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Na západe siraUč Uassj mťlé wlastť,
w okolj tom, kdež wzefsia gasUá hwčzda Uasse,
sw. Jan NepomUcký, m tam žiw gest dU:
chownj pastýř, gemUž Ua frdct ležj, aby ofadč
swé w aUplném xsmpslU byl dUchownjm
otcem; aby odwráril, a co geU možmi
z kořene whplenil, coby ZáhUbUč giž Ua
tom fwčtč zžjralo osadnjky milé; aby mysli
a srdce gegich Usslechtčl, a gich k baženj po
dokonalegssjm, ýo wyšfsim zbožj pošdwihl;
aby gim cestU k trwalegssj ad dústogUčgssj

i sladssj blaženosti proklcsičl, a tak UrgeU Ua
stránce dUchownj, Uýbrž ť Ua stráUcečasUého
toho žtwobytj k Ulehčenj a k Utčssenj dopoc
mohl. Q to oU UsilUge sUažUč, Ua to Uelť:
tUge UákladU, w tom Uessetřj práce UižádUé.
Podaltč giž mnoho toho dúkažú: a múž
býti, že snad se mU sw.JaU Ua mysli wzná:
ssj, a geg k horliwosti podUčcUge, kteraUž no
sám fwatý úřad dUchoij byl konáwal.
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Qsadnjcč geho také wdččUč Uznáwagj

Upřjmnost gcho takowaU; š Ucrťwostj sice,
a wssak rádť k nčmU se bljžj, a wč!daUce,

kterakže orec gegich dUchownj š nimč smey:
ssij, mjle přťgjmagj UaUčenj i radU geho;
a fwaU radost wťdčlbhš, kdhžbysi sparřčl,
krerak djtky obspan geg, aby mU aUtlaU
fwaU přerlnost okášalp, Ueboč č tp gčž peč:
lčwost geho o Uč poznciwagj. Předstawenj
pak, gakž tč mčliby UadecenUaU snahU gcho

Uepozorowatče? J protož ctj geg a welmč
sobč wážj wčrUčho toho dčlUjka Ua winicč
Pánč.

W prawdč dwogj cti ť,deý wssak muž
tento fám w fobě předce wždy gen bywal
gaksi zaražeUý: a wefelost Zřjdka kdh bylo
widčtt Ua obljčegč geho. Kdož děle pozoro:
wal ho, a lčpe fobč dowssjml, brzy seznal,
žeť mU přč wssem tom cosi Ua srdct ležeti

mUsilo, coť xUUgeho gináče Ulilé stánj Uepřj:

gemUé činilo. N což bylo toto? au Cožť bylo!
W srdcč geho plála wrach UpřjmnostkBohU
a pro Boha též č k lidem, a zwlcissť k
osadnjkúm geho, gemU Ua péčč swčřeným.
SUadbh byl krew i púl žčwota za to byl
dal, geU aby swatci křesianská kázeň a za

Uj gdach i wešdegssj blaženost, Ua .osadč
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gcbo se rozmábala, a osadnjci gebo wssl:
cknťaby co prawj, wčrnj sthowé Božj Ua:
lešeni býtč mohlť; gakož za to č faždall
Uedčlč č k.aždý swárek wraUcnč fe modljwal,
když toriž, gak cjrkew Pánč dUchownjm pa:
stýřúm Učlcidá, Ueyfwčtčgsij občr Za osadU
fwaU PáUU Ua oltář kladl. N wssak tU u

tU byl Ukrytý trn, krerýž do srdce geho bole:
stnč bodal! Wťdčlrč a Uahljžel, že práce geho
Upřjmná a obrjžné namáháxlj předce gen U
mnohých Ua zmar přichášj; zwyky a obnčegr
zlé že se poddatť Uechtčgj, ba že co pmwei
prassčwťUa č na mčlačky geho Ua djtkp wč!rUú
pčstowanč, fem tam thsta přecházegjce, č tU
gebo Ueymťlegssj Uadčgť hUbj a pršUj. Po:
zorowaltě, že slowo swaté še srdcčnml
wraUcUostj hlásané předce gen z wčcssjho
dle, gak prawil Pán, Ua skálU Ued do rrnj,
Ueb i podlé cesty padá, a szikU žádaucjbo
ncwydáwá; prolo že Uegech tUpý gest, a pro
wčci Božj aUč cčtU Uezdá se mjri. K tomU

schúzky Uechwalčtebmé a při Učch řečč gedo:
waté, prawj to prostopcissnostč pramenowé;
u č tomU mladébo lidU taUlky wečernj,p a
erázanost přč weselj gcbo; u U mmohých
rakč ťělesnost hrUbá, tU w Ueždárnémammo:

Utwostč, tam i w Ueřestech fe wpskyrxlgjcj
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thto wčcč ue žraly frdce dUchoijmU orci
a kalily mU č tU chwjlč oddechU geho.

NegedeU rok UplyUUl, co Uade tjm fU:
žowal fe pastýř owečky horliwč milUgjcj,
a co femotam dosti se Uapřemjral, gak a
kterak dalo by fe kU pomocč přťspčri, aby
ájsserh tyto dUcboij afpoň tak hrubě. Ueř:
dUsily zárodh ctnosti, a Uepodrýwaly kořeny
blaha a spaser wčrných. u

GedUobo pak čan doUUrčly ho gakési
důležčtostč,aby do P.... fe wydal. thUd
se anracUge, Ualežl w hostčncč,kde zastawčl,
mUže Ua pohled sprostičkého, genž z cesty
dostt dalekě k domowU se Ubjral. Pťjwčtiwý
kUčz š Ujm do rošmlanánj se dada, Uad
rozUmUými odpowčdmi gcho zaljbenj si wzal.
Zwčdčw. ša řečj, že mež gťž silný kUš cesth
Urazťw, Uynj prňwč raU cestaU brcitčse ijj,
kUdh oU sám gede, whbjdl geg, aby š Ujm
do wozU fedl, a aspoň reU kUš cesty fobč

polehččl. Nád owssem. přigal člowčk laska:
wé UabdeUrj, u a tak gelo se dále.

Na cestč, an se o tom a gťUémmlij,
šUamená dUchownj, že při ,spolUcestownij
welmč gasná a wyrřelá mysl, zdrawý UfU:
dek, a gaksi welmt wcižllé předloženj se na:
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cházj. ij zwě.dawčgfsi a pozorUčgfss UčiUčU
gsa, che š Ujm dršeřečč fe anssrj: a hle!
sám sobč zapřjti Uemúže, že rozmlUw tak
rozUmUých a tak přjgemUých Ue š kýmkoli
Zawéstt by mohl. J táže fe po bližfssch okol:
Uostech člowčka: a teUto UpřjtnUč whgewU:
ge,„ že domkář gest, pracj rUkaU swých a ča:
sem ť pofelstwjm se žichj; že kášan a kře:
sťanské cwťčer slysserč gest radost geho Uey:
milegssj; při tom ale i w ten den Božj aUeb
za dlaUhých wečerů zimUjch dobraU knihU

čjsti, to že mU gest rozkossx, kteráž mU Uťkle:

rak nedoanssrj, aby kdy wyssel kamsi ž do:
mU, kdež drahý čaš a čafem t pracUč wyrj:
žený penjz by mařil; č sám také že Učkteré
kráfné kniby má, kteréž dle radh gegčchana
faráře pomalU sobč kaupiti Byl se přičinčl, a
kterčž prý manželka geho w žertU, xnáhúa:
daU za karch, za džbčmek, za fáborky, a po:

,zlacené tťtěrkye nazýwáwá. Dwč djrky geho
že se gťž také OstasUče:, gakť prawčl š úsmč:

chem, dtaUlek z gedné knčhy do drUbé chá:
z pagje: zwlásstč chlapec že bo giž zastáwci, když

žeUské U wečernj prácč rádh coš milšho a
dobrého siyssetč chtčgj, otci wssak časem přť

fwčrle očč přecházegj. Y ro prý gčm přč
wssem tčžkém a pracUém žčwobhtj tolik ra:
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dostj.působj, žeť mjle, Utčsseně a spokogenč
pospolU žiwč gfaU: otce pak že neycherčssj,
kdhž si wžpomeUe, oblčba l“akowá, kreréž
dčtč Uwykagj, že ge gčstč od mUohého Uebez:

pečenstwj a Zábuby ochráUj, až ho nebUde
che. Poslednj tUto řeč š gakýmsi tkliwým
citem pronesl: w tom ale u také wozka
džastawil,u .ux kUčzč slUssnč podčkowaw, od:

pUssrčUjwzal, předstjrage, že mú čaš fwúg
wymčřený.

Gako blesle progela tato řeč chUdého
domkáře mysl orce dUchoijho. DlaUhaU
chwjlč za Ujm hledčl; a sorwa že byl do
domU wkroččl, a čebo Uehche třčba šapra:
wčl: w pokogjkúfwšm rošmlanánj fwč š po:
slem takro rošbjrarč počal: ))Ba zagťsté,zagisté!
Čjránj dobrých, Uábožrtých rozUm i srdce
wzdčlciwagjcjch kUih welmi prospčssUč púsobj;
a geř ono, pokUd gest přčmčřeně, aš gako
bráz proti rozwodňUgjcj se prostopássnostť,
tUposti, tčlesnostč a pčtomosti lťdU. Kazarele,

ať sebe lepssjť,w a febe horlčwčgfssho, slýchá:
wagj toltko gedUaU za týden, a slowo
swaté, Uepadnelč práwč Ua skálU, aUeb
mezi trUj, předce geU přrčasto še žádaltcjm
Uččnkem fe mčUe, proro že Ua stranč poflú:
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chačú Uáležťré přjprawh Uenj, a púda Ue:
oraná, erzdčlaná Ueráda semeno přigjmá:
dobrá wssak kniha u dobrý přjtel gest,
š Ujmž každý den rozmlauwatč mohU; a
rozUmný:lť gest, mobUť od nčho se Uččri i

sskechtťti srdce swé. Kázanj a cwičenj kře:
sianské gest rozgjmánj femena swatého: črenj
wssak knihy zprciwné a podomácj rozgjmáUj
gest wu žaléwáni semena toho, aby hogUčg:
ssiho UžťtkU wydalo w srdcč člowčka. Nad to
ptlUý čtenář mnobem snadnčgi pochopj kaš
žatele, když oU řečj pjsma swatěho, kdpž
w obrazech a w podobenstwjch mlij, když
Ua wčci gťž předUesseUé, gakožto šncimé fe

odwoláwá, a gťndy zase přjbčhy z pjsem fw.

toliko Uapowjdá. U Učhoť rozmšl bystřegssj,
pamčr lepfss a úsUdek znalegsss. Clowčkwssak
Uecwččený, genž byl málo Zwykl přrmeyssletlj,
i to kázanj Uchem toliko tčlesmým poslaUchci:
a Uemoha pochopťti smyslU řečč wyšssj, dlaU:
baU chwjlj se srápj a bez UžčtkU odcházj.

Y tak se stáwá, uže lčd, zwlássť obecnýu, Ue:
wssjmage sobč potrawy pro dUssi, hrUbč geU
Ua hrUdU pozemskaU se wáže a po tom, po
čemžsi tčlo lčbUge, šúsiljm se šhánj, wčcjpak
wyšfsich u dUchoijchmu Uaprosto Uechápá.

N bohužel! že eryskytuge se soto
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wýhradUč geU při lidU obecnem, přt lčdU
sprostém; ale geť to sám nedlahý smčr wě.kU
Uasseho do kalU samé geU tčlefnostč se po:
UořUgjcjho.

Zeby se tomUto den odedne zmáhagjcj:
mU ersijmánj wyšssxch a člowčka dústog:
Učgssjch wčcj ze wssj sjly odporowarč mčlo:

deiwno gčž UzUalč sančlomyslUj mUžowé,
a fUažťti fe počalť, aby Uárod skleslý a er:o
pilý ze sanj a zmdloby k UowémU žiwotU
probUdťlč. Proto tak mUobý z Uich Uessetřj

prcice, ba aUč sskody swé, a aby Užitečné
wzdšláwagjcj kUihy tiskem byly wydáwány,
UsilUge. Lepssj wychowánj a zwedenj mlá:
deže wlastenské a dúkladUé wyUčowáUj do:
spčlých n toť gest, co Ua zřereli i Ua srdcč
má, a kdy mU Uelze ústnč aUčelU laskawého
dogjti, kUihUxn kUihU do rUkaU podáwá.e

TU malččko fe zamlčel, gakoby wčci tyto,
gedno za dmchém Ua mysl se mU derach,
gessrč gedUaU přehlédUaUrt chtčl: a pak hla:
sirč: zwolal:

))Nikdý, Uikdý gsem gessrč Uepowcižil ta:
kowaU mě.raU, ctčhodUý Hančkýři! u twaU
láskU, twuaUobčť, rwaU slUžbU, gakaU gsi pro:
kázal wčrnúm z UárodU českčho, když gsi
statečekswúg Janowi fwatému Ua wydriwáxlj
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UabožUých, k oschenj ax kU wzdčláni slaU:
žjcjch knťb odhodlal, a skUtkem tjm swým
wlastnjm čxzřerel gťUých též sslechetUých dUssj

Ua aUmysl tento swatý gU obrárťl! Q bUdelč
imnč možná přispčtč k žwelebenj sslecherneho
zámyslU twého a napomocč k rošmnožer
kralowstwj Božjho po cestč twé poslednj wúlj
twaU UazUačené: š ochotnostj Učinjm, seč
bUdU; Ueb i má dUsse saUžj po tom, což ty

gsi šamýsilel! u KtomU rh, o Jene swatý!
sám wyžcideyod PáUa požtháUj!e u w
Tak rozhodl pastýř Uáš dUchoij, a tak fobč
pewně Umjnčlx.

Než, krerakaU cestaU se dáti, aby dossel,
kam šamjřil? u O to Uemčlgiž mnoho páče.
Wčdčlč a zčusil giž Ua che stráUkách, že
w rakowých wčcech Ueylépe slaUžj, když we
sskole se počUe. GsaUť djtky prawč ssrč:

bech. Což we sskole pochytj, rcidčdoma se š tjm
pochlUbj; a rak, kamž dUchoij anč slowem
an giným zpúsobem doraziti Uemúže, djrka:
mi lze mU pronikUaUti; a tU dáwá Pán
mťlost, že slowo z úst djtčte časem swým dú:

raznčgsssm kázanjm býwá, Uež wsseličc Usilǧ
sameho pastýře xd
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Ra tU tedh stranU obrcitil se mťlý Uáš,
a aby gťstčgi zdařilo se, přč Ueybližsi“jzkaUssce

weřegUé i š dospčlýmč začárek Učinil. Daltč
totiž Učkolčka dobře zwoleným žákúm roz:
mlančinj, do kteréhož wložťl, co myslťl, a
připrawil ge, aby mjle a ráznč přednésti
Umčly.

Školy Uebyli ofadeci gebo UemilowUč:
widaUce, že fe tU wěrnč pracUge o dobré
djtek gegich; a že č scim dUchoij olec Ui:
čeho Uessetřj, gen abh ona Ua dobrěm stála.
Zwkássť ke zkaUsskám takowým hezký počer
rodičúw se schášjwal, a powěst o rozmlaU:
wánj, kteréž prý žáci mjtč bUdaU, che gich
Uřčwábťla.

J začalyť gsaU djtky w den ten swúg
slawný; a mjlo bylo gich poslaUchati. Zpo:
čátkU Učkteřj o Užitku zdárného čjráUj wúbec
dostč maUdře rozprciwčlč, ba č o rošmáhánj
geho, o Uabytj dobrých knih, ba č o celých
čtenářských společnostech. Ráznčgi wssak dogj:
mala řeč, an tU teU o zahálččwšm po prácč sem
tam seporUlowánj, o daremném při tom žwánj
a o následcjch geho zábUbUých přednássel; ram
teU UámjtkU, ))žebp fUad postačilo kázanj a křee

sianské cwičer slyssetč,(( dosti dúkladnč wy:



xslj

wracel; onen opětmluwil, kterakžezdárným
čjsánjm srdce člowěka pro půfobeňj DUchaj
Božjho se připrange, ba i sám Pán, kdež
ono se we spolkU dčge, rád že přjtomeU
býwá, a mťle potčssUge; tak že gen daremný
szstliwec zcibawy takowef UžitečUé č Utčssené
sobč erážj a gj powrhUge. Bržy tU Ua:
klončlo fe rokowánj mladých tčch zmudřelcú
kDčdicswj swatojanskémU: a hned gedeU řá:
dUč wyprawil o welebUém púwodU a po:
čcirkU i úmyslU geho; drUbý o počtU fpolU:
aUdů, kreřjž k tomnto spasitelUémU ústawU

gčž se bylč připogilť; lřelj radost swaU
gewil, že tsskole gegťch darem dwaU we:
lčkomyslných přjzniwcúw toho ssrčstj se do:
statt mci; čtwrtý opčr wpkládal, kterakbh
obec gegich dobře Učinčla, kdhžby siožčwsse
k ústawu romU 20 zl. stř., Ua wždy aUdem
Dčdčcle toho se stala, a gak žebp čtenj knib
tudy oddržených brzh každémU do domU
přicházegjcij newázancť ústa wázalo a za:
mykalo, gessto by onť docela gťné, dústog:
Učgssj a Uad mer UtčsseUěgssjzábawy požj:
wali; gčný okUibách ž tobo ústawU wyssiých
powěděw, i o pořáde, gakýmžby w domč
gegich ž Uařjzer otcowa čjteinj se djtč mčlo
a zagisté dčlo, zmjnkU Učinťl. N tak, což



duchownj otec zamýfslel, djrky we sskole ústh
swými kU pochwale swé pčknč a gádrUč
přednásselh.

Nezklamala dUchoijho otce Uadčge.
Bedliwč poslaUchalč přjtomnj č osadnjctwčcj
tčchro, o Utchž dřjwc málo bylo zijkh mezi
Uimi. Nad Uegedem slowem mUobý si Za:
wrtčl hlawaU, gčný gemU š úfmčchem při:
swčdččl, opčt gčUý welmt toho fobč libowal;
a zrnko Uepadlo Ua skcilU.

Po skončeném zkaUsser na cestě k do:
mowu málo krerý byl, aby byl o rozmlam
wánj řečj Uezawadil. Zper sice mlUwilo
fe o schoonstč toho Ueb gčUého djtěte, gakť
obyčeg býwá, aj chwálťlo serU to, tam oUo,
gak kterě koho se bljže týkalo. Nezůstalo
wssak gen při tom. Wčc sama dál a dále
rozležela se Ua mhslech, a pozdčgč po Učko:
ltka dUech začalo se tU po domáckU, ram přt

schúžce rakč o gádrU mlUwčtč. Namjtalť
mnohý protč Uj, co a gak Uapadlo: gťUý
zafe pochwalowal si a welebťl zpřjma, co
dčtem bylo do úst wdloženo. Qwsscm šho:
dUaUti se Uemohlť. Ze wssak wčc dobrá
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posléze předce gen přewabU obdržj:st rUro
nedálo fe giUáče. Rokowalčť u rokowali,
a hádali se dlalcho, až UegedeUanrhl, aby
pak š dUchownjm pastýřem o tom promlU:
wčlč, a co do wčct gest, se dozwčdčlť.

DUchoij otec šarjm giž Uetrpčliwčče:
kal, zdalč a brzolč který z osadekú Ua wěc
drahnč dúležčtaU slowo obrárj: ččli sUad že
ona beze wssebo dalssjbo prospčchU zase gen
UsUe a zanikUe. Protož Uemalé radostč po:
cjtil, kdhž gednaU w Uedčlť, aU se po pože:
hnánj z chrámU Pánč bral, spatřčl, že Uč:
kolčk wážných osadnjkú U křjže Ua Učg čeká,

aby š Ujm mlUwiri mohlč. Y když sám
rychrář skUtečnč žádost takýwaU předUesl:
wyšwal ge wljdxnč, abo wessedsse kUemU,
o dúležčrosti té si promlUwilč. Nedala se
wssak dúležťtost ta hned pogednaU odbytč:
a rač po chekráre, qu Ujže se wyprawj,
po odpolednjch slUžbách Božjch k otci dU:
chownij se sessli, k Ueyprwnčgssjm i ginj
Učkreřj přibylť, a o wčcť ré, práwč dUcho:
ij, horlťwé a Upřjmnč rozmlUwy wedlť.
Že pak rozmlanáUj osadekúw tč!chš pa:
stýřem swym dUchoijm rošbjralo wčc samU
w sobč přewelmi wážUaU, a že se za taU
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přjččnaU o. negednU stránku zawadilo igindc
wúbec dúležťtaU: ža prospčssné se Užnalo,
rokowánj gegich, rak gak. se dálo, toliko
š ponrytýmť gmény U weřegnost dári.



NoZmlanáUj prmnj.

Ztraka, rychtáť. u Sablonka. fedlák, u šednjk,
tesať, u wssiclni ť!Ualdetewa na farnj osadllě

erošnickě.

Nochtcič. Welebný Pane! Pťč nastaU:
penj Zbožnťcké fary w prwnjm swém kcizanj,
kteréž sobč do dnesska pamatUgč, rciččl gste ncim
dowolčtť, abychom w gakékolť pochybnostť smčle
se k Wassnostem o radU Utekli, uu ea rúčil gsťe
sljbčti, že núm dle možnostč pťčspěti a náš
ochotnč poUčťtč chcete o wssem, čehož bychom
potřebowalč. TU ty dny Udčcla se núm skutečně
takowčl potťeba. Bylč gsme totčž negen z po:
winnostč a poslUssnostčk farnij nařjzenj, nýbrž
icitem otcowským kdjtkč:m nassim pnzenč, pťi po:
slednj weřegné sskolnj zkaUsscese nagjtč. Nozmlau:
wánj sskolnjch djtek o Užťtku čtenj núboženských
knčh, l.a o dčdťctwjdfw. Jana NepomUckého dr:
žené, welťce se núm zaljbilo. J sebralo se núš
tU nčkolťk, a gdeme Uctčwč prositč, by né:m
Wassnost swětlegssjho poUčenj o tom dútčrčlččla.
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Farčlť. Chcetelč toto, osadnjci mčlj, wy:
prawjm wám, cokoli o tomto wčru spani:
lomyslném ústawU dobrého a fpasitedlnxéhowjm.
Yle chceteli ústaw tento dokonale poznatč, ne:
bUdeme se mocť wyhnaUtč, abychom dřjwe ne:
Uwúžčlč, gakú gest wůbec toho potťeba, aby fe
dobré a núboženské knťhy čjtalo, a gaký z toho
Užčtek wyplýwá; potom spančlý účel Dčdčctwj
sw. Jana NepomUckého, sám sebaU se wyswčtlj.

Nychtár. ij Uúm,welebnýQtče! welmč
dobťe Uččnjte. My sice samč giž Uznawame, že
předce gen tťeba, aby člowčk coš dobrého četl
a dobře wjme, gak to gest profpessno J ty
djtky to we sskole pěknč wyložčly; kdybychom
si to gen tak dobťe pamatowali. Seim wssak
také mysljm, že UebUde na sskodU, když núm
potťebU a Užčtek ten súm gesslč gadrnčgi rozlo:
žčti rúčjte.

Farčiř. Důkladněgč wúm to wypowčdjti
nemohU, než gak to geden wysoce Učený a důstog:
ný můž, Bechyňský pan dčkan, Slčlma wyklčxdal.ck.e)
:Za Uassich dnů sťala se knčha, hnedle gako we:
zdegssjchléb,obecnaU a každodennj potťebau. To pak
neplatj genom ostawech, powolúnjmxnebo rodem
k Učenostč a čtenj w núrodU odsaUzených, nobrž
platj o každém narodU, o každém wčku a
pohlawj Do sskoly mUsi každý, bobatý l chUdý,
djwka i pachole, a tam mezi gčnúm neyhlaw
nčgi se čtenjm objra Učjce fe pak tomu čtenj

ďeW. slll. ročnjk časop. pro katol. dUchowenstwot
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celých ssest let, tedy déle, než kterémUkolčw ře:
meslU u a to prúwč tjm wěkem, kdež zlé ť do:
bré neywolněgssi průchod k srdcč člowěka magjc,
w něm se též neyhlančgi Usazuge: mUsegj ko:
nečnč na knihU gako na chléb Uwyknauti, a po
nj přeš celý čaš žčwota gako po žčwém pra:
menU spasitedlné oswčth a hogné útěchy taUžčti.

Takéť fe ta potťeba podlé kussenosti U
welčké čč:stč narodU nasseho skUtečnč a hlasitč
ožýwčx. Podneš nasse dospčlegssj mlúdež po:
slednj penjž na skaUpenj garmarečnjch a pant:
nických pjsnj a powjdek rúda naklč:dú. Pakli
sobč mjstem lid lenihy newážj, u čehož také
pťjklado owssem neťjdké wjm, uo to děge se, že
dobré knťhy Ueznú. N kdo zduchownjch rok
tolčko na wťnťci Pčmč pracowal, aby ho osad:
njci každého wťkU č pohlawj o zapůgčenj knčh
nebylč žaidalč? Geden prosj o chléb, aby hladU
Ussel, drUhý o knihu, aby čtenjm se poUčil
a tak čaš Užťtečně strúwčl. Rač by fe mčla
mládež do sskoly nUtiti? Proč tam , celých
ssest ano sedm let swého neyradostněgssjho wěků
trčxwťti? Snad gen proto, aby pťč weřegném
zkaUssenj dwě, třť strúnky mrsstně odťjkala? au
Nikolčw! to gen hra gest; a byla by pťedc pťj:
lčšdrahú, ana nj tolčkčasU, nédkladUinrčm!u
NeUčjli se mlšdež nasse gen proto čjsti, proč se
z mlúdi řemeslu Učjwú,totiž ady gako tjmto obžčwU
pro tělo, tak čtenjm pro dUssi U wěkU swém bU:
dachm prospčch sobě wytčžiti Uměla: tUť bychsice
rozUmčl kwočnč kůřatům wyhrabúwúnj čerwjků
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a zrnj okangjcj, Učitelč ale mlňdežč na pjsmenn
Ukangjcij, nerozumčl bych. KUřata widťl
jbych, že té přjprawy dobře potťebowaly, Užjwa:
gjce gj w celém swěm krátkěm žiwotě: žéxcčale,
nedychtjce w pozděgssjm wěkU po knize, gakby mohli
bez té swaté přjprawo býti! W nassčch letech
gesť toho tťeba, aby lčd po knčze tanžčl, gč rúd
a pčlnč četle

Zednjk. Proč pak práwě w nafsich le:
tech gest toho che tťeba.

Farúť. Deyte na odpowěd dobrý oozor.
Meytčnjm lefů, wysUssowcinjm bahen, stawěnjm
mčst a dčdčn, wzdčlúwcinjm polj, trhcinjm no:
wčn, a hUbenjm drawých žwjřat, zanússelč se
nassč předkowé. Gich bylo málo. Dnem i nocj
pracugjce nestaččlč, abh opatřťlť potřeby tyto
k šachowánj žiwota. Y že to tělo gegťch anč
oddechU nemělo: nebylo dčwU, že potťeby dU:
ssewnj U nich anč fe neozýwaly, a pakli ožwaly se,
na bUdaUrnost odklčcdany býtč mUsely. MU wessli
w prěcce .gegich. Worčxmeť bež zčxwadw, kdež oni
dlanč fwé krUssným lúmčmjm skal často byli
okrwawčli, a dětč tam smčle gahody šbjragj,
fdež onč celé noci na wlky čjhalť. Nčxm tedy
wybýwá po Ukogenj potřeb tčlesných dosti časU;
a tam snad zůstati nesmjme, kdež nassť dědoroé
pťestali. Gak teUto wybýwagjcj čaď dobťe
strécwjme? Čjm. fe bUdemr bawitč, by Uécš ža:
hčllka do karbanu, kU pitkcim a gťným neťestem
nezawedla? xuo Rad to se U núš giž také hlad
dUssewnj mocnegť ozýwú Uež U wekU djtčrjm
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nassčch pťedkň: smjmeliž my geho Ukogenj takéu
š odkladem odbýwati? Powúžjmeli pak, gakými
dary Pčm. dussi xnassť nadal a tudy zřegmč
okúzal, k čemU nad gjdlo a gťné ly časné po:
třeby nad mer wyšssjmu se mjtč ma; poo
hlédnemli, že sama geho Božska zgewena wůle
k tomu mjrj, aby každý gednotlčwec fobč i gč
ným mrawnjm wzdělanjm kwyšssj blaženosťi
pomúhal, a tak tedy i celj nétrodowé k tomU
aUčelU Božjmu bljž a bljže pristUpowalč: ne:
musjliž každý dobrý člowčk pratč, aby i na
rod naš wznessenémU tomuto aUleolU témčř dle
mjry swé dostal? Toho wssak bez wzdčlawanj
rozunm a bez Usslechťowánj srdce Učkterak Uelze
dosicť. Wůkolnj núrodowé takowéto wzdčlci:
wčmj na zťetelč magjce, čtenjm a knihamč ney:
rozmaUčtěgssjmť smč!tlUdwzdčlanostč, promyslU a
nč:božnostč giž také do njzkých chýssek wesnjch
průchod prodčlalč. Z což, mčc toliko neiš lčd
bez fwčtla osteiwatť a nčc po něm netaužčtč?
J u třeba zagčsté, aby také U nčxš bljžko per:
lij knčha ležela, a hofpodúť každý, šhromeiždčw
w pochwjlč kolem sebe čeleď swaU u zwlěxssťd
takhle w dlaUhý zčmnj wečer a w čaš snoei:j
teěnj,uu aby po knize sč:hl, a z nj tU nčabo.žné
a poUčUgjcj, tam žaš zdéxrné gakéš zcibawné a
krasochwjlné čtenj domeicjm pťedklč:dal, a tak
č rozUm i frdce swé i gčných fslechtil a wzděo,
lawal Qwssem žeť dobrým lidem žadna knťha
nenj mčlegssj nad nabožnaU. uo N dobťe, žeť
U naš neyche tak býwa Naš lid zagťsté ge

U
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z wětssjho dle chUdý; gemU mnoho radostj na
cestč tohoto žťwota nekwete, a proto se rád a
často po Uebč ohljžj; proto ge také pobožný; a
blaze mU, že pťi té srdečnostč, kterauž ho ne:
besa hogně obdarowala, aspoň tento poklad z geho
prsaU fnadno wyňat býti nemůže.

Z famým Učedlnjkům Pčmť za dobré se
widčlo, také pjfemnř krcilowstwj Božj rozssiřo:
watť. Ze pak tyto samým Pčmem zwolené nci:
doby Božj Uegednaly proti rozkazU, ale š wůlj
i 8 wčdomjm Páně, a na zwlússtnj wnuantj
DUcha swatého: tomU wssicknťmy katoljcťpewnč
wčťjme. Protož sčxm č Pein neččně rozdle, přč:
gjmúlč se prawda Božj čtenjm čč slyssenjm, to
gcdiné pťčkazowal, aby kdo slyssj č kdo čte,
rozumčl.

thchtčxť. TomU owssem ztěžj mohlby
kdo odpjratť. N bťgeť do oka, chceli kdo roz:
Umnčgssjm býti, žeť nesmj knih k tomU slaU:
žjcjch fe sstjritť. Než, u račtež Uúm o těch
knihúch ž Dčdčctwj sw. Jana NepomUckého také
nčco powědjtč.
„ Farčxř. Gak gste z rošmlauwánj sskolnjch
djtek slysseli, uw gest důstogný a nčxbožný ka:
tolčcký dUchownj, Yntonjn Hančkýř zakladatelrm
toho dobroččnného ústawu. Znamenalť on ode
dčtwna weliký nedostatek dobrých knih přč ná:
rodU swém: a proto gal fe Ugjmati ústům ť po:
hodlj tčlů, a co tak za dlaUhú léla dostt krussné
nastřúdal, wssecko gesstč ža žčwa, nechtěge fmrti
žúslUhU přepUstitč, na wydúwčmj dabrých anze
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českych knih wčnowati Umjnil. Tak U sebe Usta:
nowťw, w čaš stoleté pamútky za swatého wy:
hlčxssenjsw. Zana NepomUckého, r. 1829, na
pamútkU tétoe prwnj stoleté slawnosti Ufmyslil
sobě založčti ústaw, gjmžby dobré, wzdťlawatelné
knihy, w gaznku českémprodáwány byly; a hned
k tomU na olteiť české fwé wlastč welikomyslně
obťloxwal ončch tifjc zlatých sťřjbra, uu kteréž
ďyl krnssnč za dlaUhei léta Ustřádxal. N tak po:
ložen gcst kámen, kU wzdělčmj onoho ústawů,
pod nčxzwemDědčctwj sw. Jana Nepo:
mUckého, genž wydúwéxnj dobrých ax anze če:
siých knih katolických na péčč mú. aned také
obrčltťl se důstogný zakladatel kwysoce důstogné
pražské knjžecj arcťbiskupské konsistoťi, a prošbU
složil, aby ona občt geho w opatrowémj přiga:
wssj, sama na swaU péči wzala gakby fe
účelU geho občti“neylépe poslaUžilo. Znage ale
také, že každé lidské počjnčmj na zmar přťchúzj,
nenjlč w PémU zaswčcené: občt tU fwaU pod
ochranU Swatého Zana dé!qčex:donmcj.eého
odkúzal, wčda, že tento S prawedlťw ý, gemUž
wzdčlúnj a blaho národU českého na zemč
tak wraucnč na srdcč leželo, zagisté ť w nebi
přjmlUwy za swé bogngjcj gesstč kragany ssetřiti
nebude U wčci, kterčxž gčm w boǧi mohUtné po:
sily poskytowati bude. Hle!, tenť gest půwod
iúčel Dčdictwj fw. Jana NepomUckého.

Wzalataké skUtečnčwyfoce důstognú konsi:
stoř ýražskéc Ufpoťádcinj toho ústawU ňa se, po:
zwala wesskeré obecenstwo kU spoluaUdstwj, a wy:
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mohla ústawn twau neywyšssi potwrzenj od Gebo
cjs. kr.éal.Gasnosti Frantisska Prwnjho, dané dne
26 Njgna 1833; načež také ústaw ten rokem
1885 w žčwot a aUčťnkowanj swé nastaUpil

Nychtař WčrU důstognýto zakladdaný!
pod dobraU t gistaUochranu sw Jana NepomUcké:
ho w nebi a k opatrowémj a rozssiřowanj wysoce
důstogné knjžecj arcibiskupské pražské konsistoře
na zemč daný, neywyšssjm potwrzenjm zemč
Pana opatťený, a tak před zlobaU času důsta:
tečně ohražený.

Faréeř. Wěřtež mčlj! Wssecko, což dobrého,
béře s.im Hospodčn pod ochranU fwaU, prawda
tato fwatú progewčla se přč lomto ústawu hned
na geho začútkU. Swatý Zan RepomUcký to:
tiž wyprosil U Boha tU mčlost, gak mjle ten
ústaw, genž geho wznrssené gméno na čele nese,
ohlňssen byl, a w žiwot wstaUpčl, že č hned ge:
dnotlčwj aUdowé, i celé rodiny, obce a mčsta
8 penčžttými přjspčwky k nčmU přčstupowali, a
po dneš přčstUpUgj. Do poslednjho prosince
1845 giž bylo osm set audů, a neyche dU:
chownjch ofob k tomu ústawU přčstaupčlo. Tyto
pak bez pťestč:nj rozhlassoweinjm, a obzwlčxsstně
občtmť msse swaté w oktúw sw. Jana Nepo:
mnckého za audy xgak za žčwé tak za mrtwé
konané sen ústaw podporUǧj. Mťmo tuto
newidčtelnaU podýorU roste ten ústaw djlem
penčžčtými přjfpčwky od nčxbožných mUžů za žčwa
wčnowanýmč; djlem i odkazy libowolnými po
zemťelých spoluaUdech Učťněnými neb čtakowými,
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kdož Umjragjce za spoanUdy se přihlassugj a
pozůstalost swaU ústawu odkangj.

Gabloňka. Z gelťkožk tomUto ústawU
každémU tak wolný přjstúp, newčdčl bych w
prawdč k žjskč:nj dobrých a nciboženských knih.
pohodlnčgssj cesty, nežlť gč tento ústaw ncim
okange. TomU ale gesstč nerozUmjm, gak gste
se Welebný Pane zmjnčti rúččlť, že ten ústaw
bez přestémj modlitbami spoanUdů, a obětmi
tolčkerých mssj swatých w oktčxw sw. Zana obě:
towanúch, podporowčm býwci.

Farúř. Také tomU fnadno porozumjte.
Gčl prawjm, že xfwatojanský ten Ustaw č spo:
lečnaUdmodlčtbaU, a tolťkanásobnj messnj obětj
bez pťestúnj podporowčm býwci; u a mohlbych
doložčlť, že prolo ani sčxm w sobč, anč we
swých audech, anč w aUččnkowúnj swém blaho:
dčgném che nepťestane. Čemuž takto rozUmčgte.
Nemyslete, když se do txoho bratrstwa, nebolčž
Swato:JaUského ústawU zaosati dcile, a knihU
dostanete a pťcčtete, že tjm gste gčž odbytť a
podčlenč; potom že si wciš dědčctwj Swato:
Janské ch Uepowssťmne, a na wúš newzpo:
mene, až kdy zaď nowci na fwčtlo wysslci kniha
by se wúm ohlcisila. Kniha, kteraUž obdržjte,
abnch upřjmnč ťekl, gest gen prawý a wčrU
mťlý nčxdawek, na gčné.gesstč drahé, newiditelně
dUchownj dobro, kteréhož každý aud pro sebed
a spolU č wesskeré spoanUdstwo tU nabýwň.
Každý totiž, kdo k Dčdictwj tomU pťistaUpčti
chce: musjť mU penčžčtý pťjspěwek občtowati.

0
Hlaš duchownjho pastýřc. ee
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Tento pťjfpčwek gest na 10 zl. stť. wymčťen,
kteréž člowčk gednaU na wždy bez wsseho daxl:
ssjho přjplatku podéc, a tak stana se spoanUdem,
od časU pťčstaupenj swého, až do smrti swé

z wždy gednjm wýtčskemkaždé, dčdictwjm sw. Jana
pro podčlenj spoanUdů wydané knčhy zdarma
podčleU býwci.

Chcelč wssak kdo pro fwaU rodinU k ústa:
wU tomU pťistaUpčti, aneb fnad sskola, Ueb
obec, aneb fpolek který fe pťčxwtčlťtč: mnsiť ta:
kowý aUd 20 zl. stř. zase gednaU na wždy,
beze wsseho dalssjho přčplácenj složitč, a ústawU
podatč; což proto dwogncisob gest wymčťeno,
že 8 úmrtjm aUda gednotlčwého podělowúnj
knihami pťestciwá: tUto ale, gelikož rodčna,
sskola, obec neb spolek newymťe, podčlowčmj to
pořúd a pořčcd trwati bude.

Mčmo toto wssak každý, kterýkolč fpolU:
aUd, w leisce fwaté sobč za swataU powčnnost
Uklčcdú, že zwlássť w oktúw fw. Zana Nepo:
muckého na wssecky žčwé ižrmřelé fpoanUdy
Swato:Zanského dřdčctwjxlaskawčpamatowati a
za xně wěrnč modlčtč se bUde. N gestliže on
knčz, tedy w ten oktaw každý rok mfsi swataU
na tentýž Umysl obřtnge, což nynčgssj zprúwce
jčťlčredaktor Swato:Janského dědicle, wysoce

.důstogný pan kanownjk Pessina, každý rok U
brobU sw. Jana wykonawa Z čehož sobč do:
ložte, že ledy každý pristUpUgjcj aUd kolčfa set

:eeA i za zemreleho kdyš se mu k wědomosti dá tu se ď prj
tomnými modlj Re d
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obětj a modliteb od ostatnjch fpoluaudů na ta:
kowý fpoleěný úmysl weyročnč konaných ža
žiwa i po smrti fwé účastným se stciwú. N toť
gest ono newidčtelné dUchownj dobro, o kterémž
gsem prawil, že knihy ze Swaro:Zanského dě:
dčctwj obdržené co prawý a milý núdawek na
nč gsau, gakkolč podčlowcinj gčmč podstatným
wždo a hlawnjm fmčrem geho žůsteiwú. J geť
w prawdě. ústaw ten, gako gedno tělo; slaužjť
geden aUd wssem ostatnjm, uu a onč zase gemn.
Geden tU za wssecky, a wssčcknč ža gednoho.
Gakúž to krásnci wýhoda?xee u

Zednjk.x Prosjm W. P., račtež wýhodU
a Užitek tento ssjřeǧqťwyložčti. Neboť račte
wědětč, že člowčk ledaco přeslechne, a č mežť
néamč sprostécky podobalo by se, že nehrUbě
každý Užčtektakowý uznáwú. Gak asi smepsslj
tť, co křjdla wýsse Uapjnati chtěgj, u to č po
nich gen probleptnaUtť se občxwécm.

Farč:ť. Gak gste, mčlýPawle! důwěrnč
a dobře připomennl, tak wúm také Upřjmnč a
zkrútka wypowjm. Kterýkolč člowčk wznessrný
a nad meržs,pasitrlný Užťtek tento pro dussč
fwau by UeUzňáwal: bUďto gest člowčk gčnúče
gesstč bohowěrnýo nnebl neznaboh; bUď křejťan,
aneb gen pokřlěný pohan a zpustliwec. Geli
neznaboh aneb szstliwec, tčžkoť mU mluwitč.
Mlthež zwjřetť,j podobU lidskaU magjcjme:
předceť gen zwjťetem zůstane, a wěrj Božjch ne:

P W nekjerých také Fosteljch a osadách i celpro(nj modl,cnj
za žlwé,l mrtwe spolnaudp swatojd Dědlctwj se kona

ed,e?
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bUde chčxpati. Gestlčž ale bohowěrný to můž,
aby č súm katolčcký kťesťan nebyl, ay! mUsjť
wčdč!i, kterak modlčtba Mogžjssowa lidU tomu
JsraelskčmU byla platna; a bUdeť též dobťe
znútč, že č ze samého starého zúkona mnoho
takowých důkazů lze Uwésti. Z nowého wssak
zéckona dostť nčxm, když slyssjme hlaš sw. ap.
ZakUba, genž w lčstU swém až pťedostč srozU:
mčtelnčwolč:: Modlte se ža sebe wespo:
lek, abyste spaseni bylč, mnohoť ža:
gisté může modlčtba sprawedlčwého
Ustawččnčl. Přjklad také, který w SkUtcjch
Nposstolských čtemea wčdjme, kterak že ža Uwě:
znčného Petra sw. modlitba décla se bez
pťestcinj od cjrkwe k BohU; u dčxle,že
súm Pawel fw. au tato nádoba wywolenci, u
on, genž U zgewenj wtržen byl až do tťetjho
nebe, že se tak často o přjmlUwy wčřjcjch uu
Efezských, Kološsenských čThesalonč:
cenských doprossUge, a Timoteowčswému
wýslownčmodlith za wssecky wespolekto:
lčk snažnč Uklčldú: wsse toto ncim gčné, a my:
sljmť, že trochU trwalegssj a gasnčgssj swčtlo
rožžehú, než ono asi gest, kterýmž se sseilj, akre:
rýchž gste wy še sprawedliwaU newrlostj napo:
wědčl. Y což, když sč:m Božský Pún núš dj:
(Mat. 18, 19.) Gestltže dwa z wňš
swolilixfe na zemť o wsselčkaU wěc, za
kteraUžbykolčprosťlč:staneť fe gim od
Qrce mého, kterýž w nebesjch gest.
Nebo kde gfaU dwa, nebo třj šhro:



máždťnč we gménU mém: tUť gfem gá
U prostřed nťch. Načež sw. Jan Zlatoústý
(w káz. 130.) krásně aš w tento smysl dj:
Slťblxgelč Pčm takl.o dwěma aneb třem: č kle;
rakž oslyssel by celé množstwj k NěmU wolagj:
cjch? J rcetež mť, co odpowj ncim newssčma:
wec, o gakémž gste napowědel, když mU tento
swatý slčb Pčmě oředestřeme, a přčdúme, přč
swatojanském Dědťctwj že negsaU anč dwa ani
tťj, u ale přeš 1170 a che dussj, ktrréž
w prawdť we gménu geho swatém se sessly;
bažjce totiž prélwť po tom, o čemžnawrhl Pčm,
ťkaMarlč: Gednoho gest potřebj; a zafe:
Hledeyte neyprw králowstwj Božjho
a geho sprawedlnostť, ostatnj bUde
weim přidúno; ano ke wssemu gesstč u
bažjce po tom, oč sč:m Pún nawedl nécš, aby:
chom každodennč prosilč: Pťčgď krúlow:
stwj twé! Ččlč snadxkterýmsi bUblčné:mz toho
trocha moku lidského koyskqugjrjm che wěťiti
budeme, než Pčmu?! u Q zagisté! modlčtba
společnú wůbec béře mdlé a chUrawé, to gest
hřjssné abezbožné, genž PémU BohU se protťwj,
gako za rukU, a wede ge k Smjrcč nebeskémU.
Hlaš marnotratného a hřjssného syna súm o
sobě neljbezně znčgjcj, přčmjssen gfa.k mnoho:
núsobným nňbožným modlčtbč:m lidU sprawe:
dlčwého, zponenúhla odpornost fwaU tratj, a
sauzwnčným, ljbezným a Ussjm Pánč přjgem:
něgssjm se ftčnoú. Což plaljlč o wsseobecné
modlčtbč wůbec, mUsjť che platné býtč pťi té,



ktereiž od mnohých bratrj wespolek se stúwa
Proto saUdčlsw NposstolPawel modlith pra:
wowěťjcjch sobč býti prospčssnaUd: a tjm che
tedy my mělčbychom celaU dussj ktomu sc nésti,
abychom podpory a pomocč z4modlitby takowé
nabýwali.

Tesař. TU teprm nahljžjm, proč asi
starčx Wrúnowú sama pro sebe deset zlatých
stř. složila, a k Dědictwj swatojanskému se pťč:
pogila. Dala prý ge swémU panU farúřč, aren
poslal panU Wčkúřč,kterýž takowé penjze kDě:
dictwj swatojanskémU do Prahy zasjlú. Qna
anč čjstč, anč pséctč neUmj: a gistě gen tař uči:
nila, aby společné takowé modlitby a messnjch
občlj aUčastnaU se stala.ee

Farař J tak dobťe zagčstéUčťnčla:ač
kolč kdo knťhy ty čjstč Umj, gesstě wčlxssjho proz
spěchU Uabýwa Neboť prawč mi napada,
kterak sw. Nposstol Pawel i do modlčteb Řjmx
ských křefťanů w lčstU kenim zaslaném w lato
slowa se poraUčj: (15, 80.) Prosjm wúš
bratťi, skrže Púna Uasseho Ježjsse
Krtsta, a fkrzetU léaskU,kterúžgest dar
a owoce DUcha swatého, abyxste mč po:
máhali na fwých modlitbúch za mne
k BohU

Názna ale tato slowa geho Uwadj mne
Ua Uowý opět profpčch, kterýž ze swatojanského
Dčdčctwj wyplýwéc. un Blaženost totčž nebeská

UeTakowi spoluaudowé mohau knihu fwaU darowat prjteli
krerý gi cjst Umj, a gemu z ni čjsti můžc. Rcd
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milj osadnjci, gest swrchowané dobro; kteréhož
chcemelč dosjcč, dlnžno núm, postarati se o wýx
tečné a znamenité cmosti, gakowýchž wssak wám
samým o sobč, xbez pčjfpčnj Ducha sw. prowox

azoroati nelze. Neoswěcugelč, neobžčngelč, ne:
sslechtj a neobčerstngeli rosaU nebeskau DUcl!
swatý dnsse nasse, nehýbcilť srdcem, a nebUdelč
taǧnaU geho mocj wůle nasse kU ctnémU ufwa:
témU a sslechetnémU žťwotU kloněna, pUzcna a
wedena: tedy nčxm zhola nemožno myslčti a
gednatč tak, gak zúrkonKristůw kúže, a gak Ucim,
co budachm audům ťjssgx angelské powinno.
Qdkndxby to ale mčlo jdxořigjti,oded a proč
by DUch swatý na núš mčl šestaUpčtč, a w
nciš wútť, kdyžbýchom nechtělč w spasitelných a
Uáboženských knihúch čjsti, a tak šhůry nebeš
na sebe poswěcenj Geho přčtahowati, gako
druhdy swatj Nposstolowé na modlťtbúch trwa:
wsse, ohnčm DUcha swatého naplnčnč gsaU, a
počalč gazyky nowými mlUwitč. Nno, odkud
mohlby dar takowý pťigjtť, w když oheň geho
gen na ty př“ipadá, kdož rozehřúti gsaUce roz:
gjměmjm slowa Božjho, jesrdce!swč: k BožskémU
geho přjsstj gsau přčprawťlč?

Tčlo wsseliké hmotné, prwé sťUdené, teplu
w ohnč nepřjstnpné, čjm teplegssj ohnčmx rozš
žžatúm fe stalo, tjm ménč odporUgc ohni, ano
ch ho k sobč přčtah.nge. Tak gest č š půso:
benjm, ncbolčžuauččnkowúnjm DUchaeswatého.
Čjm stUdenčgi bUdeme se k geho swatémU aU:
činkowčmj mjti, tjm ch bude ge od náš wzda,:
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lowati: přčblťžugmefe k geho rozehřjwagjcij
půfobenj, a ono tjm ch potahne se k nam,
prčxwč gako oheň k onomU poznenabla rozehra:
tému tčlu Ččli gťnýmč slowy: Ga musjm se
o prawé poznanj wjry swaté a cesty, kteraUž
ona wykange, přiččnčti, a ne zeizraky očekčneoatč
a Boha pokaussetč. Ginak nesmjm se anč mo:
dlčtč: Pane, rozmnož wer maU, paklč posawad
znj nččeho nemúm.Když wssak géc se pťččťnil, co
mohl: potom i tU malaU zúsobU rozmnožUge
Pan milostj.DUcha swého fwatého hogně N chcee
melčž pale dokonce, abychom bylč chrčlmy DUcha
sw a aby DUchBožj přebýwala wedlnaš: ay!
tUť na neyweyš a UUtně třeba, aťmchom tomU
neyččstčgssij DUchU také hodný stúnek w sobč
dřčprawčli; stanek to tafowý, do kteréhož by Qn
rad wstaUpil a w nčm reid sjdlčtč a zdržowatč
sc rúččl. Což chrelč kdo učinitč: nenlépe a ney:
dřjwe ktomU přčǧde, když zwlássť w ncibožných,
dUchownjch knčbúch rúd čjtati bUde. TUť žagčsté
o fwatých wčcech přemeyssleti se Učj, a ge by:
stťegč chč:patč anykú. TU srdce swé mnohaU
prawdaU, mnohým zagčsté přjbčhem rozehřjwei;
a časem steiwč: se, žeť mU iřúdnč na srdre se
Udeřj. N wůle geho též nezňstúwú pozadU. dež
totiž člowčk pilně dobré knčhy čjtci: častčgč také
poroažnge, co ž dobrébo č co ze zlého gednčmj
pochúšj: a tak w dobrém se sjlj, a od zlého
mocnčgč odwracj. N toto wsse kterak nasz,
a kterak wygúdřjm Užťtek takowý? Nemohu sejcč
ginciče, než že pčlným čjtúnjm nč:boženských knih
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Ducha Božjlw sestanpenj a přebýwánj we wáš
teprwa aspoň pončfnd hodnýmč se stč:wate; ta:
kowým črenjm že wysnssugete w sobě staré bahno
hťjssnostč, w kterémž hnUsný mrtwol zahraban
a pohřben gsa, krkawci, to gest zlémU dUchU po:
trawu poskytowal: DUcha pak swatého od waď
wypUzowal, gelifož nebeskn Utěssťtela DUch praw:
dy, nemohl w takowém srdcč stánek sobě polo:
žitť ale odtUd dro fwatost swau prchal aš gako
holUbťre po potopě, nenalezagetU mjsta kodpo:
ťťnUtj a přebýwčmj, a čekatč mUsel, až.byste
wysussčli w sobě bahno břjchů a i zapUdilč ne:
prawost, a teprwa aUčinkowánj nesmjrné mi
losti Geho hodnýmť býtč se pťčččnťlť.

Na přťrozený a patrný wsseho toho důkaz
gen na toto poukažč Mezi člowčkem, kterýž i
sam také coš dobrého čjtň a mezč gčným, kdož
se ktomu nemú, č pťi tom kazanj a wúbec ďrč
swatém wyUčowcinj welčký znamenatť gest rozdjl.
N wjmeť, že při kčxzanj a wyučowúnj takowém
dle řčldU swaté wyUčUgjcj cjrkwe wedeněm, ney:
che gen sérm DUch Pěxně půfobj; gakť o tom
i súm Pčm mnohokréat weyslowně se wygčxdřčl.

