxwú, buď
aby se oženťl, a nebo BobU poswčtil Pod gegjm

opatrowanjm sr magj oba stawowé dwčma ce:
stama k Urberm stati, z Uiclxžto si wčřjcj podlé
naklonnostč a přirozenosti swě woliti mohau a wssak

křjž, znamenj wykaupenj, na obaU naleznau
N bylo také wždycky manžclů takowých, genž
ž laskw k Bohu co bratr a festra pospolU žčlč
J tjmto bezženstwjm knčžským gina gesstř
přjpadnost w cjrlewi fpogena gest
Uzka cesta
tčfnau branaU do nebe wede, ať si gi w hluč:
ném, bauťlťwém fwčtč a uebo w hlUboké, Uža:
wřčné samotč namčřjme. Z pťjččny té crj také
nasse cjrkew žiwot osam?lxš, w nčmž Božský
núš praobraž KrťsťUš Ježjš a geho pčedchůdce
sw. Jan kťtjtcl Učnn wssem pro gčsté časy a ně:
kterým pro celý gegčch wčk krafným pťjkladem
gsaU Komu fe ljbj powždy mezi lidmie? kdo Ue
hleda nčkdy k modlčtbč a k rozgjmanj pťjhodného,
faUkromUého mjsta? a zdali se odtUď newracj
pokogněgssj a lrpssj? N proto bylo od prwnjch
cjrkewnjch časů až na tUto chwjli dostč nabož
ných dussj, bylč mUžowé a ženw, pančcowé a panny,
genž w tčché samolč na fwém spasenj pracowali.
Qwssrm pťeswčdčili se, že gsme na ofamč!léanssli,
a že nňš tu pokaussj ďábel, gako Uasseho Spae
sitele pokaUsscl; pťemňhňme:lč ale podlé přjkladu
Kristowa swého pokussčlele, š pomorj Božj fmů:
žeme Uad njm dokonale swjtězitč Y tjm krčxtce
wwřanty

bUďkež Uesnč:ze a Užčlky žťwota

osau

mčlého, kterýž w starobylostč ))ewangelium do:
l
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konalostče slaul, a gak zkussenost Učj, k doko:
nalostč také wedl.
Mnozj mučedlnjcč Utlačilč
w fobč osamčlým žiwotem swým a odťeknutjm
se každého pohodlj wssechnU nedůtklčwost tak že
ď nenwětssj frdnatpstj
Ueytčžssj muky přestěclť.
Zprwu bydlelť takowjto kťesťanéw městech U pror
střed rodčn swých, ale odr wsseho zamčstknúnj
swětského se wzdčxlčwssea požjwčmj smyslné si od:

pjragjce stňlr gen na modlčtbeich trwalt.

Pro:

nasledowčxnj ge zahnalo na paussť a gčž w poa
lowčcč třeljho stoletj powstala tauha po žčwotč
ofamělém, nebolč anstewnčckém.

Rryprwnčgssj z nčxbožných anstewnjků
těchto byl sw. Pawel, kterýž w pronňsledowúnj
cjsaře Dccča do pustčn Egyptských zassed, welin
kého stúřj tU dosúhl.
Brzo geg w tom něxslen

dowal sw. Nntonjn, žčwč mage na myslč přje
klad swatých aposstolů,
kteťjž joro Krťsta wsse
opustčlť. WstaUpiw gednau do chrčme Pčmč,
zaslechl Krčsťowa slowa: ::Chcešlč dokonalým
bútč, gdč aprodey wssechno, pcož mčxš, a rozdey
chudým a bUdeš mjti poklad w nrbč, a pog.ď
a nčxsledug mnee: (Mt. 19. 21.) J hned we:
likě swé polnosti rozdal. N gčndy opčt zaslechna:
dNepečUgtež o zegtřrgssj dene (Mt. 6, 84): do:
koncr wesskeré swé gměnj rozdal, a wpUstčnúch
Egyptských osamčle žil.
Nle rozlččné naň tu
přčchazely pochybnostč, pýcha a fmyslnost o nčg
sr pokaussely, než modlčtbau, postem a bděnjm
swjtčzčl; ano zlj duchowé přčsslť a trapčli geg;
což bhlo ppawč důkazem bohumčlého grho žčwota,
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glnakby byl ďabeltak neUsilowal ho znepokogiti
a zbauřčtť Nntonjn se potýkage často bezdussný
w hrobč ležeti zůstal kternž obýwal N gednaU ,
w taleowémto zč:pasUžwolage: ane gsi byl můg
Ježjssi! že gsi mi dřjwe nepomohl?e ža odpo:
wčd dastal: dByl gsem U tebe, twůg bog gsem
wčdčl a nčkdytě neopUstjmche e Po Wtiletém
mrtweni, Uťňrelům fwým powoliw, na pausstť
kcizal. J Užaslt poslúchačť, gebo maudrost slysijce,
geho ččlost a pokoru widaUce a črostachm wčkem
a pťč tak přjkrém žiwotU žúdné žmčny w twčxři
na něm UepožorUgjce. Pťipogilť se k nčxmu
Učedlnjci a š tčmťto spčchal k Nlerandrinským
křesťanňm aby gťchtčssčl, fjlil, ossetřowal, kdpž rokU
.Z11 UkrUtně prončxsledowěmť bylť. Nawrčxtčw

se leerandrie

hlauběgi do ansslč žassel, Učennj:

kům swým se skrýwage; a wssak geg nalezlť
a také pťemluwili, aby duchownj bratrstwo Ua: n
Uosstjwťl, kteréž sč:m založťl na gedné hoře U moťe
čerweného.
Ra této cesiě se šessel k welčké
swé radostč še swaU sestraU, anaž fpolečnostč bohU:

zafwěcených panen předstawena byla. N tak giž
na počatleu stoletj M byly mužské: ženskéklússtery.
Nmmon, fauwčký Nxttonjnůw, xroywolil si
ten samý žčwot gako sw. Yntonjn, častokrúte
š njm fe fetkal, dčwy ťinčl a,dUchownj abratrx
stwa žaklč:dal. Totéž platj o sw. HilarionU,
genž w Palestťnč žiwot parxstewnčcký zawedl.

Meži anstewnjky, Pawlem a Nntonjnem,
pťčhodily se pamětihodné wěcč,kteréž tw Zaroljm

wyprangc,

a kreréžzde klademe Marnú my
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sslénka pogala Antonjna, starce 90tiletého, žebh
fnad žúdný tak dlanho a š takowým zapřenjm
febe Bohu bnl neslaužčl, gako on. J dostal
wnuknutj, aby se wydal na paussť, tam že naa
lezne nčkoho, kterýž ho pťewyssUcǧ;e. Šel tedy,
zabnaw zlé duchy znamenjm kťjže, kteťjž ho po:
pléstč chtčli. Po dwau dnech pťissel k geskyni,

z kteréž se swčtlo mjhalo. lY w nj žčl Pawel,
giž 118 let stčxr. Qba swatj spatřčwsse a po:
znawsse

se padli

si w

núrUčj

a společnč se

modlilč. Na to fe posadilč a Pawel
:Zde

prawťl:

widjš kmeta ssedťwého, kterýž se chystčl,

w prach se obrňtitč.c

Ptal

se též Nntonjna,

gak gest na swčtč o kterémž prý, 90 let giž nic
byl neslyssel. Mezč tau ťečj přčletěl lerkawec,
chléb k gegich nohč:m klada; neboť, gako ondy

proroka Eliásse, tak žčwilBůh Pawla.

J prawčl

š wefelým frdcem: :)Podjwey se, gak mčlostiwý
gest Hospodin! Giž tomu gest 60 roků;xee) co mč
každodennč po krkawcč půl bochnjčka posjlú; dneš
ale, an tyš přissel, posilč: núm celý, na důkaž,
že o swé služcbnjky pečuge.(em Druhý den rčxno
dj Pawel: wMčlý bratře, gň giž dúwno o tobč
wjm, že se na pansstč zdržugeš, Bůh mi to
zgewil. Bljžj fe hodinka mčt, taužrbně očekňwanň,
abych w Púml Ufnul .a z rUky geho koruml
sprawedlnosti přigal. Ll on tť poslal, abnš po:
chowal lčlo mé, prach prachu wrňtť. J profjm
tě, neobtčžug si, domů dogjlč a plússť, kterýž tč
thhančxsiuš darowal, přčněsři,abhš doň mrtwolu
e) Prwnjch Zo let gjdáwal datlc.
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maU zahalčl.e u TU pllolrkaný Yntonjn rychle
spčchal k swým Učennjkům a nedbage na otúzky
gegčch 8 plňsstčm odbčhl. Yle ledwa že 3 hodčny
cesty Ussel: ay, tU s„patřčlsw. anstewnjka do

nebe wstupUgjcjho a angely obklopeného. Padna
Ua zemi pjskem hlawU swau posypal, a na to
ostťegssjm krokrm k geskyni fe přčhnaw přjtele
fwého Uzťel 8 hlawan pozdwťženaU, 8 núručjm
rozpčatým, a proto se domnjwal, žrby gesstťžiw
byl a fe modlčl. Podlé něho si klekna modlil
se š sebau, ale Ueznamenage, gafo to dřč mo:

dlenj gindú býwalo,

žeby z prfaU Pawlowýcb

wzdechy whstupowaly,
pťeswědčil se, že Umťel
a že beze wssech diwčxků a swědků Umřeb Tu
ho obgjmal a ljbal a mrtwolU ctihodnaU zgeskynč
wynússege dle cjrkewnjho způsobUpředepsané žalmy
a hymny prozpěwowal. Nle nrmňlo se sUrzel,
ďhledaw, že přč fobč žcidných nňstrogů nemčx
k wykopúnj hrobU. N protož Boha o pomoc

wzýwal: a ay, dwa

lwowé,

pťťbljžiwsse se,

U nohaU mrtwoly se položťlč, lichotilč se k nj
a na to žalostnč zaťwalč, gakoby lkalč smrs

swatého.

Pak tlapami swýmč gámu w pjsku

wybrabawsse š hlawau sklopenaUantonjnowi
přťsslč a ruce a nohy geho ljzalč, gakoby ogeho

dožehminj prosilč. N ten, žúdage Krčsta: oPanr,
bez gehož roůle ani ptčcče neumjrčx,

anč ljstečeť

še stromu Uespadne: dey těmto lwům, coby gim
dle Uznčmj twěho prosxoelo((m pokynul gim,
aby ho opUstilč, načež do pleisstč Ahtanásiowa
mrtwolU Pawlowu zahaliw, do hrobU gč po:
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ložil a pjskem zafyxoal.x NaUcho, kteréž si zesmxlý

přjtel geho z wlasenj palmowého zhotowil, na pa:
,mčxtkUe
š febaU wzaw k Učedlnjkům swým fe wrútčl

a gim wyprawowal, co fe stalo, a ono raUcho
nofjwal na slawnpst welčkonočnj a fwatodUssnj.
Prawýx zakladatel klcissterůgest ale fw. Pa:
chomiUš.Ten žiwot anstewnťcký trúwč l. P. 325.

založil w Tabeně wHornjm Egyptč prwnj brax
trslwo, ančxpotom 8 gčUých klčxssterů, gimž také
řek,wlčwyznaččl. Wssechny tyto klússtery společný

sprawowal
sozdělené,

opat a mnčchy, na rozličné třjdy
rozlččně zamčstnčxwal.

NUčnj

prčxče

a nňboženskň cwičenj bylo to neyhlawněgssj ža:
Ueprňýdnčnj w prwnjch klússteřjch. Z Egypta
sr rozssjřčly klússtery do Palestčny a do kragčn
saUsednjch a odtUď ido kragčn zčxpadnjch, nrboť
pťissedtam sw. Nthanáasiuš wyprawowal že žiwota
prwnjch anstewnjků, obzwlčxsstnčze žčwola sw.
Nntonjna tak krúfné a slawné wěcč, že wssudy
lňska k stawU řeholnickémU wznikala; klússlerp
rychle powstčxwaly a kU ronci 4. stoletj mčla
gich Yfrčka mnoho.
Tenkrcite mnissč nebyli
fwěcenč, ale mnozj přichúzeli z nčch do stawU
knčxžského, ano ťk důstognosti biskUpské. Na
poslnssnost, chudobU, ččsťotUpřjfně fe w klússteřjch
drželo, a pracj swaU žiwčli mnčssč negen sebe,
alebrž ť mnoho chUdých. Zčchy se také dUssewnj

pracj zabýwali,

stUdowalč, wyučowalč,

kňzalč

a knčhy přepisowalč, kteréž krozssjřenj Užčtečných

wčdomostj
potomkům zachowěcwali.
.
Núd Benedčktčnský se nrydeil a ncyrychlegč
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Ua žapadU rošmohl Zakladatel grho fw Benedťkt

l P 470 we Wlassjch narozený, wedl žprwu
panstewnťcký žčwot, na to djtky wyUčowal a poslé
l P 529 žaložťl w Sčcilči klécsster, rečeno

Monte

Casino,

kterýž se w pozdčgssjchčasech

welmť znamenčtým sřal Řebole, kterauž přede:
psal swým bratřjm, byla wnborna a obzwlčasstnč
k tomn stčrowala, aby Umčlj, Uččnliwi,poslUssnj,
Uabožnj knčžj ž geho klasstrrů wychaželč
Panny, genž fe do slUžby Božj š tělem
a Ž dussj žaswětčly, nachňžjme giž w prwnjch
cjrkewnjch čafech. J žawcižaly fe slčbem ney,
hlawněgssjm, že žachowagj neporussenaU čťstotu;
a ktrraž gj porUssčla, o tě se saUdčlo, žr žrnssčla

wčrnost Kristu Ježjssč.
tento

Skladály

ale panny

slťb čtstoty w chrčUUě do rlckaU bčskUpowých

a obdržely od nčho raUcho panenskě,

ažlatý

raUsskU

wjnek, na žnamrnj, že gsaU newčsty

Krčstowy. Kterčx ž nich se napotom wdala,
z cjrkwe bhla wyobcowč:na a zčxkon toho smrtj
pokUtowal, koož pannu, BohU zaswěcenau, za
manželkn pogal. Gegich zamčsiné:nj bylo mo

dliti se, rozgjmati a pracowati

Papež Řeboř

Weliký Ustanowčl w každém ženskěm klassteře
knčze ža dnchownjho sprúwce a zewnčgssjho gehxo
obhňǧce; spolU pak mčl klússternj précwa za:
stawatč a klčxssternj zč:lcžčtostč obstarčxwatť.

Kdo gest š to, wssechno dobrodinj a pos
žehnčxnj wypowčdjtť,
kterěž klé:sstery způsobily?
Bržo ebyly obydljm sslechetných dussi,x brzo
sspižjrnaU chUdobných, brzo útočisstěm pronč::
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sledawaných, brzo femenisstěmpobožnofřij a ctnostč,
brzo ústaxwem wěd a Umčnj.
Zr se nťkterý
klásster někdy žwrhl, wjme: aple co pod sluncem
tak dobrého, aby se zneužjwňnjm Uemohlo stňli
zlým? N může:li nčxmto ke cti slaUžitč, an chyby
nekterých nezdčlrných klússterů proto gen na
mysli přrmjtúme, abpchom ge wssem wyčjtali
a wzpomjnky na gegich zlatý wťk a na gegčch
zúslUhy wyhlazowalť. Stoletj nasse dobré Učn
wčsstj dčlwú, začjnagjc ledakde giž za to fwě
tnpenj klčxssterů se stydětč, ssetrnč a laskawe
fe k nčmU nafloňowati, dobrodčgnčx gegčch pů:
fobrnj uznčneoati a beze wsseho ohledU na ússklebky
wyheyralých fwťtčlkň chwalne o nčch mluwiti.
J protestaUtské hlafy se pro nť pozdwihUgi.
Nedáwno gesstč Urččtč pronesla Učenú fpolečnost
w

NnǧlčckU, že by wyzdwčženj

klčrssterů skrze

baUře 16. a 17. stoletj weliké nrsstěstj bylo.
Wirtenberksko a Bčxdensko se ohljžegj po útočisstč
pro fwé počestné panny uo cenu a potřebnost
klňssterů chtě nechtč nahljžegj. Šwegcaři nectně
a neswčdomitč 8 njmi naklúdagj: ale trest ge
w zúpťtj stjhú, zmatek, domčxcj rožbroge, krwe:
prolčtj tU.

Wyzdwiženjm

ťowé penčz alidstwa

klčxsstxerůchtěli mocnú:

kdosaženj fwčlských ohledň

zjskati; ale kléxssternj,gměnj galeo woda fe wssUde

rozplynulo, wčtssj chudoba nčlsledowala a w bjde
aw nemrawnostč mnozj lidé zassli. Kde gest teU
člowčk, kdr to knjžectwj, genž by cjrkewnjmť statky
fe bylo obohatčlo? Nefprawedlčwč zbožj č sprawex
dliwého wssude pohltťlo. Kléasstery gsme zboťčli
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. a nuebo gich zpustnanti nechali: a na xmjstč klú:
sslerů, co gsme mUseli wystawťtť? Zalé:ře a kčx:
žnčce! Hledeime Uowých zemj pro chUdobU a nřn
lidnčnj se zmahagjcj;
což pak gistáe obrana
proti tomU nenj w klčxsstcřjch,kdež panuge zdr:
želiwost a zapťenj febe? Nestřjdmé fmyslné po:
žjwňnj, kteréž každý, stůg co stůg nasytčti bažj,
toť gest hUbjcj mor nassich časů; icož fe nena:
chčlzjw klússteťjch wznessený wzor sstčstj wyšssjho,
genž zúležj w zawrženj pozemských a w pčsto:
wčmj nebeských wčcj, gak dalere núm toho zde

dosúhnamč l;e! Pťed nassjma očima znowu
powstúwagj klússtery; ť bogUgj š prwotnj chu:
dobau, alc také k prwotnj poslUssnosti, čistorť
a pracowčtostč se wracUgj.

W gednom

klécxssteře

se zabýwagj 8 důležťtým, ochotnč pťewzatým
úkonem,xopatrowati dusse; w drnhém cwičj mlěldež
dle zúsad a dle núwodU wjry fwaté a š widč:
telným požehminjm Božjm; a w tťetjm opět
ossetřugj nemocné na takowý způfob, gaký gen
milosrdné nebe pozexnssťanům wdechnauti může.
Slepý, zatwrzelý musj býti každý, gehož tichú,
dobrodťgnú působxenjústawů těch nepohnan, kteréž
bywsse ondo ozdobaU kťesianstwa opět se nj stčUi
přičiňUgj. Čest a chwčxlalbndčž tedy klússrerům!
Hofpodin opčt ge wzkřjsiw tjm prčxwě za fwé
nčxstroge ge prohlúsil!

C 5
!Uclicj mnšowé č:eby té
Neywčtssj mužowé doby té, hlUbokaU Uče:

nostj,j prawau
žnamenčtj,

ncibožnostj a swatým žiwotem

ď UsUdleem Uassjm o klčxssteťjch prone:

sseným se srownčtwagj. S některými mužč tě:
mčto gsme se giž sezneimčli, š nčleterýmč se nij
šeznamjme.

Ythanasiuš byl biskmoa patrčarcha Yleran:
drčnfký. Pod njm stal knčzNriuš gehož kacjrstwj
a pýcha cjrkew do welké strasti Uwrhln Nlha:
nasiuš Yrčowa kacjrstwj ťchlawnj ncpřjtel, Udatnč
bogomal pro zachowcinj čisté wjry, a pamčtlčw
gsa slow aposslolských, dže se člowěka kacjře po
gednom č drUhém trestánj warowatč mčxme:a
(Tčt. Z, 10.) nigak dopUstčti nechlčl, aby do
cjrkwe opčt přigat byl; poněwadž fobě od čloo
wčka hassteřiwého žčxdné ljtosti anč polepssenj
neslčbowal. Nle ač Umohý odpor NthanňsiUš přee

mohl, byl pťedce l. P. 335.

ž úřadu fwého

neprěcnoč swržen, a do wwhnanstwj wypowčžen.
Po třech letech toto gemU UčiUčné bezprawj na:
hljdli a š plesem ho do Nlerandrčr Uwedlť. Nle
Ue odewsscch bylo prčxwo geho na bčskUpskaU
Ylerandrinskarl
stolčcč Uznčxno; a tč zwolčwsse
giné bťskUpy, na nč Usadčlč. Negsa š žiwotem

swým bezpečen, Utekl sš l. P 341 do Řjnm
kolcč křesťanstwa. Pťe geho byla wyssetřowana,
orawda bylaugemU přiřčena, a KonstanciUš ho
l. P. 849 ctným způsobem zpčt powolal. Yle
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tento zle sippočjnagjcj cjfať Uemohl strpčti muže
prawdy a žbožnostč plného. Pozdwihl nowé,
gemU samému pochlebugjcj snčmy, wyobcowal
opčt fprawedlťwého Ythančxsia l. P. 356 zťjsse
swé thanasiuš skryw fe na té Egyptské pausstč,
kdež gsme se š prwnjmť swatými anstewnjky
seznamilť, k obbagenj swémU a k wywrúcenj
Llriúnského kacjřstwa mnoho knčh žde sepsal;
a an cjsať, nrywčtssj nepřjtel geho, Umřel,

zansstč fe do Nlerandrče nawratil k nowémll
bohUžUl Utrpenj Nebo JUlčan, tento neUnawený
raUhač Kristůwa atUpčč cjrkwe Geho, dosedl na
trůn. Horlčwč potjral NthanúsiUš zdwčhagjcj fe
pohanstwo, mnoho pťednjch osob na wer obrú:
tťw; a protož mU cjfať žazlčw, l P 862 opťt
ho wypowčdčl N poněwadž ant do Egypta ne:
stčl Uchýlil se do Nrfmoe, mčsta Yfrikánského,
ale hned w rokU drUhém, po fmrti Julianowě,
úřad fwůg opět nastaUpčl, 10 let zbožně ho
fprange,
a gsa ode wssech nňposomnjch cjsařů
wcižen. TUto poslednj léta fwč: roynaložil Ytha:
nčxsiUš k tomn, aby pokog w cjrkwi obnowil.
Wotolčkerých nrsnúšjch wěrným gsa shledún l.

P. 373 trapný swůg žťwot dokonal. Bčch mn
dal mřlost, zázraky ččniti a prorokowatř;

pozůx

stalý xspisowé geho welkaU magj do sebe ceUU.

Nownčž tak cjrkwi prospjwal a spasitelnk
w nj účťnkuge až dosud sw Jaroljm;
ten sk
od Uoého mladj neUmdlenč wčdamč zabýwal
genž obrana a oklasa cjrkwe wždy býwr.ly a gsau
Ty neylepssj

Uččtele slyssew,

stal se posléz uči:
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lelem nxléxdeže; fcim dak, aby pjfmo swatě w pů:
wodnj řeči čjsti mobl, od Trčfona, žida Učence
sxoého, hebercyský a chaldenskú fe Učil. TaUže

po samotě odesselna anssi l.P.

bnll

P

374. Na to

378 od PaUlina, patriarchy Nntťo:

x chenského, Ua kněžstwj poswěcen, napotom nčkolik
let w Konsslantčnopolč U cjrkewnjho otce Řehoře

Nazčanského, a pak nčkolťklet w Řjmč U Da
mafa papeže strawil wyUčowanjm se šanassegr,
a posléz rozličné cesty k rožssjřenj Uměnj swébo
wykonaw, člyťťatťťdcet let od 386 až do fwébo

úmrtnjho roku 490 w Brtlčmč, rodisstť Kri:
stowč, přežil. Sw. Pawla klčxssterwystawčla,
a sw. Jaroljm,
w malé tU gjzbťčce tčsse a po:
kognč obýwage, Umoho kněh fepfal, xz kterúchž
tyto dwč gfaU neydůležťtčgssj, ykřgepťš cjrkrwnj

apťeflad fw.pjfma do ǧaznka latinskěho(( (ruju
ščučxz t g obchý nazwaný, pončwadž fe wňbec
rozssjřčl a zobecnčl)
Dřjwr
qťž slowútný
dčgepisec a kxťskup
w Césareč, Eusebčuš, dčge cjrkewnj až do r.
.823 w gazyku ťeckěm gest zaznamenal; učený
a lčlskaU k cjrkwč pogatý Zaroljm, kronikU geho
do latiny rřrložťl, a w nj až na swé txny po:
kračowal, mnoho důležťtých wčcj přčdage, gež
EUfrbiUš wypustil
Me gesstč hlawnťgssj soťš

gest grho doUlgata e( Nn w Kristowých a w apo
sstolských cafech narod Řjmský ten Ueymocnčgsij
lxyl byl č gazyk geho daleko ssixoko wybleissen,

a protožubyl ǧčž w cjrkrwnjch prwnjch stoletjch
starý i nowý zčckon do gazyka latčnského přclo:
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žen. To gest ten starssj Jtalstý pťeklad, kterýž
až na sw. Zaroljma platil. Nle byl tď překlad
wadný, nedostatečný, ze starého zčxkona mnoho
knčh w nčm docela schčxzelo az

zlomky nachúžely.

erkew

gťných fe tolčko

wssechny prawdčwé

knčhy starého a nowěho žéeleonagedenkrčat sebrawssi,

starala se také o to, aby č starý pťrklad bol
owrawen a do něho wzato, což chybčlo. K těžké
tčto prč:ct si Hospodin Zaroljma wyhljdl a ozbroa
gčl. Nadún gsa hlUboleaU Učenostj a přťtom
wrach núbožnostj podstamočl sw. Zaroljm tčžkall
tU prčxcť, a

co neypčlnčgi a neofnažegč

fe přč:

činťl, aby nčmt překlad dokonalý.podal
a te,rt
prawý wypěxtral; nebo an se před wynalezertjm
knčhtčskařstwj staro:
a nowozéckonnj knihy
opčsowaly, bylo w rožlťčných opčfech mnoho ne:
šřetedlnč postaweno, mnoho pťťdčmo, mnoho wn:
pusstčno, mnoho změněno.
Gako každé lčdské
Urbylo anť toto Jaroljmowo djlo beže wssech
omylů; ale množj Učenj a núbožnj papežowé
dňwalť to š taU neywčtssj péčj a dle půwodnjch
rUkopťsů prohljžetč a pooprawowati;
i mUsime
wyžnatč, že se núm na oulgčxtč gakožto natom
neylrpssjm překladn toho neyleýssjho le:tU welť:
leého pokladU dostalo, a stalo fe, že tato Jcaro:l
u ljmowa oUlgňta samogedťmi w cjrkwč se Užjwala
a w cjrfwť celé platila, až sčxmsněm Trťdenlstý
cenU gegj schwúlťl a gč k wsseobecné potřebč porux

čil. Y na tom, že cjrkew sama UUlgúlU Zarolj:
mowU Oťxehljžela,oprawowala, přťgala, schwcilťla
a porUčťla, na tom zěaležxjgak prawost téhož pře:
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kladU tak prawé wyklčxdčmja Užjwúnj celé bčblj; a
kdo wj, gak to wssUde dopadú, kde každý dle swé
lčbosti pjfmo p,řčflčxdatj, wyklúdatč a swé stwůry
rozssiřowatč smj; kdo množstwj neprawých pťeu
kladú a neúplný počet zúmyslných a nezjúmysl:
ných omylů gegťch gen pončkuď znčx, wzdňwú
djky cjrkwť fwaté, že čistý pramen pjsina Uchopčc
w.ssi před dčwokaU wodaU a před samolibým
kúlenjm geg Uchrčmťla.
s Leonem l. dal Hospodťn cjrkwč swé nrgrn
papeže maudrého, kterýž gč skrz 21 let od ::40

až do 461 rokU slawn,ě sprawowal,
obhňgce srdnatého,

ale tafě

který gť po tťikrčxte z bljzké

pohromy wychwňtil a protož také čestné přjgmj:
uxpWelileýe(obdržcl.

Šťastnč

potjral

sektč:ře, wnčx

třUj nepřčately gegj. Wypčxtraw blUd Manichéú,
do hmxfně nemrawostč Upadssjch, kam dřjw neb
dozd“egi každý blUd zawčxdj, weťcgně ge odkrwl,
obzwlčxsstně, an mnozj z Uicb a sčxm gegich před:

stawený pjfemně a ústnč hanebnosti sekty swé
wyznalč. Wýchodnj a zňpadnj biskUpowě nynj
ge wywracelť, ale Mančchéowé se pťetwařUǧjce
na oko cjrkwe se drželi. Proto napotom papež
GelasiUš naťjdil, aby se wečeťr Pčmč, dúwno
gčž pod gednaU způsobaU podčxwancee, podčnoala

pod oběma; chtěl tak Mančchéům Ua stopn
pťčǧjti, kterýmž požjwčmj wjna zewowčdčxnobylo.
Ll když EUtycheď blUdnč Učťl, žeby nlěl Kristuď
tolifo BožskaU xpř,črozenostdo sebe, hcigťl sw. Lco

dwogj přčrozenostrKristowU, Božskau a lidskaU.
J protč zewnčlťnjm nepťč:telům uchrňnil cjrkew
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sw. Leo. Když HUnský krčxl, strasslčwý Nttila,
kterýž fe fňm :xGodegčfele ččli wdůtleamč Božjmče

nazýwal,

wsse hUbč a wraždč l. P.e4čr1

xia

Řjm túhl, Leo w poswútnjm raUxchUwčxžmča gako
silaU š hůry ozbrogen ssel mU wstřjc a š hubť:

telem mlUwil tak důkladnč, že Uegen Řjm ne:
popleUčl, ale také ž Jtalie odtéchl.:ee)u Čtyry léta
pošdčxgipřiplaul Genserťch, kréclBanda!ský š wog:

skem swým do Wlach a 14 dnj ij

plenil.

Me i na nčm Leo alespoň tolik wymohl, že
púlenj a wražděnj zakňzal, a že tč neyhlawnčgssj
chrúmowé zbořenč Uebyli. Hegna lčdj dčwokých
papeže Uposlechli: a mybychom welčkostKrčstowa
Uěcměstka Uznati nechtčlč? W neytčžssjch čafech

posjlal Bůh fwé cjrkwi nrylepssj slUhy, a EUropa
by se byla w pUstinU obrěltčla, kdyby cjrkew
skrze papežstwj, Uade wssjm poslez nebyla swjtčzila.
Tak mocnč a wúžně si též Řehoť l. po:

čjnal, gfa od r. 590 až do r. 604 papežem,
a gsa rowněž přjgmjm xWelťkýe poctěn. Ten
plnomocnost papežskau Uprwnčtč chtčge po kragjch
fwé númčstky, leǧeity, rozložčl, a při wssj fwé
:Uocč mjrnč a pokornč panowal, a ač se sluhaU

wssech sluhů Božjch nazýwal,

přednost geho

Uznali wssčckni biskupowé, gemU se podrobčwsse.

Qn w jcjrkroč Ščmončctwj Utlačowal, tU ohaw:

naU neprawost, ža penjze dUchoij

úřady pro:

dňwati a kUpowatč, a stolčci Řjmské prčxwo při:
řkl, w sporných a rožpačných wěcech tak roz:
hodnaUtť, že che žúdnčx pochhbnost mjsta mjti
lzr) Gak giž z pčedn uwereno bplo.

o
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Uemůze. N. pd gakýsi bisknp Bčžanzenský w Nfrice
bhl U cjsaře odžalowčm: ale cjsař saUd nad Ujm

nepronesl a nemobl také, nýbrž ušnal žeby to:
lťko papeži přislUsselo, dle cjrkewnjch šakonů gcg

saUdčtť ČemU kdhž obžalowaný swolil Řehoř
napsal: xCo se whgadřenj Bišanzeuského týče,
že se aposstolské stolici podrobuge: gá skutečně
newjm, který bčskup, winau gfa frwieen, gemU
by se nepodrobil.
Geli bez winy, tak si gsaU

wssťckni dle prawjdka pokory rownč.(( N„ tjm
také krčctce.a wýbornč sprňwa cjrkewnj ge wy:
značena; panuge w nj pořúřek a poslussnost,
Uikolč famowolnost. Petr a geho ncistnpci mUsegj
dohljžeti na sebe a Ua cele stado
K. tomU
gfaU wr wěcech duchownjch BožskaU plno:
mocnostj opatřeni.
C. 6.

Zwatý ŽimoU.

Než fe š drUhau taUto cjrkewnj dobau roz
žebnécme,nesmjme na sw Ščmona žapomenautč
Šimon (na slaupč, slanpnjk) ččnčl, co se zděc
lťdem nemožného, a Bůb skrž Učho působil co se
nezdcfx lčdem k wěřenj

:xodobno.

Saun::ěleý,a nci:e

božný, přjfný Theodoret nčxm geho žimot jpoxosal,
gak to z geho wlastnjch ňst a zúst žbožného geho

Učedlnjfa Nntonjna slyssel, a tak gjm pogat gest,
še prawj: OS tťesach toliko rukau se opowa:
žngč, žiwot tak welkého swatého popčsowatč, nebo
co xosňtilmúm, gest tak nepochopčtedlné, že to fnad
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ta neyblčžssj pokolenj za poh.ide držetčkmdan.e:
W Sifan, w dědinč Maloasiatfké,x se narodčl
Ščmon l. P. 388. Chudobnj geho rodťčowé,
Hesichiuš a Mathane, dobyrkčtřstwjm fc žčwčlč
a syna swého kťesťansky wychowňwali taf, že
zcihy mčlercid chrčlm Pčxnč nawsstčwowal. Čtený
lc:t: ))Blaboslawenj, kteťjž nynj plcičetcee(Lnk.
6. 21.) wrlťce ho dogal, a k tomU gesstčz lčstů
Pawlowých mnoho o kťesianfké ččstotč a ui)oleo:
nalosťi mlUwťti zaslechna, kmeta gakéhoš podlé
fčbe požčxdal, aby mU to wyswětlil; což také
tento pastaUsskowi newťnnémU, pokornému, ocho:
tnč Učinčl. Od této chwjle taU gedčnaU se zabý:
wal mofslénkaU, aby wssecko opUsťčl. J ssed do
osamělé nad hrobem mUčedlnjkowým wystawené
kaolťčky, Boha o žachowcinj a pofwěcenj dUsse,

swé wzýwal.

Scdmjdnj

bez potrawn a bež

spanj w télo mjodlčsbč byl pohťjžen. Qsmý den
do slaďaUnkéhoera se žabral, w kterémž fe mU
zdňlo, gakoby k welčkénm stawenj zčxkladkopal;
pc,d třikrčxte chtěl,

Umdlen

gsa,

pťestatč,

ale

po

třikrcite ho hlaš pobcidal: xKopey gcn, a hlaU:
bčgť(( a konečnč ten famý hlaš mU ťekl: xtcď
gťž dost.a Z toho fe mčl Šimon poUčťtč, že,
mcili ctnost a núbožnost nassr pewnč wytrwatč,
bluboký Zčxfladže gj položťtč mUsjme. Na to do
bljzkého klč:sstera odessel. Z pokory anč neza:
klepaw, owčtobez pokrmU Z dni pťed branau lr:

žetč zůstal. thrtého

dne opat geg spatťil a mčle:

r.id na požcidčxnj přigal. Dwě létautU molťle,se
a w pobožnostč se cwčče šc wssj ssetrnostj klússler:
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njkům slaUžil, od rodičů za mrtwého želen gfa.
Potom se k swémU zdokonalenj do ginčho klčx:

sstera odebral a bržo swým mrtwenjm a za:
pjrúnjm fe pťekonal wssechny. Celý týhoden fe
postčl a toliko w ňedčli gjdal. Tagnč si prowaz
z palmowých listjr okolo tčla tak silnč otočťl, že
mU mafb do kostčprořežal, až krew z nčho tekla.

Opat

tčlo geho prohljžege a trna nad přehrož:

naU kagicnostj geho, tčxzal se, coby tak fwčdomj

geho tjžilo? Načež mu Ščmon š plcičem od:
powčdčl: :,Nch, zdalč neřekl Dawid: w Uepra:
wostech počat gfem? a gfem gú této strastť prost?e
Qpat ho dal wyhogčti, ale žňdal.tčž, aby klč:sster
geho opUstil. J wstaupčl nynj Sčmon dodfnché
stUdnčce na bljžku, kterč:ž na pUstých gsaucj mjstech

gedowatému hmyzU, hadňm a gesstěrům, za
skrýssč slaužčla. Zde we dne w noci BohU pro:
zpčwowal.

Nle opat

a napomenm,

byl we sn„čxchžle pokúrč:n

aby ho hledal. uKlússternjci ho

Ualezsse fnažným toliko prossenjm do klč:sstera
přiwedlč a tU k geho hořč welmi ho ctilč. Tťetj
rok na to pogednau gim zmižel, odessed na
ofamřlé mjsto pod horaU TelanisUš. TU w zbo:
kené chýssce 37 let strúwčl, nčxbožného bčskUpa

Bašfoa
ža dnchowlǧjho fwého rčxdce mage.
W postnjm čafe fe Sčmon 40 dnj wypostil,
proti wůli zpowědlnjkowč Uic nepožjwage, tak
že tento naleanw geg takmšřjbezdussného, swčxtost
oltč:řnj mU podal, načež Sčmon na lčle čdussi
pogednaU se otawčw, hlasitč Boha chwčxlčtčzačal.
Po Zuletech opUstčw chyssku swaU, na wrsskU Tela:
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nčsowč se Ubytowal a dal fe tU Ukowatč; sňal
ale řetčž, od bikapa slyssew, že člowěk pewnaU
wůlj wsse dokňzatč může.
N gčž fe lid ode
wssad k nčmU hrnUl a ž pokory a aby dotjra:
wým Ussel, kteřjž se ho dotýkatč chtěli, zorroU
6, poždčgč 12 a posléž až 40 loketnj slaup
si postawiti dal, a na nčg fe postawčl. Y na
tak wysokém slaUpU sťoge přežil 87 let. Nad
tjm se arciť množj Určxžrli, drUžj se tomU smúlč
a gťnj ho tUpčlč. Eǧyptsstj paustrwnjcč pokorU
a poslUssnost geho zkusiti chtjce, skrze wyslance

wýčitky gemU činili, naň š wýhrůžkamč naléba:
gjce, aby nemotornú žiwot swůg žanechal. Mlčky
a hnrd Uposlechl Ščmon, a tU wyslanj brátťj
dawsse mU poljbenj pokoge, pokňnj geho co skUtek
bohmnčlý gsaU fchwcilčlč, pončwadž

to beze wssj

nňdhrry konal. J zůstal tedh Šimon na swém
úzkém slaUpU, gsa wedru a mražU roystawen
a do zwjřecjch, pč:sem spogených kožj zahalen,
mage na hlawč čepťci š owčiny a w znakU že:
ležný řetčz Upewnčný; waUsy fe mU na prfa
praudily a twúř geho fe dost dčasťofwětlem nad:
přčrozeným stkwěla. Sedmý den gjdal trochU
čočky we wodč Uwařené, a ležetčnemoha,w po:
stawenj poněkud nahnUtém spúwal. Na modlitbúch
a rozgjmňnjch trwal Ustawičně. Qd třetj hodčny
popolednj až do zcipadn slunce k polečmj lťd nau,
pomjnal, Uemocné hpgil a nesworné š maUdrostj
.podin hodnau mjřťl,ua na to se opřt do mo:
dlenj a rožgjmúnj žabral.
W prwnjch lrlech
40tidennjho
postU swéhox dal se kc kůlU na
5
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slaUpU pťiwázatč, aby pro welké wyfjlenj ne:
klesl. Pozdčgč anč loho lřeba nebylo, sjly a wesea
lostč geho přčbýwalo spjssc, nežlč Ubýwalo. Mage
dar proroctwj, wčcč budaucj, gako hlad a mor
předzwjdal a předpowjdal. Posléž ho matka
geho naležla, a U ždč, kterqnž lčd slaup geho obe:

hnal, skonala. Šimon daw si mrtwolU matčiml
k slaUpU položčtč, dlanho nna nč natřil a blasitě
fe modlčl, aby milosrdný Hospodčn dussť swé
slUžebnčce do nebeského krčxlowstwj přťgmauti
rňččl. N ay, lčbý úfmčch oblčl twňř gegj, ch
Ufnulé, nežlč zemřelč se podobagjcj, a bwla hned
wedlé slaUpU pohřbena.
Nš rok před gebo

fmrtj se fatan Ščmoml w postawě stkwčlé
Ukčxzal„aza Krista se wydúwage, mU poraučel,
aby šr slaupu fessed, korUnU sprawedlnosti přč:
gal.
N Ščmon nohU gčž zdwčhl, aby Upox
slechnUl, a wssak w. tom gakýš wnťtřnj hlaš mU
wel“el, swatým křjžem fe požehnatč, a hned oblnda
mčxmťwú zmižela, ale w noze, kteréž byl pox
zdwčbl, až do smrlč bolestč neyprUdssj cjtjwčxl.
Wřed fe w nj zarodčl, prowalťl, čerwy w něm
hlodalč, bolestč welčké a pobled strasslčwý působjce.
Trpělčwč ge snčxssel, celý rok na gedné noze stoge.

Z den a hodinu úmrtj swého tussil.

Gednau

w nedčli zpjwal pjseň, z kteréž žňdný nččeho
nerozUmčl, nežlčzawjrkU :onen.ce W pčetefna to
od žňdného Uegsaj nozorowcin, a modle sc dussi
fwau do rUkaU Božjch odewzdal. Nle beszssné
tčlo w postawenj pončkUd nahnUtém zůstalo.

Sw. Nntonjn wystaUpčl třetjho dne na slanp,
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a xořefwědččwse o fmrtčŠčmonowě,
Uljbal geho
nohy, ž kterýchž lčbý zcipach wychčlžel. SlaUp

fr zawčklal mrtwola hnula febaU, a bylo patmč
slwssetč, gakoby hlaš z nj wolal: Ymen, amrn.
Wssechno kwapilo k gebo pobrbu Ščmon zemřrw
ledna r. 460, při lak neslýchaném mrtwrnj
sebe dosčxhl 72 let. 5. ledna byla mrtwola geho
w Nntiochenském chr.imU sw. Kasiúna pocho:
wčana, a senlýž den cjrkew daméxtkUsw. Ščmona

oslange.

Mnozj

swatj ho nčxsledowali, ale

žňdný ho ned.xseihnul. Takowé po wssechny
časy ljbeznau wůnč dýchagjcj kwjtky pěstUge
cjrkew katolickčc. Slowo
Krčstowo: dWětssj
dčwy ččnitť bUdete,(( (Jan 14, 12) splňUge se

tu powždy.

š. 7.
!ssrátké ohlrdánj mimxlč doby cjrkewnj.
W mčnUlě d.obě gsmr cjrkew z nrwotnj
trpké strastč swé wwnčkatč wčdělč. Mlčldj gegj

bylo gako mlňdj Božskébo žakladatele gegjho
nezaslauženým lerwrprolťtjm, prončlsledowúnjm
a bčdau sewřeno. Zewnitř gj sice lepssi časowé
nastalč, ale wnilř gj nastaly nowé boge o to
neyswčtčgssi, o prawdy a obrady nabožrnské.
K tomu fe prihnaly diwoké tlmoy z Yjče, ale
zkrorené pod praporcem křjže se rozložčli, cjrkwi
i statu nowého žčwota a nowé sily dodawsse.

erkrw se opět žotawťla a w 6 a w 7 stolelj
hlawy fwé mocněgi pozdwihla Uchrančla proli

60

100
kacjřstwjm swé nčxboženstwi, wssestranně fwčl usta:

nowenj

wzdělala

a papežstwjm sprawU swaU

Utwrdčla Zlato dal Pan, čaš ge bčtrc, zgehož
rUkaU cjrkew 8 obrazem a napčfem Krlstowým
wychazj Prawa a pořádky gčž gfaU pogťsstčny,
tčlo š audy fwými lépe giž swé hlawě rozumj
a gj poslaUcha. N gak dobře, že se tak stalo,
an nowý, strassný nepťjtel zrwnitř na cjrkew
naléhú, MUhamed totiž še swým tťesstiwým
Učenjm a še swými wzteklými staUpenci.
Nle
mUžowé Božj U welikém množstwj matku w ne:
bezpečj obklopUgj, k gegj ochranč lidé swatj ť maUc
dčj rUce si podčxwagj, zčxzrakň a darů se prýsssj
ž wysosřč hognčgi, a an núrodowé hlUčné wedaU
boǧr, ctnost zapjránjm a mrtwenjm febe saUkromj
zúpafj, afdo na fwětč zůstatč a obstcitč nemůže,
poswéltné útočisstč nachúzj, odkud tťsse a blaze

na fwč sančké

č na swé potomkn působj.

Řjmské cjsařstwj zasslo baUťlťwým praUdem
časů r. 376; ale cjrkew při wssech baUřjch nea
wywracenú zůstala a na zapadU kťesťanskécjsař
stwj založila, z nčhož, gak fe o tom w neybljžssj

dobč preswčdčjme, cjrkewnj statpowstal

Zagisté

Uctiwostj naš cjrkew naplňUge, kde, ǧak a kdyx
koli gi nalezneme, a protož Uctčwě 8 Uj a 8 mi:
nUlaU gegj dobaU se rozžehnawsse, tUtéž Uctčwost
pro nč do té neybljžssj doby přeneseme.
Tak
gen kré:čjme we swřtle, wssechny časy ofwťcUgjcjm.
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Tťetj doba cjrkewni.
Ǧd sscstého wsseobecněýo 7Tiensstantiǧlopelitánsleěho
sněmU aš na papeše !ťjmskěho !lrhoče KAll.
xx

(Qd rokU 689 uu 1978. po n. P.)

Co

1 d .,

!iešssiťenj lťcsťaustwa.

W. dobč této prončkalo křesianstwj dcil
a děcle do Německa, w modlč:řstwj a w ohawa
nostech pohřbeného. Mčšsionč:ři z Jrska pččfslj,

sw. Fridolčn a sw. Trudperr ld P. 511,
nčch fw. KolUmbčm a sw. Hawrl l. P.
w Ylemančč, na bťržjch Bodamských, we
temberkU, w Bčxdech, we Šwýcařjch hlúsali
Kristowu š welfým požehnňnjm.

a po
611
Wčr:
wjrn

Do Bawor pťinesl anngeliUm Balentťn,
mišsionč:ť Belgický, l. P. 440 a odtud odessel do

Tyrol. Sw. Rupert, biskllo Wormský, a swatý
Emerún, bčstp Francký téžj pracowali w Bae
wořjch. Emrrázn l. P. 652 do Panonie cestuge,
aby Yoary

na leřesťanstwj ds.dbrč:lčl,bnl od Bae

worsleého wčwodh Theodoťa l. w Řezně žae
držen, a grst ten prawý aposstol Wmeoorsleý.w

Sw. Sewerin kúzal a křtil w Pafowč a wr
Wjdnč. Sw. Korbinččm založil l. P. 780
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biskupstwj we Frisinkach Nle teprw l P

680

fe w Nčmcjch Nnglosaš Wčnfrčed, pozděgč Bo
nifac (Dobroděg, nazwanú,) obaewčl kterýž sque
swč spasitelne zdr wokonané aposstolské prace
wssjm prawem aposstol Nčmců sluge
Gsa
w klússteře k pobožnosti, dilnosti a Učenosti Uweden

a wnuantj

Božjho poslUssen, odebral senl. P.

716 gakožto křesianskú wyslanec k diwokúm
Frisům, w nončgssjm Nčzozrmsku tehdéež b
tUgjcjm.
N, ač se mU to U nich nedařjwalo,
žc od nťch odchazel predce ge w pamčti chowage,
k njm se powždy wracel

Rofu 723 powolal ho fw otec do Řjma
a wnswčtil ho za bisknpa wpchodnjch porýnských

kragťn; a Karel Marlell

nryprwnčgssj úťednjk

Franckého krúle, mčxjor áomuš řečený, wzal ho
pod ochranu swan. Křesťanstwj se w Hršsjch
a rozmňhalo. U GťšmarU stčll sřarý a od pohanů
welmč ctčný dUb; Bonifčxc gim předstawowal,
že w něm žč:dný Bůh nesjdlj, a na důkaž toho
se obětowal, že ho 8 towarhssč swými skč:cj,
řka: sjdlj:lč w dUbč Bůh, že ponawržené skňcenj
nepřčpUstj: padne:li ale dUb, tU že blnd swůg
buď docela poznagj, aneb Uznagj alesooň, že
Boha bezmocnébo ctřqj, fterýž sč:m sebe Ubrčr:
niti nemůže. Němci přťgali ponawrženj toto,
weťjce pewně, že Bůh w dubč sjdljcj ty bezbož:
njky zahubj.

Nle nemňlo UstrnUlč, Uzťewsse, že

dUb padl a pomsta žčxdnéhože nestjhla, aprotož
opustiwsse modlč:řstwj, wjru Kristowu pťčgali

l.P. 724. Gak gsme slysseli, bylo wBawořjch
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dřjwe giž kťesťanstwj zawedeno, ale skrže Uúbčhy

Yoarů, grnž Baworské chramy zbořili, mnoho
xutrpťlo; bylo takě pobanskýmť přjdawky poru:
sseno, iduchowenstwo nechwalně sizde počjnalo.

To naprawil Bončfac, kterýž r 733 po prwč
sexn přined,

celaU zemi Ua 4 diécese:

Solnoe

hradskaU, Frťsinskau, Řezenskan a Pafowskau
rozdčlll; potom častčgč sem pťčchazege, biskupy
zde Usazowal a sněmy držel, w. ťem ho negrn

Baworský wéwoda a Francký ndčrjošeáomuš
podporowalč, ale č papež wssechna Ustanowenj
Zbožného slUhy swého potwrdil. N. 745 stal fe
Mobučským arcibiskUpem. LlleFrisowé mu z mysli
wygjti nemohli; Učinčw Lula, mťleného Učennjka
swěho, swým nústUpcem, a wsse opustčw, odex
ssel co kmet letilý k diwokémue tomU nčxrodů,
u nčhož co silný muž nčc pořjdčti Uemohl., Co
se mUži nrpodařčlo, podařilo se starci. Tifjce
Frisů pofřtiw, Ua sbory křesťanské ge roztřjdil.
Y wssak tussenj ho nesklamalo, že tU swůg žix
wot dokon.i, kamž geg prwnj taUha wedla. Qčer
kúwage

dUchownj

djtley swé k fwatémU

bčťmoé

wúnj, od zastupu litých nepřatel byl přepaden;
zaleazaw každé braněnj, we swém 75 rokU l P
755 š 52 společnjky swýmč byl zawražděn
Dlauho a dobrodčgnč Učinkowal,xblaženau fmrtj
žčwot sroůg dokonal, korUna fprawedlnostč ho
nnnj ozdobuge We FUldč, w Hršsjch založil
klasster, z nčhož po mnoha

stoletj knčžj wychčc:

zeli, wůkol a wůkol požehnanj roznassegjce
W chramjch, kteréž mystawčl w bčskUpstwjch,
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kterúž zřjdil (n. p. w Eťchsstaxn), w Učedlnjcjch,
kteréž wychowal, wane Bonifeicůw dUch až dofUd.
W DUrčchch a w Hešfjch až k mořč
BaltťckémU bydleli Sasowé, dčwj to modlčxři,
kteťjž š pohanskými núrody saUsedjce a modlčxm
swým lidč občtUgjce, křesianských mišsiončxťů, nigak
k sobč přčpnstiti

nechtčli.

Poťčxd

gen

wčxlky

wedli a laUpežnčctwo tropčli, a zrmi FrancaUz:
skaU gak možno plenili. Francauzsstj krňlowé
tahlč kolikrate proti nim, ale přeswčdčili se, že
si gčch Uepodrobj, anč že ge k mer Uenaklon,
dokUď w lite fwé powaze setrwagj, kteraž by
toliko KristowaU wčraU zmčnčnú bútl mohla.
N protož woždwťhli proli nim Uaboženskau walkU

Ta giž dost dlaUho trwala
až Karel We:
liký r 768 na trůn FrancaUzský dosedl kterýž
wssechny Nčmecké narody w gednU welikanskaU
ťjš spogčti chtčge, Ua podmančnj ua obrěxcenj

Safů

mnoho si zúležetčdal.

Bogowal š nčmi

plných .30 let a kolčkrčxtnad nťmč swjtěžil ale
wždy žafe od nčg a od křesťanstwj odpadlč, až
se poslěz gegčch wewoda Witikčnd pokrtčtť dal
sslechta a lčd geg w tom nasledowali, 8 Frankh
stegna pdawa obdrželť, ale faUkromj předc na
sroých blUdcch a powčrúch wčselť, a teprw r.
808 pewný nljř š njmi byl učťněn. Nowčx wjra
neylépe Utwrzena byla založenjm nowých bč:
skupstwj, an cjrkew tolčko wyUčUge a wUUčo:
wčmjm tolčko se rozssjčowatč a zachowatč může.

J powstaly biskUpstwjw anaerkU,

Paderc

bornU, Bremn, MňnstrU, HalbersstatU, w Hčl:
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dešť,dečmn a t. d.

W tomtéž stoletj se dostalo

EwangrlčUm, až do půlnočnjch kragčn Ewrop:.

ských, k Jňlům,

Dčmňm, Šwédům a Noro

weǧům, k čemU sw. Nnšgar, kterýž pozděgi za
arcčbčfkupa Hamburského a Bremského žwolen
byl, mnoho prospěl. Z diwocj Normani se poznex
Učchla na křesťanstwj oddúwalč, a r. 1000 celý
Zšland dobrowolnč ge přčgal.
Mezč ty neysilněgssj núrody Ewropskě palřj
zagčsté nňrod Slowanský, a k tomU se wssčchnč

Slowané počjtagj, genž bydlegj w Polsstč, UaMo:
rawě, w Čechčxch, w sewero:wýchodnjm Nusku
agčnde.
Hrančcc geho gsaU k zúpadU Labe,
k wýchodU Don, ksewerU moťe Baltčcké a k gčhU

moťr Ndriatické. Prwnj ze Slowanů pčeigali
dobrowolnč wer KrčstowU Chorwéctč.Gčž tenkrút
Užnciwali dobře neymaUdřegssj fnjžata, že toliko
cjrkwj kkcsťanskau trůnowé grgčch pewnč stogj,
a korUny gegčch poswčxtnosti dostúwagj, a žčdeý
z Uich se w tom nezmeylčl, ačkolčw za nassjch
čafů swčtč:cč rozkřťkugj, že by gčž cjrkwe třcba

nebylo, aU stčct bez Uj fnadno obstúti,může;
zapomjnagjce,
že kletba matččna č požehneemj
žnččj, a stút, neslossj:lč cjrkwe, že by fe w pohanx
stwo zwrhUUl. Nle tak gest, pobanstwo si mnohý
swětomčl nazpět žňdčx, an se w nčm dowolUge,
což kťesťanstwo pťjfnč zapowjdň.

Z Polska zaswjtla wjra Krťstowa Nusňm.
Gakýsi NUský knjžc swolal swé poddané a ptal
se gčch zdali by Uechtčll, staré swé nňboženstwj
opUstčti a křesťanské přigmaUti? Bisknp zbožný
m
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byl powolčm a na křesianskwj túzún.

zaw anům

Ten Ukčn

Ewangelčum, wnprawowal gim

mnoho zúžrakůuže starého inowého zčckona. Za
Zazrak neywčlssj drželť, co se 8 tťemi mladenci

w ohniwé peci stalo, a ten samú zazrak na bisknpu
žadali.
:eBoba nemcime wokanssetť,e: odpowčl
bisiUp, dgfan:li ale odbodlúnť, wssemohaUcnosť
Božj “poznati, aťžňdagj,co se gim ljbj.e uo mJ tak
tedy,(č prawilt anowé,
:aoheň Udělňme, a ty
doň knihn swau whodjš, a pakli že nedhoťj, dúme
fe pokřtjti e Udčlali oheň; tU bťskup očj a rUkaU
fwých důwčrně knebesmn poždwihnuw, nabožnč

se modlil: :dPaUe Ješjssj! Swnu Boha žiwého!
oslaw před tjmto narodem gméno swé!ee N na to
nowý zúkon do ohnč wbodil, aten když dohořel
a zhasl: ao!xknčhU nalezli docela nepornssenau.
Bulhaťi byli na hranicjch Polských od cj:
faťe Theosila poraženi, a mezi mnohýmč pťťssla

i sestra krale Býrťfa do zagetj. Zde

U wer

KristowU Zamilowala, a protož po uzawřeném
mjru domů fe wratiwssť, bledčla bratra fwébo k
přigetj kťesťansiwa naklončtť. Ten wzýwalBoha
sestry fwé o usserřenj, kdwž mor w geho žemť
zůřčl; ť přestala rěma; ale krúl, žbauťenj se boge,
nestal se kťesťanem. TU mn knčž Strachota

(Methodčuš) poslednj saud
tak dútkliwě, že r 855 kťtn
zbaurenj wopnklo, ale statný
Uil a což gesřmnohem che,

ij

wyznačil a wwložil
sw žadal Y čhned
kral bUřččerozwla:
gťm také odestil

srdce wladyků pro kresťgnstwjpogal a lid

následowal gegich přjklad.
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Powťst o fw. bratřjch Crhn a Strachotu
(erčllu a MetbodiU) ro;nesla seaž do Morawo,
kreraž od Polských a Bnlharských hrančc her
txofo do Uber sahala
Po pčtileté prňci byli
Morawani na kresťanstxooobracenť; u obracenč
bwli od těch samých bratřj též Čechowé, ge
gčchžknjže Bořiwog 8 množstwjm sslechtčcUpokčtjlč

le dal; na to se dali pokřtjtč poddanj, a sskoly
byly wystaweny č pjsmo do mateťsié ťeči oťe:
loženo, aby se wjra Krčstowa lchčegč rozmúhali
mohla. N. 815: přigalť Normanč Ewangelčmn
žúolna.
W sřoletj tomto se obžwlňsstnč stťwčl
bčskUp NUgšbUrfťý, sw. Qldťčch; byltč swťtlo
Německa, pomornjk chUdých a olec sirotků.
Tak se cjrfew nasse až na bťehy DUnagskč

rozsňhla a fMaďarům

w Uhřjch, potomkňm

diwokých
HUnUů,
N podčwnř
to řjdilz
:xrožťetelnost
Božj, proxlťkla.
že se k žčxpadnj
cjrkwi
př
wtčlilč. Nle i žde nmobo mUčeřlnčcké krwe bylo

wylito, neboť pohané pronasledowalč kresťany,
až posléz fami whblaženč byli We Špaňheljch
a w PortUǧalech se lak nedariloj Nrabowé fe
těchto zemj žmocnťli, atolčko ro horúch se mohl“i
křesťané proti njm Udržetč. Nle swornostj a zboža
nostj swaU tak daleko to přtwedlč, že w drUhé
polowčcč 11ho stoletj w sewernjch kragjch Špaňc
belských 23 bčskUpstwj žaloženo bwlo Karel
Martell a wnUk geho, Karel Welčký, porazťlč
Nrabn kolikrčcte.

W Čjně byl nalezen slaUp od r

781,

w kterémž gména 70tč křesťanských Učitelů a ty
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neyblawnčgssj prawdy křesťanské worytn Byly.
Z Cjny přissla wjra Krčstowa k nčkterým Ta:
tarským kmenňm. Pčč wssrch baUřjch w 7. a 8.
stoletj cjrkew stjhagjrjch pťedcr se mocně rozssť:
ťowala, nic gťnak, než gako zdrawý strom baua
řemi otťčlsčm,hlanbčgikořrny ansstj atjm bUg:
nřgi se zelenň. uu Nn si takto Hospodin geden
mirod po drUhčm zjskal, wsseligak poblaudily
prwotnj djtky geho, obzwlčlsstnč na wýchodu.
C. 2.

Gbrašoberstwj.
Na wýchodč panowal w prwnj polowčcč
8. stoletj cjsať Leo JsaurčkUš, ale w prawdč
to byl ǧen hrUbý wogjn. Ten obrazn swatých
lrpčti nrchtčqe, r. 726 ctjti ge zapowřdčl, nazý:
age to modlciťstwjm. Dal ge i ž kostelů wy:
búžeti, a poněwadž se gich neyche ro klčlssteťjch
dčlalo, pťetěžce mnichňm zazlčl. Qbrazoborstwj

tomu bylo odewssad odmlanúno
weno: že gsaU giž
swqtých w cjrlewč
hUgj a wzdělúwagj,
dřewo totiž, kúmen,

na toho,

a cjfařč pra:

skrž mnohč: stoletj obražowě
obyčegem, že myslč pozdwi:
ctčnj gegčch že se na hmot,
kow nčkolčnewztahuge, alebrž

kdož se tjm pťedstange;

nxilugeme, gestotně ale mjti nemůžeme,
alespoň woobrazeno mjtť, a obraz se
osobaU ctčhodným stčxwň, na klerauž
nnašuge. xuw Me to wsse bylo marné;

w ijť

dteďoť co
to chccme
ncim taU
nécď pa:
tU snčm

držený wyčklprotť obrazoborcům klatbu.
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Leonůw syn a něestUpceKonsstantčn Koprončmuš

od r 741u775
zůřil gesstě UkrUtnčgi proti
obrazům swatých a gegčch ctitrlům
Powolal
838 biskupů do Konsstantinopoli ksněmu, aač
tito possetilost cjfarowu dobře nahljželi, z bašnř
dle ljbosti geho gednagjce, i pťjfahau se zawún
zali, žc obrašy swatých bUdaU za modly a ctča
tele gegich za modlare powažowati Tu se mnozj
katoljci dalť na útčk a kde gaký obraz byl,
i na nadobacb každý byl zničen. Tak hluboko
cjrkew wýchodnj padla, že byla cjsaři po geho
žpozdčlé wůli, kterýž zagčsté š nelčdskau radostj
clčtele obrazů mUčitč dal
W gedinkém žalélťi
bylo 342 nessťastných mnčchů Uwězněno. Školy
gegich staly pusté, a z klassterů se bUď spalenisslť
anebo wogcirny stali. Lťd zhlUpčl, tak žc po zlých
nčlslcdcjch zlj prostředkowé poznati fexdali. Po
Ukrurném KopronimU panowal geho snn Leo
lf.
toliko pčt let, mjrnčgč š mnčchy naklčxdage,
ctěnj obražů ale zapowjdage. Ze syn geho Kon:
sstantčn Ul. neplnoletný byl, dosedla po ňěm

na lrůn wdowa Jrena. Ta dowolila clčnj obrazů;
ipatriarcha Pawel Umjrage fwé brzprawj proti
obrazňm a prawowěchm spachané wyznal, a naa
stUpce geho to naprawťti

chtčxge, Řjmské

stolicč

se podlobčl al P 787 snčm cjrkewnj do mčsta
Nťcéť powolal, na kteremž 245 biskUpů a opatů
a 132 mnčchů Usudky obrazoborců r 784 Učln
nčně wyzdwihli, a nmozj biskupowé prwněgssi

blud sng

odwolali Prawé Učenj o obrazjch se

tu wyložťlo a lčdn pťedncslo. Nle proto pťedce
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mnozj proti nim potagmo brodjce, pťčwedlč pox
slézxi cjsaře Mťchaela ll. na swaU stranU, a
obrazowé bnli opčr bořrni a prawowěťjcj ukrurnč
mučenč, až po 120tiletém banebn,ěm pronúsle:
dowč:nj r. 842 skrzr cjfaťownU Theodoru wčc

dobrčl swjtěžila. u
BčskUwowé FrancaUzsstj

se nesnňsselč š wý

chodnj cjrkwj zstran obrazů swatúch, an nrchtčli
ani, aby byli rUsseni, ani abw byli ctčnč, alebrž
za wěr gc powažowali kUwzpomjncr, kpowsz
zenj, kokrafe slaužjcj Zemč Francauzska nebyla
tak dawno na wer obreirena, i mťlč se tU
ď ostatkp pobanstwa gesstč co Uotýkati, a proto
fe obrazů wťelč angjmalč, bogjce se, aby tjm
snad modloslužba podporowúna nebyla. Nle gako
dťjwe z pauhšho nedorozUmčni wr knihúch Kara
lowých neprčxwč wpčjtali wýchodnj cjrkwč, že,
by pro obrazo Swatých úctu žčxdala Trogicč
Božské Oatřjcj, taf, čjm che lčd kpoznčmj při:
chňzel, že nčkolč na obraz, nýbrž na Swatěho
odražem pťedstaweného úcta se wztahuge, a ten
Swatý že gj také hoden gest, úctu obrazů
Swalých zawčrdčli.m
Tomu

katolickčx cjrkew nčkdý nechtčxla, aby

fe křrsťanš Swatým,

nrrcili obrazům Swatúch

klančli. Pťedhůzky takowé gsau gen whnmsslené
lžč a nedokazllgj nčc giného, nržlč, že to sspatnč
8 tjm

stogj, kterýž se ke lžč Utjukú.

1ll
C.Z.

BlUďy.
Mimo obrazoborstwj uwadime gesstčnáslen
dUgjcj blUdyz tťetj cjrkewnj dobh:
Dwa Špaňhelsslj biskupowé Uččlť, :že by
byl Kristuš tolťko dle fwé Božské pťčrozenosti
prawý Syn Božj, ne rak dle swé lidské přiroe
zenosič u dlé fwé liřské přirožrnosti že bn byl
tolčko ža Syna Božjho wzatý e Tčm se řeklo,
že Kristuš z dwan přčrozenostj w gedne ofobč
pozůstawa, a protož žr dle obogj prirozenostč

chnorožený tolčko Swn, SUU Božj gest, a
pťcfwčdčenibywssr blUd žawrhli ú
Zňhubnčgssj bylo Učenj Godessalkowo, xže
Bůh lidč bUď k žčwotu nebo k smrti předžťjdil
beze wsseho obledU na ctnosťi anebo nepra:
,wostť gegčch; člowěk k smrtč pťedzřjšeUý že gest
k hřessenj nUcen, a žr w KrčsřU žč:dného dle
ncmčl; člowčk ale k žčwotu předzťjzený žr zax

hynanlč ne!může;s Ua lčdi k smrti přrdzťjzrně žr
fwatosti swňtostnč nepůfobj, pro ty že swútostč
žúdnýmč swč:tostmť negfau, alebrž neplatnj obřa:
dowé.(( Totéž Učenj bnlo w stoletj 16. obnoe
weno. Pončwadž ale swobodU lidskaU a mčlost

Božj wyzdwčthe,

Boha

půwodcem hřjchU a

strastť činj, a člowčka bUď do žanalsřwj
do

zěchUbné bezpečnostč Uwéadj,

pakli

neb

se bUď

k zatraceným nebo kwywoleným počjta: bogoo
wala cjrkew protč tomUto kacjřstwj, a w rozp
lččných fněmjch ge zawrhla Wzdororowal mučch.
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neooslussnú, .a pončwadž se bežprúwnč do stěcr:
njch a cjrkewnjch zúležčtostj wtjral, byl dle pra;

widla sw Benedčkta tčlesnť pokaran a zawřen;
bplo mU též mlčenj Uloženo, až by odwolal.
Yle pýchaU zatwrzen, radčgi w žalarč a wklatbě
bez pokanj a bez swatostj žemrel, nežlč by od
swého žňhubnčho učenj Upustčl.
N opčt se zdwihl nowý blUd a nowý bog

ohlednč swatostč Qltařnj:
PodsřatnaU přjtomnost KrčstowU we fwatostč
oltaťnj, gak to Pan wyřkl gak to aposstolé hlar
sali a gak to cjrkew Učj, každý zagisté wěťil; toliko
Uěkteťj tagemstwj to wssetečnč zpthgjcr, poblaux
dili. Gakýsi Nadbertuš myslťl, že tčlo Pcině
w fwčxtostč oltč:ťnj to samé gest, kteréž Marča

Panna porodila. u

Berenǧar TUrský ale Udúwal, že se chlěb
a wjno proměnj dnchownj tolileo pťjtomnostj
KrčstowaU a wčran nassj w Ui. Bludy tyto
prorazčla cjrkew Učenjm swým, že tťlo Krťstowo
we fwútostč oltňťnj to oslawené tčlo gest, kteréž
z mrtwých wstawssč neUmjrci che. szwlčxsstnč
blUd Berengarůw zbožnj a Umčlj mužowě na
zúpadn wyssetřowali, lťd a wlňda anč dost mčllo
tjm pobaUřeny Uebolč, a starodciwnj a wůbec
přčgate Učenj o přefpodstatnřnj (tranšsubstano
cčacj), totťž dže chléb a wjno i po promčně
způsobn fwaU žachowáwú podstata gegich ale
že gest tčlo a krew Panč,e gasněgi bylo wylo
ženo a pro wssechny čafy Ustanowcno. erkew
z pokladu swěho Uowé adstaré wěci wynécssj
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(Mt. 13 52), nowč že starébo wzegjtč nechawú
a sknré nowým obohacuqr. J Řekowé, stařj to
nepřarlé Řjmsko katolické cjrkwe Uznawagj, že
bn Učenj o přespodstatnčnj od Krčsta a Gcho
aposslolU pochúzelo, ažr zawrženo býti nrmuže
Protož čpo swém se odlrženj od cjrkwe Řjmskox
katolčcké učenj toto Ueporussené chowagj a wy:

znawagj N zagčstédobrotťwa prozretelnost Božj
nechala ačm toho mostu, by se po nčm k matrřské
cjrkwi gednaU nawratčlť

C. 4.
Bdtršenj

cjrkwe wýchočnǧ (ňecké) od cjrkwe ťáu
padnj (Ujmskě.)

Čjm wčtssj mocč a wňžnostč patriarchowée)
Cěcrhradsstj(Konstantčnopolitanssrj) nabýwalč, tjm
ch si mnozj z Uich osobowalť, zapomenaure,
že by Prtr a geho nastUpnjci neywyšssj hlawh
wesskrrého křrsťanstwa bylč, a že by gťž od
tťch Ueysřarssich časů aposstolska stolčce w Řjmě
stťedem wssech cjrkwj byla. N přrdce z dčgepisů
dobťe widělč, že rozepťi w Korčntské osadč wya

pUklaU Ue sw Jan aposstol na bljžkU w Efesu
qťw gsa, alebrž papež Klčmrnt, prebýwagjcj wr
wždaleném Řjmě, rozsaUdil a ačkolčw že tento
neprostřrdečný UčeUUjk Krčsiůw Uebyl milaťek
PúUč se U:U předce podrobčl. Ytak gťž tenkrčxte
9 Biskno Řjmský byl zwán rapeš (rápa otec) bisknpowé
x Ylelandrtnslý aniochenský Konsslantňnopolitánskp,ZcrUr
žalemský bplt zwAu patriarchowé
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mčl Řjmský biskmo ďťed ginýmč předUost; nic wssať
ménč patriarchowé Konsslaminopolčtč:nsstj slnssnč
se mU Uoddatť ,neclytčlč, a za to na potrestňnj
o núsiljm cjsařowúm meeli přťgmaUtť za wdřr.
Wůč:hledč tcdy churawťla cjrkew wýchodnj, ǧako
každú, kterúž od žčwotného středu se odtrhssč

stňlU se zaprodě:wú. Mnobý patrčarcha Car:
hradský to nahljžcl, ale takowý fe dlanho Udr:
želi nrmohl, i hned na geho mjsto byl ničemný
dwoťan Ufazen. Tak na rozkaz Micharla Ul
zbožný Jǧnčxc ťworU rozpnstčlému pochlebowatť
nechtěw, mU el fe podčkowati, a FocťUš

nezau

swčcener, slUžebnjk a přij;ný cjfaťůw, učený
sice, ale hrdý, úskočný a nemrawný muž, stal
se rokU 858 patrčarchau, awssesti dnech obdržel
wesskerčx swčrenj.

Na snťmU Konsssantčnoooli:

tánskémr. 859 byl ale ďsazen ado klatby dún.
Z wyprawil tU wyslanstwj k papeži, chtčge bo
oklamatť a fobč zjskati, ač alc onatsného papeže
oklamatč ncmobl, oklamal a žjskal qebo wyslance;
než MikUlčlš i twso Uffokn orobljdnuw, na
snčmU Řjmslščm r 868 bo šfadil a ťletbn naň
uwalčl. Fociuů fe nynj pťčdrželdworU Carhradx
fkého, ke wssem geho banebnostem negen mlče,
alebrž 8 sebaU ge pňchage, a aby odlrženj sw.
osprawedlnil a cjrkew wýchodnj co prawowčřjcj
wychwalčl, zčxpdnj alr co sacjřfké polnoil, činčl
gj rozlččné předbůzky. Ta newhlawnčgssj byla:

že by Řjmska cjrkrw staré wyžnčmj wjry oorU
ssila, Uťjc, žr DUch Swatý od Qlce aod Syna
wychč:zj. Qwssem we wyznúnj.Nčcenském nestogj
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zgewně, že bo DUch Swatý

ďd the

a ockd
Sona

wychčxžrl, ani na snčmU Konsstantinopolčlúnském

l. P. 381 taf to wnřčeno nebnlo; ale Učitelé
cjrkwe zňpadnj tak to wždy držjwali, a giž na
fnč!mu Toledském wcdŠpaňheljch l. P. 589 byfo
do wnznčxnj Nicenského da od Synae psečdúno.
A wssak gelř to wjra,prastarú, že DUch Swatý
od the a od Syna wychčxzj,agiž ty neystarssj
neyhlawnčgssj Učtlele cjrkwe wýchodnj, kU př. sw.

Basil, gi hlécsali. Rež r. 867 byl cjsař Mčchael,
podpňrce Focčůw, nťčema, nčxwodem mčlčxčka

swého Basila zawražděn, načež Basil trůnu se
zmocnčw, Focia do lelcissterazawřel a pťedchůdce

geho Jǧnúce na stolec patriarchálnj opčt Usadťl.
Ten také na papeži wnmohl, že k dorownúnj
nčlboženskýchrozepřj osmú wsseoberný cjrkewnj snčm
powolal, klerýž w .Konsstantinopolřtúnskěm chrňmU

Púnč U sw. Žosie r. 869 slawen byl. Wyslam
cowé papežsstj geg řjdčli, a Focťuď a staupenci
geho, idlUdo a klamy gegich bylina něm zawra
ženi. Ze ale šoýájodnj cjrkew na tom skňla, aby
BUlhaťt, 8 ijem
gčž spogenť, gj wydčxni byli,
paoež pak a to prúwem nigak ge propnstiti
nechtěl, nowaU to žčxrliwost roznjlilo. Zatjm
Umřel Jǧnac, a třj dno po geho fmrli Fociuů,
cjfaťč se zalichosiw, re 878 zaď palriarchaU sc
stal, a i hned leuto hanebný polerytec si skrz
posln U paweže stjžnost

wedl,

že prý

hodnosti té přťmlcen byl.,rJan flll.

k přčgetj

tak obelstčn

a od cjsaře ořrmluwen, že fe mu Bulhaři dox
cela a bez odaxorU Uansstčgj, že se mu protč
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Turkům, nau Wlachy tehdňž nalehagicjm, oomoc
possle, a z bazně, aby se wýchodnj cjrkew od
cjrkwe zapadnj na wždy neodtrhla, klatbu proti
Focčowi wyřantaU wyzdwihl, pod mnohýmť
ale wýmjnkamč a také tau, abo swaU winu
pťed sněmrm sbromaždčným litostčwě wnšnal
Drže snčm z listů papežsfých, co se mU ljbilo,
četl, a co se mU ljbilo, pťidal, tťcba to bol
papež anč nepsal. Tak papeže a wyslance geho
obelstťw, wýmjnky Učťnťné nesplnčl. Nle požnaw

paprž tUto lest, dal opčt lstiwého Focia do klatby;
a když ť cjsař Basil, přjzniwec geho Umřel,
mecl

Fociuš do klčxsstera, kdež po pčti letech žča

wot swůg dofonal r. 891.
Kratfý sotwa Uwedený pokog zrussil cjsať
Leo xlU
Gčž prwnj křesťané neradi widčlč
druhé manželstwj, nčc meně ho Řecka cjrkew
strpčla, tolifo čtwrte zakažUgjc. J chtěl se Leo
po čtwrté zasnaniti; na kolenaUho prosil žbožný
patriarchaMikUlaš, aby UstaUpčlod sweho Umnslu,
než cjsař fe od fnčze fweho zameckého oddati

dal, kteréhož patrťarcha za to wyobcowal z cjrn
kwe Když ale patrťarcha klatbu nikterak whx
zxdwčhnaUti Uechtěl nasilnč byl od cjsaře žapUzen
Po smrtč Leonowč byl zpčt powolan, a wčc
byla od papržských wyslanců porownana, načež
sam cjsař Konsstantčn čtwrté manželstwj zapon
xwěděl.

N 1043 byl MťchaelCerUlarčUšparrčarchan
Konsstantčnowolitanským, kterýž Řjmsié cjrkwť
tp neyzpozdčlegssj předhůzfy činč a hagenj pa:

117
pežowo nikterak pťčgmaUti Uechtčge hrdostj a tU:
postj swau to tak daleko přčwedl, že se Řeckč:
cjrkew od cjrkwe Řjmské konečně zcela odtrhla

N papež Leo lx

Uwalilnaň klath, a wya

slancč geho list, kterýmž ze společnosti obecné

cjrkwe byl wyobcowan,
položčwsse na oltak
chrúmu Paně U sw Zosie, odgeli z CarhradU
(16. čerwence 1054) Za to popčchowal CerU:
lariUš lidU a podřjzeuých bčskUpů swých proti

quwi

Řjmské, a lžiwč gi obwčňowal z rozlčč:

ných poklésků, až posléz w szpnostč swé wssecken
rozdjl mezč cjsaťskaU a patrčarchálnj hodnosti
Upjragc, cjfařskčx wyznamenúnj sobč osobowal.

TU ho r 1059 Jsak Komnemlš do wyhnan
stwj zapUdil kdež take Umřel Nle gaké to činilč

přethzky Řekowé cjrkwč Řjmske? Ze prý
wygjtj DUcha swatého od the a od Syna
učj, knčži k bezženstwj nutj, při wečeři Pňnť
nekwasseněho chléba Užjwčc, w fobotu půst nae
tszge, požjwúnj Udúweného dowoluge a w postť
alleluja wysašUge. Toť gfaU wssecko předhůzky
marné, Uedůwodné, k odtrženj nepostaččtelné,
a také gimi fe odtrženj nigak wymlUwťtč nedé:

Pozděgi asice 15 a 16 stoletj nmozj Řekowč
opčt sc š cjrkwj ŘjmskaU spogčlč, a Řekowé
fpogenj slugj a katoljci gsaU
erleew Řecka se prohřessčla zprwu posseti:
lýmč hadkami, Ua to se ale odtrhla marnostj
a hrdomyslnostj swaU Proto pod swčtskaU

soráwu padssi očitč sjly a žiwota pozbýwalae
až hrozna bauře gi porazčwssi co obět dčwému

1s8
pronúrodu gč whdala.
A pofud gč wčdime
w tUhém snčnj pobřjženau bez texoladožingjcjho,
bež Umčlostl a srdnatosti otrokynj wysoké portn
a hřjčkaU NUského dwora.
Toť gfaU núsledky
odtrženj! Uřjžnma gestiť ratolest! Kdo nenj
ď Řjmem laskaU a poslussenstwjm spogen, nenj
spogen 8 Krčstem Řjm gest slečxla,a xkdož by na
ni padl rozražjť se, a na kobož Upadne, serřeť

geg(( (Mt

21 44)

erkew Řecka nam to

skrz 8 stoletj patrnč ofwčdčUge, ačfolť ma do
sebc weliký sklad katolčckých Učenj a obťadů. Kterač
se ale Udržj to cjrkwičky, genž prňwě to žamj:

etagj, což katolčckéhogest? u
C. Z.

!Ušblrd do wnitťnjch ťálešitostj cjrkewnjch.

