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Zčwot fw. Theoderčka, knčze.
Rášl.

Sw Theoderik se narodil w osmém sto:
letj w zemi Francanžskéz rodičů chudých a
sprostých Giž od neyaUtlzegssjho wčku kračege ,
dle zakona Púně poznawal Theoderik owssem
marnost wssech pozemských radostj, wssak tolik
sjly do sebe gdesstěnexnčl„ aby gjž w mladenea
ckěm wěku gim wýhost byl dal; neboť wjme,

že ď glstaU pannau se zasnanil Nle zasnau
benj, klerčž mnohým na radU rodičů swých
časio na Ugmu zbožnosti a ctnostj slaužjwá
roznitilo w Theoderikowi tauhU neodolatelnaU
po Bohu, wssj fjlaU dusse i třla. Bťjťťnau tak
Uňhlé zmčny byl, mčmo mťlost Pánč, zwlčxsstě
fw. Nemigiuš, bisknp Nemežský. UwažUge totiž
Theoderikuš biskUpůw neauhonný žčwot a wida
zňťi swatého gcho obcowňnj, rožnjtil fe tako:
wau. horlčwostj kU clnostť, že anč okamženj ne:
pochybowal o prawdě slow aposstola Péeně
ťkaucjho: xyWssecko, což gest na swčtč, gesř žei:
dost tčla a žěedost očj a pýcha žiwota, kleraž
nrnj z Otce, ale gest z swčta.e (l Zan 2 16)
J znechutčlo se mU teď manželstwj, žadost po
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samotě dostala přewahU, lňska pakkčistotě pane
nenské tak dussi grho zaUgala, že č hned swčta
se odťjkal, š Bohem milownjkem čistoty UmlU:
wU učťnťl, nepřjteli pak pannčrstwj wúlku wys
powědčl. Učinil pak to wssjm práwem: neboť
blahoslawenj gsan čťstěhosrdre, nebo ani Boha
mčdčtibudaU. uu Lňska k bližnij, geli prawú,
nesnese to, wťzjlibližnj w blUdu aneb w hřjchu,
a že dnsse ltdskč: krwj Bňně wykaUpena gest,
snažj se proto wssemožnč mťlowaného blčžnjho
od ccsty neprawostť odwrčxtčtť a z prohlubnč
bludU wytrhnamť. Lňska ale Theoderika byla
žťwčr a prawčx, prolož take“ wssemožně newťstě
swé domlanal, aby swčtu a rozkossem geho
wýhost dawssj čistotn pannenskau si obljbčla, a
choťi nebeskému KristU Zežjssť se zasnaubila.
Než newčsia špantňna lňskaU tčlesnaU wysmju
wala sc ťeťe.n ženichowým a pohrdagjc napo:
mjnčmjm geho, welmi newljdněk němU se mčla.
Theoderik fe wssak giž tolčk šesjlťl na cestě doc
konalostť, že trpké wýčitky newěsty trpělčwť
snňssel a nemoha gi laskawým napomjněmjm
k swěmU aumyslu nakloniti, konečnč gčč opustčl.
LaUče se prawil, že mnohem wčtssjm ohnťm
wřek choli nebrskému, gemu že taužj zjskatč syny,
kteřjžby bylč dčdčči nebeského JerUsaléma.
:Ty ale, přčdnl, mťg si chotť smrtelného; můg
aUmpsl gesť swobodnč pUtowasi po zemi puto:
wčmj nasseho, abych pať mohxl nčxsledowati be:
rčmka, zoijage Ustawččnč gemU pjseň UowaU
w mbesjch.a
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Toho časU byla w Nemeži žiwa gedna
wejmi nňbožmi abatisse gménemSusanna, ktrrňž
pod dozorstwj fwatého Nemigia geden lelňsster
pannenský Zprawowala. K nj wzal neyprw sw.
Theoderik fwé antoěisstč a celý aumysl fwůg
gj wygewil. Poroky slz rončly se mu z očj,
když wyprawowal, že newěstu naklonili nemůže,
aby se chotť nebeskénm wčxčnau ččstotan šasnau:
bila. Zena tato gsaUc neménč opatrmi než
milostiwň, litowala frdečně mleidence po zaljbe:
njm Božjm taužjcjho: ale dťjwe než mU poraa
dila, cobh ččniti měl, sama š Bohem, rádcem
neymauděegssjm radU wzala; neboť, kteřjž se
bogj Pána, dotazugj se na ty wěcť, kterčž do:
broljbešné gsaU gemU.ě: (Sčrach 9, 19.)

Konečně powolún byl sw. Nemigiuš. Na
geho radu poslalo fe pro newčstu, sw. bisiud
domlauwal gj tak pohUutliwč, že w Ueyhlubssj
útrobř pohnutei noby biskUpowy obgjmala, slč:
bUgjc, žr chcr z leisky kU KrťstU PčmU žiwot
tráwčti ěčstý a Ueporussený. Staw se Theodcrik
neywřelegssj swé žňdosiť Ua fwětě aučastným,
oťemex,osslel, coby čťnili mčl, aby se dle tauhy
srdce swého Pciml Bohu zaljbil. J newřda si
ani rady aUč pomorč, wzal swé auloěisstč le u:
čiteli swému w bohabogném obcowčmj k swatén
mU Nemigťowi. Na gebo ponuknutj odessel
na wrch lesem porostlý Qr, wystawčl tam klňsster
a tak fe stal duchownjm otcem welkého množ:
stwj nmichů. Wčda sw. Nemigiuš bohabogné
obrowánj Theoderika a žiwot geho neanhonnú,
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pofwťlil ho na knťzstwj. Důstognost fnězsiei
byla přjčinau, že bodxlťwostswaU zdwoǧil a ne:
toliko wssj pčlnostj o spasenj swé pcčowal, ale
č o spasenj blčžnjho swébo. Geho wřelým a
ohniwým ťečem podaťčlo se, žc dmlozj swčt.iko:
wé swých prostopčxssnosij se odťjkalť, že ženy w
tčlesnost a smilnost hluboce lelrslé k čťstotř se
nawracely, a hřjssnjci wsselčcj na cestU polecinj
se dúwalč. Mezč nimi byl taleégeho otec Markard,
leterý pykage prostopcissnébo žiwota swého, do
klě:sstera wstaupil, a taf sc Ze slUžebnjka saočta
služebnjkem Božjm stal.

Ze obcowčmj Thcoderikowo Bňml Bohu
mčlé a wzúcné bylo, wčdčtčzwlélssťna zeizracjch,
kterčž sr na geho přjmlUwU na nemocných a
chorých staly, anť sleoj zrakU nabýwalč, hlussj
Uak slUchU, a nčmj ťeči a každú, kdož důwěťn:
ge se w pomoc Božj k nčmU swé aUtočisstě
bral, od ncdnhů gakýchkoli fe Uzdrawowal. Z
toho mčlť on owssem welkau česť a slčxwu a
sami leralowé a knjžata o geho přjšeň se Uchč::
zeli Než Theoderik zůstal pťi wssem tom pox
korný a skromný, ano i w pokorr swé gméno
fwé Theoderik wc gméno TheodoriUš zmčnil
nechtč tak nazýwatč sr gak se král FrancaUzskú
a pan geho nazýwal. Tak žťw byl sw The:
odcrčle w kazni a bazni Božj nchlcdč na to, co
zemského gest ale k wččnýmwěcem žrakU swého
obracege, až do rofU asi 838, w krerémžto roce
Bůh ho z tohoto swčta powolal doda mU ko:
runu newadnach.
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N o z g j m čxn j.

Sw. Thcoderik opnstil newčstU, opustil sroťt,
ano opustčl sčxm sebr gedťné, aby Pčmu Bohn
mohl slaužiti a o spafenj dUsse swé se starati.
Ych, gak gsme my gemu nepodobnj! My žigee
me gediné abychom žťwč bplť, žigeme gakoby:
chom nťkoo Umťjtč nesmčli, gakoby žňdné bu:
daUcnosit Uebylo a žčldného odplatitele ctnosti
ihřjchu. Zločiny a hřjchy nasse tak welice
zatemňugj swětlo rozUmU i nčeržčwosti a tak
hUstau lmau smysly nasse pokrýwagj, že o wěča

nosřč přemeyssleti buď núš na neyweyše mrzj,
aneb aspoň nam to anč přč neymrnssjm neproo
spjwé:. Gaký takě diw, wždyť pro lenost: a
nedbalost negsme anť 8 to ducha až k zemi sklen
slého a bťemenem hťjchu stjsněněho k nebesům

powznesti. J můžeme o sobč řjci: žc mčxme
temnostmi zatemnčný rozmn, že odrťzeni gsme
od žiwota Božjho skrze newčdomost, kteraž gest
w naš pro slepotu srdcenasseho (Efeš. 4 18)
Ych, mhk owssem řjkame: že dobrými katoljkn
gsme, ale mrawy nasse tomu gsau na odpor,
spjsse podobňme se neznabohům aneb howadům,
kterciž !eozum nemagj. Bůh Uč:mdal přjmau twčxř,
a přikčxzal k nebesům hledčtč: ml,! alc w tčle:
snosi pohřjženi po zemi se plazjme, kam a kr
komU hledětč newčdauce. Ych, gak pozdnj to
bUde maudrost, když teprw na smrtelné posteli
wyznúme: xtedxy poblandili gsmc od
cesty prawdy!t Pozdnj pokčmjuzřjdka býwčl
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oprawdiwé, kdo teprw na smrtelné posřelč se
kčxge, mč: zagčsté wčtssj žúdost po delssjm než
po dokonalegssjm žčwotř. Q! kéžbychom wždy
tak žčwč bylč, abychom si raděgč Umřjti přč:lč
než Umťjtč se bčxlč.

We wssech skutcjch swých pamčtlčw buď
na poslednj wčcč swé a na wčky nezhťessjš.
(Sčrach 7, 40.)

Nž dokawad hlanpj bUdcte mčlowatč hlanu
post a bčxznč tčch wčcj, kteréž gčm gfaU sskodli:
wé, žadali budau a nemaudřj nenčxwidělťumčnj?
(Přjsl1, .2

J což gesstě mrsskúte? aneb co tomu řje
kédte? pončwadž dUsse wasse žjZněgjx nčxramně!
Děleytc djlo fwé před ěafem a děxťwňm mšdu
čafem fwým. (Sťrach 51, 32. 38.)

Stůgte na cestňch a pobleďte a taržre se na
stezky staré a wčzte, kterciby lxyla cesta dobrú
a choďte wo Uj: a na!eznete občerstwenj dussem
fwým. Jx řeklť: NebUdeme chodčtč.(Jerem. 6, 16.)

Modlčtba.

B Božr! ftcrý gsigednorozeného syna swébo
na fwčt poslatč rčxčťl, aby nčxm Učenjm a psxj:
kladem fwým cestu fpafenj okúzal: račiž proxsju
me na přjmluwu sw. Theoderťka také Uohy nassr
Ua cestU spasenj, tťebaš bh aUškňx a nešchůdnčx
byla, uwéstč; a ncden, abychom fe z nj nčkdy
Uchýlčlčna drahu ssirokau, ale do wěčné zahUby
wrdach Q to profjme skrze Krista Ježjfsix,
grnž gest cesta, prawda č žiwot naš Nmen
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Tentýž dcn:

Zčwot sw. Pambonn, pemstewnjkn.

PaUsstč Egyptské a zwléessť anssť Nťtrť:
enskň byly, gak žnéxmo, obydljm četných zeistupů
mnčchřl, z nťchž mnozj tUhaU feišnj, bohabognostj
a ctnostmč fwými U weliké wčxžnosti U wsseho
lidU bylč. K njm patřj také sw. Pambo, genž
na pansstč té w čtwrtém stoletj žčw byl.

Sw. Pambo byl Učennjkemsw. Nntonjna.
Mage tak wžnessenébo tnisira a ke wssemU doe
brémU welčkaU chuť, prospčl n.xr wssech ctnostech

až kU podiwu, žwlňssť ale chwčalj se na něm
xoelikeilč:ska k bližnjmu, hlUbokú pokora a nad:
obyčegnai maudrost a mlčenliwost.

Ziwot sw. Wambona byl owssem gedno:
twčxrný gako žčwor wssech skoro anstewnjků;
nťc ménř ale naležňme w geho řečecha skUtcjch
mnohé wčcč, kterým kdybychom my se přťučťlč, i
swatč bychom skonali. Tak k. p. pjsse sr, že
w lťternjm nmčnj žbčblý nebol. J ssel kU komnš
prosc, aby žaltňť řjkarč geg naučis. Uslyssaw
ale prwnj werš osn! a tťčdcňtého žalmU: ))Řekl
gfem w frdci swém: Qstsxjhati bUdU cest swýcb,
abych nehřessil gažykem fwúm,(( nechlěl giž dale
poslauchati ťka: še qediný tento werš mU pou
stačUge, gen fdyby prú se gemu mohl aUplnč
naUččti a dokanle geg žachowňwatč. Z bylo
také skUtečnčod té doby geho neywčtssj snahaU,
gazyk swůg na uzdč držeti a nikdy nemlUwitč
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leda k oslawenj gména Božjho aneb když léxska
k bližnij toho žčxdala. Qtčxzún gedrnkrč:te od
gistého mnicha, zdali giž tomu werssi se byl nae
Uťil, odpowřděl: wPo celých dewatenéacte let
sotwa gsem se mu nauččl.n.e:

Gak malo si pozemského zbožj wažil nú
sledugjcj přjbčh důkazem gest Sw Melanča
odessla z Řjma do Egypta na anssk 300 liber
strjbra sebaumagjc dUslpssawssjo Pambonowi,
wyprawnge Melania, ssla gfem k UěmU a dala
gfem mU střjbro swé, abn ďe mnaU se šdělil
profjc. Qn ale špljtage pramj řekl welkým
hlasem: Zaplať ti Pein Bůh! a powolaw ho:
spodčxře, přikúzal mU, abyustťjbro mezi klčxsstery
Lčbťckérozdčlil. Géc zůstala, wyprawuge Mela:
nťa, stňti w tom domněnj, že mne požehnú aneb
aspoň za tak welký dar pochwčxlj. Když ale on
nččehož nemlUwil, ťelela gsem: Wjšlipak Pane,
že bylo tři sta libcr střjbra? Qn wssak ani
zrakn nepowzneš, odpowťděl: Ten, leomužgsito
pťčnesla, dcero mň, nepotťebuge od tebe Učiti
fe tjži wňhy. Neboť, který wrchy wč:žj a horw
měřj, znčx mnohem lépe wňhu twého střjbra.
Kdybyš střjbro swé mnč byla darowala, byloby
zcislUssné abyš mi tčxké wé:hU geho byla powč:
děla, že si to ale Bohn byla obětowala, genž
ani dwěma haljřema nepohrdl, ale nade wsse
ostatnj gčch U wažil, tedy mlť e

Swata tohoto mUžečista a bohabogna mysl
wyswjt.i z nasledugjcjho pťjběhu: Sw. Ntha:
naUUš wnžwal kdosi Pambona do Nlerandrie.
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Pambo mage sw. Nthanasia w neywčtssj Uctia
wosťi, wydal se skutečně na cestU. Pččssed do
Nle:andrie, Uzřel gakauš prostopčxssnan herečku
a Uzřew gi zaplakal. Tňzňn gsa, pročby plakal,
odpowěděl: Dwě wěci mnau pohnuly. Wrwnj
gest ženy této zčxhnba. Druhň ale, že fúm si
tolik prčxce a pčlnosti nedčxwčxm, abych se zaljbil
Bohu, gako tato ženskčx si dčlwú, aby se oplzue
lým lidem zaljbila.(( Slowy a pťjkladem Uťe
strciwčl sřareček tento mnohň léta o samotč na
pansstč, otcem gsaj a maudrým radčtelem wssem,
kteťj k nčmn autočisstě swé brali. Konečně ale
powolal ho Bůh, starečka aš sedmdesč:tiletéhodo
společnosti nebessťanů. Wťda, že déle na žiwě
nezůstane, fwolal mnohé z bratřj k sobč, kteřj
obkljčiwsse lože geho, bolestně na okamženj smrti
geho čekalč. J sebral tU stareček gesstě geden:
krúte kleslau sjlu a takto k nim promluwčl: :Qd té
doby, co gsem na tUto anssťpťissel a chýssku si
wzdělal a w nj pťebýwal, nebylo dne, w který
bych nebyl rukama pracowal. J nepamatugi
se, žebych byl fdyď chléba darowanéhxo požjwal,
ančž litugč až po tn chwjli slow, které gsembyl
mluwil. J ubjrčxm se k Bohu co člowčk, který
núbožný a bohabogný žčwot gesstě ani nepočal.e
Y to promluwťw Umřes.

Nozgjmánj.

Takowého napomenmj, gaké fw. Bambo z
ohledu almužny Melanii dal, zasluhugeme bou
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hužel, málem chybj, skoro wssicknč. Nch, kdo z
nč:š dňwú almužnu z anhé lňsky k Bohu a k
bližnjmu, kdo nežúdci za almUžnU chwňlen,
kdo wynahledciwú za proleéezané dobrodčnj gťž
zde obxnčnčn býti? Ncim nebýwci na tom dosti,
že chudému a nuznému se spomůže, mry chceme,
aby lčdé“widčli, že gsmě zpomohli a komU gsme
zoomohlč, a nerozhlcisjlč se nasse dobrodťnj, gčž
se dUrdjme a kwasjme, gakoby newjm gakci křčwda
se núm stala. Bolestnčgssj ale to gesstť gest, že
milosrdenstwj k blťžnij gťž tač welčce w sobč
Udnsili gsme, že dřjwe kU pomocč mu nepřispj?
wčxme, leda když pro hanbn swětskau wyhnaUti
se Uemůžeme Broto mUsj každý dodroččnný
skUtek nowčnami se wylrubowati, proto také
zťjdka kdy k milosrdnému čťnu se odhodlúme,
když odmčna se núm žčxdnci Ueslčbuge. Ano
mnohý, geUž za žiwota swého žebráka hladem
mřjti nechal, a nuzného pod tčfjcerými wý:
mlUwami bez almužny odbýwal, odkazuge gčm
na smrtclné posteli tisjce, a proč to? u ady
gegčch chUdobě a nanzč pomohl? č chraň Bůh,
proto nikolť, ale abw o nčm hodně mnoho se
mluwčlo, že dobrotčwým a milosrdným gest. Q
tčch ale a podobných lidech, hledagjcjch chwňlu
před lčdmč, řjci se může: že wzali odmťnn swau.
Protož prawj pjsmo: Když dawúš almUžml,
Uetrub pťed sebaU gako pokrytci ččnj, aby ctčni
ťxyli od lidj. Me když ty almužml dúwňš, rak
čiň ať newj lewčce twň, co ččnj prawťce twčx,
aby almužna twň bhla w skryte, a ktcrýž wťdj w
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skrytě, odplatj tobě zgewnč. (Mth. 6, 3.)
Lčxmey lačnémU chléb swůg a UUzné i po:
crstné Uweď do domu swého, a když uzřjš naa
hého, piečoděg ho a bližnjm swým nepohrdey.
Trhdňž se wyrazj gako gčtro swětlo twé a zdrawj
rwé spjsse wzegde a předchčxzetčbude twčxř twaU,
sprawedlnost twčx a slúroa Hospodťnowa shro:
méeždj těs Tehdw wzýwati bUdeš: a Hospodčn
wyslnssj tě; wolali bndeš a řekneť: Yy, teď
gsem. cJš. 58, 7. 8. 9.)

Nebýweyme marné chwály žňdostiwi.
(Gallat. !Z, 26.)

Modlitba.
Q, Pane Jer Krčste, genž gsi služebnjka

swého sxo. Bambona wlastnjm přjkladrm naua
čitč raěčl 8 gakým aumdslem nUznémn blčžnjmu
pomahalč mame: o račťž prosjme na přjmlUwu
téhož slnžebnjka swého, w srdci nassem wssecku
chlanU a marnau mysl Udusiti, a wszď w dussi
nassč cčt prawého mťlosrdenstwj, abychom tale k
bližnjmu milosrdnč gsaUre, i Twého milosr;
denstwj se hodni Uěinilť; genž gsi žiw a krňlU:
geš na wěfy wěkůw. Ymrn.

Dneo swětj se gesslč fwatek: W Bluglčcku sw mučedlnjfů
Zulia a Yrona; w Mechllněsw Bnmolda muěedlnjta; w Sin
neae sw Kaslaa Sesunkina mučedlnjkň;erwUnU sw Hawla
dtskup.;x w Lontýně s.w Douxčluaua opata; U Emesy sw Sie
meona nx!xznawače a nl. g. sw.
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2.

Žiwot sw. Otty, biskupa.

Qtto pochčxzelz Urozene sice, ale pozem
ským zbožjm UrhrUbč nadané rodiny we Šwabe
skU Které wlastně rodčnč nňležel zdali rodmč
hrabat Andechš:ských, ččlč giné gakéš, o tom se
hčstorikowé nrsrowmiwagj. Buď si pak tomu
gakkoliwěk: gméno geho gest zapsémo we kuize
žiwota, on gest občanem Uebrským, a co gest
protč tomU Urozenost swětskčx? ))Ten, genž po:
swěcuge, i tč, kteřjž poswěceni býwagj, z gednou
ho gfaU wssickni. Pro kteraUžto pčjččnU Uesty
dj se (Ježjš) gich Uazýwati bratřjmic( (Hebr.
2, 11.N) gestlťžegfme synowr, tedy i dčdico:
wé, dědlcowé totčž Božj a spoludčdicowé Kriu
stowy (Řjm 8 17.)

Bohabognj rodččowé dali si na wychowúu
nj syna swého Qtty wrlmi mnoho zéllcžeti, kla:
daucr giž do autlého srdce základ ctnostj. N
pachole pečliwě wedeno gak w Uměnj liternjm
lak také w bohabogném obcowúnj weliký pro:
sočch Učťnťlo. Qtto byl prciwě někleré nižfsj
sskoln odbyl, an mU rodičowé Umřely. Wida
tU oU, že od bratra swého welké podpory při
sstUdowčmjneobdržja cjtě, že dosti sjly a šchop:
Uosti mei, by se séem o swau wyžiwenau poo
staral: odessel do Bolska, kde tenkrčxte UUilou
Učitelů bylo, a wyučowčmjm w předmětech lť:
ternjch fe dostť slUssUě žiwil, prčlzdné hodiny kU
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fwémU wzdčlčmj a zdokonalenj w hlUbokých
wčdúch obrarege.

Qtto byl twňři sličné, postawy usslechtilé,
mrawů lahodných, wtipu bysřrého, hlUbocr Uče:
ný a mimo gazyk mateřský č wýbornč w gau
zka polském a latinském zběhlý. Tčmť wlastn
nostmi wydobyl si w krňtkém čase nčxklonnost
a přjzeň pěmů Polských tak, že si ho welire
wažilt a co gednatele w žaležttosťech swých seo
motam posjlali Při takowe přjležitosti seznamil
se š njm wéwoda Polský Wladislaw a wida
geho wýborné wlastnosti i hned geg ke dworU
swému powolal, a neydůlržitťgssj wčcč k wy
gednčxnj a pořjzenj mU oderozdawal

Qtto, co mu koli se odewzdalo, pořjdil
wždy k neywětssj spokogenostč welstele swého,
lak že k nčmU důwěrU neobmezenaU mčl, a koa
nečně ho i š gťnými pč:ny poslal, aby U cjfaře
Gčndřicha 17. o rUkU sestry geho JUdťth pro
nťho žčxdal.

Bři té přjležjtosti naučil fe cjsať wýborné
wlastnostč a hlubokau Učenosř QttowU znč:ti a
tale rorliced si ho žamilowal, že wssemožnř Wlau
dislawa krale k tomU měl aby mU QttU po
staUpjl, a dřjwe neUstal až mU konečnť kré:l
no wůli byl Qtto, který na knčzstwj giž prwé
wwswěcen byl stal fe nynj dwornjm kaplanem
cjfaťe Gindřscha M a Uedlauho Ua to kancljřtm
geho LlUřad tento předůležitý zastčxwal š neya
wetssj maUdrostj a rozssafnostj tak, že wssickni,
kteřjleoli ho znali, geho pokoře, nežisstnosti a nee
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aUhonnému obcowémj nad mjru se diwili Tenu
krate bol cjsař Gčndřčch 8 papežem Řjmským
wc welke eroli žiw, proto že si prčxwa cjru
kewnj osobowal nepatřjcj gemu,a swobodUcjrkwe
welice ootlačowal. Qtto namčxhal fe gak geU
mohl, ty erole fpořčxdatia cjfaťe na cestu
fprawedlnosti nakloniti. Wsse nadarmo! ijař
byl takměř wždy žarputťlegssj a twrdssj, tak že
Qtto i důtfliwč mu domlauwati a trpkými
slowy kěxratiho nUcena fe widčl. ij ale ne:
ztratil Qtto přjzeň cjfaieowU, ano an kráfný
leostel Spirskn geho wederm konečnč se doho:
rowil, mnohem che se w nj Upewnťl, tak že fe
wůbec myslilo, že muže tohoto Božskú prozřex
tedlnost fU blaženosti mnoha křefťanů na schen
cjrkwe postawj, aby fwťtlo geho w dalefé kra:
giny blaUdjcjm swjtčlo, gakož fe i stalo.

Roku totťž 1102 Umřel biskUpBamberský
Rupert, a cjsař Gindřich Ustanowil Qttu za
geho ncistUpce. Qtto byl giž dwě bčskupsřwj
nepřigal a i tenkréate wrhnUw fe k nobaUm cj:
sařowým slze prosil, aby hodnčgssjho muže na
stolici tU dosadčl než on gest Když ale qsař
na fwem neustupnč sřňl, mUsil fe sice konečně
wůli geho podrobťti, ale žéadným způsobem le
tomu přimlcen býti nemohl, aby se dřjwe Ua
důstognost bčskupskaU poswčtiti dal nežby ho
swatý otec w důstognosti bol potwrdčl Z wydal
setedy, galebrzomohl,doŘjma PapežPafchaljl
přiwjtal núbožného antnjka še wssj počestnosřj
a dozweděw se, že k biskupstwj přissel prčxwč a
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že swatokupecstwjm wčnen nenj, potwrdil ho ne:
rolileo ale č súm o swňtcjch swatodUssnjch na
diskUpstwj poswčtil Qtto nawratiw se domů
a w zprawn biskUpstwj se Uwazaw, wssj silaU
k tomU hledel aby newole meši ŘjmskaU stolicj
a cjsarem až posawad trwagjcj se wyrownaly;
zwlasstč na snčmn Řezenském roku 1104 reiznč
a borliwč pro pokog cjrkwe swaté mlUwil
ačkoli cjsař w nťčem mU nepowolil, nčc ménč
tak prozťeteluě se chowal, že důwčry ť cjsaře i
papeže Uožjwal, od obaU welťce ctěn a wúžen
gsa. Qtto prokazowal se wždw a we wssem,
že wěrUým pastýčem gést, owečfy swé srdečně
milUgjcjm. Qn horlil wssj sjlaU pro čestBožja
dro spasenj swčřených dUssj, búzeň a dobrý řúd
w klússteřjch zachowč:watť přstě přťkazowal,
nad dobrými mrawy fwého dUchowenstwa ostra:
žite bdčxl a o čťstotU a ozdobU chramU Baně
nad mer starostliw byl Za geho panowanj
zdčxlo se gakoby se staré časy aposstolské do
Bamberǧa wracely. le obyčegowé a wesskerý
neřúd se wyčistčl, dUchowenstwo se k nowé horx
liwostť zbudilo, sjmč bčxznčBožj se rozsjwalo,
ctnosti a lúska aUčinliwň fe množily, slowem
cjrkeiď fwatň milostně w osadč sw. bčskUpa wye
kwétala. Wsseho toho dčuoal sw. biskUp, gak
sc slUsselo, Ua sobč pťjklad Ueystkwčlegssj. Qn
frmjwal welmi často ofadu swaU slowem Božjm,
on wedl žťwot tichý a přjkrý, požjwal toliko
strawy sprosté a té gen střjdmč, wybrančgssjch
gjdel nikdy se netrkl. Když gednoho dne draze
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kaupenčx sstilea Ua siúl ořissla, paxawčl bohakoog1
ný bisknp: xChrančž Bňh, abych ža gedcn too
ljko den sčam gedčný tolile prnčz strčlwil. Do:
Ueste tento polerm memn PaUU Jer Kristu,

gehož si wňžjm chr, nežli sebe; degte geg nč:
letrremUnnznémU aneb chorrmU; ga gsemš draw
a mohU se kUsem chleba Uspoleogťtč(: Taleé
geho odčw býwal sprostý a chatrný, a wjmr,
že často geg w pokore swe sprawowawal Kdyš
se gedenkrate nčkteťj Uad tjm pošastawowali,
odpowědčl gim řlea: :dMilj bratrj, nehorsste se
nad žiwobytjm mým, alebbnďle spokogrni, že se
zadUssj, tak gale určeno gest, na almužml na:
klada a obracj. K tomU koncč ho křesiané
UdčlUgj, a neslnssj se na wěci šbytrčné a marné
gc wydňwatť.e Prolo naléšal U nčho každý
chudý a každý zarmaucený pomocč a Ulěchn.
Když gedenkrčxte k. p. geho osadnjci hladem
sauženi bylč, rU roždal wsseckyzčxsoby, lede které
byly, chudým, a tať prozřetelné přjprawyUčťnčl,
že každý chUdý w osadě dostatečně zaopatřen
byl. Na tp powstaly w Bamberce a zwlčxssť
we wňkolj rozličné nemoce, tak že lidé U wel:
kém množstwj Umjralč. TU bletto gako angel
strč:žný“ Ua wssech mjstech, a tak řlea w leaždém
leaUtě. Qn wyhledčxwal Uemocné, zaopatťowal
Umjragjcj, pochowúwalmrtwé, staral se o žiwě,
a tak wssechnčm wssecko gest Učťněn, aby wždy
nčkteré k soasenj přiwedl. m Na něho mohaU
obrčxcena tšýti slowa sw. Pawla ťkachho: ))Gčx
naUčil se dosti mjtč na tom, což mč:m. Umjmť

šňwolp šwntďch lu 20
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i snjžen býti, umjmť tafé č hognost mjri i Umjm
trpčtč. Wssrcko mohu w Kristu, lelerýž nme
posilňuge.ce (Fčlip. 4, 11.) dGestťť pak zčskwe:
liký, pobožnost a přestčxweinj na swém. Nčc
gsme nepťčneslč na tento swřt, bezpochyby že
také nčc odnésti ržemůžeme. Llle magjce pokrm
a oděw, na tom přestňweyme.(l. Tčm.6,6.7.)

Mčmo to, že sw. Qtto ssrčdrý bylchudúm
a nuzným, wystawčl také a založčl patnétcte
klčxssterň. Gaký cjl a konec přč tom před oččma
mčl, wyswjtúz geho odpowědč, kteraU gedňomn
mUži dal, genž mU to byl wyčjtal. ))Wesskeren
tento swčt, prawčl, gest mjsto wyhnanstwj, a
dokawňd na somto swětě přebýwčxme, gsmc gako
w cizčně a wzdňleni od Hospodčna. Proto pou
třeba Učxmdomů pohostinstwj. Proč se tedo
rmaUtjte, že mnoho taleowých hospod stawjm?
Baklč na rozlččných mjstech tohoto swěta mnoho
antnjků k nebesům gdachch se nalézú, zdalč
nenj lépe, když radčgč che takowých hospod
gest, než méně? Kdyby gčch gen pořjde bhlo,
gakby medle postaččlh pro taleé !Unošstwj ant:
njkň, pro také množstwj chorých? Mčmo to nau
stčlwci poslednj hodčna a swčt ležj we zlém.
Proto nemň se to tUpiti, pakli k wůli lčm,
kteřj swět opUstčti a spasenč býti chtj, klčlssterou
wé se rozmnožugj, wždyť se i lčdé bylirozmnou
žilč. Na počútkU swěta bylo zapotřebj, aby se
pokolenj lčdské rozmnožowalo, a proro také neu
Zachowúwala se zdrženliwost. Teď ale giž gčnj
gsaU časowé! Nynj musegjlčdé, ktečj to mohaU,



Ǧerwentt. 459

šdrženliwosti a eche xxoroBoha žjti. Zdrženn
lťwost ale a ostatnj xskutfy swatébo obcowčmj
snčxzew flčxssleřjchse wykonňwagj, nežlč mimo nč.e

Dwadcet let zprawowal sw. Otlo cjrkew
swaU, a požehnémj Božj spočjwalo Ua prčm“
gedo, an Hospodťn okrcš geho aučinkowňnj roz:
ssjřsli rúčil. Boleslaw totiž jll. wéwoda Polský,
podmaniw Bomořany,chtčl nňrod ten wetmúch
modloslužrbnosti skoro wůbcc zaertčle wězjcj
wjrau křesťanskau oblažitč. Nemage wssak žč::
dného, kterýžby tcnto owssem nad zmjru ncbezo
pečný aUřad na sebe wzal, wzpomčl si konrčnč
na Qttu, na biskupa Bambcrskčho, přeswedčen
gsa, žcby on pťcde wssemť ktomu aUťadU ncy:
lépe se hodil, gednak že zbčhlý byl w gazyku
Slowanskěm, a gednak že bylmUž nad mjrn doa
konalú, pro čest Božj horliwý, bljžnjho gako
febe samého milUgjcj. Boleslaw pozwal geg
tedy počestnč, a aby pohanstým Pamoťanům
spasitelnaU wjru hlčxsati sc odhodlal, fnč:žnč
prosil. uu Člowčk Boha Upřjmnč milUgjcj, poo
užjwň rúd každč pťjležčtosti k rozmnoženj krčxlow:
stwj Božjbo. Také Qtto rčxd wéwodowo pon
zwěmj přčgal, koge se naděgj, žc si snad mezi
pohany korUnU mnčednicťau zaslaužj, a ť hned
k odchodu swémU slussné spťjpraroy konal. Reyprw
postaral se o bťskupsťwj swé, aby w čaš nea
přjtomnosti žcidné sskody newžalo; pak žúdal
sw. otce o powolenj a požehnčxnj k tak spasic
lelné prčxci; a koneťnř, žc Pamořané byli gsau

nčxrod bohatý a nčxdherný a protill:lahowčastúw20
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chudým, gaksi rozhořčenj, zaopatřil še wfsema
potřebnostmč a nmožsřwj darů pro lenjžata Po:
mořanskče a dro lid gegich š sebau wzal. Kněžj
Ueydokonalegssj a neybohabognčgssj prowčxzeli ho.
Dne 24 dubna r.1121 wydal se na cestU,
žehnaU gsa od wdččných owččček swých

Qtto ssel skrz Čechy. Lčd ho wjlal wssude
š neywčtssj Uclčwostj gako muže Božjho Také
w Hnčzdnč, w tchdegssjmblawnjm měsťěPolska,
byl srdečnč uwjtcin. Wéwoda zaopatřčl ho
wssemi potřebnostmi na cesřu i četným komon:
stwem. Teď nastaUpťl Qtto dalssj cesřUfwau,
a konečnč přesřaw množstwj strastj přissel k
pomezjm Pomoťským. Wéwoda Wratislaw od
dawna wjťe křefťanskéoddaný, čekal na nčho š

.pčtč sťy mužů na hrančcjch zemč fwé. Geho
radosť bpla Urljčena, když konečnč š dawno
očekawaným blahowěstem fe fessel Nle taleé
Qtto fe zaradowal, slysse z Ust welectěného wéu
wody, že nalezne aurodnau půdu pro fjmč
swaté wjry.

Z započali blahowčstowé brz odleladu swau
spasilelnau prcicť. Mnozj Uwčťilč. W mčstč
Pčrici slawčl fe prčcwč gakýsi modlčlťský swčatek.
Sw.Qtto wstaUpiw do mčsta, pozdrawčl flussnč
obywatelů geho, a že wljdnč přigat byl, takto
k Ujm promluwťl: d)PožehnanjHospodčna budťž
š wami, požehnanj Panč! u Snad gčž wjte,
z gaké pťjčťnyk Uxxmpřichazjme?MU Uťť
cházjme zdaleka, přjččna nasseho přjchodU gesť
spafenj wasse, blaženost wasse, wefelj wasse.