Qnen totčž, čjtúnj mčlowný, ú kterak on
wsseho si wssčmnr, o gak wsse na něg mocně doraižj,
a co fe přednassj, wsse on gako přč blčžssjm, ga
sněgssjm swčtle widj Tento pak, negsa Uwyklý,
Uadsmyslné wčci hlančgč rozbjratť, také gen
ztčžj a,pswčlhawě ktomU prúwčdgen fe nntj, še
fmyflem prawým často fe mčne, a byť i gčnam
neUhodil, než kam fazatel mjřj, po wssem i wěc
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nesnadno podržj. Z čehož samť sobě sebeťte, w
ugaké jaš mjře čjtánj knčh dobrých srdce člowčka
pro působenj samého DUcha Božjbo připrawnge
ua wzdčláwú. W prawdě! Působenj Ducha sw.
gest rosa, wláha nebeskú. Na skčxleničeho nepů:
fobj; na pčssinč zatwrdlé, Uhnčtené daleko fe
Ueprodere; ale w půdč pčlnč zorané, hle! gak
Umoho zawlažj azUrodňuge! Woranj pak a zdč
láwanj půdy, zda fe mi, žeť fe š pčlným čjta
njm a častým poswatným rozgjmanjm dobře a
pčknč porownatč dú. u

Mstjm wssak přčpomeUaUtč,že mlijm lU
o čjtúnj knčh toliko dobrých. Reboť wčzte, Mčlj!
ugako mežč bylčUamč čmnohé gedowaté nale“záme:
lak i mrzi knťhami gest rozdjl Gedowata bylťna
otramage tčlo a hUbj ge. Knčha, ged w sobč
magjcj, činj tak též idussč. Wssak aby důsiogna
Konsistoť sama gakaUš gedowatau knihu komn
do rUkaU dala: o tom snad netťeba mlUwťti.
Z čehož čto dobré spoanUdům Swatoj. dčdictwj
pťčchčxzj,žeť na knihy tUdy obdržené na čisto
zpoléhnaUti se mohaU.

Straka. Gčž pochopugč, Welebný Qtče!
z poUčenj nam daného, že wssčcknčspoanUdowé
Dědictwj Swatojanského, i mimo knčhy pro
ně UchystaUé, za žčwa ť po smrti každoročnč w
témdnčs sw. Zana NepomUckého pro swé dUsse
ckpafenj, mnoho ser neyswětčgssjch občtj mssj
ťwatých od duchownjchuua modlťteb přč nčch od
dsročtskýchspoluandů konaných, účastni býwagj,
a že spolU samť se přčmčřeně přiččňngj, aby Uá:
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božné a spasitelné knihy ústawem tjm obdržené
bedlčwě čjtagjce, ,DUchU Božij sami .w sobč
důstogný přjbytek přčprawilč. N powažuge tU wčc
sám U sebe, wyznáwúm, žeexsidle méhorsprosté:
ho UsUde nemysljm, než že p. zaklxadatel nad
tjmto skntkcm swým, gakožto nad neystkwčleg:
ssjmx, w celém swém žiwobytj tam pťed trůnem
Pčmč zagčsté plésa!

Gabloxnka. Ay!x kdnž to tak wyhljžj:
č toť zagčsté krúsnú gest wýhoda, an tolčk set
občtugjcjch a se modljcjch, U Boha zbožně se
Ucheizjza gednoho, by on na umocnan přjmlqu
sw. Jana Nepommkéhoxuo předchúzegjcjm čtenjm
núboženských swatojanských knťh, a působenjm
Ducha swatého swčtkem prawé wjry oschen,
krtnostť a swatostč žťwota anúdčn, a pakli
š swětem se rošžehnú, w přeblažené towaryšstwo
angelůw přčgat býři mohl!

Farúř. Rozwažte rožnmně, .co k wasse:
mU wlastwij wyznúnj, pro spasenj dussj wa:
ssich doloažjm. ,xuu Chtčl:libyste založiti zúdUssnj
mssť swataU, gak fe prawj fundacj, kterúžby
každoročuě za wassrho žčwobntj i po smrti čtena
býtix měbax: stogj!: wám swobodno, ad DŠdictwj.
Swatojanské od takowého nč:božnuého aUmyslU
nezdržuge wůúl nikolčw; gen teUleraited buď
wúm núsledugjcj připomemato , kdyžbyste 8
25 zlxatýchfUndaaxxnebyl. jwu Zdesza 10 zl.
stťjbra pro wassč gednotlňdan osobU, uo a pro
celan rodiUu za 20 zla:ých střjbra, uo tolika set
mssj swatých od dnchoronjchn a modlťteb od
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ostatnjch swťtskýcbuspoanudů každoročnč aUča:
sten býti můžete, a gesstč ktomU geden wýtisk
každé ztoho Dčdčctwj sw. Jana NepomUckého
pro spoanUdy wysslé knčhy darem a nádawkem
na ty msse swaté a modlitby dostanete.

Zednjk. NUže, gčž se nediwjm, že we:
lebné dUchowenstwo podřjzeným sobč farnjkům
ten ústaw schwaluge, a samo w takowém počtn
kněmu přistUpUge. Kdožby se neuchopil toli:
keronúsobné pomocč oro dUssi swaU gak za žiwa,
tak pťi smrti, ba i po smrti? Pťč smrti pra:
wjm; neboť zúroweň se stčxti.může, že w oktúw
sw Zanax NepomUckého Umřjli mi od Péma

gest Uloženo; to w tom prúwětémdni, když zbra:
třené dUchowenstwo Dčdictwj sw Jana Nepo:
mUckého msse swaté obětowati, a swčrsstj spolu:
audowé pťč jnťch se modlčtť bUdaU. TU tedy,
gako toho spoluaudstwa fpolečna, 8 obětmi mssj
swatých spogena, a gčmč owssem předůstognč
owzacňowana modlitba mne podporowala za
žčwa, neosřawj mne prazdného anč při fmrtč mé;
béťeť dussi maU Ubohan ztčla kBohU se Ubj
ragjcj w ochrann, a tak oltáťnj obětj a modlčt:
baU opatťenU a doprowčczenU předstange mčlo:
srdenstwjBožij

Faráť. Prawč gsteťekladobťe ij:
něnj wasse pada ročnjk 16tý nasseho bohoslow:
njho časopčsU,a prawj: dMameli gjti wzapaš
smrtedlný, a nechcemeli auraz wzjtix, prefpťge
cčzj pomocj fe ohradčti Neytěžssj býwú bog,x,
když dUsse na odchodU kwččnosti poslednč š tě:d
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lem záoasi. Qbraz smrti dťsj každého č hrdinu
nenudatněgssjho. .Hodina gegj gest lwdtna žitj
wezdegssjho neodůležčtťgssj , onať rozhodUge nad
ssiastnau i nrssiastnan wěčnostj nassj; nrboťgak
zde člowěk ,dokonal, tak tam počjná; gak zde
Umřel, tak tam žčw grst. Za taUže přjčinaU
pohledčxwá Umjragjcj w osudné té dobč mešč po:
zemčany i nebrssťany bezpečného autoččsstč: a
cožť mohlo by mU wdobu ;tuto prospěssnřgssjho
býtč, než aby modlitba gegčch byla mU zcisslč:
tan, a Duch Božj na přjmluwn obapolnj aby
zbožný úmysl a dobraU wůli w.srdce geho wlčl;
dusse pať jaby kTwůrci Upřjmně.se obréxtčla, a
swútosťmč grho předrahýmč poswěcenj dossedssč,
aby skrze lU temnaU brčmn smrti kgedčnkému
w ly doby platnémU Utěssenj a posilnřnj šwe:
seljm prohlédla kswčtlU neskonalémU Ur wýssi
nadhwčzdnj. Llcož, pakliby záfoba skutků ge,
gčch w knťze žťwota wyznaěených.xna waihU Bož:
ské sprawedlnostč wložena, přč saUdU Pčmť ne:
dostatcčna se ďhledala, a zlatosttwach brána
wěčného pokoge gj otexořena nemohla býti, a
ona nežasluhowala gesslč w slUnečnj zciři ncy:
swčtěgssj Bytostč se kochati: powčziž, kdokoli
ty gsi, co prospěge gj tuto,x mimo gedčné mo:
dlitby, swaté messnj občti, almUžny a podobné
skUtky, genž trUdný staw dUsse zčawadné, negen
lewněgfsi a snesitelnčgssj, Uýbrž i gi samU kpo:
žjwánj nebeš blaha žpůfobilegssi čťnj; gakož
i samo psané zgewenj Pňnč zťetedlnč na pamčt
dáwú,že swaté a spasčtelné mysslenj grst
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za mrtwé se modlťti, aby od hřjchů
bylč zprosstčnť. (2. Machab. 12, 1š.) Hle!
tyto wěcč wedaU núš, abychom i my schwalo:
walč wúm Zúduš SwatojanskaU 8 wýhodamť
gegjmč blahodatnýmť, a abychom přťstUpUgjce
sami četnč k ústawU Dědčctwj sw. Jana Nepo:
mUckého, i wúš powzbuzowalč, také tak Učťniri
a k ústawu tomu hogně přispjwatč. Uzmiwúme:
lčž mo knčžj pťjmlUwU a ochranu fw. Jana
Nepomnckého za potťebnaU, gsaulč nam w hod
obětč mssj swatých a modlitby wčřjcjch, cjtjmeli
i my mnohorwarné mdloby a nedokonalosii
lťdské do sebe, pro kteréž 8 namč Saudce spra:
wedliwý U přťrownúnj š ginými owssem mnohem
pťjsnčgč aUčtowatč bnde: wčťtež, že pomoc, z Dč:
dčctwj sw. Jana Neoomuckého wssem UCUUpři:
plýwagjcj, u iuwám podobnau, ne:lč gesstě wětssj
mčraU potřrbna bUde, a gak gste wy zednjku
prawil, w žťmoté,j přť smrti č po smrtč dobťe se
wúm ixnúm wssem hodj, a soasitelnč núm wssem
poslaUžj. on Wssak hle! kterak se přťpozdilo, a wy
snad giž posojchatč bUdete domůe Protož odlož:
me fobzě dalssj Uwažowúnj na pťjsstj nedčlč: a
libolč wúm, pťigďtež zase. Nčcd wúď Uwčdjm. u
S Púnem Bohem!



Možmlanánj drUhě.

(DrUhaU nedčlč w určitý čaš opět sessli se

osadnjci n,čnn giž powčdomj. Gen mladý, fwo:
bodný sedleik Slawjk k nťm se gesstě pťipogil.

N gak mjle se usadťlč, 8 powdččnaU horlčwostj

gal se mluwčti u)

Nčchtňř. Wssecko, gak gste ráččl welebný
Pane o tom swatojanském Dčdictwj nécm wy:
prawowatč, doma gfem mé ženč wyložil. GsaUc
tomU powdččna, uu š radostj defet zlatých
stťjbra Ua občt mU odhodlala, abochom oba za:
sljbeného z něho dobra Užťlč. Nno doložčlať
i dále: aby č nasse djtky po nassj fmrtť tUto
pamútkU po nč:š měli, přťdáwéam gci z mé, za
múslo, mléko a wegce Uastťúdané, na nowé
ssaty odhodlané Uspoťenj penčžčté schrúnky, dru:
hých deset zlatých střjbra. Co dolatný pěkný
odčw, uo neměl:lčby pčkné a sslechetné dUssť
slaužťtč? Lepssj bUde pčknú a sslechetnú dUsse,
tťeba i tělo sspatněgč oděno bylo. u Wezmi
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bned celých dwacet zlatých střjbra welebnémn
PémU, a dey rodčnU nassi do toho Dčdictwj
fwatojanského žapsatč.

Gablonka. Mně se to nedčlnj rozmlaU:
wúnj také dobťe ljbčlo; i žena to též schwaloq
xwala, a gestk tomU ústawU welmi nakloněna.
Gen se mUsjm pťťznatť, že penjze mnč, a dokon:
ce mé žrnč o nčco tjž z rUko gdaU. Gč: chtčl
wzjt defet zlatých siřjbra š sebaU: ona pak mne
zradťla; abychom prý gesstč posečkali, gak to dúle
wypadne, a deilč fe kdo ž Waldekowa zapsatťž;
že můžeme w kssaftU,w nassj poslednj wůlč, na
dětč to Uwrhnauti, apodotknamč, aby se naklo:
nčlč k tomU swatojanskémU Dčdčctwj. Kdybych
to byl wčdčl, že wy rychtčxťťStrako nesete ce:
laU dwacjtkU stťjbra: nebylbwch š prúzdnem z do:
mowa odessel; bylť bychom se š ženaU pťedce
o to Usnesti.

Farúř. Mťlý Gablonko! Uegen schwalo:
watč, ale i účinlčwč mnfjme ten ústaw fwato:
xjanský podporowatč. Což kdnby každý š oNaděl
Pčm Bůhee žebrúka odbnl, Uasytťl:lčž by se tjm ?š
Nerť pochybnostť, že ústaw ten za hognaU pod:
porU i hognč se núm odměnj. PoskytnUtaU mU
penčžitaU pomocj zjskú on ch audů, dč: che
knčh tčsknanti, a U kohokolť a cokoli dobréhox
gjm bude zpňsobeno, bude spolUč zúsluha wasse,
a. obohatj weiš, gako garnj lťchéc woda lqhy
zúrodňuge nčxplawem fwým, u a w něm skrytaU
sem a tam nafhroméežděnaU tučnostj naschge
lUka wasse, a obohacnge ge rozličnaU UžirrčnaU
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bylinaU čkwjtkem spanilým, kteréžei na bUdaUc:
nost seménko swé pťinčxssi.

Chcetcli čekati, až dálť se kdo zapsati, uu
budetcli se geden na drUhého ohljžetč, a žúdný
nežačne: zůstane wždy gen na starém. Kdyby
tak byl každý uččnil, nemělibychom ani ústawU
Swatojanského, ančž do začútku rokU 1847 přeš
tisic aUdů w nčm. Uwrhnami to chcetena děti?
Půgdaulč gim wssak penjze také tak tčžkoz ruky,
gako wúm, u gakú tu čúka? Gak pak dčti
wasse magj se k tomu UstawU naklončtť, newi:
djli dobrý a wzbuzugjcj pťjklad na wáe rodi:
čjch? Djtkúm tedy přifauditi a pťiřknami chcete,
k čemuž sami rUky nepřikleidáte? au Toť fari:
seům bylč byste podobnč, uo prachjm u ale
neččnjcjm!

Richtúť. Gčc skutečně myslťl, že prnjže
nesete, a že ani chyba býti nemůže. Reboť mécm
za to, že se mUsj každé žčwé srdce pohnaUtč, a
k Dědčctwj swatojanskémn nakloniti, když si
wznomenu na ten zťetédlný, pěkný a důtkliwý
wýklad nu zwlússť o poslednjm zápasu smrtedl:
ném, k němuž my oba w nassem wčku daleko
mjti nemůžeme. Gú š maU dobran ženau gsme
gako gedno srdce; rychle gsme pro dobrau a
spasitelnau wčc Usnessenč. Mysljmeť: K zjskúnj
toho nebo gťného dobra, nenj dostč časU; co
chceme zegtra, Učiňmc dneš; kdo wj, budeli
zegtťj nasse? Ččňme pro dussi rychle, což bez od:
kladu ččnjwčlme pro tčlo a časný zčsk. Gednúlč
fe o ten, neohljžjmeť se zagčsté na čaš: ale
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gedno Uám, ať den nebo noc! Nnč gú si to hned
z té strany nepťedložil, gako ona. Hned č na
to přčssla, že to Dědictwj sw. Jana NepomU:
ckého nám č wsscm fpoluandům čjm dále tjm
prospčssněgi slaUžiti bUde. Pomocj tolčkerých
občtj mssj swatých a ostatnjch modliteb že núš
Bůh k dobrému, ctnémU a sslechetnémU žiwotn
che nakloňowati bude, a my že čtenjm těch
núboženských knih, wůlč.Božj w tom nadchúžeti,
a pro swatéc geho wnuantj fe pťiprawowati
bUdeme. TolikeraU pomocj a přčfpčnjm den ode
dne w dobrém se potwrzugjce, dobrýmť že se za:
gčsté staneme.

Sedlúk.uPředce gen, gak fe prawj, nch
žena gako žena. Každci z třch dwaU mú srdce
ginde; moge pťčpenčzjch uo wasse gen při famých
swatých wčcech;, mlnwjť gako swaté pjsmo.
Kdybh bylaomoge gen z čcistky tomU coš podo:
bného promlUwila! Mržj mUe to, že gsrm gč
w tom powolťl, a penjze gako rychtúť nepřťnesl;
an mne tak gako Ewa w rágč Ndama swedla.
Proč gen gfem byl tak slabý, a k Uposlechnutj
dobrého wáhawý? Gak gen dcera dorůstčc, mUsj
wssecko honem na ssaty, aby gako dcera možné:
ho a bohatého sedlúka w tčch swčtských titčreecch
a ssperkúch pozadU Uezůstala, aby w hospodč
přť mUzčce se blýskala, a w pčkných ssatech si wy:
kračowala; a ke wssemU koncč nenj to wssecko
pro takowaU swobodUaU osobU nťc, než prawú
zbytečnost. Reboť gelč nančc, ssat toho nepřčkry:
ge: m a aby pro wýminek, gak ťjkáme, na
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statkU zbyla, nenj fe co obúwati, protoj že penjze
mú; a za nassťch časů gen penjze fe wdúwagj,
a na coš gčného se tak hrubč ohledU nebéťe. N
když to kolkolem wezmu, prúwč my možnj rox
dičowé mělčbychom Ua to swědomitč gjtč, aby:
chom negen fúborky, zlaté penjzky xa takowč
trety na dětť wčsselč: ale radčgč dUssc gegich
Usslechtčtča okrússltti hledčlť, a tak ge bUdachm
gegťch núpadnjkům š dobrým fwčdomjm ode:
wzdčxwali. Budaucj nedčlč přčnesU dogista celých
dwacet zlatých střjbra. Načtež geU, welebný
Pane rodiml maU do Dčdčctwj sw. Zana Re:
pomUckčho žaznamenati.s
. Farúř. Na týden nepřčgde. Núd to
wčdjm, že w takowé důležčtosti chcete samostatnč
gednatč. Dostůgtež tedy do nedčle k slowU dané:
umU, u a seč gste a co můžete, Učiňte za žiwa;
mcite aspoň gistolU, že fe stalo. Smrt wasse
zauwdú pťjčinu kU mnohým zmčnč:m, a wassč
pozůstalj dčdčcowé bUdaU powah rozličných. Ten
mčl chUť k tomU, gčný č nččemUxxginému, a to
wždy spjsse k časnémU a fwčtskému; třetij fe
zdčc ta nebo gtnú wčc pro dům přjhodnú, a
předewssjm potřebnú; uu gčný uu gak sama
ažena prawčla, řekne, že gest na to čan dostč,
ažx gxak to ď dčdičnaU pořúdnostjx wypa.dne, neb
že bUdc potřebj peněz, aby fe aUtraty zaplatilť,
a konečnř nu fe na wsse zapomenet. WU zatjm
čekčctena wččnostť na Ustanowrnau a zasljbenaU
duchownj pomoc, a wlasťnj dětč gi dúwno
prohryřťly, a na wáš dáwno zapomněly; neboť
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brzo zapomene se na to, co zemč kryge. Chtělčli
pak byste tam na wččnosti wasse pozůstawence
nanomenauti, nebo o pomoc žúdatť; odkčxžewě:ď
Bůh, gako bohúče w pekle, na Mogžjsse apro:
roky, to gest na dUchowenstwo, wůlť Božj
znáti Učjcj Tať maudrost gest křesťana neydů:
stognčgssj, za dne konatč djlo dobré, lnaUtč fe ke
ctnosťi srdcem celým, a spásU dusse swé opatřiti
pawézaU BerúnkowaU.

Tefať. Ba owssem lépe gest, hned za žiwa
obstarati zécležťtosti dUssewnj, gelikož na:pomoc
swých č krewnjch přátel zpoléhati hrUbě často
marne býwá

Farať Dobre gste mč do ťečť padl.
demto duchem Uadssenj(prawj 16 ročnjk Ča
sopisu bohoslownjho) předkowé nassi zahy pro
zjralč kU spčlse swé, bohatč nadawsse kosťely, fary,
sskoly, sspčtčxly, chudé ústawy a t. d. a určiwsse
wýročnj dnť, kdežby messnj swaté obětťse konaly
za dUsse gegčch, kdežby k blanfyru nebeš od er:
kwe swaté wranrj ža mrtwé modlčtby se zasjlaly,
a dluh gegich se zplúcel hognaU almUžnau, aby
tjm smjřen nebeš Slťtownjle, ge wracUgjcj fez
boge wezdegssiho obdaťčl korunau flawy. K tomU
nabjdl núš sam Pan, ťka: Čiňztež fobč přá
tely zmamony neprawosti, aby, kdnž
bystezahynuli, přigali wáš do wťčných
stanů. (LUk. 16, 9.) Tatéž horliwýst posud
plane w srdcjch prawokřesťanských. Posnd za:
kládagj zbožnťgssj katoljci zčdeš za dUsse swé,
ncyche peněžitým zúkladxem, často tčžce Ustťáda:
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ným: a negednoho srdce bolj, nemůželiž UskUteč:
nitč zbožný úmysl swůg. Komnž jpak spasenj
dUsse na srdci ležj, a nenj mu možno, aš dwacet
zlatých na střjbře Uhledati kU zťjzenj takowé zú:
dUsse dle zákonnjch zúkladů: tomU lacčnčgssj
zčdeš nawrhUge fe 8 mnohýmč newssednjmi
wýhodamiw Dědictwj Swato:Janském
w Praze.e :ZúdUš Swatojanskci š wýhodamč
swýmč buď nčxm tedy welewzúcnč wjteina; ode:
wřemež qj průchod k žiwotU, zwrlebugjce gč kU
krúsnémU kwčtU a zdč:rné úrodnosti; ohraďme nj
pod zčxsstitau fw. Jana NepomUckého fpúsu dussj
fwých, abychomd společnaU pxomocj spoluaUdstwj
Swatojanského rozhogňowalč se w mťlostč Božj
kU poswěcenj, a položčlč sobě pokUdž den, zma:
mony Ueprawosti pewný zúklad.k blahoklčdné
wččnostč.e Z toho sobč rozložte, gak xdobťe a
spasitedlně o spasenj dusse swé hned za žiwa
se postaral prwnj zakladatel Dědťctwj Swato:
janského, odhodlaw giž za žčwobytj swého tisjc
zlatých střjbra k účelu tomU. N gesstě připo:
gitč mnsjm, že on fč:m nezůstal. Rýbrž dne 13.
lipna 1840 do domU důst. p. kanownjka Pessčny,
gemuž zúležťtostč ústawU na péči dúny gsaU,
gakýš neznčxmý dUchownj Pún přissel, a tU
1000 zl. střjbra zanechal, doklúdage, žexpenjz
ten k swatoj. dědictwj patťiti, a k nčmU se
pťčpogťtčxmúckxeTuť tedy dwa zakladatele mcime,
kteřjž oba tolčk obětowali hned za žiwa; a nčc

BeW pťjloze se dočteme, še k radosti nastj giš gšš. známe.cd.
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nečekagjce na negčstaU u spjsse každémU bližssj
než wzdéclenčgssj hodčnU smrti, u nic nepomey:
sslegjce, kdy a kdo gegich poslednj wůli w spa:
sitedlUý skUtek by Uwedl, oloaj dwa dary swé
k Dědčctwj SwatojanskémU na dobraU gistinU
Uložčli; a drUhý uu ke wssemU tomU gesstř anť
se znč:ti nedal; tjm samým také fobč ničehož
na prospčch newymjnťl.

Sedlčak. J toť gest kU podčwU. Gakčxby
to Ugma byla pro celý dům a pro časný
žčwot, hned relý tčsjc zlatých střjbra dč:ti, uu
kdo wj, nebUdelč gich časem potťebowatč

Nichtčxř. Kdyboch gen ge mřl, ana maU
welkaU a četnaU rodčnU fe ohljžeti nemusel,
dal bych ge rcid pro spasenj mé dUsse Ua dobrý
žťsk; pomyslčl. bych si: co platno člowěku, by
celý swčt žjskal, a na dUssč swé sskodU trpěl?
Gaké bych mčl potčssenj ž toho giž na swčtě,
kdyžbych si počjtatť mohl, co z úroků těch tčsjc
žlatých knih se Uatiskne, meži fpolUdrUhy roždci
uo a gčnam rozprodú; un gak mnoho gich
čtenjm ncibožmšch knih těch polepsseno, napra:
weno, na dobraU cestU a k BohU pťťwedeno
bUde; a uu gak súm Syn Božj prawj: kdoby
zde pro Něg wssecko opUstťl, že stokrcir che
wezme, a žčwotem wččným wlčldnaUtč bude. u
To nenj malai wýhoda! TU mčli ti nčxbožnj
zakladatelowé před oččma; taU pogisstěnč gsauce,
neobáwali se čafné bjdy a naUze. Bůh byl za
to gegich Uadčge, odplata a dědictwj. Jan
fwatý ge z mčlosti Pčmč zdědil: a onč zdčdili
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zase geho mocnaU přjmlUwU a ochranU. Ktrrúž.
aby gednoho, paklč gesstč lna žiwč gest, milostnč
opatrowala, a potom gťm uoběma tam nxa wy:
sostč do gehox přeblažexného bratrstwa pomohla,
žčrdú gim na PčmU BohU gistč wesskeré wzúcné
swatojanské spoanUdstwo; přrde wssemiale wraU:
cnč č my, kteřjžto gsme, pčkným rozmlauwúnjm
sskolnjchxdjtekupohnUtč a Wassnostiným gadrným
poUčenjm zjskúnč, dneš do této společnosti na
celý žčwot núš wstaUpilč.

Zednjk. Račte dowolitť,W. P.! Minulý
týden o poledni, když tak pťi sUchémxchlebč pod
kossatan.ljpau gsmc srdčliž stala se i mezi nédmi
řeč o tomto wohlčisseném Dčdčctwj sw. Zana
NepomUckého. Chwálťlťten ústaw wssčcknč, pra:
che, že by si srdečnč pťčxlč gehoǧ spoanUdy se
stárti, kdybo gen na penězjch nrschúzelo. Nle tak
euu že mUsj se gen těssčli slowy Syna Božjho,
řkaucjho:Blahoslawenj chudj duchem,
nebo ,gegčchgest králowstwj nebeské.
Mn že w nassj sprostotě zemřeme, Bůh orý gč
mčlUge, a tak w že pťedce spaseni budeme.

Farúč. Núm neslUssj nikoho odsuzowatč,
aniž ď gistotaU komU krč:lowstwj nebrského při:
porojdati. Gedno č drUhé psčmo stogj w knthcich
žiwota wěčného, a ti gsaU gen w rUkaU Božjch!
Nadno gest ale každémU, kdož zga,kékoliw“strany
spasenj dUsse swé pončkUd gen sobč pogčstčti
může, u ,aby to Učinil a wygewčl před nebem
čořed swčtem, gak že 8 búžnj a Žtťesenjm o nč
stogj; tak aby wčděl Pún,xže plnj přjkaž geho.
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Hledeyte neyprw krúlowstwj Božjho! Kdož wssak
toho neččnj, gen súm sobe neywřrssjm gest ne:
přjtelcm. Nemohau:li tedy nuznj a potřebnj
lidé této dobré a spasitelné wčcč za přjččnaU
nedostatleů swých Užčtč a gč k zjskanj spasenj
swého pťčložčtč: musegjť sr snaščti, abn tjm che
žiwotem ctnostným a sslechetným wynilelč Če:
muž dobře rozUmčgte. Gáť neprawjm, gakoby
spoanUdowé swatojanského Dčdčctwj snad giž
proto spafenč býtčmuseli, že k Dřdictwj přistau:
pilč: aneb že by snad proto lehkowažnřgssj býtť
smčlč w obcowanj swém, zpoléhagjce na wýhody
žnčho plynach Neboť dkaždý, kdož ččnj
hřjch, žďúbla gest,e un tak ťečeno bohatému
i chUdémU. uu Nle na tom stogjm gú, nemo:
haulč sobč nužnj a potřebnj lčdé žúdných gťno:
stranných zúslUh a skUtků dobrých zjskntč pro
krúlowstwj nebeské, žeť to aspoň tjm wětssj
búznj před hřjchem a srdečnčgssjm mťlowúnjm
ctnosti nahraditi mUsegj, aby se možnčgssjm U wn:
hledciwcinj krčxlowstwj Božjbo a fprawedlnostť
geho pončknd wyrownali, a 8 nťmč potom steg:
Uý penjz wzjtč mohli. Giž ale, au tU stogj
otúzka welmi těžkci: Kterak onč letéto wčtssj
bč:znč w hřjch, a k takowému frdečnčgssij
mčlowúnj Boha swého pťčgdaU: paklťže od po:
čcitku swého až do konce wté swé domnčlé sprost:
nostč strwagj, ktereižse giným, a to bohužcl pra:
wěgssjm ugméncdm neUmělostj ba č neznabožstwjm
nazýwú ?? Y to gest smUtné Oomysslenj! Ne:
naklonjlť se možněgssj, a nebudaUlč ge dle po:
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winnosti swé swaté i dUchownj. almUžnaU pod:
porowatč, a negen o xochranU pťed hladem a
naUšj, ale i o blaho gegich dUchownj bedliwč
dbáti: newjm, bršoli aš pťigde gaké potčssenj!
anNgak pak gsie gim, mčlý faUsede, tu průpo:
wčd o tom chUdým dUchem pogisstěnem blaho:
slawenstwj wyložil?

Zednjk Upťjmně se pťiznúm, welebný
Pane, zůstal gsem odpowčd dlUžen, řka, že fe
Wassnosti na to poptúm, co tomu řjci rčxčjte!

Farúť. Také dobťe,uže gste fe do wý:
kladU nedal. Snadno byste byl mohl xpochy:
biti; a uu čafem wy mezi febaU che si wčťj
wúte, než nam kněžjm a pastýr ům dUchownjm
eu Blahoslawenj chudj dUchem, chce řjci Syn
Božj u gsaU gen blahoslawenj pokornj, u dUcha
nepyssného; ktcťjž žemské slč:wy nehlcdagj, aniž
dza taU přjčinaU k NčmU gdaU, aby takowých
wěcj nčkdy při Nčm dosúhli, tčch gest krcilow:
stwj. Mohauť to býti bohatj, kteřjž Ua celaU
tU slawU swaU a stkwostnost nedržj, gi za ma:
lťchernost počjtagj a gj si toliko wažj, že gj
kdosaženj wyšssjho dobra Užiti mohaU Mo
baUť to býti ť chudj, genž po niěem lesklegssjm
na tom swětč netaužj, a š chUdobaU fwaU rčldi
spokogeni gsaU. NemohaUť ale býtč blahosla:
weni neUmčlj, a wůli Božj neznagjcj lidé. Ne:
boť žhlaupostč a UeUmčlosti, dokonce když fe
na Uč člowěk ke wssemnrgesstč bezpečj, núramnj
hťjchowé pochúzegj, a Pún Bůh, genž núm ro:
zUm nadarmo nedal, takowaUto sprostnost mčlo:

Hlaď ducdownjdo pastýkc. 3
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wati na xwčkynemůže; neboť gest wěc patrnú,
že gen ten dokonale wůlč Božj plnitč může,
kdož gč dlépe a núležčtč znú. Wůlč pak Božj
neznagjcij a podlé nj gjti a žčwot swůg spra:
wowati nechtěgjcij, slčbnge Syn Božj trest
a rčmy tak dobťe u gako tomU, genž wůli
Božj wčdťl, a gj se neřjdil a nefprawowal.
Y pročež pak pťissel Syn Božj na swět; dproč
súm tak dlaUho wyUčowal; a proč Nposstolům
swým weyslownč pťikúzal: Gdčte, Učte wssecky
núrody, uu Učjce ge zachowáwati wssecko, co
gsem koli přčkúzal wčxm? A proč gim č DUcha
swatého seslal, a fchwalnč i wyUčUgjcj cjrkew
š mnohým Uadúnjm zřjdil, aby gerr každý a
každý swčtla qeho účasten býtč mohl? K čemU
a nač wsse toto, paklč prúwč neumělj a spro:
siúcč blahoslawenč lbudaU, a gegťch bude kréc:
lowstwj nebeské? Qne tak rozmilj! u ne tak.
Bnďtež wn tedy dokonalj, wolci po dneš knúm,
gako i Qtec wciš, kterýž gest w nebefjch, doko:
nalý gest (Mat 5, 48) N wolňlč mtlý Pan
takto, a nemůž býtč zrusseno slowo gebo: wčdj
meť, že nam dostč welika a znamenčtei úloha
gestwykašana; ta totčž,abychom Púna Boha swé:
ho samého w dokonalosti núsledowalč. KU kte:
réžto maudrostč a dokonalostč mame my chwa
tatť gedcn a každý; a negen my samč dospčlj:
ale i djtky wasse, aby k nj nřichňzelo, ma býti
péče nasse o ně neywčtssj! Lzelč oak bez Upřj
mného, dč:l a dčxl pokračngjcjho sebe poučowcinj
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a wzdčlúnj kgaké dokonalostč přigjtč: Wy sami
fobč odpowčzte.

Nychtúť. Ten gest gčstý,pewný a slowy
samého Syna Božjho stwrzený wýklad toho
slowa Paně, kteréž, gak sám také slýchám, dosti
mnohý w hťjssjch a neprawostech sobč oblčbU:
gjcj sprosťúk dle swé wlastnj wůle a dle bez:
božné sprostnostč swé si wyklúdčl, a we swé ne:
wčdomostť zwlastnj winy a wůle trwage, až
tUze lehce do nebe se dostatt hodlci.

Farúř. Prawdu gste powčdčl, mčlýrych:
teiřč!u N proto také my, plache se na nebez:
pečném moři ossemetného a néem lichotjcjho
swěta Uchyťme fe lana, kteréž neim přemťlostčwý
Pún podáwá, abhchom pčjstawU Uasseho snad:
něgč dostčhlť. thosť mci, gak súm prawj, nad
zčxstUpem, a podčcwú núm duchownj pokrm pro
nassč dussč; aby na cestč hladem Uezahynnla, a
to ať tak djm, hognč také Dčdťctwjm Swato:
janským.

Nychtář. Ba! člowčktaké ani núležitč
newj, gakby nestjhlé sprawedlnosti Božj lťdské
neprawostč znagjcj, a ge w ossklčwostčmagjcj,
za mnohonásobná prowčnčnj dostč Učinčl; pro:
tož gfem řekl, že bych swé časné mohowitostč
pro spasenj dUsse wynaložčtč nelitowal. N nad
to, kdožť wj kam, a do gakých daremných rUkaU
po mé fmrtč se dostane. Snad tč mogč krewnj
pťeitelé u weselkách a marnotratnč tak gč roz:
húzegj, gak pracnč gei gč nashromúždťl, a ,ke wsse:
mU snad dokonce sobč ža nč č peklo kaupj.

37:
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Sedlňk. To bych nemyslil, aby sobě za
penjze člowčk peklo kaUpčti mohl?

Farúř. Nehledeyte daleko, zdalť to mo:
žnér. Kdož zapomene, anebo newj, gak se mčl
bohatstwjm a gmčnjm wlčxdnaUti a naklúdatč;
kdož z myslč pUstj, že gjm fobč ť ginémU do:
bře ččnčtč mécme, a sice dle dUsse i dle tčla:

ten nenj daleko od této strassné kaupč. Giž
ččnjmelč njm dobře gen a gen tělU swémU?
mčxmš hned po smrtč peklok očekáwcinj. Boháč
w ewangelium, an zpekelných propastj k BohU
pro sebe i pro swé gesstč na swčtč žjgjcj bra:
try o pomoc wolú, doswčdčUge nč:m strassnč,
že gčstci to prawda. W prkle wzdychci, fe trč:pj
a mUčj, že dokUd na swětč byl, gměnjm fwým
gen swé tčlo krmčl, napčlgel a odjwal, a na
každý den hodowal stkwostně. (Luk. 16, 19.)

Sedléek. Hm! to owssem Božj praw:
da! N protož u netolťko WassUostem ten
zčxklad pro maU rodinU k Dčdictwj Swato:
janskémU přčner, gak gfem zasljbil: nýbrž
zůstanU tomUto zdčxrnémn a spasitelnémU ústa:
wU ž celého srdce nakloněn, a dokud mne
Pcin Bůh zachowú i gťnak sstědrým k nčmU fe
prokazowatť bUdU. Q wciš rychtúřč Strako eelei
obec dobře wj, že mnohými djtkami a starostj
o gegich zaopatťenj skljčen gste: u a mnč, že
tak zle nenj. Y mohl:lč gsťe wy hned dneš penjze
pro Swatojanské Dčdictwj pťčnésti: potrestám géc
swaU weihawost a lakomost wčrnaU núklonnostj
a sstčdrostj k nčmU. Nechci, aby se slowo swa:
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tého Ewangelčumna mUe splnilo, genž dj: dee
gest poklad, tU také býwá a bUde isrdce twě.e

Mladý swobodnýj sedlúk. Nniž gú
pozadU zůstanu. Nynj mnč bude můg otec
odewzdúwati hospodč:řstwj. N hned bUde mč:
neyprwněgssj starost, abpnchco spoanUd do Dě:
dictwj swatojanského wstaupil; wesz hned zei:
pisnj ljstek Ua dwacet zlatých střjbra pro mé
domownj čjslo. Dúlč mi Bůh rodčnU, bude
a zůstane pro nč; nedúlť, staň se geho swatčl
wůle, gako w nebč tak i na zemč; bUOe aspoň
ta pamútka gako dUchownj ohrada a pogčsstčnj
pro wssecky bndach hospodúře na tom statkU.
Nenj dúwno tomU, co wzal otec na náš sta:
tek protč ohnč pogčsstěnj: mnsjme na nčg kažďo:
ročně platčt, a radč to platjme Geť to owssem
dobrci ročcu gessto neim ústaw proti ohni po:
gissťUgjcj statek zase wystawj, když by bcz nassj
wťny popelem lehl. Gednúmelčž alc proti
zkcize čafné tak rozUmně a opatrně, a hč:gjme:
liž statečkU fwého, kteréhož po kratččkém čase gč:
ným tU zanechč:me: i gakž bychom, kdhž mU:
žeme, nemělč se ohražowati protč wěčné zkaze
dUsse swé, kteraž na wčky u ne gčnemU gako
statek časný,uuale nam zUstane, a nasse bUde;
a proč bychom ťpro to, co neydražssjho mňme,
pro nassi UesmrtedanU dUssč, pogisstčnj protč
pekelnémU ohnč newzalč ztoho překrúfného ústa:
wU Dčdictwj sw. Jana RepomUckého? Z byť
bych až dosawad žčldného UžitkU z něho nebral:
giž wťdj a čte Pán Bůh w srdci mém tU žú:
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dost mibožnau; uu a kdybych wtomto okamženj
Umjral, tčssil bych se ztoho dobrého pťedsewzetj,
že ho Pain Bůh přčgme; a že pohlédne na
maU hotowost a odhodlanost, kteranž dle mož:
nostč hned w skUtek Uroéstč swatč pťťpowjdúm.
Swatý Jan NepomUckýfe za maU dUssi U Boha
pťčmlij; gč: za sebe 8 gťnými,da ginj še mnaU
a mne se modlitč bUdaU; mssj swatých w tom

Ustawu obětowaných aučastným se stanu; swa:
tojanské knčhy pilnč čjstť budU; a chUť č gťné
ktomU ústawU zbuzowatč a gemu zjskatť: a tak
afpoň nčro bUdUomjtť, cožby žwěstowati mdohl
angel Púně o mně, gar o tom mwsljm w fnize
Zob sljbeno; a Pcin Bůh můg plný slitowúnj
přčgme tUto maU dobraU wůli, a popťege, aby

mi co aná duchownj ohrada poslanžčlo.
Farécť. J prč:wč gako ze srdee mi mlU:

wjte, wy sslechetný mladý mUži! Wčxm gistč
dú Bůh wssecko, což dobrého pro dussi i tčlo
si přegete a žčxdčxte. Wy š takowým krčxsným
a sslechetným činem začjnage, časný statek při:
gjmati bUdete: a Bůh wcim zmilostč swé ne:
wyslowčtelné dú zagisté č wččný. Wy přede:
wssjm swůg neydražssj poklad uo swaU nesmrte:
dlnaU dnssi u před ohnčm wččným opatťit
chcete: ú! nedú wčlm ho okUsiti Neydobroti:
wěgssj; neboť smeyssljtelť wy tak núbožnť a
sslechetně, nebUde se moci stútč, abyste okUsil
toho zlého, což Bůh pťiprawčl zatwrzelým a nr:
kagjcjm. Y byť pak i časný trest po smrti na
Ue čekal, tčsste fe, že tolikerú cizj pomoc do:
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plnj k zjsskúnj nebe wassj wlastnj nedoplnčné
žúsluhy. Gú chci totčž řjrč, bylolčby w radč
Božské Uzawťeno, abyste hrozné snrawedlnostť
Geho časným trúpenjm a očťssťUgjcjm plame:
nem po smrti dostč činitč mčl: podobnť gako
třj mlúdencč w pecč ohniwé i wy ochladU bU:
dete nabýwaň z tolikerých oltúřnjch občtj a
z modlťteb na žiwě gsachch spoluaudů, až by
se ruka kč:ragjcj Sprawedlnosti odwrútila a
srdce Božskébo slťtoweinj naklonilo, aby Ukrácen
byl čaš očissťowánj. :Swrchowaného nebeš
blaha dosici,e prawj 16tý ročnjk ČafopifU bo:
hoslownjho, gest zagisté úloha neydůležitěgssj a
neykrUssněgssj; gelikož krúlowstwj Božj núsilj
trpj, rozum lťdský obmezený, wúle porussenci,
nepťeitel mnoho, bog tUhý a wjtčzstwj nesnadné;
cesta tam UzaUnkč:, powolaných mnoho, wywo:
lených pak mčxlo. Komu plawba kwččnostč
zdú se býtč gen hťjčkaU, tomu bratrsky radjm,
xaby ohlédl se Ua přjfný žčwot pťedků swých,
gaktč na ansstjch žigjce, w mrtwenj těla bý:
walť pilnť, w postech hogni, na modlťtbách dnem
a nocj trwagjce, w plnčnj swých powčnnostj ne:
Unawenč; wůbec celau dUssj o to fe zasažowali,
aby denně ddkonalegssjmč, fwatčgssjmi a na zú:
sluhy bohatěgssjmi se stúwalč. N předce, weslu:
gjce kosUdnémU pťjstawn wččnosti, bčxzeň swaU
Utagčtč nemohli. Proto předkowé nassč ncibožnj
samč sobť i wýslownau wůlj wytknutúm mťlým
sroúm xnessnjpzúdusse za žiwa staijalč, gako
zbožné a wťkostcilé pamč:tky za dUsse gegčch: by



56

nekrwawaU fwatoswataU občtj nowozčckonnj, a
modlitbaU cjrkewnj Bůh Uprossen, byl gim mi:
lostťw, a Umjrnčl trest gegich; udpaklťby gčm
pro některé poklésky a nedostatky nebylo popťúno
před trůnem Geho,x slčxwaU wěčnan ozciťeným,
še šborem Serafjnůnpjsnč chwčxlyastťjdatč, hned
gak mjle raUcho fmrtedlnostč bylčswléklč. Uwčr:
žjmelť pak č ten dUchownj profpčch, gaký spo:
anUdům č rodčneim gegťch zčjtčmj knčh swato:
janských wyplýwci, gest on zagčsté drahowzéccný
ncidawek k zč:dUssi o sobě laciné; protož přč:
staUpenj ď pťjspěwkem dwacjtč zlatých siťjbra
kústawn Dčdictwj Swatojanského gesř zč:dUš
Ueylacčněgssj za sebe č za potomky swé.e Než,
ančžť tťeba dúle o tom mlUwitč. Kdokoli gen
malččko citU núbožného do febe mú, mysljm,
žeť nemůže odpjratť: ale radčgč mUsj, a to hned
za žiwa, k tomU SwatojanskémU spasitelnémU
ústawU se naklonťtť, a sstědrost geho knčmU
mUsjť pťede wssj ginaU marnostj a zbytečnostj
předek mjti. Gťž to, že tolčk fet mssj swatých
každoročně za žťwé č mrtwé spoanUdy se čteo
a gčných sta lčdj pťč nich za nč se modlj, každé
ncibožné dUssi mUsj milé býtč, a gi pnditť, aby
se k tomu ústawU přťpogčla, gemU se penčžčtč
žawdčččla, a tak kUspasenj, k potěssenj a posil:
nčnj swémU w žiwotč, při smrtť, i po smrtčpod
ochranaU a přjmlUwaU swatého Jana Nepod:
mUckého bezkaU si hrstkU pťiložčla. Nrozwúžjli
kdo pozornč na myslč, gak ten prwnj núbožný
zakladatel položil geden tčsic zlatých střjbra za
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žiwa, uu xa drUhý wszngjcjm qeho přjkladem
gsa pohnut, dpodobnč gednjm tisjcem žlatých stťj:
bra o založenj a žwelebenj Dčdčctwj Swato:
janského se postaralč, aby gim i potomkům
ztoho hogný duchownj zčsk bez přestčxnj zrů:
stal; uu kdokoli, prawjm, totoxsi k srdci přčpUskj:
i samaU wdččnostj pUzen gfa, mUsjť dle mož:
nostť pťčspjwatč, aby krěstý tento ústaw, u
prawéc to pjerla we wlastč nassj, u we swých
audech, we gmčnj, w aUččnkowcinj a půfobenj
swém ch a ch se rozmčxhala rostl; tak aby
dle aUmyslU zakladatelowa a dle žčxdostči oče:
kčlwúnj wssech giž přiwtčlenúch aUdů den ode
dne che dobrých a spasitelných knťh mezč lťd
přčchcizelo, se čtlo, a tUdy aby lid núš mťlý
ch a che kgedčnémUfwémU neywyšssij do:
er, totiž ku fpafenj se powýssowal; čťlčgčným
slowem, aby hogněgč nám pťichúzelo, oč každeo:
dennč se modljme, ťjleagjcr: Přigď krúlowstwj
twé! Pťéclbych, abyste tčmč fwarými prawdamč
wssčcknťgako gci pronťanti byli, a abpch wč:š
wssecky k lomU naklončtť mohl, abnste bylč spo:
anUdowé swatého Jana Nepomuckébo.

Wssčcknť. Dexyž to sčxm Uebeský Pém!
Farúř. Přjsstj nedčlč, chcetelč, žafe se

segdčme!
Wssčckni. Načťž Wčcš Pém Búh mčlo:

stčwč opatrowati!



Nožmlanánj třetj.

Nychtúř. Tentokrcit gsme si, Welebný
Qtče! pťtbralč saneda TrnkU. QU lčtUge, že
hned k prwnij rozmlanúnj š nňmi nessel,
aby ž wlastnjch úst welrbného Péma wsseckobyl
slyssetč mohl, gak gfme mU doma wyprawowalč.

Fareiť. Kdyboste bylč žcelého Waldekowa
wsfickxti přčssli, dbyl bych měl gesstě wčrssj radost.

Gablonka. Předewssjm račte, Welebný
Pane, ode mne tčch mťnule přčpowězených dwacet
žlatých stťjbra dobrotiwč pťigmaUtť,a maU Ga:
blonskaU rodinU do Dčdčctwj Swatojanského
žapsatť. Mčt žena wzkažUge Wassnostč rUkU lj:
batť, a prosj za odesstčnj, bhlalčby pťjččnaU
býwala, a mne poněkUd zradčla, abych se hned
do Dčdťctwj Swatojanského ža auda š mau
rodčnaU žapsatč nedal. Gest Uynj docela gčnú,
a prawj: Co bUde Uúm celér nasse mohowčtost
platna, nebUdelč dUsse nasse fama w sobě dobrň,
pťed hřjchem pewnč a silnč ohraženú, a před
podwodem ďčxbelskýmochrcinčna. u Kde se to
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gen w mé ženč wzalo? Docela gi mUsel na
přjmlUwU samého swarého Janq NepomUckého
Duch Swatý pťegčnaččlť, nrž gfem. se domU na:
wréctil. Co gest platno,mluwj ona nynj, wsse:
likých ssprrkú na dčtč nawčssrti? To wssecko
zlý wjlr wrzme. Lčdé sobě gich owssem, a to
bUď š aufměchem anebo š zúwťstj, wssjmatč
bUdaU a wssak gen proto, že gsaU bohatého se:
dláka dčtč. NebUdaUlč ale nasse dčtč dobře xpy:
chowány, w Božských wčcech wyUčeny, kdož wj,

skam fe wssccko nasse gmčnj po nassj smrti do:
stane! Wssechcn duůstatek a wssecka hognost newy: .
zjskč: gčm giného ndic, než že w nadhernostť a
pýsse zrostaU, ktrréž se Bůh protčwj. Gakgen
zčlležčtostč nassex dle možnosti w pořčxdek Uwede:
me, budeme pamatowatč na ústaw Dčdictwj fw
Jana Nepomuckého, obdarjme ho penčžčrě, aby
po naš dobra a Užitečnú zůstala pamatka, dey
Bože! gako po sprawedliwých

Farúř. Duch swatý wěge kde chre; a tak
pomohl ncim“, an zde gsme rozmlanalč; a Uež
gste se domů nawrátčl, na gčnau a dobraU cestU
Uwedl manžclku wassč. Toť gste mt dneš coš
potčssčtedlného a welmč mčlého pťčnesl.

u Tesař. Gcn núm, W. P! gest při tom
neyhůře.s My tuhle 8 kmotrem zednjkem tU
sedjme, slyssjme, a wsse dobřr Uznúwúme, gak
mťlú to a welmč prospčssný ústaw ten gest.
Wssak lnastogte! při wssem skrowném wýdčlkU
a četné rodťnč anč tčch deset zlatých stťjbra pro
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gedml osobu, neťkuli dwacet zlatých pro rodčnU
šhledatč š to negsme.

Farař Retraťre myslč, mogj mčlý! Také
fnad wam bUde spomoženo u Wasse obec
Waldekow gest welka, bohata a zcimožnú. Tolčk
fe předce U wčcš fhledčx, aby celxi obec složčwssč
Oo malém penjži, 20 zl. střjbra položčla a aUdem
swatojanským se stala. To gest gistě pro celý,
na domownj čjsla bogný, a gmčnjm patrnč zna:
nxenťtý Waldekow nepaťrnéc wýloha, a předce
bUdete wssicknč w obcč gako geden aud Dědťctwj

. Swatojanského; dostanrte knčhy,modlťtby a msse
swaté bUdaU také wussechgafo gednoho. Přčsslo:
lčby takto na gednoho z wciš dútč po dwacet:
nij; tenť snad netčžce oželjte?

Qba J rádť bychom my po dwaU dwa:
cetnjkach dali, ale uux u

Farar. Proč se odmlčUgete, a nemlU
wjte dňle?

, Zednjk. Nnč si to Wassnostč Uetrancim
tak nagednaU řjcč; ať to kekne a powj sčxm
rychteiř Stralea.

Nychtčtř.d Gest to U Uciš tak. Gú galeo
předstawený měl bych rcid wssecko w neylepssjm
pořeide. NemohU ale, nu Uepomůželť mč súm
Bůh k tomu, u wssj swaU tčla i dusse silaU
nčkrerak posawad toho dofjcč. My gsme na dwě
strany od febe rozdčlenč. Gedna gcxstta strana,
malč: w počru na celaU obec, kterčxž dneš we
Wassnostčnč farnjm a bobUmčlém domč se Uú:

chúzj. QpUhci waldekowské obce četnú a wčtssj
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strana baUřj a heyťj w hofpodť, hrage w karty,
držj bnedle wssecky stoly gako w nágmn, chlastú
nemjrně, kaúřj txabúk bez oddechU, až by se bylo
onehdy ssenkýťce djtč w koljbce kaUřem UdUsilo.
Tak to trwčlwú do rčma, a dobře grsslč, když
to k bjlémU rúnU na pondčlek bez prančce
odegde. Nerúzný gest to lčd; tUpj, hanj, klege,
a to ǧak mjle se mU gen o něčem giném pro:
mlij, co nenjkarta, pčwo a tabúk. N což ta
wssecken mraw a řúd rUssjcj, Urožluklú, kořalka!
Ta gak se gim na stůl přčnese, a onč wssecko
dohromady u piwo š koťalkaU zbryndagj: tU
teprw začne pan Rohatý swé regdy. NozUm
a wssechen smysl gest ten tam: a tU to křččj a
bUréccj, gakoby ge na nože bral.