Prawda grst to neUpjratelnň, že w 10. stox
letj mnohý nehodný papež na stolčcč Petrowč
sedčl; ale nad tjm se nepožastangme, neboť tax
kowébo neUsadila cjxkcw, nýbrž mocnj nastlnjcč
Řjmsstj, kdež knjžata soolu š lťdem papežee wo:
lilč, a i cjfařowé a krňlowé do takowého wo:
lenj se mjchalť, a prčxwa nepatřččnú sobč ofo:
bowalč. Papežstwj gest owssem ústaw božský,
než od lčdj búwei fprawowňn a proto bež lidských
kťehkostj býti nemůže.
Gxest to winný keř,
kterýž PúU sadůw časem swým ořerge;
kdnž
pak se čistj, hognost owoce wydeiwč:. Ynǧlické,
nčmeckéa francaužské cjrkwe byly papežč poddčxny.
A to wsse sc od nynčgssjch gčnowěrců buď schytra:
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lostť papežowť, nrbo blbostč knjžat a ncirodů
přčočfuge. Gak dlauho si počjnú lato fchytralost?
Y boli wssčcknťknjžata a ncirodowě blbj? Karel
Weliký proto přemnoho dro cjrkew Uččnčl, že
newohnutedlnau gegj notřebnost Uznúwal. Qn
žaložil ten slawný křesťanský stčct, :,sxoatú Řjm:
sko:Německú ťjssrt nazwaný, tjm Nčmecko zwe:
lebčl a zwelťččl a papežč malé pošemské wlčxdařx

stwj darowal, gako gčž otrc grho Pčpčn Krátký
a cjsať Konsstantčn Welleý zadočalč. Karel po:
wažowal swau korunu za dar Krčstůw a pa:
peže ža Krčstowa nčnněstka, kterýž na cjsařstwj
ǧrg pomazaw ť panowúnj geho zaswětťl. Chtčge
si protč rytjťstwU obranU opatťčtč, i ltd swňg,
protč geho Utčskowčmj zachowatč,

powýssčl staw

dUchowenstwa. Pěstowal Umčnj a cjrkewnj zpčmo
w zemjch swých zawedl, an se mU w„ Jtúlič
welmč zaljbčly. Zawedl i zwony a wgrhany.
Pčpčn Krúlký ge darem obdržel od cjsaře Neckého.
J nanččlč se Frankowé brzo ,warhany stawěli
a hrúti. N když Karel dostal z Wlach zpčw, y,
odeslal warhanúře a ťoarhanjkh nazpčxr. Z
žčl
také sskoly, kteréž na potom cjrkew prčliwč pčsto:
wala, a na fnčmjch bťskupy žawazowala, abh
we swých dčécefjch takě sskoly zaklúdalč. Knjžata
a núrodowé gednalč wdččnč a maUdťe, že fe
cjrkwč synowsky swěřčlč, ktrrňž ge sobč wylitap
krwj mčšsionúřú zj.skala, kťestansky wychowala,x
wazeb hřjchů a powěry ge zbawilq; a wždy bo.
towú gest, požehnúnj swého gim Udjletč. Přčgde
požehnánj gegj na djtky ty, genž otce swého
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a matkU swaU ctěgj; kdož ale cjrkew za swaU
matkU Uruznúwú, gak prawj sw. NUgUstčn, k
Bohu gako k otci fe Urmůže hl.isitč.
Tehdčlž negrn se Učilo, alr lak fe čgrdnalo,
žr padrž grst nryprwněgssj biskUp cjrlewe wsse:
občcné, biskUpowé žr gfau geho plnomocnjci,
a žrby gim UrslUssrlo, od koho giného, nržli od
nčho famého sanžrnu býti; důležité zčxlržčtosti
dUchownj žr fe grmU k rozhodmltj podati magj
a wr wssech pochybných wěcech žr fr naň od:
wolčxwati slussj; i žr paprž nowň biskUpstwj
zřjzowati, biskupy přřfazowatč, fnčmy cjrkewnj
powolčxwati a gich rozsudky potwrzowati můžr.
ijařowé, chtjce býtč cjsařť křesťanskými,nahljželi,
že prňwo gegčch Ua cjsařskau korUnU od korm
nowúnj papežskěho zúwifj; paprž nrsklúdal pťje
fahU wěrnostč cjsařům, alr cjfařowé podepčfo:
wali přrd asxroým korUnowčmjm wytknulé wý:
mjnky. Mnozj knjžata si wyžčxdali od papržr
korUnU; abw ale č papežowa důstognost zwýssrna

bylš
korUnowatčfe
dal, prwnj gmeuowitě, papež
M lčxšl.
l. P. 858.
Od 9. a 10. stoletj do obyčrge pťčsslo,
cjrkrwnj a řjšské fnčmy zčxrowrň držrti, ějmž
knjžata a obzwlňsslně cjsařowé wrliký wplyw .
do zč:lržč:ostjduchownjch dostatč, wplyw papežůw

ale Uslňanl.
wolowalč
prstrU a
walč, že
zňwčsrlo.

Tak si knjžata a cjfařowé do:

také, bčskUpům, nrž byli pofwčcrnť,
brrlU Uodáwatť, gako byxtjm oznamo:
bn zwolrnj gčch od swčtské wrchuosti
xNaprČti tomU klatebnj moc fr roz:
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ssjťila

Kdo byl do klatby dčm, čťli z cjrkewnj

gednoty wylančeu, nejmřl swčdectwj wydawati,
ani o swém gmčnj poslednj porjšenj Učinčti,
anč prčsahati, ani se žafnanťti, anč cjrkewnj
statky pronagma:ctť, ani do zemč poswčcené po:
chowě:n kxýtč.

prčanj

Neylépe

Uččnkowala cjrkew na

řjzenj; bisk:lpowé naň dohljžegjce, ža:

mezili mnoho bešprúwj a Ukrutenst:eoj w těchto
hrubých, blbých časech.
Ustawččnč fe cjrkew
protčwťla ordalčjm, faUdům božským eee),a sau:

bogňm, w kterýchž ne tak prawda a newinnost,
Uýbrž srdnatost a sila swjtčžily. Taktéž, an:
welcj a malj pofpolu w stalém bogi bylť, cjr,

kew to byla, kteraž m,r Božj htafala ašwssjm
možným namcihčmjm zawedla.

Množj

welikč:nč
si klčc:
ale žr
obtjž:
si fwé
poručnjky fama zwoliti a propustťti mohla;
a biskupowé čkapitoly pťigjmali defatky aspra:
wowali cjrťewnj siatky swé.
Mimo klasstery nastalo w tčchto čafech také

si cjrkewnjch statků nalaupťti chtčli; tU
sstery k swé ocbralxč pornčnjky wšali,
porUčenstwo to dčdičné býwalo, stalo se
ným cjxkai, až posléz docjlila cjrkew, že

klécssternj spolupřebýwčmj knčžj swčtských, genž we:

dlé gakýchsi prawidel (kanonů) žčlča kanownjcč
slanlť Mú to fwůg počútek od biskUpa Metského
P) Qrdalie u l)lxtheilď Cottošp saUdh Bo;j, záleželh w tom,
že tem kteřj; z néčebo winěni gsau byli dáwali žžaweho
želcza scdolýkalt gak ďe sw Kunequudml cjsarownaU stalo
aneo pod wodn qe pohaaušlli; domnjwali sc komU Bůh
pomůže a bez sskody a UrazU kdo wygde ten je newlnný
Geden takowy rollsk Uachaďjfr weeděuý ro kapli sw Waclawa
hradě Pražském

6

na

122
Chrodeǧanǧa l. P. 760, a zprwu to bylo w bča
skUpských, paki w kollrgččxlnjchchrěcmjchzawrdeno.

proto,

W době té se nčkteřj klússterowé odrodili
že bolť welčkým bohatstwjm nadčmč,

aneb že eryhnutedlně

še fwčtem gednati mU:

seli. Wyčjtčx fe, že Umožj opatowé bUď fwé
mnichy neb gčné woge do boge wodjwalč; ale
nemú se žapomenaUtč, že toho žúdala obnčegnč
obrana ž UaUze, pončwadž wlč:da žemskčxklč:sstery
rozličným úlokem sewřeUé hcigčti nemohla. Co

na nč gen Normani naléhalč, než fe samč cjr:
kwi podrobili!
MUžowé núbožnj poznawsse
porUssenost kleecssterů,napraxwowali

ge.

W Klť:

něnské konǧreǧacj sw. Benedikta, r. 910 we
Francauzjch žaložené, žawedena byla přjsnčc ťe:j
hole a zachowčma pswatčx kčxzeň, a w krútkém
čase se podlě nj wždčlalo a ťjdčlo zdma tisjce
klčxssterů. Wssnde se snažčlč, prwotnj
přjfnost,

čistotu a fprostnost w klčlssteťjchobnowčti; protož
nowj řčcdowé powstalč, gako řč:d KamaldUlenfký,
kterýž fe až na nasse časy Udržel, Ueyskwostnčgssj
okrasU fwaU mčw na pape,ščŘehoři )(fl. Y za:
chowali se we wčxžnostč,kterúž fe rozlččnýmč odkažy

a rozličným nadčmjm j::rogeroodtdala. Mnozj od:
kčxžaliswé statky klússterům, kwyžťwenj swémU čě::
steč.kUmalaU ročnč ž Učchberauce, nosilč dUchownj

raUcho a pozdčgč ťdo klčxssterawstUpowali. Ze pak
opatowé, Uezčxwčsnj býtč chtjce, od bťskupa se
odtrhowalč, tjm wclčce Usskodilč; ale poměr, we
kterémž by mnifsi k swémU bisknpclC stúti mčli,

brzo bhl Uaprawen.
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C. 6.

Zwatý Bawel a swatý Qnďšar.
Z nefčjslných důkazů, že Uěam Spasitel
pflib fwůg:
))Gčx š wéami gfem po wssechnp

dnť až do skončmjfwěta,e (Mt. 28, 20.) skntečnč
držj, důkaz neyznamenitěgssj a ncxnpowzťmi.ďčtel:l
nčgssj ǧcxstjsen, že od prwnjho kťefťanského sto:
letj až Ua. stolelxj nasse neminul čaš, w kterémž
by se jzi.ďeonde dussewnj obraz Krťstůw bol ne:
obgewil. Ztratiw fe tn, tam fe Ukč:žal. Žčldnčl
banře ho wyhladťtč nemohla, toliko dle wčrných
Ufudků Božjch přefadila geho stanowčsstč. BaUť:
liwé stčhowčxnj ncirodů wyhnbilo takměř křesťan:
stwo w porúnských a Oodunagských kraginčxch.

Bůb

pak mu

powolal wzdčlawalelů

nowých

a sice mňžeme řjci gako ž moťe. Když pewnčc
zemč wclikým plenem a burúcenjm tčch nowých
núrodů zkčxžaUzachúzela, panowal w YnǧlickU
a w Jrskn pokog, a z wdččnostč obracelo ob:

zwlússtnč zbožné Jrsko hledy swě na pople:
Uěné Nčmecko. Tak opUstčl nč:božný Fridolin
Jrsko giž na počútkU 6. stoletj, a započal
swaté swé djlo w gihozňpadnjch Nčmcjch, ne:
Umdlenč Uče, až přissel do Sekinǧu, na Nynský
ostrow, osazenú od Nlemanů, kdež i r. 550
skonql.

Bohabognú

holubinka wzlétla š Jrska

w drUhé polowicč 6. stoletj, aby oliwowau rasolest
pokoge Kristowa přčnesla do Skotska scwernjho.
e
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HolUbčnka tato bhl Jrěan

KolUmba. jee)ua TU

samaU drěchu nastaUpčl důstognč Ua počcitkU 7.

stoletj spolugmenowrc geho KolUmbún, a giž
.jr. 611 spasitelně úččnkowal Ua březjch Bodam
ského gczera.
Gfa Učennjkem a towaryssem

ctihodného Komogela w BanchorU, w prwnjm
klčcssteřeJrském, wychowal si Ua wyborném
HawlU zúžiwné mléko eT) pro dčtinné Ylemannyď

Gat gsa tauhaU po wždalené mčšsj, opustčl
KolUmbaU fwůg klússler Z dwanacti towaryssi a
přiražtl kU bťchům Franckým. Meži tčmčto tox
waryssi bylHawel, syu bohatých a wžnessených
rodččů, kterýž opustčl wssecko, což člowěkU na
swčtě mčlého a wzcicněho gest, aby tjm spjsse

dyl hoden zasljbenj Krťstowých. Stalo

se ale,

že Kolumběm Ustawččnýmč auskoky nectné BrUm
hčldy, baby slabého Tl!ejodorťcha, z BurgUndU
Utěcč mufel;
č odebral fe tedy do NUstrúsie.

Přeš Mohuč Uřisselš Hawlem do Tukonče ne:
pochybnč do Tuǧunu U CUrichského gezera. TU
dechnUl Kolumbčxn do pohanffé občtnj nčwoby:
a hle! Uagrdnan prafkla, na kteréžto žnamenj se
množj pokřtjti dali, zrčxdnč ale k starémU mo:
dlúťstwj brzo odstaUpilč. Hawel,
hor1iwostj

hore, nowého znamenj hodnými ge nefaUdčl
ale rychle žertwy (t. g pohanské občtč) popad
UUw, hodil do gežera, a chrčxmpohanfký spčxlčl
Než smčlým gednčmjm tjmto na celaU mčšfj
Uwalil mnoho welkých Ucitťsků, tak že Ugjtč
e) Kolumba slowo latiuské Znamená na cesko holnbicc
ee) Cclttckeslowo Gall
Hawel uu známená mleťo
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mufeli.
strom),

Načež se Usadčlč opčt w Yrbomx (dobrý
na gjžnjm břehal Breǧenfkého gežera.

Zde fe fessli š Urawým kťesťanským knčšem
Wčslčmarem, kteréhož Hawel prwnjm sidým kúc

zanjm welťce dogal. thud
přeplauli nčxčxožnj
mčšsionúři Kolumbún, Hawel a geden jňhen pťeš
gezero do BreǧenžU, kdež samč pohané bydlelť.
Hawel wNěmecké ťeťi sbčhlý, použčl š poradau
a ď wúlj sw. Kolmnbčxna slawnostč pohanské
k tomu, aby gčm o gednom Bohu a SUUU
gřho hlčtsal. J hlúfal diwicjm se zěxstupúm
ů .aposstolskaU wýmlnwnostj, a š horlčwostj
apossrolskaU gednage,popadl modly gegčch, zdrlčl
a do grzera uwrhl.
Když se toto stalo, po:
hybowala pťjtomným lidem i wjra č newčral;
wjra: aby ď radostj přťgali Ewangelťum; ne:
wčra: abp fe pomstilč. Tťi léta fe Udržrla tato
mčšfj w Breǧenzu,

ač gč be;božnost dostč znen

pokoǧowala, až zlostnjcč zarytj dwa wyslance
úkladnč zabčli. Y pončwadž r. 612 Nustrč:sie
Theodorčchu pťťpadla ua starš Br;mhčlda gesstč
na žiwč byla, odessel Kolumbún. Nozstonaw
fe Hawel, prohlčlsil we wssj pokoře mistru fmémU,
že 8 njm cestowatč Uemůže; a bohUžel! zkussený,
frdnatý, poslussný Učennjk tento shledúwčl nynj,
že geg mčlený geho Uččcelw podežřenj béťe, a 8 nea

wjdanau přjfnostj š njm Uaklúdči. :Wčdjm,
bratře(( dj k němU Kolumbún, :že tč to těžko
dřčchňzj, préacč tU na fe wšjtč, protož zůstaň
si zde; ale prawjm tobě, gak dlaUho lfz,jtčbudu,
mssi swataU mč Uesmjš slaužčti.e Co tU Ha:
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wel pocjtčti meel! Tělesný neduh ho swjral,
mistrowa Urdůwřra ho bolela, nad geho odx
chodem fe rmautčl, a k tomU pťč swé Uúbožnostč
tak lčžkým zč:kazem byl pokUtowém! Pokorný
gsa, snrsl wsse, a Ua mjsto občti oltčxřnj pťinéc:
ssel BohU občt poslussenstwj.
WčrU, lrpjcj
Hawel zaslUhUgenasseho milowňnj. Z dowlékl fe
k swému přjtelč w Nrbonu, ten ho ossetřowal„
Bůh pak žehnal toto ossetřowčmj, že zčmnice poa
žbyl. Ledwa powstúwal, hledal swé útčchy
w hlécsčmj Ewangelčum.
Prowčrzen gsa od
jčlhna Hiltčbolda, pútrčxwal na horčcch až do
lmawé noci po mjstečkU, gež by mU Hospodin
za budach geho osadU wwkcizal. PokrmU a nú:

poge nepožjwage, š bohabognúm fwým průwodx
čjm přčssel kj ťjčre Šteťnbach nazwané.
Stra:
Uau k modlenj odrgda, Uwčxznul we kťi a Upadl.
Y to bera za pokynUtj Božj, zde swůg stémek
si udělati; wyhotowčl z dwau dřew křjž, do
zemč ho zarazčl, a něfolťk fwatých ostatků, kt“e: x
réž pťč sobč nosil, žawčsil naň, a poklek 8 jčcha

nem swým, Boha prosil, aby počjnúnj geho poc
žehnal. Kdež swět nehodU anebo núhodU wčdj,
tU spatťčl Hawel pokynntj Božj. Sprostý kťjž
mu slaUžj za chrčxm: zagisté chUdobný zúkladek

k ždařčlémU, slawnémU dle!
Reboť stogj tam
nynj krúfné katolčckémčsto S. Hawel, aHawel
odpočjwčl w té zemi, do njž důwčrnč sprostý
swůg křjž zakotwil. N gťž tomU gest přeš,1200
let, co Hawel kŠtečnbachU přčssel, a město trwč:
dosawade! Co se stalo z toho křjžečka?! A co
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z geskyňky a zgegjho temna? Swčtlo wzesslo
odtUď! TU se dle přjkladu Kristowa Hawel
postčl a modlil, i swé ncibožné towarnsse Marka
a Tbeodora sem powolal k ,sobě. Nadán gsa
zúzračnaU mocj, w tichostč wssemožnč gj Užjwal

a famého febe zmaťčl (Filčp 2, 5. 7.). To
oswědčUge chowanj gehok alemanskému wéwo:
dowč, mocnému ǦUUcowč Frčdeburk, gcho ge:
dčnú a kralč SiǧmUndowt zasnanrnčx dcera
stonala tčžče. Slysse to krúl, dwa bikapy k
nj poslal, aby modlitbau gegich Uzdrawena byla.
Nemocné: ale prawila, že genom Hawrl gj mňže
zpomocč. Hawel
se ale swěťčl pťjseli swěmu
Willimarowč, že .k tomu chutč Uemú, a na geho
přemlauwčmj tagnč Utekl. Nle byw Ualezen a

nemoha tolčkerým prošbúm oddolati, po frdečné
modlitbč wložil prawčcč fwau na hlawU dťwy,

atak gč Uzdrawil. J občtowalč mu bistpstwj
Kostnickě, on wssak zňkazu Kolumbanowa gsa
pamčtlčw, podčfowal se. Neymilegssj odmčnau
mU bylo, že ho přč založenj klássrera podporo:
walč, a Uepochybné i to, že sr uzdrawenčl Frčdee
burk Uwolila, až do smrtč pannau zůstati, a
š powolcujm ženčchowým Uwedla fwůq Umhsl
wskutek wklássteťc U sw.Petra w Metť. Gakčl
to sprostá, skrownú welikost, nezisstnost a po:
slUssUostmuže swatého!uBržy
pak Ua to obě:
towali mu opět gedňohlasnč w čase wclikonočnjm
r. 615 neboli 616, biskupstwj Kostnické giž Z
lčla prúzdně, a opčt se podčkowal; fchwččlčlgim
ale pro toto důstogenstwj učcdlnjka swčhoJana,
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zwlčxsstč k tomU wycwččeného. N byl také Jan
skUtrčnč za bťskupa Kostnčckého poswčccn. Na

to r. 625 po fmrtč Eustasia, opata Lčceoilsiébo,
Učrdtnjfa KolUmbčmowa a fpoluučcdlnjka swěho,

banawel

na geho mjsto wnwolčn; a wssakanč

to nepřčgal, řka: ))Ybych grdiné a neroštržitč
Pčxnu mému slaužili mohl, opustit gsem i wlast,
i rodiče, i přčxtely, wštčchl gfem ruce k pluhU:
nechcť fe tedy

giž zpčr ohljžetč.č:

DeU

úmrtj

fwatého Hawla, 16. řjgen, gest nčxm powčdom,
neeale rok; wjme tolčko, že brzo po fmrtť EU:
stqfčowč skonal. Ra prošbu Wlllčmanowu kúzal
gesstč o slawnostč swatého Mčchaela, archangela;
kcišal rožujceně a řůkladnč, a tU kčxšal napoa
sledy. Tťxelj denjna
tod předoadla ho žimnice.
J Umťxel stařcčck 92tiletý w obgetj fwého wčre

ného přjtrle. uu Pracowal

nrunawenť, dokuď

den byl, dlauhě smlčedlnictwj přrtrpčl a korw
nowčxn byl fmrrj blaženaU. Spasitelné Umřitj,
totč loš neyssťastněǧssjukonec trcipenj. Pamútka
geho w chwalčxchtrwú, neboť ta požehnňnj, ktea
rúž se praudila ž gižbťčky grho, nedagj se wy:
počjstč. Zúdné lťstčno to newyncissegj, ale žčwot
sčcm, stkwostnú nadúnj Swato:Hawelského opatu
stwj a množstwj ž nčho wwsslých a dle nčh,o
Uprawcných klčxssterů Ueroywratčtelnč toho dou
kašUgť.

.

Tato třetj cjrkrwnj doba
také Swatého, kterýž rodičům
pťjklad po sobč zůstawčw, na
si Bůh sfrze fwaU cjrkew i

,

obfahUge w sobě
a djrkčxm krúsný
sobč Ukcižal, že
z lehkomyslného

u199

chlapce mťlého fyna wychowatč může. Gest to
Llnšǧar, kterýž r. 802 w srwernjm FrancaUzskU
narozen a pět let steecr, odr swého nňbožného a
zčxhy owdowčlého otce do klčlsstera k wychowěxnj
byl dčm.

TU fe Uččl, čemU se mUsel Učitč, ale

ksrdei si to nrpřiansstčge, k naprawenj fwémU
toho nrobracel. Grdenkrňte se we snúch w ba:
hnčré kragině zočil, a pťeš nč hledč spatťsl na
protčgsszm koUcč přckrčrfné kxojtjm a owocrm
stkwaucj se stromořadj; umnohé panj se tu pro:
chčxzelo w slwčlém bjlém raUsse, a ta nrywzne:
sscnčgssj z nich, w kteréž bržo poznal kreilowml

nelxeš, pannU a rodičkU Božj, Marči, krúčela
před nimi. Pro hlUbofé bahno, w němž stcil,
nemohl fe do onoho stromoťadj k tčm welebným
panjm dostatč. Nle Maria
přčbljžčwssi fe k
chlapečkowč, genž Uctiwostj pogat a blefkem
ozčxřrn, oči fwé dolň sklopťl, promlnwila takto:
dSynu mňg, chcešli pak k matce swé pseťgjti?e nu

:Q arciť,arciť,e zwolal Nnšǧar, po zeanlé matce
swé wřele taUže. Na lo dj Marča: ,:Chcešli
ke mnč a k matce fwé přigjti, xnUsjš fe lépssjm
mladenečfem statť, mUsjš wsse marné odložiri a
na poslUssnosř, pčlnost a pobožnost si zwykatč.e

u Qd té chwjle byl Ynšǧar pořad tčšssjm,
skromněgfsim, a lehkomyslnost zanechaw hleděl
si prarowčtosti a mrawnostč. Když horlťwost
geho Umdléwala, zotawčl ho Bůh nowým wťdč:
njm
Zdňlo fe mu, že Umjréx a že gesstč gen

dwa apossloly, Petra a Jana, wzý:oati může
Qba

se xnU zgewili a na mjsto očťssťowanj hd
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pťiwrdli.

Po

třech dnech newyslowné

Pťčssedsse opčt k nčmn, wljdnč

úzkosti

mU wrlelč, aby

ge nasledowal
J pozdwihlč se š njm do ga:
fuých prostor, gichžto swčtlost čjm dal tjm ch
se rozmahala
TU spatřčl Swaté a U wčtssj
wzdalenostč toho, gemUž sr klančgj angelé Ne
beské žwUky znčly w Ussjch geho a newyslowna

lozkoš pronikala geho UtrobU Wůkol Božjho
trůnU byla gasnost rozlčta, žc do wnťtřku swax
tynč nahlédnaUtč nemohl, ale odtUď slyssel hlaš
ťkaUrj: ))Gdč opťt na zemč, a “wrať se ke Umč
korUnaU mUčedlnťckaUllǧozdoben.cé Swatj
geho

wůdcowé prowodilč geg š srdečnau radostj a
léxskaUna zemť. uu Takowň wčdčnj posilnčly Ynš:
ǧara i w pozděgssjch geho útrapcich, když poc

banským Dé:nům a Šwédům Ewangelium zwčx:
stowal. Kolikrút si tU ťjkawal: ě)GsaU:lč trcipenj
oččstcomň tak tčžkú a dlmchčx, což gfaU teprnoa
wččné UUlky pekelné!e uo N grsstč núsledUgjcj
Udčxlost přčspčla nemeilo k zdokonalenj geho. W
gisté, fwatémU Janu zafwčcené kaplččce modljwal
se Nnšǧar každodennč. Tu se gednaU w dUchu
z welčleé deilj do té milé kaplťčfy přesazen cjtil,
kdež na stUpnjch oltčxřowých rožprostřen se mo:

dlil. Gemný ssustot ho ž modlrnj wytrhl. thj:
dmlw fe, widčl že se dweře otewťely a krétsna
mUžfka postawa w raUchU wýchodnjm že do
fwatynč kračj Takowa welebnost sslrchtčla celý
zewnčgssek gegj, že i hnrd nčco nadzemského
tUssil. N z plamrnného oka wstnpugjcjho wnťkl
do dusse Nnšǧarowy paprsslek lčxskya oswčly,
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že poznaw toho, který núš až do smrtč mčlowal;x
w slastiplném welebenj padl k noť)cimKrťstowým,
aby ge Uljbal Nle KristUš mU noelel, aby
wstal a wyznal swé l)řjchy :oPane,ee prawil
Llnšǧar, :)oko twé pronťfa Ueytagněgssj zúhyby
srdce Utého Ty znaš wssrchny mé hrjcho, mé
slabostč a maU welčkaUnrwčrnost.e u :,Qwssem,ee
odpowťdčl KrťstUš, :)nťc nlč skrytého nenj, a
ofo mé widj, orož sr faUkromj děge. Proto ale
předce chri, aby člowčk scim hřjchy fwé wnznč::

wal a rožhřessenj dofúhnUl.ee Nnšǧar pochopťl
nynj důlcžitost žpowčěč, kteraUž pťťnňssj člowčk
Bohu občt welčleaU, občt pokory a zapťenj sebe
famého; a tU se wrhUUl přrd Pčmem do prachU
země, a wyznawal se ze wssech hřjchů a slabostj
fwých, na kterěž si gen wzpomenami mohl.
Račež KrčstUš dj: dPopatř na mne a wčz, že ga
gsem tcn kterýž snjmam hřjchy swčta. N tak
snjanaim i lwé hťjchy a slabostče

Celý promčněn procjtnUl Nnšǧar z wytr:
ženj fwého. Kdo se zpowjdú gako on, proměnj
se gako on w člowčka Uowého a z laznč pokanj

wygde ofprawedlnčn un W trčdcalém rokUfwém
poswřcen gsa za bčskUpa, obdržel arcčbťskUpstwj

HambUrkské Nnč w této hodnosti Urodložil
pokorU swaU a w přjsném žťwobytj swém ne:
Ulewčl. Zpúwal na twrdémd lůžkU, Ua tčle nosil
žjnčné raUcho, až do půlnocč Ua modlilbč:ch lxděl
a požjwal gen mčxlo chleba a wody. ChUdj
a potřebnj byli geho mčlúčkowé, meši nč rozdčx:
wal wssechny psxjgmy a statky swé, a kdykolč ge
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fytil a napčxgel, obsluhowal ge sčxm. Ke konci
wěkU fwého byl fewťen třimčfjčnj nrmocj; ale
che Uad tjm se trúpčl, že pro fwé hřjchy hoden
nebyl, mUčedlnickaU korUnu sobč zaslaučitč. Dne

Z. Unora 865 roku, 67 let počjtage, zbawen
byl sladkau smrtj Utrpcnj fwého. Nle celý geho
žiwot byl Uepťetržené mUčedlnictwj, a to tjm
gistčgssj a slawněgssj, an ho z pokory za Uxe
čedlnictwj anč nepowažowal. Zaǧčstě š hlubo:
kým stUdem měli bychom na Swatého takowého
myslčti; uo spasitelné ale ge i pomysslenj to, že
ď Ujm skrž wsseobecnaU Uassi matkU, cjrkew
katolickaU, spogenč gfme a z geho přjmlUwy

radowati se můžeme.
Ce

7o

Arátkě ohledánj minnlč doby cjrkcwnj.
Milo gest, že w této dobč proniklo kře:
sťanstwj k nmohým diwým národům, oswčtu,
mrawnj wzdřlanj a stalegssj Uapxawenj š febau
nesaUc u lesy se meytčlč a půdy fr zorawaly.
Zalostno ale, že se Jšlam rožssiřowal, wychodnj
cjrkew žr obrazoborstwjm sr rozotylčwssi, od Řjma
fe odtrhla a pod moc swčtskaU padla. Ra za:
padu fe sice cjrkrw ch a ch UprwňUge, prč:wa
swého ale takč dost tčžce mUsj húgiti.
Klňx
ssterowé se rozměchagj, a odrodil:lč se leterý znich,

naskhlnge ses spasiteřlný prosticdek, gjmž Uwe:
den býwa Uazpčt k prwotnj přjsnosti
Pransledowňnj křesťanůpochazeťood Sae
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racenů (TUrků),

ale žčwad měl gesstě od nčch

pokog; a Prolož Swatj wychňšeli odtuď, zuřťwosti
diwých núrodň se wysažugjre, aby ge z lxemnostč
hřjchUxa ze stjnU smrtť wytrhli.
Me brzo po KarlU Welikým a obzwleisstnč
w 10. stoletj wynUkly welké wčxlky w krúlowské
Francské rodťnč, což Uwalilo tčžkaU strast Ua

zúpadnj křesťanstwo. Gen geden

sprawedlčwý

hlaš se tenkrč:te gesstč ozýwal uxu hlaš cjrkwe;
gen gedno swčllo tenkreite gesstč swjtťlo u swčllo
cjrkwe. N ta Uchrčmila poslrdnj zbytečky wěd
a Umčnj pro lepssj čafy.
N giž spčchúmr k
nomým Udéalostem.

uupdw

Čtwrtú doba cjrkewni.
Bd papešr úehoťe flll.

aš do rošdwogenj xoe

U:jťe Ua ťápadn.
(Od r. MZ m :ZU.)
.

Ce 1e

Uošssjťenj kťesťanstwa ýu kťjšowé wálky:

W 7. stoletj dobylč Saracrnč tčch neykrčx:
a hUbčlč w nčche
kčeésťanstwo. W 1.8. stoletj, gmenowité l. P.
1212, boli w mnohých krwawých biewúch pora:

fnčgssjch kragčn Špaňhelsrých,

ženč. Gak mčlc Ferdinand.g Jsabella nastaupilč
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trůn, bledělč na wsscckendowoleno zpňsob Mam
rh a Zidy pro wjru Krčsiowll žjskati Zr ale
Saraceni erži sebau jUrswornj byli, boli tjm
fpjsse přemoženč, a gčž l. P.

1487

wznčxssclo se

wjtěžoslawnč Znamenj fw. křjže nad půlmčsjrrm,
praporem to mUhamrdeinským, Yle l. P. 1492
bylo gegich panstwj docela znččeno, trwawssi,

8stolrtj,

an totčž Fcrdinand a Jsabela posle:

dnjho gcgichkrčalowstwjwc Spaňhrljch, Granady,
ssťastnč dobyli, na to se Yrabowé do Yfrčky z
wčtssjho djln odstěhowalč, a krčxlowě spaňhelsslj
obdržclč za toto wjtčzstwj ěestný ncizrw wmagee
stčxt farolťcký,e( ktrrýž až podneš angj.
J doa
wolilč w prwnj swé radosti Uad tjmto wjtčz:
stwjm, aby se KolUmbUš k odgewenj nowěho

fwčla plawil.

Když pak se Kolllmbuš po 14

mčsjcjch,r.1492 Ymerčknnalešmlw, do Špaň:
hcl nawratil bned poslal tam Ferdčnand a
Jfabrla mčšsionaře; a wssak nade wssrckyzbožný
knčž Bartolomčg úe. jčxš 0:1808 celý swůg žťwot
na to nasadťl, aby Nmeaikány pokstťl a tež z
podlého otrostwj wntrhl uu Nrnstalým se přč:

čl:něnjmŘjmstých papežů a aposslolských wyslan
ců arcčť š welkaU obtjžj a po mnohých mar:
ných poknsjch, fe stalo, že se we wýchodnj stl
mnozj na křesťanstwo ohrňtilč. Křesťansstj w
tčchto mjsiech bthgjcj blUdařč Usskodilť aposstol:
ským wyslancům che nežli pohaně, což Učxm
gest důkazem, že oddčlenj od rjrkwe hřjch nryo
tčžssj. gest, a hrozněgssjch mecsledfů za srbau tú:

hne, než lo ncyzaslšpšněgssj pohanstwo.

Jan
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z Moule j(euxriuo., mnčch z řehole sw. Frantčsska,

r. 1288 od papeže Mčkulússe odeslaný do Pr:
kťnfu, blawnjbo města Cjnského, wystawěl chrúm
ra pokřlčl 6000 Mongolů. un Mnissč z ieehole
sw. Frantčsska taleé se annawně fnažčli, aby
w nesmjrných dčdimich Tatarskýcb wjru Kri:
stomn rozhlčxsilč. Banřlčwé časy zmařily lyto
žaččxtky křesťaňstwa z wčtssjho djlu, nrž dlano
to lrwati nebUdc, a ksxcfťanstwo fr tu opčt
leňže, an wjra a sxjsseMuhamed.inskeec kwapnč

do fwého royhynutju se řjtj. ua Potenňhla

se

w zemjch na Ballčckém moři Krťstowa wjra
rožmahala, tU ssťastný, tam Uessťastnú osud

okaussegjr. Přetčžkč bylo obrč!cranrusů.

Ča:

stokrčxte pobilč mčšsiončxře, gako fw. Wogtčcha,
bťskUpa Pražského, anč pamňtkU křrsťanstwj U

sebe Urtrpčwssr.

Nrbylo

gčm také z ohledu

mrawného a na zpňsob patťjcj podciwčmo. Po:
meznj wéwodowé Polsstj po grgčch zrmč tanžjce,
ale niǧak sr gj zmocnčlč nrmohaUre, Kristowo
núbožensiwj za nústrog si onhljťdlč,x abn sr do
nj wedrali a w nj fe Usadčli. Qd rokU 1219
až do r. 1992 lmla křjžowei wcilka proli Pru:
ssanům wedena. Paprž gč nařjdčl z nauže proti
wzdorngjrjm a nrbršpkčuým nrpřčxtelňm Krčsto:
wým. TU se Prussané do lesů a bažin swých
skrylť, nle nňpotom tjm che zůřčlč. Proto byl
založen řcid Mečowúch Braxtřj, kteřjž w zemi
Uepťčxtelskézůstati, wjru rozsslřowati a křesťany
bcigitj mťlť. Yle w bčlwč U Strašburfn
w
Prnsjch padlčf wssččhni až Ua pčt. Tedy posláni
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gfau tam rytjři ř.idn Nčmeckého, ale ti si ch
swč moci nežlč krňlowstwj Kristowa bleděli,
pťedce wssak začcitcčky wjry

pčstowalť, až přčssel

ď welkým wogskem krcil český Qtakar r. 1254,
klerýž pohany porazťl, š podmaněnýmč wljdne
žachčxzel, tak že se rěxdč tč diwj PrUssanč
tilč a kťest fwatý přťgali.

obrúu

Lťtwané pťigali ž Ewropegských nčxrodů
fwatý křest naposledy. Welknjže Zaǧelo se stal
křesianem r. 1386 a kčxcel fwatyně pohanské,
ničemnost

gegčch dokcizatč chtěgr a každémU že

swých poddaných, kterýž se pokřsjtč dal. daro:
wal bjlé wlnťné raUcho. Tak bylo pogednaU
dostč zewnčtřnjch kťrsianů,

kteřjž wssale nmolxo

pohanského na fobč a w sobč podrželť. Gak
alc Něměčtj rytjťi Litrwské ččxstidobyli r. 1404,
rozmčlhalo fe tU řúdné křesianstwj.
Y nynj mUsjmr zřetel swňg na wýchod
obrcitčtť, kdež cjrkrwnj swjtelnťce, MUhamedčm:
sřwem žwrúcrně, takmčť wyhasly. W dobč této,
neboli w stťednjm wčkU pťisslo kťesťanstwo do
lct horlčwébo mlúdenrctwj, plné gsaUc zanjcr:
nosti, plné Uňbožnostč. PogednaU se wssech
x Ewropegských srdcj gedna mysslénka zmornila,
Jeružalém žrUkaU TUreckýchwyfwoboditi. TUr:
ci podmanili
sobť ta neyswětěgssj křesťanskú
mjsta,. malaU hrstečkU křesťanů tu Ullačngjce.
Giž Rehoť 7ll.
chtčl pomocč Utčskowam)m,
ale boge š Gťndřichem 17. mU w tom eréxnčly.
Bly, tu přissel r. 109!5 nezneimý an?njk, clp,lldý
mnich, docela fprostččfý anstewnjk, Petr x!lmťcnr.
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ský, še žemč fwaté, a pťežalostnč značčl sťrasti
tamnčgssjch kťefťanů.
Wssčcknč byťi pohnutč a
předrwzalč fobě, že gčm na pomoc potúhnan.
Papež takowéto taženj schweilil, a mčllčony lčdU
wolalo: dBůh tomU chce! chce tomU!eč Toť
mčlo bogownjm grgčch heslrm w každém nebrzu
prčj býlč, a kdož se k takowémU taženj přidal,
mčl Ua ramenč Urawém kťjž z čerwené lčltky
Uositi, aby Uezapomněl, že chce bogowatč pro
l,esxjžsC
u
odtuď gméno wúlko křjžowé. Nauze
a mor pozdwťhly tehdčxž lčdské srdce j nebeskúan
žňdostem.
FrancaUzsieo dalo prwnj zčxpal. Llleu
nerozwěcžlčwč, bez maudrého wůdce a bež potřebo
ného pořúdku, wywalčla se wrlčkú ččcst lčdU pod

Petrrm Ymťenskýmslrz Uhry přjmo na Cúrhrad,
wssak ť hncd byli wssčckUi mečem a hladčm na
cestč zahubenč. Dobře ožbrogené a zřjzené woǧe
wytéchlč pozděgč, streiwčli 9 mčfjců přč obleženj
Yntčochče, a mnoho nesnazi přetrpťwsse, přčssli

16. črrwna 1099 pťcd fwaté mčsto Jeleuzalém,
a 15. čerwencc 1099 bo dobylč. Bohumjr,e
wéwoda Boučllonský, pún Uécbožný a Udatný,
wedl tyto woge, a prwnj se do mčsta dostal.
J byl uččnčn krcilem Jeruzalémským,
ale z
pokoro ťe tU korunowati nrdal, kdež Pčm núš
korUnU trnowaU nesl. Leohužel, že tento mauu
drý knjže hned rok na to Umřel. Nňstupcowé
geho opanowalč gesstč gčnň mčsťa. J Uččnřno
grst krčxlowstwj Jeruzalémskě, knjžetstwj Nntťo:
chrnské a knjžetstwj Edeské. Poněwadž fr ale
křesťanskú knjžata wrspolek nefrownňwala, zmoeu
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nilč sc Turci r. 1144 knjžetstwj Edeského, přj:
mo na Zeruzalěm tčchnaUce. Toť pozdwihlo
drUhaU křjžowau wčxlkU, kterauž Ludwik sill.,

krňl Francauzský, na slowo papežr Engena lll.
na febe wžal, a kU kteréž fw. Brrnard,
opat
Klewojenský, lid roznjtčl. S kralem Fraucauza

ským tahli léž r.1147

Konrúd lll.,

kral Něa

mccký, Fridrčch, geho synowec, wéwoda Šwaba

ský), erf,

wéwoda Baworský, a Wladislaw,

kral Český. szdné plUkypočjtaly se na 140,000
mužů. Woge fe walily preš Ceirhrad Řecký
cjsať a Řekowe bogjce se, aby tyto dawy gegťch
ťjssi neosadilť, neradi gr wčdčli, zrécdně se k nim
chowalč a bludn,ě ge semotam wodilť, taf že steeclým
namúhňnjm, hladem a Ustawičnými wpčxdyTUrků
mnoho kťjžčxků zahynulo. Noku 1149 dossli

ZerUžaléma; knjžata tu pobožnost fwau wykox
nawsse, odebrali feš nepatrným zbytečkem wogů
swých domů. Knjžata pak a Ewropčany, genž
žůstalť na wýchodč, stjhala nehoda za nehodan.
eNeyhlawněgssj gegčch zhaubce byl Saladťn, sUl:
lún Egyplský. Trn dobyl dne 2. řjgna 1187
Zeluzaléma.

Z toho se zarmautčlč wssčcknčkťen

sťané, a papež Řrhoť siljl.

wynaložil wssecko,

aby fe kťesťanům na wýchodč, tťi genom mčsta:
Nntčochiť, Tripolčš a Tyruš gesstč zaUgjmagjcjm,
přispělo k pomocč.

Tak nasřalo křjžčxckétaženj r.

1188. Filťp Nuǧust, krňl FrancaUzský a Nichard
Srdceleho, krúl Llnǧlický,přigalčkřjž,a kdožš febaU
U) Po Kunrářowi nastaudil cjsařský trůn,

Baroaroofa RUfodrodý

mage přjgmenj
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téahnami nechtčl desataU častzpřjgmů swých na
útraty křjžacké musel přčplacetč, což Saladčnský

desútek slaUlo

J

Frčdrťch l,

cjfať, tahl ůe

synrm swýxn, Frčdrčchem Šwcibfkým, do zemť
zasljbené, a sice š 150 tčsjcj lidstwa a ssťastnť

fe přrš Konstantinopoli do Ysie dostal. Dne
10. čerwna r. 1190 žahynul cjsař w řece Sa:
ler; idňle sr bral syn grho Frčdrich, alr toho
zaď horkú nrmoc zč:chwčxtila. Francaszťý
a
Nnǧlčcký krúl nedostjhlč wssak Palestčno

gesstč,

nébrž teprwa doražčlč r. 1190 do Palestčny a
dobyli města Ptolemaidy. Filťp Nuǧust žáwťděl
frdnatému Nichardu wogenskaUrslňwu, a brzo
se wrčctčl do FrancaUz; tak fr ť Nčchard wrč:til
do Nnǧlččan, gsa domúcjmi záležťtostmť pťťnUcen,
při čemž še Saladťnem wygednal třiletě přja
mčrj Nčmeckérwogska odessla giž dřjwe, ponč:

wadž Lcopold wrwoda Nakauský a wůdce grgich
od hrdého Nicharda Uražen byl an tento ra:
kanký, na wčž PtolomačdskaU wystawený pra:
porec strhl a anǧlťcký mjsto neho žarazil
N
prolo když sr wracel Nčchard Srdcrleho samo:
trn poxzemi domů, gsa gako templčxť Ustrogrn,
zagat byl od Leopolda a Uwězněn, a dwř léta
we wčzenj držrn, až gest wyplacen od Ynǧlččanů.
N 1196 tňhlo oočt Nčmecké wogsko do
Palestinh, ale hnrd zase zpatky bež slawných
následků, o úmrtj GťndřťchaUl spraweno bywssi.
m N 1202 se obrútčli křjžčxciFrancauzsstj naa
protč CňrhradU a proti zakazu papežown ho
udobhlč, poplenili, a Jzaka, cjsařeŘeckého, a geho
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sona zabiwsse, BaldUina Flanderského cjsaťem
Neckým nťčnťlť. Toto cjsařsiwj se Uazýwčc xú
děgepisu cjsařstwj latťnské, a trwalo genom dewčxr

let, an Michael PaldologUš Bžlldučna ll. ž
Cúrhradu wypUdťw, rjfaťstwj Recké obnowil.

Noku 1917 tčchlQndřeg, krúthcrský,
Palestinw;

an

feu ale š

do

křefťanskýmť krúli w

Jeružalémť a w ChprU rozdwogil, nawrčctil se
r. 1:!18 š nepořjšenau do Uher.
N. 1228 nasřaupil cjfař Nčmecký, Frčdrťch
ll., fwé daiwno zasljbené taženj, a še fultúnem
Mrledinem

pťčltelsky fe UmlUwťw, dostal od nčg

Jeružalém a gině: swatci mjsta nažpět, načež
korunowaw se w chrúmč U Božjho HrobU za
kreileZeruzalémského, uǧiž r. 1229 do Wlach se
nawrčxtčl. Křesiané wýchodnj, meži sebau nr:
swornj, ztratilť opjčt ZerUzalém; tlupy Chomaá
refemských gčm ho wšaly (1247).
Ludwik lx.,
krúl FrancaUžský, zasljbčl xse
w tčžké nemocč za swé Uzdrawenj k taženj kťče
žčxckémU. Z tčxhl še swým wogskem do Egypta,

odtuď Palestťnn opanowalť danage, a ssťastnč
dobyl Damčaty, pčwného města w Eghptč. Nle
zaǧat bpw w bťtwč, mčmo welkaU wýplatu za
srbe a za swé čDamčatU
!UUseluwydatť. N
poněwadž měl múlo wčxleěnúch potťeb, a Pča
sčxnsstj a GenUesstj k němU žrúdně fe chowali,
w tčch 4 letech, co se na Syrském pomořj
Zdržowal, ničeho che docjlčti nemobl, nežlťžr přrd
swým odegčljxn r. le.!d:l do mčst, od kťrsťanů gesstě

zaugjmaných, pofúdkypoložtl. Yč Lwajk Swatý
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dřč prwnjm swém taženj přemnoho přetrďčl, gčž
siňr gfa, odhodlal se š Edwardem, krúlowčcem
Anǧlčckým, r. 1270 pťede k drUhému taženj.
A wssak toho samého gčž rokU zemřel wTU:
nifU w Nfrčce na morowaU rúnu, kterčlž ne:

smjrnúm parnem wypUkla. Edward nemohl nťc
welkého řokňzatť. Nošnjcenj Ustyčlo, neswornost
kťesianw shladčla a nessťechetný žčwot přčprawčl
ge o frdnatost a přede wssjm o pomoc Božj.
Wefměš počjtúme sedm hlawnjch kčjžowých
taženj, grnž po dwě stoletj trwaly, xmčlliony lidx
ských žiwolů stcily a k žúdachmU cjli pťedce
newedlo. Palestina a swaté mřsto zůstaly w rU:
kaU pohanfkých. Protož přemnozj křjžowč wúlky
tupj, nepowňžjce, že často něco žačneme a nen
můžeme toho dokonatč u po bedlčwěgssjm zkam
mčmj ale fhledúme, že gsme wznessenčgssjho cjle
dosaechlť. N tak to dopúdú

š

kťjžowýmč taže:

Ujmi. Slaužilyť zagisté zčxpado:kraganům k
wyUčer a na kussenau. Negen, že se tak we
wjře posilnilč a knéxbožnostč rozhorlčli, an dobťj
tjm občt BohU mčlau podalť, zlj pak přjležčtost
dostali, za fwé hťjchy zadost Uččnčtč: alebrž
pťčUččlčfe wúlečnémU cwčkU, plawbč,

obchodU,

prňmyslu, a šegjtjm fe š cižjmč Uňrody rozlččnč
sc wždělali. Mčmo to tenkrňte gčž mnohé krá:
lowstwje Ewropegsté nosilo w sobě lcitku k zbaU:
řenj, ale že se lčd walem do Palestčny hrnul,
erypUkly domúrj baUře; kdyby byly wyplckly
ty, byly by žpůsobčly strast, kterécž fe k útrapňm
z křjžowých taženj wyplýwagjcjm přčrownati
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ncděc. uu Z křjžowých taženj swůg počútek také
beraU rytjřsstj řúdowé, kleřjž co bogownjci Krčc
stowč leaččstotě, poslUssnostč

a

k polřenj

newěa

ťjcjch sc žawúzalč, gacj ťécdowé bylč: Zohannťté,
genž wzali gméno od swatojúnské nemocnice w Jen
rUzalémče,w kteréž bydlelč. u Templč:řč, genž palěcc
swůg nedaleko chrčch :T:)ŠalomaUnowa mčli, nuo
rytjři řcidUNěmeckébo, genž ž Nčmců nazche byli,
a Křčžownjci š čerwenau hwěždaU. Filip Krčxsný,
krčllFrancaužský, Templňťe tčžce 9bwinil uč bylčť

l. P. 1812 od papeže Klimema 7. wyzdwčželli.
Tyto kťjžowé wčxlley wžbUdily také a zwelebily
prawého, zbožného a počestného rytjťského dUcha.
C. 2.

Bog cjrkwe ďe státem ša cjsaťii nčmeckýchšdomn
Erancanžského.

Papež Nlerander ll.

wssemožně se wynac

snažťl, aby Uaprawčl wady dUchowenstwa, a ne:
pořcidky při wolenj

bčskUpů,ckkteréž cjfaťi docela

opanowati chtělť, aby docela zamezil. Bog byl
tčžký,

obšwlússtnč an

papež nčmeckémU cjsařč,

Gčndťichu lf., ožnčnnťtťmeel, že ho korUnoe
wati nebUde, pakli žawrhne Utryznčnan manc
želkU swaU, sslechetnan Bertu,
gessto mU pťč:
slUssj, núboženstwj, wčrnost a čest hč:gčti, nčkolčw
ale rUssiti. K tomU gesstč obwčnčlč Sasowé
těžce Gindťčcha a úřrdnjky geho U papeže;
načež úřednjci do klatby dčxni gsan, cjsaťe ale
pqpež opčt a opčt co neylciskccwčgčunapomjnal,
e) Chrám slngc latinskp tewplum u odtuď templáči.
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u a když to nic nebylo platno powolal ho do
Řima, by se žodpowjdal gak to tehdegfsj saUdnj
obyčeg š sebau nesl Yle šesslo ž toho, an dne
21. dUbna r 107:P papčž zemřel NastUpcem
geho byl arcčjahen Hildebrand uu Řehoř fll.
Z prawé pokory zprwu se ždrahaw, dú:
stognosť papežskaU přigmanti, brzo dokúzal, že
by č š to neytčžssj byl.

Dobře žnage obecnaU
bde, w Uččrm spasy nehledal nežlť w poslU:
ssnosti kcjrkwi, kleréž také požadowal od knjžat

i od UarodU erkew přčrownawal kslUnci, stat
k měsicč, kterýž fwé swětlo od slnnce béře a
žmčnúm podroben gest. Nade wsse Usilowal
mrawnj čťstolU U kněžj zawéstť, a aby si ge

dokonalc wychowati mohl, wyprostčtč ge hleděl
z wazeb marnostč a mocnostč fwčtfké. Při tom
se mčla knjžata pťeswřdčiti, žeslcjrkwč, kterěž od
Boha wsse swčřeno gesť, se protiwiwsse, presta:

wagj býli prawými knjžaty Toliko na způsob
takowý mohl si Řehoř knčžstwo nabožné, nržň:
wislé a wrchnost cjrkwe mťlownan wzdčlatč nn
a také od těchto dwaU wčcj žúwťsj blaho na
swětř. Než weliké překňžky se mU naskytly, ale
neboge se gčch, odwúžil fe na wssechno. Neydťjw
se pUstil

do

Sťmonie

ckxe)a

pak

do

knčžských

manželstwj; m neboť staw swatébo manželstwj
kněžjm nikdň nrbyl dowolen, a wstaUpil:li který
knčž do něho, nemohl za prawého býtč powažo:
wcin Kněž fe nemřl ani ženirč, anč si smčl úťad
e) Simonie

prodawanj duchownjchUradů ua nazew beře od

Simona caroděge gak wýš praweno
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kaUpiti, nýbrž swčrxenj a potwrzenj swé od cjr:
kwe mčl přčgmaUtč. N gen tak mňže cjrkew

swobodně a dobťe půfobčtť, agrn tak stútU po:
swčtitť a oblažitč ho. stať Gčndřich sljbťl, že Ustax

nowenj papežowa wywede, totiž že prodag dm
chownjch úradů čsňatky knřžské zamezj. LidU se
to ljbťlo, genom některj zswčtsstčlj knčžj se tomu

protčwili Nle Řehor nedal se mňstč; r 1085
držel w Řjmč snčm, kněžj neposlUssné ďsadil a
Určil že každý dUchownj, kdo; by od swčtského
člowčka úřad přigal a každé knjže, genž by gako
lénem dUchownjho podčťilo, ze spolččnostč ksesťanů
wyobcowano býti ma. DokUď cjsar Gčnřřich

Sasů nrskrotčl kterjž se protč nčmU skrž geho
mlačowúnj zbanrčlč, prčwolil wssemU, než núpo
tom fe papeži a geho Ustanowenjm smal Bol
tedy do Řjma k neybljžssij snčxnn welikonoč

nij

pohnan; ale on swolal wssechny bčsknpy

a opaty řjsse swé, a lu pťed relým fhromažděu
njm gakýsi pro swůg žlý žčwot swržený kardčx
nal ztčch newsměssnčgssjchwěcj Řehore neprawč
obwiňowal a shromaždčnj samo, cjsare se bogjc
a přjsného papežex w nenňwisti magjc, tak žasle:
pené, tak podlé bylo, žeš wygmUtjm Wogtčcha,
biskUpa WčrrbUrského, a Heřmana, biskUpa Met:
ského, naměstka Krťstowa šsadilť Usnessenj biskupů
a opatů swých zaslal Gčndřčch do Řjma ksněmU
welčkonočnij,
wssechny bčskUpy tamnčgssj nac
bjzege, aby do Němec přčfslť a od nčg nowého
papeže prčgali Tato cjsařowa Uestydatost wopm

dila Řjmany

tak že bp byli wyslance geho zaa
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bilč, kdyby ho byl Řehoř nrhňgťl. Nle bčkapowč
Nčmečlj, ktrťjž fe protč papežč přečinčli, Upro:
ssowali ho w fkraUssrných lčstech. Na cjsaře pak
zločinného, krerýž chlčpnostj swaU weřegué pohor:
ssenj dňwal, tagemstwjm nasseho fw. něxboženstwj
fe ranhal a chrčxm w noci swaté še swaU
dwornj fběřj lehččl, moalil paprž pťed 116prél
lúty strafsliwaU klath. Gjndřčch si dčlal z pac
pržowy klatby sxnjch; Bůh gj ale potwrdčl.
Mnozj staUpencč cjsqřowi zemřelč núhle a po:
rťwnč, Sasowé Uriskowani opět fe zdwčhlč,a
brzo to pťťfslo tak daleko, že knjžata š rrůml
ho swrhnaUtč chtčlč Nle trmU nechtčw Řchoř,
prosiixrdek mU Ukčxžal ť časU dopr.il

gak by fe

klatby žbaxočtťmohl. ZpUpUý Gindřčch pogednaU
žmalomoslněl a dle obyčegr tehdegssjbo to ney:
tUžssj pokúnj wykonal. wZaslcmžť! si ho, dobro:
wolnč ho wžal na sebe, a nebyl ho nehoden.
Na hradč Kanosenském we wlnčném kagjcjm
raUchU, š holaU hlawaU a š bosýma nohama
pod ssjrým nebrm bez pokrmu a nňpoge mUscl
dljti

tixč dnť, aby se poleořčl, ne přrd člowčkem,

nýbrž před Krčstem a grho núměstkem. J sljbčl,
žr w Nčmrjch protč žalobéxm od knjžat Uaň wex
deným se ospraweřlnj; načež papež klatbu wy:
zdwčhl, a na znamenj že šcjrkwj sw. dokonale
smjřrn gesť, podal mU přč mssč fwaté rělo Pčxnč.
Na podčkoweemj za lo chtčl bezectný a nexoěrný
cjfař paprže Uwčznitč Nedbage toho, k čemu se

w radč knjžat a w osobnjm fe segjtj š Neborcm
zawazal, Užjwal lstč a núsilj Byl Uynj sleulečnčj
7
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od knjžatz cjsařstwj šfazen a za cjsaře giný
wowolen. Za to ale papeže zlehčiti a šsadčti
Usilowal až ho Uosléz po třč léla w Řjmč oble
ženého držel.

Řeboř

a w le neywětssj

Ueztratčl zmužťlosti nikda;

sřrasti pťčfpřl mU k pomoci

Nobert QUčskard, wéwoda Normanský, Řjmany
trestage, že se protč papeži žbaUťčtčnrchalč Načež

Uwalil papež požnowu klarbU na newčrného
Gindřčcha, a ncgsa w Řjme bežpečen, odebral
se š Nobertem do Salerny
Zde zemťeť dne

25. kwčlna 1085, apťť skouanj swém, ato še
wssjm prěcwem, prawčl: ))Milowal gsem spra:
roedlnost, Uenúwťdčlgfem bežprčij, a protož wr
wwhnanstwj Umjrčxm.ee W Uepokogi a w ne:
snč:zjch žtl Gindřčch

až do swé fmrtj.

Nčkděc

kslowU nestúl, č drUhaU swaU manželleU trúpil,
a Ua swých synech bUřičů fe dočleal. Qd nich
posmčwan, oprstčn, z cjsařstwj šsazen, klatbaU
stjžen Umřel Uahle, anť lidu swébo neoblažiw,

anč febe neoslawčw Bežbramtý Řehoř přemohl
a pokoťil Gindťicha mocného: neboť nehledal
slúwy swé, alebrž sleiwy Božj. Gindťich f.,
kterýž otce swého š trůml fwrhl, nepřestal protč
papežům bogoroati, až pdsléz Ustanitč meel
a r. 1122 cjrkwi pohledeiwaného prč:wa popu:
stil; cjrkew ale také nechala stč:tUtoho, což gemU
dncileželo; nu cjrkew si wolčla a fwčlila swč bť:

skUpy, wywoleným cjsař léna Udělowal, ne che
podanjm berly a prstenu, nýbrž žežlem
Gsau, genž Řehoře wčnj, že by se byl
š Gindřichem dalrleo byl pUstil a mnoho si do:
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wolil. Což Řrhoř přrd sc wžal, a čehož docjlčti
chtčl, k tomu byl dogťsta očitč od Boha powolňn
a ožbrogen, ano, od mnohých knjžat a nňrodů
byl k tomU požččdč:n a powzbuzen. Ewropa by
tjm ncthžssjm byla otroctwjm od swčtské mocč
sewřena, kdyby bwla cjrkew hodnost swau ncbnla
zachowala a takowým způsobem poněkUd swo:

body nam neuchrančla J
wččnč wyčjta,

to fe Řehoťč usta:

že by byl bešženstwj, knčf;ské za

wedl. Než znowého žč:kona čž cjrkewnjch dčgr:
pifů dokcizanú to wčc, že, byl:lč žrnatý na knčž:
stwo poswčcen, žrnatýml zůstal, poťrobiw se
zwlússtnjm wymjnkúm; b.yl:li ale neženatý na
knčžstwj poswěcen, ǧiž tehdčxž nežrnarým zůstati
x musel. W tom smyslu mohlč aposstolowé řjci:
oWssecko gsme opusiili.c( Giž Qrigeneš, wýtečný
a nécbožný fpčsowatel cjrkewnj z lll. stoletj, wý:
slownč potwrznge, člxe.owssechni knčžj od l. sto:
lrtj přjkladrm fwým dokčxšalč, že kxezženstwj knčž:
skě w nowém zčxkončžaloženo gest. Mimo to

man:e wýroky cjrkrwnjch snčmů zr 4., Z. a 6
stoletj,

genž o přčkažaném bezženstwj

knčžském

gako o wčcč staré mluwj )
Mage

takowa

swčdectwj, kdo bUde tU lcž

opakowati, že byl Řehoť Ull brzženstwj kněžskc
(cošjjdčdc) žawcdl? Gako Umožj cjrkewnj snč:
mowé, tak Řehoť na bezženstwj knčžsleé přčpo:
nlenul a tenkrút když swčtský fmyflnýz dUch kněž

siwo opanowati chtěl dodal mU sjly a wažnostl.
ee) Kdo náhljdne do Krldcowa spifu: nQ bcz;enstwj ce mnobo

che, a wpsoce důwodneho se docte

R
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Bog cjrkwe ďe státem ša panowánj Behcnsstanfň.
Přť tehdegssjm wolenj papežowť nebylo
wsse Určitč zřjzeno, teprw pozděgi bylo Ustano:
weno, aby 10. den po úmrtj papežowč kardču
něclowé do konflúwe se fessli a dwěmatřetinami
hlasů gedUoho ze stťedu swého za papeže zwo5
lčli. :Te)TUdy

se rozlččné rozepře stčxwaly, a nč:

kdy bylč idwa
papežowé nagednaU zwolenč.
TU fe brzo ta, brzo ona strana obracela na
cjsaťe, a na ten způsob se dopausstčlo, aby fe
mjchala swčtskčt mocnost do cjrkewnjch zérležitostj,
z čehož negednažl wyplýwala welikč: ssioda.

Častčgi připa?lč ijané
welčkaU řjssi Rjšnskau,

na tU mysslénkn, aby
gako nčkolik let před na:

rozenjm Pňnť obnowili, a zpapežowa i cjsaťowa
poslUssenstwj se wyswobodili.

Yle to způfobčlo

gen wúlky, uu papežstwj pak.pewně drželo na
swých prělwech. TU pozbyl ij
panstwj pox
žemského, načež wžalo swůg počň.tek duchownj
a mnohem stčllegssjpanstwj. We Sweibjch stogj
mezi Wčrtenberkfkými mčsty Gmůnden a Gčdpčn:
kami kUlarý, krňsný wrch a U patw geho wesnička,

kterňž od o,noho wrchn Hohensstanen sluge. Na
tomto wrchU mčli swůg hrad cjfařowé Šwěcbsstj,
Hohensstaufowé zwémi. Z nťzaUnké fslechty po:
sslj, dostihli Ueywyšssjho sťUpnč důstogensťwj,
e) Konkláwe gest pokog Uzawčený, w némi ďlc wůle Řehoťe
M. až.,1274 kardtnálowé nowého apapcže wolitt magj.
Kardmalowé gfau rádcowe papešowl.
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pťťsslipak opět rychle w zapomenutj. Nezůstawčlč
poj sobě žcidnébo potomka a nezanechalč žčxdné
žnčmxky býwalě swě Uxoci. Holý. wrch Hohen:
sstaufský, kterýž ondy nesl hrad tčchto wlúdyků,
dokangr,
co welikost swčtskčxgest, a že se Ua skčxle

Petrowť, na moci cjrkewnj roztčjsstj, tu:lč škažitč
chce. Nčkolťk hodčn od hradu Hohensstauer ležj
býwalý klčxssterLorch, gegich hrobčsstč; tak bljžko
sebe gest koléblea a hrob, blesk a zmizenj welikčmů
lťchto! Frčdrčchlle)Barbarošsa t. g. NUsobradý, pém

mocUý,bylprwnj ze Šwúbských cjsaťů,kterýž nrd:
bage prčxwcjrkeijch, stútnj moc Ua wssechen zoů:
sob rozssčťowal.Paďežč proto nepččll, pončwadž od
nčho ostře byl pokécrčm, že beze wssj přjččUy a beše

wsseho prčxwa choť swaU YdelU, hrabťnku Bohburk:

skaU, propUstiw, š Beatricj, bohatau dědččkauBUr:
ǧundfkaU, fe zasUanil. Chtčl také we Wlassjch ne:
obmezenč wanowati, newssjmage si starých swobod

Wlašských. Po smrtč Hadriěma uš,
papeže,
neuznal pořňdnč zwoleného Nlerandra lll.,
ale Usadčl wždoropapeže, kterýž se geho strany
držel.
Ze pak témčř celě křesťanstwo papežč
poččxdně zwolenémšl se pťidalo, dobyl Fridrťch

w hnčwU swěm ija;

ale Bůh naň poslal

mor, tak že w bjdném stawu š wogskem swým
do Nčmec Utécč musel.

Pčtkrčxte,tčchl do Wlach,

ale wždy marnč. Posléz prosil papeže opokog;
a ten mu byl pod taU wýmjnkaU dopřčxn, aby
ho Frčdrťch dopřál č swým soogencům: Načež
fňal Nle:ander jlj. š Frčdrčcha klatbu, cjsač poex
e) Bcdřichp

x

150
lčbil papežč dle kťesťanskéhostarodawného

obhčegc

nohy: papež ale, wyléwage radostné slzy, dal
cjsaři polibenju pokoge, mjrně i ro wjtěz se
chowage.x Po FridrčchU nastaUpil cjsařský trůn
syn geho, Gindřčchfl., hrUbý a lafotčwý pém,
genž se w Neapolč a w Sicilič proti dUchownjm
a swětským osobúm takowých UkrUtnostj dopU:
stčl, že tjm negen gméno fwé šhanobčl, anobrž
i nowaU byl přjččnaU, proč Hospodin Hohen:
sstaufy wyhladil a proč ten poslednj z Uich
prawč w

tom

Utčskowaném králowsřwj rUkaU

katowskau byl odprawen NokU 1197 zemřel Ue:
ltdský Gindťich, zancchaw trčletcho fyna Fridrčcha.

Šlechetný mecenc

llj

papež, gfa Ugcem

mladého cjfařowice, opatrowal še wssj mocj
prčuoa gcho, a co neyupřjnmčxgi a neywčrněgi
naklčxdal 8 potomkem

nepťčctel stolčce parežské.

Y wssak Fridrťch ll., gsa na cjfařstwj korimo:
wún, nesplnil ani očckúwúnj papežowa ani
swého slibU, alebrž hčxge swrchowanost

protč mecenci

uš.,

cjsařskaU

chtčl si neprňwě we

Wlassjch wsse podmančti a papežstwj ponjžčtč.
Mimo to se Uemohl na obecném snčmu cjrkew:
njm w Lyoml r. 1245 z newčry, křiwopři:
lft!žnictwj a swatokrádežr nigak ospraroedlnitč.s
J dočkati mUsel, že spn geho Gčndřčch proti

němU powstal a drnhý fyn Encčo, kral Sar:
dinský, otci neymťlegssj, že byl od Boloneských

zagat a až do smrtč w tuhém wčzenj držan
Wssčcknč úmyslowé Fridrčchowi
fe zwratili
w okolnostech trapných; a tak ten neymocnčgssj

l51
Německý cjsař dokonal swůg žiwot dne 13e pro:
since 1250. DlaUho žťl a mnobo bogowal, ale
ncwybogowal niěeho, Usskodťlspjsse, an silswých
k zwelebrnj cjrkwe neUžjwage, ťjssč cjsaťskan
oslabil, u při čemž dnchownj č swětskč: moc,
kcizeň a pořňdek kleslw. Syn a nčxstnpce geho,
Konrěad lU., zemťel giž 21. kwťtna 1954, za:
nechaw třčletého spnčxčka,Konradčna Šwúbského,
o nčhož se papež otcowsky staral.
Ugrc Kon:

radinůw, Manfred, opanowal Sicčlii pro febe,
ale nemohl se protč Karlowčz YnjoU, (čtč: Nnžú)
princi FrancaUzskémU,Udržetč.Zatjm dorostlKon:
radťn„ a chtěge fe Sicilťe zmocnčtč, byl poražen,
žagat, a ač zaň a za geho spolužagatého pťj:
tele, Fridrťcha Búdenského papež orodowal,
kňzal ge oba nelidský Karel na Reapolském nčx:
nxťstj poprawili dne 29. řjgna r. 1269. Takto
skonččl rod Hohensstaufů! Utrpčl, a byťby geho
xpina lerwjKonradinowaU shlazena byla! Krčstuš,
pak widitrlnč ,chrňnčl papežstwj proli cjfařům

Hohensstanským.

Papež Znnocenc lU. mUsel

před nčmč Utéci uu a slúwa

honUla.

Zan Miiller,

gegčch 8 njmč Za:

geden z neyučenčǧssjch

a neylepssjch dčgepťsců Rčmeckých,

a k tomU

protestanr, žawjrage bogeHobensstanů š ďapežem,
krčxsnč a prawdiwě dj: dStolerý trůn cjsařů
Rčmeckých z rodu Hohrnsstaufowa,
ze wssech
ten neyhrozněgssj, podlehl šr wssj fwau mocj
a chytrostj Utjleagjcjmu Znnocčncčowč.e
Zpupnč panowalč FrancaUzowé w Sčcčlči,
ale Ua pondčlj wrlťleonočnjm o nessporňch r. 1282
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pťikwačila na nč pomsřa; tohoto dne byli na
dané znamenj wssickni pobitť, kterýžto hrozný
čin oSťcilske nessporye: slUge wo W tom čafe

půfobilo Francauzsko wždh ch

a che

stolťcčŘjmskaU, a pťčwedlo to lstj a naňljm
dalcko, že panežowé skrze 70 roků sjdlo
z Řjma do Noiňomx, mčdťa francaUžskébo,
ložilč, což fe prawč žaqetjm Babylonským

na
tak
swě
pře:
na

zýwati může. J byli od r 1304 až do r.1374
samiFrancaUzowe dapeži; nežpůsob, pak wždoro:
papeže zwolitč, w Řjmč totiž gednoho a onč:
ňonU druhého, pťestal reprw š rokem 1439 po:
wstal ale z toho, že fwčtskčx wlčxda cjrkew opa:

nowala.

era

a mrawnost tjm klesly, a bylo

welice rřeba úplnébo naprawenj (reformacj) pťe:
mnohých nepoťčedků. J fnažili se na sněmjch
cjrkewnjch od r. 14s4 až do r. 1443 papežowé
toho docjlťtč, ale pro zewnitřnj překéežky nr:
mohlč; než slanžj k wywrúcenj lžiwého obwč:
ňowéxnj, žeby bnlč papežowé ntkdei Upřjmnč ne:

moslili, nepořňdkn naprawitč. Noku 1414 se
začal sněm Kostnčcký a trwal až do roku 1418.
Tři papežowé bylč w Uťm šfazenč a na mjsto
nich Marrčn 7. papežem učinčn; tutéž sr ged:
nalo o třjbenj wjry a wyhlazenj kacjřstwa
Noku 1:131 byl k wyšdwčženj nepořěxde
w Basilii fnčm držún; pochybil ale w tom, že
se nad papeže stawěl, a proto ani djlo gcho
tak požehnčmo nebylo, gak se očekúwari dalo.
!Nťkulčxš Kufa,
kardčnčxl, a geden z tčch ney:
néebožnčgssjch a neyučenčgssjch mužů wčku swého,
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držel fprwu š otcč fh:omaždčnými, napotom
ale docela š papežem, Eugenem lf,
gelčkož
bcž papeže cjlkewnj fněm žadne auktorčlacj
a fnčmownj nařjzenj žadné zawažUgjcj mocč do
sebe nemagj
Kdasný cjl si wylýčťli otcowé
w Bajllčč, š Řeky fc fpogčtč, mrzč knjžaty
swornost Uččnčtč, celé dUchowenstwo obnowčtč
a psestau kčxžeňžawéstč; ale že prawaU nena:

stauwtli cefťu, cjle nedosahlť Panež bez hlaw
njch aUdU tčla Krčstowa, bez biskupů, žadný
cjrkewnj fnčm dreti nemůže, tak dobře, gako
aUkowé bez hlawy, bez papeže, žadný cjrťcwnj
sněm držetč nemohau
Na sněmU Fčrrarském
a Zlolrnrském wyznali Nekowé wychazenj Ducha

Swatého i od Syna
i prčmat papežůw pťč:
galč a š Řjmem fe spogili 6 čerwence 1439
domů se wratčwsse kslowu nedostali, a wssak
Qrmjni a Maronité gťž w stolelj 12 š Řjmem
se spogiwsse, tu fwé fpogenj obnowilč
NčxstUpce Eugenůw, MikUlčxš 7., žawedl
lUjrnostj a maudrostj fwaU pofoǧ mezč stčxtem
a cjrkwj a wssrmožnť fe přičinil abw duchowen:
stwo wšdčlal a Uměnj xozssjřil Roku 1451
skonal U!arnč fe rok před ljm snažťw, aby do:

bytj Carohra u od Turků žamežčl

Wýchodnj

cjxkew od Řjma fe oddčlčwssi, onstla; a kdež
žpUstne rjrkew, zpustne bxzo i stcit Strasslčwj

saUdowé Božj dopnstili na Carohxad a na od
rodťlč geho

křefťany skoro totéž,

newčrný Jeruzalém;

což

potkalo

a kleťjzfe Řjmskému papeži

podati nechtčli, gsaU až podneď

w

mocč ne:

1!54

wťixjcjch anebo

w

moci

twrdých

křesťanských

Utiskowatelů.
C. 4.

“Čťesstiwé sekty, blndy a kacjťstwa.

Z Řeckč ťjsse přissli pod rozličným nčx:
zwem do kragin zčxpadnjch: PaUlčcičxni, Boho:

miloroé, Bekardi, Lothardi aneb, gak si zpýchh
řjkúwali, Kataři uu„ čistj. ouu Poždčgč wy:
staupili pod gménem Nlbťǧenských, od Nlbi, mčsta
w LanǧuedokU, tak řečených. Wčřiliugen w du:
chownjho Krista, nikolč w Krista wtčleněho,
přigjmali dwa bohy, dobrého a zlého, kťest
a swč:tost oltécřnj obrazně si wyklúdalč, a man:

želstwj, poslednj pomazčmj, Uctčnj Swatých,
kagjcj skutky, modlitbu, posty a obťxadh přč
slUžbčxchBožjch zawrhli.
Mělč také w obyčegč,
ruce wžklčxdatč na swé přiwržence, a tak po:
žehnaný byl k dokonalým připočlčn, a uřjleali
o takowémto wzklňdňnj rukaU, že ode wsseho
hěessenj Uchrčmj; ale wšlelňdali také swé rUcr
jtolileo na umjragjcj a tčžce nemocné, a kdpž sr
pozdrawilč, přinUtilč ge, aby si bnď krew pnstčli,
neb fe Umořili hladem.
Ukrutnostj swan po:
zdwihli NlbiǧenskaU wálkU; obzwlčlssťně pak ge
obrňtil sw.Dominik Ž kazatelským swým řčldem.
Zdržowali se w hořegnjch Wlassjch a w gjžnjch
FrancaUzjch. K nim patřilč Waldensstj, genž

che núboženských prarod podrželi, ale widitelne
cjrkwťa Ustanowenjgegij se protiwčli. Půwodce
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gegčchbylPetr Waldo, bobatý obchodnjk w Loonu.
Gako

wssčcknč kacjři,

odwolčxwali

se také

na

fwaté pjfmo; ale kdož by ge podlé swé ljbosti
wyklúdal, mobl by z něho wokrautitč, co by chtěl.
W porýnsiých kragimich byli sektařť, genž
se nazýwalč dbratřj a sestry dUcha swobodného.e
Qd cjrkwe se odlrhlč ljm, že mčlč za to, že by
celý fwčt byl Bůh, a každý z nčch tedy kausek
todo lxoha; mělč také za to, že člowčk dpjce
nehi.rssj a protož wssj nrstydatosti fe oddalč.
Wyskosla se tU též sekla
oNposstolských bratkj
a sester,(( kserúž žčxdné gčné cjrkwe nechtčla,

nežli

gakaU swarj aposstolowé žaložili. Půroodce léto
strany, Gerbaxxd Seǧarellť,
hlčxfal swě Učenj
nowé, “a při tom žebral. W 14. stolřtj ale
docela

zmčzelie

x

W stoletj 13. panowal také podčwný způsob,
kč:ti fe. Když pťestaly křjžčxckéwúlky, wymyslčlč
si lidé gčné zewnťtťnj pokúnj. Narčxžjm tU na

tahy Flaǧelantů
nebolč bččugjcjch se ssjlenců.
Bylč gsaU giž dřjwe nčkteřj kagjcj lčdé, kteřjž
se snažilč, weřegným bččowánjm sebe BohU za
fwé hřjchy zadost Uččnitť, rož ale swatú cjrkew
nčkdý neschwalowala. W polowčci 13. stoletj
stjhaly swět rozličné nessťastné púdy a pohromy,

obzwlússtně morowú rňna, Uazwčma černú fmrt,
ťterčxž přčssla z Nsie do Ewropy
a hrůzU plo:
dila. TU chodili gsau lčdč w ncstjslných zň:

siupech, zpjwali kagjcj žalmy a bičowali se we: .
spolek až do krwe; ginj křepťili, až padli. DU:
chownj a fwčtskú wrchnost musela proti nim za:
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kročitč. Ke koncč 14. sřoletj nastalť žnamenťtj
prottwnjcč cjrkwe, o nčchž to neyhlawněgssj wh:
prawťti chceme.

Nnǧlčcký krcil, Eduard jf.,

ncdůwčřowal

papeži od Francauž zňwťslému, a zdrňhal se mU
pod rozličnými zúmjnfami ty platy d.eiwatť,
kterýchž Nnǧličany pčeš 100 let giž papežské
stolicč odwúděli. thaný
nčxstrognalczl na ne:
pofogném Janu Wiklrfowi, genž préewa papežskci
nessetrně wywracel, obzwlňsstně an r. 1372 na
Uniorrsitě Qrforlské mčstrem fe stal. Pťeložil
také bťbli dle swého ždčmj, a ty neyhlawněgssj
nňboženské prawdy přewrč:tčl; Upjral promčxml
chleba w tčlo Pč:nčx,zawrhl ť mssťfwataU a fwobo:
dnaU wůlť, a Učil, že bycjrkcw žúdné neywyšssj
hlawy neměla, a nemrawný kněz že by Uemohl
swčxtostmi posluhowati, taf gako by swútosti mčly
platnosi od lidj a ne od Boha.
Učenj geho
pobaUťilo i lťd i sslechtu, gafo nňpotom učenj
Lutrowo.
Zpaura uprotč cjrkwi tčxhne za frbau
zpauru proti krúlč a stňtn. Protož byl EdUard
ořinuceU, Wiflefa r. 1382 šsadčti a fpify geho
Zabawirť. Posléz wwdal Wťklrf wd)šnúnj fwé
wjry, načež byl Ufazen na farU w LUtrrwortn,
kdež r. 1384

zemřel.

Nicménč

i po UčťnčxUém

wyznňnj wjry bludy swé pjsmem rošssčseowal,
a prolo byl ode dwaU cjrleewnjch snčmů i po
smrti gakožto kacjř prolelet; staupenci p.ak gebo
bylť pro fwé bauťliwé důmysly od Gindřicha M,
kreile Nnǧlickčho, mocnč Utlačrnč.

Zcronýln PrUšfix) bpl na Učenjw Qrfortll,

157
a„ odtUd pťinesl do Čech Wiflefowy
kniby
a fdčlil ge swému pťjtelč, JanU Hufowi, genž
byl kazaselem w Pražském kostele, gemUž bplo
gméno Bcthlém, a genž spolU byl mistrrm na
Pražské Unťorrsitě. Ten si ge obljbil, rčxd
w nťch čjtal a š mťstrh drnhýmč o ně se húdal.
Nrcibiserp Zbyněk dal ge přrhljřnamť a spúlitť,
pončwadž 45 bludů w nčch bylo nalezrno;
ščxroweň šsadčl Husa š UččtelskéboúřadU, a fmémU
dUchomčnstwU dal také wústrahu před knčhamč

Wiklrfowýmč a pťrd wýkladcm HUsowým l. P.
1408. Kdož gednal HUŽ napotom Ž arcibčskUpem,
Uchytil sc té zúsady,

že U wěcech wjry

slUssj

fe řjdčtč wýpowědmi swatého pjsma, a žr Ue:
třeba dbútč na wýroky cjrkwe. Zatjm Umřel Nle:
ranř.rr U., kterýž prwě slyssew o Učenj HUsowU,

do ija

geg powolal, aby fe ž nčho pťed

stolicj aposstolskau zodoowjdal. HUŽ mage na krcitč
Wúclawu mocného přčmluwce sňm tam nessef,
ale odrslal tam swé gednatele, kteťjž ho nikolč
osprawedlnitť nrmohli; čbyl tU opčt a ořdxět

odsauzen l. P.

1412.

odnusixků,od Jana

Když oakxza přjčinaU

xlel.

rožepsanúch, HUŽ

ostře protť nčm a wolnč o cjrkewnj hierarchčč
mluwil, kdhž weťegnč Učenj Wcklcfowo kcišal
a

také
obracrl,

scim Učcxnj katolické w ginačj způfob
k. p. cjrkew že by bylsborx oťedzřjžrných

žiwolU wččnémU, neywyšssj gedčnci hlawa
cjrkwe že bn byl KrčstUš Zržjš,
papežstwj že
by bylo nočňlkU pauze lidského, sročxtost oltčxřUjže

se mú pod obogj podúwati,

tolťfo knez brzwinný
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že můžr platnč slowo Božj hlčxsati i kdyby mU
klatbaU wwhroženo bwlo a t. d, tU naň ďapež
gako na kacjřc klath položil a pokUd by HUŽ

w Praze přebýwal i Ua Prahu.
Huš

J

wdssel

z města, a chodě po kragčnňch okolo HU:

siUce, dčdimy swé,

lehččl w řečech swých cjrkew

a paoeže. Když l. P. l414 koncčliUm w Kostn
nici ,držčmo bylo, Uwolčl fe HUš tam gjti a
se ofprawedlnťti, byw průwodnjm listem od
cjsaťe SiǧmUnda opatřen, aby totčž beze wssj
pťekč:žkn a beze wsseho nebezpečrnstwj do Kost:

m“:e fc odebrali
směl.

a

taftéž domů

se nawrúlťtj

Tři česstj pčmowé, pan Wéeclaw z Lesste

na, pan Jan z ChlUmU a pan Gčndřich z
Lacenboka, mčlč grq na cestčchrančli Zastawal
na snčmU HUŽ Učenj swé a z blUdů mu

wyc

tantých ani fe neosprawedlnil, anč gc neod:
wolal ačkolčk odwolňnj ho pohnaUti dlaUhý
čaš fe fnažčlť cjrkewnj otcowé
N prolož co
kacjře žatwrzclého dUstognostč kněžfké bo zbawili
a fwčtskčmU ramenU wydali, a to dle 951.
artčkUlU sswabského zemského prawa geg odfau:
dilč k fmrti, za žčwa UpaleUU býtč J byl 6.
čcrwence 1415 HUŽ Upalen
HUsůw přjtel,
Jeroným, se též dostawčlrk sněmU KostnčckémU,

Utekl ale a lchčil bo.

Byw zatant

a zpčt

pťiweden, blUdů fwých fe odřeknul i š přjsahau.
N wssak brzo tobo litowaw, odwolal swé odťek:

,nUtj,

a 16

kwčtna 1416 byl též Upalen

Z toho tedy wčdčtč gcst, že HUŽ i Jeroným
Pražský byli odfanzenč na smrt ne od fnčmn,
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ne od cjrkwe, nébrž od fwčtské prawomocnosti,
a sice podlé 251.

prňwa.

