
Bťršrwu
1. Ziwot swatého Nlbjna,
biskupa Andeǧadenstčho (AUǧero). (R. 519)

W gižnj Britanii sjdleli od pradáwných dob
Wenetowč, Uárod zwleisstě plawbaU powěstný.
Z gedUe w tom Uarodě welmi proslUle a Urozene
rodťnp, prawj fe, z rodinh Spčneto:Forti, po:
cheizel Albjn, kterp giž w nePaUtlegssjm wěku po:
din hodnaU naklonnost ke wssemU dobremU a
wřelaU horlčwost k slUžbám Božjm gewil. deš
giná pacholata po radostech těkala, w erinných
rozkossjch fe wefeljce, nebral on nide w nčch
podjlu, ate bpl wždp wá,šnhch mrawů, a tak do:
fpělěho rozUmU, že ačkoli mlad, ossemetnost a
marnost fwětskýchradostj poznáwal, a toliko po
BohU taUžčl a Stwořiteli fwčmu aUplně fr za:
fwětiti fwatým plamenem hořel. ijto způsoe
bem zachowal sire žiwot fwůg ěistý a bez aUhonp,
ale předre fe obáwal, abp zústana wc fwětě a w
středU pokussenj, bUdaUrUě žiwota swčho UárUžč:
wostmť a tělefnostj neposkwrnil; a protož wstaU:
pil do klásstera Tčntislant, w okolj Nndeǧaweno
sičm(Anǧerskem) te gfa Uaděge, že klassternj famota,
odřeantj fe wlastnj wUle a poslUssnost nepgistssj
eestaU gfaU kdokonalosti a k lasce Božj wedaurj
Albjn gfa od dětinstwj kazni Uwpklp a wýborně
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znagc fmilowánj Božj, Uepotřebowal teprwa tomU
se xxččeč, čehoš lčdč swěcsscj colčr fe hrozl“, nobrž
mohl na položenčm giž základU pokračowati, a
tak naplUila sr při něm sloroa proroka: „Dobře
gest mllši, kterýžbp nesl gho od mladosti fwč.“
(Pláč Jerrm. 3, 27.) Qn fe modljwal tč!měř
dnem i norj, tělrsnost fwau mrtijal dlaUhhmi
postp a nenstálhm bděnjm, podrobowal wůli swaU
wůli předsiawrm)ch tak anplně a dokonalc, žc sc
zdálo, gakobp grgich wňle dUssj geho bpla, ano
Uemage na obernč káznč dosti ď powolenjm dU,
chownjho zpráwrc gesstě zwlásstnšm ,špůfobem fc
kál, slowem ničeho neopominul, čjmby wřclaU
láka k kaupiteli fwčrmUna gewo dal. Za ro
mčli geg fpolubratřj w nrywětssj wcižUosii a do,
fadili ho po fmrti opata fwčxho re 504. tafčx na
geho mjsto. Ylbjn bpl tenkráte sice gen 35 let
stár, nirmčně ale bpl šmUžilč mpsli, dofpělšho
rozUmu, a wrlmi zbožnč mpsli, a dáwal na fobčx
bratrňm nrhkrásilčxgssjpřjklad dokonalosti, napo4
ijal ge slowrm a katkrm, wšbUzowal liknawč,
podporowal mdlě a wssrm wssjm bhti fe fnažčl.
J požchnal takčrHofpodin sslechetněmn Uamáhánj
geho hogm)m oworem, ncboť w klássteře Tinti:
lantskěm wpkwjtala w bUgarě sjle nepfrdeěnčgssj
lásla, nepllpřjmnčgssj pokora, a Uepwřelegssj bá
zeú Božj.

Pčt a dwadret let zprawowal sw. Nlbjn gťš
klássser, ana prozřetedlnost Božskú okreš aUčinu
kowáni geho rozssjřila, a Ua wpšssj schen geg
postawila. W tom čase totiž uprázdnila fe bi
sknpská stolťre w Yndegawi (Nnǧrrš). DUcho:
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wenstwo i lid žádali gsaUgednohlasně Albjna opata,
nxUžewsscmi crnostmi ozdobeněho, w zprawowánj
lidU zkusseněho a na restách kblažcnostč zbčxhlěho,
za wrchnjho pastx)řr mjti. Ylbšn zdráhal fe w
pokoře a w skromnostč fwě w tak wznessenall dú:
stognost fe Uwa“zatč, aby Uerozmnožčl swčxhozoda
powjdánj před fprawedlčwl)m Bobem, boge fe;
koyž ale anč dUchoweUstwo ani lčd od žcidostč
swč!UstaUpitč nechrělč: podrobil konečně wůli fwaU
wúli Božj N ap tll Ukazalo fe w nrygafněgssjm
fwětle, že lčd w něm fr ch;klamal Ylbjn Ugal
se mornaU rUkaU past:)řslé berly a na wssr strany
rozsjwal sjmč kčesťanstčdokonalosti a prawě bla:
ženosti; nasycowal ofadnjkú slowrm Bošjm, pen
čowal otcowskau starostj o chUdča nU;Uě; dáwal
chorx)m posilU dnsse i těla, zarlnaltrem)m pťťUássel
útčchU, a potlačem)m bhl ochramU a ssrjrem.
Přrd Ujm třčxsli fe hi.jssnjri, a protčwnjri kál;ně
cjrkrwnj; ale bohabognj a rtnostnj milowalč geg
zewssj silp dUsse swčx. Ačkolč tak tichx) a řnjrný
bpl, že o Uěm řjri fe mohlo, žc nalomeně třtčny
nedolomj a damuagjcjho kuotU Ueuhasne, předce
Uikdh k hijchl Uemlěrl, anobr; wj se, že když fnat:
kowč manželntj mezč krewnjmi prjbu;n)mi w bi:
fknpstwj geho fe ro;mahali a žwlasscč wrlrj tak
hanrbm)mi sňalky fe pr Uili, rrxj fe, prawjm, še
wssj silaU, Ua nčkoho ohlrd Uebera, tčxmto Uera:
dUm odpjral ba i fnrmy rjrkewnj semtam ro;ea
p,fal aby giš, negeU sam, Uxbrš relc dUchowenu
stwo proti tomxto frwopr; něnj fezafadčlo „Spra:
wedliwh gest gako lrw fmrlp a brze strachu“
(Prlsl 28 l)
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Při wssj pččč a starostč o blaho ofadnjků
fwých Uezapomněl sw. Nlbjn takě o swě wlastnj
fpasenj pečowatť. NeUchýlil se ani za wlaď od
tUhě kázně, gjšto hned od mladčctwj bpl anpkl,
a ačkoli giž stár, konáwal Učrmčně postp dlauhč
a tUhě, trwal často na modlitbách, rozgjmal si
stčxletagemstwj Božj, a čjm che w dokonalosti
a w láfce prospjwal, tjm ponjšenčgssjm a pokor:
Uěgssjm se stáwal, pamětliw gsa slow Páně řkaU:
cjho: „Neobrátjle:lť fe, a UebUdrte:lťgako maliěčj,
eregdete do králowstwjUebeskěho.“(Mat. 18, Z.)
Bohat na ctnostč a Ua záslUhp a w letech stár,
počjtalť 80 let, odessel do wččněho odpoččnutj
dne 1. Března l. P. 549. Po fedmč letechbplo
geho sw. tělo wpzdwiženo, a zwětssjho dle až
podneď se chowč: w kostele města YUdeǧaočUm
(Nnǧreď.)

Nozgjmánj.
Zákon lásky a zákon sprawrdlnosti křesianskě

wrchnosiem Ukládagj ša Uepswěrěgssj powčnnost,
abp znťkagjrjm hřjchúm a Ueřestem se opjrali,
wčnnč pak slUssUětrestali. Tak aspoň fw. lebjn
wlastnjm přjkladem náď ktomn wede. Hřessj
předstawenj a wrchnosti, kteixjš gsaUce nedbalj a
bázliwj a powťnnostj sw:)ch Uepečliwi, Uckáragj
tam, kdrž kciránj zapotřebj, a netrestaqj, kdešbp
trestánj neywětssj láskaU bplo. Ti a těm podobnj
lidč stáwagj se wssech hřjchů, kterěž fe tUdp pá:
chčlgj, aUěastnč, ano Uwáděgj dUssi swaU w Ue:
bežprčenstwj wěčně záhubp, an negen za frbe,
Uobrž č za poddaUě fwč bUdaU mufeti počet wp:
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dáwati. Co asi ťrknaU na to, až na ně bUde
žalowáno: že bpli „slepými strášnými a němými
psp, kteřjš sstčxkatčUrchtťlč?“ (Jfai 56,10)
Protož wp, rodčcowe a hofpodařowčr, č wsselčrj
pťedstawenj, ošbrogte fe srdnatostj a bUdte stalj
a braňte zwlasstě počátkům hřjchn, neboť ,ž rukaU
wassčch bUdaU žadanp dUsse wssexch ofob kterež
wam fwčřenp bplp

„Woley wssjm hrdlem, gako tranba powpš
hlan a oznam lidU memU nejslechrtnosti gegich
a domU JakUbowU hřjchpgegich“ (Jfai 58 1)

„debPch ga řcklbežbošněmn: Smrtj Umřeš,
a nrzwěstowalbp grmU, ani mluwilbp gemn, abp
fe odwrátčl od restp swě bezbožně a žčw bpl: ten
bezbožný w neprawosti fwč Umře, ale krwe geho
z rUky twě wphledáwatř budn. Paklibp tp zwč:
stowal brzbožnčxmll a on neodwrátilbp fe od bez:
božnostč swř, a od cestp fwč bešbošnč: on zagistč
w Ueprawosti fwč Umře, tp pak dnssi fwaU wp:
swobodčl gsi.“ (Ezechiel 3, 18, 29.)

waědčugť wám dnessnj den, že gfem ččst
od krwe wssech. Protož bdčte w paměti magjce,
že gsem po tři lčxta Uepřestáwal dnem i Uorj ď
pláčem napomjnati gednoho každčho.“ (SkUrk.
Nposst. 20, 26. 31.)

Modlitba.
Q Pane Bože! raččž na pťjmlmml swat.

Ylbjna lidU fwěmU feslati takowč dUchownj a
fwětfkčwrchnostč, kterýmšby che zálršelo Ua lčlfce
a přj;ni Twčx, Uežlť na láfre a pťj;ni lidfkě; a
propůgč gčm takč tě mčlosti, abp ď pomocj TwaU
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netoliko neťádům a hřjchům odporowalť, nobrž
wsseliká zločinstwj do kořen takě wpwrátťti mohli,
a lid fe stal lťdem Twým, lidem swatým a wp:
woleným. Amen.

Ziwot sdaté Endokie, Umčedlnice.
(R. Zoš.)

Sw. Eudocia, rodem Samarťtánka, byla
žťwa Ua začátkU drUhěho stoletj w Cčrlr:fyrslřm
městěHrliopolčď. Pcin Bůh gi obdařil fpanilaU
twářj, UsslechtilaUpostawau a gemm)m, ritliwým
stdcem, ke wssčme dobrčme a sslčchetněmn schopn
Uým, a Eudocča bpla by zagisiě tčxchtodarú ku
sláwě a chwálePána Boha, Stwořitrle swěhobyla
pouščla, kdpby giž w mlcidj fxrěm zákony Božj
a wer KristowU bpla znala. Nle bludmi wjra
Samaritánstá, w njš EUdorťa wprostla, gsaur
smčxsicepowěr pohaUských a nčktrrhch základnjch
prawd ze starěho zcikosla, ančj prawčbo Boha
dokonale znáti, aniž dáwá ocháble wůli posilnk
podmaněnj náružiwostj, anž kleslě dUssťku po:
wstánj prostředků pofkynlgcx. N proto takč EU:
docxčeritliwě srdcxe zawrdeuo bhwssi, pohřjšilo fe
w prohlnbeň tělesnosti, a ona mohaucj ginak thi
wzorem pauenskě newinnosti, siala fe fmilnicj,
ktrrciž tčxlo,swč, chrč:m DUcha swatčxho, chlipnostj
posskwrnila, a nrpočrxstným a ohawm)m tjmto ži:
wotem nesmjrnčho bohacj:wj si wpdobyla. Božfkě
ale milosrdenstwj chtěloEndorčť wptrhnami zwjrll
hřjchůw a k Srwořitrli a Spasiteli grgčmu Ua:
wrátitť, paklaby podanaU mčlostj nrzhrdala.

EUdocia zaslechla gednoho due, kopž o fa:l
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motě lepssij cčtUfrdce fwčhohowěla, hlaď anu
stewnjka, aU žalmp pěge a o budaurjm trestU
hřjssnjkůa slá:dě sprawedlčwhch ro; mlauwa Gako
meč progrlp tp řečč ritlčwe srdce gegi, a w tom
okam;enj sobě Umjnčla, ro mo;ná žiwot hijssnh
naprawčtč a nččeho neopominaxti, ějmš bp wěě:
něho obně Ussla. Zgčtra tedp druhěho dne kú:
zala xpaustcwnjka, gemUž GermaUUš řjkali, po:
wolati, a prosila ho, abp gj šřegměgi wyfwětlil a
wpložil, o črmš wčera byl rozmlaxexewal,gellkož,
prý, nikdy gesstě roš podobnčxho Uebpla slyssela,
a Uchsslěntall, že gfaur bohatá, wěčně zatracena
bUdr, erpslowně fe mučj a trápj. Germanllď
se gi otázal: zdali muže má, a gakým ,;púsobem
knefxnjrnrmU swěmU gměnj bpla prčssla. EU:
docia wpznala wsse Upijmně a be; obaln, naěrž
Gčrmanuď: „deowjdep wěrnč a přjmě, nač se
ta;atč bUdu; UeboťKrjstnď, grmuž ga se kla,
njm, qest přjm!) a prawdiwh. Chrrš raděgč fpca:r
fena bhtč ďr ztrataU bohatstwj sweho, a U wčěne
žjti blašcnostč, anrbo gměUjm oplhwatč a potom
Ua wěkp hoťetť?“ EUdocia odpowčxděla: „Nadčxgi
chrč chudá do wččnč blažrnostč wčgjri, Urž boharň
u wěčUaUzhanx padnauti Ale dčwno gest mč,“
prawčla dale, proě bohatec po smrti tak trestan
bpti ma? Což Bůb waš anawidj bohatstwj?“
„Nčkoli,“ řekl zaš GermaUUš, „ale toliko nefpra:
wcdliwě grho Uabptj, a přrwráceně nathčho
Užjwcinj gest ohawnostj pťed twáixj geho. Kdož
tedh, rož fprawedliwě mče,fwatě anakládá, nemá
wčnh před Bohem; kdož alc laxčpenjm bohatne a
z gměnj swěho potřebám chlldých a bjdn;ďch ne:
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pomáhá: tenť, gak prawil gfem, od Boba trestčm
bUde. J tážala se opět EUdocia, zdali gegj bo:
batstwj takě Uesprawedlčwč bh bplo? „Nepne:
sprawedliwěgssj gest,“ odwere Germannš, „horssj
Uad wsseliký hřjch a před Bohem ohawUč.“ „Gak
ale můžeš,“ řeťla zaď an, „gmčnj mě Uazýwati
zlým, kterěš gsem Ua wěcč ctnč obracela, neboť
odjwala gfem nahč!, žiwila gfem mnoho slUžrbnjků,
a pomábala chUdýmč.potřebným?“ Načeš Ger:
manUď: „Bohatstwj twč před Bohem gest ohawně,

elikož powstalo z chlipně tčlefnosti a ze m,;dp
ábelskč. Co Ua tom, pakli gsi Uěgakčx čásiky z

toho Uěkolika chUdým Udělila, čehož od mnohých
kUprů Ueěistoty bPlaď wpnutila. ZáslUbU tohoto
ostatnč dobrěho skutku šhla;Uge sserednost smilstwa
twčho, a procož twáře fprawedlťwřbo bUdaUejbo
faUdceginak erhgasnjš, ledabyš sspjnn nestyda:
tosti fwě smyla, pramen ďbnilotp dokonale wp:
ččstila a pak teprwa milofrdnými skutky fe o;do:
bila. . . . Čož profpěge medlr mčlosrdnč skutkh
konatč, dokUd famochtě w kalčssti Ueččstoth fe wáljš
a Boha stále Urášjš?“

Tpto řeči oswjtily poněkud temnost w dUssč
Ubohčxhřjssnčce a Upewnily gegj aUmysl ď Bohem
se smjřiti a mčlofrdenstwj geho si zaslaUžiti. Zna:
menage to GrrmanUš radčl: aby Uefprawedliwě
a Uepočestně nabytč gměnj ro,;dala me;č chUdč!a
chorě, proto že Bůh ge milugč, a eo ǧim kolč
se Uěčnj, powažuge gakoby gemn samčmU fe stalo,
a za slussnč takto wynalošeuě gměnj pokladem
wěčnč blažrnosti Uáš odměňUge. „A to Učiň,“
doložčl, „a gdč kc křtu swatčemu. Křtem fwathm
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ďhladjš ssijU a bláto, kcerýmiď fe ďpla pokáa
lela . staneš se čistan a UrposskwrňěnaU a z
DUcha fwat znowa narozeUaU a bUdrš
owčičkaU swatan, aUa fe pasti bUde Ua lejch Ue:
beských pod pčěj a opatrowanjm Ježjsse Krčsta,
Spasitele Uasseho.. . Ted alr powolep geduoho
z dUchoerstwa, on tě Uepprw dokanle wpUčj,
pak ale křtrm fwatým poswětj. To gest hlawa
a základ; Ua to wsse ostatnj UáslrdUge, což mi:
lost Božj bUdaUcně ci Uložj.“

EUdocia UččUila,gak gj porUěer bplo. Božj
slUžebnjk přtssed a wtda skormaUreUaU dllssč gegj,
aUa w UephlUbssj pokoře a w skraUssenosti o wer
prosj, těsstl gj řka: žr křtem fwatým wsseliký hřjch
fč fmaže, žr ale dUssi fwaU od marnostj fwětských
odwratitč, wsse žaljber w fwětskem wrfelj Udnsiti
a Ua sláwn a radostč bpwalř chr zpoijatč
nefmj, gčnak že do wěčnehožčwota eregde. Qn
gi takř Uapomjnal, abp fe warowala malompsl:
Uosti a zanáUj, protože milofrdný Bčch každěho
kagirjho hťjssnjka rád w UárUč milofrdenstwj fnoěho
přtgjmá a žiwot wěčm) mn dáwá, a chceli o gi:
stotč wssrch tčch řečj fe přefwědčťtč radčl: abp
odložiwssi skwostm) oděw, w kagčcj raUcho fe
oblěkla, Uzawřčla st w Uepodlehlegssj pokogjk domll
swěho a po fedm dnj w posiech asizách trwala,
ro,;gjmala si welikost hřjchů, wpšnáwala ge před
Boýem a snažUě fe modlila, abp milostčwě gj
zgeweno bplo, robh ččnťti měla „Wčr mUě“
doložil těsse gť: „še Uadarmo činiti toho UebUdeš,
neboť milosrdnp gest Bůh a na Uepwpš dobro:
tiwp, a wracUgjrjm fe k Uěmn w aUstretP cho:
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djwá. Qdcházege předpowjdal řka: „KrčstUď Pán,
kterx)ž pUblčkána osprawrdlnčl, takě: twř gnxěno
oslawj po wssj zemč.“

Endocča zachowala fwědomťtě radU a rozkaz
kněze, a siranssená gegj modlitba prončkla ncbe,
a Hospodin zwěstowal gi we widšnj milost swaU:
Ueboť Uzřela aUdělp, Uad obrácxenjm gegjm ple:
fagicj, a slpssela hlaď Bošj zwěstngjrj pomoc a
posilU po čaš bndancjho žiwota gegjho. Eudocča
fetrwala po tomto wčděnj gesstě nčxkolikdnj na
modlčtbách a we swatť!m rožgjmánj, na to ale
přigala od Theodota, blskr:pa, křestswatý a we:
sskrrč Uesmjrnč!gměnj swč w zwlásstnjm listn grmn
odkázala, aby ge podle swřho Uznánj chUde a
potřebným ltdrm a kostelňmrozdal. Sama wedla
žiwot osamotnčlh a kaǧčcj, a wpnasnažowala fe
lidU, gemnž prwč! ku pohorssenj bpla, přjkladem
dokonalosti býtč, a tUhaU ká;nj bx)walan rozma:
ččlost a prostopássnost před Bohem a přrd lčdmi
w ;apomrnntj přiwč!sti. Qd tč dobp, co křest
fwatšd přigala, naplnila takš swatci ťltěcha dussi
gegj a nepččstssj radost wstaUpila do fkormance:
Učho frdcxe, a pokog, gehoš swět dátč nám ne:
Ulůže, Uaplňowal frdce gegj.

Elcdocče obrácenj na wer kťefťanskaU nea
moblo dlaxcho tagno Zůstati, a od tř dobp wssčckai
b!)walj gegj ctčtelowče, Uemohallre neřádm)m šáa
dostem che howětč, stalč fe gčxgimi UryaUhlawe
něgssjmč Uepřáteli, a žalobami swými a Utrháa
Ujm a pomlnwami na Uč foččti nepřestali, až
Diogeneď, wladař mčsta, kU saudU gj pohnal,
abp se zodpowjdala z wjrp křrsťanfke a občtowala
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modlcim. Ale Eudorča chtjc šhsadit skwrnp mi:
mxlřho šiwota, jřála pewná U wjře a anč wězenj
ani mukp stálosti gegj Uepřekonalp. Nno pjsse
se: žr milosrdenstwjm ú ljtostj nad náhlaU fmrtj
některých protčwsljků hnUtá U Boha wpprosila,
abh opět ožiwlč. Lčděmnozj, ano sám Dčogeneš,
wčdaUce tak dčwotworně wěcť, Uwčřili w Krčsta
Pána, a EUdocie wjre Ucpronáslcdowalč. dež
ale po smrtť Diogena, Bincrnciuš, mUž sUrowý
a w polděrách pohanskx)ch si libUZťcj wládu w
Heliopoli nastaupil: obnowili ;atwrzelj pohanč
žalobp a ;tjžnosti proti Uj, a Dčogcneď rozkášal
gi beze wsseho wpssetrenj stjtč, a tak zpečetťla
EUdoriawer fwau wr thupčtele swřhoi wlast
njm žiwotrm.

Ro.;gjmánj.
Sw Endocča proto tak bluboko w propasi

tčlrsnosti klrsla, ;e Uerala zakoUU a wUle Božj,
ančž wťděla, w čcm bo cjl a konec Uassrho ži:
wota ;alej;rl Q! oč gfmr mo kresťane ssťastněgssj,
klcxřjžto takmčxř od Uarošrnj Boha a fwataxx geho
wůli zUátč fe Učjme, a abpchom tjm snapze zá:
konům qeho šadost Učiniti nwblč, bognými mč:
lostmť Božjmi obdaťrnč waáme. Na nassj tedh
wúlč to zálešj, zdali ctnost konállxe aneb hřjchp
pčlsscme. Kdo š náš mcdlc erj, že Uefprawe:
dliwj králowstwjm Bošjm wládnaUti nebUdaU,
ani pak smilnjci, ani modlari, an cizološnjcč,
ani měkcj, ani šloděgi, ani lakomcč, anč opilci,
ani zlolagri a ani drači. (1 Kor. 6 9 10)
Zdalč wssak žiwot Uaš dle toho wždh Ufpořadan
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gest, každý, kdož do frdce swčho nahljdne, zwě:
dětč mnsj. Protož kdo tjm winen grst a nena:
prawj žiwota fwřho, mnohem wěcssj hřjch má,
nežli Endocia před obrácenjm swým; neboť:
„Kdobpste slepj bpli, dj Kristnš Pán, hřjchn bpstr
Uemčli: ale npnj prawjtr: „Wťdjme!“ protož
hřjchwaš zůstáwa““(Jan 9 41) a opět:

„debpch bpl nepřčssel a nemlnwčl gčm,
hřjchn bp Uemčli: ale npnj wýmlmeop nemagj z
hřjchUswčho.“ (Jan 15, 22.)

Modlitba.
Q Panr Ješjssi Kriste! kterýžto gsi na fwět

přigjti ráččl, abp každý, kdožbp wčřil w Tebe,
nezahpm:l, nobrž mčxlžiwot wěčný: raěčž, pro:
fjme, na přjmluwu fw. Eudocir náď zákonúm
swým dokanle nanččtč, a mčlostiwě propůgč,
bychom fw. wůli Twan netoliko znali, nobrž takč
aUplně wpkonáwalč. Ymen

Dneš se tatš swětl: w Řjmč 2d0 mučedlUjku Ua rozkaz
KlaUdia Usmrceuých; tamtěz sw Lean, Danta, AbUUdaUcia,Nia
kefora a giuých dcrojti; w mčstč Eea Ua saUgmeuem ostrowU sw.
AntoUimp mnčedlnice; w KarthagjUč fw Danta mUč., sw Dau
wida, arcibisknpa Wallišskcbo; swg Suiberta blaho;wčsta U Frisů
a BorUktrU; sro Lean bisk RoUeUskčho

2. Žiwot sioatěho Simplicia, papcše.
(R. 183.)

Sčmplicinš Uarodčl fe w TčbUrU, dnessnjm
Tioolč a ;a papešqwánj fw. Leona lr a fw. Hi:
larča, eo knč; w ijě welmi proslul a čestnčho
gmčna si zaslaUšil. Simpliriuš patřj do řádU ončch
wýborných mUžů, kterěž Bůh w baUřlčwčedobě na
důkaz fwřho opatrowánj cjrkwi fwč sefýlal. Tene



475

kráte podobalo fe, že knjšata a národowř fe fpč:
anlč kU whwrácenj a ro;kotanj cjrkwe; nrboť na
zapadU dralč fe stadně fUrowj narodowe brannaU
rUkaU do Wlašska a hro;člč stolčri ŘjmskaU wh:
wratčtč; Ua wpchodě ale w;nčklo karjřstwj Eutp:
chianslč ččli Monofpsitskčx, a podporowáno gsaUc od
cjsaře, rpchle fe po relč řjssi ro;neslo, qwlásstě w
Caixčhradě, w Lllerandrič a AUtiochččfjdlo fwč ma:
gjr. W těchto hUUfných dobách ;tratčla, Ucpřciteli
obklopená, cjrkew Krčstowa past!)ře fwat. Hilaria
(xlx. 467.) Y tu fe gednalo, abh na mjsto ;ean:
lěho opatrný a kussem) ;práwce dosa;en bhl, kte:
rýšbp ď to byl baUřemi ;mjtanaU lodččku cjrkwe
řjdčti a skr;e aUskalj do přjstawU br pečUosti Uwčstč.
N hlafh wolenrů padlp na Sčmplirča, muže wssemi
ctnostmč ošdobenčxho,plnčho maUdrostť a bá;ně Bošj.

Sťmplťrčuš Znal předobře důležčtost swěho dů:
stogenstwj, gakož č welťkost Uebe;pečeUstwj, w Učž
prawá wjra Uběhla. Llle důwěřUge fe w pomoc
Bošj, kterhž cjrkew fwaU tak pewně w;dělal, šr
anč bránp pekelnč gj nepřemohaU, postawčl fe gako
skála protč Uepřátelům wjrh a bedliw!)m okem
nad stádečkem rjrkwe bděl. Qdkr:)wal blUdy kacjřů,
a hágčl wssemožně prádda cjrkwe; šastáwal wer
katolčckaUdůka;p newhwratnýmč, a Ua wsseckp straUp
roj;fjwal ččstřsimě famofpasitrdlnčxho Uěenj Kristowa.
Na geho obe;řetnč pewnosti swe;la fe wssecka na:
mcihúnj cjfařňw chtěgjrjch geg kU strančx karjřůw po:
táhnaUtč, a geho stálost Uepodlehla ani slčbúm, anč
pohrůžkňm, anč přj;nť, anč wýhrůškám smrtč. Gako
bedliwý a opatrnh hofpodciixměl očč na wssech stra:
ncich, a geho pčxččnčr, ba anč ta nepmenssj wčc ne:
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Ussla. Radil, prosil, napomjnal, káral, chwálil a
odmčňowal, a gfa Uepdokanlegssjm přjkladem ctUostj
skoro msseckyr;a febau táhl. Na geho ro;ka; po:
wstalp w ijě Uowj kostelowčx,a chrámowč po:
hansstj poswěcowalh fe slawm)mi obťady k slušbcim
pra:očho Boha; a kdcš fám ofobně kci;eú rjrkeij
a šcikoUp Bošj w žčwot Uwčstč Urmo.hl, tam Usta:
Uowowal bohabogně a w dokanlostř křefťanskcx;běx
hlě bisiUpP, a aby ša Uěho bděli, a co potřelmo,
Ustanwowalť. Slowem swat:) Sčmplčrčuš lel ;ru
cadlem prawčho pastýře a o Uěm txsrč fe mohlo,
coš KrčstUš Pán o NathaUaclowč prawčl: „AU
prawý Jfraelčta, w UěmšlolstčUeni.“ (JaU 1, 47.)
DwaUáctr leštpzprawowal Sčmpliečřlš cjrkrw sw.
Nle rokU 483 dUe 10. února ponolal Bčch wěr:
nčho slušebnjka fwčho, abp w;al odmčnU ;a fpra:
wrdonst fwaU. Pochowám bpl dnc 2. břr;Ua, Ua
ktechž den takč swátek geho se fwětj. Swatř ťň:
statkp geho chowagj fe w Tčooli, kdrš fe bpl Uarodčl.

Rozgjmánj.
Wrsskcch žčwot fw. Sčmplčcča Urnl giUčho Uie,

Ueť dlmchá řada starostj a prácc o fpachj fwčr a
o fpafenj owččěek fwhch. NrUj Ua swuětěstaUxU, ď ktr:
rýmš bp starostč a práee Uěgakčxspogenp Urbplh, Ueboť
gčš Uad Ndamrm teU faUd pronesscn bpl: šr w potU
twářč chlčbfwňg wydělciwatč mUsi. (1. Mogš. Z, 19.)
Ll protoťj takě mp kU prácč fc rodjmc. (Job 5, 7.)
Co mcdle o těch lčdrch saUdčtč l;r, kteřjš UcUstčile ;a:
hálegjce, Učr UepracUgj? u Br;pochybp Ue;námo
gim přjslowj: že ;ahálka wsseho hřjchll gest počci:
tek, a UršUámcislowa pjsma fwatčho, anť dj: „šc
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kdo Ueprarllge, ǧjstč Uemá.“ (11. Theďf. 3, 10.)
Nephlawněgssj ale nassj pracj b:)tč ma fnaha o fpa:

fenj dnsse Neijkeh Učkdo, še pro starost a wezdegssj
cďlčb o fpafenj dnsse staratč xe UemU;eš? Ueboťkažda
pxace ;aslUhaU br)tč mů;e před Bohrm, když gč we
qmemt Paně podnčknrš, wc gmčxmlPaně w nj po:
kračngrš a we gmčml Paně gč končjš; ano takto
pracUgjce č fpolU fe modljme, anať modlčcba gčnč!ho
nir Uenj, Ueš :xow;nessmj mhslč kBohU. Než bo:
bUšel, přrmnošj prácč swaU často 9 hřjchem počj:
nagj, š nctrpčlťwostj w nj pokračng a š klenjm
gč konči Bšnak Ue:olčkochtldi, alebrš č bohatj magj
konatč djlo f:xasenj fweho; a prawě tito měliby tjm
borlťwčxǧč o fpasrnj sn:em pracowatč, gežto magj
k tomn cafn a w!)hod dosti Že ale tacj wjee se
starciwagt o ro;kosse a wefelj a o dUssč fwaU Ue:
dbáwaǧs, proto dj pjfmo swate, še fnáže welblaUd
proǧde sir:.e Ucho gehelnj, Uešlč bohatrr do králow:
stwj Uebeskěbo.

„Gdi k mrawenci, o lenochn, a ;pthg restp
qrho, a Uč se maUdrostč.“ (Přjsl. 6, 6.)

„Kdo dělci ;emč swaU, Uafycen bUde chlrťxem,
ate kdoěenásleduqe ;ahálky, blášen gest.“ (Přjsi.
12, 11.)

Modlitba.
Q Pane Ješjssč Krčste! kter:)šgsi oerge mezi

!čkmi siúle o spasenj Uasse pečowal, č žčwot swůg
Za Uasse wpkaUper obětowal: prosime, raěiž Uáš
Ua přjmlnwn sw. Simplirča pow;bUditč, abhchom
wšdy fpafrnj swčxho pamětlčwi bylč, a Učkdh nepře:
sialč o wčěnčr fwč blaženostč prarowati. Nmen.
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Ziwot blahoslawenčho Karla,
brabčte Flanderskčho, pťjgmjm dobrčbo. (R. 1124.)

Blahoslawený Karel bpl spn fwatčho Kannta,
krále Dánskřho, gehoš fwátek na 10. čerwence přie
pada“!e), a Alťfp ččlřAdčlp, dcerp markraběte Flan:
derskěho, Roberta. Po Umnčenj fw. Kannta, krále,
1066 Utekla owdowělá Lllčfa k otci swěmn Rox
bertowč do Flanderska a ram U dwora otcowa wý:
borně ana fwčho Kxarla wpchowala. Karel spoe
gowal bci;eň Bošj a chrabost rprjřskaUw kráfný re:
lek a tndh si náklonnost a láskU tč!mčxřwsseho lčdU
U welkč! mjře ;jskal. W těch dobách zahořela relč:
Ewropa fprawedliwým hnčwem proti newěřjcjm
Sararenům, kteřjš brannaU rUkaUfwatč země, krwj
Kristowan šafwěcenč, dobhwsse, tamněgssj krefťanp
Uriskowalč a wsselčkč násilj gťm ččnčlč. A kdo sta:
tečUostč do febe rjtil, táhl Ua ně. Ke křjšákům,
tak se gmenowali tčto bogownjcč, přčpogil fe takč
blaýoslawený Karel a chrabrostj a statečnostj fwaU
nad gině daleko proslUl. Wracltgjcjho se wjtěze
ijtal BaldUin mladssj, tehdegssjwladaixFlander:
fký, ď Upixjmnan frdečnostj, a tak welice si statnčho,
maUdrěho a bohabogllčxho giUocha wášil, že neto:
liko dle geho radh hrabstwj fwř fprawowal, Uobrš
Ua důka; fwč láskp i Za dčdčcr geg Ustanowil.

še) Qtamltx brxtr Erik dobru podoťmč, krč:l DaUstw mčxl spUa
sw Kamlta Bawarda kraleQbotritu čiliBodricU gehožswú
tek se dne 7. Ledua swčtj, Ua kterož dčU Umučesl bpl a Uáo
sledowně bhl Kamlt leadssi KarlUw bratraltec Uikoltale otec,
gak tčměř wssickUi cheUdistc UčmečU wyprawugl
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Karel, kdpš U wlcidU země se nwázal, bpl Ua
Uepwýď dobrotiwý a mčlostčwh, a po Uičemž che
UetaUžťl, Uež abp poddan w pokogč a blažersti
žiwi býti mohlč. QU gich powašowal za swč děti,
febe ale za otre gegčch, a protoš wssemožUč gim w
potřebcich pixčfpjwal. QU ge ,;astáwal proti Utlači:
telům; činčl kašdčmU sprawedlnost; k Uěmn měl
kašdh wolnh přjstnp, a kašdý Ualezl U něho gak
mošná pomor a ňtěchU. Štčdrota geho bpla za:
gisič erbpěegná; oU ro.šdal často wrsskeran šásobU
peněz meši chndě, a Urmage wjre ro dáti, prodal
i wlastnj oděw a žtrženhmč prně;p mlzným pomci:
hal. Qwssem še Umohh pokrčiw ramenama, Uad
tjm se pošasiawowal, oU wssak měkostčwaUtwářj
táša“wal se: „,Zdalč UegsaU chUdj bratrh m!)mi a
zdalřž Uenj Urpfwětěgssj maU powčnnosij kašdřmU
pomáhati, poknd pomorč mohu? Y roš Uelze mč
w kratťnkěm tomto žčwotě rozsiwatč, abpch Ua
wěčUosti klčdčti mohl?“ Geho aUtlá láfka k chU:
dhm gewila se w Uepkrúsněgssjm lestU, zwlásstě w
čaš Uranrodp a oldernč drahoth. Tenkráte mohl
wssjm práwem Ua;ýwati se otcem chndých a žťwčr
telem hladow!)ch. QU snašil se, občlj, co mošUáe
w Ueplewněgssj reně Udršetč a proto přjfnč ;cikoUh
na lichwáře thcsl; odestil lidU welkaUčástdan,
oťxmezilpiwowach a gednoho dne wlastnornčně 7800
chlebů rošdal. Slowrm, kdrkoli se blahoslawenh
Karrl Uká;al, tam mižela Uan;r a sirast, a nex
wčUná radost se Uhofťowala. Z tě pi:jěiUp ;asln:
hUge doťxroččnnh hrabě wssjm prciwem „dobr:)m“
fe Ua;!)wali.

Nad to Uade wsse bhl takčš Karel welice Uáx
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božm); chodil kašd:) den do kostela a nčkdp msse fw.
ne;anedbal, Uedada si w tom anč Uečafh ani zčman
neb wedrem, ba ani sebe důlrščtěgssjmč Záležčtostmč
bránčtč, mage za to, že čaď, kter:)š slUšběBožj obč:
tUge, bc; pošrhnánj nebUde. Přčgjmáwal takč často
welebUaU Swútost, přč stolU PáUě nabx)wal útčchp
a posijp frdce, a tam Uččl fe take Boha iblčšUjho
swčho milowatč, wida še před twářj Bošj wssčckni
welrj i malj fobč rowni gsaU, a še tolčko rtnost
a bázeň Božj šáslUhUa důstognost propůgčUge. Za
taU přjčanU bpl takť: nepřjtelem wsseho pochleben:
stwj a mčlowal toliko cp, kteřjž ho Upřijě a pro5x
stosrdečně na wadp a pokleskp geho ččnčlčpošorna,
a gak welčre od dokonalostč grsstě w;dcřlen gest, mU
oka;owalč. u Blahoslawem) Karel měl takč dn:
chowenstwo w nepwětssj Uctčwosti a držel kněžj za
to, gakš gc pjfmo fw Ua;ýwá, totťš Za slUšeijkP
Bošj, a ;a ro;dawatele swatostj, sprostčl ge wsscch
danj, přikašal abp fe co nehpřjfněgi praw gegčch
a wpfad ssetřčlo, a welčkc)mč tresip stjhal tp, kteřjš
gim křide ččnčlčancb gčch hanbčlč.

Blahosl. Karel, ščw gfa tolčko pro blaho podex
dam)ch fw:)ch, a w kaidčm chUdčm Krista Púna
ctč ;afadil fe wssj silaU protč Uásilm)m a ščskUchtč:
w:)m pánům, kteřjš Utiskoxďúnjm a Uefprawedlnostmi
gměnj a statkp fwč rošmnošowalč; ale proto Uwalil
Ua febe gegčch hněw w takowč mjře, šc až o ščwot
geho stúlč. Gčm w čele bhl BertUlf š Ugri sw!)mi,
mUž Uefprawedliwl), násilm) a Uefwědomčt!). Roz:
páleni hněwem, že Ueprawostem gegťch přjtrš bhl
Uččnil, Ufneslč fe, že geg žawrašdj. Dobřj lčdč a
přcitelč warowalč geg sire, on ale ťekl gčm š wefr:
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laU mhslj: „Mh wěžjme stále w UebezpečeUstwj;
wssak ochranh ncim netřeba, gsmelč tak ssťastUi, že
BohU patřjme. Paklč ale wůle geho w tom, abh:
chom žiwota fwčho požbhlť, zdaliž pak pro swětěgssj
wěe w ssaUr dáti geg můšeme než gest prawda a
fprawedonst.“ J ssel tedh bez rošpakU dle obhčege
do kostela sw Donata, aby fe modlil a poklekUa
před oltciřem rodičkp Božj a w skraUssenosti srdce
pěl kagirj Žalmp, a ledwa čtwrtp rjkati Započal:
wra;il Burchard geden :z spiklpch ď ssesti prů:
wodějmi do kostela a pcidnaU ranaU rozsstjpl hlawU
Ubohrho hraběte, do něhoš č ostatnj zloanowe pralť
A to se stalo rokn 1124 dne 2 biešna Sprae
wedlnost a pomsta Božj šastihla wsseckp žlofpnp
tpto, ktrřj westněď haneďnaU fmrtj šahanli; ale na
prjmlnwn blahoslaweneho Karla dali se mnon ša:
zrakowč!; Ua důkaš, že mťlosi Bošj ď njm gest.

Nožgjmč:nj.
Blahosl. Karel, gsa prawým spnem rjrkwe

katolickč, měl dUchowenstwo w nemdětssj wcižnosti,
dada ncim tjm krcism) přjklad kncisledowčmj; neboť
komU wjra a nciboženstwj ležj na frdci, takc geho
slnšexbnjkPctjti a qich wa;čti si mUsi, gegichš dU:
stognost, gak sw Jan ZlatoUstp ((18 Bčmšrá šp.
2)pjsse, welebltěgssj gest nad dnstognost králowskau,
gešto ani aUdělč takowě morč nemagj, gako kněžj.
Skr;e kně;r, dj trnt!)š fwat!), odjwcime se w Krista,
sirše Uě fpoguǧeme se ď Spnem Bošjm, strx;e ně
stáwcime se aUdh blahoslawrxxč geho hlawy. Kdr
klrsla Uctiwost k dnchowenstwU, tam kleslo ncibošen:
stwj, tam takč Ustala poslnssnost, tam láska a Upřjm:
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nost zmizelh a newěra a lhostegnost a ď těmč ostatnj
hegno UcirUičwostj fměle fe Uhosičlo. Nercčž nikdo,
še nelzo dUchownjho wadnčho a chhbnčho w Uctče
wosii mjti. SlUssjlčž pak pro gednoho winněho
celý welebný staw šatrarowatč? Gest nám dowoš
ler proto, še klesl kterh knč,;, neposlaUchatčche
z geho úsi slowa Božjho a slUšbh Božj obmesská:
watč? Gest dowoleno gemU wzdorowatč, napomj:
nagjrjho fnišowatť, prosjcjm opowrhowatč? Cobp:
kolč wám řeklč, zachowáwehte, ale podle skUtků ge:
gčch fe neřči:te; tak prawčl KrčstUď Pán, mage
nrsslechetnč Uččtelr Zčdowskč před očima, roš čnpnj
platj. Horliw!) a zbošnh křesťan zagčstč wčda wad:
Uřho dnchownjho, mlčj raděgč, wadh geho Ukrýwá
a ;a klefagjcjho modlj fe; než bezbožm) cizjm hřj:
chem wlasinj hřjchh omlanwá, a poklčskh dUchowr
njho fwaU lenost a malč:tnost přčkr!)wá. Nrchť si
dUchoij za hřjchh fwč a pohorssenj, kterčš bp obci
dal, sám před Bohem odpowj, mhť Uegfme geho
saUdcč. Protoš nepohrdch Učkdo knězem, sic gčUak
může přťgjtč hodina, že bPš rád geg měl, ale
sprawrdliwá msta Božj tč ho Uepopřege.

„Kdoš wč:ď slhssj, nme slhssj, a kdoš wčxmč
pohrdčx, UmaU pohrdčx: kdoš pak mnaU pohrdá, po:
hrdci tjm, kterhš mne poslal.“ (LUk. 10, 16.)

„Ze wssj dUsse fwč bog fe Pčma, a kněij geho
w poctčwostčměg.“ (Ekkl. 7, 31.) atd.

Modlčtb a.

Propňgě, ý Pane a Boše náš, dUchownjm
fprciwcům nassjm dUcha fwatosič a maUdrosti, nám
xale milostčwě Uděl dUcha poslnssnosič, Uěenlčwosti a
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Uctiwostč k Uim, bp ďgednoreným frdrem i pastý:
řowě č owee Tebe Stwořitele fwěho milowali, we:
lebčli a wděčně oslawowali až na wěkp. Nmen

Dneš se takč swčti: W Řjmě sw Jodřna a Basilea a mno
bých gřuychmučedllxij Bošjch kteťiž ;a panowanj cjsaťů Balcu
riaUa a Galtieua a pak za p.mowanj cjsaťe Alešaudra nmučeni
bdli; w BortU bliž ija swatochmučedlujer: Blwla, Heraklia
SelUndřsly a Januarie: w Cesarei Kappadocke bhli Umučeni sw
Luciuď biskup, lesoloU a Lorgiuo; w Kampanii připominú se
mnučeltj 80 swatých mučedlmku, od Lougobardůw llslnrceltdch:
Angliř sw Eeadda biskupa

Žiwot fwaté Klmeǧlmdh, cjfaťowlm.
(R. xo:o.)

Swatá KUUeǧnnda éťlč KUnhura byla dcera
Sčǧfrčda, braběte anrnbnrskčho a Hrdwčǧy, kteřjž
sami gfaure Uábožltj a bohabognj takč drerU wýe
borně wychowáwali a od dětinstwj gjš Boha Uade
wssecko, a bližnjho pro Boha gako skbr milowatč
Učilť. KUUhUta rozwjgela fe pod peělčwaU rukaU
gegich gako poupě w spanilaU rúžč, ale sličnost
twářč gegj daleko piewpssowala wůně kráfUých
ctnostj: pokora, stpdliwost, čistota, bášeú Božj a
wřclá tanha po KrčstU Pánu, a gegj frdce Uapl:
Ušno gfanc wčcmi Uebeskr)mi, Uežnalo rozkossj swět:
ských, ale libowalo si w slUžbě Bošj a w slUžbě
bližUjho. Gfanr PúUn crlň oddáUa ncchtěla w siaw
manželsl!) wstaUpitč; a protož takš kUsilatkU š fwcxř
thm Gindxčichcm, wčwodau baworsl:)m a nápotome
Ujm cjfařem Uěmeckým ginak nefwolčla, leč byč
oU kU anickč čistotě slčbem fe bpl Zawa;al N
Gindrčch taUše tolťko po kormlě a kralowstwj ne:
brstčm, Uččnil to od srdre rád; Ueboť gcho láska
zakládala se Ua Bohn, prameml wssj láskp, nťkolč

213c
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ale Ua ro;kossi tělefně. Zc frdce geho aUplUě ď žčx:
dostmč KUUhntťm)mč faUhlasilo, wčdjme na wěml,
ktcrřž on erěstě fwě přinesl. Bplť to stkwostUh
a ozdobně šhotoweUý křjž, welčké renp, nad čjmž
ona, giž od dáwna obraz UkřižowaněhoSpasitele
w frdri swčxm nosir, nesmjrltě porjtčla radostč.

Nikdh fnad neťdpla U dwora rjfařskeho takowa
Uaďošnost wjdaUa, gako ža časů fw Gčndřicha a
sw KUnhUtp; Urboť an rjsař o kdlaho Zrmě pečo:
wal, sprawedonst čťUila rjrkwe hagil: modlťla fe
rjsaixowna w ďomě fwčm, siarala se o chUdě, stc:u
wčxla aneb hogUě ltadúwala Urmornčrc a klússtch,
a abh potřebám wssech wphowěla, Uspoixádala dům
swúg aš kU podin fprostě. Wssecka stkwostUost a
Uádhrrnost bpla whlaUčena, wssepohodlj odstraněUo,
a w přjďptkn gegjm erjdálw Uir, čjmš bh rož:
mařťlosti fe howělo; geU kaplička domárj bpla
stkwostněgssj a pro pohodlj od pokogjka grgjho tolťko
dweřmč oddělená. Kolťk hodiU zde erčděUá w ho:
raUrj modlitbě a we swatěm rošgjmáltj Ua kolenaU
klcčjr ;trawťla, tolťko BohU gest powědomo lee
přť wssem tom bpla fw rjfařowlta Ua Ueywrpš poe
korna,ď kašdpm bez ro;djln welmi milostiwč Uae
kladala, a šadUp nUšUp be;pomori od Uj Ucodessel
Swatj manšele wedlť takto žťwot Ua Uepw:)š bla:
šem) a w slUšbě Bošj a w kagťonsič si lťbngjre
welk:)mi krokh k dokanlostč spěchali. Těhož sstěstj
,šáwňděl gťm Uepřjtrl lidskx), a počal me;i Uě sjmš
Urwolj a růšnir ror;siwatť; Urboť UagrdnaU po,
wstala řeč: še Knnhnta cjsařč a pčxnn fwčmU fe
Zpronewčxřčla. ijařowna wědaUc, že newťltna gest,
toto ponžrnj w očj wesskrrřholidstwa trpčxliwěneslae
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;namenagjc ale, še takě manžcl lchkoroěrně takow!)m
řečem wer přčkládá, a šc z Uářkn a ž podešřch
tohoto pohorssenj powstáwá, a mnoh!) prostopássnjk
tjm swaUchlipnost ofprawrdlňllge: U;awřela w pewnč
důwěřc w fprawedlnost Boši UrwiUnostč swě přcd
obličrgem wesskerěho swěta dokážatč, a tak Ua;wa:
němU saUdUBožij sc podrobiti. Gindixich kášal
hned radlice do bjla rošpálčtť a tak wcdlč srbc po:
ložitč, abh KUUhUta po Učch ssla. Me;ť tjm eo fe
tyto přjprawp dálh, poklekla fw. anna á modlčla
se řkanc: „Pane Boše, Stwořčtrli Uebr i žrmě!
Tebe dUeď šowu ;a fwědka a ša faudre: še gfrm
ani Gčndřicha tU přjtonměho, ani ginčho gakěhoš
člowčxkatčlesně Uepoznala.“ A dothwťwssi krá:
čela bofýma Uohama důwčrně a dňstognč po šša:
w:)ch radlčcjch, anťš gakčš bolesti chtila. Lid přj:
tonmh trUUl a plakal, ale KUUhUta dobrořečila
BohU ša milost a ;a pomor gcho. ijař wčda
diw tento, padl chotč swč k nohaUm a w pokornř
skraUssrnostč ,;a odpusstčUj fwč Uedůwčrp prosil. Pl
KUUhnta gfauc plna milosti, laskawě prominnla
nctoliko gemU, Uobrš iwssrm nepřátetům a Utrha:
čům fwhm. Qd tč dobh bhlť fwatj manšelowč
w stálěm mer šiwť, wespolrk ro bratr a festra Ucy:
čťstssjláskaU fe mčlllgjcr, a o rozmnošenj králowstwj
Boi.jho se staragjce; ;wlasstě pak KUUhUta šdwogila
modlčtbp a kan fwá, a aby tjm pohodlUčgč a po:
kogněgčUa modlitbach a w swatčm ro;gjmanj trwati
mohla, odebrala se do KonUǧiUm (UPnj KaUssUn:
gen bljš Kae.tfelU) w Hešsich. Zde dotrkl se gj
prst Bošj, a ona Upadla do těškč Uemoci, a tU slja
bila, že klásster pro gepcčsskpzč:kona Benediktčnskěho
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whstawj, paktčbh Hofpodin gi Uj;drawťtiráčil. Než
slibU fwěmU dostála, zemřel cjsař Gindřich l. P.
1024. Umjragc powolal rodičů a pťjbnzných choti

swč! a mnohhch pánů a w přjtomnosti gegich Ugaw
cjsařowma za rUkU řekl: „Yh tUto zde, Umě od wáď
anrb radčgi od Krčsta šasnanbenan, wracjm Krčstu

š?cinn a wám pannn ncposskwrněnm:.“ Welčkáhla sice bolest swatč panenstč wdowp, wssak ode:
wšdagjc se do wůle Božj krotila bolesi fwaU, a tjm
horlťwčgč ;a fpaser dnsse w PčxUU šefnUlčho man:
žela fe modlčla, a modlitč se kášala, zwlásstč panrn
klásstera Kanssnngsičxho o to prosjr. Mrši tjm do:
siaweU bhl takš kostel tčhož klásstera a prčxwč na
whročnj den aUmrtj fwat. GiUdřčcha slawně po:
fwěcen bx)ti měl. KUUhUta chtjc prčxwč w teU deU
swčta fe odřjcč po;wala k tě slawnosti Umoho bi:
skUpů a pánů, ančš kdo o tom co wěděl, krom
bťskUpa Paderbornsiěho.

thž den slawný fe přčbljžil, odložčla wdowa
smntek fwůg a odčná w drahč raUcho, gak sr slU:
ssclo, slawnčme obřadn bpla přjtomna a obětowala
na oltář, na Uěmž ponchprw Uekrwawá oběť obč:
towána bx)tč měla, do ;lata a drahhch kamenů za:
sa;enaU ěasikn dřrwa swateho křjše thž gahen
fw Ewangelťmn četl přistaUpčla k oltařť, sloščla
wssrlikan oždobu důsiognostč swc, oděla se w sprosie
raUcho ;akoltnj wlastnomčně UdělaUe, dala si wlafp
ostťjhati a Uato přigala zrnkh biskUpaPadrrborn:
skřho záwog, gak:) pamxh klčxssternj nofjwagj, a
prsteU na důka; a dofwťdčenj dokonalěho zasnal:,
ber swčho ď Krisiem Pánrm. ij dowrssila se
mjra radostj frdre gegjbo a UemohaUc dč!le plesU
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dUsseswč žatagiti, zwolala wpfokým hlasem: „Ho:
spodčUpošnamenal twař maU, a swpm prstenem
zananilt si mne Pan, Zešjš KristUď“

Qd te dobp ;apomemlla swata KUnhUta aUplnť
na býwalan dňstognost fwaU, a bpla U středUklci:
ssternjch sester žčwa, gako bh rodem gčm rownci bpla.
Podrobowala se kašde pracč, a gank Uchodpor:
Uěgssj prace bhwala gj nchmilegssj, modlenj pak
a swata ro;gjmanj zaměstknanm Uchro;kossněgssjm
Uwadčla mrlwenjm tělo w poddanost dUcha,a
bděnjm, postp a kagčcnostj wsseckp fcstrh daleko pře:
w:)ssčla. Gj takč býwalo Ueywětssj radostj, kdpš
nemocnř mohla nawsstjwťtč, ge obslUl,:owatiaňtěchU
w ;armaUrenaU dUssčljtč, a kdo gi tak wčdčl neodola:
teanU talchaUpo ctnostnřmobrowánj planallrjdogat
bhwal, anť obraš křcfťanskšdokonalosti předočima měl.

Patnácte let slanščla sw. panUa w klássternj
samotě ženčchUswčmU Kristn Zežjssť. TU ale těžká
nemor gč skljčťla, poselto Božj, Zowach gi kUfňatkU
wěčnčmU. ZarnxaUchč stsirp stálp aUzkostliwěokolo
lože; an wssak bhla tťchá a klčdnci. Ležjr Ua hrU:
bčm raUsse ď strallssenostj ncpfrdečněgssj přčgala
swčxtostčUmjragjcjch. Mhsl gegj objrala se šBo:
bem, w Uěhoš danala, že gj bUde milofrdnhm faU:
drcm, až bUde klčxsti počct ;e ščwota fwěho. Ne:
sčjslnč mno,šstwj lidn šběhlo se, kd:ǧš modlitby za
Umjragjcj fe řjkalh. Twář gegj bpla gafnci a přj:
wčtiwá, ale UagednaU žasmUssčla sr, kdyš U;ixela, že
drahě rancho pro nč do l,xrobU se připrange.
Mdlým a gako kárawhm hlasem prawčla: „Qno
raUcho nenj mč, odneste ge, gest to cišj oždoba.
W onom zafnallbčla gsem se ženčchn fmrtedlněmll,
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w ťomto ale šenčchU Ueďeskěmll. Nahá wpssla gsem
Z lůUa matkh, Uahá Uechť fe tam anrcitjm.
W fprostý teUto oděw šawťňte bdee tělo, a po:
chowehte ge wedle těla meho bratra a ana cjfaře
Gčndřťcha, gcgž widjm giš, an mne wola“ Po
těchto slowech poraUčela gesstě dUsii fwaU do rUkaU
Páně, a UsUUla na wěkp dUe 3. bře;Ua rokU 1040.

Průwod gegj kpl wedlč!žadosič gegj geU gedno:
dUchH, ale Uefčjslnčemnožstwj prowá;elo dobroditel:
khni siUaU, kteráž w Bambercr podlč! rjfaře pocho:
wáUa bpla.

R o z g j m ň n j.

Sw. KnnhUta ač gfaUe pťjkladrm wesskerčdo:
konalosti Učj Uáš šwlássť, gak fe chowati mcime,
kdpš fe Uám Ua ctč Utrhnge a dobrč! gmčno Uassc
fe pr;Uj. W trto přjpadUostčéimnr, co čiUila fwata
KUUhUta: „Mlčme!“ Neťxoťro gfaU slowa, pjsse
Tomaš Kempensky, Ue;lč pmcha slowa? Powětixjm
letj, ale kamene Uero;ražrgj. Gsilč wťnen, pomhsli,
gak;e bpď rad fe Uaprawčl Nrgsili wssak Uťčchož
fobě powědom, pomysli, ;c to chreš pro Boha rad
trpšti Dostť mala to wěr, abhď někdhafpoň slowa
strpěl aU gesstěsilněgssjchran snčstiUch;eš Slhš
gen slowo Božj a UebUdeš dbatč anč defet tčsic slow
lidfkhch. A byť pak wssecko, roš Uehhorssjho wy:
mhssleno b!)tč mnšr, protč tobč mlnwer bPlo, ro bh
to fsiodčlo tobč, debPš wssrho toho foťxšdokonre
nrwssjmal a che Ur; Ulrwy toho fobč eražil?
Zdališbp to wssecko gedčUkh wlaš tobě whtrhnantč
mohlo? Kdo frdce fweho erbrac kwčrem wnťtřx
Ujm, aniž Boha před očima má, snadno pro slowo
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hanlčwč! ;BanxcU býwa. Kdo wssak w Boha se
dUwěřnge a Ua wlasinjm pofaU;er siatč Uršada,
sirachn lčdskěho prosi bUde Neťwť gá gscm faudre;
wola k Uam Krčstllš PaU a ;Uatel wssech skchtostj;
gáť wjm, ktcrak se wčxrstala, gáť 4;Ucim, ťdo kixide
ččUj čkdo gč trpj. Qde Ume whsslo slowo to,
m!)m dopnsstěltjm sc to přčhodčlo, akdh;grweUa bhla
ž mnoh!)ch srdrj mhsslenj. „Gať fanditč ťmdll wčn:
Ueho i erťmtřho, ale fandrm tagm)m chtčl gfrm
dřjwe obaU ZkUsitč.“ uo Tak tedP Uenj dowolrno,
řrknaU mUon, o doťdrč!fwč gmčno a o fwaU črsi
pečowatč? Grst to dowoleno ano č powimw, ale
trUkráte trprwa, kdyš mlčch nasse blišnij sskodj,
newťUUj Uad tjm fe horssrgj a hřjssnjrč tjm w hťj:
ssjchfc ;atwr;ngj J statč fe mů;r, šr olanchč
bywsse o dobrc gměUo wsseho probrnj Ua poddaUč
awsscho anččnkowanj w anřadě aneb w stawU fwčxm
;baweUč b!)wcime: tenkrátc Ucwaětěgssj powčnnosij
dobrěho fwěho gmčan hágčtč a ctť fwč ;asiáti, stm
čelj, roš tentýš fw. Pawrl pjsse: „še lěpe gesi UU:
Umřjtč, Uršlč abp kdo chwálU gcho wpprášdnčl.“
(l. Kor. 9, 15.)

„KrčstUš PcřU, kdhš mU šlořrčilč, Ue;loťeččl j;atlfe;

kdhš trpčl Urhrozčl: ale whdawal )fe sandjejlmt hoUefprawedlčwě.“(l Pet 2
„A kdo grsi gesstobh wamZx)lsskodil bUdetelč

Uáslrdownjcčdobrěho?“ (l Pet. Z lZ atd)
„Ne;pomjneh Ua každaU křčde blťžnjho swřho,

a ščldUčmU Urččň w skntrjch kixčwdh.“ (Ekkl.
10, 6.)
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Modlitba.

Q Pane Ježjssč Krčstc, thUpčteli a mčstře
Uáš! Th gsi bhl gako beranek ani Ust ertewra,
když Ti lano a Utrháno bhlo, wsse gsi i fmrt trpě:
liwě nesl: propúgč Uám prosjme Ua přjmlnwn sw.
KUUhUth, aďhchom gednak šiwot fwůg w eriUUosti
tráwili, žádUaU přjččUaU k UtrháUj Uedáwagjce, a
gedUak takč, kdhš nám se newirmě fpjlčr a dobre
gmřno fc zlehčngr, z láskh trpěliwj a tissj bhli,
pomsth Ueznagjce. Nmen.

DUeď se takč swťtj: W Cesarei Palestinsse swat Marina,
wogaka a Asteria starosty; mUčedlUskUza cisaťe Baleriana Umuu
čelwch; we Spanťljch swat Hermiteria a Clžds:ledonierlrpmUč 7 swat
Felice LUciola, FortUnata Marcie a towarhssů mUcedlujkú: pak
swat Kleonita, Eutropia a Basilika, wogjnU, za cjsaťe Mašimina
Ulťižowandch; w Brišii sw. Titana, bisk.

!1. Prenessenj swatěho Wciclawa,
NokU 936 padl fw. Wáclaw wražedUickaU

rUkaU bratra Boleslawa. S Bolestným frdcem po:
chowala ho matka Drahomjra w kostcle fwat:)ch
Kosmh a Damiána w Slarě Boleslawě, ale Uikdo
si Uetranal zc strachU před Boleslawem, šesnnlč„ho
miláčka a otce fwčho weřegně ctjti anrbo zarmaU:
ceněmU frdci U fwatěho grho hroťm modlitball nleh:
čiti. Po třech letrch konečně (tak dlalcho w Bo:
leslawč odpočjwal) odwážčli fe předce Uěkteřj boha:
bognj mUši Boleslawa žádati, abh powolil tělo
zwěčnělčho ďratra wh;dwihUaUtč, a do Prahh při:
wčsti, kdež po mnohá lčta na wssr stranh blaženost
rošfjwal a Utiskowaxxýmbpl pewným sstjtem a UU;:
Uým mocUaU podporau. Boleslaw bogr fe, abh
slathm průwodem pomněnj Ua trochUzapomem::
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taU bratrowraždU se erbnowilo, a Uenáddistprotč
němU zUowa erzUikla: powolil sice šádosti gegčch,
ale pod ztrátaU hrdla welel to w Uoci a bc.;e wsseho
hlUkU whkonati a připjliti si, aby před fwjtáUjm
w Pra;e giš bpli. Gak Uařj;er bplo, tak takč
ftalo fe. thš ate křereRoketUiria Ua to leta:
wě přigeli, Uale;lť ge tak welčce rošwodněně, še
bez Uebešpečenstwj přegetč Uemohlč, jessto anč mostU
an brodU u;da!Ucbplo. Než dúwěřUgjre se, že Ua
přjmlUwU sw. Wcirlawa ani wlaš š hlawp gčm
Uesegde, prstilč se do gcčjcjch wod, a ssťasině fe
dostali ď drahx)mi zňstatkp, gak gčm roška;citto bhlo,
w Určith čaď do Prahh Přissedssjmale do Prahp
Udalo se geti okolo žalaře, kdež č mUošj eritmě
Uwě;UčUčbhli A tU šastawili fe wolowe, we;aUrj
fwatč! pošústatkh, a dřjwe ; mjsta se UthUli, aš
wčšňowř Ua fwobodU propUsstěUi bxǧli. Lid šhro:
máždil fe me;i tjm U welikčm mUošstwj a wida diwy,
kterčš se tU dálh, bál se Boha a welebil moc grho,
že tak welire slUieijka swčho oslawiti ráčil. Ll tak
teUtx)i sw. Wciclaw, ktcrx)što za ščwa wč;nč měUě
wiUUč na swobodU proansstěl, a otrokxǧ whknpo:
wal, takč po smrti za pomorUjka a ochrance wssem
erinně trpjrjm se prot)lásil.

R o š g j m á n j.

Ačkoli wssecka pomoc od Boha pochášje a od
Uikoho giUřho fpafenj očekáwati Uel„;r, leč od Boha:
Uic měUě Búh Ua přjmlUwU a orodowáUj fwatých
fwých ochotUčgč prošbh Uasse whslýchci. Kolikráte
gťš smilowal se HospodťU Uad hixjssm)m lidcm, kdhš
fprawedliw!) před tdďářj Božj za Učho orodowal?
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Kolčkráte gčš odxďrátil mrtlU od Uciš, procožr spra:
wrdliw!) ša Uáš fr bPl modlčl? Kolikrútr gčš Usse:
třčl měst, an rrlých králoldstwj pro wpwolrnř swě,
kdpž w prachU fr kořjce grg wšl)wali? Ll múšelč
tolčk modlčtba fprawrdlčwých, dokad gesstč w bjd:
Učm těle přebhwalč, eoš aš wpnwhaU Uhnj, aU
gfancr práZdUť wssech wad, co přátelř a mila“čkowč
Bošj thnpťtrlr fwčhotwa“řjw twúřpatřj? Swatj
milowali blišnjho fwřho, dokawád gesstč mršč xláxxlč
dlelť, gako febe famy, a frdečUě si přáwali, abhchom
č my mčlosii Božj oscheni gsancr ;ákonň Púxxč
pťlUč bhlť. Qč horlčwěgč Uhnj Uáe.i Uxilowati mn:
fegj, gfaUre U pramrnc Uxssj lásky; a gestliše ;a
žiwa bplč sstědřj k chnd:)m, šarmancem)ch těssjwalť,
Utiskowanýnl pomáhalč, a choreolrj;drawowalč: ;da:
liš Upnj w těch a w podobm)ch potixebňch Uč:š br;
pomocč Uechagj? Jl protoš ď dňwěrxwstj obracllgmc
se w modlčňdčlcb fwých k wpnoolrným Bošjm, a
profme gťch, abp modlitbp Uassr pixinrslč pťexd twář
Bošj a Ucho F;áUč k wolánj Uassch Uaklonilč.
Mp pak ;wlčxsstčprofmr fw. Wáclawa, aby wždh
a obzwlásstě w hodčUkU smrtč Uassj orodowánjm a
pomocj fwml Uám přifpťl, neboť: „Dalrko grsi Ho7
fpodťn od br;bošm)ch; ale modlitbp sprawcxdlčwých
whslx)chá.“ (Přjsl. 15, 99.)

„ije, že Bčch hřjsssljkúUrslhssj: ale grstlč
kdo ctčtrl Bošj, a wňli gcho ččnj, toho wpsl!ǧssj.“
(JaU 9, 31.)

„Modlťtba koixjcjho se oblaky pronikci.ee (Si:
rach 35, 31.)
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Modlčtba
Q Pane Je;jssčKristr, thnpitelč a Spa:

sitrli Uaš! TP gsiUa přjmlan Uepblahoslawrněgssj
Nodččkpw Kani Galčlehste wodn we ijo promč:
Uil, a Uáš takčxnčitť reiččl: že kdybh dwa we gmčml
twčxm Tč za ktrrankoli wěc prosili, wPslhssáUi bU:
daU: o prosimr, Ueráčiš Uciš oslhssrti, kdhš fwř mo:
dlitbh š modlitbami fwatx)ch a wpwolem)ch Tw!)ch
spogUgemtx, ale propUgc, aby ljbr; nr bylh prrd twáixi
TwaU a mp wpslhssrnj fe stali aUěastni Amen

Žiwot sioatého Kazimjra. (R. 1481.)

Čhceli kdp Pcin Bčch Uám gafný pixjklad swa:
tčxhoobrowánj dátč: woljwá ktomU lčdi, Ua kterěš
;rakp swč! br; toho Upioenčmjwáme, totiš lidi zUa:
mchitě a důstognč. A tak stalo se takč ďe fwatx)m
Ka;imjrem, gchoš Bfch Ucim Za přjklad dokonatostč
kixesťcmskčdátč rcičil, bhchom kn Ucislrdowánj gcho
se pow;bndili Sw Kažimjr, fhn Ka;imjra Ul.,
krále Polskcho a Nlšběch, dcrry Jllberta 11 cjsare
Řjmslerho a krále Ceskčxhoa Uhrrskčho, Uarodil sr
dUe 5 inga rokU 1458 w Krakowě Alšběta gsaUc
sama šena fwatá a plmň bá;ně Božj, pokládala si
;a Uehfwětěgssj powinnost takč djtkp swč!kU fwatosti
a bá;ni Bošj wěstč. Pod gegj pečliwan rUkaU
profpjwal Ka;imjr Uad bratch a Uad festry. Geho
pacholetská lčxta plymlla w Urwčnnosti, a Ufedlá
Uchsl, pixjwětiwci twář, Uábošnč frdre a sslcxchetná
faUtrpnost tak krásně gexǧ ;dobilh, še mčláěkem Uá:
rodU swčxho se stal a wssickni Uěro welkčeho do Uěho

se Uadcili. K dowrssenj a k dokonánj wychowcin
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dan mU byl za pěstauna a wychowatele Jan DlUu
ǧoš, aneb Longin, kanownsk kapitoly Krakowskč,
mUž proslUlH gak Učenostj tak č Uabožnostj, poko:
raU a wraucj láskaU kU PčmU BohU. N ten Ua
žákladU od matkp pološenčm dále w;děláwage žč:ka
fwčho Ka;ťmjra w krátkčm čase na tak whfoký stUpeň
křesťanskč!dokonatosti ho powšUrsl, že od něho hřjch
a wsseckanárnščwost wýhost dostalh. Newčděl Ka:
Zimjr, ro hrdost gest; dňstogenstwj knjšecj, rožma:
řilost těla a sláwa žemskčxbplp w oějch geho mar:
nostmi, a na důkaž, že omr;el grg swět ďe wssemi
radostmč, nosjwal toliko sprostý oděw a pod njm
gesstě šjnčnř raUcho. Geho pokrm býwal fprostý
a gcn w mjře welmč skrowný, on fe takě často po:
stjwal a nikdh, ba anč w čaš Uemoci nedowolil si,
gakkolč lčkařowč k tomU radili, w postnj čaď od
cjrkwe ,Zaká;am)ch krmj pošjwati. Qn řjkáwal, že
postnj strawa nikdp mU nellsskodila, a še kdhž gčUě
prostředkh pomori nemohan, tjm měně zaká,;anč krmě
pomohau. Geho nchwětssjradostj býwalh modlitbh
a skUžbhBožj, a on fe přišnal whchowatrlč fwčmn,
že nemčx wětssjch radostj, než w kostrle před oltá:
řrm Páně. Tam takč chodjwal, kdpkolč gen mohl,
a přissel:li kdp po;dě kU dworn, tak zagčstč w ko:
stele se bpl obmesskal. Na něg kašdý č febe ne:
patrněgssj okdřadcjrkewnj tak podiwnaU morj půfo:
bčl, že přislUšbách Bošjch a šwlásstě při mssi swatč
U wptrženj wjdčxn b:)wal, neboť dusse geho pohřj:
žčla fr we wčděanpna Božjho, grnš fe krwawým
způfobem za náď obětowal. UmUčrnj a fmrtPáně
b!)walp proto Urpmilegssjm a násiedowně i nepčastěg:
ssjm předmětem geho rošgjmcinj. Zde wjdal gednak
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mizernost, opowrženost, bde a newděk hřjssnčho
lidstwa we wssj welikosti: a gedUak zaď Uka;owalo
fe mU fmilowcinj a lciska Božj w nefmerosti fwě.
Qbraz Ukřižowanřho Spasitele přčpomjnal mU
wšd!ǧ wsseckatagemstwj Bošj a pohled na Uěg roš:
něrowal w útrobě grho plamrn UehwraUrUčgssjláskp
a tak hlUbore frdre grho prončkal, že praUdem slzp
zočj fe mU ronjwaly. Geho láfce kUKristUPánU
Uepostaěowalp dni; nastawowal takě noci, a ěasto
deljwal fe w nephlUbssj pokoře přrde dweřmi ko:
stelnjmi, aš fe kgťtťUjm slnžbcim Bošjm otewřelh.
Slowem w frdci geho nebplo pro ginaU gakaUš
wěr mimo Boha ,.šádnčhomjsta a on ď fw. Da:
widem fmčle řjcč mohl: „Co grst mi na nrbi krom
Tebe? a ro gfem chtěl na ;emi? Bpť .;hynUlo tělo
mč č frdre mč: wssak Bčxh ská(a stdre mčho, a djl
můg qrst Bňh Ua wěkp.“ (Zalm 72, 25. 26.)

Gako kašdč: nábožUá dUsse, tak Ka;imjr takčr
matkU Bošj frdečnaU wraUonstj ctjwal. Qn gi
Urpogmenowal gťnak, nc.š fwaU ncpmilegssj matkaU,
mluijal rád o gegj důstogUostia fwatosti, o gegj
moci přrd Bohcm, kdpš fe Za náš za hřjssmř přč:
mlanci; agrho modlitbp a řrči přrplýwalp lciskaU
k nj. K gegj portě sloščl takč překráfUaU oUU pj:
frň, po něm pjsnj fwat. Kaščmjra žwanan, d!e)a lťd
ěasto ǧeg st!)cháwal, an šwUčUým hlafem gi pěge.
Gegj opiď dán mU bpl takč do hroďU a tam po
120 lštech opšt be,; porUssrnj fe nale;l.

Ze ncibožnost Kašimjra Uebpla lichá a planá,

e) Začjnci se takto: Kašdčbo dne pěg Marii, chwalozpěwh dUsse
lnú. l)uuui clčš ů„řcdlarjuo mea lšuůoš :Uúma.
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toho doka;Uge geho přjwětťwost a gafná twáix, Ua
Ujš fe obrášel wnčtřnj pokog dUsse pochá;egjrj zc
fpogenj frdce š Bohem a ; podmaněslj wsscch Uá:
rUžčwostj, ncboť nikdp nepřesslo neprawč! slowo z slst
geho, a Uikdo takčš ho neslpssel o kolčšnjm nčro pro:
tčwnčho mlUwčtč, ano wj se, žedš čeledjnP fwx)mč,
bPť č chpbllgjrjmť, welmč mirně a !oljdně nakládal,
a š pokleskň gčch laskawě kécráwal. Ob;wlásstnj
chwálh ;aslnhUge grho láska k chUd!)m. Gim nr7
tolčko ro;dal wcxsskerč gmčnj fwč, anobrž kašdč
chwjle gčmk slnšbám hotow bPl. QU fcim před:
ncissjwal stjšUostč Utiskowaných U faUdU a nedbage
Ua potupU a hamt ;astáwal fe gčch protč Urfpra:
wedliw!)m páUúm a tUdy wssjm práwem žaslanščl
slaUtč pěstaUnem a ochranrem sirotků a wdow. Gak
wcťčrc mU fprawedlnost na skdrč lršela, wčdětč l;c
;wlcisstě ; gcho radostč, ktrraxt nad tjm měl: jšeč
zámpsl něktexchchUhersk!)ch pánň ď králcm fw!)m
Matčássem nefpokogem)ch, od nčchš králowstwj Uher:
skčho korUUa fr podčiwala, fe šhatčl a rol;kotal.
Pokora a ččstota bplh takměř grho hlawnjmč
rnosimť; a ač šťxdothj gcho bPťo ncxatchonnč a
fwatč, Učcměně držjwal se předre Za ncpwětssjho
hřjssnjka, a často proto nad hřjchy fwx)mč plaká:
wal; ěťstota pak pančcká bpla mU drašssj nad šiwot,
a gakkoliw rodčěowř, pťátrlč a pánč ;emsstj sUašně
ho o to prosilč, abP do stawU manšelskčxho wstaU:
pčl, ano deš lč!kařowč!twrdilč, že nemoc geho ginak
;apndčtč fe nedá, leda stawem manšrlskx)m, řjkáwal:
že mx;nác gčnřho žčwobptj, neš Jršjsse Krčsta, Pána
fwěho, a že Učr horlčwčgi si nrpřege, Urš UtUřjtč
a Ua wčkh š Ujm přebýwati. Gcho frdečná šádost
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whplnila fe w krátkěm čafe. Nemoc Zmahala fe,
a tU zgewil mU Bůh, že den fmrtč geho fr přč:
bljšil. Sw. Ka;čmjr přčprawowal se na toto
okamšenj ď nepwětssj pilnostj, pťčgal fwátostč, w,;al
křjš do rUkh a relowal geg, a w tom rozlaUččla
se dUsse geho. Poslednj slowa z úst geho bhla:
„Do rUkaU Twhch Pane poraUčjm dUssť fwaU.“
To fe stalo we Wčlně dne 4. brezna rokU 1484
a w 23 roce wěkU geho Na gcho prjmlUwU
stalo six mnoho dčwU, za kteraUž pixjččnaU papež
Leo )(. rokU 1522 geg ša fwateho prohlasil, a
od tč dobh ctčgj a w;ýwagj geg Poláci ro patrona
a ochranre ;emě fwě.

N o ; g j m ci U j.

Uwašjmr:li, gak swědomitě fw Kašimjr cjr:
kewnj posth ;achowawal a gak bedliwě fe chrančl
ť w čaš nemorč pokrmů od fwate rjrkwe Zapowě:
zených pošjwati: šardjtť fe mnsime nad swaU roz:
mařčlostj, kteřjšto přeěasto pod bjdnhmi wx)mlUwami
fwaU Uestřjdmost a nc;drženlťwost omťančxme a
ofprawedlňUgrmr. thbh tť a těm podobnj lťdč!
wědčlč a znali žámčxr, kterx)š cjrkrw swatčc š postp
fpogila, a kdpbh mělč pcwnan wůlť, swaU fwřhla:
wost a noposlUssnost pixemori a gen za meik tč lč:sky
k cjrkwi, kteraU dobrd) fpn k fwč matce mjwá, a
kdhbh gčm ;álešelo na fpaser: dogťfta, še bp o
postU rjrkčwnšm lšpe fmx)sslelč a wšrUš gcg šacho:
wáwalč. Půst šaščstč gak tčln tak č dnssčprofpjwci.
Nehw!)borněgssj lekařowš ďhodUgj se w tom, že ča:
stčgssj postěUj a ěastěgssj zdržowanj fe od mafa Ua:
Uehwepš prospjwa tělU a zdrawj, a protož kdo protč



498

postU a zdrženlčwostč horlj, dáwá toliko swaU Ue:
Udolanost Ua gewo, a že střjdmosti w Uěm Uenj
.Žeezdržesllčwost Uěco protiwnřho a těžkcho ma do
feďr, radč wěřjme: nrboť Uenj Učc gťnřho, Uež ďog
protč Uestřjdmč přčrožonstč, a bog protč mhslč a
swřwolnosti. N ktrrě ctnostč, geli prawaU rtUostj,
brz bogr protč odporným Uárnščwostem dosjcč l;e?
Kdo tedh podrobUgr se „Zcikonůmcjrkewnjm o postU,
trnť negen pečUgc o zdrawj swč, Uoďrš silj dUssi
a tak Ufnadňnge si wjtě;stwj Uad tčlem a Uad
tčlronstj. QstatUě wj každh katolickh křrfťan, že
rjrkew fwatá gest dobrotčwčx matka, kteráž nikdh
Urosl:)cha profjrjch djtek fwých, a nasledowně komU
z dUlc;itx)ch přjěiU postěnj a zdržrnlčwost ;acho:
wawatč Uelzc, Uechť wěrně wěc tU gč přrdnrfe,
a ona ofwobodj geg od ;akan sweho, a tak
se prosicj Uchránj hřjchU a spolUblčšUj dančho po:
horsser.

„Daniel Umjnil w frdcč swčm, abp sr Ue:
posskwmčl pokrmem zr stolU krcilorpsičho, aniš š wjna
Učxpoge grho (totiž pokrmem Zčdům ;cikonp za,
powě;em)m), a prosil špráwce komorUjků, aťP ne:
bpl posskwměnp... a po desiti dnech Uká;ali se
oblččegowěrgeho a ostatnjch žťdowských mládeneů
lepssj a tlUstssj, Uešlč wssech gčUHchmládenrú, ktcřiž
požjwalč pokrmU kralowskěho“ (Dcm 1 8 15)

„.Zarmncngrlč fe bratr thg pro pokrm, giž
podle laskp Uechodjš Nepriwo;Ugšk .;ahhmxtj poe
krmem fw:)m toho, za kterehoš KrčstUď Umřel“
(Řjm 14 15)
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Modlťtba.

Wsscmohach Bože! tp wjš, že důstognost lidskč:
přčrozenosti ne;dršenlčwostj fe ZhanobUge: račiž medle
propúgčiti, bpchom gako fw. Ka;imjr střjdmostč a
zdrženlčwostčpčlni bhlč. Skrše Ježjsse Krista Pána
Uasseho. Amen.

u Dueo se.takš swětj: W ijě sw. BUcia. papeže a nn:čeo
dlnska; swl Kaja š 27 towarpfsi, dwoťenjna cjsaťskěho;w Nikou
medii sw. Hadriču:a, mnč. a 23 spolUnlnčedlUsků; pak sw. Archelai,
Cyrilla a Fotia; w ChorsoUesU swat. biskupů: Basilia, Eugenia,
Agatbodora, Elpidia, Yetheria, Kapitan, Nestora a Arkčxdla;w
Trieru sw. Basina, bisknpa.

5. Ziwot blahoflawenčho Bedťicha.
(R. 1175.)

Bedřich, čili Fridrich narodil fe w HalUně,
we wsi aď 2 hodinh od LicwerdU w FrieskU lržjcj.
Otec geho gmenowal fr Dodo, matka SUithrga.
Qtec geho Umřel zčchh, wssak matka, .šena boha:
bogná, wychowáwala geg peěliwč w bá;ni Bošj a
w dětinstwj giš Uwykala ho čistotč, slUšbám Božjm,
lnilofrdcnstwj a fprawedlnosti. Pod gegjm peěli:
wým pěstowcinjm rostl Frčdrich gako bhlina, Ue:
beskaU rofaU fwlašowaná, mčlostnč we rossj newin:
Uostir Základp k Uměnj lčternjmu položčl podobnč
w otěinč fwčx, pak ale ssel do MňnstrU, a tam
Uměnj fwč! a swaU žbožnost šdokonalčl. Tam takč
Uččnil z láslp k Panně Marič slib wčěnč ěistoth,
zwolčw si sw. Jana EwangelistU, a fwatau pannU
Cecčlťi, Za patrony a za wzorh, podlč nichš ščw
bhti chtěl.

Po dokončeUých stUdijch nawrátčl fe blah.
Frčdrich do otěinp fwč a tam, anť ginak Ua lid
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působťtť Uemohl, sstUdUgjejmládeš wpUěowal, přednč
zcikonůmBošjm a ctnostem a pak lťterUij Uměnj.
Netrpěl meZť sstUdUgjrjmť šahálkp a malatnosti, a
abh srdre gegčch se Usslechtčlo a lč:ska k BohU w
dUssi gegčch fe rošnjtčla, přjfně o to Usilowal, abp
sillšbám Bošjm wšdp bhlť přjtomUi, a be; Uepne:
wphnUtedlnčxgssj potřebp gťch fe Uestranťlč. Mezč
tjm přčssel Fridrťch do ZákoUnjch let a tak beǧe wssj
delssj překážkp Ua kněšstwj whswěcen býtč mohl.
DUchownj zprč:wre HalUnskH, takč Frčdrčch na;waný,
whščldal si, aťdhUowč swěrený kněž krnce dčm UtU
bpl, an fécnt wčkem a starostmi fessl:) gfa, o blaho
ofadh swě horlťwostj a whtrwalostj mladjka dč!le
pečowatč Uemohl. W krátkřm čafe stal se Uúš
Frťdrich ťádnhm geho náměstkem. N swatč obro:
wč:nj Uowčho pastýře, geho hlnbokč: Uěenost, a gcho
UeUnaweUá pixjěčnlťwost přčUásselh hognč! žnč a wů:
ččhledě rostla w ofadě HalUnskč bohabognost a kře:
sianská dokonalost.

W tom čafe ro;kwčtal řád Prčmontstrátskh
w nehwčtssj bUgarostt a Fridrich rjtil do febe fr:
dečnaU tanhn, w nčm žiwot fwůg, co mošUo, Ua
nehwx)š zdokonalčtč. Za taU přjččnaU odessel š
powolenjm bčskUpaUtrechtskcho do Marienwertn a
taUl do ;ákona wstaUpčl. N kdhš fe bpl mnohaU
ká;nj pofwčtťl a dokonale šnátč naUěčl, w ěem
wlastně dUch a koner šákona Prčmontstrátskčho ťč::
lešj, anrátil se do HalUnU, a tam wPstawěl ko:
stel, a wzdělal přť něm klásster pro řehotnjkh řčldU
Prčxmontstrňtskěho a dal mU gmčno Marčengarten
čťli Marčanská šahrada. Nowý teUto ;ákon tak
welice se ljbčl, že welkč mUožstwj Frťdrčcha o přč:
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gmUtj prosilo, a pončwadš gedčný klásster wssechpro:
sicjchpřčgmautč giž nemohl wpstawěl Frčdrich mčmo
klasster HalUnska) gesstť něktrre gčUe a podiwn ho:
dUaU obe;řetUostj ge wssrckp řjdčl a šprawowal
wsseckp fwatpm šťwotem přrdchášegr, a otcem a do:
brodčncem gfa ccxlč!howůkolj. Mnohč pěče a roz:
mančtčr strasti, ktrrěš blahosl. Frťdrich pro blaho
stádečka fwčho mUsil fnássetč, podrplp koneěně geho
Zdrawj, a wrarUgjcjho fe od prohljženj klássterů
;astčhla tčxškáUemoc a ta dne 3. bixezna rokU 1175.
fpasitedlUěmU gcho aUěťUkowáUj koncr UččUčla. Umj:
rage powolal naposledp bratrp, a wssj osadU a pox
hnxltlťwýmč slowp gčch prosil, abp horlčlč pro ctnost
a l;a nčho modlťtť fe Uepřestáwalč. Y domlnwiw
řjkal gesstě Uěkterč modlitbh, pěl pjfně, a w tom
odrw;dal dUssi do rUkp Páně.

Nošgjmánj.
Blahoslawený Frťdrťch wpUěUge mládrš, po:

wašowal ;a Urpfwčtčgssj powixlnost fwaU žákp k
slUšbcim Bošjm přčdršowatč, a kdyš dUssr gegich
gesstě ke wssrmn dobrčmn fchopnp bplp, žákonům
Bošjm a ctnosti nawhkatť. A tokxp mčlo přč wp7
chowánj djtek hlawnj pččj bptť; Ueboť, „ro pro:
fpjwa mlldrowanj o wčcech skrpt!)ch a temm)ch“
dj Tomáš Krmpensip, „pro gcxgťchšnešnamost Uam
Uebnde domlanano w den faUdm); co profpěge
Uměllj de; Uazne Božje co profprqč llmičci)luč
slowP o Trogčcč fwatr fr hádatť, Uemčxšxlčpokorx
nosti, bež Ujšto w Zaljbrnj Uegsi fwate Trogčri?
thoka ;agistr slowa nečinj fwateho a fprawrdlť:
wcho, ale ;čwot rtUostm) ččnj clowěka BohU mč:



502

lřho. Lepssjť ;agčstř pokorný rolnjk, kcerýš BohU
slaUšj, nešli nadUch mUdřer, kterýš sebe fameho za:
nedbaw, běhU nebeš ssetřj“ Y zagčste nemůžeme
dčtem drašssjho pokladU ;ancchatč nad bohabogne
whchowanj Možno sire, že i fpn, gakkoliw od ney:
antlegssjho wěkU w bohabognosti stale fe rwččil w

pozděgssjch lctech nǧarnščwostmi, towarhšstwem a gi:nhmi okolnostmiš cestp Bošj fweden gsa, do hřjchú
a zločiUstwj Upadá, ale o tčch a těm podobných
lidech Ugistěni býtč můžeme, žr fwým čafem opět
powstanaU a tjm pewněgi pak po cestě ctnostč krá:
četč bUdaU. W gegich srdci oj;ýwá se w kašdč době
hlaeš milostč Bošj, a pomUěUj Ua minUlá lšta,
zwlasstě leta dětinjka takowaU silaU Ua Uě obhěegně
aUččnkUgj, že pak rádč po prostředcjch fe slpanjwagj,
kterpmčš bh Zmrhane Urwilmosti opět dosjrč mohlč.
Co medleo otakowx)ch rodččjch, whchowateljch a Uěč:
tekjch fandčti, kterjž šanedbawagjce wšdělanj frdre
djtek, toliko takowč wěci do Učchran, ktrrýmibp
U lidj fwětských zjskalč si sláwU a chwáln, kterýmčbp
stalč fe obratxchmi, mohli ;bobatnantč, a stali fe
fchopnýmč k požjwánj wsselčkých x:oškossjjfwětských!

e těm a takowým lťdem kašdý nččtrl thčUgjcj
maonstcm fwětským mčlcgssj gest, UežlčUčitel ncibo:
žeUstwj; že ti a tacj lidě kašdaU chwjli, kteraUž děti
w kostele anrb přč Uarbošcnstwj stráwčtč magj, po:
wašnǧj Za ;trareUan, dosti často slýcháno. Nle z
rUkaU wassjch požádá gcdnaU Bůh dUsse spUů a
dccr wassich!