Farúř. Což gegich manželky ge nemohaU
Udržetč doma, nebo ge dřjw domU z hospody
dostatč, anebo celémU tomU hťjssnému hospo:
dařenj, kteréž w domácnosti gen k nepořč:de a
na mižinU wede, přjlrž Učinitť?

Nychtúř. Z počútkn chtělč to owssem
zamezowatč. Býwčlwaly protť tomU a nechtj:
waly gez domů samotné pUstťtť, uu anebo
žéchy pro ně chodjwaly. Qžralci ale a karba:
njci ge Uchléacholčlč,prache uu že gest nedčle;
dčxwali gčm pjti, co gen chtčlh uu pčwa č ba:
rewné kořalky, předstjragjce u prúce hmotnú
že se nesmj konati, a o giné nehmotné prácč že
newčdj. u Qd té doby Usangj se ženy tak
dobťe w hofpodč gako mUžowé,a nepobjzsgeden
drlchého k domowU. MUsj být u žtratjlč se
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gedna neb druhéc před weěerem, aby k dobntkU
dohljdla a pokrmila; a sotwa že poklidťla, giž
hned zase tam pospjchú; gčnú také .pobude tam,
až sefrúnU křičetča .prúti počnaU. Dčti běha:
gj po lawčcjch za stolem, a Ukangj gim, kteraU
a gakaUkartU magjwyhodčtč; schlegelč sek we:
čeru, UsUau, a naleze gich plné zčckamnj w ssen:
kownč; bež matek nechtj domU, a matko nechtj
bež mUžň, u a zatjm to wsse reido zůsťane!:nu
a tak mUžowé, ženy i dčtč hřjssnč celé odpole:
dnj nedčš Božj, i wečeersbez modlenj odpole:
dnjho č wečernjho trciwj. Co zatjm dospčlegssjsl
chafa, a dčti rodičů se rúdy stranjcj dčlagj: bolj
srdce wypowčdjtč.

Farúř. Mýg Spasiteli! tak to tedy wy:
padcij?! uw u Q! to bčda, běda tčm poma:
teným a zaslepeným lidem, pakli onč ten den
Boha swého žčwého takto strassně, pťestrassně
swětj! Bčda, až dlauho fhoijagjchňn swaU
mocnaU rUkU wžteihnr, a mstjtčbude nad nimi,
gessto oni prúwč den Geho swatý taleowýmč
wčcmč sspinj a žohyzďllgj, kterýmiž kdyby i gčnú
kterýkolč den trúwťlč, každý netoliko núbožný,
ale ť gen malťčko rožUmný člowčk gčm k oha:
wné Ueprawostť počte! u u N řeknčrežpak
mť swčdomčtč, u gciť nemohU pťč službeich
Božjch celaU osadU wťdčtč,uchodjli pak kslnž:
bám Božjm a na kúšanj?

Nychtácť. Zeby na kúzan a Ua slUžby
Božj pčlnč z celého Waldekowa nechodčlč, ne:
mohU řjcč. un Qnč prawj: dopoledne w nedělč
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dáme Pánn Bohu, co powťnni gfme, poslech:
neme kázanj, a mssč swaté pťjtomnč bUdeme.
deoledne nemč:me co dčlatť, uu a pracowatč
nesmjme: u tedyť fe napťgeme, nu w karty si
zahrageme, a nčkolik dýmek tabúkU wykauřjme.
W tom wssem ale meze překračUgj, tak že fe
geǧčch odpolednj wyraženj obrútj w hťjch, a
hřjchem se skončj: xř a tak dopolednj slUžba
Božj posskwrnčna gsanc odpolednj hťjssnaU roz
kossj, na zmar přichažx, u ano i na tčžssj od
faUžer gim pťčpada, u dle slowa Panč:
Kdož wůli Božj wčdčl a gj neplnil bťt že bude
mnohými ranami. Mčnnlč Upřjmně mluwčlč:
dosti mne to žarmUcUǧe a saUžj. N pomocč ne:
wjm. Snad kdoby něco gčného pťč ruce měli,
čjmžby w dčn Božj mohli fe žabýwatč, uu snadby
u ačť newjm, u, od nekč:žnčtakowé aspoň ti
se odwrčxtčtč dalč, pleteřjž gesstč zarytč negfaU.

Farúř. WU gsťe, mčlý pťjtelč, prawil
š pohnUtjm, gak wúš přenessťastnei wčc tato
rmaUtj a saužj:p a což gei teprw mám k tomU
ťjcč?! Gciť pozýrowal ž daleka, že to š Wal:
dekowcm tak newyhljžj, gakby mčlo. Nle žeby
tak ty wčcč stúly, pieedce gsem nemnslel. Npro:
tož nedleme. TU welťkú potťeba nutj. Ll něgak
se Uraďme, ktrrak bychom gim prúwč takowúch
knih do rUkaU dalč, gaké swatojanský ústaw
audům swým do rUkau dúwčx.

Rychtciť. J my gsme, welebný Qtče, též
na to přčsslč. N mysljce, žeť ne geden z nich
by klepssij rožUmU prčssel kdyžby dobraU
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knihu četl, a gčný zase, žeby snad si takowé
členj obljbil, a proro raděgč tU zúbawU si zwo:
lil a doma se Udržel: wydalč gfme fe k nťm,
a začalč gsme dle nabytého poučenj mlUřočti
š nčmč. Me gak sserednč gsme se zklamalť!
My myslťlč, že ge neylépe přč weselém howorU
na swaU stranU ďostaneme: ale pjchli gfme bo:
hužel do wosjho hnjžda. dWyrogčlč se na nčxš,
gako rozdrécždčné srssnč; u nadúwalč núm swa:

tanssků, že prý se chceme Sú panU farécťi za:
ljbčtť, aby Uaš pochwalťl, .“;ǧ(š e swatojansstj
aUdowé; že chceme za tepla umebe, a oni že
také tam chtěgj; poslaUchati že bUdaU, co a
gakkolč gčm kcizalč rúčjte: uu knťh ale že nebý:
pwalo takowých gako nynj, a lťdé že také soa:
senj dosslč. uo MUsilč gsme.Umlknautč nu obú:
wagjce fe, aby na nécš hofpodU kťikem nepo:
walčlť, u aneb abp, Uchoweyž Bůb! zlúm du:
chem pofedlj nebylč. Napraw ge Pcin súm!
Pťedceť gen swatau to prawdu pťednesly ty
djtky w sskolnjm rožmlauwanj fwem, na to po
ukangjce: že simč swaté slowa Božjho gen na
nezoranaU, newzdčlawanaU půdU pada, paklč
člowěk gen o něm gsa, o wždčlčxnj dusse swé
che nedběx. N nahljžjm, a w Uassj obcťpatrnč
to wťdjm, že múlo, pramčllo i z toho swatého
femena pogde, pakli se nezaléwčx. Djtky mysljm
tak powědčlo, že odpolednjm nedělnjm a swei:
tečnjm čjleiwcinjm Uúboženských,knih slowU Bo:
žij napomúhatť mu,sjme w srdrjch fwých, gako
Pún Bňh. nassemU polnjrxtU osenj aurodnaU



65

wlahau, rosaU i slUnečnjj powčtrnosťj ke kljčenj,
zrůstu a Uzrúnj milostčwě napomúhú. N nad
to nadewssecko kčxzanj ztčžj fedmdesútekrč:t do
roka nu za 365 dnj žčwota nasseho u.se dr:d
žeti může: a z tčch se mnohé gen tak přeslechne,
aneb dokonce ť neslyssj. nu

Farúť. Panhau a čistau,bohUžel,že pře:
smutnaU prawdu mlijte. Co platné gesťčney:
gadrnčgssj axneydůtklčwčgssj dopolednj kúzanj,
paklť ono odpoledne ďúblU karbanickémU wzdčx:
no býwél? Slowo Božj gest drahý poklad dusse.
Tenť mú rpewným zčnnkem w srdcjch wassjch
uzawřen býtč; zwlélssťprúwě před tčmi pohan:
skými oblUdamč, před karbanem totčž a opčl:
stwjm; knjmž w brzce se přťpogUge a přťto:
waryssj i tťetj ohawa pohanská, neččstý to duch
smilsťwa. N tento se tak snadno nedú wyho:
stitč; ale přigda, přigjmú k sobč giných fedm
dUchů, horssjch než gest seim. (LUk. 11, 26.)
Z ožralce stúwú se smilnjk, gehož ožralstwjm
přeplnčnú a zpoťádného bčhU wysslú a pobaU:
řemi krew žčrdných zčxkonů Ueznú; a proto ožra:
lémU smťlnjkowč i ta neyswčtěgssj wčc, č ta ney:
dražssj perla, byť č cenUowsseho stalkU a gmčnj
přewyssUgjcj, nebýwéc nťčjm giným než pléwaU
we swčňském korytč od wepřů pohlcenau. Kdy:
by orý, řekne fe potom, nebyl ožralý býwal,
nebyl by se té hanebnosti dopUstil. N ne na:
darmo fe w Lťtanťč modljmc: )Qd dUcha smčl:
ného, wyswoboď nciš Pane:(( neb nad tako:
wými, genž chlčpnosti howj, má ďčxbelstwj moc.



66

(Tob. 6, 17.) Ll protož,uwznčkneli oheň, šhá:
njme ncidoby, ženem se po wodč: uu tU také
tak čiňme. Nčldoby nasse bUďtež knihy, woda
wssak čtenj. Snad uu než, tak radčgi řean,u
daneyme silně, a wěřme, že čtenjm knčh zDť:
dťctwj Swatojanského rozkotúme a zboťjme mo:
dlU, kteréž se U Uáš obětnge w nedělnj a fwú:
tečnj den, gmčnj, zdrawj, čest a dobré gméno;
ano tUdy že spasenj dussj swých zachowagj
mnozj, a osUdU ožralých smťlnjků, a fmčlných
ožralců že UgdaU.

Gablona. Tak gsaU hrozné núsledky
zhřjchn, kterýž se núm wssednjm a Uepatrným
býti zdú. u Gen den Uedčlnj a swčltečnj zahúl:
kau trúwťti: a co to za sebaU wede? ux Gak
gen tU nassi szstlaU obec k tomU Dčdictwj
SwatojanskémU dostaneme?

Farúř. TaU cestaU, kteraUž gste k zjskúnj
gčch, gak prawjte, přč wefelém howorU nastaUc
pťli, newjm, zdali k tomU pťigdete. Wasse do:
bré mjnčnj a wynafnaženj schwálčtč mUsime. uu
Gen w tom gste chwbčl, že gste gčm tU swa;
taU wěc, Bohem a fwatým oJanem nčxm daro:
wanaU, zrowna w hospodč přednesl. Mjsto to
nenj pro takowé wčci. W hospodě gsaU onč,
dokonce ožralcť a karbanjci, wssech swých smyslů
zbawenč, wssemU zlémU w ssanc dúni, gsauť bez
Uzdy a cťtU. SBohem a wěcj swataU se gťm
tU pťčgjtť nesmj: neboť wsse onč tu wůkol sebe
porúžegj, a z cesty odhangj, což bw gčm w ožral:
stwj a karbaUčctwj překciželo. Grden gťž pod:
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pálj toho, kterýž gesstě trochU stťjzliw gest: a
tjm způsobem č neylepssj wčc trpjwú, aco Bohu
Ueymilegssjho by bylo, dro hospodč od opčlců a
karbanjfů zsseredj fe. Pro Boha, a k zjskcinj
Bohn libých wčcj, nenj hospoda mjsto přjhodné.

Nychtúť. Uznúwúm to, W. P., wždyť
gfem to dostč peprnč oknsil. Nle w tomto nassem
rozmlanúnj mi připadlo, abych poprosil,m
nebudelč mi to Wassnost za hrubost a nezdwo:
řčlosř poklčxdati, u abyste súm o dědčťtwj swa:
sého Jana Nepomnckého w kčxzanj gasnaU zmjn:
ku Uččniti rúčil. Snad zawčge ssťastnč k nécm
Duch swatý, a snad Uhodj pro nciš ta ssťastná
hodťna: kdUž bUdeme slyssetť hlaš Wáš. Gsauť
ožralcť owssem wylaUčeni zkrúlowstwj Božjho:
a tak sspatnč ktomU se magj, aby hledalť ho.m
Snad ale na přjmlUwUswatého Jana Nepo:
mUckého a pomocj Božj nebUde nazmar a ne:
padne U wssech na skéalUslowo Božj; a wčc
tato fwatú nagde afpoň U nťkterých snadněg:
ssjho průchodU. Gčt a snad itčto mogč mčlj saUe
fedé wčrně budeme se modlčtč, aby Pčm pože:
hnal djlu tomU. Ypotom gesstě gednaU se po:
kusjm, mluwiti š nimi.

Farúř. Mysljteli, žeby kčlžanjm wťcč té
dobře fe poslaužilo, mjle récd Učinjm. Hned
bUdaucj čtwrtek,u na swčxtekswatého Jana Ne:
pomuckého bUdU o tom mlUwitč. Wynasnažjm
se dle možnosti, a pťemnsljm pomocj DUcha
swatého ten předmčt kzjskánj wssech wciď. Wy
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ostatnj pobožnč se za ně modlete, aby DUch
swatý ge obmčkččl, a š očj gegich oponU te:
mnosti fňal, aby ssťastnč prohlédlč. DUch fwatý
pak núš oswěť;ugč: abych pohnul frdcem twr:
dým, a wy abyste ssťastnč k cjlč předsewzatému
přčkroččlč:tak aby z toho swatémU JanU Nepon
mUckémU pocta, a obci nassj na přjmlUwU Geho
prospčch dUchownj přigjtč mohl. Setrwciteltwe
swém sslechetném pťedsewzetj: mohUť wúm gako
Mogžjš U moře rUdého Jsraelťtům řjcč: dNebogte
se: a wčzte welčké skUtky Hospodinowy, kteréž
Učinj dneš.e (ll. Mogž. 14, 1.3.) Bůh bude mlUn
wčti za mne a za wécš. Wčťmež; neboť tak
prawj Pún: dWssecko gest možné wěťjcij!e

Nychtúť. Nno wjra působj dťwy. u
Hora a wrch mUsj prý se wjře pewné UhnaUtč.
Posilň núš mocnú ruka Pěmě!

Slawjk. Deyž Pňn Bůh nebeský,aby
zdařilo se djlo. toto. Llle newjm! Nnčby žúdný
neuwčřčl, gak při wssem wssUdy poučowcinj a
wynasnaženj, předce gen mnohý člowčk, gest
bezbožný a bohaprázdný. Gen panhý smjch a
žert si ze wsseho tropč, prawj: Když budU chtjt
knihU mjtč, kaUpjm si gi od kramčxře, a nepo:
třebUgť bratrstwa Swatojanského, aniž giných
zčxwazků; anro, nassi pťedkowé gsaU w nebť, a
nemčlč fwatojanských knih.

Farúť. Můg mťlýSlawij, a wy wssickni
Mčlj! pozornč slpsste slowa mé:. Swčt beze
božný negde gčan cestau, než widjwal gjti
bezbožnjka. Smúli gsaU se bezbožnj před poto:
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an swěta i té prawdč Božj sprawedliwým
Noemem gčm hláfané: proto ale potopa předce
přissla. Zawrhowalč bezbožnj řeč, prorokyisa:
mého Syna Božjho: proto ale předcegen ncirod
ten bezbožný ze swého wlastnjho wyhnčm gsa,
prade wýhrůžek Púnč sám stwrzowati mUsj
gako wyhnanec a wssnde gen cizožemec mezč
númč, znúmkU hnčwU Božjho nécm pťed očč
stawč. uu Ze si kaupj knčhU od kramúťe, neb
kde ginde? Newěřte! nekaupj; proheyťj radčgč
penjže a hřjssnč rozhúzj. N kaupjlč: bUde ossjžen;
kaupjť coš marného a wfseho, dobra prúzdného.
Černý muž, čarodťgňice Meǧéra, Melusina,
Jiřjkowo widčnj, a takowé plúcančny za penjze
nestogj. u Ze gsaU gegčch pťedkowé předce
w nebč, gakkolč knčh nemjwalč a nečjtali:
můž také býti welčký omyl aprawý blUd; zwlcitsi
bylili tak bezbožnj gako tito, wo a pakli w praUdU
kagjcjm gako w krwi Berčmkowč neobmyli raucha
swéx, neprawostj posskwrnčná. Zúdným poslem
nebeským Uenj núm, anť odpůrcům tčmto ozná:
meno, zdali pťedkowé wččné slčcwy dosslč: a xž
pekla také nepUstťl Bůh bohúče k brarřjmřxtgch“o
na fwět, aniž Lazara poslal, aby oznécmčl.xgám,
gak zle fe bratrU wede, au a aby UapomenUl
gich k sslechetnčgssij žiwotU, a k warowčcnj fe
mjsta, kdež bratr úpj na wčky. To gediné mU
okázčmo, že bratťj geho magj na swťtě Mogžjsse
a proroky, tťch aby poslaUchali. BlUd gest, že
gfaU wssťckni nassč předkowé w nebi, a že se
tam i my gen tak zcela lehaUnce dostaneme.
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Gčl wjm, že krúlowstwj nebeské núsilj trpj, a
gen kdož ncisilj čťnj, že ho Uchwacugj: a že draze
platťlč sobě mučedlnjcť a swatj lidé wesmčš, aby
cestaU pťjmaU po fmrti hned do nebe gjtčmohlč.
Nno ďčxbelskú asi lelam a podwod to gest, na
způsob onoho, gaký č hned w rč:gč proweden
byl. Reboť gen sčrm ďécbel může wnukatč člo:
wčkU, aby ssetťčl, kdež se o takowaU spasitelnau
wěc gednci: a upotom radčgi dwakrčxte č třčkrcite
tolik na marnaU a hřjssnau, aneb aspoň Ua
UičemnaU wěc wyhodťl; gakož fe to pťi tako:
wýchto ssetrných lčpech obyčegnč stúwú. Ll nad
to nadewssecko powjm wúm, w gakém nebezpe:
čenstwj wěžj člowčk, genž leda na ty kramč:řské
knčhy chce se wykazowati, a kteréžby mU rozUm
otewřelč a w dobrém geg Utwrzowaly, powr:
hUge. Sňm gste wy, zednij, dobře:lč se pa:
matUgi, gednaU coš takowého nawrhl, klerak ža
nassjch časů ledakdoď dostť hrubč gazok rozwú:
zaný mň, kdež fe i o wčcech fwatých gednú.
Gakpak asi bUde š takowým Ubožč:tkem, kdož
padlby mežč lorry takowé, ne tčlo ale dUssčmor:
dugjcj? Cožť aš odpowj w frdci swém, byť č
ústy se neozwal, uu a čjm odolčx tlučhnbowč,
ged kolem sebe chrljcij, aby z geho tlachčmj
ssleodn newzal, fterauž potom sotwa kdo giný
naprawj, než smrt, kterúž owssem každémU člo:
wčkU dobře Umj strhowati breyle, odkudkolčwěk
nafazené? uu Dúle, nesmjm wčxm Zatagitč, že
sem i tam začjnagj také odpadljci gafsi se hý:
bati: fnad, že Učenčgssj ž nčch pozorugj, gak že
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se 8 lčbowolnaU tau gcgčch wěrau i newťraU
pomalU ke konci chýlj. be swých při blUdU
pokud možnú posjlčlč, a dalo:lčby se dčlatč, ně:
kteraU dUssi snad č wčrnaU a wssak neohraže:
nau Ulowili: roznassegj oni, nabjzegj, za welmi
lacčný penjzek kdež se da, prodawagj, a ba i
wnucugj knjžečky gedem dobťe napUsstčné J
samo to pjsmo Božj za prawý hadrnický pe:
njz, ba i ža leccoď sem tam wyhazowati nčc
fe nestydj; uo pjsmo to swaté, zjxkreréhož samč
anč lťserko by nemčlč, by byti newzali od cjrkwe
Božj katolické, a ona až posud nestála gčm
sama gedinú za to, zdali žc ona skUt,ečnč
a dogista pjsmoswatégest;uano to nasse
pjsmo swaté nam se nabjzetč opowažugj ža pe
njz, ǧenž č sam o sobě dokazuge, w gaké aď
wažnosři onč ge magj, bychť ani o tom nic
neřekl že gr kUsé a dle famolibého, snad tam
po ončch Kafarnaitech zdčděného Uznúnj fwého
libowolného, na negedné strúncc čuzlowolně po:
chraUmané nčtm wtjrati chtčgj.uo Katoljf, genž
zwjry swé počet wydati Umj, brzyzwj,
na čem gest. Wj totiž, že to, což pokaUtně, pod:
laudnč se poskthge a orod.úwéa,že žtčžj co sprawe
dli:wého a dobrého býwčl: a uu wygma pjsmo,
8 kterýmž pro úctu pjsmU Božij wůbec po:
winnau owssem newj co ťiniti, kdy mnzrukau
takowých by bnlo přisslo, uu každaU knjžcčkUtako:
xwaU brzy odhodlci tam, kamž ona wlastnč patťj,
au a podrUhé nedčx se tak snadno opčxlitč che.
Wjť on, že blč:zen by byl, aby od kohoš třeba
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i dary bral, o kterémž gčžz daleka dobťe znamenú,
že geg o che než o tisjce, nu že geg totčž o
wer swataU, swatým Bohem Uúm danaU, ossi:
dťrč, Upťjmné mjnčnj mei; u wjť, že blcizen bp
byl, aby dům kUpowal Ua blútě wystawený:
a byť on se newjm gak pčkný a auhledný býti
zdčxl; to gest, že blčxzen by byl, aby knihU kaU:
pil, kteráž ledagakéš bUblčnky z toho mozečkn
lidského nabUbřité předklúdú: a byť ona newjm
gak pčkmi a rozumnč osnowanéc se zdúla; ano
wjť on, že hřjchU těžkého, ne gednaU kladbaU
od cjrkwe, a časem w gčstých přjpadnostech i tre:
sřem od wrchnostč swčtské ztjženého hťjchU by fe
dopausstčl: kdyby lakowé knjžečky neťku kUpo:
wal, ale gen trpčl, a tak kroztrussowúnj blUdU
a negedenkrčlt i kU podpoťe ginostranných sse:
redných a bezbožných zúmyslú pťčspjwal; zkrútka,
katoljk w skUtkU wždčlaný bogj fe slowa Ypo:
sstola fw. Zana, genž wll. lťstu swém w. 10.
pťjsnč a bež wýmjnky dj: Přčché:zj:li kdo
kwčxm a toho Učenj nepřčnécssj: nepři:
gjmeyte ho do domú, aniž pozdra:
roUǧtez Nebo kdož ho pozdrange chce
řjci, kdo 8 njm snad gakéš důwěrněgssj spolky
mú a UdržUge: máť fpolek š geho skUtky
žlými. Hle! tak katoljk U wjře swé wzdč:
laný a roznmný, wj a Umj sobč opatrowati
wer swaU, klénot ten nadewssecky klénoty gťné,
kterýž gen gedčný súm Pún núm dal, a aby
se ho swětU dostalo, zase gen gedinaU cjr:
kew swaU zřjdil, kterúž owssem w takowé
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wčci welmč gest nedůtklčwú, a každého fwéwol:
njka a szstlťwce tčžkaU klatbaU stjhú, který:
kolčby klénot tento a předrahé to zbožj Pémč
opowúžčl se bezbožnaU rUkaU přistťťhowati dle
mozku toho swého, iw časných wěcech sotwa
aš na pjď dosechUgjcjho.n Než uu to rcetež mč
sami, Wy Milj! gakť bUde aš š nassjm Ubo:
hým mluwkau takoroým, genž ani to kázan
dokonale schopčti š to nenj, k tomU mnohc
zněho preslechne, a gčnémU nerozmnj, au a co
byl zaslechl leda gen w hospodč zaléwa, a kar
banem tolčko a ničemnými rozprécwkamč zadě:
lawú? Gak bude š tjm, genž prawě to odstr
kUge od sebe, cožby mU wer swčtlegssj a tUdy
dražssj Uččnťso, a na neyweyš gen knjžkU kra:
marskaU do ruky wzjti myslj? Nepřifwčdčjte
mi, že prúwč ten takowý i o wer snadnččko
mohlby olaUpen býti, gak mčle by do sjtj ončch
se zapletl, o nčchž gsem powčdčl, a kteréž sem
tam od lčdčček dle twúři a na powrch docela
nesskodných nastrahowaných býwagj?! Nchcetelč
poznatč, gak nňramné nebezpečenstwj gest, o
nčmž tU mlmojm: wzpomeňte gen, co prawj
Pčm U sw. Mat. 10, 37. řka: Kdo mčlUge
otce neb matkU che nežlč mne, nenjť
mne hoden; a kdož mčlUge syna neb
dcerU che nežli mne, nenjť mne ho:
den: u a kdo nalézci dUssi swaU ztra:
tjť gi: a kdo ztratj dUssi swau pro
mne, Ualezneť g„č;uaš gakoby ťekl, dgelť
komU mčlegssj cokolč gčného, nežlč gú a wjra

.čxlašdncdowusdo pastďťc. 4
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mú swatá, kterauž gú dal, tohoť se odťjkč:m a
zahyneť. N dúle sobě domyslete, chcelčkdo Púna
a wer od Nčho danaU toliko mťlowatč: žeť
owssem musj na oheň lúsky té č pťiklčxdatč,
a geg roznčcowati; gelčkož by giné:k oheň tento
brzy Uhasjnal; uu a žeť owssem též bude mUset
z geho swaté wjry pťigjmati, ne leda gen něco,
ne leda gen co by se moku geho zljbilo, aneb
co by mU kdosi swčtem gdach podsťrčil: uu ale
že wsse mUsj on přigjmatč, gak Pún se prohlú:
sitč rúčil, a řekl: Učjce ge zachowč:wati
wsseck.o, což gsem kolč přťkúzal wám!
Q! to krUté gest nesstčstj mnohých těch na we:
nek i Učenčgssjchpanáčků, že ledagakýchš tčch ni:
čemných xplúcanin dosti onč přehlédnau: a gen
ztoho, čjmžby prčxwč neydřjwe mčlč fe U wjťe
swaté posilniti, do ruky newezmaU nťčeho! J
gakž tedy muž sprostý a neUmčlý odolčl, a čjm
on fe ohradj w čaš nebezpečenstwj? Budelč pak
trpčtč sskodU wjry swé, aneb gi fobč zadéx a
ztratj: š nj u ztratj wsse, u ba wssecko;ne:
boť tak prawj Pém: Kdožkolť wyžnci mne
před lčdmi, wyznčxmť i gú geg před
them fwým, kterýž gest w nebesjch.
(Mate 10, ZZ.) a

Trnka. Dobťe, že gsem š wúmč ssel.
Welice gsem ž toho potěssen, co gste mč z pře:
desslého rozmlanúnj wyprawowali. N co zase
dnešxxwelebný Pám núm předložil: to mne do:
twrnge. Gak mile sčxm pro sebe hospodařťtč
začnu, blxde to mú neypředněgssj starost, abych
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se dal do Dědictwjl Swatojanského zapsati,
abych č gú zjskal wýhody tak důležité, gaké
wťdjm nij, že onor člowčkUpodúwú. Skutečnér
prawda, čjm che člowčk penjze w rUce obracj,
tjm che mu ďč:bel wnukáwčc, a brzy tU, brzy
onU tělesnaU a swčtskaU potťebU mU předstjrč:,

gen aby pro dUssi mU nic nezbýwalo.

Farč:ř. Dneš dťjwe Ukončjmenasse roz:
mlanwúnj, proto že fe gesstěgednaU dohromady
segdeme, a pak nasse zúležitosti Urownécme;
abych oak fe dozwčdčl, co asi gčr 8 mým swa:
tojanským kčxzanjm, a wy urychtešřč Sťrako š
wassčmi odpůrcč gsme pořjdilč. WěrU, nemohU
ginčrče ťjcť, nežu že mč pťťcházj, gakoby scim zlý
dUch toho nebo gčného člowěka nadchnUl, aby
fe této fwaté wěci negen wyhýbal, ale aby ke
wssemU gesstčhančlatUpil, čemUž nerozumj,rcož
fobč wyložiti neUmj, a což do dneš přešx 1200
u gednotlčwých č celých obcj za dobpéx Uznalo
a schwč:lilo; nic nepočjtage těch, kdož pro chU:
dobU do toho ústawU wstaUpili nemohan, a
pťedce gen w čtenj šswatojanskýchknťh swaU
neylepssj oblčbU nalezagj.

Nychtčlť. Ba uu milý, welebný Qtče!
kdyby gen nezbednost a bezbožnost tčchto a gťm
podobných lidj na tom přestúwala. Nle gegich
szstlost a zhowadilost přewýssUge skoro wssecken
lidský cit. Wždyť při Wassnostťně chwalné a
znúmé pobožnosti negednowu z takowých těch
fwětomilků anč dost krútkaU mssčfwataU odslaU:

4?:
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žťtť, anč dost rychlé rannj ncbo welké kéazanj
odbýti nelze. Ty služby Božj mU negsaU whod,
na kterékolč gde, ať gsaU to rannj malé, nebo
welké pťedpolednj. Nač se takowý Uezbeda w
kostele podjwú, wssecko ho mrzj; cokoli fe tam
děge, neljbj se mU; konce slUžeb Božjch nemůže
se anč dočkatč, aby ǧen giž we wčnopalnč na
koťalce, nebo w hospodč se octl; přč mssč swaté
č přť kúzanj u mjsto pozornostť a pobožnosti
m celý rozdrúžděný pobUblčxwú; a byť si
wesskerý lťd, ano č celý chrúm při kčxzanj, pťi
mssč swaté, nrbo přč gakékolčw chrúmownj po:
božnostč w plčlčč a w slzúch se rozplýwal: ne:
ssťastný takowý i w té Swatynč Božj polohla:
sitým žwastcinjm weytržnost ččnčti a hťjssnaU
tU pčtomost Ua gewo dciwatč se opowažUge.
Mčmo chrčxm wssecko hanj a tUpj, rož k obecu
némU dobrémU se stúwéc, a š geho zlotťelýmť
obyčegť fe nefrownúwei; to ale chwúlj, což skn:
tečně zlého gest. Tam owssem fe mU lépe ljbj,
kdež lůza nezbednost a prostopússnost trooj, kdež
pohorsslčwé, hanebné a rtné Ucho Urúžegjcj ťeči
se tlachagj, a odedž každčxctňčc dusse Ušjká, oči
odwracj, a Ussč si zacpciwú. Kdež chlast a kar:
ban se prowonge, tU mU nenj dlaUhš chwjle;
odlUd se neda pro celý swět wytrhnaúti; tU i
celau noc ztrúwitč a zmaťťti, anč za sskodu,a
což teprwa za hřjch! uo nic U nepočjta, a byť
zatjm ť celý dům wyhynUl! w Reračte se hor
ssčtč, že tak gaksi trpce mluwjm. J dočerateprwa
se mi coš takowého Udúlo. Gčc sebral wečer
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mé dčtť dohromady, aby mč odřjkč:walh, co a
kde dneš we sskole čtly, a z čeho od pana pú:
tera wyslýchčmy byly. Sedčl pak U mně žnčx:
mý geden nédš marnotratnjk a ochlasta. Gú mčl
š njm gesstč coš gednati: a dčtč gfem gen od:
býti chtěl. Qn wssak při čemsi takowém anť
tU chwjlkU nemčl stúnj; smťssnaU gakauš a prá:
zdnau wýmlUwU předstjrage, ze swčtnice odessel,
u gakoby nám chtčl řjci, to že pro nčg nenj.
Kýžby gčž gednaU těch a takowých wssemu
dobrémU pťekčdžegjcjch bezbožnjků gen pořjdku
we swťtř fe nachčlzelo!

Farúť. Nechtěgte“fe xpťjliš horssiti nad
takowýmč Ubožáky, mčlý rychtúřč! Dobrá wčc
předce gen zůstane na swém stúnj : a byť tako:
wých č gesstč che bylo. Tč dobré wčcč pra:
mč:lo, a nassj, o kteréž gednúme, nic tak mno:
ho neUsskodj. Ba, fpjsse gj i prospjwagj: ge:
lčkož prúwě taU gegich nerUdnostj mnohémU se
oči protraU, aby wčděl, črho tuze a tuše gest
třeba, au a čeho si on p,osawad hrubč, newssjmal.
Q ně samn, u o ně samy, Mčlj! tU bčžj! Ne:
boť w prawdč, takowým erěrným, lehkýma wč:
rop„rúzdným katoljkům přegť, aby gčm Pém dal
přjležiwst,d che a déle se modlitč; to gest, aby
ge anzkostj a bjdaU nawsstjwil. Neboť nedúlč
gťm toho zde, wčřte, že přigde čaš žnč a sbjr:
ky, kdež přjsnč kaUkol od pssenčce,m a wčgečkaU
na hUmnč dobré zrno od pléwy přjfně se od:
dčlj: nu kaUkol pak a pléwU negen kspúlenj,
ale kwččnémU a Ueuhasitelnému ohnč pekelnémU
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odhodlal Pún. Lčdé genž knťčemu dobrému
mjtč se nechtěgj, prawé gfaU mezč zrnjm pléwy:
a pokUd gessrč ť dobrým, překcižegj, ub prawým
gsaU kaUkolem, genž zrůstU pssenčcesskodj. Dlau:
holč se aš hofpodčxř nebeský na to djwatibude;
uu brzolč čaš žně Určťw, nebeské žence wyssle,
aby wymjsilč gedno od druhého; u brzolč na
kořen planého stromu zasazenci sekera poslednj
ranaU na nčg Uhodj, a geg gako neužitečný
podeme:uutoto wsse znúti Uenj wčc nasse. Toť
žnéx gen fcim Qtec nebeský. My tolčko wjme,
že fe dogťsta stane; gelikož slowo Pčmč pra:
wdťwé gest, a na wěky zůstúwci. Ano, my
wjme, že gest Bůh dlauho šhowjn:dccgjcj:n nč:
koli ale necčtelný a o nécš snad wědomosti ne:
magjcj, aneb snad ke wssemu lhostegný. Buďte
požornč na méx kčrzanj w chrúmU Pčmč: u a
sami Uznáte, že tč a třm podobnj bezbožnjcč, a
sspatnj xkctcroljcč,gen samč sobě lože sspatné ste:
laU: u Bůh pak že Bohem zůstčcwú, a každaU
dobraU wřc we swaU ochranu bera, gč na wěky
chrčxnitč nepťestane. Nechceli geden, bude chtjtč
drUhý a tťetj; geden se zdrúhá, uuu druhý a
tťetj béře mu erčy anebo od rUky palmu wj:
rčzsiwj a odplatU š nj. Bůh gest w swých
skUtcjch.pťepodiwný a nezpytaledlný:xu a Duch
swatý pťedcc gen wěge, kde chce. u Zdúli se
nč:m, že gakňkoli wčc dobrú klesú a padň: u
tudiž ona fe mocnč zase ze zřjcenčn domnělých
pozdwčhuge, a gako mrtwé z hrobU wstúwagjcj
tčlo, prstem hrozj žiwým na swčtě, ani se osa
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zkčle dobré wčci pokaussegj. Q wěc dobraU
přjliš se nebogme: Bůhx gj nčkoli klefnaUti nedčl.
Widjmeli coš tomu podobného, du grsť to gen
nasse krátkozraké zdánj: Bůh to žnenadúnj, hle:
dčwůče wgčném swčtle Ukáže krútkozrakémU okU
smrtedlnémU.uZa časů mUčedlnjků ne gednaU
tak fc stalo. Hle! bčťčcowá wedlč gsaU křesťano
na poprawU ksmrti mUčcdlntcké. Tito wssak
wahagj, ba i klesagj U wjře: negsauce dosti
statni, a pro pjď žiwota toho pro Ulewenj sobč
zradU páchagj nad Púnem, w nřhož dřjwe byli
Uwčřili. Mjsto „nčch na famém poprawissti bi:
řicowé, genž byli ge dškďlť, po korUnč swaté
fňhagj, ssjge swé pod meč podklúdagj, a w to
okamženj, co mčla stcitť korUna na hlawcich
oněch,snássj se nad hlawy těchto, podiwnč, ano
i zčxzračnč dosti. Prúwč coš takowého podúwč:
nčxm núš Breoiář na den desčxtéhoBře na, na
pamútkU 40ti swatých Mučedlnjků. tyťidcct
totiž k fmrti wywedených kťesťanů profj Upčn:
liwč Boha za čtyřidcet korUn. deadne znťch
geden a korUnU sobč zadč::n a wssak hned na
mjsto odpadlého na modlčlbU předesslaU dosa:
nge Bůh Melčthona, wrátného žalúře, gakožtočty:
řidllcčatčhowkdoplněnj počtU se nedostúwagjcjho.
NUce wlastnj geho núbožné matky staly fe lůžkem
smrtedlným swatémU synU, u w gegjmž občlj
DUcha swatého neyswčrčgssij Twůrci odewzdal,
a k čtyřidcetč MUčedlnjkům připočten gest.

Nychteiť. Ny! toť owssempodťwné gfaU
cesty Božj!
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Farúť. N tak to máte i přč nassj swaté
wčci. TU geden sskrtj a stokrút w rUce obracj
defet zlatých stťjbra, u lťtuge gichdčxtik ústawn
Swatojanského Dčdťctwj: uu a w tU famu ho:
dčnU občtuge ge, uu a snad gesstč ch uu kar:
banU a ožralstwj.uN zdažby to prawým ďčcbel:
stwjm se nazwatč nemčlo, gessto ztoho tolik
hťjchU, newolj, mrzUtostj, ano č ztrúty celého
gměnj pochúžj. Na dUchownj wěc ge obrútiti,
to mU gťch tnze ljto: alr kamkolč gčnam i dwog:
núsob marně wphodčtč, to srdce nebolj. Zatjm
ale Pčm bdj, a Uajjmčsto takowého žoozdilce
ihned wzbunge giného, genž č stonécsob na:
hradj. NepamatUgete se gižj na th dUchownj
Pčmy, gčmž nebylo ljto, č celý tčsjc zlatých
střjbra na gedUaU, Dedťctwj swatojanskémU obč:
utowatč.

Wssťckni. Ba, ty to zagčsté a skUtečnčza
giných sto wynahradčlč; a proto také stokrát che
wezmau, a žiwotem wččným wlčxdnauti bUdan.

Farčlť. Nuže, utedo důwěrnč se o to po:
kame, g,akdUmlUwrno:Pún přifpřge! SBohem
do budach nedčle!



No,;mlanúUj ťtwrtě.

(Předesslj, a rychtúť ze Slawjkowa, host
to z osady aš ťtyry mjle wzdúlené, gsa tU na

núwsstěwU U welebn. Pčma, kterýž aš před

desjtč lety U nťch gfa kaplanem, tohoto mUže

pro žpreiwnost geho welmi byl zamčlowal.)

Faráť. Ra dnessnj nedělč gsem se tčssil;
nezklameliž pak mč Uadčge?

Nych túř. Ba nezklame,W. P.! Wssemimo
nadúnj dobře stogj. Předce gen pewnei a stálč:
wjra dťwy plodj; neboť š gakaUsi gčstotaU račte
minUlaU nedělč mne Ubezpeččtč, uže Uwidjm we:
liké skutky Hospodinowy, gako tam w přrwedenj
Jsraele přeš moře čerwené: a ono stalo fe.
W té wjťc rúčťl gste kčlzati: a taU i gčx posil:
nčn, přednesl gsem nassj obci gesstč gednaU po:
zwánj k Dedčctwj Swatojanskému; důwěčUgese,
že snad tenkráte sjmě swaté na skáln nepadlo.
Z kostela na swalého Jana Nepomuckého po
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dokončených welkých slUžbúch Božjch přčgda
domů, stáwčl gsem se trochU na oleo, gakoby
mne zdnessnjho parna hlawa bolela, a řekl
gsem, aby gen ď Bohem rodina mci občdowala,
že si wkomoře pozdřjan a malččko oddechnU.
Zatjm gsem si moslčl, gak núm Wassnosř wpú:
tek po třetj nedčlč w postě swaté EwanǧelčUm
o Pčxml U studnťce ,Jakobowy čjsti reičila, že
také mčxm dneš giný oběd,suu gehož oni, ne:
žnagj. Učťnil gsem tak, abych gen k slowU swé:
mU dostútť mohl, U občda zafmUssile nesedčl, a
rodťnč swé gakýš zčxrmmek nezpůsobčl; a abych
ten čaš mohl strúwčtč bez pťekčxžky, gak gfem si
Umjnčl w modlčrbč, postU a famotě masxooň Uo:
někUd dle přjkladU milého Spasitele Ua anssti
fe postjcjho, a k aUťadu swémU fe pťiprawugj:
cjho. Pokrmem nebeským dopoledne posilnčn,
modlčtbaU a postem odpoledne Utužen, powstal
gsem w plné sjlc tčla č ducha zklekadla od křjže,
dal obec fwolatč dohromady, a gako silný lew,
nččehož se neboge, wstanpčw, na wssecko nčx:
mjtky a pťekúžky nedbage, důraznč gsem gim
cjl a konec nassj dnessnj schůzky pťedložčl. Ynč
súm newjm, kde gsem slowa a sle wzal. Z
nemysljm ginúč, nrž že seim swatý Jan mi po:
múhal; on žagťsté tU mocným patronem núbož:
ného sgednocenj nasseho se býtč xprokčxzal. MlU:
wčlť gsem od srdce k frdci: wu a ble! ti ney:
znamenčtčgssj hospůdkúř“owé a kťiklaUnč žrozfčx:
paných a rozlobených wlků promčnilť se na
tčché berčmky, a mne mluchjho poslaUchali bez
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roztržťtostč. Wčda a znamenagr pamlgjq“ tťcho
w swetnčcč, zmťnil gsem swůg mocný hlaš
w gemnčgssj, uu a pobjžel gsem abychom pro
wsseobecné dobré nasse i potomkůw dneš na
pamútkU swatébo Jana NepomUckého z pťjčiny
nasseho wlasťnjho dUchownjho prospčchU do geho
Dědťctwj dobrowolně wstaupčlč, fwatému JanU
w nebť, a panU farúřč na zrmč té radosti do:
přúlč, aby gednaU giž aspoň nčkterak na néxš
sežnal dobré a poslussné osadnjky, žňdost geho
plnjcj; aotak abychom Uo“řjmnaU geho horlťwost
U wyhledúwúnj nasseho wlastnjho dUssewnjho
prosoěchU Uznali a aspoň tjm wdččnost fwau
oswčdččlť.

Faráť. Wýbornč gste wčc fwaU konatč
zaěal Což ale docela žéxdného odporU gste ne: l
znamenal?

Nychtár Nčkteřjw hromadě u wssak ale
zdworťle toto mi řeklč:e Zdél se, gako byste
se dneš na naš š welebným panem farárem
byl spikl nebo se š njm byl Umluwil! Na to
ga hned: Q kýž byste bylč Uhodlč, co a gak
fe stalo Kýžby každý predstawený obce š swým
dnchownjm pastýřem o dobré obce fe radťl a
staral, a občané obapolné rady poslechlč: by:
loťby blaže obci.

Farář. Wýborná odpowčd; gak pak to
dúle wypadlo?

Nychtčxř Wssčckni šhromaždčnj wstalč:
o ga Umlkl čekaqe, co fe djti bnde TU un
Dědčctwj Swatojanského hlawnj odpůrce, ašr
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w tato slowa gal se we gménU wssech mluwčti:
Nčem wssem, u mlUwčlčť gfme o tom na cestť
zškostela, uo welebného pana farúťe kúzanj dne:
ssnj welmi se zaljbťlo. uo Dúwno nčxš ten do:
brý pastýť jhledéc a laké ostatnj owceomčr na
swé stranč. PaUze núš, a pro nécš rožléhal
fe geho silný hlašckdneš w chrúmU Pčmč. Dneš
gsme hxoslysseli; u a neslussj zatwrzowatč k hlasu
Božij srdcj swých; kdo wj u bUdelťch
hlaš takowý k núm znjtč, a pohnelč Bůh srd:
cem nassjm. Uchopme se dneS toho božského
kncim mlijcjho hlasU: a dneš se mU, dúwno
za námč trmácegjcij pastýři nagjtč a zjskati
deyme. ou Wcim za wassi starost, milý a dobrý
rychtélřč dčkUgeme. deUsťte Uácm núš býwalý
daremný a prostooássný, unpřed Bohem č před
swčtem hřjssný žčwot: a pťťgměte núš za nowé,
tiché a dbohabogné sanedy i šrodťnamč na:
ssimi. uo Dnessnjm dnem wstUpugeme do Dč:
dčctwj Swatojanského, a spoln do Uowého ži:
wota; uo do žčwota ctnostného, sslechetného a
bohUmťlého. Podjweyte se gen za krútký čaš
na Waldekow w způsobech a polepssených mra:
wech obnowený; nu a nepoznúte che starý Wal:
dekow grn dle střech a stawenj geho.

Farččřl J toť bych si byl přál, abych
byl eridčtedlnč Uprostřed wúš stcil a poslaUchal.

Nychtář. Byloby se Wassnostč gedno:
fworné gednčmj gčstčzaljbilo! WelebnémU Pánu
u mlUwťl dňle týž ťečnjk u doneste dwacet
zlatých stťjbra za nciš wssecky, aby nassč obec
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Waldekow pro Dčdictwj Swatojanské milostč:
wě zaznamenal, přč neyswětčgssj jobětč oltciťnj
w tháw sw. Jana Nepomuckého nčcš wssecky
gako Uowý aUd toho giž sesjleného těla Dědictwj
Swatojanskeho BohU pťedstawťl, a nciď za žiwa
č přč smrtč do pťjmlUw swatého Jana Nepo:
mUckého poraUčel. Přťtom nezapomeňte, uu
Uež my sami se mU podčkUgeme a ho odprositč
bUdeme mocč, Uctiwč ho poprositi, aby núm
odpustťl, kdy uo a cokolč by na Uúš daremné:
ho, u bolest a trpkost mu půfobjcjho byl zaslechl.
SpolU též geg Ubežpeččtčmůžete, u že bohdú
starý a daremný žčwot do obce Waldekowské
se che Uenawreitj: uw a to že bUde dneš swa:
témU Janu NepomUckémU na geho slawný
deU w Uwitý wčnec, a we Waldekowě posta
wený na wččné časy geho chwúlU hlúsagjcj po:
mnjk. Na to obrúlťl se k ostatnjm w swčtnicč
ďhromúždčným saUsedům, a skoro gaksi 8 plúčem
powčdel: dNa wúš, wy chudj, gako gste wy, tc:
saťč a zednij, wy wssčcknidomkeiřča oodrUzč, uu
žúdných peněžčtých pťjspčwku nežúdúme a Uechce:
me; knčh ale stegnč š númč Užjwati budete.
Tak gako sobč žúdúme, aby nécš fwatý Jan
RepomUcký ze fwé ochrany newhwrhl: tak my
geho swataU ochraml a mocnaU pťed Bohem
pťjmlUwU gak sobč tak č wam wssem přegeme;
občrj take mssi swatých a ostatnjch modliteb ať
gsme gedni č drUzj stegnč aUčastnť N ta gest
nasse gedčnécžúdost, gako my wáš tU do bratr:
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stwa xfwéhojrádč pťigjmúme: tak abp swatý Jan
wssemnč:mwespolekstegné oslawenj wymohl.e u

Farúť. NUže, Pém Bůh budčž weleben!
Wýborně gste, muži, sslechetný! djlo swé wywedl.
Wasseho sslechetného gedncinj, a neumdleného
wynafnaženj k uzjskúnj obce Waldrkowské pro
ústaw Dědictwj Swatojanského bUde zdegssj
farnj pamětnj knčhapro pozdnj potomstwo swčd:
kem, a žiwým hlasem bUde wyprawowatč čest
a chwúlu wassi; ostatnj odplatj wúm nebe.
Srdečnč wčxm wsseho dobrého hognaU aUrodU
w té mjťe přegč, gakúž doslýcham, že w mčlé
mi až posud obcč Slawjkowč den ke dni ch a
che se gewj Gelťž tomU tak wy milý můg
ofadnij býwalý?

S.lawjkowský. NemohU ginúče řjcť,a
kolikrčltkoliwse 8 nassjm Welebným Pémem fegdU,
negsem ar.č ď to, abych se mU ža to „wnnasna:
ženj dosti nadčkowal, že náš do Dčdčctwj Swa:
tojanského ořinutil, a nécm cestU k lepssjmú Ukčx:
zal. Welebný Pún núš naoomjnal miš, dobře
a wčrnč nčUn kčxzral,u a wssecko sslo na zmar.
Nedčlnj a swútečnj odpolednj erssčlo, což krUssnci
dopolednj pastýřskú préace wystawčla. u a co
nepobočila nedčle a swčatek, dobauralo. se w
témdni na dlaUhých žčmnjch wečerech. Sťastnci
hodčna byla to pro nčxš, w kterauž gsme do
Dědčctwj Swatojanského wstaUpilč, a knčhami
ž nčho wychúzegjcjmi podarenč byli. Welebný
Pún naš zápčfnj ljstek za sebaU podržel aknčhn
nam dobrotiwč obstarčxwa Qd té doby ge
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pokog a ticho w obci. Kdo U núš nebyl, leč
před rokem, a pťčgde knúm, co čtenj Swatojan:
ských knťb mezi númi zawedeno gest: nepozná
néčš Slawjkow gen po střechúch a stawenjch.
Neboť dřjwe, co Upracowané a zemdlené tělo
o swatwečerech nedčlnjch a swútcjch odpoějwalo,
nachúzel zlý dUch potrawU a wyrčlžkU w fpoleč:
nostech pčgúků, hrč:čů, a gčných nezwedů. Gak
tčch dřjwe wždy pťibýwalo, tak gťchnynj Ubúwci;
ža to ale přčbýwú na zewnitřnj i wnčtťnj
wzdělanostč mlčxdeže. Na mjstč rožpUstilosti
mlúdežské, a hlučných zčlbaw dofpřlých, nastaU:
pila gakčxsislUssnost a tiché wefclj. Widjwaliť
gsme nešbednostč, prančce, a gťné rozpllstčlosti,
anže ze zahálky zwlčxsstčo swčxtcjch powstúwa:
gjcj: uo nynj giž žřidly. Karbanjky a pťgáky
méc nasse obec, spatťjli takowé kde gčnde, uu za
rozumU žbawené a pomčm:té; č hrozj se widauc,
gak do sebe lčgj, až tU gčskrU Božjho rozUmU
w fobě Ulčgj: u a dčti z nťch gako z blázml
smjch si tropj, ža Uimi bčhagjce, a djwagjce se,
gak tč smyslú zbawenj ožralcť w blútč se wúlj,
a ti, genž přč kartúch fedčtč zůstalč u negednaU
š krwawau pranicj karban dokončj; a mnohý
ž nčch š prčxždnau kapfaU uu notnč od ostatnjch
wysmún byw, uu fmutně odtčxhnauti mUsi.

Waldekostký rychtúť. Znu u bo:
hUžel, bohužel! tak u prciwě tak gest ť U neiš;
denž Bůh, aby se to také tak ssiastnč pťetrhlo;
deož Bůh, abp byl Waldekow druhým Sla:
wjleowem!
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Slawjkowský. Dň wúmto Bůh; swa:
tý Jan Nepomucký wám to wyprosi. Čtenjm
tťch krécsných knťh dúwú Qtec Uebeský Ducha
swatého tčm, kteřjž ho ox nčg prosi; uu a„ tenť
Uúš naUčj wssemu, zwlússť co ku prospčchú du:
ssjm nassčm slaUžj. Qd té hodťny, co gfme si
obljbčli Swatojanské knčhy čjstč, wzalo rrssecko
na sebe gčUaU twciř. Gčndý na přústwč:ch le:
dagakéš lžčwé pohécdky, prawéa pleskotčny se po:
wjdčxwaly, wssecko se smáwalo, křičelo a chech:
talo; ud zwlússť mUžské pohlawj zahčxlkaU, mar:
ným žwčxnjm, dwogfmyslnýmč ssprýmy na po:
horssenj člowěka, cit a stud magjcjho, a na Urúž:
kU BohU, celé hodiny a celý wečernj čaš mr:
húwalo: nonj u se w stúgjch obstarěcwú do,
bytek hned z wečera, aby fe mohlo po weěeřč
zafednaUti kU čtenj. Wssecky wodneš wysslé kniby
múm pod swaU strčxžj a ochranau, rozdúwám
ge, po třjdč do statků, aby wssťcknčwsseckopro:
čjstč mohlč. J čteť tU bUď sčem Hospoděxť wei:
žně, aneb i gčndý djlě sskolnj, an ostatnj po
swětnťci pracj swau se žabýwagj; wssecko w
swaté gakési tťchostč poslaUchú čtaurjho; ča:
sem se o tom č gťném předmřtu, o kterémž se
čte, důwčsrnč pohowořj, a che se rozebéťe, uu
dokonce, geli tU kdo, genž mandťe promlUwťtť
Umj; un a w znamenčtěgssj dny dokonúwú fe
tato každodennj, mrawy a mysl. žlepssUgjcjssko:
la š modlčtbaUswatěho růžence. Tak núm při
Užčtečném čtenj a poslaUchúnj Uplyne celý týden,
a ten poťúdek U núš zawedený zamerge žlému
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duchu wssecken do frdcj nafsich přjstup, aby
sskodného kaukole a ,zlého semena od gednué ne:
dčle do drUhéxzasjtč nemohl. Rad to pak oro:
.spěssným dUchownjm pokrmemetčastčgč se bache,
patrnčd poznúwúme, že kúzanému slowU Božij
od čan toho mnohem lépe roznmjme, a ž něho
mnohem wčtssjho prospčchU č potčssenj přigj:
múme, než kdy gindý. N zpomenU:lč, gaké ty
nasse ťečťa rozprúwky dťjwe býwaly, u co se
tU, wygma wěcč hospodářské, ledagakýchš mar:
ných, ničemných a ba i kolťleráte neprawostných
blekotin při fchůzce nažwústalo: tUť ročrU mi
srdce přetýkéx, a rúd welebjm dobrotú“Swato:
janského ústawU. Prwéť mnohý anč erěděl,
o čemby předce něgak rozUmně a maUdťe pro:
mluwčl; teď se nám gazyk gčnúč rozwange.