Swat.i

artčkUlU sswécbského zemského

cjrkcw ge toliko wyhlčxsila za

kacjře, a tčmč skUtečnč byli.
Zemské prňwo
ale lrestalo tenkrčxt kacjře smrtj; a tento trest
se zaklčxdal na tomto

UsUdku: :oHolxen:li člowčk
trestu smrtč, když powstal proli krcilč, t. g. proti
welebnosti zcmskč: kaťjť, kterýž powstal proti
Bobu, t. g. prorč swrchowané welebnostč nebeské,
také smrtč gest hoden, a sire mnohem strasslč:
wěgssj smrrč; hoden tedy gest, aby blepčllen.e
Nozežlenč pak HUsité (staUpenciHUfowi) chopilč
se zbranč; krúl,Wčxclaw, mrtwčcj rančn žemřel

1419, cjsař Siǧmund, bratr geho a neistUpce
měl šTurkn thřjch
ro dělati; i zUťilčHUsilé,
peililč kostrly a kleisslery, wraždilč mnťchn a knčžj,

posléz na dwč strany (Pražany

a Túbory) fe

rozdělčwsse, hubčli fe mečem a ohnčm,

a

kdwž

koncčliUmBasileyské Pražanům požjwúnj kalicha
dowolilo, fpogili se Pražané š katoljky a wyhubili

Hmtty čilč Taborytn
Jan

Balle, anqlický kněz, tahl w Nnǧlč:

čanech z města řo mčsta, lichotě lčdU adUchownj
i swčtské wrchnostč lage, wszšowal kU zbmxřenjl
a flibowal swobodU č zúmožnost, a fdyž počer

diwých staupenců geho gčž 200,000
wynússel,
prodral fe š nimi na siawnost Božjho tčla

r.

1882 do Londýna

TU zawraždilč arci:

biskUpa a kancljře, a kral Ussel fmxti toliko tjm,
že fe gčm poddal.
Totč predcbazelo potomnj
sedlské wúlky w Nčmcjch, a fpolU gest důkaz, že od:

100
padmxtj od cjrkwe ža febaU tcchne odpadUUtj
od wladn a odr wsstldo Oořčxde, newčra žr
wždy a wssndc to samé owoce nese, a že toliko
wnčlťnjm a zewnčtťnjm spogenjm se š Řjmem

a š cjrkwj trůnowé pewnč stogj
C.

čg.

Usnitťnj směry cjrkwr.

erkew a stčct fe magj k fobě, gako tčlo
a dUsse; grdno brz drUhého býti ncmůže) dnsse
si tčlo swé poznenňbla Utwoťj a tčxlo napomeibei„
dUssč zdrawjm swým a poddagnostj snoaU. W
takowémto přťrozeném směrU trwalw stút a cjr:
kew, pokuď fe cjrkcw cjsaťi množstwjm lidU ne:
wyrownala; nrboť čjm ždrawčgssj a silněgssj gčst
lčd, tjm ch pečUge oto, což lčlesného grst; Ua
to ale, což rUssewnjho gest, žapomjnň,ano č wsscxcko
dUchownj žamjtci. Což tedy dčwného, že fe pa:
pežowé prosiwilť, takowým cjfačům, kteřjž w tom
lidU posilowalč; mUselč sak podlé swé důstognostč
gednatč, a gednalč tak pro čest Božj a blaho člowč:
čenstwa. Kam lxy to š člowčxčenstwempťisslo,kdyby
docela zňstaweno bylo swčtskémocl“?Zawrženj ho:
dnostč lťdskě,bancbné otroctwj a mrawnj zpusstčnj
bylo bp nňš bez papeže a bez cjrkwe dciwno gťž
potkalo. Gčstý Učený mUž takto se wngňdťil o du:
chownj a swčtské moci: xKnčz wzýwci Boha: krčxl
poraUčj;

knčz odpausstj hsxjchya wťmx: krčcl tresre

pťrstauoenj; knězoswobonge a poswěcnge dUsse:
krňl pokUtUge a. Usmchge tčlo; každý ge wy:
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konawatel zeikona Božjho,

každý hňgi prciwo.

Yle krčxlowstwj by mčlo Uznati, že gest kněžstwU
připořčxdčxno,ne pak předsazeno, a že mU w geho

končmj pťispčti, nikolť ale wyšssj panstwj nad
njm si pťčosobowati nemú.e: Y gčný prawj:
dTolčko tenkrčxt býwč: fročt dobťe ťjzen a cjrkew
nese č kwčt ť owoce, když krňlowstwj a kněžstwj

gedna ruka gsaU. NegfaU:li gedno: pak ani to,
což malého gest, neroste, alebrž i to, což wel:
kic“hodgest,

zmaťčtč fe

musi.ee

Stčxt

a

rjrkew

nemagj tolifo to prciwo do febe, ba gest to i
gegčch powčnnost, wefpolek se hňgiti a wnčtřnj
a zewnčtťnj nebezpečenstwj od sebe odwracetť.
Y tak mč:me č o faUdU naprotč kacjřům,
č o tak nažwané čUkwisicj, smeyssleti, kterč:ž ke

konci 12. stoletj nastalae Stút gč konal, nikoli
cjrkew, ad počjnal:li si ďťjlčš twrdč, krUtě: gest
to nefprawedliwé; na cjrkew proto žehratč, kte:
rčxž za to nemohla, xgako matka za to nemůže,

když nemraw djtčte otcť žalUgjc, pozorowatč mej,
že pťepťjfnč

trefce.

Ze

ale stčltň Ua kacjřstwj

osiře dokračowal, dč: rozUm; neboť byl tehdúž
tak úzce š cjrkwj fpogen, že co cjrkwi sskodčlo,
sskodilo č gemU. Kdo kacjřstwj dobře zpthge,
zanrU
w nčm seznatč mej, kterúž č stéatU
nebezpečjm hrozj. erkew Uezapčxlila anč grdml
hranicť, nepostawčla anč grdno stjnadlo. Geden
nčactý obrcný fněm Lateranrnský dj wýslowně:
dNč jcjrleero krwawaU mstu newyhledúwú, pťedc
to na dussi fpasilelně účmkUge, pakli že fe lidé
obňwagj tčlesných trestů.e SaudU proli kacje
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řům

čili

inkwisicj dalo

snčmu Tuluském l. P.

počéctek nařjzenj

1229,

na

aby bčstnpowé

každoročnť křejťany zawčnilé wpssetřowalč, aby
rozeznáwalč meži podezřelýmč a překonanýmč,
mczi kagicjmč a nowopádlými, a dle toho určili
dnchownj tresty anebo dlc okoličnostj aby wo:
dali winnjky i swčtskčmu ramemx. Když Lll:
bťgcnsstjwywracrli facjřstwjm swým cjrkew a stút,
mrawnost a nšboženstwj:lxstanowčl papež, oččtaU
naUzj přťnucen a fwatan powčnnostj zanxčxzčm,
wzhledem na nť gistč: prawiřla; č chtčl, aby
poňčowňnč, k pokčmj napomjnňni a rjrkewnjmi
tresty pokUtowani boli; nikolč ale, aby fe gim
na hrdlo fčxhalo. Prawda gest, žc nčkteřj welcj
u potrestčmj kacjřů Wbčnsleých meze lidskosti přen

froťili; protož, když knčz Konrčxd z MarbUrku,
ač často a důtkliwč od bťskupů střežen, djlo lo
pťepčal da r. 1233 zabit byl, zločťn tcn nebyl
pťjsně fauzen a inkwťsicj byla w těch mjstech
zamežena. Z gčnde gč papež, gak se to dčlati

dalo, bnď zcela wozdroihl anrbo zmjrnil.

Qd

r. 1440 bola zwlčxsstnj a stčxlaiinkwťsicj w Špaň:
heljch zawedrna, a to fe stalo š Uowolenjm
neecrodu, adn giž 800 let 8 newčrau zč:pasili a
pixewahu Zidů a TUrků na dobro zničťti ne:
mohli a ustawixčných odpadů od wjry se stracho:
wati muselť.
W 10. stoletj eklesl duch prawé kagťcnostť,
ncboť gi kladli do mnohých powrchnjch wěcj,
gafé gfau: dčxwčmj almužen, posty, pautě, tčleu

snei trýznčnj a. t. d. TU byloxr. 1215 na 12
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obecnem sněmU Lateranenském Ustanoweno; abn
se wěřjcj, dosahsse wčkU, w ktcrémž dobré od
zlébo rozcznatč mohan, zc swých hťjchů alesooň
gednau w rocc w časc welikonoťnjm wčrnť
a Upřjmnč fwým nařjzeným knřžjm zpowjdalč,
Uložené pokánj a zadostnččnťnj dle možnostč
wyleonawalč a neyswětěgssj swátost oltňťnj nctč:
wť přigjmalč. Zcirowrň bylť obmczenč i od:

pUstfowé, t. g. odesstťnj ěasných trestů kterýchž
cjrkew za spachané hřjchy Uklada a po dofei:
šaném polrpssenj bUď UmjrňUge nebo promjgj

Wsseobccnúchodestků zancchaltsi papež kay
Bonifúc Ulll. fřcsťany taU mysslénfaU naplnil,
že gedno obcowéxanwatýcb

rodčnU gednU činj,

Udčlčl zústUpům

každého

kU konci

Řjma putUgjcjm dokonalých odestků,

stoletj

do

a cbtčl

aby se wždy po stU lctech udjlelč;md pozdťgč fe
Udjlelč po 50 aposléz po 25 letech,e) a žc přč:
ncisselč penjze, kleréž, aě byly ť rjli dobrémU
a mibožnémcl wynaloženy, ztratčlh poznenahla
na wažnostč swě
W lčchto stoletjch pogala lid welčka laska
kcjrkewnjm pobožnostrm a byly nowé swčxtky
snadno a spasnč zawcdeny, gako slawnosť ney
swčetčgssj a nerozdjlné Trogčcc Božj, slawnost
Božjho Tčla a swčxtky počctj, narozenj, na:

wssljwenj, očissťowňnjPanny Marče. Slawnost
Božjdo Těla, (žnamenčtaU zagčsté, pončwadž to
nrypatrnčgssj wygňdťenj neyhlUbssj úcty k fwň:
ee) be tsm xpjsse wssickni werjcj té milosti ančastnj býti mo:
hll; neb 50 lct mnoho gich ncrocka
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tosti oltúřnj gest a od neťatolických kťefťanů
núď rozeznňwč:,) započal HUǧo, biskUp Lntťšský,

l. P.

1246, a l. P.

1264 Urban UA. a l.

P. 1Z11 na snčmU Wjdeňském Kliment 7.
gť potwrdili, a co wýkon wjtčzoslawný mčla
býtč držena ne w lýdnu passčgowém, alebrž
pozděgi w roce. N skutečnč slawnost Božjho
Tčla w čase neylepssjm fe obgewčla, když gčž.
wjra utwrzena byla a do obyčegr obecného
přčssla, že Krčstuš Ježjš w gedné způso.bě fwč:u
tostč oltčxťUj 8 tčlem swým č 8 krwj

swaU pťj:

tomen gest.m Při takowémto nňbožném smyslU
rozkwčtlo Umčnj tak, žr ž 18., 14., 15. a 16
stoletj ty neykrúsněgssj obražy a řežby, ty Ueyx
wznesseněgssj chrňmy a klčxsstery mčlme. Nč bylč
časowé surowj, pronikala mjrnň, nčxbožnň,statnčl
mysl, kterauž cjrkew swýamč spančlýmč podobčž:
Uami a swým Učenjm, swým dobroččnčnjm i
fwým pokutowčmjm wzdčlčlwala. Taktéž obchod
8 otroky a každé Utlačowčxnj hlrdčla cjrkew
zamezčtč; newolnjků byly sice milliony,
ale
křjžowé wúlky mnohým k swobodč dopomohly,
nicménč bylo tehdegssj nrwolnčctwj snesirelnčgss,
nežli Uyněgssj zč:wislost mnohého
Uessťastného
dčlnjka w Uassčch towúrnňch, kterýž swůg žiwol
klopotnč wleče a swč ubohé dčti do té same

bjdy zaprodati a na to fe djwatč musj, kteral
na tčle i na dussi hynau.
W této cjrkcwnj dobč žili ť tč néebožnj
a důwtčpnj Uččtelowé, genž ssolastici slUgj, gako

sw. Tonxňš Nkwinský, sw.Bonawentura

a ginj.
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Gegich snaha bwla, Učenjcjrkewnjho dňkladnč po:
stjhnaUti, Ze wssech stran ge rozebjrati a Ukcizati,
že protč nassemn rozUmU negsan, byťby i nad
nřg byly. Nozssjťenj pobožnostč, Učenostč a
Umčnjl mčxme z wčtssjho d,xln gednotlčwým pape:
žům a klússterům co dčkowatč.
C. 6.

Papešowč a cjrkewnj ťádh.

Ra Řeborč fjl

gsme wčdčlť, gak mUžnč

a statnč protč fwčtske mocnosti se postawil.
Chwalnť geg nasledowalč ncistupcč geho a Zn:
noceňc llle neychwalněgč. Teprw 37 lel jsťúr,
zdrahal se tčžkan tiarUTe) pťčgmami, pťčgaw gi
ale, roǧličné oprawy pťedewzal a maUdře ď
wlastnjm swým dworem začal, ax mnohci nenú:

ležčtú Užjwčmj tU wyzdwihnul. S erhebnan
pewnostj a š newyslownaU sprawedlnostj sprax
wowal ty neytěžssj zňležčtostč. Welikosťj a wy:
sostj sw. swého úťadU roznjcen gsa , působil neo:

byčegné wčci
tjm

N

1216

zemřel; ten rok před

obzwlécsstně k Uzawřenj křjžowé walky

neywčtssj zapadnj konciliUm w ijč

(wsseobecnéxll

Lateranenské),

to

držew

na kterěmž

bylo přjtomno 412 biskUpň a 900 opatů.
Ke konci 15. a na žačéctkUj16; stoletj žil

Nlerander Gl. u

ten se, pohťjchlln,od Nehoťe

e) T g papeiskau korUUU; t. g papežskepanoeoánj
U) Latcránenssé to konclllum slaulo poněwadž držáno bplo
w Lateranu, chrámč sw Jana Ewangeltstp
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fjl.

a Jmnocencča lll.

welicc lčssil. erkew

netagdj hanebnostj geho, ani gich neomlauwčx,
ale žachowala ge k wěčné roýstraze. Než mnohý
se tčxže: Může to býti cjrkrw prawčt a choť
Kristowa, krerúž mčla tak nehodnaU widitelnan

nepwyšssj hlawu?

Na to odpowjdňm: Za ne:

sslěstj takowdé zasluhugc

politowčmj,

nikolť ale

žodpowjdcinj anebo dokonce opowrženj.
krčxlowstwj zlého mocnčxře: powažUge

Mň:li

se to za

trest, za nepostjhlé dopusstčnj Božj z neylepssjch
úmoslú kdofaženj neylepssjho cjle; člowčk mau:
drý ale nezawrbuge proto celý stčxt, geho zčxkony,
aǧeho ustanowenj, wěrné služebnjky a rožstafné
poddaně. J proč by se nemělo sprawcdliwé
Uwč:ženjtakowé potčchnauti na cjrkew? Prawda
gest, že býwň papež wolen, ale býwš dost často
wolen od lidj, genž přč wolenj DUcha Swatého

erzýwagj.

Dobře wčděl KrčstUš, garj Uehodnj

knčžj a biskUpowé w rozličných a gmenowčtč
w geho časech na stolici Mogžjssowč fedčlč, předc
ale Zčdům welel, aby zachowali, co gim řeklč,
byťby č dle skutkň gegich neččnčlč. (Mt.
28,
2.) J ten neyhorssj papež, byl:lč ně:ležčtý Uey:

wyšssj pastýř., byl řjzenjm
protč prawé wjřexochrúslěn;
Udúlost pťepodinaU
pěči
Spasitel o papržstwj mň.
welkým množstwjm papežú
byl poblaUdil w mrawjch:

Božjm od omylů
a tato gčstogistčx
dok.ange, kteraUž
N kdhby mezi tak
geden nebo druhý
mčgme w pqměti,

čšežfčxmKristUš Jčdčcsse wywolil a trpčl. Zcidný
trčm na fwčtč tak časřo fwého xpěxna nezměUil,
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qako trčm papežský, a předc fe trůn tento tčch
samých prawťdel ustawičně držel, gakoby grdrn
a tentýž paprž pořécd byl na nčm fcdčl. Ll což
také Ua nčktrrých nrhodných papržjch zěxležj, an
mčxme nepťčrownaně ch takowých, kteřjž pro

wer a cjrkcw wsse občtowali a mUčedlUictwj,
každý w znůfobU swém, podstanpčlče?e:) om Qd

r. 1378 až do r. 1449 trwalo žalostné roz:
dwogenj mržč papežč, posléz darowal Pňu swé
cjrlewč grdnoho
Gak

Uciležitého pastýřr.

klcisstrrw a swatj

řč:dowé :osxexostalč,u
gak

od fwé řrholy Ustanilť a odčxtspasitelným půso:
benjjm ťčde Brnedťktinského knj se wrčxtilč, o tom
giž bnlo mluwrno. u Z ixňdu Bencdčktťnskébo
wyssel pťjsný ťcidKartUsianský. Sw. BrUno ho
žaložťlw pustém Francauzském údolj, OSartrďe
řečeném. Geden každý aUd ččldu tohoto musel
we žwlňsstnj gčzbičce přrbýwatč mlče a modle
sc, pracuge a dUchownjmifiwč,cmč sc zabýwage.
Sporsiččce se Uosilč a š taU neosprostssj strúwau
se spokogowalč, š chlebem, š lusstťnamč a š wo:
daU, toliko na slawnostč nčco meilo ryb a sýra
dostciwalč. Zčwili fr také opťsowémjm důležčtých

fpčfů. u

Qpat Nobert docjlťtč nemoba,

aby

mnčssi ǧcho ťeholj fw. Benedikta wčrnč fe řjdčlč,
8 několika ge opUstřw, založil w Cčstercčum we

Francanzjch nowý klč:sstrr, odeď Cčstrrcčúcčslugj.
S 30tť saudruhy fwýmť do řádU Cčstercčeického
staupčl fw. Bernard, a poznenáhla nestaččl ani
oro wssecky řeholnjky klússtrr. TU byl l. P.
e) Papežů, za Swaté wyhsássených,počjtáme 79.
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1115 klňssrer nowý wystawen we Klerwo, což
ňdolj gasné žnamenň, a LZtťletú sw. Bernard
byl žde opatem

učťněn.

N Cťstercičxckěklcisssery

fe rozmúhaly po celé Ewropč,

tak že gčch sw.

Bernard, r. 1158 šemřew, 160 zanechal. W
časech lčch nastalť také: Prčimonstrňtť sw. Nor:
bertem, Karmclitani, Llntonitť, Seroitť, LlUgUsič:

nťani, Trinilaři a l. d Karmelťtani pochažeqjod
křjžakaBerlholoa, genžna hore Karmelu w Palc
ftčnč wedlé geskynč Eličxsiowy stany wystawčl. Tria
nitčxři wžali na fe tu krňsnaU powinnost, žageté

křefťanwwkapowati, tak gich r. 1200 ž otroctwj
Marokňnského 200 Ua gcdnaU wwfaupťli. Dlr
nčchzawedena byla r. 1918 dSpolrčnost nassjmčlé

Panj,e

)

gegjžto údowé celé swé gmčnj, ano

sebe samé wydali, aby giné zc žagctj wyswo:
bodilč. Sw. Franlčssrk, syn bohatého kupce
narodťl fe w Yšsisi we Wlassjch, l. P. 1182.
Rozdaw swé statky chUdým, chudobU si wywolil
a na žpůsob aposstolslý swětcm chode, pokanj
kazal. Bržo nabyw mnoho Uěennjfu, založťl reecd
Frantčsskanský, a chUdobU, poslussnost a čistotU

za slčby flassternj gťmpředcpsal Dletoho fwata
Klara zřjdila řad Klarčišjmck Prawj sr o sw
FrantťsskU, že hťjch zcrla w sobč Umrtwiw i nax
sledek ragfkého pčde w sobč znťčil tak, že přjroda
pčútelsky k němU sextullla, a žwjťata, mrawenci,
wlassťowky iwlci libaU ťeě gebo rňdo Uaslauchaly

a grho poslussny byly. Sw. Frantťssek patťj také
k znamenčtým bcifnjfům kťesťanským, složiw pjsne
e) T. g. Rodickp Božj, francanzský dxocré ňumo.
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zbožné; gakož Učennjk gebo Jakonona ten nen
tfliwčgssj zpčw: xStala matka lčtugjcje složil.
Z to pťipomjnam, že sw Franlčssrk z Nšsisi
gčzwy Krčstowy na swčm tčle nosil k nemalé
fwé útěsse„ aby Umllčcnj Pňně alespoň pončkuď
na sobě pocjtčl. L. P. 1926 zemřel. Fran:
tčsskúnč fe pozděgč rošdčlťlč na

čcrné,

genž od

prwotnj přjsné řeholy ulewili: a hnčdé, genž w
chudobč a w sprostolč swé žůstawsse, š dUchownj
zprawau fe zabýwalč

Sw Domintk ze wznessenéhorodu Ǧufma:
nůw posslý, narodčl fe w Kastčličl P 1182
Qdessed do Francauz, wssemožnč se fnažil, abo
kacjťe Nlbčgenské obrňtčl. Kúzal gčm, š pla:
menným slowem fwým spogllge chUdobU, poleo:r

rU, trpělčwost, přjsnost, modlčtbu Založčl řad
Dominikanský, kterýž fe č kazatelský gmemlge,
poněwadž za cjl blawnj UlU gest wytýčeno, proti
ka.jrům kazatč Řad Domčnčleanskýpočjtal brzo
60 mUžských a ženských klassterll. Gako fw.
Frantissek, spogčl také fw. Domčnčk š řčxdemswým
Tercčúry, tťeťécky, lčdč třelj tťjdy, žbožné ne:
žaswčcence, genž nemohaUce po klússtersku žjti,

alrspoň w dllchownjm gakémsi towaryšstwu dle
gistých prawidel žčlč.
Stčcli mezi fwětskými a klassternjley gako w
středu Tercčařč a HUmiliéati (treťacč a poniženj)
Mčlčť společnj pokladnčci, ž leteréž chUdé podporo:
walť, famč pak fe Ulčnj pracj žčwili.Pozdčgč fe od:

rodčliaproto bylčr 1517 od fw otcewyzdwiženč
Řécdowé rytjřsstj k obranč kťesťanstwa protč

8
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newěrcům trwalč dosud

Johannčté totťž aneb

Mallhesowé
Klasstery byly hlawnj sjdla Uměnj a Uče

nostč, sprostoty a nabožnostč

Gerhard Ǧrood

zawedl w 14. stoletj dle ťehole sw. ?luǧustčna
bratrstwo společného žčwota. uTč wzali na se wy:
Učowcinj mlúdčže, w Nčxncjch, w Belǧťč, w Nizo:
žemjch obljbeni gsaUce. J ty w 13. stolrtj kU wšdě:
lúnj, zwlč:sstčku wzdělúnj dUchowenstwa wzniklé,
Unioersiry powažowúny byly za ústawy dUchownj.
N nynj od ;božných řeholnjků nčco wýsse
wystaUpčwsse,w rozgjmúnj žiwota některýchSwa:
tých z doby té se kochatč budeme.

C. 7.

Zlo. Bernařd a sw. ťiatrťina Zienská.

Sw.

Bernard

bhl tak ssťastný, že bhl od

matky Ueibožné, Upřjmné z mlúdj

gťž k žiwotU

ctnostnému wychowún; otec geho, rytjř Teselin,
bpl též muž sslechetný a bohabogný. Bernard
se narodil r. 1091 w BUrǧundU, gfa od Boha
powolňn, aby weliké Udcilosti zčxpadnj řjsse spra:
wowaxl, pťed krúlť, papežč a nčxrody aby wedl roz:

hodné slowo a naprawil mnčžstwj.Powolal muže
nadané a núbožné do fwatšho towaryšstwj, mezi
nimiž i čtyřč geho ,bratťj

bylč.

Sčxm na

sobč

přjklad kúzUč a mrtwenj dúwage, powzbuzowal
bratřj swých knčxsledowčmj swému. Kleisster Cč:
stercččxcký,w tmawých pUstinúch Burǧundských,

byl pro

tuhaU kúzeň swau

takmčř prcizdný,
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a tam se odebral sw. Bernard š bratťjmč a to:
waryssč swýmč. Bolestně se rozlaUčili š ottexxr
a še sestraU (ncibožnú mcitť dřjw giž zemřela);

patero synů měl on, patero bratřj mčla ona
ztratťtč, a tak mřla celěc ta rodťna wocnčč w za:

pomenUtj padnautč, gak to člowčk posUnge,
toliko wčcj wčditedlných sserře. Bernard nrpo:
zbol stdce, a slowo Kristowo, že wssc opUstťtť,
swůg fřjž na fe wžjtť a geg nčlslrdowatť mčxme,

dodciwalo mU sxly. (Mt. 16, 24 u 19. 29.)
deržew
otcowské požehnčmj, š bratťjmč fwými
z hradU fpěchal na dwůr, kdež ten Ueymladssj
ď gťnými pacholaty si hreil. :Mčlý Nčwarde,ee

dj geden z bratřj k tomU nrymladssij,

xwiž,

tento hrad še wssemi statky tobě teď nčxlržj.e u
dCo?e odpowědělo djtě, wcižnč naň patřjc,
gako UadpřčrozenaU maudrostj nadssenox; dwy
si bčřete nebe a mně Uechč:wúte zemi? Bratřj,
to še mnau nedřljte sprawcdlčwč.e N nigak se
nenechaw Udržetč, r. 1112 do chdého a tuhého
klcisstera Cťstercčúckého fe odebral. Bernard tak
přjsnč š febaU Uaklčxdal, že docela wofchl a

onemocnčl. Předre se pewnč ťehole držel. Snažnč
žčldal Boha alespoň o tolik sjly, aby w prčxcech
rřžkých podjl brútč mohl, a hle, přiwssj slabosti
fwé podnčkl každaU, do modlenj a rozgjmčmj
gfa pohřjžen. N gaiž ǧťch tať mnoho do klč:sstera
CčstercičlckéhowstaUpilo, že Bernard š 12 mnčchy
uUaťjzčdnjdostal, w bahnčté kragčně osadU nowaU
zřjditč. S welčkaU žalostj, Učcnléně poslUsseU,
8 Učedlnjky swýmč Cčstercč opUstiw, založťl Klerwo
8!::
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(údolj gasné). Zde ge ta Ueytrpčj UaUze stjhla,
lak že bukowého w slané wodč Uwaťeného lčstj
požjwati mUselč. K tomu fe gčm nedosteiwalo

sjly a útčchy, tak že wnitť i zeintř sewřenč
býwalč. NU si tU gednau před oltécťem Spar
sitele na swaU bde hlasitč stčžowalč, zaslechli
slowa tato: :,Bernardc, wstaň; modlčtba twč:
gest wyslyssena!e Dwa neznčxmj mužowé ihned
ď bognúmi

dary

k nčm pťisslč, a brzo wozy

pťčgelč š potrawau. u Počet mnčchů se roz:
múdal, ale Bernard ch a ch schécžel.Na radU
Wiléma, biskupa Šampoského, pohnul opat Ci:
sterciúcký Bernarda,
aby si lékaťe wžal a skrz
celý rok zdrawj swého si hleděl. Nč se w tomto
čase nepoždrawil, a mnoho dussewnjch tčžkostj
wystčxl, Bůh mu wsse odplatčl tan radostj, že
r.j1118
otce swého, do ťeidu rostanxoiwfsiho,u
do fwého klússtera pťigal. Bolestnau nemoc
nemoha giž fnésti, dwa bratřj fwé do chrčxmu
odeslal, aby se zaň modlčli, a w tom okamženj

fe mu Panna Maria a sw. Wawťinec zgewiwsse,
geg Uždrawčlč. Wssestrannč se nynj pťččiňuge,
kúžanjm č spčsy swýmč lidn pdwszzowal
k do:
brému. L. P. x112.ZwopUkl hrozný hlad, a lid

se banťil. Danage w Boha, rozdécwalBernard,
což měl, 3000 chudých si wžal na wýžčmU,
obzwlčxsstnjm šnamenjm ge opatřil, a okolnj
klčxsstery měl

k stegné

dobroččnnostč.

Chudj

obohacowalč, nuznj roždčxwali!s Což wssecko
8 Bohešn dokúzati neucklž,eme?un Zpustlý, Ukrumý

zločinec mčl býti odprawen, Bernard

mu wy:
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prosil milost, a w klčxsstečeswém proměnil dra:
wého wlka w tichého berčmka; kterýž 30 let tUhé
pokčmj konage, w Klerwo soasitelnč Umťel. uu
Tak se klčasstery mnohdykrčxte kciznicemi staly,
w kterýchž byla dUsse š tčlem zachowcina, kdež:
to nasse kňznťce býwagj femenisstčm errawostj
a Učelisstčm ssibalů: Qsiťe kairal sw. Bernard
Uemrawy swčtského i klěessternjhodUchowenstwa;
za to bhw Utrhčm, wěcžnč a trpěliwč to fnčxssel,
maUdťe a mjrnč se héxgil a mnohé wznesseně
osoby mUžskěho č ženského pohlawj, k. p. wéwod:
kynč LotrinskaU, z mirUčj hčjch wytrhl a pro
ctnost zjskal.
Krčxl FrancaUzský si dowolčl

mnoho brzprčij

proti cjrkwč. Bernard

byw

o tom sprawen, napsal mU přjmý list, genž
krúle hluboce dogal; gle požděgč si opčt dowolčl
takowčx bezprňwj, a Bernard mU opět psal
takto: d)NUže, pťiprawte se na ty tresty, kleréž
gste si neprawostmč fwýmť zaslaužilč u ney:
starssj syn wčUU bUde odňat pn núhlaU fmrtj
zemťe.e N krcilowič brzo Ua to skutečně, š koně
spadna, Uwťel. Yle Učedlnjcč geho, ti bylť teprw
krčtsným geho přjkladem na neyweyš k spasitel:
némU žťwotU probUzeni!
Gednoho z nčch sťra:
sslčwč trécpčl nezhogťtelný nežčr mnohú giž léta,
maso č kostč geho prožral, ale k núřku neote:

wřel úst fwých, a mage zhasnaUti, prozpčwowal

žalmy wjtězoslawné a š hlasem silným, szčným
dčkowal Bohu, až skonal. eau Bernard dofčxhl
takowé powčsti, žc mUsel rochře,krčxlůwa cjrkwe
rownati. Papež w slawném perůwodU ď pre:
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lúty swými wstaUpil do geho klňsstera, aby zbljžka
wťdčl podiwného mUže. W Málčmč ho na
biskeupstwj posaditi chtčli, on wssak zmčšel. Ne:
sčjslné twoře zčxzrakya swalč žiw gfa, neUmdlrný
bogownjk Pčxnč zemřel r. 1158, súm gediný 72
klússterů, po celé Ewropě rozplýlených, založčw.
Přč geho ustawččných n,emocech, nepťerrženém
naméchcinj a tom neolušssjm Utrtwenj febe k po:

dčwenj to gest, že 62 let dofúdl. u
Sw. Kateřčna se narodčla l. P. 1847
w Sienč w arcčwéwodstwj Tosskcinsleém. Qtec
grgj dyl barwjř suken. Gčž ž mlčxdj zabořela
lčafleaUk modlitbč. W 7. rokU poctil gi Krčstuš
swým žgewenjm.
Widčlať geg Ua krčllowském

trůUU.š

tiaraU papežskaU ozdobeňého a od

sw. aposstolů Petra, Pawla a Jana

obstaUpe:

ného. Wčdčnj toto dogalo nad mjru gegjsrdce.
Sljbčlať čistotn, a aby gi žachowati mohla, wzý:

wala gegj opalrownici,PannU Marii. Byla po:
ř.ide bedliwčgssj na swé smysln, skromněǧssj we
swém obcowňnj a střjdmčgssj ro gjdle. Yle

bržy Ua ni Hospodin
matččny

boge Uwalil.

Dle wůte

Uxčla fe š mUžrm wznessenuým zasnau:

bitť. Tu se musela krňsnčgi nosilč a U Bona:
denturo, sestry swé, strogilky, gčnčxkdobré, se
zdržowarč. N wssak Kateřina bršo pocjtčla, že bh
gčž na Krťstu tak frdečnč newisela, aniž že by
delitba
gegj tak ohnčwčxbyla, gako dřjwee
K tomu žemřela kwčtaucj sesřra grgj w ssestčx
nedčljch, a P.in gi oznňmčl, že musela za mar:
niwost swan w očisťci bolestnč se kúti, na gegj
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přjmlUwU ale že do nebe pťčšatú gest byla.
Proto zossklčwťla sobě wssechnu marnost z celého

srdce. ij

che na ni doléhali rodčče, aby se

prowdala,a
chtčli, aby gč k tomU gčstý domčnč:
kún přemlUwčl. Ten gťm to přčpowčdčl, ale
nemohl posléz gčnč:k, než panně přčswčdčowatč
a w úmyslU gegjm gj potwrzowatč. xUkaž,tc
tak gj gedenkrécte řekl, xUkaž pewnau fwaU wůlč
ť tjm, když wlasy fwé ostťjhúš.e
Učinčla tak
a ssč:tkemhlawu swaU zahalila. Matka gi ho
strhla, a 8 Ulcknmjm spalřila, co se stalo.
Qd té doby š nj twrdč naklěcdali a w crlém
domě tUnili gč a fmúli se gj. !lle ona do
modlenj se zabrawssj, stč:laU zůstala. Pjsse o
sobč takto: :,Pém mnč poUčil, abych si w dUssč
swé tčchaU komůrkU wystawila,
do njž bych se
zawřjti mohla; i sljbťl mč, že bUdu pokoge a
Ulěchy požjwati,
gež žč:dna zewněgssj nesnaz
zrussiti nemůžee( Qtec gi gednau na kolenaU

ležjcj při modlenj přistihnnl a widěl an mala
stkwčlobjlč: holubčnka hlawU gegj oblélč:.

Ta
zmizela; otec ale fr Umjrnil, a když napotom

dcera

geho odhodlanč

se ppronesla,

že čistotU

sljbiwssi swobodnaU zňstane, dal gj za prade,
a domácjm poruččl, aby gj na pokogč nechali;
potom se na modlrnj a nlrtwenj těla wolnč
oťďidala.l WstaUpčwssi do ťčxdu Domčnikňnského,

žachowúwala třťletau mlčenliwost, tolčko we zpo,
wědi gč přetrhssč. Mlčenlčwost chr.emjod mnohých
hťjchů a wnčtřnjho člowčka Utwrzuge. Mělať

loho potřebj,

neboť Pceenl Ua nč wnitťnj

po:

,
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kUsser dopUstčl, anať zewnčtřnj ssťastně přemo:

hla.

Satan

dorňžel na zbožnau tuto pannn

fmťslnau žúdostťwostj. Qnať gj ale nrdúwala
žadného ňxjsťa. TUť gj postawil na odťw samé
sspatnostť; hanrbné wčcč widřladaslyssela, a gčž
fe bécla,xže Pún zgegjho frdce Ustaupčl. Než se:

lrwala na modlenj amrtwenj tčla swého, ťjka:
waajc fobč, že by nebyla žadné ntčxchyhodna Yle

posléz ngan

opčt potěssl, šgewiw se Lj, a ona

prawťla k něxml: mKdeď byl, nůg Ježjssi, když
frdce mé tolťkeraU ohawnostj mučrno bylo?ee

Pém: PW srdcť twém.e Swatěc: dNechci na
twé prawdomlanostč pochnbowati, anťž se protč
tdé poleloně prohressčti, kteraž twé welrbnostť na:
ležj uo ale ktcrak mohU wčřčtč, že gsi w mém
srdcč byl, když Ueččstými mysslénkamč přetýkalo ?(e

Pan: ),Naplnilo ony mysslčnky srdce twé ra:
dostj ččli žalostj?e: Swata: wQ mňg Spasitelť,
taU neywčtssj žalostj! e Pan:
xe!l tUto žalost
gfem gai žpůsobčl w tobř nu tak gsem byl w

srdci twém.e u

PokUssenj pťestalo a Pún na:j

wsstjwil sw. KatečťnU častčgč Na geho rozkaz
gizbičkU swaU opUstiwssi, k swým se odebrala,
ty neynjžssj slUžby konagjc a pťť tom často k
PČUU gsaUc wytržena
Tak gi gedenkrěate U
wytrženj w ohnč ležjcj nalezlč, ale anč tělo, ani
raUcho gegj nebylo dost múlo popúleno. Qb:
zwlňsstnč se Ugjmala chUdých a nemocných.
Nč
postonciwala fama, sstčdrých dčxrků gťm dosiť přč:
neissel„a a, bde gegťch wssemožnč zahémčla; Krč:

stUš pak to powažowal tak, gako by to byla
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gemU Uččnčla. S tau neyčistssj Upťjmnostj,ob:
slUhowala gakaUsi analomocnaU žemx w nemoc:
nťcč, od nj se nakazčla, a za to nemčla anč
žadných djkň, ale Utržila si to neywčtssj hrUbt

anstwj
Zena Umřrla, Kateřčna Umyla gegj
mrtwolU, oblékla, pobrblla uu a č hned malo:
mocenstwj žtratčla. Ty neysseredněgssj nedUby
léčsla a snússela ty neyhanebnčgssj ponlluwn.
Tčlo Pčmč bylo newsladssj gegj pochautkaU.
Widěla U wytrženj nebeské radostč a očistcowé
mUky. Cjtjc na sobč, že Umjrč:, napomjnala
atčssila wssechnčch, a odprossowala každébo, ko:

ho by byla uražčla anebo pohorfsila.

Mjrnč,

š twúťj promčnčUaUKrtstowa slowa promlijc:
thče, w ruce twé poraUčjm dussč swaU!e ze:
mťela 29e dUbna 1380.

Tomaš kainský,

BonawentUra, Nobert

a ginj gsaU gak swau swatostj, tak swaU Uče:
Uostj w dobč této na Ueyweyš znamemtj.

B 8
Tirátkč ohlrdánj Uliunlě dby cjrkowuj

Mnozj nčxrodowéfe od r 1073 aždo r 1517
obratčlč na wer KristowU; bohužel, že nčktere
wýchodnj kraqťny z gednoty cjrkewnj wypadly, w
čem ge krage zapadnj brzo núsledowati mčly. Mi:
lostné diwadlo poskntugj weilky křjžacké,genž wy
nikssez nabožné mysslénkw,š srdcem roznjceným we:
deny a mnohým požchnanjm Božjm sorowčxzenw
kdyly.Newzdčxlaný, sUrowý lid wychowúwala cjrkew

178
cakowými prostťedky, pro kreréž mčl fmysl. be
prawdy

křesťanské fnúze pochodťl,

pamatowal

a dle nich pokračowal,

aby si ge

Ugala se

cjrkew lercifných Umčnj, a fwaré podoťxčšny wh:
siawťla a pozdwihla mysli wsscdo lidu k wčrem
nebrským, i wyklč:dala mu ge w řrči fprosié,
w ťečč frožUmitelné. Zawedssi cjrkewnj žpčw,
Ua Učmž lťd welice wťsj, poznenúbla pobožřxost

geho rožmcihala.
Toséž způsobila Uwcdenjm
nowých postnjch a swčltečnjch dnů, gako gsaU:
slawnost nepfwčtčgssj a nerozdjlné Trogčce Božj,
slawnost Božjho Tčla, fwčxtkyMaričmské, a. t. d.
Pobožnost fw. rňžence, kterčxžtagemstwj wykaUpenj
Uasscho krč:tce obscihUge, nčxm ge na mysl a na

srdce klade, pťťssla w 16. stolctj wůbec do
obyčege. Mnozj Učenj mnžowé postawčli prawé
fwčtlo wědeckéa zbožné oswčty na fwjtťlml cjrkwe.
Protož bylťclč lidé této doby hrUbj gesstč a
baUťlčwj, byli také pokornj, nč:božnj, pro wčxci
xwaré rožnjcenj a ochotnj, wsse pro ně podxxik:
UaUtč a

občtowati.

Wsse

ze

wsscxch siran

se

točťlo a hýbalo kǧednomU cjlč; uu křjž swé
stanowisstě nežmčnil. erkew a stč:t nerožUmčly
fobě, bog fe mezi nimč strhl, mocný stčxt podx
lrhl, cjrkew zwjtězťla, uo ale boge gegj š wnitř:
Ujmť a šewnitřnjmč neořútely, š blUdem a hťj:
cl)cm, š nňsiljm a nrwdččnostj trwagj dofawúde.
Tady lUUsjlbogowati, aby na wččnosti korUno:
wčma byla. S slzamč na fwé drsnaté cestě
postupugr, ale geden ssťastný nčxsledek drUhý za
sebaU túhne.
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x erkrw mč: swětské krčllowstwj, wlastnj řjssč,
ktrrělž nčfolč papežč, ale papežské stolicč nčlležj.

Owssem že Krčstuš Zežjš prawil: dKrčxlowstwj
mé nenj z tohoto fwčta,e neboť gest od wěč:
nostč, ale pro lento swět sr mčx wssrstrannč
rozssjřirč. K tomU ge wťditclných zewnitsenjch
prostředkú třeba. Papež, ǧakožto nčxmčstrkKrč:
stňw, ǧest w krčxlowstwj Božjm Ua žrmč nryx
wošssj, ačkolčse tjm neymrnssjm našýwú ohlrduč
krcilowstwj Božjho na nebi. Papež mej lxýtč
strčlžce swobodw prawě, a byl gjm wždn č trn:
kréxt, když nčxsilj panowalo.
Prorož mčl řjssč
widčrclnau uno co pastýř Uúrodú žňdnémU po:

žemskému panoijleU
tťeba

nrmúže

býti podroben,

že gaxko člowčk récd služebnjk

slUžebnjků

Božjch grst. Dčdictwj sw. Prtra nebylo žčx:
dným mečem wybogowčmo, nestogj pod žadným
mečem, ažadným mečem take mydobyto Učbude
Kťesťan widj w papeži nrgen člowčka, bratra
fwél,w, alebrž ť knjžete pokoge a wypodobnčnj.
Pčmčx, a tUdy w pawežské řjssč pťedsjň wěčného,
Utčssrného, poklčdnébo rčxge. N tak se tč new:

slawnčxgssj papežowě powažowalč, a tUtéž xny:
ssléufu w této nassx dobč obzwlcisslnč Řrhoř

fll

nežrUUčtedlnčw frocč chowal neymocnčgč

gi progrwčl, nemtdatnčegč bogowal a neystčtlegi
trpěl. Neomčxrnčxgi geg nňsledowal Jnnocrnc
lll.;
a podlé Božských hrdin tčchto sslechetnč

a statně si wrdl r.1846
křesťanstwa,Řchoi xfl

w Pciml žesnulý otec
Co člowčk tak ponč:

žený a poleorný, co naměstek Kristůw

tak sla:
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roný a ncohebný;

co člowčk tak skromný,

co

wrchnj pastýř cjrkwe wssechny řjsse řjdjcj. Tohoť
arciť fwět nechape
ano řeč takowau poklčcdčl
za ťeč marnaU, ač skrz 18 stoletj pozorowati

mUže, žeť fe wyplnila; i za podwod to powa:
žUgr, ačby to prwnj podwod byl, grnž by se
tak dlaUho Udržel a zabanben nrbyl.
N gať“

přeslawný nynčgssjSwatý Qtec, Papež Pťuš 1)(.
Mnozj papežowé, řňdowč a swarj č w
dobč této dokangj, že cjrkew býwčc š hůry fjlena
a wnitř ožiwowčma, byťby č Uěkterň gegj rato:
lest byla Uschla. Múť přrmnoho škUssenostj a
wzpomjnele, že gj zmalomyslnčxti nemožno. up N
š důwčraU taU wsťUpUgemr do dobo žalostné,
wyprangjrj
ncim o rozdwogenj U wjře w zemjch
zčapadnjch.

Pútci doba cjrkewnj.
Gd tak našwané Urformacj aš na nassr časy;
(čili od r. 1817. aš do r. 1848.)

C. 1.

!ťošssiťruj Tiťesťanstuda w tčto debť.

deauce
do crlébo swčlxa kažte Ewanǧe:
lťUmeu. toť byl poslrdnj rozkazKristUw, a sw
cjrkew nan nikdý nrzapomčxla, Uiťdý ho Uenro:
ncdbala, po wssrchny časy neymťlrǧssj fyny fwé
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do wssech kragin rozefjlagjc.
Klússternjcč ťšylč
k takowéum dle neyschopučxqssj, nehwhodnčgssj

a také nryhorliwčgssj.PapežŘel,wř xf.

r. 1622

zawedl k rožssjťenj mjry společnost, kterúž z 13

kardinňlů, žZ prelatů a ztagemnjka festeiwaqu,
dPropaǧandae( sluge; a papež Urban Bsslll.
založil r. 1627 ústaw, w kterémž muži zbožnj
we wjře a w

ťečech wssech cwččeni

a

na

lo

k pohanům co mťšsionúřč wnsjlúnč býwagj.
Každoročnč na slawnost sw. tčj krčxlů, an se
Krčstuš Uohanům zgewťl, konč: propaǧanda swaU
slawnost, akaždý ž přjtomných mUsj na swato:
dussnj dčw pomnjti; neboť w 60, w 70 gazy:
cjch slyssj tu wnprawowatj weliké wěcť Púnč.
Nno my w nassjch dnech mcime na kardč:
nčxlu Mezofantč kU podin
welkého znatele
gazyků a přednostU ústawU toho.
Tento nú:
božný slúha Božj bolestně to nesl, že fe cťzo:
mlUwcům we woǧenské nemocnčci wygei?ixčti ne:
mohl, an se gednalo o spasenj gegťch dussj
a o zweleernj Pňně.
J dal se do Učenj fečj
cizjch, ale sslo mu to tčžko; ť tu prosilHoon:
dina ša oschenj a zadpollmoc,a Ten, upřjmné
geho horlenj o wer wida, geg wyslwssel, tak
že se Mezofamť š ncpochoočrelnml rychlostj a
obratnostj poznenúhla Zl)tč řečem cčzjm wyUččl,
a dar Dncha Swatého, w gazncjchmlUwčti, a slib

Kristůw: wProste, a obdršjte,e naplnťly fe na
něm. L. P. 1632 nastalo towaryšstwo knčžj
Swato:Lažarských
čťlč mčšsiomičň z domU sw.
L.řzara w Pařjžť, založeno od sw Wčncencia de
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PaUl; mčlčť zpočeitkUbludaťe na wer obraceti,
ale tasé se k pobanům odrbjrali. K tomU též
slaužilo srntenčsstč fw. Ducha pro wrukownj
mixšsie w Pařjžč.
Q hlawněgssjch mčšsjch této

!doby Oromlijme.
N. 1486 oťxgewťlčPortUǧalowé,
žeecpadnj
núbsxežj Yfrčkúnské, Nžorfké a Kanúrské ostrowy,
želené předbořj, :xůdu nowau pro wjru KrčstowU.
Doxninikěmč tam rožfjwalč fjmč slowa Božjho,
xoo nich Frantisskňni aBluǧUstčnčúnč. N. 1547

fwlažili Jerčré wadnach osetj a od r. 1646
rtawčli ge KapUcťnč porem a krwj fwau.
Do
mnohých kragčn Yfrťkňnských se dostalo slowo
Božj, w mnohých o fwé lrwčmj dost tčžce xzú:
xpasitč mUsj, a .zdň fe, w mnohúch že docela

wyhnnulo.
Nle Hospodčn, genž frdce krňlů
a nčtrodů gako potoky wodj, odrslal do Llfrčky
nčxrod, kterýž pro rozssjřenj sw. Ewangelčum od
gak žčwa wclké wčci Uččnil. Francauzowé
si
nrydřjwe dobýwagj zelnč dčwých kmenů fewero:
afrileňnských a na to budaU z UčcherěrU a ne:

mraw plenitč, a ž dobywatrlů

se stanaU wy:

slancč pokoge.
N lcdwa že byla Amerčka obgeweUa, giž

tam poslal r. 1493 Nlerander Gl. mčšsionúťe.
Yč bnl tento papež dostč nehodný,

pomněl na slowo Pčmč: dPaš
J

předce Ueža:

berúnky mé.e

zde kč:žali Domčnjkúni, š obrčxcenjm dčwokých

šndťčmů
dadaUce,
an
paňhelowétU wneytrpčj
nowém prčxcč
swčtě sitomto
si welmč
rožp:lstčle a lakotiwě počjnali.
Llle Uúbožnj
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mnčssi pracowali neomrzele a obzwlčxsstnč bťmčlč
proti nrlčdskémU Utlačowéch Nmerťkúnů. W gťžnj

lerrice

obrčttil sw. Lwajk Bertrandx mnohé;

ale neywčlssj olxratnost, strwalost a ssrčstj w obrée:
cenj Tlmertlecinů ť při tčch neytčžssjch okolično:
stcch Orcgewowalč JrsUťsé, o Uichž pozděqi řrč
ssjscna bUde, zjskawsse st srdcc gegťch mjrným

swým gednanjm a nraUhonným swým žťwotem.
J založiliť tU r 1616 st.it přcblažený, 120 let
orcowsko w nčm panUgjce Nécbožnost, fprost
nost, Uměnj, průmysl a orba kwčtly w Parakwai.
Nle Ewropčané, ǧťmž do pokogného sjdla toho
prjstUp byl žakažan,

že žawčstť ho

nenawťdťlť,

tUpčlč, pomlanwalč pransledowali.

A

u

W

Brasilťi měli Jesuilé še zbčťj dčwochů, genž
chlastem, chlčpnostj a lidožrčmjm sc ohawilť, pře:
mnoho co dčlati.
Zpčwem žmjrnilč mrawn
geqťch, wychowěawali gegich dčti a zaklčcdalč
křcsťa.nsleé fbory. rw W Merťfu mčlo ročnč
množstwj lťdj modlúm občtowčcno býri; gak

blahodčgnč ledy působilo Cwangelimn,
wnostč takowé woblaqujc.

č

oha:

W Llsič zwlanťpožehnanč Uččnleowalsspaň:
helský JesUčta Franttssrk Llspčlkola z Naoieru
(Frantčssele Aaoer)
Z bohatého, dústognébo
rodU posslý a 86 ler stňrý wstaUpil r. 1522 do

towarwšstwa Ježjssowa.

ančwaU

fwaU hor:

liwostj tťsjce dussj obrátil, č krčcle lšřtil.uuu Bý:
waloť CwangelťUm w Yfrťce, w Nmerire, w Llsii

Ukrutnč Utlačowano, ale Uebylo znťčenoe u z krage
do kraqe č do Čjny

pťčsslop kdež Uedčtwno gessrč
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gedo wyšnawačč krw.icelč a trpělč š ctnaU frdna:
tostj prwnjch křcfťanů.

W minuléux stoletj napadlo protrstantům,
též mišsionéxře wyfjlati, aNnǧličann wonaložily
nčc nč přemnoho peněz. N co poťjdili?
Nčc!
Protestantsstj cestowatelé prorokugj sami swémU
mišsioněxřstroj sspatný zdar a kr.itké stčmj, a swých
napomjnags, aby se mU naUččlč od katoljfů.
Kterak také mobaU protestantsstj mčšsiončxřč kei:

zati, an od Krista nrgsaU odrslčmi, poswčceni
a podporowčmi?
Což dolečxžjš prnčži, a kdyby
njmi šasiwčmč bylč?
Pro koho pracUgj, Uež
pauže pro Ynǧlťcké obchodnjky, gčmž kolťležmčšfij
tolik stanowčssťat pewných, časný Užčtrktedy žakla:

dagj?
Čťlč roždawňnjm tisjcerých biblj diwochy
poUčjjť u My,w wzdělanj křesťané, nerozUmjme
diblj bez wýkladu cjrkewnjho: gak by gj tťto pro5
nčxrodowé mohlč rozUmčtč?! xKažte Ewange:
limn,((z welelKristUš, ne ale: Noždčlweyte bčblj.
NoždeiwčxnjmbiblewangeliUm kúžati, totč žagisté
welmi pohodllxé, ale nesmyslné djlo, u potom:
stwo nassr se bude taleowému počjnňnj dčwirť; uu
dťwitč? ba, spjsse tomU nebUde chtjt anč wčřitč!
Y gak Ulčssrný rúz obgewnge sr ně:m w dU:
chownjch wyflúnjch cjrfwe katolčcké! Nčkteré
qen Uwrdeme. W 17tém stoletj č FrancaUžské
Urssulčnky odwéežťly se do Kanady,
še wssj
srdnatostj a také 8 roelkým požehnémjm mčšsiť
obtjžné se šaswětčwsse. Kdnž wypuklo w Za:
paxřčxpronéasledoweinj kťrsťanů, č djtky kreičely

wrsrle na poprawll.

Dwa

wžnrssenj měssťané
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we FčnǧU, pro wer gčž dúwno Uwčznčnčgsauce,
byli k fmrfi odsauzenč. Prwnj mřl fonúěka
12tilelého, Tomčxsse, drUhý mčl synúčka 6tiletého,
Petra.
Qba zbožně wychowčxnigsauce, mnoho
o ssťastnémemUčedlnictwj Kristowých wyznawačů
slyssexlč.eN tn, an ortel wyhlčxssen byl, Tomáš
se neylepssjm raUchem pťioděl, a wogjnu, proň
přťchšzegjcjmu, bčžel wstťjc, š plesúnjm fwého

otce obegmul a byl š njm siat.

Malý Petr,

gfa u fwého dčdečka, prúwč UsUUl, uu Usnul Ua
tomto swělě naposled; žbudčlč ho, řkauce, žej

mei š otcem swým pro wjru Umřjti. Popadna
ruku wogjnowu, radostnč š njm na poprawisstč
spěchal,

kdež

otrc dbez sebe w

krwi giž ležel.

Neohroženě si poklekna podlé otcowy mrtwolo,
ljmrc fwůg odstrčťl a ruččnky swé sepial, fmrtjcj
rúmx
angjlka
hnčmi,
takowé

čekage.
Llle kdož by mohl newčnného
zawraždťti?
Třč kati bylč k tomU po:
každý wssak meč swůg zahodil, negsa
Ukrulnosti fchopen, až djtč tU čekagjcj

geden nelidský otrok rozfrleal.bu

Matky

ne:

chčxwaly febe š djlkami muččtč i zabčti, á zůstú:
waly stčllé. Tčch a takowých wjtčzsřwj počjlú
katolickú cjrkew až do nofů nasstch nesčjslné

množstwj.
Z.

e:.

Uobančenj cjrkwe Lntrem.
Mezi tjm, an si krúlowstwj Bož,i nowúch
zemj zjskalo, mčlo se na zúpadn, kdež trwalo
tak dlanho, dle nezpytatelných, wččných saudň
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žalostného rozdwogerdočkati.
Slyssme kratičký
žiwotopiš mUže, kterýž rozdwogenj toho hlawnj
byl pťjčťnaU. Gak wjme, Doletor (mčstr) Martin
LUtr to gest, kterýž plenčnjm cjrkwe nessťastnaU

fobč wydobyl znamenťtost. Narodil fc w MďrU,
wefnici Safké U města Eťšleben, 10.olčstopadU

1483.

Qtec geho Jan a matka Markéta byli

lidé bodnj a núbožnj a žťwilč se orbaU; poždčgč
se přestčhowali do MaUšfrldU a žčwilč fe hor:

nčctwjm. Giž gako pachole byl Martin LUtr
lwrdohlawý, nelastawý, gednaU i z otcowa
domU ,Usekl, a naUzj toltko gsa přčnUcen, do něho
se wrčxtčl. W 14. rokU sroém fe odebral do

MaǧdebUrfU (do Dčwjna)

na

whšssj sskoly,

ale nemage peněz a žčxdné podpory, ssel do
Eťsenach, kdež mladčx čxohatú wdowa, Kota, se

ho Ugala; napotom se w Erfurtu

w lťternjm

Uměnj cwčččl, kdež žaš neymilegssj pťjtel geho,
mladý Aleš, po geho bokU se prochčxzege, hromem
šabčt byl. Dřjwe gčž Lmrj trUchlťl a tesklil,

nnt

docela zkormaucen gsa, do klússtera YUǧUstix

nččanského se Utekl, w klerémž r. 1507 sliby
složčw, na kněžstwj poswěcrn byl. Držel sc ža
welkěho hřjssnjka, letrréhož ďěxbel Pronč:sledUge,
a skrž celý fwůg žčwot podlé důmjnky swé
Ž ďčxblem co zúpasitč měl. Protož gako mnich
mnobo se modlil, bděl a se trýžnčl, tcxkuže ho
kolikrécte na zemi brz sebe nalezlč.
Churawěl
na lěle i na dussč, do hrozné těžkomyslnostč

padna.
Yle ť znúmky wysokomyslnosti sprňwa
cowč grho na nčm pozorowalč, a protož ho
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pončžowalč.

ŠtaUpčc,

generčclUj Bikňť, řčde

anustinianského a geho prjzniwrc, dúwal mU
dobré rady, ale Lutr fe gimi nrrjdčl
Noleu
1510 byl w zaležitosiech lelasstrrnjch do Řjma
odrslan
Zcela gťnak si Lntr Řjm a geho
sprčxwu predstawowal.
Sam se doň hoditi
nenmčl, a prolo djtč wylčli š kaUpelj. Po:
suzowal Řjmské kněžstwo dle swé trudomyslnostč
a wlaský lčd podlé powahy lidU Nčmeckého;
drjw U gčž dčlal o ŘjnUl neprawe nňhledo,a
nrprawé nahledy mčl o nčm ť pozděgi. Ge li
oko nasse mdlé nebo zakalené: prichazegj nčxm
wssecky wčci také rak na kteréž patrjme
Ze
by byl ale ohawnost zousslčnj w Řjmě spatrčl
a lUdy že by w nťm odpjrawost byla powstala,
to nenj žéxdnú prawda u byl by to předstjral
sixm. Wrč:tiw se do Erfurtu, stal se LUtr brzo
profešsorem, kazatelem we Wťttenbrrkn a r. 15!2
dokrorrm bohoslowj. Pťlnč pracowal we fwém
powolúnj, a knč!zemkatol,čckým, ktrrýž brze strachU
wčrnč až do smrtč setrwčx, Ukaizal se tenkrčlt,
když xw nxčstč!mor wypnkl. ou. Na to, rozličné
mage pochobnosti, swlašnčl we wxjťe; č upfal w

úzkostech fwých prjteli fwémn:

:Modlč

se za

nme; každým dnem gsem horssj a bjdněgssju
každým dnem žčwot můg se nachylnge kpeklU. e
uo J nastal r 1517 a š njm héčdka o od
mtstky, a LUtrowo prwnj weřegné poblauzenj
Dčlo se ale takto:

JUliUš ll

j

a Leo x , papežowé, rozrpsali

adpustky po cjrkwi pro ty wčrjcj,

genž by kU
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wystawčnj Sw.ePetrskébo chrěth penčžitaU po:
můcku podali. Wolenec, arcibčskup MohUčský
aMaǧdebUrkský, i biskUpHalbšrsstadský, Ylbert,
rožhlússenj odpustků w Nčmcjch na se wžaw,
Dominikcina Tecla k tomu Ustanowil. To giž
mrželo LUtra, an Yugustiniúnč a Dominčkňni
tenkrcelte spolU řewnťlč; a slysse o TeclU mnoho

zlého mluwčti,

ač to byly smysslené lži, wsse

wčřil, gak se obyčeǧnč stěewč:, že, rč:di wčťjme

to, co rč:di slyssjme, a nesleamnage fehčil a tu:
pil Tecla. N když lid žpowťdlnice Nugustinici:
Uůw opustčw,do Júterboku za Teclem se hrnUl,
Uapsal LUtr 95 sad protč odpustkčmt w spifech
swých, ale také fr přiznal, že Učenj o odpustcjch
nerožUmčl. N skuteťnč gim dobťe nerozumčl,
působenj gegich na čafné a wččné tresty potahuge.
N tak Učenj o odestrjch až podneš nerožUměgj
tč, kteťjž ge za odpusstčnj hřjchů a pekla
powažugj, gessto Učc giného negsan, nežlč Uleh:
čenj nebo odpusstčnj tčch čafných, hřjchamč zaa
slaužených trestů, kterýchž cjrkew na hřjssnjka
sklúdčc, aby ho na hťjchh geho pamatowala a
od nich Udržela; takowj časnj trestowé býwali
též na pokUty penčžité Uwedenť. Gako lékař
Uemocnému oleťjwagjcjmu ro ledačem Ulewj a
mU dowolj, což dřjw zapowjdal: tak chce cjrkew
katolčckč: léččtť, a požorUgjc polepssenj, Ulewuge,

aby třtinU žtlučenaU přstostj docela nezlomčla,
aneb swčtélkodan.tnagjcj neudUsila.ee)b Lutrowč
přálelé se Uleklč, sady geho čtaUce, a domlan:
e) Gak hrawj pjfmo Bošj.
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wali xUU;m než nadarmo Tecl mUž pťjsný a
bubený wywracel Lutra; a co nam z geho spisů
pozůsťalo, dokazuge, že tak odestky nepťednassel,
gak fe mu Utrhalo a dosUd Utrhú, anč že by byl
neumčlec, hrubičxn a tčlopňsek, alebrž knčz mra:
wný, horlčwý a Učený, genž š welkaU ohnťwostj
a mocj mlUwčl a wčci swé lépe rozUmčl, nežlč
Lutr
Wažnč a beze wssj krUtostč wywratťl
Tecl swého prndkého a bauřliwého protťwnjka,
ale Lulr odpowčděl gemu, žeť mu geho kťik
gako gikňnj o slowo pťčchúzj, a že mU na mjsto

wody wjno a na mjsto ohně púrU zpečené
husy radj.
Slussj teak mluwčtč na knčze? uxx
Lčd se dosawúd nedowčdčl o 95 sadúch Lutro:

wých; tU geg SkultrtUš, biskup Brandeburský,
skrze opata Lenina žapťjsahal, aby ge nezweťrg:
nil; i sljbil tak, awssak Učkolikdnj na to swaU ťeč
proti odpustkům a fwých 95 sad wydal tčskem,
a posléz na dweťjch chrúmownjch we Witten:
berku weřegně ge zawěsil, a to prč:wč na slaw:
nost wssech Swatých, an z bljzka z daleka sjla
UaUtnjků tam přčchňzrla. Tak Lutr dané slowo
šrussiw, zgewnč hlč:sal UeposlUssenstwj. Toť zdwi:
dlo hrozný powyk, a newěrců fe naskytlo dostč,
genž mU pochlebUgjce wysokomosluosťi geho po:
:ďUdili, že ginak smeysslegjcj zpupnč haněl a od:

býwal Hadatč se probilo mU nynj neywětssj
radost, a giž tenkrat zwolal hnčwiwč geden
mladý doktor, kterýž ho w HridelberkU hadatč
se slyssrl: deyby
to sedlacč slysseli, Ukameno:
walč by nčxš.e:

Napotomnj

sedlskčx wč:llšctu Ukčx:
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zala, že mlUwčl prade.
Nynj hčlgčl doktor
Ek, pro„fešsor bohoslowj w Znǧolsstatu, katolické
Učenj protč Lutrowč. Chwúlčl:li dřjw Lutr ne:
obyčrgnaUj grho důwtčpnost a učenost, napotom
geg nazýwal pacholkem ďécblowým, na klerémž
žhola nčc Urnj; pťedc ale fe prohlcisil, že se chce
papeži podrobčtč; mezi gťným Leonowč )č. pjsse:
ďDarUg mi žčwot, nebo mč ho wešmč, pťčswčdč

mč, nebo mi odpjrey, fchwal mnr, nrbo mne
odfuď: hlaš twůg powažugč za hlaš Kristůw,

který w twé
ofobčsmrt
řjdj ašskrz
ústa Umťjtčchciee
twa mlij.
Zaslaužil
lč gsem
šradostj
Při tom kčxzala psal, co se mU ljbilo. Papež
quo )š. nechtěl mocně, nébrž pokognč wčc po:
rownatč. Yle Lutr na fwém odporU trwal,
od muohých knjžat a fslechticů gsa podporowún

a potwrzowčm. stař Marimilčún, pčm slawný
a nčxbožný, zagčsté geden z neylepssjch ,mužů
toho roěkU, želel tčch nňboženských nrpokogů a

skončenj gčch sobě nade wsse přúl. Papež

pfal:

))Bude:lč Butr lčtowati, odpusťte mu; žůstaneli
ale žatwrželým, klatbu naň uwaltece Byltě do
Řjma k odoodojdanj pohnan, ale nechtč!lfe tam
dostawitč; tU papež popustiw, narjdčl, aby fe
dostawčl w Nuǧšburku kardčně:lU Kaje“témowč.
Muž to byl welice mjrný a Učený. Lutr přč:
ssel 7. ťjgna 1518 do NUǧšbUrkU a Ua kolenau

prawilKajetúnowi: OdeUsťte,pane, paklč gfem
raUhawě

mluwil Uebo gednal; gú fe dúm mile:

rěxd wéstť a se poučitč, w čem bych měl mjněnj

swé naprawitč.e

Llle lo byla ťrč galowčx, an
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žňdné domlUwy a žčxdného poučenj

nefnússel.

Welmi trpěliwč š njm naklúdal Kajetém, fúm
ho pončowal, na roznmsslenaU mU dúwal, i
Štaupire a Lťnka nabč:dal, aby ho k onolúnj
pohnulč. Lutr brzo slzel, brzo kypčl, zůstal
rossak zatwrzelým a na papeže a na nřkteré
Unčwersity, obzwlňsstč Ua Unioersitu Pařjžskail
se odwolal, kleraUž nazýwal matkan a kněžnan
krcisnýchumčnj; brzo na to č gi žmorhl auztu:

pčl, pončwadž mU za prawdu nedala,

xkegdau

wsseho neťčldn a zadnjmč dweťmi ďčlblowými
gč Uazwaw.ee Kajetún fe poř(lde taU nadčgj

kogčl, že fe wěc porownú, an Lutr nočnjho
čan nagednau z Nugšbnrka žmťzel. Gčstý Nugš:
bnrkský rada odlrhlýmč Uličkami k malé brúnce
ho doprowodčl, kterč:ž skrz hradby městské wede

a až pofud oDahčnab(( (tudy dolů) sluge.

Ze

pak celé geho Učenj š Ujm bylo neuteklo nu to
ubohé mčsto bylo by usslo mnohé strasti! uuu

Mjrmnilowný papež poslal Uynj r.1519

k LU:

trowč tagného komornjka swého Miltčce, člowčka
nerožwcižlťwého, klerýž ddbré wjrao a chUtné
krmě Uade wsse mčluge, fe domnjwal, že dwčma
prostředky spomůže. Prwnj
prostťedek Miltč:
cůw byl, že Domťnikúnu Teclowč, kterýž wssecky
lžiwé útržley trpčliwě snécssege, pro wčc dobraU
bogowal, tak ostře pfal, že tento fe rozstonaw,
žéchy umřel; u toto twrdé, Uezaslaužené Ualelce:o
xdčmj dorazťlo pomluweného. N až posud mnohý

tU dčdičnau lež protestantskau za prade
po:
wažugc, že by Tecl neyche byl wčnen rozdwo:
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genjm. Zl drUhý prosiťedek: Miltic šeLutrem
Udatnč dobrodružil, gedl a pčl, nechal ho zUřjti
a pochlebowal mu. LUtr naprotč tomU Milti:
cowi lichotě, twáťil se poslussným, dělal si blúzna
z nčho a podwedl ho. Potom ale se oba sobe
pofmjwalč a wespolek sr ledčilč. N papež pozdč
se pťeswčdčil, gak se w Milticowi sklamal.
Lutr počal kčxratčUadužjddúnj pťč odestcjch:
swatč: cjrkewuale horliwč zbraňUge každénm zlémU
Užjwčmj, a co nwžnňi zde tak ččnila. Bwl ale
Lutr spokogen? Nebyl. Wyzwaw Eka, knčže Uče:
ného,k hčxdce, přednčxsseldocela nowé blUdy, na
pť. sprawedliwý že hřessj, i když dobře činj;očistec
žr se z pjfma dokúzatč nedň; primút že nepo:
chúzj zBožského, ale lčdskéhoprňwa a t. d. Tato
nčxboženskčl,hcidka trwala w LipskU od 27. čerwna
až do x1Z. čerwence 1519, neydřjw mezč Karl:
sstadem, Lutrowým Učitelem, a Ekem, načež, když
Karlsstad pťemožen byl, LUtr wystaupil. Tč
jňeyučenčgssj mužowé wzdčxwalč Ekowč co wjtčzi
pochwalu, č sčxm Melanchton, gsa přjtomen;
awssak i Lutrůw wztck po hčxdce skončené, i
geho lčxnj, kterýmž lebčil Eka, patrnč oswčdčilo,
že byl pťemožen. W tomto čafe připadl LUtr
na tU bezbožnaU mysslénkU, že by byl papež
antikrist; a ktomUto raUhčmj přčszkugj wssickni
protiwnjcč

cjrkwr katolčckép byťby bylč celé Učenj

LUtrowo zawrhli.
Nn pak Lutrx kolčkrúte giž slowo swé er:
ssil a wsse zhančl a zawrhl, wydal paoež po
mnohěm rokowúnj š rď.dci swými bUllu proti
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tomuto blUdařť, dostť dlauho mU shoijage.
Wydal gť, neUstUpnostjLUtrowaU gfa přčnucen;
awssale gč napfal předc š taU “neywčtssj mau:
drostj. Když gi Lutr ale dostal a přečetl,
spčxlil gi U pťjtomňosti

swedených

dne 10. prosince 1520

fwých Učenců

před branaU Witten:

berskaU. Po spcichaném zloččnu člowčk se bUďto
obrcitj anebo se stčxwč: borssjm; LUtr staw se
horssjm, od té chwjle nrkcišanč Urcižel papežstwj,
rčxd wčda, an si č geho Učrncč podlé ssprýmy z
Uěg tropťlč. Newčra, ččlč odpadmltj od cjrkwe

a nemrawnost gdau wždy ža seťdan. N. 1521
mčly býtč nčxboženské roštržky Ua řjšském fněmU

we Wormsu,

před cjsařem Karlem 7.

poro:

wnúny, a LUtr se tam š ljčenaU zmužilostj do:
stawil, Uemage fe čeho bčxtč, an k geho ochranč

fe přjprawy staly, a Karel pcin nljrný byl.
stař Lutra wťda a slhsse geho prwnj neurčitau
odpowčd, prawčl: ě)Tento člowřk by ze Ume
kacjře neUdělal.e Dlanho mluwťl Lutr, odwox
latč ale dokonce nechlčl. Posléz mU we gméml
cjsaře a ťjsse přečtčno bylo:

))Nassč pťedkowé,

krčxlowé Špaňhelsstj, arciwéwodowé Nakausslj,
wéwodowe BnrǧUndsstj, ochrancč a žústupcowé
katolické wjry, hčlgilč neporUssčtrlnost gegj mečem
swým a krwj swaU, a beřliwč bylč také o to,
aby fe nařjzenj cjrkcwnj poslUssnč zachowčcwala,
gak to powinnosť kěeže. Rechremr tento krérsný
přjklad předků swých z očj pustčli, alebrž UčU

sledowali a š celaU fwaU silaU wer
hčxgiti.

Yn trdy

ždčdčnau

mnčch NUǧUstčnjčmský se opož

9
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wčxžil, Učenj cjrkewnj wywracetč, neywyšssj hlawU
katolťckého křesianstwa Urč:žetč, a blUdy, do kte:
rýchž Upadl, zatwrzele zastčxwatč, odwolati nex

chtěge, za

prawé

Uznúwúme: toto roztrženj

a zbaUťenj zamezčtč, aby fe Uerozmohlo a byťby
to také nassč krew, nassc statky, nasse hodnostč,
ano blaho řjsse nasse steilo, abh Němci kťiwox
pťifežnčctwjm zprznčny nebyly. Nechceme tUdy

Martčna Lutra, gehož zatwrželost knjžata ša
neohebnau Uznali, che slossetč, ale weljme, aby
odstaUpilu č: se odsťranil š bezpečným mU zaslj:

beným průwodem pod taU wýmjnkaU, by na
zpčxtečnj swé cestč nekcizal a nikde nepokoge Ue:

dčlal. uu .Klatba ťjšskú byla na LUtra dne 6.
kwčtna položena, an nťklerak blUdy fwé odwm
lati nechtčl; cjsař pak ageho dUchownj i swčtsstj
rúdcowé dobťe Uahljželč, gakých núsledků bludy
geho za sebaU polúhnaU. Saudcowé fe prox
hlúsilč w ten rozmn: :LUtr žmenssuge a znččUge
PobožUost, rUssj poslUssenstwj a kazj fprúwnj
poťcidek;xpolpčchrlge lčdU, aby dUchownj a swčtské

wrchnosii swé wzdorowal, a :lenčnj,

laupeže,

wraždy zagčsté k hroznémU nebezpečenstwj celého
kťesťanstwa si dowolčl; acož nade wssecko geste

Lutr fe opowažUǧe, nowý, newčxzaný žiwot
zaweidětč. Tento bezswčdomčlý a bohaprúzdný
člowěk wssechny zčxkony nohama fslape, erstý:
chaw se Ustanowenj swatých otců a cjrkewnj
prčxwa weťegnč spňliti. Hůř by byl š prě:wem
fwětským naložčl, kdyby se bol fwětského meče

che

nebňl,

nežli klatby papežské a wylaUčenj
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z cjrkwe. uo N nemýlili fe,

gak to nč:fledek

dokcizal.
K cjsaři

byl LUtr samčx podrobenost a
pokora, a. ža bczpečný průwod a mjrné naklň:
dčmj š njm mU dčkowal. Krom očj szpně
a hrUbč mú Utrhal; i lhal, žeby ho byl cjsař
rčxd zabil, kdežto fe to, snadnčnko steiti mohlo,
kdyby byl Karel 7. nechtěl LUtrowč na přjklad
slowo swé a slčb swůg Uezrnssťtelnč držeti. LUtr

mčl Ustawičně slowa Gamalielowa w ústechs
(S. N. 5, 88, 39). dGestliť z lidj djlo toto, roz:
prchnrť sr, pakli gest zBoha, nebudrte moci ho
zrnssiti.e: N djlo grho fc rozprchlo w baUťjch
a krweprolitjch a Učenj geho nynj témčř wssichnč

protestanti zawrhugj. Nle ani gedině

Uťenj

cjrkwe katolické se nezměnilo. Kdogest
tedy z Boha, lUterč:nstwo čilč papežstwo?
Lntr odssed z WormsU, i hnrd žrUssil fwé
slowa, gessto na cestč kúzal. Ra cestč této byl

8 wědomjm a š wůlj Jana,

wolence Saského,

od tťech zakUklených rytjřů přepadmlt uw prů:
wodčj geho se dalč na autčk, on pak byl na

Wartburk, starý hrad U Eťfenachu, zaweden.
Pťepadnutj, útčk a zagetj to wsse bylo dřjwe
gčž UmlUweno.. Na WarthrkU, gak súm wh:
prawuge, nawsstjwčl ho Satan,
š njmž se o
mssi swataU hcidal. Wčřčl:li LUtr na toto wč:
děnj skUtečnč: měl prúwč proto mssčxswatau
podržeti, že gi zawrbdowal ďňbrl; newčřčl:li na

to widčnj súm: nemčl tjm fwťta klamatč. Ney:
hlawnťgssj LUtrowa prčxcr na WarthrkU byla
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překlad pjfma swatého do nčmčťny, aby ho každý
čjstč mohl Nle prawč tjm wydal slowo Božj
w mnohé Uebezpečenstwj, aby pokaženo a blU:
dně wykladúno bylo Nrcčť preložčl pjsmo swaté
w mnohých častjch dobře a pťeklad geho mno:
hého čtcněcťe dosUd dogjmčx pro tU mocnaU řeč,

w Ujž dUch búsnický, starobylý wane.
Než
Umřle a Upřjmnč odkryl Emser chyby a nebez:
peče w překladULutrowč, dokazuge, že půwodnj
trrt na každé strance lémčť pokažen gest, a ch
než tisjc neprawých zmčn že se w nčm nachazj.

Neywčtssj skťiwenj pjsma mame (Řjm. 3 2.8)
Přidaw do tertU slowjčko xdfamotna(( celý fmysl
zmčnčl a gesstč lal když gčnj Ua ten podwod
Ukúzali a nestydčl se ťjcč, žeby si pťal, kdyby

takowých přjdawků do ojsma che byl natramll

N w 2 list (Petr.1,10)

slowa: dskrzedobré

skUtky(( opět wypUstčl a wypUsstčno to gest i
w pošdčgssjch wydňnjch protestantských. To gest
ta wychwčllenú ssetrnost k bťblj. To Uznalč i

stanencč Lutrowi, ano ť protestantské konsisťoier
prohlňsiliLutrúw pťeklad za nepostaččtelný a ža
neprawý, a zawedly bilď nowé překlady, nebo
starý tento změnily Ua mjstech nesčjslnúch. Byl
š to LUtr Udčmj Emferowa wywreitčtč? Dokonce
Ue. Nnebo fnad pooprawil swůg překladx? Také
ne. Co trdy Uččnťl? Hančl mUže Učrného,
nadúwal gemu, že gest osel, sskolař, Učenec ďú:
blůw a t. d. Mčmo to měla cjrkew katolickčl
bidlické pťeklady powždy

a w řečech rozdjlných

a mnohem dťjwr, nežlč bylo LUtra, č w gazka
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německém. Tolčko žúdala a žúdú překladh praa
wé, w nichž by mjsta tčžkč: wýkladem otců cjr:
kewnjch wyswčtlena byla.
Či snad swčxťjme
ledakomU do rUkaU důležčtý list? PťčpUstjme,
aby si nemocný súm ljky wywolťl a Užjwal, co,
kdy a gak se mU ljbj?
Tak též člowčk hřjssný
nemůže pjsma bez DUchadSwatého potťebowatč.

Pjsmo

gest od DUcha Swatého

wdechnuto a

Dnch Swatý
grst tolčko swalč cjrkwč dčm k
zachowěmj a k wyklčxdcinj pjsma. Každé kacjrx
„siwo gčž w počútcjch

swých

chce gen

pjsmo

nechat platčtč: wlastnč ale chce platitč samo;
neboť kacjřč wyklúdagj pjfmo podlé swé ljbostč
a protož

UsilUgj dokcizatč z nčg wsseho, smyslU

č nesmyslll. Pakli že kterčr kniha pjfma Swae
tého protč Lutrowi oččtč čelčla, zawrhl gť. Tak
žawrhl lčst Jakubůw, lčstem ho nazwaw 4slúmčx
ným. Takowě pohodlné wyklúdčmj si dobťe
pamatowali rolnjci, a žbaUřenj a wraždčnj swé
wymlanali
laké z bčblj. LUtr znal nepochybnč
také wssrchny tehdegssj německé překlady: a
přrdceť se drze wychlanal,
žeby byl biblj z
kaUta wyléchl a neydřjw pčeložčl.
Na snčmjch řjšských w NorťmberkU a we
ŠpýrU se nepozdržjme, tolčko oznčxmjme, že na

snčmu Špýrskčm r. 1529 Luterúnskč: knjžata
přč wssj podagnostč katoljků proti wssemu odpj:
rala, což fe 8 gegčch núhledy o wjřr, o ospra:
wedlnčnj, o slUžbúch Božjch a t. d. nesnňsselo,
odtUd wýznamný sice, ale nechwalný néczew
:prolestantče u(oldpůrci)wedau. Núdč fe ann:
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geljky gmenowatč slyssj, ale gméno to gim do:
konce Urpalřj, an anngelčUm celé a úplné
unmmtlé!j, magjť gen pfané slowo Božj;
po:
staupně Učenj, wyloženj, naťjzenj DUcha Swa:
tého skrze cjrkew, slowo Božj ústnj nemagj, a
toto ústnj bylo prwnťgssj. Tehdegssj protestantská
strana

zčxležrla z UčxsledUgjcjch pčmů

a

mřst:

1. ze ssesti knjžat ťjšských; a tč bylč Jan,

wo:

lenrc Saský; Gťťj, markrabč Franko:Brandr:
bUrkský; Nrnossr a Frantissek, wéwodowé BrUm
swjko:LúnebUrksstj; Fčlip, landkrabť Hešský;
Wolfǧanǧ, knjže Nnhaltstý a2. ze čtrxǧčxctiswox
dných řjšských mčst a ta byla: Strašburk,
Norimberk, Ulm, Kostnťce, Lťndawa, Memmťnky,

Kempten, Nordlinky, Heilbron, Nňtlinky, any,
sw. Hawel, WaichbUrk a Wčndšhečm. Po:
zdčgč Uhljdňme, proč Urpatrnčx mocnost
cjsaři a řjssi wždorowatč mohla.

Wraťme sek Lutrowi na Warthrk.

tato

Dossla

ho tU powčst o tťesstiwosti geho staUpenců,
odekťtěnců a obzwlússtť o Karlsstadowi, kterúž
gako dťwý cjsať Leo ZsaUrikuš, obražy kňcel. J
spťchal do WittenberkU a wida zpžxsstčnj w
chrúmjch přjfnč proti tomU kčxzal. Stúbner a

Cellariuš, mistři odekťtčnců, 8 Lnrrem w roz:
brogi gsaUce žúdali na něm, aby prade
Učenj
swého žčcžrakempotwrdil; gimž Lutr odpowčdrl:
dWasse powinnost to gest, wčc swaU zúzrakem
potwrditč, pončwadž se gednotě protiwjte.(( Toť
bylo arci po katolčckUmlUmeno, ale tjm porašit
sebe; Ueboť hned mU geden zmčstrů nadmjtnUl:

199
dAty seš od papeže odtrhl acjrkew gsi opUstil,z
kteréž pochazjš a kteraž od wčeregsska nenj: proč:
bpchom mo twaU cjrkew opUstťtč nesmřlť, kteraž

teprw nčkolčkdnj počjta ?e u Tak neswornj byli
protesřanti hned na počútkU!

Po smrli Lrona x stal se nabožný a
Učený Hadrian 7j papežem, Upřjmný to kře
sťan, otec chUdých, prawý knjže pokoge N
gemU podala německa kUjžala 100 stjžnostj protč

Řjmu,

hrubě to pčrdhažky, kteréž wywracetč š

papežskaU důstognostj se Uesnasselo LUft, Wčt
tenberkský knčhtlaččtel, šr šlomyslným pošnamr:
nanjm rozssčřowal ge tčskem Gčstý protestant:
ský spčfowatel sam prawj: ze nebyl swět Ha:
drčč:na ť,doden. Umrel a wssichnč chndj Řjmané

sproioúzeli rakew geho kwjljcemotce mrtwého Na
pomnij geho stoǧj wssak pfúno: ),Zde odpo:
čjwú Hadričm sil., kterýž“ wčtssjho Uesstčstj nex
znal, nežlč že panowatč mUsrl.((
N. 1529 pťčtč:hl turecký sUltún Solčman

8 200,000 mUžů skrš Uhry lerdni.