Neboť wefelj, blaženj a spasenj bndete na wťky,
bndetelť chtjti stwořťtele swého poznatč a gemU
flaužitče(( Tak mluwčl sw. bčskUp k šhromúždě:
némU lčdu, a po tčch slowech wssčcknčgako geden
Uwěččwsse, dále Učenč býtč žcidalč. Sedm dnj
trwalo wyučowúnj lčdu a po sedmi dnech na:
ťjdil sw. bisknp třjdennj půst, a aby po tťech
dnech wssťckni fe umýli a w čistň bjlai raucha
te odřli, rozkěczal. Když wsse gak pťčkčxzal se
žachowalo, pokřtil ge neyprw, pak i fwčltost sw.
biřmowňnj gim Udělčl. Na sedm tčsjc bylo lidj
w Pčrťcč, ktečj kťtem smatým do lůna cjrkwe
wstaUpili. Qtto žaložčl pro nť č hned kostel a
gednoho z kněžj fwých dUchownjm zpráwccm
při nčm Ustanowil. Z Biriceu těchl sw. Qtto
do Kamjnu, do fjdelnjho města wéwodowa.
J w jKmanU žehnal Bůh neunawenau
preici fw. bčskupa, lak že se netoliko odpadlj
křesťané opět kagjcnč do lůna sw. cjrkwe Uao
xoréatili, ale i nmoho tifjc lčdj z KamjnU a zu
wůkolj wjru xswatau přsgalo. Me roelkého od:
poru Ualezl sw. biskup we dwaU, tenkrúte
welmi slawných mčstech, we Woljnč čč Júlině
a we Štetjnč, nebo obywatelé měst tťchto geg
i průwodce geho welčce prončxsledowali, rozličně
trýšnili, ba č krutaU fmrtj gčm wyhrožpowali.
Nle Qtto powdččen tomu, že pro gméno Božj
protiwenstwj snčxssetimusj, bylwe wssech strastech
trpčliwý, k protiwnjkům milosřčwý a wljdný a
w hlčxsúnj slowa Božjho neUnawený, ale i
opatrný. DUchownj geho průwodčj, možnč geg
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podporowali. Konečnč obměkťila se i nehzalwr:
zelegssj srdce, a pomocj milostj Božj přčgaly
téměř wssecka města a mřsřcčka spasitelnau wjrn,
tak že se modlúrnd rUssčly a modly kazily a
na gegčch mjsto kost ely stawřly a duchownj hor:
lčwj Ustanowowali. We Woljnč žaraženo bčo
skupstwj, a dřjw, než minUl rok, bylo téměř
celé Pamoťansko do lůna cjrfwe přťgato. Za
prwnjho biskUpa Woljnského Ustanowil Qrto
Nlbrechta, dwornjho kaplana wéwody Wratč:
slawa, a rčxznaU řeťj mu na srde:e wložčl, aby
Usťawťčně nad nowým stčxdem bděl, wssemožně
o grho dobro sr staral, kostely zaklúdal a séam
we wssem obcowčxnj se ukazowal bez aUhono.
Postaraw fe takto o blaho swých nowokřtčnců,
zanechal U nťch gesstč nčkteré z knčžj, leteřj š
njm byli přčssli, nawrčxtčlse opčt do Bamberka.
Qdchúzegjcjho prowúzelo nesčjslné množstwj
wěřjcjch djky mU neysrdečněǧssjj wždúwagjce a
za ssťastnaU cestu se modljce.

Dne 18. Bťezna roku 1125 přčsselQtto do
Bamberka žočt, aby opět w středu stúdečkaswého
welikonočnjho Berčmka swětčl. Wzduch se otřčx:
sal radostným zpťwem Bambrrčanů. Wssickni
drali fe do kostela, chtjce opět žmilowaněho pa:
slýřr Užřjti, skrze nřhož tak welké wčci se staly,
a Hospodinu podřkowati, že bez aurazU gim ho
nawrútitť rčxčil. ;čl Qtto gal fr nowaU horlie
wostj bťskUpský auřad fwůg zastčxwatč, an opěl
o blaho swěřené mu cjrkwe, pomúhal opčt UU:
znúm, podporowal chudé, těssil zarmamené, a
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ndčlowal rady těm, kteřj si sami rakťti neumčli.
Tak pracowal Qtto oo tři rofy na winnicá
Weeeněbeš Unawenj, ale roku 1128 nastaupil
znowa cestu do Pomořan, nebok smutné zprňwn
odtnď se mn dostaly. Města Woljn a Štetjn
klonila se opěr k modloslužebnostč, a co mnohem
horssjho bwlo, wogwoda Polský pohněwaw seš
pňny Pomořanskými, wognau hrozil. Qlto
ssel tenkrúte neykratssj cestau přeš Sasy, co
možno chwútage, aby nesstěstj předessel. Ll hle
geho tichostj, lčxsleau neodolatelnau, wljdnostj
a dobrodčgstwjm naprawilo se mnoho we wsscch
mjstech, skrze které gjtč se mu udalo. Celé krčx:
giny obracely fe opět na wjru, množj odpad:
ljci nawraceli se kagjcně do cjrkwe: gen obdo
watelé Štetjnsstj a Woljnsstj zdrcihali se, hro:
žjce že bistupa i še wssemi průwodci geho u:
smrtj, opowúžjli se k njm přigjtč. Nax ty wý:
hrůžky nedbal sw. Qtto, nýbrž wéwodu Pol:
ského k mjru a k pokogi namluwiw, odpadlým
městům z nowu wjru spasilelnau hlúsati sr strogil.
Wuchownj přčssedssj8 njm, zbraňowalč mu w
tom wssemožnč, bogjce se gednak o s:ré žiwo:
bytj, gednak o žčwobytj sw. pastýře. Nle tento
prahna po leorunč muěednické a ubohé Slo:
wany nad swůg žiwot mčlnge, nedbal na zra:
zowčmj swého dnchowenstwa, ale obrútě fe takto
k Učmu promluwčl: :)Gčž wčdjm, že gsme tolč:
pro wyraženj sem přifsli, a že chceme wsseho
se zdrostiti, coby koli bylo odporného a twrdého.
Qwssem bych rňd, abyste wssicknina mučednirtwj
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pťipraweni byli, ale chraniž Bůh, abych nťlete:
rého z nňš k tonxu nurčl. Prosjm wúš, nee
chcrteli mi pomňhati, afpoň mč nrzbraňUgte.
Každý wlčxdne swým žňwotem; swobodnč gste
wy, fwobodřn gsrm i gčxj Protož žňdčxm wěcš
muži, Ueždržugtr mne!e( Bo tčchso slowech pro:
Oustčl bratry, a scim a súm w noci na cestu
se wydal, aniž kdo o tom zwěděl. Nenalrzsse
leUřžjmtlowaného pastýře na gitsxnj, zastydčli se
a pustili se ža njm, a dohončwsse ho za ode:
sstěnj prosili a slibowali, že ho nťkdy che nru
opUstj, byťby i wlastnj žiwot nafaditi mělť. J
pUtowalč š njm. e

Qbywatelé Stetjnsstj dowčdrwsse se, že
Qtto š knčežjmťswými do mčsta fe nawrútil,
a w fostele před městrm se zdržuge, šrotili sc
w hromadU a ošbrogeni fr kosirlu tčchli. Slysse
sw. biskUp ryle rozčjlrného lčdU, a rachot zbranč,
gťnak Urmnslil Uež žr dčcwno očckúwančx hodina
anUčenj přissla. J oblekna se w raUcho bč:
skUpské, wzal do rufy ,křjž a ostatfo fwatých, a
wyssel š dUchowenstwem nxezině, žalnm zpjwagjce.
N pohané Uzřrwsse ty muže ani neohroženč na
to neyborssj pťipraweni gsaU, zarazili te. Zpo:
nenúbla tjssčla se ǧrgčch zůřčwost, srdce gegich
otewixela se UmUdrosti, a mužť mezi nimi pťed:
loženěgťssj prmoťli, že kněžj modlňřsslj rozmx!em
a nikol zbsanj boho fwé hňgitč magj. Tato
sxeč, a zwlécsstč přčččnlťwost grdnoho Uxěssťana
gménem Wčcafa, qrnž wyprawowal, gak dixooe
swornř bo Bňb lesxesťanskýzočitého Urbezďee
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čenstwj wytrhl, způsobťly, že odpadljci wssčckni
swého přečinčnj pykagjce, do lůna cjrkwe fe nau
wrcitili. Ze Štetjna putowal Qtto do Woljna,
a když i zde pomocj Bčmč wjru swatau Utwr:
dil, a že po celé žemi Učenj Křesťanské wýbodr:
nč wykwétň, wida, Uzawřel, an toho potřeba žň:
dala, opčt do biskupstwj fwého se nawrútčti. J
padna w twňři wsseho lidu na kolena, modlťl
se řka: :Qtče fwatý! Twé gméno zwčstoroal
gsem tomUto lidu, a šdřlil gfem gčm Učenj, gak
přikázalš mč. Jpřčgali a doznali ge. J oslawiž
nynj djlo , které gsem započal, poswět ge w prawdě
a pťed zlým ostťjheg ty, kteřj teď twogj
gsau!e N pomodlčw se, požehnal ge a č hned
cestu domů nastaupil. Ten den před swatým
Tomeissem, l. 1128. pťissel do Bamberka. Nču
koli strastmč a wěleem welťce feslčabl, zastčcwal
nic ménř auťad swůg biskupský š neywětfsi
bedlčwostj, a aby gesstě che se osprawedlnil a
poswětčl, mrtwň se posty a bděnjm, a rozma:
nitými kagjcjmť skUtky na wěčnosk se přčprawo:
wal. Kostelowé, klússterowé, chudj a nUznj,
byli i tenkrúte zřjtelnčcj oka geho. Gedenčccte
let zprawowal po swém núwratU gesstě ofadU
Bamberskau še wssj pilnostj, an Bůh těžkan
nemocj ho nawsstjwčl. Cjtč, še se hodinka smrti
bljžj, připrawowal fe š rozmnoženau horlčwostj
na saud budach. W den swého aumrtj roz:
kúzal duchowenstwu, aby se hodinky U nčho
modlilo. Mezi tjm pozdwihl očj swých k nebi,
a wztčchl rUce gakoby samčho Krista obegmauti

xje
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chdtšl,a u skonal dne 29. Čerwna 1139. aš
w sedmdesč:tém roce wťku geho. Tťlo geho po:
chowalo se w klússteťe sw. Mčchala, od nčho
založeného, načež geg papež Kliment jU. r.
1189 za swatého wyhlčxsil.

Rozgjmúnj.

Sw. Qtto přťspjwal řeťmi swými k roz:
množenj krč:lowstwj Božjho, a kU spasenj bliž:
njho swého welmi mnoho, ale mnohem che zau
gistč zoůsobil skUtky swými. Dobrý pťjklad gen
gcdiného ťlowěka, zwlásstč geli předstawený,pou
staěuge ťasto k Uaprawenj celé ofady. N co gest
přjhodnčgssjho, co mocnčgssjho nad dobrý pťjklad,
klerýmžby se zamezilo zlé, ctnost se rozmnožila,
dobřj se posilnili, pochybUgjcj Utwrdili, zlj zm
hanbčli, sjla nécružiwostj se zlomila? Dobrý
přjklad wyUčUge bez mlUwenj co neyzřetedlněgi,“
a skUtkem wywracuge númitky, gakoby konémj
ctnosti lčžké aneb dokonce nemožně bylo. Dobrý
přjklad gest neygistolněgssi prostředek, gjmž se
blaženost bližnjho podporUge, gméno Božj oslau
nge, a cjrkew swatú i swým protiwnjkům sté:wéa
se welebnaU. Nčkolč každý člowřk dobrý přjklad
dč:wati mčc, nic méně obzwlússtně předstawenj
k tomu gsaU zawúzčmi; neboť čeho oni si doo
wolUgj, proč by nesmčl také poddaný si dowo:
litč, wždhť č staré přjslowj prawj, že od wola
welkého Uej se oratč menssi. Na pťedstaweného
býwaa.žj zraky w„ssechl obrňceny, a gako geho



krog býweec obyčegným mčřjtkem, kterým se
, každý gťný zprawowúwú: podobně také geho

mraw býwú nňm wzorem, dle kterého se řjdj:
wčlme. Běda ale těm, kteťj lťdu sprostému
swým obcowňnjm aneb swými ťečmťpohorssenj
dúwagj, gimby zagisté lépe bylo, kdyby se ne:
byli narodčlť. To gfau ti slepj wůdcowé, kteřj
lid zawúděgj; to gsau ti, kteřj břemena těžkú
na lid wzklúdagj, ale ani xprstem doknautč se
gich nechtčgj; ano to gsaU tť, kteřjž řjkagjzlémU
dobré, a dobrémn zlé, kladaU tmy za swčtlo,
a swčtlo za tmy; hořképak za sladké, a sladké
za zlé. Nle běda, bčda gťm!

Tak swčť fwětlo wasse před lťdmi, ať wčdj
skUtky wasse dobré, a slawj the, genž gest w
nebefjch. (Mtb. 5, 16.)

Wzdělúweyte geden drUhého. (l.Theš Z, 11.)
Geden každý z wúš hleď se ljb„iti blěšnjmu

swémuk dobrémUgehoak wzdělúnj.(ij. 15, 2.)
Obcowúnj swé mezi pohany mčgte dobré,

abh w tom, w čemž Utrhagj nčxm gako zločino
cům, ze dobrých skutků wúš spatťugjcr, welebili
Boho w den nawsstjwenj. (l. Pet. 2, 12.)

We wssech wťcech sebe samého wydč:wey,
(Tite) za přjklad dobrých skUtleů, w Učenj, w
celosti, we wúžnosti, pťeklúdage slowo zdrawé
bexzaUhony: aby ten, genžby se .protiwil, styu
dčti fexmusil, nemage co zlého mlUwčti o nčxď.
(Tit. 2, 7. 8.

Wssecko čiňte bez reptčmja bez pochybowču
nj, abyste byli bez aUhony a Upřjmnjsynowé Božj,
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bez trestňnj, U prostřed UňrodU zlého a přen
wrčxceného: mezi kterýmiž fwjtjte galeo fwětla
nebeskei na swťtč. (Filčp. 2, 14. 15.)

Modlčtba.

Q, Bože, Otče neymilostčwěgssj,neydobro:
tiwťgssj! Twš také mne na schen postawčti
rúčil, a chceš, aby swjtčlo swčtlo mé. Wiz ale
bPane, že gsem ťčrú tmawň noc, a že neofdeoj7l
tjšli Ty mne w lemnosti, zagdU gň i wssčckni
gťmž swjtitč méam. Q, pogď neymčlostčwčgssj
Pane! apogďaoswět th w dnssi a w srdci
mém, a propůgť, ať swětlo Twé nňm swjtj na
wěky wěků. NmeU.

Dnea se řakě swčtj swňtek: W Řjmč sw. mučednjků Bro:
ccfa a Martiniana. Tčhož dUe w .skampanii sroj mučcdnjků
Yrtstona, .skrefcenlia„Entymiana, Urbana, Bitala, Zusta, Felie
ciesima, Felira, Matře a Shmforosy. Wc thto!:tč fw. Swi:
tuna, biskUpa. W Smonn sw. MonegUndy a m. g. sw.

3.

Žiwot fw. Heliodow, bisknpa.
N. 340.

Q sw. Heliodorowi máme zprúwy gen Ueu
patrné a kUsé, co ale Uč:m o nčm znúmo gest,
tuto stručně podáme. Sw. Heliodor narodčl
se mezi rokem 330 a 840 w zemi Dalmatskě,
aebyl núsledownč kragan sw. Hčeronyma. be
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se wzdčlal a we wčdach wycwčččl putowal do
Řjma Skonťčw swa sstudia w Řjmč, stal se
gak fe zda, mnčchem, a pak do Nqučlege se ode
bral. Zde nauěiw se fw. Hčeronyma znňtť,
Učťnil š njm zpřčltelsťroj, a nato geg š dwěma
gesstčpřútely Jnnocenciem a Edagrčem do Thrau
cťe, PontU, Bythinťe, Galatie, Kappadacie,
Cilčcie a do Sirče prowúzel. W Nntiochči po:
zdržel se po Učgaký čaš; pak a!e za Hieronya
mem na daUssť Chalcčdskau odessel; když wssak
mezi tjm Jnnocenciuš Umřel, nawrěxtil se do
wlasťč swé.

Sw. Hčeronymuš mčl wrlkau starost, že
ho rodičowé a wdowa sestra wssemožnč přee
mlauwatč bUdaU, aby opUstč žiwot mnišský opět
po swětskU žiwottrawil, a protož geg austnč i
pjsemně napomjnal aby w powolčmj swem stúlý
byl a žiwýmť barwamť mU krasU a zaslUhU
žiwota mnčšského ljččl.

Než sw. Heliodor nepatřil k tčm wrtkar
wým a leniwým lidem kteřj sotwa že rUkU
swaU k pluhu wztúhlt, gčž nazpčt se ohljdagj;
aneb do konce k tčm, kteřj sotwa že Usslč skrze
znamost Púna nasseho Ježjsse Krčsta posskwrn
swěta, opčt zasew nč se zapletagj. (Ef U Pet

29) ale Uwonge že kralowstwjnebeskénú
silj trpj, a toliko, kteřj nasilj čťnj, Uchwacngj
ge, (Ef.Mt. 11, 11.) nedal se prošbamipřňtel
a přjbnzných z cesty nastanené swésťč, ale za:
pomjnage na ty wčcč, které gsaU zadU, k tčm,
které gsaU pťed njm, Usilnč chwátal, a k Ulože:
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némU cjlč běžel keodplatč swrchowaného powo:
lčmj Božjho skrze Krista Ježjsse. (Ef. Filio.
Z, 13.) To čině stčlwal se ode dne ke dni wždy
dokonalegssjm, tak že geho poctiwost a spraweu
dlnost, maUdrost a bohabognost ddaleko ssiroko
znélmy byly. J nemohlo toto gafné swětlo
Ukryto zůstatť, zwlé:sstě w onech dobéčch, kde
blUd Nrčanský mnoho owčiček z lůna swaté
cjrkwe wylaUdčl. J stalo se ťjzenjm Božjm,
že se sw. Helidor neyprwé stal knčžem, pak i
bisknpem Yltinenským. Co wsse swatý tento
mUž po celý čaš biskUpowémj dobrého Učinil,
o tom núš žč:dnčl žprúwa nedossla, to gediné
se twrdj: že w Yltině blUd Nrianský potťel,
zbytky modloslužebnosti wywrútil, mnoho kostelů
wystawťl a poswčtil a fwým neUstalým ,nale:
húnjm mnoho přčspčl,že sw.Hieronmeď swatú
pjsmado latinsklléhogazyka přeložčl.Kdy a kdeswatý
biskup žiwot swůg dokonal, nikde se nečte. J
nezčlležj také mnoho na tom, anť wjme, že
gméno geho zapsčmo gest w ťnjze žčwota, a že
slécwa gména geho newymře.

Rozgjmúnj.

Gako sw. Helčdor k žiwotU swětskému
che se nenawrútil, ačkoli tomu přijznj a přú:
telé chtělť: tak stč:lj bychom my také měli býti
w dobrém pťedsewzetj. Nch, kolikokrč:te do roka
slibugeme naprawiti žiwot swůg zlý, kolikkrčxte
do rokU obnowugeme předsewzetj swé, a koltx
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krúte opčt zapomjnňme na slib a na wssecka
dobrú předsewzetj! Těažeš fe milý křesťane,proč
na wzdo:x wssem slibům a nawzdor wssemU
předsewzetj tak často do starých hťjchů a nňrm
žiwostj Upadňš? Břjčina toho grst, že zřjdka
předsewzetj swé obnowugeš, a že pakli ge obu
nowugeš, welmč lčknawč to činjš? Což newjš
člowěče, že pec wystydne, pakli Ustawičně na
oheň se nepřiklúdň; a newjš, že oheň i swětlo
pomine, nepřidčxlife olege? Podobnč wyhasnei
oheň horliwostiw prsau lidských, a člowěkklefne
w staré hťjchy, neobnongeli dennč ano okan
mžitě wsseckapťedsewzetj swú dobrčx. Gako slunce
dennč drňhu swaU nastUpUge, tak mUsjme také
dennč znowa cestU ctnosti nastupowatč. Nčkdo
dobťe neskonú, kdo se dennč skonúwati neuěj.
Denně můžeme hťessitč: nčlsledowně mnfjme také
dennč předsewzetj wraucj w srdci obnowowatčo
a k nčmU wolati: ))Dneš rfrdcee bUď žiwo!e
Snadno dú se gměnj, na kterém gsme po léta
střňdali, w gednom okamženj Utratiti, mnohčm
fnúze požbUdrme poklad dUchownj, na kterém
gfme po celé žčwobytjpracowali, gsmeli nedbalj
a neopatřUgemeli denně wssecky brňny dussr a
srdce, kterýmť by nepťjtel l núm se dostati mohl.
Nch co prospčgj wesskrrú wjtčzstwj nad Uepřja
telem, když gen gedenkrňte přemoci se dcime.
Brotož kde kdo po dokonalosti křesťanskétaužjtr,
neopomčm:gte každodennč dobrč: fwč: předsewzetj
obnowowatč; gako tčlo každodennj pokrm po:
tťebuge: tak i dUsse k posile swé dobrých předu
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sewzetj zapotřebj mci. Kdo bdj nad febaU a nad
smhsly swými, neklesne, kdo ale mťmo sebe hledj,
brkne, než se nadčge. Protož:

Reostýchey se až do smrtč spro.wedlnosťč
nabýwatč, nebo mzda Božj zůstúwň na wčky
(Sirach 18, 22.) j„

Jrekl gsem: nynjť gsem začal, tatoť pro:
mčna prawice Neywyšssjho. (Zalm 76 11)

Hleďtež febe, abyste neztratťlť toho, což gste
dobrého činili, ale abyste odplatu plnaU Uznali.
(Jan ll. 8.)

Tak blúznčwj gste, že počawsse dUchem,
tčlem dokonúwúte? tak mnoho trpčli gste nau
darmo? a wssak nadarmo:li? (Galat. 2, 3.4.)

Modlitba.

Neysladssj Ježjssi! propůgč mně prosim čť:
staU lé:skaU swaU, ať nasytj se žúdost mci a gč:
wčren Tobč zůstanU. Q, pohleď na mne a
wčz bolest maU nade hřjchy mýmť, které rozu
množťly se gako pjfek w mořť. Nch! kolčkrúte
fljbčl gsem Tobč ú Bane! že obnowým žiwot
swůg! a hle až posawad wězjm w blčxtě hřjchů
swých. DlaUholť o Pane! dlaUholč gesstč če:
kati bUdeš Ua obracenj me“? Ey Bane! dneš
gesstě začnU naprawowat žčwot wag hťjssný;
ano nynjť gsem začal, tatoť promčna prawťce
Twé; neodwracUg gi ode mne, neboť bez ni
sťčxtinemohU: ale wzbung liknawého, pozdwie
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hUg llefagjrjho, a posilňug Umdleného, na pťj:
mlUwU a orodowěmj služebnjka Twého fwatého
Helčodora. Nmen

eZ. Tež

Žiwot sw. Nahnmnda, whznawačo
R 1ooo

Sw. Naymund narodil sr w Tolose, w
stoletj gedenčxctem. Nodlčowé gaeho pochčxzelč z
rodU Urozeného a bylč lťdě welmč rozUmnj.
Naymnnd nebyl wychowécn w rozmařilostech
swčtských, a proto gčž w aUtlém dčtinstwj ga:
kaUsi Usedlostmyslťona gewo dúwal, atakowaU,
skraUssenostj se modljwal, že se každý, kdo ho
koli widřl modljcjho, welčce wzdčlal. Dokonaw
swčxsstudča w klčxssteřesw. Saturnča, počalpťe:
meyssletč, kterýby staw byl by mU neypřimč:l
řenčgssj ,a k fpasenj neygistčgssj. Po mnohém
přemegsslenj wstaupil do stawU manželského, w
kterém po nčkolika let welmi spokogeně žiw byl,
ačfolč djtek žúdných neměl. Po smrtť manželky
swé znstal swoboden,x wesskerall sjlu i nelcké
gměnj fwe gediné ku prospčchU bližnjho, gehož
gako sebe mčlowal, obracege Na geho aUtraty
stawěly fe mosty, oprawowalč se kostely,w čaš
postnj mnoho sel chudých se žiwčlo, a drúhné
množstwj ssatů se ǧčm rozdčxwalo. Přč tom
byl tak skromný, že cokolč dobrého čťnčl, gen
po tagmo čťnil, a Uikdy toho netrpěl, aby se
gméno qudo, gakožto dobrodčnce crlébo wůfolj
xorseegněgnlenowalo, aneb doleonce do fame!xr
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aneb nčkam ginam fU wččné pamčxtcese wyrý:
walo; drže se slow Spasitele řfau.xcjho: :,Osla:
ngjli gň sebefňm, slčxwamčxnicUenj.(Jan 8, 5.1.)

Qstatště nepatřčl sw. Naymlmd le dUchU
tčch lťdj, kreřj proto tolťko almUžnU dúwagj, že
pohled na chUdého buď nesnesnan, aneb že to
pjsmo swaté welj; gemU sslo zwlčxsstně o wzdč:
l.inj lidu chudého, protož i při každé přjležčtosti
bčxzni Božj ge Uččl, a slowo Bčmě gim hlúsal.
Z té přjčiny založil sspitúl při kostele sw. Sa:
tUrnčna, který po fmrti geho přjspčwky giných
dobrodčnců zwčtssen byw, gméno :,sspitúl fw.
Naymmxdae obdržel. N wssak na tom gesstř
dostť nemage, rozdal konečnč wesskeré zbožj swé
a dal se do klčxsstera, kde kúznj a búznj Božj
wsseckyspolubratry nad mjru wzdělňwal, a mnoho
lčdj přčnmil, že opUstčwsse swět a wesskery rade
dosti swřtskě, přjkladu geho Učxsledowalť. Kolik
roleů w klússteře ztrčxwil nedú se Udatč, to gedi:
né wjme, že neUstúle na cestě dokonalostč, ale
milostj Božj sjlen, hleděl wždy mjc a ch Tomu
se podobnčgssjm stčxtč,genž dj: mBUďtež wh tedh
dokonalj gakož ť Qtčc wčlš dokonalý gest,((
(Mth. Z, 48.) a tak přčprawen gsa, ažby ho
Pún powolal, skonal bolestnau nemocj skljčen.
Kdy, newj fe. Bochowčm gest dle swé žěcdosti
we sspčtčele od nčho založeného.

Nozgjmúnj.
Sw, Naymnnd dofonaw sstudča fwú,

počal pčemeyssleti, krerýby stawxgemU byl neyo
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gistčgssj; tjull nxúm Ua frozUmněnaU dčxwage w
gakém amnyslu my také staw Učgaký bychom
wolitč si mčli. Nle ach tU fe welice od swa7
tého Naymunda lsssjme. My woljwňme si nč:
gaký staw obyčegně gen proto, abychomw něm
pxissli k zaopatřenj, abychom nabyli bohatstwj,
žjskalč si slawné gméno, a rozkossj mohli požj:
watč fwětských; na oslawenj gména Božjho, na
fpafenj dUsse nebýwú přč lom anč pomysslenj.
Gaká to possetilost! gakčxto nedbalost starati
fe o ročci požcmské a pomjgegjcj: o wčci ale
nebeské a wěčné nedbati. Llch, gak mnozj toho
pykaly a phkagj, bohUžel až dosawčxde, že woljce
si staw aneb powol.inj gakési roliko na časnost
hleděli a nčkolť na wččnost; ach gak gsaU nessťa:
stnj tč lidé, gak nespokogenj; nenj gen gediné zlé,
kteréž z nepťedloženého wolenj stawU pawstč:wčx.
Kdož fečte ty ostatnj hřjchy w rom stawU zpú:
chané, když se dčxwčxpohorssenj, ledyž fe nesprac
wedlnostč ďúblowé smčgj, an angelě plčxčj.
Brotož člowěče! kdokolč gsi, chcešli si nť:
gaký staw wolitč, nežapomjney na Boha ani
na fpafenj dUsse swé; ař negsi podobný Učťněn
lidem tohoto fwčta, kteřj chytřegssj gsaU nežli
fynowe fwčtla N newjšuli š leým fe poradiri,
raď se š Bohem; Bůh tč bUde žagisté neylepssjm
radcem Slyš že sam fe ti Uabjzj, rka:

Slyš synU a prčgmč radn rozUmU a er
zamjtey radh mě

Dey nohU fwaU wanta gegj,a do oboqu
kU gegjho ssjgi fwaU. (Eccl. 6, 24.)
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We wssechwěcechmodli se k Neywyšssij,
aby řjdil w prawdč cestUtwau. (Eccl. 37, 19.)

Gessto newjme cobychom ťinitč měli, toto
toliko pozůstúwň, abychom oči fwé obrčxtili k
Tobě Bože. (ll. Paralťp. 20, 12.)

Swědky wzýwúm dneš nebe i zemi, že
gsem pťedložťl wčxm žťwot i fntrt požehnúnj i
zlořečenj. Wywolčž tedy sobč žiwot, abyš i ty
žiw byl, i fjmě twé. (S. Mogž. 30, 10.)

Modlitba

Ty wjš ý neymilosičwčgssj Ježjssi! že frdce
lidské pťemeysslj o restč swé, ale že Hospodin
zprawnge krokyqebo: Ty, genž gsicesta, prawda
a žiwor, zprawug mne w prawdč swé a Uč
mne, neboť Ty gsi Bůh a Spasitel můg; w
tebe dančUU a zabanben UebUdu. Naplň milo:
srdné zasljbenj swé, kleré si žalmistowi Učinil
řka: Noznm tobě dúm a wyUčjm tě cestě té,
kteraU krčlčeti budeš. J nechci nťčehož woliti,
leč co še slciwaU Twau se šhoduge, a spafenj
mému prospjwčx, pro leterež To i krew swau
wyceditl si rňčil Nmen

Dnee sc takě fwětj swátek: W Yle:xandrii sw Trifona;
w Carhradu sw nunčedlnjkaEulogia; w Cesareh skappadockefw
Hiacinta luučernjsa w KlusiuxuwH trurxi sw nmčrdlnjsůeoree
nea qábna a Mustioly wzacué pamm; těhož dne sw mnčedlnjtň
Maxfn a Muc:ana w wadirei sw Ynatiolia blsfupa w Raweuč
dud Dxla bisfuda a Udpznawačea m g sw
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4o

Žiwot fwntěho Proko!m, opata, pa:
trona zemč Ceské.

R. 1058.

Sw. Prokop lǧarodil se we wsi CholaUni
mezi Kančjmem a Cestým Brodem ležjcj, z ro:
dičů Urozených a zámožných. Wrokop byl od
neyaUtlrgssjho wčkU nad mjru núbožný a boha:
bogný, rúd se modljwal, rúd chodtl do kostela,
wssech dčtinských her a wyraženj se strančl, a
tak oočestných mrawů byl, že č dospčlj lčdé na
nčm dobrý přjklad mělť. WčdaUce núbožnjro:
dččowé, an milost Božj na pacholjkowč zpočjwéc,
dalč ho do Wrahy na Wyssehrad, kde tenkrč:te
powčstné sskolyslowanské byly, gednomu na slowo
wzatému mistrU bo swčřčwsse. N Proleop mage
wýborné učitele, hlawU šchopnaU, a wůlč doburaU,
prospěl nad mer gak we wsselčkýchwčdomosťech
tak zwlňsstě w bňzni Božj; a pjsse se, že si
pjsma fw.wlastnj rukau opsal,xe) že nad gčnéw
nťch zbčhlý byl, a wssemožnč hleděl skutky do:
kúzatť, čemU w nčch se byl naUččl. xBylť za:
gisté, gak sw. JakUb pjsse: ččnitel slowa a ne
poslaUchač tolčko oklamčcwagjcj sécm febe.e (Jak.
1, 22.)

e) Swe Ewangclium nasslo fc před nělolika 12 lrth w
FrancaUzjch w Remcžr, kde francaUsstj krúlowě korUnowanč dýa
wali. a na toto Ewangclium přjsahU swau fkládáwak.z Domnj:

wagj ferčcnj, žc ho do Baťjže .Karel uA. zawczl a tam krňlidarowa . x
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Widance leanownjcč Wyssrhradsslj lak bo:
habogné a dokonalč obrowčxnj žčxkaswého, přť:
galč geg, ač wssj silan oopjragjcjho do středu
fwého, a spolukanownjleem Učlnili. Tato dň:
stognost, kteraU mlúdeneček bezděfy na fe přčgal,
byla podnětem welkých ctnostj, nrbok xnťlža to,
že byw powússen, slnžebnjleem wssech býti, a že
čjm wyšssj důstognost mň, tjm che š Pčmem
Bohem objrčxti se musj. N ledyž dnem a nocj
na modlčtbčxchtrwage, prospjwal mandrostj a
wčkem a milostj U Boha i U lidj, tUť byl i
na důstogenstwj knťzské poswěcen; a giž fe ani
wypsati nedčx, gak dokonalé a swaté od té doby
geho obcowňnj bylo,neboť se ždčxl wssňnu kněž:
sťwu fpjsse mnťchem než kanownjkem býti, néa:
sledngjcjm Pčxna ťleachho: :deiž, a prodey
wssecko což mčxš a rozdeg chudým, a pogď a
nčasledčlgmne.e (Mth. 19, 21.)

Kdo gedenkrňte okusil, gak sladko gest slam
šitč Pémn Bohn, tomU znechntj se fwčl wney:
wětssj mjře č služba geho. Také sw. Prokop
loho na sobč kusil, neboť ačfolčgiž che za mnčcha
držč:n byl Uež za fanownjlea: ždčxlo fe mU nic
ménč, že pokUd w spolrčnostč lčdské žiw bnde,
fwčtU ažúdostem geho Umřjtčmožno nenj. J wzaw
proto na sebe zčxkonďe) a odčw Benrdčktčnskuý, w
lelčxssteťrBťewnowském bljže Prahy. Bo Učgakém
čase ale opnstil mřsto a otččnn swaU křjž na křjž
prochúzel, hledage geskyni něgakan, w kteréby
wždčxlen lčdj a hlUkU swětského o samolč Bohn
M klássrernxřeholi.
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slaužitl“ a š njm w modlilbčxch a chwalozpěwu
rozmlamoati mohl. Konečnč nalézl po mnou
hém chozenj gedňu geskynč nad SčxzawaU, k
tomu aučeli nad mer se bodjcj, anaž aš dxeoč
mjle od Kauřjma wzdúlena byla.x Y tU wyu
woliw si za přjbytek, Ustawičnýmč modlirbami,
dlauhými a častými posty, tUhým mrtwenjm,
fpasitelným rozgjmčmjm zwlússť pjfem swatých, a
ginýmixzpůfoby Púnu Bohu slaUžil a gemUdle
možnosti podoldnčgssjm stúti se hledčl.

Nčkolik lét byl w télo saukromnostiswatý
tento mUž žiw, UifomU powědom negsa; až
Bůh konečnč Uzawťel wěrného slnžebnjk„a fwého
na gewo dúti, aby swčtlo geho ťnmohým giným
swjtťlo, kteřjbw z temnoty swětské fU swčtlU Bo:
žjmu dostatč fe chtěliu Z stalo se, že si gedno:
ho časU weywoda čcský, knjže Qldřich, na low
do ťefů Sňzawských wygel, a tU Užřew gednou
ho pťekrúsného gelena, pUstčl se ža Ujm; který
Utjfage U mUže mnčcha wčtwe dUbU klestjcjho se
zastawil a gakoby od dčana ho znal k nohúm
geho fe Uložil. Y mUž ten ncbyl Uikdo giný
než sw. Prokop.

Wida knjže Qldřich wčc tUto nadobyčeg:
naU, a že prst Božj zde zwlússtč aučinkuge,
faudě, rskoččl č hned š koně, a pokloniw se, tčxzal
se mUže Božjho, kdo a co by byl; klerý w
neyhlubssj pokosee odpowřdčl, že welkým hřiss:
njkem gest, žez kúznč na této pxoaussti Núnu
Bohu slaUžjn a Profop sc gmenuge. Ze tak
swatého muže nassel, z toho měl knjže Qldřčch
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wcll“kan radosi, a i hned fe ptal: zdaltby Ua
som mxjstč klčxsster pro mnichy zčrlean sw. Beo
nedčleta wystawčtč nechtčl. Swatý Wroleop bcz
wůlexoBožj nččehož ččnilč nechtč, pomodliw se
malččko, pak ale knjžetj ponawrhl, aby klč:sster
zde wystawčl kU cli sw. Jana křtitele. Roku
1009 byl gčž flússter dohotowen, a bohatč
nadčm. Sw. Prokop byl geho prwnjm opatem
a pod geho orcowskau péčt Uljkalo se mnošstwj
lťdj hledagjcjch od nčho Ua cestu ť spasenj we:
dema býtť. Qd té doby hlčxsala se geho powčst
po celé žemč a ze wssech stran donússelč se mU
znamenčté darye kteréž oU mezť chudé a nUžné
choré a nemocné, oocestné a cťžťnrč,ukaždémn dle
potřeby rozdčlowal, gakoby to súm Krčsluš Bčm
byl. Qd nčho erdessel nčkdo bež potčssenj,
nčkdo bcž naUčenj, a nťkdo bež pomocč, a oU
genž wčtssj byl mezč wssemť Uččnčn, gest gako
slUžeijk wssech. J ljdčlo se obcowúnj Proko:
powo BČUU BohU tak, že ho gťž zde na zemi
oslawil; Ueboť na geho orodowčmj dostalť hlussj
sluch, slepj žrak, a němj řeč, kUlhawj počalč
choditč, malomoch se oččstowalč, posedlj uždra:
wowali, a nebylonemoci, kterčxbyna přjmlUwu
geho člowčka nebyla pominula. Yno i budaucj
wčci a gmenowčrč bUdaucj osudy klcisstera Sčx:
zawského pťedpowjdal, kteréž se do slowa napl:
nily. Tak a tjm způsobem trúwčl sw. Prokop
žčwot fwůg po mnohň léta, neustňwage na cestč
dokonalostť; až ho konečnčBůh k sobč powolal,
a že w múle wčrným šhledčm byl, nade wssjm
statkem swým Ustanowťl.
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N o ž ajm ň n j.