Farúř. Wýbornčc to ťeč, u a blaho:
rodné owoce z čtenj Swatojanskúch knih. BU:
daUcně nebUdeme myedbč:rť Ua žwúčexa húnce
dobré wěci wůber, a zwlússť ústawU Swatojan:
skébo, přissel:liby takowý nefmyslnsk mezť núš!
Slyssjmeť zde mužc, flowa prawdy mlijcjho,
čehož gá súm swčdek gsem. Uposlechnčm pčknč
gen fwých, 8 wčrnými předce gen dobře smý:
sslegjcjch duchownjch pastýťů: a ty wčřjcj kU
čtenj slowa Božjho wždy powszzowalč, a do
dnesska powzbungj. Núbožné od nich podané
knčho gfaxy nástrogowé k roznčeowánj mťlowánj
Pémě; každodennč se má w nich čjsti; magj
se za dopťfy powažowati, grž swatj ď nebe po:
sjlagj, aby nám cestU tam Ukázalč, a statečnosti
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mim .dodali U krúčenj po cestč té, núm mdlým
owssem obtjžné. Qbchčxzjť poknssitel za dnů
Uassich dychtiwěgč a hltawčgi než gindý: pro
tož strežme se, posilU beraUce z knih dobrých
Nachylme a nakloňme se k tomU blahodatnémn
SwatojanskémU ústawU, o soafenj dUssj a na
bzoženskýchknčh wydciwčmj pečUgjcij. Kdo ne:
může hned gměnjm swým dle libostč wlčldnaUti,
opatččž .se aspoň wýmťnkau, uu u paklčby tč
Bůh dřjwe z toho swčta powolal, než gmčnjm
swým bUdeš mocč swobodnč wlcidnaUti, že uo
kde ou a gakkoli z toho swěta půgdeš, u kdyžš
nemohl za žčwa, nu aspoň oťed smrtj swaU
wstupngeš do Swatojanského Dčdictwj: a po:
deyž pak na občt ústawU tomu fwaU skrownaU
aneb i wětssj pozůstalost, 8 tjm doloženjm, aby
milý Pún gako křest žécdostčupřťgjmá, uo tak i
twaU na wččnost a k BohU fe Ubjragjcj .dnssč,
gako aUda Dčdčctwj Swalojanského mikostčwč
pťčgmamť rčxččl; ochrana wssak a přjmlUwa sw.
Jana Nepomnckéhoa celého geho ústaij, aby
gi BohU předstawila, a gi od pokUt přjsných
za přispčndjm a pomocj tolčkerých modlčteb a
občtj oltúťnjch wyfwobodila. Na to pak nade
wssecko i to rčxd fcbe pťedklúdeim: Gaku mile
k ústawU tomU přčspěgi, napoxn.ihúm wčci do:
bre, wčcť, o njž učsl prositč Pan: :Přigď krai:
lowstwj twé e a to zasluha žagisté mťla Přč:
fpěgťli ale, aby ústaw terx takowý rozmahal
se: ay! z každého spoluauda, genž lUdy potč
ssen, poučen , k dobrémU pobjdnUt a roznjcen
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býwei,r tťeba č po smrti čústečka mú mi z toho
přčpadú, o čemž mi powjdčl wyučugjcj cjrkew
Pčmč taj slowae: jdeeUmělé Učťtť, hřessjcj tre:
statť, pochybngjcjm dobře raditč, zarmaUcené tč:
ssčti.( N to sobě gá za trochU wčtssj poklad po:
klúdúm, než abych č newjm gak welťkého statkn
nabyl. N gesstč wúm, milj, powjm, že zwlássť
na nassjch čqfů skUtečnč to tak se počjtča. Kdo:
kolč totiž z nassjch Učenťgssjch š nčgakaU i za:
mčlowaUaU knjžrčfau, a třeba gčž č ď pjfničleaU
se wytasj, a ona gest tčm púnům whod: i toť
hned se hlčdsčc,lkdo wj, a co že prý zas kUš wy:
wedl člowčk ten, a gak že prý celéuš UúrodU
tjm prospěl a přčspčl. N ona celň ta wčc ne:
mjřjwú často k nťčemU gťnémU, než k po:
lehtúnj Ussj, ku krmenj smyslů, a kU poslaUženj
wzčxcnémU tomU panU BťčchU, a wznessené panj
Zcidostč tčla! Ze jpale se přč nassj poswútné wěci
o něco docela giného gednčl: toť owssem i hned
zdaleka sobč rozpočjsti můžete. Než, fměgjoli
ti pécnowé jo wčcech fwých tolčk hlUkU nadčlatť,
smjm č géc si dowoliti, a řjci: Kdo gedčný ha:
ljř k SwatojanskémU Dědictwj přčložjn a dle
možnostč swé ústawU tomU napomúhú, ten že
stofrút platnčgssj zúslUhU mú, než onano gest;
a že stům, tťsjcům lčdj i celémU národn swémU
stokrúte lčpe k prawé oswětč poslaUžj, mržufte:
rýkolč spčfatel takowý. d

Waldekowský rychtúř. Q, to w pra:
wdě welikée gest wýhoda! Nle pťčgmelč aš Bůh
tU za žťwa napfanaU anebo swčdky potwrzenan
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wůlť; a přčgjmú:lč pak raké to Ustaw Swato:
janského Dědictwj?

Farúř. Čemu wččnú a nebeská dobrota
překúžkU w cestU neklade: uu tomU anč časmi
a swčtskú odporowatč nebUde. Qlerú:li křtu
žcidost cestU xdo nebe, un prw neččstémU před
Neyčťstčgssjho, uu hřjssnémU pťed Neyswětěgssjho:
u nezawjrci ani ústaw SwatojanskťěhoDčdčctwj
dwéťe swé tomU Umjragjcjmu, u genž dťjwe
do ústawU wstaUpťti Uemohl; ano propůgčUge
fe mU uo myslj, srdcem i ústy co pťjmlUwce
pťed Bohem. uo Wyslechněte poslednj wůlť
Umjragjcjho, u přčgmčte pozůstalost pro ústaw
Swatojanský odhodlanau, dorUčte gť kam oalřj,
a gťstč ústaw we wssech aUdech fwých konatč
bUde to za mrtwého, u což by byl konal za
žiwého, uu a což za gednoho ť druhého konatč
se zawúzal.

Waldekowfký rychtéxř. Děkugčfrdečně,
že núm tUto nowaU, přemťlau wýhodu ozmi:
mťtč gste rúčťl. MUfelť gsem to we Wassnosti:
ném keizan přeslechnaUti. Llž to také nassčm
saUsedům powjm, bUdaU zagisté z toho mjtť
radost.

Gablonka. Pťedobrotťwýgest Bůh we
wssech wěcech; přepodčwné gsaU cesťy geho, na
kterých o dobro a soasenj dussj nassich se starei,
a nčašDuchem swatým oswjtčtč a naplnčti chce.
u Gak překrúsnč on to feménko slowa Božjho
do srdcj lidských nasiwú, tak že ani u kde a
kým ho rozsjwěc, neznamenčtme, a o gemném
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wčrérku, genž ge femotam zaijú, gafnčéa pa:
trnč anč newjme! Néad Qn nepatrného, gak se
zdú, nústroge Užjwé:, a tak na wlaš dle Wa:
ssnostčných slow wěge DUch swatý, kam chce.

Farúť. Qwssem žeťwěgekam chce. Ducha
ale dobrého dú Qtec Uebeskýwssem, genž wram
cnč zaň prosj. N ten Duch swatý, když při:
gde, wléwa do srdce wznessené a mohutné dary
swé, a gťmi UfnadňUgeplawa nassi dUchownj
Plawba daťj fe, wane li klčdnýwčtřjk. Q kéžby
8 nebeš wýsse zawjtal i k nam, a na dčwo
tagných swé milostipermjch na!ď powznesl k sta:
nowissli blahoslawenémU! Y ta gest mů nadčge,
že fw Jan Neoomucký o to dogčsta Ueyche
před trůnem Božjm a zwlassť za ty prosj, kdož
srdce naklončlč k ústawU genž prawč ty wčcč
ža účel swůg hlawnj poklada, po krerýchži geho,
PčmU wčrnč oddané srdce U wezdegssjm geho
obcoweemjwždy neyche bylo bažčlo uw Než
wnprawtež, co gste chtěl řjcč o rozsjwčmj slowa
Božjho do frdcj lidských cestaU a nňstrogč, genž
nepatrnými nám fe zdagj býtč

Gablonka Neračtež gen, profjm, co
řean, za sprostaU, a snad i smčssnaU wčc po:
čjstč! Znam fprostého kalaUnkaře, genž, aby fe
wyžiwil, chodj še swým nepatrným zbožjm po
wcsnicjch, po osamělých mleynech, a ginnch sem
a tam od wesnčc wzdúlenčgssjch přjbytcjch a po
gednotlčwých famotách, w Uichž owssem také
lidé přebýwagj. Když gsem ondyno š fůraU
obylj na noc přčgel do wranowského osamčlého
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mlehna, meel gsem čekatč až do rúna, než gsem
po giném mlečč mohl sypati. Po wečeři gal
se tento š osudem swým spokogený a Bohn
zcela oddaný kalaUnkčxť kpřjtomným mluwčti„
dže ma nad to, kteréž nynj wyložťl, gesstč pě:
knčgssj žbožj, a to až wespod Bylo lčby přj:
tomným milo, aby i š tjm se wytasil: že rúd
hochU i djwek gjm potěssj t u Ze spodu fpro:
stých tkaniček wyňal pak w paper zaobalenaU
popUlcirnj DoǧmatťkU ZčrsjkowU; Oa tu,e pra:
wil dúle, :co drahý klenot a co neydražssj zbožj
š febaU wssUde nosjm, a kamkolť wečer na noc:
leh přčgdU, wssudy čjtécwúm, a lidé mč rúdi
poslaUchagj.e Hle! gak podčw,ně Bůh to swé
slowo rozsjwú, uu a č ten na samotúch bydljcj,
u od chrúmu Péxnč nu a od, wynčowánj kře:
sťanského wzdúlený lčd, pro nebeš krčxlowstwj
žjskúwú, anebo k dokonalegssij wyUčowúnj
připrawuge.

Farúť. Ba, to wěrU nenj fmčssnú, ale
radčgi wsseho Uwúženj hořnň wěc. Q! gakť
ty cesty Pcinč skUtečně gsaU podčwné, a w pra:
wdč co plné dobrory a péče o nasse dUchownj
dobré na wssech strúnkč:ch patrnč a zřegmť se
nč:m progengj. Takowé gsaU z wčtssjho dle
nezpytatedlné cesty Božj, aj wždy Qn k wywe:
denj welikých a znaxnenčtých swých skutků gen
nepatrné wolj nastroge, aby nikdo sobč neprč:
osobowal toho, čehož gedťný oůwod Qn sam
byl Tak roznčxssj zknčhy naboženské sprostý
kalaUnkář po gednotliwých samotach předrahé to
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sjmě flowa Božjho! Komuž tU nenapadne, žeť
i mčlj tč swatj Nposstolowé nrbylč než gen ry:
bářč, a swatý Pawel wýžťwy swé čafné
pracj rUkaU swých že dobýwal. Q mťlj! pro:
půgčUgtež i wy se rádč, kde nu a kdokolťw gsťe,
za nústrog Božj, a bUdele hned dobrýmč posly
u a aposstoly. Bůh Umj z nepatrných wčcj
wywádčtť weliké a znamenťté; onť maličkým
zgewil, což skrol pťed maUdrýmč. Dogčsta také
lkalaUnkčUřxonen che gčch Swatojanskému Dč:
dictwj zjská, an každý wečer, kam na nocleh
přigde, slowo Božj čjsti a lťdé ho pilnč po:
slaUchati bUdaU: než mnohý wúhawý a pro
Swatojanské Dčdčctwj wlažný aneb stndený ka:
toljk, paklť o tom ústawU důražnč promlUwčti
nechce. Nad to gest takowých pťjkladů č che.
Gako do tčch samot nepatrný kalaunkúř ssmč
slowa Božjho š swým zbožjm rozneissj: č geden
z tčch,x gessto dřjwj do Prahy po wodě plawj,
a na wodč celé garo ť léto pracUgj, kaupil
JirsikowaU DoǧmatčkUe a čjtéawéaz nj o poled:
Uúch ostatnjm při obřdě sedjcjm spolUdrUhům
fwým. Náš pak uohecnjslaUha eryhúnj stúdo
na pastwu gčneič, leč 8 knihaU fpasitelnau a ď
kUsem chleba w tobolce. Doǧmatčkn giž přečetl,
a Uedéawnomne žúdalo BohUmčla, apoBohU:
milU swatého Frantissťa Salesia. J protož ničjm
my se w tom meyliti nedeyme. Podporugme
gak gen můžeme nasse Swarojanské sgednocenj.
K Swatojanské koranhwi se Utjkeyme, a pod
nj w statný bog wstuougme! Sgednocenú sjla
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a fwornéc aUčinlčwost dobUde núm geho zaljbenj
xa pomocč, a namúhčmj nasse blazj aUčťnkowé
doproweižetč bUdaU. Mnozjť, hle! sotwa gednaU
za týden w nedčli a we swútek do chrčlmU
Pčmč přčgjti mohaU; a zimnjho čan stéewá se
to gesstč řjdčegč; ostatnj čaš, Uemagjce dokona:
lých knčh, trúwj z wčtssjho dle w kartúch, w
hospodč, aneb w hřjssné zahúlce. Gčnj nedčlnj
a swútečnj den gen k swémU wyraženj obkacj;
gessrč gťnj zahúlce hoche, pťťchúzegj k nepra:
wostem, nad kterýmiž požděgč, přissedsse k fobč,
se dčsj; a mUozj w newědomostč swé anť na
Boba, anť na dUsst swau newzpomenaU.x Naprotč
tomU mnozj, kteťjž slowo Božj w chrémlu Peinč
slyssj, gesstč w domčxcnostč che žwčdčtč dychtj;
a mnozj na lůžleo bolestné Uwrženi bywsse, když
wywcizlč z nemoci fwé, dychtj po nawedenj,
gakby w PčmU BohU fwém potěssenj swé Ua:
lézatč mělč. N proto uu proto o rošmnoženj a
žwelebenj Dčdčctwj Swatoj. každú usslechtilčl
dUsseusilnge; a buďsi ona z wyšssjch aneb nižfsjch
třjd lčdstwa: ba! aby owoce a Užitek z něho č
k neymenssjm přjstupU nabyl: soančlomyslnj
žwléasstnj w tom sobč počjtagj zúslUhU swaU.
TU nedúwno teprw pjsse mi o tom geden milý
přjtel můg. GednaU hodčnaU prý, stalo se, že
gistý pan wrchnj a spolU prčrwnj 10 zl.u stť.
knřmU zaslal, žcidage, aby geg k Dčdčctwj
přťwtčlčti dal; a w tutéž hodčnU weledůstogný
dčkan wůbec to nad mjrn zaslaužilý, wssj wč:ž:
nostč hodný dUchownj saUsed púna, 20 zl. stř.
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ď utaU wýslownaU žádo,stj mU poslal, aby chU:
dj a žebráxkowé na osadě. geho k Dčdčctwj
připogeni bUdauce,rdUchownjho toho dobra Užčti
mohli; za zwlčcsstnj, wčrU, gen samým Peinem
Bohemj mU wnukUUtý nápad, súm také Pčm
zwlňsstnj gemU odplarU Uxchystč:.

Slawjkowsrký. Ny! xtoťzagčstéblaho:
činný mipad! Kuš chleba, obnossený odčw č pe:
njz bratrU podaný, gest owssem almnžna; ale
gen pro to tčlo. Tento pak duchownj pč:n po:
myslčl wčrU! spanile a wýborně na alnmžmlu
dUch,ownj, na almužml, na kteraUž snad co
knihy fe tisknaU, pomýsslely dusse Usslechtilé!
Reboť že č nassč pťedkowé mnoho knčh čjta
walť, důkažem gsaU nám staré, nynj roztrhané
a sesslé postčlly, sbjrky starých pjfnj, aginé tčm.
podobné knihy, gichž sobč člowěk cit magjcj až
posnd mnoho wúžj.

Farúť. Dobťe múte! J před númč čj:
tawali lťdé mnoho knih; gen že po hťjchu! co
ze starobylosti sem tam se Uchowalo, z wčtssjho
djlu potrhané, rozedrané, nedokanalé, a take
č časU nassemU neprimčřené gest N mezť tjm
kogj se také mnozj tjm domnčnjm, že dosťč na
tom, magjlč gen gakaU chatrnaU sbjrkU sta:
rých pjsnj; magjli gen gakaU třeba nekatolčckau
bčblj:x:e mnohý třeba i nakažlčwaU knihU si cho5
wú, gakéž od odpůrců wjry nassj saukromč, gak
řjkúme, uu pod rUkaU w neylewnčgssj cenč, a

e Ze takowé se za katolické prodáwagj, osobně se pčeswédčilNedaktor.
Hlaď duchownjho past:ýřea 5
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dostč hognč se rozssiťUgj; aneb gen tak ledagau
kéš pabčrky si Uchowciwú, kteréž anč za to ne:
stogj, aby fe knťhan gmenowaly. Nna sta gest
gjch , kteřjž č tU sebe lepssj knihU za zhola zbyn
tečné zbožj powažUgj. NedUhy tyto, uu dUssem
zle sikodlčwé, u Uzdrawčtč núm gčnúk nelze, leč
rozssiťowčmjm núbožných a poUčUgjcjch katolických
knih. Y k tomU dopomáhň núm horliwé rozx
ssiřowémj ústawu Swatojanského. W tom xuu
w tom by měl zwlč:ssť dUchownj, ale i každý

xwčrný horliw býti: a neomlanatč se, gako by
na rozssčřowčmj knih meži lidem múlo zúleželo,
aneb gakoby zhola nemožné bylo.

Slawjk. Gň bych myslčl, že ani tak
zpozdčlého člowčka býti nemůže, genž by po:
tťeby čtenj dobrých a nňboženských knčh pro
nécš neUznčxwal. PokUsjmeli se gednaU o zlep:
ssowánj nassťch časných statkú, nedbáme na žá:
dné překúžky, a wssecky přededky, že by to
pťedkowé nassi nebylč dělč:walč, za prúzdnaU
máme nč:mjtkU; prache, gen když ge to dobré
a lepssj než gindy! Pokračugeť se we wssem ča:
sném Umčnj, proč ne také w Umťnj dUsse a

.Boha se týkagjcjm? Pťedkowé nassi bydlelčw sspat:
ných chatrčjch, a nynj fjdlj w núdherných přj:
bytcjch. Uznalč:ligsme potřebU toho, Uznúwey:
mež i drUhaU mnohem důležčtčgssj: tu totiž, aby
i dUsse nasse Usslechtčlegssj w krčxsnčgssjm pťjbytku
časném pťebýwala, a pro wččUé přjbytky ne:
beské schopněgssj se ččnťla. N když se neim mi:
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lým ústawem Swatojanským k tomU ruka poc
dúwá: ť cožbychom se gj nechopili?

Farčlř. Préawť a dobře gste řekl. Pox
třebU takowaU gťž dňwno Uznali cizozemcč, kte
ťjžto lčd swůg wssemožnčknčhami opatťugj, a
gemU takowé do rukaU dúwagj Rekatoljci
wssemožnč Usilugj, aby mezi lčd gegčch knihy,
ačkoliblUdné, přťchéxzely.Nozdáwagjť ge i z dar:
ma, gen aby aUčelU fwého dosčxhlť. Lid qegich
čte a zojwčl w Uedčli, we swútek i we wssednj
den w doby préczdné. J U núš wydúwčmj gčch
a čjtécnj walně se rozmúhčl. NeUchopjmeli se
my katoljci knih zDčdičtwj Swatojanského, ne
budeme gistč, aby mnohý zné:š Uěkterau swod
naU, za lacčný penjz mU občtowanaU knihaU
ossčzen nebyl Wětssj djl znciš pťedce gen rád
po knize fe ohljžj Zhasmež tedy žjzeň apjme
zwody žčwé, kteraž se nam pxeyssrj z twrdé a
pewne skaly, odewrené UstawemDědictwj Swa
tojanského! TUtoť žagisté a byťby při tom i ostat:
njch wznessených wýhod nebylo, afpoň zcela
gtstč a bezpečni bUdeme, že obdržjme knihU náš
dUchownč žčchj; nadobU to, w njž woda
ťistú, bez wsselčkého kalU a přjmětkU nebezpeč:
ného. Neboť z rUkaU tčch, zkrerýchž př.ichéezegj
knihy Swalojanské, anč nenj možnú, aby núm
coš zč:wratného aneb fnad coš sstlenostj mudr:
lantskaU podefslého pťisslo. Gčstoty wssak tako:
wé nemeime wssude. Knihy odgčnud wychazee
gjcj nebýwagj wždycky na prosto ryzj; a což
gsem„ o ossčzenj propowědčl, na bljzku máme

5:“
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toho nřjklad dostť wýstražný. Qd jUeiš aš mjli
cesty tU Uedúon sem tam pťcchúzelť člowjččo:
wé, kdož wj od koho zgednúni, kteřjž se za
chasnjky toho a giného řemesla wydúwalč, a
za tjm w rancjch swých :Nowý zúkon,e w Ber:
ljnč 1824 tisstčný, a dle smyslU LUtheranského
přistťižený, pčkně w kůži wňzaný, po 29 kr. stť.
katoljkúm nabjzeli a prodáwalč. Gaký aš úmysl
ge wedl, posUďte zpralewné ceny, kteranž anč
sama ta wazba zaprawitč se Uedú.

Waldekowský rychtúť. Jma!waow
welebný Qtče! ččstaU wodU gen chceme my pjti;
taU toliko žčwaU wodaU chceme mč se občerstwo:
watč, kteraU sljbil SyU Božj ženě Samarč:
tčmce U stUdnčceJaknbowy. Ndeyž neim Pún,
abychom nežjznťlť na wčky; woda ta, aby byla
w nčxš stUdnťcj wody wskakUgjcj do žiwota
wěčného!

Faráť. BUdaU au bUdaU wčlm dogista
knihy z UstawU Swatojanského pomč:hati k ži:
wotn wěčnému, a žjzeň dUsse wassj giž zde na
fwčtč hasiti. ijť to a přeswčdčengsemzmno:
hých giných stran a mjst. N abysťe poznalč, co
i ginj po rozmúhúnj králowstwj Božjho zde na
zemi taUžjcj mUžowé o tom smeysslj, tU prúwč
po rUce mčnn z16 ročnij dUchownjho Časo:
pťfU núsledUgjcj. xČtelč co wzdčlčxwagjcjho hR
spodář, neb kdo giný w nedčli: rňd celý“dům
č saUsedé geg poslaUchécwagj; domčxcj dgeho ne:
taUžj tak snadno po giném wyraženj; i samč
pak rúdi čtaU, a domowa se držjce, Ucházegj
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mnohých hčjchů a mrzUtostj; i podlé na:
Učenj doma slyssenéhose sprangj. Núbožné,e

dtedy zwlč:ssťSwatojanské :knihy, poskytugj gim
spasitelného poučenj; ččnj ge poslUssnými rodi:
čů a hospodáťů, dUchownjch i swčtských
předstaweným; čťnj ge nčxchylnýmčkBohU, kslo:
wU Božij a chrúmU Pánč; dodáwagj gim
rady, káragj ge zprowčnčnj, wedaU kctnosti a
pobožnosti; činj ge w zarmUtkU a protčwensťwj
trpěliwými, w lasce k BohU horlčwýmč, k bliž
njm Upťjmnýmč a w praci swčdomčtými Kaž
da marná ťeč býwú gčm protčwna, každé Ura:
ženj nefmyslné,a zlú fpolečnost nad wraždU
hrozněgssj. Čtenja nábožných knih bUdj, sjlj a
Utwrnge láskU kBohU a blťžnjmn, ono zUsslech
ťUge celé gednúnj, smeysslenj i žúdosti člowěka.
Gedna knčha takowú gde zruky do rUky, a
rozumnčgssj dle anedenj gegjho aUčinkUgepak
mnohem che na blťžnj swé. Tak blaženč pů:
sobj, kdož Uúbožné knčhy rozssťťUge mezť lčd uu
i tehdčxž, xkdyž tčlo geho giž dúwno w hrobě
prúchnťwj.ee

Kdokolč wlúdneš statkem pozemským, ne:
wčxhey ústaw tento wlastenský bohUmilaU sstč:
drostj wssemožně podporowatč. Gesttť wssecek
pozornosti nassj hoden, gelikož na wsse strano
k časné i wččné blaženostč wlastenců dopomúhéc.
Na nťg tedy swými dary i odkazh w nosled:
njm pořjzenj pamatngjce, k nčmn zúmožných
nakloňUgjce, fnažně kzdařileťnmj wykwétánj geho
exCrč w l. dle Ziwotů Swatých stránku 887. Red.
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napoměcheyme. Nnemůžemelč penězť, aspoň rozz
ssiřowcinjm geho knčh.ee Mnoho w ohledU
tomto nalezneme pťjležčtostj U wyučowánj sskol.
njm i opakownjm, U skaumčmj Učedlnjků, ženU
chů a newěst, U wenkowském kresťanském cwč:
čenj, ansstjwenj znúmých i okolnjho duchowen
stwa. K tomu powzbungmež se pťč nassťch
schůzkách; rozesjleymež knihy ty mezč znčxmé a
horliwé wlastence, a ktomU též ge laskawč na:
pomjneyme. Kýžby č rodičowé, když wywdú:
wagj syny a dcery fwé, kýž by přčxtelé a znčl:
mj, když k slawnostč té gim dary fwé občtugj,
ď nčmi společnč žjtč nemohaUce, ncibožné aspoň
knihy co rč:dce, wůdce a Utčssčtele w bndanrj
žčwnostč gegčch, gčm na pamcectkU wčnowalč!
Gedna wjra a láska nč:š spogUge. Ta též weď
núď wssecky kpťekrécsnému a důstognémn přťči:
nčnj, aby swětso božské wjry a krúfa wjtčzjcj
ctnostč w gasný plamen fe roznjtčly, w plúpol
se rozžžaly, a k obecnémU wzdělcinj ssťastnč do:
pomúhaly!

Waldekowský rychtčxř. Tak uu tak
imy dUchownj Qtče! přčččnjme se každý po
ččxstce swé, abychom aspoň brstkaU okúzalč, že
nechceme gen ústy, ale i skutkem se modlčti, co
Uauččl nécš Pčm: Přigď krúlowstwj twé. N š
tjm slibem č předsewzetjm se do Wassnostčny lé::
sky a pčjznč poraučjme.

Farěeř. Jan Swatý wňšz milostčPáně

P Gsau bez toho w té ncplcwnegssj cenč k dosřánj gak řjkage
nikde ginde Re
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zdťdil; a wy ztxčdjliu gste žasc geho mocnaU
přjmluwn a ochrann,sikteráž, aby wúš zde mi:
lostnč opatrowala a tam pak na wysostč wúm
do geho přeblaženého bratrstwa pomohla, žádď
wčlm na Púnu BohU gistč wesskeréfpoanUdstwo.

Wzděláwcytež fe tUdy w lid wzcicný a
núsledowný dobrých skutků, a w prawowčťjcj
křesiany, w dobré a wčrné poddané, a w Upřj:
mné k sobč wespolek sausedy: a posilUgjce se a
rostaUce U wjťe, ohražngte se protč Uúbčhům
odkudkolč na wer wassč pťigjti mohachm. Hle!
pofwčnný praporec x Swatojanský welebným
panem Nntonjnem Hanikýťem zaražený a dra:
hým gménem swatého Zana NepomUckého ozdo:
bený U wýssi wlage, a žwe wsseckhwěrné ctťtele
Swatého toho pod zěcsstitU swaU blahoklčdnaU.
Komukolčw prawú a ne gen ta ssalebná oswčta
a spúsa geho wlastnj a i oswčta a fpúsa lčdU
geho na srdcč ležj, nech ať se připogj k nňm:
dobrotiwh pak Pém račťž na ořjmlqu fwaté:
ho sluhy fwého Jana RepomUckého nčcmw tom
swau swatau mčlost, a ústawU swé požehnúnj dč:ti!

Waldekowský rychtúť. Nmen! deyž to
milý Pán, wssem nám nowým č siarým audům
Swatoj. Dčdčctwj. N Wúm, welebný Pane,
račiž Qn súm odplataU býtť, žé gstc nč:š do toho
Swatoj. blahodatného ústawU připrawiti rč:čťl.
Přesskoda každého Wassnostina slowa, gež gste
powčdčl, chtčge zjskati nňš. Qno núm se gčstě
z hlawy wytratj, a to sskolnj rozmlanánj roz:
trhla nasse starú pradlenae magjc to za starý
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papjr; a předce bychom rádi i gčným nassim
přešpolnjm znúmým a přijzným to rozmlau:
wémj zdělčli, a tndyj hned dosti ččnčli nassj po:
wčnnostč uu giné dspolrncmi.dy Swatojanskému
Dědťctwj zjskatč. Q! račtež se naklončti, a co
gste nécm po Uekolik těch swútečnjch odpolednj
wyprawčl, nčkterak pjsemnř sestawčtč!

Farať ijemnčeš To mnoho meelbych
psátč, a na maU staraU rUkU š mnohým a pč:
„kným nebo zřetedlným psanjm zpoléhnautč se
Uemohu. N aby wúm to č gčným prospělo,
nenj dostč gen gednaU toz mjti. Mysljtelčwssak,
žeby dobré bylo, a že byste toho tak Užitč
chtčli, pťččinčl bych se radčgť, aby tiskem wysslo.
Tisstěnčl kniha se lépe čte, než pfanci;a lid che
wčřjwú tťsstěnénež psané knťze, kdyby sebe mnoho
lžj obsahowala.

Gablonka.p Llno, u ano uo to račtc
Udělatč, a hned mnoho takowých knjžekdút wy:
tisknaUtč. My ge wssecky rozebéťeme, a kdožx
kolč k núm přčgde, darem do gedné rozdáme.
To Ua wdčk SwatémU JanU NepomUckémUza
tu mťlost že gfme w gcho UsťawU. Kdokolť
dobrý gen do domU prťgde, dostane gťchnčkolik
aby ge po swčtě roznesl, rychle aby to sslo,
gako wjrr, u wssude aby to dobré semenko
i Ua neywyšssj a neytwrdssj skúle sc zachytalo.
Nassč pak přijznj, žnécmja přútelé bUdaUpřed:
kem dwog: a trognúsobným wýtčskem podčx
leni, aby ten drUhý a tťetj zase ginémU znú:
mémU i neznúmémU darowati mohl. N tak
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gako Wassnost núď roznjtčla k pťistaupenj do
Swatojanského ústawU a kU čtenj z nčho wy:
cheizegjcjch knih: tak i my se odměnjme Wassnostč
tjm, že zase gčných che na nassč stranU uu
to gest, do Dědťctijwatojanského zjskč:me.

Farčrť. Nezapomeňte také na ony od
počútkU a založenj toho ústawU, u od rokU
1885. wysslé knihy; fpogte oboge gťch čtenj,
gakt wycházegjcjch, takxč wysslých, mezč kterýmiž
mnohé gsaU pťewýborné a wssecky pralacčné.
Gednať nad drUhaU gest pčkněgssj. Lzeť ge
dostati w gakémkoli p“očtU a co gich chcete,
w oražské arcibiskUpské wysoce důstogné konsi:
stoťi.xeeGá sám, aneb č weledůstogný nciš pan
wťkáť š ochotnostj a š radostj Weim ge obge:
dnčlme. Wssech dosawad t. g. až do rokU 1847.
wysslých knih gest geden a dwadcet.xe:ck:Qd toho
časU, co gste k Dťdčctwj pťťstanpili, gčžwúm wfsem
gednotlčwým aUdům, a tak č rodincim a obcjm
bez neymenssjho dalssjho pťiplácenj připadati
bUde zisk wymťřený; totiž geden wýrčsk každé
Swatojanským Dčdictwjm pro SpoanUdy, wy:
dané knťhy.

Wssčckni. Naččž Wúš rozmťlý Pém Ua
dUssi č na tčle sjliti! u

Farúř. S Púnem Bohem dUsse wy mi
wždy milé; nynj wssaktjm milegssj!u S Pánem
Bohem.

e Z také skrze pražské knihknpectwj, zwlásstě na Staroměstském
rpnkU U knlhkupce qudčlcra. , , .

U Mnohé gsan glž po druhe l po čtwrte znowu otlsstčm.



Uo.;mlaUUdúUj
meši tjm samým faráťem a osadnjkem geho. an

se náhodan byli potkali

Faráč. Pozdraw wúš Pčm Bůh, pťj:
telč! Kam spčcháte tak čafnč z rúna?

Qfadnjk. J mč:m tu nčco U aUťadU
zaprawčtť, a rúdbych to odbyl, .co neydřjwe
možná; nrboť dthy, Uechť gsaU gčž gakékolč,
mrzj mne co prawé hřjcho.

p Faxrúť. Tak smeyssljxkaždý pořádný člo:
wčk. Tčssj mne, že pořéedek mčlUgete; a to u
gak fúm prawjte, poťúdek še swětem,:i pořádek
ďe swědomjm a š Pčmem Bohem! uu Co medle
we wassj obcť Uowého?

Qsadnjk. Nčc, welebný Pane, coby za
řeč stč:lo.

Farúř. Gá ale slyssel, že wťera ččnčlč
saUsedé wassi samč mezč sebaU šbjrkU, abh slo:
žjce dwacet zlatých stťjbra, přčstaUpilč uco stúlý
aUd k Dčdčctwj SwatojanskémU. To bUdeč
pro neypozdněgssj potomky překrúsnú památka.
Mnsjm se pťčznati, že gfem této ocholnostč
obce wassj byl nad mer powdččen. Protož
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gsem sobě také i hned poznamenčmj fesslých fe
přjspčwků i še gmény gednotlťwých dárců pťed:
ložťti dal: uu wasseho ale gména, nemeyljm:li
se, w nčm gfem nenalzl?

Qfadnjk. Nemeyljteť fe owssem, wele:
bn,ý Pane! u Gú uu ať Upřjmnč se přčznúm,
w tom poznamenjúnj stčltč nechcč.

Farňř. Gak to přčchúzj, že wč:m ten
tak prospěssný ústaw tak nepřjgemným pťčchúzj?

Qsadnjk. To ne, welebný Pane; ale
peněz na wčc tťebaš šchwčxlenčm ale zbytečnau
předce wyhazowati nemjnjm. Powjdagjť owssem
nčkteřj, že ustaw ten Swatojanský gesř welice
spasitedlný: naprotč tomU gest ale mé sprostě
mjněnj toto: BUdU:lč žčw podlé přťkeizanj Bo:
žjch, dostanU se po smrti do nebe tak dobťe,
gako kterýkolč aUd Dčdčctwj Swatojanského;
nebť kamžby byli medle přčsslť wssicknť tč, genž
od narozenj Krisťa Pčma na swčt fe zrodťli,
gessto Dědictwj Swatojanského ani gesstč ne:
stáwalo?

Farčxř. Wybjhňte, mťlý přjtelý z cesty,
a zkrUcUgete slowa mň po rozUmU swěm! Qd:
woléawécte fe na narozenj Krčsta Púňa, zapo:

mjnage přč tom, že týž Kristnš Pčm wýslownč
prawtl: Kdo nenj ďe mnaU, proti mne
gest. Z,dčl se nč:m zde na swťtč často, žeby
mnohč: wěc potřebnčl nebyla. Wssak pťedcc gen
rádč také mnohé ččnjwč:me, abychom w čaď po:
tťebh a pozdč neželelč, což gsme dřjwe Uččnťti
zanedbalť. N žeby, xgak mysljte, wsstckni od
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narozenj Krista Peina do Uebe bylč přčsslť, těžko
byloby wčem twrdčti. Totoť zagisté gen w ne:
zpytatedlné rUce Božj stogj, a člowčkU w tomto
časném pUtowcinj kolčkerú cesta, gak k dobrémU,
tak ikzlémU otewřena gest. Mnohý myslj,
že gde cestaU dobraU, dú se do čtenj nčgaké
dobré knčhy, a tU se dočte, že nj negde.

Qsadnjk. UchoweyžBůh, abych gciproti
BohU se stawětč myslil.d Boha gú wždy pe:
wně fe držjm, a protčwnjkem geho nebyl gsem,
a nebUdU nčkdy.

Farúť. Gen mi dobře rozUměgte! uo
Gěc neprawjm naprosto, že gste zgewným a
patrným protčwnjkem Božjm; odporUgete:li ale
UstawU SwatojanskémU, odporUgete na wssechen
způsob Uznané dobré wčcč, kteréž Bůh hned w
počatkU ssťastného zdarU popřal

Qsadnjk Ga, welebnýPane, naopak
mysljm, totiž že celý ten wyfoce fchwéalenýUstaw
gest předce gen núlezek lčdský. Wčc sice dobrci;
un gelikož ale w bčhU čan powsťala, časem
také zanikne, a trwčmj dlaUhého sorwa mjtč
bUde.

Farciř. Starý i nowý zúkontaké w bčhU
časU powstal? Qsmčlč:lč byste se na tom stútč
a twrdťti, že bčhem čan žanťkne a pomťne?
Neprawj:lilSpU Božj: Slowa mú nepo:
mčnaU. Q wčřte, pťjteli, že slowo Panč zU
stawa na wčky! au což gčneho podawagj núm
knihy Dědčctwjm Swatojanským wydané, než
to wččUé slowo Panč, brzy we wýkladu, hned
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zaš w obgasněnj a odůwodněnj wsseliké kře:
sťanské prawdy. Slowa wasse dobťe mohan
se obrútiti na nálezek dswčtský; n. p. na ústawh,
genž fwčtské wěcč podáwagj: a wssak kdhž fe
lidé dúl a dúlr pťeswědčj, že nenj wsse zlato,
což fe třpytj, časem swým znťčenj swé si přč:
nássegj. TUto ale se o slowo Božj a geho
mohUtněgssj rozsjwčmj gednck. K tomU oběto:
walč zakladatclowé dwa po tťsjcčzlatých; k tomU
ch a che núbožných dussj se šgednocUge; a
oni nikam ginam nemjřj, Uež aby snadnčgssj
průchod nalezlo, což slowo Pčmč působitč mú
zde na zemi. Wy myslitč chcete, že ústaw ten
aš tak, gako gčnci mamnú swětskéc wčc též ža:
nčkne a za swé wežme? n

Qsadnjk. Q slowU a wůli Božj w
starém i nowém zúkoně, proroky i Synem Bo:
žjm núm zgrwené, gč: nikolč nepochybUgi, ančž
chci, aby kdo o mé praroowěrnostč pochybowal:
aby ale tcn ústaw dlaUhý wťk dofélhnaUti mčl,
to, račtež dowolčtč, mi gest nepochopťtedlné.
Wěčnost gest welké slowo! Wždyť býwali na
swětč slawnj a mocnj núrodowé, weliké a roz:
sélhlé řjsse! Když stúlť w kwětU fwém, myslčlo
se owssem také, že wččnosti wzdorowatč mohau:
ale čaš ge předce pohltil!

Farúř. Slawnj núrodowé a welčkéťjsse
owssem pohynuly, a nenj po nich leda gen sot:
wa památky. Pro důkazy nenj núm tťeba da:
lrko zacbeizeti.j Takť u.u abych po stopě my:
sslének wassčch pokračowal, no pččpomenu, že i
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ncirod židowský. drUhdy slawným a mocným
býwal, nynj pak rozptýlen po wesskerém swčtč
blaUdj bez krúle, bez chrúmU, bez obce gako ne:
blahý wylaUčenec: a wssak we wssech těch bam
ťjch ťasU, kteréž dopUsstčnjm Božjm národ ne:
ssťasťný potkaly, zachowal se swatý zúkon, gegž
Bůh skrze Mogžjsse gemU byl dal; na důkaz,
že co Božského půwodu, w baUři časň neža:
hyne. Z sám Božský zakladatel nowého zú:
konawygúdřilse: že Uepřissel zákon starý
erssitč, ale potwrditi. Ba č otennowý,
Synem Božjm j núm zgewený zúkon opjraly se
dostč zčlhy mocnostč protčwné, nsilUgjce, aUtlaU
bylčnU hned w prwnjm wznťkU a wzrůstu UdUsiti.
Uweďte fobč gen na pamčt, co tU od osmncicti
fet let w bčhU časU pořostalo rozlťčných kacjř:
ských strčxnek, kteréž gčže wssech stran tjsnily a
sUžowaly; uu a hle, čjm erážněgč po té ne:
beské bylčnč sslapali, čjm che gi hyzdili, u u
tjm che se wzmáhala, tjm Utéssenčgčrozkwjtala,
tjm wýsse pozdwčhowala hlawy swé. u Qstat:
ně se nad slowem wččný, wččnost Uepoza:
sřangte. We smyslu, w kterémž gá ho U přj:
ležčtostču této Užjwal, nenj zagčsté žčcdného od:
porU. Gestiť to, abych tak řekl, žpůsob mlU:
wer, gakých múme w lidské mluwč che; nn
U Boha arcčťwsseckogen anhú přjtomnost!
Wždyť pak o leckterém pewném hradU, o twrdé
skčlle a t. d. řjkčlwčxme, že wččnostč wzdorUge,a
uu a ono dostč malé pohnUtj Ueb zemčtřesenj
chNynj giž přeš Z00. Red.
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gegich základy pohnaUti, a ge na prach rozdrtčti
může: uu i pročbychom slowa toho nesmťli
Užjwatč o ústawU Swatojansleém, genž ten mú
sobč wytknutý Učel aby núš pod mocnau ochra
nU wlastence nasseho oslaweného k ssťastné
wččnostč Uwúděl. Gčž do tolik tčsjc let za:
lbowúwú Bůh tolikero drUhů zwjťat, žčwočichů,
stromů„ kťowčn, bylin, traw, a giných stwoťe:
Uých wčcj; u la mčl dostč sily od wččnostč, aby
Udržel mčllčony swčtů w bčhU a w poťúde
gegťch. Mysljmť že také bUde mjti tolčk moci,
fjly a milosti, aby Udržel Ustaw Swatojanský,

zákon Geho, wůlč Geho rozssiťugjcj, blaho lid
ské časné i wččné wyhledawagjcj, a den co den
ch a che upewňugjcj; uu ba mysljm, že ne
bude mU nemožno, Udržeti před zlobaU lčdskaU
slowo sroé, wůli swaU BožskaU w knihélch
Swatojanských složenau. Neboť pewnč na
tom stogjm, že kU zwlcisstnjm zagčsté swým
núm i potomstwU fpasitelným zúmčrům Božj
moc a newystjhla dobrota, zakladately, rozssč
řowately, a wssemč gednotliwě přťstUpUgjcjmi
fooanUdy, Swatojanský ústaw negeU zarazila,
ale č k wzrůstU geho dopomaha, a gak ona kU
wznikU a rozssjřenj geho dopomúhčx, dopomůžeť
i k žachowč:nj. Po stU letech potomci ch bU:
daU welebčt Božj mocua dobrotn ze zachowúnj
Swatojanskčho ústaron: nežu my gi nynj hnč:
wňme wč:hawostj swaU U přistUpowúnj kněmU.
BudaUli lťdé hledčtč, aby tuto wůlč Božj nč:m
SwatojanskaU UkúzanaU k swémU čegťných„do:
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brémUa obraceli, půgdau za tjm bezpečným a
gčstým wůdcem pťjmo k nebč.ee N bUdelč se ho
takto Užjwatč, a k prospěchU obracetč: nezagdeť
nikolč, alebrž den ode dne ďesilowati se bude.
Súmť Bůh požehnú č tomUto dle ke ctiGeho,
ku fpasenj dUssj začatémn, a dá wznik pracjm
a snaženj wssech ústaw ten gakýmkolčw způso:
bem podporUgjcjch. uo Zassellčby wssak, anebo
pťestallťby ústaw ten, u stane fe to gen ne:
přččinlčwostj a zlowolnostj lčdskaU; ou uu žagde
a přestane gen U náš: pťegde ale od nčxš Ue:
přčččnlťwých a wlažných uu nebo docela stUde:
ných, gako onen schen we dewenj, gincim,w
kdež lčdé wňle Božj fobč ch wážiti, a 8 nj
zciroweň o záwod 8 Bohem pracowati bUdaU.
Tam uu námč zahozený, sobč bUgněgč počjnati
a aUčiUkowati bUde; wu tak gako nynj kťefťan:
stwj tam kwěte, kdež prw pohanstwj bUgnělo;
a tak č naopak, kdež nynj pohanstwj se Uhosti:
lo a sjdlj uo kťesťanstwj naděgného ondy a
hogného owoce neslo.

Qsadnjk. Wsseckodobře, welebný Pane!
Kterak mť ale wyswčrljte zaniantj Dčdicle
swatého Waiclawa, kteréž, tUssjm, podobný fměr
mčlo 8 Dědčctwjm swatého Zana, apředce než
sto let mčnUlo, zahymllo, a k wěčnosti nčkoli
nedospčlo?

Farúř. Gak? u Wy máte powčdo:
most o Dčdčctwj Swato:Wáclawském?

P Čtěte gen a. čiňte dle řnib: ddPane zůstaň 8 námi (e a wUtě
chu w whfokém stářj (e
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Qsadnjk. Neraěte fe tomU tak dčwiti!
Mámť djfmo swaté tisstěné gako drahé dčdictwj
po nebožtij otci, a na prwnjm lčstU bťblj této
stogj dole pod čaraU: Núkladem Dčdťctwj
swatého Wúclawa. uo To, Dčdictwj mčlo
aš krčrtké trwúnj? uu

Farúř. Aš tak krčctké, gako zrno do
zemč whozeně. u Zdáť fe owssem okU nassemU,
že porUssenj wzalo a zahymllo; uu ale ble, po
něgakém čase opčt žčwota Uabýwá, wzrůstá, a
hogného UžčtkU přinássj. u Podobnč dcilo se
i 8 Dčdictwjm fwatého Wúclawa. Bčhem weilek,
nepkanj wčků, a gčnýmiaokolččnostmi, o kterýchž
by dlauho č těžko bylo mlUwťtč, owssem na oko
zmaťeno gest; ale gen na oko, neboť nč:kladem
ústawU tohoto dosawčxde wycheizegj knčhy; u
a gfaUť to knihy sskolnj, tak nazwané Uormúl:
nj; tedy knčhy pro dětč wasse, gen že přč Učch
nestogj pod čáraU gako U staré Bčblj wassj:
Rérkladem Dčdťctwj fwatého Wacla:
w a. u uu Ustaw ten tedy nezahynUl docela,
alebrž gméno swé toliko zmčnil! Powstalť, abych
tak ťekl, z hrobU, a to wjtězoslawnč; na dů:
kaz, že wčci Božské nezachčrzegj, byť č okU nae
ssemU žmařeny býtč se zdúly, nýbrž že nezpy:
tatrlnaU mocj Božj w giném a giném twarU
opět se wyskytngj, žiwota nowého nabýwagjce.
uu Múte gesstč nčco k namjtčmj?

Qsadnjk. Nerúčjteli se horssčti, powjm
gesstě, co mč na myslč tane.

Farúř. Powězte bez ostýchúnj.n Gú
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wúm rád na wssecko odpowjm, u a chwjlka,
klxrrauž w rozmlauwúnj spasitelném strúwjme,
nebude bohdú ztracena.

Qsadnjk. To gedčné mč do hlawy ne:
gde, že ten ústaw Swatojanský tak pozdč swůg
wznik wzal? Proč ne pťed sto, nebo che lety?

Farúť. Před sto a nčkolčkaletwu rokU
1729 byl teprw swatý Jan ža Swatého wyl

. hlússen. Proč UplynUlo celých sto a che grsstč
let od wyhlússenj za Swatého sw. Jana Ne:
pomUckého, než wznčkl a založen byl Swato:
janský ústaw, nemůžeme přjčtnU Udatč. Gedčné
to wjme, že proto nepřestúwala dobrota Božskú
na giných strcinkeich k spúse člowčka pracowatč.
Když wssak tohoto sobč mnohý newssjmal, a
na sobě Utrúcel a mařčl: pohledčl fnad swatý
Zan RepomUcký, a popatřil fmUtnč na swé
Ubohé wlastence a kragany české, kterak že kazeň
a dobre mrawy hynaU, slčtowal se nad mimi,
Ugal fe naš Ua wěčnosti; u a mage nadčgč,
že se polepssjme a k bohabognémU žiwotU se
obratjme, zadržel a zadržUǧe orodowanjm swým
před trůnem Božjm au božskaU moc a fwra
wedlnost, aby Uciš dle dciwnéhoxzaslanženj ne:
trestala. W tom žeimyslU nciš č w tom swém
swatém Ustawu k BohU zase roolň prostredkem
spasitedlných, Učenýmť mUžč sepfaných knih,w
kterýchž mnohotwárnýmč barwamč a w rozma:
nčtých obrazech wůle Božj nam k plnčnj se
předstange, na srdce klade, a k nčesledowánj
předkleidú, abychom tak trestů Božjch Ussli,
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a ssťastnč do wččnosti se dostali. J byť tedy
bylo sebe che let UplynUlo, než Swatojanský
ústaw byl fe začal, na to my nťc nehleďme.eer
Nle radťgi k tomU se mčgme, abychom dobré:
ho, kteréž nese, čjm che tjm lépe Užčlč, a tU
pjď toho nasseho kratičkého žčwota, co neim gen
lze, kU prospčchU dUsse swé obrútčli. Yno, k tou
mU se mčgmc, a každý dle možnostč přispjwey:
me, abh Uččnkowčmjm ústawu toho bUď ze sil:
ného zťmnjho koťenU, gemUž žčxdnú přjrodnj nec
hoda Usskodčti nemůže, genž žúdnémU wčkU a
stčlřj, ančž wyhynUtj nepodléhú u pUčela po
wssecky wčky garobUgnéc sjla we wetwe se ro :
ssťťUgjcj a kmen sjljcj; anebo abn z nčho ga o
z dozrálé bylťny tolčk dobťe zralého femena wy:
padúwalo, aby aspoň wedlé starého a sesslého
kořene a kmene, nowé rostlčny pro nowé wčky
a potomstwo w mladčstwé krčxse se zasadťly a
zakoťenily. u Lépe pro nčxš, že po sto a che
letech 9fme fe o prostrede tak spasitedlném do:
wědčlč, ou než abh nam to gesstč za sto let,
nebo nčkdy bylo zgeweno nebýwalo au Hle,
8 gakaU wdččnostj pťčgjma k dwacjtťletémU ža
lčxťčodsauzený wězeň, ť po desicč w žalarč tU:
hém prowzdychaných, a pro febe ztracených le:
tech, nowý prostředek, gjmž bo se na ostatnjch
deset let wykaUpil: a my nemčlčbychom sez

e Zakladatel náš Hanitýť zalošil ustaw Swatojanský, bp bpl
památn kem prwnjho stoletj za Swatého wphlássenj
Jana epomnckeho, gak sc tobo každý w žiwotoplsU
welebneho Zakladatcle, rokn 1889 třskcm wpdaném,
dočjstimůže Rcd
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toho těssitč, že třebať w polowicč wčku nasseho
wýhody a Užirky Swatojanského ústawU a Dč:
dictwj na Uáš dossly, uu kteréž plynan ze črenxj
knih, uo z občtj mssj swatých, modlčteb celého
zbratřeného Swatojanského lidU; a že se núm
pomoc ze wssech a na wssech stranúch podúwú,
že obětowanaU pomoc dUchownj geden gako
wssťcknčfobč pťiwlastnčtč můžeme. uu Ztratčlť:li
gfme my půl wčkU, u nebywsse w Swato:
janském Dčdčctwj, uu wstUpugj djtky a celé po:
tomstwo zcela k těm wznesseným hodům, nč:mi
gim pťťpraweným, a núš w nich žehnagjcjm.
Kdož může náležčtč wčděti a rozsaUdčti, proč
od počátkU UplynUlo čtwero tčsjců, let, než swě:
tU starozúkonnij uu a Uúm wssem Bůh fwaU
u Synem Neyfwětěgssjm zgewenaU wůli w
Uowém zúkonč gest oznúmil? Co tU mohlo oswj:
ceněgssjho býtč lčdU nad oUen starozúkonnj?
Předce ale Uežahč:lela prozřetedlnost Božskéc w
tčch čtyrech tčsjcjch letech. Kladlať totiž proroky
Božjmi zčxklad k nowémU žčxkonU Synem Bo:
žjm zwčstowanému, swaté otce a giné núbožné
w pťedpeklj skryla, u ažbyj tjm wyknpitelem,
genž přčgjtč mčl, wyswobozenčx bylč; zakládala
tU ohromnaU a welčkaU řjssi, gťž ani zlost lťd:
skú, ani brčmy pekelné erywrátj. N gak mno:
hotwarných prostředků Užjwala, aby lčd twr:
dossjgný po swé wůlť Udržela; podobne či
njť č nynj, č wždy činťtč bUde J Ustaw Swa
tojanský, za nassich tčchto let wzniklý, tentýž
raz do sebe mč: N my dčkUgmež Panu za to,
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že po sťo a che letech se mUzaljbilo, w Swa:
tojanském Dčdictwj Uáš k sobř takořka tčahnaU:
ti; ljbeyme wraucnč a frdečnč tU nécš dosawad
ochraňUgjcj a ossetřugjcj otcowskau rUkU!