Zdaž se

Uemčli proti tomUto ncpřjlelč kťefťanstwa wssechni
křesťané sgednotťtč? Yle protestanti bratřj fwé
opustčwsse nad bjdau katoljků podtagč pléfalč
Nadčgi chtčlč mjti pokog ď Turky, nežlč š katox

lčckýmibratťjmč Nle Bůh, maUdrost wůdců a
Udatenstwj Wjdeňanů
Uchranilř mčsto. LUtr
negen sražel od boge š Turky, ale i žakčxzal

swým, tak nažwanaU TUreckaU daň dňwati
:Turkowé prý gsaU nastroge sprawedlnosti Božj,
a tčm kdo se protiwj, samémU Bohnl se pro:
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tiwj,e tak weřegnč prohlúsil.
a

fprawedliwan

Karel f.

wýčjtku

Prawdiwau tedy

Učťnťl welikomyslný

wyslancům protestantským: dBůh

wúš faUdčti rbUde, nu wy gste knjžatům oble:
ženým anč wogskem anť penčzč nepřispčlč, a tak
gsře porUssili zčckladnj řjšský žúkon.

LUtr se také šnepřútelil ď Gindřčchemflll.
krčxlem NUǧlčckým, š hagitelem katolčcké wjry.
Haněl tak nectnř Gčndřčcha, žr to ani neslUssj
opakowati.
Když se požděǧi Gčndřich ď papec
žem rozdwogil, byl bU ho rúd LUtr pro sebe

zjskal; jč Uestydčl se gch

pochlebowati:

alc

Gčndťich LUtrowU .podlost celému swčtU odkryl
ua k mlčenj

ho př„čnUtčl.

Bržo znamenal LUtr, že mnohý křesťan a
knťz,yzprwnjho omcimenj procčtnUwsse, kagicnč fe
do cjrkwe katolčcké wracrlč. TU připadl na
prosiředek, kterýž bo alespoň kněžjm anrňcenj
se do cjrkwe katolické žamezil. Chtěl bezžcnstwj
knězské žnččiti. Zenatý knčz byl antún a pro
knčžstwo katolické žtracen. J hančl celibát, co
Ueyhůř mohl, a psal a kčxzal o manželstwj,
žebp to žňdný Uecudnčgi Uedowedl. A aby po:
twrdčl řečč swé, zafnaubil se dnej14.
čerwna
1525 š KateřinaU BoraU, ssestadwadcčtčleraU
geplisskaU„ znage

se ď nj dlaUhýj čaš dřjwe.ckx)

LUtrowi ale bylo giž tenkrút 42 let. Tak žrUssil
reformčttnjk Uegen swůg slib ččstoty gako mUich

a,knčž, ale swedl k tomU též geptissku. ijařský
zčxkon znj: deo
geptčsskn, Uebolč mnťcha si
e) .skterau, gak fc pjssc, na welký pátck č klásstera Uncsl.
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wežme, zaslUhUge čekan.e Pakli fe U pohanů
bohům zaswťcenč:panna dopUstila: ža žiwa bpla
pohťbena. N LUtr si dowolil takowý zločin;
tagil sice úmysl swůg, a pogednaU sankromj,ho
Uskutrčnil: ale prňwť tjm dal swťtU přjťčnU k
podezřenj a k pomlnwňm. Negednjm fwědec:
twjm můžeme dokč:zatť, že grptisska pobčhlice
pťjliš stydliwěl nrbyla, gak fěxm Melanchton

prawj, a giný domňchUtrůw přjtel nazýwú gč
hrdaU, púnowitaU a lakomau; grgj manžel zase
na hodech rňd gjdal a pjwal, Uegfa Učkdň we:
selegssi a rozpustilegssj, Uežli při stole. Stolnj
geho rozprč:wky gfau febrčmy a nachňzj se w
nxich mnoho zčlbawných núpadů, ale také mnoho
hrubých a hnUsných ssprýmů. Nni tjm nemů:
šeme LUtra wymlnwťti, žrby dUch lehdegssjho
čan takowút,o nemraw š frbaU přinňssel: an
z toho samého časU mnoho giných knťh mčxme,
gčchžto spisowatelé mrawnčgix a slussnčgjč mlnwj.

Působenjm Fčlipa,

landkrabčte Hrského,

wedl Lutr a geho staUpenci še Zwťnǧlim a ď
geho družčnaU r. 1528 wMarbUrkU rozprě:wkU
o swč:tostč oltňčnj.
LUtr Učil, že we swátostť
oltč:ťnj telo a krew Krista Zežjsse pťjtomny
gsau w chlebě a we wjnť, ď chlebem a 8 wj:
nem, meži chlebem ad mezi wjnem. Y Zwinǧli
Učil, že chléb chlebem zůstčlwčx a wjno

alc že toliko tělo a krew Pňnť
néam přčpomjnagj.

wjnem,;

znamenagj a

Nčaboženskč: rozprč!wka tato

mčlať
nčtsledék
a Zwčnǧlč
nezřjzenč
zhančli.takowý,
Zhnnsj ťrse,se Lutr
při tom
se poz:
8
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držeti. u

Když pak zakladatelxowé protestant:

stma tak řňdčlč, což se dčl od sprostého

lidu

domýssleti?
Y opčt byl nowý snťm řjšský
držňn.
DUe 1čd.xlčerwna 1530 přčgel slawnť
Karel U. do Nuǧšbmxku, Lutr se w Koburkn
skryl, ale hegna Luterčmů, odekřtčnců, Zwčn:
ǧlččmú a

gčných sektňťů prohčmčla

fe mčstem.

Dne 23. čerwna začalo fe fněmowčmj. Ko:
chleuš, žnamenčtý katolický bohomluwec, wyzwal
weřegnč a snažnč Lutra le dissputacč, Lutr ale
erdpowčdčl, ančž fměl wystaupiti, byw dčm do
klatby řjšské. Jan Fciber, giný muž Učený,
generúlnj dikč:ř Kostnický a napotom biskup
Wjdeňský, odkryl we zwlčlsstnj knize wssechny
bludy a odporo Lutrowy: a tento nemoha gich
wywrěctiti, gxak fe obyčrgnč stňwčl, notnč pljsnil

odpůrce fwého.

Dne 28. čerwna 1530

dali

xorotrstanti wyznčmj wjry swé skrze kamxljťe
Krčstičma Baiera cjsaři a řjssi čjsti a předlo:
žiti.eck) MrlanchtoU ho složčl dle fmyslu LU:

trowa.

stař

na fobě ničeho žnčcti nedal,

ale

katolččtj doklořč welmi fe dčwili tomu, co od
protrstantů teď čtěno a co dřjw od nčch psčmo
a učeno bylo; nrboť risse, owatrnč si wrdli w

tomto wyžminj wjry,

w člcincjch hlaijch

se

karolčckého učenj ďrželi, a Ucholrnj swci gmenoe
walč wjedlegssjmi wěcmi, i zdržowali se odr wssj

prudkosti. Ta konfršsj byla doktorům karolčckým
e) Poněwadž wpznánj wjro swé Lpteráni,w Yuqšbur,ku yťedš
lošilt, slugc ono wyšuáuj Nnǧšbnrkske, a Luteram jlngj

Buǧšburácl.
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na fnčmU Hřjtomným k skaumúnj
odmjtka

podéma, ale x

gegich se rzidéala cjsaťč ostrčx, a prorož

gi pťepracowali.
Pixedčlané wywrúcenj bylo
protestantům sdčleno, a ti nynj složili apologič
(obraUU wjry fwé), w ktrréž gesstč che, nežlt
w konfešsj Uansstčli. Llle zdčmlčwaU podagnost
i obmyslo gegtch pronikli katoljci: protož cjfař
i řjsse stcili na žawrženj bludů gegčch. ijař
gen rolik sljbil, že se k Urownčmj roztrženj
nčxboženského U papeže za koncilium přčmluwj.
Nežli mohl powolňn bx)ti sněm, počusil fe

gessrť papež Pawel lll. o wssemožné mjrným
způfobem. Prudkéxxtu Lntrowi wljdnč gda, w
aUstrety skrzBergeria, wyslance fwého w Nčun
cjch, dal wwhlúsiti, že w MaUtUe bUde snčm
držčm. Wwslanec panežský se odebral č do

Wittenberku, aby š LUrrrm mlUwčl. Pťčssed
Lutr k wyslanci š Pomercinem, přjtelem fwým,
chowal fe brdč a úsmčssnč; woslanec ale mjrnč
a wúžně š njm gednage, túzal se, zdalčby chtčlu

ťe koncilčnm pťčgjti do Mantuy,

do Paduy,

do Flosence,
a nebo kamkolč by se mU ljbťlo.
J odpowčdčl LUtr, še se rosťawj wssUde, kde:
koli shromňždčn bnde snčem. Za ťečj se ho

ptal wyslanec, ždaliby kněžj fwčtil? LUtr dj:
dessem
že, neboť nč:m papež žcidných poswčtčli
nechce. N hleďte, tU sedj biskup,
poswětčli(e a Ukčlzal na Pomerúna.

gehož gsmr
Qřgjžděge

prawil mu whslaUec: xNUže, připraw sr na
snčm.e: xPane,(( odwecerLUtr, dgci přigdUr 8
tjmto swým krkcm!e Ktrrak mohl Lutr muže
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takowého lehčiti a gčž drnhý den na to Me:
lanchtonowi psčxtť:,:Poslalť uUamne kardinúla,
wssem ostatnjm rowného: zrňdce, zlodťge, ďěxbla.
Gcibych si přňl, abn Nnǧlččany ch takowých
krúlů měly, égaleogest Gindřllich Ullj.,
genžby ge
wssechny pobil.((

Qd r. 1537 churawčl Lutr, welké bolestč
trpťl a předžwjdal bljzký fwůg koner. Željme
toho, že š mnohými frdečnč fe lauče, ani na
smrtelném

lůžlťuj fwém

trpké

fwé

žčxsstj proti

papeži nesložil. Nnčž se che probral z nedu:
hU a domčnj swčho.
W lednU 1!546 ode:
bral se do Eišlebeml, porownatť mage rozepře

hraničné mezi hrabaty Manšfeldstými.

Z po:

čútku a obzwlňsstě U sřolU skwostného byl wefel

a napsal křjdaU:

:Zčw gsem byl, papeži, twůg mor; smrt
twú bndu, zemřew.((
Dne 17. Unora se mU pťťtjžilo, celý se:
slč:bl; dne 18. Unora giž o sobč newčdťl; idalč
mU silných

kapek, aby k fobě přissel,

a tU fe

ho tčxzal doktor Jonúš:
dCtťhodný otče, chcete
na Krista a na geho Uťenj, gak gste wy ho

blšsal, umřjti?e u

:Nno,e

odpowčdťl LUtr

a obrňtiw se na lewaU sřranu skonal. Chtťli
do ožiwitč, ale giž gen temný chrapot z prsau
wydal, a rty pootewťew ducha wypUstčl. Stétl
před swým saUdcem!
Nodina geho padla do weliké nauze; man:
želka geho zemťela kne 20. prosinre 1552 w
Turǧawč.
Kmen geho přčssel dorela k zapo:
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menutj. A což řekneme o powaze Luťrowě,
abychom se ani proti prawdč, anč proti křex
sťanské lcisce neprohřessčli? Neobyčegných wlob
mčl do febe dost. Mčl mnoho schoonostj, byl nmo:
haU Utčssenau wlastnostj nadčm, milowný byl

dobročinnostť, búsnictwj, hudbp: u ale pýcha,
trpkost wždy rostach, poblauženj we wjře zka)
zily ge wssecky. Widjme na nčm srdnatost a
bňžlčwost, pokoru a hrdost, modlenj a lčmj,
núboženské roznjcenj a hrnbaU smyslnost, Upřj:
mnost a přetwúřenj. Sauwčky, wýtečný Era:
smnš dj o něm takto: x.K podiwenj swémU
pozorngi na LUtrowč dwč rozlččné osoby; brzo
ojsse tak wčxžnč, gako by mčl aposstolského
ducha: a zaš tak lehkomyslnč, že ho žcidný ssassek

w lehěenj, w tuprnj a w neslUssném mlnwenj
nrpřekonň.e Gsa rozený ťečnjk nňrodnj, pře:
ěasto zabčhl do podlých wčcj. Noznjcen gfa pro
Swaté pjsmo, řňdnč ho přeložil, obzwlč:sscně
geho báfnickú a prorocké: mjsta; ale tr:t a
smysl geho dle swé lj.bosti wyklúdal, neboť mu
ncipady wlastnj milegssj byly, nežli wýrofowč
Božj.
Swobodu chtč zawěstč, zbauřenj po:
zdwihl. Domnjwage se, že lid nesnesitelného
Ukrutensťwj zbawj, odwrčxtil ho od papeže a
od cjrkwe: ale sécm gako ewangelčsta dkze wy:
staupil, a žčxdný odpor snéstť nemoha, samo:
wolnč si počjnal.
Wady sauwčkého ducho:
wenstwa tepage slowemp, pjsmem i gednčmjm
swým, sčxm Upadl do welké nemrawnostč. dGak
bhl nadčxn, mohl býci angelem: alr dokonal gako
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oadlý pozemský duch. a thostně za njm hlea
djme, znamenagjce, že byl famolčrskaU a wzdoe
rowitostj zachwňcen, a Ulysljme, že se mU wčtssj
cti a lepssj útřchy stůtč Uemůže, nežlč kdoby
gméno geho za přjgmj sektč:řů che neslaUžilo
a djlo geho nawrčxcenjm:fe do gedné swaté
cjrkwe ersseno bylo. Ll tam až lo pťčgdr,
bUde Uesiončenú radost w nrbrsich, a pťegeme
spolu, aby té radosti i očisstčný LUtr byl aUc
časten.

Llž podneš welebj mnozj Lutra proto,

že

tať weliké hnutj w fwělě způfobťl. A wssak
nic giného neUčinil, než že nahromadčné pa:
liwo, dřjw nežlč ho dobromyslnj lidé odestranťti
mohli, rUkaU swau wlastnj zapcilťl a plamen
Uhasiti nemoha, že ho rozssťřowal, o čcmž se
pozdčgi che pťefwčdčjme. Tč pak protestantť,

kteijž Martina

LUtra za swatého wyhlassUgj,

Urchť powažj, že se za fwatého nebodj. Uchýlčl
fe od prawé wjry, k tomU pak ke wssrmU

neUstale se wiklal w Učenj fwém, tak že w
poslednjch geho fpčfcch wssecky katolčcké :)rawdy
nachazjme; mimo to byl geho žťwot poskwrněn
mnohau Uefslechetnostj; a on wyznal o sobč
sčxm, že se geho žiwot faždým dnem k peklU

nachyluge.
gak

Nrbyl ani mjrný,

to Uúlržj na

swatého.

anč laskawý,
Yno

byl wždo

hrubssj, žlostnčgssj, nesmjřenl(wčxgssj, tak že žúdný

člowčf š njm wygjtč nemohl, gak wlastnj geho
dřaitelé řjkúwali; Melanchton, trn wěrný, tčchý
geho pťjtrl, stěžuge si w lťstU swém, žeť ho polič:
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kowal. Byl tedy kdn utěsseným, nebeským wčdčnjm

omilostnčn?ouGediného Satana mjwal předfeban
Ustawččně, gak bezpočtUkrúte o sobč ofwědčuge.
Llnč gedčnké znúmky swatostč tedw do sebe nemai,

alebrž čjm byl starssj, tjm che
tosti na nčm widjme.

Cd

zmimek nefwax

Zo

!Čntrowi pomocnjci.
Gen krcitce a tolčko nčkteré pomocnjky
LUtrowy naznaťjme; w tak zkaženém stoletj
mezi swětňky nassel gčch přemnoho.
Prwnj
pomocnjk LUtrůw a léž Uččtel na wyfokých
sskolúch Witsenberkských byt Karlsstadt z Karl:
ssladu, mčsta Baworského rodťlý a wlastnč Qn:
dřeg Bodenssrečn nazwaný.
Horlčwě a odwúx
žlčwč zastčxwal Učenj LUtrowo,

na to do třesslč:

wosti padnUw, obrazy kéccel, ofobnj pťjtomnost
KrťstowU w swútosti oltčcřnj Upjral, š LUtrem
se fneoťčxtelčl a dlaUhý ťaš w bjdě femotam sc
plahoččw poslez gako kazalel w Basilei Umřel.
GednaU se fessel Karlsstadt U černého medwčda

w Jeně ď LUtrem, a Lntr mU dňwal zlatý
penjž, aby se š njm hčldal o fwčltosti oltúčnj,
ačkolť to w hospodč bylo. NeslUssnč a dlaUho
si wedaUce, gesstč neslUssněgč se rozesslč uu na

rozlaučenaU prawil LUtr Karlsstadtowč: xPřčxl
bych si, tebe na kole wčdětč.e Karlsstadt od:
powčdčl: dKýžbyů krk zlč:mal, dřjw mžlč z
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mčsta whgdeš.d Gsau to Učedlnjcť Krčstowi?
GfaU to lidé, genž ginúchx naprawčtč chtěli?
K pomocnjkům Lutrowým počjtagj fe i
někteřj

HUten.

rytjři

Toho

zelo, že nemohli

a z tťch odzwlčlsslě Oldťich

a podobné gemu neyche

z

mr:

bez trestU wssecko mečem wy:

tlauci a dle ljbostč každého laupčli. Heslo
gegčch bylo: wGezdčt, lanpčt hanba nenj, pan:
stwa tak činj w zemč.t Staw obchodnický,
ťjkciwalč, daUze gest k tomu, aby ho sslechta
plenila. LutrowU cjrkewnj swobodu, totiž ne:

poslussnost k papeži a kcjfarč,

welmi wjtali;

nebo gednokaždé žbauťenj zakaluge ččstotU a w
kalU fe dá dobťe lowiti
Čjsať gčnak gsa za:
mťstnňn, nemohl ani gegich laupežnicke wygjžďky

zadržeti, ani ge dle prúwa a fprawedonsti
trestatč. Lidé takowj nedali nic na prawdy
náboženské uu Nytjť Frantčssek Sikťngrn byl
též toho rúzU. Ten gedenkrúte na lodi š židem
fe plawť, presilným ramenem swým se ho cho:

pil do wody ho pohrjžil, asmrtj

mu hrozil

oaklč w Krčsta wťriti nebude. W úzkostech
smrtelných když to žid sljbil, Sikingen dned ho
pokřtil; aby ale, gak žertownč doložil, chkrčxr
od křesťanstwa neodpadl, železnaU rUfawčcj swaU
bo Udeřčw, na tom mjstě ho Utopil. Kdo
budc twrditi, že takowjto lUpičč a wrahowé
Lntrowč čest dělali?
Nle LUterčmi fe za to welice wychlanagj

Fčlipem Melanchtonem (Schwaržerde). Tento
dne 16. amora 1494 w Bádenských Brétněcol: se
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narodčro, schopnostj a pčlnostj fwaU w řečech a

mandrostč fwčtské daleko to pťiwedl. Bohoslowj
wlastně se od Lutra naučil, gfa š njm spolmači:
telem na wysokých sskolč:ch Wťttenberkfkých.

Ux

čený sice byl, ale powahy welmi slabaUnké.
LUtr celaU gcho mjrnau mpsl pogal tak, žeť se
mU Melanchton brzo diwčl, brzo se ho bčll, a
tjm se tak spletl, že mnohé UlerUtné od prote:
stantů a reformč:torů fočlchané poprawy schwalo:
wal, že se až pťčtwaťowal a lhal; to ob:
lzwlňsstě dokčxzal, aUgšbUrkskaU konfešsj skelč:dage;

LUtr ho ale Upokoegilřka: OTeď mejme lhčxti:
ale až pokoge nabUdeme, zasr wsse naprawjme.e
Po smrti LUtrowč se od prwnjho Uěenj swého
znamenčtě odchýlčl. CelaU reformacč ža hrozně
nesstěstj powažUge, ťjkčxwal, že che slz nad Uj

wylil, než Labe wodo mň: a předc gj nado:
mčxhal. Bohomluwce strann swé nazýwal lčdem
hassteťiwým: a předc sinedůwčřowal, zgčaně a
mocně gťm odpjratč. Na swěm fmrtrlném lůžfU
tcizala se bo matka geho, w gaké wjťe by bylo
neybezpečměgč zemťjti.

Ll tento welčkú pomocnjk

LUtrůw prawčl: dW katolické:e a předc se do
staré cžrkwe errútťl.
W aUgšbUrkské konfešsj
hčxgčl sady,

na kteréž nčkděx oprawdn

newěřťl,

leda žeby byl Uaskrz newědomý; mčnčl na nj,
a tak č Katoljkům čLUteráUům se zaljbčtť hledčl.
Gčx držjm Mrlanchtona za Ueyžalostnčgssj občt
cjrkewnjho rozdwogenj. Wlastnj wůle swé poa
zbyl: a w praUdU nařjkal, od něgž gsa zachwň:
cen, sobč pomoci Uemohl, a bolestnč a ljtostně
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w nčm žahynUlš Pťedzwjdal, že člowťčenstwj
za toto rozdwogenj roelice trpětč bUde; chtčl pro:
středkowatč, ale marně, neboť skrze wrtkawan
powahU swaU U mnohých ztratil dňwěru. ZeZ
,nxřel dne 19. dUbna 1560 we Wittenberkn,
žúdage si, aby, w cjrkwč gednota Uwedena byla.
Qstatnj pomochci LUtrowi welké„xcenydo
se Uemagj a buď ossúlenč bhlť, neboť nehodnč
w cjrkwi katolčcké se zachowawsse, z nj wystaUx

pčlč, a nebo nowotami chtťli zjskatč. Nňrodnjm
pťjslowjm stalo se a platj podneš: :)Dobťe gest
po lUteránskU žjti, dobťe gestepo katolicku Umťj:
tč.e Y w tom se zawjrň mnoho.

š. 4.
!Uyšnáwacj knihy protestantň.
Wyznč:wacj knčhy protestantů gsaU, spisy
weťeǧné, we kterýchž wjra gegťchwyložena gest, a
obsahUgj w sobč néxuky, we kterýchž se mezi febaU

srownáwagj i růžněgj. Katoljci gsan fpogenč wýe
roky snčmU Trčdentstého, co swazkem obecným: ne

tak protestemtť.ju Protestantč Sašsstj, Heloetsstj,
šrancmxžsstj,
Šwédsstj,
:esstj Uemagj Nčzozemsstj,
stegné wyznúwacj
knťhy, Ynǧlťčsstj,
ale každá
zemč méc swé wlastnj a negednu nýbrž che; a
to si w mnohých prawdčxch tak odpjraǧj, že
gednč protestanti tU, drUzj gčnaU pťťgjmagj.
Protož se U nčch zmatek strhl a dossel nynj
stUpnč neywyšssjho, gak se přeswťdčjme. oxo Ney:
znamenťtěgssj wyznčxwacj knihy LUterúnů gsaU:
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NUgšbUrkskň konfešsj, Lutrůw malý i welkú
katechťšmnď a formnle swornostč, kteranž ale
protestanti sami fUrmUlj swčxrů nazýwali; ne:
boť byla mocnč! wynucena, a pastořč a Uččtc:
lowé, kteřjž gi podepsati nrchtčli, bylč týrěmč.
A tťto hlawnj

spťsowé se společně nesrownčxe

wagj. Na sstčstj o tom Lmerčxnčerčdj,
bap
newčdj o tom ani mnozj gegich dUchownj, pox
Uťwadž ge mčxlo koh čjtagj, a tak ge wnkleidagj,

gak se komU ljbj. S auǧšburkskan konfešsi si
gesstč neyche wedan, a nedciwno gťWirtemberk:
skč: koUsistoř konešsj weleslawnan gmenowala.
Kwapně gi wyhotowčl Melanchton wedenjm a
působenjm Lutrowýmz Můžrlč wssak spčš tcn
welťké xceny býtč, kterýž w sobč obsahowatč

gúdrš pjsma swatého a prawidla,

měc

dle Uichž by

se žčlo a Uččlo: kterýž ale ode dwau toliko
mnžů byl promysslen a w okamženj xďyhou
towen?

Toť katolčckčx cjrkew o swčx Učer ď
neyzbožnčgssjmč a neyUčenčgssjmč hlawami
a
otcč swýmč radu brala, a po mnohčx xléta gc
skanmala, i na Uznčxnj a obyčege wssrch mťnua
lých křesťanských stoletj se ohljžela.
N můželč

pak fe bez ofchenj Dncha Swatébo gaké wyžnčmj
sépsati? Widjme:lč pak w oUé konfršfj gedčnaU
gen gťskťččkUDUcha Swatého?
a ne wssndr, w
čem se od katolčckého Učenj odchylnge, pťefrnco:
doňnj bible a dčgespčsU, pťetwúřenj a lež? Při:

gdeme:lč kde Ua prawdu: gest to prawda kato:
lťckčl. Množj protestantč to Uznúwagj, a buď
dssechny swé wyznč:wacj knihy zawrhUgj a nebo
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si gčch erssjmagj; u pasřoťč afpoň na nč Uťč:
fahati nechtčli, a w nassjch dnech w fewernjch
nčmeckých zemjch ge docela zawrhlč
fe odřekli.

a od nich

Pokog byl š protestanty Uzawťen, budaUli
se auǧšbUrkské konfešsi držeti
Gest ale třeba
wědčtč, proč anač fe pokog Uzawjra: aby totčž
potom gina učenj nepowstala, genžby wsse zwrau

tila

Yle kde gest ta prawa,

ta půwodnj

auǧšbUrkskč: konfešsj? Na to žúdný odpowč:
djti nemúže W prwnjm rokU nastanj gegjho
mčnil na nj MelaUchton; snad se gedinký tolčko
prawý gegj opiš we Wjdni Ueboli w Řjmč
chowa, a pťeswčdčilby naš gak 8 hlawnj tauto
wyznúwacj knihaU naloženo bylo. Konfešsj ne:
trwala ani gesstě 30 roků, a gťž dwanúctrro
rožlččných wydčmj fe dočkala, a giž tenkrút
žčxdný wystaUmati nemohl, co kde prawého a
neprawého. Ll tak si w prawdňch wjry prote:
stantč odpjragj podneš, že Harmš, poctčwý pro:
testantský duchownj, na Uehet ta Učenj napsati
chce, w kterýchž se frownňwagj.:ee)
YUǧšbUrkskú konfešsj gednčx w prwnjch 21

artiknljch o tom,ll čemU protcstanti wěřj: Q
Božj Trogčci, o dřdičněm hťjchU, o KristU,
o osprawedlnčnj, o kazatelském úřadU, o dox
brých skutcjch, o křefťanské cjrkwč,

o pokrytcjch

a sspatných služebnjcjch cjrkewnjch, o křtu, o
wečeťi Púnčz o zpowědč, o pokčmj, o Užjwčmj
Swč:tostj, o cjrkewnj sprč:wč, o poslednjm saU:
e) W tom fe hlawne srownáwagj: x.odpjrati ratolickč cjrkwi.e
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dU, o swobodné

wůlč, o přjťťnč hřjchu, o wjče

a dobrých skutcjch, o službč swatých
w 7 artčkUljch takowčx Uťenj udawa,

Na

to

o krerýchž

spor panuge, (učenj, w kterýchž fe katoljcč a
protrstantť rozešnúwagj) č nadužjwňnj rjrkwc
katolčcké se žde wyčjtagj.

se pod obogj szsobaU

Wrčeře Pčmč mč: prý

slawčti, kněžjm ma prý

se manželstwj dowolčsč, msse prý fe nema co
občt za hťjchp konatč, we žpowčdč fe prú Ue

magj gednotlťwé brjchy Uwadčtč, rozdjlnost
mežč gjdlem a núpodobnú Ustanowenj gsaU prý
gen k tomn, aby wer žasemnčlypa swčdomj
znepokogťly, po klňssternjch slčbech prý nčc nenj,
a moc bčfkuwůw že prý žúležj gen w kčtzanj,

w fwažowúnj a w rozwazomúnj, ostatnj moc
wssechna že prý fe mú gim odepřjtč. Totč
ale prawda , že se w této augšburkské kon:
fešsj wssemožnč po katolicku Učj a w prwnjch
21 artťkuljch o odporU zmjnky se Ueččnj Po:
slednjch ale 7 artťkulů gest pomjchano a ge:
dnalo se tU nepoctčwč ČtaUce, čemU Lntr a
geho pomocnjcč

Uččlčpotom:

dciwno

gčž gsaU Učilč, a čemu

nemůžeme auǧšburkfkau konfešsj za

nčc gčnčho poklčxdatč, nežlč ža béczlčwé, pokrytské

Uřetwařowčmj. Přeš tU chwjli wywolciwč:: dWe
wčcech hlawnjch ď wúmč sc stownňwúme u
wedlegssj tolčko wěcč to gsaU, o kteréž fe pťeme.e

Nač tedp tolčk hlUku? nač rozdwogenj? a proč
papeže a cjrkew tak hanebnč 7lehčilče? Na
trdowu lstčwan

radU

LU:

Uxedotekli se anč nčkterých

blawnjch člňnků, aby mohli wzjti na sebe twčxť:
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nost katolickaU, Uěxpotom aby ale mohli psé:tť
a Učiti, coby chtčlč; tak k. p. Učenj o očistcč,
o prčmčxtU papežském,

o počtU swěetostj xa t. d.

zcela mlčeli. Yy což si o tom myslitč můžemre
že se protestantč neopowčxžčli, wer swaU zgewnť
pťedložiti?
LUtr se zdržowal bljže NUǧšbUrkU
a ze swé skrýsse řjdil Melanchtona.
Nle giž toho nechme, že auǧšburkskčx konfešsi
ossemetnč wyhotowena a kolčkrcite zkťčwena bylaB;
powažUgme gj za to, co býti mčx aco býtč chce,
totčž za obfah wjry gisté nčxboženské fpolečs
nosti křesianň, dna kteréž fwědomjm a snesse:

njm antěma gest: a ay padagj tuť Urotestanti do
Uowých rozpakň.

Mcili aUǧšbUrkskú konsešsj dle

prwotnjho mýznamU platnost mjti:x pťestúwagj
protestantč býti protestanto, an dle wlastnjho
wygúdřenj fwého na žčxdné lčdské slowo držeti
fe nesmčgj (a wčrU, aUǧšbUrkskčc konfešsj nic
gčného nenj než slowo a djlo lidské), poněwadž
dle LUtra toliko pjsmo swaté gest neywyšssj
fUdj we wčcech wjry. Toto wssak každý wy:
klúdatč může, gak chce, ginakby se musel ťjditi
podlé drUhého, cožby žase neprotestantské bylo,
gessto se geden každý swým biblickým wýkladem

spokogUge a sprawuge. Platj:li mčmo to wýrok
aUǧšbUrkské konfešsj: marnč zawrhli protestanlč
slowutnost papeže, cjrkwe a dčdťčné Učrnj;
neboť magi nynj papežstwj mrtwé, papjrowé.
m To Uahljžegj pťemnozj protestanti a na
aUǧšbUrkskaU konfešsj nedňwagj docela nčc. Ale
podlé čeho se nynj

čšjdj? Ten

neylepssj zúkon
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neprospčge, UegsaUlčsaUdcowé ustanowenč, genžby
ho patřičnč wyklč:dali. Tak ani bčblj bez cjrkwe
neprospčge, Ueboť ta gen gj rozumj, a ta gj
wyklčxdci. Nřkteřj protestanli chlěgj tomU, aby
fe nowé wyzmiwarj knčhw,wyhotowčly, an sřaré
tak Uedokonalé, fesslé a zawržené gfan. Kdo
ge mú wyhotowčti? Sprostý lťd zagčsté Uenj
k tomU; a Učenj a dUchownj si gsaU w
každém člémkU wjry na odpor.
W takowé
rozpaččtosti si newědj protestantč pomoci; geden

fe rmantj, druhý horlj o wymťelau wjru, třetj
se raUhěc a z cjrfewnj

společnosti wystUpUge.

Sekty sr množj, a tak nazwančc protestantskei
cjrkew wůččhledč slcibne. J tuť dúwagj nčkteřj
tUto radU: aby fe wsse stč:tU zůstawilo; ten
aby

wssecko prostťedkem

sskol a moci swé

w

pořč:de Udržel. Školy gfau ale dcery cjr:
kwe: uu matka:li ale zabita, co fe fřane
z dcer?
N mňže stčxt Udržetč prawý pořšdek
bez wyšssjho poťčxde núbožrnského, o kterýž
cjrkew prčUge. N deyme lomU, žeby stčxt skU:
tečně pořčldek zewnitřnj Udržel: což nemú člowčk
gesstč wyšssjch potřeb, což mU Uenj slawnčgssjch
wýbljdek tťeba, aby fe lčdskému pořúde pox
drobčl a ssťastným se stal? Mimo to se od:
chýlili protestanté Uegen od aUǧšbUrkské konfešsj
a od prwotnj swé wjry, alebrž Učj bUď preiwč
na opak a nebo takowým wřcem, že kdyby
LUtr dneš mezi Uč wstaUpil: nepoznalby gich,
a Uehlčxsil by se k nčxm; wrlčce by se ale dčwil,

že katoljci

w

Umčnjch a wědomostech se ne:
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opozdiwsse,
nezmčUili.

w Uňboženských prarodčxch swých fc

Ptey sc wznessrných a sprostých protcstantů,
Učených a duchownjch, co držj o křtU; i odpo:
wčdj tobč: marný obyčeg to gest a pauze gen

proto, abychom wčdčli, gak staťj gfme a do
gakého fdorU patřjme Ptey sr gich Ua Swatost
ollařnj, a Uslyssjš: přjpomjnať nam na Krčsta
Jcžjsse, ale mužemr si i bcž Uj naň wžpome
naUli. Ptey se gich, ro o nawsslčwowanj chrčn
mU saUdj,

a řeknau tč: to žr gest zbntečné,

chram nawsstčwowali, an se wssUdc modlitč
můžeme Ptey se gčch na fwataU Trogici a
žhola tč odbUdaU: to že gest Učenj possetčlé.
Ptey fe gich na biblj a přefwědčjš se, že gj

powažUgj ža knihn, o kteréž žadný erj,

odkuď

.přichažj, a w kteréž rozličné hlaUpé a odporné
wčci obsaženy gsaU Ptcy se gich na Krista,
a shledaš, že ho držj ža pauhého člowčka, ba
grst gim panhým gménem, Ua kteréž poznenahla
wsselico smyssleno a Ualhúno bylo. Ptey fe
gich na fmrt a na wččnost: a hle, smrl poklčx:
dagj za strasslťwého coš, a wččnost za anhý
wrtoch uu Gak člowřk wčřj, tak žjge a drže
se wjry, kteraž horssj gest, nežli pohanskú, mufj
také i pohanský žčwot wéstč; prolož také mnozj

protestanti za to magj, že ctnost a odplata
gsaU marnčx toliko slowa. Neywětssj ctnost a
maUdrost gest prý,
o Učc fe Uestarati a co
možnčl rožkossnč žjlč. Kdyby zobecnčlo Učenj

takowě: eryhnutelnč

by núsledowalo zbaUřenj
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a poždwťženj;o Protož

prosi, napomjnň a k

BohU se modlj cjrkew katolčckň, aby se odpadlcč
k nj nawratťlť, an tomU nechce, aby ktera dusse

šahynUla. Kdo může takowaUto pečliwau laskU
křiwě posuzowatč a lehčitč? Odfrýwa rany
newěrných djlele swých, aby gčm bde
gegich
oččtč predstawťla

a pohUUla gich, by se ohljžrlxy

po pomoci, nežlč žalostnč zahynaU Wťda LUtr
w stoletj swem mnoho zrwnčtrnj pobožnostč,
chtěl pauze a gediné wnitřnj pobožnosťč docjlťtč.
Nle což nemůže snad gedna wedlé drUhé obstútč?
a nemůže snad to, což zewnitťnjho gest, poc
chč:žetť z pobožného

srdce?

Dřjw

tU mUsely

býtč ústawy k rozmahčxnj wjry, pak teprw se
rožmohla wjra; taktéž žewnčtřnj kkefťanstwj mč
mú býti Uččnek a dUkaz wnitťnjho křesťanstwj
mého. Kdyby wjra š hUry Přjmo do nassjch srdcj
spusstěna býtč mobla, nabljdnamč núm nelze,
pročby se bUl KristUš wtťlil a pročby byl cjr:
kew š žewnisrnjmi čc wnčsťnjmi omilostňUgjx
cjmi prostředkyUstanowil? xGenom wjra spasj,e
wolal LUtr. Yle gakú wjra? oKterč: se skrze
lč:sku gewj,e to dokúzal KristUš, to aposstolowé
U,čili. J ďcibel wčřj, alč proto spasen nebUde,
třefa se. Lntr dúle prawťl: oWssčchni křesťaně
magj skrz wer stegnan hodnost, knčžj potťeba
nenj,e a občt oltúřnj odstrančl. Proč tedy
KristUš scim fwé aposstoly a Učrdlnjky si wy:
wolil a poswčtil, a teprw napotom rozeslal, a

proč tito opťt poswěcugj? u

Coby LUU še

swútostmčx Uččnčti mčl, newčdel súm, protož gich

j10
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zawrhl

pčt, a o neyswětěgssj swčxtostčoltččťnj po:

čal Uččtč gčnak,

Urž se od počútleU wčťčlo.

Wčťčl

sice, že Pún Ježjš krwawau obětj na křjži
nňš wykaupil; popjral ale, že Pčm Jržjš“ nekr:
wawaU občt nowého Zúkona Ustanowčl, a pro:
tož, gak wyprawuge fcim, na radU satanwU
zrussil mssč swataU. Zawrhl také žčwé slowo
Božj, dčdičné Učrnj cjrkwr, aby na slowU mrt:
wém a na lčdském wýkladU založil to, což nry:
dňležitčgssjho ja nryswělěgssjho gest. Z cela spo:
léhál Ua swaté pjsmo; alr prwé sčxm na mno:
hých mjstrch dle swého wlastnjho smyslU ho
překrautil;
a pťjklad mčstrůw Učxsledowalč i
nčxslrdugj po dnrš
Učedlnjcť. J Ufčxzalč Lu:
trowč tisjce omylů w gcho překladu; on gr
zapřjtč nrmohl, ale mužům Učeným nadal oslů.
Ukňžali mU, žr tert žkřiwil a mnoho slow do
nčho přčdal; a nebo z něho wymašal; a ay
ďe fmjchrm toho doswčdčowal a chlUbčl fe tjm.
Crlé spčsy zr starého a nowého žéckona wyUUstil

ku pť. zgewenj sw.Jana,

list sw.Jakuba,

klerýž

slúmčným nažwal a rownčž tak každý lUtercinskl)
Učenrc gedrn nebo ch spčsů biblčckých zamjtú,
a giž grst dost učrných a nručrných prolestantů,
genž crlau bčblj žamjtagj. Manželstwo chtřge
poctčti Lutr: odňal mu kůstognost, kreréž mU Bůh
od počúth, žwlčlssťale ktrréž mu wtčlený Syrl
Božj, Krčstuš qežjš Udělčtťrúťčl. Hťjch chtčge
ootřjtč: hrdostj a ncposlUssnostj swau femeno

grho rožsel, posléze na Boha ho wstrčil. Smrli
z wjry

osprawedlňUgjcj

Utčchy ioodatčd chtčge,
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hrňzy gj přidal, na ošistec a na mťlosrdenstwj
za hrobem nrwěře. UplnaU gistotU wččného
spasenj sobť a swým stanpencům dowoditi chtěge:
zmjtčxn byl nepokogem a Pochybnostj wr dne
w Uoci, tak že psal ty Urykřiklawťgssj odpory
a také gim Učil. Swobodnau cjrkew založiti
chtěge: moc, důstognost a statky grgj každémU
panownjkn, kdož gich byl žúdostiw, rozdal. Tsč
wsse škussenost a historie potwrngj; a UegfaU:lč
zknssenost a hčstorie bezpečně Uččtelkynč člowččen:

stwa: marné gest dogista wssrliké Uasse wyUčowčmj.
C. 5.

Uťjčin Urformacj.
Z rychlého rozssjťenj reformacj saudj LU:
terňni, žeby byla slawné a potťebné djlo. Wsse:
obchci kussenosř ale Uěj, že, což grst božského

a trwanliwého, žr se žwolna dařj, a mimo to
Ukazuge také kussenost, že se MUhamedúnsiwo
gefstč rychlegč rozssjřčlo, nežli Luterúnstwo.

My

wssak prawjmc, že Bůh rrformacj za trrst na
mnohé núrody dopnstil a co lúzeň ohnčwaU Ua
sroaU rjrkew, aby z nj čistssj a stkwčlegssj wy:
ssla. Ze se obrň tak zčxhy zňal a rozmčxhal,
to pochčxzelo od hogného

skrz mnohei stoletj giž

nahrnUtého paliwa. Přjčiny pak reformacj ney:
hlawněgssj gsaU núsledné.
1. Kťjžowé wúlky, wynalrzrnj tiskařského
Umřnj (w polowicč 15. stoletj) obǧewenj Nmec
rtky, Učrnj, kteřjž po dobytj ČaťihradU do zemj
10ee
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zéwadnjch přisslč; Nčmcč, kteťjž we Wlassjch sstu:
dowali, pťčnesli a rozssjťilč mnoho nowých wčd,
mysslének a potťeb, tak že na bjlědni bylo,
kterak střednj wčk pťessel, ajwčk nowý že nax
stčxwš. Ll tU to dopúdč: tak, gako fe každého
gitra dčge. Nčkoho to nowé swčtlo zabolj,
i zlobj se Uaň; ginýby si gesstč rúd pospal a
mršj se, še giž wsse se hýbúš a gsauť, genž
noc pro ten Užitek mčlUgj, kterýž gim tma
dúwčx, že pččkrýwčc gegčch neprawosti.
Mcilo
kteťj se hned proberaU a k BohU swé srdce

pozdwihnau,
aniž wčdj, co a gak by dčlalč.
Tak fe dčlo w 16. stoletj. Nlbiǧensstj, Wal:
densstj, Wčklef, HUŽ, Taborité žbauřenjm swým
proti cjrkwi a stč:rU proklestilč drúhU celé refor:
macj. Lidé tehdegssj wťdaUce, žeby ledacoš léoe
býtč mohlo, myslčli, žeby pogednaU wsse napra:
weno býtč muselo, a kwapem negen nečisřaU

kaUpel, ale i nemlanč

š nj wylčlč. Neydťjwe

chtčlč toliko nadužjwécnj odstraniti, awssak brzo
gdauce dčxle, wssecko drže.li za nadUžjwčmj a tak

lidské i božsié wěci pospolu ponxjchalč, ob:
zwlússtč an pťemnozj knčžj pro pohorssenj žčwi
gsaUce, o žúdném naprawenj slysseti nechtčli. Z
toho powstala hoťkost, zlost, a ta fe obrčxtčla

ne na nehodné služebnjfy cjrkewnj, nýbrž na
cjrkew famU. N pončwadž cjrkrw zewnitť mnoho
na sobč měla, což k nj nepatťčlo a gi nesslech:
tilo, ťjkalo se o nj: že giž nenj k nččemu. Ne:
Uowúžilč, že nehřjssnú cjrkew swčtem hřjssným
krúčj, a žé wssichnč gegj zeintťnj
údowé lidé
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slabj gsaU, dUch ale gegj že Ueždy božský zů:
stčlwci. Co tedy lčdé nemotornč wywedlč, při:

pisowalo se dUchU cjrkewnij.

erkew

gest

zbožnú matka, genž wychňzj we gménU KrčstowU
hledat, což ztraceno gest. CestUge prachem a
blčxtem, w baUřč a lťgawcč, w zčmč a w parnu.
Což dťwného tedy, že se raUcho gegj poznenčchla

pokúlj a zetlj?

Proto

předce wjme,

žr krcil

nebeš a žemč gest gegjm žrnčchem, kterýž gi
gednaU do gasné ťjsse fwé Uwede a slUncem
přťodčge. Buďmež tedy Upofogeni, že byťby
se na nj zewnitř ledacoš zmčnilo: qedno se ne:
změnj, totiž dUch prawdy a mateřskč srdce gegj.

Y protož
2. nadUžjwúnj w cjrkwč staré ldeUpjrčlme,
cjrkew a neylepssj djtky gegj to znaly a želely
toho.
A w čem pozůstčxwalo to zlě Užjwúnj
mnohých dobrých wčcj? Nš 70 ler sjdleli pa:
pržč w LlwčňonU; to ge spautalo, že nemohli
swobodnč, wolnč gednatč, že we FrancaUžjch
gako w zagetj držčlni gsauce, Francauzům před
každaU gťnaU zemj pťednost dčxwatč, ano gťm
i we swčtských wčcech k flUžbču stútč mUseli a
tak pošbylč z welké čústi lčxsky a wčxžnosti

Wlachů a gčných Uúrodů. Mnozj z papežů
tehdegssjch bylč welmč lehťomyslnj, nemrawnj
lčdé; tč moc a slowútnost swau samť zahodili,
o starčt nadUžjwúnj nedbalť, a mnoho nowých

zawedlč. u
Nťkdy powstali dwa ano i třč
papežowé nagrdnaU ae zemsččxwláda mezi njmi
rozeznčxwala; tak na začútkn 15. stoletj tťj
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papežowé protč sobč bogowalť, ale wssichni třč
mnseli fwůg úřad složirč a to wsse způfobilo
zhrženj papežstwjm, lhostegnost we wjře a zkéer
kázně a mrawů. mu Lln KristUď stoým pozem:

ským núměstkům moc dal, odestkú

ndjletč, Ue:

může se ta moc papežům dodexpřjtč; ale žel, že
mnozj lakotťwj gfauce, powažowali odpusřků za
prostťrdrk k žjskčxnj penčz, ačkoli že peněz od:
pUstkami nabytých dobře Užjwali k. p. kU sta:
wenj chrúmů, nemocnic, mostů a silnťc, k wnn
fnssowčmj bahen, k rozssjřenj wťd, k zwelebenj
služrb Božjch, k wýžiwč cjrkewnjch služebnjků.

erkew

ale wclmi tjm zeswčtsstila, biskupowé

hledčlč welkého panstwj nabýtč, š wčcmč swčt:
skými se zabýwalč, wúlky wedlť, a samč často
do boge tčchli. Wčřjcj arcčť mjwali z toho gen
sskodu. J nahljželč to mnozj papežowé a cjr:
krwnj sněmowé, želeli toho a chtěli pomoci, alr
buď nemčli času, nebo prawých se nrchopčli
prostředků, a nebo bez podpory zanechčmi byli.
Brzo chtěla pomoci hlawa neywyšss,šp alc třlo,
obzwlč:sstně neyznamenirčgssj geho údowé, gedno:
sworněx nepťčspjwalť; a žaš chtělo tčlo pomocč,

alr newzalo ohledu na swau neywyšssj hlawu,
gako k p. sněm cjrkewnj w 15. stoletj w Ba:
silei držený.
Teprw w 16. stoletj srozUmčxlise
dobťe ť hlawadi údowé, a na snčmU Trident:
skčm wywedli zagisté dokonalau reformacj.
Mnozj poklňdagi za neyhorssj nadužjwúnj
inkwisicj w cjrkwi Špasshelské, ale ti neznagj
ani gegjho počútkU, ani Uspořňdúnj, ani cjle;
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a protož se núm zda tťeba, o tomto faUdu
Uaprotč karjřům Učco žde položčti. Špaňhrlska
inkwisicj powstala r 1478, aby se kresťané w
prawé wjře Krťstowč protč nrywčtssjm grgjm
protčwnjkům, MaUrům (tak byli gmenowani
Turcť wr Špaňheljch) a židům brzprčnč Uchra:
nčlč Jnkwčstcj byla saUd krúlowský, nikoli cjr:
kewnj, a papežowé, co grn mohlč, krosčlč gegj
přjsnost mrzi giným wssrchnh dUchoij,
ǧež krč:l
saUdcč kacjřůw

Učťnčl, k Utrpnostč

a k milo:

srdenskwj zawangjce.
MaUdřr:lč sr sprawuge,
slaUžj za wýborný saud wr wčcech wjry; mra:
wnj faUd má i stč:t č cjrkrw; u kdož ale chce
mjti mrae.onj saud, mUsj též hňgiti wer, grssto
mrawnost fpočjwá na wjře. Lllr namjtč: sr, že
sspaňhelska ťnkwťsicj mnoho krwe wylčla Zdalč
pak Urobdržela wrchnost mrč kU potrrstúnj bez
božných? Paklť že čnkwťsicjmnoho krwr, ano
č mnoho newinné krwe wylčla, litugr toho sr:
drčnč cjrkew; ale kdož nrwj, že každý i ten
Ueyleossj sand tak pochybťti může?
Ll proč se
žadný o tom nrzmjnj, co krwoprolťtj inkwťdlcj
žamrzčla? Když w naboženských, skrz prote
stantstwo pozdwižených wňlkúch potoky kre

sťansfé krwr po eropě
tekly, UssetreUy byly
paňhrly takowýchto ohawnostj, amalem občtj
wykaupily žčwot, pokog aUtřsscnaU wjruj mnoha
millionů
Zr protestantč žčxdného prúwa Ue
magj,

katoljkům

řnkroťsicj přrdstjratč,

to gsme

pozUali z bčhu cjrkeij
hčstorie; pozděgi sr
grsstř lépe prrswčdčjme, žeby protestantč, 8 ka:
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cjřj Ukrutně
mlčeli mčlť.

J

mčla,

naklčxdawsse,

o

inkwčsicj docela

tU welkau wadU tebdegssi cjrkew do se
že bylo duchowenstwo gegj we wčdúch

a we mrawech šhusta pronedbúno,

ponlwadž

bylo od cjrkwe přjlčš odlančeno. Každý gonúk
st držel swého knčze, ncikladage 8 njm gafo še
swým loweckým nebo konjřským pacholkem. To
se nčkdý nestane, swobodnělč zprange cjrfcw
swé služebnjky. Possetťlé a nesprawedlčwé qest,
cjrkwč to zlé wyčjsati, což ona š krwúcegjcjm
srdcem wťděla, ale, pohřjchU, hned nemohla Ua:
prawčtč. Ze to alespoň naprawčtč chsčela,do:
kčxzala mnohým Uařjzenjm a Ustanowenjm.
N
zdali neměla powžřy č w reformacj cjrkew dost
nč:božných a Učených mužů?, Proč se nebére
obled na tyto prawé djtky swaté cjrkwe, kdržto
bylč newědomci a nemrawci panzj nástrogowé
stútu a swěta.
Musjme též na zewnčtřnj okoličnosti se
ohlédnanti, kteréž k žawedenj a k rozssjřrnj re:
formacj welčce napomčchaly a sice:
8. obgewťl

nowý

duch

se mezč lenjžaty,

pňny a městn. Karel Welký, kterýž od r. 768
až do r. 814 nad ncirody Rěmeckďmi panowal,
byl w cjsaťské důstognosti swé od papeže poc
twrzen. Nahljžege, že núramný tento spolek
stčxtnj, gehož zprčlwcem bol, w pomčrU swětskěm
tlo gest, což cjrkew w duchownjm, a žeby byl

bez ejrkwe anč nepowstal, ani že bez nj
trwatč nrmůže, powažowal swé řjsse tak, gakoby
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od cjrkwe šaložena, zachowňna a gemU děma
bnla, a nazwal gj ťjssj Řjstko:německau a sebr
Řjnxsko:německúm cjsařem. Nčnxci se stalč moc:
mšmi a slawnýmč,
wssude Uxčli wčxžnost, a
strach ž nťch byl a wjrn a křesťaUské mrawo
wssestsanně rozmtibaly se. Knjžata zčxwčselčod
cjsačše, wasaly se Zwauce, od Učch žciwčfrlť ry:
tjři a od tčxch gegťch poddanj.
Y lak swaU
slUžbU a statek swňg fprostý člowčk od rytjřep

rytjř od knjžrtc, fnjže od cjsaře, cjsase od cjr:
kwe, cjrkrw od Boha bralč ža léno. Uspoťčx:
dčmj tafowě slaUl lrnt poťčxdek. Požnenňhla
fe odtrhli nčkreřj lennjci od fwúch pčmů a spoc
gčwsse fe pospolu k obhč:genj swémU wystawčli
města. Na ta mčsta ryrjřč zanewřrlč, poně:
wadž w nčch fwobodnjci žili a Umobý úprchtý
man se w nčch skryl. Mčsia wssak wýbornč
poslanžčla k tomn, aby se Ua nich moc welčkúc
Uů frňžrla, a aby se rožmeihaly w nčcb wčxdy
a zčxmožnost, an měssťané wedli obchod, na
kterémž rotjťč, tolčko wčalkamč a lowem se zabúe

wagjce, welfého zaljbenj Uemčlč. Kddž zbohatla
mčsta, lemmila si od cjsařůw mnoho prčxw a
wýfad, a gbo rotjťůw Se sebe srorhsse, po:
stawila fe pod samého cjsaře, kterýž le gegťch
obhčlgenj Ustanwil porUčUjky (foǧty), a tak
nastala fwotxodmecmčsta ťjšskci. S bohatstwjm
se wlaUdčlo do nťch i dobré žčwobytj, a zhey:

ralost pornfsila starého mrawU, a staraU wjru
Utlaččla; ktomu též Učencč mčstsstj rozfjwali nr:
praqu
oswčtu w rřeečecha w spisech swých.
K
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Co gen na froobodn gakauko!č fmčťowalo, bylo
wjtúno we mčstňch, a protož č reformacj byla
gim wjtčma, anaž wssrcko a zwlčxssťdokonalan
fwotxodll slťbowala. Diwčti fe trdy nemufjme,
že w ťjšfkých městúch tak bržo Uwedeňa byla.
Mužowé mandřj, nčxbožnj, xoťednj odprawdowč
střežťlč, ale darmo.
Žalostné nčisledky drzo fe
ofňzaln„. Neformacj pobrala řjšfkým nxčxstům
č swobodn, i mocnost, zámožnost, a erxalčla
na ně sirastť, z kterýchž sr nezotawila dosud.
Gako wssude č zde wywedla wssecko Uaopak,
než gaf dřjwe přťslčbowala.

Bylalť reformacj městňm wjtúna,

mohli:

bychom se domnjwatč, že rytjťstwU nebnla wjx
tčxnal Yle tobychom sč mýlčlč. J rmjřč měli
fwé cxbžwlčxsstnj obmldsll,x, a žčwot wedli podlě
fwého zpčlfobu, a :xrotož milerčxdčwidčli, neďoťěcdek

a rozdwogenj.
Zeby fnad mčssťané w Učenj
nowém spaseuj dUssj swých wyhledéewali, proto
se rrformarj do mčst Uedostala, a pro tUto gex
dčné přjčiml nedostala sr ani do hradů rytjř:

skúcb: alebrž proto qenom nenche,

že si z nj

každý ofmnžťlě weliký zisk slibowal.
Což si
dřlali tebdegssj rwrjťi ž prawd nčxboženských!
Yby gr skanmalč, to se od nťch očeleňwatč Ue:

dalo, an newčxdomj, brdj, nezbrdnj bylč. ch
gako se lrnnjk od swého rotjťe odtrbl, tak se
chrčl oswoboditi rytjř od swého knjžete a cjfaře;
k čemuš fr to nowotné hUlčxkňnj o fwobodě,
o wsseobecněm

knčxžstwn, o rownostť

Bohrm a t. d. wýbornť dodilo

wssech jxořcrd

Žťwotr.ry!j:
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ťůw se tehdňž anplnč zwrhl. Z počňtku slau:
žčlč cjrkwi, húǧili wjru a newčnnost, nezčssrnť
bogowali pro prňwo Utlačeně, prňce nxčlč řosti;
bylč ale raké oř cjrkwe crčni a žrhncinť. N
wssak byltč Uowý wéclečný pořúdek zaweden,
pokogněgč se wedlo na ženxč, a cjsařowé a pa:
pežowé se snažilč, wssUde pofog Upewnitč. Notjč
byl rozený wogjn. Gťnak si newčdčl ukrútiti
ťaš, Uežlč ǧjdlem a pčtjm, lowem a bčljm. Kaž:
dý z nich si bral préxwo sčxm: a půtek, kolcb
a faubogů Uebnlo koncr, uu zahúlka ǧrst počcilek
wssech neprawostj.
Takowý žčwot stěcl rytjře
mnoho peněz, a tčch si opatřili obnčegně laU:
penjm

chť,

a plenčnjm.

laUpežnjcč a

Tak

fe z nčch siali

wrahowé.

N

žehralč wssčclmť a mčsta obzlňsstě,

žčxkeťx:

gčž Ua ně
Ueboť obchod

gegčch žfrěeceli, obchodnjkn drancngjce a rjfař
slxm hledčl sanoge žamezťtč, w řjssč wsseobecný
pokoǧ zawésti, a swým poddaným bezpečnost
gmčnj a žčwota opatřčtč. A protož bola refor:

macj rytjřům welice wjtňna,
cjsaťe w gebo snahňch,

pončwadž zdržrla

a gčm poskwlla

pťjležče

tostť we wsseobecném zmatku obmysly a žiwo:
bytj fwé podlé ljbostč prowč:dčtč.
N ten famú dUch neposlussnosič.a zwaUry
pofedl č řjšskča knjžata,

genž Ueywělssj péči o to
mčlč, aby pansiwj swé rozssjťčli a nezeiwislost
si wynutili, což še gčm toliko seslabenjm rjsaťe,
domu a ťjsse geho podařčti mohlo. N toho
řdokčlzala reformacj , an cjsať dle přjfahy a po:
staroenj fwého protč Uj eo úhlawnj nepřjtel
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wystaUpiti meel;

mUsel fe ale také proti wpčx:

dům tUreckým hčxgčtča rozlehlé žemč geho dč:
laly mU welxčkau starost a prčxci. Tak se ro:

zdrobčla geho sjla, že nemobl reformacj Ullačiti.
Tať tedy č knjžatům ťjšstým bwla wjtčxua.
Mčmo to, cjsaťslý Nakanfký dům bylplxý pťjliš
mocný, nebezpečný, tak že se bcili, aby gim
gegich žemč a koruny newžal: a hle, prčxwč

tento cjfařský Rafauský dům byl proti reformacj.
Než toto obeiwčmj:se welčleé mocč domU Nakan:
ského bylčx gen marxm wýmluwa; od NakaUskébo
domU se ničeho obciwarč nemuseli, an dům ten
od gak žiwa forawedlčwč si počjnal, ba pxxciwé
an w reformárnjch pletkčxch fnadně swaU moc

zwelsčiti mohl, neUčinil toho, za powčnnost si
klada, swornost a bohabognosť w Nčmcjch ob:
Uowčtč. Nle řjšslú knjžata podporowala refor:
macj wlastně proto a nastrogila bogů cjsařť,
aby oslabťla geho moc a swaU aby zwelťčila.
Seli wjtr a žalč banřť; reformacj přčwcdla
;agisté ža sebaU rozdrobenj, wysjlenj a pohaněnj
Německa. Dokonalegi fe o tom poždčgi pře:
smčdčjme. J to gest xorawda, že w tčch baUť:
lčwých

plerkéxch reformčxtnjch

papež

a

cjsať,

wždn si nerožuměgjce, pospolťtč proli njm ne:
gednali, ale spjssc neswornostj fwaU gčm napon

múhali.
4. Posléž musjmr Uwňžťtč, gakých proa
stťedků rrformúti k rnchlčmu rožssjsernj blUdů
fwých poUžili. W katolčcké cjrkwi se nachňzrlo
enmoho nepořč:dků; a reformčxtořť zprwu gen
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mlijce

o gegich odstraněnj, naklonili si mnohé,

genž si to samě přňli; měli :edp snadný začčd
tek. Kdož gdaUcc dčxle na cjrkewnj Učenj a

prč:wa narélželi: dostali na swau straml welčkč
i malé, genž bylč posrdlj ťchbem.neposlrlssnosti.
Žr sr přjljš dalefo pnstťli, žnamenal bržo Me:
lanchton a ginj, alr gťž fe gťm Zpčt nechtčlo,
a mnozj anč nemohli, tak se zapletssr, žeby bylť
přčfslť bUď o chléb,

nebo

žeby boli

padlť do

trrstu, gako k. p. oženilj duchownj. Neformň:
toři fc též snjželi k mlUwč obecnébo lidu, fpro:
stičce sr wygčxdřUgjcr, byťby to
a hrubčgi znčlo, a tjm se žaljbili.

nestyřčl,

sebe podlegť
LUtr sčxm se

š třmč neyhrubssjmč, neyprdlegssjmi

wýtťsky rbecnými femotam hčxžetč a galeo ta
neynišssj chěctra lěcti, nadňwati, zuřiti; a přč tom

ledacoš krúfného a prawdiwél,w řekl a pfal.
Yle obzwlňsslč tjm LUtr frdcr Uřemnohých si
zjskal, že slačil na pochopčtrlně, lepssj wyučo:
wčxnj we ssfolč:cld, že nčmrckan ťeč zdokonalil
a zwrlčbčl, že Učenj swčl do neirodnjch zpčwů
Uwrdl, že ncirod za dospělý, fwobodný a samo:
statný we wěcech wjry prohl.isil, že ho za knčž:

fký rod Božj powýssll a požjwánj kalčcha qu
přiťanl.
Naprotč tomu mnozj rčxdčslhsseli, že
člowěk swobodné wůle Uemci, tak tedy mysliti
si mufclč, žr za hřjchy ani lresiécn búti nemůžr,
k črmu tedn úžkost, ljtosť, pokčmj, polepssenj,
půstz modlčtba a t. d. ou Učenj, žr ncdjrajbrz
skUtků spasi, lahodčlo gčm též welmi, a ač gest
possctilě, ppňwě proto psxčgato, že tchdňž wjťe
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malaU, zrwnčrřnjm skutkům ale welkau cenU
ořčklúdalč. u
Kdož wrchnosti lage, mú brzo
staUpeUců dosti: a to Uměl dobře LUtr, to horn
liwě čťnčl, a tjm se newědomým surowcům za:
chowml. N tak reformúloři lichotilť lčdU a zj:
skali si ho nažche zlými, a wssak i některými
dobrými prostředky.
DUchownj,

nmčchw, gelčssky dobrým

žčwo:

trm, pohodljm a newčdomostj nažwjre pieewrhlé,
nic tak netjžčlo, gako dslib ččstoly a tjm che,
čjm che žeswětaťili a nefwatými se stali. J tu
hnedle še wssj šbranj ho wywracelč, hanaU a
pofměchem, terty biblťckýmč (neboť w biblj wsse
nalezneme, paklč gi dle ljbostč wykleidatť smjme;
a dle ljbosti bčblj wyklňdati gest, do Uj klústi,
ro récdi wčřjme) a swým wlastnjm přjkladem.
L,Utr pogednan fe ožeuil, k tomU též swé spoa
mocnjko přemluwil a ostatnj chasa něcsledowala.

Kdo pýsse a smyslnosti pochlebowati Umj, do:
kěcže mnoho

a kdyby

byl

před Bohrm

sebe

;awrženčgssj. uu Y gak si naklonili knjžata?
Nafyrowalť gegčch zčsstnost, podporowali geǧich
obmpsl, přebljželi gegich neprawosti. Neposln
ssnost gegich k cjfaři a k papežč chwaljre,

tUpili

gen ro možna tyto nenwyšssj hlawy, ano i k
lomU powszzowalč řjšských knjžat, aby se zbaue
řčlť protč pcimx dsU.ďémU,nepřňtelům

grho pomén

halť, a aby odpadli, od Uěg w potřebúch gcho.
Neformaej welťce poslanžčlo i to Učenj, že bp
zeměpč:n byl také panem, newwyšssjm řjditelem
we wěcech cjrkewnjch a Uciboženskych, naslen
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downě“tedy papežem.

To bylo knjžatúm milé,

ale milegssj gťm gesstě byli chrčxmownj a klú:
ssredxnjstatky, kterýchž si kwapnč nalanpili,
tak
že gim za to Lutr scim ďcibla na krk přúl,

poněwadž

prý

kazatelé Ewanǧelčnm

8 ženaU

i 8 dčrmi naUzi třjtč nechčxxralť; a w gednom
kčlšanj se w ten rozum wngeidřil:e Množj gsaU

až posud dobřj Emangrljci,

Urotože až posud

zachowémw gfaU katolčcké monssrrancj a klčassternj
statfy.ee Ll prolestantť samč nžneiwagj, že re:

formacj wssude, .wcx Šweycasejch, w Slezsku,
w Dňnsku, w SwédskU, w Nnǧlťčanech, w
SkotskU, w Saslu, w Búdúcb, w WťrtemberkU,
w Hešsich a t. d. od neywnšssj zemské wlčxdy
Uwedena a k zňmyslňm mrsslechctným Užjwcina
bnla. Přťrowneyuxe gcxn knjžata, genž w 16.
sťoletj wnšnúnj
prorestantské Uřčgalč ,š těmč,
kteřjž katoljky žčxsialč,a předswčdcjme se: že tčto
mnohem sslechetnčxgi gednalč. Nenmosněgssj a
neyhorlčwěgssj ocbrance reformacj byl Fčlčo, land:
krabě Hešsleý. Ten gčž 16 lrt gfa žčw š Krč;
stťnau, prťmxeznau Saskau, w pořéadném man:
želstwj, mčmo tuto nčxbožnau, choť swaU,

kterč:ž

mU 8 kjtele porodila, požadowal Markéty Sň:
lowy za drubau ženU, wwhrožnge, že sr zase
katoljkem sřane, tolijfe mU nepowolj. Ll hle,
hřjssné dwaumanželstwj a zgewné cčzoložstwj re:
formátoťť mU dowolčli, a osm dwornjch boho;
mlUwců Hešských, a LUtr, Melanchton aBUcer
podcpsalč hanebnau tU lťstčml, :aby tak, gak
se wygčcdťilč, blaho geho tčla a geho dUssc
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obstarali a čest Božj tjm rožmnožčli.e Núležitú
choť gebo mu

na

to lré djtek gesslč porodčla

a saUložnice Marféta ssest synů, hrabata Diež
zwaných. ,Lulr fe pozdčgi prohlúsil: obnďto
že celau tU wčc žapťe, což že může, an landkradě
saUkromj š Markétan oddčm byl: a neb že pou
chybenj swé wyzněc. Melanchtona tou ale tak
hnětlo, že onemocnčl. Přjklad Fčlťpůw nassel

dost mčlownjků a nňsleřownjfů

U protestantů

k p. na Janu Gťsxjm lf.
wolenci Saském,
a na EberharčU Lwajku, Wčrtemberkském,genž
oba w 17. stoletj w dwallxnanželstwjch žčwi
byli, autjm wrliťé Oohorssenj a nchodn způsobilť.
Q Gčn?řichu Ullj.
krúli Nnǧlčckém pozdčxxgiřeč
se Uděc.

To gsaU ty neyhlawnčgssj přjččny, genž
k rychlému rozssjřenj reformacj přispřly. Kdo
gč giž z přjččn tčchto za nessťastnaU Udcilost ne:

Uznč:wčx, toho na

gegj nňsledky ponangemc,

o kterúchž bUdeme žwlcisstč mlUwiti.

Dobře řelel

Frčdrich Welký, krail PrUšfký: dPřemússleǧe,
kterak reformacj powstala, nalešúm, že w Nčmcjch
possla z lakoty, we FrancaUzjch že žčxdosti po
nowotč, aw Nnǧlťčanech ž UeččstotU.eeProč Uen
Zůstawčli cjrkwť, aby nepořňdley ona wyzdwčhla?
Znala ge, želela gich a dčlčrwala k gegčch wy:
zdwčženj pťjprawy.
Ginak lxy protč slčbU Kri:

stowu zagjtť ntUsela. bebila

snad w učenjch

blawnjch?
Nčkols. Katolickčx wjra, ač pončxkud
poprússena, stúla crlú a pewnčx, ani gedčného
slowjčfa neztratčwssč.
Pěcn řjdj cjrkew fwaU
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a w prawdě žachowšwň, ačkoli gi někdy k po:
kUssenj na anssť

a na zknssenaU pod

kťxjž po:

ssle. Giž na počňtkUprawiliprotestantť a prawj:
xa my gfme nic nowěho nezawedlč.e Proč
gste se tedy od cjrkwe katolické oddčlili? Byla:li
lo prawň cjrkew Kristowa, tčžce gste se prowč:
nilč; neboť kdož gj neposlauchú, mčx dle slow
Spasitrlowých ža pohana a pUblikčxna, to gest,
ža člowčka wjry a ctnosti prňždného držún býlť.

Naproti tomU prawťli a prawj ginj protestantč:
dWsse bylo w cjrkwč porUsseno. Yle my gsme
gč oprawčli, gak prwotnč bylaw časechaposstol:
ských.e: Yle tenkrút byla cjrkew we fwém dčtčn:
ském wčku, a wssak ona se mUsj w mUžný wčk

Krčstůw sdčhnanti. (Cfeš. 4, 13.)
Y kterak
gste cjrkew oprawčlť?
Qprawčli gste gť, za:
wrhsse dčdičné Učenj, to slowo žčwě, zawrhsse
fwútosti, přjkúžanj Božj, poťúdek a kčxzeň jcjr:

krwnj.

Y ginj zaš protestanti dokonce prawilč

a prawj: derkwe tu Uebyloché n mh gsme
gi obnowili uu žnowa založčli.e
Ale cjrkpw
pťestati nemůže, ginak by Kristuš lhal. Byla:li
cjrkew w 16. stoletj docela w niwec Uwedena,
túži se wúš: Zdali ,mohau lčdé cjrke!ú žaložčsť,
kterciž. gest ústaw wykaUpenj nasseho, widčtelnýmč
a newčdčtelnými prostředky a zasljbenjmi nadúna.
NemUsel prúwč proto syn Božj se wtřliti? A an
by djlo jgeho w niwec Uw„edeno bylo, lidé dy
to samé založiti mohli?
Tak to mohli bez
Krťsta dřjwe gťž Uččnčti! :My gsme,e odpowj:
dagj protestami, xdš duchem Krťstowým cjrkew
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obnowili.e
N čjm to dokčxžete, že wňš a re:
formčxtory wasse dUch Kristůw ťjdil? NUi zčx:

zrakem, anč fwatým žčwotem, ani zbožnými prox
stťedky, ani bratrskaU gednotaU, ani požehna:
nými núsledkh toho nedokčxžete,že duch Kristůw
pťč wassem počjnčmj dost méclo ncipomocen bhl.

:My gsme,c:namjtagj gčnj, oš tjm dUchemstawěli,
genž w pjsmě fwatem gest.e
N proč gste se
mezi sebau gesstč neporownali?
Zdalč sljbil
KristUš dUcha swého pjsmU? Nčkolč, alebrž Uče:
dlnjkům swým a nčxležčtým gegčch núměstkům;
cjrkew zagisté byla dřjw, Uež bylo gedinleé slowo
pjsma napsěmo, a slowo nemůže dUcha w sobč
obsabowati, nýbrž dUch obsahUge w sobč slowo
i wýklad i poUžčtj geho. Gako dUsse w slowu
neležj, ale slowo w dussi a z dUsse wycbčxzj:
rownčž tak duch nepochúzj z pssma, nébrž pjsmo
z dUcha. Wssichni bludaťť tupčli cjrkew, Upjrali
dedičné Uťenj, a zassli w hanbě a w zapome:
nUrj. Kdyby katoljcť nemilowali wssecb, kdyby
nemčlowali i blUdaťe, mohli by pokogně očekú:

wati, že to i 8 protestantstwem tak kopadne,
gako to dopadlo 8 gčnýmč kacjři; wždyť pak
bezpočtUkráte giž wťdčla katolickčl erkew kaejť:
stwa gako nočnj swětélka wychňzetč, kterúž ale
opčt zmčzela. Gčž w 16tém stoletj poznali
mnozj welcj a malj, Učenj a neučenj blUdy
Lutrowy a nawrčdtčli se do cjrkwe kaǧolčcké;

znamenitý důkaz toho mňme na JanU,

woa

xlenci Saském, neyhlawnčgssjm zastUpčteli a přjc
zntwciLutrowU. Ten Ua smrtelnšm lůžku swém
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blUdy LUtrowy poznaw, žawrhl ge a žele od:
padnulj swého, ď srdečnaU wraUcnostj Učťnťlwy:
znčmj leatolčckéwjry.
Toto swé wyznúnj při:
wtčlil k poslednj swé wňlč, fyn pak a nčxstUpce
geho Jan Frčdrčch to wsse Maňmčlčúml, wéwo:
dowť BaworskémU, w lčstu oznňmťl, kterýžto
lčstpfčxn: wwe WčttenberkU 2. srpna l. P. 15:Z2e
mezč gčným toto obfahUge: :,Mčlený pč:n a otec
nčxš pamútky požehnané w chůrawostč swé od
DUcha Swatéhox ofchen a důtklčwč bnl nabci:
dún, aby se k staré wjře Krčstowč obrčatčla š cjr:
kwj katolickaU, 8 matkaU opčt sgednotčl. Podlé
způfobU fatolického také wssechny swútosti, třlo
Pčxně, swatan zdowěd a poslednj pomazčxnj
ď ohniwaU lúskaU a hlUboleaU pokoraU přigal
a to nařjzenj wydal, aby wssechen Uowý po:
řcidek cjrkewnj w geho zemi žrUssen a LUtr
a gčnj kazatelowé a staUpencč geho trpenč ne:

bylč.e

Qn súm, syn geho, že panowčxnj po

otcť nastaUpčtč nemú, dokUdby wůli nebosstjkowU

dokonale newyplnil a protož že oprawdowč od:
hodlém gést, wssechny swodné sekty a blUdy (do
nichž on a otec geho 8 poddanýmč úskočnč
žapleteni byli a pohorssenj uřdall)z kořene wy:
hladčtč, katolčcké cjrkwč zkraussenč se podrobitť,

a š pomocj Božj w knjžetstwj swém wer pra:
waU, křesťanskáU, KristowU žachowatť. Ba:
worský wéwoda aby mU w tom radaU a skm:
kem přťspčl a t. d. N tak sjla protestantů na
smrtelném lůžkU fe obrútila;

kde gest ale geden

kaloljk, kterýby nmjrage protestantrm se stal?

Wš
Ze mnozj k prawémU poznčmj reformacj
nepřisslť, snadno si wyložitč můžeme, an LUtr
a geho fpomocnjcč si z poťňtkU po kasolicku
wedli, Udňwagjcež že se we wřcech hlawnjch od
prwotnj wjry neuchylngj, že tolčko „nepoťčxdky

odstraňUgj, ano onť že wlastnč tu prawaU
katolickaU cjrkew dčlagj. Mimo to cjrkew sta:
raU wssemožně lehčili, Učenj a obyčege gegj
zohawowalč a lid nestydatč přelhčxwali. YU
spčfowé LUtrowi pro nowotU a lichotný obsah
fwůg rychle se rozssčťowali, Učchtčli katoljcč na
takowý žpůsob swaU wčc hécgitť a psal:li který

Učenj katoljk, gako Erašmnš,

pro wer a cjr:

kew,proti reformútorům: potlaťowalč se spčsowé
geho. N konečně nrbyla celčl rcformacj giného
nťc, Uežlč wsseobecné pobauťenj mnslj, kterěž
mnohotwúrné žbaUřenj za srbau túhne. Po:
bauřenj ale gest kaUkol, geňž spjsse wzegde,
nežli Užitečnň bylčna poslUssUosti a pokoge. Q

pobaUřenj fslo také wlastně reformňtorům, gak
to YdolfMenšel, protestantský děgopčsrc, oswěde
čnge řka: dWssechny nňboženské rožpreiwky, koe
kterýchž kaloljci o mjr gednali, nedoscihly cjle;
oončwadž LUtr protestantům, bohoslowcům a
knjžatům namluwil, že fe katoljcč pťetwaťugj,
o mjr gednati chtjce. Nn se pozdčgi úplnč
pťeswčdčili, že katoljci oprawdowč chtčgj mjr,
welice ge to mrzelo. Knjžata protestamskú se
protčwila každému spogenj, domnjwagjce se, žeby
tjm ze stawU powděčného, w kterémž prčlwč
bylč, do stawu newhodného padli. dW com
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smhsln naklčxdala ta knjžata č š poddanými
swýmť. Dle prawťdla: dpčm zemť také ge pún
wjrp,(( wolně wlňdli i 8 gegich swědomjm. Tak
byl hrubý Qldřčch, wéwoda Wčrtemberkský, za
swé pleněnj a wraždčnj od cjsaře Karla do
klatby dcin, ale š pomocj Filčpa Hešského dobyl
opčt zemč swé, načež Uwrdl w nj protestant:
skau wjru cjsaři na přjkoť. W60. letech změ:
Uťla fe wjra w Falci pčtkrčlte, an Falckčx knjžata
brzo LUtercini a brzo Helwetč bylť. Mčmo to se
zdržowal cjsař Karel U. od r. 1522 až do r.
1529 we Špaňheljch, a této geho nepřjtomnostč
poUžili wssichni nowllotnjci k obmyslům fwým.
N toť gfari zgewné přjčiny rozssjřenj reformacj;
č kdo fe gesstč nad tjm požastawj,

že fe tak rychle

rošssjřčla? Kdo gi ale mňže ža djlo Božj powažo:
watť, přeswčdčiw se, proč se tak rychle rozssjřťla?
C. 6.

!seformacj wr Žwýcaťjch. Zwinšli a grho Učenj.
Tialen ďo swým Učenjm.

l. Neformacj we Šwýcařjch žawedl Zwťnǧli
Qldťich, syti rolnjkůw z WildhaUsU U.Toǧǧen:

burkn, narozen 1. ledna l.P. 1484. Studowal
Uapotom w Bernu, we Wjdnč a w Basileť.
Byl sice důwtčpnostj, wýmlanostj
a Uměnjm
nadém,

wrhowal,

alr chtčge wsse rozUmem pochopiti, za:

což nad geho rozum bylo.

W :!9.

rokU swém obdržel farU ǦlécrskaU a na to farU
w Ečnsiedlu, kdež proti pťjlčssnémU pUtowěmj a
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ppotč poctč Maricinské ostťe kcizal,

Zapowťženo bylo.

Pončwadž

ančž mU w

alr

roszstčle

žčl, byl ž Ečnsiedlu wzat a do Curčchu ža ka:

zatele přesazcn (1517)
Nnť cjrkcw, ani pa:
pežstwj dokonale nrznage, asam sspatnými mra
wy fwýmč pohorssenj dawage, hlafal tu hned
o reformacj cjrkwe a mrawů
N toť wžřh
Uachúžjme, že lčdé, genž do fobe přcmnoho
ncprawostj magj, ncwťdaUce břcwna w. oku

wlastnjm, mrwu ž oka bratrowa whndatč chtěgj
Sebr famých nrnaprawllgje Usilngj ale o na:
prawenj gčných.
Gako w Saské, tak č Šwýcarské (Hcl
wetské) reformacj podpalčla palčwo žcwnčtťnj

přjoadnost

Bernard Samson,

Frantťsskan z

MedčolanU, hlňfal w Šweycarjch odpustfh, Ueé
opatrnč si počjnage Nle Kostnický bčskup zapo:
wčdčl hlasatelUm odpustků i hncd kazatelnčcč,
Ž čjmž se Zwinǧli dozagťsta spokogili mohl.
Nwssak on nepřestal protč odestkům bauřčtč,
toliko na pjfmo sc odwolúwage a wúžnost cjr:
kwe zawrhUge. Papež Leo x. pohnal ho ule

odpowjdúnj, mjrný Hadr,iún 7!.
ho

otcowsky,

Uež pyssný a

napomjnal

fmčlný Zwčnǧlč

obmrhfslel od cjrkwe fc odtrhnaUti. L.P.

1522

žadal na bčskupu Kostmckém powolenj k ženčnj,
Udéxwagezrowna, že až dofUd wcdl nepočestný,
hanebný žiwot se ženamč, a tjm žc dal welčké
pohorssenj
Napotom si wžal gakaUsi wdown,
Llnnu Nečnhardowau, š kterauž giž mnohai léta
smilnťl, za manželfu. Qd žrdnjkň a tesařů a od
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nčkolika daremných rzidnjch púnů gsa prowúzen
tňhl Zwťnǧlč zchrúmU do chrúmU: a tU oltčlře,
fochy, obražh, warhany potřjskaw, na mjsto toho „
wsseho postawčl wssUde sprostý stůl, Ua nčmž
koš š chlebem a nčkolčk kosljků 8 wjnem stcilo.
Tož mčlo ččstéEwangelčum pčedstawowati. Zočw
docela odstranil a fapčtoly, kteréž pťed kňzanjm
z biblj čjteiny býwaly, dal w hebreyském, řeckém

a latinském gazka
w porozUmčnj

ťjtatč. Nepochybnč měla

hebreyské, řecké a latinské

biblj

nowéc ta oswěta ščxlcžčti!

Spomocnjk Zwčnǧlúw Qčkolampadčuš wzal
si též mladaU wdowU, ktereiž se napotom za
Kčxpčtn a posléž za BUcera prowdala, manžel:
kaU třj reforméctnjkú po fobě bywssi! Proto
řjkňwal: :aNozdwogenj cjrkewnj negsaU prý trU:
chlohry, ale weselohry, an se každé swatbau
končje(e ,Gčnj spomocnjcč Zwinǧlowi mjsta tU
nežaslUhUgj, gako Leo Jnda a Hchr, kterýž za
nestaUdné cizoložněnj swé w Kosťnčcč stat byl.