Sro. Profop si pjsma swatci wlastnoručně
ox:dfal,u antě tenkrňte gesstčlčskúren nebylo, u
aby mohl w nčch dnem a nocj čjtati, obsah
gegťch rozgjmatč a gčmč se zprawowati. My ale
mohauce si pjsma swatče a gčné spasitelné knčhy za
lewný penjž kaUpčtč, raděgi to na knčhy obracU:
grme obsahu, welmč často swodného, bezbožu
ného a Uemrawného,alespoň lehkompslného. Nle
suďte famčlidé dobťj, zdažto nenj zpozdťlost, ano
raděgč, zdaž to nenj ta.neywčtssj bezbožnost, odo:
wrhowali knihami, w Uťchžprawda Božskčl grst
obsažena, a učenj žčwota: a namjsto nčch obj:
rati se knihami, w kterýchž nťčehož nenj než
lže, ;lehčowúnj cjrkwe, smysslčnky, bčlchory, maru
Uosti a possetčlost? Řekněte mč, co za Užitek
mčlle že čtenj tčch a gim podobných knčh?
NaUčjte se z nich bňžni Božj, naUčjte se ,swým
powinnostem? Stanete se skrzenč mandřegssjmi a
dokonalegssjmč? Přčučjte se wčcem pro žčwnost
prospčssným a Užťtečným, aUeb snad gak hťjchU
mčatc odpjrati a poknssenj přemúhatč? uo Nno
nančjte se čaš drahý mařir, tělesnost drňždit,
fwčtU slaužčt, hřjchy pňchar a pěknými slowy
ge omlanat; nančjte fe wěcem, fteré, kdyboste
neznali, fpokogenč by gste bylč; wěcem, kterými
se o časnaU i wěčnaU blaženost přčprawngete.
Pakli dle pjfma swatého, každý člowěk z kažn
dšho siowa prčlždného, kteréž mlUwitč bUde,
wydčx počet w den saUdný.u (Mtth. 12, 36.)

21
ščwotp šwanšňx. uua
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Mysljte že saudU Ugde, který marné knihy pjsse
i který marne knihy čteeč O! kéžbn každý znaš
slowa tato Uwažxl kéžbypowrbowal knihami, ged
pčfnými slowy rozsjwacjmi Neřjkey nikdo, že
znaš dobře rozeznatč dobré zrno od kankole,a
žez každé knihy něčemu dobrému naučitč se lze
J wčťjm tomU rúd! Také kowkopowé znagj
ulrých a nepožjwagj ho, ano prolo wsseligak
se proli nčmU ohražngj: a nčc ménč po čase
otráwenj umjragj. Mysljš, že se tť lépe powede?
Nni súm nepoznčlš gak poznenčlhla dusse twň se
zlým čtenjm nakazj. Tedy mčg se každrý na
pozoru, a odlož knihy gedowaté, dřjwe než
pozdč bnde.

Nepobožných a marných řečj warug se,
neboť welmč prospjwagjk bezbožnosti, a řeč
gegich gako rak rozgjda fe (ll. Tčm 2, 16.)

Bčda tčm, kteřjž Ustanowugj prúwa nen
prawčx, a kteťjž pjssjce, nesprawedlnost napsalč
(Jfaiaš 10, 1)

Yť neodegde kniba zúkona t.ohoto od úst
twých: alc pťemysslowali budeš w nťm we dnc
i w noci, abyš ostřjhal, a činťl wssecky wťci,
kteréž psčmy gsau w nj: trhdňž zprawjš orstU
fwaU a porozUmjš gi. (JosUe 1, 8.)

Modlitba.
Q neydobrotčwčgssj milownjče dussj lidských

Pane Zežjssi! Ty wjš, že mnozj lčdé pohrdagj
zůkonem Twým, a že odwracugj Ussi swé, aby
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Té neslyssrli, a očč swé, aeby Tč newidťlč. Gčl
alc Pane a Bože můg, rúd chcť lrbe poslml:
chati, mluw ǧen ke mptč, sladkú ǧfan mť slowo
Twčr nad med. Q, nepťestčxwey ke nmč
mluwiti, pokad slyssj služebnjk Twůg a xstwočx
wr mnř ducha přjmého a wůli man Utwrz,
abych cokoli slyssjm, rúd také a ochotnř plnil a
zachowúwal. Nmm.

Na dmssnj den přtpadá takč swátck: W Yfrlce fw.ZucUn:
diana, uučcdnjra. W kragl Bitnricen.sk.čmsw. LaUriana bčsiupa
mučednjkaeW Sirmium sw.Jnuoecncta a Sebasttc, Umčednjků.
W Madauru w Afrtce sw. Namfaniona mučednjka. W Chrmč
w Lidii fwe Theodora, bjsiUpa. W Bugďburku fw.l Udašrika,
bifsupa a m. g. sw.

5.

jŽiwot sw. Domčcča, nmčedlnjkae

Sw. DomiciUď, rodemx Perssan, byl za
panowúnj cjsaře Koustantčna Welk. od gakéhosi
Nbara wjťe křesianské wyUčen. Gegj krčlsa a
prawda Ugala se tak hluboce w dUssi geho, že
opustčw swé pkjbuzenstwo č swé zboži pozemské,
do Nisibč mťsta odessel, a tam pokřtčn byw,
do klňsstera wsťaupil. Nle nad mjru tUhčl
kúzeň a neobyčegné trýznťnj tťla, které zde na
scbe Uwalowal, rozbndilo U ostatnjch mnichů ne:
Učxwist a zússť tať, že klásster ten opUstčw, do
klč:sstera swalých emUčednsků Seregia a Bacha
wstanxpň. Bl tU wedl žčwot natš mer pťjkrý,

. 218
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zprange sc přjkladem Urbcla, kléesstera toho
pťedstawenčho, o kterémž se pjsse: žr po ssede:
sčxte let nic waťeného negedl, že nikdy neležcl,
a nikdy neseděl, a loliko o hůl se podpjrage
celý ten čaš strč:wil. Ra ponawrženj tohoto
muže stal fe fw DomiciUš gúhnem; když se alc
i knťzem stécti mčl Utekl na gednU horu, a tam
po nčgaký čaš bcze wsseho obydlj žiwot trawil
déssť horko č zťmU i wssecky proměny počasU
trpěliwč snčxssege. Potom ale přebýwal w ga:
kési geskyni w Syrii Cyrestické, nefčjslnň don
brodčnj lčdem,zc wssech koUčin k němu se hrnaU:
cjm, prokazuge tak, že mnozj, widaUce, an nea
mocnj a chořj diwotworným způsobem se Uzdra:
ngj, modly swé opausstěli a wer swataU přie
gjmalč.

Toho časU stalo fe, žc cjsať JUlian od:
padljk, do boge proti Perssanům brannau rUkaU
teihl. J Udčllo se, že mUsil skrz CyrestikU okolo
geskynč fw. Domicia Wida tU daw lidU we:

liký, dal se tčxzatč, co by tU bylo a když se
mU řeklo, že w geskynč anstewnjk přebýwčl
a lčd přjtomný oroto se sessel gcdnak aby geho
choré Uzdrawil, a gednak gim wssem požehnal:
tU rozhněwal se cjsať, a wzkcizal mU: Ze pakli
proto do té geskyně ssel aby Bohu fwému se
ljbil ať nehledj lidem se ljbčti ale ať o samotč
žiw gest. Na to odpowědčl fw DomicčUš:
xDUssi fwau a tělx swě gčž dáwno gscm BohU
fwému zaswřtil a proto do.geskynč této ode:
ssel: lid wssak důwěrně ke mnč pťichcizegjcj od
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straniti nemohu.ac To Uslyssew cjsař, kúzal ge:
skyni zatarasitč; a tak sw.muž w nj hladem ži:
wot fwůg blahočinný dokonal. nBlahoslawenj,
kteřj protčwenstwj trpj pro sprawedlnost: neb
gegichgest krúlowstwj nebeské.e (Math. 5, 10.)

Nozgjmňnj.

Kdožby nrstrnul podiwrnjln nad tak nea
fmjrnau pťjkrostj, kterau se sw. DomčriUď po
celý žiwot fwůg mučil! a kdož neřekne, že pakli
od tak tUhé kňzně dokonalost kťefťanskú a blau
hoslawensiwj wěčné zúwčsj, že š to nenj, do:
konalým býti.

Q křesťanskň dusse! mysljšli, že od pobož:
nostč a kúznč zewnitťnj spasenj twé zčlwisj, welmi
na omle gsi. Umrtwowčmj těla gest tolčko pro:
středkem nčxbožnostč, ale nčxbožnostjnenj. J sám
Domichš nectil by se od núš za swatého, kdy:
by nebyl také nčeržčwostl dusse Umrtwowal.
Řekni sama dusse kťesťanskčl!co zpomahčxgj dlauhé
posty, když dobrau powťst blčžnjho gizlčwým
gazykem prznjš? Co zpomahú mrtwenj audů,
když bUgnaU mysl na Uzdč nemňš? Co zpomar
hú almužna wssecka, když w obchodu gsi nen
fprawedliwý? Mluw, couzxoomohau ti wssecky
ostatnj dobré skntkp, když neumrtwjš fwé nň:
rUžiwosti, swau swéhlawost, swaU prchlčwost,
swau ctižčxdost, swau zčxwčst, swau nenňwčst,
swaU chlčpnost, swaU nestřjdmost a ostatnj twé
wússně? Gedčnú wčlsscň neumrtwenú může pra:
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menem býti nesějslného zlého. Kolčk wúlek nr:
zplodila wlčxdychtťwost, kolčk wražd nespč:chala
mstiwost, kolik newinných dussj nepadlo chljp:
nosti na obět! Zde tedy čd dusse kťeskanskčx,zde
započni bog swůg; a budešli wěrně bogowat,
pak i cenn poznúš zeintčnjho mrtwenj, a Uhlja
dúš, že modlťtba a bděnj a posty a mrtwenj
aUdů gest zbranj a sstjtem proti wssem Uňrua
žčwostcm, a že, kdo gich dle naUčenj wjry
užjwň, i fwjtčzj a pak korUnU dostane newad:
nach gakaU i sw. DomčcťUš obdržel.

Člowčk widj to, což zewnčtř gest, Hospoa
din pak hledj k srdci. (l. Krúl. 16, 7.)

Ne ten gest prawý žid, kterýž gest zeronitť
židem; aniž to gest prawé obřezčmj, kteréž gest
zgewné na tčle: ale ten gest prawý žid, kterýž
w skrytč gest židem; a obťczúnj prawé gest,
kteréž fe dčge w dUchU a ne podle lťtery.(Řjm.

, 28. 29.) x
J wy, zewnťtř zagisté, zdúte fe lčdem spra:

wedlčwj, ale wnitř plnj gste pokrytstwj a ne:
prawosti. (Math. 23, 28.)

NekralUg hřjch w wassem fmršedlném třle,
tak abysteposlauchali žčxdostigeho. (ij. 6, 12.)

Nrymilegssj! prosim wč:ď, abystc gako pťj:
chozj a pohostinnj zdržowali se od tčlefných žú:
dostj, kteréž bogngj protč dussi. (l. Bt. 2, 11.)

Modlčtba.
Q Bože, Qtčcu Neyswělčgssj! Ty znúš

wssccky slabosti a kťehkosti nassc a chceš, aby:
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chom fwatj a dokonalj byli Ych my bjdnj,
bez twé milostč negfmew stawU něčeho dobrého
Učinili, o pogď neymilegssj Pane a Qtče můg!
a naUč núš swataU wůli TwaU netoliko znéxti,
ale č dokonale plniti, bychom tak hodni Učiněni
byli zasljbenj Kristowých. Nmen.

Téhož dne:

Žčwoe sw. Nlžběty, krúlowny.e)

Sw. Alžbťta byla dcera krále Aragon:
ského Petra a Konstancie, dcery Maufreda krcilr
Sčcilského. Rarodila se pak rokU 1271, gméu
no na kťtU sw dostala po tetť fw. Nlžbčtť,
Uherské kněžnč a wychowčma byla od swého
děda krúle ZakUba, přjgmjm fwatého.Lěta Pčmť
1276 Umřel Zakub a Ylžběta nawrěxtťla se
teď k rodičům swým. Zúrodky wsselikých ctnostj,
které děd pečliwaU rUkaU ro dUssč gegj byl zasil,
rostly tak bUgne, že nižňdným způsobem nemohly
che UdUsseny aneb wytrhúny dýti, ano čjm
starstj byla, tjm pewnťgssj a čistěgssj byla
také gegj ctnost. Gj býwala neywčtssj roz:
kossj modlitba a služby Božj, a dosahssj
osmeho roku, počala gčž tťlo swé posty a ginaU
kúznj mrtwitč, aby tělefnost nad duchem přewa:
hy nedostala Qna bogowala snažnť proti swé
wůli, dusila w sobě samolibost, potlačowala nú:

) Sw. Qlžbčlh swátek neflščss se wssudcw siegný den; někdcpadé na 4., gindeď „8 i 9 e:wcnce
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klonnost k marnosťem swčtským, a když o nčkom
slyssela, že žiwot wede ctnostný, č hned wssj
silau geg núslcdowatč se přičiňowala. ij způ:
sobem zwjtěziwsse nade wssemč nčeržiwostmi
jwými stala se přjkladem nezkalené newčnnosič,
neljčené pokory a neysrdečněgssj zbožnostč. Gegj
Qtec řjkčxwal: že blaho swých zemj toliko
zbožnosťi swé dcery co děkowatt méc. ou

Gak byla sw. Ylžběta clnostnéa a boha:
bognň, tak byla také slččnú. J Uchúzelč fe zčxby
mnozj knjžata a krúlowé o gegj ruku, až sexkou
nečnč za Dionysia, krúle Bortuǧalského wdala.
Nadost w zemi byla nad tjm nesmjrnú a Bor:
tuǧalowé wjtali mladau krňlowmx, gako angela
strcižného noesskeré zemč. Wowýssenj Ua trůn
krňlowský, nenowýssilo mhslč swaté krúlowny,
neboť gako gťndy bola tichci, skromnčx, pokornú
a bohabognčr služebnice Božj a laskawčx přjtel:
kynč nuzných, gen že ctnostj gegj teď mnohem
bylo zgewněgssj a patrněgssj, gelikož moci swé
a bohatstwj swého powažowala za zwlásstnj dar
Božj, kteréhož toiiko k oslawenj gména Pčxnč
a leu pomocč blčžnjho užjwatč chtěla.

Dionyš nebyl krcilem přjliš núbožným, a
nic ménč ctnosti Nlžbětiny tak hlubokau Ucti:
wostj ho naplnily, že gi ani toho ncymenssjho
w pobožnostrch nepřekúžrl, ano přeswědččw se
o gegjm rozumu a zwlňsstnjchdarechducha, tafé
podjlu Ua zprňwč zemské gj dal, zagčsté k ne:
malémll sstčstj celého frúlowstwj. Nťagjc swatň
krčxlowna plnaU swobodu k pobožnostem swým,
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plnila powinnosti nňboženstwj a powťnnosti poa
wolňnj swého š neywčtssj horliwostj a swědoš
mitostj. Qna wstčxwala dcnně welmi rčxno, aby
bez pťekčxžleyk PčxnU BohU se pomodlitč a o
wčcech nebeských rožgjmati mohla; na to ssla
do kostela na mssč swataU, a welmč často k
fwatému přigjmňnj. Po mssi swaté trwala grsstč
něgakau chwjli na modlčtbúch, pak ssla po swé
domňcnosti. Mčlali pochwjč, pracowala 8 dwo:
řankamč swými, buď na ornňlech dUchownjch
aneb ssila ssaty pro chUdé. Po občdč chodjwalao
obyčegně do swé domúcj kaple, a tam se 8 ta:
leowaU skraussenostj modljwala, že očč gegj často
slzamč zaroseny býwaly. Přč tom při wssem
byla žiwa nad mjru střjdmě, postjwala se welmi
často, nezťjdka nepožjwala niťehož, krom wody
a chleba. Když gi nčkdy frál napomjnal, aby
kčxzeňswau zmjrnila, řjkúwala: dUmrtwenj nikde
nenj tak potťebné, gako Ua trůnU, kde každň
wčc nasse nčxružiwosti bndj a žiwj.e

K neystkwřlegssjxmuctnoftem swatč krčxlowny
néelcžj zwlússtč gegj aUtlčx lčcska k chudým a nen
ssťastným. Qna podporowala chndé a nuzné,
mýwala gim nohy, pomňhala potťcbným cčzin:
cům a obzlňsstč chUdj po domech skrytj nalčzali
na nj neymilostiwěgssj matkan a dobroděgkU neya
wčtssj. Qna podporowala také chndé panny,
zwlússtě které byly w nebezpečenstwj hřjchu, a
aby se slnssnč wdaly, gim dopomúhala. Qna
zaklč:dala we wssech kragčnúch krčxlowstwj Ue:

mocnice a w Koimbťe založila, l:rdaleko do
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swého palúor sspital, w čterém unemocncessama
obsluhowala, a nebylo tak chatrného přjbytku,
w l“terémby nebyla nemocného wyhledala a i
neoprotčwněgssj službu mU prokč:zala. Gak we:
likého zaljbeanún Bůh na dobrodťgnýchtěchto
skutcjch mčl, Ukňzal často diwotworným způfo:
bem. Když gedenkrčxte chudým .ženám nohy
myla, nalézala se také mezi nimť gedna zna noze
ohyzdný wťed magjcj. Krúlowna !?přemahagjc
ossklčwost swaU, neumyla tolčko tU nohu, ale č
poljbila a poljbenjm noha se zaUplna .zhogila.
Gťndh nesaucj w zňstčře welkaU fUmmU pmčz,
giž chudým dáxtichtěla potkal gč král Dionyš a
otčxzal se, cobh to nesla: načež fwatč: Nlžbťta
ťekla: dNůže!emdNůže?e prawčl krúl Usmjwage
se, neboť byla Zčma; a ay, když ssat otewřela,
byly w nčm skutečně dpřelťlléefnérůže. Na pa:
mč:tkU tohoto zčxzťaku malowčrwň se fwatéc Alža
běta obyčegnč w zústčře růže nesach.

:Kohož milUge Pčm, tohoť trestce; a mrskú
každého syna, kceréhož přigjměx.e (Zčd 12, 6.)
Tož zkusila č sw. ?llžběta. Na nj, ačkolč skUtky
konala mťlosrdně a lúskyplně, Uwalil Bůh uťsejž
a Utrprnj; čneslať ho 8 trpčlčwostj nennawenan a
š sslechetnostj nadobyčegnaU.

Brwnj křjž byla newěra manžela gegjho
krúle Dťonysia, který opUstiw choť swaU, cčzjch
žen se přidržcl. eSwatá Ylžběta rmautila fe
sire,j že grgj manžel tak n:elice hťessj: ale mnou
hrm che rmautčla se, že Bůh tak nčxranmť se
mxčxžjeackčdn tak xwelikč pohorssrnj se dúmú. Při
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wssem tom byla Učc ménť xtr.pťlčwň a tichčx,ne:
činila mu žúdných pťedhůzek, alebrž wssecky pos
wsnnostč swé k nčmu zachowňwala, za něho
se dnem a nocj modlila, a aby Bůh ho brzy
naprawiti rčačil, udčlowala sstědře almužnw a
tuhými posty se postsla. Ba lč:ska a trpťlčwost
gegj fsla tak daleko, že ť o nemanželské děti muže
swého fe starala, gegich wychowčmj sslechetnýnm
a núbožným ženňm fwxčřčla, a matfúm gegich
mnohci a welkč: dobrodčnj prokazowala. Takgn
mým chowúnjm přemožen, poznal konečnč král
welikč: prowinčnj swč: tale, že se od žen chlip:
ných odwrčučw, plnau lúskan choť swau sslechet:
nau milowatč počal.

Bo mnohých letcch mUsela Elčfabeta opťt
znowa do sskoly ut.rpenj gjti. Krúl toliž zamčn
lowaxl si zwlčlssťSancha, gednoho z nemanželu
skúch synů fwých, tudy ale dal přjčinu, že řčldný
nčxstupce leonš š mnohými nespokogencč se
spčknul a rokU 1817 zgewně protč otcč powstal.
Krčllowna pokog nade wsse milugjcj nad mjrn
sc tjm zarmautila a wsscmožně syna, aby se
otcč wzdal, přemlanwala. Nle prúwč tato fnaha
g:gj zle se wykládala, a že še usynem w tagném
fpiknutj protč ukrčxligest, se gj spjlalo. Král
Utrhačným a aulisným gazykům Uwčřiw, rozu
hnčwal fe, krňlowml wssech důchodů zbawil g
do mřstečka Qllangner wypowědčl, odeď se wzdčxx
lčtč nefmčla, nechtčlalč žčwot swůg w nebezp:u
čenstwj Uwrhnautč. Qna wssak fnňssela w.sic
zlé tichostj podťwU hodnan, w nwdlilbě tolsko
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útčchu a posilu hledagjc. Rada některých pčxnů,
aby na krč:li sr mstila, že k tomU mipomocnigj
budan, nenassla U nj žč:dného slUchU. Uslyssawn
ssj ale, že otec a syn polem se polkati magj,
nedbala giž na žčldné nebrzpečenstwj, ale xna
ďogisslč se odebrawssj, tak dlauho prošbami a
slzami synU domlamoala, ač se konrčnč sx,ci
wzdal. N wssak ani na tom dosti nemagjc,
wedla fama syna k otci do túbora, ktcrý hrdinx
skau myslj gegj tak wrlťce se pohnul, že gj nea
toliko wssrcka starú prúwa nawrátil, a mnohcm
chc než prwé si gj wúžčl, ale i synu nesslechrta
né gednúnj docela odpustil a na milost ho přigal.

Wůbec se na swaté Mžbčtč wychwalUge,
žc pokog nad mer milowala, ba i tenkrúte mjr
zgrdnati Umčla, byťbyi o gegj Ugmě bylo, kdož
nikdo mjr a pokog zgednati nemohl; nebok se
pokog rozfjwú tčm, kteřjž ťinj pokog. (Jak.
Z, 18.)

NedlaUho po smjřrnjjse ďejfynem Upadl lrč:l
Dionyš do nemoci, kterú w krútkém čase nc:
bezpečnau se stala. Paklč kdy Nlžbčta k manu
želi swěmn Upřjmnč se mčla, bylo to zagisté w
čaš choroby geho, kdrž gegj lúska w neyčistssjm
fwčtle se Ukúzala. Qna bdčla při nčm we dne
w noci, a až do poslednjho okamženj geg ob:
starčxwala. Zwlč:ssť dala si zňležetť, aby ho k
ssťastné hodince pťipraroilaz Dobromyslnčx grgj
domlauwcinj a ohniwé rozbjrčxnj prawd fwaté
wjry tak welice srdce grho obmčlečťlo, žew neyn
hlubssj pokoťe a skraussnostť z hťjchů fwých se



whznal, fwčltostmi se zaopatťiti dal, načež i w
Búnu BohU zemřel dne 8. Ledna l. 1325.

Po fmrti krúle uzawřela se Nlžbčra do
swé kapličky, 8 neywčtssj wrancnostj se tam za
dUssi zeanlého modljc; a znowa službě Božj
se zaslibugjc. Nato složila raucho krčllowské,
oděla se w ssat řeholnj a tak oděna na mjsto,
kde mrtwol ležel, se odebrala. Zde prahlč:sila
u přjtomnosti wssrch pémů země, že geptisskaU
zčxkona fwaté Klňry gest, a déle za krčxlownu
držančx býti nechce. W tom také odčwn byla
na pohťbn manžela swého. Po pohřbu pUtowala
neyprw do Kompostelly a pak do Klússrera Kča:
risinek, který byla w Coimbře wystawěla w tom
aumhslU, že slawný slib tam složj. Když ale
nťkteťjnčlbožnj a oschenj mUžčgj domlauwali,
aby toho nečinila, že w stawU swčtském mnohem
che přjležitosti nagde l dobročinčnj, opUstňa
prozatjm od aUmyslu swého a w gednom domť
bljž klússtera se ubytowala. Qd té doby byla
qedčné žiwa pro Pčma Boha, modlila se skoro
Ustáwičně, mrtwila se rozličnými způsoby, po:
sluhowa!a chUdým, nemocným a wdowčxm; ano
nezřjdka i do klčlsstera dochňzela slaužjc při stole
nčxbožným sestrúm. Wesskerú sjla gegj dUssewnj
i tčlesnú a wesskeré gměnj gegj stčxly k službúm
každému, kdo k nj w swé potřebě bUď aUtočisstč
wzal, aneb o kom ona se dozwřdčla, že pomoci
ancb rady a útěchy zapotřebj mň. J mohlať
tedy také o sobč ťjci, gako drUhdy sw. aposstol
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Bawel: ddše kterýmkolč nňrodům maudrými
Uemaudrým dlužnici búuli chtčla.e

Ysi rof před swaU smrtj putowala gesstč
gedenkrčne do Kompostelly, a to sice pčssky; dwč
panj tolťko prowňšely gi. Nikdo nedomcyfslel
se, že chudci ta paufnčce chléb po cestě žebřjcj,
milowanau byla krňlownau. Tak hluboce po:
kořitč se nenj nifomu možno, kdo nenj progatý
duchem prawé wjry, kterciž núm přifazuge, býtč
pokorného srdce taf, gakoSpasitel náš pokorný
byl, klerýž Bohcm gsa opUstil a sebe saměho
zmaťčl, způsob služebnjka pťčgaw. (Filčp.2, 7.)

Nawrňliwssj se fw. fréalowna z anli swé
dostala brzo na to smutnaU zprčawu, že mezi
syncm gegjm leonsem a mezč synem geho sestry
welčké rozmyssky powstaly, ak bogč wsse se
chýlj. J Uzawřela w tom okamženj na tU neu
bezpečnaU cestU se wydatč a stůg to co
stůg syna šr sesiřencem geho smjřťti. Mnozj
gi zrazowalč, do tak welkého nebezpečenstwj
se newhdčxwatč, ona ale odpowědčla: že nen
může Bohu žcidnú obět tak mčlě: bútč, gako
kdybh krčllů hněw Umjrnčla, a wěelkU zhan:
naU zamezila. Z ssla tedy. Gegjm přjchodem
Utjfsili se giž poněfUď rozčjlenj krčxlowé, až ko:
nečnč na gegj domlanwčmj se opět smjťčli.
Sotwa ale že dokončm byl swatý temo skutef,
roznemohla se w Ertremoze, na pomezj Portuu
galském a Kastčlském. J saudťla hnrd, že ho:
dinka smrtč se bljžj. Blnčl důwčry w milo:
srdenstwj Božj spoťúdala bez odkladu wssecůy
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zčcležitosti xswé pozrmské, tak gak xsena služebnčci
Pčmč slUssj a spořúdawssj ge, hotowčla fe lesmrti.
TU skraUssenost, kterau tčlo Púně pťigala, wno
psati nelze, aniž tU radost, kterú se na swňř
gegj wylila, když smjťenň š Bohem na xoka:
mženj čekala, w které gi Bůh ž tohoto swťla
lponwlčč. Dočkala se žňdostč swé dne 4. Čer:
mence roku 1336, let magjc 65 žčmota swého.

Rozgjmécnj.

Swatú Mžběta gest překráfným přjkla:
dem prawxé lúsky k bližnij. Nechk on lwl
kdo byl, nedťlala žádného rozdjlu. Chudýei
bohatý, fprawedlťwý i hťjssnjk, ano každý, ckaža
dčnký člowěk byl od ni milowčm lúskaU neyx
Upřjmněgssj.N to wssjm pré:wem. Neboť Syn Božj,
který tak welice člowěka milowal,že se pro grho
wykauprnj sčxmna smrt wndal, chce, abychom
my také každého člowťka bez rozdle pro Boha
mčlowalč. J nenj člowčka rak bjdnčho a klrn
slého, kterýby do sebe nřčeho nemčl, cobychom
na něm mřli milowati a sobě toho wčxžťtč. A
byťby skutečně některý člowěk tak hanebný byl,
žebychom na něm nččehož nenalezli lásky a wňžn
nosti hodného : mčlugme ho aspoň, proto že obrazem
Pňnč gest a tworem Božjm, předrahaU krwj whu
kaUpeným; a kdyby ani tak ledowú prsa twčx
se nerozhřúla, tedy obrať zrakU swého do srdce
swého a progdi rossecky geho zčchyby a skrýsse,
a snadno nagdcš, že i Oy ý člowčče, wnnohými



496 Eerwenec.

hťjchy posskwrněný gsi, že skoro wssickni ostatnj
lidé nad tebe gsaU sslrchetnčgssj a dokonalegssj,
a že nemilUgeš bližnjho pro geho bezbožnost,
nýbrž tolťko pro hrdost a nenúwčst swaU. Gakč:
to diwnčx wěc, že blčžnjho tak rčxdč nenčxwidjme,
sebe pak tak rúdi mčlUgeme; že ale srbe nenčxn
wčděti, blťžnjho pak milowatč žňdným způsobem
nechcemč. Kdyby lťdě, kteřj se za dokonalé držj, kleo
slého bližnjho Upřjmnč mčlowali, snadno by kleslý
od púdU swčho se powznesl; neboť lčxska gest kljč,
kterým se srdcc lidskč: orwjragj, a pňkaU, klcraU
každý padlý se zdwihčx. Hťjssnjle zatwrdj se snadno
w hřjchU, ncnagdeli člowčka, klerý by si lčxskan
důwěrU zjskal, dčwotworným tjm fljčem srdce
geho otewřel, a lék potťebný na rčmu geho
wložtl. ZkUš to každý súm na sobě; a ne:
chcešli zkaUsseti, potaž se pjsmcm swatým a z nich
se naučjš, že KristUš Pňn nenaflúdal š hřjssnjky
twrdě a nemilostčwě: nobrž že sčxm o sodě řekl,
že pťissel, aby hťjssnjley k pokčmj powolal.
Nmilowal:li sčxmWkapitelhťjssnjky, a přisselli
ge k pokúnj powolatč: ty byš se w pťe:
pychu swém smřl osmčliti, blčžnjho nenčxwidě:
tč, proto že hřjssnjkem gest? Kdá stogj, wčz ak
nepadne.e

Totoť přikúzanj mčxme od Boha, aby ten,
kdož milUge Boha, milowal i blčžnjho swěho.
(l. Jan 4, 21.)

Každý, kdož nenčxwidj bratra fwčho, wrau
žednjk gest. (l. Jan 3, 15.)
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Zdaliž nenj geden otec rosscch nčxš? zdali
Bůh geden nestwořťl miš? proč tedy pohrdáte
gedenkaždý z roúš bratrem swým. (Malache 2, 10.)

Neymčlegssj, poněwadž Bůh tak mčlowal
núš: i myť mčxme gednč drnhé milowatč.
(l. Jan 4, 11.)

Modlitba.
Ty gsi gediný Bůh můg, a dobrotťwý

Stwořitel můg, který dUsse nasse mčluge a žčxdným
stroořenjm nepohrdň. Gčx ale! eyhle gsem súm
hřjssnjk mezi hřjssnjky, které Pane Ty roykaupťl
gsi; gčx gsem wssemU strooťenj důkazem ney:
wťtssjho smťlowčmj Twého. Tisjckrčltr moblš
mne zniččt.ť,kdybyš byl chtěl. Tyš nechtťl tomu,
proto že dusse mčlugeš a na hřjchy lidské ne:
zpomjnúš, když oprarodowčpykagj, nedoť wssecko
cesty Twé gsau plné mčlofrdenstwj! N gň tak
bjdné a hřjssné stwořenj, geeabych se opowašo:
wal, bratra mého pro hřjch geho nenúwidčti?
J neuččnjm toho TwaU pomocj ale milowati
geg chrč pro Tebe o Bane! klrrýž dřjwe milo:
walš mne, gako srbe samého. K tomu mi do:
pomahey Bůh Qter, Syn, Důch swatý. Ymen.

B Na dnessnj den připadá tasč swátek: W ijě sw. Zoe, mur
cednice u wiz žtwot sw. Sebastčana. W Chréně w thii fwaté
Cyrhlly, mučed. W Jcrusalémč sweYthanasia gňhna. W Sicilit
fw. mnčednjků Ygathona a Trissiny. W Tamio o Seythič sw.
mnčednjtťl Marina a Theodota. W Trediru sw. Nnmeriana,
biskupa. U Septempeťánů w Pirint sw. Filcmem,d panny, n
m. g. jnd.
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6.

Žiwot sw. Zsaiňsse, prowka.

Sw. Jsaiúš prorok gest wňm che znécm
dle proroctwj, fteré napsal, než dle žiwota. Co
o něm se pjsse, gest tolťleo nčxsledUgjcj kratčnkň
zprňwa. Jsaičxš byl syn Nmosa, mUže w Je:
rUfalemř welmčprosluhého, genž prý zetčm krúle
židowského Manafesa byl. Z wedl Zsačňš žiwot
nad mer swatý a tuhý, tak že gen gediný
oděw, a ten byl žjněný, nosil, koneěnč ale le
rozkazu Božjmn beže wsseho odčwU chodil. Ze
Zidy a krčxle gegich trpkými slowy pro gegich
newděk k BohU a pro modlňřstwj i neprawosti
káral, kU Sodomfkým a Gomorrským ge při:
rownčxwal, a hnčroem i tčžkým trestem Božjm
gim wyhrožowal, wzali si ho w nenúwist.jBez:
božný krúl Manafeš zwlňssť ho pronňsledowal
a konečně ho čgaw powčsiti a wýpůlky za
žiwa xojlaU rozřjznantč přikčxzal.

údný z proroků nemlnwil tak gasnč a
Určitř o bUdaucjm Wkapťteli a o ofUdechgeho,
gako prorok Zfaiúš, tak žc čtaUce geho proroctwj,
swatň Ewangelia čjstč se domnjwč:me. Brawj
pak mimo giné řka: Yy panna počne a porodj
syna a nazwčmo bUde gméno geho Emanuel
(t. g. 8 nňmč Bůh). J nebUdeť křičeti anibaue
řiti, anč slhssňn bUde wll nť hlaš geho. Třtčny
zlomené nesetře a knotU kaUřjcjho neUhasj.
NebUde smutný ani strassliwý. Bůh súm pťigde
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a fpafj wčxš. Trhdčxž otewrau se oči slepých ť
Ussi hluchých otewrau se. Trhdélž poskočj kulha:
wý gako gelen a prozpčwowati bUde gazyk
nčmýche u Qn nemň podobh anč lerčlsy. Byl
zagisté neyopowrženěgssj z lidj, mUž plný bolestj
a tak potUpený, že Ulerýwalp se před njm twňři,
pročežčnewúžčli gsme ho fobč za nčc. W praw:
dě nedUhh nasse on nesl, bolestč nasse on snčlssel.
Qn ranťn gest pro neprawostč nasse, potřjn gest
pro hřjchy nasse, Kúzeň nasse na něm gest pro pokog
náš, a zsinalostj geho Uzdraweni gfme. Hofpoa
dčn položčl na nčm neprawosti wssech nčxď.
Qbčtowčm gest proto, že súm chtěl a neotcwťel
úst swých. Gako owce k zabitj weden bude, a
gako berňnek před tjm, kserýž ho střjže, oněmj
a neotewře úst swých. uo Tťlo fwé dal gsem
bčgjcjm a ljce swé rwachm; twúťč swé neod:
wréctťl gsem od lagjcjch a od pligjcjch na mne.
uu Poněwadž položil za hřjch dussi swau,eUzřj
sjmč dlaUhowěké a wůle Hospodinowa w rnce
geho zřjzena bUde. Brotože pracowala dusse
geho Uzťj a naspcen bUde: w Umčnj swém
ofprawedlnj on sprawedliwý slUžebnjk můg
mnohč a neprawostč gegich on ponefe. Brotož
oddčljm gemU mnohé a silných rozdťlj koťisti,
protože wydal na smrt dussiswaU aš hťjssnýmč
počten gest, a on pokutu za hřjchy mnohých nesl
a za přestUpnjky prosil. u

Nožgjmúnj.
Tak zgewné znňmky o budachm Spasiteli

Udúwali staťj prorokowé, že geg každý žid w



500 Eerwenee.

swatých pjsmjch ponťkud gcn šběhlý fnadno
mohl poznarč. Qnč wssak mčlč očč a newčdělč,
měli ussi a neslysseli a protož zarorženč bywsse,
celému swětU gfau na důkaz hnřwn Božjho pro
zatwrzelost a zaslepenost fwaU. Gsme my ale
lepssj w tomto ohledu, než židé? Nenj dosti
lidj we wssech stawech, kteřj newčřj, že Kristnš
ge Syn Božj, Wkapčtel a Spasitel núš? uo
Nno dčwtc, diwte se tomu! Newjm, zdali také
wy, kteřj se diwjte, žeby to možnčx wčc byla,
gčx řku, zdali raké wy k oněm lidem nepatřjte,
zdali wx,dtaké afpoň sleutky swýma Krťsta Púna
Spasitele fwého nezapjrúte. Wy f. p. wěřjte,
že Krťstnš Pčm gest Syn Božj, a wjte, že
stogj psčxno: waby we gménu Zežjsse každé kou
leno klekalo nebeských, žemských i pekelných;e
(Filio. 2, 10.)) wn wčřjte, že KristUš Pčxn
gest Spasitelem a Wnkupitelem nassjm a wjte,
že stogj psčxno: ::Nemilugelč kdo Búna nassebo
Je,žjsseKrista, bndťžproklatý.(( (l.Kor. 16, 22.)
Wy wčřjte, že Kristuš Pán budc faUdcem nassjm
a wjte, že prawj: džc přčgde w slčxwčthe
swého 8 Ynděli swými a odplatj každémU podle
skUtků geho.e: (Mth. 18, 27.) Nuže, když to
wsse wjte a wčřjte, tedw zagisté také wasse ob:
cowčxnj dle wjry wassj zpořúdčmo gest, protože
ijra bez skntků mrtwčl gest, a protože č žlj
duchowé ročřj a se třesau. Yle Bohužel, ))že
nenj sprawedlčwého žúdného, že nenj rozumného,
nenj, ledoby bledal Boha. Wssčckni se Uchýlčli,

foolU neužitečnč Uččnčni gsau; Urnj, ťdoby činil



Sw. Zsajáš. 50l

dobré, nenj ani gednoho. Hrob otewťenj gest
brdlo grgich, gazyky saoýmč lstčwě mluwj, ged
lčtých hadů pode rty gegich; gegich ústa plnéc
gsaU zlorečenj a hořkostť; nohy gegich rychlé k
wyléwanj krwe a nenj baznč .Božj před očima
gegiche (Řjm Z 10.15 18) Pročež wola
prorok Jsaiaš:

Běda wčlm, kteřjž ťjkáte zlémU dobré a
dobrémn zlé; kladaUce tmy za swčtlo a swětlo
za tmy; pokladagjce hořké za sladké a sladké
za hořké Bčda wč:m, kteřjž gste maudřj w
očjch swých a pťed febaU samými opatrnj (Jf
5. 20. 2le)

Běda wúm, kteřjž wstúwčxte rúno, abyste
chodili po opilstwj, a pčli až do wečera, tak že
wjnem hořjte, a djlo pak Hofpodčnowo nehledj:
te,u ančž skutků rUkaU geho spatřugete. (Js.
5, 11. 12.)