Qsadnjle. Prawjť se, že DčdictwjSwa:
tojanské gakýmsi pciterem Hančkýřem bylo ža:
loženo. Ten pan páter Hanikýť byl člowčk
gako gú, a nebo ať raděgi djm, člowčk gako
každý gčný. Mámliž tomU Uwěťčt, že se libo:
wolným odkazem geho zgewila wůle Božj?

Farčtř. Llnč w starěm, anč w nowěm
zúkonč neoznčxmil Bůh wůlč swaU lidem ginč:k,
nežlč člowčkem. Mogžjš a proroci, gimižto
zwčstowún zcikon starý, byli gsaU lčdé gako my:
nu a zákon Uowý ohlč:silnúm Bůh:člowěk,
genž wzaw na febe tťlo lidské, xzpůsob slUže:
ijka pťigal, kU podobenstwj lťdj Učťnčn, a w
způsobU nalezen gest gako člowěk.a: Bůh poslal
Shna swčho Neyswčtčgssjho na swět w způsobU
člowčka, a lid w člowěku poznal moc Bož:
slean,j w tčle lidském bthgjcj a aučinkUgjcj. uo
Neslyssel:lč gste, že lčd Jsraelský mage slyssetč
přikúzanj Božj š hory Sčnač, strachem a hrů:
zaU se třásl, a nčkolč z úst Božjch, alebrž z úst
člowěka, z úst Mogžjssowých ge slysseti žčle
dal, ťka: dNechť nemlij Bůh 8 Ucimi, aby:
chom fnad strachem nezemřelč.ee Ze Mogžjš
byl člowčk, to Zfraelčté dobře wčdčlť, u a
předce ctili w něm nč:strog Božj, gjmž Hospo:
din wůlč swau gčm oznámil, lepssjho nč:stroge
fobč anč nežádagjce. Člowčk tedp býwň nú:
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strogem Božjm, gjmž se ncim droůle Božj ozna:
muge; za to gemU dčkugme, gčného a lepssjho
nústroge n„ežúdagjce a nehleduagjce.

Qsadnjk. ij, welebnýPane, na
koho narúžjte. Byl:lč ale pč:ter Hanikýť nú:
skrogem prozřetedlnostť Božské, dalo by se to
snad twrdčti i o wssech tčch, gessto k Dědťcle
SwatojanskémU přjfpčwky peněžitými bUď giž
pťčstaupily, anebo bUdaUcnč pťčstaUpj.

Faréař. Rechybjte wěrU, tomU:lč mjněnj
wer přčložjte. Gestčť to wěc, kterúž se, abych
tak ťekl, gazykem lčdským, byť sebe wýmluw:
nčgssjm, anč wyslowčtč neděc. Gen něco na:
powj:m Kdo fe wňlč Božj, kteražto wždy do:
bra a fpasitedlnú gest, neprotčwj, ale č hned
perij wnUantj gegij se poda: tohoťona
nepropustj, leč geg byla celého prowala, pro
kwasilaaproměnila; tak že w nčm ginčx wůle se
neozýwú, leč gen Božskú. N tUť člowčk gfa
nadchnUt wůlj wyšssj, Uezpomjnú gčž potťeb
čafných, nčc se Ua swčt a žadostč geho neohlj
žege; alebrž gj tolčko žťw gest, gj dýsse, gj se
zprawnge, gj gedna a gj č Umjra Protož take
bylo, rozumčgtež mč dobře paterowč Hančký
řowč, wůlj Božj progatémU, a giž ne sobě, u
ale tolčko roůlč Božj žčgjcij tak snadno, obě:
towati Uschrčměný poklad swůg, tčfjc zlatých na
stťjbře, gakožto zúklad k Dčdčctwj Swatojan:
sčémU. Qbčtowalť ge ď lehčjm a radost:
nčgssjm srdcem, než mnohý bohúč, defetkreit
che magjcj, nčgaký neberný dwacetnjk dčUčse
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Uwolj. u Tolčk wjme o púterowi Hančkýřowi.
uu Kdo byl druhý ten zakladatel Dčdčctwj
Swatojanského, kterýž anč pozncin býtť nechtčge,
tolčkéž tčsic zlatých občtowal, anťnewjme,cke proto
wssak nikolč nepochybugme, že oba tčto dUchem
swatým nadssenj mUžowé, gakož č ostatnj wssč:
ckni, kteřjžto k Učm se přiwtělčlč, stali se nú:
strogč wůle Božj.

Qsadnjk. Zel BohU! Rynj wjm u
Wassnostťn hlaš prorúžj wnťtřnostč mé; u
wjm, že gň to gfem, genž gsem fwůg neberný
dwacetnjk uu gako žertem Dčdčctwj Swatojan:
skému občtoroatč chtčge, w ruce geg nčkolčkrčcte
obrútiw, fchowal a odessel. Slčbowalčť mi dčxti
knčhU k čtenj; občt mssj swatých a ostatnjch
modlťteb: wssecko gsem to zawrhl, po wssem
hlawau hodčl, a gako zlý dUch gťm se wyfmúl;
kde š koho gsem byl wu gesstč zrazowal, 8 kým
gsem nčkdy nemlijwal, kam Uechodjwal: š tjm
gsem fe do ťečč dal, tam dosscl, gednoho čdrU:
hého zrazowal, aby do ústawU Swatojanského
newstupowal. Gčc wjm, že we mně ten Božj
pofel nebyl u gjmž mčla gťným wůle Božj
w 7zneimost fe Uwésiť u gako w tčch dwaU
dUchownjch osobúch. Kdyby takowych, gako gčl,
bylo che u nebylby Ua wěky ústaw Swato:
janský založen! Wůle Božj musi zwjtčžčti nade
wssjm wzdorem, to widjmč patrně. Celú obec
nedbala na mau ťeč a twrdohlawost, wsťaupčla
pťedce do ústawU: wua gč: zde zahanben, gako
e Dálegi dočtcte se gména geho. Red.
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že spolkU wywržen stogjm, o milosrdenstwj Božj
a smilowécnj profe. nu Djky Bobu! že gsem
tak ssťastný byl, Uenadč:le fe š Wassnostj segjtč.
uu Snad mi to potkčmj od Boha saUzeno bylo,
aby Wassnost mne z mého bludU z strany Swa:
tojanského Dčdictwj milostiwě w.ytrhla; neboť
gsem sc proti nčmU swým Ustawččným rýpčmjm,
Uepředloženým tlachč:njm, a gčných swčldčnjm
nad mer prohťessil; snad bych byl celaU obec

efwedl, kdyby w nj DUch swatý a wůle Božj
nebyla se ozýwala. Gú byl sspatný, jano pťm
wrúcený ncistrog k wywedenj Božských úmyslů;
dey mč Bože dUcha dobrého! Gú Wassnost
držjm zrowna za angela Božjho, wyslaného,
aby mne zachowal a wytrhl š hřjchU, do kte:
réhož gsem reptúnjm protč ústawU Swatojan:
skémU zawinilým zabčhl!

Farář. Nechybčl gste, že we mne posla
Božjho widjte a poznúwúte; u a gú také ne:
chybjm, ťeanlč wúm, že wúš dobrota Božstú
dlaUhoshoijagjcj a na polepssenj čekagjcjgesstč
milUge,.a we mne wúm dobrého angela u ne:
bolťž posla Božjho seslala. Tak gako na rozej
cestj stogjcjmu, a po wůdci se ohljžegjcij mla:
démU bohabogňémU Tobičrssowi Bůh angela
swého w způsobU spančlého a nad mjru wljd:
ného, k doprowúzenj geho pťjwčtiwě se mU o:
bčtUgjcjho mlčxdence u dobrotčwč poslal: tak i
nécm časem fwým Pčm Bůh núš swan wůlč i
člowěkem zwčstowč:wú; tak i núm swé božské
wedenj, opatrowčmj a ochranU č člowčkem obč:
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tUge, a takořka wnUcUge; protož každého do:
brého čloweka u w němž dobrotU a milost
Božj UhosřčnaU a bthgjcj spatřjte a seznúte,
tohoť se pewně š dUssj i tčlem přidržte.

Qsadnjk. Wýmlanostč Wassnostinča
důwodům přednesseným nelze mč déle odporo:
watč. N snad bych anč tolik nčxmjtek byl ne:
Učinil, kdyby gen o ty penjze, kterýchž předce
gen k tomU newyhnUtelnč potřebj, tak zle ne:
byťo! Nassťncč zbýwč: welmčmňlo, coby kgčným
dobroččnným aUčelům obrcilčtč mohl.

Farňť. Meyljte fe, přjteli! Pťč dobrém
a opatrném rozdělenj přjgmú a wydúnj, obé:
mU lehko dú se wyhowětč. Ugmetelč sobč gen
něco z potřeb časných a tčlefných, szde wúm
zagisté gesstč nčgakú čústka, kterauž byste wyna:
ložitť mohl kU orofpčchU nesmrtelné dusse swé,
a na potřeby gegj. u Gako swět a tčlo žčxdčx
daň fwaU, tak gi žúdúč dUsse nasse. Což gste na
rozkaz zúkpnů zemských wynaložiti mnfel pro
časnost wezdegssj, toho nechúte zde: což pro dUssč
Učinjte, wezmete sebaU na wččnost. SUďte sám,
nezasluhUgelč dUsse, genž tělo po celý čaš žtwo:
ta wodjc, až k hrobn doprowodčla u a gesstč
i za hrobem, gfauc nefmrtelna, žjtč nepťestč:wú,
mnohem wčtssj péče, opatrnostč a ssetrnosti, než
bratr gegj marnčwý a zhýralý, to hřjssné tčlo
nasse? N ťeknčte mi Upřjmnč, kdybyste tak,
uu čehož Bůh nedopnsť, a: těžce se rozstonal:
ždalč byste ssetřil peUčžité wýlohy, kdybyste nj

6
Hlaď duchownjho pastýřc.
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fobč k zdrawj ztracenémn dopomoci mohl? Ne:
občtowal byste milerúd tťeba i polowčcč gmčnj
swého, aby wúm bylo spomožer?

Qsadnjk. Toť zagisté powčnnosřgedno:
mU každémU samým Bohem Uloženú; a tU:
ssjm, žeby člowěk ihťessil, kdyby pro zdrawj
swé i poslednjho kreycarn newynaložťl? Wždyť
by, mage bohatstwj tohoto swčta, a gfa ncmo:
cen, geho ani radostnč Užčti nemohl!

Farčcř. SkUtečně! Můželč pak ale dUsse
gaké radostč tam Ua wěčnostč Užčtč, nepťčspčlo:lč
se gj zde w časnostť? u Wežmčte sobč přjklad
z bohatce w sw. Ewangelčum. Co prospčlo
gemu zdrawj tčlesné a bohatstwj žde na fwětč,
když se, dokUd na žčwě byl, o dUssťUepostaral?
Bohatým owssem byl na dfwčtč, ale nynj chUd:
ssj nad Lazara, w pekle se trápj, prosj o krůe
pčg wody, a uu nedostčxwúgi. u u Nemeili
dUssewětssjho, n nemú zagisté menssjho po:
žadowčmj na mohowitostč čafné, než tělo. Wťz:
te, že toliko dnssj, wsse co mcite, gste zjskal. N
co platno člowčkU, prawj Syn Božj,
byť č celýllswčt zjskal, a na dussi swé
sskodU by trděl? Co platno ždrawj tčlefné,
nenjlč dUsse zdrciwa, to gest, nenjlč hťjchů pro:
ska, a ctnostmi a zeisluhamč opatřena? Neza:
slUhUgelčž ona, gfaUc dUchem Božjm a k obra:
žU Hospodčnowu stwořena, wětssj opatrnostč a

lpéče, než télo, genž gest toliko gegj wetchaU
schrúnkaU? Zjskal gste mohowčtostč čafné bez nj?
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w Gegj to byly schopnosti, kteréž wčcm wprň:
ci prospjwaly, agegjto sjly, kterýmižto gstegmě:
nj swého gakéhokoli nabyl a rozmohl. uo NUže!
nemalčž ona pranččeho z toho mjtť, že po tolik
let tčlo wodila a řjdčla, a k nabotj ziskU ča
sného dopomahala? Člowěf gak sam prawjte,
wynaložj mnohdykrate poslednj penjz na chura
wé neb Uemocné tělo swé, a předce než mine
rok, mčsjc, neb den, na wěčnost w bolestech od:
chčlzj. N byťby i lékaťskau pomocj zdrawj se
mU dostalo, u na dlauho to předce trwatč ne:
může. u Gčný, postonúwage nemocj Uezhogi:
tedlnau, nessetře wýloh, aspoň k Ukrocenj bolestj
nemjrných, za drahé penjze wyhledúwú pomoci,
arci Ueplatné: u proč medle wáhú občtowatč
též aspoň nčco na Ukrocenj bolestj, w trestU
wččném gemU přťprawených, kterýž fe chystú na
mnohé prowťnčnj speichané w tčle, a skoro žú:
dným pokúnjm neshlazenée.e Takto zagisté nen,
gednú gen mladý muž w chUrawostč swé, u
naojnčlť fe k tomU, a snad gesstč wýsse, č wč:
kem sefslý, k hrobU se bljžjcj, pťedchUť wččnosřč
a trestů Božjch w sobě baUťčtč slyssjcj, wetchý
sťaťec; gemUž rozUm i cčt řjci mUsj to, že w
tom wetchém, od Ustawičných .nedUhů ztrýznč:
ném, pracj žpotřebowaném, hřjchem a nepra:
wostmi fesláblém těle, dusse nesmrtedlnci déle
přebúwati nemúže. J byloby tedy slUssno, od:
wolčlwati se na těžké časy a na mnohé wydúnj
tU, kdež netoliko fobě, ale i potomkům swým
slawnaU můžeme zůstawčti pamútkU , pťistau:

62ee
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piwsse k takowémU spasitelnémU bratrstwU, ge:
hožto aUdowé wssicknč gednak obětj msse swaté,
gednak modlčtbamč sobč wespolek přčspjwagj,
gakož we člčmkUo decowčmj Swatýche wě:
řjme ax wyznúwčxme? Byloby slUssno, nic sobč
toho newúžitť, aby Pán Bůh núš, Slčtownjk
wěčný, reiččl ohled wzjtč Ua to, což gsme my pxi
pro sebe č pro djtky a potomkn Uččnťlč, chtěgjce
gich nawéstť, aby č onč tjm gistěgi po přjmých
cestúch krcičeli? N proto aby núm gednomn w
drUhém, prwnij skrze drUhého mčlostiwč od:
pUstčl, ǧedno i drUhé po wsseckU wččnost na
sprawedlčwaU wcihU položil, a což gednomU po
wnrownčmj sprawedlnosťč Božské zbýwalo, drU:
hémU nUzněgssjmu a chUdssij aby milostčwč
přidal a pťčsaUdčl. uu PochopUgetelč gsž, přj:
teli milý, gako fe člowřk starú o ždrawj swé
tělefné, a hmoždj se neUnawenč pro zčsk časný,
tjm che že slUssj hledčtč Ua žisk dUsse, to gest,
na spasenj gegj wěčné. Ččlť wúm to méem ge:
sstč ssjřegi wyložčtč?

Qsadnjk. Nčkoli, welebný Qtče! u
DčkUgčť za každé slowo! U mne, UgissťUgčť
Weiš, nepadlo na skúlU. Wssecko, co zWassno:
stiných úst gsem nynjslyssel, gest a zůstane swae
to:swataU prawdaU. Napraw mne, ť wssecky
raUhače a Utrhače Pém Bůh sám. Srdečnč
přegč a na Pčmu BohU žúdúm, aby ten bla:
fhoděgný Swatojanský ústaw drn ke dni ch a
che přjzniwců a přútel nachúzel; tak aby gimč
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sesjlen gsa a rozmnožen, tjm auččnliwěgi se o:
pjratč mohl hanlčwým odpůrcům, z gakých gsem
gčl snad geden z neypitoměgssjch býwal; z ge:
gčchžto, wssak práwě bohatecké, lehkowúžné, o
spasitelné wčcť nedbagjcj řady této chwjle wy:
stUpUgi, a k pčjzniwcům Swatojanským po
wssecken čaš žčwota swého š celau rodčnaU swaU
w žčwotč č w smrtč swatě se pťťhlassugj. Zato,
že gsem protč šbjrce k Dědictwj SwatojanskémU
uččněné reptal, ba i gťné od přistaupenj wsse:
možnč zrazowal: mohUlč dosawad býti spolU:
audem w obci mezi sau„fedy, za pokUtU súm
sobč uklúdčxm, rčxd a mile dwog: i trognč:sobný
přjfoěwek podarč. Chcč č še swaU rodčnaU
zwlússť co spoanUd přčstaupčtč. Tak žrowna
řefnn, sám se chcč potrestatč, abych, pohorssťw
obce a sanedstwa, naprawčl, gako nčkdy Za:
chčuš, učtwernúsobným pťjspčwkem. Wtdčlo:li
mne faUsedstwo, že gfem dal w obcčpohorssenj:
ať widj i pokánj a předesslé chyby naprawenj.
Tolčko prosjm, abyste pro nerozweižliwost maU,.
a lehkowúžné odporowč:nj nerúčiť mne z lásky
a modlčteb swých wlečowatč!

Farciř. Ny u cožto si mysljte pťjreli?
Negfemlčž gei Učednjk a slUha Toho, genž i
nepřčxtely mčlowati welj? Bnďte gist, že gsem
fe na wéaš nehorssčl, gen ale wčxďlitowal: wždyť
gsťe byl pomlauwačným a Utrhačnúm lčstem w
nowťnúch gen fweden, saudčw, co weřegnč od Uče:
nčho púnatiskem wysslo, že to co bjlý den musj
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UpanU prawdaU býti. Když maU radU pťčgmete,
gistě spasitelnč Učinjte! Sebe tjm způfobem pťed
obcj osprawedlnjte, arodčně swé pčknaU pamútku
po dfobě zůstawjte. Gci wčcš 8 wassj rodinaU k
Dčdťctwj SwatojanskémU ohlčxsim. Deyž wúm
Pčm Bůh na orodowúnj swatého Jana, abyste
také tak po UplynUtj této čafnostč š celaU swaU
rodinaU w kniže žiwota zaznamenčm naležen
byl. uu u Pún Bůh wciš doprowúzeg!



No.;mlamUúnj
mcši faráťem a některými esadnjky obee Ztrášnickě,
ša pčjlešitosti kťesťanskěhocwiěenj tam oďbýwaného.

Farúř. Wyložil gsem wčtm dneš, milj
osadnjcč, gak nedčle a swútky sročtiti slussj;i
podotkl gsem, gak žúdaucj wčc by bnla, kdobyste
w nedčlč a we swútek hodčny odpolednj doma
U prostťed rodťn swých trúwčlč, dobré, Užitečné
a wzdčlúwatelné knčhy čjtagjce. Mohlčbyste fe
mne slussnč otcižatč: Qdkud roezmeme knčh?
Na to odpowjm, že wňm nebude tťeba pro nč
daleko chodčt, pťčstaUpjtelč w hognčgssjm počtn
k Dčdictwj SwatojanskémU, genž audů swých
každoročnč gednaU neb drUhaU přewýbornau
knihaU podělUge. J mám ža to, žebyste pak,
wč:žjce z nčch gako z něgakého pokladu fpasiteb
nč: Uaučenj a rady, za krútký čaš č lepssjmi
lidmi i dokonalegssjmč kťesťany se stčxwalč. u
PamatUgete:lčž gesstč na to, což gsem o obrácenj
lotra na kťjžč wisjcjho řekl? we Nozgjmánj
UmUčenj Pčmě obrčxtilo giž mnohého lotra,
wzleřjsilo mňohého Lazara w hrobU hťjssněm
hnčgjcjho. J chopte se núboženských Swato:
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janských knih, eo 8ťž 9saU wyssťy, wochúzegi, a
wychéczeti bUdaU, w nichž se na negedné stránce
o probuzenj, obrcicenj a naprawenj hřjssnjka
gednčc, w nčchž překrúfné přjklady Swatých a
oslawených pťútel Božjch k nč:sledowěmj núm
pťed očt se sřawj, a pocjtjte brzy na sobč awe:
likaU žmčnU. ua Znowa se Snn Božj pro núš
nenarodj, znowa se pro nč:š mUčitč nedá, aby:
chom se, patřjce na Geho mUky, gako Lotr ka:
gjcj, obrčxtiti mohlč. Qnť giž nynj oslawený
očekciwci nčxš w nebefjch na prawťci the fwé:
ho, odedž gednaU přigde, saUdčt přjfnč žčwé č
mrtwé. Q gak bych přúl, abhste se ke dnč
tomu hroznémU žúhy přčprawčli.

Prwnj osadnjk. Mybychom,welebný
Pane, též rúdi za pťjkladem gťných obcj k to:
mU Dčdictwj SwatojanskémU přčstaUpčlč; ale
obúwúme se, abnchom tjm něgaké břemeno na
obec nassj neralčlč, pro kteréžby fnad dčtč núm
w hrobě pťedhčxzky ťčnily.

x Farčlť. Jerusalémsstj nemohlo wětssjho
břemena a wťtssj bjdy na dčti swé Uwalitč,
než když pohrdlč milostj Božj, kterúž se gťm po:
dúwala.

DrUbý osadnjk. Kdyby to gen pťi
gednaU složeném platU, gak seprawj, nawždy
zůstalo, a kdybychom gen nemUseli někdy přč:
plcicetč! Takowého přťplúcenj mnohý se
bogj.

Farúř. TomU wěru gen Usmčxtťse mU:
sjm! Čtčse prawčdel paraǧraf desútý, tak do:
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čtete se, že se stanete aUdem po celé žčwobytj,
bez dalssjho připlácenj, tak že nenj se co obci:
watč„ aby kdo k čemU che potahowún byl.
Toho se gedenkaždý ťna zadnj strúnce ljstkU
zcipťsnjho může dočjsti. N skoro bych za to
mčl, že Uedůwčra wassťmč slowo progewenú,
Urcižlťwú gest. J což ani takowémU weižegné:
mU zúwažkU nechtčli byste wjry déctč? Ustaw
Swatojanský k slowu swémU po 11 let až po
tUto dobU wěrnč dostúl, a ani od gedinkého aUda
swého nad wykúzaný teU penjz nččehož che Ue:
požécdal, a k tomU bohdú i bUdaUcnč dostogj.
Poněwadž pak počet aUdů geho, a tjm famým
č peněžťtý základ den ode dne ch a che se
množj, a nad očekáwúnj wžrůstú; můžemeť
danatť, že na bUdaUcnost blahodčgné aučťn:
kowúnj swé gesstč znamenitč rožssjřj; a toto,
rozuměgtr zafe gen, bež wsseho připlúcenj. w
Ll pro obyčegný bčh wčcj múmeť slowo wyfoce
důstognaU konsistoťj dané, o kteréž wčřčtč mm
sjme, že giž fama ža sebe k nčmU po wsse časy
dostogj; a nadto prawidla Dědťctwj Swato:
janského od samého staťe Púna gsaU potwr:
zena, xd nťčemž tedy hlawnjm bez nowého po:
wolenj Geho famé stařské Gasnostč zlnčnčnal
býti nemobaU. N když Dědictwj toho fécm
Neygafnčgssjijať Pún a zústupceGeho,
wysoce oslawený wlčldať kréclowstwj Českého,
ijaťskčx Wýfost, Reyoschenčgssj Prťnc Nrci:
knjže Štěpún stali se dobrodčncemi,abčskU:
powé, knjžata a hrabata č cčzýchkragčn gsaU spolu:
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aUdowé: kdožby nestal fe naplněným důwčraU
aUplnaU w ústaw tak pewně a slawnč ztwr:
zený? BUdete wy pak na wččnostč žúkladečkU
swéholitowati? u Naopak, Boha bUdete pro:
sitč, aby potomkům wassjm chUtč a lásky dodal,
abo se gen neohljželč, a což k spasenj dussj
swých Učiniti mohaU, ochotnč wynaložčli; aby
se postaralč o dobrý den a o dobraU noc na
wččnosti; aby toho krúsného zéckladU,wcimč i Ha:
Uikýťemnúbožným k stawenj Swatojanského ústa:
wU položeného, u nenechciwalč gen zcikladem leže:
tč: ale aby stawenj to dál a dúl še žčxkladUna fwě:
tlo powýssowalč, ažby se na odiw celémU núbož:
némU katolickému swětU nadhernémU chrč:mU Bo:
žij podobalo. Wy gste U pťjkladU kaupčl
stawenj chatrné za pewné. Sotwa gste ge pře:
gal, giž oprawowat mejte že wssech stran, kde
gen oprčxwkU potřeba Ukange; wystawěl gste
súm pewné stawenj, a odewždčxwage ho djtkčxm
tťeba ť na smrtelném ložč nařčžUgete gčm, aby
ge, ať š menssj aneb wěrssj wýlohaU wdobrém
stawU zachowati hledčly; aby mn gako pamútce
slawné po wécš nepřčččnlťwostj swaU žahynautč
nedaly. u Toréž roznměgte i o úsřawU Swa:
to:Janském, pewnč založeném. Gen newděčné
djtč Uechúwci dobře Uspořcidané, w čemkolťwěk

žécležegjcj uo po swých předcjch zdčdčné wčcč
zagjti. Dobré djtč wčxžj si pťedky swými wy:
staweného , nebo gen začatého stawenj, a hledj
ge zachowatť. Potomcč gen ať dle wůle Božj,
a dle dobře spoťúdané myslť š tjm swatým úx:
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stawem hospodařj, na dUssi i na tčle gjm wede:
ni w dobrém ať prospjwagj , waš předky a za
kladatele do modlčteb swýchč sebe samých na
božnč zawjragj; to bUdťž péče Wasse

Tťetj osadnjk. Dey gčmto PčmBůh sám
do mysli, a obdať ge tjm swatým wnuantjm.

Farúť. Gest to w prawdč mrzké a hanobj
to člowěka, když mnohý nepowolaný a nenUcený
o tak spasitelné od tisjce saudných lidj za dobraU
Užnané wěcč, tolik rožpaků, trpkých úsudkú, nč
čemných weyžwnků, a k newystanj raUhawých
řečj pronassetč se nestydj. e

Čtwrtý osadnjk Slysselgsem,že dncho:
wnj otec Hanikýř to DědčctwjSwato JaUské ša
ložčl, a tak tussjm, nassťchpťjspěwků anť tťeba nenj.

Farúř. Toť se, milý přjteli, welčce mey:
ljte. Zaklademk nčgakémUstawenj nenj gesstě ho:
towé stawenj Na položeném zakladU mejť se
také ždč wyhnati We swé poslednj wůli wy
gadřil se onen zbožný zakladatel, že tolčko pr:
wnj zúklad činj, wywedenj že zůstange mi:
božnémU potomsiwa, a ctťtelům wlastence, w ne:
bč pťed trůnem Božjm oslaweného swatého Jana
Nepomuckého.,u K onomuto prwnij zčxkla:
BU pťčťxal gčný ctčtel swatého Jana drUhých tčsjc
zlatých strjbra Nynj pak gest na náď, abychom
pťjfpčwky swýmč dčlle stawčlč, ažby ono staweď
nj zařilo poromkům co slawna pamatka zbožnox
stt nass, a stalo se branaU, kndyž se lčdé Uwú:
dj na cestu k ncbesům wedach Čťlč snad naš
to mrzjwei, a býwúmelťž nespokogenť, když nam
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kdoš dobromyslný k wyweder ohromného a we:
lčkcinského stawenj zúklad byl položil, a na mj:
stč fypkém a pjfečném, až na rownost še ze:
mj, pewnaU žeď byl whhnal; kterúžto práce často
wčtssj wýlohy požadUge, Uež ostatnj we swčtle
nad zemj wyhnančt zeď? uu u chjliž lepfss
nčco než nčc? GakaU bychom my zčxslUhU mčlč
pro úsťaw, nechtjce přťspětč uu k té dobré a
wččné gčsičnč pro dussi nesmrředlnaU: u gessto
gčndý š weseljm a plesem klademe pro tčlo
hkjssné,a fmrtedlné gesstě wčtssj občt na oltécř
marnostč, hřjchU, fwčta a tčla u aneb abych
Určitčgč řekl, na obět giné čafné ztréctč nu a
skUtečné negistťnč!

Patý osadnjk Ny, tedyza penjzeinebe
sobč zakaUpitč možno?

Farař Darmo nenj ani fmrt,prawj
dčcwné přjslowj, a gest w něm wčrU Uěco praw:
dy. Qbrútjtelč čafný statek, mnohdykrňte fnad
nesprawedlťwě nabytaU mamonu, k aUčelům do:
brým, zeislUžným, u naleznete přččtely w nebi
za wúš prosjcj a fe přtmlanagjcj, gak prawj sčUU
Krťstuš Pčm. u Qbréctjteli penjze na Ukogenjhřj:
ssných žčxdostjtěla, můžete fobě za nč kaupiti i peklo.

Týž osadnjk Núčjtelč mi oak za to
stati, že, když k tomU Dčdictwj přčstaUpjm, nebe
sobč kaUpjm?

Farécř Nčkolčdo nezpytatedlných saudů
Božjch sčchatč gexst wčc welmč opowúžliwá: před:
ce alespoň tolťk wúm řjci mohU, že gčstěgi do
nebe přčgdete, když přťstaUpjte, než abyste u
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netolťko sécm fesod ústawU toho hanliwč a že:
hrawč odtahowal, nýbrž i gčné zrazowal, gak
gste to gčž dost Uepowážlčwě negednaU Učinil.
Q wčxš, dowolte abych požertowal, gde powčsť,
že rcid sč:žjte do loterče. Súzjte nepochybnč
proto, abyste wyhrúl. Ptútelč pak se ale kol:
lektora, když mu penjze na stůl kladete, wyhra:
getelč gistč, nebo ne? uu Hle, bez fúzky byste
newyhrčxl. Může býtč, že wyhragete w nyněgssjm
tahu, může býtč, že až nčkdy podrUhé, může také
být, že nikdá. uu Wsaďte do Swato:Janského
Dčdictwj: uu a gest nadčge u že Bůh, kterýž
žčxdného dobrého skUtkU, ba anč sstechctněho aU:
mysl bez odplaty nenechei, také tUto wúš bez
wýhry nepropUstj.u

Týž ofadnjk. Upo„slcchnutehdy a wfa:
djm. thra přigdUkWassnostem pro zč:pčsnjljstek.

Farécř. Zabralčť gfme fe mimo nadémj
do žertů, kxteréž k wčci rak wňžné nehrubč slU:
ssj; ale gen přčgďte, uu a gú wúm zatčmnj lj:
stek š radostj wyhotowjm.

Šestý osadnjk. Načtež dowolčtč, weleb:
Uý otče, gú gsem toho mjnčnj, že fe ty wysoce
wychwúlené wýhody Dědictwj Swato:Janského
předce gen pro každého nehodj. Tak U pťj:
kladu, abych od sebe začal, uu gú gsem stúr
a wěkem sesslý! u Co by aš mnč prospěly
knťhy Swato:Zanské, anť w nich čjsti nemohu?

Farčcť. Prawjte, že gste stcir a wěkem
sesslý? Tedy se chystúte giž k odchodU na wčč:
nost, aneb aspoň byste se chystatč mčl. uu
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Ncťjkcime:liž o smrtť: Mladý může, sta:
rý mUsj? ij samým tedy pomoci, kterciž se
wúm w ústawU Swato:Janském tolčkerýmčobčt:
mč msse swaté od aUdů dUchoijch, a tolike:
rýmť modlitbami od aUdň swčtských konaný:
mč poskthge, na Ueywýš zapotřebj mécte, aby:
ste pťjstawU wěčného ssťastnč dostjhl. u Knčhy,
kteréž z Ustawn Swato:Janského dostanete, dey:
te djtkč:m, anebo čeledjnům, u a onč fe za
wúš modlčtč bUdaU, že gste nad nimč skutek
duchownjho milosrdenstwj Uččnčl; wčxmpak z toho
zústha pťiroste nemaléa.

Sedmý osadnjk. Gč: negsem tak zlý
a bezbožný, nu snad nebUde tťeba tolčkerých, a
tak dlaUho trwagjcjch modliteb za mne, anebo
za gčné mrtwé konatč, snad pťestané dřjw trest
mé anebo giné dussi na wččnosti Uloženýe?

Faráť. Q trestU wťčném č časném dussč
nassj na wččnosti pťčpraweném nelze núm krút:
kozrakým saUditč. Mh wjme gen tolčk, že ge
BohU tisjc let to u což gest nécm geden den;
a gedťný den bude hrozný k přestúnj dUssčtrest
w oččstcčtrpjcj. Gaký kdo gest, to gen wččnost
rozhodne; my pťiprawme se radčgi wždh na
horssj: nebť erjm, mámelč aš tak mnoho do
sebe, nač bychom se kasalč. N když na wččno:
sti nám kdoš mťmo nadúnj nasse pomůže, dlau:
hý trest a dluh splúceti, a Božské sprawedlnoe
sti dostťčiniti, mysljm, že dobťe se nécm to hodj?

Gčný osadnjk. Letoš w Uedělčna den
přčpadagjcjpamátkyPowýssenj swatého křjže au
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rčlčil gste núm, welebný pane, pťečjsti swaté
EwangeliUm na ten den pťčpadagjcj, a gčc pa:
matUgi sobč dobře slowa z toho swatého Ewan:
gelťum: dN gú když powýssen budU od země,
wsseckoootcihnU k sobč.e Načež gste rúčil ťjci: Gá
wjm, že každé semjnko zgara do žemě wsazené pU:
čj, kljčj, klčxsek,kwjtek a owoce pťčnússj uo sstěpUgte
aerbUgte a očkUgtena ty mladé strůmkyu a
zúslUha wasse se ža zlepsseného owoce neodepře.
Nenaplnjtelč snad w mladosti rozUm a srdce
djtek swých spasitedlnýmť prawdamč, a Užiteč:
nými wčdomostmi, zatjm nasege pokussitel a gak
ho Pčm Ježjš gmenuge, nepťjtel člowěka, kaU:
kole do frdcj gegťch. Nedopřegte mU té rado:
stč u z geho pňného bděnj a rozséwánj Umjť
poUžjtč každého okamženj, kdnby kdo zesmll.

Proč pak č netčchne Syn Božj wssecko
k tomU, we wýhodúch swých tak spasitedlnémU
ústawu Swato:JanskémU?

Farář. Podskočnčx gest otúzka wasse za:
gisté. N gč: k tomU gesstč nčco pťidúm, a nei:
mjtky wafsi doplnjm. Proč Uetňhl za sebaU le:
wého Lotra, proč ne swého wlastnjho Učedlnjka
Jidússe uo bylčť gfaU mU oba dosi bljzfo; proč
nessťastnčdokonal geden i drubý? u Na to au
ne gča, ale fwatý otec JUstčnččm odpowjdá: Nč:
kolčw po stranč Spasilele wisel lewý lotr, neo:
brútťl se předce, proto že ďúbel celé geho srdre
i dUssč opanowal; a co ďeibel gednau si wzal,
toho nechce, a o to nestogj Bůh. qučdcisse o:
panowalo lakomstwj, hřjch smrtedlný, toho ro:
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wnčž Bůh k wywedenj swých welkých pracj
potřebowatč nemohl. Qn mistra swého prodal,
a osidlem se oběsil; oba nessťastUč žahynult. uo
Prawého a dobrého Lotra tčchla milost Bo:
žj, w uo uu nj mohaU gen dobťj taženi, a
přťtaženi býti; zlý zůstawéc i pťč Ueygasnčgssj
zarč nebeské, č přč zazracjch na Uebč č na zemi
Uččněných předce gen zlým a pro dobraU wčc
neschopným, ano dobré wčcč gen pťekěxžegjcjm;
byť t tťsjcowé k njrse bez nUcenj winUlč. nn
Pak powúžčti lže, že také wjra Kristowa
nebyla hned prwnjm rokem po celém swětč
rozssjťena, a podneš gesstě Uenj, a gesstč to
dlaUho trwatč bUde, Uež bUde geden owčinec
a gedeU pastýř. SlUnce wychúzj z rč:na, ale
dost pozdnč zaswjtne swčtlo geho do aUzkých
a hlUbokých aUžlabčn a za hory wysoké N
tak to ge 8 každaU wědaU, a 8 každým Umč:
njm we fwětě uu Gesstč nčco! Ustaw Swa:
tojansiý gest, ťekl bych, prawá gafnei žaře na
obloze nebeské; gest prawý hlaš Uebeský, zo:
wach nciš 8 nčxbožnýmč pastýři Betlemskými,
abychom sslč a widěli, co fe děge. u Qn gest
prawčc ona hwězda na wýchodU swjtjcj mudr:
cům, zowach ge, aby hledalť tohop kterýž se
narodčl. nu Slnsste hlaš pastýťů a dmaUťdrých
k wúm poslaných; Uwčťte a gdčte. Nezůstú:
weyte š JerUsalémskýmč newěťjcjmč doma; při:
wtčlte se k tčm, genž se zdwihli a sslť; u a
gako onč tam naležlč Boha člowčka,xgsaUce do:
bré wůle, u naleznete č wy w ústawU Swa:
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tojanském wůli Božj wúm oznécmencm.wuum
Marnč se starúte a pro djtky wasse bohatstwj
ukládúte, aby mčlč z čeho žťwy býtč, nepři:
spěge:lč gčm wožehnúnj Božj; nu uu a loto za
podjl býwei gen Boha znagjcjm a geho se bo:
gjcjm; u nadarmoť gste pracowalč, a na zmar
přčgde wssecka wasse mohowitosř. Mnohý chUdý
opowržený, Upřjmný a sprawedlčwý člowčk bUde
tu teprw poznčm u pťistUpuge k Swatojan:
skémU bratrstwU š malým pťjfpčwkem, a bUde
Uad bobáče wčtssjm.

Gčný osadnjk. My chodjme w nedčli
a we swútek gednaU na rannj, po drnhé na
welké kčtzanj a odpoledne na katechčšmuš do ko:
stela, a welebnj pčmj chodj ido wfy Ua kťe:
sťanské cwččenj; gč: mysljm , že čtenj Swato:
janských knih potťebj nebUde?

Farčlř. To wssecko gest dobrú a spasi:
tedlnú wčc. Me wěťte, že nepostačUge to k udr:
ženj toho slysseného slowa Božjho, k gehož spa:
sitedlnému wzrůstn i nassj přčččnliwostč gest po:
třebj. Byloliby aš dost na tom, abyste zrno
obťlné gen do zemč whodčlť, kdyby ho tam
Bůh, gak se hodilo, ležeri nechal, a nepomúhal
mU aurodnau wlahau, zahřjwagjcjm slUncem a
potřebnau k zrůstU powčtrnostj? Wčřte,u žc by
zhynUlo. N tak č wy mufjte domňcjm čtenjm
slown Božij w kostele slyssenému poméxhatť,
aby we wčxš k Užčtkn wzrostlo; tak gako ta stU:
dUgjcj mlúdež, doma z knih opakowatč, nazpa:
mčr se Učttč a doma dalssjm čtenjm Užťtečných
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pčjpadných knťh fe wýsse wzděleiwatč mUsj, chce:
lť, gak roste w letech, růstč také w maUdrosti a
růstč w milostč U Boha ť U lidj a býtč lidstwu
k prospčchU a sobč k wýžčwč a kspafenj. Wěřte
mi, že čtenj dobrých knčh gest kljč maUdrostť,
gjmž otwjrúme skryté poklady učených a boha:
bogných mUžů, gakobychom š nimč skUsečně mlu:
wčlč. Přťprangemeť domčlcjm čtenjm srdce
swé k lepssij šrozUmčnj slowa Božjho kúza:
ného, býwcimeť ochrčměnč od hřjchU alespoň w
tU dobu gčstč, co dobran knčhU čleme. uo Nno
wraucjm a núbožným duchem čtaUrjm zdéc se
nčxxn, gak plamenowé DUcha swatého Uúš roz:
hřjwagj; my hořjme lciskau kBohU, gako onino
dwa do EmaUz gdaucj Učedlnjcč, magjce Púna
Ježjsse mezč sebaU.

Qstatnč, milj osadnjcč! na nowé númjtky
wždy nowau zbranj nčxš opalřUge Bůh. Wě:.
domoť, že každú wěc sebe lepssj, na počcitkU
swém š mnohýmč nesnúšemi žúpasitč musj, než
wzroste, a Užčtekhogný wydú. ijeť, že sčlm
Syn Božj, když učenj swé š nebe na zemč přť:
nesl, k UčmU tolťko zúklad položil, rozssjťenj geho
aposstolům a cjrkwť swé žůstawčw; a že pofo:
lenj twrdossjgnémU Ustaupil; wjme wssak také,
že to pokolenj, kteréž milostj fobč podanaU leh:
kowúžnč pohrdlo, za to š wěčnaU kletban se
potkalo. Do dnesska oplakúwú na zřjceninčlch
Jerusalémských nťkdegssj slňwU swaU; do ,dnesska
blaUdj po fwětě, co neblahý, pomstau Božj žna:
menaný wyhostčnec! u A co múm řjcčo ústa:
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wU nassem S.watojanském??ijť to, že ani
my nedodčlúme, :co gfme š předfewz“etjm swa:
tým, a wůljx pewnau započali. Segdemeť ze
fwčta: ale po naiš přigdaU ginj,x možnéc že ge:
sstč horliwčgssj, kteřjž.se w započaté prúce Uasse
Uwúžj, a ge k cjli droytknnlefmdl, a kU koncť
zdčlrnémU ssťafřnču přiwedaU. l.e:;)emfcimeť silnčž
že sslčpnčce Swasojanskú Uúmi založenčr, po
smrti nassj nezahhne; nýbrž potomstwo nasse
rozkwčtem Utčsseným potěssj, a owoácem sladkým
přehognč obdarowciwati bUde. u Wčc ta tak
gest gistai, gako Ř,m nad JerUsalémelnx zčlřj ne:
břskan se stkwj. éldný š Farisey a Kaifássem
newcheizeg w radn, ančž 8 nimť neoraw: :Ypť
zahyne a pogde ústaw tento spasitelný!e u u

W naděgi této Utwrnge mne negedna po:
tčssitelnň zprúwa o hogném přjstUpU nowých a
nowých aUdů ze wssech kragin, jUlčst a wcfnic,
nassj požehnané wlastč české; ba giž i ze zemj
fansednjch, obžwlússtč z núbožné Morawy a
Sležska. N gfauť to lidé wsseho wčkU, stawU,
pohlawj a powolčmj; knjžata, Učenj, měssťané
i rolnjcč, a mezč tčmi negednč, kteřjž ani česky
nemnčgj, a tUdyť knčhh Swatojanské owssem
čjstč nemohaU, ae gen k wůlč wčcč dobré a spa:
sitelné přjspčwky swými pokladnicč nassi roz:
množUgj. SaUčet wssech aUdů tťch, giž
žemřelých spolnpočjtage, wynússj giž
nynj na 1300. e

KU posledU nemohU pomlčetč o zprúwě,

kterciž mne neynowčgčdossla, gelčkož wjm, že nj
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wssťcknč, gessto w Dčdťctwj Swatojanském po:
djl xonúte,. welčce dso jpotěssjte. Leloš na zťmu,
7. Njgna, zemťelý farúť Kondracký, bratrowec
onoho wúm.gčž dobťe znúmého zaleladatele, pč::
tera Hanikýťe, gménem Josef Hanikýř, odkúzal
w poslednjwůlčswé squ pozůstalost Dč:
dčctwj SwatojanskémU. Nuže, kněz tento obč:
towal wsse, což mčl, na olrciř wlastč, na oltciř
swatého mučedlnjka Jana Repomuckého pro
wúš, pro wzdčlúnj a dUchownj potčssenj wasse.
Toť gčž třetj knčz š tisicč! a wčxm by mčlo
býti obtjžno, občlowatid něgakaU nepatrnau čč:st
ž gměnj swého, abyste nj sobč i pozdnjm po:
tomkům fwým dobře a platnč poslaužťli? uo

Giný osadnjk. Neračte tak o núď
saUditi. Tak zatwrzelj my negfme. My tolčko
Uwyklč dlauho wúhati a rozpakowati, než se k
nčgaťé wěcť nowé, ua gindú nebýrďalé konečně
naklonjme. Géc gfem ťeč WassnostčnU pozornč
wyslechl, a mejm se wyznati, že mi sslak
srdcč. Mohaulč gťnj, ač snad mohowťtěgssj, še
srdcem radjosťným tolik občtoroatč, Uwrhnu i
gčl penjz fwůg do obecné Swatojanské poklad:
nice. NagednaU Uelze mi wsse složťtč: ale rá:
čjtelč mč defet mčsjců dobrotiwč wyčkalč, oda
wedU každý měsjc geden zlatý stťjbra. Kdož
wj, nepočtelč mč Bůh dárek můg, gako oné
wdowč Jernsalémské, také za zčlslUhUněgakau.

Farciť. SlUssnč smeyssljte. Mťlerčxdgmé:
no wasse w knčze Dčdtctwj Swatojanské za:
znamenané Uhljdeim.
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xx Qsa.dnjci. Gdeli to“ tclk,j i my co xney:
dřjwe se přihlúsjme. d .

Farúť. Přčgďte tťťba wssťcknč! DokUd
zeisoba mčx stačj, wssecleyuwáš založjm. u uau
Repomyslilč gsau Zčdé, že zellfprosřých na swa:
tého Štčpúna húzených kamenůepťlfprawugj mU
drahaU korUnU. uu Sbjreyme ť mh fem tam
porůan prohozenaU hanU protčDčdčctwj Swa:
tojanskémU, uu wywracUgme statně, seč gen
bútč můžeme, uu a Bůh z toho na oko spro:
siččkého nepatrného kamenj, naprawowúnjm pře:
wrčlcených, a Uwúdčnjm blmldjcjchd na céstU
SwaťojanskaU, připrawj; agiž zbotowuge třpy:
tjcj se korunU slúwy newystjhlé nčxm Ua wěčnosti.

Wssicknť. Dey nčxmto wssemPún Bůh!
Farúť. Nmen! uuauN wssak hle! bljžjcj

se wečer mi Uřčpomjnéc, že mám gesstč cestU
pťed sebaU. Posilnčž wúš Pčm Bůh w aU:
myslU spasitelném!xS Pčmem Bohem!l!

u uo Hle: tak duchownj ten pastýť,
knčz to dle slow Nposstola fw. wúslownč dwogj:
cti hodný, owečky swé o ústawU sw. Jana po:
Učil, a ge přčmčl, aby č onč knčmU wřťsťaUpčlč.
Slowo geho a Učenj nepadlo owssem na skcilu:
gelikoxž křesťan wsselčký, buď on kdo buď, nemůže
wýhody dUchownj tak znamenité foatřowati a
newztúbnamť rUky fwé, abp gich neužil; málč
totčž gen maličko cťtu pro dussi swaU, a pro to,
což soasitelného gest. Kterak aš působťlo přč:
wsčlenj gčch kDčdťctwj tomn, nelze dcile Udati;
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proto že nedciwno teprw stalo se.. N wssak
Uwčxžjlčse, co pastýř ten horliwý byl mluwčl,
č co oni sami dle zdrawého swého Uwúženj byli
powčdčlč; ooblédnelč se tam, kdež skUtečnčústaw
ten giž působj; a popatřjlč se na rozdjl mezč
člowčkem nabožného čtenj mčlowným, a mezč
gčným, pro coš takowého citU nemagjcjm: nelzeť
než gen přeiti, a zase přatč, aby Ustaw sw
Jana brzy prospěssnč zmohl se, a aby w srdcjch
gednotliwců, po rodinúch i po obcjch po nassj
milé wlasti, i mezč bratry Morawany a Slo:
wúky, blahoplodné swé aUčinkowúnj progewowal
radčgč dřjwe než pozdčgi. Nemúť a nesmj se
owssem dřjlčš mnoho čjsti, aneb pro čtenj snad
ť powinnú prúce zanedbúwati. Nenjť Uložexw
genom dmodlčsee uu ale č dpracng.e Swútečnj
wssak den nenj k prúcč aniž k ledagakýmš da:
remnostem. Ten obzwlússtě den, u a pak
w dlaUhé zimnj wečery mčlby zagisté každý,
zwlč:ssťhospodúť, pamatowatč, žeť zafe nenj řečeno
gen :pracUg!e u ale že pťikázčmo též dmodlť
see uu a mčlť by, i sebe i rodťnU opatřitč, aby
měl sč:mi rodina Ua čemspasčtelně modliti
se. J raččž tedy súm xmilý Pém Božský a
Mčstr núš, u spasenj lťdského Milownjk, uu
zařjditč, aby ústaw wčrného ondy geho kazatele
a kanownjka na hradč Pražském stal se ohnt:
skem, z něhož by po wssech třech šbratťených
wlastech roznčcowala se prawčx a horlčwčxslUžba
Geho; nu gedtné to prawé a blahodatné
oschenj a. wzdčlcinj!!!



Zagjmawé Udcilosti
pťi

Dčdčccwj Swatojanskčm,
zarueené

redabtorem.

Kdožbh nepožnal a nčlm nepťťswědččl, že
zakladatel Dčdicrwj Swatojanského, welectihodný
Nntonjn Hanťkýť, blahoplodnýmwnUan:
tjm byl weden, když z pozůstalostč fwých rodi:
čů a z mnoholetého Ufpoťenj swěho na wydá:
wčmj českých wzdčlawatelných knčh 1000 zl. po:
ložťl; tjm stoleté slawnosři, že Zan NepomUcký
za Swatého byl wyhlčxssen, důstogný pomnjk
stawil, a pod gménem Swatojanského Dědictwj
ústaw takowý otewřel, gimžby spoluandowé geho,
pťjmlUwč sw. Patrona porUčeni, srbe w kato:
lické wjťe Upewňowalč, ro mrawech sslechetných
ser wzdťláwali, a w prč:zdné dobč zúbawným čte:
Uim knčh těchto spasitelnč se wyrciželi. Blaho:
děgnost tohoto nápadU oswčdčUge fe, gak wal:
ným počtem gťž přistaUpčwssjch spoanUdů, tak
také silným počtem tťch knih, kteréž w běhU
do 12 let ústawem tjmto giž na swětlo wy:
ssly, a do spasitelného aUččnkowúnj na wzdě:
lúnj nábožných wlastenců daleko ssčroko Uwede:
ny byly. Neklademe pak sem těchto řádkůw
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na žúdnaU chlanbU, wčc fama za sebe mlnwj;
a nepťedpogatý čtenáť pozná že gen Hospo:
dčnU naležj slawa, kterýž tomUto přťččněnj
tak weliký wzrůst a prospěch datť račil; a nea
chybUgeme dogčsta wčťjmeli, že milostna přj
mlUwa whwoleného ochrčmce, sro. patrona na:
sseho kU wznikU tak Urťssenému nam pomaha;

neb co se naš týka, žadného nelakame ančž gi
nak gsme komU obtjžnč, nébrž tolťko w tichostť
očekawáme, pťigdelč kdo, a budeli fe hlaplti
gakožto spoanUd téhož Dědčctwj Gak weliký
gest ale počet spoanUdů, genž z cela dobrowolnť
se pťihlasilč, a to sice ze wssech stawů a zobého

pohlawj, uuuwykange pťiložene poznante:
Ualtj.