W Basilei odporowal magistrčetdzper
nowotinám, odkažnge na cjrkewnj snčm, na
nčmž že porownčmy bUdaU. Nle nowotnjci
se žrotčwsse, aby katoljky wyplenčlč a wyhU:
bilč, zmocnčlč se zbrognčci a osadčli neyblawx,
něgssj mjsta. Wedrawsse se do chrňmu zbořčli
wsse a zťjcenčny zapeilili na 19tč hromadčxch.

A to se nazýwú naprawenj cjrkwe a wjry!
Nyk teUto se rozmčchgl po kantoneich Šafham

sen, Ypenzel, Bern, Glarnš, Solotnrn a Frei:
bUrk, ale stařj, nňbožněgssj, mrawnčgssj,

poctč:
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wčgssj kantonowé, LUcerlz totiž, Šwyc, Uri,
Unterwalden, Zug fctrwalť w katolčcké wjťe,
a brzo fc k nim FreibUrk a Soloturn přidali.
Nowowčťjcj, reformowanj kantonowé znepoko:
gowalč kantony katolické, až tito r. 1529 š Fer:
dinandem NakaUským a bratrem cjsařowým se
soogčwsse zle zlým,

pohťjchu, odplécceli. N když

pokog opět Uweden bnl, zapomčli se reformňtoři
CUrčchsstj we swé UkrUtňostč tak, že kasolčckým bra:

tťjm swým prúchody ofadili a ti hladu wystaweni
gsance, zbraně se poznowU chopťti mUsrli. Zwin:
ǧlč nabúdal genom k wúlkč!m a k wyhubenj
katoljků, rychle a stkwostné wjtčžstwj předpowj:
dagc a sčxm ozbrogcn

do boge

téchl.

Zde

ho

ale prosoctwj sklamalo. Eurčchsstj bylť dne 11.
řjgna r. 1531 w bitwč u Kappel poraženi a
sčxm Zwťnǧli

zabit.

Y giž tcnkrč:t fe Luterčmč

w Sasjch a reformowanj we Šwýcařjch,

ač

pobralřeni we wjťe, tak nenčxwčdčli, že se Lute:
rňnč ze smrti Zwinǧlowč welice radowalť, řkaUce:
xDčxbel že ho wzal.eč Po 6tč nedčljch umřel

geho přjtelQikolampadčUš, o nčmž prawil Lutr,
že hoň ďč:bel Usskrtil.

Zwčnǧli zawrhl tak gako Lutr Učenj dť:
dččné:e,) a wéxžnost cjrkwe we wčcech wjry,

wydň:

wage pjsmo za gediné prawidlo wjry. LUtr
pťenesl cjrkewnj fprčwa na knjžata, Zwtnǧlč
na lid, poněwadž we Šwýcařjch knjžat nenj:
xsbok sausedů, newždčlaných to lčdj ařemeslnjků,
ch) Tradi.ci„čili nnstné odewzdánj Učenj wjry od aposstolů na
wěřjq lld.

x
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wedl neywyšssj cjrkewnj sprčwa, a rozhodowal
w núboženských rošprč:wkúch, kdoby mčlprawdu,
nowú naučenj wjry polwrdťlč a starci wnzdwi:
bli.
Můželi pak co zpozdčlegssjho býtč? ?l
Zwťnǧli gako Karlsstad we WittenberkU chtčw
neywčrssj sprosťnost w službčxch Božjch zawéstť,

wylauččl obražy,

sochy, oltúře a warhany

z

chrcimů. W něčem se tedy š Luterciny snússel,
ale nefnčxssel se š nčmi w mnohém Učenj gčném.
Tak Učil Zdočnǧlť o prwotnjm hťjchUž že by
wlastnč žcidný hřjch nebyl, tolťko psxiroženčl sla:

bost k dobrémU, kterauž

ani leřest, ani wjra

nefhladj, alebrž krew Spasitelowa.
křtU a swútost oltčxčnj, u

Swčltost

a gen tyto

dwč

přťgal u a wyhlúsil ge za panhň znamenj,
š njmiž wzpomjnka tolčko spogena grst, ale
žč:dný giný wýžnam, aniž gakú dUchownj mocnost.
Boha držel za půwodce hřjchu, přťgaw to po:
hanské Učenj, žeby blečch dusse swěta,a dussr
nasse že se po smrti z gednoho těla do druhé:
ho stěhuge. Luterčmi a Zwinǧlčúnč přelč se nú:
ramnč o wrčeřč Púně.
Luterěmč hňgčli pod:
statnj přjtomnost Krťstowu , promčnu zoůsob
Upjragjce, Zwčnǧlčúnč w chlébě a we wjnč nic
gťného newidělč, nežli wzpomjnku na Krčsta.
Nozepřč wedlč lak prudce,

že fe wefpolek gessrě

ch

nržlč leatoljky famé,

nenúwiděli a hančli,

a stali se tčmto poťekadlem.
To nowé krč::
lowstwj bylo hned z počúrkU nefwornc.
LUtr
fe wygčxdřťlbeze wsseho obalu: dBUď že on sčxm,
nebo Zwinǧli ďúblem pofedlý gest, ginčxk že to
11
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anč býtč nrmůže.e

Krčxsnčx to útčcha

a nxilé

powzbuzenj pro Luterňny a Zminǧliňny, Uebolč
Helmety!
Yle ta neyhlawněǧssj přjčina swcirů
geǧčch bylax marnost.
Zwinǧlč twrdil, že dťjwe
nežli LUtr na swú Učrnj piečsscl, a Lutr mU
odfrkl: wGň tč žawrbUgč, poněwadž čest Uxau
zatemnčti chceš.e: Pýcha grst ten ďeikxel, genž

z bjdné reformacj wssude prokukuǧe. U Zwčn:
ǧliho neUaležčlme žcidUaU hlubokost, pewnost a
neibožnost; wčťčl, co fe mu ljbilo a co sr mU
hodčlo; žawrhl wssak, čehož pochopťti nrmobl.
Než prčxwč neywčtssj statky nasse gfau žgewené,
newysleaUmatclné, rozUm núš přefah:lgjcj, aby
wjra tU začla, kdež rozUm na hranicjch gest.
Žl proto fe Zwčnǧlowo Učenj nčkdr dlaUho a
pťjsnč nezachowčxwalo, alebrž staUpencč geho
pťčdalč se bUď k fektčxm gednotlčwým

fe ztratili

mezč Kalenčsty

k. p. we Wčrtenberku

a

a Luterňny;

fpogčlč se docela

nrbo

tak

š LUte:

rč:ny. N tUť Lntra a Zwčnǧliho předstawiwsse
sobč, na rozpacjch gsme, čenlu bychom fe diwčli
che, zdalč tomU, že LUtcreinč U wjře we swú:
tost oltčxřnjtak wlažné křesiany, gacj gfau Zwčn:
ǧliúnč, pččgjmagj: neboli že Zwčnǧlččxni od fwého
zakladatele zlehčené a žtupené uěenj o Swčxtostč
oltéařnj, š Llltrrňny wnzněcwagj a slawj. Nle
to gegťch fpogenj dčx se nrylépe wyložitť oba:
polnau lhostegnostj gegich we wjťr a takowllého
fpogrnj ponkazuge na wnčtřnj rožpusstěnj, kdež
ncyrožličnčgssj fsťčxwy do scbe wtékagj.

jl. Kalen.

DrUhýŠwýcarfký čiliHelwet:
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ský reformňtor,

Zwťnǧliho

pěewněgssj a Určťtěgssj

dyl Zan Kalen, kterúž se dne 10. čerwna 1509
w Nojonu U Pařjže we Fraurauzjch Uarodil.
Qtec gcho, tagenmjk ldisleUpaNojonsleého a fhn:

dkaš

Nojonské kapitoly, přstč ho wychowciwal

a opat kl.isstera taUmjho ž přjžnčwostč ho cmč:
ččl. W 12. roku swém dosťal UrébeUdU, totiž
pťjǧmn z Uřadu, gegž giný zastawal; taťtéž w

18 xoku swém přjgmy farUj StUdUge w Pa:
ťjžť wyznamenal

fe sice pťlnostj a Uměnjm, alc

také hanliwostj a pomlauwačnostj. Na to se
opět ždržowal w NojonU, w otčiUě fwé, a tU
prý,mU pro fpč:chané těžké nrpřčrozené zloččn:
stwj wypceclenú byla znúmka hano, ač z raUhého
mčlosrdcnstwj, Ua zčxdech toliko. W pamětnjch
knčhčxch Nojonskýchše) gesi tak žašnamrnúno.
ZUúmkaU hanby gsa zbyšdčn kUčžem gčž býti
nemohl; i wšali mU dosawčxčxnj geho přjgmy
a on do gčnúch mčst se odebraw, dal se na
práwnj Umčnj. N řxrzo si Učenj LUtrowo obx
ljbčw na swých cestňch ho hlúsal; na to Zwin:
ǧlčmu pťednost dařa, hlčlfal w Paťjžť Učenj
e) Stapleton, Učeuý Llušličan, geuř přiúmrtj Kalenowě 30
let stár (1864) a tedda“; w NojonU, rodlssti gedo byl,
neisledne wyprange:
w.lš do nyněgnjbo casu se w městé
Nojoml pamětnj knibo Uknzdlgj w kterýchž fe a? Ua lento

den cte ktcrak Jan Kalen hijchem sodonnkým prcquán
byl žaceš z andebo mllofrdcnstwj tehdegnjho txissura a
magčstratu na zadech tollko zuamka hanby mu wypalena
byla Uaceš prchl Nlnř ty Ueybodněgssj ixdowé lodlno gcdo
dosawad na ;xwe gsach, ncnxohli toho nprosial ady pa
mátka one obawnostl zag:ste celau rodiml bhzdjcj, ů da
metnjch mč.xstských
kUrh wymazana bylae Boošď Resor

und Redol.1 Band S

11 ee
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geho. Yle neljbilo se tu a hlasatel musel od:
tud saukromj utécč. W Basilrť sepsal Uwrdenj
fwé k núboženstwj

FrancaUz,
datost

kťesťanskémU, a přťssel do

pťipfal ge krúli, pro kterauž nesty:

opčt

musel

Utěcč. Tak

též Utécč musel

z Frrrary, až w Grnéwč Utoččsstčnalezl. Ne:
dčano wyhnali odrud reformčxtnjci knjžete bie
skupa, swěťčli celau wlčxdu obrrnémU lidU, a ka:
toljky buď Utlaččlť, nebo wypUdťlť. Neformút:

sstj kazatelowé, Farel a Bčret, přčgali š radostj
Utečcnce, a ten rychlr hodnosti tu nabow nr:
pťedloženč nowory zawádčl, začež z města byl
wylaUčen Nle bržo se strana geho w Genéwč
zmohla č byl slawnč nazpět uweden a páno
wčtost grho Ueznala konce. J newinnci wyra:
žrnj zabraňowal pťjsnč, neboť stčxlepostomiwage
a trudné gsa„myslč nemohl nčc wefelého wedlé
febe trpčtč.
Pčlnost a nezčssrnost geho zaslu;
hugč chwččlU, an ale tnso wlastnostt

lťdem ctč:

žňdostčwúm přirožrnh gsaU, nrmagj před Bobcm
ceny žcecdné, an fe š grho službau nesnňssegj
a z pramene čistého ncpochúzegj. Llwssak pko:
Učxsledowal swé odpůrce a ginowěrce 8 nelčdskau

ukrutnostj. Tak nepopustildřjwe, až Gruet, Ge:
néwský měssťan, siat byl, pončwadž protč nčmu
popauzel,

a Určxžlťwélčsty psal. Qnen

mčssťan fe

ale tak chowal ke Kalenowť teprwa trnkrút, když
mU Kalen z kazatelny weřegnč psů wynadal,
neboť Kalen
znal se w ťeči hrubě, hanlčwé
tak dobťc, gako Lutr. Neywčtssj neprawostč se

Kalen

na MčchaelUSrroetowi

dopnstil, an
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geg lstčwě zagmautč a UkrUtnť odprawiti

Tento Srroel,

dal.

Španťel, srpsal knihu, a bežudú:

nj gměna fwého dal gč wytťsknauti, sw. Tro.gicč
w nj Upjrage, w čem se, pohřjchU pťemnožj
š nekatoljků Uynčgssjchš njm srownňwagj. Kal:
wjn fe dowěděw, žeby byl Serort skladatel knihy
té, ač přátelsky sobě dopčsowalč, odeslal grho
lťsty do Francauz,
kdež sr zdržowal, a wy:

zradil geg.
Serďet byl Uwěžnčn, Utekl ale, a chtěw
se do Wlacb dostalč, nastaUpťl crstu pťeš Ge:
UéwU. Kalen byw od geho přjchodn sprawen,
č hned ho dal Zalknauti a wystaupčl protč pťj:
teli fwémU gakožto žalobnjk. Do strassliwého
geg wsadil žalňťe, w nřmž neřňd a hmyz na
něm žralč; i prosil Seroel o wyčťsstčnj a o ko:
ssčli čťstau, ale neobdržel tobo: bez útčcby a bez
pomocť byl Ubohý tento bludař zanechčm a po:
sléz k smrtť odsaUžen. TU Upěnlťwč prosil, aby
ho odprawilč mečrm, ale nikoli oux ku dťewU
zrlenému ho pťčwčxzawssr š wlastnj geho knťhml
grg Upňlili; Ustawťčnť gnxéno Kristowo wzýwagc

a pťeš půl hodčny mUkcimdlaným gfa wysta:
wrn,skonal. Zúdný se nad Ujm slitowati nesmčl
an Kalen
byl člowěk nelčtostčwý. Dnc 27.
kwťtna r. 1564.

zbawťl Bčch nessťastné mčsto

Genčmu Kalena

a wsse pookřúlo. Tčžce ho

Uebeský faudce zde gčž nawssljwčl.
W po:
slednjch dnech fwých byl wředy osppxém, w
nťchž fe čerwowe hemžilč a pro Učxramný puch
žčxdný U geho smrtelnčho lůžka wydržetč nemohl.
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Umřrl w 55.
rauhagr.

rokU swčm,

lage a BohU fe

x:e)

Kalen

j

sice daleko přewyssowalLutra wti:

pcm a Učenostj; alc ani leifky anč cilu ncmagr,
neohebnčx krúčel tmawau crsťaU žčthby,
a tak
si postawil dost sspatných pomjnkň. N znamr:

naný, krwožčžniwý mrah tento mčl bh napra:
wčtrlem katolické wjry a cjrkwe býti?!

Nabljdnčm do Kalenowa

Učenj. Ney:

hlawněgssj geho sady gfaU núslrdugjcj: Kažo.ý
člowěk býwěc tjm ofprawrdlslěn, žr nUl Bůh
zčxsllchyKristowi přčpočjtěc. Kdož gcdnan ospra:
wedlnčn gest, žahynalltř nrmůžr. Djlky rodččů
osprawedlnčných ǧfalt giž ofprawedlnčno. Křcst
wyobražUge anzc wstallpenj do cjrkwe Krčstowy
a nenj ho tťeba, an gťž rodččowé pokřlčni gsaU.
Nn Bůh wssecko stwosxčl, můžc dčlati š twory
fwými

co chce. Tedy gednu čxist lidj gťž od
wččnostč k spafenj, drxlhaU k zalrarenj před:
ťjdil. Kobož Bůh le spasenj pťcdixjdil, w tom
působj wssecko dobré sňm, tak žc ten člowčk
spasen býti mUsi; kobož ale k šatracrnj před:
ťjdil, w tom 1zafr působj wssecko zlé, tak že trn
e) Tak ofwerčngj Luteráni: wBůh faUdčl Kalena

giš na

tomto fwště; anssrjmim bo pčcd gebo UessteustnaUfmrtj
w dněwn swem strassliwan mellau, prjsně bo pokntowal
Mocna rUka Bošj fe tolxoto racjře dotkla žena swém fpax
senj zanagc a ďábla wzýwage w Ustawlcném šarjkanj,
prokljUan a ranhánj bezlxošUaUdUssi fwan rřeb dne wo
pmtil Do gcxl,dolčlesne Uádooy, za žiwa bnjgjcj dall sc
cerwy, tak že puch z Uel,w wochazegjcj, žadný wydr;ctt Ucc

mohl(e x!luchš Kawln ll 821 oons Zoodo Reformatiou
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člowčk zátracrn bútč Umsi, a pro takowébo Krč:
stuš ani anmřel. nxo KrisiUš Umťel tolčko pro

wywolené. To grst to drožné Kalenowo

učenj

o předřjzenj.
Dobrý se bo dčxsj uu zlý sr gjm
stúwčx horssjm; neboť mčlže takto žňwjrkowati:
Gfemll psxrdřjzrn kU fpafenj: Učžňdným hřjchem
toho erozbudu;
gsenxli k zatsacenj upřc.xdřjžc:n:

njžúdnúm způfobem ho nellgdu u

a tak na

tom docela nťc Uešňležj, gak žťw gfem. Wedlé
toho učenj ncxmčcčlowčk do sebe anť fwobodné

wňlr, anč erawnj

ccxny; a ro Učinil dobrého:

lidrm fc zdčx býtč doeré, U Boba mu to nenj
nčc platně. Dle učenj toho gest Bčch půwodrem
hsejchU, a Krčstuš nenj spasitelem. Dčdťčný hřjch
upjral a wssak Ucichylnost, chUť k hťessčnj za
hťjch poklňdal,

č kdobo člowčk k hřjchU neswolťl.

Sprawedlčwý, pramťl, Krlsta w oltňřnj fwňtosti
na způfob duchownj požjwň a Krčstuš naň ze
wzdčxlj účťnčuge,

gako

TU wťdjme, že Kalen

slUnce paprsky

swými.

anč lUterúnsky, anč

zwinǧlťňnsky, anč katolicky Uččtč nechtěl. Učenj
gcxho o Swňtostť oltčxřnj naskrz ge popletené a
gimi geho obzwlcisstnj Učenj welmč gfau hnnfnčl.
Y protož méclo ktrřj staUpencč geho se gebo

Učrnj dťjsnč držj. xZ w tom se Kalen
tra a Zwčnǧlčho

od LU:

dčxlj, žr sprčnou rcjrkrwnj anč

knjžatům anč lčdU erdewzdal,
alebrž zwleisst:
nij
spolkU kažatelů, Urwoťiw tak radU cjr:
kewnj, gegjžto pťednostaU sčxm fe Učinčl.

Gako

měl Lutr po swšm bokU mjrnšho Melanchtona,

genž w djle geho pokračowal, tak nalclealen
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na mjrném TeodorU Bezowč spomocnjka swého,
genž 50 lrt wčc gcho weda skrz swé Učedlnjky
w Nnǧlččanech, w Škotsku a w NťzozemskU
mnoho staupeneů si žjsleal. J we Falcku, w
Nnbaltsku, w Bč:dach, w Hešsjch a w gčných

řjšských mčstúch mnozj stranU LUlrowU, čili
aUgšbUrkske wyznanj opustiwsse přidali se ke

stranč Kalenowč,

čilčk wyznanj reformowau

UěmU, heloelskému
C. 7.

“Pálssj pťjbčhy protrslanstwa,

gak se šewnitť roťx

ssiťewalo, :onitř fe rošansstčlo

Pozorugme

nynj, kterak sr protestanstwo

po rozličných zemjch rozmahalo, ale samo febe
bUbčlo Snadno ho mužrme tčlu pťipodobnčtč,
kteréž nepřirozenť nabjhagjc se ssjřj, ale wnilť
se Užjrú a pochčlžj. Tak se protestantstwo ze:
wnčtř rozssťUgr, alr swúr a sektčxřstwj wnitť

na nčm hlodagj.
Za čafu reformacj žčl w PrUfjch Nlbrecbt,
markrabč Brandrnburský, a trn započal w zemi
swé odtrženj od cjrkwe a wssemožnč ge podpo:

rowal.

J proč? Gfa welmistrrm rytjťů Nč:

mrckých, byl k čistotč a k poslnssnostč slibem

zawcizún. PrUfy tenkrút patřily djlrm k Pola
skn, a djlem se za lěno dawaly
Sčgmnnd,
krč:l Polskh, byl lenný pčm Nlbrechtůw.
Yl:j
brechr pak nezčtwtslým býli chtěge, zrussčl fwaU

lrnnj powinuost a swůg slib

J

wypowčděl
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kr.ili poslUssenstwj, ale byl súd, že 8 njm Učč:
nčl ětyrleté přjměťj. N že na řjšském fněmu
w NorťmberkU l. P. 1592 anč cjfař anč řjsse
obmysly grho nepodporowalč, přestaUpčl k lUtex

rňnsleemu wyznanj, a l P.1528

pogal za

manželfu dceru Danského krale; hanebný pak
tento swůg krok bagťl hrUbým, Uražlčwým, han,
lčwým lčsřem Darmo byl protť tomU papež,
darmo Uwalčlcjsař na markrabjho klath, darmo
U stěžowali Nčměčtj rntjřč žeby wssechna gegich

prúwa

zasslapňna bnla:

nebylo možno prorč

Nlbrechtowč přjsnč zakroččti, obzwlě:sstč an Sčǧ:
mUnd, král Polský w té wěcť nččeho negednal.

Wssechna mrawnj swoboda byla nhnj w Prusjch
Utlačena a kdož se nechtčl podrobťtť,

mUsel ze

šemč wygjti. Totč ta whchwňlenú swoboda LU:
terňnstwa!
Welmčstrowstwj promčnčl Nlbrecht
w dčdičné wéwodstwj. Do rokUpak 1568, w kte:
rémž zemťel, zawedl

po celé zemč fwě LUterécn:

stwo. Tatéž nezbednost, od mnčchů pobřhlých
a od wrchnostj nowochtiwých podporowéma, Uwe:
dla LUteranstwo we Slezsku. W PolskU žili
Husité, z Čech tam přrsslj, a gak fe samo sebaU
rozumj, reformacj naklonřnč Kral hledčl wssr:
možnř rozmahúnj grgj zamezčtč, ale nowotnjci
počjnali sobč gesstě wzteklegi, a an krúlůw nú:
stUpce, SťǧnUmd AUǧust ll. od r. 1548 až do
r. 17:72 w horlčwostč Ulewil, nahrnulo se do
Polska množstwj fektňřů. W zemi této mjwala
fslechta

wždy

welčkall., nezciwčslost pa moc nad

tčdem podčaným

uo bylať č swobodowěreckú,
Š
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ncwěřjcj tedy a pro Učcnj nowé pogatú. Kdo
může za to sič:lč,gakých ookroků bn drotestantstwo
w Polsku Uěinilo, kdyby seklaiřskými rošepřemi
samo sobč nebylo Usskodilo? Widaucč pcid celé
řjsse na bljku Uchopilť se pohřjchU, prostředfu

neǧapného. Sepsali totiž tak neUrčiré prawiřlo
wjry, žc ho každý podepsal, moha si pťč něm my:
slťti, coby chtěl. Na to Uzawřeli we Warssawč
r. 1573 nciboženský mjr, aby totiž wssechny
sirany wččný pokoǧ mezč febaU zachowúwaly.

A tjm byla skňza Polska žaložena. anylné a
swodné prawčdlo wjry nemůže žadný pokog způ
sobitč, a mnohonasobné sekty roztrhagj zemč,
ooněwadž gim gednota schažj a wssechny z pý
chy pochazegj, kteraž gest předchůdce padn. W
Lťtwě a w Kurlandu přidalč se k protestanstwn

Walter z PlettenberkU a Gotthard Kettler, wel:
mistřť rytjřů Mrčowých a ctižúdostťwj buřiči.
ZbaUřenj polťtťcké Usnadnilč cjrkewnjm odlrže:

njm,

ale odtrženj cjrkewnj pozdčgi prciwě to

wywratilo, což zprwu podporowalo

Diwadlo

takowe se gťž přeš .300 let neprerrženč opčtUge

efe nrotestantstwo w Uhrjch rozmúhalo,
tomu dali přjčiml nčkleřj we WittenberkU stn:
dugjcj Uhersstj gčnochowé, odrodilé duchowensiwo,
Turecké a občanske n!úlky, rožepře mezč Nafall:
skýmč knjžaty a obzwlasstě hltawa žadost po

statcjch cjrkewnjch Rabožnn MikUlaš Qlahi,
arcibčskup Qstschomský, porúžel sam statně a
ssťastně učrnj bludna a Zefučté mU wěrně po:
mčxhali.
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Do

Sedmčhradska

pťčnesli reformacj obn

chodnjci, w Lipsku se š nj fešnúmťwsse a poně:
wadž i žde sslechta po statcjch cjrkewnjch fčxhala,
a žúdný gj nebrcinil, rozplemenťla se reforxžlacj,

ač nrswornostj sekt powstalých Utrpěla. Swé:
dowé byli dlauhý čaš od Dčmů Utlačowcinč a
z otroctwj gegich fe wytrhnanti chljce, swedli
r. 1530 bitwu, ale prohrčxlč, načež krúlDúnský

mnoho gich w Stokholmll odprawiti dal. TU
Utekl Ǧustao Erichsen z domn Bčxsowa, gebož
otec též odprawen bwl, do LúbekU, kdež wer
nowall sežnal. Wrčxtiw se, gako ondy Juda
Machabeyský, kragany swé kolem febe fhromčxž:

dčl a wyhnal Děmy. be

se Šwédsko neňalo

wolitelnan řjssj a korUna grmU zůstala: mUsel
staraU fslrchtU a cjrkew fwrhnauti, k čemuž fe
LUtrowo Učenj dobře hodilo. J nařfoil tedy,
aby se w geho zemč toto učenj hlúfalo a roz:
ssiťowalo, a wssecky trestal, welké i malé, genž
seekatolťctwa ugjmali. Swédowé ale gaktě žiwi
8 crlau nňklonnostj wčselč na paprži. Podskočil
tedy Gnstaw paprže, ojsse mU, w gaké ossklť:
sposti že mai Llltrowo

Utlačugr.

Zatjm

Učenj, a že ge wfsrmožnč

ale katoljky pronňsledowal,

hrdťnské geplčssky Wadsstonské dal Ukrutně try:
znitč a biskUpy

lehčil a Utrčxcel.

Qččtě

se nex

mrawnost rozmúhala. Když pak geho syn a
nústUpce Erčch, Utlačenjm Luterčmstwa Kalem
stwo zawěsti chtěl: byl ď trůnu swržen a w
žalciťi otrňwen. Jan jll., bratr a melstUpce
qeho, podnikl mnoho š bohabognaU katolickau
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chotj swaU pro obnowenj cjrkwe staré: ale prč::
wě proto powstal proti nčmU Karel, bratr geho,
8 mnohými nespokogenci, prohlňsil se po fmrti
krčxlowě za zemskěho fprčcwce, zbawil SiǧmUnda,

bratrowce fwého,trůnu, zbawil a zmocnil fe lstj
a krwoprolitjm r. 1604 koruny súm, gessto fwé
zrécdné djlo LUterňnstwem UskUtečnil. Ustanowil

také, že panownjci a wofocj úřednjci Šwédsstj
LUterčxnčbýti magj. Kristicin u. krúl Děmský
a geho nčxstUpceFrčdrich l. wéwoda Šlefwicko:
Holsstýnský nerěedi nefauce, že w rUkaU duchox
wenstwa a sslechth welikň moc byla, obljbili
fobč LUterěmstwo, cjrkewnj i fwětskaU moc wsseckU

do rukaU knjžecjch kladaucj. Zawolawsse kažatele
lulercinské, katoljky pronňsledowali, kněžjm grgčch
smrlj hrozili akaždého, kdož odpadnauti nechtěl,
ze země wyhnali. Dokúžali aUmysl fwůg, an
tehdegssj biskUpowé Dúnsstj slabj, newšd.članj,
fwčtamilownj bnli. Ze fe arcibiskUp Trondj:
hemský strany Kristčanowy držel, žawcdl Lute:
rčmstwo w Norwegsku. Jslandčané fe dlaUho
brúnili,
posléz Uslčxblť w horliwosti a z bčxzně,
že bťskUp qrgčch sťat byl, také přigali LUte:

rňnstwo.
Ynǧličan.se

zapýřj až po dneš při té
wžpomjnce, proč, gak a od koho reformacj w
Nnǧliěanech Uwedena byla. Hauebnémn Gin:
dřichu fllj.,
genž 88 let w Ynǧlččanech krax

lowal,

napadlo pogednaU, abo od Kateťinp,

choti swé, byl rožweden, š kserau 17 let w
ssťastněm manželsiwj žiw bpl, tťi syny a dwč
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dcero zplodťl. Za pťjčťnu ,Udňwal, žeby byl
sňatek gegčch neprawý, an bylč sesswagřeniJ,
ale přjčina oprawdowčx byla, že Uertnau lúskau
zahořel anně Bulnowě, spanilé dwořance Ulle.)
Repowolil papež; krčxl pak cižoložil, neipotom
se dal š LlnnaU tagně oddasi a posléz Kate:
řťnU žapudiw

š nowaU

chotj swaU

weťegně

wystaupil
Qboge žagisté mUsel žawlbnauti
papež fral pak pohrdna papežem a od Řjma
fe odtahna š pomocj daremnčhoTomússc Kran:
mera, kteréhož na wyfoké rnchownj hodncžsti
Ufadil, prohlčxsil se ža neobmezenau neywyšssj
hlawu cjrkwe; cjrkewnj statkn Uobral, ale mnoho
katolického

podržel.

Ty

newsslfchetněgssj mUže

(gako bnl biskup Fisser a kanrljř Tomúš Mo:
ruš) odsuzoxpal na smrt, paklč ho za neobmeze:
nau neywošssj hlawU rjrkwe Užnatč Uechtěli.
Mčl pak Gindťich Uul. ssest manželek po sobě,
a z tčchto gen 3 přčroženau smrtj zemťely, dwě
odstrčil, dwč odprawxl, gak mťle ho omrzely, po:
flednj tolčko lstjussla Usmrcenj swěmu. N takowý
e) Bhla sice Kateřťna wdowa po ?lrturowi, bratru thdťi:
chowU, ale Nrtnr š nj nebwl pro swau nedUžtwost a orz:
skau fmrt ant oddán, gsa toltko gcgjm šenichem, a protož
tjm mene gi poznal gako swau manželfu, w mimo lo
dal papeš i statuj ada k sňálku Gčndřřchowu ď Kateřjc
naU srre powolenj
U) Kry; se Gňndrtch ď YnnaU Bulnowan zasnanbiti chtel,
prawtla gemU matka gegj: Králi! pro Boha waď pdosjm
racte powášttř co dělate ďdcerau mau sezasnaudlti chtege;
nedoť Uahljdnelell do swcho swedomj a wzpomeneteli
psooeřuznatt musjle, še qesk Ynna lak dodře dcera má
gako wasse(e Naceš Gindřlch: Necht est, k,i chce; gá gi
poamu za ženu. Pozděgl pak tuto ne tastnaU Ynml dal

odprawilt Boosi Ref und Reo 2 B. S 89d

2!!4
byl Gindřich! to gest ten anǧlický reformútor, grnž
2 krúlowny, 2 xkardťnňly, 2 arcibiskupy, 18
biskUpů, 13 opatů, 500 přeworů a mnichů,
38 doktorů prčxw a boť,xoslowj, 12 wéwodů a
hrabat, 164 sslechtčců, 124 messťanů a 110 žen
odprawiti dal::e). Po geho smrtč bylo w re:
formacj pokračowčmo. Syn a UústUpce geho.
byl EdUard 71., kterýž re 1583 zemřrl. Z
ostatnjch geho jdjtele byla gen Marťe, dcera po
geho prwnj manželce, prčančx, a ta se snažčla
katolickaU wer w Nnǧlččanech opět obnowiti
a ač nřkdy pťjfně zakroččla, ncžaslUhUge přjgmj
:krwawčl,e kteréž gč protestantť rdčmoagj, po:

wúžjmeli, co katoljcč dťjw a napotom wytr:
pčri mnsrkč; mimo to wěděla ze kussenosti, že
wssechna nesnčxz gak w gegj rodině tak w lidu
z nllačchd cjrkwe katolické pochčxzj. N. 1558

zemťela a Mžběta, newlastnj festra gegj, pano:
wala po nj. Ta sc mohla žagisté gen co proa
testantka na trůnU Udržčti, neboť gj powažo:
wala katolickci cjrkrw galeožto dcerU Nnny BUl:
nowh, za dceru nrmanžrlskaU a lUdn k panos
wěmj za Ueschopnau.
Ynǧličani si to Uechalč
ljbčti, an by se ginak pod wlňřU Maric ŠtUarx
toron, krúlowny Sko!ské a tety Ylžbětiny do:
stalč, kdežlo swaU wlastnj panownici mjti chtěli.
Lčcoměrnci Nlžbčta počjnala sobč opatrnč; ne:
e) Zprwn báǧčl katolickan wjru proti Lutrowi. gessto napsal
pogcdnánj o fedmerU swárostj, začeš ho papež titulem:
dbagitel wjryee poctll. Ctný tttul podržel, pozdegi alc zar
kázal pod ztrátan brdla weřitč to, coš w oné swé kutzc
dyl napsalo Rottefš allg. Gcsch. 7 B. S. UZ.
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chala se po katolčckU korUnowatč a poněwadž
by gť žadný biskup gčnak nekorUnowal, pťjfa:

hala také, že katolickaU wer w zemi zachowa
ZbaUťenj we SkotskU přinUtčlo tamněgssj fra:
lownU Marči k útčkU a bywssi od swé tety
Ylžbčty š welkaU Upřjmnostj a lúskaU do Nn:
gličan zwanťx, poUtekla se k nj, a ta gj u do

wťzenj wfadila, l9 let w něm gi držela, a
posléž stjti kč:zala, cjtjc dobře, žcby Marče
wčtssj prúwo na trňn Nnǧsčcký mčla, nežlč ona
sama. m JakUb, krčxlSkotský, syn po sťalé
Marčť, nňsledowal NlžbělU. Ten gfa katoljkem
w katoljcjch tu Uadťgi wzbndil, že gčm alespoň
pončkud Ulehčeno bude; ale nepťňtelé gegčch
dokázali samýmč úskoky, že protč katoljkům e:o
proti zemským žrčxdcům z.ikony zostřeny bylw.

BohUžel, w zanalstwj swém zapťisúhlo se 13
katoljků, že krčxleč parlament (snťmownn) pra:
chem do powčtťj wyhodj. Bylo to ale wyzra
zeno, poněwadž geden z těch spsklých swého
přjlele střahl, aby do neoblčžssjho fněmowanj
nechodčl an fe stane něro strasslčwého Wysse
tťowanj dokazalo a kral sam doswěděil že
mčmo 1Z katoljků žadný ani dost malo o tom
newčděl Yn ale protestantť zapťisahnUtj Uě
kolčka ssilených hlaw Ustawčěnč katoljkům wyčj
tagj, tjm dokangj, že by radť mčllčonům pťťčtlč,
oč pťed půltřetjm stoletjm 18 toliko se pokUsilo,
a že pťjlťš hladowj býlč mUsegj, ponewadž na
sbnilé kosti tak dlaUho hlodagj. Mťmo to dalč
protestantč dťjwe sspatný přjklad, an giž xr.
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1567 w Nntorfu prťnre z Parmy a ro Haku
celaU HolandskaU radu prachem do powětřj
wyhodťti chtčlť.

py,

W Nngličanech podržela ǧedna strana bčsku:
gakožto nástupce aposstolůw, odtUd cjr:

kew biskUpskú; ginél strana biskupy zawrhssi,
fwčťila zprawu cjrkewnj starssjm a chtčla čť
stegssj křestanstwj zawésti, odtud prešbiteričmť
a purčtani, an ťecké slowo orešbťter: starssj a
latinské slowo: puruš7 čistý znamenčt. Tčto pu:
ritémi se w pozdťgssjch časech ždwihlč, a zawedli
pozneněchla lůzowlňdu. Katoljcť bwlč obžwlňsstč

we Skotfku čjm dčxletjm che swjrúnť. Syn
a nňstUpce JakUřxůw, Karel l. Upadl w nenú,
wist welikau, že se š fatolickau prčncčznau,
FrancaUslean Gindťichownau zasnaulšil.x N mohl
cokoli ččnitť, Uezachowal se diwým prešbiterťanům,
ikdyž přjfnč š katoljky Uakladal a knčžj od:

prawitť nrchčtwal býwal winěn z papežnirtwj
K tomu se grsstč gedna sekta wysleytla, seleta
Jndependentů
(nezčxwislých), kteťjž magjce za
to, žeby wssechni k rodu knčzskénm patťťli, od:
stranťli wssecky žwlússlnj kazascle.
Gak mile
se kdo domýsslel, žebo dUch naň přissel, kcizal.
Blčxžnowstwj swěx kladli do bčblj a mysleli, že
z biblj kčxžau. Walter Skot w romňme swém
dTř,esstěncče wyznaččldobře počjnémj gegich. W
čelo„ gegčch se postawil Qlioer Kromwel, wo:
genský důstognjk a pokrytský pobožnůstkňř. Krňl
Karel byl žagat, Uwěznčn, ze zrčxdy zemč oťxwi:x

něn adne 30. ledna 1649 sťat. Syn geho Karrl
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jl., kreil Skotský, Utekl do Francauz a nawrň:
til se teprw xpo smrtč Kromwelowě r. 1659,
kdhž se Nichard, geho syn dobrowolnč z wleidy
poděkowal, a byl r. 1660 za krúle Ynglického
wyhlússen. Nrž katoljci byli Ustawččnč .Utla:

čowémť, ano gako cjsař Nero šapňlenj ija
na prwnj křesťanh swedl, taf ,i welký, r. 1666
w LondUnU wzniklý oheň, bnl beze wssj přjččny
katoljkům pťičtčn. Llž posUd stogj w Londynč

pamětnj slaUp, na nťmž tato hanebnčx lež nm
psčma gestee). Prončxsledowúnj katoljkú trwalo
až do konce 18. stoletj, aUplnč ale nepřestalo
dofud. u We Skotsku neydřjwe Učenj nowé
rozssčřowal Patrik Hamčlton. Byl sice l. P.
1528 Upňlen, ale prúwč to rožtrpččlo myslť a
duchowenstwo nemohlo semena žlého Udusiti. Po

Hamiltonu wpstaupit Jan Kno:,

zaslepený a

sUrowý ssjlenec,x gcnž řjkúwal, že radčgi 10 tčsjc
nepřútel wdj, než,ťby mssi čjstč nechal. Umřel

1572,

mjsřo geho wssak Uastaupil Mrlwčl,

též

tak diwoký ssjlenec. Nle Uroto předce nezmčžela

katolickei wjra we EkotskUz u

Jrsko,

ostrow

swatých, žezlem Llnǧlťckým gčž sedmstoletj sewťeno,

trpčlo nenche š počč:lkem stoletj 16. Jrťani
byll od starodč:wna swým panownjkům oddánť,
ke každěmu hostčnnj a wčrnj cjr“kwi katolčcké,
byťby sebe wětssj bjdau a nauzj zúpasitč mU:

selť. Stalky

a úřady cjrkewnj gsaU w Jrsku

e) Pope, Nnglický básnjk, přirownáwá tento pamětnj flaupš
wpsořémU lžtwému kolohnátu řka: ďečam, kd: Londpnsio
k nebi sabagjcj slaup gako dlanhýokolohnát hlawu swau
Zdwúhá a lše.acBoosiowa rcformacj a rcoolch u. 483.
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dčmi duchownjm biskUpnickým, genž pronaǧawsse
ge, přjgem fwůg w Ynǧlččancch rozmrhúwaqj
Kněžj kalolččtj gfaU zUstaweni

w té neywčxtssj

naUži, proto ale w powolanj
swém předcc
neUmdléwagj. Yby Zrčany hladem wymoťila
wlúda

Ynǧlčckčx, rožděsila gegich zemč mežiYnǧlťa

čany, tifjce gčch pobila, wyobcowala, a wydala
zahynUtj. erkew katolčckú a nčxbožné gegčch knčxž:
stwo zčlstúroč: gčm úlěchau, kteréž gim naposledy

ď pomocj Božj oswoboženj a swobodn wymůže.
We Francauzjch bnlo Učcnj Lulrowo pro:

kleto aKalen

odtathď

wwbnčm,proto se ale

předce ža panowčmj slabého Gčndřicha ll. leda7
kde nowoty Ukazowaly, a ža dnň neplnoletěho

Frantčsska ll.

a mladého Karla lx.

poždwihlč

zde Kalenčsti, ússklebněHUǧenotčck:)žwčmi, hlaw
swých. J Uččnili spťlenmj, ktrréž bohoslowci
gegčch, obžwlčxsslčTeodor Beža, welmi schwúlťlč,
ale když se proneslo, swůdcowě ge museli zapla:
titi krkem. Než princ Kondé w čelo grgich se

postawčw, Uččnčlspčantj nowé, a HUǧrnoti se
doansstčli welikých bezprčtwj ploti kaloljkúm,
mnťchy a knčži wraždjce, chranm stkwostné pa:
ljce a nčxsiljm na swaU stranU giné nUtjce. Y
tak fe strhly welfé občansié walky, a při fwadbč
Gčndřčcha krale Nawarfkého 8 Marketau sesťrau

Karla lx
neočckaroaně a dúwno tagené rozx
hoťčenj w swato Bartolomčgské noci, dne 94
e) HUǧenoti slaUliKalenistj proto ponéwadž sew noci tagné
schwázjwalt a o králi OUǧowi fe powjdalo,

že bo okolo

mesta Tonrď dnch gcho w noci oochazel Notteko Welta
gcsch. 7. 197.
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frpna 1572 nagednan wwpuklo. W sečč, kte:
rauž šlomysln: cjrkwi pťipočjsti chtčli, klerauž
ale wlúda sama naosnowala, :xadlo 786 proteš
stantů.

Protestantsslj

dčšxopťsowé xočc zwelťčUgj,

Udúwagjce, žeťxy 100,000 Prolestantň zabtto
bylo, než o tom mlčj, že w Qrteǧu šawraždili
protestanti .š000 katoljků, a 2uu300l) nmichů a
giné do stUdnčc žce Uwrbli, ba i ža žčwa žahra:

bali. Francaužssý dwůr rošhlúsil, že se Bartolo:
měgska seč stala proto, pončwadž wnrxútrúno
bylo, že fe protestanli :xrotč krňlč spilelč; paprž

Řehoř )čljl trdy š radosii, že frúl psč žčworu
byl žachowčm, držel MZ dšum,
což prorestanlť
w th rožnm wykščxdagj, gakobw byl tjm prox
geročl fwaU radost, že tolik HUǧcnotů žabčto

bylo Gčndťichlsi, eril Nawarstý, šdčdčlann
raUšsiý trčln, a aby Francaušy Upokogčl stal
se katoljkem Přrǧe Katoljkum i Huǧrnotům
wydal l. P. 1598 lčst Nanteš:ský, we krerémž
Huǧenotům swobodné wyžnúnj wjrn i wstaU:
penj do snčmowny dowolil, aby tU ncirod ša:
.stupowalč. Kalenisti alr poťúd sc wztekali a
žgewně

Učťlč, žeby

paprž

Llntčkrčst bnl;

č tn

gakýsi žtřesstilý člowěk, Frantčssek Naoaljak,
wžal krúle w podezčenj, žeby Ž njmi byl sro:

zuměn, zawraždil geg dne 16. Kwčtna 1610.
N. 1628 byli Huǧrnoti pťeUloženč; mnozj ge
ale chtčli mermomocnč

gčch 6700

Ludwťgxlf
Holand

pokatolčččti, a proto

wystčhowalo

N

se

1685 wyzdwihl

Nantš ský list
a Belgir bywsse tchdaž gednjm
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krňlowsiwjm patřčly cjsaťi .Karlowi U., kterýž
nowoty náboženské wssemožnč žamezowal. Předc
se tU Usadčly, a třesslčwci fekta nowokřtěnců

fe

tU wyskolla NasťUpce KarlUw, Filip lj zalo:
žčw nowa bčkapska sjdla wHolandU a Belgii,
ostřegi žakročil proli bludařům; že fe ale wýfad
Nčzozemských dotekl, spčkli fe proti němU ne:
spokogenci pod plússtčxm wjry, a způfobili skU:
tečné powstčxnj, a tak to dopadlo, že krage
fewernj odpadly a repUblikUHolandfkaU založili,

a .Kalenstwo dostalo w nich přcwahn, ale celú
Belgie zustala katolicka Přjčinu, že reformacj
w Holandu Uwedena bnla, dala jchUdla a šon
stla sslrcldta, wedrnjm Wilčma, wéwody Qránx
ského, takowj lidé w bauřjch zjfkagj a k lomu
polťrkxugj rrformacj. Synoda Dortrechtskét Utwrx

dila 1618 wyžminj Helwetské w Holandu. Yle
Brlǧowé, w bauřjch francaužslých Holandu pod
wlúdau

Qrémfkau

přiwtčleUi bowsse, nechtěli

š Holandem gednjm kralowstwjm býtč, poně:.
wadž 2 milliony protestantU Holandskýcb welmi
škracowalo 4 milliko katoljků Belǧčckých, i
we wjře i w prawech N 1880 odtrhla se

Belgie od Holandn,a asiala
famostatným;

fe krňlowstwjm

a pakli že katoljci Holandsstj až

podneš Utlačowánč býwagj,w wkatolťcké Belgii
prostomile kwetan i cjrfew č stéct.:::) Toť gest
kratičké popsúnj žewnitťnjho se rozssjřenj prote:

stantstwa. Yle gak to š njm wypadalo wnčtť?
Q Učenj se přeli. Helweti zawrhli šakljnčmj
e) J w Holande saměm cjrrew ratolictá očlhlcde rosted
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x zlého dUcha pťi křtU (ErorcčšmUš),
a proto sr
bo Lutrrčmč pewnč drželč. Krel, kancljř Sa:
skébo wolencc Krčstčúna l., žčxdagc si LUterčmp

a Helwety spolu fgednotiti, chtčl C:orcišmuď
wyzdwťhnamč; ať, tU fe Lutrranské dUchowen
stwo fpiklo a dokažalo, že bhl Krrl do tmawého
hnnsného žalaťe Uwržrn, až k fmrti tu trýznčn
a posléz fťat, a to skrzErorcišmuš krerýž nynj.
ode wssech protrstanlů wůbec wnhosslčn, za po
mčru držún a lčdu neznúmý ǧest. u To ssjlené
Učenj o kťesťanské fwobodč nadčlalo množstroj ne:
kčlzaných lčdj; tU chtčlo duchowenstwo prostředkem
přjsným pomocč, lčdé bylč na penčzjch pokUto:
wč:nč u
nebyli k wečeři Pčmč pťčpausstčnč,
cjrkewnj pohťeb byl gčm odepťen, na lrssenj bylč

wystawěnť a t. d., ba tak pťepiatě siLuterúnsstj
dUchownj počjnali, že byli za ly nenwětssj tra:

piče powažowani k p w Brunšwťku Tu
gakýš Hennčnk Brabant popudčl lidu, žef
tafowé ukrutenstwj ljbčti nedal Proto na člo:
wčka tohoto Uwalilo duchowenstwo luterčmské
klath a nalhalo, že ho ďč:bel súm w podobč
krkawcowě po Ulicjch ho,nťl. J hned ten tak
lžiwě nazwaný ofwj„cený lčd opustil Henninka,
aduchownj luterúnsstj ďprčanjmč nčxhonct se ho
žmocnčwssr, wfadčli geg do wězenj. TU ho ňe:
lčdsfy mučili, nohU mU zlomilč a na zlomeninu
mu přiložili ssran, nestydalč ho zohawili, frdce
z tčla mU wytrhli, přeš ústa ho njm tlaukli
a tak ho zabili. Hennčnk Brabant srdnatč
trpťl a Umjrage zwolal: dTotě pro wlast bogo:

262
watč!e Y to byla ta Uowai fwobořa! to nowé
Ewangrlium! u Q prwotnjm l,dřjchumčli mno:
ho rošepřj mešč scxbaU. Podlé Lutra wyhladil
prwotnj
hřjch w nassj přčrozenostč rozum a
swobodnaU wůlť, trřy cclau dUchownj ččxst člo:
wčxka. Patrnoť, že ua takowý špůsob přrstčxwú
člowčf býtč člowčxleem, wykaUper
hodným a
.schopným.
Flacčuš fe gesstě ,šťetelněgi, nržli
Lutr wyǧeidřťl, řka: že prwotnj hťjch kpodstatč
pťčrozenosti lčdské Uňležj. To lidem oči ote:
wřelo, a ač mčxl Fkaciuš gakožto Luterčxn pra:
wdu, bhl zawržen. Nrprawěho Uťenj mčlč dost,
ale zgewnč se š njm Uefmělč pronésti, kdežto
předce Učenj prawé tjm účinněgssj a ljbezněgssj
g:xst, čjm gafněgč se pťexdnčxssj.mu Q tom, coby
8 bčblj ččnčlč mťlč, tuké se LUtrrčxni pohúdali.
Dle Lulra fe owssem zčxkon mrawů nehodčl pro

lidi, rožunm a swobodné wňle zbawené. Pr.iwem
tedy chtčlč nčkteťj tomu, aby se oj žňkonu do:
cela mlčelo a tolčko o wjťe kúzalo. Lutr ale

protť swému wlastnij

Učenjrozdodl, řka: xže se

mčc o zňkonu mrawň kčlzati, ncxbo třeba by možmi
Uebylo, zčxleon plnčti, žr předc nahčmj bčxzeň a
k pokčmj že dohčxnj.(( Tale tedy zčxlržj Ueyche

na béxšni, na strachu. KristUš i apčsstolowé
geho Uaprotč tomu Učj: deo
mnobo milUge,
tonm bude mnoho odpusstčno.ceu Ze Uenňwist
a odpor od prawdw fwčxdj, oswčdč:lge LUtr
patrnč.
Ybo gen cjrkwč staré odwjral, Učil též,
že dobťj skutleowé nic nrprospjwagj.
Co mň
tedy člowčk Ua fwětč člnčlč, Urli sttley dobré!
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Wždhť pak fw. JakUb prawj: Kdo šnei dobře
čťnčtča nečinj tak, hřessj. Wiča Melanchlon,
že ono Učenj LUtrowo mUsi za febaU tňhnaUtj
lhostegný, bešbožný žčwor, obréatťl; ale č hnrd
bo wčnťlť z pawežnčctwj, ano kdnž Major maU:
dče prawil, žrbn dobřj sleUtkowék spafenj po:
tťebnj bylť: wostaupiw protč němU Nmšdorf,
naopak possrtčle twrdil, že dobřj skutleowéč
swasenj sskodlčwč gsau.

NU, rož tedn

kowé k foafenj Uapouxúbagj?! u
činU wňdy dalo

zlj skut:

NowaU přj:

to strasslčwé učenj Lutrowo,

že Bčch scim w člowčxku wsse působj; nebo tjm
fe steiwú člowčxk toliko něxstrogem, Bůh pať

půfobcem Zlého, nrboli hťjssnjkem. J toto Učenj
Melanchton zmjrnťtť chlčge, prawťl: že při obrú:
cenj hřjssnjka neydřjwc púfobj mťlost Božj, člo:
wčk ale že mej sooluauččnkowatť, aby milosti
Božj alesooň pťčwolťl. N nazwalť to Syner:
gišmuš (spoluaučinkowňwj), a Swnerš;ťsté bylč
welmč prončxsledowňnč, a Bťktorčn Strčǧel 30
let wysedčl w žalňři, že ho hcigčl. Toť gest ta

protestantskě: fwrboda swčdomj! u

Gčný Učrný

protestanrský
Uččtel gťstťl, žeby Krťstuš nasse
osprawedlnčxnj ne pox:lé lidské, ale podlé fwé

Božfké pťčrošenostč byl působil.

dřrgč Qsiandrowi

Yle protč Qn:

wowstaw StankarUš

twrdťl,

lže bh nčxš KristUš tolcko podlé swé lčdské, ale
ne podlé fmé Božské přčrozenostč byl wykaUpil.
J tU se z rodo strl,dlo Ua unioersirč Krčxlowecké

ǧedowaté hňdky, a rožměxhaly se po celých Pru:

fjch, až bpla strana Qsiandrowa

Utlačena. au
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Melanchton
stowo

ani nepsčansstčl,

wssUde přjtomno

bylo;

žeby tělo Krč:
než co sam o

Swatostč oltarnj wčřil to anč Katoljkům ani
LUteranům, ani Helwetům Urččtč nrorednassel
ale femotam se wiklage, ť š Luterňnč i š Hele
wety se rozbratřil.
Přiwržencč geho bylť za
skryté Helwety držčmť a dostawsse pťewahU,
opa:rnostj a lstj wrťegnč lehčili LUtrowo Učenj
o Swč:tosti
oltčxčenj. N wssak i Lutr
mčl
mnoho staupřnců a ti fe zbaurčwsse pťiwr:
žence Melanchronowy Uwrhlč do wťzenj, kdež
mnohý Učenec až do smrtč scbradl uu Barto:
lomčg Nčbuš, lUteransleý bohoslowec, zosskliwčw
sobč luteranský nesmysl, stal se katoljkem n
gčný wýtečný luteranstý Uččtel na Helmsstadtsie
Unťoerjctč, GťřjKalčnl, negen že Uťenj Luřrowo
o wssudepřjtomnosti těla Púnč a o společenstwj
obogj přčrozenostč geho w pochybnost bral, ale
doznal také Nihowi, že fe nčxbožným katoljkům
nadčge fpasenj Upťjtč nemůže. To dalo weliké
pohorssenj,
řjkalč tomU Synkretčšmuš
t. gx.
matenj wjrn, a nowé a hrozné hluky w tčxbo:
rúch protestantských se zdwjhly.

U Kalenů

se lépe newedlo; wssude byly

rozbroge a hčxdky. NrmčnčUš, profešsor Leydenský

w HolandU zawedl r.1603 ?lrmčniany,genžKal
wjnowo Učenj o wččném předťjzenjBo jm co učenj
8 dobrotau a maUdrostj Božj fe nrssnassegjcj
docela zaňorhlč Gmenowalč se také Nemonsstranti.
W
Nnǧlťčanech mčli prewahu na chwjli
Prefbyterčanč uuu na to Jndependantč a tak

265
nazweimč Leoellrrš. U tčch prwnjch mohl kčxzatč,
kdo chtčl co chtěl, a ti drUšj oťiwlastňowalč
wsseckUmoc lidu a krčxlem shrdalť. Neyhlawnčgssj
protestantské srlety byly w tčch dobcich: Nowo:
křtčncč (anabaptistč), genž křest djtek, swňtostč
a obyčege cjrkewnj, zewnirťxnj křesťanstwo, wčdyu

a UmčUj žawrhowali. u
fslj,

MerUčtč ž nťch wy:

chttce Ua šoňfob starúch kťefťanů žjtč,

žax

loby prciwné, psjsahu walkll, rožlaučenj man
želstwa (lrč skrš cizoložstwo) šamjtalč a odrostlé
křtčlč u Šwenkfeldčanč, kteřjž wag počatrk
mělč od Sležana Kasspara Šwekaelda.
Trn
w Učenj o Swatostč olrařnj a o osprawrdlnčmj
š LUrrem se UesrowUčanl, a mčl za to, že na
zewněgssj cjrkeonsti nic, ale na wnčtťnjm žbož:
Uém žčwotU wssecko zúležj, což welký omyl gesť;

neboť, pakli cjrkew nesčxzj, Bňh žiwotu intť:
nij
šdaru Uedčl. wu NUtirriUčtčxři, Unitúři,
obzwlčxsstnč Socčnččmč Trogčcč Božskau,

Božstwj Kristowo a DUcha Swarého
Božstwj otcowo bňgjce;

totiž

Upjralč,

gméno wedaU od Souu

cčna a bylč pťedchůdci nassjch Ž rožUmem wěťj:

cjch prorestantů, genž ša prawé magj, co po:
chopčti mohaU, ostatnj wssr etUpj.u We Fran:
caužjch a w HolaUdU powstaly sekty, kteréž
rauhčxnj neyhrožnčgssj rošhlassowaťh, Boha, Kri:
sta, wččnost, ctUost, manželstwo, Uebe, peklo
žamjtaly, w těch neyhanrbněǧssjch neprawostrch
se wčxlely a wsseho zbiblj dokazowaly; z čchož
wyfwjtú, že každý w biblj nalrzú, cjož wlastnč
w Učm samém gest. Gčné sekty byly Herrnhmi,

12
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Quakeťť, Melbodčstč a t d Nlc an Ž heidkamč
aUč šr scktami se giž ;abýwatč Uebudeme, an
patrný chmysl a ž lolxo wypUklý wzlek ossklč
wost půfobj
Ncnj dťwu, že Melanchron mezi
pťjččno, proč rad Umjrň, i to postawil žr grg
smrt od hassteřčwých, fobč odporUgjcjch prote
stantkadch bohosloch wyswobodj.
Taklč to mezi Učenýmčnrkatoljky wyhljželo,
sprostý,

Urkatolčcký lčd muscl axcčť na mUoho
núfobUé sckty rožpadnautč
Počet gegich gest
nesčjslný, ale to si Hrotestantč ža čest kladau,
důkaš w tom hledagjce, že fwobodnj gfaU. Toť
bh se raké sřéct wychlanbatč mohl,

že rošlččné

stranh odporné w sobč chowagc ten neyfwo:
bodnčgssj gest kdežto š prawaU swobodaU wždy
gednota gest spogena, a ta prinassj čest
ZbaUřčwsse fe proli cjrkwi a wrchnostč dU:
chownj žbauťčlč se prorestanti i prorč wlúdč a
wrchnosti swčtské. LUtrowo Uťenj popudilo gčch
k tomU.

fe.

Lčchotč lčdU, nabécdal ho k oswoboženj

Sauwčký EraŽmUš napfal takto:

dWidčl

gsem lťd z kúzanj pťčchúzegjcj š dčwokým

čegem, š wyhrožUgjcjm pohledem,

oblč:

tak gakoby

prěxwč krwožjzniwých řečj byl wyslyssel.
N wť:
dčl gfem tento Ewangelčcký lčd wždy pohotowě,
zbranj se chopiti a tak fnadno k poreižkčxm gako s
k hč:dkúm fe strogčtč. u Nolnjci scxzrotčli, a od
LUtra proti mnčchům a knčžjm ssrwani gfaUce,

porllssili brzo občanský pořadek a Upjrali po
rpčnné danč. Tomaš Muncer, Protestantfký
farčxť, postawim

se w grgťch čelo, slčbowal gčm,
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že ťjssi nowaU, řjssi rownosti a stegnostč žaložj.
Ll i hned se rozmahalo strasslčwé pozdxoižrnj

w kragčnach porýnských, we Šwabjch, we Fran:
cii, ro Durčllkňch, w Sasjch
BUrčcč se nazú
wali wgasným zeistUpem,(( ale ta grdina gasnost,
kteraUž wčckol sebe rošssiřowalč, zúležela w tom,

že klécsstery a hrady žaoalowali.
Pcilenj a
plenčnj, wraž dčnj a boťenj a gťna nefčjslnú
UkrUtenstwj dčla fe Ua bjlém dnč
LUtrranske
kašatele U sebe magjce, odwolawali se Ua Učenj
LUtrowo, zrowna požadUgjce, aby gegich počj:
nč:nj hélgčl, an se scim proti wssemu pořcide
pozdwihl.
LUtr do welčleých rožpaků gsa we:
hnčm, swedl zbaUťenj na twrdost katolických
knjžat a biskUpů: bUřičů ale nrpokécral, gfa
sobč powčdom,
že gesť súm gegich počjncinjm
winen, wljdnč toliko ge ncwomjnal, š přepialan
zdwořčlostj w listU fwém

a bratřjmť(( ge našýwage.

)x,swými milýmč pciny

ij

lčl gen olege

do ohně, a rolnjcč zůřili gesstč hůťx.

TU tedy

wyzwal LUtr knjžata, aby rolnjky pobilč gako
wžteklé pfy, a Melanchton sandčl, žebx2 se tomu
dčwémn,

neswatémU NčmeckémU lčdU gesstč ménč
swobody dopťjti mčlo, než mčx. Nolnjcť ale
z úst LUtrowých dokcišali, že gčm za prade
dčxwú. Erašmnš pak, mUž maUdrý a Učený,
pčedhodil LUtrowč 8 celým prúwem: dTeď žnemr,

co gsi nafel. Ty fe arcťť wymlanňš
řka,
takowú že gest powaha slowa Božjho; gú wssak
ti odpowjdňm, nmoho že na tom zčxležj, kterak
se slowo

Božj

pťednčxssj. Ty fe sice k bUťččům
1 2 e:e
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hlčxsiti nechceš,

oni

ale

fe blcisj č tobě,

a

dobře wjme, že mnozj š Ewangelčum fe wy:
chlaubagjce, nciwodnjrť tohoro ohawného šbaU:
řenj gfaU.(: Dnc 15.KwčtUa 1525 bUlo črtné
wogfko sedlskéwyhlaženo, ::e)a Mlmccr byl šagat,
mučen a odprawene Přrd swau smrtj Uznaw fwůg
blud prjfabau se ho odřeknul a stal se katoljkem.
Přečasto nrkatoljci žhragj, žeby bola reu
formacj pokognčqi, krafnčgť a wýborněgč wy
padla, kdoby gčm Ueboli katoljcč wssUde Uře:
kčxželi. Yle gak to samé dslowo označuqe, prote:
stantstwo chowčx w sobč odpor, nebolč zwaUrU

a celé djlo orotestantů

trwň genom proto až

do nassich dnů, žc na swětč gsau gesstč katoljcč,
protč nťmž se šrocUgj, chtjce gčch potlaěčti. dey:
by protestanti docela samotnč a samť sobč zůsta:
weni bylč, wysiaupil by křiklawý w geǧich Učenj
a fektúch fe naskytugjcj odpor tak na swčllo, že
by fami proxti sobč! bogugjce zňho fe zniččli.
Důrazný
důkaž nécm dalč hned ž poččxtleU w
mčstč Mtřnstru,
kdež sc třesstťwčx fekta Uowo:

kťtčnců (anabaptistů) zdržowala. J stalo fr,
že protestantč wssecku moc dUchoij w Sasjch
knjžatům, w Genéwč nčkterúm zpupným šwol:
njkčlm, w Můnstru

ale, w mčstU Westfeilském lťdu

obecnémU dali. W MůnstrU wystaupčl r. 1582
gakýsi ssjlený Bernard Nottman, kaplan swato:
Morčcký, dčlaǧe čest, gméml swémU, znamenať
tolik lco rytjř.

Na ulčcjch hlafage Učenj Lutro:

wo popudil lidu f obrazoborstwj
e) Pjssc se, še na 1oo,ooo.

Urad byl
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8 protestantským knjžetem, Fčlčpem Hešským,
srožumčn. Jan Bokbold, krčxgčjz LUǧdUna a

Mathťesrn,
manowť.

pekař Harlemský, pamčxhali Rott;

Ll lčdU obecnémU wssechnU moc dawsse,

gmenowali to prawau ewangelčckau fwobodaU.
Bokhold gako prorok si počjnage, wyhlč:sil se
posléz ža krúle Jana z LUǧduna, wn gakýš
Knipperdolťnk, Ukrutnjk, stčxl gemU co kat po
boku a 12tero Uxužřxččnťli tagnaU radU gebo;
ačkolč žr žč:dné rady nepotřebowal, an dle Udúnj
geho duch mu wssecko wnuť“l, a lčd bUď z po:
wčro, nebo ze strachU, nččemu se neprotťwčl un
každé pochybowčxnj, každé odporowčxnj bylo po:
kUtowúno smrtj. Museli wssechnU knihy fpňlťtč,

a zlalo a střjbro grmU odwésti. Múnstr slaul
Hora Sčon. Každým dnem se množťly oha:
wnosti a banrbnostč. Krcil Jan z LUǧduna si
wzal

tolčk žen,

co fe UxU ljbčlo, a smilstwo

a

nemrawnost patřťly k způsobnosiť, ba i k wjře.
Z dal se slysseti, že wytčchne, abo wssechna
krčxlowstwj swčta pokécral, na ro že trůn Daa
wčdůw šaložj, a panowati buřxe, až KrčstUš k
saUdU přťgde. deowčžený
bťskup Mňnsterský
dal si na obhúgenj nessťastného mesta wsseňxožnč
zúleželt, a posléz se mU podařilo, že ho dne

25. čerwna 1585 š knjžatn spogenými dobyl,
a té nesmjrně mržkosti a bjdě konec Uččnil. Krč:l

Jan z LUǧdUna, geho kancljř a kat bylč od:j
praweni a tčla gegich w klecjch želežných wywě:
ssena.r nn Ll rak toxdopadú wssude, kdež fe
pořčldek cjrkewnj rUssj. S weřegnaU poctaU
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Božj padci také nč:boženstwj, mrawnost a Ucli:
wost k wrchnosti. K čemU také wrchnost, mraw:
Uost, nciboženstwj: postačuge:li wjra k soafenje?
u Magjřť mnozj za to, že swčxt wýssc ǧiž
pokroččl, a žeby to nynj k takowým ohawno:
sťem pťťgjti Urmohlo:

nechť powúžj,

wčlssj fUrowost, erčdomost
tak

že ta ney:

a bezbožuost nenj

Uebržpečnčx: gako hrdčx, sobčckú erěra

a

pokrytfké dančxnj we swan sprawedlnost; ginúk
by Krčstuš řjcč Uemohl, žeby tč neyhanebnčgssj,
neyzawrženčxgssj lidé fpjsse spafrni kiýtč mohlť,

nožlť farťžrowč,a žeifonnjci. Každodennj zkusse:
Uost a pozorowňnj na fmrtelném lůžku toho
dokangj a wwstawUǧj neim wjry prúzdnau
oswčtu dnů Uassjch w brůžoplné Uahotč.
Lepssj a maUdřegssj protestanti bde

protč:
stantstwa a strassliwé ž nj newyhnmrlně ,ply:
nach nňslrdky oplakč:wagj a wyhledčxwagj roz:
ličné ,prostťedkw k fpomoženj; ale ničechož ne:

mohau dokňzati. Gest grnom gčdna prawda
ode wssj bjdy zbawngjcj. Ll prawda ta gest
Bůh a prawda ta 8 Krťstem Pčmem na swět
pťčssla, a skrz aposstolskaU, od Uěg založenaU,
gjm ťjzčnaU a š ,njm spogenau cjrkew wssem se

oznangcx.
Řjmskčc, katolčckci cjrkew fe zewnčtť doko:

nale gesstě Uerožwinnla, a cjlcx swého nedossla;
wssady, kam pohledneme, gest fkljčena a fcewťena,
a wssak wědaUc, co chce, szžile
na bežpečné
drč:ze k předq postUpuge a zkaUssj, že Kristuš
w nj a š nj gest. N kdyby wsse na grgj
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zkňše pracowalo, nepohne se, pewně gsaUc za:
ložena.
ProtestantskaU cjrkew by mohl kdo
chtčl podpjratč:

psxeddceťpadne, poněwadž wnčtř
se rozpausstj a pťi tom fe domnjwci, že gj to
Uesskodj, ba že précwě proso spančlegč wzegde;
což wlastně bUď possetilaU, nebo zanan!čwaU

mysslénleau gest.
Ncž dosič gčž o nemčlých wčcrch tčchto;
radčgi gcsstř w krč:tleostč zewnitčnj děge prote:

stantstwa od Lutroxdy smrti až do nétboženského
NUgšburksfého mjru, od r. 1846 až do r. 1555
popjsseme. Gčž l. P. 1530 Uččnčlaprotestant:
skč: knjžata pšosi cxfařč spolck, gednotn Ewange:
lčckan, we SmalkaldU:
načež katolčckxi knjžata

Užawřela l. P. 1536 k odraně swé liǧu swa:
taU. Darmo ge žwali kkoncčlium, kteréž žper
samč snažnč žúdalč, cjsař meel, gakožto ney:
wyšssj hlawa řjsse, protč swým odbogným knj:
žatům brannč wystaUpčtč, obšwleisstnč an š ney:
hlawněgssjxxl geho neďřjtelem a nepťjtelem Nč:
mecka ŽxFraUcaUzy protč němU roleowalč. Po:
gednaU stčchlť nrotestanrč 85,000 wogska, a
wypowědčli rjsaťč poslussenstwj a bog. Karel
tu dobu nrnxohl proli nim anť defatý djl wogska
pastawitč, ale na dobrau wčc swau se zpoléhage,
žmUžčle tčchl protč

bUťičům.

Bázlčwost

a

ne:

swornost panowala mezč nčmi, a len prwnj
z protestantfkých knjžat, genž se dowčdčl, že
zemč geho osazuǧj, Utckl a ostasnj za njm.
byla

gegťch wwchwčxlemi nčxboženskč: horlťwost

1546!

To
r.

Karel gednoho poxdrUhém patťjčně po:

272
kécral, ale w Uňbošenských wěrech nic Uezrnčnčl.

Kdož mu Ukažowali we Wčtrrnberfrx w fosiele
zňmeckém Lulrčlw hrob, prohlčxsil sr kdosi, žeby
mrtwola leačjřowa xrmbrabňna a spúlena bútč
mčla; odpowědčl Ua to sslčxchrtný cjfař, řka:
dNechtr ldo w pokogi, gčž Uassrl swého saudre;
gčx oak protť mrtwým UcbogUǧi, alebrž proti
žimým.e
Yč tčžce lxwl Uražen a dokonale
swjtčzčl, přrdcr naklňdal š orotrstantn mjrnč, dox
brotuau ǧe cbtě zjskatč. L. P. 1548 řržel w
Yugšburku snčm a laurnčxgssj poxolenčxnýhlawnj
chrčnn anrňlťl
k slnžbéam Bož!m katolťckúsn.
Dal tu též formUli gcxdnoty srpsatť, klercižto
prozatjm až do rozlwřnntj fonrčlinm žachowéma

býti mčla; slaula tafé: ťnterim, k. g. prožatjm.
Katolčcký a protrsiantský bobomluwrc Ua nj
fpolečně pracowalť, psxede wssemi stawn hlasilč
byla pseečtčna a ode wssrch pieigasa, toliko Jan

Fridrťch, wolenec Sasfý,

wždorowal.

ČemU

napotom Tridentský sučxmew prwnjch 7. fedčnjch
Učil, to wsse bwlo w nj dle snwslu obsaženo.
Nad tjm se ale mnozj katoljcč Určxželč, že se,
ač fe to z nanže gen stalo, wrolrsřantům přč:
gjmcinj pod obogj a protestantfkému duchoa
wenstwu manželstwj dowolčlo. Mjrnčxgssj protex
stanlč, Melanchlonowi stauprncč,x boli š Uj ona
kogeni, ale přjsnj Luterňnč gť zawrhlč, řfauce:
dRewěť intrrim, ssclma grst za tjm.e Wssechny
snahy dobrěho Karla, odtržrnce Ado gedné cjrx
ťwe Uwesti, rožbňy fe Ua grgťch urxoulné Umslť;

,a

prolož mrzur gsa z mnohých nrpowedených
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wěcj žůstawil bratrU swčmu FerdtnandU,

nčxbo:

žrnský mjr Ugednatč Tento poroolal pčtlerčlt
řjšské stawy kfnčmu do YUgšbUrka Posléz se

narownanj stalo a na to byl Učinčn, r. 1555
núbozenfký mjr, LlugšbUrkský ťečený, grhož nry:
hlawnčgssj članky byly tnto:

1. Zadna strana nema skrze wer

Uražeti

drUhaU, ale mčx pratelsfé norownanj očekawati.
2. Zeidné ťxšské stawowstwj nemčx drUhé
nebo poddané geho k núboženské proměnč swčx:
dťtť, tjm méně mltiti.
3. W stč:tech aUgšbUrkské konfešsj Ueplatj
až do přčxlelského porownúnj we wťcrch wjry
anč papežskei anč bčskUpskú moc.

4 Protestantč si mohaU ty cjrkewnj statky,
kterýchž fe až do r 1558 zmocnilč nrchati, ale
žadné giné katolijm bratč nemagj.
Z Každý poddaný může swé nélboženstwj
zmčniti a na cizj panstwj sr přestčhowatč, i
wer swau swobodnč wyznúwati, aniž mú skrz
lo na cti a na statcjch pokutowčm býtť.
6. Wssechnh ostatnj srkty gsaU z tohoto
mjru wylaUčenp.
7. Pakllbp bťskup, nebo knčz k aUgšbUrk:
skénm wyznúnj přestau.pil, mčx wssrch swých
duchownjch hodnostj a š nťmč spogených přj:
gmň zbawen býtč.

8 Wssichnč, knjžata č poddanj, genžby
protč tomUto mer gednalč, magj do řjšské klatby

dani býti.
J

fmčle se ptati můžemc; nemohlčnli pron
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testantč, poraženč gčž,
rem žúnlna fpokogrnč
7. člňnkU pozdwčhlč,
pozanechcinjm, ač tak

š tjmto nčxboženským mj:
býti?
N pťedce se plotč
nazúwagjce ho cjrkewnjm
pixčrozený a slussený gest,
že protestantč též tak gednagj, každémn ždU:
chownjch fwúch, kterúž se katoljkem stane, hox
dnost a pťjgem geho odegman, nad to, dú:lťxse
to dřlati, č statky geho zkrč:tj a taU ncyčerněgssj
pomluwaU čest grho zlehčUgj: kdežto katoljrč
fwé odpadlce w pokogč odgjtť nechúwagj, ssetrnč
8 Učmč naklúdagj a gich lčtugj.
C. 8.

Znčm Čridentský.
.x Gdčž gest ťaš, abhcl,dom zřetrl swůg na wnč:
tťnj zécležitostč cjrkwe katolčcké obrútčlť. Težký

úkon meela wykonatť. chnak

se žamlčetčne:

dčx, že rožlťčné nepořčxdky č powrchnj stranU
cjrkwe i kcišeň gegj posskwrnčly, kterýchž cjrleew

anč nezapjrala,

anč newomlamďala;

kterěž ale

protiwnjrť gegj š přjlťssným zwelččowňnjm fwělu
dennč wyhlassoncxalča Mčmo to ale chtěla také
staraU wer swaU naprotť blUdům 8 wssemož:
naU přjsnostj a swětlostj opodstatnilč a upewnitč,
abo dokňšala wčxčnéprawdy swé. Neměla:li to
ale nčxkolťkdrsjtčletj dřjwé Učinťti? Rčfolč; blUd
se mUsel zúplna prowalčtč, aby od prawdy do:

konale poražen

býti mohl.

W protestantstwU

a w geho rožlččných stranúch obnowčlč fe a wya
puklč ď plnau silau a w tčchdneyrozmančtěgssjch
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promčnúcb wssechny blUdy a kacjťstwj, co gich
od poččxtku křesťansťwa bylo. Bylať to tedy
od famého Boha Určťtú doba, w kteréž cjrkew
starý swůg Uňboženský poklad do nowých núdob
wprawťti měla.
Llle Uebnloby lépe býwalo,
kdyby se foncčlťum gčž r. 1530 bylo shromčlže
dělo? Nťfolč; gčž ne z té pťjčťny, poněwadž
tenkrúte lčdé přjliš rozhorssrnť bylč, a protož
pokogně nččebo skaumatč a dňstognč nťčeho roz:
saUdčtč Uemohlč. Ze ale cjrkew w tehdegssjm
pobaUťeném čase 8 takowau Určitostj wystaupčla,
a we wsscxobecném rožgčtřenj Uúrodň a myslj
tak maUdřc rozhodnula a takowé mčstrowské

djlo wykonala, gež wssechna stolrtj obdčwowati
bUdaU: totě ten,neywatrněgssj důkaz neerssť:
telnosti grgj. ,Posléž wyhotowenj Trčdentského
wyzUčxnj padň do tčch let, w kterýchž gak fwým
Umčnjm, tak swaU ncelbožuostj neywýtečnčgssj
mužowé k oslawenj cjrkwe fatolčckése sgednotili,
čťnjce k rozssjřenj a kzachowčmj prawého Uét:
x boženstwj duchownj wogsko; we službč otťese:
ného papežstwj wnnaklcidalč wssechnU Učenofť,

rožmnnost, srdnatost, horlčwost a pobožnost swaU
bez wýmjnky, a w neytčxžssjch osudech doké:zali
nenhrdčnněgssj sjly a setrwalostč. Bylčť to knčžj

z ťúdU Jesučtského,
bUdeme.

o nčmž pozdťgi mlmoiti

Poznňwáme gčž, gak dalece lčdé poznatč
mohaU; ž gakých wnčtťnjch a zewnčtčnjch přjčin
w tom čase aj w těch okolnostech prúwč kon:
cilčUm Tridentské

k spčxse swčla se sesslo.

LUtr
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geho fpomocnjcč š celaU swau drUžčnaU odwo5
lúwalč fe wořécd na wsseobecný snčm cjrkewnj,
papež a cjsař gjm ho přčřklť, ořč každé smlauwč,
při každém Uzawjrčmj pokogc gim ho slčbowali
a onč samč nrtrpčlčwč grg očrkčxwali. Yle když
wsse bhlo pťčprawrno a prolrstantč wčdělč, že
papež a cjsař koncčlčum oprawdowč chtj: zdaž
sc radowalč, že se gegčch tak často a tak mra:

wnč pronrssené přúnj woplnj?

zdali se snažčli

ze swč stranp, aby držěmj geho přčrychlčlč a
Usnadilč? Prěewč naopak si počjnalť nynj, neyo
wětssj fwan spronewčťilost a úskočnost dokazu:
gjce, že koncilčum tcnfrčxt chtělč, kdhž držěmo
býtč Uemohlo, a když držčxno býti mohlo, že ho
nechtčlč, ty ncysspatněgssj přjččno prorč nčmU

wyhledúwagjcr.
Kdo muže takowé lstčwé geu
dnúnj wymlamoatč?
Yle slyssmr ty pťjččny,
z kterýchž konciliUm přčqmautč nechtčli.

1. dKoncilium prý, nenj swobodno: poa
Učwadž pod sprčxwau papežskan stogj, že ge U
magj řjdčtč knjžata aneb od nčch Ustanowenj
lčdé. Ywssak ždalč nezňwčsj od papeže, gakra
o čem w každém koncčlčnm se gednatč mčl?
zdalčby brz Ueywyšssj blawy cjrkwe bylo gaké
koncilčmn? To wsse wčdčlč protestanti ze staro:
dúwnjho obyčege, z dčgopčsn, z nowého zč:kona,

(S. N. 15) a z rozumU.
2. x.Katoljcč, prý, oprawdowč nrchtěgjkon:
cčlčum.(č Ncsprawedlčwý wždh rňd swčldj wčnU
swan na giného. ?ln gčž ke koncčlčnm wsse Uťia

prawcno bylo, gak to nemp(lili katoljcč Upřjmn“e?
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Z. xProtestantč,

prý,

magj w té mjkc

Ducha swatého, že koncčlťUmnepotřebUgj.e Npoa
sstolé zagčsténcménč mčli Ducha swatého, a předc
drželč koncilium.
4. :)KoncilUm, prý, mčlo w Nčmcjcb dro
žňno býti.(( Měli se tedy papež a cjfať podlé
bUřččů fprawowatč,
kteřjž gednau giž Karlau

U.mčxlcm žagali, apozdwťžrnjm lidu otce shro:
mč:ždčné týrali a rozehnalč. Qwssem, bylo do
Wlach powolúUo, ale w Tyrolu, w zemi ně:
mecké tedw, bylo drženo.

N když byla tak mý:

mlUwa meorrsiantů žničrna, zdalč fe podali?
Wymwslili si gčnau wýmlUwU.
Z. :xNemohaU, prý, ktomu snčmu přistau:
pčtč a žawázatč se, aby wúroky koncilčum za
prawé polelčxdali a neporussenč zachowúwalť.e
Co tedy! Zagčsté nic gčného, nežlč stútť na zdúnj ,
swém. Proč se ale odwolciwalč na koncilčUm,
když nemjnčlč přestatč na wúpowčdech geho?
J ten ncysproslxssj člowěk Uahljžj, že každčx ro:
zepře od sandu neywyšssjho posléz rozhodmxta
býwú, š gebožto rozsudkem se wssechnh strany
mUsegj spokogčtč. Zúkon nerozfuzuge febaU súm,
nébrž saUdce rozsUzuge podlé zéckona. Nownčž
tak nrrozsunge bčblj: Uébrž cjrkew, gakožto ney:

wyšssj dUchownj rožfUnge podlé biblj. Wýmluwa
tedy protestantů gest naskrz possctčlčx.
6. :aProto, prý, ke koncilčum nepřčgdan,

poněwadž budejw chrúmě držúno.e Wěonsta:
rodawnú, krúsný obyčeg to gest, koncťlium !p
chrúmč držetť, a protož anč sluchu fwému ne;
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wčťjme an co takowého lidé mluwj, qenž podlé
Učenj a mrawu swčho oččsstčnau, naprawenaU,
reformowanau rjrkxoj se našýwagj!::e) N kde se
mčl tedy slawčtč obecný cjrkewnj sněm, když ne
w kostele: fnad pod ssjrým nebem? N kdyby se
byli cjrkewnj otcowé chtčlčshromcižditč pod ssjrým
nrbem, anrbo na gťném mjstč: byli bo prote:
stanté oočl namjtalč, žeto nenj prawý cjrkewnj
snčm, krerýž se podlé starobylěho xobyčege w
chramU Božjm nrfhromúždil.
N 1545 se koncilťnmzaťalo, bylo alc častěgi
přetrženo, obžwlússtč taU tak nazwanaU Šmala
kaldskau walkaU, o njž gfme Uedawno nxluwili
Poznenéchla ale w celé swé sile wystaUpilo, z četné;
ho fhromčxždčexjpozůstúwagjc a cjrkwi po wssechny
časo obranU, oslawu a hognaU nčxhradUza wssechny

útrapy poskthgjc, kteréž pťetrpřla od zaslepex
ných zrčxdců, a trpčsi mUsj až podneš. Geho
neyhlawněgssj š borliwan UxodlitbaU a swčdomi:
tau

prčxcj Uččnčné Usudky gsaU neislednj:

j. Q Wečeřie Púnč.