Bčda xwčr:m,kteřjž osprawedlňUgete brzbož:
ného pro dary a sprawedlnost sprawedliwého
odgjmč:te od nčho. Protož gako gazyť ohně
(plamen) zžjrci sřrnisstč a horkost plamene spa:
luge: tak kořen gegich gako pýr bude a olod
gegich gako prach wzegde. (Jf. 5, 23. 24.)

Modlitba.

NchWanc a Božemůg! Tyš wlil w dufsi
maU swatan wer TwaU a abych wedle nj žiw
byl, mčlostj fwau mne posilňUgeš; gčxale Uchý:
lil fe od cest Twých a nohy swé na cestu neu
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prawosti Uwedl gsem. Nch kdyby ty milostč,
Tyrsstj a Sodomětj boli obdrželi,freré gsi nmě
Uděliti reiččl, dúwnoby bylč w žjnč a w popelč
ookčmj ččnčli. Gée ale, gé: newděčnjk wňljm se
w hřjssjch, galeoby anč Boha nrbylo, saUdce
sprawedliwého. Q, neopowažUgi se očj swých
k Tobě Bane oozdwčhnamč, ale w prsa se bčgi:
Wane bUď mčlostiw mně hřjssnémU nynj i na
wčkh. Ymen.

Téhož dne:

Ziwot sw. Godoledh aneb Bohnmilh.

Sw. Godoleoa narodčla se we wsi Londeu
fort we FranckUz rodččů Urošených a počestných.
Qtec gegj nazýwal se Wťfrid, matka Qgina.
Bohumčla, tak sw. Godoleou teď nazýwatč bUdeme,
byla gčž w autlém wěku mrawů Ufedlých a
wňžných, tak že giž tenkráte wssickni, kdož gi
žnali, swatémU obcowčmj gegij se dťwili. K
tomu k wssemu byla welmi slččné twáťč a po:
stawy nad mer Usslechtčlé,a protož mnozj Uro:
ženj a bohatj mlčxdencť o gegj ruleU se Uchčxzeli.
Bohmnila zasnaubčla fe konečně BertUlfowi,
muži sice wysoce UrozenémU a wclmč bohatémU
ze země Flandrské, ale přčtom č sUrowémU a
necčtelnému, genž se k Uj welmč laskawě chowal
a nrywřelegssj lúskU pťedstjral. Solwa že Bo:
humila do wlastigeho přigela, proměnčlBertUlf
náhle wřelan lňskn w dčwokan nenéxwist, gčž
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matka geho Ustawččným posstčwxinjm žiwčla a
podpalowala, tak že š manželkau swaU animlue
wčtč nechtčl, a gak gen mohl, gč rmautil a su:
šowal.

W tak fmutném stawU proleeizalafe BohU:
mila prawau křefťankau. Snússela wssecky přj:
koťj neUanenau trpčlťwostj a čjm che lčdé
gi opausstčlč,tjm che danala w Boha. K
nčmU Uljkala fe w každě nesmizi, k němU mo:
dljwala fe za protiwnjky fwě a U nčho hledala
Utěchy w zúrmUtkU a sauženj swém. Bčč tom
při wssem zprawowala wesskeraUdomúcnost pro:
zřetelnč a opatrnč a lak dokonale fe chowala,
že anť ten neygčzlčwčgssj gazyk se neosmělčl, gť z
nťkterého hřjchu aneb powťnčnj stjhati u
OTak gest wůle Božj, abyste dobře ččnjce k
mlčenj přiwedli newčdomost erpatrných lidj e
tl Pt 9 15)

Trpčliwost a tčchč:mysl sw. Godoleoy poe
bauřťla surowého manžela gegjho w takowé mjře,
že wssemožnč Ua to přemeysslel, kterakby gj che
gesstč teyrati a sUžowatť mohl. Z přčkč:zal gedu
nomu z pacholků fwých, aby giUstawččně stťehl,
na wssecky kroky gegj pilný pozor dúdoal, a za
polrawU denUč krom kauska chleba gčněho niče:
hož gj nedňwal Pacholek fúm w sobč giž
hrUbý a Urcitelný clǧtě pčmU swému se zaljbčtč,
činil gesstč che, než mu prikazňno bylo Qn
nedal skutečně panj fwé nťčehož, mimo kanek
suchého chleba a trochn wody, ale č tak hrnbč
a nelidsky 8 nj naklúdal, gakoby ženskaU byla tau
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neyopowrženěgssj. Nle i tu prokčxzala se swatčx
žena, že prmoau kťesťankau gest. Wěrnčx slowúm
apossrola řfaucjho: :Rwdplacegte zlého za zlé,
ani zlořečenstwj za zlořeťenstwj: ale naproti
lomu radčgi dobrořečte, nebo le tomu powolčmi
gste, abyste požehnúnjm dčdičnč wládli,e

Pt Z 9) bpla nčcméně wzdor wssemu
Ulraženj nad mjru tčcha; z gegjch Ust eryssel
niledy žadný naťele a žadna stjžnost na Ukrut:
nost pacholkowU aneb pana geho ) ona snássela
xosse trpěliwostj nepťemoženan, dčkowala Bohu
srdeťně, že gč té přjležitosti dopřútirúťil, by pro
Učho z lčxsky trpčti mohla, ano i skrowný občd
fwůg 8 chudým a nuzným děljwala. u deo
gest, gesstoby wčxm Usskodil, bUdeteli ncisledow:
njcčdobrého. Nle č trpjtelť co pro sprawedlnost,
blahoslawer gste! Pohrůžek paf gegich nebogte
se a nestrachUgte se, ale Pčma Krista pofwčcUgte
w frdcjch swých! Lépek gest, abyste dobťe ččnjce,
dudeli chtjti wůle Božj, trpčli, nežlč zlé činjce.q:
(l. Pr. Z, 13. 14. 18. 17.)

Wčda Bertulf, že trpčlťwost a tichau mysl
UenčxwiděUémanželky tjmto teyrúnjm neoblomj,
zdwodil, od bezbožné matley Ustawiťnč sstwčxn,
fwau Ukrutnost a toliko polowčcčchleba a wody
gj dúwati poruččl, než prwé dostéawala. Nwssak
Bohumila neprohťessila se anč slowem, ale č
toto zdwogené sanženj Uadobyčegnau trpčliwostj
fnússela, 8 chUdýmť se gesstě dčljc o chleb, ač
skrownč poskytnurý. dQ Wane Bože, modlj:
wala fr w skljťenostť swé, o Pane Bože, buď
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pamětliw křehkosti mé a neopausstťg mnř w
sauženj mčm. Kterýžto wytrhugeš daufagjcj
w Tebe, posilň mne w baUři pokussenj tohoto,
a ačkoli mi manžel Utrhl na potrawě, TU neo
Umcnssug swé dobrotiwosti a mčlostiwostť, a
propůgč ať se Tč wždy nabožnau poslussnostj
ljbjm.e

Nž posud neopowúžil se Bertulf na man:
želkU swau súhnauti, pro strach před mocným
přjbuzenstwem gegjm; že wssak wždy nowým a
nowým způsobrm hůře a hůre gi sUžowal: sea
znala, že po nic giného tU negde, nežo gegj
bezžiwobylj. J dala se na aUtťk, gedinau wčr:
Uau služkau prowúchá. Po nesmjrných nesnúe
zjch dostala sr k rodičům w ssatu chatrněm a
bosa. Zúrmutek gegčch nedú fe wypsati, slyssjn
cjch, co Ubohú Bohumčla od manžela wytrpčti
musila. J přcmeyssleli o tom, kterakby proebm
daUenost staw gegj se zlepssirť dal a poslěz se
obrútili na BaldUčna, hrabčte Flanderskébo a
na biskUpa Naďčomrnského, žúdagjce, aby Berx
tUlfa k tomU mčli, by manželku swau opět še
wssj ctj k sobč wzal, gako manžel slUssně fc
k Ui chowal, a gak sr slUssj, 8 nj naklčadal.
Bertulf sljbil wsse, co se od nčho žúdalo, Učč:
niti. Godolewa žnagjc geholjcomčrnost, newčřčla
slowům geho; aby se wssak wůli rodččů nrpror
tiwila, ssla, kam gi powinnost wolala. Sotwa
ale že do Flandcrska přčfsla, obnowila se stará
sauženj, a BertUlf, gakoby gj to zplácetč chtčl,
že na něho U rodičů žalowala, nmohem hůře 8

Žlwow Swatých m.
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Ubohau naklčxdal, tak že patrno bylo, žc to o
gegj žťwot gde. Ubohú Godolewa Uzawťrla si
pewnč, UeUtjkatť che, ale raděgť žiwot swúg
a wssecky bolestč WčmU Bohu swěmu občtowatč,
staň se co staň. Mnozj znúmj widauce wrlké
protčwenstwj, fteré snčxssela, zlořečťlť manžrlč geu
gjmu, q !itowali gč. Yle Godolewa, gegjž dUsse
w ohnč protťwenstwj zkussemi bywssj od wťrj
zemských se odlaUčťla a tolčko k nrbrským hlr:
děla, odpowčděla řkauc: xMogi mčlj! nczlořrčte
orosjm manželč mémU, ale raděgč mU žehnehte,
neboť žúkon Pémě přskangr: nezlořcčstť zloťečj:
cjm, alebrž žehnatč gčm a dobře čťnťti; za pro:
tčwnjky a Utrh.xče fed modlťrť, a nrpřemáhati
dobré w zlém, ale zlé w dobrém.a nGú nežúu
dúm, prawčla dále, žúdných swětských rozkossj.
Nač se mú tělo smrtelně a w krútcr w prach, ž
Učhož powstalo, se rozpadagjrj, w rozmaťčlosti
a rozkossjch kochatč?(e ))Neplaťte na darmo,
a nemeyslete, že nessťastnú gsrm. Negsemť gá
nessťastnč:, gak wy se domeyssljte, ačkolť auzkostj
a aUženjm skljčenci: neboť nadr wssrcky ženy
Flcxnderské,j které teď gsaU, powýssenú budn. To
Uččnj mť Hospodčn, kterýž mocný gest, ktcrýž
poždwčhuge poražených a rozwangc swňzanč,
kterýž obweseluge zarmaUccné a Ulcwugc gim
bolesřj gegčch.a u Wy, kterýž auzkostmi a
sťrastmi Ltjfnčnč gste, pozdwihnřtr očj a mysslra

.nj swé: k nebs, a trpčlswč buďte, tam grst wassr
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útčcha, tam wasse odmťna!dPročež neoblcwngmc,
prawj sw. Nposstol Pawel,ale ačkoli ten člowčk
núš, kterýž gest zewnčtř, russj se: wssak ten,
kterýž grstu wnitř, obnoninge se den ode dne.
Nebo toto nyněgssj kratččké a lehké sauženj
nasse přewelmiwelťkaU wěčnaU, wsse pčewažugjcj
slaech w nčlš působj, když nepatkjme na ty
wěcč, kteréž se wťdj, ale na ty, kteréž se newia
dj. Rebo ty wecč, kterčž se wčdj, gsau časné;
ale které se newčdj, gsaU wěčné.e (ll. Kor.
ú, 1(1ud 18.)

Wčda zaslepený BertUlf, že wsseckyzúmery
geho, manželku swau hladem a sUžowánjm “ge
swčta zprowodťtť, marnčagalowé gsau, a Ustao
wičné wýčitky bezbožné matky swé, že bogúcný
a zbabčlý gest, déle snússeli nrchtč: pčikúzal koe
nečnt dwťma pacholkům, aby Godolewu tagnť
Usmrtčli. By podezřenj, že sčxm půwodem té
hanrbné wraždy gest, od sebe odwrútčl, wessrl
k manželre swé předstjral, že w gistých zúležčo
tostech do Bruselu gjtč musj, prosil š neywětssj
skraussenostj za odpnsstěnj za wsse, co gj kdy
zlěho byl Učinčl, slťbowal wsse, ažby fe nawrúa
til, dle možnostť naprawťtč a lúskau neyUpřjma
nťgssj gť mťlowalč. Nťkolčk dnj na to wrazčli
času nočnjho ti Ugatj dwa wrážedlnjci w ložu
nici sw. Godolewy, wytrhlč gi z postrle, pro:
wazem Usskrtčlč a pak opřt do lože položčlč a
pťřfryli, mysljce, že tak Uč:silnú smrt gegj Ukrye
tú zůxstane. J podaťilo sc gčm to na nťgaký

čaš, neboť si wůbcr domnjwalč, žexubohú hoe22



508 Čerwenee.

kem a žalostj nčahle Umřela. Me Búh, pked geo
hož okem žádný zloččn ukrýtť se nedú, obgewčl
swatost gegj mnohými zúzraky, tak že i Bertulf
sám z UkrUtného ččnu swčho se wyznčxl, a paf
w klč:ssteťe až do fmrti tuhé pokčxnj fonal.
Smrt swaté Godolewy aneb Bohmnily padú
asi na rok 1070.

Nozgjmánj.

Ze mUž a žena w neswornosti a gak řju
kúwúme, na sster spoln žčwi býwagj, nenj box
hUžel wěc tak řjdkú a neobyčegnň; z řjdka kdy
ale tacj manželé pútráwagj po přjččneichté nea
swornostč a nč:sledcjch gegich, a mnohem ťjdčegi
gesstřpřemeyssljwagj, kterakýmby zdůsobem pokog
a swornost do domU Uwedli. Bťednj a takmčř
gedinč: pťjččna různčc a swňrů w manželstwj
býwú: žc zasnaubenci do stawn manželského
obyčegnč bez Boha a bez prawé lásky wstUpUgj.
Qni nemilugj geden na drnhým ctnost, ale to:
lifo wčci zcwnitřnj: bnď sličnaU twúť, bUď aU:
lisnau ťeč, buď wysokan důstognost, buď welké
gmčnj a zbožj. To ale gsaU wčcť, fteré bUď
w krč:tce pomjgegjn buď se kolčkrňte ani neUskUo
tečňugj. Gaký dčw, že náflonnost na taf slabě
půdč založená dťestéawčl; gaký dčw, že když tčo
lefnčl náklonnost pťestala a oči slean wčxssnj
zatemnčlé se protřely, gaký dťw, že manželé
nynj teprw nedo:eon.xlostia wady obapolné ano
pťečasto i bezbožné wjdagj; gaký dčw, že nynj
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geden druhého ani snússeti, ani poklčsky gcmu
odpausstěti nechce, ale za swé zklamané nadťge
druh druha snižuge, rupj a hanj, paklč giné
a mnohem horssj wčci nedělč:. Qwssemť, ncbo
Uenauččli sc mjti trpřlčwost š křehkostmi
blčžnjho, nenauččli fe w protčwenstwj útěchy
hledatč u ždroge wsseho potčssenj U Boha, neux
nauččli fe milowati blčžnjho, byť i chybUgjcjho,
gako sebe samého, a ctjti w nčm dUssi krwj Krč:
stowaU wykaUpenaU! Když ale zasnaubencč pran
waU léaskaufe milugj, když milngj na fobě ctnost
a bňzeň Božj, ay tenkrňte to z cela ginč:k wy:
padčx. Neboť ctnost Uikdy nrtratj fwaU starau
krcisu, ano čjm starssj gest, tjm býwč: č krúsnčg:
ssj, a nowan krňsau Upewňugc se i lč:ska mano
žclů, kteťj w stawu fwém giného cjle neznagj,
než gedčné tobo, aby se wespolek zdokonalili,
poswčtili, a wůli Božj w sobř naplnilč. Mezť
nťmi Uenagdeš šč:dného fwč:ru, proto že gcden
ď druhým trpčlčwost mč:; mezi nimi neuslyssjš
žčxdné stjžnostč a nčxřku, proto že wůle Božj
gim fwatčx gest; neuwčdjš ge na sebe mrzuté a
hnřwčwé, proto že gedcn drUhého laskawostj
pťewyssiti se fnažj. Slowem, onč gsau skutečnč
gedna dussc, weudwaU tčljch a UaplňUgj slowa
Aposstolarfachho:

MUži, milngte manželky fwé gakož i
Kristuš mčlowal cjrkew a wydal sebe samého
za nč na smrt (Efcš 5, 25)

Takť i mužč magjmilowatč manšelky swé,
gako swa wlastnj těla. Kdo miluge manželku



5 10 Čerwenec.

swan, febe samého milUge. Zádný zagiskénikdy
tťla swého neměl w nenúwťstť: ale krmj ge a
chowéxgako Kristuď cjrkew. (Efeš. 8,28. 29.)

Protož opustj ťlowťk otce ť matku swaU,
a přidržj se manželky swé, a budau dwú w
gedUom těle.

J wy gedenkaždý z wčxď manželku swaU
tak, gako sěcm sebe milug: manželka pak ať se
bogj (poslaUchň) mUže swého. (Efeš. Z, 33.)

Modlitba.

Q Bože! kterýš w rúgi manželstwj ustax
nowil, a aby manželé powinnosti swého stawu
dokonale plnťti mohli, na důstognost swátostč
ge powyssil: prosime, raččž fe na orodowčmj
swaté služebnice Twé Godolewy nad manželw
smčlowati; a tU milost gim propůgč, aby wždy
w swaté swornpsti žiwi bylč, powinnostč swého
powolčmj swatť plnťli, a tak stali se hodni še
služebnicj TwaU po fmrti korUnowanaU býti.
Skrze Krista Béma nasseho. Ymen.

ma dnessnj den padá gessnčswňte!: W Řjme sw. Trane
qnilliana, uxnťed. W Tuecli sw. RomUla, biskupa, mUčed. W
.skampanii sw. Domimky, panny, mnčedlnice. Tamléš sw. LUcte,
mučcdntce. We Skotsln fw. Galadia, blahowěsta lč zemť. W

Trwiru sw. Goara, ln(šš wd nawače.W Ynglii w. Se:bungd, krúlownh a adatisse. chšš blah. Nngely, pannh, a m. g.sw.
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7.

Žčwot sw. Wčllčbalda, bčskUpa
Ečchftadfkčho.

R.7o4.

Sw. Willibald, bratr sw. Walburǧy a
sw. Wnnťbalda, narodčl se rokU 704 w Nnǧli:
čanech. Qtec geho byl sw. Nichard, z rodu
krňlů Saských, malfa sw. Bonna, sestra swl
Bončfacťa, blahowčsta Rěmců. W třeljm rore
gfa, padl do tak rěžké nemocč, žeč lěkařowé na
geho uzdrawenj pochybowalč. Bohabognj rodi:
čowě rmaUtili se welice nad Uebezpečenstwjm,
kteréž prworozenému gegčch brozťlo. WčdaUce,
že wssecka pomoc lidska marnú wzali autoččsslě

k Bohu, k Pčmu nad žčwotem a Uad smrtj
Před domem gegčch stňl weliký kťjž, U kteréhož
lidé we wssech potrebach fwých důwěrnč fe moa
dljwali. KU křjži tomU Uteklč se taleé bolcsťj
skljčenj rodičowé, a doložčwsse polomrlwého sy:
nčxčkau geho paty, modlili se srdečněk Spasiá
telč, slibngjce, žc djte swé službě geho aUplně zaa
swčtj, kdyby ho milostčwč zachowati a Uzdrax
witi rčxčil. N Bůh wyslyssel ponjženaU modlitbu
gegčch, a Wčllibald se dokonale Uzdrawil. Ny
nenjť Ukrúcenč: ruka Hospodčnowa, aby spasiti
nemohla, aniž gest obtjženo ucho geho, aby er
slyssclo.e(Jfai 59 1)

Sw. Nichard a bohabognéx geho manželka
sw Bonna neodklúdalť dlauho š slibem fwúm,u
alc Willibalda, gak mile ssestého rokU ?gm!z
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dali do klčxssteraWaldhačmského, aby se tam
kécšnč a bčxznť Božj i lťternjmu Uměnj Uččl.
Klásster ten stč:l pod zprúwau Egbalda a byl
powčstný pro pěknau kúzeň w nčm pamlgjcj a
pro rozmanitau Učenost geho obywatelů. Wčllťa
bald dostaw za wůdce a mťstry muže učené w
bčxzni Božj zbčhlé, čťnil welmč welifé pokroley
gak w liternjch Umčnjch tak č w kťeskanské don
konalosti. Grssrč nebyl tenkrňte mnichem, aniž
njm w lak mladém wčku býti mohl, ale on
nic ménř wssecky zňkony ťeholnj swědomťlč gako
neydokonalegssj mnichzachowúwal, a w krútkém
čase tak wrlťce se we wssechctnostech zdokonalil,
že tichostj, Uokorau a Uoslussenstwjm wssem
bralťjm za wzor býtč mohl, a že giž tenkrátc
ze wssechskmkň gehowčdětťse mohlo, žetolčko po
statcjch nadzemských bažj, w pozemských wěcech
ale žčxdné rozkosse nenalézč:. Tak žčw gsa w
klússternj tichostč dosčchl Wčllibald sedmnčxcte“ho
rokU. TU zmocnila se ho neodolatrlnča tauha
pod zasljbené zemť, neboť nmslil, žc uzřj:li mjsta
žťwotem a smrtj Pémč zaswěcrnň, welčce sc na
cestč dokonalosti Utwrdj a posilnj. J nepřestal
na otce a na bratra swého Wunťbalda prošbao
mi doléhati, až gich Uprosil že ho doprowodili
sljbili Řjm byl prwnjm cjlem gegich nautě,
ale než tam dorazilč, Umřel sw Nlchard w
Lufcr smrtj forawedliwých.

Synowé obstarawsse pohřeb milého otce,
wydali fe opčt na cestU k hlawnij městU leře:
skanstwa, a ofolo sw.Martanx l. 720 tam do:
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razili. Zde wzawsse raUcho zčxkonnj, wedli žiwot
nad mer bohabogný a fwatý. Když ale pťisslo
garo a horko přibýwalo, Upadli do horké neu
moci; že wssak geden po drnhém na lůžko klesl,
mohl tatč geden drUhémU w čaď xnemocč slUžby
bratrské lč:sky prokazowatč. d)e!ly gak gest lo
dobré, gak Utěssené, když přebýwagj bratřj w
gednotč.e (Zalm 182, 1.)

Když se opětUǧdrawili, rozlančilť se. WU:
nčbald zůstal něgaky čaď gesstč w Řjmč, ale
Willčbald wydal se 8 dwěma gesstě antnjky
na cestU do oněch kragů, kde chodjwal onen, gchož
milowala dUsse geho. Chléb a woda býwala
gegich obyčegnaU pdotrawdaU, holčl zemč každou
dennjm lůžkem. W Reapoli wstaUpili na loď a
plawili se okolo Sicilťeea giných znamenťtých
ostrowů, neyprw do menssj x!lsie pak po Fťu
nčcče. .skamkoli přisslč, wssady nawsstťroowali
poswátnň mjsta. Přissedsse do Emesy, wessli
také dle obyčege do kostela. WidaUce Saracenč
mUže cizj a neznčxmé, drželč ge za wyzwťdače
a gawsse ge, do wčzenj Uwrhli. Yle Hospodin,
genž Utisstěným wždy, bljzek gest, neopUstil také
tyto nčxdožné antnjky. uGeden fnpec, wťrný
plnitel rozkazUYposstola řkachho: :)PamatUgte
na wčzně, gakoby gste spolU wčznowé byli: a
na saUžené gakožto č sami w tťle bpdljce,e
(Hebr. 13, 3.) Ugal se gich wssj silaU, posky:
towal gim, čeho potřebowčllisstědťe a hogne, a
ačkolťxg.im aUplné fwobody zgednati nemohl,

afpoň to Ua aUřadech wymohl, že wš průwodu
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syna geho do Urččtých kostelů ano i do lč:znj
choditi smčli. Gčm trdy nešchňzeso nťčehož, krom
swobody. Nle prčlwč to nesl Willibald welmi
bolestnč. Čjm dčxl tjm che rostla gcho tauha
po té swaté zemi, w které wykaupenj nasse se
Uskutečnčlo. J obracel často zraky swé w ony
krage, kde cjl gcho pautť byl, a nagednau pro:
drala se ze smutných rtů ta otč:zka: :Kdy aš,
kdy Uzťjm swatč.mčsto Jrrnsalrm, kdy nawsstju
wjm swatčl mjsta ta ?e

x Kdykoli tčto mUzowé na weřegnč: mjsta
wyssli, zbudili swaU sličnautwčlřj a Usslechtilau
postawau pozornost takmčť wsseho lidU. Qb:
zwlússtč Špaňhel geden, n dwora knjžete Sarae
cenského U welké wúžnosti gsaucj si gčch wssjn
mal a wyptaw sc na nč a na osud gegich i
swobodu gim beze wssj .wýplaty wymohl. Nčc
Uemohlo mladé pautnjky déle w Emese zdržetč.
Z podťkowawsse Bohu za swé wyswobozenj i
dobrodincům swým, spčchali rychlýmikroky tam,
kde dúwno giž dussexgcgčchbyla. W DamasskU,
kam ncyprw zamťřčli, nawsstjwili hrob sw.
Ynančasse, od ktcréhož sw. Pawel Nposstolkřtěn
byl; i podjwalč se také na ono mjsto, na kterým
Wykupčtel nč:š zr Šawla krwežjzniwčho proti:
wnjka cjrkwe učinil geden z neypewnřgssjch gegich
slanpů. W Damasskn Uzawřelč, každťnké mjsto
nawsstjwiti, ktcrěkoli Spasitel a Wkapitel Učxš
fwan přjtomnosťj tčlesnan hoswčtčl. J pťťssli
neyprw do NazaretU, kde rodčna Búnť doo
mowcm byla, a odsud odessli do Galileg:



ské,w kteréWán Ježjš prwnjm zňzrakemswé Božsté
poslúnj oswědčil. Naw wstaUpťlčna horu Túbor
a klaněli se BohU na tom mjstě, kde sc Spasi:
tel nňš před twúřj swých wywolených apo:
sstolů proměnčtč ráččl, pak čgčnň pamcitnčxmjsta,
nawsstjwili mťsto Tiberriaš, hrad Magdalum,
města Kafarnaum a Korozaim a břehy Jor:
danské, fde Krčstnš Ježjš od Jana křtčn, a za
Syna Božjho prohlčxssen byl. Ych, co cjtčlč asi
núbožnj tčw antnjcč na wssech těchto mjstech,
které Wykupčtel a Spasirel náš poswětil! Co
asi rjtilao dUsse gegčch, když wffecka tato mjsta
uzťelť, a welikost lásky a mčlosti Božj k núm k
hřjssnému pokolenj si rozgjmali! Co cjtilč? Co
bychom my také cjtilč mělč: .wděénost k BohU,
a bolest nad newdččnostj swaU! Qd Jordéma
přisslč do Jeřicha a konečnč do JerUsaléma.
W Jerusalémč nawsstjwili .wssecka poswútná
mjsta, zwlč:sstě ale ta, klerě .skrisťuš Bčm umuu
čenjm swým zaswětťl. Dusse gegich rozplýwala
se bolestj a hořkostj, když wyssli na horu Qliu
wetskaU, a rozgjmali si aUzkosť Púnť, kteraU
skljčen byl, bera na sebe wssecky hřjchy a ohaw:
nostč wesskerěho swěta; a když konečně i Ua
horu Kalwarii wstaupčli a w dUchUzde wydělč
Wykupitelc swého, an pro břjchy nallsseusmrtj
neyohawněgssj a neybolestnřgssi Umjrú: tU doo
sáhla bolest gegčch neywyšssjho stUpnť, a š rou
staucj bolestj rosťla č také w srdci gegich lúska
k témnž Spasitclč, který se za nšš občtowál.
Nikdy che newypadly ǧim tyto city zpameti;
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a od té doby neznali giné žeidosti, nrž dflužbť
Božj wssj sjlaU se zaswřtiti a Ua neywcyš Toho
milowati, který nryprw mťlowal nčxš.

Toho časU roznemohl se Willibald tak, že
teprw po pčti neděljch ostatnj swatčč mjsta naa
wsstjwitj mohl. Qn nesl nemoc swau š neyu
wčtssj tlpčliwostj, neboť ho mjsta, w ktrrých
Kristnš P. nčxm neyskwělegssj přjklad trpčlčwosti
dal, naučila, křjž fwňg na sebc wzjli a Spasiu

uteelr swého nňslcdowati. Uzdrawčw se, šsianpil
ncyprw do údolj xJosafat, nato pmowal do
Bcthlema, pak do Ǧazy, do Joppc, do Tyrn,
do Sydonn, na hory Libanské, odkuď se opět
do JerUsalčma nawrxútil. Sedm let ztrúwil sw.
Willibald w kraginúch wýchodnjch a dlc aua
myslU swého welice se na cestě kdokonalosti
Utwrdčl. Dosč:hnmo mťlostj Božj aUčelu swého,
nawrátil sr opčt do Ztalic a na hoťr Kašsinské
do klásstera wstaUpčl. Bratřj Kaďsinsstj přir
galčubohabognéhoepamnjka wrlmi wljdnť a ne:
mčlč přjččny toho pyleati; ncboť plnil wssecky
powčnnosti klússrernj š neywčtssj swědomitostj,
byl nad mer kU každému přjwčtiwý a wljdný,
wssj hrdostč a pýchy prostý a w búzni a kúznť
Božj tak Utwrzrný, že si důwěrnost swých přcdu
stawených spolubratrů pak wažnost a lúskU w
neywčtssj mjťe wydobyl Nokn 738 prissel fro.
Bonifaciuď z Němer do Řjma a Uslysscw, že
Wislibald na hoťr Kašgxmskésc zdržuge, a žiwot
welmi bohabogný wede, prosil papežeŘehořr lll
k tomu ho mjti, by klússtrr opustil, a do Nťmec
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wjru Kaťstown hlč:sat ssel Téhož roku připua
towal také sw. Willibald do Řjma Sw otec
odzwědčw se o tom, powolalho k sobč, a zgea
wil mU, gak welice si ho BonifacčUš žčadéa,zal
pomocnjka na winnčcč Pčmě w NčmeckU. Willču
bald byl k tomu wolný, zwlňssť když se dozwěa
dčl, že také bratr geho Wunjbald Bončfaciowi
swětlo sw. wjry w Nčmecku rozswčcowatč poa
mčahú. J wydal fe bez proplenj na cestU.
CestaU nawssrjwil hrob swého otce, pak přeš
Tyroly do Bawor se Ubjral W Bawořjch
zdržel se U weywody Qdčlona po osm dnj,a
odsud pntowal, prowozenedSnitbertem, hrabčtem
Hiršberǧským, který w Eichstatť biskupstwj zau
ložiti obmeysslel, kU Bonifaciowi do Thurčngů.
Bonifňc ijtal geg welmč radostnč a maličko
U febe geg podržew, poslal do Eichstatu, aby
se podjwal, gestliby se kragina k založenj bi:
skupstwj hodila Wťllibald nalezl že kragina
gest dčwokú wysokými duby porostlú a že gen
malo lidských pťjbytků se semotam naleza Na
mjstč dřewného mťsta od Hunů wywrúceného
stčal kosteljček, neyblahoslaweněgssj Pannč zaswěc
cený, do kteréhož lčdé z bljzka a z daleka důa
wčrnč chodjwalč. Znamenage Willťbald, že by
se mjsto za sjdlo biskupskč welmč hodilo, dal
hustý leš wysekati, rozplassené obywatele opťt
šhromáždčl, kraginu wzdělal, a Eichstatnazwal.
To wsse Učinčw, nawrňtčl se k Bonifaciowi a o
wssemňmU zprúwu dal.Bonifúc ďchwčxlčwwsse.
wyswčtčl ho neyprw za knčze, a po roce l. P,
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741 dne 20. čcrwence za bčskupa 8 tjm doloženjm,
aby biskUpstwj w Eichstatč zřjdil a ždrawowal.

Sw. Willibald Učinil wsse, feč geho sjla
byla. Celé wůleolj bralo na se nowau twáť:
nost, a stúwala se pomocj sw. bisknpa a poe
mocnjků geho ode dne ke dni přjgemnčgssjm a
bytněgssjm. Qbywatelé walili fe sem ze wssech
stran a Usazowali se; tjm způsobem powstalo
mťsto Eichstat a zalidnilo se. Willibald namá:
hal se wssemožnř, aby pomocj fw. núboženstwj
sUrowé mrawy fwého stňdečka nsslechtil a trpťo
lčwostj i mjrnostj z lčdj lťlcsných a necwččených
lid Učinil kťeskanský, bohUmťlý. Geho horancj
wraucnost pťemohla wssrcky obtjže a překňžky,
a netrwalo dlaUho, dostalo se mU tč řadosti,
že lid okolo nťho gsaucj se Usslechtil, žiwota
swého sc radowal, a dennč lelotci nebeš wolal

l o požehnčmj a smilowúnj pro dobrodince swého,
který ge od sUrowosti kmrawnostibyl přiwedl.
Teď wystawťl Willibald hlawnj kostel w Eichx
statč, založil Uunřho kapitolu, a w Heidenhečmč
dwa klčxsslery zč:kona sw. Benediukta, geden pro
mUžské, který zprčawť bratra WUnibalda swčřil,
a gedcn pro ženskč, a srstťe sw. WalbUrce zpráa
wU nad njm odewzdal. Sw. Willibald wy:
konúwal i ostatnj powčnnostč swé co neyswťdo:
mčtěgi a pokUd možnčl bylo, byl žiw wzdálen
wsseho hlUkU swťtského, zachowáwal tnhé posty
a po celý ča8 swého biskupowánj, za mnicha se
držel neynehodněgssjho. Geho tčchost, pokora,
wljdnost a lúska k chUdým otewťela mn srdce



wsseho lidU a wymohla swaté rojřeǧ U wssech
wolného přistupu. Geho zbožný dUch přesscl i
na oslatnj duchowenstwo a spogeným namč:hčn
njm wykwjtala cjrkew w Eichstatč přemilostne
a bylo se nadjti, že neyhogněgssjho owoce wya
dú pro krč:lowstwj Božj.

Pět a čtyřčdcetllet zprawowal sw. Willču
bald swé bčskupstwj, když ho starečka zaslaužč:
lého koncčnčHospodin powolal, aby wzal odmčnU
za to, že wčrný zůstal až do smrtč. Geho weliké Zún
slUhyo cjrkew a geho swatost oslawilBůh mnohý:
mi zéazraky, které se na geho přjmlUwU staly.