„UměUj Uadýmá, ale lcřskawžděláwá. Pakli
kdo domijá fe o fobě, še Uěro nmj, ten gesstě
UčcUepo;nal, gakbp měl Umětč.“ (l. Kor. 8, 1. 2.)
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„Hledeptc Uehprw králowstwj Bošjho a fpra:
wedlnostť geho, a toto wsse bnde nám přčdčmo.“
(Mat. 6, 33.)

„Bpchť znal wssecka tagemstwj, i wssclťkčho
Uměnj dossel . . . lciskh pak kdpbpch neměl, Uic
Uegfem.“ (j. Kor. 13, 2.)

Modlťtba.
Pane Ješjssč Krčste, Učiteli a mistťe náš,

Thš Uciď tomU Uěitčráččl, že nepprw hledatč máme
krátowstwj Bošjho a geho sprawedlnosti: ale wiz,
že mp bjdnj ZákoU twňg swatý gfme přewrátilč, a
nehprw o chlřb se starcime, o krčxlowstwj Twčr ne:
dbagjce. Q propňgč Uúm tě milostč, abhchom
aspoň Uhnj U wpchowčmj djtek fwých následowali
přjklcňdnj slxlšebnjka twč!ho, bl. Frčdrčcha, wědance,
še fám maliěkě k fobě wolčxš a w nčch si libngeš.
Amen.

Ziwot fwaté Perpetl:h a Felicith
a towarhssů UlUčedlUjkňw. (R. 203.)

Tčmčř po defet let ssanowal rjfař Septiminď
Seďernš křesianň, nťr Zlěhoproti njm nepodnikage,
ale okolo roklt 202 kázal ge po wssech zemj stjhatč
a hnbitť, což fe takč ď takowan Ukrlltnostj dčxlo, že
mnošj fe domýssleli, že fnad giš přisslh dobh YUtť:
krista. UkrUtUěgi fnad Ueš gťUde zňřčlo fe protč
Uim w Afrirr, kdež MimlrčUš Timinčanclď, sidlem
w Karthaǧině, mjsto cjfaře wleidn držel. Meži mno:
hhmi gatými a Ufmrrrm)mč welebj fe žwlássť: Frlčcč:
taš, žena mladá, aUtěžkemgiš w ofměm mčsiri, a Re:
ookatuš manžel grgj; pak Satnrnčmlď, Sek:lndnl:lď
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a Bioča PerpetUa, k Ujmž fe SatUr, fUad Sae
tUrUčUůw bratr, Uegsa pťi gjmánj přjtomen, dobro:
wolně připogil. Bčoča PerpetUa pochášela z Uro:
zenč!ho stawU, bpla 22 let stará, matkaU UemlU:
wňatka, ge; kogila, a mčla Ua žiwu gesstč dwa
bratrp a oba rodčěe. Podoba fe prawdě, že matka
gegj a geden ; bratrU gčš krefťanp bplč, drUhý bratr
bpl teprw katechUmeUrm, otec stařťčký, ljtp pohaU,
mčlowal Perpetml nad drUhe dětč. Než do žaláře
Uwršeni bplč, přechowáwali fe tčto wp;nawačowe
w gedUom pohanskčm domče. Staťičký otec láskaU
k dceřč pU;en, fnažčl se wssemožně kU žapřenj a k
odpadnUtj gi přčmltčtč, prosil gj, hrožčl, an i trpx
znčl; ncxšwsse nadarmo, ona stála pcwně w před:
fewšelj swčm, a deš zarma:lcen odessel, pťigala i
š ostatnjmi ,;agat:)mi křest fwath.

Po Uěkolčka dnech bhli wězňowč do hnnfnřho
žaláťe Uwršrnč, kdež wssicknč, zwlásstě ale Perpe:
tua, wsselčkeran hrůzll a strast, genž š takowhmi
mjsth slaUčená bhwá, fUássetčmUsilč. „Gá se zhro:
šila,“ gsaU wlastnj slowa gegj, „neboť gaktě žčwa
gfem podobnč trmnotp Uršknsila. O hrošný deU,
o nefmjrnč, Uahrmltjm wšžňú l;pčisobrnč parno!
gaká to dr;ost wogáků! mne konečnč č přěe o djtě
mUččla“ Dwa gahnowe, TerrčUď a Pomporčnš
wpmohlč ;a anplatek že wě;ňUm fe powolčlo Ua
Uěkolčk hodčn Ze šaláře wpgjti, a na čerstwém
wždUchUpookijtť,a „tUť,“ wpprawnge Perpetna
dálc, „staral se kašdý o sebe. Gčx kogčla djtě hla:
dem gčš wpchUdlč a pcčlčwa o ně mlUwčla gfcm
ď matkaU, těssila gsem bratra a BohU gsem po:
rančrla fpnáčka fwčho. Bolestnč bplo mč na Uě
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djwati fe, gak ; lásky ke mUě sr trňpj. W takowých
anl;kostcch stráwčla gfrm mnoho dnj, alr takě w;do:
rem tjm gfcm wymltčla, še djtč mč U mUc ;ůstalo,
a hUed gfcm okixála. Starost a zaměstnčmj ď dj:
tětrm potěssčly mne, a šalňř ;dál fe mi býtč palá:
rem, w kterřmž lchch radčxgč Uežlč kde giUde pixe:
býwala.“

chnan požádal bratr festrh Perprtnh, aby
fe Boha otcizala, ;dalč UmUčeUa bndr, aUeb Ua
fwobodU pťigdr? PrrpetUa důwěixnǧjc fe w mčlost
Bošj, gjš xUUošstwjkráte bhla Ua fobě ansila, slj:
bila Um to, a lakčrskntečně měla widěnj, ;Učhoš wh:
roznmčla, žcxkornna mUčedUčckágj připracha gest.
Po Uěkolťka dUrch ro;nrsla fe powěst, še Uwěj;nčUj
kixefťanč na fand postawcnč bUdaU. Na tU powčxst
přťss:xldo šalářc PerpetttčU otrc a opět fe whnanašo:
wal, gi k;apřrUj a odpadnUtj přrmlclwitč. „SmilUg
fe dccro,“ prosil hořeln sklččenýstařer, „smilng fe Uad
ssedinami xUýmč,fmčlng fr Uad otcem fw:)m: hodeU:lč
gfem slaUtčotcem twhm. Gňť gfrm tě tčmato rnkama
do kwěta!tejho wčkU twč!ho přťwrdl, gáť gfem tě
Uad bratry twč powhssowal: o Uenwcidčg mUe
medle w potUpU lčdj. Q popatř Ua fwč! bratrh,
Ua fwaU matkU a crtn; wžhlrdUč Ua fwč! djtě,
kterěš po twč! fmrtč Ueťmdr moci žjtč. Sloš mcdle
swaU swřhlawost, ať Uáď wssechněch Uežnťčjš, Ucboť
Učkdo š Uáš nrbnde fmčtť Ua weřegUost whgjtč,
kdpbhš pohromn wžala.“ „Tak,“ pokračnge Per:
prtna w popčfowčmj fwčm, „mlnwil š otrowskaU
laskawostj, ljbal mi rUrr, Uwrhl fe knohám Un)m,
a sl;e Uegmerwal lUUc dreran ale welťtrlkyltj.
MUč bylo ljto ssrdiU otcc měho, wědaUr, šr on
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snad gedčný š celčho přátelstwa grst, gcnž ; mUk
UU)ch radowatč fe nrbUde; i gala gfem fe ho tě:
ssitč a djm: Co Bčch chce, potká mne na popra:
wissti. Wiq, še w mocč Bošj stogjme a ne we
fwč mocč. A oU ZarmaUcený odessrl.“

Drnhč!ho dne bhli wčžňowč na fand posta:
wrni a weixrgnč wPsi!)cháni. Wssicknč wp;nali
frdnatč wjru swan. „thš řada na mne přissla,“

q“amaowpprawllge, „přistaUpil č hned otec můg ďe
shmxm Un)m a stáhna Ume še stnpňů lessenj, pro:
srbuě prawil: „SmilUg fe Uad djtětem fwým!“
Z Hilarčannš proknrator x(Timiniamlč?n:Ue;č tjm
časrm Umřel) řekl Uli: Setř ssrdin otce fwčho,
ssetř dětinstwj pacholetr, a obětUg Za blaho cjsařů!
Gá odpowěděla: Toho Ueučinjme A HilarčanUš
1xekl:Gsi křrsianka? a gá prawila: Gá gfrm kixe:
siaUkaU 2l poněwadž otec gessrě tU stal abh mne
fwedl, ka;al Hilariamlď geg shodčti a tU metlami
mrstan bhl A pad otce měho bolel mnr neginak
Urš gakobpch fama bita bPla, tak mnč gcho stářj
k frdci sslo.“

HčlarianUď whmsl nPnj faUd, še PerpctUa a
Felicitaš š osiatnjmč wčřjcjmi š diwokan šwěřj ;a:
pasitč mUscxgj Qd te dobh střjdalh fe w žalářč
strasii š potčssrnjm dnssr Perpetna ob;wlásstě
rmaUtčla fr, še gj otrr, ačkolč gcxg skr;e gedUoho
jahna bPla prosila, UemlUwňatko poslati nechtčl
šato ale tjm ;aš fe tčssila, še prfn mateřskeho wjre
nešadalo, a gj take prfh xadm)ch obtišnostj nepU:
fobilh Bolrstslčxbhlo gj opčtnč nawsstjwrnj otcowo,
kde; si ,Zannanrenh stařec wanh rwal na šem fe
Uwrhl a stářj fwč prokljnal. Za tak bolestnč dobh



507

odměnčl gi Bůh rozliěm)m widěnjm, a dUsse gegj
okixála naděgj w brzkan pomoc Bošj. Me;i tjm
přčbližýwal fe den weřegných her, w kterhš odfaU:
qenč e.t diwokan ;wěixj na podjwaUaU lčdU ;ápasitč
mřli. Felčcčtaď magjc gesstě relý měsir kll porodtl
čekati, rmantčla fe, še ďe faUdrUl,dp w potýkánj
podle mjti UebUde, Ueboť ša“konp řjmskými se ;a:
kazowalo, těhotnč! šcxch před porodem Utraceti. Z
drU;j wě;ňowč šeleli roho, že gť famotnř zanechagj,
č modlilč fe k Páml BohU wraurj modlitby, a ona
w tom okamšenj cjtila bolesti kU porodU. Geden
;e strašm)ch šalaře slpsse gč, ana kwjlj a stená,
wysmjwal fe gj wece: „deš Upnj gi; kwjljš ro
pak aU počUrš, aš dčwoke ;wěri bUdeš piedho; ena,
gesstomodlam obětowatčUechreš2“ Qna odpowčdělae
„Co npnj trpjm, fama trpjm: tam ale Učkdoginh
Za mne trpětč budr, anť gci pro Uěho trpětč mám.“
J porodila děwčátko, ktrr“eš gedna sestra ša dcerU
si odchowala.

Zde končj Perprtna popčfowánj swč, kterčš
;agčstč gegij srdrč čest a chwálll pixincissjj Co
fe dále o Utrarenj odfall;rm)ch wpprawllge, pfáno
gest Ua wl)slownall šádost Pcrpetllp, od oěčtřho
fwědka. Dle ;wpkn a obpčcxgepixiprawčl se odfall:
šem)m den před Utrarrnjm wcřegnč kwaš, kněmnš
;ewlngjcj lid wolm) měl přjstnp. Kieesianč snašj:
walč fe dlc mošnosti teUto kwaš proměniti w kwaš
láskp, agape řeěem); aUť poslrdnjkráte U stolU lásky
ro bratixj a festrp pofpolu bplč, a bplotě tťeba Ua
;egtřegssj dcn fe silitč. Daw lčdU fe tlačjcjho bpt
ginr protiwm), a k UěmU obrátiw fe Sacnr ťekl:
„Wám nrpostaěnge žegtřegssj drn podjwati fe Ua
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tp, gčchžUrnáwčdjte! DUeď přátelě, šýtra Uepřátclě!
Patřte Ucim geU dobře do oěj, abhste Uáď w den
faUdUý po;Ualč.“ Qstrěc slowa dobře aUčiUkowala,
lid fe ztratčl, a mno,žj Uwěřťlč.

Koneěnč Uastal deU gegich wjtě;stwj. QUč
bhlč tčssj a Ua twáčjch gegčch bplo fpatřčtč oUeU
wUčtřUj pokog dUsscx,ktcrhšto Ua lčdech ď prarj swaU
aUplUč fpokogcm)ch wjdácme. Poslpssme, gak o tom
oěčtH onrn fwčdek pjsse! „Drn grgčch wjtězstwj,“
dj on, „Uastal: Wesele a ď wá„šUaUtwářj Ubjralč
fc še šalciče do Nmsithcxatrn, gakobh do Uebe, tře:
faUre fe u Ue wssakbá;Uj, ale radostj. S ganaU
twářj gako mčlá erěsta Pánč kráčela PerpetUa a
před gčskramč ;rakň gegčch sklopčlh se očč wsscch dč:
wcikň. Takč Felčrčtaď se radowala, že Ušdrawena
gsaUr od porodU w bog še j,;wěřj wcgjtč mňžr, a
že krwj fwaU podrlchč křtěUa bUdr. Přisscdsse do
bránh NmsithcatrU UUrrUč bplč, abP mUšč w raUcho
kUěžúw Satllrnowhch, a šchh w raUcho bohhně
Cerrď fe oblrkli. Yle welkodUssUá pewnost gegčch
protiwčla fe tomU řkaUc: „Dobrowolněipixčsslč gsme
fcxm, aťP fwoboda odňata Uám Uebpla. Zťwot swňg
Uafadčlč gsmcx, bhchom roš podoťmčho ččUitč UrmU:
feli. Tak ď wcimč gfme fc UmlUwčlť.“ „Y sama
Uefprawedonst,“ prawj očich fwědek,„pošnala fpra,
wedlnost, a TrčbUU fwolčl, abp we fwřm oděwU,
tak gakž bhlč, fe přčwedlč. Než k zápasU přčsslo,
mčlč gesstč Ua žádost lčdU bčěowčmč b!)tč, a to proto,
že fUdij Hilarčaňowč pofllňkp Ua frošUměUaUdei:
walč, že oU UPUj sire ge saUdj, fám ale od Boha
faUzeUxbUde. J mUsclť tcdh gjtč okolo strcišm)ch
žwěře, dlaUhaU řadaU rožstawrných, od Uichž bičo:



309

wáUč bhlč, roš oUi ď radostj fnásselč, še aUčastni bUlč
z částkp mUk Krčstowých, Uaěeš bhla zwjřata od:
wáZaUa a pUsstčUa. K ;ápan ď PerpčtUaU a Fe:
lťritaU bpla Uad mer dčwoká krúwa Určcna. J
bplp k tomU rjlč obě šenh ;e ssatňw wpslrčeny a
w sjtč dánp. Ale lid wťda, žr Perpetna wrlmč
aUtlá grst, a Felčcčtaš Uedáwno porodčla, šhro;il
fe, a proto aby lchk:)m oděwem fe přčodilč, wp:
šádal. Prrprtna prwnj zápasila. Kráwa tak gj
mrsstila, šr na bok padla. Znamenagjr wssak že
Ua gedně straně rancho ro;tršeno bhlo, stáhla ge,
aby bedr.a přikr!ǧla, „wjee stUdU Ue„š bolestč gfaUe
pamětlčwa.“ Na to si Ufpořádala takč wlafP, abp
fe ne;dála trUchlčwaU. KdPť wstaUaUr FelčcčtU fpar
třila, ana gesstě na šrmč lešj, přikroččwssčpodala
gi rUkU a ze Zrmě pošdwčhla, a tak stcilp tU Ua
prostraniUě wedlř febe. Hle furowá Ukrntnost dč:
wákň šměUila fr w politowáďj, načcž do bránp
Srnr:ďčoarslř odwedrUU bPlP, kdeš gedrn katrchU:
meU, gmčerm RUstčkUš Ua Uě čekal. Gako šhlU:
bokčxhofna probU;ena hleděla UPUj PerpetUa kolem
febr a řekla k podiwer wssech: „KdP asi k dťwokč
tč kráwč wedenp budeme, erjm.“ J praweno gj,
šebp fr to bplo gčš stalo, ona ale Uerčixčla dťjwe,
ai kdpš ráUp na těle a roztrhanh oděw bpla šoččla,
patrUř to známkP přrstálčho gťš ;ápan. A šawo:
lawssi bratra, řrkla k nčmn a k NUstčkowi: „Stůgte
pewně we wjře, mčlUgte fe wespolrk aUehorsste fe
nad mnkami nassimč.“

Bog a ;ápaš mUšůw ď diwokan šwěřj Ua
gčnřm mjstě Amsicheatrl: trwal gesstě až pofawád.
Někteťj: SatUrnčUUš a Ncookatnď leželi gčž w krwč



510

fwč, toliko Satnr ďhl gesstč Be; aUra;U: Ueťwťdi:
wok:) kaUrr UeUbljžťl mU, aUč mcdwěd, kter:)žto ani
daUpč fwěho erpUstťl. „Ap tUť gfem,“ prawťl
Uhnj k PUdrnfowi, wogákn, k wjře křesianskč Uci:
chplUěmn, „;adne ;wjre, gak gscm bhl předpowěděl
mne sc Uedotklo Wťr mrdle; rrlcho srdce Eyhle,
tcd tamto pUgdU, a grdinym hry;rm lewharda
dokonam.“ J wppnstilť takr kU koncť her lewharda,
takowan prndkostj na Satnra se šrnachho, šc ge:
dnjm kateéUč hrp;rm trmčr celh krwj šbroch byl
„Nh toť dobra kaUprl dobrč: kaUpel!“ křťčeldj:
wagjcj st zcistUp Uarašrgc Ua kixcfťUčcdlnskůw Kri:
stowých. Měg sr dobře,prawil Uynj Satur kPU:
dcnfowť, a pamatUg na wer maU a nrrmnť se
Uad tjmto, Uobrš bUdťš sileU; a pošcidaw gcho
prstrnU, Uamočil ho w krcw fwaU a na palncitkU
swčho UmUčrUj mU geg anratťl To wssc kdpš
fe bylo stalo, ho;en bhl k ostatujm mnčedlnjkům,
kdrž fc polomrtwj dobjgeli, a ktrrrš mjsto Spolťa:
rinm se na;hwalo Ze ale lčd žadal, aby přcd
twařj geho odprawenť ďpli, wssťckni se do arrny čťlč
na mjsto zapanj nawratčlč A tU poljbiwsse se
grsstě gedrnkratc na ;namrnj pokoge a laskh, sko:
Uali anť Urceknance pod mcčem katowpm GeU
PrrpetUa kařťkla, kdyžUrohrabanp mladý ǧladťa:
tor (poprawce) mrčrm do žrber gi ranťl, a wssak
sama Uegčstan geho rUkU Ua hrdlo fwč položťla, a
pod meč.rm geho zhhmlla.

Rozgjmcinj.
„BUdeš milowati PáUa Boha fwčho z celěho

srdce fwčho, ze wssj dUssr swč, ze wssj mysli swč,
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a ;e wssj fjlp swč!.“ (LUk. 10, 27.) Smhsln
tčchto slow swatj mUěrdlnjrť wefměš a fwatci Per:
petua ;wlcisst pochopčla a geg takč w skUtekUwedla.
Gj anť wě;enj, anť strastť, ani Uářck otcůw, ani
fmUtek matěčn, ba anč wlastnj djtě a wlastnj ščwot
Uemohlč Zabránčtč, abh Jržjssc Krčsta, thllpitele
fwrho, ; relrho frdcc, ;e wssj dllssc, žc wssj mpslč
a ;e wssj silh fwč: Uemilowala Na Učch whpl:
Učla fe ixeč, kterauš Uapsal fwatý Pmďel k Řjma:
UUm, řka: „Kdo UaZ odlaUšj od lasky Kristowh?
;dalč faUšcnj aneb aU;kost nebo hlad? šdalč nahota
ččlčUebr;pcčenstwj? ;dalč protčwrnstwj ěčli xnrč? . ..
Gist gfrxn Zagčstš, šr anč fmrt, aUč ščwot, anč
andělč, aUč knjšatstwo, ani mocnostč, ani přjtonmčx
wčcč, anč bUdaUei, ani sila, anč whsokost, anč hlU:
bokost, anč gčnčx stwořenj Uebxlr.c mocč naš odlan:

ččtč od laskh Bošje ktereiž gest w Kristlt Je;jssť
PaUUnassem“ (Řjm 8 3538) thbhchom
ale tjm xněřjtkch mčřčlč fwan láskU kU KrčstU Jc:
žjssč, Púmx nassrmn, co šhlrdčunc? ou Shledáme,
šetělerost, rtčščxdost,;čsstnost, samolčbost, hnčw, Uc:
Uciwist a wčcč nehmržčj od la“skh k Bohll Uáš od:
wrarngj, coš bhchom asi čťnčlč, kdhbh sr Ua náeš
erčnně walčla sanšenj, aU;kost, hlad, Uahota,
Uebežpečenstwj, mrč a sinrt? a kdhbh rodččowčx,
přcitelčr, přjbn;nj, dětč č rož nčxm Uad to milč!ho
gest, kU šrčxdč ponaUkalč, co bhchom asi ččnčli? Na
to odpowěš každh fám fobť! u

„Chtěl:lč bh kdo ščwot swůg ;achowatť, žtratj
geg: paklčbh kdo ;tratil fwůg ščwot pro mnc, ša:
chowáť geg.“ (Mr. 8, 35.)

„Kdo mčlngr otcc neb matkU wjrc nežlč mnr,
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Uenjť mne hoden; a kdož milngc fhna Urb drerU
wjre Uežlčmnr, Uenjťmne hoden.“ (Mat.10,37.)

Eleašar slawnaU fmrt raděgi Uežlčbjdný žiwot
wywoliw dobrowolnč pixrdchcišcl na poprawU
a Učkolťw UepixťpUstčl Urslnssm)ch wčxrj pro mčlowčmj
ščwota. (2. Machaď. 6, 19. 20.)

Modlčtba.
Tobě Panc Ješjssi Kristr, relp ď tčlem a dussj

chrč pičUáležeti Uděl mčktomU swr mčlostč, abych
š tebaU oprawdowč fpogčtč fe mohl N až š Te:
ban fe fpogjm, propugč fjlh, gako gsi propůgčil
twým fw. mUčrdlUjkům, abhch š sw. Pawlem ixjcč
mohl, .šemne od lčxskpKrčstowP erdlaUčj an smrt,
anč žčwot, ani andělé, ani mocnostč anč ginč stwo:
řenj Amen

Dtleš se takč swčtj: w LlUtiochii sw Foka Umčedlnsk.;x w
Besarey Walestinste sw deriúlta, gem za cllaťe Dioklecialla Uehu
prw leUx byl hozeU,pak ale skatbyl; tamtéž sw Tbeosila biu
stnpa, maUdrostj a swalostj powčstnebo; a sw Gersima ansteroUska
genž za cjsaťe ZerUa, na březjchJordanU, swatč žiw bpl

6. Žiwot fwaté Koleth, pannh.
(R. 1.117.)

DUssc grmnocčtčl, frdce čistč, mPsl nábožnčx a
pro wsse, coš dobrčeho a fwatčho gest, horliwá, po:
kora ncljěená, trpěliwost UroblomUá, a co nad to
Uadr wsscckogest, horancj lč:sta kBohU a k bliž:
nij, gsan hlawnj ctnostj, gčmčšfe stkwěla blaho:
slawenčx Koleta. Koleta, přigmjm Boilet, byla
drera tefařowa Z Korbie w Pikardčč, kdež se roku
1380 narodila. Grgj oter, Nobert, ďhl Uad mjrll
d„obrotčwý a kchudým laslawý a sstčdrý, a matka,
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Margareta, tak bPla nábošná, že přč nepmenssjm
grdeUkráte w t!)hoden k swatč špráwč a kU stolU
Páně chodjwala. Z toho gčš saUdčtčl;e, še oba
pilně k tomU hledčli, abp takč Koleta bášUi Bošj
a ctUostUčmU, Bohn mčlčmU obcowčmj Uwhkala.
A w siUtkU Koleta pčlUě Učxsledowata rodččů sw!)ch
a w atltlřm gesstě wěktl gfaUc, nad obpčeg wbá;nč
Bošj profpjwala. Giš thkrúte modljwala sercida,
a kocháwala fe w fwatčm ro;gjmánj; gčš tenkráte
sljbčla čistotU těla a dUsse šachowati, a snaščla se
wssj silaU Ješjssč Krčstll slaUščtč. Netčssjwala gj
wprašenj, kter!)mčž fe děti tak rádp Zancissjwagj,
ani marná mhsl, ba ani tčkawost myslč na nj fe
Uepošorowala. Tpto ctnosti rostlp w tě mjťe, kte:
raUž gj let přčb!)walo, a kdhž dospěla w pannU,
tak dokonalá giš bhla, še za přjklad wssemU lidU
slanšila. TeUkrátr mjwala šwlásstnj ;aljbeslj w saU:
kromnčm žiwobptj, a abP ěčstoth dnsse a newčUnosti
frdce neposskwrnila, warowala fe wssj fpolečnosič
lidskě, a pakli kdh drUškU fwě nawsstjwčla, stáwalo
se to, abh gčch wPstťjhala marnostč lidskř, pow;ďU:
dčla k lásce Božj, a kU swatčmU obrowčmj Uapo:
meUUla. Gegj ixečč a slowa bx)wala takč! tak poxr
hUUtlčwcř, tak hlUboko srder gjmagjrj, žo kdo gi kolč
slpssel, ana nclij, bhť bp čsebe ;atwršelrgssj,
wnčtixUij pohnntj fe Uenbránil, a mUo;j, šwlcisstť
ženp a mladčre, nepoixádmčr ščwobptj opUstiwsse, Ua
pokánj fe dáwalp. Kolrta fe odixekla wssech šbhteč:
m)ch řcčj, a nikd!) ňst nrotrwixrla, leč kdy Boha
weleďiti aUeb blčšnjmu pomocč chtěla; wssrcko, čjmž
marUč: mpsl se bawj, ro;tršťtost dUsse plodj, a nci:
rnžiwosič se bndj, wssrcko to knj nemčlo pixjstnpU;

2233
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ano ona prosila Boha, abh slččnost twářč gj odúal
a tak Ufnadnil zachowánj čistoth. N Hospodčň,
genž rád fe nakloňuge k modlitbám pokornč dusse,
Učinil wedlč žádostč gegj; sličnost twáři zmčzela, a
na gegj mjsto nastaUpila takowá důstognost a we:
lebnost, kteráž kašdčho Uctiwostj Uaplňowala. Nic
měně držela fe Koleta w pokoře swč za nchwětssj
hřjssnčcč, a mej;č lidmi za ofobU UehopowršeUěgssj,
kteráž hodna Uenj, me;i Uimč býti a nic Uezasln:
hugr, Ueš hanp a potUph. Proto takě Utjkala wssech
společnostj: pohaněnj a potnpa býwalp gj mťlegssj
neš chwala, a přjkorj gakčxkolčmčlrgssj, Ue; dobro:
din, a kdo hrnbč gi urazil ncnwětssj radost gj
způfobil. Naproti tomU milowala kašdřhobližnjho
ď relaU dUssj, a ob,;wlásstč UUšnj a chUrawj citel:
UaU Ua nj mělč přjtelkynč, opatrownicč, anobrž č
Uxatkn.

Dokawád rodťčowč gegj Ua žčwUbhlť, cwičila
se fw Koleta w dokonalostč křesianske w otcowskem
domě kdc; obydlj swe sloro gako klasster ;řjdila,
famogrdan w komUrce fwe bnd pracUgjc; bUd fe
modljc, ďnd gčUými UaďošUýmč wěcmi fe objragjc
Gegj strawa bx)wala welmi střjdma, lože ale twrde;
často probdčla celř Uoci Ua modlčtbách a ro;gjmánj
pixehořkčhoUmnčenj Páně, a tnhau ká;nj tělo w po:
siUssUostdUssr Uwádčla. Po smrti ale rodičůw ro;:
dala slrownč fwč dčdictwj chUdhm a dlanho o
tom přemx)sslrla, do kterčho zákona čili řehole
wstaUpiti bh měla, a w kterěm klássteře bh nchlčpe
káti fe a nchdokonalegč PáUU fwčmn slaUžiti mohla.
Po dlaUhčm přexnx)sslowánjwstanpila Ua radU fwčho
zpowčdnjka do řádU Klarišsinek (od ZakladatrlkyUč



515

fw. Kláry tak šwaných). Zde plUila zákonp řeholUj
ď UePwětssj fwědomčtostj, a Uepopowršeněgssj práce
býwala gj Uepmilegssj. Wssak widanc, še klesla
půwode a prwotUj řádU tUhost, Ustanowila fe Ua
tom szUkUUtj Bošjho, še geg k půwode tUhosti
opět přiwede, a wsseliký Ueřád wyklidj. Kardčnál
Čš Dunčw fchwálčl tento aUmpsl, iwsselikaU pomoc
dáti přčsljbil. Koleta obdršewssč k tomnto konci
ponmocenstwj chodila od klásstera kU klássterU a
wssUdp se wyUasnašowala kášeú Uaprawťti a pů:
wodnj tUhost řehole opět Uwesti Nefmere a Ue:
sčjslne překá;kp a protťwcnstwj postawčly se gj sice
w cestU, mUo;j na;!)wali gi fUařkaU, přepiataU
klepnan, čaroděgnčrj a t. d.., ale ona fnassela wsse
trpěliwš a dUwčřowala fe w Boha, gehoš čest ge:
dině whhledawala a sintcčně Uassla femotam citliwa
a o sláwn Bošj a swč fpaerj dUssehorlřwá srdce;
a tak fe gj předce podařčlo š pomorj Bošj a pew:
naU wůlj a UeUstálým Uamáhčmjm šádaUrjho cjle
dofáhUaUti, řád Klarišfek Uaprawitč a Uowhmi šá:
kony ;tUšttč.

PaUnám těmto Zákona fw. Klárp dle wůle
fw. Koletp měla chUdobaZákladnjm býti prawťdlem.
ChUdoba měla anowatč wssUdy, w oděwU, we
stawerch, w UabptkU, ano i kostelowe mělč chU:
dobUč býtč Koleta bpla gim w těch a wssech gč:
Uých wěrech w;orem a prjkladem Gegj oděw bpwal
Uad mirU chatrm), a ;latek rU;UobarewUých fessčty:
Uikdy Uepřissel obUw Ua gegj Uohh; pokrm gegj
býwal co mošno Ueyfprostssj,a we welmi siroer
mjre, an ka;d:) patek postjwala fe aš do slUnce
šápadn. Takč tomn chtěla, abP wssrckp festrp do:
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konale fwětU Umřelp, a febe zapjralp. Tšměř wsse:
lčká xgegj řeě k tomU gedinč rjlč ěclčla. Stawěla

čm před očč Krista Ježjsse, kterx)žthe fwřho ne:
eskč!ho až kU fmrtť křjše posiUssen byl, a Uwúděla

na pamět slowa geho: „Kdo chcemne Ucisledowatť,
zapřč febe fcim.“ „Kdo,“ řjkciwala, „twrdossjgně
na fwč! wůlč stogj, trnť gde po dráze k peklU.
Naopak nešncim kratssj cxestpk žčwotU wěěnčmU nad
odřrkm:tj fe swč! wůle.“ Obpěegný předmět gegjho
rošgjmánj býwalo přehořkč UmUěer Páně. Zde
ožčwowala fwaU horlčwost, ;de takč ro;něcowala
se k UeywraUrněgssj la“fce kU KrisiU P., kterx)ž nčlš
až k smrtč mčlowal. N kdo ď to gest wppsati,
čeho porjtila, přjtonma gsaUc mssč fw., kdeš se Krt:
stUď Pán za náď Qtri fwěmU Uckrwaw:)m zpňso:
bem obětllge? GakaU Uctčwost k těto swatě obětč
měla, ztoho faukitč můšeme, že wždy knj pčlně fe
připrawowala, a abh ěistx)msrdrem gč slpssetčmohla,
často fe zpowjdala. Gegj dUssr rošpl!)wala se tU
wraUrnostj a kolťkrcite ;dúlo fe, že se ponořila U
wčděnj a patřenj Krista P., a že che w Uebi než
Ua Zemč bhdlj. Lčpe a hlaněgč po;náwala tU cenU
dnsse lčdslř, k grgjž kaaUpenj fám SPU Bošj Ukřč:
žowán thč mUsil; a protož takč ponměnj, še wětssj
ěásť lidj w hřjssjch se brodj a Krčsia Pčma gako
zno!pU křižUge, Ucfmjrnal: bolcstj gč naplňowalo;
proto měla ď lčdmi welčkaU aUtrpnost a frdrěně
željc bjdněho gcgich stawU, a abp Hofpodin, genž
ledwj a frdre thtngčx, Ua restU spasitedlnan ge obrá:
tťl, wranrně fe modljwala. Hofpodina takč prosi:
wala, aťdp fe smčlowati ráčťl nad dUssemč w mU:
kách oččstcowx)cbpostawenýmč, a bržo ge Uwedl do
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radosti. Slowem sw. Kolcta chtěla tomU, aďp
wsselikx) hřjch přestal a lčde wefměš takč! erčnně
žiwč bhli gak erinnh gsaU djtkp, gimž branp Ue:
ďeske gsaU otewřeUh

Šest a ssedrfáte let k:yla tato newěsta Kri:
stowa stará, kdhš Bůh gj powolatč ráčťl. Nemor
zastťhla gi, předchňdce fmrti. WědaUc, še Hospon,
dčn wolá, abp fe k odchodU připrawčla, přčgala
ď UehwraUcUěgssj UáťwžUostj swátosti a ščwot fwňg
dokonala dUe 6. bře;Ua r. 1447. RokU 1747
bylo fwatě gegj tělo. wy;dwčšrno, přť kterčžto přj:
ležčtostč mnoho žč:zrakň fe stalo.

N o ;g j m á Uj.

Za Uassich časii wrlmč často sl!)cháme nařj:
kánj, že prostopássnost a Ucmraonst wůčihledě fe
šmúhú a roste. Gakú toho aš pčjčina? Tať;me
fe, Zdali Za nassjch dob dcery nasse takč tak šiwy
b:)tč se snašj gako sw. Kosrta ščwa bpla? Tato.
wpstřjhawala se pilně společnostj, a wesslali de
me;i drllškh fwě, ro;mlanalo fe o wěcech Uaboš:
npch a porestnpch Ted mnoha UemohaUc deUUědo
fpoleětwsti gjti, dlaUhaU by chwjlj Umřela, a co
býwá pixedmětrm rozpráwek gegťch? u Koletcx,uaby
Ucstala fe mamompslnaU a o čistotU dUsse a těla
fe Uepriprawila, modlila fe, abh Hofpodčn sličnostč
twaři gř ;bawil Ted ljčrnj, krassleslj a sintěnj

dUono nur funuxo nť fo Uon Uoďr u ulldouuo m wosxu
Uruǧ u r oou r , ue r Uu Urpǧ U UZUUU u ďl hua
krogť J Učšssj třde Uchwatčsa tato Ueixrst. Q, ke;
bp raděgč hledělxǧ frdce o;dobťtč a dUssi okrásslitč
Uež tělo a twaič, keš by se raděgť odjwalp w rtUostč
Uežlč w ssperkh! „Panen a šen oždoba UebUd ;e:
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wnitťnj, w pletenj wlafů, aneb přčwjgenj gčch šla:
tem, aneb w oďlačenj fe do nadherneho ssatstwa:
alc ten wnitřnj člowěk kterh; gcst skrptý (rtnostč),
záležegjcj w neporUssčtedlnostč pokogněho a stpdli.x
wčho dUcha, ktcrhž gest před oblččegem Božjm bo:
hatý.“ (l. Prt. 3, Z. 4.) Q powašme gen ohaw:
Uhch následků nádheřnřho strochj fe gak pro dUssi
wlastnj č pro dnssč blišnjho, tak č pro domárnost
a obec, a Uezapomeňme nčkdp na slowa pjfma swa:
těho ano dj:

„Qděwem nechlUb fe Učkdh.“ (Ekkl. 11, 4.)
„Chri (abp šenh chodčly) w oděwU slussnřm,

stpdlčwostj a střjšlčwostj o;dobugjce se, a Ue kade:
řawýmť wlasp, neb w zlatě, neb w perlcich, neb
w drahčm raUsse: alr tak gakž slUssj ženám,“ (1.
Tim. 2. 9.)

Modlčtba.
Q wssemohanrj a wččnh Boše! kterýš gsi náš

k obraťU swčmU stwořčtč, a abpchom Tobě podob:
Uými fe stalč, powolati ráččl: propůgč nam take,
prosime, mčlosičwě: abpchom ščweho obrazU Twčho
na fobě marnompslnostj a hřjssnýmč slUtkhnehhzdčlť,
nobr; w fprostotě srdre podlč slU;ebUčreTwe fw
Koletp fnašilč fe Tobě, genš swatý gsi, w fmh:
sslenj a w skUtrjch se podobati. Skrze Ješjsse Krčsta,
gednorošeněho Spna Twřho. Nmen

Dneš se také swčtj: W Nikomedii sw wUč Bittora a Bik7
torina kteťjž š sw Klaudicmem po tťi lčta diwnč mučeUi bhwsse
wžalciři zemťeli W Terdonč sw Marciam bisk a Uxuč; w Ca
řihradč sw Ewagria břskUpa; Ua ostrowě CyprUš sw Konona,
mUč., gemUž Uohh hťeby probodenh bhly, a kteruž gsa pixiuuceU
pred wozem bčžeti skanl; w Shrii UmUčenobylo 42 swatých muč ;
w BoUonii sw Basilia biskUpa; w Braze blab Ančžty ze zakona
Klarišsek dcery krále Bremysla Qtalara, xlx1282
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7. Ziwot sioatěho Tomásse
Akwinskčho. (R. 1274.)

K UePsiwělegssjm hwěšdám cjrkwe katolčckč
bež odporU patřj fw. Tomáš, pťjgmjm MwčUský,
mUž gak hlUbokaU Učenostj tak tč!šUeauhonným ži:
wotem welmť proslUlh, od cjrkwe zwaUý Uččtelem
aUdělskhm

Qtec geho Bandnlf, hraďěz Akwino, an Ua
Loretě a Bebastrn, bhl špřj;Uěn zš kralowskPmč ro:
dčnami: SčcilskaU, AraǧoUskaU a FraUcoU;skaU;
Uxatkageho Theodora byla drera hrabětc Throta.
Tomaš Uarodčl fe rokU 1226 a giž w aUtlčm
pacholetstwj prost bhl Uaruščwostj a wad kterež
wůbec Ua dětech wjdáme; odedž ť mnošj faUdili,
že ho BUh k welkx)m wěrem Určil; a erinnost
geho mrawU, wesela twar, pewna wUle, počestne
mrawh a ticha mPsl, ba cela geho bhtnost gewťlh
giš teUkratr: že dUsse geho gčž nhnj milostj Božj
hogně oplýwá. Rodčěowč mělč ž pacholete frdeč:
naU radost, a aš pětťletřho dalť do klásstera KasiU:
skčho k wychowánj, kdež fe počátkům liternjm a
Uábožensk:)m Uččtť měl; Ueboť whchowúxtj Uefpo:
čjwá:lť Ua wjře a Učxbošenstwj, Uemá ;ákladU,
anbrž ť býwá šhanně, gakš tomU kašdodelmj škU:
ssonst Učj. „U Boha tolčko mandrost a sila gest,
oU má radU a ro,;UmUost.“ (Job 12, 13.) Učť:
telowč dčwilč fe rPchlhm pokrokům pacholjka a ra:
dčli otri, abp geg (Tomaš bhl tenkrate 10 let star)
Ua Uowě zřj;cUč wpfoke sskolp do Neapoli poslal
Než se Tomaš Ua mjsto fwčho Určenj odebral šů:
stal po Uěgakx) čaď U matkP Ua šamkn Loretě, a
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tam fwýmč počestnými mrawh, fwaU bohabogUostj
a siraUssonstj frdce U wsseho lidU podiwrnj ;bndčl.
W geho dUssč Uemohsa šádnú sebe hlUčUěgssj fpo:
lečUost anč dost malaU ro;tršitost ;pUsobitč MlU:
ijal malo a Uikdh;bytečně; UikdpUešahalel ale
bUd fe modlčl, aUcb se Uččl aneb gčnak U;čtečně
Zaměstnáwal. Takčč bpl pomocnjkem a Urphorlč:
wěgssjm orodownjkčxm ;a wssechnp chUdč, a často, abh
gčch nakrmčl fcim laěněl a to wsse činil potagxml,
řjdě fe prawčdlem Krčstow!)m: „thš almUžUUda:
waš, ať erj lewice twň, co čin prawčre twa.“

Hraběnka bogjc fe o UrthUost mčlrho fpna,
ponawrhla maUželč, aby doma geg whchowatč dal
dokladagjc že mrawnjho pokašer tak gčstčgi Ugdr
Hrabě ale stal Ua fwčm a tak Tomaš okolo r.
123o do Nrapole fe odebral

Mrawh msadč!ho lčdU w lněstě se ďchazegjrjho
bplp djlem welmi pokašenh a prostopassnh a tUdh
rtnostč Ua Uepwx)š chbe;prčnh Tomáš UegedUaU
si pras by opět w klassteře Kasinskem bpl; wčda
ale, že wčc to Uemošmi, ošbrogčl fe sstjtrm wjrh,
a co Uepstrahowitčgč fe chrňnčl wsselťkč podešřelě
spoleělwstč spolxlšcikůw fw:)ch, abP fnad slpsse gegčch
daremnč řečč awčra gegčch;hanUč přjkladp, wpo:
kUssrUjUrwessrl a od Uich se Urpoka;il de; tedp
geho towarhssowe kratochwjle a wefelj si hlrdělč,
oU fe blld w kostele modlčl bUd doma sstUdowal
aneb gťnhm slussným ;probem fe bawil Grho
profpěch w Uměnjaw bohabognostčbpl podin hodný
a br,;o w obřm fe zdokanlil, gsa w onom obdi:
wowáU od fpolUšáků ano i od Uččrelú; w tomto
ale gfa gim přjkladrm a wžorem.
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Tol,do ěasil ro;kwčtal rád ka;atelslý, čili Do:
mčnikansk!) w Uchwětssj krafe a bllgarostč Tomaš
šessel fe náhodan ď Janrm 3 ZUUGDG.TUU:UU)
toho řádn aUdem, mUšem to Uad mer sslechetným.
A teU roznjtit wrachmi řrčmč w mladjkowi ǧčskru
lciskp Bošj w nchwětssj plúpol, tak še powrhUa
fwčtem, gen po prawč mandrosti tal:šil, genž gest
dokonalá slnšba Bošj, a wxdor wssemn odporU sw:)ch
přjbn;ných, gsa gčnoch trprwa aš 17lctý do žákona
DomčnčkmxskehowstaUpčl Ro;hUěwaUa tjm maťeř
pospjssila beš prodlenj do Neapole chtjc z klasstera
geg w;jti Tomaš Ussel š powolenjm předstawe,
Upch prch do Řjma, ale č fem Uaslrdowala ho
zarmanreUá máteř, a Urnalrznallr ho, aU gčš Ua
cestě do Pařjšr bPl, dala thůnt Landlltfowč a Rah:
Ualdowi w slllšbě wogeUskč cjfaixe Frčdricha U. sto:
gjrjm o tom ;prácwn, a tč wpstawiwsse stráše, gali
geg U Nkwa:Pendente, kterčšto městrčko mr;č Sče:
UaU a ge;erem Boleňsk!)m lršj, a po marnčxm pře:
mlanáUj geg Uctpotrowský hrad Ronna:Fikka odc:
slali Matka kogjr fc Uaděgť, šr prošbami, plačem
a lahodnhmč slowš: Ua gčm) aUmPsl geg přiwede,
radostUěho ijtala: ale Tomaš gakkolťintixnj
bolrstj swe matkP hlUbore raněn, stál předre prwně
na aUmPslU fwem a Urtiwě odpowěděl: že gč;
dáwno wssr si bxǧl předlo;il, a še allmpsl geho
wUUkUUtjmBošjm gest, gemn; w;dorowatč Uel;e
Pewnostj a strilostj fPUa popn;eUá hraběnka kažala
ho Uynj bedlčwě ostřjhatča toliko festrám ď Ujm
mlUwicč powolila, abP tP Ua giUý anmpsl geg přč:
wele. Ll tU l;e si předstawitč bog, kterhš podnčknautč
mUsil, kdhř festrp žiwx)mč barwamč ,a ohUčwýmč
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slowp bolest a zarmUtek matkh mU ljčilp a laska:
wými řečmi, abh konečně bolesti matěiUč Ulewil
prosilh Tomaš ale byl w přrdsrw;rtj fwem pewm)
a plamennými a důra;npmi řeěmi dowo;owal, šeť
třeba swčtU Umřjti a ctnosti konati, a to š tako:
wx)m wýsledkem, še obě sestch Uábošnosti celhm
frdrem fe oddaly, a starssj Uad to gesstě do klásstera
wstaUpčla, kdež se bro abbatyssj stala

Me;i tjm anratili se bratřj LandUlfa Rap:
natd a Ualc;sse matkU, ana gcsstětrUchli, bratr pak
w přrdsew;etj fwřm trwá, Ufnesli fe whmoci neiu
siljm, čeho po dobrěm dosjci Uemohlčr J Uwrhlč ho
do hradnj wčše, trhalč ; Uěho řeholnj oděw, grhoš
odložčtč Uechtčxl,mUěčli ho hladcm a šjžnj a wsseli:
gak Uesslechetnťš njm nakládali. QU alr stcilpewný
co skňla; č mohl ď žalmčstan Páslč řjcč: „Přátelč
apťjbll;nj mogi stranj se mne pro nchodp mč!, a
towarpssi mogj zdalrka stogj A ti, krrrjž wphle:
dawagj be;šiwotj meho, osidla kladaU, a kteřj; mebo
šleho hledalč, rošmlanwali marnosti, a lstč přeš
celý den smýsslrli. Gá pak gako hlUchý Uesl:ǧssel
gfem, a gako Uěmý, kdpš ertwjrú úst fwých. A
UěiněU gsem gako člowěk, kterp; nrslyssj, a ktrryš
Ucma w ňsiech prch odmlananj; neboť w Trbe
Hofpodčne gfem danal; tp wyslyssjš mne, Panc
Božr mňg. . . .. Neoansstěg mnr Hofpodčnr,
Bože můg: erdchá;eg ode mne.“ (Žalm 37,
12u15. 22

Nemohallce tčmčto prostředky stálost geho oblo:
mitč, wžalč ro;hnčwanj bratřj adxtočisstěk gcdnč přr:
slťěnč mladťcč, we swodUirtwj a UestPdatosti wrlmi
žběhlř, a Uplatčwssr gi přikázali, bp erinněho
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nmicha fwrdla. AUskokh a aUlifnost gegj fwezla fe
Ua sstjtn wjrp, kterhmž fe Tomaš ožbrogil neboť
wida, ť;e Utčci nemo;no, padl na kolena modlil se:
„Pane Zešjssi, nedeh, abpch do tak welkčl,do hřjchU
Upadl. Swatá Marťa, orodUg za mnr!“ a Ucho:
piw hlaweň, wyhnal fmilnici z obhdlj swčho a
;arděn nad hanebnhm pokussenjmnalreslil š hlawnj
na stěur křj; a poklekna wdawal BohU djky, že
fwjtč; iti mU popral obnowil wsseckafwa předfew;etj
anslšenhma očima ša milost w bUdachch poknsse:
Ujch prosil. Ačkoliw od tohoto okamšenj milost
Božj š njm stále bhla, nirmčmě bpl předce nad
mer bedliwh na febe a w obcowčmj š drnhhm
pohlawjm welmi opatrnh. O! gak welmi mnoho
Ua perjm wjtč;stwj ;álcšj! Nedúwěra do febe,
důwěrnost w Boha, bděnj, modlitba a aUtčk gfaU
nehprofpčssněgssj a nepartčinliwěgssj zbraň w šápasU
š chlipnostj.

Čaš wěenj nebpl fw Tomassowi Zahalkan,
anobrš mimo modlitbh a rozgjmanj sstUdowal takc
pilnč pjfma fwata a libomudrcke fpifp Aristotela a
Petra Lombarda.

Dwě lčta strawil Ubohh Tomaš we wě;eni,
konečnč ale spnstčli geg festrP geho šdorošl:měnjm
máteře w kossi po prowa;e, a nčkteřj řrholnjcč,
bpwsse o tom napred ;praweUi, do Neapole geg
odwedli, kdrš radostně přčwjtan gfa, po roce slawny
slťb slo;il thUd se odebral napotom do Řjma,
a negfa od rodčnh swe che tpran, do Rýna Ko:
ljna, kdcš U slawnčho Uěitele Alberta, přjgmjm Wel:
kčho, bohoslowj fe Uččl. Gfa wtipU bhstrčho a
w Učer bedliw znamenitč profpjwal. Ze wssak
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při wssj Učenosti fwč Uad mer bpl pokorm), beš
eryhmltedlxtč potřcbh Uikdh Uemlnwčl, pokládalč
mU to ;a tUpost, aUsmčssUěněmhm aneb welkým
wolem ,;e Sčrčlče geg Uaš!)wagjce. GedUaU ale
Událo fe, že od Mberta o welmč hlllbokých wěeech
táščm bpw, tak důkladUě a ostrowtčpUě odpowjdal,
še wssickni gako n wpgewenj dčwili fe, a fám Nlbcrt
ď plefánjm ;wolal: „Eyhle mp ho Ua;ýwč:me wo:
lem, ale gcho Učenost bUďe glxdnaU ixwáti, že to po
wssem fwětě ;thi ťxuďe.“ Qd tč dobp chowali fe
wssčckUi k němn Urtčwě, welekxjce gcho htUbokaU
Učerst a obdťwngjce bhstrost rozUmU; on ale
w skromnostč a pokoře fwč! tak fe chowal, gako bp
fe ho to an Uetýkalo a wsseckn;aslaUšeUaU chwáln
Ua Boha obrarel, od Učxhoš wsselikč dčxUj dobrč
a kašdý dar dokonalý pochá;j. (Jak. 1, 17.)

Lřta 1245 musil Tomáš kdokoUáUj stUdčj
na ro;kaz fwhch předstachHch do Paixjže getč, kdrž
takř wssestraně wyrwčěen gfa, ač tomU odpjral,
hodUost doktorskaU a úřad Uěitelský obdršel, pgeǧiz
po 20 let Zastáwal, djlem w Pařjšť, djlem w ijčx
a w gčm)ch městech wlašských bohoslowj Uče.
W tom čafe wppracowal che Ueš 100 fpčsii, kte:
rčšto wssrckp š tak důkladnaU Učenostj a š takowaU
bPstrostj dctcha a strUěUostj slošerch gfaU, žr šoroto
ná;went: „doktora aUdělfkč!ho,“portěn bPl. Ctan:
cij w Uich be,;děkh Ua mpsl přčpadá, že fw. To:
mč:š, pjsse Uadobpčegxchm špůfobem, šhňry ofwjren
b!)tč mnsil, i wjme, že nide pfáti aUeb giUčho coď
pracowatč nepoěal, leč bh fe byl prwč pomodlčl,
přčpomjxxagesi slowa Zalmčstp (103, 14.): „Ty
o Hospodine swlažUgeš horp š hůrh a plodem
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skntkůw twl)ch Uasiǧcemáť gest šemč.“ TášáU gfa,
gak:)m žpůsobem Uchsttázc khlnbokč Učerstč pixigjtč
fe můše; wpchwalowal ěastě modlcnj, postp a ka,x
gčcj skUtkp, a řjkáwal; še fám U nohaU Krťsta
Pána a U oltáře mnohem wjre, Uežlč ž kněh se
Uančil.

Gcho Uábožnost k Nepfwčtěgssj swcitostč oltářnj
anč wppsatč fe nrdci. Před Uj tráwil za dne a
časio č w Uori kolčk hodčn, zde wphťedáwal w po:
chpbnostech ofwjrenj, we tmě swětla, a útěchp w pro:
tiwenstwjch. PlameU geho lciskp kU Krčsin PáUU
šewčl fe na twářč Zwlássť, kdpž msst swataU slaU:
žčl, tak že přjtomm) lčd wida gcg horaUej Uábož:
nosij planachho k podobnřmll pla“polU fe rox;njtil.
Scm k nohám Krčstowým kladl takč fpistǧ swč,
gakobcǧ od Uěho potwrženj a schwálenj gčch wp:
hledawal a abxǧgich pošehnal prosil a ěasioprošbh
geho nadob:ǧčegným ;pňfobcm wpslPssanp b:)walp,
gako fr kn pixjkladn š knihaU: „Snmma“ nebolč
obfah wsseho bohoslowj Uadcpfanan stalo Tenkrate
bpl w Neapolč w kostrle sw. MikUlásse a w Uep:
hlUbssj gsa pohřjšeU skranssenostč porančcl Hospo,x
dimx fpčš tento swúg Urphlawněgssjp a tU U wp:
trženj od žemě powznesen gfa slpssel, an KrčstUš
Ua křjšť pnjrj knčmU dj: „Dobirš o mne psal
Tomassi, gake Za to odměnp iadaš?“ Qn odpo:
wčděl: „Zadnč, Pane, leč Tebe samčho!“ Q,
kežďp konr.c a rjl Uassčch prarj wšdp take bpl Krč:
stnď Pan; neboť coš gest, co mame, paklč gcho
Uedosahnemc?ú Swatp Tomaš take Uad mer
horljwal o spaerj dnssj lčdskx)cha Pan BUh Udčlil
slowňm geho takowě silp, giž Uťkdoodolatč Urmohl;
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lčdč hrmlli fe walem na kášan geho, meži Uinn“;
i židč, z Uichš množj podčthodně obrcicrnč bpli.
Zwlásstč si dal Ua tom šálešeti, abh přijZUč swš
kpol;nánj gegčch křčwd a hřjchů přiwedl, a kU
KristU Pciml obrátčl, a Búh požehnal práce geho;
neboť wssicknčdali fe Ua pokánj a w PánU BohU
sianlč. Geho ká;anj b:)wala wšdp frošUmitedlná
a kU pochopenj fnadná; řrč fprostci, alš plameUná
a útroby lidskč! hlnboko pronikagjcj. Reěem gcho
tjm mčnč fe mohlo w;dorowati, gešto čemU Uččl,
sam Uehfwčdomčtěgč plnil a BUh Umoh:)mč zášrakp
slowUm geho dodawal důrašnosti J mohl medle
fwatý Tomaš wssjm prawem o foďě řjrč, co drUhdy
fw Pawel ke Korčntským napsal: „Řeč ma a
ka;anj me nebylo w slowjch dňwodUých lčdskčman:
drosti, ale w dokázánj Dncha a mori.“ (l. Kor.
2, 4.)

Gak fwan)m Uččtelem fw. Tomáš bhl, tak
dokanle ;achowáwal takč a plnčl wsseckp Zákonp
radn fweho Na geho twaii gewťla fe wšdp
wnčtřUj radost a fpokogenost dnsse, w obcowanj

ebpl přjwčtiwý a laskawý a Ua Uepwýš pokorný
a posinssny Tak se kU př Udalo, že kdyš gednaU
přč stole dle porade četl předstawenp Uražliwými
řečmč geg Uapomjnal, abp giste slowo, ač dobře
proUesseno, oprawil; Tomaš UččUčlto br; prodlenj,
tak gak weleno bplo deť pak někteij ťxratřj geg
š toho káralč, že předstaweUčho Uposlechl, a slowo to
chybnč piednassel odpowědčl: „ a tom malo ;a:
ležj, ždalč se slabika ;dlalcha aUcb ;krarka wpslox
nge, ale řeholUij wsseUa tom šaležcti mUsi, aby
powždp poslussnost a pokorU zachowawal“ Gčndp
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;aš prochá;el se w hlUbokč mhsslčnkh pohčjžen w klá:
ssleie Bononslčm, an geden ; bratrU ho Uešnagjcj,
plikročiw k nčxmn we gmeml přewora ho žadal
abh do města ho doprowodil Tomaš be; odkladU
;a njnt ač pro chnrawost wclmi tč;re ssel a ža
ro častěgi kárán bPl. W tom potkali ge někteřj
bratij BoUoUsstj, od nichž onen bratr pošornh gfa
Učiněn, ro ša pruwodce ma, obrátillfe a za od:
pUsstčnjprosil Ale swat!) Tomáš ixrkl: „Že nemá,
ro bh odpnstil gelikoš poslnssnost šakladem gest kašdč
řehole, kdeě. fe člowěk člowěkn pro Boha podrobiti
mej, gakoš fe bpl Búh člowčkn pro člowčxkapo:
drobil “ Tato UrUUeenapokora Uedowolila mn, abh
něgake dUstognosti cjrkewnj prigal

Aěkolč swatl) Tomaš ěasto postonawal a
;wlasstě Ua ,:.alUdek trpěl nicmeně předc fe hor:
lčwč! postjwal, dnh a Uoci bUd Ua modlitbách, bnd
wfwatem ro;gjman, bUd w gine dussewnj práeč
ďdjwal a ginčxkagiej siutkp kaonawal ChUť fwaU
lake tak aUplUě nmrtwil še ani erčděl ěeho bhl
pošil, a gjdagr bUd na to, ro fe čtlo pozor dáwal,
aneb do hlnbokých mhsslcnek fc ;abraw, co wUkol
Uěho fe děge ani Urwčxděl Geho welčke ctnosti a
neobpčrgna Učrnost hlafalh fe, gak mistr Mbert bht
předpowěděl po crlrm kk:efťanskrmfwěrě a proto č
kralowe č pape;owč geho si na Uehw!)š wa;ilč, we
wěrech Uehdúleščtěgssjch o radU fe ho tcišjce. Zwlásstě
fw. Lwajk, krúl Franck!), geg milowal a radp U
Uěho hledáwal. Neš náš Swatý prosiwal, abh ho
do lomo;U swětsiěho Uenwrhowali, anbď.š popťcilč
mU, abh w faxlkromnosti modlitbami, rošgjmánjm
a pixo:mýsslenjmBohn fwčnm slaUžiti mohl; a za
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tjm powolelljm podařilo fc mU ZUUUUYUijšoo
lošičreš gak gčž řečer, fpčš geho Uchdokanlegssj a
Uepdůlešitčgssj dokantč.

NedlaUho pixed fwaU poslede Urmocj ležel tixč
dnč U wptršer a přčssed k fobě, prawčl kU Rap:
Ualdowť, grdnomU z šákoUnjch bratrůw fwých:
„NpUj wčděl gsem tagemstwj, proti Ujm wsse, ro
až posUd Uččl a pfal gfem, malťchernostč gfaU. Qd
tč dobp Uechtěl takě Učc ch o wěcech theologčck!)ch
pfati aUrb mlUwťti, a gedčUe š Bohrm fe objrage,
hotowčl fe k odchodU Z tohoto fwěta, gchož br;ke
pťjsstj pixedšwjdal Bčta 1273 pošwal geg Řehoř x
Ua fněnš cjrkewnj do LhoUU, kdcš fe o fgedUocer
cjrkwe chckr š rjrkwj BatiUsiaU rokowatč mělo Yč
chorp wpdal fe pixedre Ua restU Geho Uemoe ro;:
mahala fe eestaU, a Tomciš bPl přčUUceUw kla:
ssteixe Ččsterrťackč!m we MGBZZPTUGUZ Ua pomezj
Neapolslčm u:astaď.dčtč. Dle obhčege ssel Uepprw do
kostela, a pak wegda do klásstera radostně ;wolal:
„Zde gest mč wčěUě odpoěčUUtj.“ („Žalm 131,
14.) S plefáUjm pixčgalč geg nUlčssč,a wsselčgak
dobixe obsluhowalč. Wssak Urmoe fe zmahala a
Tomáš cjtčl, že hodčna gcho fe pixčbljžčla. TU
porUččl fe do modlčtrb mUčchúw, prosil pak, bp ho
famotnčho Urchalč, sloščl obeenaU zpowěd š Uep:
wětssj siraUssenostj, a šádal o fwcitostč Umjragjcjch.
Neš dUchoij přčssel, dal fe na podhth popclem
posppatxml položčtč, a wčda dUchoijho š Weleb:
UaU fwatostj, ixekl š UchwčxtssjwraUonstj: Gá wě:
řjm pewUě, že Jr;jš KrčstUeZ,prawý Bnh, a prawý
rlowěk Spn the wčxčnčhoa aneUfke matkp
w tč!to Welchč fwč:tosti podstatně přjtomeU gest, a
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co frdcem wěřjm, ústh wp;náwám. Tobě fe kla:
Uim, o Boše a Spasitelč můg, Tebe přťgjmám,
ceml whkanpenj mcho a pokrme pantť lně, Trbe,
pro něhoš ; lástp gfem sstudowal, prarowal, ká;al
a wpnčowal. Dallfám, šc proti Tobě nic ne:
prawěho gsrm mxikckl,paklibh fe to alr ž erědo:
mostč bhlo stalo, wrřegně to odwoláwám a fwatč!
Rimskč cjrkwč k Uaprawcnj podrobllgie“ Nato fe
febraw přčgal Ncpfwčtěgssj fwátost š Uchwětssj skraU,
ssenosti. Drnhčxho dne dosial, fmhslůw sim)ch anplně
moren gfa, poslrdnj poma;čxnj. Od tč chwjle obj:
ral fe dnch gcho gcdinčx eZBohrm a Ua twáx:xčgeho
grwila fe radost, šc br;re ď Hofpodincxm efe fpogj,
a twciři w twář geg widěti bnde. Br;pdnato sto:
Ual aš po půl Uoci dne 7. bře;Ua r. t27u1 wr
48. rocc wěkU fwčxho. Průwod grho slawčlo Ur:
sijslnč mnošstwj lidn; a poUěwadš Ua hrobč qrho
nmoho ;á;rakn fc stalo, wphlásil geq papcš JaU
x)(ll. rokU 1323 ža Swatčxho, a PiUš 7. přč:
počrtl geg r. 1507 meži Uččtelčrjrkwe.

R o ; g j m á U j.

N.isledngjrj prňpowědi fwatčxho Tomássr Za:
slnl,.ongi, abpchom bcxdliwč gich rlxwášili:

„Beš modlitby Urmňše dllsse w dokonalostč pro:
fpjwatid

Dnchownj be; modlčtb:ǧ gpst gako wogák bc;
ZbraUě.

Nrmol,m pochopitč, qak člowěk, gfa fmrtedl:
učxho l,.didjch!l si fuxčxdom, ,Uut:šr sr fmeitť, chbo fr we:

selitč anrb pokogxxě fpári, Zsa tak blj;rk Uxčxčnčxho
;atrarrnj.
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Kdo oprawdowě chce, můše spaer býtč.
NehšadaUcUěgssj wěr w tomto žiwotě gest u

blahoslawrně Umřjtč.
Kdo radost ma w ro;práwkách o wěcech mar:

m)ch, kdo fe bogj pohaněml bx)tč, aneb fr ro;horlj,
kdpž sc gjm opowrhnge: toho ;a dokonalěho ne:
dršjm, bhťďy i welkč ;á;rakp konal; neboť gcho
rtnost nrmá pewnčho Základrl, a kdo trpětč neumj,
bljšek grst pňdU.“

„Nedep fobě pixekášetč,abP fe modlil wšdpckh.“
(Ckkl. 18, 22)

„Bdčtr, nrďo nrwjte, kdp Pún domů přčgdc,
U wečrrlč, čťlč o pňl Uori, ččlč kdyš kohautč špť:
wagj, čilč ráno; abh snad přčgda w nenadále, Ue:
Ualršl wáš spěrjch.“ (Mar. 13, 35. 36.)

„Draháť gest přš!d okima Hofpodčnowýma
efmrt swat!)ch gcho.“ (Zalm 1l5, 15.)

„Trpěliwost sklltekdokonalý má.“ (Jak. 1, 4.)

Modlčtďa.
O Boše, kterx)š gsi podčwnaU Učenostj fw.

Tontásscx, wh;nawače fwčxho, cjrkrw fwan ošdobčtc
a fwatým grho obrowcinjm w;cělatč ráčil: nděl Uáxla
rakč, prosjme, tčxmilostč; abpchom to, čemUš náš
uččl, chtoliko pochopčlč, Uobrš takčx Ucisietxllgjce pixj:
kladu gcho, dokonale fktltkcm whkonáwali. Skrše
Ježjssc Krista Pána Uassrho Amcn

Dlleš se txkč swčtj: W Ečsťrci Balestiltskc sw Ellkullx xuUč
po Učmš mkdo chc w tčruš lUťstčxUmučcu Ucbyl; w Niroluedli
jw Theosila, čili Brl,:mnlla, diskUpa, qcnž pro zastawauj obrazu
jwatých wdhuaU, wc wxchnanstwjtakc zemťrl: w Pcln;ii w ngptčx
sw Bawla biskupa, geg; podobm) osUd qako sw Tbeosila potkal
w Brižji sw Gaudxosa,biskupaa wpšanačr;w wacbaidč swat
ů,eawla, přlgmjm sprosteho
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8. Žiwot fwatého Jmm Bošjho,
zakladatele milosrdnúch bratťj. (R. l550a)

„Gesili;e wpligeš lačnčmU dnssi fwaU (Udě:
ljš li mU ochotně ljtostj hmlt gfa) a dUssi ;trape:
naU naplnjš, wwcgde wetmách fwčtlo twe, a tmh
twe bUdaU qako polednr a odpočimltj da tobě Ho:
fpodin w,šdpckh a Uaplnj blesky dnssi twaU, a kostč
twe wyswobodj a bUdeš qako ;ahrada obwlažena
a gako stUdnire wod, gegišto wody ncwpschnall,a
žafe w;dělány bUdaU w tobě pUstiny wěků.“ (Jfača.
28, l0ml2.) „Blahoslawený, ktcrýš palnatuge
na nU,;nčho a chUdčho, w drn „;l:) whswobodj geg
Hofpodin. Hofpodču ho ostřeše a obšiwj geg,...
posilj ho na loži we mdlobč (gcho), 7wsseckolešenj
geho w Uemorť grho prowiněnj.“ (Zalm 40, 2.
4.) uu Wssrho toho ščwd)m dňka;rm gest fwatý
Jan, přjgmjm Bošj.

Nrobpčegný, podin hodný mUž teUto Ua:
rodčl fe rokU 1495 w Montemajor w PortUgalskU,
magc rodiče sire sprostř a chndčx, alr bohabognč a
nábošllř, odnčchšpodobně kbohomyslnosii wcdexUgfae
;wlássť Marči Panml, matku Bošj, crjwal a pro
čilaU wúli, dobrč frdre a erinnost dnssc rodičů
wiláčkcm fr stal. Grgich radost nad spneičkemzmě:
nčla fr w trpký Zármntrk, kdyš ofmilcrý pacholjk,
mage mpsl těkawaU, ď gednjm dčlchownjkcm tagně
dúm a rodčče opUstiw do wšdáleňých klagin odrssrl.
Marka ǧrho Uad ztrátaU grdináčka tak welire fe
UUaUtčla, žr hořcm a bolrstj po třech tťchhodnčch
w PaUU ;rfnUla, a otrr xdulxšlš Glxc!čul do ša:
kona Frantissťanskcho w Lifabortč wstaUpil a tam
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takč fwatě Umřel. Jan ale Upadl br;p do takowě
bjdp a Uanzr, še nxssj pomoci ǧbawrn, do slnšby
gjti piximlcen bpl. J sťal se pasákrm U grdnoho
ssafáře w Qropese w Kastilič, nxnže rošssafněho a
portčwčho. Dokawád zde Jan bhl, wcdl žiwot
bohabogm) a Urwčnm); a pracowitostj, portčwostj
i sijrchemostj fwan Fjskal si láskU wssech, kteřjškoli
geg ;nali. Ll w prawdě ro zdobj mladř lčdč lčpe
a činj ge BohU mčl:)mi, nrš Uxčxrnost,pčlnost, swče
domitost a portčwe nkwilme oťxcowcmj? Toť nrp:
lrpssj ;aklad ťxndancjho sstěstj a kxlašrnostč.

Lčta 1522 wšnikla Uxe,žčcjsařrm Karlrm 7.
a anntisskem 1 kxalrm Francksdm walka, a Jcm
gfa frdm a dnxadrrt set siár, táhl nepprw š rjsař,
sthm wogskem proti FraUcaUščnn, pak ale proti
ankúm. Staw wogrnsk:) b:)wá dobr:)m mrawům
přč dost malě Uropatrnostč nxrlmi ncer;peěmý a ;hmlbm).
Počátrčnčx ťxdčlean brdlčwě nad srball a Uide Ue:
opomťmll w modlitlxčx frdrlx snxčxhok Bol,m pow;nčxsti,
aUčš fe siPděl stará a od dciwna nawpklá rwičrnj
Uábošná fnxčxdoxnirčnykonáwati. Po;nrnáhla ale
chladlo fxdce gcho, i opoxxxxxhalmodlčtban, přrstal
Uad sexlxaUbdjtč a gi;lixr!)mč pixjkladP a Usstčpač:
Uýnxč ieečmčfpoťnťxogowsljkxufoech, klrfal w prosio:
pássnost a Uxhixjssjchs„Y prost, kdoš st domnjwá,
že sioǧť, hlediš abp chxakl “ (ll Kor. 10, 12.)
Kdyš rokll 1530 propnsisčxmř wogssa domů fe Ua:
erárila, ;ahoixlxl Jxm tmchaxl, fočxrodi.ťx i ostatnj
piiju:exnst!xxo, o Uiádš po 30 laxt Uis ťwǧl Urfl!ǧssel,
anexrjwčli. J pUtonal saxdh do otčiach fxrčx, ale
Uslysiaw o smrti rodťkmdx, šxexxx,ššfňm přjčinml b!)tť

fe ;dál, hned se :auš :xa :xčxslešsxxal w tom aumpslll,
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ie do Uťkterčxho klásstcra wstanpj, a takč skUtečUě
w gednom sspčtúle nemornč ď lasiawaU wljdnostj
a trpěliwostj oldslUhowal; Uato pak UxstaUpčl do
slUšbp U gcdnčx bohatčď a Uro;enč panj Za owčáka,
mage lrt aš čtyřťdrrt. W;dcilen wogenskřho lomošU
a hlUkU, a často na famotU Upantán w;pomjnal
si na Uxinnla lčta, a w;pomemxtj na šťwobyti qeho
we stawU wogrnskrm naplnilo qrg aUkostj a hrú:
;aU, hřjchowe qeho postawili se mU před ocť w Ur:
fmirne welikosti fwčx, čňpčl nad nťms, a šr milostj
šhrdl, bolestnč pykal. Pomněnj na Ulilofrdcnstwj
Bošj dodalo Ubobčme opět fjly, če Zanščw fc swatě
si Umjnil, ď Bohrm fe fmjřčtť, a daUě pohorssenj
naprawiti. J Uapadlo mU w siraUsscUosti fe Uw:
dljcjmn, žc bp Urašrnč fprawedlnosti Bošj Urprč:;e
;adost ťdpUččnčl, kdyby fe na slUšbU nnšUěmU učlowč!:
čenstwU oddal. W tom aUmUslUopnsičw wlast, do
Yfriky fe plawiti chtčl, by tam Ubohým otrokům
kU pomori přifpěl, a fnad i korUUh mUérdlnťckč si
dobyl. W GčbrraltarU šessol fr ď qedujm portU:
ǧcilským Zemanrm, gegš král Jan jll. na statrjch
a gmčxnj tnxstaw, ď šenan a ď celaU rodinaU do

dCelxch w Berbersk“lx (kraginP to w :)lfrice lešjcj)
;awčxstiro;kcišal. Toho doprowodčl Jan dobrowolně
a nrgcn ;darma mU slanščl, anob:xš geg do nch:
wětssj bjdy Upadlčho pracj rUkaU fwých i š rodi:e
naU gel,do ščwil, a aťxp bjdnčmu ftawn gchou při:
fpěl, Uičrhoš nrssrtixe iwlastuj fwaU mohowčtost
wynalošťl. Na thto dobp rč:d w;poxujUáUxal, řjkci:
wage, ě.e wssecky Uxčlostč, gjmš po;děgi Bňb geg
obdařitč ráččl, w tčto ne;ťsstnč lcifrr šáklad fwůg
magj. „Ncnj nefprawrdlčw:) Bňh, alxp fr ;apo:
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menUl na prácč wassč a Ua láskU, ktcran gste Uká:
zalč ke gmčnu geho.“ (Zid. 6, 10.)

Zan few krátkřm čase přeswědčťl, že cjseswěbo
w Nfrčre nedofáhrte. Wjdalť na wlastnj okč trUdný
siaw křesťanstých otroků, ale pontorč nemohs, a kdyš
koUrčněgrdrn zspolndělnjkůw wer zradiw kMa:
hometánům pixestaUpčl, rol;hořčila sr dnssc geho bo:
lestj newyslownaU, a předha;ltge si, že snad tU šradU
předrgjtč mohl, i klefal w malompslnost a w zaU:
fánj. Zpowědujk grho, mUš předlošený a maudrý,
wida thto wěri, radil anoďrž ro;ká;al mu, aeďy
opnstčl rodiUU tU, ncdlanho na to opět na milost
přčgatan, do wlasti se nawrátil, a tam, xnožUoli,
slUšbě blčžnjmll se občtowal.

Když w Gibraltardl přťstáli, ssrl Jan hned
do kostcla, a poklrkna w;dáwal Bohn djkp, že geg
mťlostiwě šiwčti ráčil, a prosil, abp grg oswjtilda
gak:)m ;pňfobem bp mU slanšiti měl, dewčl. Ze
ale Bčch toliko těm, kteřjš gfaU čistřho srdce, lnilo:
stiw býwá, očisiil se Jan takčxzpoxdčdj obchau a
Ueyprw pracj rnkan w:)šťwy wyhledáwal, pak alr
oďchod ;apočal š obra;p fwatx)mi a ď knihami Uá:
božm)mč, Uropomina nikdh kupowatele ď welikým
profpěchem kr rtnostrm a k báznč Božj napomj:
Uati. Qbchod dařil fc mU wýborně, a požehnánj
Bošj bylo ď njm; načrž opUstiw Gčbraltar odesscl
do GraUadh, a tam baUdU si zgrdnaw obchod swůg
ro,;ssjřil a ro;mnošil. Nrž Bůh powolal ho k fwě:
těgssjm wěcem, a šwlásstě abh zanechaw zčskUpo:
zemskčxho dusse lčdskč!pro nebe kUpowal. N powo:
lánj toto stalo fe Uásledowně:

Na fwatčho Seďastčalta, grhož památka se

B
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w Granadě ď obžwlásstnj slaonsij fwětjwá, ssrl
Jan do tak Ua;wanč anstewUp SrbastčaUskčx,kamž
UrfčjslUč mnošstwj lidU občho pohlawi a wesskerčho
stawU bylo fe šhrmllo, poslanchar Uehwhtečnťgssjho
ša těch časii ka;atele jchna š Aoilp, knčx;r fwatostj
šiwota wssrm ;námčeho. Gcho ká;anj, še pro Boha
wssr, č co Ueytrpčjho grst, trpěliwě mčxme fUč:ssrtč,a
raděgč č smrtč fe podrobitť, nešlč gedčm)m hixjchrm geg
Ura;ťtť, prohUalo gako ohnčwč ssiph srdce Janwo,
tak še prand:ǧ sl; wylčwage, lkáUjm a stčnánjm
cel!) kosiel UaplUil. WeřegUč pykal UpUj drUhdp
fpúcham)ch hřjchň a w prsa se bige, hlasitč wolal
k nebi o Uxčlofrdmstwj a fmčlowanj Takr waUsP
a wlasp fobč rwal, a Ulťre města probjhage, Ur:
obpčegně fe pčtworťl, tak žr lU;a Za Uim co ;a
ssjleUcem běhagjc, blatem a kamrUjm po něm há:
šela a kpgmt geg bčla Nčktrřj dobrj lide dowedlč
kagjrjho kU knězi Jann Aočlowč, ktcrpš radUge fc
; obrarer geho, w predfewšetj ho posilUťl, a wy
slechUUw Zpowěd geho, take potčxssťla radan a po:
Uwrj wšdh pixťfpětť mU sljbil. JaU ro;dal nynj
wssr rokoli měl, č wssj ;ásobU knšh a obra;ň, aUč
fwrchnjho oděwn fwčho Uessetixe,a stawě fe gakobh
ro;Umn ;bawext bpl, potnpn, hamx a Ubčtj ť wsse,
co Urwci;ami lU;a lťdn takowšmn w hřjssňř swč
lchkompslUostř čťnjwci, podiwnaxl trpělťwostj a tč:
chostj dnsse sxlássrl, aš Učkccřj mčssťaUč Uad Ujm fe

slitowmdsse whtrhmllč geg ; ruk Ulččnjků a ln;h a
do sspčtala choromyslnpch odew;dalč, kdr; ranamč,
hladem, tnhanwa;baU apodobUaU ka;nj hogrn bpl
Uslyssaw ctčhodný Aočla, co ďJaUem fe bhlo stalo,
poslal kněmn grdUoho zUčedlUijw fw!)ch, aby ho
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k dnwčixc w milosrdeslstwj Bošj powaUdil a na:
pomemll, bp pro Bolda žťwot sng radčgč slnxbě
bli;njbo občxtowal Po napomčUUtjtom anratila fe
tčchcčmpsl do ro;háraněho frdre Janwa, a š nj
č fwobora. Wa;eb zprosstěn obslnhowal ostatnj
chorč we sspitále wljdnau twciixj a trpěliwostj nrx
přemošrnml; Ueš čjm dčle zde dlel, tjm wjre rostla
talcha geho, wesskcrý šiwot swůg a wssj fle lxnssrx
i těla fpafenj a slnšbě UU;m)ch a chor!)chobětowali
i bx)tč grgich pčstannrm a otrem.

Dixjwe nrž k črmU fe odhodlal, pUtowal do
leadelonpp w Estremadnře, kdcxšod dáaUan dč:
wotwornci matka Bošj se rtjwala, aby fe grdnak
:a obdršrná giš dobrodčnj poděkowal, a gednak
takčx o pomor a o mčlost k bUdanrjm prarem a
podnikánjm prosil Na to gal se w Granadě dixjwj
na wcxregnčm txl:n prodawati, pošebnany w!)dělcxk
mri cbndě ro;dawage, wida pak, ;e mnoj me;č
nimi gsaU choixj a Ua;j a obpdlj Uxssrho Zbawrni,
nagal rokU 1540 dúm a Urččl geǧ ;a aUtočisstě
wssem, kteixjš ťxh ho potixebowalč. Přigjmal kašdixho
chndčho č chorěho; sám ge na plrrech fw:)ch do
domU Uosiwal, nU)wal gim nohp, Zixjdilpro Uě
postrle, šaopatixowal gr pokrmrm a lěkp, a abp o
dUssč takcx pčči měli, glx Uapomjnal, a aťxp sw. zpo:
wědj .eZBohrm fe fmjixili pewnč Usilowal, a tak
pološil ;čckladk bUdachmU řádu Miloskdm)ch erattj,
ktexý; aš Ua nasie éasP e.t wrlkhm prospěchrm a
U;itkrm chorč a nrmocnč darma piigjma a lrčj
Wsse to ciUilo mll Uxelkě w!)lobP, Zcho dečxlek
dalrko pixrw:)ssngjrj; protoš UUreUa sr widěl, oťxh:
watelr Granadskč o almUšnU prositi. Chodjwal
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dúm od domn, šcbřc a welkx)m hlaskm wolage, a
hlaď geho frdcc a dnssč proUťkagjcj bhl teUto:
„BUť.dte bratixi w Kristu Uepllailrgssj mťlofrde famč
k fobč a dubčxc si ččňtr!“ PodčwUčx toto šrbráni,
laskawá pčxče o chorč a Ull;nčx a Ue;čsstUá lásia kll
kašdčxmn otcwixcly UUl frdcxe, a rnce wssechllťch oby:
watrlň Gralladskx)ch: i poskytowalh mU ochotnč
wssrho, čchoš UU;U:)!U a chor!)m bylo tixeba, ano č
Učxktcxřj k Učxnm fe pixipogťwssr chorčx obslxchowatč

pomáhalč. Zwl.issrě arrťbisinp Gralladfk!), Petr
Guerrrrlxš, Uad ;kwčtánjxll mťlofrdnřho slstawn fe
radowal, bohatš podporp mll Udčlnge; a ǧrho pixš:
kladx.l Uá.slcxdowalč ť mno;j ginj bohatj a Uro;rl!j,
tak še tčmčix UikťxysspirčilU Učr Uefchášelo. Jl kdolxy

takčxbyl Jana, wida geg, aU wssc kn blahn bliž:
Ušho wynakládá, a an wlastnjho šiwota Uc:ssrtixčx,
bc; a!mUšUP propnstil? Pjssjť fanwěcj fpčsowatrlčx:
šr gednoho časn w králowskčxm sspťtále pro choro:
mxǧslUř, a práwš w tom, w křerřmš pixed časxǧJaU
fám chowáU bPl, ;hanm) oheú wypnkl. Ziwot
nmohých chor:)chbhl w patrUčm Uebe;prčenstwj. JaU
alc wchUUw fe š Urbe;peéexllstwjm wlastUjho šťwota
do pláposagjriho ohUě Ua swx:)ch plrcech UeonrUč,
ktrřiš bh gčllak by!ť Uhorrli, wyUňssrl, dřiwe Ue:
UstaUa, až wssťckUč šachráUčxUč b:ǧlč. Ačkoli w ohnč
scmo tam běhal, Uebplo aUť grmU, aUč kterčmU gi:
UčmU ď chorx)ch an Za wlaš Ussko;eno. WUitřUj
oheú horach lúskp bPl silněgssj Ueš oheň po:,rmsk!).

Gcho láska Uenšawjrala fe tolťko w au;kč!meše
sspitála, ale krom Učxhow;tahowala fe Ua wssechnp
chUdč a chorč. Wšdh ho boljwalo, kdxǧšslpssel, že Uě:
kdo Uan;i a bde trpj a ln takě dřjwe oddrchn si ne:

2333
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popřál, aš mn pomohl. Grho Upřjmná k člowěr
čenstwll láska wšdh měla některý prostředek poho:
towě, gjmšbp fe blčšnij pomohlo. Grdnčm kUpř.
dáwal p:xněščlaUpodporU, še pak doma klidně šiwi
býti mohli; gčm)m Zaopatřil djlo, še se mohlč pracj
rUkaU šiwiti; opět gčm)m přčfpěl dobraU radan;
slowrm, lxrbhlo fUad žádnč ;áleščtosti, w Ujšbh Jan
xžrwčděl buťx pomorč anrb afpoň dobrč! rady Udělčti.
Ze me;i tčxmč,gichš fe fw. Jan Ugjmal, takč Učkdy
UěktcxřjUrhodni byli, dosti Ulošná, ano fwatý JaU
býwal častěgi napoijáU, abh opatrněgi almnšnU
ro;dáwal, an trn amxb omxn gj UrpotixebUge. QU
řjkáwal: „Do toho mi Uic ner, ať fám si Za to
odpowj; ěcho gěx Udčlngč, Udělngč wr glnřnU Bo:
žjm a š lásih k blišnjmll.“ chrxnoho ěasU dowě:
děl fe Jan, še markhš Farifrnskh an Gindřich
ČG lšidcxm w Granadč dlj. Toho poprosil o al:
mUšnU, a obdršel od Učho a Uěktrr:)ch gim)ch pčmů
22 dnkútů. GťUdidich wěda, še zde žrcxla Ue;Učm
gest, chtčxl fe přefwědčiti, ;dali lásk.x Janowa k chU:
dým skUtrěUě tak welká a takč! tak nr„ščssrllá gest,
gak powěst o Uj ssla. Přestrogen ssel UlU tedh w
Uočnjm sscrU w aUstrrty a prosil o pomor řka: že
chUdý grst ;eman, krer!)š ;de pro gakaUsi fpra:
wedliwau pixi dljtč mUsi, a nrmá, z čeho by šiw
bpl. Jan mn dal hUrd wssrckypcxnj;e, grž nedlaxcho
před tjm w domě markyfa byl obdršcxl. Tato Ue:
zčsstmi láska, grUš nepixrmjtá, šdalč pro Boha prosicj
pomori ;asllchllge, ččli nir, pťrkwapčla Gčndixčchata:
kowaU radostj, še sstědrčmn dárcč drUhč!hodne neto:
liko dnk.isp Uaerátčl, přčdada padrsát pět kufů, ano:
brž poknd w Granadě fe zdršowal, každodeUUěhog:
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naU potrawan sspitál ;aopatřowal. „Skládrp po:
klad swňg w pixčká;ánjch (podlč pixčká;ánj) Nrp:
wpšssjho a profpěgc tobč wjre Uešli ;lato.“ (Si:
rach 29, l .

Dobroděglth lčdnmil Uestaral fe toltko o tě:
lefnc blaho blišnjbo fwcho, alr piedrwssjxxl o fpa:
stnj dussr pečč xnčl obracege ;wlasstč ;řrtrl wag
na djwky, kterčš bnd chUdoban, bnd qťnpmi wá:
ssněmč fwcdemǧ Urwinnost swaU bUd gi; ;mrhalp,
aneb afpoň we Uxelkemneer;pečenstwj k padU bhlp
Častčgi chodil k Učm, klekal pixrd Uě a si;awyma
oččma a milostm)mi slowp oera; Ukixť;owančxldoSpa:
sicele w rUkaU prosiwal a zapřifaldal ge, aby hixťssm)
šiwot opnstčlP a UtjkalP přjlrščtostč khijchn Často
po;rbnal Bnh fwate snaldp gcho a mnohe hlUborc
kleslč ofobh wrarelp fr Ua cestU káqUě a bá;Uč
Bošj, a Jan, aby gc budaUrjho pádU Uchránil,
pomáhal gťm, ǧak geU wčděl: gede prowdal ;a
sslrchemč mnšr, ginč, genš w ;dršrUlčwostč ščwy thč
chtělh, pracrmi opatixťl, aneb do klássterů přčwrdl.
Gak welice mU fpafrUj blišnjho Ua frdcč lršelo,
widj fe ;wlcisstě z UásledUgjrj Události. Gakl)si Yn:
tonjn Msčuxtixxi pixissel do GraUadh, abp fe mstčl
Uad wrať,rdlnikem bratra fwřho, Petrrm Belaško.
Nčxšjfe fand wpnrsl, ščwčl fe w mčstš rnsianstwjm
(fwodUirtwjm, knpljřstwjm); o fmjřenj ale ď wra:
šcxdlnjkem, aě w;árnč a wášUče ofob:ǧ o to snašně
ho kxPlPprosilP, slyssrti nechtčl. Sw. JaU dowěděw
fe o tom, Bol,dn wssc poraxxčrge, ssel, abp fmjixenj
mr;č oběma straUmUa ;pňfobčl, a rUsiaUa Ua rrstU
sprawedlnosti obrátil. Potkal ho Ua weťrgUč nlčrč,
a padUa pixed Uim na kolena, wptál,dl kťjšrk (gegž
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wšdy pixi foťxěUosil) takto wrce: „Tak odefť tobě
;dr wPobra;eUý Bťch, bratixe AUtonUe, gakoš gá
tč prosim, abhe.t nepřjtelč fwěmU odpnstil. No;waš,
,še Bňh ǧakkolč Urfmjmě milofrdný, Uikterak Uxilo:
t“rdenstwj nrprokč:še tčxln, kteřťš k blišstml Uxilosrdnč
UegfaU. Nepčxjtel twňg proťil krcw bratra twčho,
ale prwč prolčl pro twč i mš hixjchh teUto Bťch
twůg swaU krcxw, che máo tč stá.ti krew Shna
Bošjho odesitěnj profjcj, Ueš krew bratra o pomstU
wolagjcj.“ u Slowa tato plamrUnaUfrdečUostjpro:
Ursscná proUčkla prsa Zlntonjna, kterx)š takto odr
powčděl: „Bratře Jcne! Gá ořpanssrjm ;e frdee
aUhlainmU Uexpřitrlifwšlml, a chrč bx)ti grho přj:
:elem a lw.x)m towarhssent: pomo; in, aťxh dUsse
:Uú kU Zkáše Uepřissla. Gú tč powekn do šalč:ixe,
abh wě;rň přčssel Ua fwobodn, tp alr doweď mne
do sspčtála, abPch š teban Bohu a chnd!)m flaU:
ščl.“. . . Wč;rň ťchl propusstěsl, oťxaxnepixátelš se
fmjřčli, a oba ssťč9 Janem slnšbčxBošj a blišUjho
fe obětowat. „Swlekmlce š sixbe starěho cxlowčka
Z sintkp geho . .. oťdlcčtefe gako waoler Bošj,
čwatj a BohU milj w stixcwamilosrdeUstwj, w do:
ť)rotčwost, pokorn, mjrnost, trpčliwost: fUássegjre
qeden drnhřho a odpaxlsstčgjre fobě wrspolek, mcilč
kdo proti komn gakaU šalobn, gakoě. č Pán odeo
stťl wám, tak i wP.“ (Kolof. 3, 9. 12. 13.)