Zňdné Božj Uťčo

kěcžanj nezaswěcence a knčžj nežawazUǧe,

pod oboqj špůfobaU pťigjmali

aby

a byťby také

w prwnjch časech wrčeixe Paně pod obogj žpůu
soďau slawcxna byla, cjrkew proto pťedce z prjčin
xxďrawýchma prawo, swatost oltúřnj pod grdnaU
způfobaU Uodawati, obwlasstč an se KristUš pod

grdnaU způfobaU crlý podawa Nežletilj přigjmati
nemUsegj K tomU bylo pťidano čtwero prawčdel
proti blUdařňm, grnž o wečeťi Panč
e) deť

trwal 25 lct! nu xe

giněck Učj
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ll. O Mssč Swaté.

Nčkolč se KrčstUď

Ježjš na kťjžčgednau gen občtowal, pťrdce nčmt
chtěl občt nekrwawaU po sobč zanechatť, genž
bU nčxm krwawaU občt qcho přčpomjnala a žú:
sluh geho k wyhlazenj hřjchů nassjch potťrbných
nč:š účaiřné ččnčla. NekrwawaU tUto občt š tč:
mito slowy Ustanowil: xTo čťňtcxna mau pa:
matkue W této občri gfau wssrchnn staroža:
konnj, obražně tolťfo občti dokonany Msse swata
grst oprawdowa obět smjťenj, paflč žr gi š pra:
waU kagicnostj slyfsjme Msse swata nrččnj UgmU
oběti kťjže, alc rozwadj na naš požehnanj, teu
kach ž obťtč křjže Proto se přč nj za žťwé č
mrtwé modljwame. Čtr sr sice msse swata ke
ctť a chwale swatých: občt ale, pri nj konúna,

podčchi se BohU toliko, a Ue Swatým.

Pťč

mssť swaté grst wssecko fwaté, a poždwčhUge nč:š
k Bohu. Yčkolibh k přčxnj bylo, aby wčřjcj při
každé mssč fwaté skutrčně přčgjmalť, a negen si

toho žúdali: proto ale předce kžawrženj Uegsau
msse swaté,

přč kterýchž š knčzem žčldný gčný

nepřigjmú: poUčwadž od slUžrbnjka cjrkewnjho
za wssechny spoluaudy duchownjho tčla Kristowa
Bohu přťnňsseny býwagjx. erkew mci prčxwo přč
mssi swaté sťarodéewnj latinskaU ťeč podržeti,
ale knčžj gi magj pčlně wyklňdatč. K tomU gest
wydčmo dewět prawčdel prolč bludům.

lll. Q Swútosti swčcenj knčžstwa.
W Uowém zúkonč ustanowčl Bůh nowaU občt,
tjm tedy č Uowé knťžsťwo. Swěcenj knčžstwa
zdjlj wedlé swých rozličných stupňů, obzwlčlsstnj
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milosti, a protož gest swňtost. Wýtiskuge na
dUssč znamenj nezrussilelné: aprotož Uenj každý
křesian lenčšem a knčž sr nemůže nefnčzem steitť.

Biskllpomé gfaU přrdstawenj knčžjx, fwčtj ge a
biřmowémj Udčlugj. Swčcenj nezčxwisj anč od
lčdj ani od mocč swčtské, alebrž cjrkew takowých
knčžj, genž anze
od lčdj a od mocč fwčtské
zťjženč gfaU, powažuge za lnpiči. K tomU gest
wydčmo ofmero prawidel protč bludům.

lsi. Q Swčxtofti stawn manželo
ského. Staw manželský gest dle roškazu Krčc
stowa Uerolečitelný swazek, ktrrýmž fe dwě
swobodné křefťanské ofoby š febaU oddňwagj, a
Bůh gim od Spasitele dobyté milostč Udčluge,
aby siwčrnýmč zůstalč a febe pofwčcowalť. Toť
wyznamenňwčx manželstwj Uowožčxkonnj před
manželstwjm starozč:konnjm welčce. K tomU gest

wydčmo dwancictero prawidel protč bludům.
Mz Q očiftci. Z pjfma a z sradice Učj
cjrkew fatollckčx, že na wťčnostč kromč Uebe a
pckla také oččstec gest, abychom fe w Uťm don
kňlť z hťjchů swých, kdybychom sez nich na

swčtč Ucdokúli. Dllsse pak w očistci dofahugj
Ulehčenj a pomocj modlitbau, almužnml a gia
Uýmč dobrýmč skUtky wčřjcjch, neyche ale mssj

swatau, za nč občtowanaU.

fl. Q Uctčnj Swatých, obrazů a

ostatků.

Swatj

š Krčstem w nebesjch panUgj

a přednčxssegj Bohu potřeby a modlťtby nasse.
Abwchom od Boha skrze Krčsta, gediného Spaa
sitele nasscho, potřebných mčlostj obdržrlč, proe
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spěǧe, když Smaté

wzýwcime. J

méxme w Uctťwosti mjli,

poněwadž

ostatky gegich
bwlč žčwými

audo Kristowými a chrcimcm DUcha Sxoatédo,
budaU též od Boť)a k žťwotU wččnémn wzfřj:
sseny, ǧako býwagj od něho ščxžrafy oslawrnw.

Qbrašowé Kristowy, Nodičky Božj a Swalých,
magj obžwlňssrnř w chrč:mjch chowčmč býti; žéedný
pak se nedonmjwew, žetxy w nčch Božsiwj pře:

býwalo. Pocta, ťserčxžse obrašúm stňwň, na ty
osoby se mci wžtahowatč, ktrréž přrdstawugj a
to tak, že fkrz nč Swaté přcdstawené ctjme,
Krčstu Ježjssi ale se klanjme. Bčkapowé ať o to
pečugj, abp lčd skrše obrazy na člčmky wjry
pamatowčm byl, na mčlosti š hčlry obdržené se
rošponxjnal, ze Swatých dobrý přjklad si bral,
a na tom fe Ustanowowal, Boha upřjmně mča
lowati a Učlbožnč žjtč. Bčskupowé Uechť hlcdj
wssecťmu powčer a nadUžjwčmj přť ctěnj fwatých
ostatleu a obrašů odstrančtť.

fll.

Q odestcjch.

erkcw dosňhlaod

Krista Ježjsse rnocť, odpustků Udčxlowati, a gčž
w tčch Urwprwněgssjch čafrch Užjwala té mocč.

deustkowé
gsau welmi Užčtečnj kťesianskémU
lidU, a ǧsau od Umohých cjrkewnjch snčmů po:
twrzenč.

f

silll. Noyhlawnčgssj Ustanowenj fc stalo
wseděnj 6. o osprawedlnčnj,
že totťž zciležj
negen w odpusstčnj bťjchů,. aléhrž w poswěcenj
a w obnowrnj člowčxka rončtřnjho dobřowolným
přigetjm mťlostč Božj. Po těch a tlakowých hlaw:
njch člňncjch UcisledUgj nařjzenj o postu, o zdr:
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žeUliwostť, o swěcenj swčxtkň, o knčhcich žawowč:
zeUých, o katrchčšmu, o breoičtřč, o mčšfčxlU, a
wssechna gsaU tak hulUbokci a dútklčwei, že giž

z Uich seznati xnůžrme, kterak cjrkew Uaprawo:
watč chtčla, a samogedinčc naprawowatč Umčla,

což naprawenj

požadowalo.

Kdož crlého djla

snčmU ščrčdentského bedlčwč powažuge,

se UlU dost wynadiwili.
wysslo

Učenj cjrkwe

Sťawně

Uemčlže

a wýbornč

katolickč z tohoto

snčmU,

kažcaý pošmi rxťxraž a Ucipčš grldo. Nadclžjwčxnj
tU ǧfaU přjfxxě žakčxz.ina, txludy zewrubnč wy:

wreiceno, a kněžjm žťwot swatý woznaččn. Swět
a šchx:lralost gebo zčwasily protč nčšmu řosič, ale
anč tU nrymenssj čeisrrčkU z nčho srazčli chmo:
hly. Gcsť to 19tý poslrdnj wssexobecný snčm cjrx

kedonj, dne 4. prosiUce 1563 dokoněm, od LZZtč
bťsknpy podepsčm, a od papeže dne 6. ledna

1564

potwrzen.

Pťed geho zawjrkch pronesl

cjsať Ferdťnand to přčmj, by protestantům k
wůli lidU přigjmňnj pod obogj, a knčžjm manr
žrlstwo dowoleno bylo, domnjwaǧe se, že by si
gich tak šjfkali. Nle ačleoli oboge toliko do ťúznč
cjrkewnj sahú, nrpowolilč otcowé, nahlxjžegjce, že
by tjm nic Uepořjdčlč, an koieen protestamstwa

w soběctwj a newčt;anostč wčzj. Se srdečnaU
radostj dokonawsse djlo swé žbožnj xbiskUpowé,
Uwrhlč fe Ua swčx kolena w chrčxmč, a wrach
djky BohU wzdciwagjce, a před obrazem Pčxna
Krčsta ležjce, Spasitele swého ža swčdka sibralč,
žc wyhledúwali tjoliko gcho čest. Túžali fe ho
též 8 synowskaU dňwěrau,
zdalč se mU djlo ,

28,.::

gegich ljbj, Uačež dle nowěstč ,obraž kamenný
welebným pokwmlljm blawy od:xowědčl. Nrchť
se tomU newčťjcj Usnxěge, prawé awýznamnčgssj
to grst, žc Hospodčn swého djla až dofud slawnčx
potwrdirč r.ičťl. Pewnč stogjc na sw,ém Učenj
katolickai cjrkcw,

přege fwýnl

wčxsxjcjmswobodné

skaunxeinj; ale, pončwadž pokora a poslllssnost
newhlawnčxgssj gegj šňklady

gsall,

a ponč!wadž

sekty a rožrršfo znj nepochazeqj: tjm che gčch
powzbuzllqe, aby se konrčnč podrobllť qrqjmll
rožfude. Qwssrm žr se nčkdy nčktcrj bohoslowcč
!Uezčsebau přelť, an katolickéc rjrk“ew mnohé

sady

kfwobodnémll skaumúnj, arciť že pode fwým
dožorem a wrdenjm zůstawugc; tak se kU pť.
přelč Dominčkeinč a Framisskúnč o nrposskwr:
nčné počrtj panny Marče; cjrkew se pieč som
chowala Uljrnč, ždrženlťwě, abog psxessel bež ne:
bezpečenstwj. Domčnikúufký aFrantčsskňnsfl) ťňd

šůstalť mťlýmč sony matky fwé.uquan
sčchla
rošcpře Janfrntstň. Powstala žgakýchsi fad po:
žňstaweného spťsUJaxxsenowa, bisknpa Jnrnského.
StaUpencč grbo se žabralť w ncih“ledech fwúch
o swobodné wl:lť a o xnilostč Božj pslečš da:
leko, a bwlč Ua to!n, swobodnml wňli takmčř
Upťjti, gafoby milost Božj člowčlka neodolatelnč

mxtila. We Francaužjch se rozssiřowal ten blnd
tisleem, ale cjrkew prwnč fe držjc Učenj Trident:
fkého, w bulle l)nišexuicuš (tjmso slowem bulla
se začjna), porazčla ten blUd. W Nizožemskl:

způsobil Jansemlw blud Uowé rozdwogenj Ze
byla tamnj wlařa wjry nekarolické, sřaly se
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w Ufažowcim lxčskUpů Uepoťeidky a dťetržrnj,

a

do tčchto slakxě oblédamřclx Ux.jst Utekli se Jansex

Učsti, a qlch:xočjnanj použčla Udlada, proti Řjmu
gich prdoorxlajr. Primar panr;člw se sice ižde
Uznan.xa, a faždý Uowč zwolmý bťskllp proka:
znge daprži swau poctn, a sltbuge mu poslU:
ssnost; papež ale uenznú kxiskUpa žčxdnébo, leč by
se dťjw odřekl blUřU, a wúroky kasly Unčgeni:

taš pčiǧal. Y čaš přťgde, že protrsřantčlw pleš

nad marným wzdorowčmjm Janfrnisiň poqednan
na rlech Umťe. K poblmlženj snnowu nesnjžj se
oter, ale otemřrné nčxručj gemn rozprostjrú, an
se, opusiiw blud, k nčmu wracj.
Co 9.

Čťidcrtilctá málka (ed 1913 aš Bo 1648.)
Hllǧcnotč Francaužsstj psťsslč pošnrnéchla k
požnanj, že sami proli katoljkmn wúlečuč nic
nefwedau, ale spoléhalč se Ua soolek Nčmeckých
knjžar protrstantských, irčrm,d gednosa cwangelťcka
Geli Urnřjtel kboǧi holow, la nrwuxrnssj pixjččna
pozdwčhne wčxlku, a prosestanlskčx fnjžata mčla
za to, že bU giž bol teu neowdodnřgssj čaš, an
tebdegssj cjsař Maličxš byl pémd obrý a mjru

mťlownú.Qnť wždy shoijal
zwděčnostť

protestantňm, a

se spogilč tito poragl

š gelw Ue:

přcitely, š Francauzw, S Holandem a Sawog:
slem. ijařj neměl žňdných djtek a bratřj geho
korUnU pťigmaUti

Uechtčxli, a tak tedy

Určili k

tomU mladého strýčka swčho, Ferřčnanda,

wé:
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wodU Štýlskébo

Ferdčnand zprawowal otcow

sky swé poddané, a ssťastnč i rnchle wypudil
protedsantstwo že fwýclp zcmj Země Črska alr
obdržrla od cjfaře Nudolfa lčst, řrčený maǧestat
a každý Český kx.il mUjel piixaharť, že fwobodU
w nčm učiněnau žachowa. Na to přisabalč i
cjsař i Frrdčnand dčdčc koruny Črske TU ale
šačali protestanti bez prawa a bez popranj ko
steln stmrčtť, což dle magrsi.itu tolčko Črským
staxdňm, UčkoliČeskúxxlpoddaným dowoleno bnlo.
K rozkažu cjfarowu boli tnro fojrely gednak
žawťenj, gednak žbořrny a mčmo ro ti neybauťli:
wčgssj Orxotestantč uwčžneni. J hned křččelipro:
lestanti, žeby byl cjfař magestcit zrussil, kdežto
ho žrUssili sami.
Hrabč Gindřčch Matťčxš z

Thurml,

flerúž Urdčano purkrabstwj žtratiw

protč cjfařť žchral,

postawil

se w čelo buřičů.

Dne W. Kwčtwa 1618 wlrhli š njm na hrad
Pražský,
tťnice a
ď oken
mecitma
ma, an
padlč.

kdrž dwa mjstodržčsele cjfařské, Mar:
Slawaru
š gegťch sekretčxřem,Fabrčcicm
gfaU fwrhlč. Padssjm do přjkopU osmi:
loket žhlaubj nestala fe žč:dnčxpohro:
ssťastně na hromadU smrtj tu ležjcjho
N tak bol žačatek strasslťwé 30rčleté

wňlky položen
Črchowé wnhnawsse cjfařské
mjstodržťtele žwolili 30 dčrekčorů fu sprawo:
wčmj kréclowstwj, a hrabč Tbnrn sbjral wogfleo.
Tak fe tedy pozdwibli. Nok na to Umřel

Matiúš cjsař, a Ferdinand jl. nastaUllpil po
nčm. Protestantssrj stawowé Črsstj Uechtčli ho
mjti krěxlrm, a š welkým wogsleem do NakaUď
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přťteihsse,oblehlťWjdeň.
8 nimť

se spogčlč, a

lexognjcť Naukausstj
až do

palčxce cjsařského

wražilť
TU 500 gezdců Buquaiských Ua blxad
wtrbf 1ch rožplassilo buřiče. .)ťa to pomolali
odbognj Čechowé Frčdrčcha, wolence Falckého na
trůn, poněwadž nekatolickc wjrw byl, a fpolU
nčxčrlnjk ewangelčcké gedrxoty. Hrdéx geho man
želka, dcera Jakuba, krňle Ynálťckébo, chtjc též
kxňlownau býtť, Uabadala ho by Českau korUUU
přťgal stawowé Nčmečtj wssak z toho geg sra:

želč,wwčdauce, že ljný, rošmařťlý a tupohlawý

gest Dne 16 Řjgna 16!9 do Prahy prissed
wjru katolčckaU ťhned wpzdwťhl nmčchy a gep:
tčssky wnhxml a dal se korunowatť
Yle nynj
sr swata lťcia protč Čechům hnula a dne 8.

Lčstopadu 1620 štratil Fridxčch w bitwč na leé
l)oře přrd Prahau

korunu ČefleaU; ť meel Utécča

femotam blaudč pomoci hlrdal

Hrabč Manš

feld wudce Český, gesstč se chwjli brančl na
wětssjm djle hrozna ukrutenstwj pétchaǧe a tjm,
pohřjchu! rožhořčrnj

katoljct zlé žlým odplč:celč.

Tilly, Baworský wůdce, porazčl Manšfelda,

a

gčž Utečence Frčdrčcha nebrčmčl žčxdný, Uež Kri:

siičm, wéwoda BrUUšwčcký, pťjgmjm dwzteklý.e
N když i teU poražen byl, darowal Ferdčnand
Marčmťlčč:mx,wéwodowť Baworskému, Falci. Na:
kausy a cjrkew. katolickčxswjtčzťly. Nle hnrd na
to w Nizosasjch Utwořčwssr protrstanti UowaU
gednotu powolalť Křčstieina Děmského na pox
moc. Francauzowé a Llnǧličané zécwidjce Na:
kansčlm Nčžozrmj, Bemitley a Saoogsko, wy:
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staUOťli protč

nčm a protť

gegčch fpoǧencňm,

protč Špaňbelňm a Baworúm.
Celň takmčř EUwropa sieila we zbranť. Wňd:
cowé protestanrssrj plenilč, pňlčlč, wraždčli, kamž
wtrhlč. Wňdcowé katolťčrj Tčllp, Waldsstečn,
Papenhečm opčt wjtězčlť, a proto wydal cjsař r.
1029 rožkaz, nazwaný edčkt restčtUčUj, kterýmž
Ustanowrno bylo, ro gest přcd Bohem a před
lčdmť fprawcdlčwo, aby prorrstantč wssechny ko:

stclo a statky dUchoij

nawrúlčlč, kreréž po

YUǧsspUrkském miboženském Uljru r. 1555. kato:
ljkúm wžalč. Na tenro rožkaz a na mocného
Waldsstečna bylo hlasitč a weřegnč žrhrcino, a
cjfař newčafnč popUstčw Žsadťl Waldssreina,
wňdce chrabxxého, z welčtelstwj prúwč senkrcit,
když ho neydque porťebowal. Šwédský prote:
stantský krécl, ǦUstaw Ndolf, enča:lepssjho ččnitč

erěda,

Uežlč aby fwým Swédúm

reydčsstč

opatřťl, na Učmž by, chUd gfa, nč!co šjskatč mohl,
žřetel swňg na Nčmce obrútčl, xgenž magjce prc,cce
mnoho,
každého wedrraUce na swém ssčrokém
hřbetčx nositč mUselč. GUsťaw Ydolf, welťké ob:

mysly mage, 540.000 otUžrných nmžň do Nč:
mec zawcdl, ašcwanǧelickml gednotaU se smlU:
wčl. Mezč tjm dobyl Tčlly dne 90. kwčtna
1681 na překot Dčwjnax (MaǧdebUrkU.) Lež
ale gest, co se tU o Tillyowč ukr:ltnosti powjdň.
Drancowčmj trwalo hxodiml tolčko, neboť prudký
oheň zahnal plcnčtelr na nčxspy,aa pakli bogowný
lid ohawnostj si dowoltl, takowé se w ucibožen:
ských wcilkcich po tčžkém dobhtj, po twrdém od:
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UorU, a w prwnjm wztrku olxyčeǧtxč přčhazugi.
9lle gak mťle Tťlln, kterýž se“dosud w ně mčsta
zdržowal, k rožgirťenému wogskU swémU přčssel,
obnowil pořcidek, a roždeiwal chléb mržč wyhla:
dowčxné, whlawnjm chrcimu fkrylé Zeistnpo. Gfa
ijtěšrm mobl Nordlinko wžjlč, ale Ussctřčl gčch.
Wssrchny sprawedlťwé sprčxwy oswčdčugj mysl
qebo sslechetnch “) Nčkterj tolčko protčstantsstj
jpčsowatelé Uččnili z nčbo palčče, a grdcn lhal

za ddnhým Na to se Tčlly obréctčl do Saš
ale bnl dne 17 zaij 1631 u Lčpska poražen.
Po té poražre zUstalo mu tjl)l) mužů a
che Uebyl wrfel Neprodlenčx se hnal GUstaw
Ydolf dalr, bral se strz Nawory a podrUhé po:
ražčl Ttllyho ša ťekau Lrchem. TU padl slawný
brdčna kaUlj ž r.čla rančn, a fkonal. Zagťsté
to byl mUž ččstých, neaubonnúch mrawů, prjsný
na sebr, a maUdUZ a Udalný w bogč Nynj se
zmocnčl Ǧustaw Ndolf celých Bawor, a cestU
otewťenau magr, Uťc erbmúfslel gčneho, nezlť
cjsarem ,Německým se stali TU wymohl Ferdť:
nand w nrywčtssj nesnúši swé na Uraženém
WaldsslečnU, že opět nad wogskem wrlčtelsťwj
pťigal. Túhl do Saš, a krúl protč Učmn, a
swrdlč dne 16. lčstopadu 1632., U Lúc.eml se
frtkawsse, krwawau bčtwu, w ktrréž Gustaw
Adolf a cjsařský wUdce Pappčnhečm žůstali.
Šwédowé

ale bogčsslč obdržewsse hubčlč, plenčlč,

e) Pláčc Uad Maǧdeburkcm nzicl Tilly chlapcčka lcřjcjbo na
odsau mrtwé fwe matky. J zdwchl ho řka: d)To tdec„

moge korťst!aBoodď Ref Und Rcw Z Band S. 807

289
pčxlčli. N Frrdčnand pťissel požnowu do anžkých,
an, gak bylo mlmoeno, Waldsstein .se stroǧll, od
cjsaře odpadnautč a čefkaU korUnU na hlawU
sobč posadčti. K tomU prý moc swaU rozssčřo:
wal, i saUdilo se, že žrňdn a odpadnUtj ob:
meyfslj, a že k wywedenj obmnslů swých š ne:
přňtelw fe chce sxšogčti. Gčž silstťwě prý žjskal i
podpčsy fwých Oodixjžcných wňdcčl, a pončwadž
wssecko na wňžkčxch bylo, chtčli geǧ nepřútelé geho

žčwého neb Utrtwého dostati. Na to ǧeg dal Cheb:
ský welitel, ginak se bo žmocniti nrmoha, nežli by
přissel Uepťjtel, š kterýmž fe Waldsstrčn chtěl
spogili, dne 25. února 1634. w ǧeho komnatě
probodwamč. Na lo swťřčl cjsař fynU fwémU
welitelstwj nad wogffem swatě lťǧy , a ten
poražčl dne 7. zčxřj 1684 Šwédp U Nordlinǧ
Ua blmUU. Nynj Učťnil Sasiý wolenec š cjsa:
řem mjr; ale FrancaUzi se soolččlč še Šwédn,
kteťjž po smrti krňlowě od kancljře Qrenstčernw
w Něchjch sprawowěmi gsallce, tUto Zemi si
podmaniti a mrži sebe rožděliti chtčlč, a č hned
Sasú pro mjr š cjsařem Učťnčný pokúrali. N.

1637 Umřel cjsař Ferdinand ll., pčxn.Upťijý,
w kterémž lstč nebylo, w Boha danagjcj a až
tuzr dobromyslný a powolný. Wňlka zůťila po:
řčcde, Bernard, wéwoda Wýmarfký, se pixčdal k
Francallžům, krčxlowstwj mu pťčslčbngjcjm, za:
tjm ale r. 1638 obdržel od nich grdU; Uolatilč
tčž dňstognjky geho, a geho boǧownjky wstrčili
do fwého wogska. Celú Nčmrckň ťjsse byla
hroznč wyhubena; hlad, mor, oheň, meč, er:
13
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ssenj wjry, mrawů

stťnu. Na 8a10
člowjčka,

nebylo

a pořcidkcl udčlaly z nj pU:

hodčn cesto nebylo kspatřenj
wťdčtť giného

nic,

nežlč Uole

trnjm a bodlčxčjm zarostlú, fpúlenissťata, :xoto
lupťčské, a zde onde po lesjch lidč wyhladowčné
a polonahě,
genž w daupatech se skrýwalč,
koťjnky a bylťnkami se žčwťli, a bylo wssudr
ch kostlčwců semotam ležjcich, nežli bytosťj žč:
wých. Lťdumťlé srdcr krwčxcj, tuto strast sobč
nřipomenauc, awlastčmťl zahořj hnčwem, wida,
že Němci negen famč sebe bUbťlč, ale i cizince

na sebe přčwolalč, aby bde a hanbU gegich do:
wrssili. A až na tuto chwjli negfaU zacelenč
rčmy tťidcetilrté wúlťy, a až Ua tuto chwjlč ne:
pťčsslť wssichnč Rčmci

k rozmnu.

Konečně

se

o pokog gednalo, ale pohřjchu, wygednúwčmj
trwalo 8 let, a teprw, když Nčmeckč:ťjsse takmčť
dokrwúcela, Učťnčn byl dne 24. řjgna 1648

w Můnstru a w anabruku

pokog, řečeny

Westfalský. Marimilččm Baworský podporowal
.wyfjlené Nakausy tak morně, že gemU obzwlňsslnč
Němci za swau nezúwčslost a katolickč: wjra za swé
zachowcinj co dčkowali magj. N sčxmMarťmčliúU
roznjcenč wyznal, že zachowčmj wjry katolčcké to
Ueykrňfněgssj owoce třidcrtčleté wčxlky gest. Nry:
hlawnčgssj člcinky Wcstfalského Uokoge gsaU tyto:
1. Nuǧšpurkský, Uúbožrnský mjr stogj we
swé plarnosti, ale negen Luterčmi, nýbrž ť Hel:
weti magj w něm podjl mjti, a žčcdné gťné
woznúnj w Rěmrjch tlpeno býtč nemň, nežlť
Katolické, Lnterúnské, a Helwetské.
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9. Stawowé trogjho wyžnňnj tohoto gsaU
si w prňwjch swých docela rownč.
Z. Stawowé ťjsstj, od cjsaťe tolčko zúwislj,
dosabugj tjm prč:wa, gedno z trogjch kťesianských
wyznč:nj w zemč swé zawéstč, trpětč a nebo
wyzdwčhnantč.
4. W protestantských zemjch Uemagj bčskU:
polďé nťžcidnaUprčtwomocnost prowozowatč. Prň:

wa ale bčskupů nad protestantskými poddanými
a prolestantských knjžat nad katolčckýmč podda:
nýmč ponrchěxwagj je w tom stawu,

stčxla l. P.

w gakémž

1624.

5. Každé wyžnč:nj mčt podržetč cjrkewnj
statky, bťskupstwj, opatstwj, klcisstery, kostely,
ssťoly, odkažy, nadčmj, gakýchž od 1. ledna 1624
Užjwalo, ale ostatnj wssechny mčx wydatč.
6. Zmčnj:lč katolčckýneb protestantský de

chownj wjru swaU, tjm také ztralj
pťjgmy z nčho plynach.

úťadx a

7. Nozepťe wc wčcech nčxboženských ,magj

mjrným porownémjm, nikolč wětssčnau hlasů
rozhodm:ty býtč u
we wčrech cjrkewnjch a
stčxtnjch rozhodne ťjšský komornj sand, že steg:
ného počtU katolčckých a protestantských sad zěx:
lcžegjcj. KomU bylo Ubljžcno, o toho fe zastatč
powčnnč gsaU drUzj. u
N to gsaU ty nephlawněgssj člúnkowé po:

slrdnjho mer náboženského, dle nčhož se knj:
žata a poddanj řjdťti magj. WelťkaU wůbec
způfobil radost; než Jnnocenc x. hU neUznal,
což protestanti w trn rozum wyklé:dagj, žebn

13e
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mťl papež we wcilce zaljbenj, ano žeby su
strassliwaU wéelku opčt obnowitč chtčl. Y tak
w hrdlo lhaU. Qrec kťčfťanstwa a knjže pokoge
protč mer Uenamjtú njčeho, alebrž protť Užj:
wúnj duchownjch statků a prúw k oťxmpslům
fwčtským od swčtských wrchnostj, což sekularťfacj
slUge. DUchownj statky a prčxwa negsan ktomu
zagčsté, žaložena a Ustanowena; a kdyby oka:
mžčtčx potťeba črmU takowému radčla, papež by
toho schwéclčti nemohl.

Nčmcč mčli pťed očťma

núslrdky fwěbo bleiznowstwj: Řjm ale xorúrooj
wěčné; Westfalský mjr UčťUťlasjla spolčenú š
nauzj: papež ale chce mjr, ktrrýž fe nebč ljbj;
Westfalský mjr žaswřtťl zbauřenj a rozdwogenj:
prawý mjr ale může toliko na wnťtťnj gednotč
býlč založrn.
C.

10.

z

ťiatolická cjrkrw we swčm wnitťnjm rošwinntj.

S

welkau osskliwostj a žalostj patťila na

to katolčckčxcjrkew, gak protestantč zadúwalč, ba
wtjrali swčx neyswětčgssj Určxwa, sťatky, Ustano:
wenj a moc cjrkewnj nxrchnostč swčtské. erkew
protestantskú přestala sama w sobč UzawřenaU

gednotau býti, a protož sklčslaxža ústaw stútnj,
a hlaubčgč padssj, stala sr opowrženau služkaU
a otrokynj zpupného stňtu. Mnohé katolické knjže
hledě še zaljbenjm a še zčxwčstjna knjžata pro:
lestantskčx, genž duchownj a swčtskaU prúwo:
mocnost w sobě spogowala, chtěl cjrkwť katolické
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na prčijch

a na statrjch, co mohl, Utrhnanti

a sobč přčwlastnťtť. Protť takowémn daremnému
počjnanj

ohrcxdčlč se otcowé Trťdentsstj

Udrano:

wenjmt rčmito: Kdož žwlastnjho gmčnj pré:
chdU založj a dňstatečnč nadň: stciwei se cjr:
krwnjm patronrm. m Kdož si gakékolť práwo
a přjgem chrčxmownj a t. d. pťťswogj, b;xdčž
knčz a Uebo neknčz, cjsař nebo fprosťúle, cjrkrwnj
klath Ua se Uwalj, až grg papež po úplnč Učlll,

nčné nčchradč rozwňže; poszde také Uarrončxr
njclx, čťlčdUchoijch pxeiw m Kdož od patrona
kcjrkewnj slUžbč ponawlžen grst: mUsj fe, gako
dUcbownj řrUžj zfaussce podrobitč uo Présen:
tačnj prěcwo fmj podržetč tolčko ten, kdož se
wykeizatč může, že mU dle šúkonnjch Ustanowenj
Učxležj, gčnak pťťpadú bčskUpowť, kterýž iod pa:

trona ponawržené knčžj, gfau:lč neschopnj, za:
wrcč může. u Q přjgmy dnchowenstwa nemagj
se patroni dčlčtč, alrbrž magj ge celé požťwatelč
zanrchati. nn Prodú:lč kdo prč:wo patronňtnj,
nebolť ho protť prawťdlům cjrkewnjm gťnémU
pťepUstj, do klatby padne. uu Ten hřessj tčžce,
kterýž gfa od stolťce papežské fplnolnýcnčn, abh
k žwolenj aUsazenj kxiskUpowUnapoměchal, po:
dlé neoleossjho wčdomj a swčdomj fwého nry:

hodnčgssjho newolj.uuKU knjžatům, baronňm,
mčnistrům se magj bisknpowé bež žadčmj bod:
Uosti swé sserrnč a Uclčwč chowati. u Nč se
na aUtorťtč papežowč každé nařjšenj žaklčxdci,
pťjsnč (e mň hledčti na ro, abo fwrchowanost
stoliceanmsté netrpčla žčxdnéaUhony. uw Tak
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cjrkew pozemský swůg základ z důly nahorU až
na kljn, celek zawjragjcj, opatrně a wčrne wzdě:
lala Gednotliwa knjžata a daremnj gegich rúd:
cowé Uččnili mnohé

tčžleé aUtoky proli této cjr:

kewnj stawbť: ale gedni sc na sk.tle Kristowě
rozrazili, drUzj protestantstwu a dceřč geho reo
wolch do rukaU pracowawsse, w tom fwé od:
faUzer nalezli, a ginj prěxwč gfaU na tom,
aby

ze sspatného

femene

žne zčxhubné klidťlč.

Wssichni oschenj biskupowé úsilnš fe snažili,
aby co ncydťjw wýroky poslednjho neyslawnega
fsiho koncilium do žiwola Uwedli a w platnosti
Udrželč, aě to mnozj préawnjci a sluhowé knjžecj
nrradč widťli.
Neyhlawněgssj prawdy sněmu Tridentského
gsau stručně we wyznanj wjry obsafeny, a to
nxú každý, úřad fwůg nastupugjcj kněz, a každý
do

cjrkwe katolťckě přestUpugjcj nekatoljk

slo:

žitč a spťisahali Ll protestantč starau lež opět
obnongj,
že prý do cjrkwe katolčckě přestUpu:
gjcj nekatoljci sanromj hanebné wyznanj sklúo
datč musegj, w nčmž wsse, i otre, čmatkU pro
kljnagj; potom prý weťegnř gčně wyžnanj wjry
sklúdagj. Zdaž by mohla bezbožnosttakowa dlauho
skrytaU zůstatie? Npředce nemohl gesstč nťžčxdný
člowěk onoho lžiwěho Udánj dokúzati! Gakutedy

powsťalo? Powstalo zbezbožnosti, a gťnj zxne:
wědomosti a omylu mpsl k tomu přčložťlť Stane
fr totčž,žr fe obracenec před fwým odrúcenjm zpoe
wjda; pončwadž ale zpowčd častka swatosti po:
kúnj gest: učinj dřjwr wyznčmj wjry faukromj,
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nežli ge weťeqnč w cbrámě Uččnj. Což by se z
cjrkwe katolické sřalo, kdyby trončla zlan tagem:
naU hru?
K wywrč:cenj wssechu lžjd o tomto
wyžUúnj wjry Uččnčných zde ho wyslownč kla:

deme:

:GaN.

pewnč wčřjm a wyznéxwamwssechno,

fpolu a grdno každe zwlassť, co fe w snessenj
wjry obfahUge, grhož fwatci cjrkew Řjmska Užj:

wá gmenowitč:Wčrjmwgednoho Boha, the
wsscmohaucjho, Stwořčteke nebe i zemř, wssech
widomých a newťdomých wťcj; a w gediného

Pčxna nasseho Ježjsse Krista, Syna Božjbo,
grdnoroženého a z the narozeného pťede wssemi
wčky, Boha zBoha, Swťllo ze Swčtla, Boha
prawého z prawého Boba, splozeného, nčučinť:
nčho, spolu podstatného thť, skrze Učhožwssechny
wěct Učinčny gsau. Qnť pro nňď lťdi a pro
nasse spasenj

šstaUpčl š nebeš a wtčlťl fe skrz

DUcha Swatého w Marii Pannť

a člowťkcm

fe stal. Ukřjžowún také pod Pontfkým Pilútem,
trpčl a pohřben gest, a tťetjho dne wsřal z
mrtwých podlé pjfem. N wstanpčl na nebrfa,
sedj na prawčcč the,
a zase přčgde š slčxwaU
saudčt žiwých a mrtwých,

gehož krčxlowstwj nc:

bude konce. Wťřjm w Ducha swatého, Pěma

obžčngjcjho, kterýž z the a ze Syna pochúzj,
krerýž š thrm a še Synem spolu ctřn a spolu
slawen býw.i, klerýž mlUwčl fkrze proroky. Wř:
řjm w gednu swatau, wssrobccnau, aposstolskaU
cjrkew, woznúwúm geden kťest na odesstčnj
hřjchů, a očrkúwčxm wzkřjssenj mrtwých a žiwot
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budaucjho wčku. chn.
odewždeinj

Yposstolskčxa cjrkcwnj

a wsselčgaké ǧčné cjrkewnj

poťécdky

a Ustanowenj přčgjmeecma přsanssrjm pewně.
Přigjmč:m fwaté pjfmo podlé tobo smyslu, kterýž
držela a držj cjrkew malka fwatčec aeqjž gest
o prawém fmyslu awýkladU geho saltditč, a to
pjfmo negčnak, nežli podlé gednomoslučho sne:
ssenj swalých otců wyleladati budu Wyšneiwam,
že prčxwčl a wlastnč srdm swčxtostj nowého žč::

kona gest, kteréž Kristuš Jržjš,

Pém miš, k

spafenj lťdfkého pokolenj Ustanowčl, ač negsaU
wssecky grdnomU každčinu wotřcbné; i ǧsaUť:
křest, bčřmowcinj, swňtost oltúřnj, pokčmj, po:
slednj poma čmj,swěceuj knčžstwa, staw manželský;
mčlost Božj nňm přčneissegj„ a třč ž nich: křest,
bčřmowúnj a swěcenj fnčžstwa, bež swatokrú:

dežstwj opakowati se nemohau. Taktéž cjrkewnj,
při slawném poslUhowčmj fwrch ǧmenowam)ch
fwčxtostj zachowalé a Utwržené obřadp pťčpadldsstjm

a přčgjmúm. Co na swatofwarém Trčoentskěm
snčmu o prwotnjm hťjchu a o ofprawedlněnj
wpmčřeno a wyswčtleno gest, gak wssrcko, tak
každé žwlcissť pťipausstjm a pťčgjmúm Wyžnč::
wam rownčž, že fe pťi mssi swatě Bohu poda:
wa prawa, wlastnj a smjrna občt ža žťwé čža
mrtwé, a že w předUstogné fwatosti oltařnj grst
prčxwč, fkutečnč a podstatně tělo a krčw Púna
Uassexho Ježjsse

Krčsta

8 qrho

dussj i ď gcbo

Božstwjm,
a že fe sU stawa promčna celé
podstaty chleba w tčlo, a celé podstath wjna
w

krew,

kteraUžto

promřnu

cjrkcw

katolčckčx
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pťepodstatněnj nažýwň.

Wyznňwňm také, že

pod gednaU tolčko způsobaU wssechen a celý
Pňn KrťstUš a prawú swčxtostse přigjmčx.Pewnč
na tom stogjm, že gcst očťstec a dUssem w nčm
;adrželým že se službami wčřjcjch pomoc děge

Rownčž mam za to, že Swaté,

genž šKristem

klalUgj a BobU za naš modlčtby pťednássegj,

ctjtia wžýwati mame žectjtimame i grgichostatky
Gčstoglstč twrdjm, že obrazo Krisřa a Nodičkh
Božj, wždy panny, a giných Swatých mjtč, slUssnť
ge chowatč a patťjcj ssetrnost a poctu gťm pro
kažowatť múme. Prawjm,
že cjrkew od Krťfťad
moc dostala, odestků Udjleli, gichžto Užjwčmj
křesixanskénxlllťdU wrllce prospčge SwataU, ka:
tolčckau, aposstolskaU, ŘjmskaU cjrkew ša matkU
a mťstrynč cjrkwj wssrch Uznawam, a Řjmskému

bikapU, nastupci sw Petra,

aposstolskéhoknjžete

a nčlmťstka dKrčsta Ježjsse, prawé poslussenstwj
slťbugč a pťčsahúm. N wssrchno giné, což dU:
chownjmč prččwh, wsseobecnýmč snčmy a ob:
žwlčrsstnč fwatoswatým Tridentským fnčmem wy:
démo, wymčťcno a wyhlčxsseno gest, nepochybnč
pťčgjmám awyznčxwúm, a žúroweň wčc každau
tonxU odpornau a karjřstwa wsselčgakň od cjrkwe

swaté odfaUerci, šawrženčc, wylaučenú gú také
odsUngť, zawrhUgť, wlečUgč. TUto prawau
katolčckaU wer, bez které žadný spafen býti ne:
může, akteraUž ga nynjdobrowolnč wyznawělm
a oprawdowč pťťgjmam, chci cele., nepolusseněx
a ů Uomocj Božj až do mé neydelssj smrtč

stúle zachowúwali a wyznúwati,

chci gi mým
0
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poddaným aneb tčm, gichžto zdrčawa ke mně
něeležčti bude, psxrdklňdati, w Uj ge Udržowati

a podlé fwé možnosti gr w nj wyučowati.
připowjdeim,

slibugj

To

a přťsahčxm. K tomU mč

dopomčchry Pčxn Bůh a fwalň geho Ewange;
lča.

Ymcn.

Kdo

x

může toto wyznňnj wjry z nččebo

nekťesianského překčxzati? NrobsabUgeť w sobč
nic, leč co skrz 18lrro stoletj přexdkowé nassč

a neystarssj křesiané wčřilč a wyšnňwali;

neobfa:

hUge žúdné gině Učenj, než pro kteréž by nesčjslné

statky fwé a žiwot swůg radostnč nebyli občto:
wali!
Hlawněgssj namjrka protestantů zčxležj
w tom, ))že prý se wjropťjfaha Uflcidati nrmé:,
an to čclj protč swobodě.e Gak dlaUho ale
přjfaha bUde ža nčxcokřesiansiého powažowúna
a od stčxtU Užjwúna:

nelze gčnak,

nrž že mUsj

Ua to neyswčtčgssj silňdčma búti.
Swoboř!a
swřdomj mého přjfabau Ua g(xkéšwyznúnj wjry
trukréxt by byla Uražřna, kdyby xmne někdo UU:
til, katoljkem fe stč:ti, neldoli cjrkcwnj úřad přč:
geti. .DokUd ale w úřadU gscm, mUsjm stčxt a
cjrkrw pťjfak,xaU Ubrzpečitč, žc w geho smyslU

gednati a účinkowati si woljm. Přrfwědčjm:lť
sc o giném a nrmohu:li úřad swůg a wer swaU
še swým fwčxdosnjm srownati: fmjm zagisiéz
účadU wystaUpiti, staraU maU wjr„U opUstitč a
na gťnaU se dňti (Uačrž w mnohých protr:
stantských zcmjch tčxžkci pokUta wyfazena gest).

Pak che přjfaba neplatj; a wrotož ani fťňr,
ani cjrkcw pťestaUpence z křčwopřjfahy trestati
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nrmůže
Nle mnohé protestaUtjké sefty pri wssj
swobodě swědomj swého wčropřjsahU přčpau:
sstčgj, a Uač? Na spťdy swých reformatorů, genž
sobč a pjsmu fmatémU odpjragj, a nedo na
Učenj bible; a Učenj oprawdowč protostanrské gen
to býwa, kreréž každý dle ždanj swého U wyn
wažj a přigjma; a tak každý takowý protesťant:
ský dUchownj

pťisaha,

že chce wčřitč, co se mU

ljbj. Totě žagčstě přjfaha snadna, nebolť leh:
komyslna!
J o katechišmUš kterýž by celé kťesťansfé
Uěenj w sobě obsahowal o tak Uažwaný Řjm:
fký katechišmuš bylo starěmo; bylrč š welkan
:xčlnostj od

neynúbožnčgssjch

a

neyUčenčgssjch

mUžů wypracowún, l.j P. 1566 na swětlo
wndcin; 1.:68 byl Ua swčtlo wwdan i poopra
wený breočař, Uabožnj kmha knčžfka, na každý

řrn w roce prosby a rožgjméch poskytugjrj,a
nowý mčšfšl bylr. 1570 na swčtlo wydčm, w
kterémž poťč:dek mssč swaté a modlitby při nj
žažnamenčmh gfaU. Počet kardinéelů byl obme:
zčn, budaucně mčlo genom 6 kardincilů biskmoů
bútt, a wssťcknč pospolU nmgj papeže wolčti, a

abn sr při tomto wolenj swobodně a nestranně
wsse dčlo, Ue che na hlaš, ale cedulemč. Na
wychowčxnj kněžstwa si dali též mnoho z.elležetč,
le čemu gťž před reformacj 66 w Ewropě
pozůstawagjcjch UnčUexsit welčre přispjwalo, nen:

che od papežů a od cjrkwe žaložcných N
kdož sspatný mraw, hynach kazeň, seǧjtj wčd
Uekřefťanskú dUch do wysokých sskol fe wedral
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kdož to Uaprawil?

erkew

fkrz Zesilčty, gak

protestant Menzel krcilce a dobře oswčdčuge.
wTeprwa Jefuiré Uwedli opčt. kčxzeňa počňdek
do ssťol.e Malé wychowatrlny nastciǧjcjho dU:
chowenstwa wydúwaly tak welký Užťtek, že pro:
testantč samč takowé ústawy w žrmjch swých
zawedlť, ale Uechali gťch brzo zagjti a staly se
z Uich sskoly k wyučowšmj gazyčném:l. Prňwč
za nassjch dnů pťestatnč bogUge cjrkew we Fran:
caUzjch o tpto wychowatelny, an UUčoersita a
stút wochowcinj knřžj na se Uchwčxtčti a gc tať
zeswětssriti chtčgj. Katolickéc cjrfew fe zw1čxsstč
proto krčxsněwywčUUla, pončwadž řúdowé stařj
rozkwěllč a nowj nastalč; řčxd Teatýnský r.

1520 a Kapncinský r. 1596.
Yle řňd wssj
núbožnostj, pokoran, opatrnostj a Učenostj Ua:
daný a k potťenj wssech bludaťů neyschopněgssj
gest bešpochyby řčxd Jefuťtsčý,
od sw. Jǧnčxce

z Lojoly založený. Swatý

Jǧnňc

se narodil

brzo po obgewenj leeriley r. 1x490. Lojola se
gmenowal rodčnný geho hrad, otec geho byl
Spaňhelský fslechtic, aJǧnčlc sswčxrnyaUdatný

rotjř. Když r. 1521 FrancaUzowé Pampelonu
oblehlč, chowal se srdnatě, ale lewé stehno mU
bylo rozdrceno.
Kolčk mčsjců snčxsselJǧnčxc ty
neotčžssj bolesti, snússel ge trpčlčwč, a š ne:
slýchanaU stéclostj se podrobčl tomu neybolest:

nčgssij lečenj. Postonúwage, manč do rUky
dostal žťwot Krčsta Pčma a žčwot Swatých, a
čjtage w nčch, pozorowal na fobč podťanU
zmčnu. J roznjtil fe pro swaté wčcč tale, že
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si předewzal,

celý swůg žiwot BohU zafwčtčti

a co nrydřjw do Zerusaléma putowotť. Darmo
mU domúcj „wymlauwalč ten úmysl.
Uččnil
tak, rozdal jale penjze na cestu mezi swé služeb:
njkyxa mezi chUdé, a bjdnč se tam dožebral w

zúřj r. 1523. Přťssrd tam hodlal MUhamedúny
na wer obratťtč; ale že mU to přednosta Fran:
tťsskanstého řadu žapowčděl

též tak bjdně

Gfa giž lelilý,

wrčxtčl se domů

aby fe latinsky

UaUččl, nawsstěmowal sskoly a r. 1526 Unioer:
sitU w Ylkčxli. J tU nechtěli Užnatč zbožný
geho žčwot, a když byl tedy pronúsledowčm,
odebral fe do Paťjže, kdež w obracowúnj blU:
daťů pokračUge, chlěl chUdičké bralťj pofpolu
fgednotiti a nowý řúd žawésti. Kromě trogjho
slčbU: čistoty, chUdoby a poslUssnosič žawúžali se
též, že fwých pťedstawených zcela bež wýmjnkp
poslechsse, do každé kraginy fe odeberau, kam:
koli

papež

ge odessťe,

a

obžwlčxssrč že š cwčx

čenjm djtek zabýwatč se bUdaU. Toť počňtek
řúdu Zesuitsleého, proto tak ,řečeného, pončwadž
fe aUdowě geho fpolečnost Ježjssowa Uažýwali.

Swatý otec Uznňwagr geho wýbornost, proto
ho potwrdil. ,Heslo řňdowo bylo 0. ú. M.
l). 6.7 0muičx šá majorř:ml)Gj šjorišm, t. g.
Wssecko k wčrssj slciwč Božj. Jǧnúcowť prwnj
a Ueyznamenitěgssj fpomocnjci bylč, Lainé a Lee
fewr, on súm r. 1541 fe sťal otcem, ge.nerčxlem,
řadU fwého.

N rychle se řeead Jesilitský

roža

ssjťil zaljbenj papežowa a wažnosti wssech rož
Umných swým neunawným, občtowawým ge:

302
dnanjm si ž.jst“aw Pelr Kanisiuš

těž gedrn

z geho neyznamenitegssjch Učedllxjků, rozmahal

ho w Nafaufjch, w Bawořjch a we Šwý:
carsku Qd Jǧnace mčcme též wýborUaU knčhu,
dUchownj cwičenj UazwanaU, w Ujž Ukaznge,
žc cesta k dokonalostt

zciležj xw očťsstěnj, oswj:

cenj a w fpoqrnj š Bohem. Dne 31. čer:
wence 1556 zemťel sw. Jǧmic, a giž tenkrút
poťjlal JesUčtský řúd 1000 aUdů. N. 1768
stčcl we sipěm zlatčm wěfU, neyméně 22,000,
audů počjtage, we wssrcb djlech fwčta rozdčle:
ných. Po swatém Jǧnňcowi kml generčxlem
řúdU Lačné až do r 1869, žanechaw nam po

fobč spťš neobyčegne maudrosti a opatrnosti
plný pod nazwem: Řchole ťadU JrfUčtského
Po

Latnowč byl JesUitským otcem generalem,

sw. Frantčssek Borǧťčxš.

Ten

gfa mčstokrcilem

w Katalončč, a w 36. wčku swém owdowěw
složčl swé důstogenstwj, do ťcidu staupčl a wsse:
stranně w něm se wyznamenal. Rrchtě, za otce
generčlla zwolen byl, ale š taU ncywčtssj wěrp
nostj úťadnj fwě powčnnostč konage, dodroroolně
itčm neynjžssjm pracem fe podrobil, tak kUpr.
Uedužiwé w nemocnčcjch obslUhowal,
kleissrer
čistčl a t. d. Gest to k wjťe nepodobno, co
wssechno tento

řcid dokfxzal,

kolčk dUssj obrčxtil,

co mužů wždětal a kolik Swatúch počjtčx! Lčd a
mlčxdež, sprosté a Učrné, celé zemč a núrody
zlepssil.

Kde wmlčňonoal,N tam

odstup kprotestantstwU,
do ucjrlewe: katolické.

fe nestal

žčxdný

ale nefčjslnj pťestUrxowé

Protož

mU nrpsxcili nč drUžj
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katolččtj ťeidowě, an ge wssechny pťedččl; neor

ch

ho ale proncisledowali protestami, maUdrostč

a sjle geho oddolatť nemohauce, lhalť o nčm
a tupčlť bo. dewně to doznňwú geden z geu
gťch Učrmšch spťsowatelň, takto o řúdU Jefučt:
ském saudč: xZaloženj řčxdu JesUitského byla
w cjrlewi katolťcké ta

Hlawnj

neowyznamněgssj

Udčxlost.

úmysl řúdu tohoto byle katolčcké cjr:

kwč wsseobecné panstwj opatřčtč :na toho fe stas
laU důslednostj držel, a ten Uskutečnčtč snažčl
se prostředky nenmocnčgssjmč.
Na papeže,
genž katolickaU cjrkew předstawnge a gegjm stře:s
dem gest, žawěsil se řúd ten beze wssj wýmjnkp,
pončwadž weegménU gcho gednage, aUtorťtU
celé katolické cjrkwe pro febe měl. Z to fpoa
ťčcdčmj w ťúdu, že fwé aUdn do prostřede
mcxži swělské a klčtssternj duchowrnstwo siawčlč,
dawalo wlastnostč obogjho gťm, což aUččnnost

gegich welmč rozmahalo

Řad

také byl nex

Unawnč pčlen, wsseho sobč dobútč, což na člo:
wččenstwj mocnč působj. Pťčtňhl na sebe wtťpa
Ué muže, žjskal si důwčrU knjžat, nashromňždťl
si welkých sťatkň, a zewnčtťnjm leskem a rozlčča
nýmť obřado pťč službcich Božjch, tak též skrž

žřjzena bratrstwa Uččnkowalna lid Ra takowý
zwůsob mecli Jchité gednak té neywyšssj mori
w kalolčcké rjrkwť dofahnauti a ginak těmi nrn:
nebešpeěnčgssjmč protčwnjky protestanlskxxch cjrkwj
se stúti.(( bK takowémU fwčxdectwj prawda pťix
nUrčla protrstanta; nrměli by fe katoljcč stydětč,
danebné proti toxUU neysslechetnčgssij
ťcidU
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nachrlené lžč wčřitč a opětowati?
SUrowú
Kalen
owssem se nestydj, núslcdnč o Jesučlech
pfútč: wJesUité, neywětssj protčwnjcč Uassl, mU:

jegj buď zabiti, nebo,to:li negdr, wybnúnť, neb
alespoň lhanjm a pomlauwčmjm Utlačeni býlť.e
Nle tjmto swým usUdkemzhyzdil sr Kaloin sixm,
a řcidu šlehčenémU to mUsj ke ctč slaužiti,

ne:

může:li ho nic pťekonati, Uežlč wražřa, nčxsilj,
lež a pomlUwa.
MUžowé, ǧenž řčxd Jesučtskú
dlaUho a bedlčwěpozorowali,a geUž by neprawosť
žpozorUgjcr, weřegnč a ostťe ge kčxratč mohli,
posléze Uapsali o Učch taklo: :)JrfUité magj we
fwětě welikau wúžnost proto, pončwadž swatč
žigs, a

mlňdež

w

krčxsných wčděxch prospčssnč

wšdčléewagj. Maudře rozkazugj a wčrnč po:
slauchagj.
erkew
snad žécdného řádU Uemčx,
gehož údowé by w zachowúnj swé ťeholr a we
swých mrawech pťjsnčgssj bylč nad ně. Co
gfem widěl, gsa 7 let w leolegi Jesuitském?
Ten neyaUččUnčgssj,nenstřjdměgssj, neyoořúdněgssj
žiwot. Hodiny swé bUď o starostech trúwilť,
ll kteréž o nčxš wedlč, nebo w pobožných cwťče:
njch, kterýchž přjfnei ťehole od nich žúdala. Na
tisice mužů fe odwolčxwúm, ktrřjž byli še mnau
w tom kolegčUm wychowúnť. Protož Uad tjm
žasUU a žasnaUtč nepťestúwcim, gale ge kdo wi:
nitč může, žeby bylč žbaubné mrawnťctwo před:
nčxsselť; gč: šagťsté fe osmčlUgi twrditi,
že nenj
nčc bezsmyslněgssjho, nesprawedliwčgssjho a ha:

nebněgssjho pro člowěčrnstwj, nržli z mrawnictwa

zhaubného ty muže wiučti, genž w eropč
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žčwot

neptužssj

wedaU a w

tčch neowždňlc:

nkgssjch kaUtečkcich Llsie a Nmeriley

smrtč wsiťjc

krčxčegj.au
er množj fe bUdaU ptčxtč: Proč
byli tedy ž nčktčrých zemj wybnňnč? Proto,
pončwadž neprawost často nad ctnostj wjlčxšj,
gak gsme se už krwawých pronňsledow.inj prw:
njch křrsťanů přčswědčilč.

N kdo kdy tčxchobwč:

něnj řokčxzal, kterčxž se protčJerčtům
Udciwala.
Neywťtssj preici, gr očerUťtč,dal si dwůr Fran:
caUžský, a r 1777 docjlil skutečnč grǧťch wy:

laučenj z FrancaUz. Musrlč Ustanťti, abp blj:
žjcj se rr:dolch wolněǧč fe sam rožwťnami mo:

hla. N proč bylč žFrancauz wnlaUčenť? Proto,
že se, gako ondy sw. Jan Křtčtel ženě necmé,
drUhé Herodťadč, Pompadnťe UrUprositelně proti:
wťli, kterúž š krňlem Lwajkem xsi. cčžoložčla,a
žňdný se neopowňžil, z hanebného žiwota ge:
gjbo gč xtrestatč, Uržli JrsUčté. Nynj obmýsslela
mstu, a daremných nčxhončj nalezla k tomU
dost. e Mčmo to nessťastné paidy znčččly statky
řňdowy, a nynj wssicknťsočilč protč njm, gakkolč

staw ǧegčch bezwčnný byl. Parlamenr wyzdwčhl
řúd a audňm geho předložil kpodepsčmj přj:
sahU, žčby byl bezbožný a zločinmfd, a žebo
žrowna čelil protč prciwům famowlčxdy. Gedčnú
toliko žpxUstlýJefuťta podepsal tU pixjsahU, ostatrexj
se Uechalč w bjkč a w UaUzč do swřta wn:

hnatč.

xlf.,

Llno ť na papežč, na slabém KlčmentU

wymohlť,že gčchkwysserťowčmjpotčxhnul;

a ač žúdnú wčna proti, nčm dokčxžěxna Urbnla,
předre ,ge papež wyzdwčhl, ale ne 8 pťiwolenjm

o
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kardinalů, nýbrž fám o fwé wůlč, ne bullan,
Uýbrž breoem Klimcnr gčch nezatratil
ale
dwadcet papežů ge schwalilo, tak tčž konciliUm
Tridentskě
Řňd tenso gedčný fe nezwrhl a
trwati mUsj, dofnď bude prace mjtč, t. g dox
kuď bude nekatoljfů. Qslawn Božj si wytýčil
za cjl, a prostťedek geho gest poslussnost. Frid:
xxťchWeltfý, krčxl Pruďský, dobče nahljžegc, gak
welťce paprž Klčment chybčl, zachowal ten ťúd
w zemjch swých, ijkawage, že lenssjch knčžj a

Učenčgssjch
katolij nad Jesnčly ntkde nenagde );
NUska cúrowna, Kateťčna ll., siz Řjma breoe
wygednala, kterýmž byl ťad Jesuitskýwwgegjm
mocnč:ťstwj powolcn. N po mnohých nefnňzjch
xtml š r. 1804 ťúd tento poznenčxhla opčt za:
weden, a r. 181etr zwlč:sstnj bullan docela tak,
gak dřjwe fpoťč:dčm byl, obnowen.

S Zesučty spřjbuznťni gfau chemptorťsté
ffpolečnost nedswčtěgssjho Spasitele)
čilč Lčǧn:
riúnč, od swčho zakladatele Ylfonfe Maria Lč:

ǧuorč, kterúž se r. 1696 w Neapolč narodil,
tať nazwčinč. thost mage nad opusstčnými we:
snččany, založil ď powolenjm papeže Klimenta

xll

fpolečnost neyswčtěgssjhoSpasirele.

e) Pjscň chlkeho

Spo:

Fricee: dokazugc, gak w poslednjch dnech

swých o Jesuitech smýsslel

Lted dco Grosien Frih.
Wečl lch mm bald wcrde stcrbcn,
Und babe weiterď keine Crden
Šo macdc ich mein Testament:

Mcmcď Bruoerů Will)elm Sobn
Erbt don mir die Končgšrron
Ylůdald hal dcs Strm em Endd
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lečnost ta zňležj ze fwčtských kněžj, aby Krista
horliwčxnúsledllgjce, lid a mlč:dež Učilť. Kde
tito fwaU dobožnosť, swé modlčtby, fwé kčlznč
konagj, každý se srdrčnř pohne, nrpřéxtelé fe
smjřegj, manželé se wěrněgť sebe přťdržj, zasta:
ralj hťjslnjci se obmřkčj a žťwot mrawnťgssj,
pobožnčgssj fe obnowj; a wssak i tito otcowé
nenúwťdčni a pronňsledowňni gsaU.
Lašt mir keine Glocken lčaUtrn,
Stallc mil der Leiche schrcuten,
Wenn die Glocke ?lchte schlčtgt;
Doch, ach, daď ist mein Begebren,

Welcheď ibr mir lhut gcwč:hch,
Dasi mřch meinc Garde trůgt.
Lasit mir keine Musik machcn,
Lašt auch ketnc Stňcfcr krachen,
Machel auch kein Traucrmal;
Doch řann sich cin Tamoour růhren
Und die Garde paradjren
Jn dem grosien Trauerfaal.
Jhr follt mich nicht balsamiren,
Nnr so bin ňnď Gew“ýlb einfůdren,
ZU waď djenct dicfc Pracht?
Gott befebs ich meine Seele,
Meinen ťeib der dunklcn .Očble,
Die jo lang fůr mich gemacht.
Schmeichelt mir Uicht nach dem Todc,
Lobet mlch nicht jn dcm Kothe,
Nach dem Tod ist niemand schčm;
Redet nňchldon meinem Namen,
Schljesit mein Btld iU keřnen Rahmen,
Eltler Nuhm musi doch oergchen.

Lajt in Ruh die Jefuiten,f)

e

ch

;mrj fchon sehr djel erlxtten,
Laňt m, Ruh die Gejstljchleeil;
Drohšt nlcht dem Pabst mit Wasfen,
Laýt lhn in Rud uud Frieden fchlasen,
Sonsten drodt euch harte Zeňtl
e) častuskqu bčxseňo Zesuitecd, pro duchowuj púnp spaluaUdh, na lonci

tmho teto hřtpoangcme.
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Gčsstě řcidUTrappistň podotknaUtč mejm.
Gakýsi fslechtčc me FrancaUzjch ho zřjdťl, mlčen:
liwost,j nwdlenj, Uůst, dUssewnj a tčelesnaUprňcč,
ncytčžssj chudobU a nedostatek za podjl mu wo:
kážaw. S rožličným boǧUge osudem, rošssjřčl
fe w mnohých zemjch. bDo
kteréhokolč klčxsstera

nahljdnem, tolile ctihodnébo a pobnntlčwého a tak
kččklawý odpor prolč xnčfkémU, smyslném:x, wěro:
chUdénxU stoletj nassemU w nich nalezneme, že
nécm dobixe býwei, w nčch dljtč, a že, fdyž fe
ža nčxmi při odchodu klússtcrnj dwéiee šawjragj,
ď nechnjtj fe do tol,xo wssednjho swčta wracjme.
Modly w něm, strasslťwč žUřjcj, gsan pýcda,
lakoťa, snxyslnost.
Darmo se k hradbčxm leléc:

ssternjm fradau,

kdež pokora,

chndoba a mrt:

wcnj bydlj.e N kdwbo pro nčc giného, proto
mi gfaU klčxssterowě drazj, že mi protčobraz
fwěta pťedstawngj. Nle gakaU to dobraU službU
poskthge grgich pčlnost, grgčch wýborné wycho:
chowčmj mlúdeže, gegčch ossetčowúnj nemocných

lčdstwU! Gakan službu gegčchmodlitba!udle
wýrokc; gistého swalého gest tato,
swěta.

zachowčmj

N předce gfaU mnohončxsobným nefnčx:

zjm wystaweni a skrownččcenadúni, an se ohled
nebčře, že nemagj nic swého a že si gen toho
neypolťckznčxgssjho žúdagj.

Gesslč

nenspjsse

a

neysnúze newdččný fwět slnžbu milosrdných fc:

ster (téhož způfobu gfau iNlžbčtinfy a Milofr:
dnj uBratsej)

Uznciweel, gegjchžto

řúd

Bincenz

de PaUl založčl. Boltairr (čtč: Woltér), nr:
přjtel núboženstwj a ranhač Božstwj, zgewnč
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o Uich Orawj: xSUad Ua swětč Uic wznrsse:
Učgssjbo nenj Uad tu občť, fterauž útlě pohlawj,
poblawj krčxfné a žbožné, často z rodU sslechti:
ckého pofslé, přčncissj, w Uemocnicjch posllchugjc,
kdež anhé wzezřenj giž pýchu nassi porňžj a
mčkčostč nassj Uemčle se dogjmú.e: uu Když ny:
Učgssj protestantský PrUšský krúl w zemč swé
dobré ossetřowcinj Uemocných zawésti chtčl, ga:
kýsi žnamenčtý lškať Nčmrcký fwobodnč mU
prawil: :xGen tam, kdež se růženec Ulodlcgj,
wčdj takč, kterak by měli Urmocnj oprawodowč
ossetřrUi býti.(( N giný protcstantský lékař dlauhý

čaš milosrdné sestry pošoruge,

ženj

zwolal U wytr:

xZagisté, můžemeli rjcč, žeby si Uěkdo

kralowstwj Božj Ua zemč dobýwal, o Uich to
řjcč mňžeme Ustaw milosrdných srster gest kwčt
křefťanského Uaboženstwj. e Na to geǧich tklťwč
se:obětowcinj a Uúsilné sc:UamúhúUj popinge,
č gegich starostliwé ossetřowanj, gegich UabožnaU
Utčchu, kteraUž pozdwihugj straprných, a gegich

fwataU modlitbn,

ktrrauž umjragjcjch občer

stwugj
N gak dobrau slnžbu mčlosrdne sestry
oblednč tčlesného, tak dodrau slUžbU konagj
ohledně dussewnjho žiwota sestry wyUčUǧjcj(Ur:
ssulťnky). S gakau to trpčliwostj a laskawostj
mlcidrž cwččj, na Boba toliko zřenj berauce a
wjru,

Uadčgi, lčxsku za zňklad si kladaUce! gaké

boge wedaU š dusseijmč Urduhy člowčlea, dě:
dččným hřjchrm porusseného, a gakých wjtťzstwj
Uad mnohonafobnaxl nesnúzj a tčžkostj dobýwagj!
Pogď slyš wiz a nepohUešli se, člowěkemnegsi,
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tjm ménč bnš byl křesťanem.u

To samé Ulalj

o otcjch pobožných sskol, oPiarčstech,

a o wssech

modlilbč, slUžbě:m Božjm, duchownj fprúwč,
prúci a zapjrčlnj febe samého zaswěcených muž:
ských klčxssteřjch. Kdož sem deireček přčnefe, dal
almUžnU celémU člowěčenstwj. N kdo pťedce

Užťtek z klňssterů wowlýwagjcj Uznňme? Swo:
bodowěrci gen proti klčxssterůmbrodili. Takowý
byl swobodowčrec Francauzský, Uadgmcnowaný
Boltaire;
ten wýtečnýmť fchopnostmi nadčxn,
ale pýchaU a wysokomyslnostj pofedlý, do té
drzosti fe zaryl, kterúž nad sebaU žňdného wUš:
ssjho, ani Boha wystčxti nemůže. Sfrz celičký
dlanhý žiwot fwůg rauhal fe wssemU, což swa:
tého gest, a mnozj fe rauhali š njm, grnž se
napotom hrozných nňsledků rauhč:nj swého do:
čkali a zaň trpčtť mUseli. Kolikrčxt k fmrtč sc
bljže, pokčxnj ččnčl, a pjsemnč oswčdčil, že w
katolickě wjře Umřjti chce, a že od Boha od:

pusstčnj swých prowiněnj daufú. Yle zotawčw
se, padl zaš do swé strasslťwé newčry. N oo:
sléz pťedce skonatť mage, kněze žňdal, a wssak
bjdnj

geho

společnjcč k němU geg nepřčpUstčlč.

TU w zanalstwj

gméno Kristowo wolage a

zUbami rUce a ramena

swé prokljnal.

fwěc hryžage,

Wčda tak Boltaira

pťeitely

še fmrtj

zapasjcjho gakýsi francauzský marsseilrk, š podč!:
ssenjm od grč)o lůžka Ustaupťl, ťka: dToť nenj
xk whdrženj!e
Lidé, kteřjž bežbožnč žjgj a zaun
fale umjragj, gsaU nrpťčxtelé cjrkwe a řčxdů cjra
kewnjch, a pťedce ncisledownjků nachcizegj dosiť!

3l1
š. d11.

Cdsndy cjrkwe w 13. a w s9. stolrtj.

Po Zotčleté wúlce měl každý zřetel na zho:
genj pozemských ran, na obnowenj weřrgného
poťňde a pokoge, obchoduž rolnictwj a řemesel,
a, cjrkew Ukažowala ménč žiwostč než kdy gindú.
We

ešex“ramxaUzjchr
se wsse

k zčthbné

reoolucj

chystalo. Jerité bhlč wyhnňnč, newčra přčssla
do pocty, a lčd byl gednak daněmč sewťrn,
gčnak ,dworským pťjkladem zkažen.
Kalolické
wjry se sice držel

gesslč, ale blUdnrŽ reformútnj

prawidla ljbčla fe mnohým. Ll tato zwrútčla
důstognost cjrkwe, a to kdež fe stane, po stčml
weta. erkew prosila, napomjnala, než slyssena
nrbyla, nébrž tolťko swobodowěrcť. Dobrý Lud:
wjk xfj.
byl by mčlrrčxdpomohl, ale nebyl
8 to.
Zlé dosúhlo welčkého stUpně. Chtčge
Bůh lid lidem famotnúm trčxstatč, zanechal ho
zaslepenostč, že se protč fwémU krcilť zbanťil,
poněwadž se dúwno gčž před tjm zbaUťčl protč
cjrkwč, a že se tato Ueplecha nezamezčla, mU:

felo weřegné pozdwiženj nňslrdowati.
Člowěk
fe obrútil w potworU, a mUžowé a žrny hledělč
se wespolek w hanebnostech pťařroyssoroatčd Ci:
telnčx dUsse se hrozj, podléwatč U tčch zloččnů

a ohawnostj, kteréž w reoolch 1793 spč:chč:nn
byly, a to zwlússtč od Jakobťnů, genž dostalč
fwé gméno od wpzdwčženého chrčme,Púnč swa:
tého Janba w Pařjžč, w nčmž se schúzjwali
k rokowčmj swémU. Wždyť pak křesťanstwo a
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wsscchno nciboženstwj odstrančli, ťxez nčhožxgest
člowčk lo Ueydťwčxgssj žszxe.
Uččnťli tafowé
zijšrnj, aby bwl wssccken cjrkewnj poťčcrek žrU:
ssen, a dUchownj, farčxťi, bčskUpowé od lidu

žmoleni a od Řjma

docela nezňwčslj, aby při:

sahalč, že UňrodU a žňkonUx.wčrnč slaUžitť, wol:
nost a rownost wssemožnť hňqťtč a pro nj i

žčwot swůq nasadťtč chtčgj. Papež Piuš fl.
dal knčžjm wýstrabu a šťegmě gim žakčlžal,
tUto žhola mťssťanskau sklčldatč přjsahU. Nčc:
rodnj fbor ale ge Uulčl; awssak z 300 Pařjž:
ských kněžj dalo fe gen 80 ustrassilč a složčlo
pťjfahU mčssťanskaU, ostatnj ale a mnohcm čel:
nčgssj čňstfa zůstali knčžfké fwé přjsaze wčrnj,
a radčgi

wsse trpčlč dct:opustčlť, než by se stali

křiwopřjfežnjky. Bylč tedy knčžj přjfežnj a Ue:
přjfežnj. Qnťno bylť wssady wywyssowémť: tito
wssady Utlačowčxnč; onťno byli búzliwci opo:

wrženi: tito žmužilj trpčlelowé, atagnč od mno:
hých ctčnť.
Edǧeworth,

Geden takowý nepřjfežný knčxž,
doprowčxzel Uessťastného Ludwxjka

xsil.
kU poprawč, a tak ho tč!ssil,že frdnatč
a bohabognč skonal. Nynj nastalo we Fran:
xcaUžjch hrozné doby. Krčxle zabiwsse, podrobčli
se tč!m neyhanebnčgssjm krwožjžnťwcům. S Uža:

snutjm hlčdčla Ewropa na to, zprwu žahcilččwč,,
pa,k bež nňležťlého saUčťnčnj, až reďolucj wšrost:
la a strexssnčl se žmohla.
Chreimy, olteiře se
zbořčly, nrbo fe obrútily w žalčcsxea w kasňrny.

era

w Boha bnla úťeřně wyšdwižena, a na:

potom byl i fw, Qtčc z Řjma

wywežen a we

.
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Balcnci Uwčznřn, kdež sladkú smrt ze wsseho
lrúpenj geg wytrhla. Lstj a násiljm zmocnil

fe RapolroU francaUšfké wlúdy r.

1799;

a

wsse fe koťčlo tomUto welikamx,t tolčko geden Ue,

a sice papež PiUš fll

Když r

1802 Na:

poleon konkordat š Řjmem podepsal

kterýmž

cjrkew katolčcka we FrancaUšjch opct obnowena

byla, odebral se PťUš Ull. r. 1804 pro grgj
zdar do Pařjže, aby Napoleona na cjfařstwj
korUnowal; a wssak když Napoleon cjrleew a
wťdčtelnaU hlawU a prčxwa qegjdocela Utlačitč a
zniččti chtčl, neohroženšrse mU protťwčl PčUŽ Ull.,

klath na Učg Uwalil, a trpčliwě sr nechal z
Řjma co wčzeň odwlécť do FrancaUz. Ctihodný
kmet tU přestúl rozličné mitčsky, pozbyl ždrawj
a sjly, nčkoli ale stč:lostč a důwčry w Boha.
Qd bezbranného, uwčznčného starečka bwl Na:
poleon, přemožčtel wsscch knjžat Ewropských,
pčemožen. W NUka ho sstčstj opustilo, hlad
a žčnml potřely geho wogsto r. 1812 a tU musel

špapežem rokowatč. Posléz r. 1815 spadl Napo:
leon z wýsse swé, a PčUš fll. se wznesl z hlUbokč
bjdy swé k staré neporUssenč (i wlastnj rUkaU),

papežské slúwě. We Fonrénblý týral Napolcon
papeže wyfoce: awe Fonténblo fe meel poděko:

wati Z téhož Fonténblo odebral sePčUďUjl
co wjtcž do Řjma: Napoleon ale co wězen na
ostrow ElbU N kdo napomahalk wywedenj toho?
Regen katolické NakaUsko, Uýbrž i ťccké RUsko,
bisknpfkéNnǧlčcko a protestanské Prusko. Zdalit
nenj podčwné ťjženj Božj! N wssecky tyto
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.

zkanssky slaužčly cjrkwi k posilr a k oslawť a
přemnozj a neymocnčgss, ba i protestantsstj pa:
nownjci w Nčmcjch žřetel swůg na Řjm obrax
tčwsse za potřebu Uznawalč, w dobrém prwncm
srozUmčnj š papcžstwem stari J Uččnili š pa:

pežskau sřolčcjsmlany, konkordaty ťcčrné ač:
koli nepřatclé cjrfwe o přjtrž krččeli: :Zadný
konkordat š Řjmem! e Neywjre bhlo takowých
konkordatů Učsnťno za panowúnj papeže Leona

xll

slawné pamčti

Tčchým, pewným krokcm

postUpUge Řjm U wedenj wčřjcjch a nrylepssj
a neymaUdregssj z nekatoljfů stydj fe za ty
Urěxžky, kterýchž sc zprwu tak nemjrnč a tak
Ustawnč papežstwj a papeži načinilč, w sle
pém hnčwU swém č Nntikrista w nčm hledagjce.

Bawory, Prusy, Wčrtemberk, Bčxdy,Hesy, Na:
sow Učinčly konkordúty 9 otcem kťesťanstwa.
W takowýchto ofoličnostech dosedl na trUn pa:

pežský Manro

)(fj

Kapellari pod gměnrm Řehořc

dne 2 Unora 1881

Byw z řadu

Kamaldnlenského i we swé wznessené hodnosti
byl podlé přjsné fwé řrhole žčw Tčžký swúg
úřad nasťanpčw krasnč se wygadťil: :My sc
tčssjme pomysslenjm tjm, že Nebeský otec nedo:
pustj, by silU nassč nrsnaze pčesahaly, kterýchž
dopUstj na naš. e Yle gesstč krasnčai bylo to,
že se 8 pomocj Božj slowa ta patrnč wypl:

ňowala

Weliké starosti fwjralh Řehoře xsil.,

mUselť se nasilnč namahatč,

mufelť č horliwč

a statnč zč:pasiti Č:mwst geho wstahowala se
na wssecko, na cjrkcwnj stat, na celé kralowstwj
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Božj na zemi, Ua djtky wěřjc.i i newčřjcj,
nčlrody we wzdúlj i Ua bližku; a také se
wjra a cjrkew, wčdy a Uměnj pod geho mau:
drým panowčxnjm mile rozmčchaly. Dne 1.

Čerwna 1846 Uanl w Púml;
pamčxtka š pchmaln:mi!

lx.

trwei ale geho

Y UústUpce geho

z hrabčcjho rodU Mastai

Pčuš

Ferretlč pa:

nuge též tak maudře a zbožnč. Bože, leuxpox
mocč geho wzrzřč; Pane k spomoženj grho
pospčš!

x

d

x

We Francauzjch se gesstě někteřj newčřjcj
opowažUgj, mistrowatč cjrkew, ale denně se
menssj počet gegťch; wěrnč se tu držj hodUé
duchowenstwo srdnatých swých biskupů a tčto

magj neodwratnť na očjch Řjm.

u

W Llnǧsix

čanech wstaUpťlč katoljcť do těch prúw, kterýchž
ge wlčxda dřjw byla zbawčla, ale jbčskupskci

tamnčgssj, protrstantskú cjrkew udad.la bohar:
stwjm swým w bugnost a we fwčtúctwj. Sektamč
rošlččného druhu gest přrplněna, z nťchž nry:
znamenitěgssj grst sekta Puseitskú, podlé knťze
Pusey pogmenowanú,
kterýž mnoho katolťckých
Urawd UzncecroageUčenjm swým klade most, po
kterémž odtrženj bratřj k wjře otrů swých přec

staUpj. u W Jrsku gest cjrkew kalolčckú až
přjliš Utlačowúna a chudobč neywětssj wysažena;
proto ale pro wssecko předce nrhyne: neboť
nenj zbawena nebeské útčcho; a prčxwě erskU
dňwagj katoljcč na fobč přjklad toho neywětssjho
xposlnssenstxxň a Uepťemožitelné stúlostč U rojřr.