R o z g j m čxn j.
Sws Willčbald dal núm přjklad, w gakém

aUmyslU by xantnjcč antč swé odbýwati mčli.
Kdo se wydá na anť id tonž aumyslU, aby
wzdúlen roztržitostj domúcjch tjm wraUcněgi
swau pobožnost wykonal, za hřjchy swé dokoa
nalegi zadost Učťnil, swau lčxskuk Bohn tjm
wřelegi Ukúzal, aneb k dobrému se tjm che
powzbudil, tjm che w dobrém předsewzetj
Upewnťl, ten zagčsté pUtuge w aUmpslU cjrkwc
a pauť mu k welčkě gest zč:slUze. Kdo ale w
tom ohledu na anť se wydč:wá, aby doma
pracowati nemUsil, sťarostj domč:rjch se zbawil,
nowé wčcč Uhljdal, swobodněgť žiw byl, nčco
wyzjskal a snad č wěci púchal, kU kterýmž
doma pťjležčtosti nemú: zdaliž takowémU čloroeku
anť gest Užitcčnč: a Bohu xmilča, zdalť fe dťge
w aUmyslU cjrkwe, sUď každý sě:m. Člowčk,
který páutě wůbec a wesmčš zawrhuge a za
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pramen a za přjťťnu hčxjchů dkžjn tenť tak od
prawdy wzdčxlen gest gafo ten, kdo pautč za
neylenssj prostředek bo,habogného žčwota wydú:
wč:. PaUtč býwňwalh od gak žčwa we zwyku
a wjme, že i aposstolowé a mnozj swalj muži
rčldč w duchu kagjcnostťna takowč: mjsta pUtou
wúwalč, na kterých Bůh člowčku hřjssnému mia
lostiwčgssj býwal; kdo tedy proti pUtowémj
horlj, nezná ani aumyslu cjrkwe, ani dUcha
lidskěho. ijeť owssrm, že Bůh na každém
mjsřč gest, a modlitby a wzdychúnj lidu wťre
ného wždy a wssadh slyssj; ale takč zapřjti nes
můžeme, že Bůh na nčkterých mjstech mťlostj
nč:m mnohém hogněgi a sstčdřegiudťluge. TomU
an tak, který rozumný křrsťan opowčxžj se, wssecky
pautě bez wýmjnky za bezbožné a hřjssné oda
sauditi? Neywčtssjmi odpůrnjky dautj býwagj
obyčegnť lidé, uleteřj si lo za hřjchenepokládagj,
pro wyraženau nefmjrnýmiaUtraty weo
sskeré konččny swčta prossmegdčtč; lipé, kteřj to:
lčkonebezpečj widj, na pautč,ďe) kde na několik
bezbožnjků stax dobrých křesťanů přichéazj, kde
modlčlbamť a nňbožným zpčwem a swatým roz:
mlauwčmjm geden druhěho sjlj a powzbunge:
ale o bč:lecha tancjch, kde wsse od perjho
do poslednjho k tomu fměřuge, aby tťlesnost se
co možnčx neyche rozdrúždčla a popudila, o
tčch newčňč:tkúch ani slowa kúrasoého newčdj.
Tčm lčdem gest to nesmjrný hřjch xa zpozdilosť

e) Kdo nenúwldj cjrkew a nňboženstwj: ten ge eakč ncpřjx
zniwccm, Uechč ncpřjtelem pautě.
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ta neywětssj w průwodU gjri okolo polj a mod:
lčtbamč a zpčwem Boha a požehnčmj prositi,
tjm prý hospodňřstwj a wesskeréc domčxcnost
nefmjrnč trpj: ale celé dny w zahč:lce trčxwčti,
gjzliwým gazykem dobré gméno blťžnjho znččťti,
Bohu we wssem fe rauhatč, tolčko po wyraženj
a weselostech bažťti, a dnh a noci prostopčtssnou
stem zafwřcowati, to gest gčm o mnoho swčc
tčgssj a dokonalegssj. Magjť owssem, gak řečeo
no, antť také strúnku sladaU: kdo ale hlafu
cjrkwe slyssj a podle nčho gednatč chce, tomU
bude pauť tjm, čjm i fw. Wčllibaldowč byla,
neboť čistým wsse gest ččstě; komU ale šchčxzj
duch kagjcnosti a núbožnostč, lomu zagčstě pauť
Ueprofpčge ) W tom fmyslu dj také sw otec
Hčeronym, že mjsto člowřka neposwťcUge, nýbrž
gen swatý anmysl frdce; a misledownč, že nenj
chwalno, pakli gsme w Jerufalémť žčwi byli,
owssem ale, paklť gsme tam swatč žčwi bylť.

Wsseho kussUgle, což dobrého ǧest,u toho
se dršte. (l. Theš. 5, 21.)

Pawel... pospjchal, by možné gemu bylo,
aby byl o letnčcjchw Jerusalémě. (thd Y. 20, l6.)

Wywolil gsem mjsto toto za dům oběti.
Qčč mé budau otewřené a Ussčmé pozorugjcj
na modlťtbn toho, kdožby se modlčl na tomto
mjstč, nebo gfem wywolčl a poswčtil mjsta to:
hoto, aby bylo gmě mé tam na wěky. (lj. Paa
ralčp. 7 12. 15. 16.)

z) Grstli sc gafi w.xda wysthtne geft towinaU rťedzpťwaků
a wudců genž proccij wedan
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Modlitba.

Q Bože a Pane núš! Bohleď prosjme
milostiwým okem na nčxď na nňbožné pautnjky
w tomto slzawém andolj; a tU milost núm
propůgč, abychom fe po čaď swého pozemského
putowěmj na křjž, gako na hůl swaU podepj:
ralč, Twě swatě zňkony wěrnč zachowúwalč,
a nesnčxšr a protčwenstwje které nčxš na pauti
nassj potkagj, trpěliwř snússelč. Redey Bože!
abychom zablaudilč na cestě swé, ale řiď a
sprang kroky nasse; a kdybychom snad přec
nčkdo swůdného hlasU protiwnjfa nasseho ney:
wčtssjho poslechlť, od cesťh swaté Twé se odnu
chýlili, a klesali w hťjchy: tenkrčxte Bane za:
woley nč:ď, kleslě pozdwihnč, a opět na cestu
prawaU Uweď, abychom skrze Tebe, genž cesta gsi,
prawda ťžiwot, do wččné wlasti se dostali. Nmen.

Na dnessnj den padá eake swčuer: W Řjmčsw. wueednstň:
.sklaudia. Nikostrúta, .skastoria, Bitlorina. W Durazu w Macea
dnonil sw. mnčednjků: Beregrina, aniana, Bompeja a m. ge
W Berucii: sw. Benedčksa xl. papeže; w Bllerandrli sw. Bann
téna; w Breacii fw. Ypollonča bisknra; w .Klermomě sw. leix
dta daskUpa: w Ynglicku sw. pamly Edilburgh a m. g. sw.

8.

Žčwoe sw. Kčlččma, bisknpa,
mnčedlnjka.

R. 688.

Sw. Kiliún se narodil asi w polowicč
sedmého stoletj, bez pochyby w zemi Skotské.
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Geho rodičowé znantenagjce ohnčwaU horlčwost
geho k Učenj a k nčxbožnostť, wssemožně mU w
tom howčli, a aby se dechem swčta neposskwr:
nčl, bedlčwť pozor měli. N swatý Kilččm,
gemUž se od dětinstwj w srdce a w hlawU
wsstěpowala bňzeň Božj a Učenj swaté, šhledal,
sotwa že poodrostl, že fwět še wssemi rozfossemč
swými, nenj nic gčnčho než marnost a trápenj
ducha, a ten že neylepssj strúnkU wywolčl, kdo
se tčlem a dUssi službě Božj zaswčtil. To
UwažUge w dussč swé, dal se, dosčchxmmjdosta:
tečného stčxřj, na knťžstwj wyswětiti, a od tě
doby š takowau horlčwostj slowo Božj hlňsal,
a tak nennaweně kréclowsij Božj rozssťřowal,
že bčsknpskč důstognosti hodna fe Učťnil. Qd té
doby co biskupem fe stal, zdwogčla se horlčwost
geho pro kršlowstwj Božj,. a kdykoli si připoe
menul neskončenau léasku Božj k lčdem, a wssecky

. ty přjprawy, které k fpasenj gegich Učinčl; kdy:
koli si připomem:l důstognost dUsse lčdské, pro
Ujž syn Božj smrt křjže podstaupčl; kdykoli si
koneťnč připomenUl drahné množstwj lčdU gesstť
w stjnU smrtč sedjcjho: tUť ho nUtčli mocj
skoro neodolatelnaU gjtť k němU, a rozswjtčti
mU swetlo fwaté wjry, a okúzatč cestUkspasenj
wedaucj.

Gednoho dne, když si préawě slowa Pčmě
rozšjmal: dChceli kdo za mnau pťčgjti, zapři
febe sám, a wezmť křjž fwůg, a nčxsledůg mne;e
(Mr. 8, 34.) tak roztaužťla se dUsse geho nad
národy w modloslUžebnosti wězjcjmč, že u sebe
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Ustanowčl, sřůg co stůg, ginx zwčstowati slowo
spasenj: Z powolaw nčktrrých mUžů podobnaU
horlčwostjUlanaurjch, zegmenaKolomana, Hawla
a Llrnuwala kněžj, a Totnana gčxhna, domlanu
wal gim, aby wssjm, cožpozemského gest, pohru
dali, wlast a rodťče opustťli, a nažj Krista neea:
sledowalč. Bl mUžť tčto slowy swatého mUžr
mnohem che rošnjcenč, Zanechalť wsse, co mčlč,
a opUstčwsse wlast, přeplawťli se pod ochranau
Božj do francké zemč, a konečnč po nedlanhém
putowěmj až do Wircbnrlen se dostalť. Kdo
planr fwataU horlťwostj pro gméno Pěme, tenk
rčxd wssrlikau občt pro swaté gméno geho přis
nécfsj, 8 aposscolem Pěmč řjkage: :aWssecko snč:ssjm
pro wywolené Božj, aby i ont spajenj dossli,
kteréž gest w Krčstu Zežjssi š slúwaU nebeskaU.
(ll. Tčm. e:, 10.)

Celau taU leraginaU wlúdl tenkrčlte Gozbert,
pan dobromyslný sice, ale gesstč w temnostech
modlaťstwj wčzjcj, i šr wssemčpoddanými swýmč.
Wčda Kilčan, že leragina gest přjgemnň a lčd
wljdný a dobrotčwy, prawil k průwodčjm swým:
dBratřj widjte, že mjsto gest pěkné, a lid ačleoa
li modloslužebný, přjwětčwý: trdy Učjňmc, gak
gsmr we wlastč mlUwčlč, pogďme do Řjma, na:
wsstčwme hrob knjžete Aposstolů, a předstawme
se swatémU thi. N až nčxš požehnň, a nčxm
pýmolj slowo Boej hlčxsatč: nawraťme se a kažme
důwěrně gmčno ěma nasseho Zežjsse Krista!euz
Kdo od cjrkwe poslňn negsa, slowo Wčmč zwču
stUgr, ten gsa odtržen od pramrne obžiwngjcjho
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neshromúžďuge, ale rozptilUge; neboť nenúwidjce
prawé pečliroé matky, u cjrkwe, un a gj fe
raUhagjce, nemohau blUdné dnsse kU KristU
přčwéstč, který newidčtelné: hlawa cjrkwe gest.uu
deaždý, kdož odstUpUge, a nezůstúwú w Učenj
Kristowu, nemú Boha; kdož zůstčxwúw učenj
KristowU,tenťithe i Syna mú.e (ll.Jan, 9.)

Papež Konon, který tehdáž, totiž rokU 687
rjrkew swatau zprawowal, přčgal nč:božné tyto
muže wljdnč a laskawč, gako otec dobrotiwý
zwedené djtky swé pťčgjmúwá, powolčl gčm, oč
prosili, napomjnal ge k stňlosti a k wytrwúnj,
a požehnaw ge, propUstčl. Horlčwj tito blaho:
zwčstowé nawrňtili fe téhož gesstě rokU do Wčrcu
bUrkU, a bez odkladU swůg aUřad aposstolský
počali. Bůh žehnal gegčch spasitelnau prúcč, a
mnozj Frankowé otcwřeli fwětlU wjry oťi swé,
gednúk horaucjmi slowy mužů aposstolských přie
nUcenč, gednúk zčxžrako, kterými Bůh prawdn
Učenj gegčchpotwržowal. Dozwčděw se Gozberl
wýwoda Frankůw o dčwných tčchto wčcech, pou
wolal fw. biskupa k sobě, aby z úst geho samého
Uslhssel to Učenj nowé, které zwčstowali w zemi
geho. Kiliún pťissel, a takowaU wúmlanostj
a důstognostj ou sw. uwjře mlUwil, že dobromyx
slný wéwoda modloslUžebnosti fe odťeanw, o
wěmocjch neyprwé přjsstjch, 8 neywětssj slčxwaU
křest fwatý přigal. Přjklad knjžete působil na
dwoťany welmi blahodřgně, tak že 8 njm tébož
dne welkě množstwj fe kťtjtč dalo, a od té doby
počet wčřjcjch každodenně rostl.



526 Čerwenec.

Toto blahodťgné Oůsobenj sw. muǧe adennť ssjřjcj sr krčxlowstwj Božj rozdr ždčlo
hnčw pekla, tak že aulelady kladlo, aby ho č ď
pomocnjky grbo co neydťjwe zničťlo. Zenskú
musila k ohawnémU tomu koncč slaUžiti. xu
Swalý bčskup wčda, že Gorbert wssemožne we
wjře se urwrditč hledj, a wssecky zúkony gegj
co neybedliwěgi zachowáwč:, radowal fe z toho
wrlčce; to gedťné ho bolelo; že ženu bratra
swčho GeilU Ueb Gečlanu za manželku mel,
což se 8zňfony rjrkewnjmi zakazowalo. To nemohl
a nesmřl fw. biskup trpětč, nechtčl:li, aby se
wssecka kčxzeň cjrkewnj podryla, a wfselčkým neo
mrawostem a hřjchůmšbrčmy se neotewřely. Z
pomodliw fe k PčmU, w grhož rUcr srdce lidskú
gsaU, wstaupčl w duchu Jana kťtitele před wýa
wodU, a prawil k nčmu řka: :)Milý synu
Gozbertr, gsa nynj křesťanem, staneš se Bohu we
wssech wěcech milým, propustjšli manželkU swau,
kterauž si sobť neprčxwť zafnanťl: neboť wťz,
že tť neslussj pogmauti ženu bratra twého.e
Tato řeč zarašťla pončkud Gozberta, neboť
Geilamx nad mjru milowal; brzo wssak zpamm
towaw se odpowčdřl řka: ))Teď Bane kúžrš
a žčxdúš mnohrm lěžssj wčci nrž prwé. Ze gfem
ale z lúsky k BohU wssemohaucij, kteréhož
zwěstugeš, wsse opustil co mi bylo milé adrahé:
opustjm i z té lúsky manžrlkU fwaU nad mjru
milan, když bez hřjchU gi mjtť nemohn; Ueboť
nad lčxsku k BohU nic mi Uenj drašssjho, nťc
milegssjho.e m Nenčlsledug w sjle swé žéldostč
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srdce swého, a ncřskey gak morný gsem! (Eccl.
Z, 2. Z.) Gsmelť dUchemžčwi,duchem i choďme.
(Gallat. 5, 25.)

Gozbert musil trnkrútr túhnauti do pole,
pročrž sljbťl, že gak mčlc sr nawrútj ů manželu
kan sw.x.Use rozwéstť dá. To dozwedewssj sr
Geilana, počala protť sw. bcskUpowi zůřitč a
se wztekati gako druhdy Herodčaš,a we wztcku
swém Uzawřela bčskupa i pomocnjky geho zr
fwťta zprowodčli, byť by to ť gegj žčwot stúlo.
Boloť tcnkrňte u dwora wéwodského gesstš
mnoho pohanů, kteřj welmi bolestnč to neslč,
že modloslužebnost w té mjče kleséa, w které
wjra Kristowa roste, bylťť to lťdé, ksrřj by
byli rčxdi na křesťanech swan zlost wylťli. K
tťm wzala rozhnčwaná Gečlana fwé aUtočisste,
a o pomoc ge žúdala w potťebť swě. N tyto
bezbožnjcť sljbili za welký penjz, že nedagj si
dotnď žčldného pokoge, pokuď by bťskupa a
průwodre geho buď ze země newyhnalč, anrb
neUfmrtčli. Wěc ta nezůstala Kťlčňna tagmi.
Z dťiprawowal fe oprawdowč na smrtnásilnaU,
kterú mU každého okamženj hrozťla. Dnrm i
norj bděl 8 wřmýmč swými spolUdělnjky na
wsnčci Bčmč, na modlčtbách a wesrlau myslj
očekňwal okamženj, w které by korunowán byl
korunan mučednickau. Konečne přčssel den 8.
Črrwmre. Wsse bylo umlUweno, žc biskup za:
wraždčn bnde. Kčliún lrwal té noci i 8 miu
lýxmispoludťlnjky swými na modlťtbčxch, a zpjwal
swaté žalmy. TU wznifl nagrdnau pťrde dwčťmť
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gakýsi hřmol. .Kilčémpředzdwjdage, že poslednj zúu
paš nastáwú, a hodčnka fmrti se bljžj, prawil k
průwodcům swým: Q duchownj synáčkowémogi,
gčž přissel den dáwno žádaný; wegdčte še mnaU
beze strachU a bez bciznč w bog duchownj, po:
slussni hlan Páně: Rebogte se těch, kteřj tčlo
zabjgj, ale dussč zabjti nemohau.e N když do:
mluwil, wstanpčl kat, a gednomu po drnhém
hlawy proťal. be bezbožná wražda se Ukryla,
wykopala se hlUbokč: gáma, a swatj mUčedlnjci
Uwrhlč se do nj č še wssjm nábytkem kostelnjm,
tak že ani tě neymenssj stopy po nich nezůstalo.
Pťed lidmi zůstal sice ohawný skUtek tento po
něgaký čaš Ukrhtý; ale nikoli pťed twářj Boha
wssewčdaucjho, který nikdy zawraždčnj služebu
njka swého bez trestU nenechúwá. Když totiž
po skončené wálce Gozbert domů se nawrútil,
bylá geho neyprwnčgssj otázka po Kiliúnowť a
spoleťnjku geho. Qssemetnú Geilana odpowťn
dťla, že newj kam odessli, a kde se zdržUgj; ale
w tom přiběhl wražednjk, od swého swědomj
trápený a celý se třesa, wolal strasslčwým hlasem,
že winen gest smrti tčch mUžů swatých, a že
za to neyUkrUtnčgssjm ohněm se pčxlj. Kčlťčxne!
řwal, gak welčce mne pronásledugeš! i wťdjm
meč nad hlawaU swau, twaU krwj zbarwený.

Wýwoda zhrozčl se tťch wčcj, a dal swú:
zati wražednjka, šwolal pčmy a wlčxdyky,
aby fe š nimi poradil, coby š wrahem ččnitč
mčl. Geden mezč nimi gsa důwťrnjk Geilany,
wzaw slowo řekl: dMocný pane a weliteli
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nčxš, nepoklcecdey mť to za zlé, že tč čťnjm po:
zorna, že Uúm na tom mnoho zúležj, abychom
se přeswčdččlč, ždali tyto cťzťncowé, kteřj Uowč
Uňboženstwj kč:zalč, a nčxš pokřtťli, také prawaU
wer ňúm zwěstowalť, a zdali gegčchBůh tak
silný a mocný a wssewědach gest, a dobré
dobrým odmčňnge, a zlé pak zlým. J kaž
tohoto bjdnjka wazeb zprostťtč, a dey mU plnaU
swobodu, ať žwjmc, zdalč gegčchBůh prowčnčnj
nad nimč zpčxchané trestčr a mstj. Restaneli se
nic podobného, powol, ak se nawrútjmekDianč,
k bohynč této wlastč, gjž č nassj otcowé fe kla:
Uěli a ssťastnj bylč.e K tomuto núwrhU swolil
Gozbert. Gak mťle ale wrah fwobodU obdržel,
Upadl do takowé wzteklostť, že súm swé audy
kausal, až bjdně žiwot fwůg dokonal. To wč:
dance kťefťané, welebčli Boha plnau dUssj, a
wzdúwali djky, žc fwých ctčtelů tak diwnč
pomstil.

Yle i hanebnň Gečlana žčwot swůg pče:
bjdně skončila. uu Reprawosti wlastUj gjn
magj bezbožného a prowazy hčjchů swých swňzún
býwéc. Qnť Umťe, protože nemčl kúzně, a w
množstwj blňznowstwj swého oklamún bUde.
cBřjsl. 5, 22. 23.)

Mrtwoly swatých mučedeků byly po Uču
gakém čase zúzraky, které se na mjstě, kde leo
žely staly, nalezeny, a pak w hlawnjm chrúmě
Wňrcbnrském slawnč pochowúny. Wůrcbursstj
ctěgj sw. Kiličma za swého patrona.

šlmtp BwadZch.ul. 23
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N o z g j m ú U j.

Bůh potrestal giž na tomto swčtč wraha
sw. Kiliana, a chlipnau ženu Gečlaml, ktcrčx
wraždy té byia půwodem. N wssak tito lidé
připrxawilť sw. Kilťana toliko o žl“wot časný a
pozemský; gaký ale trest Bůh lěm asi Uchhstal,
kteřj bližnjho pťiprawugj o žiwol wččný, kteťj
zabigcgj dUssi geho? uou Túžeš se, kdo wrahem
gesixdusse bližnjho? Ten, kdo geg buď řečmi,
buď přjkladem ku hřjchn ponaUka,aneb lehťjchU
mU radj. Broto nazýwci Krčstuš Pčm ďňbla
wražednjkem od poččltku, nebok on ke hřjchU poo
pUdil; proto dj sw YUgustin: Remyslť, že wrau
žednjkem Ueqsi když bližnjho khrjchu ponaUu
faš. Bonaukaš:li ho, zawraždjš dussť geho; a
proto také prawj sw Řehoř: Ty gsiwinentolčlšo:t
rými wraždami, kolika hřjchů přjčinau gsi Nuže
gaký saud čeka tebe o člowěče! který gsi dUssi
blťžnjho zawraždil? Gaka odmčna dosťane se
tobč, který gsi zawraždčw dussiť o žťwot wččný
priprawťl gi? Zagťsté saud tebe čeka twrdý
a odměna twai bude odmčna hřjchu, pakli Uu
raženěho Boha tUhým pokanjm nesmjřš Brotož
dj pjsmo: the, že žadný wyražednjk nemú žiu
wota wěčného, (l. Jan 8, 15.) a opčt, wrax
žednjkům a fmilnjkům djl gegich bude w gezeře,
kteréž hořj ohnčm a sjrau, genž gest smrtdruhú.
Owssem že lato slowa cjlj loliko proti wrax
žednujkům tťla: ale z toho giž snadno saudčti se
dčx, že mnohem wětssj poťUty wražednjka dussj
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na onom swětč potkati mUsj, neboť wražda
žpcichanci na dussi lidské gest o žiwot wččný
olaupenj, a do wččné smrti Uwrženj trestU
hodnčgssj než wsselťkčl wražda ta tčlešu
nčx. Wražda na tčle člowčka spčxchanú grst
hřjch do nebe wolagjcj, a zasluhuge pekla; gakého
trestu zasluhuge zawraždčnj dUsse?Sw. Thomaš
zBťlťanooy řjkčlwal: Kdyby wčdťl, že gest
přjčinau zatracenj gen gedčné dUsse, žeby mno:
hem wčtssjm strachem, a mnohem wčtssj búznj
aaužkostj Umjral, než kdybysto lidj byl zawraždil
Člowěče, kdokoligsč, mčg se na pozorU, aby, až
umjrati bndeš, aby trnto strach neležel na
dussi twé.

Blahoslawený ten muž, který neodesselpo
radč bezbožných. (Zalm 1, 1.)

Synu můg, gestližeby tě lúkali hřjssnjcč,
ncpřiwolug gčm. Nechodiž š nimč, ždrž nohu
swaU od stezek gegčch, nebo noho gegčch k zlému
bčžj, a pofpjchagj aby krew wylilč.

Bčda swčtU pro pohorssenj, bčda člowěku
tomU, skrzenčhož přčchúzjpohorssenj. (Mat. 18, 7.)

Modlitba.
Q Pane Ježjssi Kriste! Ty gsi se sňm za

dUsse lidské občtowal, abyš ge od wččné smrti
wykalwil; o nedonausstčg, prosjm na přjmlmon

sw. Kčliana slUžebnjka twého, neodansstčg,
abych se ani ga ani kdo giný stal přjččnau
wččné zahnby dUsse blťžnjho; ale tak řiď gazhf
naš a tak woď nohy nasse, abychom nikdy23
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Učc nemluwili, než co k spasenj bližnjbo prospjwčx
a nikdy Uic nečinili, než co tobč sc ljbj, a bliž:
njho k dobrémU powzbunge. Nmen.

Žiwot Palesiinskěho fw. Prokopa,
mUčednjka.

R. ZUZ.

Swatý Prokop pochúzelz JerUsaléma ale w
Skythopoli byl domowem. Patřčlť kmUžům
neywýborněgssžm, gsa milosti Božj plný. Giž
w neyaUtlegssjm wěkU snažil se tčlo swé mrtwiti,
abn tělo čistč zachowal a dUssč ozdobčl ctnostmi
wesskerýmť. Qn rak tělo swé, pjsse se, Umrtwil,
že zdčxlo se skoro býti beszssné, a dUssi swaU
slowem Božjm tak sstědře krmil, že z toho
pokrmU tělo opět sle bralo. J ncgjdal nčče:
hož než chléb, a nepjwal ničehož než wodU, a
to obycegně teprw každý drUhý aneb tťetj den,
nčkdy ale teprw sedmý den gjdal, Ustawččně sc
postě. Swatň rozgjmčmj tak zagjmala dUssi
geho, že skoro dnem a nocj o ničem giném
nepřemeysslel, než gedině o BohU, a o fwatýcb
zě:konech geho. TUhý a pťstý gsa sč:m k sobě,
byl k bližnjmu milostčwý a wljdnú, a sěcm sebe
držel za neyhorssjho mezč wssemi lčdmť, tak we:
lčkčebyla geho pokora. Ze takowú hwězda w
cjrkwi fw. nemohla tagnú a Ukrytš zůstatč, rou
šUmj se. Swatý Prokop gsa mUž we wssech
wěcech zachowalý a dokonalý, mUsil do slUžby
sw. cjrkwe wstauočrč. Geho neyhlawněgssj pou
wčnnostj přč slUžbčxchBožjch, bylo šhromúždč:
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némU lidU pjsma swatého čjtati, pak gazykem
Syrským wyklčxdati a wymjtati ďč:bclsřwj z těch,
kteřj byli dUchem neččstým posedlj.

W službč cjrkwe, a we slUžbč blťžnjho zjskal
si sw. Prokop mnobo zčxsluh a nad mjrn se zdou
konalil, i neschc“czelonic, než aby ohnčwaU lňskn
swaU kU Wkapťteli swémU také krwj swaU ža:
pečetil. J byl kdyš poslún 8 nčkterým bratry
do Ccsare. Sotwa že do bran mčstských
wstaupil, byl také i hned gat, a k fandci Fla:
oianooi weden, který beze wssech oklik od nťho
žúdal, aby wlastenským bohům občtowal. Prokoo
odpowčdťl mocným hlasem, že nenj mnoho bohů,
nýbrž že gest tolileo gedťný Bůh stwoťitel a za:
chowčxwatelcelého swťta. SUdj Flaoian tčmi slown
přemožen, a w úlrobč fwé pohnUt, pUstil od
tohoto předmčtu, a pobjzel sw.mnže aby aspoň
cjsařům 7je)občtowal. Nle mUčednjk Božj odpo:
wěděl slowy Homera, neyznamenitčgssjho bčxsnjka
Řeků: Nenj dobré aby mnoho pčxnůbylo. Geden
gest pém, geden krúl. Tato slowa polelč:dalFla:
oian za welťkéUraženj cjsaťů, a odfandiw swa:
tého mUže k smrti, hlawu mu srazčtj kúzal, eož
fe ť bez odkladU wykonalo dne 8. Cerwence.

N o ž g j m čxn j.

Tč:žeš:li se milú dUsse křesťanskci, kterak
sw. Prokop k tak wznesseným axtnostem přissel,
gakými, že sc stlewčl, widjme, za odpowřd mřg:

e) Tenkrcite panowali w ťjňi Řjmsiě dwa cjfaťowč Dioklc:
cian a Marimilian; tento na Západě: onen na wýchodč.
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))Prokop byl žčw podle wjry!e Z ty kťesťanskčx
dusse gsi powolančx ku dokonalosti a swatosič.
Toho cjle ale nedosčxhneš, nebUdešnlč také podle
wjry žiwa. Musjš totčž předewssjm hledčtč abo
wjra, a to dojra žiwéc twč smrysslenj ožiwor
wala, twé gednúnj žprawowala. Nčcsledownč
modljš:lč se, předstawůg si, že š Bohem mluwjš,
gehož oko i do neyhlubssj útroby dUssetwé hlrdj;
waljlcli se na tč protiwenstwj a nesnčxze, pomni
na prožťetelnost Božj, fterňž wsse f nassemu
dobrému ťjdj a zprange a rci: Hospodčn zpra:
wuge mnr, čehož se mčxm bňtč: Gdaulť na tč
pofussenj, a k hťjchU tě lúkagj, rošwaš že Bčll!
wssudy gest přjtomen, a geho wssewědaucj oko
i na tebe patťj, an zcipasjš š pokussenjm. Dč:
geli se tč kťiwda, gsilť newčnnč prončlsledowčm
a sUžowcin, wezmč aUtoěťsstč k wjře a tčm
kteřj tč ulčskugj, čiň dobře a modli se za nč.
Pťichúžjli ti ža tčžko podrobčtč se sprawedliwé
wůli pťedstawených, hledey sxlU a Ulehčrnj we
rojře. Gsili na rozpakU, a co ččnťtč,co mlUwčtč
newjš, Uteč se k wjťe, nagdeš swěllo, prade
a žiwot. eratč naučj,že blťžnjtwými bralry
gsaU, že gměnj twé tolčko ti půgčeno gest,
abyš gjm dle wůle Božj nakladal že w krarce
Umřeš, a nččehož š sebaU newezmeš než ge:
dině skutky, které ž wjry pochazegj A protož
kdekoli gsi o člowčče! nasledUg we wsscm wssUdy
půwoda a dokonawatele wjry swé Krčsta Ježjsse,
gedney, gak Qn gednal, a trp, gale Qnetrpčl, a
zagisté i obdržjš korunU wěčnau.



Sprawedliwý můg ž rojry žčw gesř: pak:
liby se odtrhl, nebUde se ljbiti dUssi mé.
(Zčd. 10, 38.)

. Wssecko, což nenj ž wjry, hťjch gest.
(ij. 14,21.)

We wssech wěcech beřle sstjt wer, fterýmž
bysie mohli wssecky ssjpy ohniwé nesslechetnjfa
lďúbla) toho uhasiti. (Efeše 6, 16.)

Nmen, prawjm wúm, budeteli mjti wer
gako gest zrno horčičncť, djte hoře těto: Gdl
odsud tam, i půgde: a nebndeť wč:m nic ne:
možného. (Mth. 18, 19.)

Můžešnli wčřiti? wssecko gest možné, wě:
řjcjmu. (Mr. 9, 22.)

Modlitba.

Q Bože Qtče, který gsi nčxš swaté wjře
fwé wyučiti rčxčil, propůgč nčxm prosjme tafé
tu mčlost, abychom netolčko wer twau wyznčx:
wali, alebrž wssecka swčxmysslenj i řeči i skUtley
swé dle zúkona Uťenj Twého řjdťli a zprawo:
wali, které Syn Twůg neymilegssj krwj swaU
předrahau polwrdil a zapečetčl; genž š teban
žiw gest, a krúlnge na wčky wčkůw. ?lmen.

Dneo se také swělj swátek: WYsiisw. Blkwilaa Briocilly.
W Treoirn sw. Yuépicla, biskulra. W Ylmjře w Scythij swe
Epiketa, kněze, mučednjka. W Cčsarei Balestřnskč sw. Theo:
dosie a ď 12 ginými ženami, mučednicemi. W Lyltichu sw. Lane
dradd, panny„ WWintonii w anglicku sw. Grimbalda, opata,
a m. g. sw.
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9.

Žiwot fw. Nnatolie, pmmh a
Nndace, mnčchjků. ej

Za čafu cjsaře Decia žily w Řjmč dwč
panny Bťktoria a Ynalolia, leteré sice od neyn
antlegfsjho dětčnstwj we wjře křesťanské wycho:
wané,. ale přjliš búzlťwé byly. J Ukrýwaly,
pokuď možnú bylo, wjru swaU, magjce za to,
že lépe gest žiwémn Bohu tagně slaužiti, nežlč
mUkčxmpodléhnauti a wer zapřjti; neboť byly
od knčžj slýchaly, že Krčstuď Pňn před aUkladem
Herodesa do Egypta Ussel a Učcdnjkům swým
přikúzal, aby gsaUce w gednom mjstč pronáslea
d.owč:ni, Ulekli do giného. Toho časU byli w
ijě dwa wysoce Urozenj a welmi wúženj
mlčxdencč, Nugeniuš a NUrelčUš Tituš, ťteťj
Btftorii a Ynatolič skrze wzúcné panj o ruku
žúdalč. Nčkolč kťesťanské sestrn neslussnost
sňatku manželského š pohaUy nahljžely, Uetrau:l
faly si tak mocné mládence odmrsstčti, a že
Krista za chotě mjti chrčgj bez obalu oznčxmčtč,
strachUgjce se muk, které se na křesťany Uwa:
lowalU. J odkléadaly 8 přjpowčdj, a pokud možnča
bylo při dobré nadčgi ženichů nechúwagjce. Nle
YUreliUš dlanhého čekémj gsa swt, naléhal wždy
horliwťgi a horliwčgi na Ynatoliť, aby konečnč

ll) Q sw. Brirtowř, bistupowi, gehož gmčxno na dnessnj
den w kalendáři stogj, newjme :nčehož, ro by se o gistotan lwr:
diti dalo.
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zťegmč aUmysl fwůg pronesla. WťdaUc skljčenč:
Anatolče, že ženčchalichýmť slowy giž neodbude,
obrč:tčla se plnau důwčrau k BohU swémU,
prosjc o pomoc a posilu: leď aby UUcena ne:.l
bhla za muže pohana se wdútť, bUď aby dou
sťatečné sjly dostala gmčno Púnč i w mUkčcch
žmnžčle whznati, kdhby to xk Uim přisslo. Po:
modlčwsst se, rozdala cožkoli měla od zlata a
střjbra a z drahých kamenů, w neywčtssj ti:
chostč chudým a potčssena nad zbožným činem
swým, Ua wsse i na to neyhorssj se přčprawo:
nmala. W nocč na to, když na lůžko se polo:
žila, zdčclo se gj, že widj angela oděného w
raUcho neyskwosinčgssj, a magjcjho na hlawč
korUnU zlatau a lwúř gafnaU gako blrsk slUnce,
an wychwalUge ččstotu co Uoklad nehdražss,
kterýž ani šlodčgi erykopěasoagj, aniž geg rez
a mol kazj. PN ten poklad, slyssela ho mluwj:
cjho, ten poklad Anatolie pilnč opatrUg, nad
njm bdč, a si ho zachowey, abyš fe nepřiprae
wčla o slúwu, kreraU tč přťprawil Hospodin w
nebesjch.e

Toto widčnj tak Utwrdilo pannu w lécsce
kU Kristu Ježjssi a takowé gj dodalo sjly, že
Uzawřela, radčgi UeyUkrUtnčgssjsmrt podstaupťti,
než pannenské čistoty se odřjcč. Když tedy
Tituš Nurelčuš ná Nnatolči naléhatč nepťestú:
wal, a aby konečnč rukU swaU mU dala, prosil:
tato milostj Božj posilnčna odpowědčla: že gsaUc
kťesťanka Uemůže se wdúti za modloslužebnjka.

TčtUš Nureliuš gsa osřatně mUž ssl:chetný, neu
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rokowúnj Usnesli se, že špowolenjm cjsaťe, nee
wěsty na statky fwé odwedau a tam ge, nebu:
deli ginak možnčt, hrUbostj a ncisilnjm fn sňatkU
manželskémn nUtiti bUdaU. J mUsily Ubohé
srstly opnstitč domow, pťútely, ano irodčče milé
a gedna sem druhčc gťnam fe odebrats, gak žex
nichowé to byli mlnwčli. Llnatolťa dostala fe
do Torany a Bčktorča do TribUlanU. Zde
byly mnčeny hladem a žjžnj a pracj, a od dr:
žosti a hrnbosti slUžebnjfů nefmjrné strastč snňa
sseti mUsely. Nčkoli sslechetné panny ode wssech
přňtel a pťjbnznýchlopusstčny a strastmi lxozmanj
nitými mořeny byly: geden přec pťjtel gich
Uropnstil, a byl to Bůh, Qtec núš nebeský. W
nčho danaly ncibožné panny, š njm dsetčssily,
u nčho hledaly posilU i antoččsstč we wssech
bolestech a strastrch swých, a čjm déle gjm sr
objraly, tjm sladssj a milegssj bylo gim obco:
wčmj š njm. :,Gak gest welčké množstwj slad:
kosti twé Hospodčne, kteraUž si šchowal bogjcjm
se Tebe, a kteraUž gsi činčl tčm, kterýž daU fagj
w Tebe před oblččegemfynů lidských!(( (Zalm 30,
20.) wDobrý gesřHofpodčn těm, grnž danagj w
nčho,e: (Blč:čJer. 3, 25.) xq owoce grho sladkě
gest hrdlU mému.ax (Bjsrň Sal. 2, 3.)