S tčmito lnilofrdm)mč siUtkP fpoǧowal fw.
Jan stálaU trpělčwost we wssech protčwenstwjch a
prwnost we wssechbolestech. Modlčtba a fpasitedlnú
rozgjmámj býwala geho Uehwětssj ňtčchaU a obpš
črgnan pracj w prá;de)ch hodčncich, a to geg něč:
Uilo tak pokorným a tčchým, že šúdUá chwcřla, od: .
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kUdkolč přčjsla, nebyla ď to, dost mcilo gjm po:
hnantč; a pjsse fe, še kdhš gednaU U králowskčxho
stolU od krcile i prňw geho wclkč fe mU proka;owalh
poctiwosiť, on tak fe chowal, gako by se ho to anč
Uen)kalo: a naopak ofoby, kterčš mn lcily, pow;bn:
qowal wsselčkýmť dobrodinimč, abp mn weřegně fpj:
lalh. Pro th a mnohč gčnč ctnostč dal mn bčsknp
TUdrUskh př,egmj Jan Božj, a takč!Zwlcisstnj oděw
pixedepfal.

Nrustcilč starostč a Uamáhánj pro blaho blč:
šnjho podrhlh ;drawj sxdatčboJaUa, a konečněgeg,
an fe bpl w čaš welkě powodně ;astUdčl, Ua loše
Uwrl,dlp. Nrpprw Ukr!)wal sire chnrawost fwan, abh
chUdj fe nr;armaUtčli, ale konrčně pixedre UlchnaUti
mUsil. xA tU Učkteřj pn;eUi wčtssj horliwostj neš
opatrnostj obšalowalč geg U arcčbčsknpa Granad:
slčho Petra GUrrrra wčnjce geg: še we sspčtálc
powaleče a darebnč! ženslčx přechowáwá a chUdč tndh
;krarUge. LlrcibčskUp nexwčda Učc o gčho nesnocč,
kášal grg k fobě po!dolatč a whtx)kal mU, co protč
Uěnm fe bplo doneslo. Ale Jan odpowčdčl w po:
koře a Urtčwostč: še we sspitále on fám gedčm)m
gest hřjssnjkem, a še ;aslUhUgc abp wyhnám bhl,
a poUěwadš Bťch nad dobrd)mč a nad hixjssnjkpflunce
fwč! w;chci;ctč nrcbáwá, nemošno ty, kterčš ostatnjch
gfaU Uedokonalegssj, š donm Páně odchnati, Zwlásstě
an mimo to ginčxho a:ltočisstč Uemagj. Tato po:
korná a slraUssenci odpowěď ljbila fe welire bčsin:
powi, kterýš mčlostčwč geg propUstil, ochranU a po:
moc mU slibnge. Yle Jan Upadl kdr;p Ua to do
tak těškčxnemori, še che z nj nepowstal. Zname:
nage, že od chndl)chbratrň fwých ro;lanččti fe Umsi,
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sepfal wssrckrU domárj Uábptrk, Ua;namenal wssrcky
wčřčtcle sspčtč:la i co gim powinwowán bpl, a we:
sskrrč šálršitosič w pořádek Uwrdl, a ;práwU nade
wssjm do rUkan AUtonjUa Wlmetixxi slošil.

Powěsi o gcho nrbe;peěnčx nemori ro;nesla se
střelhbťtč po Granadě a lidčď wssrho siawU a po:
wolánj nawsstěwowali geg, wssjm, ěeho Urmocný
potřebngr, ho podporUgjre. Grdna sslechetnčxpanj,
Nnna Qsorča, Umohhmč proďbami a pixemlanci:
njm pixčnntila geg, alch se do gegiho domU pixe:
stěhowat. Pláče a nářkn Uebplo anč konce, kdyš
geg odncissrli. QU fám dle mošmostť se ;mnšiw,
potěssil chorých, a pošchnaw gim prosil, abp ;a
Uěho fe modlili. J ,;deansstěwowali geg obpwa:
telě GraUadsstj, a mr;č Učmč takř arribiskxlp, tašjcj
fe, zdalibp co měl, ro by ho žnepokogowaloe? Na:
češ Jan núsledownč odpoweděl: „Tři wěcč nme
sanšj; prwnj še ;a tolčkcrá doťxrodiniBohU tak ne:
dokonale gfrm slaušil; drnhčl še tolčk chndých a sip:
dliw:)ch sice č od ohawnosti k pokánj přiwedem)ch
opnstiti mnsim, a tixctj ǧfaU dllchp, kterč gsem š láskp
k BohU Uččnil.“ A tU w;táhna rUkU wpňal spiš,
w nčxmš dlnhy frpsciwh bplh, a ldčskxlpowťgeg ode:
wždal U wnitrnosirch pohmct prawil k Učme bi:
fknp: „SyUU můg! bUd dobrč! Uaděge. Z ohledU
prwuj wčxci kanfcy w neskončene žasilchp Ukřišo:

wanrho Spasitrltx ChUdčxprčgjmám ga pod fwaU
ochrann a což dlnhem ;ňweš, ga ;aprawjm, slč:
bnge UččUiti tak Zako bhš tp ťxyl UččUil“

Znamenage, že hodinka ro,;laUěer sc bljšj, po:
silnčl se swátostmč š skxanssrnosij a dxmanruosij, kto:
rauš fe wssicknčwždělalč, a pak wsianaz lo;e po:
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klckl, a dlalchan chwjlč Ua křjš w rošgjmánj hlc:
dčl, a koUrěUčprawčl hlasitč a fro;UmitrlUě: „Je:
žjssč, w rUrr twčxporaUčjm dllssč swan!“ a w tom
dUssr od těla se oddělčla, w 55. roce wěkU a w
12., co slUšbč chorých fe šaswětčl. Pohřeb glxho
bpl Uad mer slawm), Ucboť i Bňh mUohHmč zá:
zrakp slUšrkajka fwčxho oslawčl. Rokll 1690 pro:
hlásil papeš LlleraUdrr 7111. JaUa ;a swatčxho.

Tak bpl Jaw gako oblošem“x „šahrada, gako
stUdUčcr,grgjš goodh eryfchlh. QU w;dělal, rož
od dáwna pnsiřho bhlo, a w deU ;l:), w den fmrti
faUdU wyfwobodčl geg Hofpodin.

N o ž g j m á n i.

„Bijtr milofrdnj bratřj samč k foldčx,a famč
fobč dobře ččňtr!“ tak řjkáwal Jan Bošj o almUšnU
profr. W slowech těch wrlká prawda gest obsašcna:
Milosrdm) k sobě gest, kdoš pro Boha blčšnjmn mč:
lofrdeslstwj proka;nge, a dobře fobč ččnj, kdoš blčš:
njho w čaď UaU;r neopaxlsstj. Mčlosrdrnstwj přč:
Uássj Uám ša ščwa č po fmrtč hogwě owocr. Ga:
kaU slastj nenaplň:lge Uáš wčdomj, kdhš gfmr chU:
dčme blišnij pomohli? Q, kěšbybohatj a moch
grn gcdenkrátc fe chtčxlčpřeswčxdččtč, žr Uch wětssj
slastč Uad slast, a sladssj radosič nad radost, ktrraUš
mčlostdenstwj w útrobě nassj plodj! Y šdališ pak
w čaš wlastUj potixeťch opUsslěU a bcxz pomorč šů:
stane teň, kdoš rád a sstčxdřew ri;j UaU;č pomá:
hal? Gděte a wť;tr! ;daliž Uršchnci Bňh statkň
a gměnj sstčxdrýcha mčlofrdm)ch dúrců? Nestřádúme
si milosrdeUstwjm pokladň pro b:ldanrnosi? nrbýwá
takč Bňh milofrdný a milostiwý ktěm, kteřjž rúdč
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milofrdrnstwx proka;ngj? LllmnšnaUprawj fw YU:
gnstčU Ukladáš prnj;e U Boha na aUroky: ;dr pťlg:
čquš, tam ;aš ti anrarer bUde;šde dawaš wěeť
polUjgeqjcj, tam ale oďdršjš UrpomiqčtlxdlnčxA pro:
toš UUl;e chUd:) takto k bohatěmU Ullnwčti: „Wi;,
;dali ga almU;nU twaU pixčgjmage, tobě wčtsslho
ščskn UeprčUassjm, Uešlč th mUč? Uexťwťkdyby Uiktxo
darU tlďčho Uebral gakl si wpmčnjš Urbe ;a šrmske
;boši? Pohrdey mnan, paklč tč tirba Uenj takr mi:
lostč Toho, kterx)š tebc i xUUestwoixil.“ u Podo:
bUčxpjsse takč fw. Basilitle.i, ixka: še Zako obilj tomU
nščtek nefe, kdoš ge rošsil: tak takčx chlěb UdčleUý
dárrč tolčko b:)wčx profpěssm).

„Blahoslaweněgč gcst dátč, Uežbráti.“ (Skutk.
Aposst. 20, 35.)

„Dáwchte a dámo wám bUde: mer dobraU
a natlačcUaU a UatřrfrUaU a osUtaU dagjť w lňUo
Uassr. Tanš šagčstčxměraU, kteran měřiti bUdetr,
bnde wam šafo odměreno“ (Lnk 6 38)

„Gako Ua aUrok pllqčUgr HofpodčnU, kdoš fe
fmilowawa Uad chUdPxU Quť ;a dobrodinj odplatj
grmn“ (Prjsl 19 17)

„Kdo dáwá chndělml, Urbndeť ml;etč; ale kdoš
Uedbá na prosirjho, trpčti bUdr Uedostatek.“ (Pixjsl.

, 7e)
„Zawřč almUšUU w frdri chUdčho, a ant

wpprosi tebe še wsscho zlčho.“ (Ekk. 29, 15.)

M o d l i tď a.

Nošněť o Pane! na přjmlUwU fw. Jana w
srdcjch nassich plalnen prawč lxáskh, bpchom wadp
fwč napranxilč, ďlťžUimxl fwčmU horlčwč slaUžčli, a
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milosrdnhmi siUtky Tobě, genž láska gsi, wždy ch
a ch fe podobalč. Amen.

Dneď se takč swětj: W ?lntinoc w Egdptč sw Filemona
a Apollonia Uulčedl,geni po mnohých mnkach skatl byli; tamtč;
sro Artana Theotika a tťech giných, kteťji Utopeni byli; w Ni:
koUledii swat QUintilla bisknpa mnčedlnjla; w Karthagině snm:t
Boucia, gahna a towaryeestat Cdpriana we Uxdhnansle gelo;

w Tlsrice fw Cyrilla bix upa Rořata, Feliše a mUohých glných;w Toletč we Spaňbelsku sw Ju lana biskupa a wd;nawače; w
Anglii snx Feliťe biskupa a blabozwťsta we wýchodnj Anglii

9. Žiwot fwaté Ferantisskyijské.
(R. Un:o.)

Sw. Frantčsska dáwá nám patrm) důka;, še
člowčk w kašdřnl stawU a w kašdčm powolánj Bohn
dokonale slanščtť mňše. BUlať ščwa w stawU pa:
nenskčm, w stawn Uxanščxlskčma w stawU wdow:
siěm; oplýwala bol,:atstwjma;ápasila š bjdan; přálo
gj sstěstj, a Uehody w patách gi stjhaly; b:)wala
w spolrčnostech ofob dUstogných a w;ncssent)chn a
trawila ;čwot w faxtkromnostť,w;dalrna hlUkn fwět:
stčho; a Uťcmčnčx we wssech tťcb pixjpadUostrch byla
wšorrm dokonalosti kixrsianskčx,fwým ščwotem doka:
qngjc: še těm, kteřjš Boha mčll:gj, wsseckpwěri na:
pomahagj k dobrčxmn.

Frantčsska se narodila rokU 1384 w Řlmě,
odedš i ŘjmskaU slUgcx,,; rodinp bohatč! welmia
wznessene Oter gegj gmenowal se Pawol Bmxo
a matka Jakrlina (Jacabčsla) Rofredrschi. Prin
Bčch gč obdaixčl tak ob;wlásstnjmi mťlostmi, še kašdý
bndachj swatost gegj předpowjdal. Gčš w dětinských
letčch mohla se Ua Uj po;orowati skromná a prostá
dUssex,frdce antlorčtč, nxysl nábošná a mrawh nr:
anholmčx, a tcnkráte takč giž milowala čistotU w
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takowč! mjře, še pohled anrb dotantj fe těla fwčho
beš bolesič frdre fněstč nemohla; dětčnská wprašenj
neměla pro ni šádnš wnady, ale tjm wjre gj tě:
ssjwala faukromnost, modlčtba, ro;gjmcinj a fwatá
čtenj; a paklč kdy swědomj ; poklefkn gč wčnčlo,
přjsně ša to fr kála. Tpto owssem dobrč wlasinosti
fw. Frantisskp rostachmč lčty takě rostlp U welkě
mjře a ona, gakkolč teprw gen aď glxdencirtelet stará,
a ačkolč w hognostč a ro;kossech wychowaUá, na:
hljšela marnost a galowost wsseho swětskčho ;bošj,
a še do klásstera wstanpj, rodččňm fwým fe wh:
šnala. Kteixjšto ale tomU fwolťti Ucchtjee, xasljbčlč
gš Wawixinrowč Ponrčanowč, gednomxl sslechrtnčnm
ijaml, ša něhož fe takč!pošděgi, poslnssna rady
rodččň, gako radp Bošj, ač ď bolcstUým skdrem
prowdala.

Gakkolč Poncčanč bhl mUš dokonalx) a ssle:
chcxtm) č takč wssj láskp aUplnč hodm), a ačkolč
wěděl, šo choť rnkaxl fwaU nessťastnan nečinj: nr:
mohl si předre toho tagčtč, že gest to welčkú a
w;ámxá občť, kteraUš mU Frantčsska přčnesla, kdyš
potlačjc náklonnost fwau ku klcissterUij a fwo:
bodnčmxl stawU, ;a mUše fe wdala. Tpto ňwahh
ro;mnošťly U Ponriana wáinost a náklonnost k chotč
swčč, kterhš fe proto wssemošně fnašil, aby milo:
wanč faUkromnostč a ode wsscho fwčta w;dále:
nosti tak wclčre nrpohřessowala. Z dal gj na wůlč,
zdalč do fpolečnostj w;árných panj chodčtčanrb ra:
děgč w domárnostč a fankromnč ščwa bx)ti chre. Fran:
tčsska, gjš od dčtinstwj nepsladssj radostj b!)walo a
wyraženjm neymilrgssjm Bohu slmlžčti, wpwolila
si faxlkromnost a samotxl, a mjsto swětských radostj
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a wefel!)ch kratochwjlj, kterešto be; toho často bUd
famh w fobě hřjssnčxbýwagj, anrb afpoň hřjchp
plodj a sskodU na dnssč a na těle pixinássegj, raděgč
fe kochala w Uxodlťtbcich,w fwatčm čtenj a w fpa:
sitedlnčm ro;gjmcinj. Mčmo to co Uchdokonalegč
plnila wrsskcrě powinnostč, kterřš co manželce, matrcx
anrb hofpodhnč přincilešegi. K manť;eli mčla fe
wšdh wljdně a laskawě, čťnčla nm wssecko, coš mU
gen na očjch wčděla, wůle geho bpla wšdp ochotně
a brdliwě pčlna. Za to bhl k nj takč Ponriani
nad mer lafkaw a cesan silaU dussr fwě gi miloe
wal, a tak po 40 lrt w slasti a strasti gedna dUsse
a gcho tělo fpolU šiwi gfaUcc, w;orem manšel:
stwa fr stali. Frantisska gesť ona statečná žrna, o
Ujš fe pjsse: „Důwěinge se w Ui srdre mUše gegjho
a Ziskn Uemá nrdostatkn, proka;nge mU dobrčr a nr
;lč po wssrckP dnp šiwota fwřho. RUkU fwaU ote:
wřela nU;Uě:UU a dlaně swč w;tčchla k chUdčUm.
Usta swá otewixola maUdrosti a ;ákon milostiwosti
na ga;PkU grgjm; fpatřila stcx;kh domU swčxho, a
chlrba ;ahcilěiwa gfaUr negrdla. Powstali synowš
gexgj a nepblahoslawrněgssj naž!)wali, a mUš gegj
chwálil gi.“ (Pixjsl. Zl.)

Po fmrtť tchhně sw“e přčgala Frantisslea, ač:
kolť gesstě wcxlmč mladá, ;práwU a wedenj ro;fa“:
hlčho hofpodářstwj, a wedla ge š takowaU opm
trnostj a obe;řrtnostj, šr wssickUčfr tomU diwili.
Tpto wssak starosti Uemohlp anč okamšitě w dnssi
gegj stcile w BohU fhromcišděnč dost malč ro;tršč:
tostč ;půfobťti, wšdp wěděla Zcilcšitosti fwč tak Ufpo:
čádatč, še gj takě dosii čan ;býwalo k modlitbám
a k ro;gjmánj kU zpra“wč Božj a kn přčgjmánj
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Nepfwětěgssj fwátosti. S čelrdj fwaU Uaklčxdala
wždh wldeě, za bratch a festrp gi magjc, wsz:
f;owala gč k bohabognostč a fwornosti; modljwala
fc š Uj wečernj č gčUe modlitbp, čjtala gj nabo;ne
kUčhy a Upadl:lč ktcr:) ; nčch do Uemorť, co matka
o Uěg fe staráwala. „My chodjmr„“ řjkáwala, „do
sspčtálů poslnhowat cč;jm chorým, proňohchom toho
ď podobnaxt laskaU fwym wlastnjm Ueproka;owalče?“
Z gegjho domu eryssrl ťadm) chndy br; sstědre
almnšnp a ňtrchy, ano anč tč, kteřjš bUd ;ebratč
Uemohli aneb .zebrati fe stpdělť, apomeUUtč Uebylč;
gako anděl strášm) bpla FraUtčsska ochranaxl a po:
mornicj wssem, kreřj; pomorč potixelxowalč,a šwlasstě
w čaď drahoty tak welka dobrodčnj gčm proka;o:
wala, že manšrl o dům wag boqe fe, gj w tom
brančl ale ldogně Bošj mčlostj ro;množrxxe ;afobp
wymohlp gj opět anpanU fwobořn.

Manžrlstwj gegj bplo takčx !xětmčpošchnáno.
Frantčsska ž wlastnj ;kUsserstč wčdaUc, že sjmě
bá;nč Bošj, nxcilč fe UgmaUtč a owore Učstč, w
aUrlčx frdcr fe sjtč mUsi: anhkala djtkP giš w aUr:
lřm Uxčkn j;bošUosti a lciste Bošj; bhstrx)m okcm
bděla Uad gegčch Urwitmostj, a pcčlčwě wsse, co po:
rUsschm hrošilo, odstraňowala. Nrslussnč!obra;P,
UrrUdUč knihy a fpčfp Ucřrnččwostč plodjrj a žťwjrj
byly wssecky odstrauěny a w oheň wmetány. ou
Klefá:li kázeú a ro;mnošUge:lč fe fwňdnčrtwj, kdoš
tjm wčUeU, Ur:li ;hnsta rodččowč!, kteixjš přjkladcm
a ncxdbalostj fwaU děti fwč kU ;ká;e a kU ;haně
wcdaU. „Grstlčše pak kdo o swč pčěr nrmá .
glxst horssj Ueš Urwěřjcť. (1. Tim. 5. 8.)

Poncčanč widčl se w chotč fwč FraUtčssre Ur:
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wýsiowně blašeUhm Býtč a proto gj dal Ua wůli
konati, co bh fe gj koli k ;welebenjBoha přjhod:
ným býtč zdálo, žádxchch překášrk gj w cestU Ue:
klada. TU teprw počala bohabogná šena tčlo fwč
tUhaU ká;nj mrtwitč. Qdťekla fr wjna, rhb a wsseho,
co bp koli tělerosti a flxaPslům lahodčlo, masa Ur:
gjdala Ueš w Uemorč„a twrdý chlčxbbýwal gj Uep:
milegssjm pokrmem. Castokrč:te takč stalo fe, že z
U;lůw chndhch fUchh chleb wyndawala co lahUde
pro febe geg schowawaqu, a čerstwr a dobrčxkrmč
gim dčxwala Šat a oděw qrgj bPl fprostp a hrpr,
a platno anč w čaš nenwri na tělo grgj Uepřixslo.
Dkxtkp, ktechmiš se mrstáwala, bplh opatřeny ostr!)mi
šele,;m)mi hácčkp a Ua nal,dčxm těle Uosila šjUčnč
rancho. Přitom byla takě nad mjrn pokornčx,pokládá:
wala fe za ftwořenj Učpnchodněgssj a klrsla:li ;e sla:
bosti lidskř gen dost málo, i hUed fe ;a to pixjfně tre:
stala a welicr kála. W pokoře fwř chodila takř
;a mčxstodo wťnire sbjrat dřjwj a bnjd fama do
mčxsta ge nosila anrb na me;kU wo;ila, chnda)m ge
dáwagjr. Na chqdč fama šeldrciwala a nčxkdhtakč
me;i Uimi frdáwala. PomnčxUj Ua hixjchh lčdskřpú:
sobjwalo gj wrlikaU bolexsia fprawedliwým hněwem
gi Uaplňowalo. Ro;gjmáwala si častopřrhořkěUmn:
čer Páňč a Ur;ixjdkatak hlnbore fr w ro;gjmánj
zabrala, še aš rámp a bolesti Ua rnkan a na no:
han cjtila. W modler bhla tak pokogUřxhodUcha,
že gi Urtoliko Uir nrmohlo nytrhnanti, anoerš ieť

takr Ua wsseckynehody a strasti fwr žapoijala
Bohabogm) a dobroděgmo ;čwot fw. Franti:

sikh ro Uesl fe ťxro po relčxmŘjmě a mnohe Urox
Zčxnča wzarUe panj Zardčwssc fč Uad marnompslxwstj
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swan, odřekly fe wsscch ro;kossj a wssj fwčtstř Uád:
hconstč a sw. Frantčssky Ua cestč kn ctnostť ro nch:
úsilněgi Uáslcdowalp. J fpogilh fe w bratrstwo a
pod ochranaU blahoslawcnč Pamxh Marťe, knčšj
;ákona Olťwrtslčho Za fwčx ;práwrc a řcdčtele na
drá;e kn dokonalostč si wywoliwssc. NUdowř bra:
trstwa Ueskládali slawm)ch slčbů ani eransstělč
domowa fwřlw anii šwlásstnjm odčwrm od ginýcb
pancn a šen fe ljssčli, nobrž prostě tolčko ;ákonp
BcUcdičtiUskč! Zachowáwalč.

Koho Bůh miluge, toho i trcsce. Takč fw.
Frantisska starč tčto prawdp na fobč ;akUsila,
mUohýmč nchodami stjhčma gfanc. Toho čan pa:
Uowalh we Wlassjch rošbroge a wogny, ša gc:
gťchštrwánj PoUcčan rokn 1113 erinnč Ua stat:
cjch trestán, a Ze ;emč whpowě;ch bpl, a gcho mxy:
starssj fhn Jan pixissel do Zagctj. Thto Uchody ne:
;kormantilh gj, ani důwěrp gegj w prošřrtedonst
Bošj Ucpodrplh, anobrž Uprwnčly. „Bůh dal,“ řj:
kádoala ď bohabogm)m Jobcm, „Bňh w;al. Tč:
ssjm fe ;r ;tráty, pončwadš Pém Bňh tomU tak
chtěl. Nr.chť Ua Umr Bůh fesslc, rokoliwčxk, wškay
budu fwatř grho gmčxno welebitč a oslawowatie“
Po skončmých rů;Uicjcb nawrátilh fe opět doby klčd:
nčgssj a Poncťaui dostal statkh swč!Ua;pčt. chnak
thto siřjdagjcj fc Urhodh a gednak Ussťechtilčrtnostč
fw. FrantťsskP pixcswčdččly takcxPonriana, še krom
Boha mťlowati wsse Ua fwětč Uenj Učc Ucš nmr:

nost aitrč:penj dUssr, a protož ďúd prosl:ám maU,
želkh xcčwolil o ždršenliwosi ho šádagicj a takčx
ochotUě gň pomčchal klásster stawčti, grnš měl aU:
ločisstěm bhti panncim a ženám;x fwětU a wssi ncid:
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heonstč gcho Umjragjcjm. Do tčhoš klásstrra Uwe:
dem) zcikon bpl ;cikon Benrdčktinskh, k nčmUž se
gesstě nčkterá ;wlásstUj prawťdla přťpogila, a tak
pološil fe ;aklad k Uowrmu řadu, gemUš Oblatčnskp
řjkalč, proto;e slawne sliby negmenowalč fe l):o.
fšššio nol!r; 0d1ewtio rož šnamena tolčkro oběť
To se stalo r 1433 a papr; Engen M po čtp:
rech letech nowč těto řcholc potwrdčl.

Dokawád Poncianť Ua ščwU bhl, Urmohla
Frantčsska do klásstrra wstaUpčti, gessto maUšel grgj
w bitwách mnoh!)mi ranamč šrmdlcn a stálo Ue:
moren gegj pomocč a obslaUšenj potřebowal. Alc
po geho fmrti spořádala wesskerč! ,šáležitostč fwč a
nedbagjr na sUašUčprošby fpna fwčho, šádala w
nehhlxlbssjpokoře, aby do Zákona leatinek pixignmta
bhla r. 1437 dne 21. bixrzna. Se frdcčnau radostj
ijtalp gč šeikonnice a gednohlafně, aby gegťchwe:
lebnml matkan a předstawcnalt bpla, prosily. Llle
ona chrčla w pokoře fwč mešť nčmi Uryposlednčgssi
býtč a protoš práre Urhprotčwnčďssj š Urpwčxtssj
ochotUostj whkouáwala, ano gednaU, kdhš fe chera
festrám nedostciwalo, chtčla žebrat gjti. Předstawrná
alcx klcisstera bránjc toUUl, prawčla, šeldy radčxgč
fama šebrotaU ssla, Urš alxh fe Frantissre w tom
powokilo; naččš tato odpowčdčla: „Danánt, še
Bčch gčnak fe o náš postarú.“ A w;awssč ;bptkh
chleba, pošehnala gich a předkládala frstrúm w ta:
kowč hognostč, ro lxp Ua dwa dnč byko postačowalo.
Na rožka; fwčho ;powěďlnjka mllsila koncčnč;práth
kleisstrra Ua srbe w;jtč, gčš takč aš do swč! fmrtč dršcla,
gfaUc pťjkladem pokorp, chlldoby a Ueljčenč! poboža
Uostč. Gegi napoanťnánj podobalo fe profbám a
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mjruplna reě gegjš takowan silan ňadra a frdce
pronikala, že nikdo wzdorowati Ucmohl. Qna takč
w Uorť nawsstěwowáwala festrp fwčxa w;bn;owala
gr kbdčnj a bedliwosti, a peanU rnkaU U;dU
ka;ně w klasstrřrUdr;owala, slowrm na nj naplnila se
rrč fw Pawla, giš kŘjmamlm napfal řka: „W pra:
cech bUdtr Ueleniwj; dnchrm wranrj; Pčxml slan:
;jrj; naděgj se radngjcj; w fan;rnj trpělčwj; Ua
modlitbť Ustawiěnj u Nrbudte opatrnj famť U
srbe.“(Řjm 12 11 16)

Za takowe rtnosti nadat gj Hofpodin mno:
hx)mč neoťxyěegnhmi milostmi. Často bPla wjdána
U whtršenj; ;grwowal fe gj anděl strášm) a stále
po bokn gj kráěel,trnkrát trprw gč opansstěgcx,kdyš
klrsala w malom:ǧslnost anrb fe Uad pracemi fw:)mč
mržela, aneb ginak fe prohřessila. Z toho mohla
fnadno nahlědatč, že Hofpodčnn, nad odew;dánj se
do wůyle gcho, Uic milegssjho Urnj. u

Cthrh lčta bpla giš Frantisska w podiwn ho:
dnč fwatosti me;i srstramč w klássteře šiwa, an syn
gegj ncpstarssj Jan nebe;pečnč na hlawničkU se roš:
stonal. Aťxy ho potčxssila a Ua ;aopatřrnj:st při:
prawila, odebrala fe prowá;rna grdnau frstran do
domU grho. Nebe;peěrnstwj giš pominnlo, an se
pošdrawowal. Wracegjc fe do klásstrra, Upadla
fama do tčxžkčknemoci, načeš fe opět na ro;ka; ;po:
wědlnjka swčho do domn sPUa fwčho nawrčxtila.
W;dalenn bptč od festrr fwých pricha; rlo gj owssem
za tč;ko, wssak poslUssnost tč oběti šadala. Frantisska
Znamrnala lxr;o, še ; loše che nepowstcme S nrh:
wčxtssjwraucnostj dala fe UPnj ;aopatixiti swátostlni.
Gasná twciř a wljdná mPsl erpnstilh gj po celh
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čaď Urmoci, ano i tU gesstě wssrckp zname wzbne
zowala k ctnostnemU obcowánj a fesirám horliwpmč
slowy powolanj gegich na frdre kladla J syUa
fwěho ponapomemlwssi modlila fe nčkolik hodin w
tichosti, a modljc fr skonala dnr 9. března rokU
1440, 56 let stará gfaUc.

Po fmrti grgj siali se mnošj Zál;rakowč!a lid
hned gi co swataU ctil; ale za swatan teprw
papež Pawel 7. rokU 1608 gi prohlásil. Gegj
fwatč cělo pochowáno bplo w kosicle pmmy Maric
Nowčx, odkndž lěra 1638 dnr 24. frpna wpzdwi:
ženo, a do skwostwčho hrobn w těmž kosťele pox
ložrno bplo.

RozgjmáUj.
Porownáwáme:li žiwot fwůg še žťwotemsw.

Frantčssky, ach Uastogte! gak wadnýmť se bhtt fhle:,
dáwáme! Gelikoš ona wšdp a wc wssech přjpad:
Uostechšťwota fwčho stále zákonů Božjch pilna bhla,
a starostč a pščc o wěri nebrskě whbornč š starostmč
a ď pčxčj o wěcč pozcmskř a tělesně w slwd Uwá:
dčla: mp bidnjci podobáme fc chorčmn, genš tanžj
raděgi po tom coi sskodj, Urž co profpjwci. Nám
kašdá giná práce gest milegssj, nrž práre o nasse spa:
srnj, a loporčnj obcbodnjkůw a knpcúw, nebežpečensiwj
wogákňw, pixebděnč nori Učených fwědčj protč nám
a z lrnostč winnj Uáď, kteřjžto pozemskčho šťslU Uad
fpafenj wěčnč si wážjmr, to gest: minaure wěc, za
stjncm běháme. O wišmej, že nebe fnciže se do:
bUde, ne; fe promcha, nrboš rtUostč Uestogj Uaď toltk
namáhanj, gako hřjchowe a zločťnp Gho Krčstowo
sladssj gcst a břjmě gcho lchěj, než gho dablowo

Žtwo:owé Swmých x
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a břjmě hřjssných žádosti. Y předc, u gaký to mx:
fmpsl! u raděgi pod břemrnrm tělrfnosii slpjme, než
abpchom gho Kristowo nrflč. thbpchom gen de:
fát:) djl prárr a čafn, ktrrý wpnakládámr na Zisk
pozemstý, obětowali na fpasrnj drlsse fwě, ý gak
bpchom fe bljščlť k dokonalostč, gak fnadno bpchom
fwatými fe stalč; ale takto. .. pjljme dobrowolně
w zahpmltj.

„Yš dokawád maliěri milowarč bndetr dčtinstwj,
a blažni tčch wěrj, ktrrčxš gim gfall sskodlčwe, ša:
datč bUdaU, a nrmandřj nrnáwidčxriUměnj?“ (Prjsl
1 22) x

„Synowř tohoto swěta opatruegssj gfan, nr;si
fpnowčxfwčxtla w pokolenj fwřm.“ (Lnk. 16,8.)

„Ustálč gfme na restě nrprawosič a Zatrarer,
a chodčlč gfme po rrstách nefnadných, cestp pak
Páně nerali gsme.“ (Mandr. 5, 7.)

M o d l č t b a.

Q Božr, lásko má! nropansstěg mne, frdce
mř gest plno hoixkostča bolrsti, nrdrp, abpch zahp:
UUl! Bjdnp gfa, nrmohll be; Tebe fpasrU bpti, tp
gedťnc mnšeš mne podlčxfwatr wsllr fwe obnowiti
UčiU to, o Pane, lásko ma! Ueb mnšrš to Uččnitč
Udčxl frdri mřmU gakš Učinčl horliwe slnšaxbxxčci
swe, sw Frantčssre, fwětla siocho a plnostč swe
tnčlostť, š čjmž Uadan do dobroljbr;ne wnle Twč
sr odewzdawam! Ktcrp bUd pošchnam) po wsseckp
wěkh wčknw. Ymrn

n Dneš se talč swětj: W Nyďťe sw Řčboťc bratra sw Bao
silia, pťjgmjm Welkšbo; wBarcelone sw Baciana, biskUpactnostmi
a wýmluwnosti powčstnčho; w Bononii swate Kateťinh, pňmw a
abatyfsc, xs 1463; w YorkU blahosl Bosa, biskUpa, f 686 sw
Bitala, opata zakona BasiltaUstčhow Llrmentum a Radolle, ř 99:
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ud. Ziwot čtyťidceti mnčodlnjkůw
Sebastcnsk.šňx.

deš Licininš Uad whchodnjmi ;emčxmifamo:
wladn ijskeho rjfařstwj obdršrl a w dobrčxmsro:
;Umčnj š Konstantinem Welikhm stoge, krestannm
fwobodně wjrn fwau wp;náwatč powolil: podobalo
fe, še rjrkwi Utčssrněgssja pokogněgssj doby nastalp
Ale mimo Uadanj ro dwogčlč se oba rjsax:xowr, a
Birinčnš gfa grsstč pohanem, gakobh Ua w;dox Kone
stantinowi, křrsianhpron:islrdowati počal. Mandát
k pronňsledowcřnj gich bhl takř Jlǧrikolowi, wlařařť
w Menssj Armrnii dornčen, ktcrýš kdhš rextl, še na
ro;ka; rjsaře Lirinia wssicknč modlám občxtowati a
klančti fe magj: wystalxpilo ;e ssiku wogenskčxho
čtyřidret mušúw prostofrdečně wh;nňwagjrjch, še kře:
fťani gfaU, a še šňdná muka gich Urpixinntj, abh
fr Kústa odřeklč. Gmřna gegčch gfan gak Ucisle:
dUge: Kwirion, Kandidnď, Domxlnš, Meliton, Do:
micicinnď, Enxlorinš, Sisinnťnš, Herakliuš, Ale:
rander, Klandinš Athanasiná Balenď, Hrlťannď
Helidikn., learinš, Bibianuš, Heliaš Theodulnš,
Chrťslllš, FlaďiUŽ, SrtoeriannZ, Balerinš, Čhndion,
Sarerdon, Priškllš, Euthchčllš, EUchcheš,Smar
ragduš, Filoktemon, Žletiuš, Nikolanš, Bysima:
chUš, Theosiluš, Zčanteaš, nggiaeš, Leontinš He:
shchiuš, Kajnš a Gorgoniuš Wssickni byli mUi.i
mladj, sswjhle rostlj, ctnostným obcowanjm a re:
kowstwjm proslnlj, a U welkč wa:nosti U lčdn i U
dwora fameho stogjcj Kragane sire nrbhli, alr
stegnawjra w Boha Qtre a Shna gcho antala
grdnoho ke drUhčmn fwa;kh wěěnč trwagjrjmi, Ue:
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rozwjščtcdlnýmč. SaUdre Uslpssaw grgčch wpšUčmj,
;arašil sr, newčda, zdali mjrně, čilč přjfně ď Učmi
Uakládatč má; poslčzdale Ua mjrnosti fe Ustanwčw,
Uxčlostně a laskawě gim domlanwal, abp twrdossčg:
nostj fwan wěčnř hanbp na fe Ueralowali, a
bUdaUli wňle rjsařowy poslllssnč, welikall odmčxml
slčbowal. deš pak po;Ual že U wjtr mlnwj, zmčnčt
řeč fdďau, twrdě gčm domlanwal, oka;owal skixipre
a ginčx UUxččdla,aš i faman fmrtj hrozčl. Nrš bo:
gownjci Bošj Udatně Ua fwčln stogjcr, prawčli mU,
,še wěci, ktcrč!š gim sičbUgr U porownáxxj ď odmě:
UaU wččUaU, o njž gr přčprawitč chrr, nlalichrrnř,
ba UičrmUč gfaU, poUčwadš thto wěčně gfan trwa:
gjcj a Uade wsse pomyssleltj w;nessenčr, onpno ale
pomjgegjrj a marUč. „Co ale do wýhrňť.ek,“dološčlč,
„tp náš pranir UedčfjnneboťTobě toliko mor dána
gest nad tčxlcmUassjm, ktrrýmš gsme Uch fe pobrdati
Uanččlč, ale dUsse Uassc šádnč tělefnč mori podro:
ťdrnhncgsaU... . Pro wer a láij k BohU Ue:
cháme sr mnččtč střčpcemi, anrb ohnčm Upálitč aUeb
Zakýmkotč gčm)m l;půfobem tr:);nčtč.“

Takowř odpowědi sc wladař owssemťnenadál
a hUčwem ro;pálen kázal metlami gc mrskatč a že:
lc;nýmč hákp bokh drátč a poslchč okowh fpčatč!do
šaláře Uwrcč, přelm)sslege ;atjm, gakd)m ;púfobem bh
ge Usmrtiti měl, až mU koUečnčnásledngjcj Uapadl.
Práwč byla šima, kterajš w Yrmellii ob;xďlásstě
krUtá ďýwá, a tenkráte stndem)mi pňončnjmč nxětrpo
Umoho fe ;wětssila, gfaUc tčměř nrersitedlUá. Na
bljškU města Bpl rpďnjk celý šamrzlý, a tam kčxzal
wladař gmerwanč! Bogownjkp zrela nahč Uočnjdo:
baU postawiti, a abP pokUsser kU zapřer wjrp tjm
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wčtssj bhlo, Ua blj;kn teplaU lázeň přčprawčtč, abh
w nj, ktcrh bh fe stal gemn powolnhm, okřátčmohl.
Uslpssawsse wýrok wladaťúw, pospjchalť fwatj mU:
čedlnjci radostltě a wefrle na Urččtč!mjsto a fwleksse
odčw fwňg wefpolck se těssčlč mhsslčnkan, že po
přestálč! bjdnč a bolestně Uocč wěčUč! radostč fe stao
UaU ančaskni, řkaUre: „S odčwem tjxnto odlošmc
takč starěho člowěka, genš hřjssnostj swan pokašen
gcst. . . . Nuše, odlošme raUcho pro rág, ktrrx)š gfmc
bhli tratilč Gak se mUšrmeHospodinn odměnitč,
kterhš takr pro Uaď obUašen bhl? Co gest medle
na tom welkcho, kdhš slnšebnjk trpj a sUassjp coš
geho Pám bpl Utrpěl! Ba mp. gfme fami bhlč tť,
gessto gsmr Krčsta Pána byli obnaščli: Uččňme
trhdp ;adost ša hlxjchp wogákůw, kceřjš gfaU bplč
Spasitele fwčho š oděwU fwlčkli. Pixjkráť owssem
;ima, rcig ale přjgemnh; led zhanný, odpoččmltj
ale potěssčtcdlně. Malččko gcsstť wptrwepmc a lňna
Abrahamowo bUde náď Ua wčky ;ahřjwatč, a
Za gchn strastUaU Uor wyměltjme si wěčně trwa:
gjrj blašenost. . . . Kolčk ; Uassich fpolnbogow!tjků
padlo w bogč wěrnost ;achowáwagjce fmrtedlUěmU
králč fwč!mU! a my bychom se ždráhaťč k ;achowčxnj
wěonsti prawčmn žčwčxmnBohU žiwot deiti w oběť?
Kolčk ;ločincn, na ;ločinU swem dopadmlthch, Utr:
pělo fmrc a trest, a mh bychom gj nemělč pro
sprawedlnost podstmlpitč? Q bratrj, bndme stalj a
Urdehme fe daťxln pixcmocč! GLU tělo trpj, nrssctrme
ho, a poněwadš nmřjtč mufjme, Umřemeš, abhchom
ščwč bhli. Staniš fc milan oběť tato před twářj
TwaU, ý Boše, a přčgmč neiš gako občxťščwan a
přjgemnau, kdpžkrUrhm mrazem Tobě se obětllgeme!“



558

Tak wefpolek fe tčssjce a fjljre crlaU nor stráwilč
w Uaděgč bndaUrjho fpaser, a gednompslnč wo:
lali: „Hospodine! čthidčdcetnáš pixťsslona bogisslčx,
Urdrp, aby Uáš mčně dofcihlo wjtč;stwj. Kčž anč
geden ; toho počtn Ueschá;j.“

Mr;i tjm odebralč fe strášnj Ua odpočinUtj,
aš na toho, kterhš pixč kaUprlť bdčl, ssrtře odsan;c:
n!)ch, ;dalčby fnad ščwota ;achowatč Urchtěli; a ten
;hťjwage se přč ohni, měl nrobyčegUě widěnj. Wču
dělť toliš; andčlh ď Uebe šstnpngjcj a wr gnlčml
krále Uebrskčho ndatm)m bogownjkúxn odmčm: pixe:
kráfnan podáwagjrj. Geden ale erlxdržel Uičcho.Pixe:
ml)sslrge o tom, proč 39 gen odmčUčUobhlo! rphle!
tU odstranil se geden od fpolndruhň pixekoněm kru:
tostj mUk a bolesij a do tčplč kanpele fe Utekl.
Ledwa ale w Uč wstanpil, bjdnť chanlostťw!) ťrádre
šahPUUl. Tato ;ráda Uaplnila Žostatnj bogownjky
Uefmjrným hořem, ale Hofpodin rohslhssewUlodlitby
gegich polčxssil gich doplněnjm počtn. Nrboť strášm)
wčda thto wěci, pohnnl fe w ňtrobě fwč, a mč:
lostj Bošj oschen odlošil odčxw fwůg a pixipogiw
fe k ostatnjm dewět a tixidrjti wh;nal, še kixcfťanem
gest. „Pane Bože,“ wolal, „wčx:xjmw tebr, w Uča
hož č tito wěřj; připočti Ume k nim, Uččň mUe
hodna, abpch pro tebc mnkh a porčxssch trpčřl. Tak
fr wpplnťlo slowo aposstola Páně: „Kcerěš Bňh
před;řjdil, těchpi powolal, a kterýchž powolal, ty
i oslawil.“(ij. 8, 30.)

TU po;dwihl swatý Kwirion hlasu fwčxhoixka;
„Který Bfch gako Bůh náš! aUeb kter!) PáU gako
Pám nciš? aneb kdo Bňh mimo Boha nasseho?
Tp gsi Bňh, ktrr!)ž scim činjš diwp welčkčxa ne:
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přátele nassr ;ničil gsi a satana gsi šahanbil,“ a
počal zpjwati: „Spasena mne Učiň, Hofpodčne,
nebo se giž nedostáwá swatčxho“atd. (Zalm 11, 2.)

deě; nastalo gitro, a JlǧrikolaUš widěl wsse,
co se bhlo stalo, ká,;al fwan)m mnčedlnjkům nehprw
hnáth přelámati, pak ale těla gegich na kárh Ua:
lošiti a do ohnč wmetatč. Wssickni brǧli giš mrtwč
aneb smrtť blj;ri, whgma Urpmladssjho me;i nimč
gnlěncm Melčtona, kterl),ť.aš pofUd šiwotnj sjly po:
žjwal. Pochopowě domnjwagjre fe, že snad gesstě
k zapřenj Krista se přrmlnwťti dá, nechali ho po:
zadn. Nle matka geho gfaUr přitomna, nemohla
těto lichč aUtrpnosti fněsti, gakkolč wdowa a stawU
fprostčho a šena chUdobná, trpre to pochopům wp:
týkala. W přčkročiwssč k spmx fwčmU Uapomjnala
geg k stálosti a pak w;awssi grg w Uárnč, polo:
sila k ostatnjm sandrnhům na kárU, řkanr: „NUše,
mill) fpmx, dokonči ssťastnčxtUto panť ď towachssi
sw:)mč, abpď sejstal dokonalx)m!“ Co ona takto
mlUwila nebrskan oplx)wagjr radosti, dokonal takč
spn gegj a ď ostamjmi Ua hranťri Uwršen ťxhw,
fhořel. lep křesianům po fwatx)ch mUčedlnjrjch ani
památkp nezůstalo, ká;al Nǧrikolallš ;ůstatkh gcxgich
w řckU wmelati, potopilť a ;Uičiti, ale ixj;enjm
Bošjm bply zhaxlbp Uchowány, a welkč dťwh a ;á:
;rakp dálp fe U nčch.

Ro,;gjmcinj.
Sw. Cfrčxm, whchwalUgr statnost těchto swa:

tr)ch mUčcxdlUjkň, takto o nťch Uapfal: Mandrosi
mUdrcňw a wx)mlanost řrčnjkůw ;ahanil pixjklad,
kterěhož slawnj ;ápafowč swat:)ch mxlčedlnjků nám
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poslkptllgjl Thranowč a faUdrowč děsi fe wčdaUre
wer, szžilost a stč:lost fwatých tčchtobogownjků.
Yle gak mp fe bUdeme mocč před sprawedliwým
faUdem Jržjsse Krčsta omlUwiti, kterjžto, gfaUre
bezpečUč před proncislrdowánjm a mukamč ;anexdbalč
gfme Boha milowatč a o spafenj dnssj fwých pra:
cowati? Np gaký to ro;djl! Na gednč straně fwatj
mUčrdlUjri dršjrj se Uerozlllčnč Boha č w UePtrp:
čjch zkansskach; a na drUhe straně kčcsťane, ktrijš
Uašchr, gakkolč w pokogi, předre BohU ;awjragj
srdce fwa, Ua kteraž aUplne ma prč:wo Ga djm
opčt: ro si počneme w onen hrů;pplny ch, Ua
Uěmž celá Uassr bUdaUonst „šáxdifj? Jlš fwatj mn:
čedlnjri důwěrnť KristU PánU gč;wp ran fwých
okašoxdatč bUdaU, š čjm pak asi mp fe whtasimr?
Múžeme fe kaá;ati šiwaU wěrau, UpixjmnaUlá:
skaU, aUplm)m odřrkUUtjm se wsseho po;rmskčho
;božj a wpdobptým wjtě;stwjm nad nárUšiwostmi
fwl)mi? Zdaš kdndeme morč fc xdyká;atč dUssj mlčeZ
lčwosti a frbranosti dUcha UwpklaU, mjrm)m a po:
kognhm skdcem, hodm)mč dobrodixljmi nU;m)m pro:
kašanými, modlčlbamč, bděnjm a sl;ami? Q bla:
ženp člowěk, gehoš tito dobij skmkowe tam dopro:
wodj! dnwěrněť prrd Krčstrm a geho andělp stati
bUde. Q fwatj mUcrdlchč, kteřjš gste fe skr;e wj:
těl;stwj fwě, wěčnřho w nrbi š Bohem pi.rbhwapnj
hodnč stalč, orodUgtc ša nciď. Mhť ch bjdnj gfme
hřjssnjci; přimlijte:li fc ale wp U Boha ;a nciď,
milost Jršjsse Krťsta ofwjtj dUsse nasse, a frdre Uasse
swat:)m ohněm laskh Bošj fc ro;njtj “

„Pončwadš sprawedlčwy fotwa fpafrn bude,
bezbožnjka hřjssnjkgak obstogj“ (l Pet 4 18)
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„Uká;ala fc milost Boha, Spasitele nasseho
wssechněm lčdrm, wpUčUgjcj náš, abhchom odřrknaUce
fe bešbošnosti a fwětsk:)ch šádostj, střj;lčwč a fpra:
wedliwě a pobošně šiwi byli Ua tomto fwčxtě, oče:
káwagjce tě blahoslawenč Uaděge a přjsstj sláwh
welikčho Boha a Spasitele Uasseho Ješjsse Krista,
kter:)š dal febe faměho ;a náš, abh náš kaaUpil
od wsselikč neprawosti a oččstil fobě lčd w;ácm), hor:
liwě náslrdowm) dobr!)chskUtků.“(Tit. 2, 11uu14.)

M o d l i t b a.

Milofrdm) Pane Jršjssi Kriste, dčxkngťti
š crlěho frdre fwčxho, še gsi mne do prawč cjrkwe
Uwrdl a tndh k fpaerj powolal. Naěiž, prosim,
na přxmlUwU fwathch twých mnčedlnjkňw, gichšto
pamatkll dneš koname, takč milostj swan hognčxmč
pixispěti, aďpch fwataU wUlč twan dokonale a aU:
plUč wykonach:l a tak nchU lasih fwe k Tobě
dokášal, anobrš takč Zasljbrnč wěčUč blašrnostč se
sial allčastm)m. YmeU.

Dsleš se txkš swčti W Apamei we Frhgii sw Kajx a Me
:andra lmxčeklmku xlx279; w Koriutě sw Kodrata Dioachsia Cw
prialta, Llnektia Pawla a Krešcence, kleťj za pxuowanj cjfaie
Decia stati byli; w Asrice sw Biktora lnuč; w Jrrnfalšmč fw
Makaria, biskupa x wd;mwačc š gebož pomocx sw Helena, cisx
ťowna, dřewo swatébo křiťe Uaffla; w Blrťši sw Droktoxea, opata
a mUčedlUjka sw Gernlasla bijkupa; w klajsseťeLušodieustčm fw
Mtala, opata mnohdnli zč:zrakypowčstušho

U. Ziwot fwatébo KoUstaUtan.

Pjsse se, šr Konstantčxx b:ǧl kreilcm Britan:
sk!)m, a še po fmrti fwčx manšrlkh korUUU slošiw
k fwatčmU KxolmnbanU se pixipogil, a š ant fpo:

24M
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lečnč Ewangclčnm Pčktům, drahm) djl Skotska obý:
wagjcjm hlásal. W Gowane, na potoce Klandčum
wpstawěl klásster a celan tn kragčnn, genš pod gmě:
nem Kintčre šnámá gest, na křesianskaUwjrn obrú:
til. Qkolo r. 576 bpl od pohanů UmUčeUa w
klássteře,od něho zalošenčm, pochowán. Děgeprawci
o fw. Konstantinowi che nám nenapsalč.

R o z g j m ci n j.

Sw. Konstantin gfa králem a wssjm Zbošjm
poxemským oplýwagr, wpwolčl si dobrowolně chU:
dobn, abh Krčsta šjskal Kdo pro Boha dobrowolně
wsseho fe odřjka, tenť Uikdh nan;e trpěti nebUde
Ueboť ruka Paně gest anrodnč pole, do njš kdo ro;:
fjwá, sterč! owoce kliditč bnde. Kdo si dobrowolnč
chndobU wpwolil, gest bohatssj nad boháče fwěta,
proto ,še nččeho neščxdá, nččeho Uepotixebllge, aneb
gen welmč múlo. Kdo mnoho má, Zest sire bohat,
;řjdka ale kdh ssťasien; kdo ale chndobn si wpwo:
lčl tenť wšdh ssťasten gest, Urboť kU sstěstj a kn
bla;rnostč geho nic, pranir mU ncfchaťj, a blažonst
šagčstc lepssj dar gest Ueš bohatstwj Proto take
wssjm práwem řjcč múšrme, že chndý, deš osnd
fwňg dobrowolně a trpěliwě nefe, bohatssj gesi nad
boháěe fwěta, gemUšto mnohem che kU spokoge:
nosti a blašenostč fchášj nrš onomn. KěšbP chndj
ša pťjkladem fw. KoUstantčna fe kálč, a ofnd fwůg
trpělčwě Urslč: neboť tak gen dogdan spokogenostt
dUsse a sicřwh bUdaUrj

„Mrawowč ať gsaU be; lakomstwj: dostčměgtr
Ua tom, což mate (Žid. 13 5)

„Bisskh daUpata mašj a ptacč Ucbcsstjhnj;da:
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ale Spn ělowěka Uemá, kdebh sklonil hlawU swaU.“
(Bnk l0 58)

„Gako potřebnj (bndte) nmohe pak obohacu:
gjre, gako nic nemagjre, a wssak wssemi wécmi
wládnaurc.“ (U. Kor. 6, 10.)

„Pro wáš Uččnčn gest (Kristnš) chndx), gfa
bohatý, abhste wh geho chUdobaU bohatj bhli.„
(Tamtěž 8, 9

Modlčtb a.
Panc Jexjssč Kriste, SPUU Boha šiwčho, Th

šsi opUstil slawP nebeskan, abhchom mh oslawenilč: raččž medle milostj fwaU naeř ofwjtčtč, aby:
chom sláwy, kU kterčš gsi náš powolal, nehledalč
we wěrech pomjgicm)ch a čafslých, nobrš w bčdlč:
wč!m whkoxláwáttj fwat“e wůle Twč!, a propúgč,
abychom wrdlř přjkladU twč!ho Utjkali fwěta a ro
nám fwět ro kossnšho podawa, a tolčko wěěm)ch a
Uepoqučtedllchch wčrj wphledawali Grn; gsi šiw
a kralUgeš na wěkh wěkUw YmrU

Ziwot fwatěbo Exllogia,
knčze a mučedlnska. (R. 859.)

Swaty Exlloǧillš Uarodil so w mčstě Kor:
dowě ;a panowanj Malwmetanských SararenU ččlč
MaUrU we Spaxchrljch Geho rodičowr patřčlč k
neysslrchetnčgssjm rodinam Kordowským a fUUačka
swěho welmč opatrně a nábošně wychowáwali, nčc
Uropomimxgjce, cobh k wšdělánj frdce a ro;xmm slaU:
šilo. CuloežiUš stráwil prwnj lč!tapacholetstwj fwčxho
při kostrle fw. Zoila mněednjka,ll) kdeš takč prwnj

P) UmUčeU za cjsaťe Dřoklecičma, ctj se dUe 21. čerwna.
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,;ákladh k lťternjmn Umčnj, kU rtnosti a kbohaboga
Uosič obdršel; a poněwadž w obogjm až kU podin
wpUťkal, bpl nepprw na kněžstwj poswěrrn, pak č
za řádnčxho Učitele Ua slawnč sskoleKordowskč nsta:
nowen. AUřad fwůg šastáwal wérně a bedlčwč a
na laternj fwč prúre wšdy modsčtbami, postp a
Uočnjm bděnjm se přčprawowal, ob;wlásstě ale pooe
koraU wljdnostj a Upřjmnostj láskn a důwěrU wssech
sslechchx)ch si ;jskal. Chodjwal takč do ro;ličných
klásstcrů, abp U grgich obywatelň ctnostrm a bá;ni
Bošj sr pixčnččl. Nrš, obrowánj mc;i lčdmč fwětskhmč
býwalo mU často welmč krUssUč; a protož takě do
Řjma pUtowatč šamýsslel.

Co sw. Enloǧťnš rjrkew slowh a stutkp w;dě:
lčlwal; ;asadil fe prqtč Uj Abderrhamen 1lť.7 wla:
daix merenskx) w Spaúheljch, a k wyhnbenj kier:
stanů l. P. 850. krntč wpdal zákonp. To wssak
bplo nepbolrstněgssj, še fám bistnp Kordowsk!), gmř:
nem Nerrafred, !UU w tom pomáhal, ktrrýšto fám
newj se, ;dňli bogr feomuk, ččlč abp fr MaUrům
zaljbčl, mnoho křefťaUň a dUchownjch osob gal a
do šalúře Uwrhl. Me;i Uwčx;něm)mi b;)l takčxCU:
loǧiUď, gchoš relá wina w toxU Záelešela, žr kčxcx:
sianp k stálostč w;bn;owal, a aby Krčsta Paena nr:
zapjralť, ohniw!)mt slowy napomjnal. Wč;rnj nax
plnčlo EUloǧia Uchččstssjradostj, protoše pro Wy:
knpitrlř Uwě;něn bpl, a snaščl se takr dlr Ulošnostč
fwatá fwá cwččrnj gako kdp gčUdh whkonáwatj. Po:
Uěwadš ale stádeéko fwč austnč k šmnščlostč w;bU;o:
wati nemohl, ěinčl to afpoň pjsemUč, a tak po:
wstal gcho fpčš: Napomrnntj mnčednjků (c!c)ch:
Uxšntum dUxčuxc)xrii).w kterěmšto žwlásstě swatan
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Floru a Marčč, pannh, Uapomjná, abp w mukách
byly stálč a zaň i ;a ostatUj ;agat“e po fwšm wj:
tě;stwj U Boha orodowaly. Dne 24. lčstopadUbPly
tPto korUnaU mUéednickaU korUnowánh, EUloǧčUď
ale obdršel ď ostatnjmi wčxžni po sscstč dUech fwo:
bodu, gak fe domnjwal na přjmlUwU oněch fwětic
Bošjch.

Dewčt let tčměř pracowal gesstěEnloǧiUš Ua
wčnčri PúUě š erbpéegxtau horlčwosij a e.xetakowaU
obramostj a pro;řetrdlxtostj, že rjrkew wůéčblrdě fe
;mčxhala, fjlčla a rostla. Gak pixjtel geho Uám na:
pfal byla pixi Uěm Jerom)mowa přjsnost, LlUǧustč:
Uowa ssrtrnost, Alxxbrožowa wljdnost, a trpčxltwost
Řrhoixowa, kdyš chkaUgjcj naprawowal, poddanč!
fnassel w;nesscne mjřčl aneb aU;kosti trpčl QU
procha;el kragčny, wphťedawal pixatelstwj swatych
a UčcUhch mušn, patral po Učrm)chknihach, wykla:
dal ge žakUm fme, a Uic nropomčnul, rošbP k
ro;kwčxtU a w;růstu wjrh katolickč slaUšilo. Geho
Zásllchy o cjrkew a Učxtdoženstwj bPly takě wssadr
;nčxmčx; ,šwlásstě pak osada Tolrdská ge Ušmiwala
a proto takě geg za arrčbtsknpa mjtt si pixrila; ale
pro;ixrtelnost Bošská gčnák ď Ujm Ualoščla; Ueboť
gesstě toho rokU kornmǧ mUčedUickč si dobPl, po
njš tak horliwě taUšil. Staso fe to gak UúsledUge.

Grdxta panna ze ;Uamrnitčho rodU Maurcn:
skčho, gmčmxm Leokriria, bpla od piijll;nč fwč
mimo wědomost rodičůw od dětčnstwj we wjře kře:
fťanskč whchowána ano č pokřtčxxta. Qtec gegj, ljtý
Mahomrtún, do;wčxděw fe o tom, mučil gč dUem
č Uocj, kogc fcx Uadčgj, že poslč„; předre přrkoUčma
od Krčsta Ustanpj. Ale zmx)lil se, nrboť Lrokrčrča
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pomocj kněše Euloǧia a sestrp geho AnUlony, tagUě
opUstiwssčdomow, dráhný čaď w bch EUloǧča anrb
Ua giných mistech fe Ukrýwala. Rodččowč gegj w
šaufanlčwč bolcstč wsse wpnakládalč, bp wypátratč
mohli, kdebp fe dcera gegčch zdršowala, roš fc gčm
takč po dlauhěm pátránj podařčlo. EUloǧčUš bpl
Upnj č ď Leokrčrij na faud postawen. Tážčm bpw od
flldjho: proč se bpl opowášil, dcerU protč wůlč ro:
dičůw Ukrýwatč a přechowáwatč? odpowědčxlš twářj
pokogrcan: „Wladařč, Uám fwčixen gest anxad ka:
;atclskh a nasse wjra toho od náď žádá, bpchom
hlrdagjcjm fwětla wjrh ge rozšjnali a nikomn,
chwátagjrjmn na restn žčwota, coš swatěho gest,
erdpjrali. To se na kUěšj Uálršj, toho šádá nasse
náboženstwj, tomU Uáš takč KristUš PáU Uciš Uččl,
že kdoškoli žj;niw gfa, chre z pramenů wjrp čerr
pati, dwogUáfobně núpoge obdršetč mci. Y poUě:
wadž tato panna od nciš zákona wjry bpla ža,dala,
šdálo sc ncim potřebj tjm raděgč kU pomocč gj přč:
spčxti,abh šádost gegj tjm che fe ;ňala. W protoš
UeslUssno by bplo, gi po takowých wčcrcb práhnalxcj
odmrssťowatč, ;wlásstě gessto gá od Krčsta gsem po:
wolčm; č protoš takčř gfem gč dlc mošnosti wpučo7
wal, a še wjra Krčstowa gest dráhan kU králow:
stwj nebeskčxmn, wpfwčxtlowal. Q tomš bych rakčx
k tobě, kdpbp si mč přál, rád promlUwťl.“ Tallto
řrčj Urašený faUdre hro;čl mU mrskčmjm a konečUě
gcg na faUd králowský postawčl. TU gedeU ; rady
powolaw geg na strann, řeklmU: „Newědomj mo:
haUť owssem slepč smrti w nciruč běžctč: maUdrý
alr a ofwjrenh mllš gako tp, Urmělbp grgčch blá;:
nowstwť neisledowati. Poslechnč mne, prosim tě, a
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podrob fe teto potřebč, kterai gen grdineho slowa
žada a pak opět wer swaUwh;anati mn;eš ano
slibUgi tě chraniti přrd wsselikýmibUdachmi Uatiskh“
„Ah,“ odpowěděl EUloǧčUď, „kdhbhď wěděl, gakč od:
měnp gsaU zasljbrnh tčm křefťaUům, kteřj fetrwagj až
do konre: Uefwáděl bhš mne, Uoďrž š radostj bpď
fe odřekl wsseho čafslčho prospťchn, byš si gčch wp:
dobpl.“ Ll i hnrd gal se dobrosrdečněmtt rádcč
prade wjrh křesiaslskč!dokašowati, wssak neUalezl
přjchylněho Ucha, alebri Ua mjstě k smrtč odfaU;en
bhl. Gdachmn Ua poprawčsstědal geden wth:
žilh MaUr poljěek, proro ,še prý proti Mnhame:
dowi bhl mlUwčl, ale Enloǧinš Uastawil drnhaU
twáť a trpěliwě to br;práwj Uesl. Pak poklekl a
modle se erhrošeUaU mpslj, smrteanU rápll Utrpěl.
To fe stalo dUe 11. bixe;UarokU859. thrth deU
Ua to bhla Lrokricia sťata. Swatá těch mUčedlUjků
těla wšali křestanč a portiwě ge pochowali.

N o z g j m á n j.

Sw. EUloǧčUš Učj Uáš fwx)m přjkladem, gak
swataU powčnnostj Uám b!)ti má wrřegnč wjry swč
wp;nčmj. On podstallpil radčgi smrt, neš bh bpl
gen gedislým slowem wer fwaU Zapřel, ač mU bhlo
fwatě slibowáno, še pak bUdaUrně be; wsseho úkorU
gi bUde mori wp;sláwatč. u Chceme:li ;ákoUům
wjrp šadost UčiUčti,Uepostačllge, abychom toliko roz:
Um a wůlč podrobilč ;geweUčme Učer, gak cjrkew
fwatá Uám gc pixedkládá; Uobrš mnsime tňkčxwer
fwaU w Boha a w Ješjsse Krista weřegslě wh:
zUciwati, to gest: mxlsimr skUtkhUkašowati, še gfme
křestanč, a šr ncibošrnstwj fwčeho si wášjme a ge
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za prawe chime. erU ;apřel kdokolčn přjtom,
Uosti qinowěrrn, bnd anměsskU fe boqe, aneb ; gi:
Učho po; emskrho ohledll se sthdj wp;nawati, še ka:
toljkem gest. erU ;apixcl, kdo fr stawj, gakoby
quč wjry bpl; wer take ten ;apixel kdo takowč!
skUtkP kona, ; nichš faUdčti l;e, še katoljkent Uer
N protoš Urnj Uam dowolrno Uěco mlUwitč anrb
éčUitč, coldy sc ;rčxdě wirp podobalo, bpť bpchom tjm
i žčwot fwňg ;achránčli mohli. Kde toho čestBošj
a fpafenj blčšnjho šádá, fwobodlxč! w:ǧ:.nánj wirh
gest Uassj Uryfwětěqssj powilmostj. m Zdalčš pak
někdo ; Uáš pro strach lidskh Uedopnsičl fe podobně
zrčxdy? u Wpšlmwali gsme wšdp, kdy toho po:
třrba ščxdala, wjrn froaU? Modlrme fc, aby fjla
danci bpla Učxm, bhchom UrUpadlč wc wlašUost, krr:
ráš ša dnuw Uassťchqč; tolik lčdj opanowala!

„Srdcenx fe ;agistč wěixj k fprawedlnostč: ale
Ustpwp;UáUjděgr fe k spachj“ (ij 10,10)

„Kdoškoli wh;na nmr pied lčdmč, wy;namť
č ga qeq pixed them swx)m; alc kdošťxymne ;a:
pixel pixed lčdmč, ťapixjmť ho i gá pixcd them sw!)m,
kterx)š grst w Uebesjcb.“ (Mat. 1(), 32. ZZ.)

„Co gest profpěssUo ělowěkU, by wsscckeU fwčt
zjskal a fc“xmfcbe Zatratčl, a Ua sobč sskodn bP trpčxl.
Neb kdošbp se ;a mnc styděl a ;a nlč řečč, ;a to:
hoť fe SyU ělowěka stpdětč ďnde, kdhš přťgde w
slciwě fwč a thc swčho i fwat:)ch angelů.“ (Lnk.
9, 25. 26.)

Modlitba.
Q Panr Ježjssč Kristr, kter:)žto gsi aposstolň

a fwatx)ch fwých posilUčtč ráčil, žc ď radosij pro



569

fwatč! gmčno Twě pohaUěUj a pronásleoowánj smi:
sseli: propůgč Uám milosti swě, bhchom gako fw.
EUloǧiUď raděgi žiwot Uasadili, Uešwer fwaU ;a:
přeli, a teUkráte gi fwobodUě wtha“wali, kdhš toho
sláwa Twá a profpěchblišnjho od Uáš žádá. Ktr:
rh„i. gsi ď Qtrem a Duchem fwatým grdťný a wěčný
Bůh. Nmen.

Dneš se takč slrětj: W Kartbagillč swatých mUčedlUskčlHeo
raktla a Zosima; w Leodicei w Syrii sw. Trosyma a Tbala m,U:
čedlUsků; w A:llžochit swa,t. Gorgoxlia a Fijrmq a mUohýchdginUch
mučedlllskii, obUem a ginuml zpusodp Usmrcexluch; w Sarkr snoatd
EUthymia, biskllpa, genž pro ctenj obra;ů nehprw zwlasti wyhuún
a za cjsaťe Theosilc:dUsmrcen bhl; w Jernsalčmc sw. Sofronia bio
skupa; w Mediolúnr sw. BrUedikta břskupa; w Spaňbeljch blahosl.
pamw Amxir.

12. Ziwot fwatého Nehoťc Welikébo,
papeže a Učilele cjrkwe. (N. 601.)

K Uehskwělegssjm hwčšdám rjrkwe katotickě be,;
odporU přičjstč l;e fw. Řrhoixe, přjgmjm Weli:
kčxho. Naro:„en gsa okolo rokU 540., pochá;elš
rodinh welmi starošitnč, siowútnými mUši proslUlř.
Geho otrr GordianUď a matka sw. Shldia bhli
wssrmi rtnostmi kixefťanskčhošiwota o;dobeni, a Uá:
siedownč takř gžxdinřhotha fwčxhookbá;ni a klásre
Bošj wedli. thoř Uadán gsa wx)bornx)midarp
frdre a dUsse, gak w ctnostech tak takč w liternjm
Uměnj podiwn hodUř pokrokp Učinil. Grho frdce
Uepokálelo fr UárUžiwostmi, mrawh geho skwělp
fr nraUhonUostj, a relá gebo dUsse bpla hlUbore
w náďošenstwj ,;akotwrna. ijrcinj fe wěcmi Uá:
bošlchmi b!)walo mU Zaměstnánjm Uehmilegssjm,
a gsa gesstě mladjkem, giš taU mhsslčnkaU fe ;a:
bx)wal, že fwět opnstj a grdině slUžďě Božj fr za:
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swčtj. Wssak ale odkládage ď tjm den ke dni, po:
slč,š od rjfaře JUstčrnčana mdladssjho, ;a Prčtora
ččli wladaře mťsta ija Ustanowen bpl. Yč teUto
anxad tčchčgeho mPsli fe protiwil, Učc mčně mdášal
se w nčg, mpsle, že kU slčxwě Bošj mnoho do:
brčho půfobiti mocč bUde, a še swětská důstognost
ďe slUšbaU Bošj snadno slanččti se dá, be; Ugmp
pokory a prostotp. Ale ay, gak se ,;hro;čl, kdhš
po některěm čase prohlčdage slrýssr dUsse fwě, ďhlc:
dal, še portčwostč, kterč se mU dčgj a stáwa fwčtskci
gi; poněkUd ho oslepilh, a žc frdce geho marnostmi
po;emslýmč Upantano gest „Kdo mčtUge mxbe;pe:
čenstwj, ;ahpne w Uěm“ (Ekkl 3 27) Řehor
znamenage, že mlnwj k ncmn hlaš fwědomj, Ue:
zatwrdil srdre fwěho, ale ;hostiw fe úřadu a
hornostj, wssecek se obrcitil k BohU fwčmn, kage
se; a kdpš otrc geho zemřrl, na statrjch fwých w
Sčcilči ssest klássterůx;aloščl, a srdmh w;dělal w
domě otcowstčm w ijč; anobrš abh občxťgrl,do
byla dokonalci a dobroljbe„;ná, fcim odřekmlw fe
fwčta douzákona (ixehole) wstaUpil, a co prosta) mnich
me;i ostatnjmi bratrp w nchwčtssj tUhostč ščwot
fwůg tráwť, gměnj pak grsstč wybýwagjej chUd:)m
a mlzm)m darowal, ;a dědice fwř ge Ustanowčw.
Grho posth býwalp tak častč a tuhč, gcho sstUdia
a ro;gjmánj tak násilná a UrUstálá, še tčlo grho
zchnrawělo, kterážto slabost a churawost po čaď
šiwota ho erp:lstčla. Nic mčně wssak lčbo:
wal si on w tomto obrowáslj tal wclčrc, šc čaď
w klcisstere stráwrm) za nepblašeněgssj swčho šč:
wota poklúdal, a gsa giš papešrm, často si geg
ď pláčem přčpomjnal. Pokog klássternj, gcmn tak
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milý, Ueměl dlaUhčho trwáUj. Papež Pelaǧilw
lle gfa po;oreU Ua geho fwatč obrowáUj, hlUbo:
kaU Učenost, a w zprawowánj záležttostj zemsk:)ch
a cjrkewnjch obratnost a opatrnost, powolaw ho
z klásstera, ;a jáhna cjrkwe swatč wpfwčtčl a po
kratkčm čafe do CaťihradU poslal, abh U dwora
cjfaře Tibrrča šalršitosti cjrkewnj wc qmcmx geho
řjdil a ;prawowal (L P. 581) Nes,.doř,aě ne:
rad, nwá;al fe w anxad ten, abp alr opět nepo:
tratčl fkranssenosti frdce, pokornč mpslč, a posln:
ssnosti dnsse, a aby ;ancprč:ždnčnj fwětská mjsta láskh
Bošj opčxrne;angalyt nfpořádal fwe šiwobptj tak,
gakoby w klassleřeščw bhl coš mU tjm sna;e pricha:
šelo, gessto nčxkteijbratixj laskan a přátelsiwjm pn;enč
ď njm do sidla rjfarskcho fe prrstěhowalč Nabošna
gcho ro;qjmani a w:)klad na knihu Job reérnaU,
powstala w tom čafe, co w Carťhradě fc ;dr;owal,
fpiš to nad gčnč chwály hodnp Po fmrtč cjfaixe
Tibrrča nawrátčl fe lake Řchor do ija, a tant
papeši Prlaǧiowi radaU a nčenymi spifp w du:
chownjm aUřadě a w žprawowánj rjrkwc pomáhal,
Ua to pak do klásstera se nawrátiw, po Učxgakčm
čafe od bratrú ;a opata zwolen opět w nowř sta:
rosti a prče ;ewnčtrnj Uwr;en bhl.

Toho čafu rožwodnčla fe řeka Tiberiš ná:
ramně, ; čehoš w Řjmě mimo ginc nesna;r, takr
morowa rana powstala, na njš i Pelač;iUZ papeš
Umrcl r 590 Řebor bhl gcdnomhslnč whwolcn
za geho nástnpnjka Že ale gi; gedenkrate na
fobě byl ,;kusil, gak nebe;pečná býwagi whfokčx dú:
stogrnstwi dussč Boha mčlUgjcj: brčxnil fe wsse:
možně, ť takč wolencň prosil, aby hlasp fwč odu
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wolali a mU přcili, bh žiwot fwůg w tčchosti klá:
ssternj tráwitč mohl, anj ho mltili, aby opět do
wjrn Zrmských starostj fe Uwrhl. Nemoha wssak
wňle fwě prora;iti, stawčl se bx)tispokogena a ro;:
ká;al, abh kodwrcicer morowč rčmp weřegnč mo:
dlitbh fe konalp, a slawUč prňwodp se konalh. Qn
pak fám chodil ď Uimi, U welkč! kagirnostč a wx):
mlanhm gašhkem lčd napomjnal, aby fe káli a
sprawrdlnosti Bošj Zadost UěiUčlť. „Nchmčlegssj
bratřj,“ prawil k Uim. . . „Ehhle, wesskcren lid
stjhéa mrě hněwn nrbeskčho, a UcihlaU fmrtj kašdý
klefá. chmocx Uepředchcizj fmrt . . . a šachwácmý
Umjrci dřjwe, nrš ku pláčč a pokčmj se obrcitčti
můšr. SUidte fami, garj před twciři sprawedlir
wčho sandce stcitč bndeme, kdpš oppkatč nrmňšemr,
co gsme bhlč fpachali.. Qbrať se medle ka;d:)
k plaéi a pokan, dokawcid br; pohromh plakati
mUšech Uwrdme si pied oéč dnsse fwč!, w čem
gfme bylť klcsli, a oplakáwchmo, w čem gfmr se
prowčnčli. Pčxcdrgdeme twciř Bošj w pokáslj, a
po;dwihUgme srdcj fwých š rUkama kPčmU Uebč....
Zagťstř posilnj náď w strachU důwěraU, genš dj:
„Nrchci fmrti hřjssnjka, noďrš abp fe obrátťl a
šiw bhl.“ Ne;anep nčkdo nad wolčkostj hixjchů
fwých, do chbe wolagjcj hixjchp Nčniwčtů e.chladilo
třjdrnnj pokánj, a obrárem) lotr w okamšenj fmrtč
milost Božj nale;l. Qbraťmo trhdp frdcxe swř a
bUř:me gčsti, še obdršjme, ;aě prosimo, chboť fUdj
tjm fptsse prosirjho wyslýchá, kdyš wj, še od ne:

prawosti se byl gč; oderatčl proto; takč djstr;e Usta Žalmčstp: W;!)woh nme w deU saU:
ženj: wptrhmx tě, a tp Ume bUdeš slawiti.“ u
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Meǧč tjm psal takě rjsařč Nrckčxmn, profe, abp bcra
ohlcd Ua geho Urhodnost a chnrawost ho Uepotwr:
zowal. Ale wladař města Nomamlď, dosiaw o
tom zpráwll, zadršel lčsty gebo, a abU rpchle po:
twršeU bpl U rjfaře Ualěhal. Wťda fe Rrhoř w aU:
mpslU fwčm usklamcich, chtčl aUtěkem dňstogeUstwj pa:
pežskřmll fe wphnautč. PřestrogeU mťnul strážc w
branách wpstaweně, a odessrl do lefa, chtěge se tam
Ukrhwati, pokudby Uowý papeš Uebpl wpwoleU.
Dnchowcnstwo a lid obrátčlť fe mǧnj modlčtbami
a posth k BoHU a ohnčw:) slanp skrýš grho wy:
jšradčl. Tu thoř wjre new.;dorowas, alcxbršdo:
browolně pofwěrer přčgal, alP sandům Božim se
Ueprotčwčl, boge sr.

deš wpfwěcen bhl, dochá,;ela mU přáUj še
wssech kragčn a stran, kterččž on chladnč pťčgj?
mal, přčfsla:lč od ofob Uešnám:)ch; přčsslaéli ale
od žnáxm)ch a přátel, ;Uagjcjch geho fmýsslenj, bU:
dčla w něm ritp bolrstnč. „Co mč kolč cčincť
kráfnřho o mřm pow:)ssrnj Ua stolčrč papešskan
wpprawngj, gest mi gednostegnč,“ tak pjssek Paw:
lowč Scholastikowč, „ale bolj mne to, kdhž č wh,
genš má přánj a má taUžrnj ;Uáte, fe domnjwate,
šebych č gá toto pow:)sser sobě Za profpčssnč držel.
Pro mne bd)walobh Ueywčtssjm ščskem, kdpbpch bhl
mohl w skUtck Uwěstč, ro dřjw gfem bpl U febe
Ulošil.“ Na scstrU cjfaře Theoktčstu takto pfal:
„Pod zámčnkaU aUřadU bčskUpskěhogsem opět Uwr:
žeU do zřjdla zemsk!)ch starostj. Llp, ztratil gsem
roškoš pokoge, a hPUa U wUčtř, šewUčtť zdám se
powýssen bhtč; a protož bogjm se, že od twářč
Stwořitele fwčho daleko odmrsstěn gfem. DrUhdh
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kxx)walo kašdodcnnj fnahaU maU: opnstitč fwět a
tělo, a w nrbrskx)ch radostech axrčastenstwj mjtč. J
řjkáwal gsrm negrn slsty, alr we střrwňch frdrr po
BohU taUšr: Tobě prawilo srdre mě, bledala Tebe
twář má,. twáři twč Hospodine hledatč bUdU. Nčx
črhož takě w tomto fwětě nršáďage, niěehoš fe ne:

uboǧe, Zdál gfrnx fe nad wsseckp wěri powhssrn Bhtč,
tak že fe na mne wpplnilo, čenlU gsem fe UaUčil
od proroka řkanrjho: Whšdwihnn tě nad w!)fosti
zrmč. Nad w:)fostč šemě ale pow;nássj fe ten,
kdo wssjm, črhoš fwět Uám wpfokřho a slawnčho
poskptnge, w dUchU pohrdá. . . . Teď ale ze wssech
stran peraU do mne wlnh fwětsihch šálrščtostj .
a po gegich Utissenj nešbhwá mť čafu, abhch fe
k fobě famčmU nawrátil. . . . Gei si přáwal š
Marij U UohaU Páně sedatč a še rtů geho fe Učťtč:
ehhle, přčnUcen gfem ď MartaU zňležčtostmi zem:
fkýmť fr ;anásseti a o nmohř pečlčw býtť.“ Pou
dobnč! listp pfal takč gťným přátrlňm, a z nich še
wssech wpfwjtá takowá pokora a prostota dnsse, a
takowá tanha po pokogť wnitřnjm a zewnčtřnjm,
že obrazem býtť mohaU wsscxm, kteixjž fe w aUřadh
traU, nešnagjce anp fjsp fwč anť powťnnostj, ktrrčš
na fe brraU. Jan, biskUp Raoennatský, pokáral
ho ď UpřjmnaU ssetrnostj, že hodnostč papršskč Utj:
kal, naěež on gako drUhdp Jan Zlatoústh obssjrnpm
lťstem odpowěděl w němž powinnostť dUchownjho
pastpře překrafně rozbjra a wpklada. (ťicššulč:
pšštGrěxjiš (Žrcšš M.

Doba, w ktrrč! fw Řehoř lod rjrkwe fwatč
řjdil a zprawowal naležj w prawdě kdobam neh:
nepokogxxěgssjm. SUrowj Lonǧobardowě nabjhalč
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stále na kraginh Řjmfkčx, dranrngjre mčxsta a we:
fnčce, zagsmagjce lčd a katoljkňm wsselčkčx člkorp
ččnjce. Paprž chtěl:lč od Uich poUěknd pokog mjti,
mUsil gim wrlkčx daně platitč, wsslxlčgak ssrtrně ď
nčmi ;acha;rtč č fkwostně darh dawati; takto opa:
trnosij a obratnostj fwaU ;achranil dwakrate Řjm
(r 592 a 595) od wydothj a whdranrowasxj
Přčdepme ktomU gesstě swčewolnost žpráwcň a wla:
dařů těch kragin, gegčch lakomost, Utčskowánj lčdU
ncfnrsitedlm)mi dančmi, a mnohč gjně Uefprawedl:
Uostč, a rárǧť Uwčxixjme,že bjda w ijě a we wů:
kolj Uchwpďssjho stnpnč dofáhla, a žr tUdjě; siaw
fwatčxho otcr Uad ijrU truchliwý a obtjšný býti

mUsil. J kdoš to múše lčdU ;a zlč pokládati, kdpž
fe při tčxchto okolččnostrch domhsslel, šrbh ssťastněgi
pod wladaU surowpch Bonǧobardmď šiw býtč mohl
nešlč pod wsadan lakompch a ščsknchtčw!)chŘekůw
Řchoř pomahal kde a gak gen mohl. Wpťnpowal
xagatě, a ktmmx cjli i kostelnj náradj prodal: on
si stxpfal wssrckP chUdě a nnzne, a to netolčko gen
domacj, ale i w;daleUe a ri;j, a měsičnědawal
gim občlj, ijo, st)r, waiiwo, maso, rpbh a oleg
Kašda Ulčce měla fwčxho ;prawce a do;orrr, kterpž
deUně, čcho potřrbowali, gčm dciwatč ansil; dřjwc
fe takř gjdrl sám nedotrkl, lrčbp ,; nčch ěást chU:
dx)m dčma bpla, ba koncčně zwal každodemlč kU
stolu 12 UU;UHch, a sirawowal ge. Geho lčxska k
chde)ln bpta tak weliká, še plakal a po Uěkolik
dnj ani xUssefwate slanštti nrchtěl deš Uslhssel
žr gedch chUd!) ělowěk mrtrw Ua Ulčri nalezen bps
Ueboť mxǧslťl še dosti pčlrU nebhl přč patranj po
chUdých, a že tento chndp fnad hladem bpl Umřel



Tyto starostč, gakkoli uwessteraU silU těla a
dUssegeho zangjmalp, Uemohlp mU zabránitť, abp
stegnau horlťwostj Uepečowal o blaho fwěřených
fobč dussj. Sám hlásáwal slowo Boži a ani
chUrawojř anč ginč starosii w tom přckážkaU mu
nebplp, aqobrž ani tenkráte Ue al, kdpž Lonǧo:
bardowč ij bpli oblchli r. 92 a města do:
býwalť, anrb kdpž w zásinpn poslaUchačůBožiho
slowa Uěktcřj morowaU ranan Umjralť. Za:
kládal takč sskolp, w ktr;ých,šbp se lid wpUčowal,
a na gedně z Učch,w ijě sc Ualezagjrj, sám
auřad Učitelský zastáwal, mládež zwlásstě zpěwU
wpučuge, abp slUžbp Božj ď slUssnan wážnostj a
důstognostj konati se mohlp. K těmUž takř koUci
fchfal knihll Bčd(!xešmmxtčwjumnadepfanau, w Ujš
o tom gedná, gakým způfobem bp swátostť a slUžbp
Bošj wůbrc důstognř slawiti sr mělp. Wssemožnč
fe takč! wpnasnažowal, abp rozmanitá kacjřstwa
i wsselikř rozmjsskp w cjrkwi pťestalp a prawá
wjra wssnde sr Upewnila a rozmnožila. Gsa
přčtom horliwý sice ale takč mjrný, ke wssrm
fprawedliwý a milostťwý, zjskal si láskn afná:
klonnost tčměř wsseho lidU, a kacjřowřgi Zidč
hrnUli sr takměř walem do lůna cjrkwee J takč
š těmč, kteřjž oči č srdre před mčlostj Božj zcl:
wjralč, laskawč aex mčlostčwč nakládatč porUčil,
„protožr bp welká přjfnost blahu dUssj gegčch neu
bezpečná býti mohla,“ tak afpoň psal bťskUpowč
Neapolitánskčmll (Qid. 1. šp. 35.) Qn takě
pťčkcizal, abp bez rozdle náboženstwj každčmU
fprawedlnost fe dála a křiwda z přjlissnč borlčn
wostt od katoljkú Učiněná, auplnč se nahradila;
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ano radil, aby se daně ginowěrrům snjžilp, w na:
děgi, že pak fnáze a wolněgč do rjrkwe wstupo:
wati budau. „Gestliše ge,“ (Židp) tak znj wlastnj
gcho slowa, „skrže snjženč daně kmilostiKrčstowě
přiwedeme, nebudeť to bez wsseho zisiU, neboť
bpťbh i oni erěřjce k nám přichčxzeli, aspoň
pewnčgssj wěraU přjgmau křest fwatý gegťch dětť.“
(Dťd. 1)(. čšp. 55).

Podobně horlil pro obrcicenj pohanských ná:
rodůw kU KristU, a pjsse fe: že gednoho dne,
gfa gesstě jčchnem, ssel přeď Uáměstj, kdež fe otro:
kowe slične twa“ři a postawp dústognč prodáwalť.
J tázal se, odkudbp bplia řečeno mn, že zBri:
tanie, a še gesstě pobanč gfan Zarmauren Uad
tjm prosil papeže Benedikta, abp mU powolil do
Britanie fe wpprawčti ae tamněgssjm národům
Ewangrlium Pčmě zwěstowati. Tři dni crstp ťwl
gtš Urazil, an Uáhle rpchlýsmi poslP doboněn a
nazpět zawolán bPl; Ueboťijanč, gak mile se
o tom dowědělč, ssli kpapežowi a trpkě ;a to
mU wýčitkp dělali. „Tyš Uražťlfw.Petra,“ pra:
wili mUZ„tpď město ij nessťastnčUčinil, po:
xpoliw Nehoťowi na restU se wpdati.“ Gfa ale
Neboix teď papežem, rozkázal Kandidowi„ knězi,
r. 595, abh gda nakaUpil otroků anglosaských,
asi 17 a 18 let starých, abp ge w klássteřjch dal
wychowatť, a pak za blaho;wěstp čťli miďsiončxře
do gegich wlasti odeslal, a důchodp k tomu wp:
kázal. Hlawau a wúdcem gegich bpl fw. xAU:
gUstin, zákona Benedčktinskěho, kterýšto rokU 597
ď 40 towaryssi k břehům Zlnglickx)m přistál, a

ŽjwotowčSwatďch l: 25
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gsa wljdně od obpwatelů přigat, znamrUčtaU část
narodU toho kU KristU obratil.