QPKonel byl nústrogem w rUkaU Božjch, aby

lúe
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lidU břemrn uz„erončgfsichUlrhččle),

a zbožný knťz

Matcw, aby z nčg nč:rod stťjdmý a lnranonýu
Uččnčl.ou Z w pokalenčendém Skotskn roste
oččhledč cjrkew katolčckci. Spaňhely
se mčly
kčxti a trpčti za Umohé neprawosti; giž od r.
1820 takměť bez pťetrženj trwagj a š nmo:
hýmx krwoprolčtjm a UkrUtenstwjm fe wedaU do:
nǧňcj gegich rozbroged Z začjnagj zraky swé k

ijn

ztupenémn zdwčhati, kterýž nemoha nčc

giného, nařjdil neibožnú modlenj za zemč nessťast:
UaU. Kýžby gčž mjr a pokog do nj se wrú:

tťlč! u

PortUǧaly tafé poblaudčly: ale wréctily

se opčt k wčditelné neywyšssj

hlawě a

želeti

toho nebUdaU. uu Belǧir š Holandrm fpogena
mUsela dlaUhý čaš na to hleděti, kterak tento
protestantský sřňt w prúwech žemských a w zčt:
ležčtostcch nčxboženských gč zkracowal.
TU zmohsse

fc Belǧowé wyhnaly Holandčany, a dokčxzalč,
že sr Belǧče stala famostatným krňlowstwjm a
ťistaU katolčckaU zemj zůstala.
Zde fe nxůže
cjrleew swobodnč rozwčnaUtť a dokúzatč, že fe
sťút pťč tom blaze mú: HolandčaUé ale dosialč
za wyUčeUaU. axu Nakaufy Uepťestč:wagj býtč
wčrnýmť cjrkwč katolické; staloli se we minUlém

stoletj co žalostného, toť dočisťapřegdr. u S Na:
kaUsy běžj o zňwod Bawory,
ačkolčw i zde
se gesstč mnohý úřednjk pro sťrach protestantský
do časU nowého dobře hodčti neUmj. N předce

gen trnkrč:t Bawory důstogně obstogi, a w giž:
U) Q.Koncl bol,mcchtic a pdrawňjk Jrský, a prwnj řečnjř nžx
snemu Londpnskem, zcmrel 18. kwetna 1847 w Zanowe,
na ceste do Rxma.
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Uých Nčmcjch úleol swůg dokonale wyplnj, pakli
se cjrkwe katolčcké wčrUč přidržj, giněek by těž:
faU metlU Ua fe Uplrtly. ua W Bčxdenskal se
rožtahUge sefta tak Uazwanych :aoswětčtelů,e po

Francaušjch konagjc, co tU se prcžilo a nikde
žkanssku newydrželo. u We Wirtemberkn dčla
Uřednictwo skryté a tagne obtjže cjrkwi, a stťržj
každý krok katolčckého dUcťwwenstwa.x Kněžj bě::
zlčwj, neswědomťtjž ctčžéedosťčwjpodporUgj počč:

núnj toto, cjrkewnj rada ge mUsi fchwalllowatť,
a ordinaričxt to bUď pťehljžj, neb sladč proti
tomn bogUge. Llle wělssj čúst leadého dUchox
wensřwa, horlčwostj a roznčcenostj přo cjrfew
naplnčného neohýbú leolen swých před pozem:
skými modlami; bog méc tuhý, alr wjtěžstwj

giste u

NUš anta

katoljky pťjsně.,Polsko

nUtj f oopndnutj od cjrkwe Řjmske,

a stane

se snad Učkdy mellau Nčmecka, genž za swaU
reformacj gesstč dost newytrpělo. uu Knčz
bežbranný nelekal se morneho cara. Když dne

1Z. prosince 1845. Mikulňš Řehoře 16 w
Řjmě nawsstjwťl neohroženě mU mnohaU přj
fnost predstawťl a žětdal, aby katoljkům we
fwých žemjch nadlechčil a che swobody po:
přúl
N cjsať slowem wčxžným a hodnostj
papežskaU dogat, sljbil tak Učinčti. u Starj
ctihodnj leanronowé Šweycarsstj se lcdwa še
wssj fnahaU protč wjry zhannémU dUchU ne:
katolických rozgjtrených

kantonů

Ubrčmčti mo:

baU Zalostné rozdwogenj stalo se, powstalo
staré a mladé Šweycarsko Za útokem na cjr:
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kew a na gegj Ustawy stčxly w patčxch domacj

walky

Bratřj

protč bratrjm bogUgjce, krew

bratrskaU proléwali a wssak pobaUťený lid anč

tjm gesstě k rozUmU neprissrl. Gednanjm tafo
wým Uwalj na swaU wlast hanbu a bjdu
mroeyrarsko ondy taf pewnč protč cizozemstwU
Uspořňdané, opustilo

wěčný zéaklad prawé swoa

body, wjru acjrkew; ipotťe famo febe, a stane
sejhřjčkaU daremných

buťččů nebo kořistj Uepřét:

tel žewněgssjch. Zagisté

si ale nčkteré kantony

hanebnaU sskwrnu způsobťly.wNa

PrUsy mUr

sjme mjtč obzwlňsstnj zřetel. Poklčwagj se za
hradbU protestanlstwa, a Utwořili se wogenskúm
stútem. Katolickč: cjrfew Utrpěla od nich dwoge
wnitťnj a zewnčtřnj Urcižky. Wnitřnj Ulrpťla
skrz Gčťjho Hermesa, kterýž bUw učilelem ka:
tolického bohoslowj w nmohých člúncjch na stranu
protcstantskaU se chýlil, we wěcech wjry až přjliš
Utnoho rozUmU dowolnge, gakoby to teprw pla:
tilo, co ten za prawé Uznčx; a obzwlěesslě o dřa
dččném hřjch, o milostč a o wykaupexlj blUdnč
Učťl. ZeerbUř
bylo po geho smrti Učenj gebo

siaumano, za bludné Užnčmo a co takowé od
papeže r 1885 zawrženo. Po hřjchu, arcibčskup
Kolinskú, Špieǧel podporowal Hermesiany, daw
fe omamitť Učenostj gegich, a Pruska wlúda
přjmo welela wysokým sskolňm, by na pappžo:
wo zawrženj Učenj Hermefowa dokonce nic
nedbaly. Mnohý protestantský stčxtto súd widj,
an důstognost papežskčx slčxbne, a mezč katoljky
bludy se roztrUssUgj, tjm prý se oswjrenťgssjmi
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stanaU, t. g. stanan se newťřjcjmi, neposlUssnými,
ale prawými fatoljko býti přestanaU. Takowých
múme dosti; po protestantstwU oččma hňšegj,
katolčctwo ale do očj ge pjchú; studenj, lhostegnj,
brdj fobjci bh cjrkew rčldč kancelčlťi zaprodali
a swčtU zradili. Nešdárný fyn nemčl na tom
txosti, že zapomennw na lčrskawaU matkU dokoncr
nčc o nj nrdba, ale nemoha gč wystati, lehčj,
tUpj tU, kteraž w BohU geho neywčtssj dobro:
dčlelkyně a neywěrnčgssj přjtelkynť byla Takowé
karoljky tčžký saUd očekawa, a w PruskU a w
Sasjch ge gťž z časti stjbú; neboť zde některj
szpnj a nemrawnj knčžčtéž takowé katoljky k
odpadU pťemlUwťwsse, založčli cjrkew tak na:
žwaan
nčmecko:katolickaU,wlastnč nowau sektU
protestantskau, za klerauž se i leossj protestanti
stydj, a w kteréž giž neswornost a ohawnost,
zpnsstčnj pam:ge. Než i to bludné Hermrsowo
Učenj mnohým bylo wýstrahaU, a tjm wčrněgi
starč wjry se přčdrželč. ou Zewnitřnj Urúžky
Utrpčla katolčckei cjrkew w PrUsjch za pťjččnau
smjssených manželstew. W časech neyUowěgssjch tU
bylo nařjzeno zčxkoncm, že wssechny zmanžel:
stew smjssených posslé djtky w otcowč wjťe
wychowčxny býtč magj. Nle neowčtssje čěcst otců,
obzwlč:sstně w zňpadnjch pruských kragčnúch gsau
neleatoljcč; patrno tedy, žeby tjm zňkonem cjr:l
kew karolickč: zkracowčma byla. N protož biskuo

powé Kolinský, Trewirský, Mňnsterský a Padera
bornský poradili se čšesswatým them,
ktrrýž
manželstwo smjssené wesmť8 za nedowolené proa
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hlcisil,x a katolťckým kněžjm žapowčdčl, manželstwj
takowé swéxtostnč požehnati,
lečby wstUpUgjcj
doň katolické wychowúnj wssech djtek byli pogč:
stili; anze co swčdek že knčz katolťcký přjtomen

býti mň, když se manželstwo smjssené snnbuge: a
wssak sroeitostného požehnčxnj že ge ,takowé zba:
weno. PrUskčx wlúda ale welela, že katolťcký
ťněz beže wsseho rozdle wssechna smjssenú mam
želstwa požebnati mUsj, auťž se smj zafnanen“ců

ptúti, w gaké wjče bh bUdach djtky swé wy:o
chowúwatť chtčli. Kliment YuǧUst, fwobodný pčm
z Droste:Bisserčnků, l. P. 1835 arcibiskupstwj
Kolčnské nastaupiw nynj teprw fe dowťděl, co
oapež ohledně smjssemfdchmanželstew ustanowil,
a kterak se PrUfy š předchůdci gcho tagUč
o nich Umluwilh; i widčl, že UmlUwa tato

Ustanowenj papežském:l zrowna na odpor čelj
a že, pohřjchU! nčkteťj Prusstj bčskUpowé pťe:
leUwemť gi podepsali. Tak UčiUťlZofef Homer,
biskup Trewčrský; ale na smrtedlném lůžku trpce
toho želel, odwolal a papeži pjsemnj odprossenj

zaslal. dewnč

a pewnč se roygádřil Droste:

Bissrrink, že fe papežským Ustanowrnjm pťstě
řjditi bUde; načež si nxinistr PrUslý toho Uepo:
chopčtelného nčxsilj dowolil, že dne 20. lťstopadu
1837 arcťkdčskupai Michelčse, tagemnjka a do:
múcjho kaplana geho, na pewnost Minden od:
roléci dal. Weřegnť se proylčxsilo, že by byl ar:
cčbifknp stčxtnj přečinilel, 8 odbognýmč siranami
we spolku sioge. Zeecdal o wyssetsxowúnj, nadarmo

ale, neboť obwinřnj grho marnčx byla stysslénka,
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fteraUž bežprawj gemu učinčné zastřjtč chtčli.
Gfa na prwnosti uwčzněn, těžce se ten zbožný

trpčlel rožstonal; tUť ho dnc 20. dubna 1839
na zamek Darfeldský w MůnstrU zawczli unu
požděgč mU bnlo dowoleno, w MunstrU swobo
dnč žjti, alc do swého arcibčkabstwj wratitť fe
Uefmčl Zeleli toho a trnuli lepssj katoljci, ob
pžnolč:sstčkkdyž se erstýclxala

kapitola Ž wygmutjm l)r.

poblaUdila

Joena,

Kolčnska

tehdegssjho

dčoecefčxnského ředitele, U samého papeže arcibi:

skupa Uwčxzněnébožalowati. Dnc 19. prosinrr
l8Z7. zawrhl papež hlasitč a slawnč ǧednčmj
Prufké w smjssených manželstwjch. Nrcibťfkno

HUčždncu:Pozňanfčý, MartčU DUnťn, gednal
podlé swědomj swého docela tak, gako bratr
geho Droste:Wisserink; i on byl zagar a na
pcwnost Kolberk odwežen. Llč txu Prusko neisilj
Užjwalo, katoljci se předcc tčsse chowali, mo.:
dljtbn ža froé Utrýznčné pastýře konagjce. Nle
19tero Sewero:Nmerikňnských biskupů proǧ.idřčlo
tčmto dwťma mUčrdlnjfům katolickécjrkwe swau
úctu, a potčssilo gich; lťd pak pro noeru tjm
wjre zahoťel, Uebo trpjcj matka neelmtjm řražssj
dúwčl, a nemůželi poraUčeti, tuť na očjch wůli
ǧrgj seznatč a radostnč gi wyplnťtť hledjme.
Nesmyslný minťstr radil leréclčšrmřelémn parr:
ně zlé.

W takowýchto

pletleéxch Umťcl Fridrčch

Wilij llj., nynčgssj Fridrťch Wiljm sk. ale ge
porownal. Llrcibčstp Hněždno:Pošňanský bnl č
hned dor fwé dioecesr propusstčn; Klčnx.ent le
gnst žňstal arcibifleupem Kolinsknšm, ale pro wy:
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e

soké grho stčxřj k rUcr mU byl dcch fwětjcj bč:
skUp, a krcil sčxm weřegným lčstem čest geho

osprawedlnčl, řka: dže by se byl Kliment Yugust
z Droste:BčsserčUku, arcťbiskup Kolčnskú, proli
stčxtunikdčl šrúdnč nespolčil.e Fridrich Wťljm M.
dowolil také bčskupňm, aby si š papežem dopl?
fowali, anč žr by třeba bylo, by úřadowé listh
gegich napřed čtli; což welčkaU důwěru prozra:
zugr, kterčxžse pohťjchU, wssude nenachácžj. Proto
ale předce hrage na mnohých mjstech w Prusjch
lest a krUtň pťetwčlřenost o prčxwa katolčckéc.u
Q Saské osobiwosti nebudem ťeč ani ssjřťtč; tu
gest cjrkew zawržeUým přjhradkem sťútU. Sasy
wytrpěly ža swau zpoždilau státnj polčtčku: a
za swaU žalostnaU cjrkewnj politťkU wytrpj gesstě.
Pruský krčxl žaložil ťúd nowý, řčxd labUtj; a
wssak tento zagisté wsseobecnému křefťanstwU,
při nčmž každý, co chce, si mysliti může, málo
fpomůžr: tak gako GUstawo: Ydolfský spolek

protestanstwo nrožiwj; očitč umjrčx a důmyslnj
nekatoljci wčdjuto, a nezapjragj toho. Proto fe
také přestUpy do cjrkwe katolčcké ncobyčegně roz:

múhagj. Gméno Gustawa Ydolfa ale pťťpomjnčx
Němcům daremné chowčmj gegťch, ktrřjž dowox
lili, aby cizinec morek š nich wošsčxl a zčxklad

kporobč

gegich položil. Kdyby nebylo mocné

katolčcké cjrkwe,

coby sr z Nčxmců giž dúrono

nebylo stalo? Kdyby protestantsřwo takowé moci
do fe mělo, gesstč dneš

by udeřťlo na cjrkew!

To dokazuǧe Filadelsia a Šweycary, katoljky
hanebnč promisledngjce. Nepkrúsnčgssj a nepbo:

ZL.Z

hatssj žemě, neplrpssj a neysslechefněgssjnúrodšwč
k njm patřj, a kdyby se wssichni nekatoljci
EUwropeysstj proti katoljkům zrotilč: gfmeť předce

alespoň o 40,128.000
tišssj,

ač dUčcčšnewěřjcj

hlaw silnťgssj, a gsme
Učenéi a sUrowj

úťednjcť

a diwokú fbčř drúždj, lehčj, Utlačuge. Co mčxme
o gegich zpošdčlosti, co o gegich szpnosti řjci?

Ny nemohlo by 186,000.000

katoljků w po:

kogť žjti a Určtžek odlržených bratřj se zhostčti,
kteťjž 10 mčlčoUů we wjťe gednosworných kře:

siawů, wypočjsti nemohau!:še)uu deadnUtj

od

cjrkwe protestantské nenj nťc wzčxcného; tisjce
;eblaUdlých nebo zawedených dussj w rozlťčných
šemjch do swé mateťské Řjmsio katolčcké cjrkwe

fe wracUgj. Gako w stoletj 16 Saský wolenec,
tak mnozj, hrabata a knjžata, Učenx a maUdřj

w 17 18. a 19 stoletj do nj přestaupili.
Slyšme gen grden přjklad Nntonjn Qldřčch,
panUgjcj wéwoda Brunšwický a Lůnrburkský,
byl tak mandrý a nčrbožný, že dokud byl pro:
testantem: nrmohli katoljcť, a když se stal kato:
ljkem: nemohli protrstanti nic zlého o nčm ťjcč.
Swčdomitý a Učený pčm tento, pčlnť čjtč:wal
spisy fwatých otců a spčjy reformčxtů. J pťedlo:
žil tčm neydůwtipnčgssjm protestantům a pro:
testantslým Uniďersitam, Helmsstadské a Halské,
otazku tU: :)zdalťmožna, w cjrkwč katolčcké skUa
tečnť spasenu býtč?e načež mU kwelikénm geho
podčweni thto odpowřdč!li: dže w cjrkwi katolčcké
beze wsscho pochybowňnj spasen býti může.e
e) Wssech katoliků po sweté počttp se gčš na 200 Millionů.
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Pčejtalešl

alex Uni

gcdčUého knč;e

katolického,

krcrýžbw twrdil, dže w rjrkwč prosestantsfé spa:
frnč býti mčlžeme, maimelč pťjležčtost a prostředky,
katoljky se st.itč.e Dňle dobře rozgjmal U srbe

wéwoda: dnrmůže gen grdna prawú wjra býtč,
dwč neu, tjm ménč che gich. Mluwj:li tak
protestantč, UrgsaU si wčrj swaU gisti, tjm gi:
stěgssj gsaU si kasoljci.(( N horliwč se snaže na

prade

přčǧjtť, skanmal, požorowal, modlil se

a dobroččnčl. Bňh pak bo oswjtčl, jže dnr 10.
lcha 1710e š radostj do cjrkwe katolické se
nawrčxtčl. Gebo pťjklad pohnUl mnoho wel:
kúch i malých k ncisleřowňnj. Y Llntonjn Ql:
dřčch oslawčl

cjrkew

katolčckaU žťwotem welmi

nňbožným a poslčz fmrtj powžbUdčtcln.xU. Swčx:
tostmč Kristowýmř zaopatřen skonal dne 27.
břešna 1714 Utčssenč,wolage: ))Pane, w rUce
twédporaUčjm dussč man.(( Zanrchalť wéwoda

Llntonjn Oldřjch po sobč spčsek w kterémž
Uwadj 50 pťjččn, proč fe katolxkem stal a z
tčchto přjčin nebyla anť gedčna až dosUd od
protrstantU dofonale wx,wracena. Nčkseré ž nťch
Udcimc. ))Nekaroljci ncgsan mežťsrbaU swornj, po:

dobnč galeoLUtr,Zwčnǧli, Kalen; nemohaU tedy
prade mjtč; nemobaU anč ewangeljkp siaUtč,an
we wčcech mnohých a potřebných od ewangclium
se UcholUgj, š te:tem zlé naklčxdagj a mcxži spčfy
bčblčckúmi rošdjly ččnj. Chtčǧj nowaU ccstU do

nebeš mjtč: a předce přčansstčgj, že se Ua té
staré množj fwatýmč a blažrnými stalč, ano že
na nj dosUd spasitrlně Umřjtt mňžrmr. Zawr:

a
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bUgi papeže: a předce Učenj prwnjch cjrkemnjch
otců až do pčxtého stolerj pťčgjmagj, kteťjž důstog:
nost paďežfkarl od samého Krista odwozllgj a ;e sw.
Ojsma dokašUgj. Kalolčckň cjrleew odcl,dowala po

wssrchnyčaso Swaté: protestanrskci nčkde Zúdný
gesstč nedokčcšal, že by bhla katolickci cjrkrw
chybila, ač množj geg,j aUdowé pochnbili. To:
lileo w téro cjrkwč býwčx zčckon Božj ctěn a
pťjfnč osiřjhcin, w giných sr Učj. ro že nenj

možmi, nebo že toho nenj tťeba; agsaU prote: e
stanti, genž cjrlewčkatolické za prade
w tom
odňwagj. Nekatoljci žňsteiwúgj poixeid gen pťi
pjsmč, a précwě protč němU Učj, ado hlanposii
Upadagj k. p., že prý wssčchni hřjchowé stegnj
gsaU a žúdný rozdjl mezi njmč, což slowům
Krčstowým na odpor čelj. (Mt., Zž 22;

12, 36; uu 1. Jan 5, 16; u

Přjslowj 24,

16e:e). Katoljci Udúwagi ďčxbla a lidskau wůli
za půwodce hřjchU: nekatoljci gedni winU na
Boha swétřčgj; ginj po karolickUsmeyfslegj. Učenj
protestantské fe nenachúšj w prwnjch stoletjch,
leč U nčkterých kačjřň, nemůže tedy od Krista a
ů) Mt. Ze 22u Nle gá prawjm wám, še kašdý, kdo se lyněwa“

na bratra swe“ho: powinen bnde, k saudů stári. Kdošlxy
pat( řckl bratrn,swšmn, drácha:a powineu bnde před Uco:
wošssj radan statt; a kdožbp ťekl, olázne; powinen bnde
pekelný ohrň trpeti.ac Mt. 12, 86. ))?lle prawjm wám, šc
z každého slowa prázdněho,

klcrč:š mluwtti

bndan

ltdcť,

wpdagj počet w den sandný.e 1 Jan Z, 10. Kdo wj, an
ldratrd geho hřessj hřjchcm Ue k smrlt,

modltš fe ča pnčrǧ a

bndet gemn dán žtwot hřessicjmu nc k smrtt. Gestir břjch
k smrti, Ue za ten, prawjm, exby se kdo mocltl.a Přjsl.
24, 16p nNebo ač Ua sedmkrát xxadnr snrawcdltwý, a wssak
wždy zase powstanc,

alc lxeštďoš:xjpadnau

uxc š!é.
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od geho aposstolú pochčxzeti. ZnčxmkU swatosti
a wsseobecnostč mčl do se gedtnú katolickú cjr:
kew, ne ginčx. Poham,x můžcme toliko š poc
mocj Božj oťxrútčti. To působj cjrkcw katolickčx
we wčtssj mjře, nežli protestantskče: a proto gest

Bčlh š Uj. Celj pohansstj nňrodowé se naskw:
tugj, genž sc katoljky stalč, ale žčxdný, genž by
se byl sial LUterúnským. U nxekatoljkň diwy fe
nedčgj, alr Ušždy U katoljků (Mt. 10, 7, 8, 17e).

Prirownryme spisy a žčwot sektciřň še fpisy a
še žťwotcm dobrých katoljků, a Užasnrme. Wssi:
mnčme si, gak se knčžsiwo katolické swúm spolU:.

bližnjm w nebezpcčcnstwjch a na smrrelném lů:
žkU občtuge: a kazatclé protestantsssj gak se od:
tUď odtahUgj. Katoljci magj kněžj še wssech
sřawU: U protestantů fe Urozenec stydj, dUchow:
njkem býti. Čistota gest ctnost wznessenčx, ale
katoljci si gť che wňžj uucžli protestanti. Chtě:
gjli protcstansi katoljky překonati, Uadčlwagj gim,
pťckrucugj pjsmo aneb wywracugj Učenj takowčx,
ftrrýmž katoljci ani newcřj, k. př. žeby se klančli

Swatým,
kdežto Bohu samému fc klaněǧj a
Swaté gen ctčgj, a o pťjmlqu žčxdagj;což opč
gen lckslčxwě Božj

smčťUge. Ncysspatnčgssj

a nrn:

wlažněgssj katoljci nakloňllgj fe kprotestantstwll:x
neyzbožnčgssjprotestanti kU katolicth.
Geden
každý prawý katolčcký knčž potwrzuge prawdu
wjro katolčckčspasenjm.swým: protestantský ka:
U) Mt. 10, 7d 8. nGdauce pak kažte, že se rřibljžilo králowstwj
n„epefkčejNemocné Uzdráprngtc, mrtwč křeste, malomocné
čux.tte, nečxste“duchp wpmjtcpte.
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zatel se to neopowúžj, Uegfa wčcj swau gist.
Množj nekatoljcč Umjragjce magj tauhu po
rojře leatodlťcké: Uaprolč tomn ale žňdný

katoljk

Umjraǧe po wjře lUtercinskénetaUžsl.uuTakowéto
sady prawdy a zknssenostč plné, skanmúmeli ge
pokognč, wedaU k prawdč.
Wesmčš gsaU wýhljdky do bndancnostč
fmutné.
W přemnohých stč:tech š cirkwj tak
naklúdagj, že Ua wcižnosti trpj, z čcho núslex
dnǧe, že i blesk mocť swčtské blcdne; pozdwj:
ženj a odbog neminau. Kdekoli stút a wrchnost
lýrčmy byly, byla cjrkew dřjw Ulýrěcna a ǧegj
prčxwa wyzdwižena, teprw pak se wssechna gťnú
prěcwa wyzdwťhnauti dagj. Se skracowúnjm
cjrkwe fe začjnč:; š wywrúcenjm wsseho po:
ťúde fe končj. Múlč opčt stawenojčili Upewx
ňowčxno.býtť, tjm fe začjtč wUsj, aby cjrkwi
čest a prúwo gegj anrčxceno bylo. Qna se
do každé fprčxwy hodj: a wssak žčldnú bez nj
stúnj nemčx. Kdo to neoozmiwú, wěci hlawnj
w děgopťsu nepostihl, nebo zapomčl. Pohřjchu
ale lidj gest dostč, genž fc ničemU nenaUčUgj a
erdnčuǧj. e Q cjrkew fe nebogme: ale o lečxšeň
a pořúdek, o gťstolU trůnň a o pokogné fe
rozwinUtj Učxrodnjho žiwota. Hegno ltak řeče:
ných wždťlanců a ofchenců odstrkUge cjrfew,

mrawy lidU pornssuge, adk ohawnostem reoolch
Francanzské ho odchowčxwň. wo W sslrchetnčg:
ssjm obraze, nežli kdy gťndčx, fpatřugem wesmčš
katolčckéknčžstwo; čťstota, swčdomitost, srdnatost,
horliwost, wzdčlanost ho krňsslj. Nle tisjcerým
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způsobem podč:wň se lidU grd, a wsstčwUxǧe se
do nčho lhostegnost k toUUl, což Ueyswčxtčǧssjl,dogest.

N gak pťenmožj kasoljci wyhažugj swé penj,že
bež rozmýsslenj, by si dost knčh a listU opa:
třili, w kterýchž se při každé přjležčtostč wjra
katolčckň lehčj neb tepe! To neyhorssj žlé za na:
ssxch dnň

gcxst Uúboženskň lhostcǧnost,

kterňž ne:

dbagjc dofonce, kam zawede, každého na pokogi
nechúwú, ať si wčřj nččemu, nrb.o ničemU. Za:
kuklila sebe kreisným gménem, gméncm snňssen:
liwostč;::e) snčxssja sterge žagťsté, nechťby cokoli
na žkňžU přčsslo. Do swčta lhaU, že prý chtčxgj

swobodU swčdomj: a magj to neswědomj, swě:
domj žabUbiti; že prý chtěgj pokog: a wedaU
proli wěcčBožsfé brzo zgewný, brzo tagný bog.
uStarým heslem lakowýchto lťdj gest: Když
genom w Boba wěřjme, UechťHotentotč, po:
dané Ueb žťdé gsme! WBoha i ďňblowé wěřj,
a tťesaU se. ::eee)Na

tom zčxležj, kterak w Boba

wěťjme, Ueboť podlé toho geg cljme a podlé
toho ssťastni gsme. Pařrno gest, že geden tolifo

způsob w Boha wčřiti prawý býti může;

a

tonxuto gednomU způsoďrl Učj cjrkrw. N proe
tož geu syn čjrkwe wčřj w Boha
nňlržčtčx a

oprawdowč:
swémn?

ostatnj wčřj w Boha k odfaUzenj

Učj Lmr

w Boba

Uxčřťtč, tak gako

Papež?
Nčkoli; Lutr wnmažal ž wjrh wřčný
mrawný Božj zčxfon: Papež ale wjru a lnrawy
co neyaužegj

spoln spogngr.

ůj) Toleranz, Tl)nlďnngl
MžxPrawj xojfmod

Wčxiej protrstant
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w Boba tať gako katoljk, aU pťed fwátostným
geho obgewem na kolena pada? Rčkolč, ekaždý
z nčch U ho gťnak předstnwnge a dředrrx nxůže
lolčko geden a ten famý býtč Sektčxřč si před:

stangjBoha

w tisjrerýchpodobách, každý podlé

poblanzenj swého: w katolčcké cjrkwi ale gest
wždy co Rezmčnťtelný wyznawěm a ctčn. W
dUchownj manželstwj wstanpil wtčlený Buh ge:

nom š qedčnaU newčstaU, š cjrkwj: a protož
tolťko djlky této cjrkwe mohaU býtč prawwmi

djtkamč, a BUh prawým grgich otcem Čjm
pewnčgč katoljk stogj na tom, tjm horlťwčgi
bUde blaUdjcjho bratra swého hledatť, lčxskan a
ssetrnostj si ho zjskčca blnd geho wywrútj: nikdy
alr člowčka nebnde ncnčtwidčti; lituge ho a nad

geho obrňcenjm nezanč:. Nle namjtagj mnozj:
Bňh protestantstwo dosUd trpj, a proč to ččnj,
nenjlč kromč cjrkwe katolčcké spasenj?
Bůh
trpj protestantstwo až do Urččtého času, a to
proto, aby njm wjra katolickú kussena a čťstč:
na byla, aby se dokonalegssj a zěcslUžnčgssjstala;
gako stjn swčtlo, tak wywyssUge protestantstwo
wer katolčckaU a katoljky pohúnj, aby gč tjm
wčrnčgč zachowčxwalč. Pún zagčsté poblaUdčlé
protcstanty wťlugr, mage núš k tomU, bychom
ge též mčlowalč a obzwlasstě ty, kterýž bez wlast
nj wčnn blaUdj.
Protož
neUsteiwú katolčcka
cjrkrw laskyplným poUčowanjm a modlenjm gčch
hledatč, a blUd zatracugjc, kblaudjcjm otewřené

narUčj rozprostjrú u Ncž mUsimgesstčradostnan
sprawn podatč o Čjnč, o rjssi naramné, ktčraž 300
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millčonů obywatelů poťjtú. W 16 stoletj hlň:
sal tň wjru Kristowu Matiňš Nicci JesUita, po
nčm ginj Jesuité zde pracUgjce mladistwaU byx
lčnkU křesťansiau mUčedlnickau krwj swau zalj:
wali; neboť býwali tU kťesťané přrtěžce prona:

sledowánč, a ani audů rodčny cjsaťsié nebylo
sserřeno. Yž l. P. 1845 Čjnsrý cjsař wjru Krče
stowu negrn za wjru nesskodnaU, alebrž za wjru
wsseho porUčenj hodnau wyblasil azakaz gi wy
znawati wyždwťhl Načrž w tomtéž roce 4 no
wých bisiupstwj we wýchodnj Čjnč založeno bylo
Co 1 2e

, Uáslrčky refermacj.

Paklč o čem na zemi, platj zagisté o těto
tak nazwané cjrkewnj oprawť, kterňž by se wlast:
ně :acjrkewnj a mrawnj žhorssenjc gmenowati mťla,
slowo Kristowo: dPo owocjch gegich poznč:te
ge.e Gaké owoce pťčnesla reformacj, posud
gfme giž okúzalč, teď wsse krútce febereme.

A

neydťjwe Uúsledky zewnčtřnj kušme, kteréž re:
formarj na nassi zemč uwalťla. Sljbťla fwo:
bodu: a na opak Učinila,i zemi Nčmeckau roz:
dwogčwssi, oslabssi a cizincům wydawssi. Nčmci
měly gednn neywnšssj hlawu, dčlab geden stčltnj
spolek, gegž cjrkew utwoťila a zafwřtčla; z té
prjěiny také slaul swata Řjmsko Nřmecka řjsse.

A proč zper padla ro opowrženj a proč byla
r. 1806 xdocela erssrna? Proto,
ponťwadž
refořmacj wúbec zawedla neprawě pťedstawenj
o swobodč a samostatnosti, gak se w sedlské
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wálce Ukážalo; a tautéž zlan cestaU krúčela pře:
mnohň řčšskň knjžata, anč čjsaře, anč papeže
neposlauchagjce a statky cjrkewnj laUpjce a ne:
zčxwčslost i nčxsiljm si

wymúhagjce.

Dokcizalť

toho swau hrUbaU ťečj, kteraUž wedlč š rjsařem,
x tau lakotaU, kterauž se po poslednjm haljťi cjr:
kewujm hnalť, a dokčczali tobo posléze wúlkaU
SmalkaldskaU.
N wssak pťičťnčlčse che. Ne:
dagjce anč na lasku k wlastč swé, ani na čest
narodu sweho, spčklťse proti cjsaři, a š kým?

S FrancaUzt, protťwnsko grbo a š hlawnjmč
nep:č:tely řjsse; Dani, Šweydť wsse se pletlo do
Nčmeckých žaležčtostj, z tuku Nčmeckého trawčlo

a po krwi Nčmecké žjznčlo; Turka, odpůrnjka
kresťanů, sstwali protč cjsařť. Nabožný, maU:
drý Karel byl hanebnč opusstčn prčdwč tenkrút,
an pro spčxsu žemč a pro dobro cjrkwe pewnč
a dowňžliwč gednal; i meel trpčti, když Lutr,
mnčch hrUbý a Učitel zpupný,

gemU a ctčhodnč

hlawč kťesianstwa hanebnť nadúwal; musel trpětč„
když zlotřčlj rytjři a zúkeřnjcč poslnssnost mU
wypowčdčlč a nččemnj kobylkčxři boge. wedlč,

plenčli, pňlčli, wraždtli. N lo slaulo reformo:
wati! Kdyby se audowé nasseho tčla od hlawy
oddčlčtč chtělč a geden druhémU slaužsti nechtěl,
rčlo by se rozpadlo a w takowémto zmatkU by
zasslo N rownčž tak z poslussných kresianských ,
knjžat a stawů řjšských nabralo se tU 860 sm
mostatných pánu, kteřjž se za neobmezene wladce
pokladali, třeba žeby hlemeyžd w nčkolčka letnjch
dnech celé grgich mocnařstwj od gednoho konce
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k druhémU prolezti mohl.

Protož

Napoleon

grn pokynul a Nčmeckčl řjsse zmčzela Dřjwe
bylo giž widěti gegj slabost: a wssak nasledky
fe Ukčxzaly teprw w Z0leté walce, k njž refor:
macj zaklad položila a protestantť Učinčnýmč
Umluwami proti cjrkwť a cjsařč, a hanebným
týránjm mjstodržčtelů cjfařských přjčiml k nj dali.
Kdo netýral uod dnů tčchto Rčmce? Nebylo

mezi njmi gednoty a srownalosti. Což profpčla
sjla? Knjžata, žbaUřiwsse se, poskntowalj pod:
daným swým sspatného přjkladu. Množj znich
wťdaUce tU hamx,

gakčx se gim

obzwlasstč od

FrancaUzů stala, cbtěli k wnwrženj knjžat a k
obnowenj staré Řjmsko Nčmecké řjsse spolky Uči:
nťti a způfobili gen Utrapy
Reboť zlé ležj
hlaubčgiž ležj w rozdwogenj frdcj a w rOzřrženj
cjrkwe. W Rěmcjch fe wyobrazila powaha re:
form,éctů tisiceronč:sobnč; múme tU wyznačenau
LUtrowu hrUbost, KalenowU UkrUtnost, Zwinu
ǧlowU nesmyslnost. Q szstlých klňssteťjchn o
hrozném poždwčženj fedlském, o rožtržkč:ch w
Polsku,. o nčxsiljch welkého a malého panstroa
a řjšských stawů a ťjšských mčsť mluwiti ne:

budeme, toliko na neisledky odkangeme.

Po

třessliwém sdúněnj fe po swobodč nňsledowalo
brzo tčžkě gho a padléc mohowitost a tU onde

wypukagjcj zanry,
a bauťe dokazngj wclčkost
tehdegssjho poblaUzrnj až podneš
Nozrrženj
nřichazj zpýchy, a pýcha pťedchazj dad Každý
dobrý křesťan, ba každý maudrý člowčf musj
Užnatč, že ze stanachch wogsk genom nesnaze
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wyplýwagj.
Gčndčx fe wrč:til po wňlce občan
do swé dčdiny, a hleděl si opčt swé obžiwy:
Uynj

an

žwlěxssrnj wogenský

staw

gesť, k nč:

mUž swé syny stawčtč mufj,
býwú na sr:
walatl wčxlkn pamatowč:n. Qrbč a ťemeslU,
Umčnj a wčdč:m odrahugj se takto nesějslné rUce
a mčllťony lčdU, genžby mčli o chlebč pracoweui

a wyžčwUwymahatč, trawřgj darmo. Stanach
wogska osmťdčUgj, že prawého pokogc che ne:
mame, a pohťjchU! a tato stanaUcnost býwú
pramenem mnohých nezcestnostj. N gak dlanho
mč:me stanach wogska? Co trwč: reformacj.
Tať rožfela sjmč nedůwčry mezč knjžata a
narody a bUde ge rozsiwatč, dokuď trwati bu:
de
Kdybychom se we wčcech núboženských
srdečnč srownawali
Uebyloby tťeba, abychom
zbroge proti sobč stawčli.a bylibychom tak
silnj, že by núš zewnčgssj Uepřčxtelé na pokogi
nechali. u
N kdy kleslo Uměnj a kdy se

wědy zbaUťčly proti BohU? Gak meze po:
kory pťekroěťwsse, wýstamoili ze slUžeb Božjch
Reformacj ge Uwrhla do služby swčtske a
tjm žwssrdnčly, zmržačely Poxoažme gen, gak
krč:fné, slawné, Učené spčsy, stawby a obrazy
múme z prwnjch 15 kťesťanskýchstoletj: a fro:
wUúweyme š nčmč ta daremnú, po rozssjťenj
reformacj až do dnů nassich zhotowenú djla.
Stoletj
nasse powstawčx k sslechetněgssjmn ko:
nanj a to proto, poněwadž ho cjrťew probw

dila a lepssj mysl do něho wdechnnla, crné
twary mčnUlosti na oči mU stach.
Nle kato:

334
lťckeiwjra nemú gen š anhým Umčnjm co ččnčti;
č chceť wědy, wlčde a lčd naskrz prončknach.
Až k promršenj gsme se naposlauchali, že by

protestantstwo o wědy a ofchenj

che

bedlilo.

Zdali w tom zčxležj spúsa swřta?
Wčdy a
ofchrnj
bez cjrkewnj pobožnosři gsaU marnče
lbsstinka, aneb ostrý nůž w ruce člowčka, genž
ď febau wlčxdnamč UeUmj. Wyborných fpssů
starých cjrkewnjch otců nrwúžj si protestaméuani
dost mšilo, hrdč gich pomjgegj, Uebo ge mčsťrugj.

Když Rrhoť xlll. taf pťimčřenčkalendčtťopra:
wil, přeš sto let to trwalo, nrž drotestantč
Uznawsse swůg blud, přčgalč oprawený kalrndúť.

uu Pouěwadž fe protestanťi za oschené wyhla:
ssUgj a katoljky za powčrčiwé hlupúky a za:
tmťlce rozleťifngj, widj se nčxm,ančco gčm při:
pomenautč, což nemohaUce Upřjsi, k tomU by
poUžiti mčli, aby si zl toho za ponaučenau
wzali. Domnčnku o tagných silčxch přjrodn, o
čertowinč, o strassidlčcchkdo zawedl U lidu? Lmr
genž Ustawččnč ďňbla bUřňregjcjho leolem sebe

wida, 8 njm bnď rozmlauwal, aneb po něm,
gako na Wartburku, kalamciťem hčxzel. erkwi
Upťelč prčxwo, zlé dUchy zakljnati: Uaproti tomU
tropj sprostý nekatoljk kauzly a ččxry polagj, a
Užjwú k činům kradmým kťjžů a gmen fwa:
týchx, kdežtok spafenj dusse swé gich Užjwati
nechcr. Kde pťesťčrwúprawé Užjwúnj, tu na:

stčxwú i hned nadužjwúnj.
U protestantů bnlo
za přjčinau kaUzelnictwj neyche přj, katoročxnj
a upalowúnj; neboť gak sčxmhodnowťrný spč:
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sowatel gegich wyprawnge, rozmahala se brzo
po Lntrowě smrti pohanskčx powěra mezi Lute:
rčmy; (owssem kde nenj wjry prawé, tam se
powěra Uhnjzdj, an žňdný člowčk wjry docela
prčlžden nebýwčx) tak že mnohý rok na sta mn:
žů a žen Upňleno bylo, a že čjkatoljcč k tako:
wéto Ufrutnostč někdy se swěstč nedalč. Bljže

WolfcnbůttlU odprawčli protestanti tolik čaro:
dčgnic a čaroděgů, že byš myslel pro samé
kůly, k njmž Uessťastnjci pťiwčxzňni byli, leš na

poprawčssti widčti. W nepatrném okresu swo:
bodnčho ťjšského města Norimberku bylo od r.
1577 až do r. 1617 356 osob pro kaUzelnictwj
mečem, prowazem a kolem odpraweno, a 845
metlamč mrskeino a na audech zohaweno. To gest
ta xprotcstantskú oschenost a fwoboda swčdomj!
Dňbebli ty nessťastnjky skutečně posedl, otewřcla
mU newčra a odpadnutj od cjrkwe, reformacj
tedy, k hroznémU tomuto dle dwéťe. uNenjli
tomu tak: muselč protesťanti w prňwnčctwj, we
fwobodě swčdomj a w nrawé oschrnosti weliký
pokrok Učiniti, an prúwě to Uynj Upjragj, z čeho
dřjw trestali. Nle proě mlčeli dUchownj a Učcnj
gegich k oné krwawé neplesse? Kdo pozdwihl
prolč nesmyslným a Ukmtným přem čarodčg:
ským hlafn swého prwnj? Katoličtj knčžj n. p. ,
Kornelčuš Booš, kterýž 1598 zemřel, a droa

Zesuitč, Ydam Tommer, kterýž1682 a Fridrich
Spee, kterýž 1685 zemťel. Kdo wyzdwibl prwnj
ten nepořňdek? Katolťckčcknjžata n. p. MohUčský

wolener, Jan Filčp ze Šénbornů,

gcnž faudy,
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mučidla a poprawy čaroděgské zničil, ledežto
gessrč w mčnulém stoletj tak nazwanj kaUzelnjcč
ax čarodčgUice w prorrstantských zemjch utraco:
wč:Ui byli; ba i nasse stoletj núm dúwci dosti
přjkladů, žr chudé, staré žrny w nefatolických
osadúch až doxgrgich smrti zawrhowúny a po
smrti zostušrny byly, poněwadž ge za čarodčg:
nice drželi, a že toho neb onoho muže protr:
stantč, buď sr bčxli, neb ho hledali, poxxčwadž
w powčsii kauzelnčcké U nich stál. Gesstč bychom

o tak wychwúlexxé oschenostč protestantů mnoho
řjci mohli,

ale gest gtž na tom

dostč, co se

ťeklo, an proto nemluwjme, abychom tupili:
alebrž proto, abychom sebe obhcigili a giným
dali wýstrahU a poUčrnj. Bezr wssrho popjrúnj
gest wssak to nryžalostslčgssje: že gako stjn třlo,

tak zkč:za mrawů rrformacj nčxslrdowala. Wždyť
pak gčstý prorrstant, na nčgž se fauwčrci geho

pyssnj, s;im prawj:

depadnUtj

od cjrlewe ka:

tolické stčxwú se na crstč neprawostč: pťrstup do
cjrkwe( katolické na crstč ctnostč.(( Co se tu do:
brého může djtť, kdšž se mrawnj zúkon za ne:

wjžitelný powažuge, cwičenj dUchownj opowr:
hUge, mrtwenj tčla tupj a gednokaždé fmyslné
požjwňnj dowoluge. Lutr se o wčci této tak
hanebnč a rozpustile wngúdřil, že se stydjm,
sljowa geho před mrawným lidem opalšeoroati.m
Taktéž lehkomyslně bplo 8 manžrlským zúkonem
naloženo, a protož dwogitú manželstwj, cizo:
ložstwa a rozwody zobecnčly u nich nčxramnč.
Prusy tu bjdu cjlj, ktrrúž z porUssrného stawU
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manželskeho wychažj , pťemysslUgj a newčdj,
gakby pomohly a nemohaU; neboť gedina po:
moc gest w gediné cjrkwč,aatU lehčegj a nrbo gj
neznagj
Z stUpnť polerewnictwj odstrančlč re:
formč:tč a dle gegťch“prawidel Uwhl do stawU
manželského kdo chtčl wstaupčtč a gak dlauho
chtčl w nčm trwatč. Protož fe přjlelado tobo
neyhnUsnčgssjho žprznčnj krwr U nich nahangj
a w gčstém welmč důrazném padU rozhodli pro:
testantsstj bohomlUwcč takto: :xBratr a sestla
nechť gen manželé zůstanaU, an to wěc taǧnéa
a mčmo to i dobrý obchod geste
TU tedy
meela swčtska wrchnost žbožnegssj a swčdomi:
těgssj býtť a z plnomocenstwj swého zakony o
zakazaných stupnjch pokrewenstwj gednagjcj obx
nowiti, gak dalece to sslo. Yle negen wzhledem
na manželstwj, nýbrž wesměš núramnčx hrUbost

rozmahala se U protestantů

Pčrkhečmer, rada

Norčmberkský, Učený, maUdrý mUž, podporowal
dlauhý čaš reformacj, brzo wssak nemrawnost
rostach wčda, Melanchtonowč pjfemně se při:

znal, gak dobrý LUterém zper
byl, nynj
ale, gak szsllý žiwot mezi tak nazwanými
Ewangeljky pozorUge; Bůh gen že ge může
úaprawitč; hůř že fe dčge, než kdy gindá; zc
skutků gegich prý fe da feznatť, žr mrzi nčmč
žčadné wjry, žadné bohabognostť, žadnč lč:skh,
žčxdného poznčmj, žadného Umťnj nenj, a že
wssecken dobrý

mraw a wsseckUpoctťwost zae
hodili
Wrchnost tolčko a strach trest žr prý
pozdwčžrnj zadržuge, kteréž bez toho na mno:

15
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hých mjstech wyniká. Lutr prý nehodU tU wsse:
ligak wytúčeti a wykrUcowati chce, a wssak tak
dalrko prý to gčž přisslo, že se nic zastřjti ne:
dé:. Poprawa prý tolťko zamezj, že w man:
želských wčcech hanebnost neywyšssjho stupnč
nedosčxhne. Papeženci (katoljcč) gfaU prý mezi
febau gedno, Ewangeljci ale že negsaU gedno

ani še sebaU, ani 8 Bohem. N Pirkhečmer
zawjrxi: ))Uchowey Bůh rossechny núbožné lidi,
zemč a nččrody,od takowého Učenj, kteréž, kam:
koli přčgde, wjru, pokog a gednotU zrussj.e
To čtaUce někteťj řeknaU: Y proč ten rozumný
a tak kussený Pčrkheimer zůstal Luterčmem?

Proč se nestal katoljkem? Proto,

pončwadž se

gen milostj Božj katoljky stčxwécme. Byťby ro:
zum a srdce prarodU wjry katolické Uahljžely,
byťby celý dťgepiš o fpasitelných požčtcjch cjr:
kwe katolické a o zhanných
nčxsledcjch fborů
nekatolických swčdertwj wydáwal, mnozj předce

trwagj w blUdU fwém; bUďto se domnjwagj,
že fe to na lepssi stranU brzo obrátj, Uebo ge
fwčtsstj ohledowč zdržUgj, nebo š praroaU po:
korau nehledagj, netlukaU, Ueprosj, a Uebo že fe
tjž po katolickU žjge. Na počátkU 18tého sto:
letj žčl Nrnold, weliký přjlel protestantstwa čx
teňtéž ljčj strasslčwými barwami nemrawnosi
swých faněrců.
Ze to 8 mrawnostj U prote:
stantů nynj lépe, alespoň zewnčtť wyhljžj, Upřjti
nechceme; ale to nepochúzj od gegjch wy:
zn.čxnj, alebrž okoličnostč časU to působj a wplyw
ten, gaký katolickčx cjrkew na nť mčl, obzwlčxsstč
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an tak possetilé prwotnj swé Učenj zawrhli, žeby
lidská wůle swobodUčx nebyla a tak tedy žčldný
mrawnj zčxkonge newěxzal. Turci fe w Ewropě
wedlé křesiaUů mrawnčgssjmi stalč, proto ale
k tomu Ustanoweni negsan, aby Turky zůstali,
an prawdh nč:boženstwj swého dokúzatč nemo:

haU. Můžemc:li na takowau mraonst
ctnost co dčcti, kterč:ž swůg

nebo

kořen w cjrkewnj

wjře, w Bohu tedy nemú?
))Wsselčkésstjpenj,
gehož nesstjpil nebeský otec můg, wykořenčno

bndee (Mt.

15, 18).

Při tom neymenssjm

zawazenj padne takowč: ctnost, a púd gegj gest
weliký.
.
Což gfme nedč:wno w nassich dnech nečtli,

gak hanebnč protestanti seweroamerikčmsstj aj ob:
zwlússtnč we Filadelsii zachňzeli 8 katoljky a š
gegich swatyněmi? Gak znectčlčajUtúrali prote:

stanti Šwédsstj maljťe Nčlsona, že se obrčrtil?
Gak protestanti Swýcarsstj n. p. w Yrǧawě
klč:sstery objragj aw ŠafhauseUU gak muže za:
bčti chtřlč, genž neanhonč mezi njmi žiw gsa
a swaU Učenostj wlast swaU poctě, tjm tolčko
se řjdčl, což onč sainč Ustawičně Učj a wychwaa

lUgj, totiž swobodan swého swčdomj?

Yle po:

dlé Učenj gegich mú každý swobody této ke
wssemU použiti, genom ne k pťestaUpenj do
cjrkwe katolčcké. Narčlžjme tU na býwalého

pťednostU cjrkewnjho D. Hurtra,

genž proto,

že wyznécnj wjry katolické uččnil,

od zbaUřené

protestantskě luzy zawraždčn býti měl; a poněa
wadž ho prozřetelUást Božj chrčmila, nezbednjci
15ee
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si wylilč swůg wztek na geho newčnné rodině.
Ll takowňť ohawnost se smčla dne 15., 16.,
17. čerwence l. P. 1844 tři plné dnč před

twúťj wrchnosti púchati! uu Přemnožj prote:
stantč nenúwčdj wsseho, což katolčckého grst, tak

trpce, že posmčwačnč a raUhawč š tjm naklúdagj,
ačkoli stčxtnj zákony to zakazugj, a katoljcč tisse
se pťč tom chowagj. Gsauce na počet silnčgssj
stranu slabssjch neznepokogUgj a předc se proti
nňsilným
Určxžkúm gegich Uchrčmčtč nemohanj

Tak wlažnj gfau protestantč wr wjče, a gfau
pťedc tak nefnčxssrnlčwčk wěřjcjm? Q, gak mrzce
tUpj kazatelowé gegčch každoročně cjrkew kato:
lťckaU, které anč Ueznagj, anč nechúpan, k pť.

na slawnost reformčxtnj! HlUpost, zatmčlost,
powčrečnost, dussewnj otroctwj a katolčctwo totč
gčm gednoz a to samo. Stanelč se katoljk pro:
testantem, chowagj fe katoljcč mjrnč a wčlžnč;
stanelč se ale protestant kaloljkem, dlaUhý řetčz
hany a týrúnj za sebaU wlécč mUsj; Utržky a
nňtčskn nechtčgj mjti konce a protestansstj oa:
stoťč se Uestydj z kazatelnťc na Ubohého přestU:
pence sčwatť se a podle mU lútč, ba tak se za:
hazugi, že č chrčxmownjch cedUl, na kterýchž

osadnjky k službčxm Božjm zwan,
Užjwagj a lid potťessťugj.

k nadúwčxnj

Totč dUch lčxsky toho

tak ťečrného ewangelčckéhoprotestantstwa?! Ba:
wory býwagj daleko ssiroko od protestantů skrze
wer haněnp: a předc kdo naklč:dč:š prosrstanty
ssetrnčgi nežli Baw,orp?
Nle dto rozmňhú gen
szpnost a třesstčwostgegčch. Wolfgang Menzel,
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protrstantllz

nasseho wčkn, dxsoyznčnočxzgewně:

:Oprawdowěc zkč:za se teprw š reformacj na
dworech započala, an se knjžata mrzuté hččzně
pťed dohljdkaU zbawrni wťdčli, klerauž cjsař a
papež zprwu na nť mčli. TU nastalo docela
nowě barbčlrstwj na dwořjch knjžecjch a na
Unčoersitč:chprotestantských. Qdeď
mčlo wy:
chčřzeti swětlo a čistň lidskost,

odtUď

fe hrnUly

zatmělost a hrubč: howadstwj. LUterčmsstjdwornj
kazatelowé dťlili se 8 milenfami, š ťúdownjky,
B spolUlowci, š bwčzdowčsstci, lď zlatoděgi a fe
žčdy o swůg wplyw Ua knjžata: katolčckčc knj:

žata toliko drželi na slussnost.e

Na to Men:

zel obssjrnřgč a osiře a prawdswť ten zpustlý
žiwot popťsUge, kterýž na protestantskýche dwo:
ťjch skrž reformacj zaweden a weden byl. Dj

pak pťjslowj: :Gaký

pastýř, takowě stúdo.e

Mohlibychom také mnohončxsobným fwťdcctwjm
z poslednjho stoletj dokúzatč, gaké fhnilé owoce
nessťastné ono rozdwogenj cjrkewnj w stoletj
16 přinrslo, ale giž přestčlwč:me na tom, že
gsmr z úst protestantských od 16tého až do
s19tého stoletj nestranně a pro každého pocho:
pitelně žhanně nňsledky rrformacj ofwědčili.
Než gesstč núm ta otč:zka na frdci ležeti bude:
Což pak reformúti ani dost mňlo neznamenalč
tU hrnach sr mrawnjx žkázu? Tafowěho spU:
sstťnj se dočkali samč, tak že k tomU mlčeti
nemohli.
Lrhfomyslný Zwčnǧlť se sice z toho

radowal:

ale Kalen

,zUťčla wžtekal se, tu:

pil a kčxral, a Melanchton

tou oplakč:wal. Me:
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lanchton prawj: :že geg to nessťastne řoždwo:
genj stalo che slz, než Labe wody ma, že U
žada Umťjti, pro fwaU slabost cestU žpatky
nastaupťti nemohae
Yle skonawagjrj matce
swé, kterčxž:ho o poradn prosila, w které wjře:
w nowé:li čilč we staré, by spasitelnč Umřjtč
mohla, odpowědčl, xžeby pro gegj spasenj bez:
pečněgi bxšlo, w katolťcké wjře Umřjlč.e

Ll paklč

že kdo z reformútorů w srdcč swém katolicky
umťel, Umřel Melanchton,
genž se Ustawččnč

k staré wjťe klúnil a proto od protestantů ge:
dowatě lehčen byl. Y poslechněm, co Lutr o
nowém Učenj a geho aučincjch prawj: OToto kú:
zanj,(e pjsse, d)mělobh, gak slUssj, ď welkaU ra:
dostj slyssčmo a ď wděťnostj srdečnau přťgato
býlť; lid by se mčl polepssisč a wcdlé Uěho
pobožnč žjtč. Yle dčge se, pohřjchU! naopak;
lťd se ž tohoto Učenj čjm dúl, t,xm sspatnčgssjm,
žpustlegssjm a bežbozněgssjm stúwčl; lid pak ge
tjm winen, nikoli Učenj. W tom wčzj žčwý

ďabel a smrt! Nynj gsaU lťdé sedmi ďably
posedlj, kdežto dťjw gednjm ďablem posedlj
býwali
Nynj ďěebelwalem do lidj ngždj, že
w gasném fwřtlr swatého EwangeliUm chodjced
lstiwčgssj, x,sobčrnčgssi,lakotnčgss, nemčlofrdnčgssj,

wilněgssj, držegssj a horssi gsau, než bylč pod
papežstwjm. x Lťchwa a lakomstwj wystaupily co
potopa na swřt a platj za wěc praroaU. Leh:
komyslnost, nečistota, Uúdhera w oděwu, ob:
žerstwj, karban, wychlaubčxnj se 8 neprawostj
a zlqstj, neposlnssnost poddaných, ťeledjnů a
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dělnjků, přepiatčx požadowňnj

ťemeslnjků a rol:

Ujků a dkdož wsse to wypočjsti můžc, tak welice se

rožmohly, že š 10 cjrkewnjmi a ď 20 ťjšskými
snťmy se to naprawitč neděx.e Takowých bčdo:
wšcnj LUtrowých

mcime

dostč.

Yle

přewelčce

mecl býlč žaslepen, že na Ubohý lčd wssechno
sklcidal a na fwůg sspatný pťjklad, na Ucbez:
pečnaU řwwotu si newzpomenUl. A proro gesstč
opakUgi: xPo gegčch owocjch poznčxte tU xtak
nazwanaU reformacj!(e Protestantč pořéld přrd:
stjragj, že prý Lutrowo djlo gcsstť dokončeno
nenj; že až dokončcno bude, že prý wssecky nehody
a fekty přestanaU; zatjm fe ale množj dennč. K ža:
meženj toho a k dosaženj gednoty zawedli pro:
testantskčx knjžata GUstawo :Ydolfowý spolek:
ale nepořjdčwsse ničehož, rozepsali protestantské
koncčlčUm do Bcrljna.
J sesslč fe skUtečně pro:

testantsstj bohoslowcč a siňtnj úřednjci w čeerU
r. 1846 do Berljna, stčžowalč si lna cjrkewnj
rozdrobenj, radčli fe powrchně: ale na ožiwenj
Umjragjcj wjry LUtrowy a na žamezenj žmceaba:
gjcj fe newťry neodwúžčl se žéxdný. Lepssj bU:
daUcnost sislibUgjce rožessli se; ale aniposUd ne:
složilč swťtU počet o wýsledcjch rokowúnj fwého.
To gest postačťtelný důkaz, že to 8 cjrkwj prote:
stantskaU dobře Uestogj.
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C. 18.
Tiwět cjrkwe katolické w těto době.

Gako z parna do chládku, gako z nocč
Unawé k ljbeznému gčtru, tak wstupugeme ra:
dostnč do bohatého sadU swaté cjrkwe kterýmž
se i w poslednjch lřech mčnulých stoletjch hono:
sitť může. Tolile spanilého kwětu nachňšjme w
, sadu tom, že ť odpornjcč cjrkewnj po Uěm bažj,

žrowna si ho oswogugjce a wolagjce: dMy
mčxme podjl w nčm, Ueboť na prwnj Swaté
wěťjme těž; ano tento kwět wlastnč

nčlm přix
naležj, pončwadž my tč prawj katoljcč gsme.e
Totč žnamenčte wyznanj; neboť leatolicky Platilo
dřjw co nekresťansky, ďabelsky uo a Uynj mermo:
mocnč katoljky býtč chtčgj! Prawř tjm dossla
krasna wlastnost cjrkwe nassj u samých prote:
stantů žase ctč. Než, gak dokazugj protestanti,
že prawj katoljci gfau? Kréltce takto: Řjmskoa
katolickéc cjrkew byla

po

wssechny časy zohyzu

děna: ale po wssechny časy mčla dost odpornjků,
genž gi očistčti chtěli, a odnornjcč tčto tU praa
waU katolťckaU cjrfew dčlagj a od těchto odx
pornjleů pochčxzegj protestantť nn Nle gak wjme,
Řjmskorkatolťckčc rjrkew se začjnéc 8 Krčstem a š

12 geho aposstolh,a mčlaw stťedu swém genom
gedňoho odpornjka, Jidňsse žrúdce. Chtčgj pro:
testantč

od Zťdňsse .zrčxdce pochélzeti?

Nikolč,

odpowjdagj;, my pochčxzjme od odpornjků on
wstawssjch, když cjrkew zkažrna byla. N wssak
tjm p,romčňugj Uaxcjrkwč š Božským,

což lidského
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gest, wady ťlowčťj šgegj swatostj. Kdyby cjrkew
gedenkrčxtezkažena býti mohla, nebyla by che cjr:

kwj, pťrstala bn, aKristuš

by byl lhal, twrdě:

wa brčmy pekelné nepřemohaU gj.e.rx erkew;li
zagdc, kde se wežmaU lidé, genžby gi naprawo:
wali? Může w sspatné sskole býti gediný žč:k,

ǧenžby gi naprawil?
N w kterém stoletj za:
ssla cjrkew Řjmsko:katolickú? Ze to Urotestanti ne:
wčdj, oswčdčugj tjm, an na otčlku tU rožličnč
odpowjdagj.
Mnozj Udčlwagi sťolelj 4. Y za:
sslú wytrwala by gesstč do 1Ztého stoletj a pře:
stčxla by baUťe a ř„jsse? Tňžeme:li .usedčxle: .ch

byla tedy tehdúž ta prawú cjrkew? i hned si pomč::

, hagj tjm, že gestprawú cjrkrw eriditelnú.

Pox:

diwnú wčc! Pčm Ježjš ale založil cjrkew widitelo
naU, do njž toliko wssechna swú zasljbenj a wssechnU
moc swaU složťl. Nťc méně i tato newiditelnéa cjr:
kew mUsela by z lidj zúležetť, kteřj to byli tedy?

J tU protestanti w prastarých čafech nškolik gmen
wphledč:wagj a Udúwašj, od 6tého až do
16tého stoletj nčkolik mUžů, kteťjž w mnohých
člúncjch wjry negen poblaUdili. alebrž i zgewnj
nekřesťané byli,u a kdybychom ge za dobré kře:
sťany platčti nechalč, zúležela by prawčx cjrkew
w mnohém stolťtj z blUdařů a z nťkolťka geho

staupenců. Pťjkladem wěc nabUde swťtla. Wždy
bylo dostť lidj, genž še žeecdným sťčxtemša.še
žčxdnaU wrchnostj spokogeni nebyli, bUďto že
sami byli zlj, nebo že gsaU wssUde noadhj a
slabosti. Nynj by UěkomU z nťch napadlo twro:d
diti: po žúdném wťditelnčm stč:tU nťc nenj, ale
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newčditelný stat gest ten prawý;

tento newťdi

telný stat od gakžiwa tU byl a zaležj we wssech,
kteřjž se widťtelnémU sťatu protiwilč a š njm
nespoleogeni dylť. Který rozUmný člowěk by

wřťčl takowému tlachanj?

N co protestantiz

tčch nesčjslných swatých, z těch núbožných,

Uče:

ných a cjrkwi wždy wčrných mnžů rwořj, kte
řjž po wssechny časy žilť, akterým fe ani zbož
nosti, ani maUdrostč odepřjri nemUže? Tčch
U newssimaqj a pakli si gčch wssjmagj, wyhla:
ssugj ge bUď za pokrytce, genž setoliko zewnitť x
azdanliwč cjrkwe drželč, a nebo za blazny a
hluoaky, genž cjrkew swaU neznali; a tak tedU
wywyssngj protestanti blUdaťe za fwaté, swaté
pak zawrhUgj Koo wsse na takowý zoůsob
přewracuge, prawč tjm dokazuge swé přewrac,
nosti, a gest gen k politowúnj
Ny, diw Božj!

Snad

w žadném wčku nemťla cjrkew che a

wětssjch swatých, Učenřgssjcha oschenčgssjch mU:
žú, nežli we wěkU tom, we kterémž se ččlst

žúpčxdnjbo křesťanstwa od nj odtrhla
Zdalč
Hospodin prúwč tjm wčditelnč wssech tčch ze
lžj netrestal, kterjž cjrleew z pokaženostč wčnili?

Zagisté, ďkrwčlcegjcjm srdcem propustila matka
newdččné pťewrhlé djtky swé, ale Pún gegj
wylité krwawé krUpěge w perly proměnň, z
nťchž gj wččnú ozdoba a noroa sjla wyrostla
Mjsta nemčim, abych o wssech fwatých z po
slednjch třj stoletj,

nercilč

o wssech Učených a

oschených mUžjch cjrkwe katolické mlUwil. Ge
nom ončkterém milúčkn Božjm se zmjnjm, a to
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dost krčrtce.

Llle wolenjmč

přčchčxzj tčžké a bo:

lestné. Prwnj
pjsmenka abecedy mčl swého
Swatého, a U toho se malé o,kamženjčko poždr:

žjme. Gest to Yloyš, dnej9.
narozený.

bťkzna 1568

Zbožnél matka geg wedla bned co

nemlUwňčxtko k zbožnostč, tak že třjletý chlapec
na kolenaU do modlťteb pohřjžený často wjdán

býwal. Qtec geho, markrabj a neywyšssj sprú:
wce wsseho Wlašského wogska, hleděl ch na
rod wysoký a přčxl si, aby geho syn čestný bčh

wogenský nastaUpil. Wzal ho do leženj, aby
mladý Yloyš na wogjny zwykl a z bleskn gegčch
radosti pocjtčl; a skUtečně zahoťel ťilý chlapec
pro wogenský staw a mnohémU nemrawu se
Uřč:lččl, o němž anč newědčl, žeby hřjssný byl.l
Upřjmný Uččtel ho přčwedl k poznánj prawémU
a k srdeťné ljtosti, a že otec doma nebhl, byl
.syn matcc docela zanechún. Ta swaU modlčt:
baU a krčxsným swým přjkladem wsse neččsté

w nčm Uhasila ak

tomU ho pohnula,

aby

se BohU žaswětčl. Wčda na xnčm otec po swém
se nawrčxcenj zmč:m welťkaU, nechal si wsse ljbčti.
Nodččka Božj byla a zůstala wzojrem mlělde:
Uečka fwatšho, panenskaU čistotau dusse a těla
fe stkwaucjho. Každé žrnské twúřnosti se sstjtťl,
rúd mlčel, na slowo poslaUchal a gčž zúhy se
trýznťl. Zťwotopčsy Swatýchs čjtatč, to bylo geho
potťssenj a to mU dodč:walo oswěty a posily.

Dwě léta musel Nloyš na Špaňhelskčm dwoťe
U Urostťed smyslných radowčmekx a swčtské nécd:
hery trčxwťti; ale Pčm ho silčl, že sexnedal ni:
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čjm Oorussiti, a že se w celém gednňnj.a obco:
wčmj swém che zdúl býtč angrlem než člo:
wěkem Nabožný zpowčdnjk byl geho wůdce,

a dobré knihy ho roznčcowaly kprawé zbož
nostt W 19tém roce fwém chtěl po dlaUhém
rožwažoxwúnja po pťigrtj Swatosti oltúřnj wstam
piti do ťúdU Zerčtského, kterýž teprw Uedúwno
založen byl. Malka se z toho srdečnč rado:
wala,
Nloyš

otec ale se hnčwal; awssak Umčl ho
tak přefwčdčitť, že posléz sňm swolil.

Qdťeanw se Uynj fwčta, wstaUpil Yloyš do
řňdUzJeritského.
Těžce ho žkaUsselBůh, do
tak welké žkormaUcenosti padnauti ho nechage,
w“kteréž fe každý křesťan domnjwčx, žch

byl od

Boha opUsstčn, a wssj sjly pozbýwú: ale nesz:
stjli se modlťtby, důwčry a pokory: býwčx od
Boha nawsstjwen a občerstwene Z Nloyš pře:
mobl každé pokUssenž. Zťenj swé wzhůrU obrčx:
crUé emage každodennč sčcm sebe zkaussel, aby
swúm mysslénkčxm a žčxdostcm Ua stopu pixissel
a pťeswědčil se, ždali w každém ťiněnj a oou:

sstčnj lúska k BohU a k bližnsmu geg zprange.
Lňska k BohU a k bližnjmu byli stalj fpolečnjci
tohot,o swatčho. Pčm mU zgewil žeby bnla
smrt grho bljzkú a tU zdwognafobnil swa ka:
gjcj cwičenj, taU Ucyradostněgssj myslj. N. 1591
zuťil we Wlassjch hlad, a Ua to wypUkl mor.
Bjda byla nefmjrnú; JesUilé wssude lidem Uleh:
čowalťž co wtčlenj angelé;

šeč xbyla gegich sxla,

a množj swaU lúskU zaplatili smrtj. Z Nloyš
bpl tgn nemocj zachwúren, a tak se na fm.rt
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těssčl, že si to až za

zlé

polelcis.dal;,uz čehož

geg

Učený Belarmčn wyrčxžel. Nemoc přessla w
mořčwaU zčmnicč a prodlaUžčla gebo bog o tři
mčfjce, zde giž nebyl geho žčwot giného Učc, než
nepťelržemi pobožnost a Ustawččné xse cwičenj
w trpčliwostč. W sladkosřech plnna pťedpo:
wědčl, žc 8. den po slawnostč Božjho Těla
Umie
S taU neywčtssj taUhaU obracel oči fwé
po křjžl KristowU, a wrlmč fe zaradowal z od:

pUstků od papeže Řehoře )(M

mU poslaných.

Ten Urččtý den se rozlaučťl še wssemi bratrjmi
řeidU swáho srdečnč; na to ztratil ťeč a dne

20. čerwna r. 1591 ščwasil w nocč še fmrtj;
pťed swým skonúnjm ťeči nabyw, ď hasnachm
hlafem gméno ))Ježjšac gesstřwpslowiw a hoťegssjm
pnsiem malaUnko pohnUw, odebral fe k BohU
ten fwatý a čistotný mladenec, star gfa 28 let
Z mčsjce a Z dni
Nok před sw Woyfem narodil je Fran:
tissek ze Saleš
Z nabožných hrabčcjch rodičů
pofslý a k welkým hodnostem swčlským od
nčch gfa Ustanowený, dossel pečlčwého a wú:
borného wychowňnj. Zasljbčw fe čistotč, wstaU:
pil do stawU knežského. MaUdrosti gebo ne:
mohl odolati anč ten Ueyslawněgssj heldeta,
tehdegssj Teodor Beza; a když š biskUpem
wGenewě morem nakaženúm, a od fwých saU
wčrců oprstčným nekatoljkům wssechny službiťky
lasky prokazowal Uwedl celé dčdiny x.azpčt do
cjrkwe katolťcké; 55 let pro cjrkew wjtťzoslawně
bogowaw, tisse a blaženě w PčmU zesnul dne
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28. prosinre r: 1622.

Troge nesmrtelnú pťe:

Užťtečnčddjla mim po xsobč žanechal; to prwnj x
gest Ftlotealle), čilť waedenj
k nč:božnému žť:
wotue w čemž ho žciďný gesslč nepředčtl; létéž
rozhlcissenostčdossla druhčx geho kniha xPogrdnú:
nj o lčxfceBožj,(: a tťetj geho djlo gest :)Řúd

ansstjwenj Panny Marč„e, ččlčSalesiňnrle,e do
nčhož staré a churawérpanny a wdowy přigaty
býwagj a mladssj ge obslubUgj. Wrchnj matlean
řňdU nawsstjwenj Pannn Marčr, byla sw. Joa
hana Frantisska Šantalowa; kterúž owdowčwssč
swět ooUstila a š Z Učxbožnými pannami do
toho kléasstera wstaUpčla. N. 1641 zemřela a
tenkrúte počjtal ten ťčtd 87 domů we FrancaU:
Zjch, we Wlassjch a w Nčmcjch. Sw. Frantissek
sepsal pro nčg prawidla, a ťjdťl ho řo fwé
smrti; po grho smrtč ťjdčl ho sw. Bčncenc de

Paul. Trn, shn sprostého rolnjka, narodil fe r.
1576 a zňhy se wyznamenal útrpnostj k chU:
dým a zdrawým rozUmem, že ho otec dal na
sstUdče. Gfa na knežsťwj poswěcen, a na moři

se plawč, byl od Barbarrskůumorských lanpež:
njků w zagat, za otroka proděm a dlanho w
otroctwj tom držen, a wssak pč:na swého od
cjrkwe katolické odpadlého,
přiwcdl do lůna
cjrkwe čxš geho manželkan, a dto gcg z otroctwj
wyswobodilo. Na to držel w Pařjžském okolj
mezi wenkowským lidem miďsie, wyUčowal, na:

prawowal a obracel na wer,

a z toho posslo

7) Wpdána gest dpčeském pťekladn také tjmto ústawem Swaa
tojanského dedlctwj. .

e
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towaryšstwo Mčšsiončxřské,gehož údowé Lazaristé
slaUli, pončroadž nenznamenitčgssj gegčch dům

w Pařjži

druhdy byl klňsster swatého Lažara.

Wssestrannč a až na nassc časy spasitelnč úččn:
kowaly mčšsie Lazarské. Kde Bčncenc o bjdě,
o neprawostč, o nebežpečensťwj zwčdčl, wssUde

pomcihal, křesťany z otroctwj wkapowal, nale:
zrňútka, marnotratnjky, pannh swodu wystaweně,
padlé žensstiny, odsanzeně zločince, nemocné ce:
sťownjky, chudé řemeslnjky, ssjlencc a žebrúky
pťčgjmal do swých ústawů, a dUsse gegčch za:
chowúwalx. TUsčxwhplněno: ))Wygdi na cesty

a mezč ploty apřčnuť ngrč, ať sc naplnj dům
můg.e (LUk. 14.) Takowj Ustawowé gsaU před:
sjnč Uebeš. Z četných ústawů, kterěž sw. Bin:
crnc k Ulehčenj trpjcjch založil, wynikň towa:
ryšstwo milofrdných sester, o nichž se kdosi kreie
snč wygčxdřil: u:o.chšcsslery gegich gsan nemocnice,

komnata gegich gest bjdná, dost často pronag:
mUtú gčzbička, farnj chrúm gest gegčch modlč:e:
bnice, Ulčce, města gsauxgegich zawťrnj, a mra:
wnosť gest gegich raUsska.e Založčl též leuodcho:
weinj knězstwa femčnčače a ty by zagťsté wýbor:
ného aUčinkUwydč:waly, kdyby ztupělý swčt lho:

stegnč ge neopomjgel a tau smčssnau nedůwčrau
pogat nebol, že by cjrkew moc fwau rozssjřčla,
kdyby wyUčowúqj od nj zéxwťselo.Kdyby cjrkew
nemřla těch neylepssjch úmyslů, neméla by ani
tčch neylrpssjch prostředků po ruce: nebod by
musela welmi possetilci býtč, chtjc unesslechet:
ných aUmyslů fslechetnýmč prostředky dosichnaUtť ;
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oboge by se wnzdwthlo u každú řjsse stane toš
liko tenkrč:t, dobrých:li prostředků Užjwčx kdosa:
ženj dobrých úmyslů. Heslo sw. Bincence bylo:
:Bez Krista se mi nic neljbj.e We wssem ǧeg
widřl a welebčl grǧ w krúli a w žebrčka, w nxUži
i w djtčti. Gsa wclmť slabaUnkčho třla, neU:
nawnč pracUge a siúle se mrtwě, pťedcc dosčxhl
85 rolřů.ňWposlednjch swých 11 lclcch wyrrpřl
přenmoho bolestj, alc nenaťjkal. Nemoha ché
čpro slabost stč:ti, dal se do chrcech každodenně
nositi, aby Swňtost oltúťnj přigal. Dne 27. zčxťj

1660 powolal ksobč Pún swého wčrného slU:
žedujkň; a 77 let na to wyhlúsil geg papež

Kliment le.

za swatého. Tak wellcj a slawnj

swarj byli, Frantissek ťť)aorr, Karel Boromeyský
a mnozj ginj. Gesslč ale z přemnohýchxswatých
panj doby ré gednU, totiž sw. Terezii Uwedeme,
kterčxžsama žiwoš swůg popsala. Dne 28. bťezna
ur. 1518. se we Spaňheljch zrodčťů wznessenúch
anéxbožných narodila Dobré wychowanj awilné
čjtanj žčwotopisů Swatých proklestčlo milosti
Božj průchod do ǧegjho srdcc. Zahy ztratčwssi
matfn, upčnliwč žúdala rodiťky Božj, aby ža
staupčla pťi nj matčino mjsto; což fe skutrčnč
tak stalo, že to Terežie zqewnč cjtila a zlemčla.
Yle welkým čjtúnjm swčtských pťjbčhů a obco:

wanjm š marnými lidmi přissla gegj ncwinnost
w netxrzpečj; a wssak wstaUpiwssi do klčxsstrra
gť Uchreinčla. Pozdčǧix gi zase smysl swčtský oan:

sal; než tU gj Krčstnš. .Přjfnč doj dUsse mluwil
a pokčxral, že swé nestčllosti a wlažnosti sr:
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drčnč želela, w čemž gj nabožUý kněz potwrdťl
Nčcménč dlaUhý čaš š nj gesstč zňpasitč musela.

J rozgjmala sobč Umnčenj Paně čjtala wy:
znanj sw. YUgustčna,wzýwala kagjcj fw Magda:
lénu; a to nj otřaslo, a mysli grgj k nebesknm

žadostem pozdwihlo Buh gj také U wytrženj
ty wččné tresty zgewil kternchž gč zbawil a to
žpusobilo w nj swaU newnslowenaU neerssitelnaU
pamatkU. PokorUč a kaǧicUě žiwa bywssi,a
oprawenj Karmrlčtňnskebo ťeidu docjliwssť ra:
dostně zemřela dne 15 ťjgna 1582
N tak až do tčch neynowěgssjch čafů řada

Swatých w rozmanitčm kwčtn a leskU se roz
množUge; gednotliwost ge na každém z nich
obzwl.issrnj; celost ale ge fatolčckú. Genom stjnek
rakowého

kwětU z wasseho sadu Ukažte mi od:

trženj bratřj Uassi? N nebo (gú wňm srdrčnč to
pokoťenj odpausstjm), pogďse radčgč k nňm a
wezmčte podle w Uassem bohatstwj, kteréž to
nepslawněgssj wyplněnj onoho řebřij gest, gegž
patriarcha Jakob we snčxchfpatčil. dEyhle sřčmek
Božj me;i lidmč a Bůh ro nčm mezč njmi!e
Ynč gedčné stoletj nenj bez Swatých!

Zčlerka.
Běžně gsme přesslč 19té stoletj, co cjrkew
Krčstowa na zemč trwčx. Wčdělč gfme gegj boge
i wjtčzstwj, gegj ponjženj č powýssenj, gegj přj:
snost i gegj lč:skU. Newyslownč si tUto pokau:
ssrnau, ale ččstaU newčstU Krčsťowu zamiloxoati
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mUsjme. K nj patťitč, gest nasse bohatstwj; gj
hodnými býti, gest úkon žiwota nasseho; wssechňy
odpadlé ko nj zawésti, gesi obsah modlenj acjl
gednanj nasseho Nikdň fe w nj nezmeyljme, an
Krčstnš ncpřetrženě š nj gest W takowémto
přeswčdčenj tčsse žigeme, wefele pracUgeme, toho
neylepssjho se Uadťgeme a trpjme, a bogUgeme
podlé přjkladU gegjho, abpchom š nj oslawcni

byli. Wkapitelskú ččndost Krčstowa nalézčcw nj
swé pokračowčmj, swé wssestranné wywinutj a
swé rozssjťenj. Hynaucj protestantsřwo, kteréž
stále se mťnjc sobč podobným Uezůstalo, gesstč
ten slabaunký zbytek, gakž takž UdržUge, krerýž
z cjrkwe katolčcké přewzalo a docela nepromar:
nilo. W něm gesť wssechno na dwé; wrtkú sea
padú. A gak se núm obgenge cjrkew katolickú?
Ta stogj nad wěkem č nade trůny zcmť. Kamr
lkolč pohlednemc, wssUde se trůnowé mčnj: to:
lčko skúla Petrowa se nepohnula w nižňdnem
bauřliwém ťase, tak stogj neproměnnú i we
wjře a w mrawnjm ščxkomx. Wyplnila se

slowa Kristowa, že nebe išemč pominaU: slowa
geho nikolč. Prončlsledowúnj cjrkwe negsaU nčc
giného, než cjdjcj prach rUčnččný (smUdnjk), z
něhož stkwčlegssj wychč:žj, awssechna zkracowčxnj
cjrkewnjch prúw gsaU třcnj cjdjcjm prachem
tjmto, po nichž sc gasnčgi leskne. A protož ne:

erssitelné roznjcenj Uaš pogmiž pro tUto swataU
Řjmsko kalolickaU cjrkew a gsaUce roznjceni pro
Uj, srdečnč wěřme a měgme mrawn ťisté, a ctnostj
fc stkche za wssechny blaUdjcj š tau lciskaU sc

ZFZ

deleme, kteréž déle oddolatč nebnau moci. Drnhčl
prošba Qtčenússe: xPřčgď krčxlowstwj twé,(e se
.pak wyplnj! mToto krčxlowstwjpččchúzjknňm,
wlastně my do toho krč:lowstwj, skrzř cjrke!n:d!m
N gen gedna prawú cjrkew, (úsřaw Krčstnš a
obcowúnj 8 Krťstem) býti může. GednU gen
KristUš založil, abychom se k gednomU BohU

dostali; protož od Petra počžnagjc, gednu toliko
widitclnau hllawU mjwčl. Gedml gen cjrkew
Krčstuš na skúle založil, o gedné cjrkwi gen

co 8 neywyš j sudtce mlij,

mlij

o roz:

ličných owcjch, ale o gednom owččncč; mlij
o mnohých ratolestech, ale o gednom winném
kmenU, mlij
o gednom krčxlowstwjBožjm, o
gedné sjlť, ogednom poli, ogedné winicč, oge:
dnom hospodúřč. Giž 18. stoletj třwá cjrkew
tato, a w tom čase nčkdý nepťestala, ale wěrně
wsse zachowčxwú, což gj swčřeno bylo,

a Kri:

stowo“ zasljbenj ančnedoansstj wčťitč, aby byla
pťestala, nebo že kdy přestane ažedo geho
pťjssrj. Gaké krúlowstwj Pčm si zřjdil, takowé

chcezasičhnauti!uGeli ale gen gedna prawče
cjrkew, tak gest také gen gedna spasitelnú.
N gen cjrkew, kterú wždy byla,

může býti

spasilelnaU. Gsné náboženskč společnosti, kteréž
teprwa krňtký čaš tU gsau, nemohaU toho o
sobě řjci. Než gak se stalo, že aposstolé da po
nich nesčjslnj wyslanrč do celého swěta fe roz:
ssedssc, wssudex gednU wer

Uččli a zachxowalč?

Proto že z gedné cjrkwe wysslč a gednjm dU:
chem wedeni bylť. Nčc méně předpowjdal Krč:
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stuš Pč:n, že urozlččnchUčenj nastanaU; axnazýwú
ge kaUkolem, krerýž nepřjtel člowčk meši pssenici
nxasil; předzwjdal, že geho swatčx cjrkew mnoho .

neswalého obfahowati bude, a přčrownawa ae
ť shnilým rybam, genž še zdrawýmč w gedné
sjti bywsse přebrany a preč zamjlany byly;
pťčrownawa

ge fU kozlům mezi owcemč, k ne:

maudrým pannúm mezi maUdrýmť, knewěrným
slnžebnjkům mezi wěrnými, k nehodným mezi
hodnými

na fwadbě. We swém zewnčgssku se
cjrkew měnj, cinať roste; proto gi nazýwú Pňn
femjnkem horčččným. WUčenj nicezměněno býtč
nemůže,

gakož sécm řrkl: Zže nebe a země po:

mčnau, slowa ale eho že nepomčnaU,e a nebo
gak fw. Pawel ke š)alatům pjsse, že kdýby scim
angel š nebe gčm něco giného kazal, že pro:
kletý býti mú. Který maUdrý člowěk bUde cjrkwč
katolicképředhazowatč, že ch fpasitelných prawd
aspantrlných prostředků ma než cjrkwe odpadlé?
Zagisté žadný maUdrý člowěk za zlé gj to
dréclč nebude,

alebrž

possetčlrc;

neboť fe gesstč

nedokazalo, že přť núležitém Užjwémj by gen
gedna z těchto spasitelných prawd, neb gen ge
den z těchto spasitrlných prostťrdků na sskodU

byl? N kdoxod gak žiwa neyche pro,cjrkew
horlčl? Swatj; ti qu gč kúralč neyméně, genž
kúrciwali sebe, xa fe fnažčli, aby neaUhonnč ob:
cowalť. Wěrn k polčtowémj gsaU nessťastnj za:
slepencť, grnž Božskost cjrlewe Uigak nalezti ne:
mohaU; dokúzala gj we swých lřžfých Utrpemch
iwefwých blažených dnech; dokeizala gj obssťast:
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nčnjm celých zemj a núrodů,

č tčchým požehnčl:

njm, kteréž na rody a lldť gednotliwé wyléwú;
dokúzala gj fwaU trestagjcj přjsnostj, i swaU
mateřskaU lňskaU; dokňzala gj odchowúnjm ne:
mlUwUčte, i taU lxtčchan, letrréž kmetU Umjragj:

cij

poskthge. Gelč Kristuď Ježjš wčera i

dneš a na wčky ten samý (k Zčd. 13, 8.),
nachúzjme potwrzenj prawdy této toliko w cjrkwč
Řjmsko:katolické. Qd zřjcenťn Sčonských nemohl
sr Jeremťúš oddčlčti, kwjle a pléače wláčel fe
mežč taU zboťeUaU nňdhrradl. Ra potocjch Ba:
bylonských zagatj židé sedčxwali, zraky swé ukJe:
rUsalémU obracUgjce; pčwcč Umlklč, neboť cčtara
zůstala na wrbcich wlasteneckých zawěssena; alc

plamennau sU složčlipťjsahu: dZapomenuli kdy,
ZerUsalémc, na tebe, nechť zapomrml na sebe.
Gazyk můg nechť wyschne a w ústech mých
zmrtwj, ty:li neyprwněgssj w pamčeti mé nrbu:
deš, š tebaU:li wssechny mé chwalozpčwy nc:

začml!eš)
Jerusalém byl stjn: cjrkew Uassr gest tčlo.
ZerUsalém se sesUl pod swaU wlastnj tjžj: cjrkew
e) 1e :dPři čekách Badplonských tU gfme seděli a p!akali, kdpj
gfme dsšrozpomnčli na Sion. 2. Na wrbj U prostřed n?ho
ůa,wčsl,llgsme Uástroge huddp, Z„ nebo tam dotazowall se
naq n, kleřjž zgjmané wedli náš, na slowa pjsnj: s?l kjteřj
snšazqně zawedli náš, chlělt, abr,xchošnooli wesrlj, ťjkagjce.:
Plfedn zmweple nám z ojsnj Bošskpch, 4„ Alš ktcrak rzpjp

wandbUdeme rjfcň Hospodmowu w zeml clzj. 5. Nydržx
gestllše fe zapomemx Ua lede, o Jerusalémp,

bUdlš wnzar

po,mšnulj d.ina prawice má. 6. Přtlniž l gazok mugk
dqsmnť mým, nebudulj pamalowati na tqbe; .gestllše ne:
?kedlošjm
JerUfaléma
, 1ucke

na počálku weselj fweho. Zalm

ZZZe

fe pod krjžem wýš a wýš wznassj; šl newy
slownč wděčným hořem wčfel erael na fwé
hřjssné a pokč:rané matce, š newyslowně wdččx
naU radostj přilněme se k čiste newěstě Kristo:

wč; u beřme zde djl w qegjm ponjženj, lam
se nam dé: djl w gegjm poroýssenj!

au((rššchďw
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Kalwin ďe swým Učenjm .
š. 7. Dalssj dřjbehy protcstanstwa gať se zcwnitr
řowalo wnilř se rozansstělo
. . . .