Toho časU, co sw. Nnatolťa w Toranč w
bjdč a w nanzi žiwot trňwila, toho časU byl
w kragi tom žiw Theodornš, aUřednjk zemfký,
pohan zatwrzelý, Urputný. Y ten mčl syna
Llnčana, o kterčm se prawťlo, že nrččstým duchem
posedlý gest. Theodoruš naklúdal wsse co mohl,



Čerwenece 538

chtčl hned newčstu swaU zradčti, mpsle, že snad
oředce wljdnostj, slčby apohrůžkamč gi přemůže,
aby odřekssj se Krisťa š njm se zasnaubila. K
tomu konci a cjli žčxdal přjtele swého Eu.genia
o pomoc, a Eugenčuš pťčmluwčl se U swé ne:
wčsty Biktorir, aby hleděla sestru k sňatkU š
Titem Nureliem naklonitř. Biktorťa ménč než
sestra wznessenostj ččstoty panenské pronikmlléa,
ale che než ona na pozemskosti wčsjc, ssla bez
odkladu k sestťc a domlauwala gj srdečnými
slowy, aby odložila wždor swůg, aby hleděla
na strasti a na bde, giž křeskané podrobeni
gsaU; aby nezapomjnala, že Krťstnš jsčxmpřikau
nge, prončxsledownjkůmsena čaš wyhnauti; a
konrčnč aby Uwúžťla szessenost, Urozenost a
bohatstwj ženicha sroého Tčta Nurelča, a co gče
ného che. Nle tyto řeči nepohnnly Nnatolťj
anč pťč neymenssjm, neboť szžiwssi se, gala
krč:su a počesknost č zčxsluhu panenské čistoty
tak rčxznými a pčknýmč slown ljčiti, že č Bik:
toria sam: ohnťwau gegj řečj rozpč:lrnčx k no:
húm gegjm se meorhla,u čistotU Usťawťčnan sljn
bila, a aby tjm smiže bog nastúwagjcj podstan
pčlč mohla, wsse pozemské zbožj chudým a nuzl
ným rozdala. Chtčlak zagčsté důstognau chotj
tohož býtč, který gsa bohatý, chudý učiněn gest,
abychom my geho chudobau zbohatlť. (ll. Kor.
8, 9.)

Když Eugenčnš o těchto wěcech se dowě:
dčl, nad mjru fe zkormamčl a i hned š přjte:
lrm se radťl, co by teď činilčměli. Po dlanhém
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na Uzdrawenj geho, ba i k modlcim mnohými
obťtmi se Utjkal; než wsse bylo na zmar. Gel
denkrč:te ale stalo se, že nemocný Yniannš w
ssjlenostč swé na mjsto zablaudťl, kdc sw. Nnau
tolia přebýwala, a lam před twúřj gegj diwně
Uemocj lomcowčm bnl. Llnatolťa Uzřewssj mla:
djka nemocj ztrápeného pomodlila se nad njm, a
we gménU Pčmč okamžitč grg wssj nrmocč č cho:l
roby zbawčla. Nadost Theodora, že syn Nni:
annš Uzdrawen gest, byla pťewelikčx, i pUzen
wdťčnostj, wyssel 8 manželkan a celaU rodinaU
kU sw. panně a srdečné djky gj wzdaw, za
Uzdrawenj syna swého a welckaU sUmmU peněz
na důkaz wdččnostť gj podčxwal. Me sw. panna
otewřewssj ústa swá, žwěstowala gčm pťjmo slowo
Běmě, a aby penjzc občtowané chndým dali, přťa
kazowala, že nččehož pro sebe nepotřebnge; twr:
djc, gelikož gj na tomlo swětě KristUš Pěm
wsseho udčlUge, čehož potřebj mú, po fmrti pak
ale žťwot wč!čný propůgčj.

Powčst o žúzračném Uzdrawenj Nniana,
fyna Theodora, anťednjka, roznesla se w krňto
kém čafe po celém okolj, tak že ze wssrch stran
chořj a nedužiwj k sw. pannť pťichúželi o po:
moc a Uzdrawenj žčrdagjcr. Wčc ta donesla
se fonečně č kU cjsařč Deciowi, neyaUhlawnčgssj:
mU nepťjtelč gména Krťstowa, který č hned
Festťana, mUže bezbožného, do Torany wpslal,
abw Ynatolič bUď přinutil bohům občtowatč,
bUď koyby se zdrčxhala, modlňm slUssnaU úctU
prokčxšati, gi Usmrtil.
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Festianuď přissed do Torany, pohnal Nna:
tolii bcž odkladU na saUd, osUpiw se na nj
řekl: xdGsi ty ta Nnatolče, kterčxlid přemlauwá,
aby pohrdnUw wlastenským núboženstwjm, člo:
wěka, gakéhoš od swých odpraweného ža Boha
ctil?(( Nnatolťa odpdwědčla: :Nno gčxgfem ta!a
N když gi Festianuš domlanal, aby obětowala
bohům prawým, ťefla: oGčt nrbUdU gaktě žiwa
obťtowati modlúm rUkaU lidskaU Utwořeným,
které gsaUce djlo rUk lťdských žúdného cčtu, žúdu
ného žiwota nemagj.(c :Repohrdry, pohrozil
sUdj, zčxkony cjsařů, gegichž slUžbč wesskerý swřt
podroben gest(é dež ale Anatolia na tU wýx
strahU odpowčděla, že cjsařowé i wssicknč, kdo
gegich bezbožným zúkonům fe podrobuge, wřču
ným ohnčm mUčeni bUdaU rozpalčl se Festia:
nUš hněwem weltkým, i wyhrožowal sw panně
ohněm a gčnýmť tresty, kdyby se zúkonům cj:
sařským nepodrobčla; a když prawťla, že žúdn
ným trestem a žadnými mUkami přčnUtiti se
nrda, by nčmým modlam občtowala, kčxzalgi
Ukrutný saudce na skřčpecnatahnaUti a ohnťm
pč:litč. Wida ale, že mUka stčxlost a statnost
gegj nepťemohauU, powolal Yndace, dozorce nad
diwokau zwěťj, a pťikúzal, aby gť zawřel do
chléwa k neygedowatčgssij hadU Nudar Uči:
nil, co mU bylo pťčkazano. CelaU noc ztrúwťla
sw panna w společnosti gedowatěho hada,
modljc se a swaté žalmy pťgjc, a had gj ani
w tom neymenssjm neUbljžil.

Když fe rúno rozednilo, fpčchal Nnda! kU
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chlěwu, ginčxk nemysle, než že swatci panna od
hoda ztrúwenč: gest. Gak mile ale otewřel, otočil
se had okolo něho. J byl w očitém Uebezpečen:
siwj smrtie ?lle Nnatolia wztňhnuwssi ruleu, pťč:
kčxzalahadu, aby ubohého pUstil. Zuamenage AUo
dac, že zťxawrn grst hada, zwolal welileýmhlasem:
))W skutkU gest Kristuš prawý Bůh, a mimo
nřho žčxdný giný Bůh!e( m Z naplnčka se slowa
Pčxnč řkaucjho: že kteťj Uwčřj we gménu geho,
neččsté duchy budau wymjtati, hady brčdtč, na
nemocné rnce wzklúoatl budau, a ri dobře fe
mjtč budaU. (Mar. 16, 17. 18.)

Když Fcstianuš Uslysselco fe stalo, a že také
Nndac Krista wyznč:wču,powolaw ho, domlaU:
wal mU po dobrém i po zlém, aby Upustil od
swé possetťlosti, a nedržel člowřka za Boha,
leterý dle zčxkonůk smrtť odsauzen byl. Nle NUdac
odpowědčl: xGú znčxmdiwokost hada a prudkost
geho gedu, a wjm, že každé zwjťe ussknuto
bywsse, okamžitč Umjrú, a proto že této slU:
žebnici Božj neusskodčl, ač po celau noc U nčho
zawťenčd byla, wyznúwčxm gméno Krťstowo a
welebjm geho welebnost; bohowé twogj gsau
prawj ďč:bli, neboť nemohlč mne hada zbawťti,
ačkoli gsem ge wzýwal a od dčtinstwj gim
slaužčl. N kdyby mne nrbyla ta panna hada
zbawtla, byl bych zagčsté smrtj to zaplatil.
Nno, prawý Bůh gesi Bůb kťesťanů, doložil
konečnč, gehož wěrnčx služebnčce Nnatolča neu
mohla ani od gedowatého hada Usstknuta býti
aniž giné UsstknaUti nenechala.a Takowých sxečj
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nenadčxl se FestianUš, protož Nndacowi wytýkal
nemaUdrost a possetčlosť, a wyhrožo.wal mU
hroznými tresťy, pakliby hněw bohů obětmi
nesmjťil. Na wsse to neodpowjdal Nudac ginčxk
než: wDěley co chceš, modlčlm nebUdU nikdy
občtowasi.e wTedo sc aspoň smilug nad fyny
a nad manželkaU swau, a erydčxweo se tak
swěwolnč na smrt!(e radtl Festianuš, když alc
onen odpowěděl, že teď Uemčx o ženU žčldné
starosťi, a že se Boha žčwého che nespUstj,
kčxzalgeg trnto ť š Nnatolťj neyprw do žalúře
uwrci, pak ale oběma hlawU srazčti. Pon
prawce wykonaw krwawau prúcina Nudacowi,
ku sw. pannč se obrč:lil. Wida gi, ona se
modlj, nesrazčl gj hlawu, ale proklal mečem
tak, že na tom mjstč skonala. Nedlanho na
to potkal podobný osud i sw. Bčktorii. Gegj
swčxtekswčtj se dne 23. Prosince.

Nozgjmúnj.

Ze ččstota panenskee: krúsnau ctnostj gesi,
gčž i pjfmo sw. šchwaluge a radj, dřjwe giž
řečeno bylo. Bohužel, že zwlússtč za nassich
dob tato překrčxsnčxctnost tolčk nepřč:tel a tu:

pitelů nalézň, kteřj řjkagj, že ctnost ta protč
přčrozenosti gest,a proto nemožnéc, kteřjby neyra:
děgi tomu byli, aby wssicknč kněžj a mnčssi a
geptissky horem púdrm se ženili a wdúwaly.

Tčxžete se, proč by a š galeým aumyslem
tčto křťklaUni tak rúdč knězstwo oženňi, odpoc
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wčd ležj na prostU. Qni wědj, že neženaté
dUchowenstwo gest neypewněgssj rUkogemstwj
swobody cjrkwe a núboženstwj, a že pokuď
dUchowenstwo bUdc neženalé, možnčx nebude
cjrkew pod moc swčtskaU podrobčtč, wjry swaté
potlačiti. Wědj, že gať mtle se knčzstwo oženj,
i hned se mU gazyk, rure, nohy swúžaU, zmu:
žčlost gcho fe zlomj, mysl gcho na pozcmskost
gesstě che se Upautčx, a rozum pak a dUsse i
srdce stane přjstnpným potUpč a chwčxle, naUzi
a zisku, pohrůžkúm i pochlebenstwj; wčdj, že
pak 8 njm mohaU dle lčbostč zahrciwatť, že mU
mohan poraučetč, co by mčlo kč:zatč, a gak
služby Bošj konati; wčdj, že pak mUsj pťestatč
kazeň cjrkewnj, že přede wssjm swútost pokanj
Ua neyweyš Utrpj, že se brč:ny otewťau wssca
lťkému kacjřstwj a zcestnémU Učenj, že se cjrkew
rožkaUskUge a rozdrobj, že staw manželský klesne
w pťirozenau tčlesnost a zhowadčlost, a pak
teprw že nastaUpj auplnčx bezwláda, kde nikdo
nezjskú leč kdo bezbožnostj, drzostj a neswčdomče
tostj nad gčné wynikčx. Kdo řjkú,x že gest bez:
ženstwjstaw nepřirozený, že gest to břemeno nen
fnesitelné, ti newědj, co mlij. Kdo nUtj mla:x
djka kU bezženstwj? cjrkew? Uáboženstwj? My:
sljm, že anč gedno anč druhé. Kdo po patnňcte
i che let rozUm swňg wzdťlčxwal, čtyry a
dwacet i che lét starý gest, wssecky slabosti
swé znň, čjm a gak by proti tělesnosti bogoc
wasi měl, wj, a wssecky nč:sledky swého smeyx
sslenj a gednčmj posaUdčtč Umj, wesskeraU qu
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daUcUost i še wssemi možnými okolnostmč žiroč
na oči si předstawiti může: tenť mysljm také
posauditi může, zdali staw bezženský pro něho
se hodj, čili nčc, a nesmj si nařjkat že nUcen
byl wstaUpťti do stawU, který sněsti š to nenj.ňe)
Y kdyby posléz staw panický byl proti pťču
rozenostč a núsledowně nemožný, tUť bychom byli
horssj než neyzhowadčlegssj howado, a wsse.cky
wazby společenskčho žiwota mUsily by se roz
wňzatč. Břčkrýme to rausskan stydlťwostč, giž ani
ti lidé se neodťjkagj, co proti danictwj tak
zůťiwč wystupngj Magjlť onč swobodU činiti
co chtj, nechť gč také přegj č ostatnjmn lčdU a
pomocj newnucugj tomu, kdo gegich pomoci nee
žada. Znaltč Spasitel lépe pťčrozenosřlfoskau

než omrzelj tčto lidUmiloroe, a gelikož QU staw
panický šchwalil tedyk i možný gest, gakož
wždy možný býwal a bUde.n Qpannňch při:
kúzanj Púnč nemč:m, ale radU dúwňm, gako
milofrdenstroj dofsly ode Púna, abych byl
wěrný. Mšm tedy ža to, že gest dobrě člowěkU
tak býti. (l. Kor. 7, 25. 28.)

Kdo ženy nemčx, pečUge o to, což gest
Pčmč, kterakby se ljbil BohU: ale kdo gest 8
ženaU, pečnge o to, což gest tohoto swěta, kte:
rakby se ljbťl ženě a rozdčlen gest. Y žena
newdami a panna myslj na to, což gest Pčmě,

qe) Pťi drlchčm swčrenj ho bifknd napouljna, má lt náflo!:
nost k fwčtn, by odskaupil: a dáwa mu Ua rozmeysslman, mcdle
se nad nim dřjwc cele litanye se Wssrm Swatým, prwč Uež kpo
na snčzský slaw šehua Ned
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aby bola swatč: tělem i dUchem: zase kterčx qest
wdanci, mhslj na to, což gest swěta, kteraleby se
ljbila muži. (j. Kor. 7, ZLuZet.)

GsaUk pančrowé, kteťj se samč w panir:
le oddalč pro krňlowstwj nebeské. Kdo můžr
pochopitč, pochop. (Mth. 19, 1!.)

Qwoce pak dUcha qest . . ., zdrželťwost,
čistota. (Gallat :5, 99.)

QkUšte a wizte, še libý gesř Hospodin:
blahostawený mUž, kterýž danň w nčho.
(Zalm 33, 9.d

Modlttba.

Přispěg nčxm, o Hospodčne, na přjmlqu
swatých panen twých milostj swaU; a Učiň,
aby každý z nňš dle stawU a powolúnj fwého
zdrželiwost a čistotU zachowňwal, odwrať od
núš wsseliké pokussenj, w každém dobrém pťedu
sewzetjmysl nassi Utwrď a dosťatečně sjly mim
propůgč, abychom we wssech wčcech swataU
wůlč Twau plnjce, sťali se aUčasťnými zasljbenj
Krčstowých. Nmen. .

Na dnessnj dcn pťčpadci lakč fwútek: W Gorlinč sw. CU:
rilla, bist. mučekU.W ijč fw. Zena, mučedn. W Yleralldrii
fw. mučedltjků Batermucia, .Koprefa a YleraUdra. W Martule
sw. Bri:xča, biskupa. W Ganodč sw. Feli:e, bisk. W Yglti
fw. Eoerildy, annU. W .skoljuě nad Nďnem s:o. Blgčlolfa, bisk.
W Modeně blah. pannh Johannd, a m. g. sw.
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10.

Žiwot sw. Felicith sedmero bratři.
R.159.

:)Matka podiwenj a dobrč pamútky hodna
gest, kterčxžto wčdauc, an žahynulo fedm synů
gegich gedwoho dne, dobrau myslj to snčxssela
pro naděgč dobraU, fteranž měla w Wému
Bohu.e (ll. Makk, 7, 20.)

Tato slowa, leterú pjsmo sw. o Matce
fedmt bratřj Makkabeyských Uwúdj, můžeme
takě obreilčti na fw. FelčcčtU, kterčxž ž lčxsky ke
Bohu wer wyznčlwagjc, podobnč še sedmi
syny swými Umučena byla. To te stalo léta Búnč!
150. za panowčmj cjsaře Nntonjna dobrotčwého.

Felčcčtaš, Urozenň panj Řjmskéa, byla matkaU
sedmč fynů. Po smrtč manžela swého žaslj:
bťwssi se wččnaU čistotaU, bhla toliko žiwa
PčxnU Bohu, a gedčnč w slUžbč geho, UtěchU
dUsse č sjlu w protčwenstwj hledala. Syny wy:
cbowatč w búznť Božjn bylo neywčtfsj starostj
gegj, nrboť wčdřla, že dusse gegčcb xfrwj Krč:
stowaU wyfaupeUé žrUkaU gegjch bUdaU žčldčmy,
a že z nich odpowjdatč mnsj. Gegj obcowúnj
čtsté a swaté bylo wssem dussem wčrným přj:
kladem neystkwčlegssjm, ba i mnozj pohané wču
daUce gegj žčwot neauhonný, zamčlowawsse si
wer, kterčxžčlowčka tak zdokonalnge, w lůno
cjrkwe swaté pťigatč býti žčxdalč. To ale wžbUn
dilo hnčw a zčxssk knčžj pohanských U weliké
mjře. J wystaupiwsse proti Uj, žalowali na
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nč U cjsaře, řkaUce: :,Felicitašeckx)wdowa raUhú se
še fyny swýmč bohům nassjm na UgmUtwého blahaš
Wčziž Pane mčlostiwý, že se bohowé nassťrozhnč:
wagj a che se fmjřitč nedagj, nebUdelťse gim kla:
nčtť.e uu Bocta model gest wsseho zlého přjčina,
počč:tekčkoner. (Maudr. 14, 27.) Geden drUhého
ze žč:wistčmordUge. (Tamtéž 14, 24.)

stař naklončw lžčmdistčwl,mtžalobnjkům nčx:
chylného Ucha, pťčkúzal wlč:dařť mčsta, genž
PUbliUš slaul, abh wdowu č fhno gegj přťnU:
tťl bohům občtowalč, a tjm hněw gegťch smj:
ťťti. PUbliuš powolaw saUkromnč FeliritU,
domlauwal gj neyprw aulťsnými slowy, aby se
bohům klaněla, kdyby se ale to Uěčnitizdrúhala,
wyhrožowal gj pťjsnýmť tresty, ba č smrtjx bo:
lestnaU. Na tyto ťečč odpowčdřla Felicčtaš:
Twée aulčsnost mne neobměkčj, aniž mnan twč
wýhrůžky pohnau; mňmť gčxDUcha swatého,
a ten nedopUstj, aby ďabel mne pťemohť. J
gfem gista, že za žťwa gťž tč přemohU, Usmr
tjš li mne ale, tjm slawnčgssjwjtězstwjmé bude e
Takowé ťeči nenadal se PUblťUŽ, a prawil
hnčwiwě, ixka: xBjdnčx ženo, pakli tobě smrl
milú gest, ssetť afpoň žiwota dčlj swých!e :Mé
dčti odpowčdčla Felicčtaš, bUdaU žčwy, nebU:
daUlč bohům občtowati; paklťby fe aletak hroz:
ného zloččnstwj dopUstťli, propadnaU wssicknč
wččnaU smrtj.(( w Po těchslowech byla i hned od:
wedena. DrUhého dne posadiw se PUbliUš na
saudnaU stolťcč, kňzal FelťritU i Že syny gcgjmi

ej Fčlšcčtae gcst loltk gaťo Blažena.
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postawčtč. N když Uzťel ge, ani wůkol matfy
co angelč siogj, pohmllo se srdce geho, č prawis
k Felicčtč ťka: dMčg aspoň fmčlowémj še syny
swýmč, těmito mlúdenci dobrými, gfachmi we
kwčtU stúřj!e J odpowčdčla Fclťcitaš: ))NU:
trpnost twú gest bržbožnost a domlanwúnj twé
gest UlerUtnosi!e( Y obrňtťwssi se k fynům pra:
wila řkaUc: ))Synowé mogi, pohlednčte wzhůrU
a wizte nebesa, tam wčxš očrkčxwč:KristUš še
swými swatúmi. Bogngte za dUsse swě a bUďte
wřrni w lčxsce Kristowč!e Bnblčnš slhsse Fe:
licitu, ana syny k sičxlostiwsznge, ťekl hně:
wiwč: dCo, ly se opowažUgeš dčti swé U mé
přjtomnostč ponankati, aby zúkony nassčch cj:
sařů pohrdalč?c: a kčxžalgi poličkowatč. Wida
Bublinš, žr š matkaU ňičehož nepoťjdj, Uzawřel
kfynům se obrčxtčti, mysle, že bUď po dobrém bUď
po zlém ge pťemůže, a, aby modlč:m se klančli
pťinUtj. J kčxzal si gednoho po drUhém předsta:
witť0 Prwnj, genž na saUdU geho stč:l, byl
neystarssj syn Felčcitin Jam:arčUš. Bublinš
slibowal mU welileé zbožj pozemské, kdyby bohům
občtowal, paklťby ale poctU gim wzdúti fe
zdrcihal, neytěžssjmi tresty hrozil. JanuariUš
poslanchal tisse, pak alr odpowčdťl szžile:
wBossetilčxgest rada twň. MaUdrost Boha mého
zachowčt a posjlj mne, a abych wsse to přestč:l,
mi popřege.e Po těch slowech byl mrskčm a
a do žalúře uwržen.

Teď byl drUhý syn Felčr na saUd postawen,
který, kdhž mu BUblčUš domlanwal, aby bohům
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občtowal, neohrožcnč odpowčdčl: ))Gediný toliu
ko gesť Bůh, kterémUž my se klanjme, a frdce
núbožné ža oběl pťčnússjme. Redomnjweg sr,
že snad gň aneb nčleterý z bratrů mých od lčxsky
le swčmu Púnu Jesu Kristu Upustjme. Nechť
miš sčxnh očekúwagj, nechťč frwawý faud, wjra
nasse nedú se pťemocč, nedci fc žměniti.c( Když
Felir odstaupčl, žawolal fe tťetj bratr Fčlťp.
Sndj prawčl k němu: dNáš.Bún a cjsař Nno
tonťmxš rozfčxzal, abyste bohům wssemohachm
obětowalť.(( Fčlčp ale odpowěděl: dTo negsaU
bozi wssemocnj, než gen marné, bjdné a necio
selné modly to gsau, a kdo gim obětUge, Uběhne
w nebezpečenstwj wěčného zahynutj.(e

Bo Filipowi byl čtwrtý Silwamlš pon
stawen, ku kterémUž Publčuš prawčl, řka: dPo:
kuď wčdjm, Umluwilť ste se š matkau swaU, š
lan daremnčcj, že bUdete zúkony cjsaťskými po:
hrdati a wespolek w zahymltj pňgdete.e Načež
Sčlwanuš: :,thbychom se bňličasného žahymx:
tj a fmrti časné, Upadlč bychom U wččný trest.
Gelťkož ale aUplnč wjme, že welčkň odmčna
sprawedliwým gest přčprawenú, a že welťkň
pokuta na hťjssnjky čekčx: protož takč rňdi zú:
kony lčdskýmč pohrdúme, abychom, žúkony Božj
tjm dokonalegč zachowatč mohlč. Neboť kdo
modlami Uohrdčxa wssemohachmu BohU slaUžj,
nagde žťwot wččný; kdo ale zlým dUchům se
klanj, zahyne ď njmč a we wččném ohnť bude.((

Nynj musil se Nlexander k saudn dosta:
witč, k němuš WUblčUš řekl: :,Nebudešlč twru
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dossjgný a Uččnjš, co se nassemu cjsaťi Ymo:
njnowč ljbj, Ussetřjšmladého wčkU swěho. Brotož
občtng bohům, ať staneš se přjtelem cjsaťů a
obdržjš žčwot i mťlost.(( Yleranxder odpowčdťl:
)Gň gsem slUžebnjkem Kristowým; Geg wyn
znňwcim úsťy, Geg nosim w srdcť, Gemu klao
njm se bez pťestěmj. Můg mladý wěk, mň opau
trnost starce, protože se BohU gedinémU klanjm,
twé wssak modly padnau i š ctčtelť swýmč U
wěčUaU zúhubu.((

Nynj pťissla řada i na ty neymenssj dwa
bratry, Ua Bčtala a na Marciala. J řeťl sUdj
kBčtalooč: :)Snad aspoň ty chceš žiw býtč
a zahUbenj Ugjtč!e Načež BčtaliUš odpowěděl:
))Kdo pak žúdň si che žčwU býtč? ten, co se
prawému Bohu klanj, čilč ten, co o přjzeň
ďňbla stogj?eč o)J kdo pak gcst ten ďúbel?e
tčxzal se Wubliuš. yWssecky modly pohanské,
odpowčdťl Bčtališ, gsaU ďňbly č wssicknč, kteřjž
se gim klanj.eč Když č Bčtalčš odstaupťl, obrcir
tčl se sudj na neymladssjho bratra, na Mar:
cčala, řka: ))Ze Ukrutnť š wúmi naklcecdňm,
sami wčnnč gste, proto.že rozkazy cjsařskými po:
hrdčxte a w zěehubné fwě twrdossjgnosřč Ustawčč:
nť trwčxte.er :)Ych, kéžby si znal ty tresty, od:
dowědčl Marcialčš, které na modloslUžebnjky
pťčpraweny gsaU! Bůh ale odklúdň gesstě hnčw
swůg whljtč, neboť wssickns, co newyznňwagj,
že Kristnš gest prawý Bůh, bUdaU U wččný
oheň Uwrženi.ee Wida PUbliUš, že ani to neyx
menssj djtč Uepťemůže, kňzal ge podobnč k ostat:
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njm bratřjm do žalčeře Uwrcč, a owssem, co se
stalo, cjfaři zeerbnj zprčewUdal. stař pře:
četew si poslané lčsty, odfandil FelčcitU i syny
gegj k fmrtč, a aby každý z nich gčnaU smrtj
sessel, mUseli rozlsčnj saudcowé trest ten na
nich wykonati.

Tak byl JanUariUš důtkami, Ua nichž
kaUsky olowa bylo Upewnčny, do fmrti Ubit,
Felčr a Filčp bylč kygi UtlUčenč, Silwam:š byl
z hůry šhozen, Ylerander a Marcialčš byli
šťati. Felicitaš mUsela se djwatč na umUčenj
synů swých. Na to byla do hnusného žalčxře
Uwržena, rozličným způsobem týrúna a koncčnč
po čtyrech měsjcjch šťata.

Rozgjmč:nj.

Nadostj a útěchaU naplňUge čtenj o fw.
Felčcitč a o shnech gegťch každého pťjtele mlčldeže;
neboť widětč patrně a zřegmě, kdy a kde 8
wychowňnjm začjtč mňme, chcemeli z djtek Učiniti
lidč dokonalé a ssťastné, ikxzde w plačtiwém
tomto aUdolj, č tenkrčxt:, až dokonančl bUde
anť nasse požemskú. Q, wy otcowé a wy matky
zwlňssť neodklúdeyte giž w srdéčko nemluwňňtka
sjtč semjnko zbožnosti a bňznč Božj; neopomj:
nryte prstjčky geho anykatč Ua křjž, ančž zao
nedbňweyte rtjčky geho modlčtbččceUččti. Brawda
sice, že tomU děčko gesslě nerozUmj dneš, po:
rozUmj ale zjtra, a čemU z mlčxdj nawyklo, w
stčlřj z tčžj opUstj. Zdaž sami nekusili gste,
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že tčžko se odklceedčx, čemU z mlúdj gsme se na:
Uěilč, že když pamět starre a stařeny oansstj,
dobřr grsstč si wzdomjnú na wsse, co núš w
mlcidj potkalo. Wlna nerada anfstj barwu,
do njž poneyprw se namoťčla, a tak to také
býwčx ď djtčtcm. Y mluwte samy wy matky,
který hlaš býwčx wúm z úsť djtěte počjnagjcjho
mlmočti neymčlegssj a neysladssj? Wťďte, že
tčxra a mčxma! N“ otcč nebeskémU bh mčlo býti
Uemčlé, když ústa žúdUau lžj a žúdným hřjchem
Ueposskwrněnú, gměno geho aUeb rodččkyBožskěho
Syna gchowyslongj ? Nemčléby mčlobýtťBohU
thi Ueydobrotiwčgssij, kdýždjtč grho neynewi:
něgssj them ho nazýwú a k Učmu rUčičky zdwjhú
a očččky obracj? Wsse to by mělo býtč BohU
nemčlé aUrb lhostogně, genž djtky k sobč wolú
a UgissťUge, že gegčch gest krúlowstwj nebrskě.
N kdo wčda newčnUé dčťčxtko, ano kleče na ko:
ljnkňch, po matce modlčtbičkU odťjkúwú a rU:
ččnky sepiaré k BČUU BohU zdwjhú, kdo wida
to nepomyslj gsi, že wtělený ro angjlek, že cherUb
to nebeský, čj oko nezarosj fe pťč tom slzaU
wsaUcnosti a lúsky ? Tenkrúte teprw dostúwagj
wčxhu slowa Béma ťkaucjho: RebUdetelč gako
maličtj tťto, newegdete do krúlowstwj nebeského.
J UgissiUgi nňš “swatč, a kdo žčwoty mnohých
swatých pozornč přečetl a Uwňžil, seim mi za
prawdu dú: že člowčk, w grhož srdce gesstč za
dětťnstwj sjmě búzUč Božj se položčlo a giskra
mčlowěmj Božjho se zňala, UgčssťUgťwúš, že
člowčk ten a takowý také klesnaUti může, a

thotp:Swatých.ul. 24



554 Cerwenec.

časem i mnohem hlančgi padéc, než lidé neyu
szstlegssj. Nle člowčk takowý wstáwá opčt a
opčt, Ueboť gest w srdci geho cosi, čehož mčlost
Božj Uchopiti se může, a wzpomjnka w čaš
geho neywětssjho spUsstěnj býwň: Gaký gsi byl
w mládj, gaký gsi teď. Nenjto sprawedlčwý trest,
co protiwného nynj trojš ?(( Ny a člowěk ten
giš stogj na cestč pokémj. Brotož obracjm se
k wč:m wy matky prňwě lčmč slowy, kterýmiž
k wám bčsiUpowészdnč mluwčli::e):OWy mčlé
křeskanskématky, kwám gesstčzwlússtnj slowo obra:
cngeme. We wassem lůnč spočjwá naděge budach:
ho wčkU.Wy krmjte mladé pokolenj mlékem swých
prsau, a napč:gjte ge takč z núbožných a wčťjcjch
srdcj swých mlékem křesianskčho Učenj. Co wy do
mladé dUsse o BohU a králowstwj geho wsstč:
pUgetr, to hlUboké pausstj koťeny, a kdybn se
také pozděgč bahnem swěta nčco zakčclelo: w
prawý čaš to přece zase pUčj, zelenú fe a
owoce spasenj wydúwčx. J bUdiž tedy Maria čistň
matka Púnč, kterňž icjrkwe gest matkaU, wassjm
zrcadlem a wassj útčchaU.t

Mčxšli syny, cwič ge ašhýbeg ge zmlčxdj
gegich. (Sčrach 7, 25.)

Kdož cwičj syna swého, bude chwálen z
nťho a mezč domčxcjmi chlubčtč se bUde gjm.
(Sčrach 30, 2.)

Lepssj gest geden bogjcj se Boha, nežli

ď 17. čerwna 1849.
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tifjc synů bezbožných; a lépc gest bez synů (bez
dčtj) Umřjtť, nežlť zůstawčtč po sobě fyny bez:
božné! (Sčrach 16, 3. 4.)

Wyučug (w kúzni drž) fyna swého, a oba
črrstwj tě a způsobj rozkoš dUssč twě. (Přjsl.
19, 17.)

Modlitba.

Wssemohaucj wččný Bože, který gsi sw.
Felicčtě, swč slUžebnčci wčrné, cestU Ukúzati rúččl,
po kterěž by syny swě k žiwotU wřčnémU do:
wedla; oswčť, prosime, také matky a otce ny:
nčgssjho wčkU i wssech časů budachch, a ngž
gčm cestu, kteraužby také oni měli swčťrné djtky
swé woditč, aby žúdné z nich neztratčlť; alr
wsseckyUwedli tam,kamž se synowé sw. Felčcity
dostalč; genž gsi žčw a kralugeš na wťky wěkůw.
Nmen. .

Tébož dne se gesstěfwětj: W ijč sw. pannh NUsinh a
fesiry gegj SekUndo, mnčcdlnic. W Blfricc fw. mučrdlnjků: Za:
marcia, Maran, Núbora a Feli:e. W Nikopolř fwl Leoncia,
MaUricia a Daniela, mUčcdlUjků. W Wisidii sw. mUčcdlnjků:
Bianora a Silwana. W Gcncdč sw. Bmldergh, pannh a m.gzsw.

Ziwot fw. Pča, papeže.
R. 142.

Sw. papež PiUš, toho gména prwnj, nan
rodil se w YqUilegi. Qtec geho NUsinUš wčda
a něm zwlússtnj dary dUcha,dal ho do ija.

24e
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kdež se wědňm a liternij Umčnj Uččl. BčUš
se tU wyznamenčxwal pčlnostj, zbožnosťj a ne:
aUhonným, swatým obcowémjm a proto také
gsa mezi dUchowenstwo přigat, mnohú léta cjrkwi
swaté tčlem č dUssj slaUžil. Za panowčmj cj:
saťe Yntonjna okolo rokU 149 Umřel papež
swatý Hoginnš. Lčd a dUchowenstwo nežnagjce
mUže té hodnosti důstogněgssjho a zaslaUžčlegssj:
ho, wywolili gednohlasnč Pia za nústupce knju

žete aposstolU. Co wsse swatý tento a aposstol
ský mUž pro cjrkwe a pro swataU wer pode
nčkla Učinil o tom nedossly naš aUplné zprúwy;
že ale o blaho cjrkwe nad mer pečliw byl, o
tom žádné pochobnostť nenj; neboť wjme, žeť
přikázal, aby se co neysserrněgčďš tčlem a krwj
Pčmě w swútostč oltářnj gednalo, ano i tresty
Ustanowil pro ty, leteřj by ncyfwětěgssj swčxtost
neopatrnč na zemť Upnstčli Rařjdčl rakr, aby
zbožj zúdUssnj wěrně a sprawedliwě se zprawo
walo, a na gčný aUmysl fe erbracelo; Ustanowil
řad gakýmž se geptčssky swémU powolanj měly
zaswěcowati a konečně ť welčce horlčl Ua ty,
kteřjž lehkomyslně a při každe malččkosti pťť:
sahali, a gméno Wúně na darmo brali Rě:
ktrřj dčgrprawcč pjssj, že swatý tento papež také
Ustanowil, aby se wzkřjssenj Pémč wždy w nea
dčli slawilo, že tam, kdež gindá býwaly teplč
lěczně, kostel sw.PUdencčany wzdčlal, a konečně
že bludaře Balentčna z cjrkwe wyobcowal a
blndaře Marcťona žadným způsobem do lůna
cjrkwe přigmaUti nechtčl
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Giný důkaz geho pastýřské péče gest list
na Justa, bisknpa Wjdeňského we FrancaUku.
Meziginýmč pjsse mU ncisledowně: dMěg o to
péčč, aby tčla mUčednjků Uctťwě. pochowčxna
byla, gakž sw. Yposstolé pťi sw. StčpúnU Učin
nilč. Nawsstěng č swaté wyznawače w žan
lčxřjch, a zkanssege trpčlťwostč gegich, kdo by
rady a potěchy potřebowal, poraď mU a potčš
ho. J mčg se kU knčžjm a gčxhnům ne gako
pčxn, ale gako stha i bratr. Swatostj swaU
podporng wěťjcj swé. Bratřj nassi, gakž ti
NtalUš powj, dobogowali bog š tyrany a nynj
odpočjwagj w PúnU. J to budiž powědomo
tobř, bratťe můg, že mi zgewen gest konec žč:
wota mého; pamatug na mně přč občti Rey:
wyšssihol erkew Krčstowa pozdrange tebe.e

Sw. Pinš sprawowal cjrkew KrčstowU 9
lér, přt mčsiců a sedm a dwadcet dnj, a Umřel
dne 11. čerwence co mUčednjk, byltě šťat. Geho
tčlo pochowalo se na patč wrchU Batikanského.

Nozgjmúnj.