Nčkolč fwatý Řehor we wsselikěln gednánj
swěm neobpčegnall mjrnost a laskawost gewil a
wrlel, abp ď každpm wljdně se Uakladalo: nic
meně, kdpž fe gednalo o práwa bližnjšo, aUeb
o prawa stolire ijskčx, aneb dokonce o zacho:
wcinj zúkonúw rjrkeijch a kázUěBožj, býwal
wždp pewnym a stal;dm, a zmužile hagjwal prawa
azakonů rjrkewnjch a frdnatost geho rostla w nep:
trpějch dobách, neboť dUwěra geho fpočjwala na
Bohn. „WždPť znaš maU powahU“ pisse Sa:
bčnčanowč wpslanri fwrmU w Cařihradč, „a wjš
že dlaUho ďboijam deš wssakdelc ďbowj:
watč mi nel;r, ap tUť měnj se trpěliwost má
w pixjsnost, a gá wzdorngi wssemU nebe;pcčj.“
(Qib. UA. 81). 47.) Tak kUpř. se zasadil proti
rjsaři MaUricčowi, kdpž porUččl, že nikdo we
wogsstě slaUžicj do klásstrra gjtč nemá. Mimo
gtnče mU pjsse: „debp eristuď, přčgda k tobě
řekl: Gá gsem tě z pjfaře Učinil zpráwcem té:

lesne straže, ze zprawce čekanrem wladp, zčekanore
cjsařem a nrtolťko tjm, anobrž č otcem cjsařůž
tobě swěřil gsem fwe duchowenstwo, a tp bránjš
prm wogjmxm, abp mně slaUžčli: Co pak na
to odpowjš, nepmčlostčwégssjPaUe?“

Bploli Uxeřrgnežiwobptj sw. Řehoie chwalp
a podčwenj hodne a swatř, tjm wjr to platj o
faUkromnem a domarjm geho žčwota zpnsobU. Na
nepwpš skwěla se geho pokora J nepral fobě nč:
čeho wraucněgč, než abp za nepopowrženěgssjho a
nephrjssnčgssjbo člowěka gmjn bpl (lxiř) 1)(
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šp. 121e) Z tě přjčiny pilnč na ty pozor dáu
wal, kteřj geg na wadp a pokleskp pozorna ččnili,
a co kdokonalosti mU schňzj Ukazowalť. „Gá
gfem hotow wssechněch poslaUchati, kteřjžkoli mč
wady mč whtx)kati chtěgj, a ty takě gcdiUč za
fwě přátelě mám, kteixjš mč prostředků poskhtUgj,
gimiš bpchddnssi fwaU od wsselikč sskwrnh oěistiti
mohl.“ Nehoř takč! bpl prwnj mez;ťpapcži, genš
fe podepfal: „slU;ebnjk slušebsxjkůw,“ chtě gednak
tjm swan hlnbokan pokorU Uaznaččti a gednak
Jana, přjgmjm postiteke,patriarcha Čaixčhradskebo
nakloniti, abp hrdp a nadhrrny titnl: „bčskup
obeenh“ odložil. Gakož fám stúle po Bohn taU:
žčl, podobně w ká;anjch fwých takč k tomn wzbn:
zowal: „Nemňšcteulč,“ prawil, „wsse, coš Ua
fwčtč máte opustčri, afpoň šbožj pošemskčho tak
gčn Užjwrhte, abp wáš k sobč Uepantaso, nobrž
abp gste wždh sžlp mčlč, po zbožj ncbeskem tau:
žčti Dusse Boha wraUrnč mčlUgjrj, prahne gen
po tom, což miluge. Wsse, co gj prwě těssjwalo,
grst gj npnj břemenem. Nčc na swětě horaurj
taUhp gegj UeUdUsj. Tcnto plápol láfkh zžjrá
wsselikaU rež hřjchú w dussč a tak gč schopnu
čžnj ku přčgetj miláčka fwčho. Qstatnj ščwotfw.
Rrhoře nenj nčc giněho leč dlanhá řada chura:
wosti, kteranž si neUnawenaU pracj, mnohýmč
starostmia rUdaU kasznj přitčchl. Umřel dne 12.
bře;na re 604 okolo 64 rokU stár. Panowal
roků 13, měsicň 6 a dnj 10.
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R o z g j m á n j.

Sw. Řehoř znamenage, že swět pewněgč
gčž k sobě ho antá, Ueš mU milě bplo, odřekl
fe ho a wedl žčwot kagčcj a rád pak b!)wal, kdpž
ho někdo Učinčl pozorna, na geho wadp a po:
klěskh, kterhchž se wpsiřjhati mčl. Kěšbychom i
lny podobně slm)ssleli a gednali! J mh bx)wáme
zanessenč siarosimč zemsld)mi, i mp b:)wáme ob:
klopenč nebezpečenstwjm a nmohemU pokUssenj
podrobeni. Q gak Užitečno, gak prospěssno bp
bylo Uám, kdhbpchom takř čaď po čafe nahlrdali
do Utrobp fwě: siaUmagjce zdali fwět nezaUgal
giž wssrho mista w frdri chssem, an toho nepmen:
ssjho pro láskn Bošj Uezancchaw? Kčžbpchom i
mp si přáli mjsio ljcoměrných pťátel a nessle:
chetných pochlebnjků mjti člowčka Upřjnmřho a
wčrnčho, od něhož bpchom fe Učilč fami febe zUátť,
a dowjdalč fe, co odloščtť, a weč odjti fe máme.
Pak bpchom widěli, že Uěktcřj z Uáš Boha z dUsse
fwč wptiskUUwsse srdce posiaUpilč mamoUč anrb
rozkossrm, druzj opět c:i(šadosič a hrdosii, třetj
pak nečisiotč a Uestřjdmosii, čtwrtj ale hUěwU a
záwisii a ginj zaš gčm)m zločsnňm, a že tčměř
wssicknč maonsiem, Učc pak Bohu neslaužjmr.
Poznawsse pak čjm winnť gfmr, a wědaure, že
wssicknitťto do králowsiwj Bošjho eregdaU, káli
bpchom fe a konali rtnosii hřjchúm těmto zcela
prolině. Z toho gest widěti, že častěano dennj
zpptowánj fwčdomj a obnowowánj předsrwzetj
fwřho gfaU péowiUUostj každěho, kdož dokonalým
b:)ti chce. Protož dj geden wrlrbUH Uččtelrjrkwe:
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UUšo 1jd 3 áš šlximšd) „Marně po;dwibl:ge
oka a srdre sweho kUwťrěnj Boha, kdož srbe wčdětč
Učmůže Přednč grst potřebno, abyš sešnal ne:
widitelne wěcč dUssr fwe, než newčditelne wlast
nosti Božj poznatč mUžeš; a UemUžršli sam sebe
poznati, erpowašUg sr siaUmati, co nad tebaU
gest. Neppředněgssj a nephlawněgssj zrcadlo k fpae
třenj Boha gest ro;Umnci dUsse fama febe pozou
rugjrj.“ Proto,š dj pjsmo swatč!:

„Přč kašděm skUtkU fwčxm dowěř se š wjrp
(aUplně) dUssi swč; Uebo to gest zachowč:wánj
přčrčxzanj.“(Crrl. 32, 27.)

„Blahoslawenh, kdošr nefaudj febe saměho
w tom, což oblťbUge.“ (ij. 14, 22.)

„Nepmilegssj, gestlťšeť náš srdre nasse ne:
trefcr, mcime daufánj k BohU.“ (Jan Z, 21.)

Modlitba
Q nepsladssj Ješjssč, fwětlo prawč! genž

ofwčcUgeš každeho ělowěka přčcha,;egjcjho na fwčt,
oswětiš temnostť dUssc mr, abpch wčděl kde a gak
gsem fe Uchýlil od zákoUů twhch, a opčt nawrcie
til se na stezknkTobč wedach. Q přigdiž Wp7
kUpitelčng! a napowjdey mč gak gfem fe proti
Tobě prowinťl a kteřj gfaU břjchowč! moǧj, Uea
boť Tp znaš Ueplepe, co do febe člowčk ma, a
mpsslenj geho gsaU Tč powědoma Pťi tom ale
prosim, Uchowep mne od starostj žťwota we;degssjho,
abpch gimč prjliš tižen nebpl uo od xnnohPch po:
třeb těla, abpch nebyl rozkossemč pogat uo a od
wssrlikych prekažek dUsse, abpch těžkostmi zemdleU
neklesl Wmen
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Dnea se takč swětj: W demč sw. Mamilana, mučede; w
Nikomekii sw. Petra, dwoťemua cjsqťe Dioklecičma! na gebož
rozkaz po nmohpch mukúch na ohšxi ppoe:l bdl. Ta:ntšš fwl Cudu:
nia, kneze,„a sedmi towaryssů muccdmlů; ne Caťihradě sw. T eou
sora, kterdz odťekna se welkébo bobatstwj muichem sc stal, pak
ale Uq rozkaz clsaťe Beona Llrmenskčbo pro ctčnt pbrazň swatých
mnohdmi starostmi stlhán, we whhnanstwj konečrlčžiwot swůg dou
kanl: w KapUi swe BerUarda bistupa a wdz:tawače.

13. Ziwot fwaté Enfrasie,
pannh.e) (R. 4l0.)

Sw. EUfrasia anebEuprarťa pochá;ela zrodu
wrlmi wznessenčho, ktcrhž i š rodinau cšsařeTbeo:
dosia špřj;něsl bpl. GsaUc grsstě dčxckemosiřela,
ztratiwssi otce Nntiǧona, mUže nč:ďo,šněho a swa:
lčho. Máteť grgj, gmčnem takř EUfrasia, mladá
gcsstě, twáři sličnř a bohatú welmi, bhla opťt
k nowx)m wdawkám nabjzena; ona pak, gessto
giž za žiwobytj manžcla swěho swčt si bhla zosstli:
wila a pro Boha w stálč ;drželiwosti žiwa býtč
fe zasljbila, nemohanr dčlc takowx)ch řečj snássrtč,
opUstila tagně Cařihrad a ď dcerusskaU na statky
fwě do Eǧypta se odebrala; a tam Ufadřla se
na bljzku gedUoho klásstera, a wedla žiwot ná:
božm) a kagicj. Klásster tento byl obpdljm welmi
bohabogných geptissek, kterěž swan bohabognosti
celčmU okolj slaUšťlp za přjklad. Bpliny a wa:
ťiwo bhly gedťným pokrmem gegich, a tčch po:
žjwaly teprw po západU slUnce, ba mnohč znich
zdršoxďáwalp se po dwa čpo tři dni ode wsseho
gjdla. Rohož nrb žjněnka rozprostřená na hole
zrmi býwala gegich ložem, modlitbp, na“božný

š) Wůbec Nozind.
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zpěw, swatá rozgjmánj a práce ručnj gegichden:
njm zaměstnánjm. Bolesti a nemoci fnássjwalp
takě ď welťkaU trpěliwostj, dčkUgjce za to Bohn,
že gčch nawsscjwčti ráčil, a tolťko w nebezpečných
nemocech k lěkařům o radU a o pomoe fe Utj:
káwalp

Swate toto obrowanj nabošných žen dogi:
malo hlUboce tako swatč matky Enfrasie, tak že
č ona fwa nabožná cwičenj zdwogiwssi, často ge
w klássteťe nawsstěwowala, Ua gogich tuhě kúžni
fwan horlťwost a kagicnost ožingjr. Gčm take
chtčla gednan znamenitč dčichodpdarowatč nače,š
abbatysse odpowčděla, že služebnice 5ž)a,nčéňxchodU
nepotřebUgi, aniž že po penězjch taUžegj. Proto
prh opUstily wsse a opowrbugj wssjm we swětě,
abp wěčných blašenostj požjwati mohlp, a niče:
hož mjti nechtěgj, aby se o králowstwj wěčnč neu
připrawťly. Abp fe wssak nezdálo, že darem do:
brompslně Eufrasie pohrdagj, prosila potom abba:
tpsse o trochU olegr, něco fwjček a kadidla, slibU:
qjc, že za chotě gegjho Antčgona, a za malaU
EUfrasii se bUde modlťti

Matka Cufrasie chodjc do klásstera bráwala
dcerUsskUš febau, kteráž bez toho núbo„šné wpcho:
wána gfaue, na klásscernjm žiwobytj welikč zalj:
benj měla a rčwa bp tam bpla zůstala, ač gj
nebplo wje než fedm ler Gednoho dne ta;ala
fe gj gen gako w žertU abbatysse: „Panenko!
maš rada klasster naš a sestrp nasse?“ Ano,“
odpowědčla djwka, „mčlugi waď.“ de; naš
milngeš “ dj ona opět, „;ůstaň U naš a bUd
žiwa gako mp.“ „Qprade, kdybp to matčnkp
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mč UezarmaUtilo,“ prawila tato, „gá bpch odsud
giž erdchazela “ Mater slpssjctpto řečierinnc
drrrUsskp pohmlta w dUssi fwe šaplakala, a pak
zdwihnaUc se prawila: „ DcerUsskopogd, půgdeme
domU, Ueboť giž weěer Zest“ Qna ale odpo:
wčdčla, že zde zůstane š panj aďbatpssj, a kdpž
i takě tato donňanala, abp domůse anrátila,
že Uikdo zde zňstatč nefmj, leč kdobp se Krťstn za:
sljbil, tázala fe djwka: „Kde gest KristUš ?“ Yb:
batpsse Ukcizala gj obraz PáUě, a tU zdwihla fe
malci EUfrasia, a sjbala ho, a obrátiwsse se k
abbatp i, řckla: „Z gá sc zaslibngi KrisiU mčmUe
a wjre š matkaU nrpůgdU.“ Wssr ostatUj Ua:
máhánj ctihodm)chpanen djwkUk anrarer při:
UUtťtť,bplo marnč Po Uěkosila dnech prawila
k Uj abbatpsse: „Drernssko, chrešlčzde žUstati, mn:
sjš se pjsmům učitč a šaltař modlitť a gako ostatnj
sestrp až do wečera fe postiti“ Y djwka řekla:
„Gá sc bUdU postčti i wssrmU Učiti, geU Ume zde
nechcp.“

Widauc matka EUfrasia prwnost a stcilost
dccrUsskp swčx, Uepochybowala, žrbh to bplo wnUk:
Untj Božj a powoliwssi proďbám gegjm, pogala
gi a postawila před onen obraž Pánč řkanc:
„Wezmt Hofpodčne djtě toto pod ochraUU fwaU.
Qnoť mčlugc a hledá toliko Tebe a Tobě sc takč
gedinč odewšdáwá.“ Pak obrátiwssč fe kdceřč
doložila: „Dcero má! kčš Tě Hospodin, geraž
horp Ua newpwratných zcikladechwpstawčl, powždp
w báznč swčho swatč!ho gměna zachowá.“ N kdpž
domlUwila, odewzdala gi abbatpssť a plačjr a bťa
gjc se w prsa, klásster opustila.
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Drnběho dUe pogala abbatpsse EUfrasič a
wedla gi do kostela a pomodlčwssi fe oděla gč
w rancho klássternj a pozdwihnanc rukaU Uad
nj fe modlila: „Wěčm) králi! kterhžto gsi w nj
započal dobrh skntek, dokoneyš ho w pokogi: Uěiň
aby djweUka tato kráčela podlč gměna twč:ho a
milost nalezla přrd twářj twaU.“ Nato pomo:
dlila fe takř matka EUfrasia a prawčla k dcrři:
„Dcrro ma, chcrš w toto rancho oděna býti?“
„Cbri,e od.powěděla tato: „neboť wrlrbna matka
a festrp prawilp, že Pan Jržjš Krťstuš milugje
cjm geg odčw trnto za wěno dawa Načež
matka: „Ten, gemUž gsi fc žafnančla, UčiUiž tě
lože swč!ho důstognaU.“ A domlnwiwssi modlčla
fe za drerU a pak rozšehnala fe, a gako prwč!
chodjr wyhlrdáwala chudých a UUzných a pomci:
hala gim.

Nedlanho na to Upadla bohabogná matka
Eufrasia do těžkě nemori a znamrnagjr, že se
hodinka fmrti gegj přibljžila, powolala drerp fwč!
a takto k Uj mlUwila: „Dcero mci, gak mi šgen
wrno bhlo, wolá mne Kristuď a dnowř rozlaU:
čenj mčho přťbljšťlč fe. Ep, wsse fwě zbožj sklci:
dám w rnre twčr: wynakládep ge nábožně, abpď
nebeskčhodogjti mohla dědictwj. Slhssjc to Eu:
frasia úpčla bolrstně řkanc: „Běda mně! Ueboť
cizj gsem a osirela“ Načrš matka: „Dcrro,
máš Krčsta za otre a ženicha: a protož sirot:
krm negsi; maš takr abbatpssi za matkU Nuže
připil si, ať wyplnjš, roď byla prisljbila Bog
fr Boha, frsirp :Uěg w Uctiwostč a w pokoře
gim slUž. Nikdy si Uepřipomjnep, že z krwe po:

253:7!?
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chazjš kralowske, a že bp onp tobě slaUžitč mělp.
BUd chUdaU na zemi, abpď w nebč zbohatla
Ephle, maš wsse w rUkaU swd)ch, třebalč, dep
gměUj fwč! klássterU a modli se za otce a matkU
fwaU, abUchom dosslč milosrdeUstwj před Bohrm
a wpfwobozrni bplč odc wsseho trestU.“ Tať bPla
poslednj slowa, ktrráž Eufrasia zúst milenč! max
teře slpssela, Ueboť po třech dnech odebrala se Ua
wččnost.

Když fr ťdx,xlonáwěsstj o smrti matkp Eu:
frasie do CařčhradU donrslo, chtčl rjsař Theo:
dosiUď dcerU grgj z klásstera Ua,;pět powolatč,
a ďe fPUem gednoho szesscUrho starostp zasnaU:
bčtč, gemUž giž w dětinsk:)ch lrtech namlUera
bpla Nle sw Eufrasia libngjr si w sladkem
Uowolanj swčln, Uechtrla se ď zamilowaUaU klá:
ssternj saUkrononstj rožlaUčstč, a Usmjwagjc se
žádostť mocnařowč takto mU odepfala: „Nch:
mčlosiiwčxgsij panr! radiš skutečně služčbUirč fwř,
abpch opowrhUaUrKristrm ďe fmrtrdlm)m člowč:
kem se zananila, gen; w kratre pokrmem fe
ftane čerwú a grUž dneď grst a thra ho UebUde?
OdstUp od slušebUirč, abP fe Uesprawedlnostč
dopnstisa. . . . Ehhle, prosjm tě skrze Uáklonnost,
kteraUž gsi kmým rodičňm chowáwal, abpš o
statkp mě k pro pěchU chUdých wdow a kostrlUw
pořjzer Uččnil Propnsi wssrckp mě otrokp Ua
swobodn, odpufť naqrmnijm m:)m wssr, coškolč
mi dlnžnč gfaU, abPch prosta wssrch starostj o
wěri pozrmskčx BohU swřmU brz překážkp slau:
žitč Uxohla. Modlete se za slUžrbnčcč fwaU tp
a choť twá, abpch tak KristU slaUžila, gak gest
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dobroljďezná wňle gcho.“ w ijať čta lisi trn,
nemohl fe slz zdršrtč, a raddowě, U gegichž přjx
tomUostč fe ten list četl, zwolalť: „W skUtkU
djwka tato gest drera Nntčǧona a Eufrasir, ona
gest, rjfařč a pane, z pokolrnj twčho ua z krwe
twř; ona gest bobabognpch rodiěň bohabognci
drera, a fwatčho kmene swatá ratolcst.“ A tU
fpogiwsse fe w gedno, dobrořeěilč BohU a sno:
dlťlť fe za djwkU.

Efurasia, gfaUc nynj fprostčna wssechswae
zknw, gimiž k ,;boži po;cmskčmxl a marnosii fwětskč
bpla npautr“ena, snažila fr fnahaU Usslechtčlau, bp
denně prospjwala Uwdokonalostč křefťanskč. Gegj
ďog a pokussenj nmohokrčxte b:)walh welmč tuhče,
ncboť marnú swětská slriwa a radostč fwětskč sta:
ijaly fe gj w nehskwělrgssjm blefku .před oči,
ona ale fjlená Ux.ilostjBožj statečnč odporowala,
UeUstáwagjr, dokndbp anplněho wjtězstwj nedofá:
hla. Nehmocněgssjm prosiředkem protč wss:xmu
pokussenj b!)walo gj Upřjmně zněho fe wpǧxlcinj,
protož kdpkoli pokanssena byla, bež rozpakU se
wpznala abbathssč, gak pokanssmta gest, a ná:
bošnčt tato a w bohabognosti zběhlci žena kladla
slowa Utěssitedlná do fewřeUých prfaU Ubohč djwkp,
gčmiš fe tak posilnila, že ráda každý rozkaz,
bpť i sebe odpornčgssj a dlnordssj xdpkonáxdala,
když gen aUčťnlčwým prostředkem protč pokUssčnj
bpl. Dobrá wůle, brdliwá pozornost Ua febe,
prčceenelcstálci, fwatá rozgjmčmj, důwěra w Boha
a maUdrá rada a powzbnzowánj abbatpsse po:
w;neslh Eufrasiť w krátkěUt čafe nad ostatnj se:
strp, a fprostťlh gť tčmčř wsseho pokUsser. Nr:
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přestáwala pak na dofawádnjm stUpnť křesianfkč
dokonalostť, ale wrach tana po KrťstU přťwá:
dčla gj na mpsl slowa PáUě: že žádný, kdož
wztábxta rUkU fwaU k pthU, ohljdá se nazpět,
nenj způfobnh kU králowstwj Božij (LUk. 9,
62.); protož se takš nrnstcile snažťla, Uičehož
Uropomjgeti, čjmž bp fe BohU zaljbčla a žčwot
fwů zdokonalila. J byla tedp w požjwánj po:
krmU welmč střjdmá, požjwagjc toliko, ěehož k zau
chowčmj žiwota bylo newyhmltelně potřebj, a
nrzřjdka ztráwťla dwa i třč dni, ba irel:) tx)den
beze wssebo pokrmn. Gakowá bola gegj střjdmost
a zdrželiwost, takowci byla i gcgj pokora. Qna
i nephrubssj a nepopowrženčgssj slUžby š ochotaU
a š radostj wykonáwala, tčssjr. se š toho, paklč
kdp pohaněnj aneb Utrhan fnasseti mUsila Q
tichostč gegj a o pokoře swčdčj nasledUgjcj Udau
lost Gedna festra z rodU, gak fe prawj, njškěho,
gměnem GermaUa, pUzeUa zawistj wytýkala gj
dlaUhe posty a Uadawala pokrPtkyň, genž ze:
intř pokorU a odřekUUtj fe fwěta ljčj, U wnitř
ale marnost chowá, a po nťčemž gčnčm netaUžj,
Urž abh po fmrti abbatysse Ua gegj mjsto do:
fedla. Llni slowa neodpowjdagjr, wrhla fe CU:
frasia lagjrj ženě knohčxm, prosila ša odesstěnj,
a za přjmlUwU U Pána Boha žcidala. Ybba:
tpsse Uslyssawssi wěcč tyto wyobrowala zciwisti:
waU GermanU ze společUosti ostatnjch fester. Nle
EUfrasia prosila po tťidcet dnj za Uepřjtrlkpnč
fwaU tak snažnhmč slowy, že konečně whslyssána
ZfaUr, gj uodesstěnj a fmjřenj wyprosila. Tak
Uaplnčla slowo aposstola Páně: „NeodplarUgtc
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zlčho za zlě anč zloťeěenstwj za zloťečeUstwj, ale
Uaprotč tomU raděgi dobrořečte: nrbo k tomu
powolčmi gste, abpste požehnánjm dědičně wládlť.“
(l. Pet. 3, 9.)

NedlaUho Ua to bplo abbatpssi wc widěUj
eweno, še Eufrasia brzy Umře a oslaweUa bUde.

Jalostxtě si Ua ztrátU tak wzachěho klenotU mezi
festramč Uařjkala a ledwa ď Uimi o tom mlu:
witč chtěla. Eufrasia, teprw 30 let stará, Uslp:
ssawssť, ro na ni čeká, nepprw fe zhrozčla, gfauc
toho důměUi, še za hřjchp swč aUplUě zadosi Ue:
Učinila; ale brzo zpamatowala fe, a odewzdala
fe do wúle Božj. TU připadla Ua Ui zimnire,
naěež ď UepwraUrněgssj siraussenostj fwátosti při:
gala a po nemoci gen čtyr a dwadretč hodin
trwagjcj odebrala se do kragčn wěčnř blaženosti,
kdež záwistč a UrUáwistč neni, rokU 410 dUe 13.
března. Položená bpla do hrobU k matce swě.
Gegj Uččtelka w šákoUech klássternjch a přjtelkpně
Julťe a abbatpsse prosilp Umjragjrj, abp za ně
U Boha orodowala, aby gť Uásledowati mohlp,
a obč wpslpssáUp gfaUce, w několika týhodUech
Umřelp fmrtj sprawedliwých.

R o z g jm á Uj.

Pramen mnoha zlčho a welčký hťjch gest
nepřjzrň a záwist; zwlčtsstě pak záwidjmeli bliž:
njmu milost Božj: neboť gest to hřjch proti DUchU
swatčmU. Q gak hlUboce musil gčž klesUaUtččlo:
wěk teU, který žádá, abp takř gčnj lidč wUUu
kčmj DUcha fwatčho Ueposlanchali, abp fe pro:
tiwili mčlostť Božj a opnstčwsse crstp ctUosti a
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UábošeUstwj š njm w be;boťmostč a mrzkostcch
si libowali. Gak“ dčwmi to wčr, že Uikdo fám
a fám zlým býtč nechre, nobrž fe wpUasnažUge,
abh towarpsse nassel, gakobp tUdp hřjchů fe Umenn
ssilo, kdpž spolUwiUUjka máme. Nenj horssjbo
hřjchu nad záwčděnj mčlosti Bošjo Kdo do toho
Upadl, seě wsse Uenj! GemU etUost gen lichým
slowem gest, eriUnost ner mU swataU, nábo:
šeUstwj gest mU powěraU, a wesskrrá geho prčcce
k tomU gedinč čelj, abp ro možUo Uehwjre fpo:
lUwinnjků měl, a ti bx)wagj mU nepmčlegssj, kte:
rěž fám byl zawedl. Dwogj hřjch pásse, kdo sám
dobře negedmi a blčžnjmtl dobře gednati breinj;
zdališ to nrnj tolik gako na zřjrenčUách rizj blau
šenosti swan blaženost wzděláwatť. Tak takě gednal
jdábel, když prwnj rodťče swciděl. Záwist ho mo:
řila wčdanrjho, že perj rodččowčrmilostj Bošj
oplýwagj a wůli Pčmě zachowáwagj a záwist
Loonwala lest, kterauž se sklamati mělč. Protož
dj pjsmo swatě:

„Záwčsij ťdábelsiaU přčfsla fmrt Ua okrfslek
zemť.“ (Maudr. 2, 24.) N opět: „leameyme
fprawedltwěho Uebo Uen,ščtrčnh(erhodnh) gest
Uám a protiný gest katkňm nassim a wyčjtá
Uám hřjchy zákan a rozhlassllge hřjchp obcou
wcin nasseho. . . . Tčxžko Uám na něg hledčxtť,
nebo nefrowUáwá se ď gčnými žčwot geho, a
změUěUhgsaU restp gebo.“ (Mattdr. 2, 12. 15.)

„Běda wám zákoUUjrč a farčfcowčx, pokrhtri,
že zawjráte králowstwj nrbeskě přrd lčdmč: nebo
sami tam ercházjte, anč těm, genžbpngti chtěli,
wcházeti dopausstjte.“ (Mat. 23, 13.)
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Modlitba.
O Bože! dobroto Uepostjbla, wleg, pro:

sjme, do srdce Uasseho pramrn lásip swě, tak
abychom. mčmo Tebe takč bližnjho fwčxho milox
wali, zmllostx, kterýchž Tp gsi mU uděliti ráčil,
se radowalť, a ď njm Tebe dárce wsseho dobrěho
chwálili a welexbili až Ua wčxkp wčxkůw Nmen.

T)Uea se takč swčtj: W Njkomedii sw mnčednjků Mau
cedonia, Patricie manžclky a Modes!y dcery; w Nic:ei swatých
mUčedUstů TheUseta a Horrisa, syna gekw, Tdcodorh NimjoB
dorp, Marka a Yrabic kterjžto pro Krista Upalexli bhli; w Heru
mopoli w Eqdptč sw Sabina quž po mUohém UtUčenjntopen
byl; w Persii sw Zkristřny, panny a mučednicč; w Kordudč sw
Nudercia kUčzea Salomona, mltčedltjku; w Cařihradč sw Nie
cefora diskupa, klerýš pro prawau wer od cjsaře Leona Nrmenn
skčho whbxxan po 11 lctech we wyhnanstwj Umťel W KaUteriUč
we Wlašsku sw YUfowina, biskupa; wc Skotskn sno Kennoky,
palmh

m. Žčwčotfwaté Mathčwh,
cjsaťownp. (R. 968.)

Ctnost, ať se Uám okáže w gakčmkolč odčwU
a siawu, gest sama w sobě rtibodna a welebna;
pakli gi ale Ua lidech spatřugeme w Uehwpšssjm
dúsiogrnstwj postawenpch, ap tuť se nam zda bytč
mnohexm wrlebněgssj a násilně gaksi po sokxě Uaš
tahUr; gakž na žiwotčxswate Mathildp widčti lše.

Sw Mathilda, dcera hrabětr Theodorika
a Rhečnhild;p, Uarodila se wc Westfálfkn. Ná:
božnj a bohabognj gegj rodččowč dali gi do
gednol,do klásstrra w ErfUrtč, kdeš pod dozorx
stwjm abbatpsse Mathildy, báb;d fwč, whbornč
whchowána bpla. Qb,;wlásstě Uwpkati mUsila
modlitbúm a čtenj Uábožm)ch knih. Přč tom
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Uezapomjnalo sr takč na wpUčowánj we wssen
likčr prácč Ua staw grgj a pohlawj přjslUssUč; za
taU hlawně přjčťnau, že pracowitost neopředněg:
ssjm gest prostředkem proti wssemU pokUssenj, a
že čim che Uad lid gsme powýsseni, tjm ssle:
chctněgssjm přjkladem ho předcházeti máme. Pro:
tož takč fwčtťre nasse řjkáwala, žr kdož Ueprarugr,
abp negedl. (sl. Thešf. 3, 10.) Mezi tjm roz:
wim:la fc Mathťlda w slččnau panUU, w krásiwřm
těle grsstě kreisnčgssj dUssč chowagjcj, a powěst o
slťčnosti a fslechetnostť gegj hlčxfala fe těměř po
wssech kraginách. thš fe také! Gindřčch, Ua“po:
tomnj wěwoda Saskh a král Nčmecký, o tom dou
wěděl: putowal do ErfUrtU, aby nahledl, ;dalč
powčst ra prawdčwá gest čili nir. A fhlrdaw
wsse, gak fe bplo o Mathildě prawčlo, ano i
mnohem wjre, pogal gi rokU 913. za manželkU.
„Kdo nalřzá žeUU dobrau, nalčzá wěe dobraU
a anážj potěssenjod Hospodina.“ (Přjsl. 18, 22.)

Mathčlda i na trůnn zachowáwala neljče:
nau pokorU, pramrn to wrsskrrč!ctnostč, a nraU:
honUým a w prawdč fwatým žiwobptjm celau
ejrkew wždčláwala. Dústognost králoxdskánewsz:
dila w nj mpslť marně, ani Uezatwrdťla frdce
gegjho. Pod zlatohlawrm bilo frdre Ueywljdněgssj
a ka„ždý zarmaucený a chUdH k nj měl wolný
přjstUp. Ona fe U!odljwala třměř bez přestčmj
a swatým rozgjmán,jm UábošUaU mysl ožiwo:
wala. Swatř toto rwičenj tak welice gj těssp
walo, že nrmagjc dosti Ua dnř, i UoěUj dobaU
wstáwala, w pobožnostech a w modlitbách se ko:
chagjr. Tato fpasitedlnci rozgjmánj a toto ohUťu
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waU nňbožnostj plápolagjrj srdre Uchowalp takě
dUssi gegj posskwrnčnj, a roznjtilp w nj onU láskU
k blišnij, kteráž gegi wesskerý žiwot tak krč:fně
j:;dobj. Z lásky kblišnjmn nezpččowala fe, práre
febe hnnfněgssj a opowrženěgssj ochotně a ď ney:
roětssj wljdwostj wykonáwati. Nawsstěwowala
často chUdř w bptech gcgich, útěchU w zarmaU:
crnřzfrdre wlčxwagjr i hogUaU pomorj přispjwa:
gjr; obslUbowala wlastnorUčUě chore a nedn:
žčwe, těssila gčch w bolestech a k trpčxliwosti
powzbn;owala anafnaxowala fe take truchliwý
ofud zagatých a Uwěšněných osladťti a prawau
cestn gim okažowala k pokanj a k Uaprawenj
ščwota; Uěila take erědome prawdam křefťan:
skhm, komonstwo fwe napomjnala k lafce, k bcizni
Božj, neUstáwagjc w fpasitedlnč! fna;e, až gr UaB
prawčla; slowem, gsaur prawau matkau země,
nc;apomjnala Ua nikoho, ale, gako anděl stražný
bpla orodownirj a pomorUirj wssem, kdož gegj přju
mlmdy a pomori potrebowali

Matbilda bpla ď manželem fwým žiwa w
stcilě láfre a fwornosti, coš gj k nemalě rti slaUžj,
an Gindřich bpl mnž prchliwý a hněwiwý. Do:
kawád hněw geho trwal, erdmlanwáwala mU,
nobrž čekáwala, aš se pokog do dusse rozborčenč:
nawrátťl. TU teprw fnažila fr, abp grg, ančž
toho znamenal, na ginš mysslěnky přiwedla a
na lepssj stránku naklonila. Q gak mnoho zlěho
;amešilobp fe, kdybp žrUp ťjdkš to Uměnj znalp,
w který čaď má fe mlUwitč a w který mlěeti.
„Zena maUdrá a mlčeliwá a wyrwiěenč! dUsse
nenj k proměněUj.“ (Sčrach 22, 18.) Gin:
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dřčch milowal takčr choť swaU láskan UepwraUru
Uěgssj, a geho dnsse rozpalowala se ohněm gegj
nábožUosti kU podobUým cčtům. J snašil se w
dokonalosti gj dostihnauti, we wssemgj dle sjlp podz
porowal, a fám Ueppěkněgssj swčdectwj o ctUostč
gegj whdal, když mrtwťrj raUěU Ua fmrtcdlnčr
posteli ležel rokU 936. Cjtě, že hodčnka od:
chodU geho se přibljžila, rozmlanwal dlanhan
chwjlč ď Uj; pak alc U přjtomUostť pánů a slUu
žebnjků swýchtakto promlUwil: „Děkugi BohU za
tebe, má Ucpwěměgssj a nepmilegssj choti. Neboť
ntkdo nepogal žeUp wěrUěgssj a we wssem do:
brém škusseněgssj. Přigmi medle djkp mč, žeď
mUe rothěwaUřho krotjwala a we wssech wěx
cech mi maUdče radjwala: mne gsi přiwáděla
od nesprawedonsti kU sprawedlnosti ť wszzo:
wáwalaď mUe abpch UásilUčpotlaěeným milost pro:
kazowal. NPnj poraUčjm wssemohachmU a pťju
mlUwě geho wpwoleuých tebe i fynp Uasse, a
dUssč fwaU k odchodU přčprawenaU.“ Hlnboce
pohnnta podčkowala se pokornč Mathilda Uě:
kterými slowp, a na to č hnrd do kostela běžela,
spaerj chotě fwěho i ďUdaUrnost swan do mi:
lostč Božj poraUčegjc. Po malřm okamžer zwěa
stowal weliký Uářek, že Gindřich žjti přcstal.
Mathilda modlila fe klečjc za gebo dUsii, pak
mssi fwataU za Uěho slanščtř kázala, drahý Uá:
řamrk kaězč Ua podčkowánj dadaUr. Po skon:
čeUých slUžba“chBošich anrátila fe k mrtwole„x
kdež synowč a ostatUj dwořaUč we welkěm hoři
stáli. Takč gegj oči zarosilp se sl;ami; kd;džpak
se poUěkUd od bolesti zotawila, promlUwila kfpo
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num Ottowi a Gindřčchowi, giž o korUnu krá:
lowskaU se hadagjrjm w tento fmpsl: Nepmilegssj
praěkowe! Bedliwě pozorngte, co ted zde spaa
třngete; bogte se Boha a welebte geg we wssem,
gen; mocen gest, takoweto wěcč činiti. Tenť
sluge práwč králem a pánem, kterhž moc swaU
dáwá chUdhm i bohatx)m. Ustaňte medle hassteřiti
fe o důstognost pomjgitedlnau, Ueboť takowhto
konec běře wssecka sláwa šemská. Blašený grst,
kdož dpchtj po tom, roš roěčUč!hogesř a Uepomine;
a protoš ncrmUťte fe Uad tjm, kdož zwáo wlám
dUaUti bude, Uobrš připomjnepte si, co k wám
w Ewangelinm úsia wěěně!prawdp mlij, řkaUc:
„Každh, kdoš fe powyssUge bUde ponjžen, a kdo
se pouižuge bUde powpssen“

Co fwath Yposstol o prawe wdowč pjsse,
še „ma Uaděgi w Boha a trwa Ua profbach a
modlitbach dnem a nocj,„ (l Tim. 5 5) to
takčezachowciwaša Mathilda po fmrti chotě swěho
Odlo;ťla drahe raUcho a odjwala fe w oděw
gednodUchh; šbawita fc wssech roškossj a wp:
hledawala tollko nabošna cwičenj Gegj zewněg:
ssek prozra;owal, ;e w frdci o Bohem stále fe
objra, a že panenska ěistota a stpdliwosi gj gsaU
milegssj Uež fwětska rx zkoš TělU fwemU Ue:
přawala wjre pokoge cxzpokrmů než ro newyu
hnntedlně bplo třeba; lcdwa několik hodiU po:
fpala, a gčž budila gedm: wěrnaU slUžebnčri, a
do kostela ď Uj se ubjrala, až do gitra tam fe
modljc, pak ale wracela fe do domU a ssla na
odpoěinutj, abp fe čeled domácj domnjwala, že
po celau Uoc odpočjwala. Slušbp Bošj, prou
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kazowánj dobrodčnj chUdým, gčmš peněz, potrawp
i oděwU wedlř potťebp Udělowala, práce rUčnj
aneb gakěkoli ginř bohUmilě zaměstncinj, střj:
dalp se od rána ai do wečera. Prarngjc mj:
wala wždp mpsl a frdre na Boha Upixeně,a na
každě hnUtj mpsli fwč! tak býwala pozorliwá,
že nikdý anč hnčw ani mržUtosi, anč fmUtek gj
neopanowaly.

Nbp takě trpělčwost gegj w ohnč fe zknsila,
Uarosstjwťl gi Hofpodin mnohýxn protiwenstwjm,
kterčž i nephlnbssj skreyš grgjho frdce pronikalo,
a tjm wčxtssjmžcirmntkrm gi skličowalo, še! po:
chášelo od wlastnjch fynú, od nichž gen láslp a
wděčnosti fe nadálae Gťž fwár fynů gegčchQttp
a Gindřicha o korUnU zarmaUtil gť welice, ale
po fmjřenj nastala gj mnohem wětssj bolest.
Někteřj pochlebnjci prawili Qttowi, že matka
gel:o po Gindřichowi welťkč poklady má, gež
npnj k záhnbě zcxně promrháwá. Qtto Uwěřil
pomlanačům a fpogiw fe ď Gťtldřichem, bra:
trem, odňal matce wssrckp statkp, kterěž bpla za
wčno dostala. Mathilda fnássela Uěgakh čaš
bezpráwj, wťdaue wssak, že fpnowč křtwdy swě
nepoznáwagj, anobrž proti nj fe che zatwrngj,
bála fe, abp gesstě che se ncprohřessili a prolož
opUsiiwsse dwůr, do EnǧerU we Westfalka fe
odebrala, tamto w tichostč fwůg ofnd nesaUe a
za protiwnjky fwč fe modljc. „MUž brzbožný kopá
zlč, (hlepá sskoditi) a we rtech geho oheň fe ro,;ně:
cUge. Clowčk pťewrárenh (falessnh) wsznge
swcirp a mnohomlnwný (klewetnjk) rolečnge knj:
žata (nepwěrněgssj přaetelp).“ (Přjsl. 16, 27. 28.)
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Bplalč Matbčlda welčká w sstěstj, bpla tjm
wětssj w nehodčtch. ijala kagchč metlU, kte:
ranž gč Hospodin káral, a odewzdala fe aUplnč
do wúle geho, a hle oUUgal se gjpatmě. Sp:
nowě stjhúni gsaUre nehodami a mnohým nesstěu
stjm poznalť křiwdn, matre Uččněnml, ppkali hřj:
chů, a fnažm)mi prosbamč, aby fe ke dworU opět
nawrátťla, gj prosilť. Abp Ukázala Mathilda, že
w srdcč gegjm hořkosti nenj, opnstila zamčlowae
naU famotU a odebrala fe opět k fyUům swým,
ď ,nimiš až do fmrtč w Ueylepssjm pokogi žčwa
byla, gfanc od nich stdrčnč mčlowána a Ua ney:
wýš etěna. Tčd obdržela takč! statkh fwč na:
zpět, z Uťchž wssecky třměř důchodh na dobro:
dinj obrarela. Bylať matkaU sirotků a wdow,
denUě pos:)lala od stolu fwěho krmy chorým a
chndým, a tU fe přčházjwalo, že chořj okamžitě,

jgaek gich požili, se uzdrawili, nrboť Bůh mage
na takowčm dobročiněnj zaljbenj, chtěl takě slU:
žebnťrč fwaU oslawitč. Grgj náklonnost k chU:
dhm byla tak welká, že ge takč mýwala a oči:
ssťowala, pro ně w čaš zimnj fwčtnice topiti
kážala, a kam gen koli přťssla, wssUde sstědraU
rUkU fwaU gim otewjrala. Při tom b:)walo gj
neywětssj radostj, chUdý a w bázni Božj ne:
zběhlý lid wynčowati a Uwáděti Ua restu kře:
sťanskč dokanlosti. Prawá dobroěinnost nikop
erpomjná pro starost o zemskč!blaho Uuznčxho,
č o dUssč geho pečowatť. „Kterýž má mčlofr:
denstwj, Učj a rwičj gako pastHř stádo fwč.“ (Si:
rach 18, 13.)

Dřčwe nežli fe koner gegjho žiwota přiblje
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žil, nawsstjwila gesstě gedenkráte wsseckp od nj
založenč klássterp, napomennla obpwatele gegich
a do modliteb gegich fe porUčila. Přissedssč do
Kwedlinbnrǧll, kdež se Uepraděgizdržowala, zna:
menala že chUrawost gegj fe welťce rozmobla a
že che z lože nepowstane. RadUgjc se š tobo,
že gj Hofpodin wolá, oznámila to přjtclkyni swě
Richburce, abbatyssi klásstera Nordhušskčho, a co
Uepbedliwěgi kU fmrti fe botowila. WnUk gegj
Wilěm, arcibiskUp Mobnčsk:), zaopatřil gi swa:
tostmi. Qdcházegjcjmu chtěla něro na památku
dátť, gessto ale giž wsse ch:ld:)m a kostelúm roz:
dáno bhlo, až na raUcho, w kterěmš pochowána
býti měla, prawila RichbUrce přjtelkpni, abh mU
ge dala, doložjc: že on dřjwe ho potřebowatč
bUdr. S poděkowánjm přigal arcibisknp dar a
chtěl swatě ženě gednobo z dUachowqjchZde pone:
chatť, dokUd bp se sám nenawrátil, ona mU ale
řekla, abp sám kněze šxfebaU wzal, še ho wj„cenež
ona potřebnge. „Gděte w pokogi Kristowě,“ do:
ložila, „kam wňle geho wáš wolá.“ N ap Ua
cestč Umřel Uáhle arcibčskup.

dež se po nčkolika dnech takě gegj hodinka
přibljžila, kázala dUchowenstwa a geptissek po:
wolati a UikomU z lidj pťjstUpU nebrániti. Ne7
smjrnč množstwj oběho pohlawj srsslo se, a tU
obrátila se knjm, řkauc: „Služte HospodinU w
bázni a plefepte gemu ď třefenjm. Chople se
kč:znč, abp nikdp Uerozhněwal fe Pein, a zhan:
libpstr ď cestp sprawedliwčr. QdstUpte od zlřho
a čiňte dob;ě, aby w posiednj hodině dUssewassr
od anskoků dábelských wpswobozrnh bplp a wččná
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odměnazod Boha wám fe dostala.“ Po těchto
slowech roszstila lčd a wnUčku swaU abbatpssč
MathildU k dobrěmn a ku fetrwánj napomjnala,
na to pak gessté gednan fe wpzpowjdala, dala
si mssč fwataU slaUŽitť, a dUsse fwč fwátostč ol:
tářnj posilnčla. Od tě dobp nemlUwila che, Uež
ď rUkama feantýma a očťma k nebi Uanthma
po tčchU se modlčla. dež pak se hodina de:
wátá dne 14. břešna 968. přibljžřla, rozkázala
žjněnč raUcho na zem rozprostřjti a febe na né
položčtč, řkaUc: „Neslussj křesťamx Umřjti ncž w
oděwUkagirjm a w popelť.“ Pak pofypala hlawp
swč popelem, poznamenala fe křjžem swatým a
Umřela w PáUU, práwě w tn hodčnU, w kterau
obpčegně we gmčxnU KrčstowU chde)ch almUžnaU
podělowala. Tělo gegj pochowáno bplo wedlč
tčla chotě gegjho w Kwedlťnburce.

Nozgjmánj.
Těžce prowinčlť se fpnowč Mathčldčny proti

čtwrtčmU přčká;anj Božjmu, ale w krátce zaku:
silť fmUtnhch následků swěho prowčněnj. Zdá fe,
žeby zasljbenj onomU přčká,;anj připogeně děti
w powinnostč k gegčch rodťčům Udržeti mělo:
ale často gčUcik wjdáme. Tašme fc, gaký ofud
si připrangj dětč, kterčxž rodččů swhch Upřjmně
nemčlngj, w Uctčwosti xa wášnosti gčch nemagj
a poslaUchatč gťch nechtěgj? Děgepčš, ano dennj
zknssenost hrůzm)m hlafem nám odpowjdá, že na
takowHch dčtech tresi Božj wťdětč lze. N šdaž
negednagj onč proti rozUmU, kterýž nám rodťče
na mjstě Božjm za nehwčxtssj dobrodťUce nasse
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předstange? Zdaliž Uegcdnagj protč zákonům
Božjm, gimiž pod pťjsnýmč trcstp rodiče swě
milowati a ctjti se welj? A bpť č rodičowě wadh
měli do febe, zdaž přestáwagj proto dětem fwým
bd)tč rtihodnými? zdaž UegfaU oni ti, gimž po
BohU za wsse máme děkowati? Cobp z djtek bplo,
kohbp fe gich rodiěowč Uebpli Ugali, dokawád
gesstě bplč mdlj a pomori sobé ncmohli? Déti!
mňšcte wp zapomcnami na starosti a práce, Ua
přrbdčnř Uoci, na zármUtek a strasti, kterřž otec
a matka wasse pro wáď mecli fnásseti? Možnolč
wám gc opansstčtť, gich zaUedbáwatě, ge hančtč,
gich si newážiti aneb za Uě fe stpděti? MožUoli
wám gc objrati, co sprawedliwčho gim odepjratč
a o nč se Uestarati? Takowč zločinstwj přechá:
zjwč: od pokolenj na pokolch a bhwá pramenrm
ncsijslnčho nesstěstj. Cham posmjwal se otri a
potomrč geho gesstě po 4000 letech úpěgj w
otroctwj. „PožrhUáUj otcowo Utwr„šnge domp
fynů, zloťečrnj pak z kořene whwrárj základ.“
(Ekkl. Z, 1l.)

„Eti otce swč!ho č matkn fwaU, kterčž gest
přťkázan perj ď zasljbenjm, abp dobře bplo
tobě, a abpď bpl dlauho žiw Ua zemi.“ (Efcs.
6, 2. Z.)

„Kdož fe bogi Pána, ctjť rodiče fwě, a gako
pánům bude slanžiti tčm, ktrřjž ho zrodčli. W
skUtkUa řečč č we wssj trpěliwosii rtč o:ce fwěho.“
(Ekkl. 3, 89.)

„Spnowě poslancheyte rodičú we wssechwě:
cech: neb gest to libč PánU.“ (Kolos. Z, 20.)

„San přťgmi starost otce fwřho a ne:
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zarmncUg bo w geho žiwotě a hpnr:li wrozUmU,
snásseg ho, a nepohrdeh gjm w mornosti fwě;
almnžna zagistě otce nrbnde w zapomenmj.“
(Ekkl. Z, 14. 15.)

„Slhš o:ce fwčbo, kterýž cě zplodčl, a Ue:
pohrdep nxatkaU swaU, kdpž sc zstará.“ (Přjsl.
23, 22.)

„Kdožbp zlořečťl otcč swěmU, neb mateixi,
ať fmrtj Umře“ (3 Mogž 20, 9)

„Kdožbp Udeřil otce sweho, neb matkn, fmrtj
ať nmře“ (3 Mogž. 21 15)

„Kdož krade otrč swěmn neb matce, a prawj,
že to nch hřjch, ňčastnjk gest wražedlnjka.“ (Přjsl.

, 24.
„Zloťečený, kterýž nertj otre swčxboa matkp.“

(5. Mogž. 27, 16.)

Modlčtba.
O Božr, grbožto fwatá wůle gest, abpchom

rodčče swě rtčlč: wleg w frdce nasse k ntm Uctč:
wost, láskU a poslnssnost. Odplar gčm hogně za
wsseckadobrodinj, kterážkolč nám prokázali a pro:
kazngj, a propúgč mčlostčwě, abpchom se koneěně
wefpolrk U Tebe we wěčně radostč šhledalč skrše
Zešjsse Krťsta. Nmrn.

Dneš se take swčt:: W Nimč 47 swatýcb mUčedekň, kteťjž
Ua rozkaz cjjaťe Nerolxa skňti bhlř W Asrice sw Wetra a Afroc
disia mnčednjkil; w Carrbe w Mesopotamii srpatých m!rčedmkň
Cutychřa a towaryffň xf741; w Amiochii swat BioUia mučed we
BeroUčsw biijpa Zquceueia; Leoban aueb Lebdilra, bisknpa
KaonteUskšho (Cbartreď)eýo kraquč Baleriallskč dwall lnutchč:
od Lončxobardllw Ua ftraUe obťfsem)ch; w Balnpsaku Ua Helefpomč
sw bňsknpa EUfchcman

Žiwotowč Swatč)ch. l. 26
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1:;. Žiwoc swatého Lonǧčna.
„Nhnjť faUd grst swěta: Uhnj kUjže tohoto

swěta wpwršeno bUde weU; a gň dež bUdU po:
w!)ssrn od Zemčx, (na křji) wssecko potáhml k fobě
famčmn.“ (JaU 1.2, 31. 32.) Tak prawil Kri
stUŽ Pán krátre přrd swaU fmrtj. Q kčežbhwssickUč
lidř geho tašenj náslrdowali.

Gedrn z Uehperěgssjch, genš od Ukřčšowa:
Ucho Krčsia přitašcn bPl, gcsi Loňǧimlď, oUen wo:
gjn, kterýš bok Pčmě otewřel. thš fpatixil, ana
š otewřenř rčmp krew a woda fe prhsstj, tma po
okrsslkn žemě fe roqprostjrá, žemě fe třefe, skálp fe
pUkagj, a hroboxdě fe otwjragj a mno;j fwatj ž
mrtwých wstáwagj: tnť pronikl takč paprsslek Bošskř!
milosti skdre gcho, a žatrmUělč oko dnsse grho
otewřelo fe tak, še on kagirnč w prfa fe bil a
dokonala:l wěraU ;wolal: „Gčstě SPU Božj bhl
trUto!“ (Mat. 27.) Od tč doťxh sial fe LoUǧč:
UUď tak řka Uowr)m člowěkem. Opnstil restU nea
prawosti a hřjchU a naUčiw fe od aposstolú FfiáUš
žákomt prawdp, aUplně a zrela Ua ,slnšbn Božj
se oddal. J stal se sstčxdchm k chUd!)m, žachowá:
wal čistotU dnsse a těla, a Ua zemi giš wedl žčwoc
práwč aUdčlskh. Tčchá mhsl, ganá twciř, pokorUcř
dUssr, wrselě freoce, a gakási wrlebnost we wssem
gedncinj grho bhlp gfaU následkem Uaprawenčho
obrowánj geho.

Lonǧinnš Uwšřčw w Kščsia, opUsiil staw wo:
geUsk:) a do Cefarch w Kappadocii se přestěhowal,
po ofm a dwadrrt let tam lťdn slowP č katkP
wer křrsťanska:l š Uemalx)m profpěchem hláfage,
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Ueboť mUožj oansstělč modlp, Uaprawowalť žčwot
a wrdlě šákonň Krčsiow:)ch 8 welkan bedlčwostj
kraěelč Uslpssaw o tom OktawčUš, wladai, pohUal
LoUgčUa Ua faUd a takto š Ujm ro;mlanwatč počal:

thawčnš Gak fe gmeUUgeš?
Lonǧčm:ď gfa dokonalh a w Bohn welebm)

odpowědčxl: „Gscm křcsianem, Ueboť slUssno, abh:
chom Uehprw o mčlostč Božj fwědectwť dalč.“

Oktawčllš Kteřjš přcd tebaU posiaweUi bplč,
Uir q toho gmrna Uežjskalč: th ale gak fe wlastslě
gmrmlgrš? mlllw!

LoUgčnUŠ Ga gmrm:gj fe Lor.ǧimlš.
thaw. Kde gest wlast twá?
BoUǧ. JfaUrčr.
Oktaw. Gsix otrok čč fwoboden?
Bonǧ. Prwč! gsem b!)wal otrokcm hřjchU, teď

ale milostiwh KrčstUš Pán skr;e tagcmstwj swatčho
a welrbUčxho křjše a fkrše otewťer bokU fdoěho dwogj
milostj mne whkaUpčl: Uepprw wodaU a DUchem
swatl)m, pak ale krwj swaU, fetrwám:lč U wpzmi:
wáUj grho.

thaw. Proč gsi fem pixčssel“?
Bonǧ Ga bhwal ;de dwořamm a Uxogáš

krm, trd ale slallšjm Krčstll PaUU
Oktaw Kdo pak tě fprostil stawU wogeUskšho?
BoUǧ. Gá prosil bratřj fwl)ch, abh fe Uwá:

zalč w pod;ňsťalost man, gá pak še dUsse fwř chrá:
nčtč bndU QUi fwolčlč, a Upnj dawagj mč kaž:
doročUč sio ;latx)ch, ktereš ga Ua chUde obracjm.
Ted ale prosil gsem Boha, aťch mne ofwobodčl ;
podrochstwj těla a Uwedl mUe w slU;bUdnchoij
a we mně fe oslawiti ráčťl.

263e
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thaw. thš gsi swobodnha zrodU ssle:
chetneho: poslaUcheP krale a obětug bohům, aneb
gezš gegich obětj, sic ginak tě tresth šastihnan

G.Bonǧ Nikdo nemúže dwěma pamlm slanščtč,
genž stogj fobě na odpor. Múg Pán gest wúdce
střjdmostč a tichosii, čťstotp a nábošnosti, pokorp a
mjrnosti, a Uwádj náš do žčwota wěčnčho. Twogj
boši ale protiwm)ch wěcj žádagj, gfaUce milownjrč
wssj ;lostť, lakomstwj, be;bošnostč, phchp a nrstpr
datosti. Což mam modlam slaUšitč, anrb raděgč
Boha fwčho poslallchati?

Mnoho gesstě bplo me;t oběma mlUweno,
načeš thawiUš fw. Bonǧinowč radil, abh nUtnč
potřelxčUstatlpna obětowal, dokládage, že Bňh geho
prowčnčxnj toto grnlU odestj. Než ale Lonǧimlš
odpowčděl: abp, gelč mU prawda milci, fcim kixc:
fťancm fe stal, a trcxstů tělesných se Uestrachowal,
th že mU Ubljžčti mocč nebUdaU. Tato řeč ro;pá:
lila thawia w nepprlldssj hněw, a on roškášal
swatrmU mUši ;Ubh whtlaUci a ga;pk wpřešatč a
wssak Lončxčn proto ixeěčnr;tratčl nobrš zřetcdlm)m
hlasem kOktawčowč promlUwil rka: „Pakli wčrjš,
že prawými gfatl bohp modlp, kterež wýwaš, do:
wol ať ge ro;bjgč, Uechťsi pomohaU, mohanli..
ncwežmalllč pohromp, Uwěřjm, že bošč gsaU; paklč
že we;maU: Uxěr tp w Boha mcho, žeť on gest
žiwý a prawý Bllh“ Na to dowolcho Bouǧi:
nowč modlh ro;ďčti; a on Ugaw srkern ro;kotal
Ulodly tak, še rošeorrenh š oltáieň padalh, roš mno;j
pixjtomnj widaUrc Uwěixili. Me Qťtawčtlš, Zatwrch
w slrpotě swče pixčpťfowal to kanšlům a čarám, a
Lonǧťsla odfaUdťl, abh nchprw ga;yk mn bhl whoe
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tršcn, pak abp sťat bpl. Coš fe č be; prodlenj
whkonalo. Za tento wssak ro;flldek bhl thawiUď
Uáhle slepotaU trrstáU, a krutč bolestč ;ůřčly we
wnitixnostecb geho. Wssak trrst tčxlcstch otewixel
Zatwr;elřmn pohaml očč dusse gcho, a wjra, gčš
a,š pofUd bhl dr;e pohrdal, Uassla U Uěho mjsta.
Upč wrhl fe Uynj na twář pixedmrtwolem a hořce
plače wolal: „Hřcsstl gfrm Panc, hřessil qfem:
giš UhUjpo;miwč:m Urfprawrdonst fwaU!“ W tom
otewřelh fe očč grho a on aUplUě U;drawch pogal
tčlo fwatč!ho Lonǧina a počestnč gr pochowal a do:
brořeče BohU, setrwal wr wjixe, ;ňstáwagr mešč
kixesianp.

Nošgjmcinj.
Podiwnč gfaU eestp, kterými prošřetesswst

Bošj Uáš kU fpafenj wodj, gakš to na fw. LoU:
ǧčml widčxti l;e. Geg ;aǧčstčx welčce bolelo, še bok
kanpčtele fwčxhoproklál, grhoš pak Synrm Bo:
ť.jm býtč po;Ual. Ale gesstě wětssj bolest tjfnila
grg, kdpš si w;ponměl Ua hixjchy fwčx, Pro ktrrč! Kri:
stnš Pán bičowňn a Ufmrcen byl. W bolrsti fwř,
bil fe w prfy a phkage hřjchň w tom okamšenj
šiwot fwůg Uaprawil a hogUř owoee pokánj wp:
dáwal. Wssak č hřjchowř Uassj gfaU pixjčanU
UmUčer Pčmě, č nch takřka gfmc geǧ pomáhalč
bččowati, mh korUUowali gfmr grg UxUjm, my přč:
bčlč geg takě na křjš a prokláli fwatx) gcho bok.
Ale, Uastoǧte, nassr frdce přč tom ;twrdla gsaU a
twrdssj gfaU Ueš ;emě, kteráš fe pixč fmrti Páně
tťásla, a twrdssi Uad skálh, kcerč!šfe pllkalh. Nrboť
kdo ; Uciď čta aneb slpssc o UmUčer Páně, hUe
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se w útrobě swč? kdo politowčmj má ď Spm!m
Božjm? Mnozj sire plcičj, ncž ale plcič gegich gest
galow!), anhč hnUtj těla, gessto pixč tom Uelitngj,
ť;e fe hixjchň dopnsiili, pro kterčš Spn Božj Ukřj:
šowcin bpl, anii beraU si před febe, še hřjchů fe
odřeknaU a iiwoc fwúg Uaprawj. Pro takowč
nrumřrl Krťstnš Pcin, aspoň geho fmrt Urslanť.j
gim kU wpkaUpenj, noťxrž che kodsan;enj. Poknd
Ucpo;nagj še fw Longinem prawaU přjčinaU UmU:
čer Paně, Uefmaše krew geho winp gcgčch, aniš
bUdan moci ď sw. Petrem řjci: „Že KrčstUď hřjchp
nassr na fwčm těle fam wnrsl Ua drrwo: abpchom

hixjchům ZemraUre fprawedlnosič šiwi bhlč,aažr Žsi:Ualosij grho obšiwrni gsme.“ (l. Pcc 2,9e5.)
„Patřme Ua pčlwod a dokonawatele wjry Je:

žjsse, ktrrr); mjsto radosič pixrdlo;enč strpěl křj; a

hanp fe ošowažil a frdj Ua prawiri siolire Božj “(Žťd 12 2)

Modlitb.a.
thwřenč grsi, ý Ježjssi, srdcctwč wssrm ka:

gjcjm a slraUsscUHm. Q propůgč mně bjdnčmtt
hřjssUij nynj afpoň dncha prawč kagčrnosič,a ne:
dopansstěg, abp krew twá, a twč Umnčch a fmrt
Ua mně ;mařeny bplh Bjdnh gfem a chndh, ale
prawě proto w;pwam milofrdensiwj Twč, gessto
si prawčti račil: Pogdtr ke mnč wssickni, ktrťj pra:
rUgete a obtjženi gste, a ga waš oběersiwjm Q
SPUU Bošs, proklam) pro hťjchp mř, smčlng se
Uadr UmaU! AmcU.



607

Dneď se lakč swčtj: sw. Aristobma Učedllika aposstolňw
a mUčednth PaUě w Tlšeďsalonice sw Matronh djwky flUšebUč.
kteraž od hospodynč swě šidowkh pro wer ;lbi!a bylx; sw Men
mqna, walchaře UmUčcUčhoza cťjc.ťeDecia; w thptč sw Nř:
kaUdra Umllčenčbo ;a cjsčxťeDřoklecirma; w Korďubc sw anUy a
mUčedUicc Leorricie; w Rimč sw Zxchariasse, papeže a Speciosa,
mnicha; w Beatčx we WlašskU sw :jšroba, disk

16. Žiwot fwatébo Patricia. (N. 460.)
Na fewrro;ápadnj straně Ewropp leij ostrow

Jrfko řečem), od star:)ch pak Hibcrnia a cherUia
Uaa;waUh. Qbhwatelčš grho bpli Kcltowě, Uárod
swobodp milowný, při tom ale fUrowx) a Ucrwččem).
Nemagjcc šcidUcho spochj š gim)mč w;dčlaUěg:
ssjmi národh, wě;eli Jrčanc dlaUhx) ěaš w fUro:
wostč a modloslllšebnostč, aš ge poslě;j ;ixj;enj Bo:
žjho papeš Čelestčn l. fwčtlcm wjrp oschčtč a
sladkx)m ghem Kristowx)m skrotitč si předfrw;al.
Sw. Pasladčllď bPl ša Ucistrog k tomU wpwolen,
ale gak fcx podoba, toliko š anlx)m profpčchem.
Šťastnčgč fe to powedlo gchomU Skocowi, gme:
Uem SUkkath, (Patrčcillš) geg; rokU 432 tx); pa:
pcž kJrčxaUům ;a blaho;wčsta poslal, kterx)š odsnd
gntčno aposstola Jrěanůw obdršcl. Čo fe o Uěm
pjssr, ǧest asi Uásledllgjrj.

PatrirčUď Uarodčl fc z rodU ťnamcnitčho w
drUhč polowčcč čtwrtšho stolccj okolo r 377 we
wsi Banaorn (Upnj gemU ke ccčKirk:Patrik Zwane)
we SkotskU bljš města Ǧlašǧowa lešjrj Gcho
otec gmcnowal se Kalfllrnčllš a macka Konrešfa.
W l6 rocc wčkU fweho bhl B mUoh:)mč kraganp
od mořskx)ch lanpeě;Ujků gat, a ;a otroka gakčmusi
Jrěamx, gmč:nem MčlchoUU, prodčm, a tjm nabpl
přjležitostť ď mrawh, š řečj a ď Uábožcnstwjm těhoš
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UárodU fr aUplUě feznčxmčti. Qtrortwj geho trwalo
6 let, po ktrr!)š čaš brawh a skotp wclitrle fwťho
páfciwal, Zápase pixitom š hladem, Uahotcm, ;čmaU
ť wsselčkan těškostj. Llle práwě tPtP UrhodP a pro:
tčwm) ofnd bla;e púfobčlh Uaň; Ueboť ějm wětssj
bhla geho bjda a š čjm wětssjmi těškostmč fe mU
potýkatč bhlo, tjm wětssj takč důwěran fe lUUl k
PčUUl Bohn, a tjm wjre ro;thila fe geho láska;
tak ,še skoro dUem č Uorj Ua modlčtbách trwal, sta:
rostč fwč dňwěrně Ua Boha skládal, a ochotUaU
měl wňlč pro Boha sxočho wsse fUássrli a wsse
podlxčknantč, držr UUZU!)staw swňg ,;cxUcyprospčssslčǧssj,
w ktrrč!mšbh k dokonalostč přčgjti mohl. QU fám
o tom takto Uapfal: W mladčm wěkn pcifáwal
gfem dobhtek. b.eáskakBohn, bá;cň geho,a wjra w
Uěxhorosilh we mnč stále. Horlťwost má mnošťla fe
tak, še gfem grdUoho dUe skoro sto modťiteb odřjkal
a tolčk Uápodobně w Uorč. Gci šňstciwal w lcsjch
a Ua horcich a wstáwal gfem pťed gitrrm k tno:
dlitbám, Uedbagr Ua snjh, ;čmu a dčssť, ančš gaě
křhoď Uepohodlj cjtě. Do mUe Uebhlo teUkráte lčkUa:e
wosti, gako UpUj, Urboť dUch můg bPl horliwý.
J profjm Boha, abP mi popťál frtrwách č milostč
Udčlťl, bhch aš do konce ščwota fwčho wěrm)m
fwědkem mU ťxýtč mohl.“ (ǦGUfGZZ. B. ť)čxetxxi(šji.)

Qtroctwj fw. Patrčcča bljšilo fe w ssrstřm
rore kU koUcč, a práwě takowým Zpňsobem, gehoš
fe Urpmčně Uadál. Wr fnách gfa Uapomemxt, že
čaš geho ofwobo;er Uastal, ssel gakýmsi wUčtřUjm
rčtem pn;eU Ua břeh mořskl), a tam takč loid Uale;l,
do kterěš bezděkp přčgat wa, odplanl. Plawba
bpla ssťastnch a třetjho dUe gčž přistálč kzemč, ale
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k;emč pnstr, w Uj; fc po 27 dnj potUlowalč, šadnč
potrawh Uikdc nenacha;egjre W trto nefna;č Upa:
matowalč fe plawcč: že gčm PatrčrčUš o mornostč
a dobrotiwosti Boha křefťanskřhowhprawowal;
prawčlimUe „th; B:ch thg lakmocengrsta milo:
stčw, proě pak w an ostť nassj k nčxmu fe neUtjkaš?
Modlč fr ;a Uaš, sčr ginak hladem ;emřrmr!“ Žčx
waU wěrall Uadchm:t, odwece gim Patrirčlcš: že
gestlč fe š cel:)m sidrexm kPáml BohU obrátj, do:
gčsta gesstě tčhoš dne še gim špomošeno bUde: protošc
Búh moren gčst a wssUdc hognostj opl!)wá. 2l
hle! kdhš to bhli nčinčli, přčss“lčgcsstš tčhoě; dne na
stádo wepixú, Z nichš fe ščwilč aš fe do Země obh:
wanč dostali. Plawrč w;dáwali ša to djky Hoš
fpodiml, alr Patricitlš pixed twářj gegčch welebčl
gčg a dobrořeččl mn.

Patrčcil:ď ;dršowal fe prlj U rodččňw fwých,
ale gč:“.po třrch mčsicjch opět gat, k Piktňm, Uú:
rodn fUrowčmU fe dostal; a ač po dwaU měsirjch
do fwč wlastč fe nawrátil, bhl šaš tak ncssťasten,
še č po tixetj swobodp šbawen, kPw do B:lrdeǧalU
w Gaslčč odweden, alc propUsstěn gfa w TUronš
do klňsstera fwatčxho Martčna wstaxlpil. Llsi po
tiech lctech fe nawrátčl do swč otččnp a br;p Uato
na knězstwj pofwěcen, chPstal fe na restu do Jrsla,
by ;de hláfal wer KrčsiowU; šhlrdaw ale lid Uad
mer twrdossjgnp, odebral fe špčt do Gaslir, a na
radU fw Germana, bčsknpa Ymcrskcho, pUtowal
do Řjma, kdcš od papeše Celestina! ;a bčskUpa
poswěcen a siawně Za Zwěstowatele wjry k Jrěa:
nům poslán kxyl. PatrťcčUš pixčgal anead trnto,
gakkolčw se piijn;nj gcho tomU protiwilč, a slibp,

26:?723
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proškxami a ginými prostředkh mU w tom bránili.
Nrš on prodaw statkh fwč!, tolťko BohU a bližnjmu
swčmU wesskrrý šiwot swůg občtowati Užawřrl, ho:
tow gfa pro Boha wsselikč protiwenstwj trpělčwě
fnásseti a ncUstáti dřjwe w powolčmj swčm, lrčbh
národ, kU kterčmUš poslán bhl, gmřno Páně šnátč
a etjtť bpl se naUčil.

Takowými mpsslčnkamč nadchnnt pUtowal k
Zrčanům z wětssjho dle pohřjšcnhm gesstě we
tmách modloslužrbnosti. Plana wraurj horlčwostj
o črst Bošj, nrdbal, že pohančn bhl, že protiwcn:
stwj sncissrti mUsil, a še i ščwot grho do nebr;pr:
čcnstwj přťssel,nobrš toliko krjli fwřmU hlrdě, rádbh
pro Boha swčho krrw fwaU bpl whcedil. Protož
neohlčdagr se Ua nebe;pcčenstwj, prochá;rl kraginp
rošfáhlčl,xo ostrowa, hláfal wssUde slowo Pčmě, a
dobrodťnjmč Zrčanům prokcišanhmť, šiwotrm UeaU:
honm)m, trpěliwostj w protťwrnstwj a welkompsl:
nostj w pronásledowcinj Zjskal si dúwěrlt grgich wr
welkč mjře; neboť faUdilť, žr wjrae ktcráž wede k
takowým rtnosťem, skUtrčně prawá a Božská býtč
mUsi. W tom ohlrdU mohl fw. PatrťcťUš ixjri:
„Nechretelč mně wěřitč, aspoň skUtkůmmým wčřte.“
(Jan 10, 38.) Dralmč množstwj pohanň odřj:
kalo fr Upnj model swhch, přčgali wer Krčstowlt
a dáwali se křcjti.. Tak pološrn gest fnahaU fw.
Patrčcia ;áklad cjrkwe katolickč w JrskU až po Uassr
čafh fančlr kwrtaUrj. Patrťcinď wčda, že má:li
lid i bndanrně we wjřr státi, že Učitelůw a wůdrůw
potřrbuge: wpfwěrowal ZpňsobilčďmUžr Ua kUě;stwj,
šakládal klásstcrh, gakošto nrpprwněgssj a nchaU:
rodněgssj frmcnčsstť wjrp a bcižně Božj ť wssj wzdč:
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lansii, a wssem wssUdy tak ěčstaU láskaU a tak
Ue;isstnaU hxorlčwostj se skwěl, šeť ani darňw ne:
přigjmal, kteršš wdččnci mysl ofadnjků mU oběto:
wáwala, ano Ua opak fám wssnde, kam koli přčssel,
sstědraU rnkaU chudč a UU;Uě podporowal; a ne:
mage roďh dal, radowal fe š chUdoťP fwč řjkage:
šr chUdoba a Uahota o mnoho kfpasenj gfaU pro:
fpěssUěgssj,Uešlč bohatstwj a wefelj, a že iKristUď
Pán pro Uáď chUd:) bhl. Nehalltlrgssj láskaU
lUUl fe fw. PatrčriUB knewinným djtkúm, pro Uč
;akládal sskolh, dáwal gčm kussenč Uččteleanrb fám
gc wPUčowal; a ktrrčž chUdč bhly, na fwč aUtrath
žčwil, gfa gim dUchownjm i tělcsichm otcem. Mnohč
od něho ;alošenř sskolp přčsslh fwx)m rafrm po relč
Ewropě do nemalč powěsti, takže sskolp a klássterh
Jrskč, co do Učenosti, na slowo se bralh, a š nčch
drahnč mnošstwj blahošwěstů do Německa č do gč:
Uých kragčU whchá,;elo. b

Gakkoliw Patrčrinš wždy ssctrně a opatrU
fe chowal, a Jrčanňm ncfčjslná doďrodinj proka;o:
wal, nemohl předre lich:)ch saUdň Ugjtč, aniž pro:
tiwenstwj a šlonthslnčho pronásledowánj znťknaUtč.
Qn fám o tom pjsse: „še kašdčho dnr očeká:
wal, že be; přjččnh bUde bUď na fmrt odfaUžrn,
anebo že lstčwě bUde ;agat, a do otrortwj za:
wedcn.“ „Ale wsscho toho si newssjmám,“ dj
dálr, „pro ;asljbenall odplatxl UebeskaUa B panU
důwěraU UwchUgi fe do rUkaU Páně, genž wssUde
panUge, gakoš UáB prorok k tomU Uabúdá an dj:
„Uwr:; na HofpodčUa pěči fwaU, a on tě krmčti
bnde.“ (Zalm 54, 23. GGUKGZ.kčmučcič.) Z tčr
přjčinp netrpčl takč žádnčho nepořádkl: a wssj silaU
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odporowal nepřátelům cjrkwe, kletbaUstjhage hUbiteťe
gegj. Tak kU pix. fe pjsse, žc gakhď králjk Kororčc
aneb Korther, přčgaw kťest fwath, Učc mčně kře:
fťanh žrčzhch ,;emj zagjmal, ša otrokh ge prodciwal
a krage gegčch plenčl a hUbil, še fw. PatrťciUš psal
mU, prose, abh afpoň ;agarš propUstil, a djl Ua:
laUpeUčhoZbošj gim anrátil. deš ale Korthec
lčstU geho peohančl a prošbám geho wyhowčti Uechtčxl,
poslal PatricčUš gim) list křestanňm Zcmčgrho obýwa:
gjrjm i wssem ostatnjm o;nange gčm, šr Ukrntnjka
Korthera i še wsscmi fpolUwiUUjkp, Boha fe Ue:
bogjrjch, š rjrkwe fwatč wpobrowal a přikaťnge:
aby těmlo wrašedlnjkňm a lnpčěňm Uepochlebowalť,
š Učmč ncgedli a almUšUh od nich nrpřigjmali,
pokUdbh BohU Uenččnčli čadost ;a prowčněnj swá
a nepropUstčlč ;agatých bratřj a festrr, pro nčš
Kristnš Pčm bPl Umřrl; neboť,“ dološil, „kdo obč:
tUge oběť žstatkn chUdčho, gest gako trn, kterýťe;abčgj
fhna před oblččegem otre geho.“ (Sirach 34, 2.1!)

Těměř po 32 roků pracowal fw. PatririUš
w JrskU na winčri Páně ď tak erbpěegnall hor:
lčwostj a š tak požehnam)m profpěchrm, šeť č Umo;i
králowš a knjšata ro,;fcihlčho tčhoš ostrowa š ne:
fčjflm)m mnošstwjm lidU k wjře Krčstowč přčwr:
deni bhli Ale kdh; gi; w sefslcm wčkU byl ždci
se, še gesstč Učktrra protiwenstwj geq potkala,a
nrhhlUbssjch wnitrnosij grho fe dor!)kala, ktera;
bhla přjrčnaU, šc sepsal tak na;waUe „wh;nanj“
(()onkcšššič) 8 ť)črcxi(:ii), w kteremš žčwx)mč flowP
popisi:ge i ščwot fwůg č fmčlowánj Bošj, kteráš
grg bpla potkala, i prčace fwčxa oběrč pro lčd Jrský
podnikmltčx. Mimo gčUčdj tUto: „WP wjtr č Bůb
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wj, gak gfem od mladostč froč me;č wámč obrowal,
žeť gfem ssetťil wjry prawdy a Upixjmnostč frdce
i me;č Uárody, k nčmš poslcin gfem ťxyl; gčm za:
chowciwal gfem wěrnost i ;achowciwatč gč bUdU.
Bčch wj, že Učkoho š Uich gfem neoklamal, a Ue:
klamU pro Boha a pro rjrkew geho, akchchne;bndčl
proti Ujm pronásledownjků a slowo Bošj aby fe
Urpotllpčlo we mUě, Ueboť psčmo gesi: že kdošbp
zlořečil gměnU HospodčnowU, fmrtj Umře. Ačkolč
gfem UeUlUělý, fnaščl gfem fe předce wšdy tak fe
chowatč, še nčkdh darú gfcm Uepřčgjmal pro Ua:
děgj wěčUčř odplaty a aďy newěřjrj Uemohlč mne
kárati. . . . dež tolčk tisic lioj gfem křtčl, ;dali
gsem od kterč!ho ; Učch gen půl haťjře očrkáwal?
Mlnwte a gá wám to Uahradjm. KdPš Hospo:
dťn skr;e mne dUchoij wwačxrowal, ;dalčš gfcm
to ;darma Ueččnčl? Pakli gfem od kterčho gen tolčk
šádal, čjmbych obUw fwůg zaplatčl: ixckněremč, a
gá whnahradjm mnohem wjre. Gá pro wáš od:
wáščl fe wssrho, podstaUpčl gfem mnohá Ueďe;pe:
ěenstwj, ssel gfem aš do nehw;dálenšgssjch kragčU, kam
Učkdo gcsstě nrpřčssel, křtjt aUeb kněšj fwětčt, a lčdU
we wjřr Utwr;owat. Gá dáwal darp knjšatčlm a
fyUúm wěřjcjch w mč: slowa, zato ale gali mne ť
š towaryssč mýmč, a žj;nčlč po siUrti mč, a olaU:
pčli mne č w okowh Uwrhli. Ale Pčm ofwobodil
mne i wsse whnahradčl. . . . Ehhle, gá Boha běrU
ša fwědka, še Uelhu, ančš pjssč wám pro pochle:
benstwj aUeď š lakomstwj, anč ak:ych ctč U wciš
dossel: mně postaěUge čest, gčš widěti Uelše, a kte:
rčš o„čekáwcim, Ueboť wěrUH Bůh, geUš gi kchl Za:
sljďčl, Učkdý Uelže.. .. Q kčš mp mčlostčwč Udčtčtč
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ráčj, abpch nčkdh Ueztratčl lčdU toho, kterýš oU fobč
bpl t;jskal Ua konččmich šemč. Kěš mi dá fetr:
wánj, abpch fe mU ;achowal co wěrný swědek aš
do smrtč fwč. N paklť gfem ,š lásky kBohU Uěro
dobrčho Uččnil, kčš mi popřege, abpch krew fwaU
pro Uěho takč wpljti mohl, Ueboť gist gfem: že
šálešj:lč mč Ua tom, še takě dussč fwaU w těle swčm
gsem šjskal a še be;e wssj pochpďnosti w onen den
w;kťjsseni bUdeme w bleskU slUUcc, to gest, že w
sláwě Ješjsse Krťsta wssickslč spaseUi bUdeme, gae
košto fhnowě Bošj a spolUdědicowč Kristowč, při:
poďobněUč přčro;enostť oďra;U geho; Ueboť ; Uěho,
fkrj;e Uěg, a w Učm gfan wsseckh wčeč: gemU bndiš
sláwa Ua wčkp wěkůw. Amen.“ Po fepfánj to:
hoto listU byl fw. Patrčrinš gesstě několčk let žiw,
Ueustále o čest Bošj a spafcnj blišnjho fwěho
prčliw gfa, ale r. 460 strasřmi a whsok:)m wěkem
stráwen Umřel, gfa 83 let stár a nchwátťl králow:
stwj Uebrskě, pro Uěž Uásilj čiUil. (Mat. 11, 12.)

Nošgjmánj.
Swatý PatriciUš naUčil se w křjši a w faU:

šenj Boha dokonale žnáti a srdečUčmčlowati; a
éjm tčšssj křjš bpl, gegš Učsti měl, tjm pewněgi se
Ua Boha swřho fpolčhal. J Ua Uáš často těžká
břrmena se skládagj a mUohč strasti Uciď fUšUgj;
Uež my Užjwchme křjše kU prospěchU fwěmll, tak
gak fwatý PatriciUď ho Ušjwal. u Bňh sire Uáď
saUšj, ale UrUsaUšj; faUšj náš, že Uáš xnilUgr: anť
pečnge, abpchom žde pokUtU o mUoho menssj j;a:
platili, co bychom Ua wěčUosti welkhmč trestp žplá:
ceti xUUsilč.uu PciU Bůh doansstj Ua Uáš sice
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sanšenj, ale předre Uáď milnge; trestá Uáš, ale
láfkh otcowskč! Uč:m erdgjmá gsa Umohem che
pečliw o Uáš, Urš kterákoli matka o fyUa fwěho.
ZhUsta takř dopansstj Bůh Ua Uáď saUžer, saUšer
to welká a dlaxchci, proto že Uáď, welčre mčlnge,
abp roszošťly se ,;cislnh!ǧUasse, a abp Uáš tjm
hogUčgi odmčnitč mohl Casto šafe doansstj BUh
Ua Uaš křjše, abh rošthil laskU Uassi a dUnoěrp Uassj
abp knsil Hledmr, bpchomfe podlč toho ;achowali.
Z te ;agťste přjčin dj Tomaš Krmpeňsih: „Do:
břeť nam, še čafem mjwame Uěgake tč;kostč a pro:
tiweUstwj; Ueboť častokráte ělowěka kpo;UáUj frdre
fwč!ho na;pět přiwaděgj, abp fe žde gako w cčšiUč
býtč po;nal a fwe Uaděge w šadUaU wěr po;em:
skaxt Ur;akladal Dobixeť gest, že čafem odpor tr:
pjwame, a že ;le a Ueprawě o Uciš fm:)ssleno bhwá,
ačkoli dobře činme, i w ňmyslU dobrčm. Pomáhá
to často kpokoře, a odwrarnge Uáď od chlanh
mamř. Neboť intťUjho fwědka, Boha trhdciž lěpe
hledáme, kdyš lidř zewnitř si Uciš erážj, a o Uciš
dobře nefm!)sslegj.“

„deš býwáme fan;eUi (trestáni od Boha),
trestáUi býwáme od Pčma; abpchom š tjmto fwě:
tem UebplčšatraceUi“ (l Kor 11 32)

„Ka;Uě HospodčUowP, fpml ng, Uešamjteh:
an; Ustawep, kdpš od Uěho trestan b!)waš, Uebo
kohoš milUge HofpodiU toho trefce: a to gako otrr,
kterx)š w fpml zalibUge fobě.“ (Přjsl. 3, 11. 12.)

„Blahoslawelch mUš, ktrrh fUássj pokUsser,
Uebo kdyš bUde ,škUssen, wešme korUUU žiwota, kte:
raUš šasljbil Búh tčm, geUž ho mťlngj.“ (Jak.
31. 12.)
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M o d l i tb a.

Q Boše a PaUe Uáš. Popatř Ua Uáš djtky
swř okem mčlofrdenstwj fwěho, a Ue;awrhUg náš
w hněwn fwčm. ZaslUhUgeme:lč pro hřjchp fwč,
abychom trestčmi bplč, Ue;dráhcime fc, trpělčwě sná:
ssetč, cokolč fwatá fprawedonst Uámpk fncřssenjUlošj:
gen ;a to prosime, abpš skdre nasse obměkččtča oko
dUsse Uassj otewrjtč račťl abpchom c UesmeraU mč:
lost TwaU, kteraU; š Uami mjtč račjš po:,nali, č
wolUým frdrcm fe podrobčlč wssrmU, rožk UassemU
fpaerj od wěrnostč gsi Uloščtčračil. Skrže Je:
šjsse Krista. Amen.

Dneš fe také swčtj: Sw. Epriaka, jahn: kterýž Ue!šprw
ro;prftěUaU smolaU polčwáll pak Ua skťipec Uxta;en konečUe ale
lemč še sw Laraem a Smaraqdem a 2.) ginymi mUčednjry
siat bhl. W quUilei sw Hilaria, bisk. a sw.FatiaUa, genš pod
cjsaťem NUerrimem š mnohými gřnumi Umučen bhl; w leykaonii
sw Baph, mUč , ktero. po přestaloch Uesnuruých mxlkach občfsen
byl W Anazarbč w Cilicii sw JUliáUa, muč, geg; po mUohých
mUkcřchš hadh do geduoho phtle zawazali a pat w moii Utopili.
W RaweUUč sw. Agapita, biskUpa ň whznawače; w Syrii sw.
Abrabama pallstewmka š Marij wUUčkan,žeUau kagicj , w Aďsist
blahosl Benediktd abbatysie

17. Žiwot fwatého Ehrilla a Metbo:
dia, Ueb Crhy a Strachoty.F)
Přcd tifjcem let wě;elč Uassť pixedkowč! gcsstě

we tmcich modloslnšeonstč a w powěrách si lčbo:
walč. Gčš fe sicxefem a tam fwčtlo křefťanskř wjry
ro;bťeskowalo, ase šdá fe, žr němrčtj blaho;wčstowš
od prozixctedlnosti Božj powolani Uebylť, abh wc:
sskeren Uarod Uaš do lUUa cjrkwe Krčstowh Uwcdly

ue) BoUžil gsem mjsth i do slowa p. Šasaťjkowých starošituosti.
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To bplo Ulošeno ťeck!)mmnčchům, fwatěmn CyrčslU
a Mcthodjowč, ččlč gak takč! fem a tam slngj, fw.
CchU a Strachotowi.