š. 8. Sněm Tridcntský
C. 9. Tridcetilclá wálka (1618 až do 1648)
ď 10
šell
8 12
š 13

.

1

.

180

.
.
.

.
.
.

185
206
210
219

Učenj
rozssie

.

.

Katoltcká cjrkew we swém wnitřnjm rozwinutj
Osudo c.jrkwcw 18 a w 19 stoletj .
Následsy rcformacj .
. . .ll
Kwět cjrkwc katollckew této době
. . .

.

237

,

248

.
.

274
284

.
.
e
.

292
311
380
344

Zawjrřa............ZZZ
u:(ORǦ)u

Q d w o l ú Uj
strany obrčxzkůk Zčwotům Swatých.
Cťikráte Učinili gsme pošloánj k pťeďplacenj
Ua l00 ebrášků k „Žiwetům Zwatýchee; a l U:ě:
domj dali, še aspeň 300 předplatitelň gest ťapoo
tťebj. u QU se gich ale desawáde gen 32 pťia
hlásilo:

pťinUceni gsme wydádtj tčchto obráťků
odwolati; naě enčch pánů pťedplatitelů Fádáme,
by nám poukáťali, kterau ceskanbychom gim pťed:

platnj prUjž anrátiti

mčli: nebo na gakau do:

broěinnan stram: bh ho obrátiti chtěli.

Žiwoth Snmtýeh.u
Zanditi lťe, še kašdý nowý spolnaud le konci
rokn ll. djlem Žiwotů Zwatých podťlen, i l. djl
si kaUpiti bleBět bnde. !oťigde ale čaď, kde l. djlu
Uebnde k dostánj. u CU radj ťeditelsiwo gcrč:noerd

mn kašdémn Uowě pťiskUpUgjcij spoanUdů: by
mjsto 10 šl. bneč! raděgi U ťl.; u pťi rodech
aobcjch, mjsto 20 šl. bned 21 ťl peslali; by se
eď redakce l prinálešjcjm kniham i spoln hned l
čdjlŽiwotů Zwatých priloFil
k:t

ngasněnj prawidel.
1. Adyš se ťeditelstmn do Uraho ďen anmrtj
gedneho neb drUbébo spolnanjda wěděti dá: Uweu
Biš se spoln dgak den úmrlj, tak i čjsio dřplomll,
by redakcj pcdšnalas šdaš knihy? toho rokn pošůx
stalqsti šemťelěho, nebo:li ťpět do konsistoře pa:

lťegj. u

2. !U ěemkolťmťk se od redakcj strany nčkteu

rčbo spoanUda coď pošadnge: Uweďiš se kašdo:
kráte7 den a rok pťistanpenj a ějslo diplomn.

Sklad kUěh,
x w nemcckěm gazyku.

ťťdo by Fádal, aby spisy D)ědictwj Zwato:
janskébo i w gašokn německém měl, tomn oťna:
mngeme, še následngjcj dmě w kněhknpectwjch l
destánj ǧ;sans a sice:
!UarUm bin ich katholisch, ša 10,

Bohnmil.

. . . . . „ 30 tr. stř
puappuba

Cena DěgepisU cjrkewnjho
fe tak lewnú proto wysadila, by se odkaUper
č ménč žúmožným Usnadnilo. u be pak Dč:
dictwj Swatojanské při tak lewné cenč ke sskodč
nepřčsslo: žádúme wssech welectihodných dncho:
wnich púnů, a wssech spoluaUdů, by horliwč

o to se přiččnili, aby celý pozůstatek, u po
dodělenj wssech 1880 spoluaudů gen w 1000
wýriscjch pozůstawagjcj, u rychle odkaUpeU byl.

Zprúwa o wzrůsiUDšdictwj sw. Jmta
Nepomnckěho.
Blahorodný a na neywýš profpčssný ústaw
tento den ke dni ch a ch se rozmňhň a Utčo
sseněgčrozkwetú. Dwanúct let gtheprw tomU,
co do žťwota wstaUpčl, a gak mno o dobrého
gťž zoůsobil? Dewatenňctero wýbornych knčh, a
ssestnčcct menssjch fpčsků a lčstů redakcj geho bylo

wyděmo, a tak w celosti114,445

wýtisšů wysslo

uUa swětlo. Nenjť pochybnostť, že wssady tpto
fpčsy mnoho spasitelného owoce přčnesli, kam se
kolč dostali. Qbecenstwo samo Uznalo welikaU
blahodřgnost tohoto ústawU; a protož bez pře:
stčmj množj se geho fpoanUdowé, gčchžto počet
ku konci letossnjho března 1880 bylo, mezč kte:
rýmťž letossnjch gčž 165 počjtcime, a mezč tčmi

:neydůstogněqssjho pana biskupa Krakowského,
Karla hrabčte Škorkowského wýtečnaU ozdobU
gmenUgeme.ee K tomUto UtěssenémU znčkU a zdarU
dtéhož ústawU zwlčxsstčpřispjwú Geho knjžecj Mť:

lost nécšNeydůstognčgssj
stýř

Nloťš Josef,

Pún a Nrcčpam

(p. t.) kterýž otcowským

a laskawým okem nepťestúwú nad njm bdjtť. ue
Mezč wssemi roky se loňský neyche wyznamenal.
Wtom minulém roce gčch přistaupilo, zdiécese:

Pražské e .

.

.

.

87.

Lčtoměřčcké .

.

.

.

16.

Hradecké . .
BUděgowické .

.
.

.
.

32.
47.

Holomancké
. .
Brnčnské
. . .

,

167.
162.d

Zd Wjdně . . .
Z Uher . . . .
Z RUské Wolhynie

.

Wssech

. 515.

.

.

.

0.

.

Meži těmi nachčxžj fe 887 gednotliwých
osob a 128 rodin aucelých spolků. Penčžčté pak
dťjfpčwky še znamenitým darem Geho c. k.
Wýsostť Arciknjžete Štčpčma ččnj6,570 zl. Knčho,
kteréž loňského rokU byly wydcemy a spoanUdům

udčleny, gfaU: leaš
dUchownjbo pastýřeee a
xWeleslawjn.e Poslednj gest Určssenýplod zwťč:
nčlého Sychry, a gestiťto knjha wýbornú, a pro
lid núš obecný swrchowanč rUžitečnei. Ke konci
rokU ale, tčsste se wssčckni, přčgde druhý djl Zi:

wotů Swatých,
tisstčn gest.

gehož giž měsic Kwěten wy:
e

Prawčdla
Dčdicle Zwatojanskébo.
xnpu

Nntonjn

Hanikýť, rodemz Prabh, 21e ťjgna,r.

1788, eljesuita a pension

zám. kaplan Ččmerský, bndčxgddčéc.,

Umjnčl sobě, w časc stoleté památky za Swatého

ssenj sw. Jana

wydlá:

Nepomuckého, w roce 1829, na památku

té prwnj stoletč slawnosti„ založiti úftaw, gjmšby dobré. wzrč:
lawatelné rnčhh w gazykn českem, giž wázané, w ccně neylaa
ciněgssi prokáwány byly. Požádalknjšecj arcibiskupské konsistoře
Pražské, byústaw ten we swé wedenj přigala, kčemUž, gakošto
základem, 1000 zl. na stře přilošil; a sobě whžádal, aby ústaw

tento gménoDčdicwj sw. ZaUa Nepomuckého nesl, a
k němuš wesskerě obecenstwo w spoluúdstwo pozwáno bylo.
Turo žádost geho w. d. ronsistoř 9. lčst. 1831 wyplUxila; Gebo

Majestát stař

a král Frantissek l. dne 26. řjgna 1888

prawúdla geho potwrdil,

a ústaw ten ď rokem 18788w šiwot

a ťačinkowánjswé wstaupil. (Zemťel Zakladatel

náš w Tá:

boře, 15. bře 18ZZ, 89 l. stár.) xu

Prawidla

ňstawn tobo gsaU UásledUgjcj:

Uťistnp spolnaUďň.
1e SpoanUdem státi se může kašdý, buď Ustanoweným
peněžitým přjspěwkem: anebo podánjm pjsemnjch pracj, ktcréš
k podotčenému účelU fměřUgj, a obledně wnčtřnj cenh swé od

w d arcid konsistoře rwhdánj

za hodně Uzná.uybUdaU u

Peně;ité rrjspěwkp i pjfcmne prace w konsistornjm kancclářč
se přigjmagie

e

2 Kdokoliw k témnž Ustawn 100 zl na stř přispege,

powašowánbudeza spolnzakladatele
Z Kdo (gednau

na wšdpcky) podá: 40 zl. na stř.,

gest téhož ilstaťdn spoluandem ll třjdy.uS
20čl. spoanUdem
ll. n a 8 10zl. spoanUdem lu. třjdo. Mentsi přjspěwekpřigme
se wděčně za dobrodinj.
4. Řebole, celé ďikariáty, osadošsskolo, rodinp wstnpUgj
dwognásobným přjfpěwkem do nadřečených třjd. thš se ale
U pť. manžel ď manželkaU, neb bratr ďe sestrau w geden záu
klad pogj: tu se knihh gen až dozemřenj prwnjho ndyďciwagj.u
Abp pak zemřenj spoluauda ústawu k známosti přisslo: žádagj
se duchownj pastýčowé, úmrtj redakci skrze důstogné oikariátňj
ůčady ročné k wědomosti dási: m gakož xi takč powýssenj
kašdého duchownjho spoanUda, aneb přestehowánj geho na gře
nau sstacj, třebať i přjmo posstau ústawU oznámili.
5. Doplněnjm základu, we wyšssi třde každému přistaua
piti wolno; u př. k prwnjm 10 zl. drnbých 10 zaslati, a tak
se fpoluaudem ll. třjdp státi. u Yby ale kdo swě spoluúdstwj
ginčmu postanpil,: pro mnohč obtjžnosti ústawu pťigmauti

nelze. Wrodu ale se dowoluge.u.stašdý přistUpugjcjpamatug
gméno a mjsto obydlj w gazykn čefkěm postawiti, a fpoln
swůg dikarňát poznamenati. Swobodný připiš gmčno a staw
otcowa, geli wdowa, takstedy swěhc manžele.
6. Kdo w poslednj pořádnosti swč odkáže Dědictwj
che než 100zl. na stť.: powašowán budeza spolnza klada tcr

le; za gakéhoš u hro bn swatého Jana Nep omuckčho

zwlásstnj msseswatáza mrtwé obětowána loude.u
Stáwá se nadto iaučastným dobrodinj CU9ho.
7. Spisowatelé, kteřjš swě práce témuž ůstawn obǧlugj,
gelikož po náležitém oceněnj k tisku Ustanowenp dudan, dobýx
wagj sobě, dle obssjrnosti, důležitosti a gádrnosti sptsů swých,

práwo spoanUdů buď l., buď ll., buď lll. třjdy; což w. d.
konsistoč rozhodne. Podánjm che důkladných pracj wpstaupj
spisowatel do wyšssj třjdy.
8. Kdož těmUž ústáwu zdařilé přeloženj pťjbodné knihp

podá, stane se spoluaudem lll. třjdp; u opétowaným podánjm
wpstaUpj wýssea

..

9. Dle poslede wůle zakladatelowp žádagj sc dUchownj
fpoanUdowé, aby mezi oktáwem sw. JaUa NepomUckého, za
Neywpšssj stařskan rodiUU, gakoš i za žiwé a za mrtwé spo:

anUdp mssiswataUslaUžili.mČjm tedy každý spoanUd
za žiwa i po smrti, každoročné, pro sweidUsse spa:

senj tolika set Ueyswětegssjch obétj mssj fwatých

účastným sestáwá; kolika scthchownjch mezi spo:
luaUdp

se Uacházj. u Neopomiň ale žádný, při této po:

oožuosti na samého zakladatele wraUcUč pamětliw býli; tak
gakož i swětsstj p. spoanUdowé w tom témdni Ua zakladatelc
aspoanUdy modlitban pamatowati, neb za Uěmssi sw. slysseti.

U!ýhočdy spoannč!ů.
10. Každé knihy, týmž ústawem a w tomž roce wydané,

obdržj zdarma: n) Spoluzakladatel 4 wýttsky; d) SpoluaUd
l. třjdy Zwýt.; o) SpoanUd ll. třjdy 2 wýt.. a el) SpoanUd
lll. třjdy 1 wýlisk. Nto lak bez pčiplácenj po celě šiwobytj.u
Pozorowat alc slUssi, že každý přistUpUgjcjspoanUd gen tech knih
očekáwati může, kterčž od časU geho přjstanpenj tjskem wydánp
bplp. Podáli se gemU přcdce kniha gaká, ta gcst geU zwlásstnj

dar od čeditelstwa. m Stogj

ale swataU powinnostj každému

fpoanUdU,kUihUákladem Dedictwj Swatojanského
wpdaných co možná rozfsiřowati, a giuých k tomU Uabjzeti;
Ueb ústaw ten gediné proto zawedeU gest, a knihp gcdiné proto
sc gjm wpdáwagj, aby rozssiřenč lid wzděláwaly.
11. Spisowatelé, gichš práce Uákladem ústawU wpdáno
bUďaU, obdržj z téhož wydánj 24 wýtisků. Opětowanan záslU:

hU č za spoleakladatele

gmcnowánioýtj nlohaU.

Uožesjlžinj wýtiskči.
12. Wpdáwagj se pak knihy gčžwázanč. w Na perjm
ltstu přitisstélw býwá zUamer téhož ústawu, gakož i krámská
ccna; kteráž gest wždy Ueylaciněgssi,čl ýřeo kteraUš w Čc:

chácha Ua Morawe w žádnčm knthkUpectwj che
platxti fe Uemá. Mimo techto dwaU kragin gen o pátý
djl ched
:s:

18. Páni fpoluaudowe“ obdržj tisstšný ljstef, na němž fc
rokašdé odcoraně wýtiskp odepjssj.
14. Tpto wýtiskp fc wpdáwagj w kanreláťi knjťecj arci:
olskupské konsistoře. m Wnč, w arcidiécesj, ge spoluaudowě
obdržj skrze arctbifkupské dikariálnj úřadpe Kterýš pořeidek i w
ostatnjch biskupských diécesjch zaweden gest. uo Gestližebp ale
celé okrcsy neb gednotliwj šbšratelowé od swč w. ďu konsistořc

wzdáleni, knthp tp zrownazPrahp

pohodlněgi přigjmatč chtělt:

ať to u arcidiskupfké konslsiořc pjfemně udagj, kdo ge proti
odepsánj na obdrženém ljstku w konsistorlxjm kanccláři pro
Učho wpzdwihowati
st lobo wwžádagj.

bnde; ale i pčř swé wys. dúst. konsi,stoři ať

15. Wesskeré knihkupectwj obrať fe na Prašfkšho knib:
kupce Nnǧusta Bedřicha Krednera, na Staromčsiském náměstj,
kterémuž w. d. arcjb. konsistoř elpedicj těchto fnih gesstě na
rok pčchstila.

ounurřr.nq

Požnamenanj
zemťelých spolmmdů,
gak daleko ředitelstwU Dědictwj Swatojanského
ndani byli; ul a za které wesskerédnchownj fpoln:
aUdowé, gčchžletoš gest giž pťeš 1000 w oktúwč
sw. Jana mssi swatan slanžčtč, ostatnj swětsstj aU:
dowé za Uě mssčswatan slysseti magj. u Nad to,
gak fe to gčž w mnohých chrúmech Pčmč stúwci, za
nč aspoň každaU nedčli modlilba koněma budťž. Což
sobč přege nynj každý, aby sc mU po smrti také
tak stalo: ěinčž to Uynj také wssem těm, kteťjž

ho fmrtj giž pťedesslč.u

Tito gfan:

!U Urašskěm arcibisknpstwj.
Bcrmann

Wogtčxch, polesný w Konopťssci.

EUgcltbaler Frant.
Frandz ,Zofef,
Qapnlfyr Jofef,
Qemc Petr,
Kaffa Fralltjsseť„j

farčxřw Hoňannř.
kaplan w Sclci.
farčuťw .Kondrari, bratr zakladatšlc.
farčxřw Potworowče
kanownjkna Wyssedradě.

KUUUUzJštll)eljlťelllU, adookat asyndykuš w Prače.
KUblssta Qndjeeg,
dťkan w Lachowicpch.
Lang Jakllb,
farčxťw .stralowirjch.

Machek Jofef,

maljť w Prazce

Nťeďner

hospodskčxw Celakomicjo:bj

Jofefa,

MotZ Waclaw,

očkčxč
Beraunslh.

„

Qpelt

Frantisspk,

Qettjnch

Kmše,

Polz Jan,
Rtchter Qndřeg,

sarčxřw Zebnčci.

wrchnjw wogstu,w Prazr.
farčxčw Střecšrnjřču
sarčaťw Undossti.

ija Bonawcntllra, ředolcMilosrdnýchbratřj w Praze.
Scidl Jofef,
děkanw Beraune.
Urban Jan,
nčilel w Zlonici.
Wagcnknecht Jofef, kaplan u sw. Gindřichaw Prazee
Walliš Elelwra,
hraběnkaw Prazr.
Ztmmermann Jem, křjžownjkw Praze.
Zjatnjf

Fejjle

administrator u .skarmilitekw Prazee

!U Litoměťickém bisknpstwj.
Bčlobaubek Jofef,
Hlawáček Jofef,
Ooráčck Josef,
Hossef Wogtšch,
Mostbeck Leopojd,
Pťjbyl Nntonjn,

děkan w Kokmanosich.
mlýnčxčw Dobromemchj
obywacelw Mrelč.
uččtelw Noždalowicch
měssťanm Nťmburkn.
farnj administrútor w Kťčnčče

ijřjd

kaolan w ČeskčmDUbč.

Jan, .

Zahradnjk

Bmcenc,

sarčxčw Křessčcjch.

U! Brálowě Bradeckčm bisknpstmj. j
Heck Frantjssck,

měssťanw Khďperkn.

Kerner

Joscs,

farňř w Lujci.

Markcr

Jan,

u

měssťanw Ledceij

Skolnjk Fralžtlssek,
Sokol Fralltlssek,

kaplan w Kopčdlně.
děkanw Nowčm Mčstě nad Melugi.

Zjegler

dčkan a oikčxřw Cdrndimč.

Josef,

!U Blwčgoloickém biskUpftwj.
Bllbka Matěg,
Benda Krisstof,
Danko Maria,
Heritcš Kasel,
Král Fralltlssek,
Kllčcra Jan,

kaplan w Mala!nčcťl
pčm na Elssowčcjche
ssafčxřka
w Malém Cakowč.
farňř w Nezamyslicjch.
sarčlřw Mčlčjně.
farúť w Gčstemnčci.

Marsljk quel,
Nauš Jgnac,

farčxčw Mrtinť.
sarúř w Tečnici

Pcrmllfa
Wogtčchp
Rábsky Framjssek,
Slctma Frallsldssek,
Scheller Tadláš,
Wondrusska Mateg,

sedlčxkw Uzenici.
sarčxřw Wolenčci.
děkan w Bechynč.
kaplan w Buděgowčejch.
lokčunjw sčěchnčcil

!U Belemanekěm arcibisknpsiwj.
Gorčic Wendeljsl,
Kafpar Yutonjn,
Kregčj Jgnác,

domkčxčw Šlakowěl
kooperarorw Gorbťrlu.
kooperator w Holessowě.

ijčela

towaryšw Brnowč.

Zakub,

Lepar Frantissek,
Qdstrčjl Frantisseť,
Stoklassa Karel,

Bllčxnjrw Buru.
mlymiřw Benowě.
kooperator w Qstreuwťa

!U BrněUskéut bisknpstwj.
Černý Frantissek„
Chalaupck Yntomn,
Holásek Josef
HUšfáf Proůper,
Nowák Josef,
alečck. Jan,

paček Bernard,
Wondra Josef,
Zeman,

Jaldlll!„u

Zrzawh Tomaš.

farčařw Nosicscd.
farčxřw Lnericcha
farčxřw Blansku.
prooťncialřúdu Pčarťstů.
Učitelw Brtnicč.
farčxč w Třesscč.

farčxčw Seratirjch.
farčačadmčnstraror w Telčč.
synck w Slapanicjrd.

kaplan w Zabrdowicjcdz

!Ustech 67.

Qrodůg ša nč swatý Jene Nepomncký,
be aUčastni bylč zasljbenj Krťstowých! ,
deočťnutj wččné deyž gťm Pane,
N swčtlo wččné ať gim swjtj!
Yť odpočjwagj w pokogč!

Ymen!

QpakUgeme žč:dost, a na frdce klademe,
by gak kdo wj, a se dozwj, že kdo z fpoanUdů
Umřel, aby se to ťedčtelstwj Dědictwj Swato:
janského do Prahy co neydřjwe oznúmilo, a
spolU den aUmrtj a Wr. geho diplomU podot:

ant byl.

Kooperator.
Na
red akcj

Morawč pozastawngj fe Umozj, že
psxťdUchowenstwU stawj to tam do:

f cela Urobyčegne poznamenanj kooperator,
a že by se to snad lépe slowmi
knčž rjrkewnj dčttč mohlo? xu

ťaplcxn anrb

Na to odpowjdúme:
1. Kdo se nécm pjsse kooperatorem, pjsseme
a tčsknčme ho kooperatorem; a kdo se núm pjssr
kaplanem, pjsseme a tčsknčxmeho kaplančm.

2. Slowo kooperator

znamrn.i fnčze

z nňbošného skladU, (auš dem Neligionšfonde)
placeného: slowo kaplan znamrnčx lenčze, genž
gest kssaftem neb zčxkladem od priwč:tnjch aneb

farčxřowým platem pťť grdné neb druhé faře,
neb přč nčktrrě kaplč fundowún, aneb erpo:

nowcin;

a proto od kaple kaplan

3. Nť se gen nahljdue

fe gmenUge.

do dčécesčxlnjch ka:

talogů gak HolomaUcké, tak i Brněnské diécefe:
žřjdka frtkci se š slowem kaplana, ale wčtssjm
djlrm, neťkUlčwesměš š poznamenělnjm Koope:

rarora.

:t. Knčz cjrkewnj,

zUamenéltakowého,

který nenj (jn ourčxUuimňrum), Ua wčnici Pčmč;
nrbo který nrchce stUpeň stawU swého udatč.

lMámU čošěšoě„mánéma: ,thěmmáče

l!čěáeee:tn:uep

eramáaUx,cš,eo, po:ráxeawem,.e
j(chxš jďem oltáťš dl:mxnido cdrčimu lP:inš u šwuu
tšdo

Csijtg lm iuxm!š l)rUšZkčém odnouxouxčxl: ňoZtčxl

jšem mnobo pťišpčxmčů ocl uúbošnž,xcd š)rnšnuů, paji
ocl mnodž,cd Zpolučmuů c!ucbownicd nx 0oodúcd leteu
ťjŽ .86 pťjč:iuilj čxdr touto jxoštel Nnčnm jščux řuxobx
nuxčxtzcd Untroluů l)c.ďxlucd ueůdšc, U Zxxmledo ckaUa

ssl!pUmUojcsš,co

Mclúšt,x co uč„jclxiusďbžl oxl!oe

don u o!crúšlču. chmewmlš

Ule N uč:m lšlw 8to1i

oltúťer. (Pgsěčča a cht,coáča

(Zux.Črdžx U

štrčmdotžs) pťeůjcem ZNUtšllcdldulronůua Mormmšlq„cd:
odrútjl jďem 88 i učx j)odošnuu Me)rňwu
8 p!xcd.8dčm7
adžx 8j odnouxeuim tešboš ollúťe N dlčmmim cedrúmu

l)únč lmšcxm pmuútlcu xpůšodilčx; U blouúeslxčateuúcte
úucdowuicb Núnň Zo Zlošilo lcobnouěenl tešdoš oltúťš;
m odode šeš u oltčiťo todo ocl reum(toru čtxrzckcrúte m
rojc ruše Mmtú odštuje, U Učibošnj ljá 8o tu m tzsto
dxwé clobrouilxco moc!li.

„
ZU Zo Ulo nžkui ZU mnodo 1ďt, 8 pon!olonim
ňucdoďxni uxrceduoďti, lenšcloročuš u řuxodu ďxmtédo
.jčučx po ceel.čroj(túN BNčxtojčmšlcž“x Zwlúštnl
wďčeerul

podošnoďc dconři, j(ternuš tuto popiďuji, potťedi jošt
jc ni mšlš,xcd meb:m, tčxlcučmuxčmédopo.sětčww.
Udže Upč:u: Učilošjtš džxl poňporowúu;llcoš 88 welilq,xmj
medčmšmi pro nxmlčileuoďcluxodu ďwntešbo .smw n pro
Uxčlilečxuromúdloďt

celšdo

lcoZtšln, clolcoučxlo clociliti

nemůšo.
jiclxš nme mnošl Nčišeul u wťoll púui ďpolučxuo
l!owš, Mrlúštš x núdošné ulornwžx. N ňopč:úniob
Zuaž,xcdúúáňli, jčlc džx tčxliešltušux, opolučmů Uéáěrm:č
eJWmoámwěčá,eoy lc očnnému řurobu čmxatédo ldntronu
lwšodo pťxišpčtť modl:
l!úno mi dzslo ua mžxšš dzxckd
je UU u:nto polťčbuz,t 1!0.sčtčw
poul(úmčxl, u lc mo
prmmcnl

un učj učjnčdnž,xckx N„xckxjod
je pomrčal.

ún Ule U podošnédo úmzsďlu podošné cljtolČ
ďxmtéuo .j:mš 8lušnš n Žctruč Žčulúm: unáčji oez Že

mú notiuxú šúáošt Žčiůuékm ncxurnxi, an tu j:xj(oš u:žxu
nuoousúni migta Uomči, :mo i(ašclému Zuxobouno ďcojl.
prošdu tuto duck Z oelU oďlxššti, nc:b jon tlm Ueju

monšlm nn ni odlecl letie

WU Zjounčiul tédoš pošjtiwu ješt potťobs 400
Ulutž,xod n:x ďtťidťo. Zn Ulo počitčime pťoď 1820

špou

lunuáčš mexi nimiš mnoxl modowjtj jščau: nešúňú še
pťiliš

uxelibž,xod

člúsjčči2 ndže t::lcš

mánč

mokuuxwxitžexm7

poá!é áobrolidexmě Uxůje lc:!šušdog pťištupnx d)sjž;
liňe zšštš j(mšclšmu uxolno šlo.js7 duck ničedoš nellňli.
neiš jen šlcrouxu)llm ůčireč:j(em ďo pťipojjtj. Mnošgtwi
áúrl(ů

mulž,xcd Způšobsz

ůbx ňjeljnúno

džxloz č:odoš

ňol(ou:!lé xuxelšbeni podoě,nošti Bwnlojšnšlcš pošmluje:.
Bejuou!i Ze Nio, neúli ooš šjoůnúus todoto pošitiuxu
ďtúti bulle: xšlošs Zo sunánoi pro ux:!rd:milw, Udže
pťj tČ pobomnoštj po nxšocjcx cUZžkZl:!uxil
0sm lmšchx pijgpšgeg uxžsj(úšomo nň xwlčištnim
liďtlcu šuxnšlcu ůrudodo, Tjwotů met) od lcclojcčdšuďe
k:ďusšmu poňjmxonl č:iďli buůo, šč puwxnl ňodroáiuec
pťišpšwkcem tUj(ouxžxmǧešt ǧeáon sm,eš, ,neaoe:, 7. fioéo
,čťměe. n:! oeštš šwo pťečxť)rčadu áo ďnxntédo ťťm:a
ť)ťúl džxod Ulš, abzs Ze mi tšcjd pťsšpšwj(ů dnck
lc mččitl(u mššicxe Mčije áoďt:xloz ooš Ze úodrošluě.oo
bnoštj NojoáůštojnŘod
pčinů xlecúťů :! l(ršjňj(.x,xob llč:o
lmnůz Ued na Zlowo uxmtžšod púnů Zdč:mtelů Zpoluu
Uuáů t:ucé poštňu štčiti můšo: duck Zjuxme ušj:teréřxo
pautuilw Zjčmxnošlj Zwčdtojaušlcé; ned ž,ošxěéěwton jjš
jee:t xuťlxen, U núpiš: BKeáUáU átšáso.ctč, x.?ťxoěnmcáů

l)éáčotwá BWasoánm,réěm, 1848, šl:xtem nU šodš nošo.
l)alc Žúňúmz szx Zš doclnč: mnodo pňutuilců x l)čeňjotusi
owutšbo

.jnu:! lc jodo pautj

Zem xšeššlood)s 88 pťčšwxrčeclo

č:jlj7 j:xdč Zlušuč: pťišpšwlq! jojicd uxxlmlošenzx džslž!.
Wa usčtši če8t U Zjúwu Uoši, U nu Uwelodčni

nmtéjw .jňuš Wšpomuol(šdo!

l)cmmep .eěmmo.xe 8čoate7m .smm Mfexpomčeo
o,cš,eo U áeúo .ewaééúo úoeoýčew l)mZe.
,70

BtKNoštnž,x štťidrnž; drod clwnu oltmeu Zw. .jmw
dťop. Nšuoř lcu:čtinorrž,xmi,jeoš uxo Niáni 300 xl.
ďtúlx, bž,swú uxlcušnš a Uuprawnš oblošou, štťibruú
ďooda ZN. .julw xlntčdu duxšmunu špčti drilinotowšxmi
lm!šmáami ošáodena; x bnlunobjuu Niďi po pťocju nlntú
po xnňu štťibrnú lčmapn7 n jcollcolom euxwtádo drobu
jiux,od 27 štťidrušxod lamp 8 lcnrmiuouaz,xm odučm;
oltúřou:š odn jšnu ďllcwoštnš Udloěeešlor a bu!mtč

oďwčtloux.
l)ťeu 8l:mxno8ti o 3. doájuš oňpoloáui ůrši N.
u. lcňpitolni pnn probošt ď iusulownunu lcnpitolUu
ďlčmsnš uošporžq ť(ompletúť U lmxtutjnum. uu 0 šlnu

Nnošti šnmš árši ťeáitel dšůiotuxi Bwntojnušjcšdo

u Zw. brobu o douiuč 6tČ mšč .sm. :a

anág Uécččotwá8watojanxscé,m:

.spočuu

o doo

cliuš 7. úrúl šlauxunu tmn mntnru N. á. jmu lcčmou
Uxuilq lcloršet mú tžsxáeu. 0docliluš 8. jošt tnjč unxu!nuú
č:ešliú mše ZN. Z pošeduúuim. 0á 872 t!o 972 ješt
nčmecj(š lčúšňni. 0cl 10 tjo 11 joďt č:ešjčé lcúšnuie
0u 11 áo 1272 Uselcšlnuxuú poutiňlcčilui mšo ZN.

oů Wejáůštojučjšjdo j(ujšeto, l)mw šrojbjšlcupa, l(uie
šeci Mijošti7 8 plnomooužemi ollpugtlcžs U l)npeššlcž,xm
pošeblui,uim7 pťi nďďiuteuoi celš iusujoumuš linpitolžse

0doáiuč lťotj oápoletlui jšau ná uaá. pnuU probošta
a ošlé iusulouwoá lcnpitolžx šlmxmš uošporx. dsa tždto
núšleůuje w lcoštelo ušmcolcé n pťocl l:oštelom č:ošlcš
lcúmui; po l(to!žixcd oá U!oucédo oitčiťo Mojáůďtojušjši

l(uišeš7 Mm Zrcidišlcup ď Nojmčtčjšť 8wúto8tl proo
ceš.qi po jioštelo árši, jšš Nešicerú jcupitoln ď boťio
ojmi poodouuč:mi pťeuodúši; uWepomuOleédo ďwntédo
drodu Žtnoi poštoji, Uáe oixxlceuauimoálitdx: Me Umem
lxmeáamm
xerzxkčolui7pťi Wwěmm: sao ZN. pošoduúui

uušli, a Wejšrrčtějšť pulc N lcnpli ZN. Núolnrw
ďlnu!uš ulošl. 0 6 Nočerni jšnu Brrntouslcpomucjcé
wpčuox Wčkč ,Uočmá 8wakoáamťc.úo,e. au 8otNa

mimo

Uimn uu lucňowejednčjši U štlcwoštnšjši šjmrnošti
uuxiáiš.
l)o cej.ix rolt jo u šw. jueobu2 lmúuš půl doňinž;
oá 5tš UŽ ljo 12té dotjinze, tjcjui mšš šw.znn N olctúu!č
alo šwnt. l):xtrona jeďt l(nšáádo áne o 6. mšxošuxčxtú
o motjjilbšmj 8 jilješm78 pošobnčinim n pi:mčmj 8wno
tojčmškcž?mipiei usnrdnneod, Núňx oá ťec!itclo l)šclictusi

anlojňnšlcáno. 0boáinč: 7. po celž,xrdošm uni štřio
ánji šš uďsšocš áůštojni pčiui j(nnouxuici u ZN. bro!m7
při čx.šlšište:ruri7árúico ďpiurmwu Mlčxturu. Pon ňeu po
dxuxčxtém.jnuč: Z!Uušiwú odžsčojnš i .jedo j(uišooi Mio

jošt Wojáůštojušjšj j(ujúo, l)čwšrcidj8l(up, rúno o 772
jml!juč:7 ticdnu mšj šue. u dmbu Zw. .jčmn, U pťi ni
uúdoúnžllm puutnjltům lc ǧoxuapťijimčinl pťištupujiojuu

nojšwčlšjšl
ojctúwu

Mšlo ť)úuš pollúwú.

Ne

čtusrtelc todo

pťicřxúui o 6. u.eššjceržesmxcibišjtupšlczfi ulumunt

l(š mši šus.;

lxxtowu pťi pťeánim

oltúťi Neleclůqt.

Uej(toxeďetšl!dildeeiťčš2
u ijnido
ňůštojuž? p.l)réšešš áršiwú;
při btšrš pobo:šnoštj řauábu nčx j(ůxxUň lštiuškčž,t Zpšw

pťoň šw:xtjm drobom Ulumuowé prou!ošuji. l)čucjščau
tjo!ui mšo šm icašueš půl doáinžs aěe áo půl jeáuš. uu
0ň ýůl áue oolédo t;esunš o 4. doňinš jšuu ob;sčojnš
oůpoloáni tšlušbžp Zošj u umuiédo ojtúťo; o 6. pšj( UŽ
uo 7. prouxo:uji Zš oná piďnšg qučmé Blchčš:c
!mxš:cl
BNUtojUngj(chdzll jcterš lmšáéjdo rolcu jššu .iisuě7Zu:žu
prowúncnim nxmedčm, při ošuxšnončim !xrodč! n u přiu

tomuoštj přšwelilcšno muošštňsi Uůs; po lctoxxzllcd
jošt

u šw. drodu lxtnnie lw clj ZN. .jčmu, moáljtdx a
Zuxnté poššduúnj; unčeš šo lcn:šuoáeuuš podošnogt
8 poáúwúnlm Mďt. jčwz.ch jcuctčni, Zlcoučujc. 0jctúw
umčm!lrú šlčaneš Me !)emn ěaečáamm. uu Po Uxše
uxoáš ťeáitel l)šájctwi Zwutojaušlcádo.

j7 ldrčweš ůno 1. dťšwna1848.

Múoluw leonuny
,ranoeoni,e, ,méšeoi arcaďča,mpe,cý sronrčetomá

máa, ťeáňeč ůraes.ňwa Uéáčctwá mo.
.sana Wepomaec,cé,m.

Stručné

popsčmj

Urašského blawnjho chrámn

Swatěhotha,

gakožto hrobownjbo kostela

sm. me

Uepomncšědo,
které

pro Uabožné antnjky Swatojanské
zwlásstě wzdělal

Wáeláw Mich. Pessina,
kanoňunjk na hradě Prašgkém, konsistornj rada a redaktor
Dědlctwj Swatojemskéhol

Bljže

tohoto mjsta, kdežw slawně Praze pťewe:

lebný Uarodnj chrám Pánč stogj, stál giž r. 912 opodál
neyprwnčgssj chrám Pánč, ke cti sw. Giřj; gegž otec sw.
Wáclawa, wéwoda Wratislaw, syn sw. Lčdmily, prwnj
w Čechách kresťauky, sw MethUdem, aposstolem Moraw:
ským, na Melnjku pokřtěné, byl wystawěl. Zde, na
tomto mjstě, založčl r. 934 sw Wáclaw prwnj okrauhlý
kostel ke ctč sw. tha,
gehož rameno byl do oltare wlo:
žčl; kterýž Boleslaw, bratr zakladatelUw r 939, dosta:
wěl, a od Řezenského bťsknpa, Mčchaela, poswetčti dal.
W tom čase podlédali kťrsťané Česstj, biskupn Řezen:

stémn w Bawořjch, (Negenšbnrg)
Wolfgang,

Tamnj biskup, sw

žadostiw, lxy Čechowé U wjře křcsťanskč lepssiho

wzdčlánj nabyli, což pro w dálerst
docjliti nedalo,

propustil

do Řezna tak lehce se

echy ze swé bčskUpsié wládp,

a dal gčm w DitmarU, benediktjnu Sašském r. 973
prwnjho wlastnjho biskupa.š) u Wéwoda Spitihněw jj.
r. lošrp přestawěl tento kostel w chrám Pánč wětsf,
a zaswětil ho sw. patronům: thu, WáclawU a Wogtčchu.
s) cel:šožo
g;. nábožnj Cechowé fw. Wolfganga ča patrona éeského králowslwj

Tčikráte wyhoťel tento chrám Pánč; až cjsač a král neu
smrtelné pamčti Karel M. na tom mjstě tento nyněgssi
pťewelebný chrám PáUě wysrawiti dal. Stawba geho, Ar:

resem a Arlerem trwala od r. 1344 až do r. 1392.
W r. 1392 položil základ kdalssi lodč kostela král Wárx
law M Po wyhořenj r. 1541 dal porauchané průčelnj
zdi cjsať a král Ferdinand l, a wnitř celý kostel opra:

wčtť R.1619

dal ale tak zwaný ztmnj král Falchrabě

Bedťich, tento chrám Pánč swým superintendentem Schula
cem š cela poplentti, tak že gen holé zdě zůstaly.
Kdo skrze králowstý hrad na tťetj dwůr wstaupj,
spatťj se pťed taU nádhernmx stawban. Před kostelem Uzřj

kaple sw !Uogtěcha, druhého biskupa Pražsleého,geho;xsw
tělo Břetislaw Udatný wéwoda Český r 1oao z Pol:
ského města Hnčzdna do Prahy přcwezl; teU samý, kterýž
na Morawě benedčktinský klásster Reghradský založčl Ležj
tu též tělo bratra sw. Wogtčcha, sw Gaudence, a ostatky

geho klássternjků sw. Benedikta, Zsáka, Matallsse,
a Krčstina.

Jana

q,llll)

Strmj tU wěž ohromná 45 sáhů wysoká, kteráž po
wyhoťenj r. 154: otčetinU wýssky Umenssena byla. Chowá
sedm zwonů e kterýchž neywětssj Sigmnnd, 227 centů

wážj. Schodů počjtá 373.
TU pod podlanbjm se na kwčtnan neděli procesijza:
stawj, na bjlan sobotn sw. olege se pálj, a na sw. Jana
Nepomuckedo odpoledne káže
Prnčelj chrámn Páně lZ sahů wysokě, předstawnge
w malbě na wápno, dsw. patrony české, pak w lewo krog
český tehdegssjho wčku.

Ehrám Uáně.
Než fez prawé strany do chrámu Paně wstaupj,
gest w prawo před kostelem kaple neysudčtěgssi “Čro:
gice, obložena obrazy od slawnosti za Swatého wyhlássenj
sw. Jana Nepomne(ého r 179.9, 8 mnohými swatými ostatky,
0) ch

býwagj kapčtolnj dťkanowé woleni.

kde se geU Ua slawnost Ueysw. Trogčce msse swatá slanžj,

a mrtwoly knjžat arcibiskupů, než fe do krypty wložegj,
přeš noc Uloženy gsau.
Chrám Páné Uzawjragj dwéťe ťezbárskau pracj znaa
menčté ze třj s!ran, od r. 1639.
Wstup tam, a užasne oko twé Uad welebnostj chrámU
a chodby, w rteréž U konce spatťjš slawný střjbrný hrob

sw. Bana,

zcela tč zagjmagjcj.

ěfaple fw. !Uáclawa.
Wskaupitč ale slussi bUed w prawo do ťajple sw.

!Uáclawa,

kterčž we swčtč málo rowných. Prwnj počádj

ge wyložené samými českými drahými kamenp w malbě
pozlacené, po zděch malowané gxmnčenj Páně. SwrchU
w třech ťadách žiwot sw. Wáclawa, gehož tělo w tom

hlawnjm oltářč ležj. W drnhém oltáči gašyk sw. :lana,
w přestkwostném reliquiáťi, (Ua kterém Uoo drahých ka:
menů). Wnitř oltáče gfaU sw. ostatky che 1oo Swatých,
w 22 stkwostných oddčlenjch.
Gest zde wirčt dwéče š krUhem, na kterém sesw. Wá:
claw w Staré Boleslawč držeb kdyžod bratra swého zawraž:
děn byl. Křtitelnici zgednoho kusu serpentčnn. Za oltáťem
sw. Wáclawa pťilbici a brně.nj. W lewo we zdi panwicč
sndebnj, do které rozžawné obžalowaný člowčk pěst fwaU, na
zkussenau,xzdaž wčnen čili erčnen,
položiti mUsjwal; až tU
Ukrutnost prwnj arcibiskup pražský Arnosst pťed Zoo lety
zamezil.lle) Obraz tu wčsj, zawráždenj sw. Wáclawa, od r.
1543, pak wzorek wčžc, gak by dostawená wypadala, a welký
nákladnj mosazný schen r. 1532 na podekowánj Ukončea
ných husitských rozbrogů od Pražských sládků sem daror,oaný,
na kterémž pťeš oktáw sw. Wáclawa od nčch podaná welká
fche hočj. Pťed hlawnjm oltáčem leži srdce arcibiskupa

Billenberka, rozeného zNegbradU, bljpe Brna. U) Wtéto
kaply fe ono Zooolet staré zpěwnj oráte držj.
w) Qd n,ťbo luylsfwa Jgn Neoomnc!ý ja ťnťzc nmsdeoěcena
,
ee) W ,tcto kapl: se kqal searréuowna ku korunowaci slrogie a probosstowe
kapltoly jde wolem bywagj.

Gak ztcto kaple wyeročjte, stogjte mezi dwěma
mramorowýmč pomnjky; wprawo appellačnjdo rady Jiřjdo
Popela zLobkowicu od r 1590: wlewo na piljřč polnjho
marssá!ka a kancljře Karla Ul., (otcc Marie Terezťe,) bra:

bčte Slika od r. :723.

Gltáť ětrnácti sw. Uomecnjkň.
Protť tomu piljťi gest oltár aUkosti Txristowo w .
ťabrašě Srthftmmtskc,
take zwembolestnčrodťčkyBozj,
také 14 sw. pomocnjleůd

Lebkewická a Ufartinická kaple.
Wprawo gestkap!e knjšat !čebsowiců a ýrabat
Usaktjnjců,

ktrřjž zde swé krypty a pomnjky magj
Hlawnj oltář gest zde Tťrjstnď pan na kťjžj, swrchU
obraz sw. Qndřege a Wawrjnce, oba od roku 1595 sta:
robylý obraz rodičky Božj r. Učio, a stťjb relčqniar ostatkU
sw Jannaria, w prawo obrazy dUssiček w lewo boleskně
rodččky Božj a Umjragjcjho neyw purkhrabjho, hraběte
Martinice, od r. 1649. Pod okny gsaU pomnjky Martč:
niců,

wedle Uťch oltář sro bistupa a mučedlnjka Lucčda,

gehož tělo papež Benedikt x1ll darowal Pražanům, když
w Řjmč wymáhalť za swatedo wydlássenj Jana Nepomu:
ckeho Na stčně gsau pomnjky a sstjty Lobkowiců, a pod
stolicemi gest hrob hraběnky Cxlly, manželky cjsaře a

krále Zigmunda, syua Karla ss. r. 1451.
W lewo Ua pčljři pomnjk Oktaoiana hraběte Spč:
nofy, Ueyw. marssálka NUdolfa ll. r. 1599, a synoroce

geho Jana,

thud

komořjho Rndolfa ll.

když wystaupjtc, přehledněte nagednaU po

kostele 11 oltářů. uo W prawo se gde po schodech na kůr,

kdcž pťed ohněm r. 154l

stáwal Učyskwostněgssi pomnsk

Pražsiého biskUpaJana zDražic.
W lewo oltáč sw. Česklžáj Patronň,
takš sw.
Barbrry; kterýž dnchowenstwo Crské, fpoanUdowč Dč:
dictwj Swatojanskěho r. 1840 obnowitč dalo.
Na stěnč u stolic pomnjk Tabora zEnšfeldU neyw.
mčnistra cjfaťe krále Ferdiuanda l. r. 1553, a Menese
z Toleda, ředitele cjsař. stolu od r. 1566.

Z prawo, tťetj kaple, gest postrannj chod, od zámku
do kostela; Uad nimž cjs. král. pobcšnice, zdčna od krále
Wladislawa ll. od r. 1493 a sklem Uzawťena od cjfaťe

ťrále Fcrdinanda ll. r. 1639.
Na tťctjm piljťi gest eltciť hrobn Ucině, narozenj
Panny Marie, sw. aposstolů Petra a Pawla, š lebkami
fw. Marka

a LUkásse.

!Ualdssteynská káple.

.

Nynj pťistaupjtc kpťeslawnčmn hrobUsw. Jana Nepo:
murkého. Před njm w prawo ge kaple š kryptau hrabat
!,Uexldsstemlských1 sw. Usaťj Uřagdaleny, š obrazy
na stěnách Nodičky Božj.
W lcwo po stuěnčťczba, gak pastor zimnjho krále
Bedřčcha, gménem Sulc, r. 1619 we dwaU dnech 50

oltáčů w tomto chrámu Pánč

roztlauci .a

spáliti dal,

pťi čemž aUč kazatelnice sw. Jana nenssetčťl. Pťed sw.
hrobem Ua piljřjch gfau dwa hawjři š wččným swětlem
zDimokUr fUndowaným, a dole dwč pokladnice pro chudé

od r. 1453.

Bwb sw. „Jana Uepomnekěho.
Stkwostnost takowau zťjdka we swětě nagdeš. Zá:
ležjt z 36 dcentů střjbra, 27 stťjbrných a g,edné zlaté
d
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lampy. Swatě tělo oblečené w kanownčcký odew š zlatým
wawřjnowým wčncem, zlatau paluxau w ruce, na prsau
brillantowý kiejž, na podhlawničce papežská bnlla za Swa:
tého wyhlássenj, ležj w křlsstalowé rakwy ata ge wložena
w stťjbrně rakwy, kteraUž dwa welikánsstj angelowé držj.
Na wij rakwe klrčj střjbrná focha fw. Jana, nad hlawaU
zlatau hwčsz š 5. brčllantowými menssjmi hwězdami
:Uagjcj. Z obau stran gsau oltáře š střjbrnými pozlace:
nými tabernakuly š Ueysro. Swátosti, k podáwáuj při fwe
přčgjmáuj.
Swatý brob gest oťxehnánmramorowým zábradljm
po něm 6 střjb. welkobánj šweltkýmť schemč, Ua bánjch
tagemné wyobrazeuj sw. Jana, pak 4 roelké sochy přcdsta:
ngjcj 4 hlawnjch ctnostj sw. Jana; spodem kolem po:
zlaceuý bronzowé wyprlé obrazy předstawngjcj mučenj
a fmrt fw. Jana, gakož čta mřjž w okncch šábradlj. SwrchU
nad celým hrobem roisj baldachyn z 7oo loket čerwrného da:
massku, gehož konce a weltkánsstj stř. augelé drži. š) Pod zpod
fw. hrobn, kamž U fchodů wrde, ge wykleněná a wymalo:
wananá

kropta, kde tčlo sxreoz
Jana

lrželo, a kdež se až do

ťasů cjsaře Jozefa jl. msse swatě občtowaly. Při přednjm
oltářč gsaU každého dnc, každé pňl hodiny, msse fwaté, od
pátč až do půl gedné. Zde se konagj po celý antnj

oktaw zwečera

pobožmostiUčti BUdčšd Zwatojan:

skúch, a zdc obětuge ředitel Dědčctwj Swatojauského občtč
mssc Swaté za žčwé čza mrtwé SpoluaUdy Swatojanské.
Pro tuto slawuost oktawU pantě Swatojanfke) sklá:

rá se bratrstwo

Swatojanské

š 4oo zl. na zbu:

dowánj malých warhan, pťl ktrrýchž se po celý oktaw
messnj pjfeň ke cti sw. Jana, pak U wcčcr ono patero
pjsuj, zwaných „Pět Hwězd Swatojanských“ zpjwá.
Na zábradlj gfau dwě pokladnice pro chnřé, ale i
také gedna pro kostel, čili pro ozdobenj sw. brobu. Uá:

bošnj

pantnjti,

hleďtež dobťe na Ueiptšu. Chcete:li sw.

drobU co darowati,x položte řárek swůg w oml pokladnicč,

kteráž nefe nápťš: Uro kostel.
x. ) Gsau to darp dwau kapitolmch probosslů.

W zadU oltáťe gest ťezbačstý obraz, gak posměwača
sw. Zana a tupčtel sw. hrobU náhlan smrtj Ua mjstť
trestán bpl.
,
Po xban stranách fw. hrobn se každého dne msse

swaté slanžrgj.

Uepemllcká kaple.
Naproti

sw. brobU gest kaple Nepomucká. W nj gest

prwnj oltář: Ježjš, !ssarja, Jesef„a
obrazemsw.
leoysia. Drnhýoltář gest: ansstjwrnj Uanny Usarie,
š obrazcm sw. Jana NrpomUckého, gak z Moldawy wy:
nrssen lržj; š wrchu sw. Npollonče. Qba tyto oltáře dala

král. Franzowská rodan Burbouů re 1836

obuowiti;

spolu welkau monstranci, sem darugjc.
Pod okncm wisj erb dobrodčnců hrobU Swatojan:
sleěho. Na stěnč bronzowý pomnjk hraběnky Berfowép
whchowatelkyně princezek cjsače krále Ferdinanda j. r. 1558.
Po délce zdč gest náhrobek kardčnala arcibiskupa
Qčky z Wlassjma, pod ktcrýmž sw. Jan se kanownjkem
a kazatrlcm při tomto chrámU Pánč stal.
Swrchn welčkánský obraz fw. Jana,
od akademťe
Řjmské, kterýž pťi slawnostť wyhlássenj za Swatého, pťed
swe Otcrm Papežem nesen, pak sem k té slawnostť daron
wán byl.
Po wýssce kostela wisi 14 wrlkých obrazů, žťwot
sw. Jana NepomUckého, pťedstawngjcjch, zázrakh fw. Jana
Nepomnckého.

Tiaple Ztornbergská.
Protč h!awč xsw. Jana hrobu ležj hrabčcj kaple a
kropta gegťch; pocházj ale půwodnč od Saskěho wéwody

RUdolfa, zete Karla us. Oltář gesrZwěstoU!ánj Uanny
Ufarje.

W prawo,

když se tam wstUpUge ge náhrobeť

krále Otakarg j., r. Ušo.

W lewo Qtakara jj. od r.

19.78 krále Cechů wysoce slawného a mocného. Na piljťč

wčsi gedna

z těch w kostelc 779

sebraných kaulj,

gakých

Prnsowé r. 1757 pťčobleženj Prahy na tento chrám Páně
gich 22.000 wyházeli. Mramorowé zábradlj Uese gesste
na dwaU mjstech znamch toho pobočcnj
Pťi patč náhrobku Otakara l. ležj srdce cjsaťe a

krále Rndolfa sl r. 1612.
Baple

neyfwěckťgssiCrogice.

Pokročtc do prostřed chodby za welký oltář, tU
zťjte zpraroe strany kaply cjsařskaU, proto že před časy
býwala zde králowstá krypta Swrch přepažuge tram 8 so:

chami: Ježjš, Maria a Jan, pozUstatek z poraUchánj
pastora Sulce
Na oltáči w wýklenku gc KrUcisir, od
Qllxčžkyprincešky Otokarr lj r. 1278. Mjsto tabernae
kUlUm ge zlatobronzowý obraz 8 nástrogi UmUčenj Peinč.uo
Po stranč wisj obraz sw. Wáclawa, sw. Lidmily a staroe
bylý obraz rodičky Božj, a bronzowý nápiš hraběcj rou
diny Berkowé.
.W prawo grst brob hrdinského wéwodh Bčetčslawa
l. r. 1055, který nám tělo sw. Wogtěcha z Polska pťťn
wezl a na Morawč r. 1048 bcned. klásster Reghradský
založčl. Při patč geho ležj manželka geho, wěwodkyně

Judita. u
1061.

Po lewé, stranč ležj wéwoda Spitihnčw, r.

staroťtel zde druhého kostcla, a ur!oelikýu
ctitel duchoe

wenstwa.

Brob sw. U!jta.
Když se z, cjsaťské kaple obrátjte,

Uzřjtr slawný

oltať sw tha,
gehož gméno tento chrám Pánč proto
dosawáde nese, proto že sw Wáclaw swug prwnj oltáť
zdc tak gest byl gmerwal
an do něg rameno sw
tha
Uložiti dal To gest to pťeznamcnité mjsto, kde
pohaltsstj Pražane swé pohanske pobožnosti fonáwalť Zpo:
dek toho oltaře gest gcfstč od knjžete Spitihnčwa od
r. 1061. Na nčm lcžj mramorowá rakew, w ktcréž tčlo

sw tha,

od Karla M r 1355 zwlaskeboměsta Pawie

pťťweženéodpočjwá

anowen

gest r. 1841 hrob swatý

tento Uákladem panugjcjho knjžete zLťchtenssteťUů Wssecko
gewj zde starolxylost. Kragky na oltáťnij
gsaU od cjsa:
řorony a králowny Anny, manželky Ferdčnanda l. dccry
krále Wladčslawa lj.7 sro. Kazčmjra, ťjfage půl čtwrta sta

let staré.
Welkolepý gcst to pohled, když přč slawUých ne:
ssporech hrob tento z wnčtť skrze mřjž podkuřowán býwá.
Před oltáťem, pohljdněte pod scbe, uzřjte tU w po:
dlaze 14 čerwených kamenů. Tu ležj od času sw. Wogtčcha,

:a Pražských biskupů, od rokU 1967 až do roku 1301.

ťťaple sw. Zsana kťtitele.
Postnpte dále, a wstaupjte w prawo w kapli asro.
Jana křtitele, kde také stáwá na welký pátck Božj hrob.
Obraz gest od kutnohorského maljťc Brandla. Taberna:
kulUm zde přestkwostně od cjsaře a krále Ferdinanda je
r. 1527.
„
W prawo gcst náhrobek wšwody Břetťslawa ll.,

r. Uoo, ro léwo Boťťwogell., r. UY:.
Pod nohami mátc krypty: Antonjna Brufy, arcčbť:
sknpa, welmčstra kťčžownjků, gednodo z patriarchů pťi tri:

dentinským snčmU r. 1561.

Qn korunowal krále Marmč:

lčanall r. x562, a Rudolfall 1575.

Usorawané!

slyšte! Pocházel z waš, z Brnčnské diěcese, z Namčsst:
ského dcfanátll, z mčstečkaPe.jťobclnice!luu
Wedlě nčho ležj druhý Morawan, z Hypolitoroa

(Pšltenberg)

U Znoyma, Martin Medck arcibiskup a

welmčstr krčžownjk:l,r. 1 90, fterýž tčlo sw. Prokopa ze
Sázawy da Prahy pťewezl, a kaple zde mrjžemi opa:
tťťti dal
Z obrazů gsau pamčti hodny: Sw Jan Nepomncký,
po onom w rádnjm domě w Praze neystarssx; pod njm
ťezbářský pťewzácný drewěný obraz

ze sskolyNlbrechta Důrrera;

pozdwjženj sro kťjže,

pak nepblahoslar?enčgssjPannp
e

Marťe; Srdce

Pana Ježjsse, darowaný od Franzansié

hraběnky Nčkolať, malowan od nassedo Hellťcha, r 1836,

a obraz sw Ltdwiny, holandské drabčnky,rr. lZ8o, ktera
Zo let na bolestném lůžku stráwčla; pak cjsaře krále Lečo:l

polda j. šwyobrazenjm sw. Wáclawa aMladé Boleslawť.
Proti této kapli wťfj obraz odsauzenj sw. Jana
Nepomnckého. Wedlé na ptljři náhrobek QUarťnona, oso:
bnjho léťaťe cjsaťe a krále RUdolfa lj. r. 1604.

Baple Usorawská.
Postnpte dale k Moraroske kapli, proto, žc ge tU
oltať Morawských a Českých sw patronu, fwatých Erhy
a Ztrachety, ktcrýž pťed dcwjti lcty dwacet dnchownjch
Pann z Morawy, gak nápiš swedčj, na sng náklad dalo
obnowčti Me)Hlawnj obraz ge starobylý rodiěto Božj,od
kanownjka Krabicc r. 1450 Postranč sochy sw Cyrilla a
MethUdťa; oltařjček střjbrný, bolestné rodččky Božj š dra:
hýmč kameny darowán gest od nynj panngjcjho ncydů:
stognčgssjhopanarknjžetc, arcčbisknpa Yločsia Jofcfa, z Swo:
bodm)ch Pánů Srenků na NocťUkU. Postraně ale obrazy
ssitý z dobrých pcrel, od králorony Eleonory, chotč cjsaře
Ferdčnanda ll. 1621, gegjžto obraz nade droeřmi k fw.
Zikmundn se widj. W středu gednoho gest Kristuš Pčln

šc sw. Crhaú aStrachotaU, a druhého: Rodťčka Božj še
sro. Barborau a šc sw. Markétau. u Druhý oltář swe
.Jiljpa Ue!eei z mramoru, od knjžete arctbisknpa z Pťi:
chowských, r. 1793, od nyněgssjho neydůstognčgssj pana ar:
ctbiskupa obnowený. Zde gcsr arcibťskupská krppta, “w kte:
réž ležj:. knjžata arcibťslenpowč Přčchowský, Chlnmčan:
ský, Kolowrat a ankwič, což gcgřch crby na kryptč a
pomnjky na zdech okazngj. Tcn na sáh welťký w ohni
pozlacenýž gest arcibčsknpa Přichowstčho uo Pak gest zde

nábrobek z mramoru porsiroweho, Wratčslawa hrabčtez
Pernsteynn, kancljře cjfaťe Rudolfa sl r. 1582; ktcrýž

si ho gčž 1o let pred smrtj fem postawiti dalszo
d) Gmenowitč nwcrrných esttc na poslednj strčmce.

stranč

oltáče, w chodbč, ležj ščomáš Pessina z Čechorodu, biskup
Bělohradský, kapitolnj dčkan, a generálnj oikáť. Sepsal
U kněh, mezč njmi dwě zUamenité o Morawě,
kteraU
si wysoce zamčlowal, a zdc U Morawských sw Patronů,

Uložen býtt si wyžádal Má mnoho ozasth
wyhlasseuj Jana Nepomnckého

za Swateho

Wycházegjce z této kaple, wčdjte w chorbč před febau
nad stolicemi, řezbářskčobrazy od cjsaťe krále Fcrdčnanda ll.
sem darowané. Prwnj okange autčk Bedťčcha Falckého,

po ztraceně bčtwě na bjlč hoťe r. 1620 z Prahy; a
wgezd wjtězného Mare, wéwodo Baworského ro Prahy.
Drnlšé wcliké wyobrazenj, předstawuge Prahn, a wogska
pčeš most táhnach.

ťiaple sw. UUUye
N giž stogjme opčt proti

fw Anny, nebo hrabat

Uowé kaply, tak zwané

UosticU, kteráž gediná w sobě

che zUamenťtostj Uzawjrá, než gťnde celý bčsknpský chrám
Prwnj spatřugcme: na podstawkn býwalého oltáče, ro časech

Korla 17., stemeréhoxod Maquarda

wéwody Branden:

bUrgského, dobrého přjtele cjfařowa, na mramorowé tabnlč
zpodek schnU zchrámU JerUsalemského, 40 let po Krřstu
PanU, gegž Uneslo wogsko Mčlánske U wjtčzoslawě do
Řjma a pťiwezlo do Nečlána. Tam odtUd pččwezlo geg wogskc.
České do Prahy, když pod wéwodaU Wladťslawem ll Ua
pomoc cjsačč Bedřčchowč rUsémU, r 116t Milána wy:

dobčlo. ijar

král Wáclaw lf.

syn Karla ss,

dal mu

zpodek z bjlého nxramorU r.1395,
a Leopold arcčknjže
Nakauské a dčskup HolomaUcký, dal nxU r 1641 tcn
bronzowý stogau š Českýmť sw. patrony Podstawek teU
grst lťtina 18 drakii š o egyptskými mtlži K noham
toho oltáťe ležj NUdolf l nekormtowaný kral Čoský r.

woo,

ageho swat Nndolf, wéwoda Badenský; proti nim

Judita,

dcera Rudolfowa Habspurského, praotre kmene

nasseho nynegssjho cjsařského rodU, manželka otce Rudolfa

Českeho, Wáclawa jl r 1287.
Podlaha gsau dwč hrabčcj Nosticowské krypty, protč
mm na zdi Nostické pomnjky; a na schodech pomnjček No:
stťcowskhch dwjčátek
Oltař tu stogjcj gest sw Ynny, wystawený od pro:
bossta zBlumenbUrkU, za wyswobozenj zrukau Šwédů, kteřj

geg r 1679 gižk oběssenj tahli Na nčm gsaU opčt rwa
obrazy od cjsařowny Eleonory z dobrých perel wysiity, a
sice: Krista Pána asw.Wáclawa a Wogtčcha, druhý No:
dččkyBožj, sw. Kateřčnu a sw. Dorotu předstangjcj Na
tabernakUlUm stogj starobylý bizantinský obraz z stťjbra
8 aU sw ostatky a 365 drahými kameny; kdrž pod křjž:
kem gebo, w nčmž okénkr, gest Ua dřewe prawého sw

krjže, kuš sražené krwe Krčsta Pána,
než pUl palce fe Uschowáwá

welčkosti che

Námec gediný pocházj od

roku 126o. To gest tohoto slawnédo chrámu Pánč klénot,
nadewsseckn cenu neywzácnčgssj,

neydražssi,

neystkwost:

nčgssj,z chrámu Trewjrského sw. Martina r. 1845 Ercellenz
brabčtem Jos Nosticem sem darowaný um Za tjm oltá:
řem gest nUamorowý

pomnjk papcžskému woslanci

(přť

cisaťčNudolfowi ll) thaoianowť, r 1581 postawený uo
Swrchu gcst OratoriUm, přcpažené pro wznessenc uro:
zenstwo; a tam pomnjk Prešlera z Cbrodic, dwořenjna
Rudolfowa, r. 1579. uo Swrchu w klenUtj w chodbě,
gest znak arcibiskUpa Arnossta z Pardubic a Malowců,
kterýž gest také erb mčsta Pardnbic, proto že arcčbiskup
ten š otcem swým, wládařem w drabstwj Klackém, zde pčt
kaplj po sobč na swůg náklad wystawěti dal.

Wstaupčwssi z této přeznamenčté kaple, zpatťugeme
nad zpowčdnicemi podlauhlý starobylý obraz, wjtčzstwj Krista
Pána předstawugjcj. Z pťedu Ydam a Ewa, pak praot:
cowé, patrčarchowé, proroci, i pohanské prorokynč, Zan

křjtel 8 praporcem thčzný wůz tabnau čtyřj sw ewangor
listowé, kola metau čtyřj sw otcowé erkwe, na woze sedj
Tťristnď Pán w slawč. Za njm postUpUgjaposstolowé, pak
mnčedlchi. bistnpowe awyznawači, pak sw panny Obraz
Utčsseného pohledU. Nad

bančnj Pánč,

tjmto

obrazem gest obxaz poa

pieeš Zoo let starý. Pťjmo naprotť gest:

Oltář sw. Gudťege,

Wilipa a Zlaknba, před

Krčstem Pánem stoqjcjch po křtU Janowě,
od maljťe
Skretp, gebo ncywýbornčgssj. Mezi schny stogj kráfný
obraz Krista Pána na kčjži. Swrchu sw. Kozmh a Dami:
ana. Na oltáťč stogj prawé lebky sw. aposstolů, Filipa a

Bartolomčge.

Zafrisiie
wčele š sochamť Rodičky Božj, sw. Michala, Rocha a
Šebastčana, patronů proti moru; gest w klenUtj a piljřich
stawby přemistrné Zde gest oltár sw. Michaele Archam
gela; swrchu kolem obrazy neydůstognčgssjch fnjžat arcin
biskUpů.

Cdltář sw. Qntonjna.
Na piljčxiproti sakristii gest wyobrazenj morU w Praze

r. x6l8. Qltář kanownjka Hčrssberǧra, r. 1681 postar
wený, nese obraz UDmocUť rodjěfy Bošj a sw. Antoe
ana; nadto mnobo sw. ostatků
Na stčně od sakristie gest obraz UmUčenj Páně,

starobylé malby; a nad njm fw. Wáclawa š pobledem
mčsta Plznč, od Plzeňských Swato:Wáclawských pautnjků
scm darowaný
Dolegi pťi piljťi gest klekátko, nad Ujm byzantinský

obraz Krista Pána, pťemistrne malby, okolo nčho prima:
lowaný sw. Česstj patronowé. Obdaz ten obdržel Karel

lf

od Swatosti Papežské, Urbana 7 r. 1869 w Řjmč

darem. Gest tehdp preš Zoo let starý.,

Cdltáť ěťrálowny Ungrlskě.
Bd kanownjka Makaria po moru r. l68l, posta:r
wcny š wpobrazenjm sw. Patronů proti Uer, sw. Mi:
chaela Archangela, sw. Sebastiana, Rocha a swrchu sw.
Nosalie Na oltářč, mczi sw ostatky stogj obraz střjbrný
š drahýmč kamcny še sw ostatky a siglxrfalni sw Ewana
gelistů, a sw Čestých patronů, od kapit dekana hraběte

Kolowrata, na 690 let starý.

Japle sw. Fiknmnda.
Na pčljťčbronzowý Uáhrobek, Gutsnlsžberka, wyslance

Fcrdixxanda l we Špaňheljch xlxr 1588
Mramorowý náhrob stogjcj, Giřj z Spauru, Fera
dčnaUda l, neywýšssjho komornjka r 1542.
W kaplč oltar hrobu sw Zikmunda krále Burr
ǧundského, r. 524 pro wjrn sťatébo a do stndnč Uwržca

ného, gehož tčlo Karel ss z FrancaUz pťiwezl. Nad tar
bernakulum hlawa sw. Konstancie geho drudé manželky.
Za oltářem na zdť wyobrazenj žiwota sw. Ziknnmda. W
prawo bronzowá památnj tabnle Zohanny, hrabčnky zDic
trťchsteynu r. 1573. W lewo we zdi pomnjk wéwody z
Kordony, zástnpce králowa w Sardčnyč r 15 ZZ Qbraz sw.
Ewangelčstů. Pomnjk poslednjdo panUgjcjho wýwody Sed:
mihradskčho Sigmunda Batdory Wedlé nčho na piljři

drabětez Žižfowčc, neyw nenerala w Praze, r. 1783
Dále oltcziřslo. Jana Uepemnckébe, aw Uěmona mťjž,
kteráž byla prwnj obradau okolo hrobu sw. Zana; tehdp
kU Zoo letům stará Na zdč krásna malba na nebe wzetj
rodičky Božj; pod nj pomnjk Bldřichowč SazťUsowi, tagná

radč Fcrdinandaj

r 1579. u Ke mrjži pťestkwostnýpo:

mnjk Humbrechta, hrabčtc zČernjUů, podkomořjho kralowr
ského, r. 1601e a pťť patč krypta geho manželky Sylwče
markhrabčnky Badenské
Mimo ty ležj zde gcsstě ňo těl z neyslawnčgssjch
urozených rodin.

Bltáť fw. Usaňy.
Na piljči gesstě oltáč UmUčenjPáně;

zde uložené nazwaný eltáť

pro sw. ostatky

fw. Uťarty, domácjm hospo:

dčnjm werwwaný. BlntipendiUm geho gest sesstté z baldaa
chymx, čilč trůnu cjsaťe Ferdčnanda l., když gesstč byl ar:

cčwéwodau Nakallským, tehdy na půl čtwrta sta let staré.
thnd
Ucywelebněgssjpohled stawbo kostela.
Nad wchodem do kostcla, wčdjme na stěně weliký
obraz, na něm okolo krUcisirU klečjcj: staře krále Ferx
dčnanda jj. a jjl., pak biskupa arctkujžete Leopolda, od
kterébo stogan ouodo Zerusalemskédo schml pocházj.

Z drUbé strany widjme prwnj manželkn Ferdinanda jl.
Annu BaworskaU, a drUdau onU cjsařownu Eleonoru
Mantuanskau,
od které we dwaU kapljch zde ty čtyry
perlami wyssité obrazy pocházegj, š dwěma králowskými
swýmixdcerami. Swrchu mezi Českýmč fw. patrony gest gčž
widět sw. Jana NepomUckédo; ačkoliw obraz ten r.

1631 malowán, sw. Jan ale teprw r. 1729 za Swau
tého wyhlássen byl. Lid ho od prwopočátkU za Swatého
držel.
U kropeničky gsau dwa kamenné náhrobky dwaU

rptjťů, ktečjž r. 1545 proti Turkům stáli, a ssjph ksmrti
raněni padlť.

!Unitťnj kostrl.
Giž fe obraťme do stčedu chra,mu Páuě, awčzme
wnčtťnj přewznessenau welebnost geho; pťewysokau mi:
struost stawby; celý kostel gako gedno okno, a na tak
zdánlčwě

slabaunkých

piljťjch uldakoroečklenutj

a takowá

krytba! u ečo ten neywzuesseněgssjpomnjk přeslawnédo
cjsaře a králc Karla ss. nesmrtelnč pamčti! protťwssem
baučjm, ddehodáxn, zanjccnjm a nepťátelským stťelbám,
Uynj giž Zoo let slawné tu stogjcj! au Wlasienci! ten
chrám Páně zachowcyte a dostawte!

Arálowská hrebka lU stťedU kostela,
zbndowáná gest od cjfaře krále Rudolfa ll„ dlátem
Alerandra Kolina z mčsta Mechule Nizozemského, za
Uo.ooo kusů dukatů z mramoru kararského. Zoe ležj
Ute králowskýchosob. uu Swrchu gest wydlaban stať
Ferdinand l., z prawé strany geho fyn Marmilian ll.
a z lewé

cjsaťowna choť Nnna,

od které kragky U fw.

tha
pocházegj. Kolem gfau wydlátowáni: w stťedu Ka:
rel lll. ačtyry manželky geho; Blanka francowská, prá:
wč letoš Zoo let, co zemřela. Amta Baworská, Anna
Slezská a Ylžbčta Stětinská, takowé sjly, že podkowu
mžikem zlomila. Z lewé strany, král Giřj z Podčbrad,
Ladislaw, a Wáclaw us. za nčbož sw. Jan Nepomucký
Utrpčl. Kolkolem gest mťjž pťemistrué práce. ečato hrobka
býwá tťťkráte za rok slawně podkuťowána, a po celý
rok každého dne držj se zpjwané requčem za zde Uložené
cjfaťskě králowské osoby.

Zlatý Ǧltáť.
W prostťed kostela strmj tu z autlé formowaného
Socha
ale Krista Pána ge pťemťstrné práce w Miláně z ce:
drowčdo dřewa whťezána z časů Rudolfa ll. Wsse Uákla:
dem probossta Herče, a kapčtolnjho dčkana Twrdého.
Gak slawný swrssek, tak pťestkwostné práce stťjbrnč
dole Antipendčnm, od nčkdegssjbo oltáře hrobu sw. Jana
Nepomleckébo, pozlaceným plechem podložené.
Před oltářem kropta knjžat Ditrichfteynů, a za
oltáťem krppta kanownjků a arcčbčskupa Maudersseida,
oltáťe kťjž wysoký; wsse w ohnč silnč pozlacené.

r. 1763.

Z lewé strany na piljťi stogj kazatelnčce od čan
Ferdťnanda ll., na kteréž gen kanownjcť kázati fmčgj,
a sice: dwa pro neděle, dwa pro swátky, a dwa pro
dodp Božj; totčž česky a nčmecky. Na zeleuý čtwrtek

držj každý rok giuý kanownjk latinské kázanj; a
bčléum nebolčž Mtlostiwem letč Swatojanském,
Zo let, rektor wysokých sskol Pražských, trebaů
byl, na pťistrogené menssj kazatelnččce též latinské
protože sw. Jan byl doktorem cjrkewnjch práw.

o JU:
každých
swětský
kázauj,
Qbrazy

gsau: a sw. Ewangelistů a a cjrkewnjch sw. thů.

U!elrý Guáě.
Gak

nynj

ho spatčUgeme, pocházj welký oltáč od

cjfaře a krále Ferdinanda llj.

r. 1353

NUdolfowi ale

ll. dčkngeme prostředuj obraz Rodččkh Božj 8 JesUlátkem,
gak gi sw Lnkáš malnge. Na lemn má zlatým pjsmem:

Zdráwaš králowno. Stál, od holandskéhomaljře Goslara,
w Řjmě malowaný, Zo ooo zl na stť., má krásnau sta:
witelskaU perspektčwu,

w středu průdledu

pťemistrUaU

ǧotdčckau slndni, a w zadU chrám Pánč sw. tha. m
Z prawé strany ge wyobrazenj sw. Jana Ewangrlčsty,
na oslrowě Pathmoš, a z lewé strany sw. tha,
gak
w kotli smnlaU a olegem dořjcjm neporussrný stogj Swrchu

ge náramný obraz: Ježjš, Maria a Josef Wěnowán
gest ale tento oltáť wlastnčpamatceansstjloenj pamly
Uťaleje, neb pod tjmto gménem ho Karel M wyswěttti
dal Střjbrné na něm schnh darowal arcčbiskup brabě
Brrnner r. 1710, a střjbrně prsnj sochy čtyř sw. patronů
Ceských: Cyrilla, tha, Wáclawa a Wogtčcha, pak stťjbrné
Yntčpendčum darowal arcibisknp hrabě Kúhnbnrg k sla:
wnosti Swatoťečenj sw. Jana Nrpomuckébo. Baldachčn
z čerwenébo akfamitn, má 24 loket délkyt
Zde se dčge slawně kornnowánj králůw Českých.
U toho oltáťe slanžj gen knjže arcibčstup, kanownjci a
grgčch tčei oikarčsté. u D welkonocjch a o sw. Janč
Nepomuckěm, Udělnge zde kujže arcibtsknp Papežsté pože:

hnánj š plnomocnými odpustťh
Plnomocných odestků mUže ale zde nábožný kagjcj
křesťan Zokráte za rok dosábnanti

18

Kolkolem wpresbytcrium
stogj Ua pil,iixčchpozlacene
sochy Česiých swatých patromx
Neystarssj kancionaly š přckráfnaU malban, gsaU od u

r. 1363, a žaltáť giž tisstěný od r. 1523.
Z strany episstoly stogj arcibiskupský trůn,

a ze

strany ewangeliUm klekadlo králowské.

Ncywyšfsi stolťce gfau zobau stran pro 12 ka:
Uownjků, kteťj giž od čafll Karla ss
prároo magj, bi:
skupsié infnle a biskupské berly užjwati, pak arcibiskupské
pontisikalnj msse fwaté po cčlém kralowstwj Čcskcm, ku
kterénm i Moraroa a Slezsko přčnaležj, flaUžitč Drudé
poťadj stolic ge pro weleflawné gUbernium a zemskč
préláty, a pťednj poťadj pro ǧubcrniálnj tagemnjky. uo
Pťi hlawnjch slawnostech, mogj cjs damy swá mjsta pred
zlatým křjžem k welkemu oltáťi, ro prawo w stolicjch
generálstwo a offčcjrstwo, w lewo Ueywyšssj zemské aur
řady Qstatnj auřady magj lnňsto giž w Určitých kapljch.
Pod okny klenUtj bězj chodba welečlsta š 68 lam:
pamč, které fe w leráte za rok rozswěcugj; akarminowé
swětlo w nčch čarowně wypadá
Tam gsaU po očljřjch
prsnj sochy rodičů Karla lll.,QU š 4mi manželkamč, král
Wáclaw ď dwěma manželkami, 3 arcibčskUpowé, pod kte:
rýmiž byl kostel stawen, dwa kostela stawčtelowé: Yrraš
a !lrler, pak 5 kanownjků, slawby dohljžitelů.
Pod taU ǧalerij, nebo:lťž chodbau gesk 39 erbů
wsscch prooincčj cjsařstwj Rakauského.

Warbany na kůrU za Zo.ooo kon ǧrossů od Fer:
dčnanda l. szdowané, schočelyprč PrUském obleženj, r.
1757, z cela rozstťjleny Nyněgssj welké, za 1Z aoo zl.
bylč r. 1763 postaweny, a dragj se qen o neywyšssich
slawnostech; drubč nad dolegfsim kůru, pro obyčegně,
zbudowal arcibiskUp Mayern, r a732 A pak menssi
po straně za 6990 zl. od kap dčkana Kneisla, hragj fe
gen, když se pobožnost w kapli sw. Wáclawa koná.
W ťafcch Karla 17. lxýwalo zde 36 kanownjků a
:iďo ostatnjch knčžj. Nynj máme gen U kanownjků, 3

očkarčsty, faráťe š kaplanem,

dwa zpowědnjky, o psaltčstů

a 6 altaristů; dohromady wssechšle
Kostel dosawádnj gest celého kostela gen prefby:
terčUm čtli kůr: dostawenj celého chrámu Pánč snad se
š mčlostj Božj předce potomkowé nassj dočkagj. Nenj to
tak Uesnadné a nemožné.

Kdo gste toto popscinj pťečetlť, zdaž rrám frdce
Ueplesse, a tauha newzrůstá, tento pťeslawný chrám Páně
a geho znamenitosti a pamětihodnostč očťma poznati? uu

ú šdaš se wy Zpolnandowě Zwatojansstj neradu:
gete, še k tomnto pťeslawnčmll chrámn Uáně, ak
hrebn těla sw. Zlenm pťipsáni gste? uo A zdažpant:
Ujčťowé nepochwátáte, by gste okolo Swatojanstédo hrobu

?,námč
ame! se radowalč?uu Usy wáď ťde srdečně ij:

Na dradě Pražstěm, 12. dubna 1848.

(Německé přeloženj tohoto článkU gfcm giž započal, který ilčskem
wydáu bUde.)
P e sst n a.

Poznamenánj
těcb welrctťbodných dUchownjch Púnů Ua Morawě,

kreři

w roce 1889 na obnowenj olrňřesw.Eyrilla a Uťetbnda,
w Pražském krúl. chrčme Pčmě sw. sta,
gsaU přispěli.

Z HolomaUcké arcidiécese:
00

auu

HtUchanek Karel koop. w Starém Gťťjně wčil
lokalčsta w Žerowicjch

.

Hromatka Zakub, kapčtolnj oltarisla w Kromerjži
Kadlec Jakub koop wPolessowčcjch,nynjtam faráť
Regner Bernard, farářwBistťčci pod Hostehnem
Ullmann Ant., knčz cjrk., em. prof. w Qppawě je
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Z Brněnské diécese.
Fináček Aloiš, lokál rc Popčcjch, wčťl faráč w
Přčbťslawě w Čechach,
. . . . . .

Gruš Jan, kooperator w Pawlowě, e . .
Hřebačka Zos., koop w Krásensku,wččletyr,
ském Hradcť,

.

7:78

.

Janaufsek Zan koop wTčebiči, wčil zam kapl
Kinčel Frant., Gjhlawský kragfký dekan w Lukach,
Nedoma Jan, koop. w Mrakotčně, wččlw Náměsstť,
Přikril Frantissek, farář w Netinč,
. . . .
Procházka Tomáš, kooperator w Jwaueirjch, . .
(Prssčna Jan, welkodjlnjk w suknech w Brnč,)
Schlošar Bik. beU. opat. a zem.prélat w Reydradě,
j
Spaček Adam, koop w Nttmě, wčil w Batelowě, x u
Steystal Tomáš, děkan w Tclčč . . .
u
Sufsil Frantissek, prwfcssor bčblickýchstudij wBrně
(Wetčsska Martin, ssafár w Telči),
. .s
.
Wondra Josef, kaplan w Tclčo
. .
Žďarský Wácl , kaplan w LUkách,wčilw Nowe Wsi

Uu
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Unssech u:m.
Mňbexřde

někdo wynechán twl, profjm, abo se přčblásil.