))Měg o to péčč, aby tčla mučednjků Uctie
nǧť pochowúna byla, gakě sw. aposstolé přč sw.
Stčpčmu Učinčlč,e:tak psal sw.papež biskUpowi
WjdeňskémU. Tčmč slowy dostč patrne se my
také wzbnzugeme, abychom tčla swatých a po:
zůstatky gegich ctili a gich si wěxžilť. N proť?
tčxži fe, pročbychom nectsli pozůstatky swatých
a swčtic Božjch? Což nebyla tčla gegčch chrúm,
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kterýž BohU zaswětčli, buď krwj swaU, bUď
zbožnostj a lúskaU? Nepomčxhala gim těla gegčch,
konati sprawedlnost a porážeti nepťátely krčxa
lowstwj Božjho; a neoslawuge súm Bůh tčla
gegich mnohými zčxzraky,kteréž se děgj, když dů:
wčrnč o pomoc ho prosjme? Brorož nedenre se
músti od lidj, kteřjž pohrdawě a raUhawč o
pozůstatcjch swatých mlij, aneb ctčnj gich a
wzýwč:nj swatých opowrhugj a zamjlagj: alebrž
w Uctťwosti ge měgte gak to od počútkU w
cjrkwi swaté býwalo, a důwčrnč k swatým swé
aUločisstě beťte. Bůh skrze gegťch zčxslUhy a na
gegich orodowčxnj wyslyssj wúš. Kdyby wčxm
nťkdo ťekl: že katolojcč swatým božskan úctU
prokangj a pozůstatkům gegčch modloslužebnč
se klančgj, odpowčzte mU slowy otce Jeronýma:
dWssettečnčx hlawo, kdo se kdy pozůstatkům mm
čednjků klaUěl? Kdo kdy držel člowčka za Boha?
My ctjme pozůstatky mUčednjků, abychom fe
Tomn klanělť, gehož oni mUčednjky gsaU My
ctjme slUžebnjky, aby česť od slUžebnjka na
Toho Uťessla, genž dj: deo waš pťčgjmú mUe
pťigjmúe u Qstatně nčnj se co diwťti, že gťn
nowčrci ctčnj swatých pozůstatků tak welmi ne:
přjzniwj gsaU; Ueboť prúwč tčto pozůstatkowé
dawagj Ustawččný důkaz a swčdectwj, že wjra
katolčcka gedťné prawéa wjra gest, a takoweho
důkazU UemohaU se oni dowolňwati, neboť nikdo
neUmřel we wjťe gegčch, gehož hrob by byl Bůh
zč:zrakem oslawil, an na opak U hrobů a U
pozůstatků swatých nesčjslnj zúzrakowé se sťalť.
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Tomn:li tak mUsjme wssťckniwssemožnťk tomU
hledčti, abychom swécmysslenj, swé ťeči i wssecky
skutky swé dle přjkladU swatých zťjdili, neboť
tjm dokéxžemena neyweyš knim úctu swau, když
žiwi bUdeme gako oni žčwč bylť.

Qstřjhúť Pún wssech kostj gegich, tak že
ani gedna zetťjna nebUde. (Zalm 83, 21.)

Wy gstechrčxmBoha žčwého.(U. Kor. 6, 16.)
Eliseuš za žiwota fwého činil zázraky, a

přč smrti očwné skUtky půfobil. (Sčrach 48, 15.)
Gegichžto obcowčxnj konec spatřngjce, nčč:

sledngtež gegich wjry. (.Žid. 13, 7.)

Modlčtba.

Q Pane Bože a Qtče nécš, kterýž tčla
swatých slUžebnjleů swých dčwným způsobem
oslawugeš a nčxm skrze nť mnohčx dUchownj i
tťlesná dobrodčnj prokangeš: propůgč Uúm,
prosjme, tU mčlost,abychom také žiwi byli, gciko
swatj twogč slUžebnjcč a tak stali se ančastnj
zasljbenj Kristowých. Nmen.

Téhož dne:

Žiwot sw. Petra Fnreria.
R. 1565.

Sw. Betr, přčgmjm FUerčuš, narodil se
r. 1565 w mčsřečkuLothrinském Mirecťa z rou
dičů chUdých sice, ale za to welmi nčdbožných a
sprawedlčwých. Znamenagjce tito na něm giž
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od neyautlegssjho wčku nadobyčegnaU nčxbožnost
a mrawnost, dalť ho do Bonta MoUsson, aby
se tam maUdrostč a búznť Božj Uččl. J Uččnil
Betr w obém tak znamem“tý prospěch, že gťž
tenkrúte mladjkem welmť Učeným, ba což mnohem
che platj, mladjkem swatým slaul. Za nassich
časů stčlwčx sr často, že mladjci, zwlčxssť sstudU:
gjcj, zbožnost, kteréž ge doma matka naučila, w
cizčnč welmť zéchy ztrúcegj, a ztratčwsse gedenkrúte
béczeň Božj, do mnohých malých i welkých pon
klesků a hřjchů padagj. To bylo zcela ginak U
Petra. S rostaucjmč lety rostla i geho zbožnost;
a když dosčxhl dwacútěho wčkU, takowé gčž nau
byla sjly, že odolati gj nemoha do zčxkona sw.
Yugustina wstaupil. Když přestčxl swůg rok
zkusebnj, aneb gak řjkúme swůg nooicič:t, poe
kračowal we swých sstudťjch dúle a opčl tak
ssťastUč, že na hodnost knězskaU powýssen byl.

Důstognost knčžskúbyla Perrowi předmčtem
wčtssj gesslě horliwosti, a pokUď mohl přičťňo:
wal se wssemožnč i soolubratry swé k lčxscr
Božj a k horliwosti w službčxchBožjch rožnitčti.
Tťto ale nad mer ljnj gsauce a chladnj gen
mrzutě snčlssrli protiwného mrawokčlrce, a
aby se ho co neydřjwe zbawil(; dčxwali mu na
wybranaU tři fary, lam že horlčwost swau do:
snta prowúdčtť můžr. ouo deo hledčl zúfona,
naplnčn bude gjm; a kdož úleladnč ččnj (zčxfona
neostřjhč:) Urazj se na nřm.e (Sirach 31, 19.)

Pelr nerranage si súm o sobč nčco woa
litč, poradil se neyprw š Bohem a pak š přj:
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bnzným JeritaU, knězem Janem FUrerčem, co
by ččnčtčmčl. Jan zběhlý gsa w bázni Božj,
odpowčděl: Brwnj dwě fary gsaU bognč nadan
né a prčxce welké nepožadUgj; tťetj ale fara
gesť hUbenň a obtjžnň. Werr nehledage zemu
ského ziskU, než toliko čest gména Božjho na
očjch mage a fpasenj dUssj lidských, wolčl si bez
rozpakU hUbenaU a obtjžnau farU MatinkUr
ťečenaU. Mrawy osadnjků cjrkwe Matčnknrské
byly szstlé a prostopassnč gako w mčxlo které
ginč obcč, a knčz ménč přiččnliwý a mčnť w
búzni Božj Urwrzený UežPetr, bylby, wida tUto
zpnstlost, zanal, že kdy bludné owce stňdečkaswého
do owččnce Pčmč přťwede. Yle Petr UwažUge
gak drahau cenaU dnsse lčdské wykaupeny gsan„
Uzawřel, žc nepřestane dťjwe osadnjky swék
dobrémU napomjnati, čxokUdžby hřjssný žčwot
neopUstčli a na cestU pokňnj se nenawrňtilč. J
kěxzalgim slowo Božj, nabjzel ge w čaš a w
nečaš, trestal, prosil a žehral we wssj trpčlťwostč
a Učenj, a že sčxm byl za pťjklad dobrých skUtků;
w Učenj w celostť, w wčxžnostč (Tim. 2, 7.)
zdokonalila se mčlostj Božj osada Matinknrskú
tak dalece, že bywssi prwé pťjkladem zpustlostč
wssem osadám, stala se we tťech letech wzorem
kč:zně a búžně Božj. N wssak gako se nedú
oheň w kljnU Ukrýti, podobnč nemohl Wetr oheň
lúsky k BohU a k bližnij w dUssi swaU Uza:
wťjtč, a nýbrž hledčl i ostatnj ofady wůkolnj k
BohU gegich přčwéstť. J kázal slowo Božj

kdy a lede mohl, wykořeňowalhřjchaš wywracel
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blUdy wymjtal neřúd a to š takmoým pro:
spěchem, še k. p. w hraďstwj Salmském w ssesti
mksjrjch netoliko xwsseckybludaře do lůna samo:
spasitelné cjdkwe Uwedl, ale i ge naUčil, žčwot
swůg zúkony též fwaté wjrh zprawowati. Mnohem
che :prčxce ho stúlo, kleslaU kčxzeň w leozličných
klássteřjch Uaprawixtč; a wssak pomocj Božj ko:
nečnč i to se xmn !podařilo, nebo kčxzanj geho
nežáleželo solčko w řeči, alei w mocii w dUchU
swatém a w plnosti mnohé. (l. Tbeša 1, 5.)

K zwlásstnj zčtsluze apossřolskémU muži toa
mUto slaužj založenj bratrstwa Marčanského.
Na radn totiž swatěho Petra zasljbily se něu
leteré wznessené panny Pčxml BohU UstawičnaU
ččsiotaU a šawúzely se, že děwčéatka čtenj, psanj,
ssitj a giným pracem ženskym wyUčowatč, a
obzlšsstnč ale kU bčxzniBožj wžbUzowati budau.
Petr opatřil brmrstwo dokonalými zčxkony, a
dočkal se té radosti, žr se bratrstwo pod ochra:
naU Nodťěky Božj welmi rychle po celč zemč
rozssjřilo a welmi pčkné owoce zbožnosti actnosti
wydňwalo. Uspoťadúw zčxležitostť bratrsťwa,
mUsel přewžjti zpráwU gednoho klécsstera, kterýx
kprwotiné kčxzni byl přčwedl. J zprawowal
ho dle wůle Božj, lak že dbratřj fe radowali,
w dokonalostč prospjwalč, gedni drUhé tťssili,
gednostegnč smýsslelč a pokogni byli.e (ll. Kor.
13, 11.) Zde žůstal až do rokU 1636. Když
ale w tom roce Lothrčnky metlau Božj, krwan
Qoan wňlkaU, trestňny byly, musil fw. Betr i
od mnohými bratry klásstcr opusiťti. Tu se odeo
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bral do BurǧUndU, a po delssj čaš w městečkU
Grai řečeném přebýwal, mlúdež co neypilněgi
wyUěUge ctnqstem a kúzni Božj. Zde ale pox
e.oolal ho Hospodin, aby wzal korUnU, kterauž
mU od wčěnostč pťčprawil. Rež se še swětem
rozlančil, Uzawťel Bůh bolestmč geho trpěliwost
zkusitč. Tčžkň nemoc Upautala ho na loše.
Petr předzwjdal, že posel Božj klepň. J dal
se fwčxtosťmi žaopatřčtč, a oěekčxwal odewždč:n
gfa do wůle Božj w tčchostť, až ho Pčxn Bůh
k sobč powolci. Geho dusse objrala se w .tom
čafe gedčné š Bčmem Bohem. W geho rUre
byl Ustawťčně obraz Ukřišowaného, očč Upjraly
se často na obraz rodčťky Božj. :Marťa, řj:
kúwal, kdhž oči na obraz gegj padly, okaž medle,
že matan mau gsi! a pozney mne nrhodné
djtč swé!c Tak důstognč na smrt se přťprawuge,
doťkal se gesstč swčxlkU neposskwrnčného početj
blahoslawené Nodťčky Pčmč. To mU bylo weu
likým potěssenjm. Nle drUhého dne na to, dne
totčž 9. Prosince zawjtal konečnč Pún, a pou
wolal dussi wěrného služebnjka swého na wččné
odpoččnUtj.

Sw. Peter FUreriUš byl w každém ohleu
dU dokonalý a swatý muž. Nadobyčegnčx byla
léxska geho k Bohu i k bližnjmu. Qnano byla
tak plamenčx, že modljwage se wjdún bol, an
mage twčxři nebeskau, zúřj oswětlenaU, w pou
wětřj nad žemi fe wznússj. Qn nechtjwal o
nččem giném mluwitč, než gcn o lčxsce k Bohu,
č ťjkécwal: dSwatč: lúska w nňbošnčm člowčku
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Uemú dřjwe pokoge, leč když žňdost swaU wy:
gewj, že pro Boha chce pracowatč, že pro nčho
chce trpčtť, a gi také nťc nermaUtj tolik, gako
když widj, že ladem ležj a zahálj. Qbracnge
neyche časn na to, aby š Bohem mlu:
wila, a gjm se objrala i tenkrčxte, když ginými
wěcmi w domě se zabýwatť mUsj. Qna držj
se za blaženaU, kdx,xkolč8 gčnými o BohU mlu:
witť může, aneb giné o BohU mlUwitť slyssj.
Kdož Ježjsse mčluge, netrpj ničehož ani w myu
sslenj swém, anč w slowech a skutcjch swých,
což by zdalelea gen protč lčafce k BohU, aneb
protč přikčxzanj geho čelilo.e u Wodobnčx byla
geho lúska k bližnij. Swé osadnjky milowal
co prawý otec, a co neyhorliwčgč se o tčlesné
č dUssewnj blaho gegťch staral. Ze hřjchy wy:
kořeňowal, neřúdy wymjtal, zlé zwyky wywrac
cel, mUsil nmoho přjkořj od rozličných lidj snúa
sseti, to wssak ho nezarmaUtilo ani přč ney:
menssjm, ano wjme, že se k protiwnjkům swým
wždy tak wljdně, a tak laskawč mjwal, gako
by to neywětssj přcirclé bylč. Geden žlomyslný
a w hřjssjch zastaralý člowčk nechtč Ustawičné
domlanúnj sw. mUče trpčtť, dal se gedenkreite
do nčho, a tak dlaUho pčstmi ho bil, dokad
lidé mU ho z rukau newytrhli. J bylby zae
gčsté člowčk zlomyslný w rUkaU rozhnčwaného
lčdU zahynnl, kdyby ho nebhl sw. mUž Ukryl.
K chndým a nužným byl sw. Beter nad mer
mčlostčwý, pomahal gim dle nepwčlssj možnostť,
nezřjdka sčxm gim almužnU dončcssel, a osadnjky
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co neywraUcnčgi podobnč činitť napomjnal.
Choré nad mer rúd obsluhowal, U lože gegťch
trúwčl často celé noci, a prokazowal gim wsse:
likau slUžbU š Ueywčtssj ssetrnostj a lúskaU.
Mnohem che alc dal si sw. pastýť tento zú:
ležeti na fpafenj dusse bližnjho, než na tělefné
blaženosti geho. Gedinú tauha geho byla, učč:
nčti z nich syny Božj, a dčdčči krčxlowstijo:
žjho. K tomU cjlť fmčřowaly wssecko geho
řečč, a toho cjle aby dossel, obětowal nesijslné
občti msse swaté, modlil se dnem a nocj, Ulelú:
dal si tUhé a tčžké pokčmj, a giné dobré skUtky
konal. Někdy ť klekal před zatwrzelými hřj:
ssnjky, a slzawýma očima gich profjwal, aby smi:
lUgjce se Uad sebaU, opustťlč hťjssnú žiwot, a
dobré owoce pokčmjwydúwali. Gak důwtipné bylo
Utwrzowúnj geho w dobrém pťedsewzetj, Ukazuge
nčcsledugjcj Udeilost. Gedna duchownj sestra chtčla
ežiwot klčxssternj opUstiti a opčt do swčta se na:
wrčxtiti. SlUžebnjk Božj domlanal gj gak
mohl, wida ale že wsse nadarmo, řekl: x,Gdi
tedy dcero kam se ti ljbj, Uež ale tyto zdť o:
pUstjš, wegdč do kostela, podčkug se rodičce
Božj, a modlčtbičkU, kteřaU tť zde natento list
napjssi, odřjkey.(( Modlitbička ta byla nčxsledU:
gjcj: xPřčchúžjm matko Božj, abych se podč:
kowala, že si mne Uxezi dcery swé přigmautť
rč:čila. Té milosti nechci gčx che požjwatč,
neboť gest mč swčt milegssj než ty, a než Syn
twůg. Protož opUstjm wčlš, a nawrčxtjm se
do swčta. Wčxm nechť slaUžj kdo chce, gň wčtm
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déle slaUžiti nebUdU.(( Wrtkawčc festra wzala
š radostj list z rUky bohabogného kněze, newěe
daUc co na něm psňno gest. Když ale klečjc
před obrazem Nxodičky Božj, modlitbťčku odřj:
kč:wati počala, sslo gj to k srdcč, že sc dala do
hlasitého plécče, že pykala chyby swé, a až do
smrti w klússteře zůstala.

Nčkoli fw. Peter úsilriě prarowal o tělefné
a dUssewnj blaho osadnjků fwých, neopomenUl
také o swé fpasenj se starati, aby fnad gčným
kciže súm nebyl zawržen. Modlťl se takmťř
Usťawťčně, každú čta neynepatrnčgssj prcice byla
modlitbaU zaswčcenú. Postčl se nad mer pťjsně,
často negjdas dwa i tťi dni ani toho neymen:
ssjho. Pokrm geho býwaly kořjnky a gčné ze:
lčny, woda pak něepog. Mrskňwal také tělo
fwé, aby každaU žčxdost zlaU w něm UdUsil.
Holčx země byla geho ložem, a plússť pťikrýa
wadlem. Z úst gcho newnsslo nikdčx žčxdňč
slowo neslUssné, a nepřjtel gsa wssj marné roz:
prúwky, Uikdčx ch nemlUwil, než čehož bylo
tťeba. J oččswé držel na Uzdě, a na twčxřťgeho
gewila se welebnost a dčistognost. Přč wssech
těch ctnostech byl nad mer pokorný, a ginak
o fobč nemlUwil, než galeoby welťkým hřjssnjkem
byl. Když mU kdysi geden wznessený pčm ťekl,
žeby rúd šebrěckem byl, kdyby spasenjm swým
tak gčst bhl, gako on, rdpowčdčl: ))Pane, Bůh
ginak sandj než lťdé. Když se sw. Pawel o:
búwal, že od Boha zawržen bUde, gak bych gčx
se obédwatč nemčl? N po,těch slowech dař fe
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do hořkého plúťe. ch Bňh okč:šal geho swatost
a spasenj mnohými zúzraky, kteréž fe na geho
orodowúnj staly.

Nozgjmčlnj.

Sw. Peter Fuerčuš konal wssecky pon
winnosřč powolňnj swého, ro neyswčdomitěgi a
nic měně se obúwal, aby k zatracenj nepřissel.
Y ty o člowčče! tak bezpečnč žiw gsi, gakobU
tč wěčné blahoslawenstwj ani Ugjtť Uemohlo,
aěkolč zákony Božj každodennč přestupugeš a
w hřjssjch se wňljš. ŘrkUikřesianskň dusse,ťekni
mť prosim tť, nač se zpolehčxš?Snad na gméno
swé kťesťanské? Na to za odpowčd mčg slowa
Wkapitele swěho: wGsteli synowé Nbrahamowť,
skulky Ybrahamowy ěčňte.(( (Jan 8, 39.)
To gest: Gsili kťeskan, skUtky kťesťanskč čiň.
Mysljšrlč are, čx dusse rřesťansrčx, že srmrp kče:
sianské konciš, otxpowčz na otúzky, kteréž tč dčx
Krčstnš, až na saUdU geho stútibUdeš, MlUw:
Nestogj we swatém EwanǧelčUm psáno: že
chcemeli do krcilowstwj nebeského wegjti, nčxsilj
si uččnčtť, a blčžnjho, byť by i aUhlawnj neu
přjtel núš byl, gafo sebc mčlowali múme?
Mluw! nežúdú totčž sw. EwanǧelčUm od nčxš
pokorU neljčenaue? nežňdci Urawé pokémj a fee
trwúnj až do smrtč? Nežúdě:,abychom tak žčwi
bylč, cak smýsslelč gako swacj a swčtčce geho
žčwi bylč a smýsslelť? Neroyprange nčxm totiž
sw. EwanǧeliUm, že ti, kteřjž gsaU Kristowy,
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kťťžnge tělo swé š hřjchy a š žňdostmč? a že
ti, kleťjž křjž swňg nenesaU, bodnč negsaU slauti
Učednjky Krčstowúmč? ?l paklč wssemu tak gest,
mlUw, co ze wsseho toho ty plnjš a zachowú:
wúš? u Neodpowjdčxš? u Na mjsto tebe
odpowj pjsmo swaté: Ze wsseho toho Ueplnjš
nťc: Ueboť gsi tčlrsný, skutkowé ale těla zgewnj
gsaU, genž gsau gak apossrol Pcinč sw. Pawel
pjsse: Cizoložstwo, smťlstwo, neččstota, nestyda:
tost, chlipnost, modloslUžebnost, trčxwenj, nepťčx:
telstwj, swčxrowé, nenčxwistť, hněwowé, wúdy,
různice, roty, zúwistč, wraždy, opťlstwj, hodo:
wúnj a těm podobné wčci. NUže takowé wčci
činč gak můžeš daufali blahoslawenstwj wččné?
Možnčx, že wssemi tčmi hřjchy wčneU Uegsi,
možnčx také, že snad ani w gedťné z těch wčcj
gsi se neprowťnil: proto wssak gessrč nrmúš
wyhrúno, Uebo wčž: Že, kdobykolč celého zčx:
kona ostťjhal, přestaUpilby pak w gedťném,
že UčťUěn gest wssemč winen; a wčz! že Krčstuš
dj: :)Když Uččnjte wssecko, což wěxm pťčkú:
zúno, rcet:x: Služebnjcť neužčtrčnč gsme: což
gsme powinni byli Učťnťti, Učinili gsme.(e

Krčxlowstwj nebeské nčxsilj trpj, a ti, kteťj
nčxsilj trpj, UchwacUgj ge. (Mth. 11, 12.)

Wchčxzegtr těsnaU branau: nebo ssirokú
brúna a prostrannci cesta gest, kterčxž wedek
zahymltj, a mnoho grst tčch, kteřj wchčxzegj
skrze Uč. Gak tčsnčx brčxna, a úzfa crsta gest,
kterčlž wede k žťwotu, a múlo gest těch, kteťj
gč nalezagj. (Mth. 7, 13. 14.)
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Protož my odwrhnauce wsselčké brjmč č
hťjch obkljčugjcj núš skrze trpčliwost, běžmeč
UložcnémUsobč bogč: patřjce na půwod a doko
nawatele wjry Zežjsse, kterýž pťedložťw radost
sřrpěl křjž, opowč:žťw se hanby a sedj na pra:
wicč stolčce Božj. Wrotož rozpomjneyte se na
toho, kterýž lakowé proto sobč od hťjssnjků
snússel odmlauwčmj, ahyste neustúwalť w mysljch
swých hynaUce. (Zid. 121, uu 3.)

Bratťj mogj milj, stňlé bUďte a UepohnUu
telnj, rozhogňUgjce se w djle Wčmč wždycky,
wťdaUce, že précce wasse nenj daremnčx w BňnUe
(Kor. 15, 58.)

Duch swatý nčxpomocen gest mdlobč nassč
. . . . a prosi za naš lkanjmi newyprawilel
nýmč. (Řjm 8 26.)

M o d l i t b a.

Q Pane Ježjssť Kriste! kterýž gsi na swčt
přčssel, abyš spasil núš, Ty wjš, že bez Tebe
a bež pomoci Twé ničebož spasitelného Učinťti
nemůžeme pro žčwot wččný: přispěg núm, proc
sime, na přjmlqu služebnjkaTwého, sw. Petra,
kU pomorť, a Učiň abychom swatý zúkon twůg
wždy rúdč a dokonale zachowécwali, a stalť se
aUčastni zasljbenj Twých. Nmen.

Dnee swčtj se take fwritek: W Nikopolř Yrmenskč sw. mu:
čedlnjeú Jaanria a !Brsegla W Senoně fw. Stdronxa, mnx
čedljka; kaniř sw Marciana, mučcd W Slrč w Ban:silii
sw Cmden, kněze W Brrďii sud Saoš!ia a Cppr ixna uuxčed:
ujku; w Brrgauxť sw Jma bistupa; w Ko:dnbe fw Blluudxa
kněze a m. g. sw
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Dne 12
Žiwot fw. Jana Glmlberta.

..1037

Sw. Jan, přjgmjmǦUalbert aneb Walber,
narodčl se we Florenci, na začéctkU gednč:ctého
stolrtj, ž rodičů bohatých a wznessených. Qtec
geho Ǧualbert, sěcmgsa wogenským důstognjkem,
wychoarčxwal syny swé a Jana šwlěxsstě,podo:
bnč kU stawu wogenskémU, kterýž solwa že dům
otcowský opustčl, leskem rodU ibohatstwj fwého
omélmeni do wer swětských rozkossj a radostj
se uwrhli, žaoomenUwsse na nčxboženstwj, na
swčdomj, na Boha. Nodččowé samč swč:
tčxctwjm nakwaslenť, nebrěančli gim w tom, bez
pochyby nčc žlého w tom eridaUce, gakož i
za nassjch časů, otcowé a matky w obcowécnj
synů fwých rožpúsaném nic zlého newjdagj. bea
žwlč:sstčJan pohřjžil se w praUd prostopassnostj
a wedl žiwot zlý, bohaprúždný. Ncyprw ozýé
wala se owssem w desi geho milost Božj, a
činjc mU trpké předhňžkh, bUdčla geho swčdomj:
an ale před nj Ufsi dnsse swč žawjral, proston
passnosti ale wssecky brčmy k srdct swému ote:
wřel, žaslepilo se bržce č oko geho, i ždéalo se
mU, že wsse i to dowolenaU gest rozkossj, co
se mU prwé neyohawněgssj mrzkostjzdúlo. Mlau
djka nikdo nebyl š to, z wer blUdUwytrhnantč,
a Ua cestU prawdy, na cestU ctnosti Uwésti.
Yle Bůh, genž mocen gest č z kamenj szditi
syny Nbrahamowy, smilowal se nad Ubohým
Janem, a wytrhl ho nagednaU z prohlUbnť hřjchU.
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Huǧo, Janůw přijzný, aneb gak nřkteťj
tomU chtčgj, bratr, padlw fanogi rUkaUgistého
sslechtice. Dle tehdegssjch sUrowých mrawů mťl
neybližssj přijzný prčxwo fmrt swých přútel
msijti. J zapřčfahl se Janůw otec, že netoliko
súm wsse wynaložj, aby se nad wražcdnjkem
pomstil, ale i synU swému pťjsně pťčkúzal, wrau
žednjka stjhatč, a geg, gakby koli mohl,z fwčta
zprowoditi. ZpUstlý Jan toho gsa důmčnj,
že sama čest toho žúdčx, nedal si dwalerúte řju
kati, a diwokaU núrUžiwostj zaslepen, stjhal
wraha, lede gen mohl. Krwežjzniwými mysslén:
kamč tčmito se objrage, gel gedenkrcite na welký
pútek š drUžinaU swaUz statkU swého Ua .wen:
kowč domů, a néxhodan wražedlnjle mU w aU:
sťrety přichčxzel. Cesta byla aUzleú, na wyhnUtj
ani pomhslčti se nedalo. Uzťew ǦUalbert dáwno
stjhaného nepřjtele, tak fe rozpčxlil, že i hned
meč tasil, chtč ho w krwť wrahowč šbroditi.
Tento wida, že fmrtč neUgde, skočil š konč,
Uwrhl se na zemč a rUce křjžem složčw, žúdal
pro Krista Ježjsse, leterýž tohoto dne Umjrage,
za wražedlnjky se modlil, aby mu žiwot daro:
wal. Pohled Ua nessťastnjka w neyhlUbssj poa
koťe o fmčlowčmj prosjcjho, Uctiwost k sw. kťjži,
a wzpomenmj na Spasitele za člowččenstwo
Umjragjcjho, dotkla fe dUsserozhněwaněho mla:
djka tak welťce, že meč pUstiw, wrahU rUleU
dal, a zdwihage ho prawčl: wQč mne we gménU
Ukřižowaného prosjš, nefmjm tč dneš odepřjti.
deaUssljm ri, bratťe, a žiwot darUgi, modli
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se za mne, aby také Bůh mé hřjchy mi ode:
stiti rúčil.(e u dLepssj gest trpčliwý, nežlč mUš
silný; a kdož panuge nad myslj swaU, nešli
ten, který dobýwčx nxčst.(( (Přjsl. l(i, 32.)
:)Wowmi na bcizeň Božj a Uthčwey se. (Sir
rach 28, 8.)

Tato Udčxlost způsobila w GUalbertowť
Uadobyčegnau žmčnU. Qn se žamyslťl, wzpo:
menUl si Ua welké množstwj hřjchů swých, a že
wrahem gest netolťko dUsse fwé, ale i dussj tčch
wssrch, kterýchz k hřjchU byl ponaUkal. Nesmerú
aUžkost zmocnila fe geho, ale i útěcha gakčxsi
rozlila fe w srdci geho plynach z wědomj, že
nepťjteli swémU odestťl. Tak odpornými sobě
cťty zčmase pťissel před kostel sw. Miniana. J
wstaupil w něǧ, a Uwrhnuw se pťed obražem
Ukťižowaného, nxodlil se co neyskraUsseněgč ža
odpusstěnj hřjchů swých. Nn fe tale modlil, oči
hořkými slzami zakaleně na obraž Ukřčžowaného
Krťsta Upjrage, zdč:lo se mU, že Spasitrl hlawU
fwaU k nčmU nafloňUge, gakoby radost gewil,
že tak milosrdně š nepťjtelem swým naložil.
ij widčnjm posilnťla fe nad mjrn důwěra
geho w milosrdensiwj Božj. J počal danari, že
odesstčni mU bUdaU hřjchowé geho. be fe
tjm snúze š Bohem smjřil, Uložil w frdci fwém,
swčtU wýhost dúti a wesskerý žťwot swůg po:
kčmj a službě Božj zaswětťtť. J propUstčw
průwodce, wstaupťl do lelčxssrerasw. Mťniana,
a klečmo prosil, aby ho do řehole přigali. Bo:
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habogný opat šchwalowa owssem dobré před:
sewzetj geho, a Utwrzowal geg w Uěm, ale pťi
tom neopominUl taleé ljčťtť tčžkostť klússternjho
žiwota a tUhaU kňžeň, leteraUž na se Uroalj.
Z Uechtěl ho žúdným způsokem do společnostť
bratřj pťčgmaUtť, gednak proto, že byl mladjk
rožmaťilý a w hognostč odchowaný, a gednak
že se otce geho bcil muže prcblčwého. Yn ale
Jan prositč nepřestňwal, powolčl mU konečnč
aby se w klčxssteřezdržowati smčl, ale toliko w
odčwU swčtském.

Mezč tjm dowčdčl se otec, že Jan w klčx:
ssteťc se zdržUge a mnichem stčxtč se obmýfslj.
J bčžel tam, žéldage š UjmmlUwitť. Nle Jan
občxwage fe, aby Uécsiljm z klňsstera Unesen Ue:
lšhl, nechtčl otcť Ua oči gjti. To tak rozzlobčlo
GUalberta, že welkýmť pohrůžkamč od opata
syna žeidal. JaU boge sr, aby fnad od mnichů
konečnč rošhněwanémU otci wydčm nebyl, wzal
kdesi odčw klcissternj a bčžel do kosťela. Zde
položil ǧeg na oltúř, ostťjhal si wlasy, oblekl
se do nčho, a postawčl se do ťady ostatnjch
mnichů nad mer fe takowě horlčwostč dčchjch.
Teď otewřely fe brúny klcisstera. Qtec wťda
syna w odčwU mnčšském, trhal bolestj odčw
fwůg a w zananlťwosti swé neynessťastnčgssjm
otcem se nazýwal. Konečnč oodařčlo se opa:
towi rožhnčwaného otcr tak dalrce Upokogťti,
že synU Uetolťko požehněmj dal, ano č domlaU:
wal, aby pewnč w předserozetj swém stúl, a
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powčnnosti nowého powoléch swčdomitč zachon
wčxwal. „

Zan GUalbert odložiw odčw swčtský, od:
ložil také mrawy swětské, a Uetrwalo dlauho,
přewýssčl wssecky ostatnj spolubratry tichostj,
střjdmosij, pokoraU, núbožnostj, kagjcnostj, po:
slUssnostj, trpčlťwostj a ginými ctUostmi. ij:
tězil žmužčle nade wssemi núrUžiwostmi swými,
a dosúhl tak wysokého siUpUě bohabognosti, že
po smrti opata gednohlasnč za geho nústupce
wywolen bpl. xu ))Gak weliké gest milosrdenu
stwj Pémč a slčtowúnjUad těmi, kteřj se obra:
cegj k nčmU.ěé (Sťrach 17, 28.) Nle pokora,
gedčný a prawý zčxkladwssj ctnostč, byla gčž tak
hlUboce w srdcč JanowUzakořenčnčx, že žúdným
způsobem hodnost opata na sebe wzjti Uechtčl.
Gemn bylo mčlegssj krúčeti gťstaU cestan poslu:
ssnostč, uež na Uebezpečné wýšce giným přikažo:
wati. Gčnak smýsslel mnich UbertUš, který
marnaU ctižč:dostj tak welice se zaslepiti dal,
že se nehrožčl auplatťem opatstwj se zmocnčti.
S takowým člowčkem nechtčl Jan obcowati, a
proto i gesslě š gednjm núbožným bratrem
klčxsster opUstčl, giné sjdlo si hledage. Z pťissel
do KamaldUli, kdež sw. Nomuald řúd paustewa
njků zawedl, a odsUd pak pUtUge do gednoho
aUdolj fe dostal, gemuž BallUmbrosa, to gest
stčnné audolj, řjkali. W audolj tom, aď půl
dUe cesty od Florencie wzdúleném, Ualezl dwa
anstewnjky, od nichž wljdnč pťigat gsa, Umjnil
si zde zůstatť, a klč:sster whstawřti, a do něho
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mnichy Uwésti, kteřjž by dokonale zúkon sw.

Benedikta zachowčxwati se Uwolili. Bowčst o
tUhém geho obcowanj a swatosti roznesla se
brzce po celem wůkolj, a mnozj o spafenj swé
pečliwj mnži dUchownjho i swčlského stawU doa
prossowali fe, aby ge wedl po cestě kU slawč
nebeské ǦUalbert wčda w tom wůlč Božj,
přčgal ge milerad, a gelikož abatysse klasstera
fw Hčlaria, nabožna Jtha, Stčnné audolj grmU
darowala, gal se i hned klasster stawčti, Uwedl
do něho zňkoU fw. Benedčkta 8 něgakými přja
sadami, přjsně zachowčxwati geg porUčil, a tak
nowý ťňd či řrholi založil. Swatý Jan byl
nad mer prozřetelný a opatrný, když nčkoho
do klčxsstera za spoanuda přťgjmal, a mage
zwleisstnj milost Božj, nahlédati do srdce lidského,
mohl snadno poznatč, zdali přjchožj Upřjmnč
po dokonalosti kčesťanské taUžj. Kdo přigat
byl, mUsil fe přjfné žkaussce podrobitť, a zwlússtč
w pokore a w mrtwenj febr cwičiti. Jan, genž
žprawU klasstera na febe wžjtč mUsil, předchazel
ge wc wssem dobrým přjkladem, a tak zkaUsskU
Ufnadňowal. Geho laska k samotě, k chUdobě,
k mlčenj, k pokoře a pohrdanj wssjm, což bylo
pozemskeho, ponaukala gich zagisté mnohem hor:
lčwčgi k naslcdowúnj, než newým kterú wýmlUwa
nost lidskú. Wůbec byl JaU wzorem wssem
předstaweným. Geho lč:ska k BohU byla plau
mcnnčx, geho trpčliwost newywratná, geho kagicc
nost neUnawenú. KU twrdossjgným byl neU:
stUpný, kU kťehkým milostiwý, k nemocným mi:
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losrdný, k chUdým dobrotťwý a sstčdrý Gim
k libostč otewjral často wssecky sspeychary a za
soby klasslera, a newj fe aby gedčný gen nUzUý
bez almužny od nčho bnl odessel G ho pokora
tak byla hlubokú, že si anč tak nazwané nižssj
poswčcenj dňtč nedal. Muže tak wznrssených
ctnostj, a tak welčké fwatostť oslawň Bůh gťž
ža žiwa, tak že Ua qeho orodowanj a modlčth
množjchoťj a nemocnj nahle Uzdrawenč bylť

Řad fw Jana ǦUalberta Wallumborský
nazwaný, dossel brzy welké oblťby, a gesstě za
žčwobytj geho bylo gčž dwanélct klússterň téhož
řúdU. Jan mčl nad nimi pčjsnau strč:ž, aby
od prwotné prostoty a od prwotného zřjzenj
se neUchýlťly. Gedenlerčlte pťťssel do klússtera
Mofcheto, a wida geg wýstawněgssj a ozdobe:
nčgssj, než fe na klčxsster chUdý slUsselo, bolesťj
w dUssč fwé hnut, prawil k opatowč: :)Wy
gste mnoho penťz, kterými mnozj chUdj wyžťx
witť fe mohli, obrňtilč Ua stawenj fwň, wzdě:
lalč gste si palčxce, w kterýchž gako wzňcný púnč
bydljte. To ale tak nemůže zůstatč a nezůstane.(e
Po tčch slomech obrčxtčl fe k modlčlbč, a netr:
walo to dlauho, rozwodnčl fe potok okolo klci:
sstera tekach, šaplawil celaU kragčnU, a podeu
mlel klússter tak, že fe šeful, a Uúdherné stae
wenj w ťjceniny fe obrňtčlo. ou Gťndy fe mU
doneslo, že w gťstém klússtere mlěxdenec byl přť:
gatý, kterýž pomťnUw chUdých přútel, wesskeré
gmčUj fwé klňssterU odkázal. Sotwa že se Jan
o tom dowčdčl, bčžel č hned do klússtera, dal
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si listčnn okélzatl, a oak rozhorlrn nad wěcj
tau gi rožtrhal, a do wětrU rožhčxžrl, pťjsným
trestem Božjm wyhrožUge. N toho gesstč dnr
stňhlo sr mračno nad klčlssterem, a blesk zapňlčl,
a w múlo okamženjch lehla ččxst klěasstera po:
pelrm. Wůbec byl sw. Jan Ǧualbert nrywčtssj
odpůrce a nepťjtel Šimončctwj:š), tenkrútr wsseckU
kázeň a búzeň cjrkewnj wywracugjcj. Geho pcw:
Uost a neUstUpnost, kterauž tuto ohawu w cjrkwi
potjral, byly zagťsténemalaU pťjčinau že:sepoznc:
nňhla tato mrzkost ze spoleťnostč li,dské tratila.