Eyrčsl a Mrthod bhlč wlastnj bratřj, pochá:
;rgjre ze ;UaUlenitěho rodU w Sollmě (Thešsalo:
Uichn); otec gegčch gmřmm Beo ťdplpr!) toho měsia
starosiaU. Qba ro mošná Ueylřpewpchowani, Uěi:
Učlť we wsselčkých wědách a Uměnjch šUamenčt!)
profpěch, a š Un:ěnjm gak Bošskěho Uěer tak i fwět:
skřho mlldrrtwj, fpogilč Ua ten čaď erbhčegUaU
;běhlosi w rč;jch ga;hrjch, žwlásstě ale w gašPkU
Slowastskčm, gemnš fe be; pochhbp w otčťnč fwčr
bPli důkladně Uanččli, Ulagjce k tomll dosi přjležč:
tosti, yš;cxlikoě;trUkráte w Macedoslič a tčeměiew ce:
lěm Nrckn slolďanská ixeč ;ároweň ď ixeckan pano:
wala. Starssj bratr Cyrill, tenkráte gesstě Kon:
stantčU Uazwaný, byl mnš neoťxyčegm)chdarň dncha
a obfáhlš Učenostč a proto přjgmjm silofof portěU.
Stál w přátrlskčm fwa;kU ď Focčem, patrčarchaU
Caixčhradskx)m, mušcm ;a těch časiř nchllčelxěgssjm
a neybpsiřegssjm; byl Ua dňsiognosi kUěšskaU po:
w!)ssen, an ;atjm mladssj bratr Method do klásstera
wstanpťl, a tam fe malbě wyUččl. Asi okolo rokU
840 wyprawčl fe KoUstqUtiU Ua ro;ka; Michaela,
rjfaře, ke Košarňm na Crrswmořj a Meotll sidlj:
cjm, kteřjšto U řeckěho dwora o ;wčsiowatele kře:
sianskč wjrp žádali. KoUstaUtčU dršel fe Uěgak!)
čaď w ChersoUě, gašPkU ko;arskčmn sc Uěe, bp tjm
profpěsswčgi gim wer křesianskauhláfatč mohl. W
čaď fwěho šde bhtowánj nale;l Zňstatkp fwat. Kli:
menta, papeše, rokU 102 w Tanrčckřm ChersoUesU
Umnčeněho. N dokonaw obráreslj UárodU Kožar:
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sičho anrátil fe opčt do Caťčhradn, Uale;enč po:
ZUstatkh fw papeše ď srbaU Urfa Zde fpogiw fe
ď bratrrm fwhm Mrthodiem, obratil ;řeUi fwe k
Uarodn slowankemU, obssere kragťUh w ŘeckU a
Bxllharstll ;axlgjmagjrjmll, a tehdaš Ure gi; ; wčtssj
částkP Ua wer křesťankaU obrárrUčUtU, ale pro Ue:
dostatek slowanskěho čtrUj a wpnčowáxtj gesstě wšdp
do pohanfkč slepoth Ua;pět klefagicjnm, Uad to w
Bnlhařjch pod anoijky pohanskými úpěgjrjmi.
Dobžxe toho powčdom gfa: še takč ginj ga;ykrm
od Nrkňw ro;djlnj Ucirodowč: Armenť, Jberowčx,
Sirowě, Koptowš a Zinj pixi slUšbáchBošjch fwěho
mateřslečho ga;yka nšjwagt, a Ua djle takř fwč!
chreimh w famčm Eaixčhradč magť, doxm)sslel fe,
šebp ;kwjtánj wjrh křesťaUskšU SlowaUů Uemálo
fe podporowalo, kdykxh i gim w xxxateixskčřečť slnšby
Bošj se konalP. K tomn cjli fpořádaw l. 855
pjfmo slowanskč, gal fe be; messkánj překlcidati čter
fw. EwangcťiUm a Epťsstol, šaltář a Učkter“eginč
ke slnšbam Božjm Ueypotřcbněgssj kUihy

Dar fobě podaUý š radostj přigali Slowane
w ŘrckU prebpwagjcj, geho; pomocj gedni U wjrr
se Utwrdili a gedni kU KrjstU okdratťli, i fami Bnl:
harowč gťš š welkč čcistkp poslowaněnj mocj slowa
Bošjho obměkčenčbpli; a Method ofobně křcil kUjšc
Bnlharsleč, Borifa r. 861. Pjsse fe o tonl Uáslcdownč.

Borčš, Uehodamč a nrssťastnhmč wč:lkamč stj

hčm, a pohronšami Ua ;emi geho se waljrjmi poǧ
děssen, UakloUil Ucho fwe kU wjie křesťaUskčx, giš
mxl fchwalowal gedrU ;agath mUich, Theodor KU:
fara, gakoš č festra geho, ektcráš w ;agetj gfaUc
Cařihradskčxm křefťaUskpwpchowcan byla, a oba UU:
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slčbowalč, še w Uj tolčko Utčchy dogde. KdPš fe
wpgednáwal pokog š cjfařcm Cařčhradským, žňdal
Borčď rjfaře Michaela o Ulaljře; Uačeš mU bpl
posláU Method, KonstaUtčnůw bratr, w Uměnj tom
;bčhlý. Borčš mU welrl, abp wpmalowal obra;,
w Uěmšbh fe hrů;a gewila, a Method whmalowal
poslede saUd. Tá;án gfa, co ťP ta malba pixed:
siawowala, mlUwil Ziwě o poslednjm saUdU; a Bo:
rťš podčsseU hrů,;aU wp;Ual wtrU Krčstowll, a od
Methodia r. 861 křtěn, dostal gmčUo po Cařč,
hradskčm rjfaixi Michael.

Powčst o křtU Borifa, Bltlharskčho kUjšete,
a o prarech aposstolsk!)ch swatých bratřj Cxǧrilla čilč
KxoUstaUlan a Mechodča hláfala fe we wssech kra:
gčnách slowatlskhch, ;wlásstě cam, kdeš wjra kixe:
sianká Ue;Uámá giš Uebpla, a wssickni si tšměř
přcilč, abh č U Uich slnšbh Bošj w řeči matrřskř
se kanlp, a abp pjsma swatá w přčro;emě swč!ixrčč
čjstč č slowo Bošj w gašhkll fwčxmposlaUchati mohlč.
Na Morawě bylo takč teUkrátr giš CwaUgeliUm
Páně ;Uámo, geš sem Němrčtj mišsioUářč přincsly.
Nastčslaw, krúl Morawský, Uemage mnoho důwěrh
w Němre, š nimiša stálc tčměix bogowal, přčgal š
welikaU radostj nowiUU o slUšbách Bošjch w slo:
wanslř řčči, a chtěge Učxrodn swčmU přifpěti, wy:
prawčl poslh kcjfařč Michaelowi, abp o;Uámilť:
šr lid Morawskh gčš dáwno od modloslUšebnostč
odstanpil a přiká;ánj Kristowa šacho:dáxdašřfe fUašj,
še ale Uemá Učitelú, kteixj.šbh grg čtrnj a prawčmu
;ákoml UaUččlč; a že proto profj, abh takowřho
člowěka do těch kragčU poslal, ktrrx)š by aUplUč
wjrn, obřad zákan Bošjho a cestU prawdp lidU
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tomU Uká;atč mohl. ijař whslechmlw posly Mo:
rawskčk,powolal k fobě KoUstaUtan a bratra geho
Methodia, fUad práwě w Cařihradě messkagici, a
posial gr ď Uěkterhmč ginýmč pomorUjky do horUj
Morawh, kamš asi kU konri rokU 863. aUeb Ua
šaččitkn r. 864. přisslč, Zňstatky fwatčxholečmrnta,
papršcx, ď frbaU UrfaUre. Nasičslaw přigal gc Ua
erehradě, w sidelUjm fwěm mčstě š slUssUaUpo:
čestUostj,a oUč radostUě od Slowanůw ijtcinč š
dwogčtaU horlčwostj o stawer chrámňw, o ;ixj;er
sskol, o přeloženj ostatltich bohoslnšrbslých kUih an:
brš č relřho pjfma fwatčho, rownčš č o Uwedeslj
slUžeb Bošjch w řrčč slowanskč w řjssi Rastislawowě
fe ;afa;owali; a to š tak welk:)m profpěchem, že
tčmčř wssickUč dixjwe od Němrck:)ch miešsioUáixúw

pokřtěUiSlowamř kgegčch straUě fe přiwrhli. Ně:
mečtj hlafatelčš Bošjho slowa těško to nesli owssem,
še UagedUaU opUsstěUi bhlč od stádečka fwčho, ale
č fwatý otcc MikUláš U. po;astawowal fe, kdh?
;práwa ho dossla, ro fe wssecko skr;e bratch KoU:
stantčUa a Methodča U SlowaUů stalo, gedUak sk:
dečUaU ; toho mage radost, že tak welik:) Uárod
Krista PáUa přčgal, a gedUak boge fc, abh pod
;ástěraU siowaUských slUšrb Bošich Uenkrhwalo fe
gakčxš karjřstwj, aUrď aspoú ro;mjsskh w cjrkwč Ue:
w;Uiklh, čchož fe owssem bčxtčbhlo, aU práwě toho
čš:sil ForiUš, patrčarcha Cařčhradsl!), od cjrkwe
ijsko:katolčckř se fwčwolně odtrhl, a ;Učxmobhlo,
še KoUstantiU geho nehwěrUěgssjm Bpixjttelem bhl.
Z tč přjčinh obeslal ge r. 867 do ija, abh š
l:st gegčch o záležčtostech rjrkwe Morawfkč fe pře:
fwědčil, a wssj beišně o prawowěrnost a gednotU
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zbaweU bhl. Z whdali fe bohabong bratřj be,š
messkánj Ua cestU, gak gčm porUčer bhlo, a wšalč
ď sebaU Zňstatkh sw,atřho KlčmeUta, papeše. Me;č
tjm Umřel Mikxlláš. Geho UástUpre Ydrčan ll.
Uslhssaw, že bratřj tčto fwatčho Klčmrnta zňsiatkh
ď febaU Uefml, šaradowal fe, a še wssjm dUcho:
weUstwrm a lčdem wstřjr gťm wessel, a ď welkaU
portčwostj ge i ď oslatkh fwathmč ijtal. Lid
wl;dáwal hlasitě BohU djkh, še po tak drahUčm
čafe tělo mUšr fwatčho po fw. PetrU Ua stolčrč
řjmsič třetjho, Ualešer grst. MUohč šá;rakh Ua
Uemorm)ch dčxlh fe při tč! přjlrščtostč Ua přjmlUwU
fw. papeše, gehoš tčlo flawně fr pochowalo w ko:
stele grmn ke etč wpstaweUřm.

Dle whprawowáUj šiwotopčsrň ččUilgim fwatý
otec č ostatnj zpráwrowčr cjrkwe předhá;ky, še protč
zákonňm swatých otrů w slowaUslč ixeči slnšbh Bošj
whkonáwagj: ale tčto hágťlč počjnčmj swčho a ž
Uěenj fwč!ho fe dostatečUě osprawedlUčlč. Gednak
to a gcdnak w;Uessenť! gcgčch rtnosti, i přťnesseUě
ostatkp fw. Klčmrnta zjslealy gčm důwěru a přj;eň
papcše w takowč mjixr, že brra ohled Ua Zwlásstnj
okolťčUosti Ua Morawč a w Pannončč, gcxgčchpráci
fchwálťl, a Mrthoda Ua arrčbťsknpstwj, KoUstaUtčUa
pak Ua bisknpstwj tř zrntč powx)ssťl. Tento wssak
boge fc, abh marnan chwálaU o pokorU dnsse se
Uepixiprawčl, Urpřigaw dňstognostč, wstmlpil do klá:
sstrra pod gměUrm Čhrill,. w Uěmš gcsstě tčhož lčta
pobošm) žčwot swňg dokanl. (8:18.) Mrthod pro:
sil snašnými prošbamč fw. otrr, abh Um powolil tělo
zesnll(čho bratra swčxhodo wlasli pixenestč,poněwadš
ale ijanť! wefměš tomn odpjralč, šcidůt o to,
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aďp afpoň w kostele fw. Klimenta, gehož ostatky
prawě ťdplnale;l pochowaU býtč mohl K tomn
fwolil sw oter; načeš Cprčsl ď wrlkaU slawmr a
pobošUostj pixi Uaranmem skěhU dUchoweUstwa a lidU
w chramě fw. Klimenta po prawe straně oltaře
pološen ťchl, kdcš takč! Ua gcho přjmlUwU množj
dťwowč! fe stali kU wětssj cti a slč:wě Bošj.

Mrthod anrátťw fe do Morawp pečowal š
UeUaneUan pilnostj o fwěřeUčsi stádečko, w,;ďU;o:
wal ge, wpnčowal a napomjnal a plrně ro bp
siťodnřho bplo, rošsiwage blašonst, wšdělawage
chramp kUslawě UrpwpšssjhoBoha,a akonage diwp,
gednoho kašdčho přťnutčl, še opa:csstěgjce ohaonsti
Ulodloslxlšcbnostč skrše křest odjwali fe w Krťsta.
Skrše gcho spasitrdlnč wp:rěowánj ošhwalo fe Uep:
fwětěgssj gmčUo Krčstowo w ústech gednoho kašdčho,
wssčcknč odpočjwalť w milostněm pokogč, wssickUčfe
xxadowalč ,; po;nčmj prawdy, wssčckUi fe wefelilč we
fwatřm kixesiaUsičxmnč:bošmstwj. Tohoto mťlostnčxho
roškwjtáUj cjrkwe křestaUskč!na Morawě Uenciwťděl
Urpřjtcl lidsi:), a abp gč zkořeUwpwrátčl, aUeb afpoň
potlačil: w;bxrdťl hrošUč!erole a půtkp me;i Ra:
stislawem a anowcem gcho SwatoplUkem, Bndwj:
kem, králem Německým a prrm geho Karlommtrm,
krč:lrm Baworsk:)m, kterčeš se poslčx; ZhaxlbaU Ue:
ssťastUřhoRastislawa siončxťlp(869 aš 870). Swar
toplUk, gehoš ctišcidost a dhchtiwost po wládě newolj
tčchto přjčinml bpla, mUsil od fw. Mcchodča trpkř
kcirčmj fUássrti č še wssemť těmč, kteřjš grho straUP
fe dršeli Djlrm wpčjtkamť fw nmže a djlrm fUad

popichowanjm přjwršertrlx fwhch, ; ěasti fnad gesstě
modlam se klanjcjch, Uanepw:)š roždrašděU, počal



623

SwatoplUk hněw swňg Ua Methodčowč, a moiná,
že č gim)ch kněšjch wpljwatť a bpl swatčmsl mnšč
přjčťnaU, že MorawU opnstčw, kU knjšetť Korelowč
se odcbral w kragčně .Zadxlnagslě sedjrjmn, a tam
lidU, pokixtěnčxmngčš od Němrckhch mče.tsionciřú, slowo
Bošj hlcifal, slnlbp Bošj w ga;ka gťm přčrošenčm
slowanskčxm konal a knčxšj Ustanowowal, a to S tak
znamenťt!)m profpéchem, še latina w krátre w lehko:
wášnost wessla, a Němččtj dnchownj pošnenáhla se
odsixd ;trcirelč. deš wogna Morawská se UkoU:
ččla a Swatoplnk Ua xtrčlndofcdl, nawrátil fe Me:
thod opčt do Morawp, kdeš ho král anplně smjřen
i wessker!) lid ď UrljčeUaU radostj wjtagjre Ua We:
lehrad Ufadčli.

Toho ěafn wstaUpčl wpnafnai,čnjm sw. Me:
thodťa wčxwoda ěrsk:), chixčwoǧ,u do rjrkwe katolčckčx.
Stalo fe to dle hodnowěrlchch šprciw gak UcisledUgc:
Král SwatoplUk od Němcůw často braUnaU rUkaU
stjhán gsa, aby tjm snaše gčm odolati mohl, fwolal
wssecky tčměř wňkolnj Slowanp, a Ucisledownč i
wřwodU ěeskčho, Bořiwoge pod praporér swůg, a
aby o mnoho pewněgssj bplo spochj toto, pogal ;a
manželkU geho festrn rokn 871. Bořťxďog wpdal
fe ď 30 wladhkp swými na MorawU, a tU do:
mlanwňnjm Swatoplnka, a gňdrm)mi řeěmč sw.
Mcthodťa k wjřc w Krista gfa přčweden, od sw.
bdisknpa křest swat!) obdrčel. Boixčwoge prowášcl do
Cech kně;, gměnem Kačcho, a Uelč Upnj aspoň
po;děgi č fám Mrthod, a křtilč sw. LňxmilU č drahnč
mnošstwj lťdU, ;akládali kostexly,mr;i nimčš ť Thnskx)
a ro aposstolowč wčrnj přť Umohx)ch Uefná;jch a
úkorrch sw. Ewangelčllm rošssiixowali. Poněwadž
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č w Čechách slUFby Božj w řečč mateixskčxfe konalp,
a následowně tenkráte Němrčtj dUchownj ani fem
wolnč!ho pixjstUpU neměli, anč welkč! dúwěrh ncna:
chá„;elč:wedli si na Methodča U Lwajka a U pa:
peže Jana fsll. welkan stjžnost, šalngjce na Uěho,
že slnšbp Bošj w gašpkU slowanskřm koná, latčn:l
w potnpU a lehkowášnost Uwcidj, a gakčď qcestnč
Učenj ro;trUssUge. Nehprw hágil paprš Mrthodča,
Urmoha wssak Uchlcicholčtčšalob dl:chowepstwa Solr
nohradsiěho, obeslal geg rokU 879 do ija. Me:
thod Uččniw slawnč whl;naenj wjrp, bpl ,ša newčrměho
whhlcissen, cjrkewnj okxřadh w slowanskě řeččďchwá:
lenp a powolcnp, a wssak č latčnskěmU ga;pkn fwš
práwo Zanecháno. Jan potwrdčl pixčtč přjlešitostč
Methodia Ua důstogenstwj arribčskUpskě, a gakčhoď
Wichčnǧa na bčskxrpstwj wpfwětčw, za pomornjka
mU dal, a SwatoplUka prosil, abp wracUgjrjho:se
přťgal Če ctj a počestnostj. Yle od tč dobp Zdá
fe, že Methodčúw pokog aUpsně fe ztratčl, a šr prox
tčwenstwj ;e wssech stran na nčxho fe walčlo. Br;
pochpbh přidršrl fe nynj Swatoplnk, od nčxktrrčho
čafn ď Němci w dobrěm frožnmčnj ščw gfa, dU,
chownjch z Nčmec přjcho;jch, a powrhna ga;hkem
mateřsi!)m přč obixadechcjrkcwnjcb, latťnč Uadržowal,
a tak fnad mčnwwolnčx, fnad takč dobrowolně k
rošličm)m nátiskúm přjlešťtost dal, fw. bčsi:xpa č

ostatnj slowanskč dUchowenstwo séjhagjcjm. QU si
sire na to nařjkal U paprše w Rťwě č takč od Uěho
potěssen bpl, a k wptrwánj a trpělťwosti pow,;bUe
šowém, alr šádančho pokoge fe nedočkal chr, až
grg fmrt l. 885. wssech Urhod Zprostila. Umixcxla
pochowcin bhl w sidelnjm městč erehradě.
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Rozgjmánj.
thbP za fwčho čan swatj bratřj Čprisl a

Method i osiatnj přewelebnj mUii swčho pohodlj
se Uebhli odirckli, a Uassjm předkům nebhli slowo
spasenj hláfali: šagistč gesstě dlatcho wč,;eli bhchom
fnad gako nrsčjslnj ginj ncirodowě w blndech, po:
wěrcich a modloslUšrbnosii. Mhť owssem nemůžeme
k tčmto ne;nabohům gjtč kci;at, ale nicmčně gest
nassj nchswětěgssj powťnnostj o ro;ssjťenj krcilowsiwj
nebeslěho fe staratť. Yť nedjm, že každ:) ; Uáď,
chceli geU, wclrbUč mllšc“neznabohňm wjm hláfm
gjrj almnžnalc a modlitbami podporowatť může,
mci kašdx) ; náš whkaj;aný okrsslek, w kterčmš o roš:
ssjťch krcilowstwj Božjho prarowatč ma“. Zwlcisstě
wh rodťčowč a hofppdciřowč k tomU zawá;ánč gste;
Ucb od wáš pošcidci Búh grdnaU fwěřcných wcim
dUssj. Ncomlanwehte fe, še k tomU čan Uemáte
an potřeťmých fchopnostj: šhUsia wám grn dobrčc
wúlc schcizj. Zdalťš nemohaU rodičowč djtkám
fme, ď nimiš nenstcile obtllgj, whprčxwowati o
BohU, ge Učitč člcinknm wjrp, ge k ctnosti westi?
Zda; UemohaU hospodarowč! čeled fwan přťdr;owatč,
abh pťlně chodila do chramn Paně, a poslaUchala
bedtiwě slowo Božj? Nrmohanlť fe grdni č drU;j
ktomn mjti, abP nedělnjho a fwatečnjho dne, mjsto
potUlck a klrwet čjtali w Učktrre fpasitrdlne knť;e,
aneb rošmlanwali o wěcechBožskhch? A zdali wssicknč
tťto přčdršowati fe nemohaU, abP aspoú fwč! rannj
a wečernj modlčtbh gak fe ža starých čan stawalo,
wraUrUěa Ucibošnčkaonáwali? Proč pak asi UPUj
tak často slx)cháme stýskáni: Gindp b:)walo wsse

27Žjwowwě Swall)ch. lj
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lřpr; slowo a rUkaUdánj platjwalo wjre Uež llpfánj,
Upřjmnost Urbhwala tak řjdká; lťd býwal portťwěgssj,
tolik Uesihdatosii fe Uepáchalo anč tolik chlťpnosti!
Dáť se to lehce pochopčti. Gindh Uějwala matka
giž Uemlnwúátko fwč fwatd)m křjšem fe žthati;
předřjkáwala mU modlťtbičkh, přidršowala gr PáUa
Boha milowati i geho se bati Tenkratr klekáwal
hofpodai: č hofpodhně kmodlitbam fwhm, a wrdle
nťch dospělegssj djtkh a ostatnj čeled; rUženrr b:)wal
gegčch sial:)m perodcem, a chwalo;pěwh ,Za;njwalč
z úst grgich w celřm wůkolj. Tak fe thrnge
prawdiwost slowa swatčho č tnto:

„Blahoslawenh, koošwhprange fprawedlnost
UchUposlanchagjrjnm.“ (Sťrach 25, 12.)

„Kteřjťd ksprawrdlnostť wPUčUZť, gako hwě;dh
Ua wčxěUč!wěčnosiť stwjti fe bndaU.“ (Dan. 12, 3.)

„Wp otcowe . . . wpchowawrhtefhnh swš w
kažnča w trestanj Panč“ (Efrď 6, 4)

„Maš li fpnh, (djtkp) rwččge a fhhbch ge z
mládj grgťch“

Modlitba.

Q Panr erjssi Kristr WPkUpitrlia Spa:
sitelč naš! Thť gsi prawda wěčna, Tpď fwětlo Ue:
brď, Thš rrsta k žiwotn wedanrj Naď gsi powo:
lal abPchom Trďe po;nali a misowali Q wčš,
otrwrrna qsaU stdre Uassr pixrd lwařj Ton Za:
pUd tcxmnosti dnssr Uassj, abp oswjrena fwětlrm mč:
lostč Twč, gedinc Trbe widčxla a šnala, a mimo
Trbe Učc ginčho nrmťlowala. Toho Uám račiž
Udč!ť!čUa přjmťUwU fw. bratřj Čprilla a Mrcho:
dia fkržr Jržjssr Krista Pána nassel,xo. Ymrn.
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Dneo se tatč swětj: Sw. Josesa šArimatheyž w Řjměsw. NlešaUdraaTheodora, mllčchjků;w lešaudrii pripomjnagt
se mnozx sw. mučedtljci, kteťj za anowan cjsaťe Tbeodosia od
ctitclU modlh Scrapisa mUčeUi bdeč zahynUli; w Eaťihradč sw.
Bawla, enž za cjsaře Konstamina Koprondma Umučen bhl že
obrazUm watych powinnan úctl: skladal; w Kabiloně we FranckU
sw. Ngrikolp, biskUpa; w Niwelli w Brabamsku sw pčmny a ab
batysse GertrUdy, rodem a swatostj powčstnc; w Koljně nad Roo
nem sw. pannh Wiwencie; w Auqlickl: sw Withťergp, pamw

18. Žiwot swat. xoeriberta. (R. 1021.)

Sw. Herčbert narodčl fe we WormsU zroe
dččů Urozených a sslechetných, kteřjš pčlně o to
pečowalč, abp frdre grho od přirozenosti k do:
brčmU nakloněně, ččstě fe zachowalo a w BohU
swě zaljbrnj mělo. Dalssj základ k wědeckčmU
a mrawnij wzdělánj obdršel w klássteťeGoi:
zenskčxmw Lothrčnǧl:, kdež si ofamotnčxly a ode
wsseho swčtskeho lomozU wzdalený žčwot tak za:
milowal, že bp fnad nikdp klasscera ncbpl opU:
stil kdpbp na geho wUlč to bplo zaleželo; ale
tak ledwa dokonaw sstUdťa swá, bpl giž od kae
pitolp Wormske za probossta Ustanowen. Powěst
o grho Učenostč a rozssafnosti mUsila bptč welmč
welika; neboť čcjfař Qtto Ul za kcmrljřesweho
geg Ustanowčl a nepdůležčtěgssj zálržitostč zemskě
grho zprč:wě fwčřčl, aniž se čte, že bP toho kdp
b;xl mnsil ppkatč Herčbert neztratil w dústo:
genstwj fwčxtskrmpokory dUssr, anč Uabožnč mpslč:
Ueboť frdee geho taUžčlo po Uěěem wpšssjm, než
čehož swětskč hodnosti poskytngj Nepkrafnčgssj
toho přjklad das, když ho cjsař na bisiUpský sto:
lec we Wirrbnrǧll chtěl dofaditč. Swath Herč:
bert tolik toho napowjdal o fwč nehodnostč a
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nestatečnosti, že rjsař konečně od pťedsewzetj swčho
UstaUpiw, Gindřťcha bratra geho za biskupa Usta:
Uowil. Heribert fc sicc domijal, že takto pro
budaucnost wssech podobUých Uáwrhůw wznťkl, a
še Uikdo che Ua podobnan mpsslčUkUUepřčpadne;
ale zmýlťl fe. Stalo fr, še práwě kdpž š rifa:
ťem Ottem we Wlassjch messkal, Coerǧeruď, arci:
bčskUp KoljUský Uad Rýnem Umřel. Přč wolch
Uowčho Uástupce nemohlč se wolemxč w gednu
ofobn fgednotčti. TU powstal Wecelčnuď, grden
z wolen;šch, a Boha fe dokládage, že přjěč:
UaU swárů bhtč Urchce, panwrhl Herťberta co
mUže dokonalčrho BohU a lčdem milěho. Sotwa
žč slowa tato proUesl, čhned rů,;nč hlafp w gedno
fe fgedUotilp, n:olagjrc, že Heribert bťskupem
býti mUsj. Bez messkčmj bhlt poslowč posláUť
k rjfaři do Benewentu, kdcxžfe práwč zdržowal,
geUž bp prosilť, aťxp k žárostč gegťch swolčl, a
Heriberta gim za biskupa dal. Wssickni fe z tobo
radowali, gcdčnh toltko Herťbert truchlťl, a abp
takowč dňsiogUostč fe zprostil, odwoláwal se Ua
malčclxe.xmost fwaU, a že Uťr do Uěho Ucnj, což
bp takorrě důstogUosti hodUo bylo; an doklcidal,
žr fe bon, abp lčd Uad Ujm fe Uehorsstl. Než
wida w„;dor a špor fwúg zcčla marný býtč, po5
drobil fe rkonrěmť, ač nerad, osUdU swému a neh:
prw do Nšma k fwatřmn otci putowal o pal:
lťmUW) ho profe a o polwrzenj, a na to rokU
999 přjmo do Koljna se Ubjral. Bljže fe giž k
městu, poslal pallťUm Uapřed, fám ale w odčxwu

ee) Ballillmfozdoba gest areibiskUpskčx, gjš papešowš arcřbisk:lu
pům UřelUgj, mnot,xú prúwa š nx spogngjce.
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sprostč:m, a boď, ač zima byla, k městU kráěel,
kdež š plefem a š radostj ijtčm bpl.

Tři lčta zprawowal Heribert w pokogč swé
biskupstwj ď požebUáUjm a kU fpafenj wsseho
lťdU tak, že o sobč rjcč mohl, gako drUhdp Job:
„Qko bpl gfem slepřmU a Uoha kulhawčmU,
otec bpl gsem chudých, a dwěře mč porestnémU
otewřenp bplp“ (Job 29, 15, 16; Zl, 32) a
zcislnh geho řada bpla tak dlanhá, že se anť
přehlchaUtč .Uedala, zwlássť an ge brdlčwč ipřed
přcitelp fwýmč Ukrýwal, gedčUč BohU zaljbčti
sc taUžc. deš ale cjsař Qtto zrmixcť, a gcho
ncistUpce GčUdřčch fwath wládU UastaUpťl, mUsil
8 mUohýmč úkorp u:zcipcxsiti,protože cjsař lchko:
měrně Utrhačům Ucha Uaklončw, bčskUpa w po:
de;řenj měl, gakobp mU powinnč wěrnostč Ueza:
chowúwat. TřchaU mpslj fUásselHeribert křčde,
fpokogen gsa, že swědomj geho čistč bplo, i
mohl se tcdp těssčti ď fw. Pawlem: „MUě to
za nepmenssj gest, abpch od wáď faUzeU bpl,
Uebo kdož Ume faUdj, Pán gest.“ (1. Kor. 4,
3. 4.) N ap, Bňh takč! rozfaUdil rozepřť He:
rčbertowU, Ueboť kdpž rjfař do KoljUa přčssel,
aby biskupa pokáral, widěl we fnčlch muže odě:
něho w raUcho biskupfkě a w;ezřenj přjsnčho; a
teU prawil: abp přestal dčle biskupa Uemilostj
fwaU stjhatč. Wčdčnj toto otewřelo fklamaněmU
cjsaři oči. DrUhčho dne powolal tedp Herťberta
a U přjtomnostč dwořaUůw fwa)ch za odesstčUj
ho prosil, že od zlowolných rcidců podweden bpl,
omlanage fe, a na fmjřenj třikráte ho poljbil.
Swatý biskup, gehož srdce hořkosti Ueznalo, mUsil
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fe Upnj wedlč něho k zabanbenj nepřč:tel po:
fadťti, a o wěrech zemských ď Ujm rokowati. Yle
cjfař Uemage na tomto smjřenj gesstě dosli, w
Uoci ssrl k swatěmU mUži, an práwč se modlil,
a padUa před njm prosil ho, abp mU wsse od:
pUstil, a che na křide erzpomjnal. J poo
zdwihl bo bisiUp, UgťssťUgc,že wsse zapomemlto;
zároweň ale přcdpowěděl, že fe wjrekráte w tomto
žirrotě nefcgdau, gelikož dnp gcho Bňh bpl sečetl.

Ne dlanho po odchodU Gindřicha zastesklo
fe Heribertowi, dlaUhým wčkcma mnohhmi pra:
eemi UmdleUěmU, po wěčnčxmodpoěinUtj, a protož
zaradowal se, znamenage, že Hofpodin ho wolá.
Gako dobrý pastýř chtčl gessrě gednan Uzřjtt
stádeéko fwř, než bp ge na wždp opUstil, a kusitť,
zdali dosti opatřeno gest proti aUskokůmnepťátrl.
Chodě tehdh po biskUpstwj poslcxdněkráte wsz:
zowal owčičkh swč k stč:lostt U wjře, a do mo:
dliteb gegčchfe poraučrl. We wsi NrUse (Nnšsia)
rozmohla fe chUrawost geho a zimnire těžká geg
mUčťla. Tčlo slč:blo ale dUsse neztratila sily.
W bolestech objral fr stálc ď Bohrm. Wida, že
poslednj hodinka geho se bljžj, keišal opata Elča
powolati a wpšpowjdaw se zaopatřiti fe dal, a
na to do Koljna po Rýně dowežen býlč žádal. Po:
ložen w kostelc před oltář sw. křjše U středU sto:
gjcj modlčl fe dlauhč: modlitbp, dle mošnosii hlawn
očč a rUce knebi obracrge. Mnoho lidU du:
chownjbo i fwětskřho bplo přjtomno, wzděláwau
gjce se wraUrnostj a skraUssrnostj milčeho pastýťe.
dež konečně odchod dnsse z těsa nastal, Uěčnil
pořjzenj wzhledem gmčnj swého, a wsse zbožj
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kázal dáti chndým, nťro maliěko na památk:l
pro přijznčx wpgma. Y powolaw probossta ka:
pčtolp a předstawených mésta, prawil k njm:
„Nepmilegssj, slpsselť gste, že pjfmo fwate dj:
že na aUrok půgčUge HofpodiUU, koož fe fmi:
lowáwá nad chndým, a že gako woda oheň plá:
polagtrj Ul,dassUge: tak takč almnžna hřjchňm
odpjrá. (Přjsl. 19, 17; Sirach 3, 33.) Paklť
gfem gá wáš wrdlčx slow tčchto dobrým přjkla:
dcm předchášel, a paklč gfrm rozsiwal chUdým;
nynj mzda má mř dána bnde, a žeň mi na:
stala, gakož pfáno gest: „Kdož skanpé rozfjwň,
skanpě i žjti bUde, a kdož rošsiwá w požehnúnj,
z požebnánj i žjti bUde.“ (sl. Kor. 9, 6.)
Gá děle ů wámi rozstwatčnebUdU..... a
protož wáď gako nepmilegssj fpny, Umjragjcj a
w poslednjm tašenj ležjrj otec, naposlrdp pro:
sim, abpste wždp chndých pamčtliwi bylč, a mnč
poslrdnjho tcxho potěssenj neodepřclč, že fe sta:
rati o nč bndete, dokud bp nebpl Uowý bčskup
wpwolen.“

Slhssjre toto probosst a wssickni přjstogjcj
hořre plakali, slibUgjec, že geho wůli fwatě žacho:
wagjp načež on po malč chwlli swataU dUssč
fwaU wypnstil dne 10. břczna l021. Pocho:
wún byl do klásstera anckčho, odkndž ruškU
1376 do SieǧebUrǧU slawnč přžxnessenbpl. Ne:
hoř 711. aneb gak ginj chtěgi Nexhoř)(1., papež,
problásiil geg ša fwatčho. Skntečnč byl žiwot
a crlč obcowánj Heribcrta br; anony fwatý.
Nad mer bpl starostliw o stcioeěko fwč a skUtkp
a slowp wedl ge po restč fprawedlnosti. Snažil
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se wssj silaU čest a sláwU Božj rozmnošowati,
a k třmuž cjli wzdělal takě kráfnh klásster, Duhcký
čili Dčwitenskh Uazwanh; pro chudč a chorč za:
ložil rozfáhlý sspitál a hogně geg Uadal. Chudj
a chořj bráwali wždp k němU gako k otri swč:
mU aUtoěisstě, a on rád ge přátelp fw!)mč na:
zjwal. Geho núchplnost k nťm obgrwila se, ať
giž o smrti gebo nir nedjme, zwlásstě za toho
času, kopž welkč fUcho wssrcku aurodU zniččlo a
hlad a Uemoci, i morowaU ránU wzbudilo. Wsse
zbožj, což měl, bylo tenkráte chUdhln rozdčmo,
aeabh rozhnčwaněho Boha fmjřťl, a pro šjšni:
waU zemi wláhU wypsosil, nařjdtl třjdennj půst,
prňwodh profebnčx, a kagirj skutkh. Nle Bůb ne:
Uaklonil milostiwč Ucha k prošbám lidU swěho,
a tu úpčl bolestně fw. Heribert řka: „Ych wáš
biskup gest tjm winen: kdyby Bůh pro geho
hřjchp fe nchnčwal, zagistř bplabp giž žádaucj
wláha zemi zrosila.“ Y hle kdpž domluwčl, po:
krylo fe Uebe černým mrakrm a hogný dčssťfwlažil
whpráhlaU zemi. Tak se whplnťlo i tU slowo
pjsma fw.: „Ppssnj neljbilt fe Tobě od počátku,
ale ponjžem)ch a tichých wždpckp se Tobě ljbila
modlilba.“ (Jndith 9, 16.)

R oz g j m čl n j.

Bolestnč bhlo fw. Heribrrtowi, kdpž widěl
že oěerněn a pomlUwen w nenáwist sjsaire a
pána swěho Upadl. Než fwědom gsa erinnosti
fwě, trpěliwč Uesl wsse bezpráwj a křiwdu, zpo:
lěhage fe na sprawedlnost Bošj, a že fe konečně
prawda ukázati mej pewnaU mage naděgi. W
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skutkU Uie Uenj hanebUěgssjho Uad pomlUwU a
Utrhanj, kdpš ze zawčsti dobrě stránkp bližnjho
se zmenssugj a hpždj Tacj lčde podobagj fe haa
dům, kteřj; ěest a dobre gmčno bližnjho fweho
gedem nakazngi Gim nepostačugepauha prawda,
ani holá lež kU zničenj blčžnjho, ale hanebnan
fwaU lež Ukrywagj pod plasstjk prawdp, abp tjm
hlauběgi w prsa lehkowrrných wnikla PomlaUa
wač a dobrowolny geho poslnchač, prawj sw
Bernard magj dabla Ua gazpku fwem Gsilč
chUd: mluwj o tobě že gsifměssný a opowržem);
gsili bohat: dj, žr ctčšcidostiwý gsi, lakom:) a zi:
skUchtiw:); gsilč wljdny: prawj, ;e gsi rozpnstilp;
pakli ale Učitelem gsi: dj opět, že fe po cti a přjznč
lidske shanjš; mlčjšli: gsi pry neUžťtečm); pou
stjšlč fe: nazýwa tě pokrytcem; gjš:li: žraUtem
zaš slugeš Y dehme tomu, žebp bližnj Uaš po:l
blaUdčl: zdali;bp nebylo lčxpe chpbp geho nkrý:
wati, nežlč ge ď dabelským wefeljm wotrnbowati?
Nikdo nemůže š mrwaU ;achazetč, abp se nepo:
sspinil. Kdoš wady bližnjho odkrýwci, wlastnj
hanbn obgewnge, Ueboť gest člowěk podlě dusse,
po chwcitč dpchtjcj, genž blsšnjho snižUge domnju
wagc fe, že tUdp fe pow;nefe. Kdo šádnč zňsluhp
nemci, rád fe stawj wedlč! lidj zlých, abp tudp se
nad Uč powlšněsti mohl.

„(Láska) neraduge fe z neprawostč, ale fpolU
radnge fč w prawdě.“ (1. Kor. 13, 6

„Gako had, Usstknelč tagně, tak nic měUě
nemá (nenj lepssj Uad hada), kterýž tagně Utrhá.“
(Ekkl. 10,.11.)

„Nrutrhehtež geden druhčxmn bratřj. Kdo
2737?
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Utrhá bratrn, aneb kdo saUdj bratra swřho, Utrhá
zákonU a faUdj zákon.x“ (Zak. 4, 11.)

Modlitba.
Q Pane ZežjssiKriste, lásko wěčná a prawdo

ermplná! Tp gsi Búh múg, k Tobč wolám
dnem i Uocj Po tobě taUžjm, k Tobč obracjm
zrakp fwe, k Tobě dostatč fe fnažjm Kdo Tebe
pozana, teU zna prade, kdo Tebr miluge,
ten klefnaUtč UemUže. Q přigd Boše, přigd k
Uam a srdce nasse rozněť ohněm fwe lastp a
roznm oswšť fwčtlem prawdp, tak abpchom z
láskp kTobě bližUij fwrmU UikdpUeUbližowalč
anč na gmčxnU, aUč Ua zbošj, ale abpchom raděgi,
widaUce grg klesatť, ša Učbo se modlili; gakž gsi
Tp lásko wččná Učiti náš ráčil Ymen.

!DUeš se take swčtj: w JerUsalemč sw Nlešamdra, bisk a
UxUč a sw Cyrilla bisk.; w Nikomedii dejjti wogaku za cxsaťe
Dioklecicma UU!Učemšch W Spanheljch sw. Narcišsa bisk a
blcchošwčsth AugšbUrǧskek,xo;st. EkUarda, !rale anǧlického uula
čednjka

19. Žiwot sioatého Jofefa.
K nepsslechetněgssjm a nrpznamenťtěgssjm

mUžúm, o Uichž pjfma fw. se zmiňngj, patřj brz
odporU fw Jofrf, mUž nad giUr portiwý, do:
brěho frdce, xnpsli fančle a Boha mtlUgjrj,a
protož č„fprawedliwy“ nažwaxch (Mat 1 19.)
Josef pochá,;el dle fwčdecle pjfem fw. z krá:
lowskěho rodU Dawidowa, toho ěasU alr wrlmč
zchUdlěho a od býwasě Učkdrgssj fwě sláwp seu
sslěbo. ZakotwenaU magr noůli fwaU we wúlč
Božj nepohřessowal býwalč sláwp rodn fwčho,
aniž si přál, opět powýssesl býti, gfa fpokogen
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ďe stawem swhm. Zčw bhl ale w Galilegskčrm
městě Na;aretě, kdež řemeslo tefařskě prowonge
(Mat. lZ, 55.), pocxtiwěa počesinč fe žiwčl.

thž fe bpli dnowč!naplnili, že Spn Božj
a Spasitel nciš kn wpkanpenj kleslčxhopokolenj
lčdfkřhopřigiti měl: whwolil Hospodin Josefa,
abp se š Marčj PannaU, bUdach Nodčěkau
Páně, zafnaubčl, a tak netolčko fnrědkema siráž:
cem grgj ččsiotp bhl, anoťxrž takč pěsiaunrm a
ochranrem gednorozrnčxhoSpna Božjho a Wh:
kUpitrle nasscho. Po žafnanbenj fwěm zůstala
Maria Panna dle obpčego žčdowskeho U přj:
bUznhchswhch w Na aretě, žťwa gfanc bohaboZně
afwatě Brzp Ua to poslán bhl knj andčl Ga:
brťel, a pozdrawčw gi zwěstowal, že DUch fwatý
wstanpj w Uj a mor Nehwpšssjho qi ;astjnj,a
že porodj Spna, genž slautč bude Spn Božj,a
toho abp nazwala Zežjš Maria podrobila se w
nephlnbssi pokoixe wnlč Božj, a na to odrssla
ď chwátčxnjm na borp do města Zudowa, abp
nawsstjwila Alšbčtu, přijznaU swaU, U njž se
po třč měsjce šdržowala, pak ale zaď do Nazaa
retU fe nawrátčla. Jofef nic o tom newěda,
co bp anděl Páně newěstč gemU zafnaubenč bpl
zwěsiowal, podiwťl fc welice, znameUage na Ma:
rii, že požebnána gest. Znage pak gegj Uey:
čisissj neposskwrněnost, nčkterak si wyložitť nemobl,
co bh o wěrč tč faUditi mět; Marča Panna ale
z pokory a zautloritč stpdlčwosii š Ujm o powoe
lánjm swěm mluwčtč Uechtčla.

Dle zákonů židowskýchmohlp nrwěsly, pakli
se žeUčchU swémU zpronewčřilh, gako skUtrčUě ci:
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zoložnčre kamenowánp býtč. Zofef, gehož pjl
sma fwatá fprawcdlťwým nazýwagj, Uemohl dčxle
Marči při těchto okoličnostech za fwaU erěstn
podržeti, ale pro spam“laU mpsl fwaU nechtěl gč
takč U lčdU w lehkost Uwěstť, tjm měně pro fwč
mčlofrdUč srdce proti Uj zakonU fe dowolawatč.
J obmpsslel, že gi tagUě propUstj, tjm totiž
žprobem: že gj da lťsi, ze wssech zawažkU gi
proanssrěgjcj, ani; ly w Uěm přjčina stala, proč
bp gj dan byl Nrž BUh sam w tčto nefnazč
Jofefowi přifpěl a Marťe Pannp čest a erťn:
nost odkrpl. dež totiž Josef o tom pi:emýsslrl:
ap, anděl Páně we fnách Ukázal fc gemU, řka:
„Josefe, san DawčdUw, nebog sr wzjti Marče
maUželkp fwě (za manželkU): nebo co w Uj gest
narozeno, zDucha fwateho gest Porodjť pak fpna,
a nazUweš gmčxno geho Ježjš (Zenž fe wpklada
Spasitel): on zagřste wpfwobodj lid wag od
hřjchů gegich Powstmo pak Jofef še fna, Ucčnil
gakož mU přčkazal anděl Paně, a wzal Marčiza
manželklxfwaU“ (Mat 1 20 21 24) Bla:
žrnost ncwoslowna zmocUčla se ho po tomto zqe:
wenj, Ueboťč on očekawal wpkanpenj Zsraele. W
bazni Boži bpl npnj žiw ď Marčj a ď radostUaU
dpchtčwostj oěekawal dne, w Uěmž fe noworoše:
nemU kaUpiteli a Spasiteli swemUklaneti bnde,
an cjfař NUǧUstUďrozkazal, abp rrla země po:
pfána bpla a každý do rodinnřho fwěho města
se k tomn cjlč odebral. Maria a Josef, potom:
kowč Dawida krále, mUseli do Betlěma, odkndž
předek gegťch Dawid pocházel, a tak mnsela cj:
fařowa mocnost bezděkp k tomU siaUžčti, abp



637

půwod Spasitele nasseho dle těla zpokolenj Da,d
wčdowa býtť fe prokážal

PoslnssUi zakoUU wyšssjch, whdalč se Maria
a Josef t hned na restU, ale Uenale;ssew Betlemě
hospodp, pixenocowalč w chlčwě; a zde porodčla
Marča Spna, gehož zastjněnjm DUcha sw. bpla
počala, a pološila geg w gesiech. Kdo nčxmpo:
pjsse radost, kterčž tenkráte Jofef porjtčl, llkrhš
wtělenčho Spasitele w náruč wzjtč mohl, a kdyš
potom pastýřowě přisslč klaněgjre se a zwěstUgire,
což bpli widělč a slysselč, a ťdpž pak i mUdrrowř
Uoworozeněmll Spasileli darp fwčxobětowali, kla:
něgjre se gemU. dež ofnxěho dne Uoworozený
Spasitel obřezan bol dal mU Josef dle rozkazU
andčla gmšno Ježjš, a čtprčdrateho dne od geho
naro;enj doprowodčl Marčč pannn do chramU Jen
rnfalčmskčho, kdrž Spnáčka swčho BohU Qtri obč7
towala. Josrf gest nám přjkladem ťdohabogněhoa
pečliwěho hofpodáře, gemnž slnžba Božj neypřed:
Uěgssj a Uepwětssj zálešitostj gest. Proto takř pjsse
fwatý Bernard o fw. Josefowi. QU gest byl onen
wčrný a opatrný slUžeijk, gehož Bůh nstanowil
nad čelcdj fwau, abp geho matre bpl podporau
a útěchan, gemU pak pěstannrm a pomornjkem
U whkonáwánj mčlofrdnhchgeho fandň na zemi... .
Gakč to sstěsijpro něho, že Uegerm Ježjsse Krčsta
wčdětč anobrž č slpssetč, geg k frdri tčsknanti, z
mjsta najmjsto nositi, gemU lahodťtť, geg obgj:
matč, a žčwťtč i sxčastenstwj mjti mohl w nrwp:
slowných tagrmstwjch, kterěž před oěima fwěta
Ukrptp bplp.“ (Bešruxo sl. ZUť:č:r MjZZUZ Gšt.)

W žčwotě swatých a wpwolených Božjch
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střjdáwagj fe často radost a žalost, útěcha a bo:
lesti, abp tndp gednak fe očistili, a gedUak zdo:
konalili. Podobně ftalo fe takč ďe sw. Zofefem.
Bedwa po odchodU mUdrcú na to bpl pompslčl,
že š Spnem Bošjm a Marij matkaU grho w
:ichosti žjti bUde, ehhle, zgewil fe mU andčl Pcině
we fnách řka: „Wsiaň a we,šmi djtě č matku
geho a Uter do Egppta a bUi) tam, dokawadž
Uepowjm tobě: Uebo bnde Herodrď hledati djtěte,
abp ge šahubil. Kterýšto wstaw, wzal djtč i
matkU w Uori odcsscl do Egypta.“ (Mat. 2,
13. 14.) Z úst geho Uebplo slhsseti an toho
Uehmenssjbo neiřkU: žebp obtjžná byla resta a
dlaUhci, žc země cizj gest a rozkaz teUto pro:
tiwm). Ze Bůh tomn chce, Ua tom mčl dostč
i poslechl bez odporU, a tak dlanho tam zůstal,
až Herodeš Umřel. deš pak Umřel Herodeď,
Ukcišal fe mu opět anděl Púně we fnach, řka:
„Wstaň a wešmť djtč i UtatkU geho a gdčš do
;rmč eraclske: neboť gfan šemřeli ti, genž hle:
dalč bezžiwotj djtčte“ A oU wstaw wzal djtě
i matkU geho a přčssel do země Jfraelskč. Yle
Uslpssaw že ťxp Yrchelanš králowal w JUdstwU
mjsto Herodesa, otcc fwého, obáwal sc tam gjtč:
a napomemšt gfa od Boba we fnách, obrátil fe
do kragin Galilegských, a přisscd bpdlel w měsiě,
grnž slowe Nazaret. (Mat. 2. 19u23.)

Ze wsscbo toboto chowanj fc fw Zofefa wp:
fwjta, že mpsl geho bpla stala, a w BohU zpo,
čjwala, a že on gedine čťnřl, čcďož Bůb žadal;
wůlc Božj bpla mU prawčdlem wc wssech přj:
padnostech žčwota, od njž fe neUchplowal ani w
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dprawo anť w lrwo. debpchom ť mp hlan Bo:
žjho, ;gewenčho Uám str;c cjrkew a předstawenč,
poslUssni bPli, dogista be;pečnč dofáhli ťxpchom cjle
swřho. „Kteřj se bogj Pána, UebudaU Urwěřjrj
slown geho: a kteřjš mťlngj ho, šachowáwagj cestxl
geho. Ktrřjš fe bogj Pána, přťprawj srdce fwá,
a přrd oblččrgem gcho pofwětj dUssj fwých.“ (Ekkl.
2, 18. 20.) u

W Na;arrtč bpla npnj swatci rodčna ščwa w
tčchosti a faxckromj. W:)šťwU Zaopatřowal Zofef
fwhm řemeslem, ncw!)slowně gfa blašen, še mn po:
přjno, obcowatč ď dwčxma newaětěgssjmč osobamč.
Tak byl chUdý a fprost:) piijptek Zofefňw sidlrm
Uepdokonalegssj rtUostč, UepwraUrněgssj lčxskpBošj
a fwatostť.

Maria a Josef chodčli kašdoročně Ua slawnost
wrlikonočnj do JerUfalěma. dež bpl Ješjš we
dwanacti lctech, ssel ďnimi take do JerUfalčxma A
kdpš wykonali dni, a gťž se anracowalť, Zňstalo
djtčxJržjš w Jcrnfalemě: a Urwědčli o tom rodi:
ěowe grho Domnjwagjce se pak o Uěm, ;ebp bpl
w ;čxstUpU, Usslť den cestp, č hlrdalť ho me;i přj:
bU;m)mčaašnaumť, a nenale;sse,nawratili fe do
JerUfalema, hledagjcr ho Z stalo fe, še po třrch
dnech naležlť geg w chrámě aU fedj me;i doktorp
poslanchage gťch a otašnge se gich.“ Q gak pťr:
fmUtne a přebolestnč bplp tp dwě Uocč, ro Jofef
ďe prm Spasitelem UebPl gaka aUZkostpronikala
srdce geho při pompsslcnj, šr fwčxreneho fobě Jr;jsse
sweho štratčl! Nle bolest a aU;kost grho žměnilP se
pogednm: w radast a w plrsanj, deš pohřesseneho
Spasitele opět nalezl! Bla;e tř dxlssi, kteráž žtra:
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ceněho thnpťtcle horliwě hledci, ale tam ho hledá,
kdeš k Ualeenj gest w rjrkwč totiš geho

Je;jš anratčl fe nhnj ď Marčj a Josefem
opět do Na;areta a bhl gčm poddán Jofef pro:
wo;owat fwe řemeslo bedliwě, a ǧak ; pjfem swa:
tých wpfwjtá, bhl mU take Je;jš k rnre napomo:
cen Těchto wčrj bedlčwč Uwá;ellj mUsj šagčste
potěssčtčtěch, gimš pro;ixetedlnost Bošj strowm) okreď
aUčiUkowanj whka;ala, kč;bp lchlč wčrm)mi a do:
brýmč slUšrbnjkh: neboť šc Zaljbenjm patitlbh na
ně Ješjš. „Lepssj gest chde), který; chodj w fprost:
nostj fwe, Uežlč bohatp na cestách neprawpch“
(Pixjsl. 28, 6.)

ere pjsma sw. i ostatnj prameUp o fw Zo:
ser se nrwhprawngj; to gediUč!fr podoba prawdě,
že dřjwe Umťel ne; KrčstUď Pán aUřad wag Učč:
telskh weřegně nastanpčl roš poněkUd fe tjm štwr:
nge, še na fwatbč w Kánč Galilegskč o fw. Jo:
fefll fe ;mjnkh !Ujre Určinj.

Pamatka fw Jofcfa konala fr wšdp jw cjrkwi
slawně, a ;wsasstč Umjragjrj do grho ochrarch fe
poraUčrgj Sw Teresir rtjwala geg welmč, a ;
tč pixjčinh take o něm takto dj: šc fe ;dá, ;e Búh
fwatřmU pěstauml Jofrfowč tč milosič propugěčl
abhchom U něho we wssech ;alex;itostech pomorč na:
ležalť, gčšU ginpch fwat:)ch gen w někrerhch pij:
padnostech nacha;jme Ga fe nepamatngč, dj dále,
abh mč bpl něro, gak gfem si geg ša orodownjka
a patrona bpla whwolčla, odepřel, ;ač gfrm ho bpla
prosila. Th welkč milosti, kterx)chš mč Búh skr;e
tohoto fwatčxho otre Udělčl, a tP mnohř Uebe;pečrn:
stws, od Učchš dUssť a tčlo mč Uchrcinčl, hodnp gfaU
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wsseho podiwenj. Gčž po wjre let prosiwcim geg
na geho drn o rozličně milosťč, a wždp mne wy:
sl!)chci. Gá nešnám nčkoho, abh gfa wraUrm)m
rtčtelem fw. Josefa, w rtnosťech znamenčtě nepro:
spjwal.

N o š g j ln ci n j.

Sw. Jofcf wpobrau;:lge fe ď lilčUm a ď Jex,
žjsskrm na rUre. BčliUm wpznamenáwá geho nr:
posskwrněnaxl čistotU, Bošsič! ale dťťcitko w nárUčj
gcho znamená přewelkaU mčlost, gčš obdařen bpl,
moha na Spasitrle fwěta patixčtča geg obgjmatč.
Be;pochpbh weleslawjme proto sw. Jofefa, a sire
wssjm prň!dcul. Neš Ua třhoš Ješjsse můšemc č
mp w nepfwčtěgssj fwátostč oltářnj pod ;půfobaU
chleba patixiti, a gcg w frdcč fwěm Uhostčti? Proč
medle toho sstčstj a tč blašrnosti si erášjmc? Proč
nehlrdjmc tř blašcnostč ančastm)mč fe státč, a sire
bPUBskUtečm)m amxb afpoň dUchownjm přigjmánjxn?
Ciňme to afpost blldaUrUě, wssak ale ď nábošnostj
a š wraUrj lciskaU kSpasitrlť fwěm:x! Pixede wssjm
ale fnašme six, abpchom grg wšdp ččst:)m frdrem a
dUssj nepossfwrněnaU pixčgjmali tak, gak ěčstč!a nc:
posskerčxnč rUre fwat. Jofrfa bhlh. „Zdalčš pak
kdo, táše fe fw. AUǧUstčn, Ukrhwá drahř raUcho w
skřjnť nrččstotaU naplněně. Gestlťše ale oděw fwůg
Uesiládáme w skřjnč UečistaU, gak se múžrme opo:
wáščti, nehfwčxtčgssj fwátost oltaritnj do frdrc hřjchp
posskwrnčnčho přigjmatč?“

„Kdokolč bUde gjsťi chlčxbtrnto, neb z kalicha
Páně pjti Uehodně: winen bUde tělem a krwj Pňně.“
(l. Kor. 11, 27.)
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„Zkusi; pak fam febc člowčk (gedrnkašdý) a
tak .; toho chleba ge; a ;kalčcha pj: Uebo kdo; gj
a pčgc Uchodně odfaUerj fobě gj a pčge, nerozfn:
ngr těla Pcině.“ (1. Kor. 11, 28. 29.

Modlčtba.
Q Pane Ješjssč Krčste, kterýš gsi tomU chtťl,

abp fwat:) Jostf, sin;ebnjk Twůg, Tě pěstowal a
otcowskaU laskaU obgjmal: propůgč mUč Ua přj:
mlUwU teho; slU;ebnjka fwěho, te mčlosti: abych
wedlč!přjkladn geho Tebe Pana a kaUpťtele fweho
Urhččstssj lčlskan mčlowas, a š Urpwranrněgssj Urti:
wostj fwatč tělo Twč w swátosti oltářnj přťgjmal
a tak fe hodna Učťnil, Tebe Uěkdh twářj w twář
wčdětč a w Tobě a ď Trbau wěčně přebhwati.
Amen.

Dnešsetakeswčtj: Swatúch mučedslikn:QUiUktaQuinknllh,
Qnartilly a Marka B dewjti ginmi, ltcřjž w Snrentč we Wlaa
ssjchUmučeUibyli W Nikomedti sw Bancharia leana, genž
pod cjsařem Dřoklecianem stat bdl Tčž swatúch biskxlpň xApoUoUia
a LeoUtia W Gandawš čilř GentU w Belǧii sw Landoalda,
knčze a Blmancia, jahUa ;wčstowatelu wjrh W Paranč ldliž Spou
letU sw Jana opata; sw AliUmnda mxlčednjkaw NUǧlickU

20. pŽinwtfwatého Joachťnm.

O swatěm JoachčmU anč fwatá pjfma, ani
gčnh který faněký spčsowatrl Uám co ;a;UameUali,
ale prastará a hodnowěrnci podáUj stbraná a na:
pfaná od fw. Epifania a něktcrých gčm)ch fwatých
otrň whprawngj o Učm: že w Na;aretč žiw bhl,
a tam fe ď gchan welmč bohabognmt a ctnostnaU
pannan zafnanťl, giš lxplo gmřUo Nnna, pochá;ee
gjcj z pokolenj Lewitskěho. Gfanrr lidř šámožnj,
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nrodáwalč stdce fwč mammoně, alrbrš wssrckp dů:
chodp fwč na trče děljwalč; gednU čeistkn pro chUdě
a pro ci;ince odkládagjre, drUhaU pro chrcim Pcinč
Zerufalřmsk:), a třetj na fwaU wpšiwenaU obracegjre.

Swatj tito manšelč žili pofpolu mnohá l“eta
w Ueywětsij fwornostč a w UrPUpřjmněgssj láfrc;
ale gcdna wěc rmantila gr weliccx, še totiš man:
šrlstwi grgich dčtmi Urťdhlopošrhnúno, a ie při
rostaxxrjm wčkU naděge ch a wjr mč;ela, abh kdp
dědirem přčrošenhm obdarowčlnč bylč. Zármntrk
gegich bpl wětssj tjm, ch trnkrcite šidč manšrlstwj
neplodnč grdnak ;a trest Bošj a gčdnak :„a Uexǧ:
wětssj potnp:r a hanU pokládalč. Sw. Joachim
a fw. AUna fnássrli pokornč sire Usstěpačnč řečč
ostatnjch kragančx č wssrlikaU hame, ale přč tom
neustciwali kBohU se modlitč a dobrodin wrlká
chUd!)m prokažowatč, ač giš tčměř wssrcka naděge
mi;ela, žebh špůfobrm pixčro;eným djtrk fe dočkalč.
„Dobrř ččnjrr nenstáwryme: nebo čafcxmfwx)m šjtč
bndrme nrnstáwagjce.“ (Galat. 9, 9.) Slowa
tato wd;tahlxgj fe wlastně Ua žiwot ťmdach, ale takč
gčš ;de fe přečasto naplňngj, gakoš wčdětč lze na
fwatHch těchto manšeljch, nrboť stogj pfáno: „Po:
patřte fpnowč na národy lidskčx,a wě;te, že šádný
Urnj zahanben, ktrr:)šdanal w Pcina Boha. Nrbo
kdo sttrwal w přiká;anj grho a opnsstěn gesi? anrb
šdalč w;x)wal geň, a on pohrdl gjm?“ (Ekkl. 2,
11. 12.) Dle toho Uepřrstáwal takš Joachim daU:
fatč, a aby tjm fpjsse Boha k modsčtbě fwč! na:
klončl, odrssrl grdnoho čan na hory a tam po čth:
řidret dnt w modlťtbách a postech triral, co zatjm
manželka geho, Ynna, podoťmhm špůfobem doma
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BohU slaUšila. Y ap, kdpš dokanlč modlitbp swč,
šgewil se, dle Ugistěnj stď Epifanča, andčt PaUe
Zoachimowi a ;wťstowal mU, že od maUželkp geho
Ymch odňata bUde potnpa Ueplodnosti, a žc počllc
dcern, kteraž matkan bUdaUrjho thnpčtele bUde,
a welel mU, abh gi na;wal „Maria,“ roš zna:
mrUú tolik gako „powhssenall.“ J wpplnilo se takto
Ua fprawedliwem tomto, co; pjfmo swate dj: „Kte:
řj; se bogjte Pana, wěite gemn, a UebUdewppra:
šdněna (nešlm)lťť wáď) mšda wasse Kteřj; se bo:
gjtc Páma, danepte w Uěho, a w oďljber přigoe
wcim mčlostdrnstwj.“ (Ekklesiastik. 2, 8. 9.) e!lP,
gak welka to odměna a radost xc,xdlaUhč danánj
a ša Uaděgi w Boha siladanan. Usta Joachpmowa
fe otewrelp kdobrořečenj PaUě a oU wefele opnstil
panssť aby fwr Annč mťlofrdenstwj Bošj zwěsto:
wal. Nle gj takě bhla giš milost Pěmě ;wčxsto:
wána. Kdo popjsse grgich djkňčiněnj a lčlskaU k
milofrdnčmn Bohn horanrj srdce. Wp wssickni,
kteřjš strastmi a bolestmi gste stjháni, Ueklefchte w
důwěře swě w Hofpodina, Uobrš dršte se prwnč!
toho, geUž Ua wáď pohromh tp poslal, a Uagdete
ofwoboženj a potěssrnj a wrlebitč bndetr Hofppdtna
a oslawowatč gcg. „derátjm kwjlrnj gegčch w
radost a potěssjm gčcb a obwefeljm ge od bolestj
gegich, dj Hofpodin.“ (Jer. 31, 13.)

Ynna počala podlč ;asljbenj andělowa, a po:
rodila drerU, Marťi, potěssrUj Jsraele a radost ce:
leho fwěta Djtě, ktereš bplo darem od Boha wh:
prossenpm, mUsčlo take opět od rodičU BohU wč:
Uowano byti. Z tč přjrinh ;asljbili ge Joachim
aYUUa PaUU BohU fwemn a kdh; dofahlo tťetjho
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rokU, odew;dalč ge knčšjm, abh ge kslUšbě Hofpo:
dinowč w chrámě Jrrllfalčmskčm whchowalč. Tato
občť byla welťká, ale Joachčm gfa praw:)m potom:
kem a Uáslcdownjkem Abrahanww!)m, rád PčmU
Bohn dal ;pčxt, roš bhlo Bošjho. Prawj fe, že
Joachim we welmř wpfokčm wčkU žčwot fwůg do:
konal. Gčsto o Uěm grst, že bpl mUš podlč frdce
Bošjho, a še orodowánj gcho Za náš U Boha
morně gest, šwlásstč pak, gestlř ho w ctUostech Uá:
sledngeme, a dúwěrUě k BohU se Utjkáme.

Rozgjmánj.
Sw. Joachim bhl š chotj fwan, fw. YUnaU,

ščw w stálčm pokoqč a w swornosti Qba obracrlč
Zbošj fwe na ošdobU chramU Paně, kU chwale a
rtč Bošj a kU profpčchU chndých a UU;Uhch; oba
bplč trpěliwč, modljwalř fe často a dobrymč skUtkh
mťlost Bošj ,Zjskatč fe snašili O kr;bh wssčcknč
maUšelr prjkladn grgčch Uasledowalč, a UápodobUě
po čaš štwota w pokogč a w swatř swornosti po:
fpolU žiwbPli, wefpolek fe kU etnostrm a kll bašUi
Bošj pow bll;ngjre BUh mci Zaljbrnj na manšrljch
w fwoonstť a w láfce šigjrjch. Ale Ua opak gak
protiwnj mnfrgj lel býtč ti, ktcřťš w Urllstálých
rú;nčrjch a w Uefwornostč fpolU ščwi gfaU? kdr drnh
drnha tUpj a han, prokljná a zatracnge, kde grdrn
dr:lhčmU bránj dobrčx sintkp kanti a w ctUostech
miti ;aljbenj, anrb dokonce khixjchmn se popUžUgj!
Tažmr fe, gakh Užitrkasiš toho tacj manžele magj?
GfaUcc nefwornj, šbangj fe mčlostč Božj, krerež;
w stawU swem prrobtjžnrm welirr potřebngj; Uebojr
BUh, gfa Bohem fwornostč a mčloijkem pokoge,
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nrmňšc tam přrbhwati, kdrš hněw, křik a fwárh
se Uhostčlh. w Qni meegi spolU aš do smrti žiwč
bhti, protoše toliko smrt swa;ek manšrlský rožlUčUge.
Gsaulč ščwi, gak řjkcime Ua sstjrn, Ukrarugj hně:
wem a mr;Utostmč sobě žiwota, z Uěhož se ginak
dlaUho grsstě těssitč mohli, a konečšxě ro wr;man
za wssr toto w žiwotě bndancjm? Clowěk nrmčlU:
gjrj bližUjho gako febe saměho eregde do krňlow:
ftwj Božjho; a kdoš grst maUželUblišssj nad žemt,
a kdo manšelce blčšssj neš mUš? gcssto dle pjfma
fw. dwa gfaU w těle gednom. Dle toho měli bh
kčrsťansstj manšclč drmtč Boha prositč, abh gim
lciskp a fwornosti Udčlčtčrciččl. Wl;UiknaU:li ale meži
Uimi newolr, třrba gim, abpč hned grgich přjččnU
odstranilč, abP fe nero;mohlh a Uelctwrdčly. Gestliže
ale siUtrčně w kterč!rodinč swáry se giž Ubhtowalp,
nechť pcwně si před febe wešmaU, bndaUrUě ze
wssj silp wssclikč newolč odpjrati, šiwot swůg Ua:
prawiti a w fwa:čm pokogi a fwornostčšin býtť.

„MUšč, milUgte maUžrlkp fwč, gakož i KrtstUš
milowal cjrkew a deal frbe famčrho ;a nj Ua
fmrt.“ (Efrď. 5, 26.)

„J mnži magj milowati manšrlkP fwčxgako
fwá wlasiUj těla. Kdoš UtilUge manželkU swan,
sebrť famčho milngr. Manžrlka ať se bogj ntuše
swčho.“ (Efeš. 5. 28.)

„ rnp poddánp bxlďte xUU;č:m, tak gakž flUssj
w Pátlžl.„ (Kolos. Z, 18.)

„ZrUP dobrě blahoslawrxxý grst mnž: Ueďo
počet lčt gcho dwochisobm) bndc. Djl dobrý grst
žena dodrň, Za podjl lxogjcjm sr Boha d.ina bUde
mUži pro ččnp dobrč.“ (Ekklestiasi. 26, 1. 3.)
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Modlčtba.
Tpď, ú Bože, staw maUšelslý Ustanwiti a

Ua láfre Založťtč ráččl. Protoš, profjme, mčlosičwě
propůgč, abp nikdp oheú lč:skp meši manželp ne:
Uhasl, a swornost abp nčkdp me;i Učmčnewpmřela.
Mčlost Twá gčm wssem propúgčcxná sil ge w než
sná;jch žiwota gcxgčch,a pomčchey gčm, abp, až mr;i
žiw:)mč b:)tč pixrstanaU, k Tobč Stwoixčtrlč swčmu se
dostalč. Ymen.

:Ziwot swatého Knthborta,
lxiskUpaLindišsarxtskčbo. (R. 687.)

Za panowánj Qšwalda, bohabognčho králr
NorthUmberlandslčho, ro;kwjtala Utěsseněwjra kře:
sťanfká U tanměgssjch djlem grsstě pohanských oby:
watelň, a tndjš mošno bplo sw. Zlčdonowč, bčsknpu
Frrnskčmu, grgich pomorj dwa nowř klcisstrry ;a:
ložčti a wzdělati, klásster totiš Mailrostx) a klcisstrr
Lindiešfarnsk!), Ua ostrowě těhož gmřna lexšjcjl W
okolj klcisstcra Mailroskřho narodťl fe KUchbert, po:
tomnj bčskup Bixxdčšfarnstý. W mládj swčm pá:e
fáwal KUchbrrt skotp a brawh oter swčxhopo kopcjch
hornatč kragčnp te. Gfa famotrn, přčpoijáwal
si často ncibošm) ščwot mnichňw w klássteixcMail:
roskčm ščgjrjch, a pewnč sinmjnčl dle mošnosti ge:
gčch pixjkladU Ucislrdowatč. Kdyš grdnoho čan pixč
stádč fwčxm Usnnl, wčdčl wc fnách, gak audělčr dUssč
fw. Jlidana, na ostrowě .Lindišfarnslčm šemřclčxho,
do nebeš prowá;ré)j, a to widěnj tak dogalo grho
ritliwč a nčxbožnč mhsli, že do klásstrra Mailroskřho
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wstaUpčl, gegž práwč dwa swatj mUščfprawowalč,
opat tolxižEatnď a Bočsis přewor. Se wssj pčlnostj
oddal se Uhnj Ua Učenj pjsem fwat:)ch, w Učchšw krátee
důkladnč šnánxostť Uabpl a we wsselikč křefťaUskě
dokanlostč tak rhchlh pokrok UččUčl, že w krátkčm
čafe gčš Za přjklad ostatnjnt mUťchůnl postawen bpl.
Swatčx gcho obcowcinj č welčke ctUostč Ual wý
ďornč!EatUš,a aprotoť takč geg ;a opata do kla:
sstcxraNipponskeho powolaw, ď srbaU pogal a pečč
o přjcho;j a chUde gemU fwčixčl Kl:thbert ;astawal
wag pončkUd UedUtkliwh anřad w pokoře a w
tťchostč, a mage každcho blťžnjho ;a Krčsta Spa:
sitele, zjskal si lasiU a důwěrU netolčko předstawenhch
a fpolubratřj, Uobrž i wrsskerřho lčdn, geUš wljdnčxho,
doťdrotčwčho a sinžrbněho Bratra welebě, pokorU
gcho a Uxodlčtbp a postp a tUhaU ká;eň obdčwowal,
a gčch poUčkUd afpoň Z částč dostřhUaUtč se fnaščl.
PečUge o blaho dnsse a těla blčžnjho fwěho, Ue:
opomčnUl KUthbert, ačkoli mUoh:)Utčstarostntč a pra:
remč zaměstnán, na fpafenj fwě dUssepamatowatč;
protoš, rokolčw ččnil, pro Boha kantč fe fna;čl
a wssecko fwč! UUsslenj i wsse fwe gednanj BohU
w obět prčUassrl

Po Uěkterem čafe anratčl fe opět do klasstera
Maťlrosič!ho, w Uěmž se po fmrti fwat. Bočsila r.
663 přeworem stal. Nestaral fe tU gedčnč o bratrp
a mUťchp w klássteře žťgjcj, gež slowh a katkP k

rtnostem a k zachowáUj žákonů Božjch wsz;owal,
nobrž genm leželo zwlásst Ua frdcč blaho wesskerč
kragčxch, posUd w powěrách a djlem i w nxodlář:
stwj pohřjženč, aUeb wjrn KrčstowU Uesslechemhm
obcowáUim šhanobUgjcj. J Ukázal fám Ua sobě, feč
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člowčxk b:)tč můšc, a skUtečUčgest, kdhš prawan lčc:
skaU k BohU a kblčšnjmn grst nadssen. PUto:
wáwal ;mjsta Ua mjsto, whhledáwal, kdoš pomocť
geho potřcbowali, a kamš koli přčssel, wpUčowal
;ástnpp k nčxmn fe hrUaUrť prawdám křesianskc)m.
2! Pán Bůh šcxhnal geho swatč prári, nrboť Uadčm
gfa w:)mlanostj wrlikan, hlásal slowo Bošj š ta:
kowan frdrčnostj, a š takowan milostnostj, že č w
gcho twáixč milostnost se o;áixoxdala a slowům geho
dodáwala tak witč;nč fjly, Žr gim Uikdo wšdoro:
watč nrmohl. Poslxtchaěč d.ršelč ho proto Za aU:
dčla š Urbr poslančho, abp gim crstU kU wččUč bla:
šonstč Uka;owal, a UásledowUě ;a hixáchsi to po:
kládali, neposlanchatč ho. Gako ;wrdenj spnowč
w olre fwčho se důwěřužj, tak chowalč fe k swate
Kxxchbertowč obywatelčř okolj Mačlrosičxho daleko
ssčroko, co otrč takč geg milUgjre, padalč před Ujm
na kolena, wp;náwagjce fe š hřjchú fwýcb, a abo
ge nanččl gak:)m Zpúfobem by š Bohem se fmjřisč
mohlč, prosiee Přč aposstolskpch těchto pracech Zpo:
lehal fe Knthbert wšdh Ua pomor Boxj, be; njť
clowčk k ščwotn wčxčnrmn nic prospčssrtčho ččUitč
Urmňšr, a obchá;ege ofadp gako praw:) aposstol PáUě,
Urlxráwal š fcxťxananč pokrmň anč gčUých kn po:
hodlj potřrbnhch wčxrj, wěda, še Hofpodin, ktrrx)ž
kašd:) twor šťwj, č o nčho fe postarci. Z stáwalo
fr: še w pnst:)ch a od lidj nrobhwam)ch kragčUách
br;e wssj strawp tráwiti UaUsil; neš ale Uezaufal,
ale magr peraU wtrn w Boha řjkáwal: „Uč se
wer a dúnxčrll w Boha wšdp Zachoxdáddati: Ueboť
fdoš wěrUě BohU slaUšj, hladrm Učkdy Ueumře“

u Glnrh šaš prawil k towarpssmn8„Proč pak
. Uxolruxr Swalďch. lp 28
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se erhledáwcime horlťwěgč po restě nasseho spa:
senj? . . . . Klěpchme modlitbamč U Páma Boha,
kterýš drUth lidU fwěmU dráhn skr; rUdč! moře
oká;al a Ua ansstč dčwotwornč geg žčwťl, a profme,
abp fe i Uad nčcmi smčlowal. Důwěřngč fe, že
Ueklere:li wjra nasse, Hofpodin Uám dneš lačUěti
Ueda“ A gaký diw, že KUthbert, „geUš žádal ď
důwěrnostj, Uir UepochPbUge“ (Jak 1 6), Učkdh
w dUwěře fwčr zklamcm Uegfa, dčwným ěasto szx
foďem UafPren bywal

Po Uěkolčka letech bpl fw. KUthbert za pixc:
wora do klásstrra Lisldišfarltskřho dofazen. Ob:
wpklý žčwot wedl takč Zde ď Ueywětssj swčdomitostj,
ěasto relř Uorč Ua modlčtbách a w bdčUj trwage a
to ď takowan wraUcUosij a fkranssenosij, še sl;amč
twář geho se polčxwala. thž mssi swataU slaU,ščl,
pohřčžowal fe wždy w mpsslčUkčcch w mUkp Krč:
stowy a Učkdp se i ;dcilo, gakobP fcim wssech grho
bolestj afpoň w frdri poriťowal. dei. Uěkdppra:
remi a tUhaU kcižnj zemdlen Ua odpoččmltj dátč fe
Umsil, chrčmčlč fe bratixj ;e fna geg wptrhnmltč aUeb
hřmotnan gakaUsi prarj znepokogowatč; oU ale řj:
kawal gim: Mně Uebýwa Učkdo obtjšným, kdyš
Ume ze fanj wytrhUge, an dčla mč radosi welie
kaU; Ueboť tak poskytnge mč přxležitosii k prema:

hcmj ljne ofpalosti a k pienchsslowanj aneb ke ko:
Uan wěrj Užčteěm)ch u BUdte wždh pamětlčwť
rozka;n Pcma řkachho: „Bděte a modlete fe, abyste
eressži w poknssrnj.“

Zádný kdož wztahUge rUkU fwan k plaUhU a
ohljdá feUašpět, Uenjťzpůfobný kekrálowsiwj Boč;jnms
prawj PciU. Slow těchtoprawý smyslZnageKUthbert,
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Uepřál si na cestě kU fpafenj aUč stánj, anč oddechU, leč
UeUstáte po wětssj dokantostč tanže, opUstil š powo:
lenjm opata swčho klcisster, a Ufadil fe Ua pUstčm
ostrowě, FarU řečeněm,geg w;děláwage, a pracj rUkaU
fwých fe šiwě, wedl šiwot faUkromný a Uúbošný welmť,
w modlčtbách, w postech, we wpUčowčmj přjchozjch,
w Uždrawowánj chorl)ch, a w poslUhowánj tčm,
kteřjš slUšbh geho polixebowali, potěsienj a radost
mage. Wssak mčmo UadáUj a be;děkh mUsil mťle:
UaU fwaU anssč a famotU opUstiti, a opět ;áležč:
tostmi lidsix)mč se žanássrtč. Biskupsiwj totiš Bin:
dčšfarnskř bylo prčxwč llprú;dněUo. W TUrifordě,
w králowstwj NordthUmbrrtandskčm, gedUalo fe Ua
fUěmUrjrkcwnjm o waolenj nowčhoebiskl!pa, a
KUthbert grdnohlafně waoleU bhl. W;dorowalť
owssem a zdráhal fe wšnessrný tcn aUřad přčgmantč;
kdpě; ate fcim ngrid a mno;j ctnosimi a sslrchet:
Uostj znamenčtj mUši profbamť Ua něho dotčhali a
rá;m)mi důwodp geg UUtilč, abp biskUpstwj to při:
gal: fwolil poslř;, a slžr, milrnaU, fwaU anstewUU
opUstil. Q welkoUorech pofwětil ho fw. Throdor,
bisknp, gemUž 6 gim)ch důstogm)ch biskUpů přčslm
howalo.

Chowánj:fe sw. KUthberta w hodnosti bisknpskě
ofprawedlnilo krcřle i ostatnj Ucibošnč muši, žr ho
Untilč, abh fe w aUřad bčskx:pska)Uwá;al. Knch:
bert powašowal fe za ono fwětlo, o němš KristUď
Pán dj: „Wp gste swětlo fwčta, tak fwěť fwčtlo
wassc, abp wčděli dobrč skUtkp wasse.“ Dňstog:
Uost a powpssenost Uel;rUssilp pokorh dUsse gcho,
anobrž rošmUožilh a UpewnilP ge. Gako kdp gčndp

dršel fe za ělowěka hřjssnřho, a skUrkkaagirjmi a28
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pokáUjm ša hřjchh fwč BohU zadost Učťnťtč fe fnašťl.
Láska kBohU a kbližnij bhlh středem wsscho
gedUáUj grbo a ersskerý šťwot grho ťPl fpafrnj blčš:
Ujho a sláwě gmčan Bošjho ;afwěrrU. „Pixťgatý bi:
sknpský a:lřad,“ pjsse o Učm grch faněk!) mnich
Bčndčšfarnský, „o;dobowal wclebrm) nxUš Knthbrrt
podlč ZcikoUůa pixjkladň Aposstolňw rtUosiUHmi sintkp.
Neboť fwěřrm) fobě lid páfáwal Uenstálými mo:
dlitbami, a fpasitedlsl;)mč řečmi k blašemostč gcg
wedl; a coš giUým ěťUiti pixťka;owal, Uka;owal
Uapřed fám Ua fobě, gak sr plnčti má. Wptrho:
wáwal slabřho ; rUkP UásilUčho, a Ula;nčxho a chU:
děho š rUkh Utiskngjrjho; wpnasxxašowal scxfmUtm)ch
a malomPslUých potěssčti, a bUgUč k spasitedlUč
trnchlťwostč pixiwšsti. .prklý gfa stčxjdmostč č
w středU hlUčUých fpolečUostj bhwal wšdh přjfně
šiw gako Umťch. Bačm)m dáwal pokrm, Uahě odj:
wal a i wssemi osiatUjmč bčsinpsk:)mč ctnostmč o;do:
ben, pixjkladem bpl wssem.“

Dwě lčxta bděl lethbert co dobrh pasiýř Uad
sieidečkem sw:)m, a tn ;Uamenagr, še hodťna rozlan:
črnj:fr šc fwětem fe pčxibljšila, sloščl aUřad fwůg
pastýřský, a opět Ua ostrow FarU do fwč milš pan:
siewnp fe odebral, chtě se w tčcl!osti a !dšdálrnosti
od wsicch po;emsiých wěcj k fmrtč přčprawowati.
Dwa mčxsjrr bhl ;dr takto w tichostť žťw, kdpž tčšká
Uemor ho pieepadla, ; Ujš chr Ucpowstal. Qpat
BiUdišfarUsk:) Hrrefrid nawsstčxwowal grg ěastěgč,
a k oťxslallšer dwa bratrh mU poslal. W čaš grho
chllrawosti a Urmocč přicházeli takč mUošj chořj
alch dčwotworUaU geho mocj se Ušdrawčlč, což se
i stalo. Qpat Herefrčd bpl přjtomeU geho fmrtť,
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k Učmm mlnwčl o pokogi a ponj;enostč, a še wp:
stijhati fe mame wsseho, což těmto rtnostem stogj
na odpor Řeč geho bhla dma;na, gakošto po:
slrdnj wůlr Umj:agjrjho otce k fpnňm. „Pokog,“
prawčl slame owssem gč; hlafem, „;achowawryte
me;č frban a laskU Bo;j; a paklč kdh o fwhch :;alc:
šitostech wefpolek gednati mate, hledtr, ať gste
fwomč w ladě J š ostatUjmi slUšebnjkpKlisto:
wpmč w fwo:nostč ščwč bUdte a UrpotupUgte těch,
kteřj; U waš pohostčUstwj hledagi ale hlrdte ge
pixútelskh přčgmantč, wljdnč š Učmč Zacha;egte a
laskawč ge propansstěgte: Uedomnjwagjrr se, gakobp
gstc lepssj ťchlč neš ostatnj křrfťaně.“ TU a mnohč
gině wěri mlnwčl fw. biskUp k opatowi. Me;č
tjm přibljščl fe čaš k gčtixnjm modlčtbúm. Knth:
bert přčgal tU gesstě gcdenkráte fwcitost olteiimj, a
po;dwťhna očj knrbč a rUce fwč w;táhna, ga:
kobP dUssr chwalošpčxw fe modlčti chtěla p skonal,
dUr 20 bie Ua r. 687 Mrtwol gehobpl pře:
nesseU, Uehplwe do klasstera Dčndišfarnskcho, potom
ale do DUrhamU, kdrš až podnrď odpočjwá.

N o z g j m cinj

„Zachowawrpte me;i frlžan pokog a laskn
Bošj,“ tak Uapomjnal Umj:agjri Knthbrrt bratrh
LčUdiďfarnskč skx;e opata Hrrrfrčda, a těmč slowh
Uapomjnčl a wšbU;Ugr takč náš k pokoxgi a mjr!l
š bratrh nassimi. J Uenj ;agťst“e w fpolrčnosti
lňxskč nad pokog a fwornost nir drašsijho, Uic mč:
legssjho Kde nrfwornost a rožb:oge panngj, tam
Brch, „grUš nrnj Blch rU;nčrr alr pokoge,“ (1.
Kol 14 ZZ) sidlitč nemUže; tam fe Ufadil da:
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bel, Uepřjtel pokoge a lcisky, a špúfobce růšUic a
swárU. Kde gest šáwťst, a swár, tU roztržkh č
wsselčk:) skUtek zlý,“ dj swat:) aposstol Jakob (3,
16.). Proto takč Uapomjnň Uáš fw. NUǧUstin, abpa
chom šadm)ch fwarů Uemělč, aUeb afpon abPchom
ge rpchle Ukončili, abp tak hněw Ucwšrosil w rceal
ančst, adUsse aby fe Uestala wrašedlnicj, anoť pjfmo
fw prawj, že „kdo neančdj bratra sweho, wra:
žedlnjkem gest.“ Nčkdh býwci owssem welmč těžko
mjr a pokog šachowatč, anoť mno;j š námč šigj,
gcssto gfaU UeUstUpnj a přcwracenj a ro;pUstčlj:
alr člowěk dobrd) a pokognp, wždp přcdce w po:
kogč šiw býti múše Qbracjť wssecko Ua dobraU
straUkU, Uefm:)sslj o žadUěm šleho, UerošwašUge,
robh ginj ččnťtč měli, ale gedčUčUa to dbci, k čemU
bP fám powolcin ďyl, a žnage slabost fwaU i ď
gčm)mi rčxd strpenj mjwá. Geho danfáUj zálešj
na BohU, a protoš radčgč gakaUkolč UgmU Ua
fwčm žbošj i dobrřm gmčml trpěliwě. fUássj, grn
abp feo lciskUatčchost nepřiprawil; wěda, že Bňh,
pro Uěhoě; wsse to trpj, a w Uěhož fwaU Uadčgč
skládci, tčfjreromifobně wsseckn žtrátU mU wPUahra:
dčtč mňž:x. J Uchmenssj žtráta a Ugma na láfce
gest Uefmjrně wčtssj, Uešli ztrcita celřho fwěta.
Swět pomim, ale Ugma Ua lcifce gest wčxčUci. Z
proč bhchom medle, wědaUre to, pokog a mjr š
blišnjm Uemohlč „:Zachowati,poslUssUč gfaUce radh fw.
Knthberta; proč bp„chomraděgi nefllússelč křiwdp pro
lásiU Bošj? proě bhchom Uemělč strpenj ďe sla:
bostmť bližnjho, kdhš chceme, abp i on š Uččmčstrprnj
měl? Protoš ne;apomjnehme Učkdy, coš pjfmo fwatč
prawj:
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„Nenáwťst wj;ij;Uge fwcirp: ale láska wssecka
prowiUěnj pťikrýwá. MUZ hUěwiwý wl;bUZUge
swárh: ale kdoš trpěliwh gest, krotj wžbUšenč.“
(Přjsl. 10, 12.)

„Pakli fe wefpolek kaUssete a šcrrte: hlcjdte
abyste gedUť od drUhhch ZkašeUi Uebplč.“ (Gal.
5, 15.)

„Tomn kdož fe ď TebaU chce faUdťtč, a fnknč
twan wšjtč, Ucchey mU č plásstě.“ (Mat. 5, 40.)

„Hřjch gest mešč wcimť, še faudy Uláte me;č
fcbaU. Proč raděgť křiwdy Uepřčgjmč:te? proě

raděgť sskodyUetrpjte?“ (l. Kor. 6, 7.)
Modlťtba.

Nehtišssj Ježjssi, Twá lciska k ncim nchodm)m
tworům bndťž mť w;orem a přjkladrm. Ty, Spa:
sitelč můg, gsi opnstil sláwn nebeskaU, abpď pokog
Učinil meši them fw!)m a mej;č Ucimč, a gá bych
měl rošsiwatt erole me;č bratixjmč? TP gsi fmrt
křjše podstaUpil, abyď fhlakil wčnh Uasse; a gá
bych měl bratra swěho pro mi,;erUaU wče UeUáo
widěti? Ty odansstjš mč hřjchy, kolčkrátkolťUpřjmně
; Uich fe wy;Uáwám, a gá bych neměl bližUij
swčxmnpromčnantť, kdyš Ume Ura;il? Qdstup to
ode mne. Lč:ska a ttchost blxďteš bndaUcUě hrslem
mým, mjr a pokog cjlem, dokadš žťw bUdU. Zato
tebe šádám skr;c Ueskončeně ZáskUhy twš. leeU.