Stawagjť se ale i takowé Udalosti, kteréž
frdcem a myslj člowěka mocnč pohybngj a z kte:
rýchž k potčssenj fe přefwčdčngeme, gak mnoho
núboženského citU mezč lťdem, a sire čmezi neyš
sprostssjm se nachňšj, a kgakým občtčm hotow
gest, když k zwelxebenj Božjmu, kUctčnj geho
Swatých, k pogisstčnj swého spasenj, kblahU swé
rodčny a kprospčchU blčžnjch fwých přispěti se
mU prjležitost naskytuge

BUďtež zatjm gen tyto Udalosti zde Uwe:
deny:

U) Bylo to w Čerwenci rokU 1840 kdež
spčsowatel tčchto Udalostj byl od Prahy wžda:
len W te geho nepřjtomnostč přissel geden dm
chownj pún do přjbytku geho a pozůstawťl tU
1000 zlatých na střjbře pro drUhý zúklad DěZu
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dictwj Swařojanskěho, na ljstkU zanechaném
gména fwého, stawU a obydlj nepťisadiw. aw
Nad tjmto přrbohatým darem a nad taUto
pťesslechetnaU skromnostj decha obdčwčla se celé:
wysoce důstognú arcčbčskUpskci konsistoř, a ne:
nachúzelo fe stopy, whoto welmť sstčdrého dčxrcefc
dopjdčtť. lŠlechetný ččn tento ohlňssen byl w
Čafopťse pro katolčckéDuchowenstwo, a wyzwčm
bpl dobrodčnrc tento a žňdún, aby fc ncim
gmenowal. nu Uplynulo ale celých ssest let, a
nebylo Ueymenssjho znamenj, dowčdčti fe o nčm.

W loňský podžimek, když opčt redaktor
tohoto ústawU w lňžnjch zdrawj fwé léčil,
pťčssel ten samý dUchownj péen do pťjbytkU
geho, a tcižčm gfa od domcicjch, kdoby byl, aby
wyřjženo býtč mohlo, Udal swé gméno a swaU
důstognost. w TU fe rozpomenuly domčxcj,
žeby onen byl, genž před ssestč lety ončch
1000 zlat. byxl tU složčl. uo Prozrazen, po:
sadťl se a šanechal na redaktora žécdost, dgmé:
no geho nikdež neprozrazowatč, an dar sxeoůgu
beže wssj chlany gen z čťstéhoj srdce byl po:
dal, a když fe njm spasitelnč tčžj, že giž tjm
auplnč odplacen gest.e u Nle nawrútčw se
redaktor, za swataU powinnost držel, ǧméno tak
oslawenj hodné, wyfoce důstogné konsistořt U
wědomost dcitť. uu J Uzawťeno: by túzún a
dožňdún bol, aby gméno geho weťegnč Udati.fe
mohlo. Na toto naléhnntj odeslal núsledngjrj
welesslechetnaU odpowčd:

Hlač řnchownjho paň!ýřc. 7
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Adyš gsenl jrcxlen1843 ť Siějnského kaplan:
stwj dosaťen bnl na farn Ztaňkowskaal, odc:
wšdal mnč mňg w Uánn edpoějwagjcj otee
wsseckoswě gměnj, ťálešegjcj w 1000 šl. na
stť., a odskťhowal se ď man newlastnj matkan
ť ZaUkenického :ťychnowa ke mně, kdeš na swa:
1ébo Zsana Urpomnckého w Uánn skonal. Uán
Bůh mi pošehnal, še gsem pťi dobrém hofpo:
dáťsiwj od rodičň etcowský ten peč!jl pťihespo:
ďaťil. w erěda peněť tťch, řemeslem sanke:
nickým od otce mého w potn twáťi wytťšených.
k prospěchn dnsse gehe lépe a spasitelněgi wyna:
lošiti, odewšdal gfem ge rokn t84,0 t Dědiele
swatého :lana Uepomnckého, naě mne i sám
č:en gebo skonánj penkašowal. “Čjm ťpňsobcm
gest ďárcem oněch 1000 šl. wlastdtě gen otec
miig, a gá toliko nástregems kterčmnš nenále:
Felo, ša č:ornšmj otcowy rpracně wpřjšené.po:
šůstalOsti fobč gatan wýhodn wymiňowati: alc
spjsseFádati slUsselo,aby celá šástha od milo:
srdenskwjBošjho wlasinij toho darn pňwedci
ť občerstwenj čdnssegeho byla obrácena. Uro tn
také pťjčiml gsem gá gak š peěátlns taki leteď o
ťamlčenj swébo gmčna w neyhlnbssj penjšenosti
prosil.

:i wssak nynj po pťeětěnj welectěného listn
!Uafsi !Urledňstognosti snássjm se na tom, Feby
Ueslnsselo Běle, na mé ač npťjmné šádosti siáti,
a Uweťrgnťnjmčbo gména edporewati. Že pro:
grwrnémn pťánj wyhowťti mohn, gest má neye
sladssirožkoš; pak naděge, še se tndy, bohdá,
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k šdárněgssjnm roškwťtn samčbO blahoplodného
Dědictwj powťbnšrnjm tjmto pončknč! pťispě:
ge; poslěš i pomysslenj, še ono Uweťcgnčnjs
dostawssi se aš t Ussim mých esadnjtň k rošmnou
Fenj gich důwťrnosti a pťjchylnosti ke mně, a tjm
k gich ďnchownjmll nšiňU bnde moci prospťti:
teto trč grst mi pohnútkan, še ďe wssj ochotnostj
!Uassj !Ueledůstegmsti w swobednall wůli ode:
Uožčdáwámsdle ljbosti gméno mé bUš nweťegniti
bnš aš Qe mé smrti ťatagené ponechati.

Zofef Balrar,
čestný farčxe w Černika;, ,Mjpowicrého oikaričxtu,

Bndťgowxcre dlecefe.

W tomto prohlússenj požnala whfoce důstognčl
konsistoř Pražskú wúžnaU sslechetnost, skromné o
dsoběsmeysslenj, a weliké chwélly hodnaU nrzčsstnost;
akdež tolčkwúžnosti hodných ctnostj iwýtečnostj
nachéczela, newúhala o tom wssem neydůstog:
nťgssj Qrdinariát BUděgowickýzprawiti a drn:
běbotohoto zakladatele Dědictwj Swato:
jansiého, genž sslechetnostmi swými prawaU
ozdobaU gmjn býti žaslUhUge, milostťwémU šře:
nj porUččti. uu Gak wesskeré spolUúdstwo pr:
wnjmn žakladatrlť wřele žehnčl: tak nynj i k
drUhěmu zakladateli sroémU frdcemwdč:
ťným fe obratiž.

b) Nle i na třetjho hlawnjho zakladatele
pamatowati poxočnnost kciže.euo

Josef Hančkýř, farč:ť w Kondracč,
B5střčckého očkaričxtUw Pražske arcčdčécesi, bratr

7!7?
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prwnjho zakladate.le Llntonjna Hančkýťe, stal fr
Dědčctwj Swatojanského š 100 zl. fpolUžakla:
datelem; kdhž ale w mčnUlém měsjcč ťjgnU še
swčtem fe rozžehnal, odkúžal we swé poslednj
wůlč welčký djl pozůstalosťč swš Dčdčctwj Swa:
tojanskémU. Q čemž, až se pogednčxwňnj po:
zůstalostč geho U krcil. aUťadU skončj, pak
Urččtčǧssj zprúwU podúme. Umťel w PčmU 9.
řjgna lU. r. 62 let stcir.

Mčmo tpto třč welčké dárce počjtcime giž
che gčch, kteřjž wposlednj wůli swé xpo 10, po
20, 100 a 200 zl. Dčdčctwj Swatojanskému
odkúzali.

NUž, přútelé Dedictwj Swatojanského, po:
žUúweyte, gak gistý, pewný, požehnaný, spasitelný
a blahoděgný gest ústaw spolUúdstwj wasseho; gak
patrně oko mčlostné prozřetelnosti Božské na nčm
fpočjwú; gak Pún nebeský hognaU rosaU pože:
hminj fwého gemU ssťastný wšrůst dúwěc; agak
swatý patron geho, sw. Jan NepomUcký nepo:
chybnaU ochranaU swaU geg pčstj, gemU sznikU
poméchú, a njm na wesskeré ncibožné bratrstwo
zaljbenj Božj. obracj. Toto powažowúnj po:
tčš wciš wssecky w tomto geho Dčdčctwjpozůsťá:
wagjcjch, Utwrdčž wúš w důwěrnostč k geho ťe:
ditelstwU; pohnť wúš, byste o dalssj rožssjťenj a
slawněgssj wzrůst geho pečowalč; tak sice, gako
naš wssecky gedna wjra a geden gazyk spogUge:
abpchom také tak w Dčdictwj Swatojanském
spogeni, k dosaženj dčdčctwj nebeského sobč we
fpolek pomahali
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c) W roce 1841 pťinesla redakcj přč Žč:
wotopčsU slawněbo zakladatele, welectihodného
Llntonjna Hanikýťe, spoanUdům tU UtčssenaU
zprein, že horliwost důstognéhoJosefa Streera,
dčkana a knjžecjho arcčbťskUpského notčxťe w
Plafjch, Plzeňské.ho očkarčátU, Pražskě arcťdčé:
cefe, bratrstwU nassemU 25 spoluaudů šsskala.
Geho zbožnost UeUstúla ale přč chwalťtrdném
zčskU tomto, nýbrž do dnesska wěrna přefwědče:
nosič apťedewzetj swémU, horlťla kolkolem, ano č
do wždcilenosti gťných kragťn, a ť tam hleděla žžskatč
swatémU Jamd w bratrstwo fpoanudů četných,
aby oslawenj geho fe rozssiřowalo a Upewňo;
walo wssude, kamž tolčko dosčihnaUtč mohla grho
péče. u J požehnalo nebe, (důwčřugeme fe
na pťjmlUwU sw. Qchrcince bratrstwa nasseho),
blahoplodUaU snahU geho tak, že do dnessnjbo
dne 140 spolnaudů zjskal, a přeš 2000 zl. ža
odebrané knčhy do skladUSwatojanského odwedl.

TU wiztež,d co člowčk může, gen když chce.
TU wiztež, gak dobrú, fpasitelnci wčc sihogných
koččstj dobýwci. TU wčztež, gať wjra katolčckei
w frdcjch lčdských hlUboko gest wkoťenčna. TU
wiztež, galeým auččnkem nebeský Pún swataU
horliwost odmčUUge. TU wčztež, gak přjstUpno
gest horliwčmU dUchownij otci Ucho a frdce
geho osadnjků; gak fe k dobre“mU, když fe gim
wyfwřclj, wolnč a ochotnč nakloňngj, a gak
rádč na takowé pastwy gdaU, kamž ge wede
opatrný a o blaho swých dUchownjch oweček
prozřerelně pečlčwý Upťjmný pastýť duchownj;
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a tato pťeswědčenost o wůdcjch duchownjch a
gich núbožných osadn“jcjch gest nad wesskeren po:
mjgegjcj zčsk dražssj a Utčsseněgssj; a záležj:li
účel Dčdčctwj Swatojanského w tom, wzdělň:
watč lčd wzeicný, nňsledowný dobrých skUrků, a
wzdčláwatč spoanUdy swé w prawowčrné kato:
ljky, w dobré a wčrné poddané, a společně
k sobč prospčssné sausedy: budeť také wždy
wžácný gak w očjch Božjch, tak č w očjch lid
ských; Uznane bUde Dčdčctwj Swatojanské nad
wssecky gčné společnostč za prospěssnčgssj a fpa
sitedlněgssj, a dogde rozssjrenj po wssech kragi
nach, kdež gazyk slowanský panuge, a dogde
wažnostč po wssech kragčnach, kdež sw. Jan Ne
pomucký se ctj u N ten se ctj po wesskerém
katolčckém swčtě

á) NemohU opomčnatltť Uwéstč, gak zahoťelo
srdce mnohých dUchownjchfpoanUdů pro Dčdictwj
Swatojanské, že gim nenj dostč, že zaklad po
ložilč, aže dleC 9 prawčdel w oktawUsw Jana
za žčwé a za mrtwé spoanUdy msse sw obětU
gj: ale smlUwčlť se š farnjky swýmč, a Uynj
každaU Uedčlť a swátek po kázanj za we:
sskeré bratrstwo š šhromúždťnýmč osadnjky se
modlj u Gak tU Bůh weleben, fw Jan ctěn,
bližnj mčlowan, a wsszm tjm dUch žbožný, dUch
sslechetný a ssetrný wzdčláwňn býwa: kdož by
toho nepoznároal z toho fe neradowal a neže:
hnal Ustaw ten, genž k takowemU wzdělánj
slanžj a k nčmU pohnútky podáwa! uo
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. e) Neménč zagjmagjcj a Utčssené bude
núsledugjcj smluwenj se w Jwančicjch (Eiben:
schťH) městč w Brnčnské dčécesj, na Morawť.

K weižné horliwosti tamnjho kooperútora,
welectihodnéhoTom. Procházrn, gčž od pr:
wnjho rokU Dčdčctwj Swatojanského spoanUda
j. třjdy, š 40 zl. naklonilo se 50 obywatelů
mčsta toho, že přčgmaUce pozwúnj a powzbm
zenj geho ža spoanndy k Dědicrwj gsaU při:
staUpčlť. Horlťwost ale w nich zňatčl wzrostla w
tak plamennau wraUcnost k sw. Jaml Nepo:
mUckémU, že se fmlmoili na česř ochrémce
bratrstwa pod gménem geho způfobiti fobč ko:
raUhew, na kterauž fe mlúdencč a panny, co do
lcitky, složčlť, obraz ale sw. Crhy a Strachoty
a sw. Jana Nepomuckého obgednalo ostatnj
mčssťanstwo u maljče Hellťcha w Praze. Tuto
koraUhew žameysslegj k 16. kwětnU do Prahy
přťnésti, U hrobU sw. Jana gč si dútč uwyfwětťtl„iorm
hého dne přč mssi swaté Neydůstognčgssjho knj:
žetc Pč:na NrcihiskUpa k neyswčtčgssij pťigj:
mcinj přistaUpiti, pak pod taU korathj domů
fe nawrútčtč, a wyswčcenaU tuto Swatojan:
skaU foraUhew swémU městU a farnjmu chrúmU
Púnč gménem dantj z uPrahye přťnéstť.

Poznčcweymež, gak prawčx, čistú zbožnost
ssťastnaU gest, wynaleztč, wymysliti, wzdčlati
sobě potčssenj, kteréž myslť i srdce dogjmčx a tr:
wanlčwostč takowé nabýwú, že i neyzažssjpotom:
cť ztakowého Usnessenj radowatč se bUdau.

Ze gsaU sobě sw. Nposstoly Morawské a
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toho tak obljbeného fw.jpatrona Českého, sw.
Zana Nepomuckého na gedml koraUhew wywoe
lčlč: musjme zwlússtč chwáliti, an tak pod ge:
dnjm praporcem obapolných patronů w gednom
dUchU žbožnostč dwa sbratťené núrody tjm aU:
žegi spogUgj.

Chraňtež swatj patronowé nábožné mč:
ssťanstwo tortoj; a wymoztež, by nadcino milostj
Božj kusilo, že spasi.telně w přjmluwu wassj
důwčťowalo!

f) Podobným způfobem wyznamenuciwú se
prawé: pastýřskčx horlčwost č w Qppawském deka.:
nútě, cjs. král. Slezka, odedž a zxUěkolčkasam
sedech dekanútů, neUnawenaUx přčččnlčwxostjxko:.
marowského koooeratora welertťhodnéhoLndw
OchraUU, Ua 50 spoanUdů se gčž k Dedictwj
Swatojanskému přčhlasrlo a 109 nowých pťrstau:
pitč se chwsta Tam se zase fpoanUdowé Ufneslr,
slawnost swatého Jana Nepomnckéhofwatan žpo.:
wědj a pťčstaupenjm kustolU Pa“ně, U oltciře sw..
Zana sobě zaswětčti, U něho mssč swataU wyslyssetň,
a tU společné modlčtby za wssecky bratry a sestry
Dědictwj Swatojanskeho„ žčwé č mrtwé, nabožně
wykonati

Gak fex w HolxomaxuckU skrze welectčhodnéd
koopereitory počjna wyznamenúwati dekanat Qpe
pawský a Hulčjnský, (ležjcj gčž w PrUském
SležskU) pak dekaneect Hollessowský Hradecký,
Cholčnsiý, Kroměřjžský a Přerowský: tak wr
udjme také na BrnčnskU horliwostj panů koope:
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rátorxůx sex wzdělckwdatč dekanxút Gjhfawský, Mo:
dřťckýx,Nňměstský a Telecký.Což redaktora zwlússtč
w tom ohledesěssj, an gako farúť Bluččnský, bljže
Neghradu, kdež welebné duchowenstwo Morawské
poe 1x4 let swýmč dlkchownjmi fpolubratry a
spolmolastencč gmenowal, a giž tenkrúte hor:
liwé přčspjwánj gegťthidka zwelebenj lčteratUry
Česko:Morawské hognč zakaU,ssel: že w tom
samém ohledU i nynj w slawné“ Praze k němU
sxr horlťwě přťhlassugj.

š) Tam odtnd gsem prč:wč pfanj obdržel
8 núsledugjcjšpráwaU: dGedna ztčch panřn, co
w poslednjm čase k Dčdčctwj SwatojanskémU
přčstaupčla, ony penjze, kteréž od swého strýce
nxa ssaty obdržela, poslala ge tUto sw. Janowť,
by on za ni orodowal a nábožnýmč knčhamč
po cesteich žčwota gť wodťl.e Zdaž fe nad ta:
kowau zbožnostj a zapťenjm sebe angelowé
strčxžnjneradugj? u Neb které dewče nowé
ssaty fobč Upťjti může: o tom gčstčtčmůžeme,
že wjtčznč také ginémU hřjchU wzdornge.

b) Zčge. w Gjhlawskémx okoljuna Morawč
geden ssťolnj Učťtele 98 ler stúr, ten poslal k
Dědčcrwj swatého Jana ža spoanUda zécklad
swůg: aby geho býwalj sskolčlcčtjmto pťistau:
penjme se dowědělč, že gesstč na žčwu gest, a
tak wzpomenauce na něho, za spasenj gcho
dusse :Qlče núše se pomodlili.

j) Bljže Brna, hlaronjho mčstana Morawě,
žige gedna wdowa š dwěma dcerama. Núda by
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byla k eě)čdictwju Swatojanskému pťčsťamočla,
ale ispolU swé dcery do tohoto spoluaudstwj
pťiwedla. Zčwa ale na holé rUce, nemčla tolik
Uspořeného, by zčcklad pro celaU rodinn učťniri
mohla. N předce gi to dnem čnocj pokoge
nedalo, ano nestatečnost ta bolestně gč hnčtla.
Wolala k BohU, by sécm nebeský Pún gč po,
mohl, by fwé plamenné žúdostč dossla. u Ge:
dnoho wečera, když gesstč r.učnj pracj se bawily,
žwolala k dcerécm swým: Snad.ge to wnuknu:
tj š Uebe, mčlú dčwčata, gakbychom si do Dč:
dčctwj Swatojanského pomohly; kdybychomdnem
i nocj pracowaly? Co wydčlcime we dne,ztoho
žčwč gsme: a co si ruce nasse wydčlagj noč:
nj dobaU, to Ua stranU Uložme, až tolik po.:l
hromadč mjtč budeme, bychom pro nécš wsse:
cky třč zúklad položčtč mohly. KaždaU noc ge:
dna bUde fpúti a dwč bUdaU praaowatť, kteréž
geňj méclo si pozdčjmnaU. u. K tomU fe Umlu:
wily a odhodlaly, a t“akdlaUho roytrwaly, až
slzami radosti sobč poslednj den zaswčtčly, a
š okřjdlenaU ochotnostj plný zěcklad k krécl. hra:
dU chrúmU sw. Jan„a do Prahy poslaly, by
Dčdictwj qeho aUčastny bysy.

Nemcime:lč to djwččcjm za žlé, když dne i
nocj k pozažjtč tanečnjho wyraženj nasangj, pťč
čemž žčxdného Umdlenj gim ljto nenj: kdo od:
saUdj z přepčatostč tyto núbožné dusse, kteréž
pro wšnessrnčgssj wyraženj sobč úlohU, swčtU
ždňnlčwč přjsnau, byly Uččnily?
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l:) Na BUdčgowskU daruge gedna matka
swé mťlé, we wssem welice fpráwné dceři10zl.,
abo si na welkonoce nowé ssaty způsobčla. uu
Pohlédnaucj na dar laskawé matky zalilo fe
očč slzami, a ona wzdechnaUc, gme se odpowč:
dčlč: Mamčnko! gč: fe gesstč Uspokogjm mým
dosawadnjm fwátečnjm obdckem; Uaprotč tomU
ale prosjm, dowolte mč, bnch si xoassjmi daro:
wanýmč 10 zl. Dědťctwj Swatojanské kaUpčla,

kterěž mnč k přčodčnj wččnémU pomůže Gméno
této Usslechtťlédcery přčgala matrťka Spoluaudů
Swatojanských pod čjslem 1222.

j) Na Plaském panstwj w PlzeňskU bylo
w mťnUlém měsjcč mčlostčwé lěto š taU neywře:
legssj horlťwostj konano, a gak fe n(k nesmjr
némU potčssenj wssech, kterjž se sw cjrkwe wčr
nč držj) u wssUde lťd nabožný k nabytj plno:
mocných odpnstků k zoowědnčcjm hrnUl: tak se
stalo i tam; o čem mi tamnj dUchownj otec
w tato slowa pjsse: dJubilétrnj swatú čaš očč
nam zpowčdlnjkům otwjrél, co Swatojanské knč:
hy působjee

Setkal se také ten samý dUchownj otec
8 gednjm sauseťem, ku chramU Panč gdachm,
a gewj swe potčssenj nad tjm, že také č on
chce aUčastným býtč cjrkewnj mčlostč. uu Slowo
k slowU prčgdaU take w řečč na Dčdictwj Swa:

tojanské, a onen saned pťiznč:wa se, že pré:wě
čtenj knťh Swatojanských, obzwlússtně ě)Žťwotů
Swatýche, ho w myslč zcela obratčlo, a roz
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gjmčrnj přč popsúnj žčwotax fwxe LUdgera, 26.
bťezna gegxpro Dčdictwj Swatojanské nehwýš
zaugalo, gemUž obnowendj žčwota swého po
wssechny dny děkowatč bUde. :Gč: bych,(( prawťl
dčxle, ožiw gsa tak gako ijťex, byl possel, kd
by mne tato Swatojanskú kniha nebyla na:
prawčla.ee uu Toto rozgjmanj nagdete každý
na strčmce 837 au N ga wolam k wam
wssem črachm: :dČtč, a čiň tež!exc

m) W Plzeňskěm oikarčatč ležel hospodať
geden w nebezpečné nemocj, w kteréž mU newy
kwčrala nadčge žeby z nj wyssel W aUzkostech
a bolestech swých k smrdtč fe pťčprawuge, wžpo:
mněl siž co o Dědťctwj Swatojanském byl sly:
ssel, a gak neysw. občtj knčžstwa cjrkwe a U:
pťjmnýmč modlčtbamč spoluaUdstwa toho ústa:
wU gemU k dofaženj měčného fpafenj welkú po:
moc pťčgjtť můžxe; J.j žádal swe“ manželko, a
sk.rzeUj dUchownjho otce, by spčssnč do Prahy pslU
no bylo„ by,ndokUd gesstě žlfw, do spasiťelného toho
bratrstwa přčgat, gemn ale také ten pťčgjmagjcj
list prwnj posstaU wen poslan byl aby, nežlč
skona, aspoň to wyobrazenj swatého Zana na
nčm gesslč poljbčťčmohl Nebeský Pan rozhodl
nad njm mčlostně, gako by nad njm byl řekl:
:,era twa tebe Uzdrawčla,e Uebdosawade žčw
a zdráw, Pana Boha z milosťt lé welebj a
ochrancč Dčdťctwj tohoto wdččnč prozpěwuge

n)x Na panstwj Geho stjcenosti panae
knjžete Metternčcha přčstaUpčla před Z roky
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gedna hágnci pťed sioého dUchownjho otce, a
prosila slžjc, aby za spoanUda do Dčdťctwjfw.
Jana pťčgata byla. Horlťwý pastýť dUchownj
tciže se gj na přjččmlx sl; gegjch; ona odoowč:
dčla gemU: Dieřstošznýj otče, gakbych slzetč ne:
měla, méc“m ssxestero djtek a gsme U welčké chU:
dobč žťwy. thž tedy děti moge na nčgakédě:
dťcrwj po nélš rodťčjch žčldně naděge nemagj,
rúda bych gčm byla aspoň k Dčdčctwj Swa:
tojanskémU dopomohla; negsem ale š to kdwog:
Ueisobnéfinmdzckklčde si pomoci. J tčssil gj w
tomro fpasitedlnéřn úpčnj dUchownj otec a wye
tožil gč Upřjmný, núbožný aUmosl gegj tak, že
potčssena odessla. u Po dwau letech pťťchčxzj
matka pečlťwérjopět, a podúwú, an gj slzy po
ljcjch kanau, drUhých 10 zl. obdčwenémU ducho:
wnij otcč, žúdaǧjc, aby nynj doplnčnjm tjmto
celú gegj rodina do Dčdčctwj Swatojanského
pčigata byla. uu Jx pozastawčw fe dUchoij
pastýř, tčlzal se gj:, řka: Gak gest to možnčl, že gste
tox wywedla, an obžťwa w letossnj dsahotě gest
oa mnoho tčžssj, deoyuw tom wnssem lese sotwy
řčch bramborů k nasycenj máte, a gak gest to
teprwa 8 ossacenjm wassjch dčij? deyž gste to
nemobla před dwčma roky wywéstč, gak se wélm
wx UsUadnčlo nynj? N když se wúm to po:
sstčstilo, pročj tedy slzjte? uu dGak bych slzeti
nemčlae? odwerexmatka; slzjmxradostj a k BohU
wdččnostj, že mne wyslyssel. u Gak mnč to
mťlé bylo, že gfem w tom bratrstwU: tak mnr
předce po obč ty dwě léta srdce pokaždé
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hnčtlo, kolikrúte kolčw gfem na mé dčti po:
hlédla. Pokaždé bilo mne to w mysl: :gednci
se lU gen o 10 zl., a kdybych to také na přč:
leossenj obžčwy obrčatčla, za krcitký čaš nemělč
bychom z toho ničehož; a kdybych tčch 10 zl
také dčtem nschowala: co přigde z 10zl na ge
dnoho, když gich ssest múm? Když ge ale kDč
dčctwj swatého Zana dridúm, bUdau mjtč knč:
hy zdarma po wesskeren čaš gegťchžčwobytj,
a syn, náš dčdčc, po celaU poslaUpnost poko
lenj sweho, gak dlaUho Dčdčctwj Swatojanské
lrwatč bude, dčdictwj wknčhach sparltelných, gež
geho reditelstwo wydawá a pak skrze ty msse
swate a skrze modlčtby toho bratrstwa my
wssčckni za žťwa č po smrtč wčtssj gistotU dč:
dictwj nasseho fpasenj. To si tak na mysliroz
wažugjc, zawolaja gsem mUže a děsi a prawila
ugsem k nčm: NemohU se sprosťčtč toho hnětenj
a té bolesti, že nrgsme wssicknč w tom Dědic:
twj; a gaksik tomu pomocč, swjra mysl maU;
newjm si gčné rady, gak gen, gestlč fe podwo
ljte mémU, snad Bohem samým danémU nei:
padU: tU by mnč pak možno bylo č waš za
mnaU pťčtúhnamč. Nawyklj na nedostatek, ne:
bUde wčlm fnad to tak za tčžko pťčchúzetč, aby:
chom tak dlauho nemasstčné gedli, dokUd by:
cl)om tjmto zapřenjm sebe, tech 10 žl. neUspořčly?
Gen otci, kterýž w lese tčžkaU pracj stjžen, núš
žťwčt mUsj, nčco méalo omastjm, ale my bez
toho býtť můžeme. nu Z zwolalitě wssčcknč ge:
dnjm hlafem: Nno, maminko, tak lo Uččňte,
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my to rádč oželjme, a za to núm w kreitkém
čase bUde toho welkého a trwanlčwého .potč:
ssenj, w tom fpasitelném bratrstwU býtč, lxw
prospčssných knihúch každaU nedčlč a swútek čj:
tatť, za tak welké bratrstwo fe modlčtč a ge:
ho modlčtby pťčgjmati, a pak nodnebi š swa:
tým Zanem dědčrtwj mjtť. Ano mamčnko Udě:
leyte tak, a budeme pak den ten, když fe
spoanUdy stanem, gako hody swčtitč. uu NUže,
welebný pane! 7 gakbych nemčla slzeti, slzeti
nad dobrými dčtmi, a slzetč, že fe mnť úpčn:
liwčx užčxdosřmogc posstčstila. Načte tčch 10 zl.
přčgmaUti, a núm to w Praze wymocč, by
za spoanUda celei mei rodťna přčgata byla.c:

Kdož toto čteš, zdaž negsi pohnUt w srdcť
řswém? Zdaž negsi potčssen, že ť mezi fprostým
lčdem tolčk núboženstwj, tolik wjry., tolčk zbož:
nostť, tolťk důwěrnostč w prostředky k spasenj a
tolik snahy dobťe činčtč a spasenj fobč pogčstčti,
fe nachcizj; a že tento lčd, když dúwú BohU,
což Božjho gest: i ijaťč dú, což cjsaťowa gest;
že wssj núkazy fe UwarUge, a sřane se lčdem
wzčxcným, núsledowným dobrých skUtků. uu
Buď z toho gméno Peinč pochwúleno! u

o) N když gfem toto Uweiděnj zde doko:
nčcwal, dosslo mne psanj z Plaš, w arcidiécesi,
kdež naibožnj rodičowé pro wdciwagjcj dcerUssku„
k ostatnij wčnU žaidagj mjtč pro rod Uowého
manželstwa žaikladnj lťst Dčdčctwj Swatojanské:
ho, by hofpodčxťským č dUchownjm gmčnjm obo:
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hacena, jš manželem swýmx, wrchnostensk“ýmxlě:
kaťem, do oné kragťny se odebrala, z které,
Dědťctwj Swatojanské wzalo swůg počútek.

ijto způfobem, xa pak kdyžby nassř zck:
pčsnj ljstky zrozeňčctkům do wjnkux položeny boly,
dúlč by se za nč od celého Dčdixctwj přjmlUwy,
by rostli w zťxrawj„umandrostj a milostj U Boha
č U lidj prospjwagjce; a založenau by tak mčly
knihowničku, kterčlžby ,edo žrůstU gegich w hezký,
počet profpěssných knčh wystaupčla.



ngafněnj prawidel.
pjnupup

W pťjwěsku podawame wzacným aUča:
stencUmDčdtctwj Swatojanskeho Poznamenao
nj wssech gebo dofawadnjch spolnaUdú,
kterež w takowém to pořadném sestawenj po
neyprw wncheizj Hlawnj regstťjk Ueb matry:
ka gegčch zciležj z poznamenčlnj .podlé dnů, gak
kdo pristupuge Kdo dle takowémU rozUmj
Uzna a ocenj tn prúcč, z této smčsjce wy
tknautix kraginy, diécefe, očkarčáty; a ž tčch
žase fpoanUdy dle abecednjhoporade! ijto
whděanjmj ťxawú se ale zúklad k dokonalému
přehledU Tento dále zdokonalttč, auýlným a
ťjkagce neomylným Uččnťtč, gest nynj powolanj
a powinnost každého spoanUda Ředitelstwo
profj, pťedkem meledůstogUéj pany oikare, by
toho bedlťwř a ptlni byli, núsledngjcje žadosti
nasse podporowatč, a co na nčch gest, k UskU:
tečnčnj giřb nam pomahatč, a tak sobč o naš
o spoluaudy a o zwelebenj celého úsťawU za
siUhy wzácné šhsomaždčtč, a milowanj sw. Jana
sobe zjskatča
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Zač tedy gčch a wssech fpoanUdů slUssne
žčxdécme,zeiležj w núsledugjcjm:

1. Kdyby gméno, přjgmenj, sťaw a by:
dlisstč nčkterého spoanUda nemiležťtč postaweno
bylo: bUď nám w krútkém čase na wědomj
dúno, gakby se to prawě psčxtčmčlo.

2. Udeyte ncim, gak se mjsta ta aočkarieity
a na Morawě dekancity jdobťe čefky pjssj.

Z. Wčdomost Uúm deyte o wsscch soolU:

audech, ktrřjž od poččUkUDčdčctwj, od roku 18:15
až do dnesska bylč gťž zcmřelť;da kleřjž w tomto
požnamenčmj giž mezi mrtwé by pťepsěcnč býti
mčli.

4. Uwčdomte núšx, zdalčby kdo, gsa x.skm
tečnč fpoanUdem, přehljdmltjm zde schúzel. Buď
nčem ale spolU Udcin irok, w kterémž do Dčdťc:
twj wstaUpil. uu Ljstky gegich bUďtež nawrúcrny.

Z. Poznčaweyte tU welkau powčnnost, nege:
nom w bratrstwU tom stútť a obdrženaU wýročnj
knťhaU se Uspokogčteč: nýbrž i wssech tčch knčh, kte:
réž gčž Dčdictwjm wyssly, a kteréž se každým
knihkupectwjm z Prahy obgrdnati mohau, sobě
zaopatťčti, a gčných k tomU powžbUzowati: by
i onč ge odkupowali a ze zdroge tohoto wci:
žili, což gčm spasitelného gest. Neb se knihy
tlslo wceně nehlacčněgssjx whdúwagj; a wm
ldciwagj se proto, by nčmč spasitelné wzdčlčmj se
rozssiřowalo.

6. Kdo Dědčctwj Swatojanskému wzrůst
a zkwčt přegele, a 8 to gste, prostředkem gměa
nj fného k tomu pomocč: pohlédnčte na tento
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regstťjk, a hnedle wňm do oka padne, uu
gstelč aUdowé jll. tkjdy, nu když drnhých 10
zl. přčplarjte, že do třjdy ll., a přťplacenjm
z ll. třjdy, š 20 zl., do třjdy l. postaupiti,
a tjmto způsobem Dčdictwj SwatojanskémU
welice prospětč můžete; neb čjm che Dědčctwj
prostředků mjti bUde, tjm che a tjm silnčg:
ssjch a důlržčtěgssjchl knih bude mocč wydúwatč.
uo W prawčdlech ale tčchto deile se dowjte,
že fpoleakladately stúti se můžete; gakž to
pťed wúmi gčž gčných 22 Uččnčlo. uo Kdož
profpčge Dčdčctwj, prospčge sobč i bratťjm

7 W poznamenémj tomto dale pozorowati
lze gest, že w mnohém oťkarťasě anť gednoho
spoanuda, w mnohých gen nepatrnč malo se
gčch wynachazj? .u Tčto gesstč se wzdalUgjcj
mohli by ochotným pťťstaUpenjm kU zkwětu
Dědictwj Swatojanského welčce pťčspčtč a po:
moci. wu eDanČme, že gfme Upřjmných slow
těchto zde nadarmo neproneslč.

8. Požnamenčmj toto wykange také, že sed
niezč sooanUdy i mnozje Uachúzegj, kteřjž gen
nčmecké ťečč schopnč gqu; to djlem: by zúkla:
dem swým k dosaženj spasirelného aUčele při:
přispčlč, a tjm gčstě wzcicnaU zčlsluhU U Pň:
na Boha si položčli; djlem: aby mčlostč tolika
fet obťtowaných mssj sw. a tolika tisjc kťesťan:
ských prjmluw zbožných brarřj a fesřerd aUča:
stni bylť

9 Mech spoanUdů prosjme snažně xpa:
raǧraf 9 prawidel nassťch we wčrne pamčti
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nositč.e uu T,axkž welebných knčžj nezapomjney
žcidný, w oletčlwč fw. Jana zxa wesskere„
bratrstwo žčwýrch a za wsseckw giž ze:
mťelé spoanUdy mssi swxataU obětowa:
lč. u Z swčtskýchspoluaUdů neopomťň ale žcidný,
w joletaimčpťč mssi swatě na ten aUmysl pťjtomen
býtč, a tU za žčxoéť,llzarmrtwé spoanUdy wraUcnč
se pomodlťti; Pťedkem alr žehney každý z wčiš
troglčst nxáš pťewelebný, bratrů Hanikýřů a Bal:
cara, a obětUg ge Hosoodčmc nebeskčmU.wřelaU
modlčtbau wděčnostč swesk

10. PamatUgte každý, že na slawnost sw;
Janaa NepomUckého U hrobU Jana swatého
stogj o hodinč ště gednatel wéeš, wčtš redaktor,
a ždex mssč swataU za wciš wssecky občtUgež
gakoby wé:š wssecky do neirUče mčlostne“ patrona
orodownjka a ochrance swatěho kladl, a prosj
skrze tU obět neyswčtčgskj pro wssecky o ždar
aučele Uasseho bratrstwa, a o pťčgmUtj na wčč:
nosti do bratrstwa, do společenstwj a do dě:
dictwj Jana swatého w nebesjch; kteraU občr
Knjžecj Mťlost, Neydůstognčgssj Knjže Pém
LlrcibčskUp druhého dne po slawnosti U hroba
sw. o hodčUě ofmé konci.

11. Když fe udú, že se manžel š manžel:
kaU k 10 žl. dohromady složj, a manželka spolux
Uwedena býtč žeide.ec,opakugeme tU š. 4., že sex
knihhd geU do aUmrtj manžela wydčxwatč mo:
haU. Kdyžby aie manželka těchasamých po smr:
tč maUž.ela podofahowatt chlčla: mohlo by sextod



165

grn doplacenjm druhých 10 zl. státi, nebo oba
dohromady 20 žl. složčti.

12. Když syn neb dcera, gesstč swobodnj,
k Dčdicrwj SwatojanskémU přistupugj, neopo:
mčňte spolU gménxoa staw otce.Uwésti.uuPak:
li ale wdpwa se pťčpsatť dčxwčt: Udey spolU
gméno a sťaw nebožtjka manžela.

18. Kdož přigmUtj meziSwatojanské spo:
anUdo psanjm německým obgcdnčcwúš, staw,
bydlčsstč a wikaričxt nowého spoluauda gažykem
českým Udey. ou Kde ale mjsto w každém ga:
zka ginčtče znj, U p. Llusoby gmenUgj se Učmecky
Pollerškirchen, a Qstrowačice Schwarzkirchen: tU
nčxm bUď snjsto ť očkarčút w obaU ťečech Udčm.

14. Nemůžeme ui::ostčna srdce wložčti, že
prawčdelnč každý spoanUd knihU, gako aurok
swého kapťtčclU, teprwa po auplném roce očekú:
wati mňže. Neb se ťnterefy rok napřed, dťjwe
než kapčtúl meime, nťkdý Ueplatj. uu Tak tedy
každa kniha, kteraUž nowý spoanUd při polo
žer swých žakladnjch 10 zl. obdržuge, za oau:
hý dar powažowana býti ma u By ale po:
dawanjm takowých knťh č takowým spoanudům,
kteťjž pozdč w roce, tedy U p. w měsjcč čjgnU,
listopadU a prosinci přistUpUgj, a kde z gegťch
10 žl. gesstč žčxdný Užčtek neplyne, Dčdťctwj
sskodU netrpčlo, neb to dlaUho a dlaUho trwci,
než fe takowé přjspčwkp na gčstém mjstě Ua
aUroky Uložitč mohaU: sřanowila wysoce dUstog
Ua konsistoř, by takowým nowým spoanudUm,
kteřjž teprwa w poslednjch tťech mčsjcjch rokU
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přistUpUgj, sice základnj ljstky, ale bez knib wy:
dúwémy byly, a takowj oxpozdčnjteprwa knčhaU
núsledngjcjho rokU podělenč bolč.

15. Mnohý ze spoluaudů dčwitč se bUde,
že redaktor gemU na geho psanj tak dlauho ne:
odpowjdú. u W tom žádúm slUssnč každého,
by poweižčl, že když krom wssech swých kapitn:
lúrnjch a konsistornjch powinnostech i mnohúmč
núwsstěwami lčdU gsa obtjžen, spisowatelům Ča:
sopifU aDčdčctwjdopťsowatčmUsjm: že se mipři
ochotnčgssj wůli časU nedosteiwéc, bych každému
spoluaUdU na geho psanj dle geho žúdosti brzo
odpowčdj slaužčl. Dosťč mneto hněte: ale pomoci
sobě nemohn, a o strpenj žč:datč mUsjm! uo

16. Penjz, nebolčž zčxklad do Dčdčctwj
podún býwci do konsistornjho protokolU; tento
odwede penjze aUčty wedaucij, genž gest kon:
sistornj re!x:pedčtxue,kterýjpťjgem na tom erhťbčtu
oswčdčj, kterýž pak redaktor, od protokolu ho
obdržew, w konsisťornjm seďsi přednese a tjm přč:
staUpenj nowého spoanUda whsoce důst?gné
konsistořč ohlčxsi.j u Wesskeré aUčty wede e:pe:
ditor, a když tyto slawné konsistořč předložčl,
podúny býwagj knjžecjmn arcibčskUpskémU aUťa:
dU aučtugjcij k přepočjtúnj a wyssetřenj. ýu
Nassly:li se gaké chyby, býwagj wytknnty, a
weřegně pťednesseny, a k oprawč neb ofprawe:
dlněnj erpedčcj nawrúceny. Když ale nenj,
coby se na nčch wystawčlo: approbťrUge, pččgme
ge wysoce důstognú konsisťoř za zprčané, a au:
xetnjkowi nad nixrni„čdb„e,olucorium7j aneb spoko:
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gcnost Udčlj. ijto pořúdkem grst gmčnj Dč:
dictwj Swatojanského tak pogisstčné, že se halj:
ťe zmaťčtč nemůže.

17. Kdo ztratj ljstek, na kterém se mU knčhy
odpingj, nemůže knťh che žúdati. Kdo chce
za roztrhaný mjsč nowý, musi ten roztžehnUtý
nétm předložčti. Kdoby ale nowý diplom
žčxdal, Geden zlatý na stř. do kasy Dčdčctwj
položťrč sobč neobtčžug.

18. Nachúzegj fe mezčfpoluaudy tťetj tťjdy
celé obce, sskoly, spolky a rodiny. Q těchto
wčdřti lze gest, žc wssickni gfaU po 20 zl. slo:
žili. Gakož i tam, kde manžel a manželka 20
zl. ufložčlť, knťhy, byť ťgeden z nich zemřel,
obdržowatč bUdau. u

19. Při obcjch, když se U redakcj udécwú,
žeby chtěla za spoanUda pťčgata býtč, bUdčž
přčsazeno, zdaž geden dúrce ten pzciklad posjlčx:
čili že fe fansedstwo po domech složilo.
U„Fšš 20. Když fe mim w PúnU gčž zeanlj
spoanUdowéx řéadnč gménem Udagj, postawjme
ge w pťjsstjm poznamenúnj také we zwlč:ssrnjm
poťúde, by žčwj spoanUdowé wědčlč, ža koho
prčlwč fe modlčtč magj. Bude také Uweťegnčnj
toto fpolU gčm postaweným pomnjkem nassj bra:
trské ssetrnosti a léaskp, a žex U nécš gegťch pa:
mátka w požehnúnj zůstécwú.u Půgdeme wssi:
cknč za nčmi; a každý si Umjrage wřelaU pťj:
mlUwU wesskerého bratrstwa k nebeskémU Slčto:
wnij pťúri bude a š nj pokogněgč o,dewzdúw
smrtč náruč dUcha swého.
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21. Dochúžrgj nciš mnohě stjžnosti, žeby
některú knihkUpectwj cenU knťh Dčdčctwj Swa:
tojanského Oředražowala. u

Z důležčtých pťjččn fmlUwčla se whsoce
důstognň konsistoř loňského rokU š pražsiým
knťhkUprem Krednerem; kterýž prodeg wssech knih
Swatojanských na .sxepťigal a se žawčlzal, wy:
sažeUaU cenU w Cechčxch a na Morawč ne:
žwýssowati; žpťjččny pak Uúhrady swých aUtrat,
w dalssjch žahranččných kragčnúch ne che než
pútý dsl ceny přirazťtč. Nť si tedw pčmč knčhc
kupci knčhp Dčdictwj Swatojanského U knih:
kupce Bedťťcha Krednera obgednčxwati obljbj.

Gednotliwým ale dUchownjm a i swčtským,
sxe poslaUžj w famém arcťbťskUpsiémx kancelúři

gako k.dy prwé.
Ze š. ten Ua dčplomech nezmčnčný stogj,

ge žxde pťjčťna, protože tyto ljstky 6 let giž
napřed ttsstčno byly, a zč:foba gčch, pro gedinaU
tUto pťjpadnost šawrhnauti se nemůže.

ťionečnč: Zlowolnost swáďj sem tam wěrc:
lrbkých, aby kDědictwj nešťiftnpewali7 še gim
to bťemenrm šňstane, a ročne telik pkipláceti mU:
segj. Uro obě tťjdy šde swatě prehlassllgrme: „:Jn
gsaU prawidla Uassesamým Ejsaťem Uánrm potwr:
šcna, beť Sebo powolenj šmčněna býri nesmj;“
tjm teďy špůsebem, (gak to také Ua nákladnjm listě
„podánjm gednaU Ua wšdy“ Bosk ščetrlně stcgj)
de neydelssj fmrti šádUý o baljče che pťiplácrti
nebnde. Lcč“byš llj. tťjdy do u., ancb š ll. do
l., anebo docrla šad Zpelnšakladatcle postanpiti
chtěl; gať o tem š. 5. prawj.
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Q b r ciz k h

k .Žiwotům Swatých.

Ed Gak Časopčfem, tak č l djlem Zťwotů
Swalých oznamilč gfme, že chhstame do 100
obrúzků, mistrně w ocelč rytých, kreréžby po 25
do každého čtwrtletj, do každého dle co
obzwlcisstnj ozdoba wloženy býtč mohly. KtomU
ge ale nč:kladU přeš 1000, zl. zaposřebj. By
ocelorytec ke sskodč nepřissel , stalo se pozwéxnj,
aby se neyménč 800 pťedplatitclůu sesslo,d a ty
se odhodlali, za černé obrč:zky za rele sto Z zl.,
a ža mťstrnč malowané 4 žl. stř napčed za:
platťtč Přčsselby tehdy geden takowý obra;ek
gaký bychom z Řezna neb NorimberǧU pod 6 kr
stř nedostalč, spoanUdům Swatojanským ne
zcela za 2 kr stť.; což laicewiditelna!

Gak ty obrúzky wypadatč budaU, předložťli gsme giž wČasopťsu sw NnéžkU, a w l
djlu Žčwotů Swatých sw Terezčč; tuto opět
přčkladámesw ?lnto nj na, kdeži take ten chram
Pčmč we wlaském mčstč PadUi , w kterémž

8
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tťlo sw. Nntonjna Uložené se ctj, podaťenč pťed:
stawen gest.

Dúle ǧťž žhotoweny gsaU obreizky swatého
Llloysča,sw.Pereǧrina asw.JanaNepo:
mUckěho; wyobrazenj hrobU geho a chrčme
Pcinč sw. era w Praze také se gčž chystci, a
we wydčmj celého 100 wernč a swčdomitč po:
kračowatč se bude.

Ze rytec stawj latinský podpiš, ččnjproto,
by fobč odprodeg č mezi Rčmcč poUgčsičl.

Když .se gemU 800 pťedplatčtelů segde,
chce pak z wdččnosťť darowatč mčstrný obraz
W ss ech S w a t ý ch spoanUdům zwlč:sstnj přj:
lohan.



D čdi etwj s

Zw. š?aUaerpommlčěho

w aUdech swých;

10. kwětna 1347.

Spočádal

Múclaw Pessisla.



Prwnj zakladatel š 1000 žl.

šlntonU Nanilxýř,
dexjcsnitaw Čimeťť, Gindřicho:dradeňého oňariátu, Bndegoořeké

diécesc.

Zemřcl w Tčabořc, 15. března lMe

DrUhý zakladatel š 1000 zl.

šloses Palcar,
čestný faráť w Černiskn, Mirowickébo dikariátu, Buděgowické diécese.



Yramidla.
pupuuuuuú

Nntoujn Hanikýť, rpdcmz Prabh , 21. ťjgna, r. 1758,
erjesuita a pension. zám. kaplan Cimerský, bUděg. diéc., Umjml sobe,
.w čafc stoletčpamátky ša Swatého wpblásscnj sw. Jana
NepomUckého, w roce 1829, na pamálku té prwnj stoleté slaw:
nosti, založiti ústaw, gjmžby dobré, wzdělawatclné knihy w gaťokn
českém, giž wázané, w ceně Ucylaciněgssi prodáwány bply. Poža“dal
knjžecj arcibiskupské konsistoťe Prašské, bp ústaw ten wc fwé wedenj
psxlgala, k čemnž, gakožto základcm, 1000 zl. na stť. přiložtl; a fohě
wyžádal, aby ústaw tcn gméno Dědictwj fw. Jana Nepo:
mnckébo nesl, a k němUž wesskcré obecenstwo w fpolUúdstwo po:
Zwáno bolo. Tuto žádostjgeho w. d. konsistoř 9. list. 1881 wyplntla;
Gcbo Majestát stať a král Frantisser le dne 26. řjgna 18ZZ
prawidla gcbo potwrdil, a ústaw ten ď rokelnu1885 w žiwot a úččn:
ťowánj swé wstaupil. (Zemťel Zakladatel náš w Táboče, 15. bř.
1888, 80 l. stár.) uo

Prawidla ústawu toho gsaU následUgjcj:

Uťjstnp spoanUdň.
1. SpoanUdem státi se může kašdý, buď Ustanowcným peněži:

tým přjfpěwkcm: anebo podánjm pjsemnjch pracj, kteréž k podotčc:
laému účelu směřUgj, a obledně wnitřnj ccnp swé od w. d. arcib.
fonsistoře k wpdánj za hodné Uznány bUdaU. .p Pčněžité pťjfpěwkp i

. pjsemné práce w konsistornjm kašlceláři se přigjmagj.
2. Kdokoltw k témuš ústawU 100 zl. na stť. přifpěge, powažo:

wánbudezaspoluzakladatele.
Z. Kdo (gednau na wždpcko) podá: 40 zl. na stč., gest

téhož ústawu fpoanUdem l. třjdy. u S 29 zl. fnoluandem u. u
a ď 10 zl. spoluaudem lll. třjdy. Mentsi přjspěwck přigme sc wděčne
ča dobrodinj.

4. .Řchole, celé oikariáty, ofadp, sskol;s, rodinp wstnpugj
dwognásobným přjspěwkcm do nadťcčených tťjd. dež se ale U pť.
manžel š manželkaU, ned bratr 8e sestraU w gcden Základ spogj: tu



se knihp gcn až do zemťenj prwnjho wpdáwagj. u lep pak čcmřenj
spoluauda ústawu k známosti přisslo: šadagj se duchownj pastýřowč,
úmrtj rcdakcj skrze důstogne“ oikariátnj úťady ročně k wedomosti dáti:
u gakož i také powýssenj každého dUchownjho spoluauda, aneb přesté:

howánj geho na ginau sstacj, třebač i přjmo posstan ústawu oznámiti.
5. Doplněnjm základU, we wyšssj třjdu každému pčiskaupiti

wolno; U pťa k prwnjm 10 zl. drUhých 10 zaslati, a tak fe spoluau:
dem ll. tťjdy státi. u !lbp ale kdo smé spoluůdstwj ginémn postau:
pil: pro mnohé obtjšnosti ústawU přigmauti nelze. u Každý ale pťix
stUpUgjcj pamatug gmčno a mjsto odydlj w gazpkU českém po:
skawiti, a spolu swůg oikariát poznamcnati.

6. Kdo w poslednj pořádnosti swé odkáže Dědictwj chc
n„eš109 zl. naxstč.: powašowánbude za spoluzakladatelc; za
gakčhož Uhrobu swatého Jana NepomUckého žwlásstnj
msse swatá za mrtwé obetowána bude. .w Stáwá se
nadto i aUčastným dobrodinj šU9ho.

7. Spisowatelé, kteťjš swé práce témnž ústawu obětugj, gclikož
po náležitém ocenenj k tiskn Ustanoweny budau, dobýwagj sobě, dlc
obssjrnosti, důlešitosti a gádrnosti spisů swých,r práwo spoanUdů bUď
l., buď ll., bUď lll. rčjdy; což w. d. konsistoř rozhodne. Podánjnl
che důkladných pracj wpstaUpj spisowatel do wpšssj třjdp.