Dneď se takč swčtj: W Llsii sw. Archi:xp.x, spoludčlUjťa
sw. Pawla aplšsstola; w Sirii swat.xch UmčedUskňWawlc:s Edrisla,
EUgeUia; tčho; dne sw. Fotin, Samaritankd„ Josefa a ijtora
sin:, 8 mUobpmi giupšmi umUčeUx:,xch;w Nmise w Paslošwm: sw.
sedmi žen: Nle:aUdrh, Klaudie, Ensrasie, Matrolw, JulmUds Eno
tqmie a Tdeodosie pro wer Usmrcenýche W A ss:loUii sw. Nťceta
btst., w Abedilln sw. Wolframa bisk. SerUrhs rk,do(SeUB.)
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21. Žiwot fwatého Benedikta,
opata. (R 543)

Gestlč který duchoij řad ctihodm)m Ua;wňn
b:)tč zasthUge: bež odporU gest to šákon Benrdiktilt:
stx), nrgen pro fwaU starošimost a u:.aklerldate!lomll
welebnost, m)brš č pro blahočinnče fwe půfobenj.
Zákan tčl,doš;akladatel gest fw. Benedikt, od mčsta
kdeš fe narodčl, NUrsiUský na;wam). Brnrdikt se
Uarodil rokU 460 ; rodirU sslrchrtwpch a Ua:
bo;nhch t rodem w;nessrnhch; a Ule festru gednn,
gmčnem Scholasřikn. Giž Ua pacholrti qewilp fe
gakasi dofpělost rozUmU a Ufedlost erawU w ktr:
rhch; i wekem profpjwa. Nsi gčnocha čtrnacti:
letěho poslali rodiče do ija, aby tam polieťxnčxho
UmčUj naťxpl Gsa od Ulaličkosti giš wrdeU k mra:
wopoěcsinostč a k ba;ni Bošj, Urmohl fUěstč ;h:):
ralpch a prostopássnpcb mrawU UmohPchfpolušakňw
a gčš i o wlastnj fpafenj prčliw bpl Zdwogil
pčlnoft, ro;mnošil swa nabo;na rwirenj, wystrjhal
fe wssrch fpolečnostj i wsseho towarpšstwa, ale nčc
meně obawal fe, abh šiw gfa w stixedUpokUsser
mrawU fw!)ch Uepokalel; a protoš ;dalo se mU,
že bh si opusstěUjmŘjma Urhlepe poradil J opU:
stčw trdy Ulěsto a domow wag chtěl, „abh fe
Bohll ;aljbil,“ Uěkam Ua paussť odeǧjti, pixi čemš
geg prowá;rla tolčko kogná geho, kteráš geg Uad
mer mčlowala. W mčsteékxl Esiťde se ;astawili
a byli od obywatelů welmi wldeě a Uctčwě při:
galč. Neš Brnedčkt marUě chwálh fe boge, prchl
tagnč a odessel do Snblaknm (Uynj SUbjako) do
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kragčnp aš deU rcstp od Řjma w:dcřlrnč a welmč
hornatč. NáhodaU fessrl fcxtU ď Romanem, Umi:
chrm, mUť.rm nad Uler welebm)m a Ua restách
Pčmč welmč šknssem)m. Tomn chwčl aUmhsl fwůg.
NoUmUUB fchwcilil předfew;etj gcho, dal mn takč
oděw Umišsk!) a sljbil mU pomoc swan. BcUedikt
Ukchl fe nynj w gedně geskhUč qe wsscch tčměř stran
Uepixjstnpnčx, a Zdr, anť šťwč dnssč lidskš ;n.im Uegfa,
tUhH a kagirj wrdl šiwot. Toliko Ronxannď wě:
dčl o geho bhtn, a čaš po čafe po prowaše mU
welmi skrownččkaxl strawll fpansstčl.

Třč lčta štráwil ;dr BeUrdikt, od Uikoho wi:
djn chfa w tnhčm pokánj, kdpš pro;ixrtelnostBošj
grg obgewčrť ráčťla, abh grho pixskladem a wh:
Učowá!ljm Umo;j lidč kU pošnčmj febe a kU ká;nč
přisslč. Gednml totiš ll;řelť gcg pastx)ixowč w tč?mš
okolj stáda fwcř pafance, a dršeli geg nehprw Fa
gakanď lefnj sselUUl,protošr ;wjřerjm rmmem oděn
bPl. QU ge alr ldPx:éil gemněgssim mrawňm, a
!UUohč ; nich tak daleko přiwedl, še optlstčwsse
dčwč a ťxcx;bošnřšiwobytj, fwatě šiwi br)tť počalč.
Od tč doťxh rošnássrla fe powčxst o slUšeťxnij Bo:
žjm po celřm okolj, a še wssech stran hrnUl se k
němU lid, a prosil o anedenj kU dokonalosti kře:
sťanskř. Toho časil stalo se takě, še fw. Bcnedikt
wčlm)mi a Ueéčstými mhsslěnkami br;dčxkp od po:
kUssitclr Uasseho Uad mjrn trápen a Umnčrn bhl.
le;wlásstč stawil nUl přcd oči obmš gakčsi žrUP,
zija giš chimč, a oheň wionsti tak wclice w
Učm ro;pálil, ,še panssť opUstčti „šamýsslrl. Wřelcm
modlitbmt wrcřtila fe nlU Faš milost Bošť, kteranšto
posilUěU ťchw, Uad pokUssrUjm fwjtčšťl; a abh fr

28Dkexř?
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nij č nawšdh podobm)ch mpsslčmekZbawčl, shodil
raUcho ďe seloe a Uah:) fe w kopřčwách a trnj wá:
lel aš fe těla bUgUosi fchladila. Qd te dobP b:ǧl
prost po rrl!) ščwot wsscho pokxlssrnj protč čistotě.
A w prawdě ččstota těla a dUsse Urda se gťUak
Uchowatť, leč w trnj tnhr ka;Uě při bedlčwem bděUj
a stálč Utodlitbě č ntjkánj wssj přjležčtosti. Nenj
mošno wUčtťUj ohrň UdUsitč, kdyš i ;cwnčtř se
přikládá.

Toho časU Umčxelopat klásstrra Wťkowaren:
skěho, a osičelj Umčssč waolčlč gednomUslnč fw.
Bextcdčkta na geho mjsto. Nerrw oslpssel gegčch
prosich, doktadage, še swč smhsslenj a gedUan
gčm Uikterak whod nebUdr, kdhš ale prawčlč, še
wssrch ro kaZU geho poslaUchatč bUdaU, a prositč
Uepřestáwalč: koUcčněpředce w aUťad tcn fe Uwá;al.
MorUaU rUkaU zprawowal Uhnj Uow!) opat klásitcr,
aUč w prawo, anč w lrwo od resty zákomi UchP:
lowatč sr bratrjm UepowolUge Yle onč gfanre od
dawna Uwhklj žčwotu bexU;dnemxl, trpre geho gak:
koliw laskawe karanj fUasselč, a abP fwatč geho
obrowáUj neb!ǧlo gčm ostnem, o ktcr:)ž fe stále Urá:
šrlč, Uěktrřj z Učch w ;aslrpnostč fwř o šiwot grg
připrawitč Usilowalč. K tomU cjčť podalť mU ď
gedem fmjsseUčeijo; alc midoba, w Ujš otraweUH
Uápog bPl, roZpUkla fe na mnoha knsiř, deš gč
Brnedčkt podlč obhčegefwčho fwat!)m křjžrmpošthal.
ZUamrnagr fwat!) oter ;áměr bratřj, pokciral gčch
welmi laskawě, řka: SnlilUg fe nad wámi wsse:
mohaUrj Bůh: proč pak gste mč toto Uččnčli?
Zdalč gfrm wám Ueřekl, še mrawxy mč š wassčmč
fe Urfhodngi? Gděte a wolte si otre podlčš wůle,
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Ueboť gá děle š wámč ;ňsiáwatť nemohn.“ Ne:
mage žádUč Uaděge, še by šde roš pořjditi mohl,
opnstil ;atwr;clě mUčchy, a anrátil fe opět do
gefk;mě fwč, kdeš wedl žčwot wjre aUdělskx)Ueš lčdský.

Brnediktňw žčwota Jpůfob ;aljbčl se mnohx)m,
kteixjšUloščwsse fobě Uěitč se od Uěho cestám dokanlosti,
k UčmU fr odebrali a aUšrgč fe š Ujm spogčli. By
ge fUá;e nbytowatč mohl, whstawčl pro Uě mešt
rokem 520. a 527. w okolj SnblaceUsk“rm dwaUártex
klásstrrů, a do kašdšho poslal 12 mnčchúw pod ixe:
dttclstwjm a ;prciwaU opata. Sám ale gedeU po
drnhcm obchašel roš potřron bhlo Ustanwnge,a
bystchm okrm bdě, abp šadm) ncpořadek do Uich se
newplj;čl Powěst o fwatčm obrowanj fwateho
:UUše a o welke zběhlosti Ua restach dokanlosti, ga:
koš i mocč grho diwotwornš rožUásscla fe čjm dcil
tjm wjr, tak še i ofoby whfore důstogUč ; kragů
w;dáleUěgssjch kněmn o radn w Zňleščtostech fwých
pixichášiwalya kahám gcho padagjre, o přjmlnwn
U Pa“na Boha prosiwali, a gčUj zaš starosilčwj o
fpaerj djtek fw:)ch, pixiwaděli k Učnm pacholata,
abh ge w ba;Uč Bošj wynčowal šadagjre. Mc;i
těmi schowaUri wPUikalč Uad giUč w;Uessenpm roe
dem, ;wlasstě alc fanilan mPslj a sslechetUostjsrdce
sw. Manrnš, Uapotom Urppřčččnliwěǧssjgcho fpolU:
dčxlnjk Ua winčci Páně, a fw. Placčdnš, od Uě:
hoš BeUediktčUsi:) ;ěckon (ťehole) do Sčcilie pťcUe:
sscU bhl, kdeš takč ď bratřjmi fw!)mč mučedUčckč
kornnh si ;aslanšil. Tak Učinil HofpodiU anssť
tnto gako misio ro;kosse, a pUstiUn gako rág fwúg.
„Nadost a wefelj Ualěšalh se w Uěm, i djkněiUěUj a
hlaš chwálxǧ. (Jfai. 51, Z.) a pUstčUpa ansstě
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a žďořcnčnp :.rmě bxǧl:ǧllškš pro obhwatelcx.“ (Jfai.
49. 19.)

Nowx) tento ;ákon ro;wjgel a ro;ssiixowal fr
xUčlostnčxaš do rokU 528. :A ay, tU powstal protč
UěmU šáwčsičwl) geden kně;, gměnem FlorenrťUš, w
okolj tom bhdljcj, a ten dělal fw. BrUcdťttowi
rošlččUč w;dorh; fpjlal U:U pokchtrů a podwodnjků
a ro;křčkowal geǧ U wssrl,do lidU. Nemoha wssak
takto Učc proti Uěmu pořjditť, anať pewná bhla
geho ctnost i powčst dobrú: ;grdnal si fedm ro::
pUstilých a nepočestm)ch šensstin a pnstťl ge na
polo Uahř do ;ahradp pod okna kl.isslrra, abh po:
fUňkh nrstaudm)mč obhwatelr gcho k hixjchlt fwrdlp,
anrbo afpose. welkčepohorssrnj gim dalh. Benrdikt
mage pixcfwčdčrnj,že kaohý Florenciuš toliko šnr:
Uciwčstč protč geho osobě toto wssr nastrogčl, opU:
stil klússtcr, a tak bratrčmt rrstU kfpafenj Usnadnčl.
WelkaU radost měl Uad tjm FlorrnciUš, grn že
krátká bPla, Ueb ncxdlaUhona to dňm gcho fe ďchl
a pod ;řjreninamč geg pochowal. Nad tak fmnt:
U!)m konrrm fwčho Urpřjtele ;armautil fe wrlčre
Brnedikt, an i přjfnč pokáral fw. MaUra, kdyť
fr ;aradowal, še od tak welkčxho protiwnjka ;lxa:
wenč bpli. „NeradUg fe ;e fmrtč mxpřjtele fwčxho:
wčda že wssčcknč anjrcime a Ucchccxmr, alxh ginj
Uad Uámč fe radowali.“ (Ekkleš. 8, 8.)

Na hoixe Kašsino w UPnčxgssjm králowstwj
Neapolskečm, stál od pradáwm)ch čafň chrám, w kce:
rčďmš lčd modlU Llposla rtjwal, a obětowáwal gj
we wčikolxtjch ágjch. SwataU horlťwostj ro;pcilrn,
odrssel rokU 128. fwatl) Benedťkt kc xKaŽsinskx)m,
abP gim šwčxstowal slowo P.čmě. J ;rl:ssil nch:
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prwč tamnťgssj chrám, ;porášel modlám ;aswěrexnčr
háge, a whstawčl dwě kaple kU etč sw. Martina
a fw. JaUa kixtitele; welkč Umošstwj lidU odřikalo
fe model a dalo fe křtjtč. Dokonaw tnto pršrč
počal teprw Uowl) klasster Ua hore Kaešsixxfke sta:
wětč, gcgš take po Uefmjrnem Uamahanj a po pře:
mo;cnj přemnoh:)ch poknssenj, kccraš dabel Um Ua:
strogil ssťastnědokonal TeUto kláslter stogj a; po
Uasse čafp a zUameUčtý gest č ;a taU přjččňan, že
w Uěm takčd sw. Wogtěch šiw byl. Wedlč Uěho
Zaloščl Ua bliškn gcsstě gcden klússcer pro geptisskh,
Uad kterýmž sestra geho sw. Scholastika ;práwU
mčla.

Nowě ;řj;em) klásster na hoře KašsiUsičx ;pra:
wowal Brnrdčkt po 14 let, pixjfnč dohljšrge Ua
dobrý poťádek, č kúrage a trrstage ch, kteřj.š U ša:
choxďúxdánj pčxrdepfaných ;ákonú Uedbalť bhlť. Diwo:
tworná mor, kteranš Bňh geg obdaixitčráččl, a .;Uci:
most wěrj tagm)ch a si“rhn)ch an č mPsslčnrk lčd:
ských, welčre grg podporowalp w ;prawowánj a řj:
;enj bratrňw fxw)ch;aatake ctnosti wsselikew kla:
sstere KaZsiUskar tak krasUč fe siwělh, še daleko a
ssiroko o Učchfe ro;prawělo, a mno;j,t ;UameUťtj lčde
gedUak ; dobreho ammǧsln a gedUak ;e wssetečnostč
tam chodčli, abh se o prawdě wěrj tčch přrfwědččti
mohlč. Meši Uimi bPl takč Totčla, král wýchod:
UjchGothňw. TeU, pjsse sw. Rchoř, padl na twář,
gak Ulile! BeUedikta ;očil Brnedikt ho ale po:
šdwčhna, karat gcho ;čwoťxptj a skUtkPa mimo gine
takto k němU takč mlnwil: „Mnoho šleho passeš,
mnoho gsi giě.zpácbal: Ustaú medle od Uefprawedl:
Uostřswč Qwssem Řjma dobndeǧ pieplawjš se
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přeZ moře, a dewět rokU bUdeš panowatť, w de:
fatem ale ;emřrš“ A tak fe take stalo Na hoře
Kašrmske fepsal Benedikt ;akon čili reholi fwaU,
w Ujš fe gewj hlUboká maUdrost a welk:) wtťp.
Základnjmi prawidlh gfan: mlčeliwost, samota,
modlčtba, pokora a poslUssUost. Bratřjm nepowo:
lowalo fc ;bhteěnč těkánj mimo klásster, ani pře:
chá;enj ; gednoho ;ákan do drlchčho; rUěnj práre,
čter pjfrm fwatých, ro;gjmčmj a wpchowáwánj
mládrše střjdalh fe pěkně, še anč frdrr sr Ue;aUe:
txbalo, anč tělo rošmařilostrm nepodlchlo. Bene:
diktiUsk:) ;ňkon fr ro;ssjřil w krátkčm čafe po rrlč
Čxwropě, a tak hognř pošrhmúnj whdciwal, še Ua
wsseckh stranh wolká podpora fe mU dáwala, ktorčxš
pak aUdowř třhoš swatřho řádU Uctolčko k dUcho:
wnij w;dělánj fwěmU, cmobrž k obrrnřmu pro:
fpěchll fwědomčtě Ušjwalť.

Sw. Benediktowi bhlo ;gšwrrw, kdy Umře,
roš něktrrx)m š bratrčl fdčxlčl. Srst dnť přrd tjm
ro;ká;al, abh fe hrob grho otewřel, w ktrrčmš takč
fcstra geho Schqlastčka odpoějwala; Ua to přepadla
grg ;čmnice. Sestřho dUe dal fe, ač wrlmi sláb,
ro kostrla odněsti a fwátostmť ;aopatřčtť. Podepier
Ua Uěkterě ž bratrů, po;dwihl rukan a oéj k Uebi,
a modle fe dnssi wppUstil w 63. rocr wěkU fwčho.

Rošgjmánj.
Mnoho ;lěho pásseš, mnoho gsi giš špáchal.

Ustaň medle od nrsprawrdlnosti swř. Těmč slowh
karal fw. Benedikt krale TotčlU, a wssak i Uaď.
Th o člowěčr gčx mnoho hřjchú gsizpachal kterr;
fUad grsstě Ua fwědomj maš Q přrstmr medle
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hřessčtča počnč fe katč, počni fe naprawowatč. Nelše
tč sljbčtč, še tolik lrt bUdeš ščw, kolik fw Bcnrdčkt
Totčlowč bpl pixedpowědčl ba anč a tolik hodin
stati fe tč UemU;e Proto; tjm rPchlegč měl bhsi
počjti se katč a šťwot wag hixjssný naprawowatč;
nrboť Urwjš anč dne anč hodiny, de přčgdePan.
„Bjdne gest ščwobytj lčdske,“ pjsse swatý AUgUstčU,
„a fmrt Urgista. Přepadneli Uaď kwapně gak a
kam fe z tohoto fwěta odrbeřeme?“ Kam fe dosta:
Urš, w hřjssjchlč Umřeš be; pokanj? uo Zagiste
nikam gčnam, Ue; do prkla, odknd whfwobo;enj nrnj.
Ah, ch dobře wsse toto wjš, a přrdce nepřestawaš
hřessitč,ančš ša fpachanč hřjchy ččnjš pokánj Mo;no
še aUnchsl mciš w hřjssjch nefrtrwatť, a šr fnad pred
fmrtj katč fe chceš, a ď Bohem fe fmjixitč ť swatč
Umijtč dAle!slpš pak co fw BasiliUš fe tě ta;e:
„Gelč hrjch wčr dobra a Ušitrčnci, proč mnedle w
Uěm a; do konre nrchccš fetrwati? Geli alr coš
;lcho a sskodnčho, pror geg tak dlanho U frbe cho:
noc:řš9KdPž piátrlstwj nčkterčho člowěka whhleda:
waš whnafnaštcgeš fe, dobrodčnjmč, Urtčwostj a gť:
Upmi slUšbami fobě ho šjskatt; tP mlijš a dělaš,
cobh mU ljbe;nčho bplo KdP; ale pixatesstwj Bo:
žjho wPhledáwáš anebo deš fe ď Ujm fmjřiti a
k UěmU se dostati chreš: neččnjš Učc podobneho,
nobr; Uražjš geg stalc a hressčtčnrpřestawaš Mpx
sljš, še fc takto š Bohrm fmjixjš a geho pratelstwj
dogdrš? NUže co na to odpowjš? ou Chcešlť fe
mandie poradřtč, poslechni fw. Benedikta a prestaň
hřessitč a ččň pokánj. „EPhle,“ wolč: fw. Efrem,
„ehhle dwčřr kU pokčmj gfan gesstě otewřenP: po:
fpěš si hixjssnjčr, neš fe žawraU.“ Smťř fe ď Urar
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žcm)m Bohem prostředkemprawčho pokáUj, napraw
žiwot, a pak o přátelstwj a přjšeň Bošj fe hlad.ť.

„Neprodlřweh obrátčtč fe kn Pcimx, aUčž od:
kládep den odc kne.“ (Ekklcsiastčk. 5, 8.)

„Snašte fe wcbú;eti těfnaU braUaU: Ueboť
prawjm wám, mnošj hledatč bUdaU ngtč, a Ue:
bUdaU mocč deš pak (gednau) wcgde hofpodái
azawře, a počnete wně stati a tlaUrč Ua dwčre
řkanre: Panc, Pane otewrč Uam: a odpowjdaqe
djť wám: NešUám waš, odknd gste“ (Lnk 13,
24. 25)

Modlčtba.
Q Pane Bo);e! Tp gsi sprawedlčwý, a spra:

wedlčwj gfaU fandowč twogj. denst mč, kdp
mlnwjm k Tobě, PáUU Bohlt fwčmn, gá prach a
popcl Gci gfem fklltcčně hřessčla Hobťandil gsem gako
owre. Prčgdčž Paue a hledch mUr a spasi; mUe, Uc
boť nechccš fmrlť hijssnjka, Uobr; abh fe obratčl a žčw
bpl; a fmčlxlgešseUad kašdým, kdhkoli fe kTobě obratj
Q prčgmč Ume na milost, Udel mi mčlofrdenstwj
fweho a propňgč, abhch nčkdp wjre fe od Tebe Ue:
Uchplowal Ge:lč ale posild ;atwr;cle frdce mčx,
obměťččšge, a kfobě obrať. Mčg še mnaU strper
a Uezawjreh prede mlmU braU ščwotq, abych t ga
gednan slxǧssclTebe, wolagjrjho: Poǧdte ke mne a
přčgmčte korUnU, kteraš wam pičprawesla gest oo
wěčnosti. NmeU

DUeš se takč swětj: W Me:asldrii swatek UčUoba sw Umu
čedUikU za cjsaře Koslstaslcia od kacxťll AUaUskych Usmrceslšch Tč
boš dUe sw Filemom a Domirlřka xUUčed; w KataUě sw Birisla,
břkapa; w Me:asldrii sw Serapiosla, pňtlsteinka a Tbenmea,
ďisknda; w LioUčsw BUpiBan opata w JrskU sw EUUa opata;
we SwickU kxlas,dMikltlarfe w Kortoslš blrch HUgolan
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22. Žiwot swatého Oktawiana.
O sw. Oktawťaml nčc tčxměřnewjmr. To

gcdinč pjsse Wiktor Uttčcensk:), fwědek owssrm saU:
wčký, še bhl arcčjahnem w KarthagčUě, a že ď
tnnoh:)mť tčfjcč katoljkň od Wandalň kU kacjixstwj
Yriown se při;náwagjrjch pro katolickan wjrn Usinr:
ceU bPl, asi rokU 484.

Ro;gjmánj
„Drahař gestpxed očima Hofpodčnowpma smrt

swatpch gcho“ (Zalnt 115, 15) Proé asi na:
ža)wa fe smrt fwat:)ch draha pied očima Paně?
Proto, odpowjdá fwath Bernard, še gj rnewh:
slownč ťxlahoslawcxusiwj si kaUpčti mňšeme. Clowčk
tčxlefnh a fwětn oddam) přege si owssem, abh wččnč
šiw byl; Ueboť nemilllge Uic giUčho, Ueč šhowadčlost
a to, coš pixrd Bohrm gest ohawnčxho. Třefeť fe
a bogj se Umixjti: Učxboťchmá, co bp ho Ua wčé:
Uosi doprowodčlo, a ;a Učxho U Boha o mčlost
prosilo. Hixjssně bhlh, dokad bhl Ua ščwtl, gcho
mhfsler, ixrěťa fkntkp; gakb:ǧ takow:) ěsowěk nmedle
Umněl fe hro;itč fmrtč a bndaUrjho saUdU, kdpš k
UčmU řečeno bUde: Nr;ncim tč; odegdč ode mne
do wčěněho ohnč. Y na opak swatj lidř nčr slad:
ssjho, Uic šádatlcněgssjho nemagi, neš Umixjtča b!)tč
ď Kristem. Pro Krčsia sncissrli trpkosti fwčta, Krč:
stUš gim bhl ščwotem a wssjm. Geg toliko mčlo:
walč, geg ;a pixjtele mjti si šádalť, oU gčch UoopU:
střl, byť i od celřho swěta opnsstčni bPli, a protoš
Utagj w Uěho danfčmj swčr, co we WPkUpitele swěho.
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Gčch UcrmaUtj bolestč ď fmrtj fpogenč, anbrž oni
těssj fe znčch a BohU co obět ge přčnásseǧj; a po:
mněUj, že Boha swčho che Urášetč UebUdaU, ta:
kowaU radostj ge UaplúUge, že okamšenj swč fmrtč
anč dočkatč fe UemohaU. Kčšbh každý ; Uáš po:
dobUaU taUhaU po fwěm kaUpčteli ro;njcen bpl!

„Blahoslaweni mrtwj, kteřjž w Pámt Umj:
ragj. Gčš od tč chwjle prawj DUch, abp odpočč:
UUlčod pracj fwých.“ (dewenj 14, 1Ze)

„Nebog fe faUdU fmrtč. Pomnč na tp wěcč,
kterčž ťchlh před tebaU, a kterčž potom přčgdaU
tobě: teU faUd gest ode Páma wsselčkčme tělU.“
(Ekklesiastik 41, 5.)

„O fmrtč! gak gest hoťká památka twá člo:
wěkU, kterx)š má pokog w žbošj fwšm.“ (Tamtřž
41, 1. r

„Smrt hťjssUjkůgestUehhorssj.“(Zalm ZZ, 22.)

Modlčtba.
O můg Uepsladssj Ješjssč, děkUǧč Ti, že gsi

Ume Ua wěěUost Uepowolal, kdhž w hřjssjch gfem
wč!žel, ale še gsi ;a mUaU chodčl a wolal mUr,
abpch fe k Tobě anrátil. NpUj ZčžporaUčjm dUssi
fwaU w rUce Twř, Spasitrlč múg. Tebe mčlUgi,
po Tobě ohchtj dUsse má a šáda“ si Umřjtč, abh

Tě po smrtč Ua wěkhimčlowati mohla. Dokawad
ale Ume šjtč popťegrď, dch abhch powčUnostč fwě
dokonale plUčl a abh mimo Tebe nččeho gčnčxho
Uehledal. YmcU.
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Ziwot fwat. Basilia Nnciranského,
knčze a nmčednska. (R. 362.)

Na počátkU drUhč polowicč čtwrtčho stoletj
meela cjrkew katolčckáod dwaU protinjků mnoho,
přemnoho ;lěho snássetč. Z gedne strarlh Utisiowali
gi kacjřowč Llrčansstj, z drUhč powstáwalo opět
proti nj pohaUsťwo, těměř gčš žničeUč. Newj fe,
kterě pronásledowáUj horssj bhlo, zdali ono od Nrč:
amiw, ččli od pohaUůw. BlaU;Učwč UesUásselčwosti
prwněgssjch a Uclidskč UkrUtUosti tčchto žakUsil fwatý
BasilčUČ w Ueywrchowatěgssj mjře.

Basilťtcď bhl kUě;em w městč Yncčie práwč
w tč době, kdpš sw. Marceslnď, tčhož mčxstabiskUp,
od KoUstantčUa, cssaře, r. 336. pro wer katolčckaU
dq wyhnaUsiwt poslán bhl. W osiixelč!ofadč mohli
lrd Uefnásselčwj Arťaslčx, gsmlre pod ochraUaU cjfaře
Konstancťa, fwobodně fwůg blUd a swč kacjixstwj
rošfjwatť, a be; pochpbh bylč bh mUoho gčnak pra:
wowěřjcjch AnciraUúw do blUdů fw:)ch šamotalč,
kdhbh řj;cnjm Bošskě pro;řetedlnostč prciwě tčhoš
čan me;č Učmi Uebhl fe ;dršowal lmxž, ščwota nr:
alchoUUčho, fwatčho obcoxwáUj a horlčwosti UeUUa:
wenčx, kterýš wjry katolickč! fr Ugaw, lichč! Učenj
erianskř odkrhwal, grgčch aUkladh Znččowal, k stcř:
losti a frtrwánj Uabj;el, a ď srdcem neohrošenhm
š dr;!)mi ArčaUh w bog wchážel. Mnš ten bpl
fw. Basilčnš. Arčanč ;Uamenalť, še dokawad Ba:
silťUš gčm w;dorowatč bnde, Učc Ueprofpčšj, a še
dokawad on bUde lčdtl kci;ati a slUžbPBošj kantč,
blnd grgťch ZUikUmjti Uemůše. Z tč přjčťny wp:
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lewalč wsseckU ;lost fwaU Ua Uěg, a počatek Uččnčlč
tjm, že mU r 360 zaka;alč lid k sln;bam Boxjm
shromcišdowati, a o wěcrchwjrp š Ujm ro;mlauwatč.
Llckolč nxelmi nebe;peěUo bPťo, ;aka; U tomU fe pro:
tčwčtč, protoše Nrianč zpolchagjre fe Ua pomor cj:
saixowU k pixjfm)m trestům pixikročiti mohli: fw.
BasilčUš Uic měně rožkaZUsi an nrwssjmal, a wsrU
katolickaU č U přjtomnostť cjfaře hlcifatč Uepřestáwal,
wěda, še slussj wjre Boha poslanchatč Ueš lidj.

Bhs:li staw Basiliňw ;a panowčmj Yrčansičxho
cjsaře KoUstaUrča wrlmč nebešprčm), stal fe stokrát
Uebe;prčněgssjm po grho aumrtj r. 361, křhš bra:
tranrr grho, Jnlian, wlárxn nastaUpťl. Jnlčan,
ačkoli od,mladosti w křesiaUstwj ddhchoxoáU bPl, a
po Uěgak:) čaš w rjrkwi pjfma fwatá čjtáwal: xnčel
Uefmjrnal: UáklonUost k modloslušebnosti, kteranš ale
za anodUánj fw:)ch přjbn;m)ch Ukr:)wal, afpoň Ua
oko křestanrm býti fe stanxě. Pixegaw po fmrtč
Konstamča wládU zrmě, stal fe pánem famostatm)m
a od te dobh Uir UxU Uelcšelo tak Ua mpsli, gako
šničrnč storo aUeb afpoú hlllbore kleslčxmodlařstwj

opčxt obnowitč a pow;Uřsti, krrstaUske pak wiry bnd
anplně potlaritč, blld gegj dalsst w;Uik preka;iti
Pii tomto počjUan tak cjfar fe chowas abp fe
ždalo, ;e Uasilj a tělefnč: trestP mjsta Urmaqj; nic
meně gisto, še mno;j, přenmošj bUd Ua ro;ka; gcho,
bnd ď geho wědomjm UkrUtUč mnčrUi gfaU bPli
Mezč těmito Uacha;j fe takč swatH BasilčUš

ZnamrUage Basilčnš, gakč! Uebešpečj cjrkwč
hroxj, probjhal relč město a wesskrre okolj, w;bn:
zowal wěřjcj ke stalosti, a Uapomjnal gťch abp se
Ueposskwrnčli ohawnosimi pohanskr)mi. Horliwostj
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grl,doro;ljcer poť„xančgali grg a na fand Satnr:
nťUa, prokonUla, postawčli řkaUce: „Tcnro člowěk
bauřj město a mnohč Uwádj w blUd, ba w dr;osti
swčx káše o mnohx)rb ;ká;pplm)ch wěrech, russj oltáře
a Utrť,xugerjsaixům.“ Satnrnčmlš otci;al fe na to
Basilča mimo ginč: šdalč wjrn pohaslfkau ;a pra:
wau dršj? načri Basilčuš odwerr: „Gak pak gest
moino, abp ta wjra bpla prawň . . . ktrráš Báblům
ošxěti na oltáře klade, a něxm) trUp Za Boha má?“
Nrčj taU ro;horlen Saturnčmrš, kážal grg Ua skřč:
prr Uatňhlaantč a bččowatč. Basiliuš modlčl se pťč
tom: „Děkugi Ti, wěčm) Pane Boše, štx gsi mne
hodna Uččnil fkr;e thto mUkp ščwota wěčnčho doǧjcč,
w kterýmš mč popixáno bnde U;řjtč dědčrtwj tw!)ch

;asljbrltj.“ deš katančxUnadlelč w mněerřfwatčxho
mUše, otá;al fe Satnrninuš: ,„Po;Uáwáš nynj ;
trestu, kmxčxšswčrhlawč stjhá, še welká gest mor rj:
faře? J Uč fe Umedlc š whtrpem)ch mUk poslUssnostč!“
deš aťr bogownjk Bošj na fwčm siáť, a modlám
občxtowatčUrchtěl, ká;al ho do wě;er Uwrri a re:
lau tU Událost rjfaři Julčanowč o;námčl.

Čjsař fchwálčw grdUánj prokonfUla, poslal
Elpčdča a Pegasia, dwa odpadljkp od wjch kře:
sianskč, abp wěr lčxprwpssrtřčlč a ohlčdali. GdaUre
skr; Nikomrdčč, pogali š feban gesstě Yšklepia,
kně;e Ešknlapowa a fpoln š njm do ančrp do:
ra;čli. BasilčUš nepřrstal dnem i Uocj Boha we:
lebťti a chwálitč. Drnhčho dne ssel Prgasinď do
wě;rnj k Basilčowč, chlácholerm a slibowánjm
chtěge ho k odpadlčrtwj přrmluwčtč. Brzo ale
anrátil se k towarpssňm š Uepořj;eUaUa stndem
žarděU pro wýějtkšp, ktrrěš mU bPl Basiliuď dělal,



670

proto žc Krista zradil. Na šcidost Elpidča a Yš:
klepia kázal SatUrUiUUď bez prodler Basilia přť:
wč!stč a opět přeUkrUtUě Ua skřipci mněiti, pak řea
tězy fwci;aUeho do žalciře odwčsti.

Toho čafn odebral fe rjfař ZUliaU z Cařť:
hradn do Antčochie, přjprawh k wogně čiUě protč
Prrssanům. thš pixisseldo e.)lUcčrP,postawili přrd
nčho Basilia. Uzřew geg rjsař, tá;al fe na gměno
geho, a pak š ljroměrnpm polčtowanm řekl: „Ba:
silir, ga ;Uam trochn tagemstwj wasse, a w toholč
fe dUwěřUgeš qu; pod Pontstým Pilatem Umřel
blandjš “ „Nikoli weliteli,“ odrrcccBasilinš, „ga
Ueblandjm, th gsi odpadl a ořixeklď fc Uebeskčho
králowstwj, gci ale wěřjm w Krista, kterčšhoš gsi
zapřel, ač ti wlcidn bhl propúgččl. Qn ti gč
br;h odegme, abh gsi po;nal, gak wclkčho Boha
gsit.Ura;il TPS Uepamětlťw grho odměUP, a Ue:
bogiš fe oltaře, na kterěmšš fpafenj naležUaUti gsi
měl; an ne;achowawáš zakonU, klerč!žgsi ústp swými
bPl hlafawal A protož takč KristUš, mocný wla:
dař eršpomene Ua tebe, alc wládU br;o ti odegme,
a tělo twč ;ňstane Uepochowčmo, aš dUssi swaU bo:
lestUč prUstjš “ „Ga tě chtěl be;bošnjče propnx
sičti,“ wrre Jnlťcm hlafem hUěwinm, „gr;to mč
alc opětnč fpjlaš a radaU ntan ;amjtaš, welj we:
lrbnost ma, akxpfe drnně z tweho těla fedm řemrnů
dřrlo.“ MUkh tP fe takčr hned započalh. BasiliUď
fUássrl wsse š mPslj neohrožeUaU, pak ale prawil, še
bh si pixal š rjfarem mlUwitč. Katane domnjwagjre
se, že Uemoha mnk pietrpčti, modlam obětowati
chce, prčwedlč ho do chramU mole EZkUlapowh a
pťed rjfaře postawčli. TU wrrr BasilčUš: „ch
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gfaU twogj kně;j a wěsstcč? ixeklč ti stlad, Za ga:
kaU přjččnaU fem přťcházjm? J proto gsem pičssel
fem, abpš zwěděl še Učc UegfaU, ktereš th bohh
na;ýwaš Něme gfaU to modlh, kterrš do pekla
zawaděgj wěřjrjho w Uě.“ Řekl a wešma gedeU
z řemenúw těla fwčho hodťl geg pixedtwář JUlia:
UowU w tato slowa: „Wezmč sirZUlčane toto, gessto
tacj pokrmowč tť chUtUagj. Zčwot ale múg gest
KristUš a mnixjti mč zťskem. Qn gest mhm spo:
mornjkem; w Uěho wčřjm, pro Uěho trpjm.“

Frnmeslcinš, kterhš ro;ka; obdršel, sw. Basilča
mUččti a dřjtť, Zhrožčl fe těchto ixečj, boge fe cjfaře
Uražrnč!ho, a protož o mnohem UkrntUěgssjchmUkách
pixcmýsslrl. Konečně sedna na faUdnaU stolici roZ:
kášal Basilča Umohem UkrUtněgč dřjti, tak še i
wnťtřnostč wčdětč bhlo. BasiliUď ale, gakobh tělo
mUčenč ani grmU Uepatrilo modlil fe: „BUdčš
zweleben Hofpodťne! tpš naděge krestanmd, gen;
klesle fjljš a padlpch poždwihlxgcš a danagjcj w
Tebe od ;ahUbh šachowawáš a ranp nasse hogjš,
Bo;e milostiwh, milofrdm), dlmchočrkagjcj fmťlo:
wnjče! Sblednč na mne š wšnesseněho trňnU we:
lrbnostč fwě, a propúgě nxč, bhch anť fwaU wěrně
dokonal, U wjře otrůw swých fetrwal, a tak twčho
wěčnčho a nefmrtedlnč!ho králowstwj aUčastUa fe
Učinčl.“ K wečerU odwedlť geg opět do wěšenj.
DrUhčho dne šrána opUstčl JUlčan Yncťru, Ueroz:
laUččw fe anč š Frllmencčcm a do Yntčochťe se
Ubiral. FrUmeUrťUď mage to ša Uemilost a hněw
cjfařňw, opět Basilřa pixrdwolal a wssemošně kša:
pixenj wjrp piemlanal „Bešbožněe,“ gal se
Upnj BasiliUď mlUwčti, „erjš kolik řemrm:w ď
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těla mčxho gsi sedrel, tak šc wssčrknč nad mUkamč
m:)mi aUtrpnost měli; a hle, trď qdráw před trbau
siogjm, nelčdský Ukrntnjče! prrang wrlťtelč
swřmn, Julčanowi, gak welkx) gest Bůh, ktrrčxhoš
opUstčl. . . . On šapomnčl, gakým způfobrm ho
Bůh skr;e kně;e swč od fmrtč Uchrčmťl kdyě; geg
pod oltcixrm fwatr fwc cjrkwe Ukrpli, de) na grgj;
dobrodčnj on Ucdba a fám fr nj wylanččl opU:
stťw a ;radčw gč Ga ale dťlwčřuglsr w Boha
swěho, še bršo š Ukmtnjkem č Ukrntenstwj ;ahhne.“

Wčda Frnmrncinš, še ď Basilčrm ničrho ne:
wpixjdj, ro;kášal, náramnčx gfa rošhorlrn, na bixťcho
geg pološčtť a ššaw:)m žrle em pátei mU propi:
chatť. Me;i tjm modlčl se Basilinš: „Krčste Je:
šjssť, fwětlo mc a naděgc má, gčsth přjstawr wssrm
w nebepečrnstwj postawrm)m Tobě wdáwám djkp,
Pane a Bošr othw mych, ;rš wptrhl dUssimaU
:z propastč prkelně. Zachowry wc mnč gmčno swř
nrposskwrněnč, abhch fwjtě;čw a bčh fwúg doko:
Uanx, stal fe dědirrm wčxrněho pokogr wedle ;asli:
benj otcum mhm Uččněnšho od Urywpšssjho knč;e
Je šjssr Krisia, Pána mčho, skrše nčho:. přťgnxčw
pokogč dussč maU, U wh;náwánj Twčm wptrwa:
lau, kterx)š gsi mčlofrdm) dlaxchočekagjri a wrlikěho
fmiloddánj a šiw gsi aš Ua wčxkhwčkůw. Amen.“
Po skončenč modlitbč sional takčxšiwot fwňg tissr,
gakobP UfnUl, dnr 28. čerwna r. 362.

ee) Sw Řeboť Na;ian;ský prawj ;e Mare! Arethnslú ď Uě:
kterými qim)mx JleaUx pťed záhxlbxn, w nři cela rodina
gel,xo kles.,lt zachow:li
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Rozgjmánj
PozorUgjce gednak Uefmjrně mUkp fwat

Basilia a gednak geho stalost a erhroženost,
famč febc fe tažeme: oded asi wzal tu silU, žc
wsseckoto přestatč a přetrpěti mohl? Nato ginak
nel;e odpowědjtč, Uež že laska Zežjsse Krčsta k
člowěčenstwU w prsich take fwateho Basilča wře:
laU lasku k němU zanjtila; gakž fam Kristuď
o tom poroěděl řka: „Qheň přissel gfem pustit
Ua zemč, a ro chcč, gedčně aby se zapálťl.ck,
(Luk 12, 49.) A kdo magc srdce rčtlčwč!, ne:
zahořelbp horaucj lasiaU k Spasiteli fwch,
kdpž Uwážj, že Zešjš KristUď, žiw:) Bůh, Uaš
hťjssne tak welice mčlowal, že za Uaš č smrt
křjže podstaUpil, abp Uáš fpasil „Ga gfem“
dj oU, „pastýř dobr:) . a žiwot fwůg pokla:
dam ša owce sroč,“ (Jan 10,14 15) a skr;e
Usta Zzaiasse proroka taže fe: „Což gest, gessto
gfem rojce Učinčti měl a neUččnil gsem?“ To
wsse, kdpbp pro naš člowěk gakýď bpl Učiuil, aneb
stužcbnjk Uáš kdyby za naš bpl fmrt podstan:
pil; ap gak welťre bpchom geg milowalč, a gak
taužebně žádalč bpchom si za takowau láfku fe
mU odměniti. Q Bože! kdož pak gest ale ten,
genž za mUe Ua křjš přibit bpl? Ych tenť grst
to, kterýž mUe bpl stwořil, a ten npnj pro mně
Umjrá. m Toho wsseho Uwažugjee zdaližaUepo:
chopUgeme, proč fw. BasiliUď a ď Ujm tčfjce
mUčednjků wefele z láskep kU Kristu fwěmU fmrt
podstaUpili; proč raděgi wsse č tp neptrpssj

mukp fnasseli, gen abp se mU Za getšo laskU od:Žiwotowé Swatych l
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mťniti moblč. Y ay, kdpbPchom wssčckni tčfjcx
kráte pro Ježjsse Krčsta žiwoc fwůg položili, zdaliž
mU tjm geho láskU zaplatjme? Než Krčstuď ne:
žádá tak welikč občti od náš, on gen tomU chce,
abhchom srdce fwř mU obětowali, abpchom ge
wpčistili od hřjchů a sidlo gemU w Uěm přir
prawčlč, kdrbp panowal na wěkp wěkúw fám
gedim). Y rád w frdcč Uassem přebýwatč bUde,
dež od wsseho stwořenj se odlaUčjme a gemU
fe oddcime, kdpž swětU Umťeme a naděgi fwaU
w něho skládatč bUdeme.

„Tak BUh lnilowal swět že Spna sweho
gednorozemho dal aby každp, kdož wěixj w Uěho,
nezahpnul, ale měl žčwot wěčnh“ (Jan 4 16)

„Mčlowaw fwě, kteřiž1byli na swětě, aš dokoncege milowal“ (131
„Mťlugelč koo mne, reě maU žachowáwati

bUde, a otec můg bude grg milowati, a kněmU

pščgdeme a přjbptek U Uěho Učinjme“ (Jan1 23
„Yp ti, kteixjžfe w;dalUgj od Tebe zahpšlall:

Mně pak přčdržeti fe Boha dobrš gest.“ (Zalm
72, 27. 28.)

„Co mč gest Ua nebi krom Trbe? a bc;
che co gfem chtčl Ua zemť; djl můg gest Bůh
Ua wěkp“ (Žalm 25 26t).)

Modlitba.
Q mug Uehsladssjkanpitelť, gak bpch na

Tebe mobl zapomeUaUtt, gak bhch mohl mimo
Tebe gineho roš milowati, gessto wjm, že z laskp
ke mně smrt křjže si podsiaUpil a že k:wj fwaU
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smašal gsi hřjchy mč. Q gak mohU děle žiw
býti, kdpž Uwášjm, že břichowé mogi Tč Ufmrtčli!
Q můg Ježissi, přifpěg mi, nežádám ničrho než
Tebe a krom Tebr, pomo,š mť, abpch Tč až do
smrti milowal. Q Maria, orodng za mUe,
abpch wpslpssán bpl Ymen.

DUeBse talě swětj: W Narbonč w Gallii sw Serqia Bawlae
učedUlkt sw. Bawla aposstola; w Theracinč fw. Epafrodita bie
skupa,sw Pawla, aposstola,Učedeka; wAfriccsw SatUrnan Bde
wjtiginxxmmučedllsky Tšhošdnesw KalliniceaBasilisse mncednicš
w Krrtagině sw. Deogratiaď biskupa; we Wlašsku sw Bcndenuti,
biskupa; we Šwčdsku swqte pannh Katcťiny, pťjgmlm Šwedskč,
dcexh swaté Brigittd; w Řjmě sw. Beh, wdowh

23. Ziwot fwatěbochona,
anstchjka. (N. 11207)

Sw. cho, rodemijan, slaUšilwr wogsstč
ijskčxm, pozděgi ale bpw gat, do hnufněho
wězenj fe dostal, kdež dostč měl čaflt minUlý ži:
wot swůg si rozgjmati i Boha fUašnč prositč,
aby žaláixe ho zbawčw, Ua fwobodn propUstčti
rciččl. Modljcij zgewil se fw. Lronard, a dal
mU pod taU whminkaU fwobodU, aby dřle fwětU
neslaužil ale w prostotě frdce Bohu fe zafwětčl
cho wězrnj gfa prost, nepprw wměstečkll Llri:
an slUžbU fwaU rp;čncům a chUdym antnj:
kům pro Boha zdarma wěnowal pak ale uUwp:
fokčxm wěkU na bljzce si paustewml wpstawčw,
tam až do fmrti rokU 1120. w tUhčm postU a
modlithách žčwot tráwil. Hrob, kterýž si při
chpssčswč wpkopal měl geg stále na fmrt pa,
matowatť, a abp hrjchU fe warowal, wzbnzowatť

29W
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Rozgjmánj.
Sw. Ocho obdržel swobodU pod taU wýo

miUkaU, abp děle swětn UeslaUžčl, ale w prou
stotě srdrc BohU fe zaswětčl. J mp gsme wěz:
ňowě, ale wězňowč hřjchů a UárUžiwostj, otro:
kowč fwěta a ro;kossj geho. Tážemeli fe ale,
zdalč tpto okowh nám hnnsne UegfaU: ap zděsjme
se, slpssjre, že wssickni teměř w Uich silťbUgj a
fwým otroctwjm tak welťcese wpchlanagj, ze ledwa
bpli okowp hřjssUeprostředkem swatostč pokanj roze
kotalč, giš opět dobrowolně do Uich se UwrhUgj,
a co slepj w otrortwj mnohem gesstě horssj Ubj:
hagj Čť erjdame lčdi, kteřjž odstUpUgjeeod
zpowčdnjka, opčt do starých hřjchUpadagj a ob:
wpkle zloččnp pássj? Co o těch a takowých lidech
může se gčněbo řjrč, Urž co aposstol sw. Petr o
Uich Uapfal, řka: „Gestlčšc tč, kteřjž Usslčposskwrn
swěta skrze poznánj Pána Uasseho a Spasitele
Ješjsse Krista opět zase w Uě zapletenč gsaUce
přemožcnč býwagj: UčiUěnp gsaU gčm poslednj
wěcť horssj Uežlť prwnj. Lěpe bp zagčstčr gčm
bplo Uepoznáwati crstp sprawedlnostč, Uežlť po
poznčmj ;pčt se .odwrcitťti od toho swatěho přča
kazanj, kterež gtm prwe gest wpdano Nebo
přihodilo se gčm to, rož se řjka w prawem prju
slowj: „Peď anratil se k wýwratkn swčmu,
n fwouů nmuťn dn knfssskš lenťn “ ssff Moé e)
U j. 78. CU 77 Bullljůů UZUGUO Ul sB.w w,

20) N protož i mp, chremeli býti oswobozenci
Krčstowými, a chcemeli býti prostč okowU hřjchUa
dčdicč králowstwj Uebeskč!ho, musime se w prou
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stotč srdce Bohn zaswětčli, sic ginak koncčně zae
hpneme

„Kteřjž gfmc zemreli w hřj6,chUkterakž gesscťžiwibudemew Uěm.“(ij.6 ,.2)
„Budelč to, což gfem zbořťl, opět zase wx;dě2

lawati, přestnpnjkemfebečinjm“ (Gaslat 2 18)
„J gfaU poslednj wěri toho člowčka horssj

nržli prwnj.“ (Buk. 11, 26.)

Modlitba.
Q kčž Upnj afpoň ý Božr a Pane můg,

posilUčn milostj Zežjsse Krťsta prott ncpřjteli
swemn, knjžeti pckrlnemu ď prospěchemmohU bogo:
watč, abpch okowy, kterýmiž Upantan gfem k fwětU
a khřjchn, strozkotal! Q popreg Bože, abpch do:
konalc swěta fc odřjcč, Tobč pak gedinr naležeti
mohl. Uděl mi tě mčlostč, abpch zbaweU gfa
hřjchů, chekrčlt che nowými zločinp nellrážel,
alc Uanč nlne Tebe, grdčnč! dobrě, zcelčxho frdce
mčlowati. Blmen.

Ziwot fwatěho Toribia UebTllribia,
arcibiskupa Lřmanskěhow Americe. (R. 1606.)

Toribinď Ylfonfuď Magrobejo, narodil fc
dne 16. lisiopadu !éta 1538 z Urozených rodččů
w Magrobejo we Spaňbeljch. Giš w neantleg:
ssjm wěku progewowal na fobě neobpěegnau ná:
kloUnost k fprawedlnosič a ossklčwost hřjchn. Báska
kblišnij, mpslwljdná, hluboká UrtčwostkPanně
Marii a gakcisi žiwota tUhost a pro Boba od:
wáženj fe wsseho, což člowěku Ulilčxho gest, gfan
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blawnjm znakem cele geho powahp W dospěa
legssjch letech poslan bpl na Učenj na wpfokč
sskolp do Salamankp a pak do WallidolťdU,
kdež si často, gakkoli sám mnobo neměl, od po:
krmU fwč!do Utrhowal, abp chUda)m a nuzUým
poněkud pomori mohl, wůbec pak wedl žčwot
welmi tnbý, a tělo swč tak welice mrtwil, že hor:
liwost geho obmezena býti mUsila, nemělo:li zdrawj
geho klesnaxxži.

Král Spaňhrlský, Filip ll., wážil si ho
welire, a abp rozssafnost a sslechetnost geho po:
někud odměnil, fwěixil mU, ač mladčmn, gesscě
mnohč welmi dúlšščtč aUřadp, a konečně geg
č přednostau w Granadě Ustanowil. Pět let
zprawowal ToribčUš anřad ten ď welikan manu
drostj; a zjskal si fprawedlnostj a přičinliwosti
fwau důwčru těměř wsseho lťdU, a tUdp i cestU
k bUdaUrjm hodnostem rjrkewnjm si proklestil.

Tčxbož časn kleslo nábožensiwj katolčckě w zemi
Peruanskč tak hlnboko, že fe zdálo býti skoro
;ničene Měloli opět wzniknauti, potřebowalo
takowebo zprawre kterpšbp zlaskp k BobU a
k Ubohým PerUanskpm fam frbč za obět dati
chtěl a mohl. Zrakp wssech obrárenp bhlp tU na
Toribia, gakožto muše maudreho, w obrowanj
neanhonneho a o blaho bli;nsho fweho na nep:
wýš pečliweho; a ap kral Filip take geg za
arribčskupa Lťmanskěho w zemi PerUanskě Usta:
nowil. ToribiUš znal dobťč tjž a břemeno těto
dňstognostč a nedúwěřngr fe wr swaU fle, zpěa
čowal fe, přigmauti na febe auřad tento, od:
woláwage se gednak na zákonp cjrkewnj, gimiž
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fe zakange člowěka swětskěho bez průtahl: Ua
bčfkupsiwj powýssitť a gednak předstjragr fwaU
nefchoonstr a nedostatečnost k aUřadU tak szea
sseUěmU. Elowěk Urzisstnh, kterýš toliko w Bohn
gest žiw, a pro geho čest gedťnř horlj, wj, gak
a čjm bp fe w každě době potěssil; Ueboť„wjme,
že mčlUgjcjm Boha wssecky wčri Uapomáhagj
k dobrěmU.“ (ij. 8, 28.) A tak i TorčbiUš
wčda wzdor swúg marm) býti, odrwzdal fe do
wůle Božj, přčgal swátost poswěrenj a giž lčta
1581 w 43. rorr žiwota fwčho plU Uaděge a
dúwěry w Amerire přistál.

Bifkupstwj Dimanskčx, pro kterěž TorčbiUo
wyfwěren ldyl, tčchlo fe trnkráte zdčlj 130 hodčn
podlě břehú mořskhch, gfanc fem tam Ueywpš:
ssjmi skoro horami Ua fwětě, horami AUdeskými,
pokrytě a proto giš welmi obtsžnč. ToribčUš
započal aUřad fwůg pasthřský tjm, že biskupstwj
fwč progjždčl; Ualezl ge ale skoro wssUde w tak
welikčm Uepořáde, že ljtostj plašal, zwlássť kdpž
widěl, že lakomost a Ukrutnost Spaňhelůw byly
přjčinaU, že praobpwatelě, k Uethžssij odbogi
proti fwhm tpranňm popuzenč gsaUce, takč Uá:
božeUstwj křesianskěmU fe protťwili, a ǧeho fpa:
sitedlnau kážeň,k frdri připUsttti nechtěli. Too
ribčUš wynafnažowal fe wssemožnč, důwěru U
ZUdiaUů ku křesťaUům wszditi, wpklizowal
wssUde Ucřád, mjrnil fUrowaU UkrUtnost, a za:
rážel Ua zřjceninách pohanstwj zákoU milostč, wp:
kořeňowal hřjchp a sstěpowal rtUosti, kterčž Ua:
potom geho stálým a bedliwhm pěstowánjm Utě:l
sseně se rozmáhaly. Newssjmal si při spasitedlUč
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swě prácč nebezpeěenstwj, genž mU ze wsiech
stran hrozilo; Uedbal na přjkrě horp, přeď kterřž
pUtowatč mUsil, aniž fe ohljžel na wzdálenost
lidských přjbhtků, na dťwokost a pUstotU země a na
sUrowost národU; ale podoben dobrčmU pastýři
whhledáwal, wlastnj žčwot nafange, ztracem)ch
owčťček a Uwáděl ge do owěince Kristowa. Gea
dčnaU snahaU žčwota geho bplo, oblažťti a kspau
fenj přčwěstilid sobě fwěřený; abp pak tjm fpjsse rjle
fwěho dossel, UcUstále fe modlil, tUhě postp ko:
nal, a mnohx)ch dobrodčnj Udělowal potřebným
lidem. Za taU přjčanU Usazowal wssude maua
drč a rozssafne pastýře, nalehal, abh fe powěrp
i ostatnj neřádp zrjrkwe wypudilp; nařjdil, aby
se často cjrkeij sněmy konalp, Ua kter:)chžbh se
gednalo o zm“kUdobr:)ch n!rawů a o prostřed:
cjch, kterěž bp rozkwětU kixesťanskě wjrp pro:
spčssnř bplp; káral lenťwe kUěšj a trestal ty,
kteřjž pohorssenj dali; za to ale zastáwal pewu
naU wůlj práwa !idská, Ugjmal se mornaU rnǧ
kaU Utlačem)ch a bpl neppřjfněgssjm saUdcem weu
ťegm)ch a žgewm)ch hřjssnjkúw.

e takowá wzorná horlčwost mnoho pron
tťwnjkň mU wszdila, famo srbuU se rozUmj.
Yle TorčbiUš gsa hotow, pro Boba a pro blčžu
Ujho ť žčwot swůg nafaditť, nesl wsselčké pron
tiwenstwj mpslj tčchaU a srdrem pokorným, ale
práw ea žákonň Božjch Ugjmal se wždy š ohni:
waU wřelostj, tak že fe zdálo, gakobh to ani tena
týž ělowěk nebpl. Tak kU pč. kdhž někteřj mrzrj
prostoxpássnjei zloččnh swě a hřjssně obcowánj
slabostjč pirirozexwsti swě omlamdalť, káral ge
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bisknp slowp dútkliw:)mi, řka: že Krčstuď gmr:
nuge fe prawda a nikoli Uáwhklost, a žr před
faudnaU geho stolťej činp a skntkp nebUdaU wc“l:
ženp Ua falessně wáze tohoto swěta, nobrž Ua
sprawedliwě wáze fwatosti Božj.

Takowě horliwostť, kteráž pocházela ztak
čťstéhopramene, požehnalBůh hognau milostj, a
Toribčnď toho fe dočkal, že křrstanfka“ wjra w
rozfáblém biskUpsiwj geho hogně rožkwjtala. K
Upewnčnj a k rozmnoženj započatč práre zaklá:
dal takš klúsiterp, kostely a sspitálhč mnohč ginč!
dobroděgně ústawy a sstědm)m Uadánim gegich
bUdaUrj wzrůst pogistčl. dež w Bjmě se zdr:
žowal, ansstěwowáwal dennč chorě, gak w ne:
mocnčri, tak i po domjch; frdečUě gčch těssiwal
a fwátosimč gřm přčslUhowal, a obzwlássté w
čaď morowčx ránp, w ,biskupstwj geho zUi:jrj, pra7
wým otrem a pastýřem ofadnjkňw fe býti prokázal.
Gim k libosti a kprofpěchU odřekl fe wsseho pog
hodlj a i wěcj neppotřebUěgssjch a gako strážný
anděl wssude se Uka;owal, kdež pomorč geho bplo
třeba. K odwrácenj Božjho trestU nařjdčl weřegně
modlitbp a postp, Zřjdťl slawnč průwodh a sám
ge wodťl, kage fe a hořkěfl;h wplěwage nad lidem
od Boha trestaným a takš dokawad metla od
ofadp fe neodwrátila, trwal relě dnh a xšori Ua
modlčtbách a w tuhěm postn. K tomU ke wssemU
přideyme, že fw. biskup bpl Uad mer pokorný
a wljdný, že rád úkorp fnássel, wsse gměUj fwč!
k Užitku chUdhch a chorých obracel, a že horach
láskaU kJežjssi, Spasiteli fwěmUplál: a ap, Uzřjme

na Uěm oeraz prawěho pastýře aMdokonalěho29



682

kxřesťana,ra Uapfatč o něm můžeme, rož drUhdp
wděěnj Zidč o fwčm knjžetč Sčmonowč napfalč:
že wPUaložil penč; mUoho, zachowal fprawedl:
nost a wer, a wphledawal wssjmszsobem wywýa
ssitčlid swůg (1. Machab. 14 35)

Mnohými ftarostmč a prarrmč Umdlelo ko:
neěUě takě tčlo geho, duch ale zústal sileU, a
kdpž w mčstč Santa messkal aš 110 bodin od
ijy, zachwatčla geg Uemoc Předzwjdage bljn
zkaU fmrt, rozkazal abp ho do kostela odnesli,
kdrz wesskere gměnj fwe chndhm a slUžebnijm
rozdal. Nato fe dal ď Uepwětssj wraUcUostj
swátostmč šaopatřiti a skanl dne 23. března
rokU 1606. „Bože, w rUce twč poraUějm dUssi
fwaU,“ byla poslednj slowa geho. Wsse, což
pčed fmrtj fwaU mlUwil, wztahowalo fe na bUa
daUcUost, a řeč aposstola Paně: „Mam žadost
rozdělen bytč (Umřjti) a bhti ď Kristem“ (Filip
1, 23) gewila gafně gak po BobU taUžčl.
DrUhčho roku bhlo tělo UeporUssene ze Santp
do ijp přenesseno. Na geho přjmlUwU stalo
se mnoho zázraků, gak za žiwobptj tak i po smrti,
protož grg rokU 1679 JnnoccUď )(l. papeš za
blahoslawenčho, roku 1726 Brnedtkt )(Ul. za
fwatčho prohlásil.

Nošgjmáll j.
Tak dUtkliweho pokaran, gakowčxfw Torťďiuš

něktrrhm w hřjssjchfestárl:)m prostopassnjkům Uěinil
i mno j me;i Uami přecasto ;aslUhUgj, gelťkoži onč
fwe hřjchp slabostj přťro;enosti lidfke ofprawedlňUgj
a zločinp fwč giž anč hixjchy che UegmeUUgj, noe
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Brš gakási pěkná gmřna gim pixiksádagj a plásstjkem
ctnostč ge přikrýwagj. Tak lakomer Ua;ýwá la.x
komstwj opatrnaU ssetrnostj; chlipnjk ;loččny fwč
Urwinnan radostj; bohatj a w;nessenj ;aš prawj o fwš
rošmaixilostč, ě.c na staw gegich to fe slUssj a ginak
prý to bx)tčUemůše; podwodnjk a ;loděg ;aš prawj:
še, coš činj, dowoleným ;iskem gest, a še kašdý oči
otewťjtč mňše. Tak takč! lenoch, hráě, ošralec, Utr:
hač, ;áwčstnjk, a člowěk hrdý hťjchp fwč tisjrerým
způsobrm omlUwčtč wj, a Ucislrdownč č náklonnost
k njm w fobě ožčwnge. Co o těch a takow!)ch li:
dech mčUUe řjrč, ro o tom smýssletť, še fami febe
oklamáwaqj a š otewřem)ma očima w patrnaU ;á:
hUbU se UwrhUgj? Nčr nešrto, coš fw. TorčbiUZ
w podobnč přjpadnostč řekl: „Ze Krčstnš gest prawda,
Učkoliwěk nawpklost, a še pixrd fandnan geho.stolčcj
stUtkp a ččnp nasse ddáienp bUdaU Ua fprawedliwčx
wcišc neUfwětěgssjho Boha, Učkolčw ale Ua falessnř
wá;e fwěta.“ J tenkráte aš Ukášexmese před fand:
naU stolčcjKrčstowan,jabp přigal gedenkašd!) wlastnj
wěrč tčxla, (11. Kor. 4, 10.) ofwjtj Pcin fkrptř
wěrč temnostj čx;gewj radp frdcj. (j. Kor. 4, 5.)
A pťčstaUpj knam a bnde fwčdkem rpchlpm (gclč:
koš fcim srdce ;na) protč ;loččncUm, a cčoloxnijm
a krčwoprjfe;njk:xm, a tčm kterjš ;adršUgj m;dU
Uagcmnjka, UtiskUgj wdowp a sirotkh a potlačUgj
přichozjho, anč; fe bogj Boha (Malach 3, 5.)

„Qči Pcině hledj na restP lčdske, a wsscckp
krokh gegich on žphtUgr.“ (Job 34 21)

„SkUtkowč wsselčkřho těla (každěho člowě:
ka) gfaU před Bohem, a Uenj nčr skrhtěho pťed
oččma geho; od wěkU až do wěkU hledj a Uče
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Uer dčwnčho plrd oblččegemgcho.“ (Sčrach 39
24 25)

M o d l č t b a.

Q Je?sssč Krťstr! ktcrx)š oswěrUgeš kašdčho
člowčka pixčchá;egjrjho na swčt, ofwět takč! oko mě,
abPch selxedokanle po;natč mohl; Ukaš mč prowť:
Učnj mei a obrať krokp Uoh UU)ch na cestU pičká:
šanj Tw:)ch Ep PaUr, dostč dlaUl,xogsem blaU:
dil Uemage Trť:r ša wndce, ted ale slpssj slnšebnjk
Twňx , a ncho me gčst nakloněno k slownm Tw:)m.
DlaUholč qrsstě,Panr, bndeš prodlewatč? Q pogd!
poqd Ješjssi a skrše strrwa mčlofrdcnstwj fwčxho
fmčlUg sc Uadcx mUaU. Twr laskp oheň Uechťro;njtj
takě frdce mčx,tak abp gen pro Trbe plálo. leen.

D:reď se take swčtl: W Llsrice sw Wčktoriallt a towarwsiťl
od kaciiU Unulčemxch; txmtež sw Fidela, sw Felicc a dwaceti

qřlluch Ulltčednikxl; w Ččsarei Palestř!xsle sw Nikan a qimdchdewčxdeiatčtxewjtčlelčedx: j:ku te; sw Domicia Belegřa, qulilh
Eparchia a Tl,de!odosie,mllčednjkll; w Nntwchii sw Theodnla,
kUě;e; w Césareč sw Jnlialra, wď;nawače: w kapemii sw Beneu
diktx mnickm.

23. Swatěho Gabriela Nrchanděla.
deš Bůh k lťdU swčstt o welkhch tagrm:

stwjch a wěrcch Uehdňlršťtěgssjchmlijwal, stáwalo
fe to wšdh skrše archaUdělp. Pro náš lčdč kleslč
a hixjssUčxgest Uchdňležčtěgssj tagcnlsiwj wtělenj Páně
a wykaUpenj nasse. de, gak:)m „;půfobrm a od
koho bh pokoler lčdskčxwpkaUpcno bx)ci mělo, fw.
erchaUděl Gabrčcl, od Boha posiam) w tixechro;:
lťěm)chdobách ;grwčl. Ponepprw poslán bpl k Da:
Učrlowč prorokowi, práwě w tU dobU, kdpž š lidrm
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židowským w ;agetj Babylonskčxm gfa, horachmč
modlitbami Boha o xnilofrdeslstwj a stilowáni se
nad lčdrm prosil, a ;wěstowal nnl čaď, w kter:)š
šasljbrnh thnpitel fe Uarodj a lčd swňg fpasi,
řka: „Danťelč, Uhnj gfem wyssrl, abpch tš UaUčťl,
a abhc? ro;nměl. Qd počáthl prosrb twýcb Uxhssla
gest řeč, a gác gsem přissel, alchch ti o;UčUUil; Uebo
mnš žádostj gsi (mčláčekBošj): protož ty po;orllg
řečč mč a ro;mněg widčnj lomU: Sedmdesáte tč:
hodnú (fedlnkrát fedmkcfcite let) Ukrácreno gest Uad
lčdrm tw!)m a Uad městrm swatým tw!)ln, abh fc
sionalo pixestanpenj, a koUec w;al hixjch a shla;ena
bhla Urprawost, a pixčwcdena bhla fprawedlnost
wččná, a aldp sr UaplUčlo wťdčnj i proroctwj a po:
ma;ěm bpl Swath fwatx)ch. Wč; trdp a po;orng:
Qd whgjti řrčť: abh šasc wšdčlán byl Jernsalěm
aš do Krčsta wčwodp, tčxhodnň fedm„ a tčhodnň
ssedefáte a dwa bndan,a a;afe w;děláma bnde Ulčce
ašdi (Jernfalentske) w úkostč čafň A po teho:
dUech ssedefatč a dwall ;abťt bnde Kristnš a lid,
kterhš ho ,;apixc, nrbnde lidem geho A město i
swatpni rošmere lčd š Uxšwodan, kterx)š pixigde, a
konrc grho pohnbenj a po koUri boge UlošcUř;pu:
sstěUj. Utwrdj pak fmlanU mnohým gednjm tč:
hodUem: a w polowčcť tchodne prestaUe oběť a
občtowcřnj: a bUde w chramě ohawnost ;pnsstčnj:
a aš cxo slořřúňj a rolřčč řrwařř šmxč ;pččssčrřřj.

(Dancl 9 22 27) Tak mlUwčlarchandělGaž
briel kDaUčelowi a předpowjdal mU, kdp Mešsiaš
přigde, a co fe 8 Ujm stane, a co na město JerU:
falčxm a ckxrám geho Za osUd čeká.

Podrtchč poslácn bpl od Boha trUtx)šarchanděl
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kU knězč Zacharčássowi, otcč fwat. JaUa křtčtele,
an prčxwě oběť BohU w chrcixně přiUássel. A stoge
Ua prawč straně oltciře prawčl k UěmU: še mo:
dlčtba geho wpslhssana gesi, a ;c Alšběta, manšelka
geho, fpna mU porodj, krerehož Ua;wati ma: JaU.
„J budeš ijtč ž toho radost a wefelj, prawil dale,
a mno;j šgeho naroxenj bUdaUfe radowatč Bude
Zagistř wrlikH přede Pánem, a wjna ť nápoge opog:
Učho Uebnde pjtč: a DUchem sidatým bUde naplnělt
gcxsstěw šiwotě matkp fwř, a mUohč ZfPUů Jska:
elsil)ch oercitj ktl Pámn BohU gegich. A onť pixe:
degde před njm w dUchU a w mori Elčássowě, abp
obráltčl frdre otcú k fpnům a erěřjrj k opatrnosti
fprawedlčw:)ch, abp tak pi.xťprawil PánU lid doko:
Ual:).“ (Lnk. 1, 13.) Těmi slowy předpowčděl
Gabriel bUdachho předchňdreKrjsta Pálta, Spa:
sitrle a Wykllpitele lidj, a trestal Zachariásse kněžr
Uěmotan, še nerěřil slowům geho.

Po třetj poslčm bPl sw. archandčl Gabrčel,
abp Ueposskwrněnč Paxmě Marii nepdůlešitčgssj a
pro naš nepradostněgssj pofelstwj zwěstowal: že nae
lešla milost U Boha,a ažr DUch fwatp wstanpj
w nj a moc Nepwyšssjho gj ;astjnj, ;e počnr w
žčwotě a porodj Shna, genž slaUti bUdeSpn Bošj,
a gměUo geho bUdeJežjš, to gest Spasitrl. (LUk.
1, 28. 38.)

Z toho zr wsseho widčtč gest, še fw. Gabriel
pofýlán bpl w šáležčtostech Uehdůležitěgssjch a nch:
fwťtěgssjch, protož fw. thowě se domýsslegj, še
w kůrU aUdělskšm knjšetem aUeb archandělem gest,
coš fe i geho gmřUem potwrnge, gež zUamenú
tolik, co sila Božj.
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N o z g j m á U j.

Sw. archanděl Gabriel ssrl poslUsseUro;ka;U
Božjho, kam koli poslčm bhl, tUdh Ucim přjklao dá:
wagr, gak ochotně i mp ;ákoUů Bošjch poslanchatč
máme, chremrli BohU sr ljbčtč. Nrboť poslllssnost
a šapřenj wlastnj wňlc gest pixrd Bohem w;cirněgssj
ctnost, Ueš kopťchchom UUxtwř ktxjsili. Čoby prospělo
takř diwh čřnčtč,ťdpšbychom w sltrobčx chowali hřjchy
a Ue;řj;cnč UárUšiwosti, gimš pro Boha Umjratč
máme. Protoš takř dj pjfmo fwatř: „Zdalsš chre
tak Hofpodčn ;apalům a obětrm, a Ur raděgi abh
hPlo poslaUchano hlan Hofpodčnowa? Lepssjř qest
šagčstc poslUsseUstwj ne;lč občtč: a Uposlechnantč
wjre gest, Uršli oťoětowatč tUk skoprň. Ncbo tak
welikh hřjch, gako hřjcb wěsstbh, gest odpjratč (ne:
poslaUchatč) a gako Uesslechetnostdelářstwi, Uechtjtč
přiwoliti (k ;cikonňm Božjm).“ (l. Král. 15,
22. 23.) Ncš otaime fe dUsse fwč, Zak mh šá:
koUů Bošjch poslUssUč býwčxme? a ah šhro;jmr fe
Uad Ueposknssnostj fwaU! Bůh Ucim přčka;nge, abh:
chom geg milowalč Uadr wssrcko a blčšlljho swčho
gako sebe samh, že to gest Uepwětssj šákoU; welj
Ucim, abhchom křjš fwňg brali Ua fe a Grho Uá:
sledowali, abhchom dobre owore pokanj wpdawalč,
slowem káše Uam, abychom fwatj a dokonalj bhlť,
gako Otrc naš w Uebefjchdokonalý grst: ale mp
milngeme fwět a milUgeme febe a fwč! tělo a po:
dawame fe w slUšbU hrjchtl, a Uebereme ohledU Ua
šakoU.Paně a Ua swataU geho wUlč Neřjkeh o
člowěěe! žebhď lč!pe poslanchal, kdpbh Bůh k tobě
mlUwčl, gako mlUwčl kaUdělům a arrčotrům; zdaž
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,Uemlnwj k tobč skr;e pjfma fwatá a skr;e ústa
rjrkwr a kněšj? Kdo ge slhssj, prawj wěěUúprawda,
ten Boha mlnchjho slhssj, a kdogčmi pohrdá, po:
hrdá šiwhm Bohrm. (LUk. 10, 16.) Protoi
obnowme frdce fwá a ;lomme swčhlawost a po:
drobme fe pod šcikon Bošj a plňme fwataU geho
wúli, nebo na poslllssUostť Uassj ;álržj celč Uasse
fpafrUj, Zakš dj Hospodin:

„Hle, gá předkládám před obličegrm wassjm
dUrď pošthčmj ť ;lořečrnj: PošehnáUj, bUdrteli por
slaUchatč přtka;čmj HofpodtUa Boha swřho; ;loře:
črnj pak, grstlčše bhste Ueposlanchalť přikášanj Ho:
spodčna Boha fwřho.“ (5. Mogš. 11, 26. 27.)

„Zhr;rlť gste wsselikau radaU maU a domlaUe
wánj mčho ;anedbali gste: protoš ťgci takč w ;a:
hhnntj wassem fmátť fe ťdeU, a pofmjwati fe bndn,
kdhž pixťgdr Ua wcixš to, čehož gsir fe báli.“e(Přjsl.
1, 25. 26.)

„SPUU mňg . . . ostřjhrh ;ákan a radh, a
lmdeť to žiwotrm dUsse twč.“ (Přjsl. 1, 21, 22.)

Modlitba.
Ofwobořd mne, o Pane! od ne;itj;enč famoláskh,

a od fwčhlawosti ;baw mUe. No;mnoš we mUě skraU:
ssenost frdce: hrdost šapudiš a Učiň mUe opraw:
dowě pokorm)m a poslUssUým. Qbměkčiš takčxfrdce
mč a až k slj;ám mUaU pohni. waoboid Ume od
aUkladň idábelsk!)ch a w ostřjhánj ;ákoUň fwých mUc
milostiwě zachoweh sir;e Zešjsse Krista, Pčma Ua:
ssrho. AmeU. ,



Žiwot swaté Kateťinh Šwědské.
(R. 1318.)

Sw. Kateřina, deera bohabognčhoknjiete Ul:
fona GUdmarfona abfw. Briǧčtth, narodila fe rokU
1330 w Nerrii we SwčdskU, odkndš i přigmj swě
dostala. Gčš na nemlllwňátkn bhlo wčděti welč:
kaU milost Božj: neboť odwrarela se plačjr, kdhž
Uepočestná kogná prsň gj podáwala, ale k portiwx)m
ženám winUla fe še wssj dětčnskaU erťnnostj.
Rodťče radowali fc nad dccrUsskaUa bogjre fe, abp
ta milost nepřčssla k žmařenj, dali gi do klásstera
Nifeberskčho, kdež fe pracem na staw fwůg pťj:
slUssnhm Uččri, xwlcissrě pak ctnostnřmlc žťwobhtj
Uwhkati měla. Nábošná djwka přewhssila wesskcrč
očekáwánj a w bášni Wošju tak rpchle pokračowala,
že gťš w fedmčm roce wěkU fwěho wssech dětinských
her se odřjkala, a oděla fe w gakaUsi oprawdčwost
a statnost, gakaU gen po řjde i U lidj dospělých
nachá;jme.

Kateřčna bpla twáři slččnč a postawh Usslech:
tčlě, ale kráfněgssj nad slččnost těla bhla grgj ne:
winná dUsse a frdee čistě milostmi Božjmi oplý:
wagjrj. Mno,;j sslechetnj a w;árnj mládenci Uchá:
zeli fe o rUkU gegj, ncš an, chtje BohU UstawččnaU
ččstotaU fe zasljbčtč, o stawn manšelskčm slpsseti
nechtčlae a teprw kdhž otec Ulfo fám gi k tomU
mčl, prowdala fe ša Eǧharda, gčnocha bohatčho
na rtnosti a na statkp, a kogčla fe taU naděgj, že
fnad manšcla š pomocj Bošj k tomn přčwcdcx,abp

Z láskh kn KristU, thžxpiteli fwřmn, takě sli:
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bem Ustawčěnř ččstoth fe :.awá;al. J dala se š
njm hned po žasnaltbenj do rošmlanwánj o Usta:
wččně ččstotě a ljčila lUU dňstognost a welebnost i
kráfU gegj tak pěkm)mčbarwamč, še Eǧhard ohněm
láskh Bošj fe ro;njtčl, a čistotU pančckaU, co šiw
bUde, zachowatč sljbil. Od toho okamšenj byli
mladj manšrlč tčto ščwč gako bratr a festra, láskaU
UehččstotUčgssj fe mťlUgjce a šťwot wedaUce welmč
tčchh a přjkr:). Trwúwalč dlalcho do Uoci na mo:
dlčtbách a w swatč!m ro;gjmánť, spáwali na twr:
dřm lošč, krotjwakč bUǧnost těla dlalchx)mč a ěa:
sthmč postp a odloiiwsse ssperk i wssč nádhernost
odjwalť fe w rallcho fprostč. Kaceťčna ;wlássť bpla
antoččsstěm a ochranaU ť pomocnčrj wssem chUdým
a chor:)m, a gako anděl strášm) přčnássjwala po:
moc a útěchU tam, kamš lčdská Uoha wegjtč fe hro7
zčla. Nčxktrřj lčdč, č Katrřčnin bratr, Karrl, fč:m
Urážrlč se nad tjm Uade wssjm, tx)ralč ge ša to
wssrligak, č tUpilč takč! ssjlenrú a powěrečUjků gim
fpjlagjce; gčnj alr, a nchche w;árně panj,
kálp se přjkladem gegčch a odkládagjce skwostná
raucha, bralp Ua fe fprostč ssatp a BohU lnnohrm
horlřwěgč Ucš posUd slaUščti se wynafnažowalh.
Me;č nčmč bpla takě Karlowa choťGidha. J an
fe bpla prwč welčee horssčla, wčdaUc sswaǧrowan,
ana si w tuhč kú;ni lčbUge: ale UagednaU oťxrá:
tťwssč fe wstanpčla w gegj sllěpčge, nedbagjc na
Urášliwč! řeči manšela fwčho. Přjčina tak Uáhlč
žměnp Udáwá fe následUgjcj: Gednoho ěasU modlilh
fe tpto panj w mčstě, Kalmaria řrčenčm, w kostele
před obražem rodččkpBožj. Gith přepadlo ne:
Uadále fpanj, a tU Užřela we snč:chKrálowlm ne:
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beš, ana fe na Kateřiml lťbě Ustnjwci, na ni pak
z ostra hledj. Na otci;kn: gakábh toho bhla přj:
čina, odpowěděla matka mčlofrdenstwj: „Proě ne:
poslaUchciš radp Ulč mčlč Kateřčnp? BUdešlč radp
gcgj ssctixčtia naprawjšli wedlč přjkladU gegjho šť:
wot fwůg, č na tebc pro milost fwaU laskawč
wšešilen.“ Toto wťděnj tak pronťklo dnssč Ubohě
Gidhh, še od tč dobh ščwot fwůg polepssila.

Nr dlanho na to UmřšďlUlfo, a owdowčlci
Brčǧitta přcstěhowalafr do ija, kdčšpo 30 let
we welkčx kagčcxňosti šiwa bpla. RokU 1348 ode:
brala fe ša nj fw. Kateřťna, chtjc U hrobU fwat:)ch
aposstolň Petra a Pawla fwan pobošnost whkonatč,
a w městčxpofwěrrnčm krwj nefčjslm)ch nmčednjkň
Páně fwaU lc“xskUkPčxUU Bohn oťmowčti. Matka
Briǧčtta ;aradowala fr nad tjm wrlťcr a pogawssi
drcer wodila gť na wssecka mjsta, genš pamútkrim
swachch ;afwčrrna gfau, a w;bn;owala gi slowrm
č stUtkrm klásce Bošj, a kstcilčmU w Uj fetrwánj.
Několčk nrděl strňwilh fwatř šexch w slclšbách Bo:
žjch a w slUšbč blčšUjho. Konečně se Katctina k
nawrcicenj do wlasti strogťla. Tehdáž otá;ala fe
sw. Briǧčšta: ;dalčby nechtěla ; lciskh kU KristU
PánU w ijč Zůstatča nepohodlj a protčweňstwj
fnássetť? Tato otá;ka ro;hrirala giskrU láskp Bošj
w frdrč ncibošnč!dcrrh w šiwr) plamrn a an od:
powěděla: šr Urtolčko wlast a přcitelh a přjbxl;nč,
bohatstwj a ro;kosse opUstťtč hotowa gest, gestlibh
sr ginak Krčstn PáUU ljbčlo, nobrš i manšrla fwč!ho,
gehoš nad wlastnj ščwot milowala. u Gak welčce
fe slib trn PánU BohU ;aljbťl, z toho widětč l,;e,
že Eǧharda na wččnost powolal, abh Kateřina k
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slowU swč!mU tjm fnáze dostati Uwhla; mimo to
gi Uadal Bůh maUdrostj a wýmlanostj, še papež
Urban N.. kdpš gi gedeUkráte o Bohu rošmlaU:
wati slhssel,U podiwenj ;wolal: „W prawdě, drero,
th gsi pila mlčko matkh fwčx.“ ub „Wsseliká maU:
drost gest od Pčma Boha a on hognč gj Udělil
těm, kteřjš geg milngj.“ (Sirach 1, 1. 10.)

Kateixina bpla teprw dwadret let stará, kdpš
owdowčla. Milost Bošj Ua Uj wplitci dodáwala
přeslčěxxřrtwářj gegj tolik púwabnosti, še mno;j a
slawnj ijaUř o gegj rUkU se Uchá;elč. xAle sw.
pamm chtjc takř po fmrti chotě fwčho w aneUstwj
fetrwati, odbx)wasa gčch,řjkagjr: še slibem UstawččUé
čťstoty se šasljbila a še wěonsti UrbefkčmU šeUichU
zrnssirč Uelpjnť. TeUkrále sjdlčli papešowč w Adi:
gnoUčxa ij Uemage koho se bári, stal se rcpdč:
sstěm wssj erá;anosti a prostopčassUostč,;wlásstě
pannp a mladč šeUh Uebplh gčstp přrd Uásiljm.
Katrřan bogjc se, abh jUčnpadla w osidla nepřá:
trlskci, w;ala antoččsstě k BohU, prosir ď nchwětssj
wraUonstj, abp sw. SebastiáUa ,;a ochrancr a ;á:
stUpce ěistotp gj popixál. „Q Urymčlegssjthllpi:
telč!“ tak fc modlťla, klečjcpřed WelchaU swátostj:
„kterl)ž gsi lčdskě tělo ; Uepofskwrnčxnč panny w;al
a ge Ua dřewo křišr ku přibitj whdal: gá UehodUá
hřjssnčre prosim tě skr;e erpmluwnř mčlosrdmstwj
twčx, račťš Ume chránčtč, abpch nenpadla w hřjchp.
J měla gfem ša strášUjho ččstoth fwč ělowěka wh:
bornčho; poněwadš ale wa;bh Uasseho maUšelstwj
fe ro;wč:;alh, prosim tě pro mčlost twaU, raččš mč
ginťxho ochraUce anrUstwj mčrho popřjti, onoho
totčž bogownjka pro swatý ;ákon twňg, fwat. er
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bastiána, grboš pěčč a stráič mne, UepsladssjJešjssi,
račiš porUěčtť.“eJ nebyla opatonst tato ;bytečná!
deytj šenichowč mhsljre, .še čehoš aUlťfnost a sladkč
řečierhmohlh, toho še nasilj snáže wydobUde: shlUklč
se ď ganU be;U;dnaU chafaU a pásli Ua nj, abp
gč na cestč do kosiela gali, a k ;anaUťxenj přčnue
tťli. Me Búh ostřjhal gj wšdy žpůfobem práwě
zcizraěným, a pokašdě gegťch aUkladp překa;il. Tak
kU př. čjhal na Uj gednaU gakx)si hrabě, kdyš fe do
kostela fw. Sebastiána, Za mčxstrmlršjrjm, Ubjrala.
Giš, gťš gi chtčxl ;agmaUtč, aU fr tU ňčihodall gelen
wyskptl. Co fe hrabč a drUšan gcho qca tjm gee
lenem hnalť, Ussla fwatčx Kateřina do Uxěsta. Gťndp
šaď, kdhž bpla ď matkaU fwaU na pautč w Llšsisi,
Uáblh hřmot gakoby od ;čxraně ;ahnat proUúsledo:
ijkh gegj. J xnohla tedh ;agistř rjcč: „BUh gest
Uasse aUtočisstě a sjla; fpomorUik ro zarmutrjch,
kterčš postjhly Uaš přjlťš. Protož nebUdeme fe batť,
byť fe pak č ;emčx třasla a ;prewracely se horh do
prostred more“ (Žalm 45 2 3.) Pro tyto
přjčťny Uefměla Kateiilta po dlaUhý čaš weixegně
Ua slUšbp Bošj chodťtť, leda U siluřm průwodU, anťž
gťUč gakčď Uábošne a mťlosrdUě siUtky be; očťtčho
Uebezpeěeltstwj whkoUášeoatť. Zarmantčwssť fe nad
tjm, šam!)sslela do Swčdsia fe nawrátčtť, kdežbp
BobU fwěmu dle wňle slaUžťtčmohla. Opatrnčl
marka to zUamenagjc, w.;bU;owala gč k stálostč a
k fetrwánj, a Uěkdp itUhě pokánj gj Ukla“dala, la:
skawš gč napoijagic, abh fr tobo pokusser bedlťwě
wystřjhala, cmť Ua kašdčxm mjstě někdo bude, kdož
fr gj bUde protťwitč. Yle pokUssenj wracelo se čaů
po čase a to wždp ď wětssj silaU a Učkdp č celaU
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dUssi gegj tak angjmalo, še wůčihledě chřadla.
Stawěla fe gj Ua mpsl ta mysslřnka, ťe nUcena
gfaUc doma zňstáwati, připrawnge fe o welkě mť:
losti a mnohčho potěssenj še se žbawxlge; še gest
Uellžitrčnci fobě i bližUij fwennl„ žde še UrUagdr
an pokoge dUsse anč odpočiUUtj srdce, gesstoby gčnak
wr wlasti mnoho dobrčxhopňfobiti mohla. „Eyhle!“
řjkáwala U sebe, mogč přibn;nj a festrh mč slaUšj
we fwř wlasti BohU dle fwčx ljbostč, proč pak gá
w tak welkan bde Upadla? Nebplo:lčbp lčpe, abpch
raděgč anč žiwa Uebpla, Urš abych neprofpjwala
ani fobč ani blišnimll?“ Nadarmo pálrala opatrnci
máteř a bohabogm) ;powčdnsk po přjčťně tčxhošne:
pokoge, Kateřina pak mlěela a thUla Ua dUssi i
Ua těle. Qťxjragjc a mUějc fcxtak Uessťastnými mpe
sslčxnkami měla widěnj. J ždcilo fe gj, še stogj Ua
gakčš plossr, a še fwět kol kolem plameUem hoixj.
Smrtelnč aUzkosti obkljččlp gi, neboť Urwiděla, gak
kxyš patrnč tčxtowpwá;la ;hanp. W tom po;dwie
hla očj fwých: a ap, Ukci;ala fe gj Krcilowna ne:
beská, kteraUš hned w;ýwala o pomoc. Llle Rodččka
Bošj odpowědčla: „Gak pak ti mohu pomoci, ge,
likoš tak wrlire taUšjš po wlasti, po pixátcljch a po
piijll;ných! TP Uedbáš an na skib, kterhš si bpla
přcd Bohem Uččnila, ani Urposlancháš Boha, ani
mne, ani mateře, an ;powědeka!“ „Q nrpmč:
legssj Panj má !“ ixeklaKatrixina, „gá se rč:da wssrmU
podrobjm, cokolčmi Uložiš!“ „BUď mnrdle poslnssna !“
bhla odpowčd. Kateřina procitUUwssi Uwrhla fek
Uohám swč máteiee a knohám fwčho ;powědlnjka,
wy;Uala se xš poklcxskUa slibowala, še až do smrti
gich chce poslanchati a Uikdpwjre eransstěti. u



695

W tU chwjli anrátčl fe staU) poklid do frdce ge:
gjho. „Wěrm)ť gest Bůh, kter:)ž nedoansstj wáď
pokaUssetč Uad to, coš múšete, ale Učin ď poknsse:
Ujm lakč! profpťch, abpste mohli sUčstč.“ (1 Kor.
10, 13.) Od tč doby Utwrdila fe Kateřina w
láfce Bošj tak wrlire, žc fc wssemožnč wpnastxašo:
wala přjkladn fwč matkp Briǧittp Uáslrrowati.
Ugjmala fr Ullšm)cha poccstm)ch ď horliwostj práxdě
matcřskan, polUáhala gim, podporowala ge, wpnčo:
wala gr ;cikonňm Bošjm, a abp se kcilť, wzbnšo:
wala. Nawsstěwowala chorě a nelnocnč ď nep:
wčxtssjbcdlťwostj a pčstowala ge o ochotnostj Urp:
lafkawěgssj. Qdixjkala fe pro Uě ráda wsseho po:
hodlj č wssech rarostj a bděla celč! Uori, abp gcxn
gčm odpočiUUtj ;gedxlati mohla. Rckcxa trpjwala
hlad, grn kdhš chnd:) bPl Uafpcen i odjwala fe w
ssat chatrxch, geU abp sr chUdj důstatečUě přiodjti
mohli.

Stciwá se, žr w prwnj l:orliwostčUad mer
tťžkč wěcč pro Boha podnikáme a fnad ani smrt
w tU chwjlč bp Uám Uebpla proliwnci. Llle
fotwa že germ Uč!kolikokamšer miUUlo, zapomj:
náme Ua slčbh, Ua zákon, Ua powjnnost, opět
canwáme a le;eme do starých anpklostj a hťjchů.
Takowě ocháblosti bčxla se takč!Kateřťna, a protož
abp neklesla pod břemeUem tUhčx kázUě, a abp se
gj Uršachtělo opět maonstj fwětskhch: Uložila si
denně po čtyrh hodčnp o přehořkěm UmUčrUjPáně
rožgjmati, modljwala fe dlaUho do Uoci, oči:
ssťcxwala častan ;powědj swě frdce a skrausseným
přigjmánjm welebUť! fwcitostč dUssi swaU silila a
š Bohem se spogowala. Tato nábožnci cwťčer
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Učinila gi tak tichaU a tak trpťlčwaU, žr negen
wsselikč protťwenstwj mčlerňda fnássela, ale takč
Učkdo gj newjdal mrzUtč, a Uikdo z úsi gegich
Uertněho slowa Ueslpssel. J naplnilo fe, co swatý
Pawel w lčstU fwěm ke Koloďfenským pjsse:
„leečte se gako wpwoleni Božj w střewa mčx
lofrdenstwj, w dobrotiwost, pokorU, mjrnost, tr:
pělwosi, fnássegjce grden drUhěho a odansstč:
gjce sobč wefpolek, máli kdo protč komU gakaU
žalobU, gakož č Pčm odestčl wám tak i wp, a
složte wssecken hnéw, prchlčwost, zlost, zlořečenj,
mrzkaU řcč zúst fwých.“ (3, 12. 13. 8.) QUa
takě nčkdh nemlUwila bez potřebp, protožr nea
opatrnč mlUwenj náď připrawnge o pokog dUsse
a zbawuge náš dobrč wůle ď bližnjm; otewře:
lalč kdp ústa, wpcházrla z Uťch gen slowa nán
božná aneb o dobrě blřžUjho pečliwá. „Kdo
chre mčlowatč žiwot a wťdětč dnp dobre: skroa
cugž gazpk fwůg od zlěho, a ústa grho ať Ue:
mlij lstč.“ (1. Petr. 3, 10.) Přč wssechtěchto
ctUostechbpla Uad mer pokorná a nic gj nea
býwalo tak protťwno, gako kopž gč někdo wpu
chwalowal. J řjkciwala: „Kdo mnr chwcilj, ten
žiwj mau famoláfku, a překážkau mť gesi, abpch
po kčcxsťanskčdokonalosti swobodně taUžčla; kdo
mne ale tUpj, ten čin mne pozornU na wadp
mě a poskthge mč přjležitosti, abpch fe w dobrčm
cwičila a Utwrzowala. mu Gáť gsem ničemnč:
hřjssnice, ten ale gedčnč weleben bhti má, kterýž
we wssech wěcech wssrlikčx dobrč půfobj.“

Pět a dwadcet let bylp giž thto swatč ženp,
matka Brčǧitta a dcera Kateřťnaw ijě ztrá:
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wilp, kdpž onano Uzawřela dřjwe, než gi Ho:
spodin na wččnost powolá, gesstě do zasljbeně
země pUtowatč a na hrobě Páně a na gim)ch
fwatých mjstech w skraussenostč dusse swč fe po:
modlčtč. Kateřina doprowodila gi. DlaUho wssak
Uezdrželp se, Ueboť Brťǧjtta, cjcjcj, že hodčnka fe
bljžj, nawrútila se do ija a tam takč w krčxt:
kč!m čafe Ua kljně fwč dcerp swataU swan dUssč
wppustila r. l373 dne 23. čerwence. Kateřčna
gi pochowala w klássteře Klariďsinek; podpětč ne: A
dčljch ale wpzdwihsst tělo, přenesla ge do Swedska.
Cesta gegj podobala fe průwodU wjtězoslawnčmU;
nrboť nefčjslně množstwj lidU wpchá;elo gj wstřjc
úctU fwatým xpozústatkům wzdáwagjc. Bljžjej
fe k břehům Swřdskěm, ijtali gi slaij ,šci:
stUpowčea doprowodilč až do klásstera Waksten:
fkřho, gehož zákon po pohřbU swč mateře při:
gala. Sestrp podrobilP fe gj dobrowolUě a na:
máhalp se wssj silaU gj w dokonalosti Uásledo:
wati, a pro Boha wsse ď tčchaU trpčlťwostj sUá:
sseti. uu

Na hrobš fw. Brťǧčttp dáli fe toho čan
mno;j zázrakowe. Duchowenstwo přč:lo si proto,
abp mezč fwatř a wywolcnř Božj připočtena bhla.
Král sám i lčd ostatmr podporowalč žádost geho.
Sw. Kateixťna, gegjžto fwatost po erlčm krci:
lowstwj fe hlcifala, mčla o tč! zčxležčtostčďe fw.
ftolčrj Řjmskau gednati. LaUějcse š přáteli fwýmč
prawila: „Búh wj, že se třto záležitostť ď celaU
dUssj obětowati ano že pro nč i žiwot fwůg na:
saditi chci. Nle gá milUgč poslUssUost takč tak
welťce, že kdpbp zpowčdnjk mť řekl: TP ne:

30Žiwotowé Swatých. lx
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wpgdeš z klasstera, co žiwa bUdeš, ráda bpch gebo
wUlč fe podrobčla.“

Papež Nehoř )(1 Ugal fe te wěrč wsse:
mo;ně, še alc na to br;o Umřel a geho Uastnpce
UrbaU Ul ginpmč předůležitýmč zaležitostmi cjru
kewnjmi zanesseU bpl Uemohlo fe to tak snadno
w pořádek uwěsti. Sw. Kateřina pozorugic, že
se ta wčxcprotahnge, zanechxala wssechspifů kaU:
čelč swčmť:přjhodUhchw ijč a anrátila fe
opčxtdo Swčdska. Swat!) otec ď dobraU naděgj
gi propUstčl. Nokll 1391 bpla takč skutečUč sw.
Brčǧitta ža fwataU prohlásseUa; alc fw. Kate:
řan fe toho nedoěkala; Ueboť zdrawj gegi bplo
giž podrpto a hodčUka fmrtč bljščla se wůččhledě.
Dnch grgj bpl ale sileU, ač tělo klefalo Gista
gsaUc, že skrze fwatost pokanj dUsse fe Uzdra
wugr, daďel fe přrmaha a braUp Ucbeskrfe otwj:
ragj: zpowjdala fc každodenně, a kdpžche Nep:
swětěgssj swátost pro slaťdosi šalUdka pťigjmatč
si Uetranala, kázala si gč aspoň w přjbptku fwěm
whsta!ďětč. Na to pozdwihla očj knrbč a um
skonala w PáUU dne 24. března 1381. Na hrobě
gegjm stalo se mnoho šcišraků; pro kterauž pťje
činu papeš JUnoceUeZll.llj. r. 1384 za fwataU
gč prohlásil.

N o ; g j m á U j.

Kdo chce na wrch dokanlosti křesťaUstčfc
dostati, musj Ueyprw a předewssjm fwě wůle fc
odřjcě, a wůlč Božj se tak podrobiti, abp Uččeho
Ueščxdal, Uež co Bůh chce a to abp gedčUě proto
kanl, bp se gemU žalibil. Dokawad fw. Kate:
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řina poslanchala matky a ;powčdnjka swčho,a
dokawad BohU slaUžila podlr nawcdenj gegich,
rostla w ctnostrch a w baznč Božj: sotwa ale že
fwaU hlawU nafadila a podle swe wUlc BohU
siaužťtč chtčla, klefala stále w dobrčem a hpmlla
Ua tčle t Ua dUssč. J nemůše to takč!ginak býti;
nebo, kdo fc modlj, posij aneb gťnčxdobrě stutky
končx podlč swč wúlo a podlč swč!ho zaljbenj,
tenť neslauť;j Bohu, ale skaUžjgrn fobčx; nemilUge
Boha, ale mčluge toliko febe, a dobrč! sklltkp
Urkonci, proto že Bůh tomU chre, a že fe wp:
nafnažowati mame gemU fe ljbitť, nobrž proto
gcn, že we wčcech tčchto wpblrdawá wpraženj
myslč a obweselenj frdce SUd kažkh fám, ktrrp
člowěk asi che Boha milUge: zdali ten, genž
ochotně wsselťký katek dobrý koná, proto še w
dobrčm má zalibeni, anrb onen, gehož přiroze:
nosti se dobřj fkutkowč!přjčj, genž ale pťemáhagr
šlau přirošenosi fwaU wsselčkč ctnostč wpkonáwá,
proto že Pč:n Bůh tomn chre, jemUžby fe rád za:
ťtťxil? w A protož warUgmr se famoláskp, wa:
rUgme se chtjti BohU podle fwe ljbostč slaUščti, a
pak Zagiste nebUde mešť Uami slýchano: „Dneď
fe modliti nemohU, neboť gfem přjlčš rožcršity;
dnrš gfem errlh, chorčhonenawsstjwjmat d
ale raděqč z lásky kPánU BohU bUdemc wssj
silau protť roztržčtostť i wssj gčnč nárUžiwosti bo:
gowatť a cak sr wpnasUašowatť, abpchom fe zalj:
bčli PaUU Ježjssi, kter:)ž nam piťka;al, abp:
chom modljce fe řjkali: „BUd wůle twa gako
w Urťxi tak č Ua Zemť;“ a ktcrž)ž fam Boh!t
thi fwemU slaUšil podlč! geho, ne pak podlčr

Zt)cke
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wůle fwé, an fe modlil: „Staň se twá, Ue ale
wůle ma“.“

„Po žádostech fw:)eb nechoťx, a od wůle fwě
odwrať fr.“ (Sčrach 18, 30.)

„Kdo chcepřigiti za mnch,u zapřiž sebe sám.“
(Mat. 16, 24.)

„Nchledám wůle fwčx, ase wůle toho, kte:
rýž Utne poslal.“ (Zcxn 5, 30.)

q Modlťtťxa.

Q Pane Bože, dárrr wsseho dobrčho! depž
Uxi xnaUdrosi nčbesiaU, abpch fc naUčil, lebe nade
wssecko hlrdati, teťde Uade wssccko milowatč, tobč
ptxede wssj„m fe ljbitč. NaUč mne znciti wsseckp
wěcč podlč ceUp grgich a pwpůgč milostčwř,
abpch wňlt fwaU mohl pixcmocč, tobě gč podrou
bčti. Má dusse a mč! tčlo, mú fjla i mč frdre
tobě gfaU wěnowano Yle gak bjdnp grst lo dar,
gak mčžrrna to občt! Q přťgd Ježjssč ng, o
přčgd a poswčti; mne, abych Twng bhtč mohl
Twůg až Ua wčxkp Amen.

DUčš se take swětž: W Řimč sw Marka a Timothča;
sw Epi !Uenia a Pigmexřia, kUčžj, krer1 zr anowan cjfařů Anu
tonjna iofleeicma a Jxlli:na pro wer Umč!čenibdli; w Cesarči
Palestinske swatuch nnlčedxtjku Timolaia, DioUdsia, Bausxda Rou
UxUla Alešandra, gesftčxgednoho Ale:axtdra, Npapia a gesstě giUčbo
Diol:psia, zč: cjsaťč Dioklčciana usmrcčUwch; w MaUritani dwaU
bratťj mUčede(jx Ronmla a Sekxmda; w Tridemn sw. Simona
Pacholatka od ZidU UkrUtUčUUtUčeUebo: w Sdšmdč wč Fryǧii sw
Aǧapita, biskUpa: w Brišii sU:xLatixta bisk.; w Shriř sw Seo
leUkta, whžUaUxače; blahofl. Nerty, abbatdsse
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25. Zwčsiowánj Pmmh Nřarie, ancb
wtčlenj Páně.

Skrže hřjch prwnjch rodččů mčlo wrsskerě
pokoler lidskě Ua wěkp od twáře Božj zawršeno
býti, ale milofrdný Búh Uechtěl, abp lidě gako
ppssnj andčlč! Ua wěky žabpmlli, Uěbrž sljbil, že
gtm possle Wkapitele, kteryš by ge ď Bohem
them fmjřil a gim ;tracena prawa fynowjkaopčt
wyžjskal Čtpři tifjre i wjre lrt ěiUily fe ktomU
Uepdiwnčgsssmll skntku wssrnwhanrxlosti a milosr:
denstwj Bošjho připrawy, až konečně Bůh w
maUdrosti fwě U;Ual: še doba giž přjhodnň, abp
lidn swemU Učiněna zasljbcnj koUečnefe whplUila
a „Slowo tělem Učiněno qest“ Tu „poslan gest
anděl Gabriel od Boha do města Ǧaltleǧskčšho,
kteremU; gmčrno Nažaret, ku panně, šafnanene
Utnši, kteremuš bplo gmčno Josef ZdomU Dawču
dowa a gmer panny Marča “ Maria gfauc od
Boha od wěčslosti předrjzexxa za RodixěkU bUdau:
cjho Spasitrle, olewala wssemimčlostmi, a wsseckp
lidi swatostj a sprawedlxwstj daleko přewpssowala.
Gsaucj gesstť w aUtlčm děttnstwj, obětowána gest
od rodičůw w chramč, aby Bohu dnem č norj
slaUžtla, a tU počalp giž ctnosti gegj fe fkwjti
w ;ari a w blesku a; pofud newjdanem W
bdčnj a přč sln;bach Bo.;jch, pťsse fwatý Jero:
Uým, bhwala swatá Maria wždy Ueyprwněgssj;
w zákonč Pcině bpla Učeněgssj nade wssecky, po:
Ujšenčgssj w pokoře, ;béhlegssj w špjwánj šalmú,
wraurUťgssj w láfce, gasněgssj w čistotě a doko:
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Ualegssj we wssech ctnostech Gegj řečč oplýwalo
milostj a sladkostjp anť Bůh stale w Ustech gegich
bdl Qna modljwala fe bez přestánj, a rozgja
múwala, gak prorok Páně di, záťon Božj dnem
i nocj. Qna bděla pilně nad towarysskami
fwými, abp erpcházela galowá a hřjssná řeč
ze rtů gegich, aby neUrážrlp neslUssnýmgednánjm
bližnjho a abp fe Uad ginčx nrwppjnalp. Wzdá:
wala denně chwálU BohU a přč tom Učr neza:
nedbalq z ostatnjch powinnostj.

Gak fwatj otrowě UgissťUgj,trwala Maria
práwě na modlčtbách, a rošgjmala si welká fmi:
lowánj Božj, profjr, abp gčš Bůh nad pokole:
njm lidstěm fe fmilowatč a dáwno zaslžbenčho
kaUpitele feslati raččl, an tU andčl Gabriel
podle nj slal, a takto knj promlUwil: „Zdrawa
bUd milostč plnci, Pan š tebaU; požehnana tp
mezi žcnami.“ Maria Uzřewssjandéla, zarmann
tila fe nad řečj geho, a mpslčla, gakč bp to bylo
pozdrawenj Z řekl gj andčxl: „Nebog fe Mau
rča, neboť gsi nalezsa milost U Boha Yp, poču
Ueš w ščwotč a porodjš fpna a naleweš gměno
geho Ješjš Tenť bUde welčky a spn Nepwpšx
ssjbo slaUti bUde, a dať gemU PaU Bůh stolici
Dawida otre geho, a králowati bUde w domč
JakUbowě na wékp, a králowstwj geho UebUde
ťonre“

Čeho Marča prč rečech těchto bPla pocjtila,
wppfati fe nedá, ani wpprawiti, gak predUstogně
a přesslechetnč w tčch dobách se bpla chowala.
Nepochpbowala ani okamšeni, že prawdiwá gsaU
slowa, kteráš andčl k nj bpl mlUwil, a že skU:
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tečnč se stane, co gj bpl zwěstowal. Me ona
toho nikterak pochopiti nemohla, že Bůh na nj
wzhlednautč ráčil, a gč nehodUaU předťjdčl, abp
k Uskntečněnj tak welkých a wznesseUpch tagem:
stwj, genš od wěků Ulošenp bply, pťispjwala. J to
takč rmaUtilo gi, že fe má matkaU siáti, a fwaU
anenskaU ččstotu, gčž Bohu fwěmu bpla zaslj:
bila, ztratiti. N Uwáščwssi wssech těchto wčrj
otá.qala se konečně andčla řkaur: „Kterak fe to
stane, pončxwadž mnže nepoznáwám?“ Na to
odpowěděl anděl, že fe matkan sire stane, wssak
způfobem nadpřirozeným, diwuplným, a že čistotp
panenskčx Ueerssj, řka: „Duch swat:) wstaupj
w tě a mor Nepwpšssjho zastjnj tobě; a pro:
tož i to, což se z tebe Swatěho narodj, slantč
bUde Shn Božj,“„a abp dokázal, žeBůh moren
gest matkaU gi Uěčnčtčbez Ugmp panenstwj, pra:
wil dále: „Y ap, Mžběta, přijzná twá, i ona
počala spna w stářj fwřm: a tento gest gj ssrstý
měsic, kteráž slowe Urplodná, neboť nenj ne:
možne U Boha wsselikě slowo.“ Tato řeč spo:
kogila pannU Marič anplně, kterčcžw nephlUbssj
pokoře odpowěděla: „Yp, děwka Páně: sianiš
mč se podlě slowa twčho.“ W tom okamšenj
poěala š DUcha swatěho, a „Slowo tělem Uči:
něno gest,“ a Spn Bošj wzal na fe élowěěcn:
stwj a pťťgaw způfob služebnjka, febe saměho po:
njžčl, a gfa Bohem, kn podobenstwj lčdj Uěťněn
gest. Marča ale powpssena gest Uad wsselčkéstršo:
řenj, neboť stala se matkan krále nebeď č země, a
tak anť SPU Božj ělowěkem se stana Božstwj
swého nepozbhl, an Maria panenstwj swého. Ap,
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gakx)to diw Bošskč maUdrostť, milosrdenstwj a láskp
Božj k nám lidem! Poslyssme núbožnčho Gersona
gak o tagemstwj wtělenj Božjbo mlij: „Co si
může nábožnč srdce, frdre wěrnč, srdce lciskaU
hořjrj tU myslitť, co mlUwiti? Pronikmlto nca
wpslownými dobrodčnjmi, kterýchžBúb mU Udělil,
plčefá radostj, a Marťe ď andělp po;drawnge:
„Tpď pošehnanú mezi ženami.“ Dneš fe nau
plúUǧj wraUcná přčmj arriotců a proroků; dneď
počjná se w lůně Marie Wkapčtcl fwčta, genš
gest prawx) Bůh a člowěk; dnrď Uděleno Marii
gmčno Urykrcifněgssj, gmčUo matkp Bošj, dneš
děǧe fe diw neywětssj. Slpsste dčw lcisk;pa miloa
frdeUstwj Bošjho, gegš dnessnj den před očima
Uassčma odhaltxge. Qfoba Syna Bošjbo spo:
gUge fe dneš š přiro;enostj nassj, to gest, nrfmra
tedlm) podroku:ge fe fmrtť, Uesmerý chre fe w čase
narodťtť, twor přčǧjmá fwčxho Stwoixitete; žena
stciwá fe matkan Božj, bcš Ugmp swěho panen:
stwj.“ Tak UábošUý GerfoU.

Mp pak, trochU bljťzepixikroččwsse,powašx:gme
maUdrosti a láskp Bošj, kteráš U wtělenj Páně tak
slawnč fe Uám obgenge, Zako nťkdc gťnde. Pýcha
a hrdost a nrposlUssnostperjho člowěka,ch; Bohu
rowným bptť chtěl nwalčla na naš, geho potomkp,
hněw Bošj a w moc dabla naď Uwrhla; ;ato ale
wykaUpila a wyfwobodila Uaš pokora a ponj;cUost
a poslUssnost drnhřho člowěka, kterýš gfa Bohem
febc samčxho ;Uičil a stal se Uúm rowm)m, stal fe
člowěkcm! „Gako slr;e gednoho člowěka (Adama)
hřjch Ua tento fwět wessel, a slrze hřjch ťxjda a
fmrt: tak i sirše gednoho (Krťsta) sprawrdllwst
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(přissla milosi) na wssrckp lidi kofdrawedlnčxnj ši:
wota.“ (ij. .5, 12. lč“).18.) u Prwnj šeUa
bpla přjčinan pádn nasscho: „Zrna, ktrrani si mč
dal ;a towarhsskU, dala mi ; stronm toho a grdl
gfem.“ J mUsila ;aš drUhá přjčanU býtč nasseho
wpkauprnj. J ;bndil proto Bňh ginaU šeml, šcml
malldrau Ua mjsto possrtilř, šenu pokornan misto
hrdtx, Frml, kterášbp nám Ulohla deiti na misto owore
smrti a hořkosti oworr šiwosa i wěčnč sladkosti, a
šrna ta gcsi:ss))čmxia0 Z tř přjčinp ;agčstč dj fw.
Brrnard: „Zena, ktrraUš gsi mi dal, dala mi ;e
stromU ě;čwota a grdl gflxm, a sladssj Uad med bplo
owocxr slstúm m:)m, Urboť w Uěm ošiwil gsi lnne.
Qworr, kterřť.Ewa mi dala, Ufmrtilo mne; ale
owocem od Marie obdršel gsrm Uow!) šiwot a tak
klctba takčxstr;e EwU Ua náš Uwršená ;mčxnila fc
str;r Marii w pošchnánj! „O hlnbokosiiboharstwj
mandrosti i UměUjBošjho: gak gfan nrwpšppta:
trlžlnj faUdowř gcho a newpstjšitrdlně resty geho!“
(Rixn ll, ZZ.) ,

Kdoš mťlšr takě tč lásky dostatrčmě pochopiti,
ktrxxaUžnáš milowal Bňh, chtě tomn, abp gedno:
ro;rm) Spn grho fe wtělil, a náe.t fmrtj fwaU wy:
kaUpil a fpasil. Rrčše, ;dališ Bňh k fwč! blašr:
nosti Uáo potřebnge, anrb zdali nm wdťk gak:) Učiniti
mťlšemr? thť. mnedle Syna fwřho na fwěs poslal,
aby Uáš prnčil, posilUťl,poswětil, wpkanpťl a fpasil,
co toho bpla pixicšřna, nr:lč geho nrfmjrná láska k
ncim, bjdm)m tworúm, a gcho přewrlčkčfmilowánj?
w Protoš takě feim kanpťtrl o tom náš Ugi:
siťllgc, řka: „Tak welitr Bňh mčlowal fwět, že
Syna fwčxhogrdnorošrnčho dal, aby kaidý, kdoš

307?2?
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wěřj w Učho, Ue;athUl, ale měl ščwot wěčnh.“
(Jan Z, 16.) Q gak pošrhUaUý,gak weleslawný,
gest den tento, kdež nepfwětěgssj Bůh mčlost swan
w UePwrchowatčgssi mjře na Uciš wplýwci a Shna
fwčho ša whkaUper Uasse Ua smrt wpdciwá. Q
wi.;me, gak dlano a ď gak welčkaU wraUonstj
swatj patrťarchowě a prorokowč taUšili, abp fe dUe
tohoto doškalč, a spaser swč Uwčdělč! TU wolalč
k Uebrfům, abh oťxlakowč dsstťli sprawedliwšho; tn
šaš k šemč, abp geg wpdala; tU opčt Qtre Uebe:
skšbo, abp gťš geg seslatč rčxěčl, drosili. „Possli,
gehoi poslatč chceš; Ukaž Uám milofrdeUstwj fwč;
otewixi fe země a whdep Spasitele; rofU depte Ue:
befa šhůrp a oblakowč dsstětefprawedliwčho!“ Tak
wolalč a úpělč otrowč swatj. J kdož bp Ueplesal
dUeď radostj Uepččstssj, wčda, že w dUessnj deU Uasse
wpkaUper počátrk wzalo, a že přčro;onst lidská
a ;ohaweUH obraš Božj w člowěčeUstwU gčUak fe
Ussiechtitč a poswětčtč Uemůše, leč kdpš gedUorošeUý
SPU Bošj scim člowěčenstwj na fe přťgme; „Uebo
poUěwadš pro gedUoho (člowěka) hijch, fmrt a zká;a
anowala: mUohemť che tč w žiwotě králowatť
bUdaU skr;r Ješjsse Krťsta, ktšřjž hognost mčlostč a
fprawcxdonstčpřčgjmaǧj.“ (ij. 5, 17.) J Ue:
mohla se wčna Uasse Uččjmš gčm)m tak aUplUč fma:
šatť, Uež krwj SPUa Božjho, a Učkdo za Uč:š za
hřjssnč U Boha ď tak welkým prosspčchempřťmlaU:
wati fe nemohl, gako Ježjš KrčstUď, Uepwyšssj kUčš
Božj, geUž fwatý grst, erčUUh, UrposskerěUý,
oddčleUH jod hřjssnjků, Uad Uebefa wpšssj, a kterýš
UepotřebUge Ua kašdý deU, Uehprw za fwř hixjchp
obětč obětowatč, potom za hřjchp lidU, Ueboť to
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UčťUťlgedUaU, famčho sebe obťtowaw. (Žid. 7,
26, 27.) Nikdo tak morně pťed Bohem Uciď ša:
stáwatč nrmůše, gako SPU Božj, genž Bůh a člowěk
gest. Co Bůh, gedná dle fprawedlnostč: co člowěk,
o mčlofrdenstwj ;a náš prosi; Urboť člowěkem
gfa zná wiUP nasse a kťehkosti, a přigjmá a bčře
ge na febe; a gfa Bohem činj ža Uě zadost a
fhla;nge ge a přikrýwá fwatostj fwaU. J nemohl
w skUtkU lepssj a Boha důstogněgssj prostředek k
nassemn wpkanpenj nalezen býti nad wtělenj Páně;
protož takě.dj fw. Leo papeš: thbh KrčstUš pra:
wým Bohem Uebpl, nebPlbp nám pomohl, a kdpbh
prawým člowěkcm nebpl, nebplbh ncim flaUšil ;a
přjklad.“ Ll protož přistUpmeš k nčmU š Upřjmnhm
frdeem a plnaU wěraU, očisstťna magjce stdce od
fwědomj šlěho, a Umptč tělo wodan čistaU, a držme
fe pewně wjch a Uaděge fwč!, Ueboť wěrnýť gest
teU, kterýš ;asljbťl, a ssetťme gedni drUhHch w;bU:
ngjce fe wefpolek k lciscxea kdobrým skUtkům. (Zid
10, 22. atd.)

R o z g j m ci n j.

Dnessnj fwátek poskPtUge nám takowč ;ásobh
překráfm)ch rtnostj a wznesseně fwatosti, žeť tčžko
Ustanowitť, co bpchom mělč k roZgjmánj waratč.
Neš ať se nčc Uedj o pokořc Pamch Marťe, o ge:
gčch modlťtbách a rox;gjmánj, o gegj nrwinnostč a
čistotě, o faUkromnostč a tichosti, o mlčeUliwostt a
siromnostč, o lcifcekBohU a blišnij, raděgi gděme
do sskolp wtěleněho Spna Božjho, a Učme fe na
přjkladU geho, gak bpchom fe chowati měli, chremelč,
abh přťgda, š Qtrem přjbptek U náď si wpwolil.
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Zagčsir nčkde tak dokonale rtnosti fc UrnaUčjme,
gako od Krista Ješjssc, chš Bůh a fpolU člowěk
gest Kdo mnedle ;ahanUgc ppchn a hrdost Uassj
w takowr mjře, gako pokora a ponjšenost Krista
Ješjsse? kdo mňše nassi lakomost tak dokonalr wh:
hogťtč, gako chUdoba Kristowa? ,Zdalťš tichost Be:
rčmka Bošjldo nrkrotj Uassehohnčwa? Zdaš poslU:
ssUost Spna Bošjho Uepřemcihá Uassj fwčrhlawosti
a dr;j UeposlUssnostč? Tčchx) ščwot Wykupitele na:
sscho, geho bolrsti a sxmxt přchořkci dusi Uassi tčle:
fnost, geho l.iska whwracj nassi UeUciwčst,geho do:
brodinj pixier)wagj nassr ;ločťlch, geho horliwost
bUdj nassi Urdbalost a gcho wssrmohaUrnost ,;apn:
znge š dUssr wssclikan malomhslnost a UedňwěrU. Y
protoš obraťme se k nčmU a wolryme plm)m frdcem
gako slepx) Ua cestčxU Jcricha: „Je;jssi, fymt Da:
widůw, fmilug fe Uadr mnan! a Uepřestaweyme,
dokad Urnslyssjme; úst grho slowa UtěsseUa „Gdě:
teš, wjra wasse waš U;drawčla.“ (Mar. 10, 52.)

„Učte fe odc Ume; neboť gsrm ǧá tich a po:
korm) frdrrm.“ (Mat. 11, 29.)

„Ponišil (KristUš) sebcxfamčxho poslnssm) gfa

Učiněn aš do fmrtč, a2 to8 do (neypotnpxtěgssj) smrtiuw kixjše “ (Filip.2 ,
„Pička;anj Uowc tšawam wam abyste se mi:

lowali wespolrk gakoš gci milowal gsrm waš po

teli mjtč lciskUgednč k drUhhm “ (Zan 13 34. 35)
„Milngetelč nme, pixčka;anjma šachowawrpte “

(JaU 14, 15.)
„Chceli kdo ;a mUoU přťgjtč, ;apři sebe sčlm,
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a wr;mi křxžfwňg a náslrdngž mnr.“ (Mar.
8, 34.) e

Modlitba.

Boše, kterýš gsi tomU chtěl, abp Slowo Twě
dlc anděla zwčstngjcjbo w šiwotě Panny Marče
tělo Ua fe pťigalo; propúgč Tč prosicjm, abpchom,
gessto w prawdě wěixjme, že Nodččkan Bošj gest,
gegjmč pixjmlnwami n Tebe podporowáni bpli.
Skr;e Krčsta PáUa nasscxho. Amen.

Ziwot fwatébo Jrenea,
lxistupa Sirmenskčbo, Ulllčeknska. (N. 304.)

Dlr fwědeccwj Enfcbčowa w cjrkewnj hčstorii
Uastala rokrm 284, kdpž Dioklrričm wládU řjssena fe
ptxťgal, pro křefťcmh welmč pokogná doba (TUZGAU.
jni.xxr. cxcd(ejzjx. sijsl. čxp. 1.) Swobodně mouhli
wer fwan wh;náwati, kostelp stawětč a ginčxcjr:
kcwnj obixady kancč, ba i U famčho dwora cjsaix:
skřho Uachá;elo fr Umoho křefťanň, grUš stáli U Uch:
wěcssj wčxšUosti a w Uchdňstogněgssjch anřadčch.
anlných třinárt let prokašowal fe Dčoklerčán kU
křesťauům Uetoliko fprawrdlčw!)m ale i laskaw:)m a
mčlostiwým. Na gednan alr, bUď popn;en od fpolU:
wladaixe Galerča, a od pohaslských mlldrcňw, bxlš
wlastnj powčxraU u;cchďrn, přikášal křrfťanp krntě
proxxásledowati. Proucisledowein toto bylo tjm Ukrnt:
Učgssj, čjm erěrkáwaněgi nastalo, a čjm dčxletrwalo.
Wssčckať předesslá pronáslrdowáslj, frownáltdánxe:li
gc ď pronásledowánjm Dčokleriánowým, Urpatrná
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bhla toliko. Y w dobč tč takč Ufmrren bhl fw.
Jrenčnď, biskUpSirmienský, w dolegssj Pannči.

Sw. JreUčUe.š,mUš bohabogltý a welmi mjr:
Ueho dncha a tak owssem hodeU gmčna Jrenč!Uš,
coš tolik eo „Tčchý“ ;UameUa, bpl otrem četUe ro:
dčnh, kdhš si geg ofada SčrmčeUská za bčskUpabhla
whwolřla Wčdělčť dobře, že hodnčgssjho UenagdaU
Uad Zrenra, kterýž bh gako oU š takowaU erhro:
ženostj a š takowaU prawě ewangelčckal: prostotaU
wjrn křefťaUskaUhlasal Zdrahal fe sice JreUčUď
dUstogUost tU přčgmaUti, kdyš ale na UeUstalč prošbp
ofadeků w to fe podwolil a posročrerm Uaknčž:
stwj mčlost Bošj Ua Uěho se wplčla: ah tUd odn
řekl fe maUželkh swč a tolčko dUchownj laskaU gi
mčlnge w aUplUč žiw bhlšdršenliwostč. Geho hor:
lčwost w hlcifčmj slowa Bošjho, gcho fwatý žiwot,
geho fprostnost frdce wszdčlp mUUpohaUú mnoho
Uepratel kteřj; gawsse geg tehdegssij ;prawri Pa:
Uonie, Probowi Ua faUd postawili. ProbUš Uzřew
geg, takto k UěmU promlUwil:

ProbUš. BUd posiUsseUzakonů božjch a obě:
tUg bohmn!

JreUeUš Kdo bohUmobětUge,UepakBohU,
bUde Zatracen

Pr. Nehmčlostiwěgssj ejfařowe přikazaťť, abhď
bUd bohUm obětowal aneď UkrUtUč mUkp podstaUpčl

Jr. Mnč přikašUge zcikonmeho Boha, nechatč
se raděgč UmUččti, Uežli geg zapřjti a dablům obě:
towati

Pr. QbětUg, aneb tě dám mUčitč.
Jr. UmUčjšli mne, ančasten bUdUmUkSpa:

sitele fwčho.



711

anj welel ProbUď JreUea mněčti, coš kdpš
se co nrpnkrlltněgč kaonawalo, ta;al se ho, rka:
„Ephle co pak ktomU djš, Jrenře? BUdešlimedle
občtowati?“ JrenčUš odwere: „Ay, gať obětUgč
BohU fwčmn wp;nawage, gemU; gfem wždp oběto:
wal!“ NpUj pixisslčk němU geho otec a matka,a
žeUa a dčtče a ěeled a fanedč a horekUgjce, lahod:
Uýmč slowp bo pixemlanwalč, aby fe nad Uimč a
Uad mladhm wěkem fwým slťtowal a obětowal.
QU ale fwětčxgssjtauhaU přemošeU odpowěděl: „To:
toť gfaU slowa Pána mčho, Ješjsse Krista. Kdoš:
koli mUe ;apře pixed lidmť, šapřjmť č gci geg pixed
them fwhm, kter:)š grst w nebesich. (Mat. 10,
33.) N protoš wěštc, mogi mčlj: še fe an la:

hodrchmč řečmi ani wýhrčižkamčcjfařowšmi od grhozakonů odwratitč Uedam, Uobr; prwn se fnašjm
toho dofjcč, k čemuš od Boha powolcm gfem“
„Slhš pak pixedre,“ wece k němn ;prawce opět a
oblom fwehlawost fwaU sl;amč těchto ;de, a ssetř
kwětancjho fwčho žiwota a obětng.“ Jrenšnš ale
odpowěděl: „Gáť owssem ščwota fwčho ssetřjm, an
erbětngi.“ ProbUš ho dal opět do šaláře mdr:
hUaUti, kdei po mnoho dnj rošlťěně mnkp fnássetč
mnsil. u Gaký to bog mUsil sw. biskUp š Uep:
fwětěgssjmč cčtp přirošenosti lidskč! podstaUpčtť! N co
mU giUčho dopomohlo kwjtězstwj Uešli nepwixelegssj
lcřska kBohU fwčmU, kterýžto i slabým fjlh dodáwá.

Po Uěkterč!m ěase postawili Jrenřa w ěčrč
Uoci před faUdUaU stolicč wladaře Proba, řkanrjho:
„NpUj občtug Jrem?e, sice tě nehtčžssj trest šastihne.“
Qn ale odpowěděl: „Ciň, ro tč nařj;er, ale coš
podobUčho Ua Ume erěekáwrh.“ NošljceU hUěwem
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ká;al grg ProbUš sllkowit:)mč holcmi bjtč. JrrUřUď
wssak prawťl: „Gá mám gcdnohoeBoha, gchož
rriti od dčxtčnsiwj gskm fc naUčil. GrmU se kla:
Ujm, quš Umr wr wsscxchwěcoch silj a gemn takř
obětngč. Modlám alr, rnkami lidslehmiUtwoixeným,
klančxtčfr Uemohn.“ „Wc;mť si Umrdlr ;a odmčxnlt
smrt,“ ixrkl Probllš. „Mllkh wssak, ktrrýchš gsi aš
posxld;aknsil, mohlytč postaččtť.“ „Smrt, „prawčl
;aš Jrrnčnš, „pixťnčxssjmť šťwot wěčm), pakli mxsty
Ua Umr Uwalenč pro Boha fnčxsijlu.“ Probnď
tú:ňl fe ho dčxle, Uláli nlaUšelkn, dčxti, roričce? QU
ok:xowědčxl: še chmá. „Kdoš bplč mrdle tč, ktrřjš
oUero rak wrlmi plakalie?“ prawčlProbUď. „Mčx:
me ;čxkoUJršjsse Krista,“ dj Jrenčnš, ixkanrj: „Kdo
mťlUgc otrcx Urb nlatkn wicc nršli mnr, Ucnjť Umc
hoden, a ť“oošmčlngr fyna Ucbo drcru wjrr Uršlč
mnr, Urnj Umr hodon“ (Mat 10 37) N po:
Zdwčhna očj fwychkBohU nrbrskch, danfal perč
w;asljbeni qcho awssjnl ostatnjm pohrdage, gistil:
;r krom Bolxa nr; Ua nťkoho TU wcxce;aď Pxo:
bnď k Učxum: „Oběrng m“pon e lňskp k Uim.“ Yle
Jrenčrl:š řrkl: „Spnowc mogi magj Za otre toho
faměho Boha, grmUš gčx sc klcmim; on mňšr gich
oňdránčti, tp pak čjiň, coš twčxho grst.“

Probllď Seti pak mladjkll blccha swčxho,
obctUg, bpch tč Znowa mnčitť nedal

Jreněllš. Cťn, gak fr tobč ljbi. Wssak
U;ixjš gakčk stalosti mť Krčstnď PaU w mUkach
propUgčj

Pr Ga wynrfn Ua tebr Uale; fmrti!
Jr Ga fe banblahoslawťtť, paklť to něčnčš.
TU wPUrsl wladař Ualr;: „Weljm, aby Jrr:
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nčmt, poUěwadž UeposlusseU gest králowských žcikonň,
do řekp UwršeU bhl.“ Nato odpowčděl JreUčUš:
„Gá fe dominal, še mUe :;per UkrU:UčmUčitč
a pak stjti ro;kčxšeš; tpš wssak Uie podobUčho Ue:
pronesi. Protoš tě prosjm, aťxpš lo UččUil a tak
fešUati mohl, gak křesiaUč!fmrtjpohrdagj pro wjrn
w Boha“ u

DůwěraU fwatcho mnše rogirřil se ProbUš
UaUePwhš, a k Uale U pridal aby prwe sťat byl,
a pak do řekh ho;eU Mxlčedek Boťj děkowal Za
to Bohn, gakobp tak dwogi wjtč;UčďpalmP stal fe
allčasteU, řka: „Děkllgt Tč, Panr Ješjssi Kristr,
geUš gsi mi w tolikerd)ch mUkcich abolesiech stcilostč
propňgčiti ráčil, a wh;Uáwěmj fwatřho gmčma twčxho
a UxěčUč!siúwy Uéinil mUe ančastUa.“

thš pixissrlUa most, kde poprawa fe siňtč
mčla, sloščl fwrchnj oděw fwůg a po;dwihna rnkan
fwPch, takto fe modlil: „PaUe Jexjssč Krčsie, gčUš
gsi pro fpaerj swěta dobrowolUě trpěti raěil, dey
ať Uebe fe mč otewře a aUdělr twogč doprowodj
dussi slU;ebUikaTwěho, JreUra, ktermštopro gmčon
Twe, a lid katolčckylrkwe SirmčeUskč trpjm Ga
prosim a xdšý!dam milofrdeUstwj Twe, aďpš mUe
ntilostiwě pixčgmanti a SirmčcUských we wjře swč
Utwrditi ráčil.“ Po sleoUěrUčmodlitbě ťPl i hUed
fťat, a fwatč! tělo do Sawy řekh ho;eno. To fe
wsse stalo rokn PáUč 304 dUe 25. bře;Ua.

Ro;gjmáUj
„SPnowe moqč magj ;a otce toho famčeho

Boha, grUtUš ga fe klcmjm, oU gich múže ochraUčti,“
tak prawčl swatx) JreUeUď kwladaři Probowč,
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kdhš mU Ua frdre kladl, že bUdeli fe šdráhatč bo:
húm obětowati, še fhnowě geho osiřegj. W prawdě,
Búh gest otcrm wdow a sirotkň. Tato mpsslěnka
potěssj šagčstě kašdčho křesťanskřho otce i každě kixe:
sťaUstč matky, kdpž na fmrtedlnč postclč gfanre,
hasnachm okrm Ua djtkp fwě patixj. Zdalčš mošno,
abp Bňh nepmilostiwěgssj o wdowp a sirotky fe
nepostaral, gessto i o ptactwo nebeskě a o kwjtj
polnj fe stárá a ge šiwj. „Zdaliž se můie ;apo:
menaUti matka Uad Uemlllwsxátern fwým, abp fe
nrslitowala nad fynem šiwota fweho? tak wola
k Uam BUh sirqe Usta Jžačasse proroka (49, 15.)
a bpť fe ona šapomrmxla, ga wssak Ue;apomem:
fc Uad tebaU“ Ale Uaopak poUchssler: še Bůh
otcem gest wdow a sirotkň, mci takě osiřalč djtkh
k tomn w;lm;owati, abp fe sslechetnhm a křrsiaU:
sk:)m šiwobhtjm stalh aUčastUP lásky fwčxho Uebe:
fkčxhothc; Ueboť po,šrhnúUj Páně grst nad hla:
waU fprawedliwřho“ (Přjsl. 10, 6.) a požrhnáUj
a mťlofrdenstwj od Boha přigme tolčko newinný
rUkama a čistčrhofrdce, kter:)š eršal UadarmordUsse
fwčx, ančš přifáhl we lsti blččxjmnuswjemU. (Zalm
23, 5, 4.) Takowč takě rošgjmčmj mUsi ob;wlásstě
kašdčho ďlčšUjho pow;bUdčti, aby wdowcim a sirot:
kům ochotně nápomocelt bpl, a mUsi grg odstrassčtč,
abh gťm křiwdp nrččnil aniš gich Utiskowal Uti:
siowanj wdow a sirotkn gest hčjch do Urbe wola:
gjrj Q kešbP Urbhlč k Ualeenj nemťlofrdnj ane:
fprawrdlčwj faUdrowe, ktcřjš bUd zba;ně lťdske bUd
w Uadegi welke odměny zale;itosti sirotkU fwewolUě
bUd odkladagj ďUd Uesprawedliwč ro;fn Ugj. aneb
slUssUegegčch prošbh erUtě osll)chagj Ne apo:
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ijehte, že Bňh fprawedliwý faUdce gest, a že kdo
milofrdenstwj neččUj, milofrdrnstwjtakř neobdršj.

„Qtec sirotků a faUtšce wdow gestiť Bůh Ua
mjstě fwatčm fwčm.“ (Zalm 67, 6.)

„Nepohrdne Bňh pokornaU prošbaU sirotka,
aUť wdowaU, bUdeli wplčxwati řeč lkánj. Zdalčš
sl;h wdowp na ljce UestnpUgj, a woláUj gegj Ua
toho, kterýž ge whwodj? S ljre zagčstč wstUpUgj
aš do Uebe, a Pán, geUš slhssj, Urbnde fe w Uich
těssiti.“(Sirach 35, 17„19.)

„W fandU bUdťšmčlostdný, sirotkúm gako oter,
a ;a mUše buio matre gegich.“ (Ekkl. 11, 10.)

„Wdowě a sirotkn Urbndete sskodčti; Ura;jtelť:
oni wolatč bUdaU ke mně a gá bUdU slhsseti křčk
gegich, a ro;hněwá fe prchliwost má a zbigť wáď
meěem, a bUdaU maUšelkh wasse wdowp a fhnowčx
wassi sirotci.“ (2. Mogš. 22, 22u24.)

„Zlořečem) kdoš přewrarj faUd přjchožjho,
sirotka a wdowp. J řekne wrsskeren lid Nmen.“
(5. Mogš. 27, 19.)

Modlitba.
Q Pane! gehoš milofrdenstwj gest neskonalč

a gchoš dobrota gest newpwášitelná: Uděl Uám,
prosime, tč milosti, abp wšdh stdce nasse a rUka
Uasse chUdčřmU,wdowě a sirotkU otewřjna bhla, a
abhchom čťnjce hogUčx skUtkh milofrdenstwj, Uěkdh
takč pťed trůnem Tw!)m fprawedliwým milofrdeUstwj
dogjti mohlť. Skrše Ježjsse Krista, Shna Twěho.
Amrn.
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Dneš se takč swčtt: WNimč sw Quřrina, mUčcdnika,genž

za eisaťc KlaUdia pro w1rU diwnč mUčeU ZQa koUečUč stat bdltamtčž 262 mUčedeků; w Nikomedii fw ulh, dčwečky, genz
pro ;achowarlj čřstoty z lasky ku KristU BaUU Usmrcena bhla;w
Jemsalč!mč pamatka onoho lotra, (kterx).wúbcc llowe Dišmaď),k
UeUmž Nristuš Pan řxei rúčil: „Gesstč dUeš bUdcš ďe mnan w
ragie W Laodicei sw Pelaqia, bisk pro wer od cisaře Balcnse
wyl)xranšho w Wistorii w HčtrUrskUsro BaroUcia a Dcsideria; w
Galii sw Hcrmelanda, opňta

26. Žijoot fwatěho Hasstala (()čl:štUjUZ.)

KU koUrč třetjho a š počátk:l člwrtřho stolctj
;Uřťl cjfař Dčoklerián proti křefťanům tak Učiramně
šr mno;j ; nichxwer krwj fwaU ;aplatčli, ostatnj
alr poknd gen mohli, Ukrýwatč femnsilč, nechtělč:lč
do rUkaU UpadnaUtč krwešjmiw:)ch pohanů. Stj:
ham)m popřcil fwatý Hasstal ochrannčho mjsta
w palácU cjfařskčm, kdeš fám kxhdlel. Grho ťxpt
stal fe takměř chrámem Božjm, kdeš fc gak dUchox
wcnstwo tak i fwčtsstj lňxč fcha;elč, w postrcha
w modlčtbach BohU slaUšjre a prosircx, abh gr bUd
ščwčti, aUeb dostateěnall silaU o;ťxrogiti raččl, bp fr
anč mUk anč fmrtč nrlrkali pro Ješjsse Krťsta.
Scim paprž fw. Kajnď Ukrýwal fe U Ušho. DlaUho
bpli be;pcčnč pixed stjhagicjm gc okrm pohanú, grssto
se nťkdo nrdomnjwal, žebP křcfťaně aš do palácn
cjfařskčho fe bplč wedralč. Hasstal ;aopatřowal ge
wssjm, črhoš potřrbowalč, dodáwal gčm ZmUščlosti
a poknd mohl, protč ;cikonňm cjfařfk:)m gich hágčl;
ale konečně wP;radčlo fc předre wssr, naěeš wssickslč
k smrtč odsall;cni bplč Stalo fe to ale Uaslrdowně:
Sw. Hasstal šastawage U dwora rjfařskčhoanad
kljčnťka, kPl poněkUd gčst přrd pronásledowanjm.
Tato ťxopečnost byla mU dostč častaU přjle;itostj,
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že negen klesagjrj křcsťanh U wjře opět Upeinl,
ale i drahnč mnošstwj pohanů kU KristU přiwedl;
Ueboť Ua geho orodowánj dálp se dčwnč wěri, tak
že fe chořj U;drawowali a nrmornj Ucihle ku Zdrawj
sirše něho pixichá;eli. Hasstal Uwádčxl ge opatrně
do domU fwčxhoa od papežc fw. Kaja dokonalegi
ge wynčowati pak i kixtjti dal. TPto wěci nemohlh
ale wšdy tagUh zůstati. thš fe o tom powěst
doUrsla k Fabiánowi, wladařč města, rožljtil fe
teUto tak Uciramným hněwem, že ro;kázal, abp Ha:
sstal bc; odkladU i ďe wssemi křefťanp gac a do
hUUsnčho šalciřr Uwršen bPl, kdeš takčwssickni mimo
Hasstala rošličnau smrtj Umnéeni bhli. Potom bpl
takč! Hasstal postawen a wPhrošowámo mU hrop
nými tresth, nebUdelč modlcim okdětowati. Yle fw.
mUŽ mage myst a srdce w BohU ;akotwenaU, Ue:
hro;il fe ani mUk anč stnrti, a kdpžna ro;ka; ro;:
hněwančho Fabiána na skixipec natašen a UkrUtUě
bičowán bpl, modlčl fe ixka: „Ephle překráfný den,
po kterčmš gfem byl taUšjwal, hle hodina Uade wssi
radost mi žádaUěgssj! DěkUgč tobě, Pane Ješjssi
Kriste, še gsi mnr hodna Uéčnil, abpch pro gmčno
twč trpěti mohl.“ UkrUrnjk Fabiám rozká;al swatčeho
mnše i po drUhě i po tixetj mUčiti, wida pak, že
Uad Ujm nefwjtězj, hodčl geg do gámy a pjskem
zafppal. Kxřrsianč pochowali geg Ua dráše Lawč:
kcinskě,bljše ija.

R o z g j m čcn j.

Np, w gak welčkč sslechetUosti, a w gak welikč
kráfe UkašUge se Uám fw. Hasstal, že Utiskowam)ch
a proUáslcdowanHch křestanů tak horliwě fe Ugjmal
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a tak ochotnč pohostinněho přjsiřessj a ochranp gťm
postytowal. Q, gak kráfnč bylo bh takčx, kdyby:
chom i mp geho přjkladll ncislrdowalč, Uršapomj:
Uagjce Ua slowa aposstola Pčmě pjssšcjho: „Na přj:
wětťwost k hostům nešapomjncytr, skr;r Uču;agistř
někteťj, newěděwssr, andčlP w hofpodn pixčgimalč.“
(k Zikx. 13, 2.) Qwssrm grst to wěc Učkdywrlmč
chaUlostiwá, pocestnč a ri;ince přrchowáwati, a wssak
kdo chrr, můšr w kašdřm okamšenj okašowatť, šr
hostinsk!)m grst. Zdaš Urnj w obcť wassj chUdčho
a nU;Uěho, ktrrhšš hladrm ;cipasiamxb aspoň strawh
pošiwci Ue;ášiwnč? Zdaliž nrnj knaleženj chorčxho,
grmUšbh kolikrátr lěpc zpomohlo fe chUtm)m a sil:
Uhm pokrmem, nešli mnoh:)mi lřky. W;pomrňte
si Ua tlbohěho Bašara, grnš pixrde dwrřmi bohatčho
prostopássnjka o faUsto chlrba profj, a šknsitcx, še
nenj almUšUP BohU milegssj Uad tuto! Gak ěasto
stčxwň fe, šr rodičowš Umjragj, sirotkp Uedofpělč po
foťxč ,;ňstawngjce, o gak milosinř bp to ťxylo gčch
prťǧjmati pod stixrchn a ; Uich andčlh wpckowá:
wati. Kdoš ge pixčgjmá, přťǧjmciKrčstaPána. mu
Nrstáwá sr často, še mnohč! rodčnh stihú qedna Ue:
hoda ;a drUhaU: oheň, powodrň, pád dothka, a
coš horssjho gesi nad wsse, šr často onich fr kťčwč
saUdj, Ua rti fe gim UtrhUǧe, še gsan Urwimxčxpro:
náslčxdowánč, a nmo;j ; toho fe radngj, UxidaUce
w ;ármUtkU a w sanšexni gr UG;rtč. Zdaliby to
nrbplo Uepslawněgssj pohostčusiwj: ǧich fr UgmaUti,
gim pomáhatč, gčch těssiti, k Uťm laskawčx a pixj:
wětiwě se chowati a gčně dobrodinj gťm proka;o:
wati. Wčxixtr, še w šádUčxm ginčm milosrdUřm
siUtkU fwaU lciskU a mxtrpnost š neřrstmi bližnjho
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tak Usslechtčlewpgewiti nel;c, gako kdpš opUsstěnčmU
gsme ochranaU a šarmaurenčmU útěchaU. Proto
takč! napomjna naš Bůh skr;e J;ačasse proroka aU
dj: „Bamry lačnčxmn chlěb fwug, a nU;nčr a po:
cesine Uwed do domU swřho. thž U;ixjšnahrho,
prčoděg ho, a tělcm (bli;njm) swpm nepohrdey“
(J;at 58 7) A KrčstUďdj:

„de; ččnjš hodh, powolep raděgč chUdpcha
mdlhch, knlhawých a flephch a blahoslawenp bndeš “
(LUk 14 13 14.)

„W xpotixebáchš fwatýmč fe šdčlUgte: přjwě:
tiwostč k lhostem(ri;inrům) následUgte.“ (ij.
12, 13.)

„Nábošenstwj ččstčxa nrposskwměnč U Boha
a the toto gcst: nawsstěwowatč sirotkh a wdowh
w faUšenj grgťch a nrposskwrněnčho febe ostiojhatč
od tohoto fwěta.“ (Zak. 1, 27.)

Modlčtba.
B Bošc Qtče! J mp gfme hoste na tomto

fwčtčx Tp naš přechowawaš, tp žiwjš naš a ne:
chawaš slUnre swe wpcha;etč nad dobr:)mi č nad
;lhmč Wssr, eo;koli mamcx, gest Twe, Tpš nam
to grn kUšjwanj propngčil Uččňmedle Panr
naš, akxpckwmtjm tak wladlč, gak tp tomU chreš,
a abPchom a;náš někdh nawěčUost powolaš gako
Uxčrnj ssafařowe wěčneho blahoslawenstwj dossli, a
š whwolenýmť Twýmč w nebesich na wěkp hostp
Tmeť fe sialč. Skr;e Ješisse Krista. Ymene
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Žiwot fwatěho Bndǧcra. (N. 809.)

Co fe od Umohých lčdj w dofpělostč očekáwatč
dá, často giž w gegich dčtčnstwj Učkdh dostč ;řegmč
fe wpgenge. Wůkxec owsscm twrdčti si! co Uedci,
ale Ua fw. LUdǧerUseto dčwm)m ;půfobem UaplUčlo.

Sw LUdger, fyU Thiadǧrčma a Lirfbnrǧy,
maUšelU welmč šUameUitpch we Frčsku, Uarodil fe
rokU 743. Gčš w dčtčUstwjoka;owal Ua fobš tak
welikan chUťkliternjmu Učch, že hrawage si, gak
pacholata dělámxagj, lčstp a kňrU gakobp w kUihU
fwašowal. Qtec ThťadǧrčmUš chtčxth;e gcho w!g:
howčtč, dal geg k whchowáUj fw. Nehořť, geUš
toho čan bčskUpstwjUtrechtskč ;prawowal, a Učed:
Ujkem b:)wal fw. BoUifacia. Qd žeika UadaUčho
dobrhm wtipem a chUtj kU prácčaláskaU kU cmostč
pod rUkaU fwatčeho a UčeUčho mistra mUoho do:
bršho oěekáwatč fe dá; a LUdǧrr UaplUčl wsselikč!
očekáwcmj rodičU a UěčtelUwe wrchowate mjie,a
abp fe gak w bašUč Božj tak i w Učerstč ;dokox
Ualil odessel ď powolerm fw Nehore do YUǧlicka
a tam pUl páta rokU pod AlkUčUem, welmi slo:
wňtm)m Učitelcm, w YorskU sstudowal, aUč oka:
mžer tak řka oddechU si Ucdáwagr. Lčta 773 fe
anratčl do fwč wlasti, o;dobeU gfa ctUostmč a
ZUamostj fwatych pjsem

Po Učkterrm ěafe Umiel fw Řehor, kterx)š
Lndǧera gako pra mčlowal Gcho Uaměstek Nl:
berčch, UwažUge welčk:)ch ctUostj a hldeokč Učersti
LUdǧera, wpfwětil geg Ua kUěžstwj,a poslal geg, abp
Frčfům fw. EwangelčUm kcišat. BUdǧčr bpl aUřadU
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sweho welčcepilen. Z žehnal Bůh fwatč geho bor,
lčwostč tak welťkým profpěchem, že mnozj neznabo:
howč Ua wer fe obracelč, hťjssnjcč na cestU pokanj
se dawali i mnošj klassterowe fe zakladalč, kosteš
lowč stawělč a horlčwj a dokonalj dUchownj do
Uich fe Uwcidělč. Sedm let bpl gčž Ludǧer we
Frika na wčnčciPčmě, an lč!ta 784 diwocj Sa:
fowě kragčny Frčskč braUaU rnkaU přepadlč a po:
plenilč Ludǧer mUsel ď towaryssť fw!)mč před fn:
rowým nrpťjtelem w aUtčk fe datč, a newěda, co
počjtť, odessel do Řjma, abp ď Hadrťanem sl.,
papešem, fe poradčl Hadrťan přigal horlčweho
pastx)ťe laskawě a wljdně a tčssčl ho, aby od pro:
zřetrlnostč Bošskč lepssjch časii očekáwal. Lndǧer
fe trdy odebral do klásstera Kašsinskěho, kdež třměř
půl čtwrta rokn trwage měl přjležitost, šákon Be:
nedčktčnský a celč geho zřj;enj poznati a dle něbo
fe zdokonalitť. Tak Uměgj fwatj wssrho, co gčchpotká,
ke cti a chwčclcBožj použjtč. Kěžbhchom takč mp
fe naučilť ze wsseho, což nčcš kolč potká, Zťskn dU:
chownjho nabýwatč. „Sprawedliwčho nic nezar:
maUtj, nechť ho cokolč potkci.“ (Přjsl. 12, 24.)

Mežč tjm pťrmohl Karel Welikh Sasiky, a
l. 787 zmornil fe země Frčskč. Lndǧer Uslpssew
o tom, anrátil fe do osadp swč, a š njm fe na:
wrátila útčcha, důwěra a poklťd do frdrj wěrných
křefťanú, kteixjž se opět k milěmU pastýřč ďchášeli.
BedliwaU geho pěčj tratčlo fe pohanstwj wždp ch
a wjr, a na grho žřjreninách postawenč gfaU Uowj
kostelowčx,šafwěcenj prawčmn a šťwčmU Bohn.
Pak kázal Lndǧrr Sasikům a Westfč:lňm wer
Krčstowlt ď tak welťkr)m prospčchem, že i klá:
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sster, WerdeU řečený, w hrabstwj Markskčm zau
ložčtč mohl.

Karel W. gfa od YlkUina z Nnǧlicka do
FraUraU; powolaUčho Ua BUdǧera po;ornh UčiUěU,
powolal ho ke dworU swčmU a ZkUsiwho co mUie
dústognčho a welebUčho č wssemi cmostmi ozdobe:
něho, poslal geg do wýchodeho Friska, abh tam:
něgssj cjrkew w pořádrk Uwedl a Uowě kostelp
wpstawěl. BUdǧrr přissel až Ua pome;j Dčmska
wssUdeslowo Bošj rošfjwage. J bpl š Ujm Bůh
na restách geho a potwr;owal Učenjgeho mUohhmi
Zci.;raky, ktereš fe Ua eridomých a ginhch chorých
stáwali; tak katolickú wjra rpchle roškwjtala a wždp
pewněgč se Utwr,;owala. Karel, cjfať, gsa mUš
Uábošný a o cjrkew KrčstowU welčce prčliwý, chtčl
BUdǧera ža welkě geho ;áslnhp tjm odměnitč, še
ho w Mčmčǧardefortll, w hlawnjm městťWestfálskč
šemě, za bikapa Ustanowil. (L. 802.) OU fe
owssem protč tomU w pokoře fwč wclice zdráhal,
wida pak žr wsselčkýw;dor gesti marlch, powolil
žádosti wsseho těměř lidU a tak fr prwnjm biskUpem
tohož města stal. LUdǧer šaložčl zde takč klásster
pro řeholUjkanijkh, kteřjžw hlaijm chrámč
slllžbp Bošj konali. Od toho klásitera po řeckU
MonastrriUm obdrželo to mčsto gmčmo Můnster.
K biskUpstwj fročmU připogil takč pět giných kra:
gin, od Učho samčho na wer obrárených, a klál
sstery gegich fwč žpráwě a řj;enj podrobil.

LUdǧer gsa w pjfmech fwatých zběhlh, wpkláu
dal gegich smxǧsl kašdodemxě Učednjkům fwým, a
chtěge wssem UžčtečUým fe prokážatč, předchážel ge
wlastnjm sslechetUým přjkladem, gfa Ua frďe welmč



u723

pixstý, k gčným ale laskawý a mťlostčwý, k sobě
bhl sianpý, sstčxdry ale k chudým. Konawal časte
a wrlmč tnhr posth, nosiwal Ua Uahčm tělr žjněne
raucho a gesstě wsselčgak fc gčUak mrtwil. „Kdo
ro;kossně chowci od dčtčnstwj slUšebnika swčho, po:
tom ho budc mjtč szrUčho.“ (Pixjsl. 29, 2l.)
Mnscl:lč kdy kgakým hodům gitč, chowal fe wždh
stťjdmě, gen o nábošných wěcech rozmlanwánj trpěl
a co neydixjwe mohl, Zaš domň fe nawrátčl. Za
to alr bpl otrem wsscch chde)ch, gim ro;dalwssecko
swč gměnj ťwssrckp dúchodh bisknpstwj fxďčho, těš č
bral ge kU stoln fwčďlml a wrlmi laskawč ď nimť
nakládal, khrdým alr a k„šgewm)m l,dřjssnjkům
proka;owal se přjfm)m, prwm)m a anstUpnhm,
w anixadě alr swěm horliwým, a ;wlássť w hláscinj
slowa Božjho a w čtenj Uábošných a fwatých kněh
bcdliwhm.

Qbrowáltj sw. Llcdǧrra, ačkolčUeanhonnč bhlo,
nrnsslo přcdcr pomluw Utrhačů, „Urboť wssicknť,
kteixjš chtěgj poboinč,šiwč b:)tč wKristU Ješjssč,pro:
tiwrnstwj mjtč bUdaU.“ (U. Tťm. Z, 12.) Někteixj
pjssj o Uěm, že od Urpixátel snad že ;áwčstč chfaře
ofočen bhl gakoťch;adUssjbyl promrhal ijař po:
wolal ho trdU kUdworU, aby se zodpowjdal Po:
slanh pro něho dwoixenjn naležl geg, an fe prawě
brewiar modlj Llldger mll odpowědčl, že hncxd
pixigde, gak mčle geU hodinky fe pomodlj. Drnhčř
i trrtj pošwanj bhlo podobnhm šprobrm odbpto.
Te pilee;itostť poll;člč nepixatele k geho ,šahnbě, rjfaře
proti Učmn gesstč che posstjwagjre. KoncxčUěpřč:
ssedssjho tašal fe rožhněwanh rjfař po přjčině tak
dlauheho messkanj, Uačež Ludǧer odpowěděl: „Ga

Z1eom
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wjm, co Wassj rjfařskř milostč powčnen gsem, wssak
domýsslel gfem fe, že BohU přednost patřj, a že
ochgjce ď njm Ua gčnč wěcč zapomjnatč máme.
J danfám, že gfem fe anč protčwůli Wassj mčlostč
Ueprohřessil, gessto mi ráčila řjri Uwádčgjc mne
w důstognost maU: abpch wždp slUšbě Božj před
slUšbaUlčdskaUpřednost dáwal.“ Tato řeč UpřjmnaU
frdeěnostj pronessená otewřela pogednaU cjsařč očť,
tak še pykage swč lehkowěrnosti, fw. bčsinpa opčr
w staraU lasin, gcho pak protťijkp w Uemčlost
w;al. „Žadný nenj Zahanben, kterhž danal w
PáUa Boha“ (Sirach 2 11)

Swatý LUdǧrr iprč gčnýchpřjležčtostechhor:
ljwal pro to, abh kteřj; se delj, w dUchU shro:
ma;děni bpli, a wesměš každěmU častaU modlčth
fchwalowáwal. Tak kUpř. pjsse, že gednoho sz:
chownjch, ktrr:)ž modle fe kaUřjrj:se Uhlj ro;dýmci:
wal, pokácral, několčkadennj pokánj mU za to Ulo:
žiw uu Gak pak asi mp š modlitbaU fwaU okxsto:
gjme? Kde aš tčkawagj přč modlenj Uasse mp:
sslenkh? „Ne; fe modljš připraw fe k tomU, a
UebUd gako člowěk ktrrý Boha pokaUssj“ (Sirach
18 23)

Lndǧer o blašrnost dUsse fwč a o fpaser bliš:
Užho pečliw neUstál nčkdý w prácech powoláUj fwřho,
ba ani Uemoc Urmohla mU pixcxkčižetiU wpkoná:
wánj Zcho powčnnostj a poďošnostč. Nč Uemoren
měl gcsstě na passčgowan nedělč l. 809 w Koeď:
frldU rannj ká;anj; w dewátaU hodčmx slaUščl mssi
swatan w BislUrbrkU, a k weěerU tam takčř kázal.
Zde o;námčl lidU fhromážděUčmU, že Uastáwagjcj
Uocč Pán Bůh dUssi geho powolei a prosil, abp
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ho w klássteřeWerdenskěm pochowali. Qpůonci
odebrala se siUtečně dUsse geho kBohU.

N o ž g j m á n j.

Welká láska fw. Lndǧera kčjtčmj pjfem swa:
tých a gčných Uábošných kněh w;bU;Uge každčxho
křefťana kU následowánj tč!hoš, gemnš Ua fpafenj
dUsse žáležj; Ueboť čtenj a modlitbp gfaU, dj sw.
Bernard, ona zeraň, kteranž nepřjtele porášjme a
ráge si dobýwáme. Kdo po;orslě nábožUš knihp
čjtá, thčUge fe, gakbh osidel samolaskp Ugjti a
gakbp poknssenj k hřjchU přemori mohl Nábošne
knihh ;gengj Uam wňlč Boij, gfaU Uam gistým
wUdrrm w čaš pochhbnosti a fwětlem gafnym we
tmcich srdce. Naplňngj dnssč fwatýmč mhsslčnkami,
wszlšUgj w Uciš fpasitcdlná předsrw;etj a dáwagj
Uam sitU w ;apan Z hřjssUaUpřčro;erstj Qny
gfaU gako šrradlo, geUž nam oka;Uge sskerP dUsse,
a abpchom fe očistili mocně UaZ dohaněgj; w nich
wčdjme, gak .;namenčtýmč lnčlostmi gfme bhlč po:
hrdalč, gak w;dálesli gfme od dokonalostč křestanskčx,
a co čťnitč mámr, chremeli Ztrá:tn fwaU Uaprawitč
a Určeslčho cjle dogjtč; Uwáděgj U.iš na crstn wr:
doUrj kU fpaser, dodáwagj nám fjl:, abhchom wd:
trwali, a doprowážegj náď po relan panť žčwota
Uasseho. Proto pro wsse dj fw. Nthaslasinď, že
B těžj Uagde fe člowěk po bohomhslnostč taužjšj,
ktcr:)ž bh w nábo.žnčm ětenj l;cxljkxenj Urměl. Zr
ža Uassčch časů čtenj fwatč lichčšmU fwětskčrmn UstaU:
piti mUsilo; šr lid npnj raděgč čte knčhh, kterhmč
fe plodj mhsslenj nerUdUa a rčth Uefwate, a ;e
w mslohčm domě spjsse nagdeš Uecndnč neš modlč:
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tebnj aneb Uábožnř knihh, owssem šiwá a fwatá
prawda gest; ale Zato takč wčdjme: že dcn co deU
starě a dobrř mrawh se tratj, Upřjmnost mižj, wěr:
nost zachášj a Uábožnost hpne! Q kěšbh, aspoň
w dmǧ nedělnj a fwátrěnj knčhU do rnch wzali,
w njž fe zákonům a láfre Božj Uéiti mohan!

„BUid pčllxnějtánj.“ (l. Tim. 4, 13.)
„prtaewch fe pilně na pamcitkl: otců, a ont

UčitčBndaU tebc.“ (Job 8, 8. l0.)
„thládémj řečjBošjch oswěcuge: a roZUm:

nost dáwčxmalččrym.“ (Zalm 118, 130.)
„Wešmi kUihU a po,;ři gi a něinjť hořkost

w bieissr twčxm: ale w čxstech th)ch bUde sladko
gako mrd.“ (Zgrwrnj 16, 9.)

Modlitba.
Děkugi Ti Urplaskawěgssj Božr za wssechnp

prostředkh, kterx)chž gsi mi k fpasrnj mčmU pro:
pňgčiti ráčil; nebo co bh b:)walo še mnr, kdpbhš
Th, ú Božr, mUe ncbhl xďlečoddat a dnsse mč slo:
wrm a tělrm swx)m nebxǧlžčwil! Uděl mi, profjm,
takč tč! milosťř, abhch gako fwatl) Budǧcr Twůg
hlaď w swat:)ch knihách Tw!)ch ke mne wolagjrj
Uslpssel a radostně a horliwč ho poslanchal, skrze
Zežjssc Krista Pána nasseho. Ymen.

Dneď se také swětj: W Řjmě swl Sebastiána, mUč.; tamtčž
swatých mnčednjtů: Petra, Marciana, Jodina, Theklh, KašsiaUa
a towawssň; w Bentapoli, w Libii, sw. mUčrdelň: Theodora,
Jrenša, Serapiona a Wnonia: w Sirmii fw. Moutana a Ma:imh
pro wjm Utopených, lěz swe QUadrata, Tbeodosia, Cmmalmela a
gjných čthťidceti mUčednjkň; w Nlešandrii sw. EUtychia a Umoo
bpch gjných UlUčednjkň; w Saragošse fw. Braulia, biskUpa; w
.TrewlrU sw. Felicia, biskupa.
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27. Žiwot fwatěhoanerta,
biskUpa. (R. 718.)

Sw. RUpert čili Nobert pochá;el z králowskč
rodinh FrancaUZskč, a narodil se asi w drUhč po:
lowiri sedmčho stoletj. Yčkoli o dčtčnstwj geho nic
řjci fe Uedá, o tom pochybowati Uelše, žr od let
pacholetských wřelx)m frdrem BohU slaUščl, w po:
stech a w bděnj še tělo fwčr mrtwil, čistotU těla a
dnsse pečliwě šachowáwal a chUdým wssemošUěpo:
mahal Ueboť mlad gesstě powolcin bpl do WormsU
Ua stoliri bikapslan, giž take ctnostmč fw!)mi wee
lice ozdobowal QU bhl tichx), pjsse žčwotopifec
gebo, a čistp, prosteho frdce a welkc maUdrostč;
slU.žbčBožj lPl horliwý a pln Dncha fwatčho, w
radě bl)wal opatrUý, w saUdUsprawedliwý a ctnostmi
wsselčkýmč gako zbrogi oděný, a gelikož čemU Uččt
fcim dokonale plUil, stal fe přjkladem celě ofadě.
Geho gmčno stalo fe ;a tan přjččUaUtak welice
slawnř, še lidř wssrch stawů a wssrlikěho powolánj
k UěmU zdaleka přichá;eli o radU a požthcin i o
pomoc ho profjre. Nle mnozj pohaUč w tčlesnost
pohřjšeni mr;Utč Uesli kárawč řeči fw. biskUpa, a
abp pogednau geho fe ;prostčli, šhnkli fe a prU:
kili geg potnpně ;bisinpstwj „W ohawnosti magj
bešbošnj tp, kterjž na prjmč restě g.faU“ (Pťjsl
29, 27)

dež fe powěst rošnesla, že fwat. anrrta
Wormsstj wypndilč, požwalho fkrze poslP Theodor
11 wewoda Baworslh, do Ře;na, aby se od něho
wjře kťesiansie nanččl o njš skrše choť fwan, Re:
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ginotrndčď, gakčsi šnámostč nabhl. RUpert opatťil
bifknpstwj Wormskř a shledaw pozwánj to slussnč
b!)tč, okolo rokU697. odebral fe wefele do Bawor.
Wěwoda ssel mn ď relým komonstwem a ď lčdem
wstřjr, Upřjmně ho wjtage.

RUpert nalcšna w Bawořjch frdce a dnsse pro
wer křesťanskaUotewřenř, hlásal wer Krčstowl:
ď welčkým profpěchem. Sám wčwoda Theodor a
ď njm walnč: část wládhků a drcchnč množstwj lidU
dalč fe kťtjtč a do rjrkwe katolickčxwstanpčli. Pod:
porowáU gfa nhnj Rnpert od wčwodh a rad geho,
tjm rázněgč plcnčl powěr:ǧ, wararel modlářstwj a
swětlo žčwota rošfwěrowal Po ssťastně dokonane
prarč w Bawořjch pndřla geg laska i ginhm take
narodUm Učenj o Kristn ;wěstowati J fedna Ua lod
planl po Dnnagi až do Pannče, do dnessnjchUhrr,
a wssnde rošsiwal srmrno wjrp, a možUo, žeč
Slowane Panonsstj ústp RUpertomeč ď nabo;en:
stwjm Krčstow!)m fe fršnámčlč. OdtUd wrarel fe
pěsskh přeš Norikmn a zwlásstě w Dorchn a w staš
rčm JUwawčUm ď profpěchcxm welčk:)m slowo Božj
kázal. Jxlwawinm bhlo trnkráte skoro do kořrn
whwrárrno. Wčwoda Throdor ge opčt ze zřjcenin
wpstawčl, a dal mU gmčno Solně Hradxǧ (Sal,;:
bUrg). Rnpert Usadčl fe na tom mjsiě a založčl
zde nowe ďťsknpstwj, ktere; od wrwodh bohatě na:
dano, grsstč ;a Uassichčasii trwa RUpert, prwnj
bisknp Solnohradský, zastciwal ď thrwalostj Uru
Unawenan powčnnosti swřho aUřadU, a Bůh geho
prarč tak welice žehnal, že geho powěst dalrko ssiu
roko fe hlasala a wssickni geho nabožnostť a wraUcé
Uostt fe dčwčlč
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Kněšj solnohradsslj konáwalč slUšťdpBošj Ue:
gen w sidle biskUpowě Uobrš chodjče po celčxmwů:
kolj a a; do hor Št:)rských wssUde lčd slowem Bo:
žjm páslč NUpert fam gc řjdčl a prare gťm wh:
ka;owala ZprawU klasstera solnohradskěho od Uěho
famčho ;alo;el:čho mornaU rUkaU dr;el w kterčm;
Uegen d:lchownjrč, nobď;č lčd fwčtský fe wpUčowal
ctnostem a bci;nč Bo;j i gim)m wědam

Nrnsslo o blaho ťdlč;njch pečliweho oka ťxčskeU:
powa, ;e Bawořč wer kixesianskaU sicxr piťgalč,
wssak nťr mrně še mno;j me;i Učmč bplč, grnš se
modlam klanelč a wsselčk:)chpowčr ssetixťlť J nr:
moha ď dnchoijmi sw:)mč tčxtodnchownj chorobě
pomocč, nawrcitčl fe do wlasti fwč, a pogaw ď se:
baU 12 mUšúw Učenhch a bohaboǧm)ch, prochá;rl
biskUpstwj a kraqťnh, do nčchš grsstě fwětlo wjrh
křrsianskě Uebhlo Zawjtalo a wssUde ;ákon Bošj a
fwatč! Ewangrlinm o;namowal. Kdrkoli ď pro:
spěchem fwětlo wjry ro;fwjtil, tam takčxUsťanowo:
wal žkUsseUča w ;ákonech Bošjch „;běhlč dUchownj,
frim ale do anawi:xm fe anrňtčl; neboť Zgrwrno
mU bplo, še drn přissel, abp fe ďe fwčtem ro;lan:
čťl a kBohU fe anrcitčl, pro grhoť ěesta chwálU
tak nexmawenč lPl prarowal. Nad tjmto šgewe:
njm bpla grho fhnowkpně, fw. Errnrrnda, grgjš
;práwě swat. bčskUpklásster panrnslý w Solm)ch
Hradech fwčxřčl,Uad mjrn trUchliwa. RUpert gj
těssčl, a abp do wůle Bošj se odew;dala, Uapomj:
Ual, přcdpowjdagr, še w krátkěm ěafe se opěl U;řj
w sláwě nebeskč. Q, kdož ťch si ncpřál ď tak po:
těssitelnaU gistotaU hlawU swaU w hrob mocč po:
loščti? Kdo fwat:)ch Uáslrque, qčm podobna státč
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fc fUašj, můše w deU fmrtč důwěmě od Boha mč:
lofrdenstwj danatč. „TomU, kdož fe bogč Pčma,
dobixe fe djtč bUde w nepposlchěgssj čaš, a w deU
sioUcin požehnčm bUde.“ (Sirach 1, 13.)

Sw. NUpcrc fpořňdaw wsseckpšásežčtostčfwč,
fw. Witala Učedeka fwěho Za Uámčstka Ustanwil
a pak ro Urpdokanlegč přčpraer Ua ,;awosčmj
PáUě čekal. Na Božj hod wclťoUočUj r. 718
slaUžčl grsstě mssč fwataU, podáwal přjtomUčmU lidU
wesebUaU fwátost a horliwci slowa, ač Ua posledp,
k osadě fwč mlUwil. Po slUšbáchBoijch poklekna
modlil fe gcsstč Uěktcrč modlčtbp, a kdhž ge bpl do:
kans, odebrala fe takčx dUssc gcho Ua wčxěUostdUc
27. bixel;Ua.

Ysi padrfcite let po geho fmrti wpstawčl fw.
Wigťl, bisillp Soonhradsk:), kU rti fw. Ruperta,
Uowý kostel bisknpsiý a pochowal do Uěho geho sw.
Zůstatkp ďe Zňstatkp Učedeků geho fw. ChUUalda a
Gtďlara.

R o z g j m ei n j.

Bůh, HofpodiU podciwá mčlost fwaU kašděmU
člowěkU, Ueboť chrr, abp wssčckUčfpaeri kchli; ale
UikomU gi protč wňli erUUrUgr, aUťž koho UUtj,
abp doďrč!slntkp kanl. Qbhwatrlům Wormsiým
podáwal mčlost swaU skrže ústa slnžeťmjka fwěho
fw. Rnperta, ale„oUiZatwrdili stdce swci a Urslp:
sseli gj, aUa klepci Ua dxdčře frřre, a ertrwřelč
gj.“ (dew. Z, 20.) NUo obořili fe a wphUalč
posla milostč. Gak obpwatrlě Wormsstj gchali,
podobUě grdUáldáxrxe takč mp přeěasto hřjssUj lidčx.
Po tnto chwjlčmluijá kUám Hofpodin str;e
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lxsta kněšj fwých poma;aných, ale mnoši gfaU k hlan
gegich hlllssjašatwržrlj. Mno;j poslatlchagj raděgč
fwěta, nešli Boha a raděgi gdan po žcidostechtěla
swčxho, Uešlč po zaljbrnj Bošjm. „Yš dokawad
maličcj milowati bndete dětinstwj, a blá;nč těch
wěrj, ktrrčš gim gfaU sskodliwř, žcidati bUdaU?“
(Pixjsl. 1, 22.) Swčt slibUge, wolň k UcimPán
w kniše Tomásse KexUprnslřho, wěcč čafně a ma:
licherUč! a ď welikaU dhchtiwostj gemU se slanši, gá
pak slibngi Uepwětssj a wěčnš wěci, a ;trnUlč: gfaU
frdre lčdj fmrtcdlm)ch Kdoš mněš takowaU pc:
čliwostj we wssech wěrrch slanšj a mUe tak poslaxlcha,
qako fwětU a pciUUm geho slaUšer bpwčc? Zastpd
se Sčdone, dj moťe,aašadašli wčděti proč? trdp
slpš! Pro malý Ušitrk dlanhaU cestaU fe běšj; ale
pro žiwot Uxěěm)foťwa UohaU se pohne Po cha:
trUč!mždě dhchtčno ťxx)wci,a pro bjdm) per; Umohdp
haUrbne swarp fe děgj, pro marnan wčc a slib
malp UrpěčUge se we dne i w nori prarowatč;
ale hanba pro dobrč Uepomjgitelnc, pro odplatU
UestjhlaU, pro UePwrtssj čest a slawU UestanlaU dostč
maličke Uamcihanj hnrd mr;jwa Zastyd fe tedy,
slUšrbnjěe lrnčwh a bědUgjcj, še fwětari bedliwěgč
ofwčm zahpmltj pracngj, Uržli tp o fwčxmfpafrnj.
Qnčť fe wjre radUgj w marnostech, Uešlčty w prawdě.
Častoť we swe nadčgi zklamani ďpwagi oUi, mogj
pak slibowe žadUčho Urklaman; aniš ten, kdoš mč
důwěingr, ď prášdnaxl propnsstčn ťw)wá. Co gsem
sljbil, dám; ro gfrm prawil, splnjm; fetrwcili grn
kdo wěrně aš do konre w mrm milowanj Gfrmť
odplatitrt wssech dobrpch a silnp žkaUmatel wssech
Uabožnhch
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„Kdo grst slrp:), gedině slUžeďUjkmůg? a
thchh, gediUč teU, kněmUž gfrm poslp fwč po:
slal?“ (J;ač 19, 20.)

„Wolala gfem waď (maUdrost Bošj) a od:
pjrali gste, w;táhla gfem rUkU swan, aě nrbplo
žadnrho kdoďp pohleděl.“ (Přjsl. 1 24)

„Široka brana a prostranna crsta gest, ktrráž
wede k Zahpnmj, a mnoho gest těch, kterjž wcha:
šegj skrxeUi“ (Mat.7

„Shnowe toholo fwěta gfaU opatrnčxgssj,nršli
siǧnowč!fwětla w pokoler fwčxm.“ (Lnk. 16, 8.)

Modlťtba.
Nehlaskawěgssj Bo;e! Trbe pwsim ď nepwětssj

wraUcUostj dUsse fwčx, UešawrhUg mnr Bjdnrho hřj,
ssnjka, a neapomjnch Ua mnr, ktrrx); gsem od Trbe,
PáUa swěho, sr wždalčl; pogd a wolch mne, ať
slxǧssjmhlaď Twňg a anrcilj se do stada ;tracena
owce Twč:. Wleg do skdre Ulčxho plnost sladkostč
a laskp, abpch nršadal ani nrmpslil Ua wěrč po:
zemske a tčlesne, Uobr; che grdťnr mčlowal Trbr
,gen w srdcč a w Ustech Uosil Napiš gmeno fwě
do srdre mčxho, a zákon fwůg Ua drskU dnsse me
whtisknč, a rozUěť w mpslč mč oUrU ohrň, ktrchž
gsi Ua ;rmč poslatč ráččl, achh Tč drmxě oběť po:
kory a skraUssrněho skdcr dáwatč Uwhl. Skršr Zc:
žjsse Krťsta Ymrn

Dneo se takč swěti: W Pannonii sw Nlešnlecxra, wocxina,
genš stat txhl; fw Fileta a Bhdie manžeťkh a Macedona a Theoe
prepida, syml mučednjkň,wwPersii sw UmčednjluZauity szxra
Marota a Narseta, ;x panowauj Sapora umučeuúch, w Egyptč
sw Jana paustewnjka
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28. Ziwot fwatěho Ǧnntranm,
rrále. (N. 593.)

era Kristowa, paklč gi Upřijě srdrem po:
gmrme a gj fe ixjdjme, pňfobj w člowčkn přepo:
dčwne ;měnh. Co bplo prw křčwčxhorowná fe,
twrdost měknr, ;ůřiwost krotne a slowem ělowěk
gako ;Uowa fr rodj. Toho dňkaz máme na sw.
GnUtrgmU.

Gnntram naro;en okolo r. 525 bpl sPUChlo:
tara, krale BUrǧUndskcho a rokU 581 po otcč wladn
nastaupil „Žiwot gcho Uebpl počatečnš br;aUhoUný,
ani; ;akonUm Bošjm přiměřenp, ;wlasstť ne;dr;en:
liwost a fnad gakási Ukrntnost práwem fe mU wh:
t!)katč mňšr. deš ale po;děgč rcxstn etnosti na:
stanpil, bpl šiwot gcho aš do fmrti br;e wssj po:
sskwrnp. Wřrlá láska k Bohu a k blišnjmn pro:
Uikala wsseckp gcho skntkp a hořká ljtost poklčxskňw
a hřjchčxw mladostč prowášela geg po čae.šžčwota,
ktrrčxš bplo takxnčxř řrtě:„rm sslrchetnosič. J Zdá se,
že prožřetedlnosi Bošj klrfnntj a hřjchp geho proto
trpěla, abh pak wstana w pokoře a w důwěrnostč
BohU slanšil, a čjm hlauběgť prwč! padl, tjm wýsse
sc Upnj milostj Bošj pow;ncsl. Z toho widěti, še
těm, ktcřjš Boha mčlngj, wssrckp wěrč Uapomáhagj
k dobrěmll. Kčšbpchom takč mp Učili se ; hřjchů
fwých pokoře a dňwěře a opatrnostč, abpchom bU:
daUrUě hřjchů fe káli a rtnost kanli. „Hixessčl:liš:
Urpřidáwep wjre (hixjchů), ale raděgi č ša pixedesslč
modli fe, aby bpli odpnsstčnčtpbť.“ (Sirach, 21, 1.)

Qbšwlásstě Ua fwatčxmGUntramU sprawedlnost
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geho whchwalowatč slllssj, Urboť anč fám nikomll
křčwdp žcidnčxa šádnčho bex;prčcwj neččUil, aniž pak
trpěl, abp ginřmU komU bešpráwj se dělo, a gakkolč
po smrti bratrňw fwhch Zemj grgich zmocnčtč fe
Uwhl, pro některč kixiwdy, kterč fe mU bPlh stalp:
UeUččUiltoho, nobrž hcigil č brannan rUkaU práwa
gegčch, a ro w fprawedliwčm bogč ,;a podjl fe mU
dostalo, opět gťm a dědčcům gegich ochotnč nawrátčl.

Q Uč:bošnčm gcho sinýsslenj ;wlásstě to fe
pjssr, že, dež gednoho čan na Gothp wxǧtčchta
Ua hlawU porašen wa, těmčř wsseckowogslo ztratiť,
w kagčcnosti dUsse fwě ;wolal: „ijto Uesstěstjm
gsaU Uassj hřjchowč winnč; nasse pěstč nemagj che
takowč silh gako pixedkowč nassč mjwali, neboť nassi
skUtkowč UegfaU tak rtnostnj a fwatj.“ W dUchU
kagjcjm fnússel takč wssecka ostatnj protčwenstwj,
wědom si gfa hřjchůw mladosti swč. Y gakkolč
smrt čtpř siǧmeiw i Uephlnbssjch skrhssj dUsse geho
fe dotkla: podrobčl fe pod rUkU mčlostdnčl,doBoha,
a „w tom we wssrm Ue;hřessis rtp sw:)mi, anč eo
bláznirpčho protč BohU mlUwil.“ (Job 1, 22.)