8. Kdož témUš ústawu zdařtlé přeloženj pčjhodně knihy podá,
stane se spoluaUdemlll. třjdy; u opětowaným podánjm postanpj wýsse.

9. Dle poslednj wůle zakladatelowy žádagj fe duchownj spolu:
aUdowé, aby mezi oktáwem fw. Jana Nedomuckého, za Nepwyšssi
staťskaU rodinu, gakož i za žiwé a za mrtwé fpoanUdy mssi swa:
taU slaUšili.u Čjm tedy každý spoluand za žiwa ipo
smrti, každoročně, pro swé dUssespasenj tolika set
neyswětěgssjch občtj mssj swatých účastným se stáwá:
kolika set duchownjchmczi spolnaudy se nacházj. u
Neopomiň alc šádný, při této pobožnosti na samého zakladatclc
wrancne pamětliw býti: tak gakož i swetsstj p. spoanUdowé w tom
témdni na zakladatclc a spolnandy modlitbau pamatowati.

!Uýhody spolnandů.
10. Kašdé knibp, týmš ústawem a w tomž roce wydané, obdržj

zdarma: a) Spoluzarladatel 4 wýtiskp; d) Spoluand l.třjdp Z wýt.;
o) Spolnaud ll. třjdp 2 wýt., a u) Spoluaud lll. třjdy 1 wýtisk.



A to tak bez připláccnj po celé žiwodytj. u Pozorowati ale sluss, žc
každý přistupugjcj spoanUd gen těch knih očekáwati může, kteréš oo
času geho přistaupenj tiskem wpdánp bplp. Podáli se gemU ťniha gaká,
ta gest gen zwlásstnj dar od ředitelstwa. u Stogj ale swataU po:
winnostjkaždémufpoanudU, knih nákladem Dědictwj Swa:
tojanského wpdaných co možná rozssiřowati, a giných k tomu nabj:
zeti; neb ústaw ten gcdiné proto zaweden gest, a knihp gediné proto
fc gjm wydáwagj, abp rozssjčené lid wzděláwaly.

11. Spifowatelé, gichž práce nákladem úskawn wpdánp budau,
obdržj z téhož wýdanj 24 wýtisků. Qpětowanan záslnhan i za s p o:
leaklada tele gmenowánibýtimohau.

Uošesilánj wýtisků.

12. Wpdáwagj se pak kniho giš wázané. uu Na prwnjm listu
pťitisstěno býwá znamch téhož ústawu, gakož dikrámská cg:na; ktcráš
gest wždy neplaciněgssi,a přcď kterauž w Čechách a na Mo:
rawě w žádném knihkupectwj che platiti se nemá.
Mimo těchto dwau kragin gen o pátý djl che.

18, Páni spoluaUdowé obdržj tisstěný ljstek, na němž se po:
každé odebrané wýtisko odepjssi.

14. Tpto wýtťskp se wydáwagj w kanceláťi knjžccj arcibjskupské
konsistoče.uWnčě, w arcidiécesj, ge fpoluaudowé obdržj skrze arcibi:
skupské dikariátnj úťady. Kterýž pořádek i w ostatnjch biskUpských
diéccsjch zaweden gcst. u Gestlišebo ale celé okresp neb gednotliwj
šběratelowé od swé w. d. konsistoťe wzdáleni, knihp ty zrowna zPrahy
pohodlněgi přigjmati chtěli: ať to U arcibiskUpské konsistoťe pjsemně
udagj, kdo ge proti odepfánj na obdrženém ljstkU w konsistornjm kan:
celáři pro neho wpzdwihowati bude. .

15. Každá konsistornj erpedirj, kteráž fe témuž rozesilánj pod:
wolila, obdržj Ua 10 wýt. dwa zdarma.

Wesskeré knihkupectwj obrať se na Pražského km“hťupceAUǧusta
Bedťicha Kredncra, na Staroměstském Uáměstj, ktcrémUž w. d. arcib.
konsistoř elpedicj téchto knih přepustisa.



DGFUM„
Geho rjsaťst:ýUrúlowsůýMajestát

Nehgafněgssj stač Pcin a Krcil,

Fcrdšnmw šG

cho EjsaťsdňMysost nmjoswjrměgssjPrinr a Yňn
r r

S t epan,
stařský Princ a erciknjže Nakauský, KrcilowskýPrinc Uberský

a Český,

chidať KrcilowstwjǦefkěl,w,
a

Geho cjf. král. MajeskcitUZástnpce w Krcilow:
stwj Uherfkěm,

Nhtjř zlatého Nanna, Welkokřižnjk cjs. král. Leopoldowa
a che řcidů, a t. d.



M Ara,;e.

Spolllzakladatelowé.

Neydůstognčgssj Knjžecj Mčlost, ArcčbčskUp Pčm,

Nlonď Josefp
Swobodný Pcin z Šreštku Ua Notšťnǧu a Eǧmatinku,

Prťmaš králowstwj Ceskétdo,a kancléř Uniwersity,
a t. d.

awkáltek Fr., křišownjk,kaplanU sw. Pctra.
poU Wogtech, knjáecjarcibiskUpskýtagcmnska l. cercmonáť.
lrssk Jan Bale, kanowujkna hkaděPražskémekonsistornirada.
olowrat Jan, hrabč z Krakowských,Malteský rotiř, komandércht ťčldůa

Pe Ua Wacle, kanownskna hradč Pražském,kons.rada, rcdaltor Dťdictwi.
Be Waclaw, Pčmpanst..stolinaeMlňzowa,.ňlénowa,WolssowaaZwikowa.

Tih,hmalťn ěr. fwětjcibťskupPražský, préscď konsistoře.Warlawžťe W., rotjť c. k. Lcopoldomaťčxdu.kapčtolnjděkan,c.k. ǧnb. rada.
Waldstelu Chr., hrabč z Wartenbcrkn.Esccllenpkomand.chc cek. řčahn.

Zpoanndowé l. tťjdy.
z Nadberných Jall, Pčm na Chotowině,GistcbnicčePřeworowě, chcliéku atd.
Stlebcr Damel, kapitulňr prémonstrčdtskýefaráť na Stršjowč.

Zpolnandewé ll. tťjdy.
Busskowá Mr.Raf., Alžbětinekwclebnňmatka.
Haafe Ondťcg, ryrjř r. portugalského ťňdu, c. e. dworskýeniytlačicel.
Jungmann Josef, rytjř cj kt Lcopoldowa ťčrdn,emerčt. šomnasiálnj p:xéfekta
Maperowa M. B., Worssulinckwrlebnú matka.
Russer Wogtech, kanownskna Wyssehradč.
Welžyer Josef„ arrijahen wšdy werné kapicoly Pračské, rytjč wice ěňdů.
Worassek Flaoaan, and e Milosrdnýchbracň.



Zpolnandowé lll. 1ťjdly.
AUrowa Terezic,
Bďhm Wáclaw,
Benediktinský
BenediktowaFrant.,
Bergner Karel,

dcera po Krist. Aurowi, doktoru lékařstwj, na Hradčanech.
arcib. notáť, katechcta na Malostranském Gymnasium.
welcctibodný konoent U fwaté Markéty.
wdowa pro swé wnuky Fcrd. Hečna, forstmistra p. rodo
kněz cjrkewnj na odpol!inutja

Berthold Wratjslaw ,hraběnka Ludmila, panj na Buchlowřrjch.
Brauljkowa Josefa,
Bůttner Jan,
Cokhart Wáclaw,
Daucha Frantissek,
Dichtl Hcrmann,
Dittrich Frantissek,
Elfenwanger Ynt.,
Franěk Jan,
Hajeř Wxáclaw,
Qalla Joses,
Hanka 5)).?ác.lau!,
Hénfcl Wiljm,
HerzigowaBarbara,
Hrdtna Wáclaw,
Janský Wáclaw,
Kafka Frantissek,
Kalťna Mateg,
Kauka Jan,
King Frantissek,
Klingel Nnna,
Koch Josef,
Kolenaty Jofef,
Kleuz Ymdrož,
Krbec Jan,
Kčeegc“jPetr,
Kússer Wogtěch,
Komm Marča,
Kust Joses, ,
Lagler letonjn,
Lagler Josef,
Lerch Josef,
Lůfftner Frantissck,
Maleček Fabian,
Mareť Jan,
Melcher Frantissek,
Merhant Petr,
Mšlde Zosef,
Mťkuláš Jan,
Mllofrdnj bratťj,

wdowa po dčrektorowidraběte Althana, pro fwůg...leod.
infulowaný probosst u Wssech Swat!)cd, rcktor scmčmiťe.
arcibiskupský zpowčdlnjk u sw. Wita.
kněz cjrkewni.
duchownj wůdcc U sw. Giřj.
kanownsk na hradč Pražském, konsistorni rada.
čjsi ruský wrchnjk, domúcj pčm w Praze, pro swůq.„rod.
zwonjkpřihlawnjm chrčxmuPčmě sw. tha, pro swůg tod.
kanownir na Wyssehradě, administrútor děkanňwi.
wclkokupec a repréfentaat Pražského měssťanstwa.
rytjč Wladimirowa řčadU,knihownsk národnjho mufcum..
kooperator u fwe Ducha.
wdowa po ǧuberničalnjm kancclistowi.
doktor bohoslowi, knjžccj arcibiskupský ll. ceremonáť.
měsskan a mistr bednářský, otec nad chudými.
kanownsk na Wyssehradě.
rytjť z Jétdcnsteinu, doktor prúw, pčm Ua Zwikowť.
doktor prččw, prčawnj, dwornj rada knjšetc Hrssenského.
ranhogič ď Annau manšelkan, na Smichowě.
swobodnčx dcerka na Hradčanecd, čjsla 48.
kandidat doktorasU :.rčxw.
malteského řčxdufarčxťu Nodičky Bošj leězné.
pťcwor a Nowčrmčstr U sw. Aušustčna.
rektor n sw. Giťi.
kanownjk na bradč Pražském, konsistornj rada.
rytjř z Aďmanďoilln, kaplau U sw. Gindťicha.
ročcnčxNataliowa, měfsťanka.
psallista při hlawnjm chr,čamnPčxně sw. therl
kons. rada, cmcr. pražský oikčxř,farčať u fw. Štčpána.
čcstný kanownsk na Wyssehradě, farciť U sml Ducha.
c. k. pcněžorytec.
kaplan na Smichowč.
rektor profcšforů pobožných ssrol. dirrktor konoiktu.
z Labsrč Teynčce, poslúchač ňlosoňcrých sdudij.
mctropolitnj psallista.
kaplan U swe Hawla.
mčssťan a nňkladnjk.
domčaej pčan, wýbor Zosinské akademic.

dobrodinjm p. Zos. .stlctte, welkokupee w ŠlUkenowě.



Mpsliwečkowa Joblowský rant
wdowa a domacj Panj na Hradčanech
oréseď Wendického feminaře

alowský inccnc, dorcor b slowj, profeďsor došmactky

Bopel ?lloosia,opel Ludwjzk
Popel Rofalm,

rcsl Jan Swatop
rusič Bla;eg,

Rauch Joscf
Rchmann Michal
Rušička Josef,
Schillcr Karcl,
Schncider Petr,
Schopke Josef,
Sečdl Wáclaw

xxdať p awa eoopelc, messtam a mtskra pekařskebo
ujlněssťana mistr pelaťský
manjelra doktora Matčgc Popcle, profeďsora očiléčitclstwj.
doktor lékarstwi a r k profcďsor
kaplan n sw. Mikulasse
prr“lčufsotastikpťi chramn Pané sw tha, konsist rada
auředlnsk
duchownj wůdce kleriků Malteďských
probosstnj očkať na Wossrhradě
maltezskýkooperator U Pamty Marie thězne.
měssťan a knpec.
domaci pan, naťladnjk otec nad chudými.

Seminárská knihowna w Praze
SikmUnd Wáclaw
Simenec Frantissck
Spaček Jan,
Stedronska Anna

dnchownj wychowatcl a wůdce w arcib fcminaři.
kooperator u fw Apollinařc
c k délostťrler
wdowa no Wogtčchowi .stlikowť, nadennskowť

StUartKatlEduakd, z Albanie,.stlana LordŠkolský,pro swůg......... rod.
Stulc Wáclaw dnchowni fprawce w blazťnrč,
Swobodowa Alma, dccř Waclawa Swobody, mčssťanaa mistra saukenického
Swoboda Antonjn,x c ť šubrrnialni auťednik
Swoooda Fllip,
Swoboda Wáclaw
Syloa Taroucca,
Thomaď Wiljm
Bčrtorin Antonjn,
Waltmann Waclaw
Wanék Josef,
Wiesncr Antonjn,
Wocelleonš
Wocel Frantissek
Wondrowa Josefa
Woweď Zoscf,

koželušskýtowaryš ze Strakonic
měssťan a mistr saukcnický U sw Petra.
hraběnka, rožena Šlernberaowa.
koopcrator n sw Hasstala
arrčb alnmn lu. roku, z Hramolskae čučcckéfarp
mlynařský towarhš z budťgowickýedPetrowie
hospodaťskýrada Erccuenz drabětc Joscfa Thuna.
koopcralor w kňznici n cw. Wňclawa.
konoemual kanucinský.

ukapitolnj oťkaristaprč dlawnjm chramu Paně sw tha.
decra po Framisskowi Wondrowi, doktoru lekclřstrojx
mčssťan pražský a obchodnsk

Wssech loo.



MUť, w štrcidiěccsj.

Spolnzakladatelowé.
an,ťýť U,fefi farčxťw .Kondracť,bratr zakladatele, práwě xlx
oraček acl., farčxřw Ondřegowé, arcibl notňř, élen Uécn.společnostiz
arlsk HU o J., podpťewořprémostrčrtské!anončc w ilčepléd

Wobornjk ew., bqralňč bohoslowj,dnchownjsprňwce w xrťečowicjed.

ZpoanUďowé ll. tťjďy.

Koljnské oikariátnj Dnchowenstwo. (Neyprwnčgssi pťi založcnj.)

ZpolnaUdowě lll. tťjdy.

W BcraUUfkém oikariátě. u šl. D. S. J.
BeraUnskč uikariňtnj dnchowenstwo.
Bčleckh Kornel, direktor piaristskýchsskolw Bcraunče
Dobřichowická sskola, pééi welect. kaplanae Zosesa Peacháčka
Kanek Wáclaw, kaplanw BrraUnč.

chauf Wawťinec, emcrit. arcibiskupský oikčxř, konsist. rada, farňť w čeelrbreiknl
imandl Jofef, c:posita w Zbirowč.

Wondčjch Frant., zčxmeáýkaplan w Zbirowč.
Worcl Jofcf, farčxř.w Zdčcč.

W Bistťickém oikariátč.
Bérmann Wogtěch, pogeznýw Konopčssti.
Bcnessowssé mťssťanstwo,welectčhodným knčzem Zofcfem Šmidingrem.
Fiedler ?lntonjn, mčssťana obuwnjk w Sclrancch.
Kaffa Jan, děkanw Diwissowě.
Materna Jan„ farčařw Kondracid
Meder NU,ǧUstln, farňť w Wokraublirjch.
Pohan Waclaw, buděgowčckýbčskupskýnotčdř,osobnj dčkan w Pořiči.
Rjdťo Jan, fařčařw Teynicč.

Selťd Jofe,f, kaplan w Launowicjch.
Selcanslea sskolaedarcm důst. p. Wogtčcha Hrona, arcibisk. tagcmnjka.
Smid Mšfpláš, farař w Srčbusowč.
lena Glrj, mlynčxťw Poťiei.



W Brandcpskčm oikariátě. u Ql.D. S. J.

Burger Antonjn, arcijahen kanřjmsk.kr.p oikčať.kons. rada, děk. mWrandeyfel
Bltmann Antonjn, kaplan w Bcnňtkňch.
Brandcpské oikariňtnj duchowcnňwo.
Hlawáčck pref, tagcmnjk braudeyskéhoořkaričml,arcib. not., far. w Winařid
Oora. Frantlssef, farčxťw Předměňcjch.
Horčlcc Jofef„ kaudidčdtdoktoratn bohoslowj, kanownjkw Staré Bolcslawč.
chan Frantlsscť, dťkanw Eclakonoicjclyl
Wmařská sskola, darem w. p. Frantisska Hawrňnka, křižownskaU fw. Pctrae

W B,Udinfkčm dikariátě. uu ?l. D. S. Je

Budjljlťé j oikariútnj duchowenstwp.
qucš Fr;llžtlssek, sarčxťw Pcrncč.

šrlcek .skrlstlan, emcňt. oikčdťwotický , konstst. rada, faráť w LUžci.rčsk Jofef, kaplan w Lužcč.
Srp Mateg, dnchownjsprňwce w .alobneňw.
Urban Jan,p ssrolujneitcl w Zlonicjch.
Wanšť Waclaw, děkanw Welwařjch.
Zlomckh Jofcf, kaplan w Smolnici.

W Čcskobrodskčm dikariátxé.

Morawec an, arcňo. oťkňť,konsisterada, děkanw Auecnowsi.

šxfllcr Frantlssek, mistr pekaťskýeměssťanw .aauřsme.owotny Jan, towaryi sscwcowskýz Limusn, fary Tukladskč.
Šcdcrlc Jan, administrňtorfary Poňčansré.
WykauťalFrantissek, sskolnjpomocnjkw ťčmnfcch.

W Falllkenowsrem(Sorolnřačm) oirariatč.

Hansska Antonjn, odroenjGchoOfch. kmxče:eMmmicha w .aunžwarrě.
Kiesl Josef, a adjnnre wrchnostenskéhoanťadn, rčj ram.
Mader Ferdmaqd, polesný „
Marssalck Bntomn, důchodnj e.
Semcncc .Karel, wruwj mesdrnad panskýmilew, „
Zšnker !lrnosst, pjsařprňwnihoaneadu, „
Zlťmlmd Jofef, wrchnja prňwni, „

W Hapdském (B orském) oikariátč.

Žrch Pawcl, kapitulňr prémonstrňtů w Teplé. iuspek. Marčňnskýedlčuaieoldmanpn, Jan, sarňř w Brandě.
Lekchel Flllp, podomownjk w Marčňllskýed lčuniche
leljbald Fkanz, hospodňrskýrada knjsetrthdičšrécc w Tamooměu



W Kolj,nském oikariátě. u A. D. S. J
!lUfobskh Célcstin, kazatel a oikarista Frantčssránů w Zčafmukňch.
Brejssl Josef, direktor hlawnj ss!olykoljnsté, knťzcjrkewnj.
Herfurt Jgnac, mlynčxřw Chraustowě,bljžePlanian.
Hnssck Karel, saréařw Nowé wst.
Kjlťcl Wogtěch, děkan w Planiancch, tagemnsk očkaričatn.
Klasstersko ?llohš„ kaplan w Skramnjkn.
Kosslnowa Marketa, Urozemipanjz Frcudenfcldn w !!škšcltrnbeelp.d
Lmdner Jan, koopcratorw Nowém .stoljnť.
Pccka Frantissek, bndegowčerýbčsrupsrý notčaea osodnj dčran w Zňsmuraed.
Perwojf Jan, , pán posstyw Plaňanech.

šrokeš Autonjn, duchownjfpréaweew Wodačjch.ada Jan, wrchnostcnský farčxťw Bobťiclpowěu
Ragskh Jan kaplan w Swogssicjch.
Saukup Maria měssťankaw Koljně„
Sittc Wogtech, dnchownjfprčchc w Maloticich.
Bejt Podiwin shn pčma panstwj .Koljnského.
Wolf Wogtěch farčxřw Skramnij.
Wondracek Jofef, scdlar a hospodskýw Břešanech.
Wrbcanská sskola, darcm wesskeréhosauscdstwa
Wrťátko Frantissek měsstana rnihať w .ňobnč

W Lichtenstadském (Oroznétinském) ďikariátě.

Schiannsleý Anton, arcibťskupsrýoirčať,konsistornj rada, farčxťw Zetlčejch.

W Lntickěm Uikariátě.

Hopf Jan, arribiskupskýoikňť, konsistorni rada, écstný děkan w Lulirjcd.

W Mnichowickém oikariátě. u !l D. S.xJ

Bastl Kasspar farae w Pisseli
Horackowá Petron sestradůstognéhofarařc w Qndťegowě
Kamcnicka fskola, darem Neyd .KnjžecjMilosti P P UrcibisknpaPrašského.
Mnťchowťckq oikariátnj ducdowenstwo.
Mmchowlcka sskola, darem důstognčho děkana, Wog. Kramerinsaa oik. tagcmu.
Téssitcl Jofef mlynať w .stoceradcch.

ššagenknechtFrant raplan w Rartagčwanowicke sanfedstwo, kambnrǧskéhopanstwj



WPlzenskémoikariátě. ú

Bntowjn Hlawan,
Dčcšsel Jan,
Gpmnasium,
Schellingcr Jan,

Dostal Filip,
leý Joses,
Chrastská obec
Deossmská obec
Eopowická obec
Oradecká obec
Kranď Martin

W městě samém.

inful. arriděkan, uťkúč,konsist. rada, a libom. stud. komifarz
kněz cjrkewnj.
péčj swédo katcchcto, ďůstj kapitnlara Arnolda Ščndelčaec.
kaplan w Plzni.

Depssinské farnj osadp.

farč:ř a knjžccj arcčbiskupský notčdť.

mlpneiř w Horomyslicjch.

sedlar w Eypowčcjch, 8 manjclkan .slatcrinau
Krauď Martjn, shn chalUpnjkw Eopowicied,ď manžclkanCuzdělau

šlzak Matatea,mečická odec

Jan Schellinger
Kubickowská

sskolnjUeůcl w Bujowčcjch

Drušdowskč farnj osadp.

farčxť.

rodim,z NěmeclčBřizy........................... leod.

Ledeckéfarnj ofadp.

?anďljčkowá Marja, služcbnicez HoťeasiiboBecůjexd (aěmkyně.)fesi Jofch salpctrnsk,ď Ftanttstťanmnielkaue pro fwiig....... rdd.

Plafkébo pánstwj sedm farnjch osaťdz

Frantissek Wosmjk
Král Antonjn
Buljn Zan
Danek Wáclaw
Hawljk Matěg,
HUhla Martin,

Jan Marck,
Bém Wogtech,
Bnrda Joset,

Belské farnj ofadp.

farňř.
kaplan.
obywatcl w Lozel
oodrnd w Loze, ď Barboran “manžclrau,pro wůgz..rod.
knjžeci rewirnsk w Hnrkňche
ssrolni ueitcl w Bčle.

Kralowické farnj ofadp.

farář.
kaplan.
knišcci hč:gný w Hodinč.



Dťcwecká obcc.
Droš Leopold, kaplan w .aralowiejch.
Hodinská obec,
Kočinská obec.
Koc“inská sskola.
Kralowtckých měssťanůoddělenj l.
Kralowjckých měssťanůoddělenj ll.
.skralowických měssťanůoddělcnj lll.
Kralowická sskola.
Kronholc Wáclaw, mlynčxřz DolegfsihoHradisstěpro swůg.............. rod.
Kroz Kateřma, scdlkaz Hodiny.
Lednická sstžeola. x
Qppelt Waclaw, mčssťanz .skralowic, š Annau manžclkau, pro swčigodrod.
Seldl Waclaw, chalupm“kzStaré Hadaéky,pro swůg............... rod.

Plánské farnj osady.

Bernard Hutter, očkar.tagemnjk a děkemd
Brunclikowa Maria, wdowaz Plané.
ChUdých ústaw, darcm důstognéhodťkana Bcrnarda Huttra.
DUchek Nnronjn, rychtčxťz.skoryt, ď manžclkau.skatcňnaU, pro fwůg...rod.
Důrrfchmjed Jan, sskolniUčitelw eolané,a Zoscfa manželka, pro...... oba.
Ojneš Jan, chalupnjkw .Korhtech,š manželkauNofalij, pro fwůg rod.
Oorowá Klara, sauscdkaw Plané.
Jánsko Eleonora, UrochčxzEhrenblumU.w Plané.
Jarowská obec.
Kacerowská sskola.
Konpeljk Jan, sauscd z Dobťjče, ď manzxelraxaswau.

ššollar Jan, , wýměnrčxřzeplane,ulmice Nntomn,e sauscd w Nabrydcch, ď manžrlkau WcronikaU.
let Jǧnac, kaplanw Plané.
erfa Jan, magitclhospodyw Čiwicjch.

Plaské farnj osadp,

Geho Osch. Clem. Wácl. knjžeMetternich z WinneburǧU, pro fwůgrod.

W Plaseed samýcbl
Josef Streer, knjžecjarcibistnpstý notňř a čestný dťkanw Plasied.
Blůmel Josef,r dťrcktorželeznýchhor a hutj.
Bradáč Frqntlsse,kx, mistr trndlxiřstý,ď Ynnan mauťelsam pro fwůg..... rodo

qrnohorskh Wacl., ťaplan knjžecjkrypty.
Dlesl Wogtěch, slnlebnskpráwnjho kancelčxťc.
Ezcr Wáclaw, , mlynař.
Flassťů Jsl,ťUb, kolčařfkýmistr, ď manšelťau Terczij, oro swůg........ rod.
Frank Waclaw., obrorm.
Frenndl Frantlssek, isafář,ďWeronikanmanželran,pro swůg............ rod.



Hélzel Matéq
Qosoodársstjdélnjci
Hurtig Frantisscť,
Hutnjcč
Outnjci
Janowsko Jan,
Kabat Nntonjn,
Kabat Jofef,
Lagoa Prokop,
Lassek Josef,
Lesnj auřad,
Lndwjk Tomáš,
Mader Ferdinand,

Melchar ššantissekMel ar x áclaw,
Nosc owa Nepom.,
Nowák Josef,
Pékný Emamlcl
Piller Frantjsiek
Pohl Wáclacl,aw
Negc Bernard
Reif Karel
Rotbbarth Joscf,
Rott Jan,
SaUsedstwa
Sausedstwa

chUster Jakub,
Cukola,
Stenzl J naec,
Sticdic arcl,
Srreer dnard,
Streer oetědan,
Stčeležek xJohanna
Thomaď Lwajk,
Třjska Framissek,
Urban Frantissek
Urbánck Bincenc,

Žxertich Nntonjneš Maria,

Babinská obec.
Duchek Wáclaw,
Naořeštnská obcc.
Rabaš Josef,
Seidl Josef,

důelwdnj
darcm p Ferdinanda Hawljčťa,dirrktora hofpod aueadu
drubo ojsat důedodnjho auřadu
oddělcni prwniho
oddělenj druhého
dhosiwdfkýu

mistrkowařfkyproswůg........................... tod.
aktuar wrchnjhoantadn
domkať A

sskolaj nčitcl.
darcm pana Nnůdanra, rewjrnska „e
prwnj pjsať důchodenskehoauťadn
nadlcsni
pjfať wrchnjho anťadnj
zahradnsk.
manželka sckcrniho strogmistra.
ssmclcmistr w ďelezných hutjch.
kontrolor w želczných hUrjch.

keťplan.
mistr mhlňťský.
bcdnčxťl

pjsař lcsnjho anťadnu
mčňr owčácrý,ď BardoraU mančelkaU,pro swůg„„rod.
domkč:ř,proswůg................................. rod.
oddělcnj prwnj.
oddťlenj druhé
pensinirowaný prawnj
darrm pčmůA Fčssera,mistra stawcb a !l Qorencc, lékad:nl
siadek
adinnktprawnihoantadn
sstudUgjciprawa a rokn w Pračr
stUdUNUnmůll „
obywatclkhnť
l pifak důchodenstého auřadu.
ojsař prawnjho auřadn
dělnjkprč žclczuýchhutjch,ď Barb manž pro swůg kod.
cmcritowaňý dlrcktor knižccihokancelaťe
knižcci wrcdnj a.nl:člwnjd
jhospodynč na faře.

W Plaské ofadě.

owččakpři komansič owéčmč ď manž. Nofalij, pro swůg rodo

mlynař Mozolinský.

poňafný wLomanském dwoře ď.stateť m2anž..proswůgtod.



Steiner Wogtěch, mistr lopararskýz NowýchHUtsch. j
Wťld Maf?g, rcwirnskz Loman, ď Dorotau manželkaU,pro swůg. .rod.
Wisska Waclaw, ssafúťw Lomanskémdwoťe, š Rozal. manj., pro fwůg rod.

d Poddworowské farUj osadp.

Qndťeg OUngcr, farňť.
BUrda Josef, hagný w .skrassowč.
leošoská obec.

etčsk JakUb, , wrchnostcnský pachtýř w Sehntčcjelpl
oddworowska obec.

Woborské farnj osady.

Karel Nekola, sarčxč.
Fanta JakUb, saUscdw Nybnsce,pro swůg...... e................ leod.
Kasinowská och.
Plechatý Frantlssek, hospodskýz Ncbťežina.
Robnická obec.
Woborská obec.

Žcbnické farnj osadp.

Wáclaw Freoti,ngcre farčxť.
Hořcšyssi Hradlsstskaxobec.
Kopldelske obce oddélenjprwnj.
Kopidelské obce oddělcnjdruhé.
Mlacskai obec.
Nowě Hádačské sansedstwo.

etťjf JaťUb, pachtýř wrchnostenskýchpolj z Schutic.
lachetkowéNnnp, domkčxťryzNowčHčxdačry........................ rod.

Nabaš Frantjsseť, mlynčxřzPodhraz,proswůg........................ rodo
Schmidl Wáclaw, š Annanmanželkan.proswůg...................... ťodo
Sejdl Wáclaw, chalupnskz Starč Hňdačky,pro swůg............... rode
Trojanská obec,
šebnťcké obce oddělenj Urwniu

Žebnické obce oddělenjdrnhé.ebnická sskola, darem zemřcléhope faráťc Frantisska Qppelta.

W Pražském dikariatě. u ?l. D. S. J.

Brzorad Jof. .skal., doktor a fensor faknlty oráwniclč, pňn na Lankowč.
HlaUpětjnská sskola, darrm swého farciťe,kťjžownska,Qndťegc Nychtra.
Hostiwtcká sskola.
Kinzl Joscf, dnchownj sprčawccw .skoloděgi.
Klecansleá sskola.
Kreilhnber Joses, sarčxřw Prosikn.
Modroch Jan, faréaťw Aunčticsch.



Prašské oťkariátnj duchowcnstwo.
Procháňťa Josef, kaplan w Hostiwicjch.
Špatný Frantlssek, sprčrwceSwarcendcrstého úťadu na Smitlwwěr
Zbraslawská sskola, darem Bedřicdaknjjetez Qcttinšu Wallerstetna.
Zimmermann Jose, dnclwwnssprčawcew Stodůuách.

W Pťjbramskem oikariále.

Čcrnž,ž .l,ťaspar, měssťana woskšť w Přibrami.
Konclcky Joscf, kťčšownickéhořádnefaráňw Starém mjnč.
Krch Jan, farčxřna Swatém Polč.
Qndrák Prokop, déran w Pejdrami.
Ro,tbbcrger. Jan, kaplan w t:xřjbrexmčz
tht Frantlsseť, x kaplanw Dobřjssc

W Nakownickém oika riátě.

Hněwkowský Wogt., administrčxtorw .střnssowiritd.
Jahjll Jofef, adminťstrčrtorlokalic Skrcgskť.
Welcher Wogtčch, kaplan w Petrowťrich.

W Rokicanském oika riátě.

Frantissek Suchy, arcťbťsk.oikčdř,kous. rada, střoldozorre, děkan w Nokyranech.
Bollesska Wáclaw, sarařchosekuj
Dwoťáčeť Jofcf, administtčxtorZwikowickéfary.
LemochaAntonjna, neťtclewMessně.................................. rod.
Messnenská sskola, důst. faráťcm.Zosefem !cmochem.

pcel“Wácl.Zarom., wrchni, orčuonj,a zástupce horniho auťadu w Bibljnč.
illman Filip, farčxťw Cowalenicien.
edlať Martjn, duchownjforňwce w Skořici.

špálené. Pořlče čtenáťskýspoler.U„edp ,Josef, kaplan we WosrkU.
Zwlťowlcká sskola, darrm famjho administrňtora, w. p. Dwoxřčuekaa

W Slánském oikariáte.

Bezděka Jan„ earcibloskčxť,kons.rada,kanow. St. Bolcslaw,dčkan wLidici.
Baroch Frannssck, farčrčw .awčlici.
Elger Jan, sauscdw Wolssanech.
Haušmann Karcl, kaplanw Slančm.
Konradowa Bnna, panj w Lčedocewsi.
Msseckej sskola.
Kopamcká obec, tnchomčřicréosady.
angler Jan, řeznjkw Dxclumuxřčciedu
Llčka Kasspar, kujžccjarcidiskupský notčxť,farář w Kladnť.



Lička Wogtěch, knjšeci arrčbťskupskýnotčae, farčaťw Pchcrách.
tha Jan, mlynčxťw Qkoťi.
Šafránek Jan, duchownjsprňwcew Malkowiejch.
Smečenská sskola, důstognýmděkancmBťnrenrem Přibskem.

rp Jan, a Anna manželka, fedlčxkwuNautomecjch.
těpánka Wácjawa, mlynčxťew .stopaninách................. d............ rod.

Tko,a,lt Matěg, mlynčxřw Qťoři.
TU oměťické sansedňnwz
Unhosstská sskola, dobrodčnjmswčho důsr faráře, Qndčege Rychtra.
Warhanjk Wogtěch, mlynňčw Nantonicých.
Wotypdka,Jofef, dnchownsforéawcew Tucboméřicjch.
Želcčmcka sskola, důstogným farčďťcm,Zosefcm Wlafeikcm.r

W Taužctinském dikariátě.

Bier Giřj, xdnclwwnisprčchc w Stradissriz
OUnger Jan, farúť w Nabcnsteyněj
Koreptko obec, křeéowicléfary.
Kraupkp 0ana, faufedaw Bražne“e.střečowickčfary......... . ....... rod.
Rospcka cal., farňř w .axřeeowčd

W Wotickém oikariátě. u Dl.D. S. J.

Gcrspn pre,f, rytjť z Ragerďdorfm oťkariátnj tagemnsk,dřkanw Selci.
Gptřlchowlcka sskola, darem wrchnosti, doktora pťáw, Zana .skanky w Praze.
Hlnkelman,n Prokn, farčařwStřezmjři.
Kascrowsky Ant., arcibčsknpskýnotáe, faráť w Podčcpici. ,
Kell Antonjn, farčxťna .stosowéHoťe.
Selčanské , měssťanstwo,(prwnj, ktr ré se z měst pťihlňsilou)
Sqlčanská ssťl.šla, darcm důst. p. Wogtěcha Hrona, arcčbčskupskéhotagcmnska.
tht;ik, Tomáš, faráč w Columč. x
Wotlcke oikariútnj duchowenstwo.

Wssechjjj. t“dh 293.
W Prazc w ech 100.

SpoanUdů w arcidiéresj wssech393.



M žkitoměťicl:ěm bisliUpstmj.

Neydůstognčgssj biskUp Pčm,

Nnšnstin Bartoloměg Hille,
aUd ll. třjdy.

Spolnzakladatel.
Šorehš Ftallt., kaplanw Rožďalowicich.

ZpoanUdowé l. tťjdy.

Bnutonjln ,Marek, e.čurnowský bšskupskýoikčař,kons. rada, děkan w Libnni.
Wmařlcťp Karel, farář w .aowani.

Zpoanndowé ll. tťjdy.

Helenda ž,Lobkowiců, wýwodrynč, knečna, Panj na Ročďalowicjch.
Pohorcjy Jofef, kaplanw menowť,
Psejsiler Michal, duchownjfprúwce w Tatobytech.
Zrlek Waclaw, farčxřw Cicolčbech.

Zpelnandowé lu. tťjdy.

W měftč, a w generálnjm Uikariátě.
Wáclaw Kára, kapitolnj děkan, préscď konsistořc,řcditel theol ftudiid
Nešafeť Jofef, kanownsk,konsistornjrada.

fejfele Jofef,p kanownsk, konsistornj rada.
ehá.f Ylls,onjll, oicerektor biskupskťhostmcnčlčc, a cenfor knih.

Semlnarska knihowna.
Oanre F,rantťssek, obywarel w Roenowčl
Stransio Josef, polnj kaplan n pěssihotémn Welinštonowa w Tcrezowč.



W ?lUďskémoikariátě.
Marssák ?lntonjn, slčxdekw Libocdn.

W H cp nsspachfkém oikariá te.
Slukenhwský sspitčal,dobročinnosts panj Anny .stunfowé.

W Hirschbcrgském dikariáte.
Mssenská sskola. o

W LaUnském oikariátě.
Dobicer Jofef, kaplaU w Cčtolibechd
Hampeyď Frant. farčxřw Domaussicjch.
chpler FraUt., farčxťw Winařicjch.
Kral Nntonjp, e:positnj kaplan w Znchčxch.
Klťnz Nntonjn, kaplanw ončně.
Wlkllcr Jan, crposita w Nannč.
Zumaml Wogtěch, kněčcjrkcwnj w Launech.

W Libereckčm dikariátě.
Rechžiegl Jofef, kaplan na Laukowci.
Strnad Jofef, děkanw CeskčmDnbč.

W Libochowickémoikariátě.

anke Frantjssek, sausedw Nemeloowě.j
SlgmUnd Bmcenc, kaplan w xrossowč.

W Melniclém oikariatě.

quaossek Zosef, farčxřw Nepjnčj
Kllmeš Panlm, zřčxduwelectihodnýchkapucjnů.
ŠaUrek Jan, kaplan w Chornsicjch.
Schnlz Josef, farňř w Wegstadclu.

Wleado bolcslawskémoikariátě.
Bělobanek Jofef, cjs. krčxs.dworský kaplan, čestný dťkan w .aosmanofech.
Čebusrý Filip, saréař w Brodcx: ččlčw Hurrčxch.
Geřabek Jan, farčxťro Bcznč.
Kleů Jofef, kaplan w Daubrawicjch.
Koďmanoská dsskola, darcm důstognéhoděkana Josefa Bťlohaubka.
Lauterbach Wáclaw, kupec w mladč Bolcslawč.
Paták Nntonjn, sprčawcew Soroinrčxclyl

Wsseborskžá ofopa,
Whtowskp Nlolď, doktor lékarstwi w Kosmanoscch.



W

Beránek Wáclaw,

še Jan,eonhanď rant.,
CernohaUš ácl.,
Filizna Jan,
Gčwl Josef,
Heira Pawel,
Holub ,Jan,
Oorecky Řehoč,
Jjskra Jan,
Kopccký Antonjn,
Kořjnck Jan,
Maucha Nntonn,
Neumann Jofef, x
Nimburǧská sskola.
Nowár Zlntonjn,
Nožička Josef,
Pacowský Zlntonjn,
Přjbpl Wogtěch,
Renner Antomn,
chner Jofef,

ncodáreř Frant.,
Stěhulc,Josef, l
Téssinfky Frantlssek,
Wiskcrská obcc,l
Wohanka Frantlssek,
Wosentcká oděc.
WUstrawská obec,

Nimburském oikariáté.
farúř w Wosenicjelyj

farčxť nš Ditcnicich, farp čéišrdseniclél
farúř w Wsscsáně.
kaplan w Libani.
fspitčllnj kaplan w Lťsse.
Učitel w !!řožďealonoicjclpz

důchodnj w Lautssiač,.
kooperčator w Nimbnrǧu. r
cmeritz oikčať,konsistomj rada, dťkan w Nožďalowicjch
obywatelx w !ltožďalowirjclpj
farčaťerrubýcd .stostomlatecdd
fundowauý kaplan w Wosenťctl
kaplan w Nožďalowicjrd
farčař w .Kčinčcjch.

kaplan w Libčmi.
administrňtor farh .střinecke“.
farúč w Libani.
obywatel w Bazalce.
kaplan w Ronowě, čilčHrubé Gefenicč.
farčlř w Mccllej
kupcc w Libáný
duchownj sprčlwcc w Lauéinť.
kaplan w Kostomlatech.
pééi we p. Frantl Šoreysc, kaplana w Nožďalowicich.
kněz cjrkewnj w .skostlomatech. j

fary Lčďské.

W S emilském oikariátč.
erak Joses,
KaUhle Jofef,
Kořmek Jan,
KrUpař Zoscs,
Nowotny Frant.,

fundowamý kaplan a katcchcta w Nadsl.
kněz rjrkewni we Wyso!éd
residcnčm“ kaplan w LaUkowě.
farčaťw Šumburku.
obyweucl w s::eaenessowěu

W TUrnowfkém oikariálé.
Cermak Jan,
Diwissek Martin,
Horáť Wáclaw,
Jindra Jáchim,
Ketler Ludmila,
Kotler Michal,
Knčera Jqsef,
Markwarncká obec,

udnrldononjsprčche na Hrubé Skúle.
mlynčlř w Podhnausicich, hradčsstského panstwj.
kaplan w !čurnowť.
koopcrátor w Hradissti.
hospodhně w Wyskeři.
měssťana klcnotnjk w Tnmowě.
eoopcrňtor w chezném Brodčj
darem welcdůst. Sobotskčho děkana Wctcssnjka.



Masopust Dobrom., zWelrč Sešry.
Mjssáť Frasltissek, duchownj sprčche w Lančce.

Náblowfťébo Jana, mlynčaťew Sykoťicjch............................. rod.
Palánek Jan, farář w Markwartirjch.

Pelikowfká Frant., sspřtčxlnicew Hradčssti. (Múnchengráz.)
Saureť Josef, děkanw annowť.
SimUUek Damian, kaplanw Sobotce.
Slambor Jan, syn Zana Slambora, pekaťskéhomistra w Podhnausicich.

Šolc Jan, dUchownjsprúwce we Wiskeki.

TUrnowská sskola.
Učjk jNntonjn, kaplan w Sobotrc.
Wsseborská oloec.j

Wssech w eelé diéresj 96.



M ššrúlohradecšě diěcejj.

Geho Errellencj,

Karel Bor. Hanl,
Neydůstognčgssj bikap Pčm, aUd drUhé třjdy.

Spoleakladatel.
Jall K. Nojeť, duchownjsprčawcew Boduslawicich,Opočenskéhooikaričatn.

ZpolnaUč! ll. tťjdy.

Springer Jan, farář w Podoli, Chrudtmskéhooikariatn.

Zpolnandowé ul. dtťjč!y.

W městě samém.

Gabricl Jofef, doktor bohoslowj, a r. k. professor Nowého zúkona.
Podhaoský Jofes, kaplan pčř diskUpsremcdrčxměPčmč.
Pospjsslla Jana, mčssťana,rnihclarirelea knčorupce................. rod.
Nejš ann, , spiritUal w semenúřč,čandčdč:rdoktorátu bohoslowid
Semmarska rnidowna.
Stǧirek JaU Nep. doktor bohoslowi,profeďfor morňlky.
Streǧncha Fralžt., mlynář w .stydlinowťn Hradccd
Weprek Antonjn, alumn lll. roknu

W Bydžowském ořkariátě.
Čančara žšrantissek, kaplan w Lužci.
Oaaď Jojef, kaplan w Ziželicjcho



acák Jofef,
šamlď Jan,exemonský Frant.,
Wondrnsskowy Lud.,

oikar. tagemnsk, biskupskýnotúť, čcstný děkan wSmidarech.
měssťan w CblUmcč.
duchownj fprúwec w Babio:jchu
sedlrywLnžcč..................................... rod.

x W BraUmowském oikariátě.

ť Nádherných LUd., urozenýPčmna Aderšbachmpro swůg............. rod.

W Čáslawském oikariátě.

Branšowský Wácl.,
Hawelka Wáclaw,
Janata, Aloiď,
Kooecko Josef,
Maučka Josef,
Worljček Jan,

zúmeckýkaolan w Zthsicjch, Chorusieré fary.
farňř w tlšilimowěd
kaplan a katecheta w Cčaslaročj
kaplan w Zlebcch.
farčxř w Potěchčach.

kaplan w Potčchách.

W Dolno:Kralowickém oikariátě.

Panz Matég, farúť w .srosseticjclyj

W Grulichském okresU.

Buchtl ?lntonjn,
Buchtl Jan,
Gaida Jofef,
Hek Frantissek,
Keprta Frantissek,
Kopecky Wogtéch,
Mistrowická obec,
Tomaš Jan,

farčxřw Suojch Horčxch. (Geierďberg.)
koopcrčltor w .Klčxssterskn.
kaplan w Supicd Horšch.
fpisowatel w choři.
duchownj fprččwce w Pctcrďdorfu.
kaplan w Hornjm .srnnwalděd
darem Barb. Steyskalowé, sansedky w !l!řistkmdicjclpu
kaplan w Nrkoři.

W Hoťickém oikariátč.

Cerný Jan,
.ždořická fskola,
žŽořjcké
Junek Jofcf,
Kaspar Matěg,
Matěgkq Jan,
Mlazowlcká sskola,
Sehral Joscf,

čestný farčlť w Miletinč.
darem Zo.sefa Pelikana, sondika w Tynissti.
oilaňútnj Učitclstwo.
Učitcl w Petrowicjch.
duchownj fprúwce w Chodowicjch.
oikarťčatnj tagcmnjk a děkan w Chomuttcjch.
darem Frantissra Řehaka.
kaplan w Milctině.



W xChrastcckémoikariátě.

Šmid Jan sausedw Cdraski,pro swůg................ ...... rod.
Wiljmeť Frantjssef dnedownisprawcew Scčč
Zeman Joscf, earať w Bojaewwč

W ChrUdimském oikariátě.

Dcwoth Jofcf, čest.kanow. na Wyssehradč,biskdnotúř,děkan w Mikulowicjch.
Jiraut Jan měssťanw Cdrudimi.
Konopáč Yntonjn, farčařw Swinčanech
Moric Frantissck, saráč w PčelaUei.
Sedláčck Zakud, faráč w chchowčcjch.
Wamberowá Telesie, mlynčrřkaw Chrudimi:

W Zaromečsrém očrarčáre.

Cbmcljk Jan, dčkanw Jaromčřč.
HUbálcť Jan, kaplan w Zaroměťi.
Kralodworská ssrola děwčat.
KrUlich Wáclaw dircktor a kateclUta hlawnj sskolo.

šohlrejch Jan scdlakw Scndrassicjchahradnjk Wáclaw dnchownjsprawce wScndrassčcjch

W Jičinském oikdriátě.

!err Filip, farňč pro osoduswan w Auďlaufu.
Častek Wáclaw sarát w xe„čebsřanxj
Danbrawa Jan kaplanw Nowé Wsi.

Gůnner Matěg, měssťanw Zččjnč.
Kulhawý Jan kazatcln sw. Zšuňce w Zičinť.
Maroška Josef raplan w Zčejnč
Massek Antonjn mlpnaťw Nowé Wsi.

,Maslowá Barbara, samedraw NowéWsi.
Nowo Packe ! mčssťanstwo
Petera Frantlssek, farčxřw Bčlohradč

odzymck Wžáclaw, sedlšr w Bčlách.
Uchý Frantrssek, raplan w Zičsnču

W Kopi dlnském dikariátě.

šrantissck Waceť c. k. dworský kaplaneoikšť, kbnsiň. rada, dčkan w .ňopťdlnč.ernh Zlntonjn zčxmerlýkaplan w Dimoknrech.
ilmar Frantissek molnj učitel w .erooňalnčj
akeš Jan oikarččdtnjtagcmnjk a farčrťw Wostružancch.

Mcerganš Josef, raplanw Kopidlnč.

Pelikán Wáclaw dnchowujspráwcc w Cho:čusicjed.JP



Wdstránský Jofef, kaplanw Zlunici.x ančk Frantlssek, duchownjsprčche w Hradiďsku.
ZUmpfex Jan, zahradnjk w .stopidlnč.

W Kosteleckém oixkariátě.
Nron Jofef, farňť w Brandeyse.
lequeť Frant., kaplanw .Kostclci.
Krťcek Jan, kaplan w Pjscčné.
Mn,lle.r Zofcf, sprčchc w Zampachu.
Tlmsstska sskola, u darcm eralohrewuw. d. kanownskap. Frant. Pclikčma.
Zaweskh Jan, faráť w Cuclawč.

W Kutnohorském oikariate.
Materna M. Kat , geptisskawclect.Worssulinck,a učitclkyněna HoráedKutných.

W Landfkronfkém oikariátě.
AUstj městská sskola
Blašek Jan, kooperátorw Zabloni.
DlaUho:Třebowská ssrola.
Dobrančská sskola.
Qájek Nntonjn, duchownjsprčche w Welké Nčttě.
Jablonskq, ssťola, darem důst.Zana Wacka, prof. st? Zčxkonaro.srxráloméHradcčj
Jamenska sskola, z osady Zablonslxéd
JUnek, Jofcf, Učitelw Petsowicjch.
KqUckp Wogtěch, měssťanw Austi. ď .stateťinan manžellan.
Plrkl Waclaw, ťaplan w CcskčTťcdowč.
Welko:Nittowská ssřola.

W Ledeckém oikariátě.

Ledecká sskola.
Pacák Josef, kaplan w Ledči.
Pader Jofcf, , sarať w Zrnčč.
Reynek Frant,lssek, sedlčxew Dolnjch Dlužčnčach.
Samohelowskp Em., důchodnjw Ledči.
Uchptjl Frantlsseť, kaplan a administrčxtor w .stťcnoxroicjclpa

Wijp nickémoikarjátě.

Holic Karel, l kaplan, administrčxtordečmec!ém Gčcďhůblu.
Sekanssek Antonjn, prémonstr. kapitulúr Zeliwský,farčaťw Hnmpolci.

W Litomysslském oiquiátě.
Eggermann Jan, dUchownjsprňwcew Nykli.



W Náchodfkém oikarčáte.

Lwajk Josef, duedownj sprňwcc w eečštudnicčj
Náchodskeho oikarič:tn učitclowé spolcčně.

W N:mccko:Brodsťém oikariáte.
Dudoch Josef, kaplan w Chotčboťi.
Kazda JůU, dčrrktor a katccdeta hla„wnj sskoly w Nťmeckém Btžodě.
Německo:Brodská ssaeolau x
Selfcrt Karcl, knťzcjrkeij w NčmeckémBrodě.

W ončenském oika riátě
Bobusiawjcká sskola darem soolučakladatele,dnchown fprawce Zana Noyka.
Broš Waclaw kaplanw Trcbecdowicjch

Gedljcfa Nntonjn, duchownjsprčche w Wysokém Augezdč.
Hawelka Jan duchownixfrrčawcew Dobřancch.
Hladký Frantjssek laplan w Pťcpifsich.
Kaspar Jǧan rnčz cjrrewný w Tťebechowiejch.
Klem Jo!ef, kaplan w Nowém Hrádku.
JUhU Jojef, kaplan w Nowém Městět
Nowo:Mestské měssťanawo
ončenskebo ořkaričnuUčitclowčspolečnč.
Prowodowská obcc osadyNowomťstské
Pťjbystawská obec osadyNowoxMěstské
Slawjk Frantissck mčssťanw Nowém Měňč ď Amxau manželran
Srcrska obcc panstwj NowoeMčstského
thcceť Zan, oikariňtnj tagemnsk.a farýť w Pťepichách.
Zakranskh Matěg, měssťanw Nowém Mčstčeď Barborau jumnželkan.

W Pardubickém oiťariátéŽ

Dremj Jan„ kaplan w AUgezdču Cbocnťz
Hrdllcťa, Waclaw, dUchownj fprčche w Tčxcbosicjcbz
Kolowrateť Jan, dnchownj spráwce w !!šl?ostťetčnů.j
Martyš Bedřjch, j Rosspc,sstudugjcjw .KrčdlowéHradci.
Ruda djJan Nep., eaplan w Holčcjch.

W Poličském oikariát„ě.

Khsilka Wáclaw, dnchownj sprňwcc w .sturowč.

W Polensrčm očrarčáte.

SlUga Matég, merit. kousist.rada, biskup.šymn. komiďsareděkanw Polně.

Fmaeef Zllohš farňř w Pťibystawě. 3 P



Hawrda .Ndolf, kooperňtor w Nisskowč.
Kruzbnrecká fskoja, darcm býwaléhofarčxťe,WúclgPessiny,metr.kanow.wPraze.
Kunz Jan, kaplan a katecldrtadlawni ssroly w Polně.
Plcšsel Josef, farář w Borowě.
Polenská sskola, darem býwalého kaplana, W. Pcssino,mctr.kanow. wPraze.
Rčrjch Frantjssef, měssťan,kupec, possrčlřa knihknptc w Polně.
Nušičťa Frantjssek, duchowm“fprčtwcc w Njžromčj
Seihl Jofef, p starssj kaplan a kasecheta hlawnj sskdlyw Polnč.

škťlwan AUǧUstln, sausedra mjstr kožcthský w Kruzburkn.rámek Frantisser, raplan w Přčlwslawě.

W Rpchnowském oikariáte.

Dwoťák Martjťl, kaplan w leém Angezdě.
Rhchter NUǧUstm, sladownicrý pomčxdačw Nychnowč.