GUUtram gfa mnš takowěl,w fmýsslch a Ue:
přjtel wssel,dohřjchll tak welik:), nemohl gednostegně
fe chowatč, wida, še gak w dUchowenstwU, tak take
U lidU fwětskěho mUohš a welkčr neřestč fe nalešagj,
gčmčš fe Bůh stcile a welčce Urcišj. Nbp fe tomU
UagrdUaU přjtrš siala, a bá;eň Božj abh opět opa:
Uowala frdce lidská, fwoláwal cjrkewnj fněmh a
mocnhmč slowh nabj;el bčsktlppa ostatnj dUchoerx
stwo, aťxhpowinnostj fsp!)ch pilnč bpli, lčd šúkonům
Božjm bedliwě wPUěowalč, a wssUde rtUosti fwatč
pěstčli, doklč:dagc, že wssech hřjchůw aUčastni fe ččnj,
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kterež fe passj, kdhž dnchownjch prU fwhch pro
hřjchp gegich karati a gčch Uaprawowatť zancdba:
wagj Proto takč přčka;al abp fe nrděle a swatkp
ode wsseho lčdU naleščtě fwětčlp, a wpgma přčpra:
wowáUj pokrmň, abp se dorela Uic neprarowalo,
a abp wssickni slnžbám Bošjm bplč přjtomni.
SaUdrům ale ;aká;al křťwě saxlditč ancb saUd ;e
sebe Ua gčnaU ofobU skládati, tak Uátčskúm dwěře
otwjratť, a kU křťwr)m faUdúm přjleščtost dáwatč.
Zapowědčxl gim takč! darů brátč aUeb ginak podlř
twciřč saUdčtť. Kaě;dý žloččn a kašdci nesprawedlnost
měla přstě potrestána býti, kdekolč geU fexwp:
siptla, Ueboť,gak pjsmo swatč dj: „prssnge spra:
wedonst neirod: ale hřjch bjdnč ččUj Uárodh.„
(Přjsl. 14, 34.)

Slowcm Glmtram bpl tjm aUplUě gčst, že
blaho ;emě gčnak zmcihatč fe Uemúže, lečbp Uábo:
šrnstwj morně fe ro;wťnowalo, kterčržtogedčwčpra:
mcU a Zaklad wssj otrowskč! a sprawrdlťwe wladh
grst Proto pro wsse měl take fwatý kral dUcho:
wenstwo a ;wlasstě bčskUpp we welke wa;xwstč a
takowaU k Učm se chowal Urtčwostj, žc Uikdo Ue:
pochpbowal, J;e w Uich rtj následoldekp sw. apo:
sstolů a náměstkp Krčstowy. QU fe radjwal ď Uimč
w Uepdúlešitčxgssjch zálršťtosťech, wl;kládal Ua Uě
saUd we wčcech č grho famřho se tx)kagjrjch a po:
korně gegčch wr)rokU fe podrobowal. Z tacj biskU:
powř, ktcřjš w čaď erolj proci UěmU stcilč, sl:le:
dalč Ua něm Pčma dobrotčwčho a mčlostčwřho,
;ato ale UeUstUpUěnalřhal, abp práxďo cjrkewnj we
wssem wssnde fe ;achowáwalo. Tak fc stalo, že,
kdpž bisknpstwj BoUrgskče se Uprášdňčlo, nmožj i
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welkř prnj;r podčiwagjre o ně fe Uchá;rli. Král
ale odpowčděl: „Ncim neslnssj důstogenstwj rjrkrwnj
za penj;r prodáwatč, a wám UrslUssjge kupowati,“
a powolal na něrfw. Snlpčrča.

Bpl:lč sw. Guntram starostlťw o dUchownj
blaho poddaných swx)ch, staral se podoťmaU peělč:
wostj takč o gegich tčlefnř dobrě. Qn fe Ucansstěl
Učkdp w marnč a šbptečnč! wognp, anobrž wždh
wssemošně o to prarowal, aby wssetikě rošepře
w pokogč a beš krweprolitj fe Urownalh. K pod:
daným swým ďa)wal nad mer laskaw a práwě
otrowsip ď Učmi gedUal. Kdoi pomorč potixe:
bowal, Uale;l gč U krč:le swěho, ob;wtásstč pak
k chUde bhwal naklončxu, a tak srdečnč ge mťlo:
wal, še wrlmč wrlčkč almUšnP gčm dáwal: Ue:
boť podlč radh Dančcla proroka 4, 24. chtěl at:
mUžnaU a mčloskdrnstwjm k chndým od hixjchů a
Ueprawostj fwých fe ofwoboditč, anať „almnšna od:
pjrá hixjchům,“ (Ekkl. 3, 33.) a wyfwobošuge od
fmrtč wěčnč a Uedopaxlsstj dUssč giti do trmnostj.“
(Tob. 4, 11.) Gak welčre poddanč fwč milowal,
Uká;ato fe w nrhgasněgssjm swětle, kdpš morowá
rcina w ;rmč panowala rokU 591. Nařjdilť, abh
chUd:)m wsse čehokolč potřebowalč, na geho aUtrath
fe daso, a tak wssr ;aixjdčl„ še chořj w nččcmš ne:
dostatkU nrmělč. Sám trwal dnrm č nocj namo:
dlčtbách, naixjdčl wrřrgnš slawnostč a postem fe kál,
abp hněw Bošj od lčdUswěho odwrátil, a konečně
č fám sebe BohU ;a oběť podáwal Ua fmjřrnj ;a
hťjchp lidU. Wůber bPl powahP wrlmč doďrotčwčx,
rád bpl ď kašdým w pokogč, a proto takč Urmnoho
si wssjmal Uraženj a nrpřátrlúm stm od srdce
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rád odansstěl. Pjssr sc, šc, kdyš gchaU dwa od
Frcdeǧmtda nagatj wrašcdlnjcč žčwota ho zbawčtč
chtělč, ale přcd fpáchánjm siUtkU fe prošradčlč, še
gčm prowiUenj odpnstil, fpokogen gfa, že grdeU do
roč;enj UwršeU bhl, druhčxho alc, genš do kostcla fe
bhl Utckl, z Uctiwostč pro chrám Bošj na fwobodU
propUstil Dobrotčwý trnto kUj;e dokonal běh žč:
wota dne 28 břera l. 593 star gfa aš 68 roků.
Swaty Řehoř TUroUskh,ch; fanč!kh bPl a šiwot
geho popfal, prawj, že přč hrobu mUoho Zč:šraků
fe bhlo stalo; gimiš swatost grho se dokaZUgc.

No;g jmčlnj
Gak mčle fw Ǧuntram kU po;Uan swčho

hťjssUeho a Uepoťadnčho žčwota přissel a Ua restU
dokonalostč se dostal: stal fe těmčř zcela Uowým
člowrkem. Na mjsto starpch narUščwostj wstaupila
bašrň Bošj a Ua mjsto hiťchů wstaUpčlp rtUostč
Co pak ale tp o ělowččc ččnjš za pokčmj? Stawa
fe tak ž tebe Uowp člowčrk gen; šige podlř wUťe
Božj, cmeb gesstč gsi člowěk Uč:rnščwh, plU hřjchů?
ělowčk tělefný, ;áwčstčw:), lakom:), hxtěwťw:),w ohaw:
Uostech si lčbUgjrj a nrdbagjrj o Boha? Nci, co
gsi gčš bhl UčiUil k Uaprawenj žčwota swčho?
Mnoholčď almnšlch ro;dal, častolč gsi fe postil?
kolčk dnj a Uocj Ua modlčtbč:ch Ztrč:wil, a slowem,
mnoholiš dobrých skUtkú od tř dobP Uččnil, aneb
kter:) hřjch a kteralc Uč:rnščwost fd fobě UdUsil a
potlaččl? b TP mlčjš? SaUdj tě fwědomj twč?
w Nužc obrať fe kBohU fwčmu celhm frdrem
a „čťU owoce hodUe pokan,“ (Lnk Z 8.) a Ue:
zapomjnch co sw. Tomňš Kempenskp pjssc, řka:
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debpchom kašdý rok gen gedinkaU neprawost wp:
plenilč, br;o bpchom fe dokanlegssjmť stalč. Zl
wssak ěastokráte na opak znamenáme, že gfme na
počátkU obrácenj fwěho lepssjmč a čistotněgssjmč na:
lezeni bpli, Uešlč po mnoh:)ch lctech fwčho před:
fewzetj. Mělaťbp horlčwost a prospjwánj nasse deU
ode dne se zmáhatč; tak ale giš ša Umoho fe po:
kládá, gestlť kdo ch malaU částkU prwnj horliwostč
zachowá. debhchom malě Uásilj sobč Učinilťhned
Ua počátkU, pak bpchom wssecko snadno auď radostj
konati mohlč. Qbrať fe tedp kUPánn a zanechep
hřjchUprch.. Ne;Ustawep w blUdUbešbošm)ch,
před fmrtj chwalU w;dawch BohU ChwalU w;dá:
watč bUdeš žiw gfa, žčw gfa a zdráw oslawowatč
a chwalitč bUdeš Boha a honositč fe bndeš w slč:
towan geho (Sťrach 17, 21 26 27)

„SPUU žhřessčl:lčgsi? nepťidáwep wjre: ale
raděgč i ša prrdrssle (hřjchh) modlč fe, abh bpli
odesstěnitobě“ (Sirach 211)

„Pomni, oded gsi whpadl a ččň pokánj a
prwnj skUtkhčiň.“ (dew. 2, 5.)

„MUž br;bo;np nestpdatě;atwr;Uge twár fwml:
ale kdož Uprjmnh gcst, Uaprawnge restU fwan“
(Přjsl 21, 29 Joel 2 12 18; Řjm 6, 19;
LUk 13 13)

Modlčtba.
O Bože! genž nršadaš fmrti hťjssnjka, Uobrš

abp fe kal popatř milostiwě na krehkost lidske přť:
rozrnosti a Uassč fnahU milostj fwaU podporUg:
abpchom skr;e Uefmjrne mčlosrdenstwj twe hřjchnw

swhch odesstčnj, setrwán.j w slUžbě twč a konečnč



739

i odplatn usetrmalým zasljbenaU ssťastně obdrželč,
sir;e JežjsseKrlsta Syna Twěho. chn

Dxteš se takč swčtj: W Cčsarci Balcstinske sw Briůka
Malcba a Alcšandra UtUčedekU; Tarsn w Cilicii sw. Kastora a
Dorotbea, mUččdUskč:;tamtéž sw Fileta a towaryssu; w Nfrice
sw mUčedUstč:Noǧata a SUtkošsa a w Řjmč sw Sišta, papeže;
w NUrsii sw Spca, opata

29. Žiwot swatěho Enftachiazp
opata. (N. 625!)

Nsi w polowici srdmčkho stoletj Utěsseně kař:
tala wjra Kristowa w kraginách národU Němrckšho,
w čemž fe zwlásstč záslUha Umichů welčce wychwa:
lUge. Me;č těmiw mnichy aniká fw. EUstachiUš
aneb EUstasiUš, opat klásstera Lll:owienskřho, Býwalý
Uěrdnjk fw. KalUmbana, od něhož tento klásscer takč
zalošen bpl.

EUstachiUš pochašel ,š kragťnp BUrǧUndske a
z rodU welmč w;nrssrnčxho KolUmbaU whchowal
geg tak dokanle, žc ctnostť geho se daleko žaičly
a w;nessem) geho rod přcwýssowalp Teměř 600
mUšú wssrho stawn a wsseho powolanj podrobťlo
se geho zprciwč, a wssickni tak pčlni bpli w Uásle:
dowánj gcho fwatčho přjkladn a tak ochotni U
wpkonawanj ro; ka Uw geho, že až milo bplo se
podjwatč, gak welika gednompslnost mcxzčnimi pa:
mlge, a gak gsaU wefcxljbe; ropnstilosti, a gak
bohabognj bež trUdUompslnostč EUstachťUš bpl ale
takr mUž we wsselike kaznč Bo;j w:)bornč šběhl:)!
On fe postjwal často a welmi dlalcho, modljwal
fe tč!měť dncm a nocj a o wěcech Bošjch stalc pre:
mpsslowal K chUdým Byl welmi sstědrý, o prj:
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cho:.j a cč;čnre Uad mer pečlčwý, a o ččstotU ko:
stelů welčce dbalP Geho dUsse bhla tak aUtlčho
cčtU, že ď lkagjrjmi fam plakawal a nad hřjchP,
ž nčch; se mU lčdč! byli špowjdalč, sl; se zdr;etč
Uemohl Baska, mjrnost, wljdnost a bašen Božj
bhlp hlawnj a šcřkladnj prawidla, kterx)mčklasstrr
a geho obhwatele zprawowal Učednjkp fwc nch:
raděgč napomjnal: abp bpli pamětlčwč, še se fwatj
otrowč zapjranjm těla a Umjranjm fwětn do kra:
lowstwj nebeskčho se dostalč. „Protoš bratřj mogi,“
dokládciwal, „wp gste podnčkli bog překrňsný, č
snažte fe, abpste powolánj fwčxmn dobrými skUtkh
wšdh ch a wjr ;adost Uččnilč. Mnčchůw pak po:
wolánj gest neppředněgssj, abh widy přčnásseliBohn
delitbl: ččstall, negsaUre si nččrhoš swědomč, cobp
tjščlo fwčdomj grgčch, gakš o tom Hofpodťn w EwaU:
gelťnm pixika;Uge, an dj: še kdpž se modlčtč chrcme,
od frdce bratřjm swým odestčtč máme, paklč proti
Uám fe protčwil, a šeerdestjmeliblčťnij fročmn,
že takč!ncim neodpnstj Otec náš, ktrchš gest w nebesich.“

EllstachiUš stáel gakošto ;knssexcha opatrm) mUž
we welkč wášnostč U wssrho lčdU a šwlásstě FraU:
caU;skh král, Chlotar, tak wclťkaU w něho měl
důwěrU, že ho ď mnohx)mč e;emaUP wyslal, qbp fw.
KolUmbana whhledal, a opět do FrancaU;sia pxřč:t
wedl. Mkolč fe EUstachčUš ď nepoixj;eUaU nawrútčl,
a Uad to gesstě lčsth přčnrsl, w Učchž Kolnmban
krč:le pro některě poklčxskpdňtkliwě káral, proto pixedce
Urpřčprawil fe o pixj;eň králowU, ano gako prwč
tak Uhnj takě mnohých mčlostj a welkých dobrodčnj
byl aUčastrn. Sprostčw fe takto poselstwj fwčho
Uspořádal wssrckh Záležčtostč klússternj a rošťaUčiw
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fe ď bratrh odessrl knárodům pohansiým, abh gim
w tenmostech modláieských pohřjšeným fwětlo fwěta
zwěstowal.

Nrpprw přissel kWaronkňm, a odtUd fe ode:
bral do Bawor. Bčdč!bhli mU welmi powd.ěčnč,
a poslaUchalč wljdnčho ka;atele ď neljčenaU radostj,
a š welkaU ochoenostj wer křrfťanskal: a křestfwatý
přčgjmali. Nle EUstachiUš bpl takč mUž dokonalý,
be;e wssj zisstnosii, wljdm) a přjwětiwý, a kam
koli přissel, wssUde skrže něho Ušdrawowali fe Ue:
nerj a chořj a ginč zá;račnř wčxrčfe dálh. EU:
siachiuš zůstawil Uowým osadcim maUdrř dllcho:
wenstwo, kterčš Ua pološeněm giž šákladU rjrkrw
dále w;děláwalo, fám pak dokonaw aUřad fwůg, Ua:
wrátil fe opět do klcisstrra fwčho. Zde ale Způfo:
bil mU gak!)si BlǧrestinUš mnoho bolestj, neboť Ue:
tUpil tolčko grn ká;nč klássternj, ale prstčl fe takř
wjrh katolickř a Upadl w blUdše) a mnoha bratřj
lich:)mč slowh ša febaU potúhl. Marnč fe Uamáhal
fw. Eustachťnš Uepokognčho a ncxposlllssněhobratra
na prawaU restU Uwoditč, me;č oběma mUži roz:
siUpowala fe wšdh wčxtssja wětssj meu;rra, aš pak
koUečněAǧrostinnš fwčho opata Ua rjrkewnjm fněmU
w Matiskoně Z ;rrstnčho Učenj winiti fe opowášil.
Otá;čm gfa, cobp protť Ellstachiowi předněsti měl,
nťčehoš newiděl, krom roho, ťctonU: Učj, abP kašdý
z bratixj lšjcč fwaU křjšem šchnal, a abp, kdož do
domU wchášj aneb z Uěho whchá;j, kixjšem fwat:)m
fe šnamrnal. Mimo to nařjkal si na Uěho, že prý
při mssi fwatč mnoho modliteb odixjkáwá. up Na

?e,)Tak nazwallý o tťech kapitolách.
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tpto žalobp odpowěděl Eustachčnď: „Mně se šdá,
že nenj proti wjře, ťdyž člowěk lšjrč fwaU aneb
gčnanj UádobU křjžem ;Uamená, neboč zUamenjm
křjše lame fe moc a fjla Uepřátelfka, a kdpš tomU
cheč, abp bratřj wpchažegjre aneb fe wracugjre fwa:
tým křjě.emfe šUamenalč UaplňUge fetolčko ro .Žal:
mčsta dj: „Hofpodčn ostřjha tě ode wsseho ;leho:

ostřjhepž dusse twe Hofpodin Hofpodin ostřjhey
wgitj tweho ť wygťrj tweho od tohoto čan aš
č na wěkp“ (Žalm 120 7 8) Mnohe pak
modler mpsljm, še cjrkwč wjee profpjwci nežsskodj
Neboť kdež fe Bůh pilněgč hledá, tam fUá;e fe
Uagde, a kdež fe modlitbamč silněgť klepá, tam hog:
něgč propňgč:lge fe nám milofrdenstwj geho. Na
žádUaU wěc Uemáme tolťk fjly obětowatč, gako Ua
modlitbu, protoš takč náš Krčstuš Uapoijá:
„Bděte a modlete fe abpste newessli w pokussenj;
a fw Aposstol prčkazuge, abpchom beš pťrstánj fe
modlilč.. .J Uenjť ,;agčste Učr tak U;ttečUeho, nčr
tak profpěssneho, gako mnoh:)mč prošbamč a Ue:
Ustálými modlčtbamč k stwořitelť fwěmU wolati.“

Tpto imnohč ginř řečč ofwěděilčE:lstachčowU
erčUnost w dostateěnč mjře, ossemetnostpak a lšie
wost Nǧrestčnowu. EUstachiUš gfa mnš frdce mjr:
Uč:ho odpustťl mčlerád Uepřjtelč swčmU, a ochotně
rUkU k fmiřenj mn podal, i Llǧrestinm podrobťl fe
sire opatowi fwemu, wssakale ;e fe to npřjmně ne:
stalo, než gen Ua oko, bpl oU č wssčckni piiwr:
ženrč geho od Boha dčwm)mč nehodami stjhanč
a UahlaU fmrtj trestaUč Enstachiuš od te doby
mage poUěkUdpokog, wynafnašowal fe, a to sirel
Ue bez profpěchll, zlř fjmě od AǧrestťUa rozsetě wp:
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kořenčtč a whplenčtč. Geho fpančlě cmosti wzkm:1
dilp mU mnoho přj;niwrů, a nmošj mUžč lciskaU
Božj rošnjceUč hrnUli fe k Uěmu do klcisstera, žá:
dagjce, abp od něbo cestcimBošjm wpUčowáUč bplč.
Což oU wida, a že geden klcisster pro tak welkčč
mUošstwj Učednjků Uepostačuge zUamenage, založil
gesstě některča žprawowal ge po mnobá lčta opatrně
a fwatě, až geg koUečněrokU 625 Hospodin do Ue:
besičho fjdla powolal.

R o z g j m ciU j.

Co fw. CUstachčUš od Nǧrestčna fnásseti mUsil,
to často Uciš takě potkciwci. Kdo š Uáš UemUsilqd
klewetnjkú a Utrhačú wssrlikč přjkořj fnásseti? Cj
čest a dobrě gmřno Uebplo od gizliwěho gažhka
šprZUěUo? KomU Uebhlo fpjlcino? Kdo Uebhl po:
tUpeU, kdo Uebpl pohaněn? Kdo padl do úst kle:
wetnjků, wzpomeň si na chowcmjfw Cnstachia a
přeřjkeh si, gak o tom fwan) Tomciš Kempenský
w 28 kap kn. 3 pjsse: „SPUU! nermUť fe, dj
oU, kdh; Uěkteřj o tobě zle fmhfslegj, a mlij
čehoš Uerad slhssjš Maš fam o fobě horssj wěcť
mhslitč,a za to mjtč, že Uikdo siabssj Uad tebe Uenj
Krcičjšli podlč dUcha, UeďUdeš mnobo na slowa
prchawa dbati Welikciť gestiť maUdrost w ;lh čaš
mlčetč, frdcem kBohu fe obratiti a pro lidske po:
fUZowan fe nčkoliw nermaUtitč Ne;akladeh pokoge
sweho w Ustech lidfkhch; Uebo bUdto že dobře Ueb
zle twč činh whklcidagj, negsi proto člowěkem gi:
nhm. Kde gest prawý pokog a prawá sláwa?
Zdalč Ue w BobU? N kdo lidem se ljbiti Uežcidci,
a pro Uelibost lidsiau we strachu Uenj, bogUěho
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pokoge požjwatč bUde. Nebo š Uezřjzeněho mčlor
wanj a marUeho strachU wsselčkx) Uepokog frdre a
roštržitost fmpslů pochazj“

„Trestalo:libh Uáš gč; č to srdre Uasse: wět:
ssjť gest BUh Uežlč srdce Uasse a zna wssecko Gest
ližebp Uáš srdee Uasse nrtrestalo, meime danáUj
k BohU.“ (1u ZaU Z, 20. 21.)

„?l kdo grst, grsstobp wám Usskodil, bUdetelť
Uásledownjcč dobrčho. Ale i trpjtelť co pro spra:
wedlnost, blahoslawrnj gste StrachU pak geqčch
Uebogtr scx,a UekormUťtefc“ (l Prt 3 13 14)

„Neopčtng slowa zlčxho a twrdčxho, a UebUdeš
Umenssen“ (Ekkl 19 7.)

Modlčtba.
Qšbrog Hofpodčne! ošbrog srdre mčr trpěliwostj

a tichostj, tak abpch žláskp kTobě reid snássel, rož
o mněžlost lidsleč:smpslčla; ale itoho mi mťlostiwču
propúgččtč raěčž, abP skdce mč wždy ččstč bplo a
dUsse má abp nčkdp txm wčUnan fe UeUččUčla, rož
klcwrtnj gašykowč wpprawngj. Za to Tě prosim
skršc ščxsllchpJršjsse Krista, Wkapčtrle Uxeho, grnž
š tebaU a ď Dnchrm fw gest žiw a kralUge Ua
wěkp wčkUw lern

Ziwot fwatého Jonlisse a Barachhsia,
bratťj, mUčedUskůw.(R. 328.)

DlaUhý čaš požjwali kčxesťančw žrmi Perskč
žádaUrjho pokogc, aU tU král Seipor w 18tčm roku
fwčho panowčmj roškášal, aťch chrámowě křefťansstj
fe rUssťli, klásstrrowč zapalowal“i a křefťanř po celč
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zemč aby fe gjmalč a Uásiljm č wsselťkýmč gčnýmč
prostředky k;apixenj wjry fe UUtilč. Město HUba:
ham ;akusilo šwlassť geho přjfnosti UslysscwssrJo:
Uáš a Barachysiuď wlastnj bratij ;mčsta Bethafa,
že tam Učxktrixjkřesťcme bhli gati, pUtowalč tam,
aby gčm stálostť dodali. Dewčt zagatých wPredilo
krew fwaU pro Kristae

NrdlaUho po grgčch odprawenjbplč oba bratřj
proto gari, že UmUčem)m zmnžilostť dodáwalia gich
Uapomjnali, abh fe raděgč žčwota Uešlč Krista od:
řeklť. SaUdee, přrd něhoš pohnánč bplč, napomj:
Ual gich, abp dlr ro;ka;ll krcile králňw, t. g. Pcr:
fkčho králr, slllncč a hwěšdúm fe klaněli. Oni ale
odpowědělč gčm w trnto rozum:

„Mp bUdeme k wánl mluwiti, alr popřegte
Uám po;ornostč, gaká fe na mnše mandrč a Ua
fandrr slussj. Gakožto sandcowč máte faxuditč dle
fprawedlnosti. ere, nešli siUrtrlnřhokrále, máte
toho poslallchatť, gčxnťwňm ro;um a maudrost dal,
Boha totiš, Pána nebe cl ;cxmě, gehož moriwssťcknč
dnchowč gfaU podrobrni, genš čafh měnj a wssrcko
řjdj, a od Uěhoi takč wy fwan maUdrost máte,
abyste fprawedliwě saUdili ty, kteixjš gako wy lčdčr
gfan MP waš ;apřčfahame, abystr Uam Upřjmně
ixekli, ktrreho ;apřjti mošno, Uebrskeholi čťli po:
;emskěho? wěčnčhoti čilč pomjgrgjrjho? My fe
klanjme gedťllrmUBohll, Stwoixťteli nebeš a žrmě,
Uikolť pak marnčxnm stwoixrnj.“

Takowými řečmčro;hněwanč, U;Ualč faUdrowr
ža dobrčx,ťxratry th od sibr oddělitč, Uačeš Barachpsil:ď
do tmawčxhožalaixeUwr;rU grst, Jonaš ale na faUdU
zůstal; neb fe domujwalč, že geg Uhnj k zapřenj
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přemlij. dež pak UamáháUj gegich žádaUčho
účťUkU Ucmělo, kášal Uepwyšssj fUdj (MagUď)
fwatčxho mUčedeka metlami a kaowčtými holemi
bjti. Jonáš ale trpčlčwě mUkp tp snássel, bez pře:
ftčmj fe modlr: „Boše otrůw Uassčch: Ybrahama,
Jfáka a Jaknba, chš gsi nciď od wččně žáhubp
wpswobodťti, láskaU swaU rol;njtitč a kprawče wjixc
pixčwčsti ráěčl,ubUdiž ;welebeU. Rač mne w pixj:
gemUaU oběť pixigmanti. Grdmšho šádal gfem, a
to wždp BUdUwhhlcdáwati. (Zalm 26, 4.) Qd:
řjkám fe slnšb;x slUUce, měfjce, ohUě a wodp. Wě:
řjm w Boha Qtre i Spna i Dncha fwatčho, a
kromť toho Boha Ue;Uám.“ TU ;adrhlť mU prowaž
Ua UohU, a wlcklť geg Ua lrd, kdež až do gitra drU:
hčxho dUe ležrtč Zňstal.

K wečern toho gesstč dne BarachPsiUď přč:
wrden byl, grmUž řrkli, šr bratr geho giž bpl obě:
towal. „To ge leš,“ žwolal BarachpsiUď, „gá dobře
fwčho bratra zncim a wjm, še marUým tworům
klaněti se UebUdce Sltlssněgssj gest, abp krúlowč!
a kUjšata a wssčckUčroZUnmj tworowč čest, slčle
a klaUěUj wšdciwalč TomU, geUš co Uepwětssjho č
Uehmrnssjho gest stwořil, gehož faUdůw rožUm Uex
Pochopuge, Urwýslownč sláwp nikdo nepogme, a be;
gchošto pomorťšádm) člowěk žiw bx)ti Uemňše. Ne:
boť on wsse (;achowáwá, anťž fcim čeho potřchge;
on wsse řjdj a sprange, a Uiěrho od Uáď Ucšádá,
Urž abPchoUt geho swatč gmčmo požnali.“ SaUd:
rowč slxǧssjcetak dňra;Uě řcěi, Ufchli fr, šc faUd
až do Uori odroěj, abp prý snad přjtomnh lid od
UctěUj slUUce k pošncinj gediUčho Boha fwrdrn Uebyl.

deš konečně Uoc Uastala, kášalč fndj po
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dlaUhem ď Barachpsiem se hádánj ž;awr želešo na
rUce mn přiložitčřkaUce: „Pnstjšli, bnde znamenjm,
žeď fe Krčsta odřekl.“ Qn ale odpowěděl gim:
„Zádnčho nepnstjm, ale obxepro Krčsta drčetť bUdU.
Pakli ale těžssj mUkh mč přčprawčtč hodláte, nUše
erdkládrptc ď Učmi.“ Tato zmnščlostpopndčla hněw
sandců aš kzůřiwostť; ť nařjdčlč tedp katanům, abh
mnčedlnjkowč rozpnsstěnč žclezo do UofU, .ooj očj, do
Ussj a do ňst lilč, coš kdpš se Uemilofrdně whko:
nalo, do wě;ch odweden grst,a za Uohn powěssen

Z rana drUhčho dne přčwedrlt gest opět Jo:
Uaš a bpw od fandrů ta;aU, galbp mUledowe lože bplo
fwčdčilo? „Wčřce mně “ odpowěděl, „ng BUh,
w Uěmš dUsse má odpočjwa, gesstě mť Učkdh tak
pokogne noci nepopřál, a žádna mč grsstě, poknd
fe Upamatowatč mohU, tak sladkoU býtč fe Ue;dala.
Wžpomjnan na mnkp Zešjsse Krista bploť mč pra:
menem erýslownčx ntěchp“ SaUdcowčx;aď na to:
„DlaUholimnedle gesstě bUdeš wzdorowatč? Ephle,
bratr twůg odřrkl fe gťž“ „Qwssem,“ odpowěděl
gčm opět, „ga wjm, xe gťš dawno se odřeklfata:
Uasse a fpolkn geho a obětowal fe Krčstu Žiwot
Uaš grst simě genž fe ro;sjwá w ;emi, abp w bU:
dancjm žčwotě w;rostlo U wččnan slawU“ Na to
ale řeěrno mU: „Bloudjš Jonassi! Ne;polěhep se
Ua wasse knibp, ktcrčxšgčžmnoho lčdj šwedlh. “ „Ba
arcč,“ odpowědělJanš, „cšwcdlh mnoho lťdj; ge:
gčch marnompslnostť, Ucboť kdož si Umnčrnj PaUě
rozgjmá, gčst gest, žc Ue;blandj.“

Po takowx)ch řečcch ká;ali mn fandrowč prstp
U rUkaU a UobaU Ufckatč, coš kdpš se stalo, ixeklč
kataně, ňfmčssně Ua roztrallssenč aUdp Ukašngjce:

32dd
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„Wiz, zde ro;sili gfme aUdy twč, pofečkep aš
wj;rostan, a mnohem che gich mjtč bndreš.“ „Gá
gich nrpotixebUgi,“ ixeklJonáš. „Bůh, genž mne stwo:
řčl, obnowj Ume přč nowěUs bUdancjm stwořenj.“
anj nwrhli ho do kotle naplnčnčho ro;pnsstěnan
fmolan, kteráš ale, Uic mU UeUbljšjc, wsseckawhtekla.
A tu gegteprw dali pod lčš a Ukrutně ho mačkalč,
pak thdaldsse geg rošfrkalč, djlh geho těla wme:
talč do wodp a střešili mjsto, abp křefťanč fw.mU.,
čednjka poěrstnčx pochowatč nemohli.

Po Utracenj Jonásse bpl opěc Barachpsiuš
priweden a přrdbčxžněUapomrmxt, abp qu frban
mčl slitowúnj. QU ale prawčl k Uim: „Ze Bňh,
grnš geho tělo bPl ntwoixil, geg takč w;křjfj, a že
faudrowě tčto i škrálem fwým někdh před faUdnaU
stoticj těhoš Boha státi bUdaU.“ A tU fe pronesl
grden fandce w tato slowa: „Učiúme tomu po:
grdnaU komxc. Nasse prodlllšowánj Urážj krále.
S lidmč toho drUhU nčc fr pořjdťcčnedá, anislowp
anč mnky.“ O, kčšbp takě náš an slowa ani
mukh ; restp prawč nefwedli. Ale popatixmr na
žiwot fwúg, a tUť UstrUemr, gak nad Uámč řrčč
anlisně, Ulamá sláwa, žádost gměUj, aneb strach
protiwexxstwj panugj a š rrstp prawč!, owssem že
aUZkč, ale kU radosti wěčnč wedach, šwňděgj, a
w propast hrox;UaUUwrhngj! ou

Gednompslnč tedp Ustanoweno, abh w tělo
Barachpsiowo Uapjchalp fe ostrě ostnp a sspičatč
trUj, a pak aby podoben gešku po ;emi wálen byl.
Wssak gesstčneměli tyranowč namnkách tčxchdosti,
U:)brž rošká,;alť, abp fe mU do úst ro;pUsstěUá fjra
a smola lila, takowčto mnk;: fprostilp ho bjdnčxho
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žiwota dne 29. prosiUrelčta 327. Abušcčataš, wěrný
přjtel fwathch bratřj, kaUpťltěla grgčchod Perssanú
za welkh penjz a portčwě gich pohřbčl.

Rozgjmcin
„Kdož si smrt Jr;jssr Krista rošgjma, gčstgest,

še chblaUdj,“ těmi slowp hagil sw Jonaš prawdp
Učenj Zežjssowa A dogista měl plnau prawdu;
Urb wjra, pro kreraUž SyU Bošj ščwot fwúg obě:
towal aponěm tisiretčsicuwmnčedekU, prawdčwa
bhti mnsi Proto take fwata gestprawda: že do:
konalh křcsťaU, bUdsi w gakčxkolč okoličnostč žčw,
Uigak ;blanditi nemůže; UčrUj Kristowo gest mU
fwětlem Uade slUUcr gasněgssjm, a ějm čistěgssja fwě:
těgssj nasse srdce gest, tjm gfaU takč swětlegssj a ga:
sněgssj Uassr Ucihledp. Agak bp l;e bPlo w blnd npad:
UaUti, kdyš UciďKristuď Učj! QU podciwá nám Uěenj
neh;ralegssj, whněngc Uáš powčnnostem ť onhU a
k blišnťmn. Kdož wlcidU mci a pánčxm gest, teU
w nčrnj gel,donachášj pijtele nepwěrněgssjho w kašde
prjpadlwsti, pijtele, grnš uepochlebngcančšklamrpod:
daný se ale Učj, proč a gakbp xnělposlaUchatč Uěenj
Kristowo gest fUdij prawidlem w fandn, bogow:
Ujkn pramrnrln zmnžčlosti, otcňm žcikladem dobrčho
whchowanj,aafpnnm podUětcmk laste W Uěm se
Učj bohatec ;bo;j swrho dobře Ušjwati a gakby
Ugjti měl dablowých osidel a ščchUby, chUdh se ale
Učj trpěliwostt, a U;itkUm; chUdobhwpplýwagjcjm
Slowem, prawh ťřefťanstoge takměř Ua rohranj
čafnosti a wěčnosti, Umj wssech přjpadnosti Ua:
le;itě Uwažowati, anobrž může č až k trůnU
Boha fweho fe powšnčsti Q djkp, Uefějslne djkp
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BohU, že w cjrkwč fwatč katolickč nám naroditč se
popřál.

„Mp Uepřťgali gfme dUcha tohoto swčta, ale
DUcha, kterhš gest z Boha, abhchom wěděli, ktcrč
wěci od Boha darowánp gsaU Uám. Llle tělesný
ělowěk Uechápá těch wěrj, kterěž gsaU DUcha Bo:
žjho, Uebo blá;nowstwj gest gemU.“ (l. Kor. 2,
13. 14.)

Wsselike pjfmo od Boha wdechnUte, Užčtečne
gest k„Učenj, k trestanj, knaprawowanj, kthěenj
wsprawcdlnosti, abh bhl dokanlh člowěkBožj.“
(U Tim 3 16 17)

„Ga gsem, deežjš, resta, prawda i žťwot“
(Jan 14

„Kdo 6Uáslcdnge mnc, nechodj w temnostcch.“
(Jan 8, 12.)

Modlčtba.
O Bože! genž gsi fwětlo swčta, oswěť tcm:

UostčdUssemř, a thč mnr swatč wúli swř; a
Uedoansstěg, abpch kdh šapomněl Ua zákon twůg,
za kterýš Tp žiwot swůg si položil. Wňle Twá
bUdiž mi po wsseckh dny žčwota měho swataU, a
přřwodiž mne kTobě, k pramenn wěčnčho žiwota.
Ymen.

Dneš fe takč swčtj: W Hetiopolř sw Corisla jabna qehoz
srdce pobaUčw zuriwosti whrwaliasuedli; wNitomedii sw Bilto
rina a Pastora a towardsfů mučed.. w Yfricc sw Llrmoǧosta
Mašknla a SatUra od Wandalů za panowéxujGenseňka pro wer
UmučeUdch;tčž sw. Sekunda, mučednjla
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30. Ziloot fwatého Kloirina,
mUčedeka. (R. 130z)

Sw. Kwirčnnš bpl za cjfcnťe!7Adrčana tri:
bunem čilčdůstongkem we wogsstčijskčm. NU:
reliUď nepwpšssj wůdcr, dal mu k ostřjhanj fw
Hermefa, wladaře městskeho, ď tjm doloženjm,
abp ho bUd po doerem aneb po zlem kmou
dlařstwj naklončl Nle Buh chtěgeoslawiti gmer
swě obratil Kwirčna, č dcerU geho, fw. Balbimt
č wesskeren dňm geho a mnohe gine wězně Ua
wjru křesťanskm:

Kwirinuo chowagc se dle rozkazn AUreť.čana,
wessel k Hermefowi, a měl mU to welire ža zle,
že, gsa mnž Urozem) a opatrný, raděgč w;nessene
fwe dUstognostč se odřjka, nežli wjrp křesťanske,
dokládage, že we wrlkěm bludu gest, mpslj lč, že:
bpchom po smrti ginčho žiwota očekciwati mčli;
po fmrtč, prawčl, ro;padne fe tělo i dUssew prach
a popel a nic, zhola Uic z Uich nebUde Nlc
fw Hermeď odpowěděl že důstognosti fwe neza:
wrhUge, anobrž že gi toliko za dustognost Uebe:
skaUwpměňnge, ;a dňstognost, mkteraž na wěkp tr:
watč bUde J ga gfem se druhdp těmto wěcexn
fmawawal a domnjwal gsem fe, žebp naš pou
zemský žiwotskutečně cosi podstatmxho Uebpl. . ale
fwatý papež Ylerander, genž podobně U wězenj
gest, ginak mUe o tom poučil. Tu poěal Kwiriu
m:ď Nlerandrowi zlořečiti, a obrátč se kHermefo:
wi, radil mU, abp Krista se odřekl, abp Uwá;al se
opčt w aUřad fwůg a we swě šbožj, a k rodčUě



752

fnxč!abp se nawrátil; i slibowal mU nxe gmčm:
Nurelianowě odpnsstěUji mťloftl dež alr Her:
mrď na swřm stál, a statnč wjrp swč hágil,
doložil Kwirčnnď že mali w budaucj žiwot wě:
ťiti a Boha křesťanskčxhoza prawřbo Boha mjti,
nechť pry buťd Hermeš do wězenj kAlelandrowi
anrb NlePaUdrr srm k Hermesowi skrze siraže
se dostawj. „Bndčž tak!“ odporrěděl Hermeš.
„Gá půgdU m,dnj,“ prawil na to Kwirťn, „a
ztrognasobnjm wazby Ale:androwh a trogj straž
wpstawjm, a řckUU mn, aťxp k wcxčrrU zdr U trbr
fe dostawil a budeli to nwci učinitč: Uwěřjm“
J stalo fe Ale:ander rbyl w nrytešssj wažlxll
dáU a strážr fe trognáfobně obsadčlp. deš fe
zetmjwalo, wessel anděl Pánč w podobě pacho:
ljka, nefa hoixjrj pochodni, do wězcnj k erran:
drowi a sprostiw ho wazrb, nwčxdltagně k Her:
mrsowč do pokoge, w domč Kwčrina opatrnť
U0aroťaxnčxho W určitaU dobu pixčsseltakě Kwi:
rin a wťda pokog oschený a oba fwatčx mnže,
an se modlj, zděsil fe, alr domýsslrge fe, žebp
fe toto wsse pomorj gakýchsi kanzel kxplo stalo,
Uwěťiti nrchtčl. Nn ale Hermeď stále na nťho
dolčhal, a nántjtkp obratně nwararrl, prawil ko:
nrčnč: že má dreru na xrda.nj, twáťi sire sličné,
alr woletem pončxkndzhpzděnan, Uždrawj:li gi, že
rad w Krista uwěřj „Gdčziž!“ odpowěděl Nle:
randrr, „a piiwed gi rpchle kr mUč do žalaťe,
a wezma oťxogrk můg, wlož na l:rdlo dcrrp swe,
a rano nagdeš gi zdrawan “ „er gak pak tě
w žalaři bndu moci hledatč,“ tazal se Kwirin,
grssto npnj w domě mčrm fe Uachazjš?“ Wiz
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mUedle,“ odpowědělAsr:ander, „še ten, kterýž mne
sem dowedl, dřčwe nrž th fe anrátjš, opčt mne
do žaláťe Uwede.“ Asi Za hodinn pťissel skU:
tcčně Kwirin kžalářč a ohledčxwal strášr a zámkp
a záworp č pcčetč, a znamenage, žč wsse gest ne:
porusseno, otrwřcl, a wčda Nlerandra w tuhých
wazbách, zděsil fe a padna Ua kolena prosil, abp
za Uěho fe modlčl, bp ho nezastčhl hněw Božj.
Yle:ander těssil ho, řka: že Bůh Uechre fmrtč
hřjssnska, Uobrš abp fe obrátčl a žčw bhl, a že
Pán Ješjš pťčbčt gfa Ua křjžč, gesstě za tp fe
modlil, ktcřjž geg bhli Ukřtšowaltl anj přta
wedl Kwčrčn dcern swau Balbinu a prosil, aby fw.
Aleraňder co prwč bhl sljbčs, takř fplUil. Papeš
kázal mU, abp gda wssech zde Uwě;rrxých křesťanů
powolal, což kdpš fe stalo, položčl obogek fwňg na
hrdlo drerp geho, kterážto i hned nedUhU fwšho
fprosscěna bpla.

Mezi tjm anrcitčl fe Kwčrinnš še zaga:
thmi křesťany a wčda, že dcexra Balbčna ncduhn
prosta gest, padl Ua kolena a wp;náwal Krista,
a brzp Ua to i š relým domem fwhm od sw.
Alrrandra pokřtěn gest. S njm bhlč takč! osiatnj
wězňowč křtěnť. Kwirimlď propansstěl ge Ua swo:
bodU; Uež oni chtěli raděgč pro wer Umřjti,
skrze njž daufali obdršetč odpusstěnj hťjchů a fpa:
fenj fwě, a protož nepřigali milosti geho. Tpto
wěrč douesl grdeU ze strážnhch žalářr k LlUrea
lčanowi, a zpráwaU fwaU hněw geho tak we:
lire popudil, že Kwčrčna bez okladU powolal, a
ťekl kněmU: „Gá tě mčlowal gako fhna fwěho, ale
tp gsi mne zklamal, od Ylerandra swedeU gsa.“

323:?
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Načeš KwčrčnUď: „Ga gfem se stal křesťanem!
Chceš mne Utratiti? chceš mrskati? chreš mU:
čitč? Ga giný UrbudU, Ueboť ť ostatnj wězně
kU wjie kresťansie qfcm přťwedl, a propansstěl

Žfem gr, ale Uechtelč odegjtč Prosil gsem takělelandra, papcše, a wznessenčhomUžc, Her:
mefa, abp odessli, a onč těž nechtěli, řkaure:
Zesiliže gsme měli pro hřjchy fwč Ufmrrrni býtč:
tjm ochotnčgi mufjme pro Krista ščwot Uafaditč.
Gá gťch prosil, abp wssťcknč, kteřjž pokixtěnč,gfau,
odcbralč se a obdarowal gfem ge nowým a bj:
lým raUchrm, gak toho wjra Uasse žádá, alr
onč dpchtěgj po kornnč mUčednčckr, gako žj;nj
lrwhard po laupežč. Uččn ďe mnaU npnj gak fe
tobě ljbj.“ Tcmi reěmč na Urywýš rozhnčwan,
kašal NUrelčan, abp Kwirinowi pro tak ralchawe
řeči, Zak sr doxnnjwas, Uehprw gašyk wpřežali,
pak alr Ua skřčpri geg mUčili. Wťda ale, že
fwatčho nxUže mUkami k zapixrnj Krčsta nepřč:
UUtj, wrlel, abU mU Uťali rUre a Uohp, pak ale
i hlawn fťali. jSmextě tělo geho bplo zqfúm k,do:
zeno; alc křexsťaněpochowali ho w Uori wedlč
dreihy Appiowp, na hřbčtowě sw. Prěterta. Lčta
Pánč 130.

Po swatčm Kwirinowi bpli také ostatnj kře:
sťanč odpraweui; meži nčmiž se zc gmčna me
děgj: fwatý Nle::ander a sw. Hlxrmeď, pak Her:
mefowa sesira, fw. Theodora a sw. Batbina,
Kwčrinowa dcera, kteraUž YUrelian kfobě po:
wolal a wssrlťk:)midUwodp gi Uaďj;cl abp Krista
zapťela; ale Balbina gfaUc plna Ducha fwa:
teho odpowčděla: „Proč nUtjš, bjdniče, wěrne
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křesťanp, abp od prawřho Boha odstnpowalč a
klaněli fe wěcem, ktrrrš nic negfan Twogi otrowe
blaUdilč, wp)wagjre modlp, a proto bjdně zahp:
Unli: wssak take tP, Ukrutnjče, než fe naděgeš,
šabynrš grssto lťdi Untjš abp Stwořitele fwřho
opUstili a něme a hlnche modlp wzhwali“ Kppž
Llnrelian gistil, žebp Zupitcxr, k němUž fe Ni:
manč! modlili, Stwořč:elem fwěta bpl, odpowěděla
fw Balbčna: „BUh twng, Jupčtrr lPl fmilnje
kem a ci;oloťnjkem Uepwětssjm, a protož ntxpon
chopUgi ktrrak ho Bohem Uazywatč mUžrš. Bůh
prawh gest fwatp a sskwrnp prost: kdož geg
w prawdť ctj, fpasen bude; kdož ale o Uěho
nedba, djln ď njm mťti nebUde Tp wssak,
gessto gemn se protiwjš a prawe rtitele grho
mnčjš a Ufmxrngeš, gak medle obstoqjš před
twařj grho? Nrboť přťgde fam Kral a Buh naš
Kristuš faUdťt žiw:)ch i nxrtwd)chwrssťercho fwčta,
a třásti fe bude nebe a zrmě a wphlazrni bU:
dan hřjssnjri še zrmě ,šim)ch. Gcho přjchod bnde
hro;ný gako blesk, a krok gebo gako hronlobitj,
gakž prorok o tom w žalmu fwědči, rka: „QbeU
před oblččegem grho a wůkol něho bxnťe silna“
(Žalm 49 Z.) N opět: „Ohrň předegdegeg
azapalj wnkol Uepřatelpgeho“ (Žalm 96 3)
A chrešli wčděti, co o tobě mlnwj prorok a o
tobě rowných, slpš: „ZahpnaU hřjssnjri před
twarj Bošj; a gakož plpnr wosk od ohně, tak
zahpnaU hřjssnjciod twaři Bošj “ (Zalm 07 3.)
Q fwatych pak kterež ty tak zUřiwě t beze wssj
prjčinp pronáslrdUgeš dj: „Sprawedliwj ať bo:
quj, a radostj ať poskakUgj přrd obličegem Bo:
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žžm, a ať se kochagj wr wrfrlosti; nefprawrdlčwj
a hixjssnj trestáni budaU Ua wčkp, a fjmě bezbož: x
Uých zahpnr.“ (Žalm 36, 28.) e A to se stanr
wssjm prč:wrm, nrboť zaslepčl Bábrl frdrr grgich
a srdrr wasse, a nepoznátr Stwořitelr a Spa:x
sitelr swěho; kterěhož kdpbpstr znali a wěřili w
Uěg, ctčli bystr ho a klaněli bpstr se mU: mou
dlamč pak a bohy fdm)mč, rUkaU lidskau Utwpře:
nýmč, pohrdali bpste a zničelč bpste ge.

Těto a tak welikě maUdrosti odolati ne:
moba AUrrlian, otázal fe, kdebp tomU wssemu
sr bpla UaUčila? Načež sw. Balbina řekla: žr
Kristuď, S;m Božj a DUch fwath .skrze ústa
gegj mlUwi, nrboť psáno grst we swatěm Cwanx
grlčmn: „deš před wladaixci před krále wedeni
bUdete pro mne, Urmpslete, kterak a ro bpste mlUu
wilč: dčmoť bude zagistě wám a w tU hodčUU
ro byste mlUwili; nebo negste wp, genž mlnwjtr,
alr DUch Otce wassrbo, genž mlnwj we wáš.“
(Mat. 10, 18u20.) Na nepwýš rozhorlrn,
wphrožowal NUrrlťan swatě anně, že UebUdelť
modlám obětowati, k zprzněnj gi dč:, abp od
nj odstaUpil DUch fwatý. dež ale Balbina
siatně sr bsánila, ixkanc: že cokolč protč wúlč se
gj stanr, DUcha swatěho ze srdre UezapUdj, anw
brž Dnch fwatý že odstanpj od nčho, gelikož
hřjssnskgrst: rozkázal gč Nnrelian neyprw UkrUtnč
mUčitč, pak alr Ufmrtčti, abp prý swým whu
mlaným gazykrm gčných nrswáděla. Po nj
bpla lakř fw. Throdora, srstra Hermefowa, Ua
smrt odfaUzrna. QbaU panen památka fe ctj
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w cjrkwi kťesianskč, oněno dne Z1e břrzna a těto
dne 1. dnbna.

Rozgjmánj.

Nediwme fe tomU, aniž se nad tjm horssme,
widjmeli, že kdo se zálcžitostj Božjch Ugjmá,
často od nepřátel potlačcn býwň. Zdaliž se po:
dobně newedlo sw. Kwirinowi, geho dceři fw.
Balbině a wssem osiatnjm mUčednijm Božjm?
BUh zaqistč toho dopansstj, abp wěrnj geho
Učednjcč protiwenstwjm stjhani bplč. Proto ale
neodstUpUgme od prawdp, a sprawedlnosti se ne:
spansstěgme, bpťbpchomipodlrhnauti muscli, gessto
bp protiwnjri fwjtězili; raděgi se ale těssmetjm,
že prawdp hagjme; nrboť blahoslawenj, kteřjž
protiwenstwj trpj pro fprawedlnost „Pamatngte
Ua man řeč, kteranž gsem gá mluwil wám,“
dj KristUď (Jan 15 20.) „Nenjť slnžebnjk
wětssj nežli Pan geho Pončwadž se mně pro:
tiwilč, i wamť se protiwiti bndaU: gestliže řeč
maU zachowawali, i wassi zachowawati bndaU.“
thčzstwj pro sprawedliwěho záležj w trpčlč:
wosti, kdpž protiwenstwj pro fprawedlnost tichau
a BohU odewzdanau mpslj snássj, a tak aš do
konce fetrwá. Tak swjtěžil Kristnď nad nepřáa
telp swými. QU nešstaupil ď křjže, alc modlik
se za protiwnjkp swě. Komn těžko gest w proo
tiwenstwj wptrwat, pomni gen, že:

„KristUš mUsil mnoho trpěti, a tak ngtč
do sláwp swě.“ (Lnk. 24. 26.) A že prawj:
„Chrelť kdo přigjti za mnaU, zapři febe sám, a
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beř swůg křiž na kašdý den a ncisledUg mne.“
(LUk. 9, 28.) A rrč w dUssč fwč:

Hospodin ofchenj mč a fpafenj mř, kobož
fe bUdU bátč? Bhť powstala protř mne wálka,
w tomť gá danfati bndU.

Modlčtba.
Q Bože a Pane můg, kterýš gsi konánjm

zázraků a morj UčeUž swčxho newěrU a powěrh
šhladil: račiž prosime tě, fkrze přjmlnwn fw.
Kwirčna nám milostiwč propůgčiti, abh náe.?takč
fwětlo fw. wjrp twř oswěrowalo, a oheň twě
lásko abp Uasse srdce šahřjwas, tak abychom rádčx
wykonáwalč skutky, kter:)mž nciš wjra twá fwatá
Učj, skrze Jržjsse Krista. Ymene

Žiwot fw. Jalm, pťjgmjm Klimaka.
(Rraše)ž.)

Kde a kdp se bpl fw. JaU Uarodil, ď gi:
stotan řjri fr nrdá; wssak alc podobá fe prawdě,
žc fe narodil w Palestčně okolo roku 525. Giž
w mládj řjkasi Um Scholastikueé, z čehoš fe sandj,
ť;e welmi Učem)m býti a Urwssede wtip mjti
musil. Počjtal tcprw ae.! 16 let, aU fe mU swět
a marnosti gcxhoznechUtily; tjm pak pnžen byl na
anssť fe odcxbratč a tam ofamotnčxl:) ale BohU
aUpsně ;afwčrenh šiwot wěsti. Klásstrr na hoře
Sinač lržjrj byl tchdp aUtoěčsstěmgčho. Gedm
mnich, gmčxnem Martprčl:ď, UeUčeUý sice, ale
w restách Božich wx)borně zbčhlý, stalfe Učitelem
a mistrem grho. Mladh žák odewzdal fe mU ď
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tělrm i ď dUssj, a nawodem geho ččnil nročeka,
waltý pokrok na restč k fpasenj; fnaše fe žadostč
těla potlačiti, wůle fwe fe odřjcť, we wssem, rož
prawrbo gesi, býti ochotně poslUssUym, Uaružčwostč
UdUsiti, a mysl a frdre nepossťwrnčnč Bohn za:
chowati. Gfa konrčně dokonale wyrwičen, wy:
bljdl si geskpni ža obydlj, několik homc od klau
sstera w;dalman Zde Upnj bUd se modlil bUd
pracowal, ancb rozgjmal, aneb nabošne pjfně zpja
wal. Pracj rUkaU doba)wal si potrawy,x a pra:
rnge wždy Ua Boha mpslil. W pokrmu si ne:
wpbjral, byl ale tak střjd.mě žiw, žr se zdcilo,
gako by wjre pobledrm Ua pokrmh Učžli gich
požjwčxnjm se žiwil. Eo mU whbhwalo, občto:
wal chndým. .Žiwá wjra Janowa, geho pewná
dňwěra, geho horliwá láska, geho skranssenosi w
modlicbách, tUhost kčxšně, zapjrcinj frbe famč!ho,
ochotnci poslUssUost, náklonnost k chUdým, wljdnost
ke wssem, a mltohř gčllě ctnost, i nemohlp dlauho
Ukrptě býti, leé daleko ssiroko powěst o Učm fe
roznesla a množstwj lidU přicházelo kněmn, pro:
fjce ho gedni o radU a o poxnor, drUj;i pak o pože:
hnčmj a orodowánj, a ginj zaď o ponaučrnj, a
anedenj kU swatčmn žiwobhtj. Me;i nimi bpl
takř gak:)si Zfák, Umich, genž nad mjru trápen
bhwal tčeškompslnostja Uečisthmi mpfslčenkami. Toho
pogal Jan, wpslyssew žcidosti grho, řka: „Nuže,
fpml mňš, modleme fe wespolek; Bňh milosrdnp
neoslyssj zagistč modlčtbh nassj.“ Y w tcxm oka:
mženj opnstila Ubohčxho mnicha i těškomhslnost
i wsselikci Uečistota. „Modlitba kořjrjho fe oblaky
proUčkne, a dokudš fe Uepřibljžj (před trůn Božj)



760

nepotěssj fc, aniž odstaupj, dokUdžUepopatřj Nrpx
wpšssjz“ (Sirach 35, 21.)

dež žiwot fw. Jana tak sslechetný ďpl,
kdobp se nadál, že bh take nepťátrlp mjti mohl.
Nle zde na swětě nic Urnj dokonalčbo, a žiwot
třrba febe swětěgssj Utrhačných gazpkúw nengde;
Uež ale práwě tjm ctnost nassr se zkaUssj a Utwr:
nge, dUchdňwěrně k BobU fe pozdwihUge, a mpsl
od pťjlepků swě:ských fe oěčssťugr. Tak takč nčkteřj
z mnichůw záwidčxli nábožnřmu Janowč důwčrp,
gakaU lťd k nčme měl, a nemilostiwě mU fpju
lagjce, prawilť, že pokrptcčm gest, a po marnčx
cti a chwále bažj. Qn ale poznaw přjčinU ge:
gich newole a pohorssenj, po celý rok přjfně ml:
čenj zachowáwaul. Dokonalě to fwědectwj neljčeně
pokorp a potlačer fwě wůle. ij zahanbeni
poznali Utrhačowč neprawost swaU a přissedsse k
Uěmn snažně prosili, abp otewra ústa, opět útěchU
a spafenj w frdce lidská rozfjwal.

W rcxce 600 wywolilč ho bratřj gednomp:
slně za předstawrnčbo fwěbo, a on mUsil ač bez:
děkp zpráwU wssech mnichů toho okrsskU na se
přčgmauti. Qd lč! dobp podobaso se, gakobp
požehnánj Božj w kraginách těch fe rozhostilo.
Na geho proďbU minnl hlad, wypráhlaU zemi
swlcxžowalp aurodně desslě, a bobabognost fe rozs
mábala; Ueboť Jan gfa ode wssech clěn, wsseckp
takč přinUtil, abp wrlebnčxbo geho přjkladU náa
siedowali. Napotom ale fepsal Ua snažnaU probe
blahosl. Jana, opata NačthUnskčhospiď, abp bra:
třj měli prawidlo, dle něhož by se řjdčtč moblč.
Tento spiď se gmenUge „Nebřjk rágský;“ w řera
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ťěm gazpku fe alc řrbrjk gmenuge klimar; proto
se gebo spifowdtel nazx)wáJan Klčmakllď. W do:
tčeněm welmislawnčm fpisU wpUčUge fwato) JaU
ctnostem še žiwota těch Swatých, kteřjš mU oson
bně zšxámi bpli.

Ctprh rokp zprawowal fw. Zan mnichp na
hoře Non o welikx)m prospěchem: wssak geho Uep:
wřelegssj přánj bplo, abp složiti mohl břemeno
toto, ktcrěž bez toho nerad a o báznj na fe bpl
přigal, a abp opět w saUkromnostč a tichostčBohu
slaUžiri, a k bljzkč fmrti fe připrawowatč mohl.
J složil skutečně aUťad opatský a w anstewně,
Thola řččenč, modlitbamč a fwathm rozgjmánjm
BohU slaUžil, až geg Hofpodčn k sobě powolal
dnre 30. března r. 605, w 80. roee wčka swěho.
„Crhož žeidagj sprawedlčwj, dáno bUde gťm.“
(Přlslo 10, 24)

R o ; g j m ci U j.

Gako wssickni fwatj, tak takě fnx. Jan Klč:
makUď wph!)bal fe wssrm swětsk!)m hodnostrm a
ctnosti fwř i obdrženř milosti Bošj co nrppokor:
Uěgč ransskaU temnostč přčkrhwal. J nenj osse:
mrtněgssjho a lstiwěgssjho nepřjlele nasseho fpafcnj nad
chlanU a Uad marnan sláwu fwčtfkan, tak že ge:
dnjm okamšenjm o mZdUa ;áslUhn mnoholetč! prárš
fe přčprawitč a olaUpitč mčxi.eme. Nrpřjtel Uáš
Uemoha gčnak náď podwrátiti a fobť podmanitť,
čekú pošorně, aš bpchom fe wclkau pracj Ua w„;ne:
sscm) stUpeň dokonalostč dostali, a potom ossemetně
fe k nám laUdj, a tU předstawllgc nám, co gfme
wsse giž pro Boha bplč sncisselč a grsstě snássjme,
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gak gfmc ncibožnj, tissj a k chUdým sstědřj; stawj
nám před oěi nedokonalosti a hřjchU.gčUých lidj; a
nmohč ginč dobrč skutkpna pamět nám Uwádj, to
ale wssecko genom za taU přjčinaU, abpchom w Uich
si libowali, w frdri fwem zpnpněti a chlUbUěpřed
Boha fe postawilč na fwe skUtkhokašugjre Kře:
stane! bUd bedliw, abpď neklesl, a pamatUg, že Uic
Uegsi, Uic UemUšeš a Učr dobreho fam ;e sebe Ue:
maš Uobrž že we wssem wssUdh gsi slab a paklč
ti BUh UepomU;c a U wnitř tebe newhnči, že Učc
Uemaš, ž čehoť; bhď se chlUbitť mohl a že ělowěk
kdh:. fam w fobě Zaljbenj mci, BohU Uenj milým,
gelikoš fhančge fe po chwale lidskě, prawhch ctnostj
fe Zbawnge. Pow;neš dUsse fwč w pokoře a wil;,
že prawá sláwa a swatě wefelenj gest „chlUbiti se
w Kristn,“ ne pak w fobě. W geho gměml fe
radng a nikolť we wlastnj mocč, a nrlibng si w
šádněm stwořenj, leč pro Boha. Gmčno Božj
nechť gest chwáleno, Učkoli gmčxno lidskč!; Božj djlo
bUdiš welebeno, Uikoli twoge; ť dobrořeěeno bndi;
gmeno Hospodinowo, tobč ale UeprokaUg fe žadna
slawa lidska BUh bUdi; slawan twaU a plefao
Ujm frdre twč!ho, w něm fe chlUb a wefel po
rel:) den, fcim ale nechlub fe niějmž, leč mdlo:
ťxami fw:)mi.

„Neb:)wrpte marnč! chwálh šádostiwi, gedni
drnh:)ch popan;egjre a grdni drUhl)m záwidjre.“
(Gal. 5, 26.

„Mp (Pawel) nehlrdali gsme od lčdj chwálh,
ani od wáš, ani od gčnhch.“ (1. Thef. 2, 6.)

„Pilně fe warUgte, abpste fprawedlnosti fwč
Učěinili před lidmč (š tjm úmpslem), abpste wi:
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djnč bylť od Uich: ginak nebUdete mjtč odplatp U
Qtre wasseho, grnš gest w nebefjch.“ (Mat. 6, 1.)

„Co máš, gesstobher;al; paklč gsi w;al,
proč fe chlUbjš, gakobp new;al?“ (l. Kor. 4, 7.)

„thbych fe lidem ljbil, slUšebnjkembhch Kri:
stow:)m nebpl.“ (Gal. 1, 10.)

M o d l itb a.

Pane Boše, ro gest člowěkpřed twciřj TwaU!

šprach a popel gest, a ten, o Boše, smj wpchlan:ati se před Trban? Q Uedoansstěg, Boše! aby
marnomhslnost wstaUpila do srdce měho; Urchť si
lčdč hledagj chwálp, kterč:š od Tebe, dárěe wsscho
dobrčho, pochá;j. Nedoansstěg, čd PaUe, abpch
mjsto prawdh mčlowal Ularnost, mjsto Boha hřjch,
a abpch dychtě po wěcech polnjgegjcjch o sláxdll wčč:
UaU pečowati zapomčl. Q prawdo mci a milosr:
denstwj m“e! o Boše mňg, Trogice blahoslawená!
Tobě samč bUdčž chwála, čest a moc a slciwa na
Ueskonalč! wčxkh wčkúw. Nmen.

Duea se takě swětj: W Tešfalonice swd Domnirl.x, Biktora
a towašhssfl; w Cúťihraždě připomeltmj mnobých swatúch UlUčešlljků,
od kacer ukrUtne umncemch; we FraUcaUšskusw. Regula, bUkUpa
NreFatenskébo; w ere.nrě sw. B:slora, bisknpa; w Shrakllse sw.
Zozlma, biskUpa.

Ziwot fwatého Kwidon a,
opatar (Nd l0x16.)

Sw. Kwido narodčl se na ;ámkU Kafema:
renskčm w okolj Raoennp. Grho rodčěowč byli
Urozenj a bohabognj. Qtec na;x)wal se Nlbert a
matka Marocia. Kwido gfa fhn prworožem) a
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Ustanowen ša dědire oteowsk:)chstatkůw, dosselk tomU
náležitěho wpchowáUj. J profpjwal sire w Uměnj
liternjm welire, alc při tom pokanssela fe o něho
takč gakási marnompslnost, tak še někteixj do něho
welkč Uaděge nrměli. deš ho alc fwčt gesstě
pewnčxgi k fobě pautati chtčl a propast bešrdnau
mU připrawoxoal; ap tn oswjtčla geg náhlc milost
Božj a zanjtčla w frdrč plamru láskp kU KrčstU
Spasitelč, že ro;kotaw okowp marnostj fwčtfkých, z
celcho frdrc fweho, ;e wssj dnsse fwe a že wssj mpsli
swč! Bohn fwěmn slaUžčtčpočal „Dneš Uslpssjteli
hlaš gcho (Bošj), nr;atwršnqtc frdcj prch! (Zalm
94 8) nebo milostj Bo;j fpachi gste skrše wer
w Krčsta Je;jsse, a to ne famč zfebe: dar ;agčste
Bo;j gest, ne ; stUtkU, abp fe Uikdo Uechlnbil“
(Cfeš. 2 8 9.) Přemjtagjcjmn pak gakbp aU:
mpsl wag nehlepc whwrdl, ponawchl oter, abp fe
po něgakč erěstč ohljdl. Lllr láska ke KrťstU plála
w frdci geho giš tak welčk:)m plamenem, že na
maUšrlstwj ani pompsslrnj nemčl; čprawil k otri:
že dwčx nrwěstP o rUkU grho gčš se Uchá;egj. GedUa
že grst whfore Uro;rUá, nad mjrn slččUáa mandrá,
erawů neyUsslcchtčlcgssjch a nrpččsissjch. Žlle gest
prp npnj chuda, ;akonU lidslemn ;e fe podrobiti
Ucchre a za žátxněho prp se newdá, leč kdobp Z lásky
k Uj opUstčl wssc, rokolč má DrUha ale gcst prý
rodU njzkčho, UeslčěUá,ale nad mer bohata,a ta
prý giž takč Uerndnhmi mrawp fw;)mi geg k afobč
wábčla a fwáděla; kcerau bp si žnčch wpwoliti
mťl, šc Zůstange ro;fnde otrowU.

Otrr ncwčda, še Kwido tčxmito newěsta!nč
wprošUmjwá žiwot dUchoij n BohU zafwěrený
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u a ščwot fwětslx), radčl, abp si tu newěstu wh:
wolčl, kteráš č slččná č rtnostná gest. Llle gak fe
podčwil, wida, an Kwido skwostm) oděw odkládage,
w chatrm) ssat fe oblčká, ;božj fwě chndým ro;dáwá
a tčchx).šiwot wčxstčpočjná! Kwčdo boge fe, abh
snad od rodťčů, gčmš tato neočrkáwaná změna fe
protťwčla, w pšxedfew;etj fwčm ;wčklán nebhl, odr:
ssel tagně do ija a dal fe ram na kněšstwjpo:
fwětčtč. Odfnd chtěl do Jernfalčma pUtowatč a na
tčch mjstechPámt a thnpčtrli fwčxmllaš do smrtč
slanščti, ktechchš pofwětil žčwotem a krwj fwaU k
Zaplarrnj hixjcbů nassčch. TU wssak ďplo mu zgr:
wcno, abp fe do Naornnp nawrátťl, a od fw. pan:
strwnjka Martčna, kterhš w tě kraǧinč bydlj, do:
konalosti kixrfťanskřfe nčil. Tixi leta stál Kwčdo
pod geho kázUj, a poněwadš fe wssemošně wpna:
fnašowal, přskladll geho Uásledowatč, prospěl w bo:
habognosti tak welire, še kdhš po třcch letech Ua
ro;kar; mťstra fwřho do klásstera ;ákona Brnrdčktčn:
skčho w Pomposiť wstmxpčl, wssrm bratřjm po BohU
taUšsrjm pokoran, tichostj, láskaU a trpčlčwostj w
bolrstech na těle a na dnssč gako gasilá hwěžda
fwjtil. Gak whsocr spolnbratřj geho si wášilť, š
toho ;wlássť wpfwjtá, še si grg po fmrtč Zana,
přjgmjm anděsa, grdnompsllxě ;a opata wpwolťlč.
Bc;děkp a grn Z poslnssnostť uUwei;al fe Kwčdo w
tUto dústognost, ktrrmlš po 48 let kU fpafenj mnoha
dnssjch a kn ;welebenj rjrkwe qastáwal.

Mimo kášrň a bá;eň Bošj chtěl fw. Kwido
takě tomll, abh fe bratřj lčternjmn Uměnj nčilč, a
proto powolal wrlmč Učeněho a slowňtnčxhoPctra
Damiana Za něťtele. Tato wěr a pixedewssjm da:
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leká a sičroká powťst o geho cmostech a bohabog:p
Uosti wábila do klásstera drahUč množstwj mnžúw,
pečliwých o fpachj dUsse, tak že Kwido, uwťda, žebp
klásster gich wjre přčgjmati Uemohl, nowý ;aložčti
mUsil. Mešč přjchozjmť, kteixjjšZpráwě geho fe pod:
robčli, Uacháželč fe take otec geho Nlbert a mladssj
bratr Gerard, čehož fe Kwčdo Ucwyslowně ra:
dowal. A poeradš klasster mešč tjm čafem zbo:
hatl a bati fe bplo, aby bratřj Urzhrdlč, řjkawal
gčm: „Zbo;j gestlčšekxpwam pixčbhlo, Uepřikladchte
k němU srdce (Zalm 61 11) Dnchem chodte a
žadosij tela nekoneyte(Ǧaslat 5 16.) a po ra:
dostecb fwětskhch Uebažte. Ten ale bažj po rado:
stech fwětsix)ch, gchoš dUsse si grU w tčlefnostč lčbUge,
kterhž tolčko po lahňdkcich taUšj, gehož frdre pohřj:
žer gest w Určistotš a w fmčlstwU, a kter:)š střjd:
mostč a střj;lčwostč Ur;Uá.“ Z bPlo to milčr podj:
wáUj, gak horlčwě fe bratixj wpUanašowalč podlě
rečj a přjkladU geho fe zachowatč, tak ze fami mezi

febaU fe Ufncslč, žc gen třikrate ;a tpdeU strogenpch
pokrmů požjwalč bndaU, ostatUj dUp fe bud postjce,
bUd krmj Uepixčprawowaných pošjwagjre Proto
pro wssecko byl Kwčdo milp Bohn ť lčdem, a Ua
geho prjmlmm: a orodowan stalo se mnoho šá;raků.
Uslyssaw cjfar Gčndřich 111 o Kwčdowi, še ma
powěst wclmč chwalčtebUaU, wy;wal geg k sobě,
qfa Ua rcstč do Řjma Kwčdo Uerad se tomU pod:
woltl, Ueboťgeho bohabogna a tichosti Uwpkla
dUsse Urnalčžala w knjšecjch palčxrech žádnčho po:
těsser, aniž w oťxcowúUj š welikými páUy gakčsi
pňwabp. Bplať to gcho poslrde anť; dUch gcho
pixed;wjkal, še hodinka fmrtč gcho fr přčbljšila. J
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roz;ehnaw se ď bratry, sset přeď ParmU thž
do BUrǧU přčssel rošnemohl se, a tťetjho dUe ne:
bpl gť; mešč žčwpmč, l 1046. UslPssawssebratřj,
žebp mťlý otec Kwčdo Umixel wp;dwčhlč swate tělo
geho a chtělč ge do Pomposic přeUřstč, alc cjfař
rozkážal ge přeď ParmU a BeroUU do Sphrn pře:
nčsti l. 1047, kdež aš pofUd odpočjwá.

Rožgjmánj.
Gak o fwatčxbo Kwťdona, tak takě o náď o

každčho pokaUssrgj fe dwě newěsth, gedna gest
swět a druha bá;eň Božj. Onano slťbuge nám,
gcftlčše feg gj oddame, radofti a weselj i wsse
ostatnj, po čemž člowěktak rad se ďhanj, po smrti
ale Uwrhuge naď U wěčne zatracenj Tato ale
žádá od nciď, abpchom febe zapřeli, a z láskp k
Bohn odřrkli se wsseho, rož nám mřlěho a dra:
hěho gest, abpchom snásselč š trpělčwoftj wsseckp
křjlše a Krťsta abpchom následowalč. Za to ale
slibUge nám, že, kdpž nčkolčk let gj ď crlým
frdrem fe odewzdáme, že Uám Udčlj radostť, kte:
rčxž anč oko newťdělo, anč Ucho neslysselo a ťterěž
ani Ua frdce lčdskč newstaUpťlp, a ťterým neu
bUde konce, alebrš wěčně trwati budaU. Nuše,
wol si každý mezi dwčma, co se mu lepssjxn bhcč
zdá; ale wěz takě, že dwěma pánúUt slaUžčti nelze,
že BUh roedle febe w frdcč wassem ničehož ne:
trpj, žc fam gedinč nade wsse mťlowan bptč chre.
Nerjkey wssať Uťkdo, že Boha mťlUgrš dokawad
Bohu neslaUšjŽ a gemU se ljbčti nefuašjš; neřj:
kep, že hotoro gsi pro Boha wsseho fe odřjcč,
dokawádž se neodřskáš marnostj swětfkhch, doka:
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wadž Ueskládáš nenáwistč, px)chp, záwisti, lakom:
stwj, nestřjdmosti, nečistotp, zlosti, i wssech ostat:
njch hřjchů; neřjkep, že pro Boha milerad wsseu
like protiwcnstwj poneseš, č fmrtč fe podrobjš:
dokawad ti gest bolrstne kdpž někdo newljdně k
tobé fe chowá, dokawád ponjženx a opowrháwj
fněstč nemůšeš, dokawád kašdě lichě siowo k hněwn
a k pomstě tebe popu;xrge, dokawád Utrhánj a po:
mlnwa milegssj ti negsan, než chwála a blaho:
ťečenj. J Uwaž, co pjfmo dj:

ll „Wsselike tělo gčst gako traw.x, a wsselika
slawa grst gako polslj kwět Uschla trawa a spadl
kwťt proto že duch Hofpodinnw powanUl na něg “
(Jfač 40 6 7)

„Bohatx), kdyš nfchne, nic ď sebaU newem
zme, a wssak otewře očč fwčx a nčc nenalešne.“
(Job 27, 19.)

. „Smjch ď bolestj fmjsseU bnde a po radostč
naposledybýwa žalost“ (Pixjsl 14,13)

„Spnu ng, budeli xnaudrefrdre twe, ra:
dowati fe bUde Š teťxan frdrxčmčx.“ (Pixjsl. 23, lše)

Modlťtba.
Profjm Tě, o PaUe, skrze drahř rám,d, kteá

rěž gsi na křjšč pro wpkanpenj nasse obdršel: ra:
niž hřjssnan dUssčman, pro kteranš gsi fe fnjžil
až k fmrtč; raniš gi ssjp:xm láskp fwř, tak abp
k Tobě žwolala: Milostj Twall raněna gfrm.
Profjm Tě, prončknťž twrdě toto frdre mč sladkým
ssjpem fwe mčlosti, prončkUi go až do wnitřnosti
geho tak abpch tanžil po fpatixenj krafp Twčx
a proto abpch na tomto směcč žadněho Utěsseu;
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gčněho si Uežádal, než abpch hodným Učiněn bpl,
Tebe šenčcha dusse swčx nepmilegssjho w Uebesich
widčti a ď Teban se radowati po wsseckp wěkp
wěkůw. Amen.

Ziwot swatěho ťlcbacia,
biskUpa c: whznaroače. (N. 250.)

AchacčUš,přjgmjm Agathangeloš, lo gest: do:
brh anděl, bpl bťfkupem w gednom měste Ysiat:
skěm, gmčnem Yntčochia.še) dež rjsař DeciUď
r. 249. zákony kU pronásledowánj křefťanůw wpo
dal, a mnozj giž bogjce fe mUk Krčsta bpli zau
přelč: trwali Yntčochensstj erhroženč a pewně
U wjře swe, neboť gegťch bčskup Ychaciuš bděl
skutečně co dobrý andčl nad nťmi a slowp i
skUtkp szžčlosti gťm dodáwal. Uslpssew Mar:
cťan, tě kraginp wladař, že LlchariUš aUtočisstěm
a sstjtem křefťanůw gest, kcizal ho k sobě pow.u
lati a taklo k UčmU promlUwil:

Marcian. Pončwadž pod zákonp řjmskýmč
žigeš, máš takě knjžata, pod gegichž ochranaU
gsi, milowati a etjtxi.

AchaeiUď. KomU pak blaho cjsařowo che
na srdci ležj, nežli nám křesťanúm? a kdo pak
ho che miluge, Uežlťmp? Mp se neUstále za
Učho modljme, abp dlaUho šiw bpl, sprawedlčwč
nad národp panowal, a w pokogť řjssčfwaU zpra:
wowal. Takř za blaho wogska modljme se a za
blaho wssechstawů.

e) Ne wssak w powěstnčm a slawnčm mčstč těbož gmčna.
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MarciaU. Toť owssemchwalitebno gest;
Urž abp cjsař oddanost twaU lěpe mobl poznatť,
pogB a obětug mU ď námč.

NchaciUď. Gá se modljm k prawčmu a
welikčmU BohU za blaho cjfaťe; on ale Uemá
od náď žádatť, abpchom gemu obětowalč, a Uám
tobo takče UččUiti nelzr. Y kdož bp paxlhčmn člo:
wškU službp Božj prokazowal?

MarciaU. dNUžl!rci, kdo gest ten Bůh,
k UěmUž fe modljď, bpchom i mp gemU klanětč
fe mohli.
u Achaciuš. O! gak bpch si pťál, aťdpo

Boha mčho poznal, a gak welčce geho pozUánj
Tobě bp prospělo.

Marcčan. Powěz mi mnedle geho gmčno.
Nchaciuš. On gestBůb Abrahamůw,Jsá:

kůw a Zakobúw.
Marcian. GfaU to takččbohowě?
Nchaciuš. Nikoli, to negsaUbozj, leč trn

tolčko gest prawý Bůh, kterýž k Uim mlUwil, a
tomu klaněti fe máme.

MarcčaU. N krož gest mnedle?
LlchaciUš. Nepwpšssjbptost, leanč, Hon

spodin, genž nad Cherubjnp a Seraijp bpdlj.
MarrčaU. N kdo gest ten Scrafjn?
Nchaciuď. SlUžebnjk Hofpodinůw, gcnž

U trůnU Božjho stogj.
dež těchto ťečj MarcčaU pochopiti Uemohl,

řekl k biskUpowi: „Kterč marUč Učenj tč fwcdlo?
Zl w gak blUdná Učenj Upadlď? Qpnsť, což Uext
widitrdlnčho gest, a přčznep se raděgť k bohům,
kterřž widětť můšeme.“
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AchaciUď Nuže gacj gsan to bohowé, k
gegichž Uctěnj mne nabjzjš?

TU se gal Marrian modlp pohanskě gme:
nowati, a gakr zasthp o pokolenj lčdskčxsi zjfkali,
Uwáděti. Ale YchaciUď whslpssaw wladaře, důtkli:
waU řečj dokázal, že bohowř pohansstj Urbhli Uic
než lidč, plni Uáružiwostj, zrcadly wssrho břjchů
a wssj ohawnosti, a že Uemožno gich co Bohú
ctjti, gegichš prowčněnj dle zákonů Ua lidech se
trestati musi i skUtcčněsc trestáwá.

Na slowa ta řekl MarciaU k Achaciowi:
„Buťd obětug aUeb fmrtj zemřeš.“ Achacinď alc
odpowěděl gemU: Prawě tak fe chowagj laUe
pežnjcč Dalmatčnssti, kteřjž, gelčkožw anošu Ueb
roklč porestneho Ulapili, nntj ho, bUd peněz bud
žčwota swěl,xo Uechati TU fe nikdo Urta“že, čeho
prawo žada, ale eo nasilj whmlrnge Tak gest
takě twůg saud, gelikož Ua mUě žadaš abych fr
nefprawedlnosti dopustil: pakli Uic, smrtj mi
wphrožugeš Ga wssak se neobawam anč Ue:
hrozjm. Weregnč zakonp trestawagj smilnjky,
cižoložnjky,zloděge, zlospnp, wrašedlnjkp th:
bpch fe lakowých skutkň bhl dopUstil, fčxm bhch
fr zatratil, dřjwe Uež bpď mUe odsaUdčl: pakli
ale gixni wiUeU Uegfem, a grdinč proto, žr pra:
wěho Boha wtháwám, trestán bx)tčmám; tUť
Uegfem faUzen podlě zákona, ale podlě wůle
fUdjho.“

Marcčan Mně Uer přikazánotě saUx
diti, ale Učiti; a protož budrďli fe zanZeti, bog
se trrstU

YchacčUď. Mrrě alc pťikázáUo gesi, Boha
333
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nezapjrati. Domnjwáš:li fe, že gsem powčnen
poslaUchati člowěka smrtedlněho, kcerp; w kratce
pokrmem bUde čerwů, čjm che mUsim ga po:
slauchati wssemohachho a wěčněho Boha, genž
prawčl: Že toho zapře před Otcem prm, kdož
ho zapře před lidmť (Mat 10 33)

Marcťan BUh má tedp, gak prawjš,
fpna?

Nchacčnš. Qwssem.
Marcian. Kdož gcst ten Syn Božj?
Nchacinď. Slowo milosti a prawdp. A

wokládal mU, že erčstuo Uenj spůfobem lčdským
zplozen, a že nám owssem nelze erťditedlnal:
bhtost Božj, owssem ale gegj moc a mčlost poznati.

Marcian domlanal mU znowa, aby dlr
rozkazU cjfařowa bohúm občtowal a wsseckpkře:
sťany pod geho zprawan stogjcj abp přimčl tehož
přjkladU Uasledowati. BiskUp ale rekl: „Wssicknč,
kteřjž pod maU wlcidan gsaU, Uezprawngč se maU
wťilj, ale zákoncm Božjm. Qni UposlechnaUmne,
bUdUli gčm kdobrěmU raditi: paklč ale kU zlěmU
a k neprawosti ge wšbll.zowati bUdU, opowrhnaU
m:)m rozkazem

Trhdp žadal Marrian, abpch mU gmčna
osadnjků swých Udal; on ale odpowěděl: „Gea
gich gměna gfaU zapfúna w nrbcfjch we knize ži:
wota“ deš ale Marrian Urpntnč Ua fwem
stcil řekl opět bčskUp: „Ehhle, ga stogjm ofobně
U faUdU tweho, a gesstě se po gmenu tažeš?
Donmjwaš se fnad, že che gichpřemlijš gessto
gčš ga gedim) tebe gsem přemohl? Wssak ale,
pakli tč Ua gmenech žilc;j, slpš mnedle: Ga fe
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gmemlgč NchacčUď, pťjgmjm NgathangelUď, a to:
warpssowč mogi gsaU: Pifo, biskup Trojanský
a Menandr, kněz. anj čiň, gak fe tobč ljbj.“

Na to kázal Marcťan fwatěho bčskUpawěsti
do žaláře a pilně střežitť, dokUd bp Uepřissel
rozfudek od cjfaře, ro bp fe ď njm siátť mělo.
dež cjfař Decčm celč toto gednánj ď fwan)m
bikapem ěetl, diwčl se geho maUdrosti a ne:
ohroženř stálosii, i powolčl, abp takě bUdaUcně
fwaU wer wpznáwal, MarriaUa pak wpšssjm
auřadem za horťiwost geho odměnil. Co fwatý
Ycharčuď napotom dobrčho w cjrkwi púfobil, newj
fe, poněwadž historťe nic che nám o něm ne:
wyprange; tolik gisto, že až do fmrtč w hor:
liwostč setrwal; ginak bp mU lid nebpl dal přjgmj
dobrěho aUděla, anťž bp ho bhl ctťl gako fwatěho.

Rošgjmánj.
Sw. YchaciUš wpznč:wá mimo gině prawdp

wjrp katolťckč takč tU: že prawh křesťan ša blťž:
Ujho fwřho fe modljwá. Láska kblišnjmu gest
hlawnj zcikon wjrp Uassj, na kterčmž črzákon
i prorokowě záležegj. Nám wssak Uelze k bliž:
nij láskp swč wždp skutkemdokazowati; ktomn
se Uám nedostáwá Uěkdy mori, nčkdp přjležitostč,
a někdy ani newjmr, kdo bp pomori potřebowal
a gak bychom mU pomoci mohli, a co kspae
senj geho a kblašenosti prospjwá. W takowě
přjpadnosti neplěpe poslaužjme bližnij modlit:
bau. Modlitba za blaho blišnjho gest dúkašem
čtstčho frdce a ncywřelegssj láskp. Zdaž gest rosi
sladssjho, než ,;a bližnjho fwěho fe přimlanati,
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a zdaž BohU coď milegssjho, Ucž pokorUá mo:
dlitba, w kterčž ho profjme, abp fe smilowal
Uad djtětem fwým? Kdož bli;Ujho do modliteb
fw:)ch zawjrá, prazden grst wssj samolaskp, geho
frdre obgjma wesskereU fwět, dUsse geho Uezná
hUčwU aUč Uenáwisti Tenť gest člowěk pro Uěo
hož swět žadne cenp Uemei, gemUž wssickni lide
bratřjmi gfaU, a BUh Qtrem Q kežbp wssi:
ckni lidč! taU laskaU roznjreni bhli a za bližUjho
fe modlilč aspoň, kdpž siutkem pomori UemohaU.
Modlitba gegich fpogeUa š modlitbami tisje tť:
fjeůw lidj zagistč oslpssána UebUde. Budemeli
i mp činťti tak, dogdeme tol,do ziskU, že čza Uáď
swatj a sprawedliwj lťdě se modliti a Boha Uám
milostiwěho činiti bUdaU. Kč!žbh Uebplo che
mrzč námi slýchatč prokljnáltj bližnjho, a kěžbp
se ani nenáwist ani záwist Uikde Uenkazowala,
kčkžbpgedenkaždp bedliwč rozwažowal gasna slowa
pjfma swatěho, gčmiž se nam přikašUgr, abpchom
fe za bližnjho modlili:

„Profjm pak přede wssjm, abp činěnh bh:
walh k Bohn proďbh, modlitby, žadosti, dij:
čťněUj za wssrckP lidi: obzwlasstě za krale i za
wsseckp, kteřjž gfaU w auřadech posiawenč, aby:
chom pokogm) a tichý ščwot wrdli, we wssj po:
božUostt a čistotě Nebo to dobre gest a wzacne
pťed Spasitelem Uassjm Bohem, kterýž chce, abp
wssickni lidř fpasem bplč a kU pozUan prawdp
přťssli.“(l. Tčm. 2, 1u4.)

„Modlete fe za fexbewefpolek, abpste fpa:
feni bpli: mUohoť zagiste může modlitba fpra:
wedlťwčho Ustawičná.“ (Jak. 5. 16.)
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„Modlete fe za tp, kteřjž wam bezpráwj
činj“ (Luk 6 2.8

„Modlete fe fpolU i za naď, abp Bůh oten
wřel nam dweře řečč k mlUwenj o tagemstwj
KrčstowU“(Kolos 4 3)

„Petr ostřjhan bpl w žalářč, modlťtba pak
dála fe bez přestánj od cjrkwe kBobU za Uěg.“
(Skntk. 12, 5.)

Modlitba.
Wssemohancj, milofrdný Bože! pťiweď wsse:

cken lťd kU poznánj prawdp: Uám ale, kteřjžto
w cjrkwi swatř twě giš žiwi gfme, tč! mčlosti
propůgč, abpchom wedle přjkladu sw Ychacia
wer swaU stale wpznawali, Tebe pak, Pana
fweho, welebili Q fmčlUgse, kaupiteli Uaš,
nad lidem fwým, a spasiž geg! Nmen.

Dneš se takč swčn: Sw leosa proroka; w Afriec sw.
Theoduta, AnesiaFelxše, Korncliaatowawssů mUčedetů: w Persii
swat Beujamina, od lrale Jšdegxrda Umucenčbo; w Řjme sw
Balbilw, paxmd
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