W SrUčsrem očrariáre.

Wáclaw .Šjmek„ oikčxř,konsistornj rada, sskoldočorcc,dťkan w Skuči.
Cana Jojef, dnchownj sprčchc w .Kameniékách.

W Wpfoko:Meptském oikariáté.

Dwoťák Bntonjn, kaplan we WysokémMeytčl
Krsťas Jofef, , kaplan w Cbocnč.
PrUdlč Wac,jaw, kaplan we WysokémMeytč.
Tuma Jǧnac, čestný farúř w .stnčťowé.d
thať Jan, e:positnikaplanw Wratislawť.
thoťo:Mehtská sslola,darrm měssťanaZana Lcmbrrga.

W Wrchlabském oikariáte. ou A. D. S. Jl

Černoweský Frqnt., kaplanw Studenei.
Wrchlabskeho dlfar. společnédnchowenstwo.

Wesměď lůti.



M PUděgowiclcě diěcesj.
ppuun

Neydůstognčgssj bťskUp Pém,

Josef Qndťeg Lindaner,
aUd ul. rřjdy.

ešGalčlařlatelnwsě.
Nntonj n Hankýř,

erposita w Cimečj, Táborského oiraričxtn,

prwnj zakladatel.
Zosef B alcar,

čestný farňť w Črrnťsku, Mčrowického oikaričun,

druhý zakladatele

Spoleakladatelowě.
Marchal Jan, dUchownjsprňwčew Řjmowč, oirarččmxNowýchZamků.

Bowa,ťek Jatl, dnchownjfpráwce w chwčdicjch, Sobťslawskéhooifariátu
Smidinger Jos., ťnčzepxrrewnjw Kolčnei,Snssiecéhomxraričxru.

Strlmkolpická střola,darcm w. p. .skarla.skrbečka,karmclityw Hradci Šl!ýrsk.
Wrálla Sjmoll, biskupskýnotčxř,sarčxťw Mirowicjch, tédož oikaričatn.

ZpoanUdowé ll. tťjdy.
Ncent ?luǧUstin, sarčxčw Srrnnrowčcjch, Prachanxerčooočkarčárn.
BUdessťnskh Frant., duch. sprčchc w TéchowčcjcheHoražďowickédo oikaričxtul

FUšjť Matšg, , farčxťw Hluboké, Hlubockého očkarsátu.
Kamqužt Frantlssck, děkan w .Kaplicjch, .staplčckéhoočkariů,tu.
Ledmcka obec, Nowohradsrédo oirariáru.
Wefelý Wohš, scdlčxkw Blattně, téhož očkaričatu.



ZpolnaUdowé lll. tťjdy.

W méftě samém.
Karel Haljf infůlowaný pkobossta koásistomjrada
Blašeť Wátlaw kanownska konsistornjrada. x
Mroťrý Wogtšch, doktor bohoslowi,prof rjrkewnj historic a cjrk prawa
Pessl Matěg, knrat bčskupskéhochramu Paně.
Ptuqer Jalž . konsistornjc:pcditor. .

nelder Slmon, čcskýkazatel při bisknpskémchrňmn Pčmťe

Swoboda xJosef, ž alUmn biskupskéhofemcnčdře.d
Laufekrowa Marla, xeodowaz x
Sestanrowa Kat., obywatelryně.

W Be,chrin.skémdoikariátě.

Cůšk Jofeť„ obywatel rp Nadčnowče
Fells Frantlssek, farčxťw Wopořanech.
Pelc Jan faraexo Hlawaticjch
Prochazfowa Maria, hofpodyněw Hlawaticjch.
Sedlacek JakUb býwalý kaplau w Bcrnardčcjch

W Benessowském oika riátě.

Loberssiner Frant., kaplan w Meinetschlagn.
Soběnowska osada. p ll

W BčsťudUpsroeTýnieredm oikarčárč.

Sedlecky Qndťeg, kaplan w Blijiwě.

W Blar.ean„srčmočrariátě.

Jan DUfk biskupský očkčať,konsistornj rada a farciř w .stwassnowirjch
BaUsse áclaw ssenkýřw Starém Smoliwrť, ď manželkanAnnau.
chlicka Nngustin farčxřw Zaboxřchj

awliček Ynton nn dorto bohoslowj, břsldnxounotňť, farňť w uskéascgemočrjchj
Honetschlcger cat biskupsrýnotňř„ dirercor hlawnj ssroly w ečřežnieč.
Jana Matég, “ knězřňdu sw. Anšustčnaw Schlňeetbnršu.
Kraml NU Ustin, kaplan w Bělččcjcdd
Kriwanek c:posira w lčochowřcjclý.
Laad Nntonjn, kaplan w xradowed
Mareš Jakub farňř w Chanowicjch. ,
Massek Qndťeg, kaplan w Zčaboři. r
Pelržilka Jan, kooperatorw Bťeznici.
Pitra Martin, knpecw Radomysslicjch.



Pfeifer RUdolf, oir. “:agemnjr,saráť w mtauně.
Šessčjr Miruláš, zahradnjr, frarer w Gchlňňelburen.

Šembera Frqntissck, oikariátni tagemnjs, dčlan w Březnici.
Solle Frantlssek, biskupskýnotčxřa čestnb délan w Rojmstálc.
Suda, Josef, farač w Bčlččrjcd. e
Wlasaf Jofcf, z kaplan w Nožmťtčlle.
Zahořsk Yntonjn, raplan w .aasegowicich.

W Dcďscnickém o„ikáriátě.

Formanek Frant., sarňřw ceiniclu.
Nabsko Matěg,. farčdťw Mladessowicich.
Slawl,čck rantlssck, duchownisprňwee w Glosawé.j
Wčlwak ogtěch, c. k. komisař silnic w .sklattoweche

W Domažlickém ouikariátě. .

Faster Jan, d bčskuoskýoikčať,konsistornj rada, děkan w Bomaslirjch.
Florianowa Marla, měssťankaw Domažlčcjch.
Florjall Mjchalp mťssťanw Domajlickcd.
Haaď Frantissek, kaplanw Nowčmdeynč.
Oeinz ?lntonjn, farčxťw Stančricsu
Klicka Jan, ducdownj sprčawccu.sw. .statctino.
KUlhankowa Marke. mťssťankaw Domajlčcjch.
Lwajkowa Barb., messťankaw Bomajlicjch.
Ludwsk Jofef, mlhnčxč,mťssťanw Dšmaďllcsch.
Nozarowa ?lnna, měssťankaw Domažlirjch. .
Perautťowa Jofcfa, mčssťankaw Domažlicjch.

Bcklowa Klara, měssťankaw Domažlicjch.rUssak Jan, měssťanw Domažliciche
PrUssakowa Zuzana, měssťanraw Domajlicjch.
Šwehla Frantjssek, kaolan w Domačlicjch. x
Strezowa Barbara, méssťankaw Domažlčcjch.
Wondrausseť Josef, kaplan w .stlcnei.

W Gindťichowě:Oradeckém oikariátě.

Ebrcnhťfer Aloié, fadrikant w suknecdw Nowé Bpstřicč.
Mjnáť Matěg, faktor w fabrice w Nozkossi.
Tonner Frannssek, farčxčw Roseči.

W Gisreončckém oira.riáte.

Dussek Wáclaw, administrčtorfaro NoworStupowské.
Hursky Josef, koopcrčatora katecheta w kčunicčw Tččlwchp



Kratochwjle Karcl,
KUčera Jan, ,
Procházka Nnna,
Rokoce Antonjn,
Ryba Gtrj,

W

Bezpalec Jan,
Borssowské
Borssowská sskola
Chroma Maria,
Dankowá Maria,
Dittrich Jsidor
Doležalowá Terez.,
DUchowenstwo
Fiala Jan
Hlnbocká sskola,
Holba Michal
Kuljš Jofef
Midlowarská osada,
Salzer Frantissek
Taussek ?lntonjn,
Trachta Frantlssek,
TUřinkowá Nnna,
Webrowá Tcrezye,
Wolcssnická osada,
Wrabeck;č sskola,
Zabagska

oikariňtnj tagcmnjk, farčařw Malssrcjch.
farčař w Gistebnicč.
wdowa w tččabočecr

kaplan w Malssicjch.
crposita w .stlokotcch.

HlUbockém oikariátě. u N. D. S. J

kaplan w Hossčně.
bratrstwo.

dccťZosefa Chromého,fedlála erabčia
ssafčačkaw Malém Cákowč.

administrňtor fary w Borcssowě. ,
dccť Mat. Boležala, podruha w Lčppč,fary Dubenske.
Hlubockého oikaričatu.
farčxť w Pččjnč.
milostj panugicjho pjana knjjete z Swarcenbergu.
kaplan w Borcssowč.
býwalý lokčxlnjw Libnici.
fary Zahagské.
faršř w Dubně.
farčxř w Lifawě,
kněz cjrkcwnj w Nudolfowě.
dccř Anny Turinkowé, felký w Zahořicjcd.
z Habrj, DUbenské fary.
Zahagské fako
darem Kateřčma Millcrowě,zahradnicc w Budčgowčcich.
farnj sskola

W Horažďowickémoikariátě

Malim. Giřiček,
BenissekJan
Bnljk Karel
Dlask Wáclaw
Drabek Bincenc,
Fischer Jan Karel,
Galla Jan
JohanekJan
Koolisska Ferdin.,
Korcnský Tomaš
Krasilowská sskola.
Ladmann Wšiclaw„
Laussa Frathssek,
Léw !lntonjn,

biskupskýoikať, konsist rada, farať w Malém Boru
wrchnostcnský pjfař w Néméicjch
z Elissowa.
kaplan w Horažďowicich.
sskolnj učjtel w Wolenici.
měssťan w Strakonicjch.
maltéď, direktor hlawnj ssrolo w Strakonicjch.
farčdř w Hradessicjche
kaplan w Krasilowsi.
obywatcl w Strakonicjch.

kaplan w chennyslirjelyu
býwalý kaplan w .Krasilowť.
e:posita w Zamleťowě.



Miniber er Wáclaw, pckařw Strakonicjch x“ x
Mrkwič a Zlntonjn dékanw Horažďowicich
Nezamoslická sskola
Pawljčeť Jan, měssťanw Strakomcjch. x
Pjcha Waclaw maltéď, farňť w PodfrdstU.

:šltonp Anna, měssťanskčadccrka w Strakonicich. ,Usch Franttssek farčaťw Nezamyslicjch.
Rashhauský Jan, farňe w arasilowě.
Rošwald Tomáš zňmeorýkaplan w Stralhoňicjch.
Rudda Jofef duchownisprčchc w Pažowě.
Seysser Jan wrchnostenskýspreiwccw Tajmoiciá!a
Schmjdingcr Frant. farať w Wolenčci
Schmjdingcr Zǧnác, mčssťan„obchodnjkw snknechwStrakoniciche ďTcrezij man
Golar JaU měssťanw Strakonicjch ď Marii manšclkaU.

ramek Prokop, mčssťanemydlař w Strakonicsch
Swoboda Filjp, towaryš kojcssnickýw Strakonicich.
Strakonické měssťanstwo. x
Wcidl Šebastian, mčssřanw Straeončcjm.
chelský Wáclaw, kaplan w BUkownjkn.

W Chcynowskčm oikariátě.

Grimm Joscf, fgrčxřw Wacowe.

W .skamenickémoikarjátě. u B. D. S. J.

Wogtěch Marssálekj, diskupskýoikáť, konsistornj radm dékan w .skamenici.
Kal,ncmckǧč „ oikariňtni ducdowenstwo.
Kheck Mlknlaš, administrčatorfary .stardowč Řeeicc.

W Kapli ckémoikariáté.d

Kamarpt Frant., deran w .skaplici.

W Kassparoho rském oikariátě.

Nitfch Frantissck emcrit oikař, konsistornjrada, farať w .spaidlnd
Pawlowitfch Wácl., duchownjfprawce w Eisenstrassu

W KrUm l owském uoikariáttř.

Karel Zambaucr tnfulowaný arcijahen, konsist rada, prclút w Krumlowč.
Bregsska Kateťina, zc Zlaté .Kornny(Goldenkron)
Swato Kornmká ssrola
Jakesch Wogtech, farňř w Bcrlawč.
Janaš Katerina zeZlaté.aormw.



Kaplanssá kltjbowna w .strumlowěz
MarUsska Frant., kaplanw Krcmsn.
Matégowský Nnton farať w .Kremsu
Roch Marja dospodynčw Zatonč
Sládeř Bartolom., faraťw Zlaté Koruné
Taussek Frautissek farač w Zaconě

W Luxkawickémoikarčátée

Klein Fralltjssek, biskupskýnotčxř,a farčxřw Swjbowč
Král Jofef, d koopcrčxtorw Pťrdslawě.x
Pťjkosický Fraxžtlssek, kaplan w Brarxu.eleormjcjclyu
erth Domjmk, farčnřw Dolancclpl

W Mirowickém očkariáté.

Grusi Jan, duchownisprčlwcew Drahenicjch.
Kypra ?lntonjn, kaplan w xrreasstčcjcod
Rosopal Jofef, farář w maňcicjch.
Smolka Zgnác, faréačw Lafsowčci.

W Německo:Rychnowfkém dikariátě.

DUsseť Nntonjn, fundačnj kaplan w Ondťegoročd(Andrcašdcrgj)

W Nepomnckém oikariátě.

Babor dFr;mtissch farčxřw Zinronoěa .

šmger Jan, kaplanw Zinkowějrlceť Nntonju prawnj w Blowicjcha w Spalenc Pořičč
Mažanec Frantjssck kaplanw Blowiejch
NepomUcká sskola.

lanická sskola.
molka Nntonjn, farčxřw Kydlinčxch.

Waceť FraUtjsseť, dčkan w Blowčcjcl!.j

W N.ouwohradském oikariáťcťax

Blaše? Karel, z ťúdu Cistcrcčensk!)cd,farčxčw Driescndorfč.
Ledemcká obec, spoln ď obci Ohražcnjm.

ehelle Jan, kaplan w Steinkčrch.
Selche Jan, rdťkanw Trdowé Swidnici.
TrUmpf Frantissck, raplan téj ram.

W Pacowském dikariáte.
Hrdina PiUš, prčmonstr. ťádu, ducdownj sprňwcc w Gmilowýcd Horčxcd.
Swoooda Joscf, raplan w Nowé Wsi.



Tmlmj Martťjl, farňř w Wonssowč.
Zellcrm Qndrcg, sarčxřw Zdořč.

W Pelhřimowském oikariátě.

Frantjssek szak biskupskýoikář, konsistlrada, farář w Possně.
Graf Antonjn, pcnsionowanýfarčtťw Nowčm Rychnowě.

?odlaha Tomáš administrštorsary w Dolnj Ccrcrwi.omássek Wáclaw kaýlan w Pclhřčmowč.
thtek Frasltisseť, kaplan w Dolnj Ccrckwč

W Pjseckém oikariátě.
lebrechtická sskola
Beždeka Frantissek katechetana r k gymnasiUmw Pjsku
Dleš Jofcf laplan w Sedlicicd
Gjl„ljpltská ssfola, darcm Matčge Tokstcina.
Kublčcť Jan, . farňř w Cižowč.
Kwěton Franhissck, rapaan w Pu:čmč.
Mikulc Frantmck, maljť w Ginině.

Tin?fer Mateg, rooperňtorw Pýsrn.Jofef, sspitúlnj kaplan w Čižowč. u

W Prachatickém oikarjtát č.
ChUm Frantissek farář w Elsscině.
Kullš oan sarčařw Witegicjch.
Mráčeť JakUb, farčařw Husinci.
Rosiwald Matég, faráť w Lažici.
Spann Pctr, dnchownjsoréawcew Hussticjed.

W Sobeflawském oikariátě.
Jan Spaček dčsknpskýoččáe,eonsiaornj rada, faráč w Senoemxčoj
Hazuka Wáclaw kaplanw Soběslawť.
Jobanek Tomáš oikariňtni tagemnjk,farňř w Bosilcsych.
Keš Nntonjn, cjrkrwni knčzw Weselim.
Lcla Jan scdlčakfary ModroeHnrskč.

teoskal Jan. raplan w Soběslawč.
alská farnj sskola.

W SUssickém dikariátš.

Qndčeš Tonner dčsrupsryoččař,eonsistornj radae farať w Welharcčcjch.
Christl aUcr Bcrn., duchownjsprawce w Hlawnowťcjch

Čadeť Matěš u administralor fary .stolineclé
Čjžek Frantj ek koopcrčxtorw Albrrchtďricdč.
Dolak Tomaš , farňťw Zbinici.
Kaubičck Frantissek, faráť w Bnděticjch.



Kwéton Frantissek
ach Jan
wehla Wogtech,

SlawicekJan

kooperčator w .stolinciu
hodinčxř w Sussčcjch.
sládek w Mlčazowť.
duchownj sprawcc w Zihobci.

TaUpaljk Frantissek knidařw Sussicjch
Waldmann Wáclaw, mlynarstýlowaryšz Pctrowic

W Třeboňském oikariátě.
ls er ofef

šr:lšom?á sskola
kaplan w Tčeboni.

WeywaraFrantissek, roopcrčnorw Gilowci.

Wdeňanském oikariáté.
Schuster Jakub
Wogta Frantissek

farňť w Elhcnicjch.
administrátor fary Skočickél u

WdWolinském oikariátě. w N. D. S. J.
Frant. Rathauský,
Yschenbrenncr Jak.,
Benda Kristof,
Grimm Josef
Haslowická obcc,
Kaubek Gindřich,
KlaucekMartin
Kregčj Matěg,
Marjk Tomáš
Mirtl Nntonjn
Nausch řanttssek
Němec catěg,
Nemčická obec
Oswald Wáclaw
Petr Ondreg,
Potucnjk Tomáš,
Reymann Mčchael
SkopekJan
Smrčka Antpnjn,
Staně Franrlssef
Scheller Nntonju,
Swatoš Nntonjn
WoldřichMartin
Wolinské
Wottawa Jofeč,

biskupský oikúř, konsistornj řadae farňť w Čcsstinčl
wrchnostenský akanr w Nčmeicjch.
pčm na Elssowčcých,

farúť w Wacowč.
panstwj Němčťckédo.
syn Wčxclawa Kaubra, dircktora w x.seéméiricldl
duchownj sprčxwee w Anstcrgcsielděd
poklasný w Němcečrjchl
kaplan w Woljně.
wrchnostcnský pjsať w Něméicjch.
Učitel w Zelissowč.
obanický mistr w !!e!okunnťlicicldu
darem welectěnédo Zofcfa Pistoriusa, cjrkewnjho knězcř.
farář w Malcnicjch.
wrchnostenský dagňý w Nčmčicjch.
wrchnostenskt) Ujsač w Němčicjch.,
býwalý dčrektor w Něméčcjchj
kaplan w !!Žďšacoročl
wrchnostcnský zprňwrc w Čkpni.
dUchownj fprúwcc w Ckonču
probosstský direktor w Woljně.
wrchnostenský pisať w Němaeicjcbd
wrednostcnský fprčchc w PťcčjUě.
oikaričxtnj xdncdowenstwo.

kaplan w Dobťi. B
Wesmeš 248z

Wx celých Čechách 898.



W Markhrabstwj Morawskěm

WHwodstwj Sležském.

M Yolomúcšě arcidiěcesj.

Spolmmd ll. tťjdy.
JaUák Frant., sedlák pololánjk z Lcosku,Pťedmostskéfarp.

JpoanUdowě lll. tťjdy.

WHolomauci městě 7
Schillcr Jan, doktor bohoslowjaspiritnal knjj arcibiskupskéhosemcnaťc
Ncumaml Jan, knjžerjarcibiskupskýalumu l roku

W Bostrickém dckanátě (Wisternih.).
Měrka Jan, kooperátorw hrubé Penčici.

W Bzencckém dekanáte.

Kadlec Jakub,r sařát w Pouessonuxcjelyo
Zagičck Frannssck, domkňřw Pollessowčcjch.

W Čcchfkčm dekanátč.

Če chská sskola:
„(:okol Yntonjn, faréaťw .Klenowicich.

W DUbském dekanátě..
Čechowická obec.
Stoťlassa Jofef, farňť w !leaowicieb.



W Frenden,tdalfkém dckanxáte.

Frjtdl Jan, duchownssprčawcew Malé Morawč.

W Oocenploďfkém dekanátě.

Fridl Jan, kqoperasorw Noůwaldě.

W Hollessowfkém deka náte.

Dadlec JakUb, kooperčxtorw Dřenwhoskčrjcldo
HlUchánek Karel, dnchowni sprňwce w Zeranowčcich.
.sknapderantjssef, .kooperčxtorw Bistťťri, pod .s.wftcyncmj
Kotaucek Nntonjn, kooperútorw Domaždicjch.
Kregčj Jǧnác, kooperéatorw Houcssoxpě.
Reger Bernard, farňč w Bmřčeč.
Seldl Jofef, xssroleučůel a reklor w Deewohoňicjch.
Zawřcl Jnnocenc, farčxřw Zďřewohosečcjenu

W Oo lomauckém d ekanát,č.

Zacha Jan, admčnistrčxtorfary lessansldča

W Hraďeckém dekanátě.

Čefný Jofef, kooperátorw Pusté Pohlomě.
Chowánec JaU, kaplan w Gre“cnj(Hradcč.)
Qaderlandt Jan, dnchownisprúwcc w Nowé Lasce(Ncumokrolascp).
Motpfa Pťcdard, mlynáť w Nowém Mokrolasci.
Qšlderkowa Beron., drcř Frantissra Qnderky, fcdlňka w .skrmmrowť.d
N,lchter Jofef, pjfať pnrkdr. auřadu w .styowicich,fary Pusté Pohlomč.
Žldek Macka Amla, dccť Frame Zideka, zahradnjka w Nowém !l!ťokroleuiscid

W Oradissťském dekanátě.
Ebcrle Rndolf, farňčwOstrč.

W Cbolinském dekanátě (Kďllein).

Bcčák loriazn, kaplan w Hrnbč Senici.
Blubg wajk, z faráť w Tětseticjch„
Brazll“Qlldťeg,d kooperútorw Naklu.
Nawratll Frantlssck, půučxnjrw Hrndé Senici.
Oth FkaUUsse?, holomanclý arcib. konferada. farňt w Hrnbč Senicť.

kl!bq Frantlsseť, kooperčxtorw Cholinč.
Těstetlcka sskolsl, darcm farčxťeLudwska Blncho.
Zelč:nka Frantlssek, rooperčuorw Hrndé Geňlcň



W Jakardowickém dekanátě (Eckerďdorf).

Losert, Kasoar, dnchownjsprčche něNowém Ccchďdorfě.
SUchaUek Ndam,x cjrkcwnj knťz, wychowatcl mladých drabat Arcču w Mclčid

W Nowo:Jičjnfkčm dckaná te.

Zapletal Jǧnác, kooperátorw Starčm Zičjnč.

W Kiowfkém dekanáte.
Janaljk Bincenc, kooperátorw Miloricjch

W Kroměťižském dekanátč.

Barina Fransissek, scdlčxrw Břcsté.
Beneš Fraptlssek, knrču oikčxrw moměřiši.
Daubrawsky Zosef, faráe w Kojetinčz
qufar Frantlsseť, koopcrčxtorw Hulsinť.
Hxlsser Bernard, farčxřw Břcste.
Hroquka Jakub, probosstskýoikarisiaw meěťiji.
Qbratjl Karcl,r ssrolnjpomocnjkw Břcstě.
Papešzr Fraynssek, podsednjruwBčestě.
Wolf Glndťlch, koopcráwrw Huljnč.
Zalkowská obc;, Břcské feuxyl
,Zerawa Frantlssek, koopcrčrtorw .stojetinč.

W Lipnickém dckanátě.

LeťechuFsikantjsseť, koopcrčator w Lipnjku.
Půtef .!an, , picedčkana faráť w stcend
Rennert Waclaw, farčxřw Hranici.

W Misteckém dekanátě.

Jafub ČdUardo, kaplanw Morawskěmthroměz
Gllwan Frantlssek, xudloměřičw MorawskčmQstrowť,pro swůg........ rod.

ettpr Frantlssek, kooperátorw Ostkowě.
prmger Ferdmand, duedownjsprčche w .:Zčxdťchnu

W Qpato wictčm dckaná tě.
Jofef Fejgerle, kragský děkan, konsistornj rada, farčařw Skťýpowě.

W Oppaw fkém dekana“tě.

Lwajk Qchralla,koopcrčator w .skomarowě,ziskatclnčaslcdugjcjch.
Blůcher Maria, u hrabčnkazWadlstattn, panj na Nadaunč.
Frepbcrg Domlmk, koopenitorw Oppawč.

4 D



Gittnar Qndřeg,
Gorčico Bendeljn,
Hadamjk Ynǧusttn,
Jarossek Ludwjk,
Kalea Anežka,
Kožanp Frantissek,
Kuoánek Frantissek,
Leifert Jan,e
Liskowa Kateřina,
Manderla Nincenc,
Nawrath Jan,
Nawrátil xFrant.,
deržalek etr,
Qchrana cichal,

šawljk Juliana,ika Frantissek,

šrokssa Frantissck,uda Qndřeg,
Repper Frantissek,
Roba Jan,
Schum Josef,
Skrobánek Zlntonjn,
SonntagowaKatcř.,
Stoklassa Frantissek,
Strauchowa Mag.,
Truoka Johanna,
Ullmann Antonjn,
Wečerkowa Ynna,
Wečerck Maria,

W

šečák Tomxáš,ernosska Josef,
Nawrátil Frant.
Pctermann JaU,
PUda Frantissek,
Sedláček Jan,
Stěpa.nik Nntonjn,
Swačlna Karel,

W

Zabranský Kajetan,

W

Chytil Franhissek,

obuwnjk a obywatcl w Sslakowěl
domkčařw Slawkowě, komarowské ofadp.
kooperčator w Zaktaře.
duchownj fprč:wec w Stablomicjclpu
dcera sedlčxkaw .stomaroxroěd

farúť w Ncplachowirjch.
oduwnsk, syn Simona Kubčwka, domkáťe w Nadanč.
wogjn od c. k. tému Schmcling z Kelcssowčc.
dcera Zsidora Liskh, domťčxřew Sncholasn.
kaplan německého řčxdu w Oppawč.

domkář z Kclessowýc.
spirťtual. direklor welrbných Scster Německého ťčxdu.
„rytiť papežfkého ťádU sw. Sylwcstra) farúř w Určiria
měssťanw Qppawě, ď PaulčnaU manjclkau.
dccra xřAuǧustina Pawlska, zahradnjka dů Kelcssowicjch.
domkař w Sucholafci. 8 .Klňrau manželkau.
zahradnsk w .skomarowč.
farčxřw Komarowé.
kooperčxtor w Ncplachomiciclod
sakristčln U gcplissek Nčmcckého řčxdu w Oppawě.
koopcrčdtor Německédo ťádu w Qpnawě.
obuwm“mistr w Nadannč, komarawfké osady.
manželka Zana Sonntaga, sedlňka w .Komarowě.
domkúk w Hardunku, .skomarawfké fary
wdowa w .Komarowč, býwalá bosnodfkčxa
manželka Simona Trnbkp, zahradnjka w Sucholafri.
kněz cjrkewnj w Qppawě. o
dcrra po Dawid. Wečerkowie mistru stolař. w Komarowč.
dccra po Bawidowi Wečcrkowi, stolaři w .aomarowě.

Přerowském dekanátě.
c:posita w .styselowicjch.
purrhrabj hraděte Magniš w Zelatowicjch.
farčať w Pťcrowě.
koopcrč:tor w Přerowé.
kooperč:tor w Wlkossij
kooperéctor w k!!čxcrowčl .
koopcrčuor w Pťrdmostj.
dUchownjsprúwcc w Staré Wst.

Řj maťowském deka n áté (Rďmerstadt).
kooperčxtorw Braunfcifcn.

Strassnickém deka nátče
kooprrčatorw Hrnbé Blarnčci.



W Šwabenickém dekanáte.

Howak Frantissek, sedlškw Prasklicjch.
Marečkowa ?lnna, wýměnkčxřraw ereasrlicjclyz
Schubert Josef, sarňř w Txxsscčnč

W Zabřechfkém dekallátě.

Dwoťak Tcrezia sládkowáw Hrubčn;woňřclmowě.t
chgerlc Mclchlor farař w Hrubém Postťelmowě.
Horký Jan rpbarw Zautku
Scdlackowa Anton., slxnraw Hrndén Poňerluowé

W Prnfkém Sleszn:
W Hulčinfkém deka nátě.

Berch Barbara wdowa po Zak Bcsnchowč,mistru kojclujskémw Bcncssowč.
Hasendeck Frantjsseť koopcratorw Bcnessowč
.skalea Jndita wdowa po Mataussi .skalmowč,sedlňkUw Wel!ých.spoňicjch
Kemmel Alelander doktorbodoslowj,emerlt prof došm, farať w Bolaticjed
Lclleť Coprian koopcratorw Hulčjnč
Pawlcnka Frantjss , administratorfary w Hulčinč

Wesměš Uša
C



M Pměllslxěm bistxUpstwj.

Spoleakladatel.
SUssťl FleaUtťssek, profcďforNowéherčxkonaw Brně.

ZpoanUdowé j. tťjdo.

anskh Domjnjk gcdnatel řádu Piaňstů, cek šmbdtranšlasor w Bnlě.
Procházka Tomáš rooperátor w Zwemcxčrjcdd
Schlossar Njťtor inful. opat Sw. Benedikta, zemskýprelčxtw chhradč.

Zpoanndowé ll. tťjdy.

Jileť Jall, duchownjsprawce w Popicjclm Auspickemdekanatč
Miuoritů klasstcrnjknihowna
Pcssina Jan, c k prčo fabrčkantw suknech,w Brně
Pojman Frantjssek kooperator w Nčmeckem,Nowoměststéhodekanatu
Stěrba Frantlsseť koopcrator w Hornjm Angezdě, w Zaromčrskémdekanátu.

Zpolnandech lll. tťjdy.

W Brně w hlawnjm měftě.

žTajlťých Wáclaw rytjč, kanownjk bisknpstýrada, konsistornjpřjdedjrj
Glelmer Filjp, bisknpskyalumn lu roku.
Njegler Frantisseť, čcstný konsistornjrada, faráč w Bystťici.
Shlda TaroUcca, hrabě Bedřicd,knězcjrkewnj.



WBUčowickémdekanátě. d

FaborskýJan
JurowskýFrant
Masačif cirj,
Masařjk Tekla,
Wawrusska Josef,

kooperátor w Welké Lowčici.
farč:ť w Wclké Lowčicť.

ssfolnj Uččtrl w Bohusiawčrjch.
gcdo manželka.
bednčxčw Bohuslawicjch.

W Hodoninském dckanate.
Edler Egid
Parácek Gindřich,

stkolni Učitel w Zeleticjch.
koopcrčdtor w chcticielhd

W Hostěhradickém dekan„átě.
Hončjk !lmbrož, Strahowský kapitulár, farář w Mskulowčňch.

W Jwa nčicke“md,cťanáté a městě.
Tom.Procháskae kooprrátor,zjskatelwssecdnňsleďngicjed.
Balwin Wáqlaw,
Berka Rosalla,
ChetkaJan
Chrast Wáclaw
ChwalkowskýFrant
Elgart Wawrm
Eutelduber Kater.
EutelhuberMal,
Ewancicka sskola
Fibichantonjn
Fibich rannsscť,
Fibich atég,
Homolka Jan,
Honz Wáclaw,
Hudeček JarUb,
Jelinck Josef,
Ježickowá Josesa,
Kcldel Tomáš
.skočjJan
Krguů Gtřj,
.skčjšekJan,
Kulda Ewa,
KUlda Zan,
Lilich Ferdinand
Lindner Mateg,
Mateď Qndrcg,
Minnerle Tckla,

mistr ččlmrčnčcky.
decra Martina Bcrky, mistra hrnčjťského.

fyn .stasspara Chčtky, mistra košcssniclédor
syn Zaknba Cdrasta, sausedae
mlynčaťa

mčstr hrnčjřský.

dcera Framisskaěutclhubra. mčstra girchářskčdo.
dcerař Zana Eutelhubra, mistra gireločačxskr“lwj

tcsařský towaroč.
zcdnický towaryš.
tka lcowskýtowarhi.
tťHskolni učitcl.
mistr tesařský.
zednčckýlowaryš.
krupařský mistr.
sauscdka.
obywateb
mistr kregčowský.
syn Frantisska .strausc, jednickéhomiňra.
koopcrčxtor w Hornjch Bobňanecd.
dccra Wčdclawa .stnldy, koželUžskéhoFmčňra.
mistr koželužský.
syn Fcrdťnanda Lilčcha, punčocháťského mistra.
mistr krc gčowský.
syn Zofcfa Malese, mistra rurawsčkaiťského.
dccra Zosefa Minnerly, krcgeowskčhomistta.



Mucha Jofcf,
Nowák Leopold,z
Pačanda Mtkuláš,
Procházka Martin,
Prochazka Wawř.,
Reisinger Frant.,
Nosenbaum Beron.,
Sadil Theodor,
Sedláčkowa Frant.,
Swoboda Josef,
Schilberger Eman ,
Schnedar Jofef,
Taborský Kateřina,
Urbanowskp Wácl.,
Weinberger Kaspar,
Wyskočll Frantlsska,
chničck Frantissek,

W

Oonz Frantissek,
StUchly EdUard,

saUscd. ,
kooperator w .!?rnmlowě.u
mistru obmmtčckýd
obywatcl.
měsiťan.
mistr kregčowský.
wdowaj
fyn Wáclawa Sadila, mistra kominčckébo.
dcerka Fran:. Sedlčačkaerolnska.
mlstr drnčjřský.
syn Cyriua Schčlbergrae mčstra brnčjrřfřčlwa
mistr bcddtčxťskýz

sspitčalnice.

stolařský mistr.
drUdý sskolnj učitcl.
skUjka. , .

prwni ssrolnj Uéťtcle

Jaispickém dekanátě.
kooperňtor w Jaispirjch.
koopcrátop w Hornjch .Konicjch.

W Jámnickém dekanáté.
Mittner EmanUel,

W

Frantissek Kincl,
Elgart Dominik, j
Bazalla Josef,

ermák Karel,
Dwoťáčkowa Nlžb.,
Hossmannowa
Jaml Petr,
Jelinek Sebastian,
Jirka Frantissek,
John Matěg,
Jtalo Josef,
Kment Jpsef, a
Kratochwlle Josef,
Kschwend Jan.
Ledwinka Josef,
Lorwenz Nntonjn,
Maček Matěg,
Marek Kateřma,
Marek Wawťmec,

koopcrčator w Bnči.

thlawfkém dekanátě.
kragský děkan, konsistornj rada, farář w Lauérr.
kooperátor w Brtnici,mskatel néasledugjcjch.
kooperčatorw Brtnici.
Učitel sskolni w Brtnici.
rozenň Nowčxkowčaz Brtnice.re
Frantťsska w Brtnici. ex
farčxťw Brtnicie

duchownj fprčlwce w Wolframť. j,
mlynčař w .skněžicjchu “

saUkeniclh mčstr w Třessti.
duchownj fpráwce w .stnčžčcč.

e beospoltdskýuw Brtntci.
misttakrcgčowského................................ tod.
mistr mydlčaťskýw Brtnčci.
mistr pckaťský a mťsiťan w Wrtm“cij
admčnistrátor fary Wilenskč.
sedlcikxw Bukowě.
sswadlena w Batelowě.
duchowni sprňwce w Stťjžowě.



Najfar Wáclaw, mistr saukcnickýw kčťessti.
Nowák Joscf„. nrolni uceicelw Brcniri.
Rorf?ef Fra fljteť, dospodyně w Batorlowee „ o
Ne;apek Nn onjn, obywatel w Balclowč, ďFramisskau manžclkau.
Schck Adam, koopcrátorwBatelowe.
We!elp Franrlsska, zBrrnice.
Weyelp Zan7 mistrkowňřský.

W Kanickém d cka nate.

KraUš Josef, sarčxřw Wosticjch.

W KUřjmském dckanáté

Bencš Zlntonjn, koopcrčxtorw .stuřjmť

Dědeť Karel, s wnj sprňwce w Dradoyč.
Opxllfa Nntoťlǧn, posstowni e:peditor w Lioowcee
Stasta Frantmer, ssrolnj učicel w Hradssancch.

W Lomnickém deksanáteěz

Nedwedická sskola.

W Měřinskčm dckan átě.
Břikrpl Frantissck, sarář w Nccinelz

M Mezcřickém dekanáte (Wolein).

Hawliček Jane kaplan w Mezeřčciede
Lcnocho N,Utonjn, faráť w Slra.jkowč.
Mezeřtcka sskolq, darcm pana rady, Framisska .stalaba.

,Negedlp Frannssek, farář w sčřdndissowě.u .

W Mi knlowfkém dekanáté.
Grasser Jofef, farúř w Bcrgen.

W Mo dřickčm deka nátě.x

Dwolžesk Josef, obywatcl w Giťikowťrich.
Dwoqu Jqscf, ssenkýřw Gčřiroxuoicjenj ,
Dwoťafowhch Jof. a Bčnccnrie,etwrrlčmskaw Giřčkowicjch............ tod.

onš Frantjsseť, kooperátor w Tikowicjcd. r

šarala Frautissek, půuýnjkw GčřčkowčcichaMarie manžclra. pro swůg rod.pačjl Bcncpjft, čtwrtnjk w Giřskowicjchď Alžbětau manj. pro swůg kod.
Weiš Peregrm, kooperéatorw Tuřanced.



W Nám éssťfkém dekanátě.

rantissek HolUb, eragsrý dčkan, konsistornj rada a farář w Namčssri
edoma Jan, kooperatorw Naměssti

Nowotnp Jofef, administrator fary Mohelnickč.
Rada Jan sausedw anréacdl
Trojan Frantissek kooperčuorw Nčamessci.
Walcnta Jall, duchownjfprčlwccw .ňonessiněl

W No wo:Měftfkém dekanátě.
Missák Jan, farčxřw Městé Zďňťi.

W Podiwixnfkém oikariátě (Kostl).

Neckáť,Wác,law, koopcreitorw Milowicjch.
Zdarskh Waclaw, kooperčnorw Nowé Wsij

W Rosickém dekanátě.

Chwalkowský Fr., mlynčlťw Qslowanech.

W Šeleto wfkém dekanáté.
GrUsi Jan, kooperčxtorw Pailenznr

W Slawkowském dekanátě (ZlUsterlig).

Blašowická obec.
Blašowické růžencowé bratrstwoj
Blašowická sslkolaz
Horakowská sskola
Kubjnek Sebestian půučxnjrBlažowický, zjskatel wssechtěchto.
Nosel Tomáš chalupnjkw Wclessowicjch.
Polácek Franťissšk, w Sťwici.
třxwandea Nntomn, sclsrý synck z Wčažan.
outepánek ?lntonjn, chalupmxerýsyncr w Blažowčcých.
Twarušenská sskola.

W Telecké.m dckanátě.

Tomáš Stcpskal, biskupskýrada, emerit. krag. dťkan, farúř w Teléč.
Kruch Jofef, farúř ;o Mrakotinť.
Mach Jofef, duchownj sprňwcc w Palnpiněz
NebUda Domjnik, duchownjsprčche w Natkowče
Nemce Matěgc, sedlňeaw Lowěcjně................................ rod.
Němce Wáclawa, scdlčxkaw Lowětjně................................ rod.
Welisska Martin, ssafňřw Tclri.



W Třebickém dekanátě.

JaUaUsseť Jan, zámcckýkaplan w Třebiéi. d
Naczck Jan, pensiowaný faráť Stndeinský w Tťebiči.

W Wisskowfkém dekanátě.

Lofek Jaroljm, r koopcrčdtorw Blšissoxroěd
Schubert ?lntonjn, ťoopcrárorw Oulči.

W Znopmském deťanátě.

StUchly EdUatžd, w Hludorých Maifpicjereu
Šrutka Maurlc, pčxtcrQuardiáu welebnýchkapucjnů w Znoymě.

W Zidlochowském deranátě.

Kropil Josef, .farčxřw Blneine.

Wesměš 150.

Na Morawč a Slxezsku 265.x



W RakaUsjch.

We Wjdnť.

ZpoanUdowě ll. tťjdy.

Geho stjccnost Pán a pan
.sklementWáclaw, kniže Meňernich z Winnebnrgu,

co k. konferenčnj minčstcr.

Hallqsska Kašsian, dokt. libom. inf. probosstec. k. dworský rada nad sstudicmi.
Z Hemtl:PechlU, .starcl, rytiř, oiccdircktor silofoňclhch sslpoll
Tbun hrabě Leo, c. rd dworsrý cagemnjr.

Zpelnandowě lll. tťjčm.

Čech Frantissek, pobožných sskol,emcrit. prof. hluchončmých.

Fšjgerle Jgnác, dokcor bohoslowj, infuld opat a cisl král. dworskp farút.
Fucher Jadll,e knťz cjrkewnj, wychowatcl.
Reremtorlstu welebný řéad.
Ršťwmš Kaťel, wrchni ingenienr přč c. k. dworskčm anřadě stawitclstmjd
z Strohbachll Paw., emerit. c. k. wrchnj direktor stawitclstwj w Čechách.

Minw Wjdeů.

Eech Wáclgw, poddomownjkw Wcilbnrgn U Bňdml.
Cech Marla, manželkagebol
Dittrich Bntoq, malrčď, kooperčxcorw Hrndém Halaďsn.
BUsján To!náš, c. k. wrchnj podsctnjk w Nowo:Mčstské akademič.
Jičj Bntonjn, koopcrčxtorw Proscči nad Dmlagi.
Walenta Jan, farař w Rettcnberrn.



W Solnohradské arcčdčécesj.
Fabian Jan, doktolwdosl., cj kzprof. studij Now. Zčkona w Solnodradé.

, s dW Šřyrfkem Hradcl.
Krbe(ek Karcl, řčxdůkarmclčtů. a fpoluzakladatcl kc sskolcStrunkowicčé.
Sedlak Jan, knězeádn chnčrčxj

W Korhtanech.
Lidmanský Wogtčch,

Neydůstogněgssi knjže biskuo,
spoannd drwnj třjdp.

W Uhťjch.
Baťůšfů Gůbrjel Neydůstogněgssibiskupw Sabani, e k dwomj rada
z Cšabanu Qndreg, kaplan w .stomcatdwGranske arcťdiecese
ž Eotooď Pawcl rada c k. dwornj komoryw Budjně
.oerbert Bntonjn mistr zednýcrýw Nitřc
chzkowlč Martin ostťchomarcib farať,Chtclnickéhodekanatu,w Bobré Wodě
Matassowssý Řchoť, biskupskýceremonařw Nitťe
Slowanský ústaw darem Nčtransk faraťc Matěgc ečuczka,w Mctislawťj
Storad Roger řúdn wcleb.Frantissrúnůw Nitťe.
Starjk Jmcrich fcminčamjxoicercktorw Nitřc.
Sťáwnicke w katolictwi w Scmnčci.
Tersithanský Jod., administrštor w Hrubč Lhotě.
Tueško p dljzxcZwanknl
Wachter Fclll, knihkupecw Tyrnawč.

W Krakowě.

Ssi,djndler Jan,x rytjř ě:ccllenz kanownjk emcrit presidcm rrpubliky Krax
kowsre,spoluaud u. třjdp

W Sasjch,
w Drážďancch.

Zxa n, řrálowský princ a dčdic erčxlowsrwjSasrého, aud cčecj rřjdyj

H ra b é t a Ja n, králowský dxpor!j kaplan, direktor katolickéhoǧymnasium,
x aud druhe trjdp.

Z



.W Prnském Slezskw
WeWratislawi.

Pnrkwně Jan, rokc.dda : prof. siloloǧie, aud drndé cřjdy„

Celáfowssa, Bobuslš, choťŽos.Cclakokaédo, cuk. Urof. slowan nář. aud třcti tř.
Sraceť Zan, kooperáwr w rjf. Slezsku, w Borowě, !kššratislaws ďťčo:e:sed

P 0W Baworxch.
2lbelc Rofalja, panj w Ludnoťgďtdalul

, ,
W Welkowyw. Hessen:Darmstadtfkem.

Scichert Jan, c. kz rakauslfť)polnj kaplan a éestný faráť w Mohuerč

W Wclkowýwodstwj Našsanskčm.
Heřmanský Jan, komrolor lnjžctc z Mctrnicdů na Zčmowě(Zodanni:berg).

Zančrt ZpolnaUdň.
WČechách........... 890.
Na Morearotěua Slezsku...... 26Z.
W dalssjchdléccfjch........ :U:
Wssech spoannrů bez pťjrůstku . .2000.
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Pťitisintohotosmlskawllěpišibyloxwwýchspolándú:

SehoEjsaťská!Uysosk,Ueyofcheněgssiňrciw

woďaZtťpán,!UládačeskéhoArálowstwj.

Pražskčarcidiécese.

BradáčowáBeroUika,dceřAntonjnaBradáče,kostclnjkawPlasich.HronckWáclgw,JosefaFl,xantlsska,KUč,cxžowaMaria, K„relsmgerJosef, Lmdnerowa,Anna, MaplncrowaJosefa, RapthalerFrantissek,SelfcrtProkop,ThunFrantissek, .sknappFrantissck,LU:Josef, MWWM

:uš
2še06
Zčli,Blntpnjn,lcdžFrantlssek,ratllŠtěpán,

ššš
wc::ek
ŽQG

ikalranlisscť,
strčilFrantissek,

doktorlibomudrctwj,kandidátbohoslowj,kaplanwBrandepfe.kuchařkazWlassima.,manželka?lntonjnaKučerp,gircháťskébomlstrawPraze. dircktorakgtechetablawnjsskolywRokicanech.domácjpanjwPraze.„,z.mčssťankaahospodskáwCelakowlcjch,kssaftem.saUsedwTuchoméřicjch,Slanrkéhoolkariátu. U,adminisřrátorfaryGino,nickš,Prašskéhootkjarmtxldhrabě,adircktorprašskochUstawůprochUdé.

Hradeckš,dié,cef,e.z

mlynáčwSobkowlcjch,GrullchskébooikarlátU.
zahradnjktéžtam.

BUděgrowickédiécese. ,o,

dkeťWščclawaCecha,kožclnžskéhomlstra,wDomažllcjch.oecgegj.d,„swobodnádcerkazPercssowa,Hlubockéhpmkarlatu.rodokt.lékarstwjwRosenbergq,.skadlick.mk.,úMathxldaumanš.,profwugrod.

Holqmpckéa.r.ctdlé,ccse..“

oicesUperiorkmžecšhoarclblskupskebofemmarc.,mlonářskýtowary,wBcňowe,Přerowskéhodekanatu.kndžecjarcibiskupskyalumnwHolomaucl.,sladpkwDomažllcj,Oollessowskéhodcranatu.dkapltulárStrabow„préseďprémonstrásskébokonocr,atUnaSw.Kopecku.koopcrátorwWýwanowicjch,Schwabemckéhoderanatu,e ,magitelmlýnawBeňowe,Mosstenické,fary,Přerowskehodekanatu.kooperátorwŠwabeniclch,téhošdekanatu.

DassjchstozeSlezskabhloredakrjgtzoznámeno.
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Poznamenánj knčb

Mdictwjm Zwatojanským w 12 lrtech wydaných.

oZ
2 . , , . o U , „ š

š Kmhp k podelenjrnpoluaUdu Spuowatcle glch ššš

1885Proč gsem katoljkem, 4 wydanj J B Zirs,k, farař w Minicjch lo,ouc„ Bohomile:wydanj........................... Zooc
lZZšPanna Orleansta............... šZimmermann, l w Stodůlkach Ydoo„ Nabočenstwj w rozmluwach...... Wrana, sarať w Mirowicjcd Wou

l887 NodčnaBohowěrnch ............ Jos Pohorcly, ka lan w exčnrnon.oěd4mo„ Swatodennj poradek 5 wydanj.. Fr .stama t, dč an w Kanlicjch M

l838Přjsada........................ BinMaZahransk far w .KressicjchZom
„ Nane zůstaň8 nami,l djl ...... Z Marchal duchšž.fpr wNimowě 4000l8Z9Nanezůstaňš namiell ................... 40oo
„ ;ťwotopiď čakladatele Dědictwi, WPodan dčkwPořičlnSaéawau ZM

l8ao Nabošna děweceka............... W Pessina, ťa,nowujk,rcdaktor, Zlm
„ Utrpen,jmučedlnij ............. SWrana, farař w Mirowicic,d Zom

1841 Popularnj dogmgtiťa 2 wydanj š B Birsie kanow na hr Prašském xa.šoldd
j842 Obkaň fmjsseneho ulanšelstwa ooooo os Pohorely, kaplan wTurnowť Zooo
l8aZďilothca sw FrantisskaSalezian Ž Krber rcktor usw Giřijraze1844 šltčcha U wyso,kcmstařj ......... Marchal , dUcd sor wŘimowě e:Z

l845 nx.lworySwat c,d,l djl ......... Z.Karljk, podpřeworwTeple
1846 jšstaaš dnch pa ťe, ď rcgstřskem Hon .skamen řd, kněz rjrkcwnj p
l8a7 eleslawjn,stp,išhofpod(wtijšu) ochra far ..................1848Ziwosy Swatých u djl (w ti u) H Z Karlsk, Podpťewor w Teple

Uo knid k podčlenj, od spťsowatelů „ lZ. Wesměš .....

Knihy na rozmnoženj kaso
wydané.

Kornnowanj kralů Českských.......
Kapitola Pražska za časusw Zana
Norate, zpčwyadwwentn ........
Kostcl fw MlkulassennSt M P

Kniho na rozmnošenj kafh
darowané.

Qdolata p,ilnýchdjtek...........
Wýbor wýročnjcd pobožnostj.....
Spify fwatych
B,wanactero přat,eeluw, powjdka
Zakladmsawonéný.............. A

W Pcssina.kanownjkredaktor

W Zitek nynj farar w Citolibcch
.K Cisař, farař w W ooswé ......
Fr Sussil profbibl studčstrnč
B. Zanalsk,d spr w Křčpowč..

Ullmann, knčz rirr w Oppawě

Z„Zimmrrmann,m?řljownsk, skriptor x



Knjžky Spisowatelé gich

Wýročnjpssně.................. Z Nužika, kaplanw Weteli
Krjžowaresta.................. ASwjdljk farn,jadmwZilowčm
chc uccrelouwagmu, Quartett Zof Worcl, farař w Zdlci ......

Menfsi tisky.

Pět dwčšd Swatoianskhch, Zročn. od rošličnochfpifowatelů ........
Listkdsstolniodplaty............ .K Winařáckýfarař w Kowani
Qbrazku kostrla f.wyWitel ag z Sw,atojansihch,užlkčb
Pssni wýwemch a prjležitostnich z starych kancwnalů otisslěných..

Wssedo tisku wcsmčď. . e.

KUthy w siladč Swatojanfkčm
w arcibisknpské konsistořč a w knibkupectwjch k prodegi.

Gména knih. Cella
kr.

Kapitola Prašská w čase sw. Jana Nepomnckého . . . Zwatodcnnjporádek............... Z
iwotopišzakladatele. . . . . ...... x.. . 8Qprjfaze.................... 8

Pročgsemkatoljkem............... 8
Warnmbinichkatholixch.......... . . . 10Utrpenjswatýchmucedlnjků............ 10
Qorazsmjnenéhoman;elstwj............ 10
Popfánjkostelafw.Mikulásse........... 12
Utěchaprowosoťestarj ............. 15
Wýdorcjrkcwnjchpobožnostj........... z15Dwanácteropralel................ 15
Hlaďduchownjhopastýre............. 16RodinaBodowérných............... 24
lš:ooo8aoeráog meašnuď,hUdebnjctwcrozrew ..... 24
Bobomildrubéwydánj.............. Z()
Panezůstaňď námldwadjly.......... Z6
ZiwotySwatých,prwnjctwrtlctj..... d..... 1 zl.
Weleslawjn spiš hofpodárfký, gfau w ttskn . . . pu
thotp Swatých,drubectwrtlctj........ . u



Magetnost eŽuQěidictUoj.

Nakapitálc,podaUrokp............... 12,326zl.
Nahotowostillpťirucc............... 1228.pWspoťitelnici................... 467u
Nanezplaccnýchaurocjch.............. 215u
Estcrhazskýwýhranjljstek. . . . .......... 40 uNapůgčkách.................... 7u
Nakniháchwskladě................ 2445u
Nářadjocenénow................. 272u

Wesskerost gmčnj . . . 17,000 xo

!Uáclaw Pessina,
kanowm“k,konsistornjrada, :lan Balina ť :létbensteynn.

r c d a k t o rd . .
z , konsistorm erpedllop, a

šrantlssek úawranek. aUčctUjDedictwj.
křlšownjk, oprawitcl slolyn.
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