W blahoděgném aučinleowčmj sestaral se
Zan. Gťž byl 74 roků dosňhl, an Bůh geho
k sobě powolati récččl. Zdržowal fe prúwč w
klňssteťe Pasinianském, an se nebrzpcčnč rozne:
mobl. Předzwjdage, žr hodinka se bljžj, po:
wolal wsseckypředstalúené klňssterů swých a pože:
hnaw gčm,opět propustčl gedomů. Na gegichprobe
kčlzallist Uapsatč, w kterémž bratry pohmltliwými
slowy k léxscea f swornosti napomjnň. Lňska
gest ona cnost, pjsse gčm, kterciž Stwořitele wčcj
wrsskrrých pťčnUtila, žc sr stwoťrnjm stal; lčxskU
šchwaluge Spasitcl učednjkům swých, co obfah
wssrch powťnnostj an dj: Přťfčxzanj nowé dá:
wčxm wčam, abystc se mťlowalč wespolek. Q
lňsce pjsse sw. JakUb aposstol, žc kdobykoli celého
zcikona ostřjhal, pťrstaUpčlby pak w gedinčm,

wúf)ub(eššxucššietwj fe gmenuge, kdyr swatč wěci aneb swátosti
za zemstč zbožj sc prodčxwagj, zwláš“t ale, kdy, fe fara aneb
kolaturatomU dá, kdož nedw1ce za Ui slidnge ane podáwá; ldyž
fc fara gcn tomu dala, kdobh pňnowi z toho statku, který tu
farU zadawá, che dal.

štwow Swaeých„ux. 25



578 Čeweuee.

učiněn gesť wssemi wčnen; o lčxsce konečnč č
Wetr dj: že lčxska pťikrýwú množstwj hřjchů.
Lčlska gcst zřjdlo, z kteréhož wssecky ostatnj
ctnosti whchčxzegj, gest kmen, z kteréhož wssecky
ratolesti dobrých skutfů wyrůstagj. Qheň lčasky
Uenesan dlaUho zawržencč, anť súm Spasitel
dj: žc Ustydne lčaska mnohých. Nad těmito
stUdenýmť, a od gednoty olrženými plčxčeapon
sstol Pčmč Jan, an dj: Z nčxš wysslč, ale neu
bylh z Učxš; Uebo byk byli z Uňš, byliťby zů:
stali š néxmi. K tomu, an tak gest, méu každú
wčrnčx dusse hledčtč, gak by k tak welkémU ďoer,
k lč:sce přigjti mčla. . . . K tomU neylépe slaUžj
swornost, kterúž se wůli gedné osoby podrobu:
ge. Neboť gako ťeka wyschne, rozpraUdjli se
w mnohých pramenroch, podobnč společnost bratřj
mčxlo dobrého wymůže, rozptyluge:li sr sjla.
Tedy hleďte, aby lňska Wasse dlauho meži
wúmi bez přetrženj a porussenj kwetla. Měgte
se dobťe.e: Tak pfal muž Božj, wzdáleným
bratťjm. Mezi tjm se Ucmoc množila, poslednj
okamženj přichcizelo. Zan pťiprawowal se Ua
odchod swůg důstogně. Než přigal sw. swéa:
tosti, kčxzal si napsati whznúnj wjry nčxsledngj:
cjmč slowy: xaGčx Jan wčřjm a wyznňwčxm
wjru, kteraU swatj aposstolé hlúsalť, a kterauž
sw. otcowé na čtyrech snčmjch potwrdčli.(( Lčst
tento kúzal do hrobu si dčxti. Po tom přigal
neyswčtčgssj swútosř oltciřnj 8 Uehwčtssj skrau:
ssenostj. Qd toho okamženj rostla wždy ch a
ch geho tauha Spasitele fwého, twňřj w twčxř
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Uzťjti. Často opčtowal slowa Zalmisty: xejz:
Učla dnsse má k BohU silnémU, žiwémU; když
přigdU a Ukčxžise před twňřj TwaU.(c (41, Z.)
Geho žňdost se konečně wyplnila dne 12. Čeru
wence r. 1078. Gak za žčwa Bůb geg mnon
hými žňzraky oslawowal, tak fe stalo i po
smrtť; načež geg papež Célestin llj. roku 1193.
za swatého prohlúsil.

Nozgjmúnj.

Z lúsky kU KristU Ježjssi odpnstil sw.
Zan nepřjteli swémn z celého srdce. Rechceš
také ty podobnč Učiniti. RezaslaUžil si loho
KristUď U tebe? Qn ti giž tolikráte odpnstil
wssecky hřjchy, kterýmiž gsi geg Urazil, a rúd
ti gich gesslč che a gesslě wětssj odpustj, buu
dešli kagjcně k němu wolati: a ty se rozmý:
ssljš, zdali bližnjmu swému odpustiti měxš, když
tč Urazil, a nechceš na křide pzapomenami,
kteraU ti Udčlal? Q styď fe! Gak můžeš se
kťesťanem nazýwati, wěda, že křeskan Krista
nňsledowati mú. Gak fmjš danati, že tiKristUš
twé hřjchy odestj, gessto súm bližnjmu swěmU
odestiti nechceš? Newjš, že sw. Ewangelium
zřegmčmlij: že ti Bůh neodestj hřjchytwé,
pakli také ty bližnij swémUneodpnstjš? Gakým
srdcem smjš se modliti:deUsť nňm nasse winy
gakož i my odansstjme swým winnjkům? Ne:
zaslUhUge:li bližnj twůg, abyš mU jodpnftil,
zasluhuge to aspoň twůg Wykupitel. Z lč:sky

258
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k nčmu odesť každému, odpusť mU okamžitč,
a bez prodlenjl Nemudrug mnoho, ale gdi, a
byťby twú hrdost proti tomU fe erjm gak
protiwila, nedbey na to, ale gdi szžile a
ohražuge se sstjtem wůle Božj, Ustawičně řjkey:
))Bůh so chce, Bůh to chce!e Učinjšli to, buď
gist, že i do dUsse twé wstaupj pokog a rožkoš
Ueslýchana NozwažUg si konečnč i to, že když
tč nčkdo o nčco prosj, leoho rad maš, že mU
milerad po roůli býwaš byťby to newjm gak
obtjžné bylo; a že když dobrý pťjtel za Ubljžča
tele twého se pťimlaná, že mu rúd odpansstjš
a na milost geg pťigjmňš. Tolč dčlčxš z lčxsky
k pťjteli, pročby neUčinil z léasko k Bohu swému,
kterýž tč o to prosj, ano i ti to přikazuge.
Nuže tedy neprodléwey, ale wrhni se pťed
obraz Ukťižowaného Púna a rci: Nno Neymi:
legssjJežjssč,z lasky k Tobě odansstjm ze srdce
každemU kdož mne kdy Urazčl; odpusi gen Ty
mnč také hřjchy mé.

Gakým saUdem saudčtť bUdete, takowýmž
budete fauzeni. (Mth. 7, 2.)

Když stúti bndete k modlenj, odpausstěgte,
múte:li co proti komu: aby i Qtec wčxš, kterýž
gest w nebefjch, odestil wčnn hřjchy wasse.
Wakli wy erdpustjte, ani Qtec wňš, kterýž w
nebesjch gest, odestj wčlm hřjchů wassich.
(Mr. 11, 25. 26.)

Kdo se chce mstjtč, U Wéma nagde pomstu,
který hřjchy gel,do zagisté zachowč: (neodpustj.)
deufť blčžnjmu fwému, kterýž tobč sskodj, a
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když se modlťtč budeš, hťjchowé twogj rozwúu
zúni budau. Člowťk k člowťku hledčl hnčw, a
od Boha hledčx odpusstěnj. Nad člowčkem sobť
podobným nemú ljtostť, a za hřjchy swč se
modlj. Qn lělo gsa, držj hnčw, a smilowánj
žčxdéeod Boha? Kdo se bude modlčti za hřjchy
geho? Pomni na poslednj wěci, a přestaň nen
ořčxtelstwjprokazowati. (Sčrach 28, 1uu6.)

Mčlugte nepřčltele swé. (Mth. 5, 44.1
Modlitba.

Segmč, o Bože mčlosti, še srdcj nassčch
wssecken hnčw a mstyžčxdost, a naplň ge dou
brotau a smjřčlrťnostj, aby se modlčtba nasse
Tobč ljbila a wyslyssúna byla, my pak ode:
sssénj hřjchůw swých dosáhnuwsse do wččné
slúwy se dostali, skrzr Krčsta Ježjsse. Nmen.

Dl:eo se také swčtj swátek: W Miláně sw. Nábora a Fea
li:e, nmčedlnjlů: w Cdpru sw. Zásona. W BqUilei sw. Hcrmar
gora mUčcd. W Lukce sw. Waulřna, b“lskUpa mučcde Takléž sw.
Brokla a Hilariona, mučedlnjků. Wťeontči sw.Epifanie, pamly
u:uč d.; w Toledč sw. pannh a mučed. Marcianh; w Ltonl swu
biskupa Wwencčola.WBononli sw. bisfupa Balcruiana a m. g. swo

Dne 13.

Žiwot fw. Maršm!eth.
Ne 260.

Q sw. Margaretč čili Markétč nemúme
žádných pťesných zprúw; než poněwadž tato
swatčx mučedlnice zhusta fe we wlasťi nassi ctj,
Uwedeme tuto o nj, ťeho nčxm fe dočjstt lze bylo.



582 Čermmlc.

Sw. Marǧareta se narodila w druhé po:
lowici 3. stoletj w Yntiochii Bisidické z rodičů pou
hanských. Gegj otec Edestuš byl geden z neya
pťedněgssjch kněžj pohanských. Po smrti fwé
manželky swťřťl dcerusska chůwě, kterěxž tagnau
křeskankaU byla, a bez pochyby, aby wolněgi
Kristu slaužiti a šchowankU také wjťc křesťanské
wyUčiti mohla, šr swěťeným djtětem na wenck
aš 15 mil od Nntiochče se odstěhowala. Učenj
gegj padlo na dobrau půdu, neboť Markéta
otewřela aUtlé ncwčnné srdce sw. ewangelimn,
a na zčxkonechgeho tak weliké měla obliby, že
giž tenkrcite, ač děcko byla, w Ustawičněm pan:
Ucnstwj setrwati sljbila.

Když poněkud poodrostla, powolal gi otec
domů; k nemalému ale zčlrmutku swémn zpozo:
rowal, že modloslužebnost se gj protiwuge a
že snad kťesiankau býti musi; než domeysslel
se, že nebude to mnoho prúce stúti ze srdce ge:
gjho wjru kťesťanskaUwypuditi, nedal mrzntost
na sobč znúti. Gak wclicc ale podčwil se, když
o lom š nj mlUwě, z úst gegich Uslyssel: že
křesiankaU gest, a chotj nebeského Wňna, a že
nic wer gegj w žiwého Boha a w gediného
Syna geho z srdce gegjho newhwrútj. Edestuš
pokaussel fe sice wssemožně od wjry gi odwésti
wida ale, že wsse marné, rozhnčwal se welice
a ztrýzniw gi, z domU gi wyhnal. Marǧareta
radUgjc se, že pro chotě nrbeského pohanťnj
msla, odebrala se k býwalé chůšoč a pčstannce
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swé, U njž wsselikaU službU sprosté dčwečkp
ochotnč zastčxwala. erčla se blaženau, že zaš
mú matkU, ale že se gj che nebude brč:niri,
choti fwémU nebeskémU slaUžčtč. Proto také
rcida nad mer mluijala š křesťany wzděla:
nýmč a nňbožnýmť, rňda rozgjmúwala o weeli:t
kostč a welebnosti Božj, a gegj wjra rostla w
té mjře, w kteréž se tčlesnč: sličnost gegj wowia
nowala. Zigjc w swaté Ukrytostč dosúhla sw.
Marǧareta patncictého rokU, an cjsať Dioklecian
křestansiwo wyhUbčtč si Umyslil. Swatéa panna
lekla fe slyssjc o ohawnostech, kteréž se na kře:
sťanech pússj, a bogjc se protčwenstwj nastúwa:
gjcjch, prosila o sjlu a szžčlost, řfauc: :Pane
Ježjssč Kriste, sjlo a žiwote fwatých, Utčssťteli
zarmaUcených, spasitelť bjdnjků, gessto nčkdú
neoanssljš daufagjcjch w tebe,posilniž mne sla:
bau, a kdybych padla w moc UkrUtnjků, a tělo
mé se mUččlo, nedoansstčg, abych z strachu
mUk wer zapřela, a swaté gméno twé z bňznč
opUstila. Neboť ty b Bane gsi stwoťčtel dUsse
č tčla, ty znúš kťehkost lidskau. Nozpomčn se
tedy, čdBože, že prach a popel gfem Qtec
můg, kterýž mne napomjnati mčl, abych swaté
žčxkony Twé zachowčxwala: eyhle swňdj mne,
protože fe neklanjm bohům neprawým. An ale
wěťjm, že Ty, ú Bane a Spasitelč můg, mne
přčgmeš, nebUdU se sřrachowatč žcidného člowčka.e

Toho času byl do Bčsidie za wlč:daře pou
slčxnQlťbriUš, mUž nad mjru hrdýa púnowčtý.
Ubjrage se na mjsto powolúnj swěho přčssel do
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mčsta, w kterémž se sw. Marǧareta nalézala,
a Uzřero gi w společnostč towarnssek, tak welice
sličnostj gegj dogat byl, že si gi za manželkU
žěadal, a č hned posly poslal, kteřjby š nj o
tom gednalč a k nčmU gč přiwedli.

Marǧareta wčdaUc se w rUkaU pohanských
a dosii fjly si nedůwčřugjc, aby hrozné mUky
snesla, kteréž se na křesťany Uwalowaly, pon
wznesla očj i mysl k BohU a modlčla se:
dSmťlUg se, o Hospodine! smťlug se nad slUa
žebnicj swau, pťčspěg mčku pomocč w bjdč mé,.
a trpřlčwost mi dey, ať bolestč mnk suésič mohu,
a zahanbj se tč, kteťjž mne od Tebe odwrátili
UsilUgj. Redopansstčg o Bane! abych roer
swaraU zradila, ale bogug ža mne protč nepřj:
teli mému, ať dusse nxú w pokussenj zachowň
se bez hřjchu, a panenstwj beš Uorussenj. Sesslč
ú Pane angela fwého, kterýž by mne ostťjhal,
a třlo i dussi maU opalrowal a húgčl, bych
Tebe mohla Ustawččnč chwúlčsi a welebčti, genž
požehnanú gsi na wřky wčfčlw.(e Tak a podoba
nř modljc se swatčx panna, dossla konečnř domU,
w. kterémž QlčbrčUš :x.ředýwal.

Prwnj otčxzka, kteraU wlčxdať panně nad
mer sličné a w plném rozkwčlU zpanilosřč sto:
gjcj dal, byla: zdali gest swobodnú, čili otroe
kynč? Marǧareta panenskau newinnostj fe
rdjc, odpowědčla neohroženč: ))Nod můg gest
každémU w tomto mčsřč dobře znúmý a zapřjti
fe nedú. Co do swobody, wěz, že žňdnému
člowčku podrobenča negsem, tolčko otrokyně gsem
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Búna mého Ježjsse Krista, gehož ústy i srdcem
wyznúwňm, a gemuž giž w neyaUtlegssjm děa
tinstwj gsem se klanťla, i klaněti se nepťesřanU,
co žiwa bUdU.e Po tčch slowech gal se Qli:
briUš swaté pannč wyklúdati wsse to zlé, kte:
réž gi potkci, pakli U wyznémj wjry katolické
setrwú; a pak zase gj předsřawowal, weliké
sstěsťj a wznessené důstogenstwj, kterěhož se
stane aUčastna, oakli Krista opUstj a bohům
wlastenským občtowati bUde. Na důleaz, že to
dobťe ijj a dobťe š Uj smeysslj, podčxwal gj
rUkU swau ku sňatkU. Wsse bylo marné; Mar:
ǧareta nedala se anč slibowčmjm oblomiti, ani
wýhrůžkami zastrassiti. Wida tedy QlibriUď,
že nččehož neswjtčzj, dal sw. pannU swčxzati a
do Llntiochče odwésti. Po některém čase wydal
fe súm do ?lntčochče. Meži ljm časem mUsila
Marǧareta wsseckUbde těžkého wězenj snčxsseti.
QlibriUš kňzal gi hladem a žjznj moťitč. Rikdo
nesmčl gč nawsstjwili a w aUžkostech gegich tě:
ssiti. Danalť zagisté, že tjm způsobem gi po:
wolnčgssj Učinj a pťinUtj, aby wer křesťanskaU
žapťela. Wčda wssak, že ani ten prostťedek ne:
prospjwčl, myslil, že wydagněgssj bUde, když gi
weťegně w twčxřč žčxsiUpU lidU saUdčtt bUde a
rozlččné nč:sťroge k mučenj okčxže. J dal si
i hned drUhébo dne na númčstj stkwostný trůn
postawčtč, a posadil se w neywčtssj slúwč, ob:
klopen saUdci, radami a wogčxky. Teď kúzal Mar:
ǧaretu pťiwěsti, ale okowy špautanaU. Marǧa:
reta pťčssla. Qlťbriuš Uzřew gi, počal gi gesstěger

ňa
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tenkrédteco Ueylaskawčgča prúwč otowsky domlau:
wati, ano prosil gj, aby ssetřilamladého wčkUswého
afe newydáwala fwěwolně w rUce Ukrutnč fmrti.

Na to odpowědčla Marǧareta: že spasenj
gegj gest Ježjš Krťstnš, w nčho že sklňda wcu
sskeru důwčrU swaU, w nčho že daufú, gemu
že fe klanj, a klančtč fe ncpťestane. Ten poklad
že nikdo zr frdce gegjho newyrwe, a že žúdnčx
moc od Krčsta Pčma gi neodwrátj. Nic měnč
pokusil se Qlibrťnš opčt sslechetnau pannU dox
brými slowy přemlauwati. J domlanal gj,
aby gednala dle wlastnjho citU a přeswčdčenj,
a cťzj rady aby neposlaUchala. Domnjwalť se
totiž, že rozumné a maUdré odpowčdč, které
mU sw. panna dčxwala, od nj nepochčxzegj, aleu
brž kdosi giný gj radj, co mluwiti mú. Když
ale swatél mUčedlnice mu wyklčxdala, že Duch
swatý ústy gegjmi mluwj, rozhorlťl sc QlibriUš
poněkUd a počalgj hnčwem fwým wyhrožowati,
a co wsse bude trpčti, wymluwým gazykem
wyprawowal. Swatčx panna sjlena 8 hůry,
nedala sezastrassitťd:deyby můg KrisťUš Zežjš,e
prawila, ::bhl anhý člowčk, gakož ty possetilý
ťlowěčesmeyssljš, a nebyl Bůh a stwořitel nebe
izemě, zastrassily bw mnč owssem wýhrůžky
twé: proto že ale nebesa sjdlo geho gsan a zemč
podnožj geho, bplo by nad mer blbé, takowé:
ho Mma oansstčtč, a marným modlúm se klae
nčti. Můžcš mne mučiti, můžeš mne pélliti,
trhati, drawé zwčťč hodťtč: ale odtrhnauti mne
od milowčmj Krčsta Zežjsse, to se ti nepodařj.



Bw. Maršareta. 587

Wčda Qlibrčuš, že po dobrém swataU
pannu nepřemůže, rozkúzal gč bťčowatť, což se
š tqkowan Ukrutnostj dúlo, že se krew z celého
tčla gegjho gen lčla. Lid wůkol stogjcj mčl š
nj srdečnaU auterost, i prosil gj slzawýma
očima, aby sUdij grn dost mčllo po wůli
byla. Yle sw. Marǧareta děkUgjc gim za ge:
gich autrpnost, prosila gich, aby swým naťjká:
njm gj neobtěžowalč, že gčm po wůli nrbUde.
Z doložťla: deybysie znalčswětlo prawdy, nea
swúděli byste mne ž cesty sprawedlčwé, alebrž
samť bystr se dobrowolnč gafo gá pro gméno
Krčstowo k mučrnj wydalč.e To slnsse sUdj,
welčce se rozhnčwal. J kčxzal gč na skřipec na
tčxhnaUti a želrznýmč hťebeny dťjti. To se wy
koUč:walo 8 welikaU Ukrutnostj. QlibrčUš Ua:
bažčw sc toho krwawého pťčhljdúnj, ano déle se na
to djwati nemoha, kčxzal gč opčt do wězenj
Uwrci. Nadostnč Ubjrala se mUčednťce Pčmč
do wykúzaného, žalčxřr bez přestčmj sr modljc,
aby žmUšťlea srdnatě smrt pro Boha a Spax
sitele swého podstmwiti mohla, a aby sr gmeno
Božj nestalo powrhelem w ústech newčřjcjch a
modloslnžebnjků. J oswjtťlo se wčzenj gegj
swčtlem Uebrským, newjdané weselj rozlilo fc
po twčxři gegj, a rčmw wssecky okamžitč sc
zacelily.

Patrný zňzrak tento dodal sw. Marǧa:
retě nowé sjly, tak že wsseckymuky, kterékoligč
potkati měly, za malicherné a nepatrné držela,
a takměř po nowých a těžssjch taužila.
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Z rčma drUhého dne byla sw. mUčednice
opět z wčzenj wywedena, a před wlúdaře Qlio
bria postawena. Wida gi tento anlnč zdrčch
a swětčgssj sljčnostj se skwěgjcj, poťal gj opět
aulisnými slowy domlanati, danage, že fnad
aspoň nynj po wůli mU bUde a Krista se od:
řekne. Znamenage ale, že wsse namúhúnj geho
marné gest a galowé, rozpálil se nňramným
hnčwem, a wyhrožowal, že, nebndelč okamžčtč
bohům občtowati, ohnčm mučena bUde, xpak
Uwidjme,eč doložčl, :)zdali lčxskatwú kUKristU tak
welkč: gest, abyš i ohněm i plamenem pohrdati
mohla.q: Na to odpowčdčla panna: :Proč fe
sUžUgeš, proč mi hrozjš ohnčm? Twých wý:
hrůžek se nebogjm, a muk fe nehrozjm: neboť
za to mčlm, že negsaU rownú Utrpenj nynčgssj
oné bUdach sléewě, ktcrúž se žgewj w náš.
Protož od Búna mčho JešU Krťsta neodlaUčj
mne ani oheň, ani meč, ančnebezpečjsmrti. Co
tedy Uččnitč obmeyssljš, déle neodklúdey; neboť
nepřestanU tebaU a modlamť twýmč pohrdati,
a gedčného Púna mého Ježjsse Krista ctjti a
proslawowati.((

Nn to mučedlnice Bčxnč mluwila, rozpálil
fe Qlibrinš nrywčtssjm hnčwrm. J kčtzal gi
hned obnažiti, na skřipec natč:hnaUtč, a na
wssech audech žiwým ohnťm púlčti. :)Teď se
radug a kochey we fwém Kristu,e: prawil k ni
š ďčlbelským ausmčchem, xkterěhož pro celý swťt
opustiti nechceš. TUto rozkoš, toto odpoččnUtj
zgednal ti. Může:li, nrchť přigde ti fU pomoci
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a nechť zbawj tč tohoto ohnč!(e Ra to od:
powčdčla mUčedlnice: any se xoosmjwňš mémn
časnému Utrpenj, na wččné mUky alc nedbúš,
kterýchž se tobě dostane. Tyto muky gsau slňwa
kťesťanů, gimi se přťchúzj do radosti wěčné.
Po této slúwč gscm Ustawičnč taUžila, gč gsem
si bez pťestňnj přúla. Tento oheň působj aUdům
mým gen okamžčtaU boťest, ty ale co pohan
bUdeš wččným ohněm mUčen.(( . . . Posmě:
wačům Bůh se posmjwati bUde, a tichým dň
milost. Slňwu maUdťj obdržj: xale blúznů wy:
wýssenj, gestiť pohančnj.(( (Pťjsl. 3, Zet. 35.)

dež swatčx panna giž napolo Upňlena
byla, kúzal wladať nohy a rUce gcgj swúzati,
do stUdené wody gi hoditi, a tak bolesti gegj
rozmnožiti. To ledyž se wykonalo! modlila se
sw.Marǧareta. yNozkoteyoPane wazby moge,
ať mohU Tobě občtowati obět chwúly, a ať
lidé widach Uwčřj, že tygsi séem Bůh slawný,
gehož swčt bjdný nepoznúwci.(( To když pro:
mlnwila, zatťúsla se země, wazby gegj se roz:
wúzaly, a neporUssenň postawila se U prostřed
wody. Lčdé přjtomnj widance diwy tyto, po:
hnUli se w dUssi swé, a mnozj z nich wolali
hlasitč: dSkUtečnč welký a prawý gest Bůh,
kterémUž tato panna se klanj.e To sihssjc swatú
mUčedlnčce, gala se k nim mlUwiti slowy po:
hnUtlťwými napomjnagjc, aby opnstiwssc mo:
dloslUžebnost, kgedčnémU, žiwému BohU se obrúu
tilč, kterýž ge stwořil a wykaUpil. Učinj:li to, a
bUdaUli wer skUtky i ústy wyznúwati, slčbo:
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wala gim odpočinUtj wěčné, bUdach wzřjssenj,
a odplatU neskončenaU. Drahné množstwj dť:
wč:ků Uwčřťlo slowům geǧjm, a obrčxtčlo se
kU KristU Ježjssi. Qlčbrťuš wčda, co fe dčge,
a o důstognost a aUťad fwůg se boge, kúzal
neyprw ty, co prčlwč w Boha prawčho Uwě:
řili, bež odkladu odprawčti; a gelťkož se stra:
chowal, že bn gesstě množj gťnj boby wlasten:
ské opnstčtč mohlč: porUččl, aby také sw. Mar:
ǧarrtě hlawa fe srazila. Radostnč gako k nču
gakémn wcfelj Ubjrala se sw. panna na poa
prawčsstě. Pťisiedssj na mjsťo, poklekla na ko:
lena, děkowala BohU za wssecka obdrženň doa
brodčnj a milostč, modlčla fe za blaho cjrkwe,
a wssech wčrných křesťanů, a poraUčela dUssč
swaU do rUkaU Spasitele fwého. Womodlčwssj se,
sklonila ssjgi swaU, a w tom padla smrtelnčxrčma.

To wsse stalo se kU koncč tťetjho wčkU
po KrčstU Ježjssť. Nad hrobem sw. mUčednčce
wystawčl se požděgč w Yntčochii chrám.

Boznamenčmj. Sw. Marǧareta fe wyobra:
nge obyčegně, an w gedné rUce křjž držj, žrak
k Uebesům magjc pozdwjžený, w drUhé ale
řetčž, na fterémž drak Uwúzaný gcst. To wy:
klňdč: se na ten rožUm, že sw. panna po:
mocj křjže, totiž wjry swaté, draka přemohla
pekelného, totčž Qlibrča ť celé pohanstwo a mo:
dloslUžebnost, gčnž gesř plod ďúbelsťwj. Na žiu
wého gakéhosi draka w žpůsobě hada, nemřlo
by fc to nťkdč: potahowati, ačkolť nťkteřj fpi:
sowatelé tak tomU chtčgj.
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N o z g j m čxn j.

Sw. Marǧareta ssla š wefelau a rado:
stnaU myslj na poprawu, wědauc, že smrtj
swau korUny wččné slč:wy si dobUde, že fmrtj
se spogj ď Krčstem Zržjssem, krrrýž sčcm ney:
prwé za nčxš Urnřell Zúdaš:lisikřesťanskéc dUsse,
aby také tobč fmrt byla mostem kU slč:wč wěčné
wedach, mUsjš gako frol panna Marǧareta
szžile bogowatč protč swčtU, tčlU, a ďčcblU.
Gfauť orossem fwčt, tčlo č ďeibel ncywčtssj nea
pťňtalé twogj, kteřjž čúsiokrňte na tebe aUtok
činj, gednak pochlebowčxnjma lahoděnjm, gednak
wyhrožowňnjm a bolestmi. Než nechceš:lč sčxm,
neUsskodj tobě na wěky. Dňbel gest, prawj
sw. NUǧUstin, co peš na řetčše Uwčxšaný: Qn
sstěkěea drňždj, ale kannaUtč nemůže, leda toho,
kdož súm kaUant býtč chce. Nesskodj nUcenjm
než gen radčnjm, on toliko žč:dčl, abychom swo:
lilč, ale fwolenj wynUtčti nemůže. To tčž platj
o fwčtU a o tčlu. NcmohaUť zagťsté ščxdného
k hťjchn přčnUtčti, lež kdož se gim podčx a gich
poslauchú. Dňš:lč se tedy pťemoci neyaUhlau
wněgssjm tčmto nepřútrlům swým, swoliw w po:
kUssenj gegčch, neočekčxwey korUnU wččné slčndy,
alebrž trestu wččného se obáwey; neboť pjsmo
sw. zakange srownňwati se 8 tjmto swčtem,
welj ďňblu odpjrati, a hrozj wččnaU fmrtjtěm,
kteřjž dle těla žiwi gsaU. Zdč: fe li to za
tčžké tělU odpjrati, swětem pohrdati, ďňbla pťeu
múhati: nUže, gen maličko se pozastaw, a pkea



592 Ǧerwener

myslč si, zdali trrsty a pokUty wčxčné za to
sncfež; rozwaš si ten pťebjdný Užitek kterýž
člowťk z toho ma, když swětU, tělU a ďablu
slaUžj Gdi na hrob geho a wiž, co gesstč
pozUsiécwa z grho hrdostč, z geho bohatstwj,ž
geho chlčpnostč Pčxtrey po geho nadherných
ssatech, po wefelých towaryssjch, po stkwostných
kwasech, po wrselj a rozkossjch, po žertech a
smjchU. Kam se asi wsse to podčlo? Kde se
ten člowěk nynj aš naleza? Na ty otazky nechť
odpowčdj mUžť kteřjž wssech tčch wčcj we wr
chowaté mjře zažjwali, a ktrréž maudrý kral
takto w zanalstwj gegčchmlijcj Uwadj: ))Ustce:li
gsme na cestě ncprawostč a zatracenj, a cho:
dčli gsem po cestcich nefnadných, cesiy pak Pčxnč
nežnalč gsme. Což ncim prospčla pýcha? aneb
bohatstwj 8 chlanaU, co nčnn žpomohlo? Po:
minuly ti wssecky wěci gako stjn, a gako posel,
kterýž prUdce běžj; a gako lodj, kterúž přechňzj
dUtau wodaU: gegjžto sslepěge, když přegde,
nelze naléztč; aneb gako pteik, který letj skrz
powčtřj, aneb gako střela, když wystřelena gest
k mjstn smčťenémU: tak i my zrodčwssi i hned
přestali gfme býtť; a nemohli gsme zagčsté žň:
dného žnamenj ctnostč Ukňzati, ale w zlosti swé
ztrciwenťgsme.(( (Kn. MaUdr. 5, 7u1Z.)

Stťjz!čwč bUďte, a bdčte; nebo protiwnjk
wňš ďč:bel gako lew řwach obchcizj, hledage,
kohoby sezťal, gemužto odpjreyte silni gsaUce U
wjťe. (j. Betr 5, 8. 9.)

Lépe gest gjti do domU plúče, než do
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domn hodowčmj: protože se w onom přčpomju
nú koner wssech lčdj, a kdož gest žčw, myslj, co
potom bude. (Kazat. 7. Z.)

Bďčte, stůgte U wjťe, žmužile sobě počje
neyte a posilňte se. (l. Kor. 16, 13.)

Modlitba.
O Bane Zržjsse Kristr! grnž dťikazugeš

abychom přemúhalť tčlo, swěta ďňbla, wiz slabost
a křehkost nassj. My nemůžeme ze sebe nččehož nči:
niti pro žčwot wččný, z Tebe ale pochúzj wssecka
dostarečnost nasse. J pogď Spasilelť núš! pogď
nčxm kU popwcč, a mčlostiwč Učiň, abychom ne:
tolčko tak zmužťle proti třem neyauhlawněgssjm
nepťčxtelům tčmto bogowali, gako slUžebnice
twčx sw. Marǧareta 8 nťmi zč:pasila, alebrž i
le gčstémU wjtězstwj nčxm dopomoci račiž, aby:
chom š Tebau U wřčněm blahoslawensiwj pťe:
býwati mohlť. leen.

Na knessekpřidadá laké fwcitef: W ijč srouBlnakléta, pa:
peže fw. prowků Joc a Eďdraše. W Macedonit sw. Sila, sw.
Serapňona mUčedlnjka; na ostrowč Chhoa swe mnčedlnice Mh:
rapse; w Yfrice sw. Eugenia, bissmda. W Bretanii menssj sw.
anina, bisiupa a m. g. fw.

14.

Ziwot sw. Bonadentnrh.
N. 1274.

Sw. Bonaoentma, ozdoba žčckpna Frex.np
tisskanstého, narodil se roku 1221 w Begnarrč
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w Toskúnsku z rodičů gak bčxznj Božj, tak i
bobatstwjm proslUlých. Qtec gmenowal se Jan
Fčdenca, a matfa Maria Bitella. Sotwa třč
léta stěergsa, upadl Jan, (to gméno obdržel sw.
Bonaoentura na křtU swatém,) do welmi ne:
bezpečné nemocč, tak že giž lékaťowé o geho
Uzdrawenj pochybowalč. W bolestč swé obré:u
tila se matka na sw. Frantisska žNšsiš, prčcwč
w těch kragčnčxch pracemč aposstolskýmč žaměst:
knanému, a prosila ho aby za snna gegjho u
Boha orodowal slčbUgjc, že fe wssemožnč prča
ččnje Uzdrawjlč fe, k somn ho mjtč, aby se oo
zakona Frantisskanského dal Sw Frantčssek
mage aUtrpnost š bolestj skljčené měeteťe, dal
fe do modlenj, a djtč nabylo plného zdrawj.
Když se to mUž ten Božj dowčdčl, zwolal w
předtusse, že pacholjček nčkdy oslawaU cjrkwe
bude: U0 boučx WmUmee (ssťastnú Udčclost) a
odtuď prý nčcpotom Jan Bonawentura nau
zýwún byl.

Bonawentma byl co neypečlťwčgť wycho:
wawan, a netoliko we wčcech swčtskwch ale
šwlasstč we wčcech spasenj dUsse se týkagjcjch
ku podiwn welké prospěchy dělal Zadost geho
múteťe, kterúž mermomocj z něho dUchownjho
mjtč chtěla, brzo se wyplnila, nebok Bonaoena
tUra, aby dokonale k Bohu swémUslaUžiti mohl,
wstaupil do klňssera Frantisskúnského. Skonččw
dobU zkaUssenj ččlč nooiciat, mUsil do Pařjže
na sstUdia. J zde pokraťowal kU podin w
hlUboké Učenostč, gakož i w búzni Božj. Wůbec
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dčwilč se wssčckni geho hlUboké pokoťe, tuhé
kčxzni, dokonalé poslUssnostť, a nadobyčegné lčxsce
k Ukřčžowanému Spasireli. Denně rozgjmawal
si Umučenj a smrt Ufřčžowaného Wyknpitele;
denně občtowal tolik časU Urtřnj neywelebnčgssj
swatostť, co gen koli mohl Zřjdka kdy přigal
welbnau tu fwúrost, zwlňssť kdy sam mssi
swataU četl, aby byl slzy lúsky a wraUcnosti
Ueproléwal. Neposskwrněnost panickaU zacho:
wal až do hrobu. Slawný Učitel Nlerandr
Halleš, pod kterýmž sw. BoncwentUra sstudox
wale řjkúwal: že se zdú, že Ydam w tomto
mlčxdenci nezhřessčl; takowé byl newčnnostč, tak
welikň byla geho nčabožnost,

BonadentUra byl asi lťčdcel let stč:r, an k
rozkazu předstawených fwých w Baťjžť na sskolúch
řč:du bohoslowj wyUčowarč musil; i konal to
š tak welikan slúwaU, že ani tři a třidcet let
nepočjtage, weťegně na wysokých sskolach Pa:
ťjžských wyUčowati nUcen byl NokU 1256 byl
iš wčrným přjtelem swým sw Tomassemz
NquinU na důsřognost doktora powýssen. Toho
asi času stalo se, že sw. Tomčxš přjtele fwého
BonaoentUry w důwěrnosti tč:zal, z gakých knčh
tak hlUboké Učenosti byl ťerpal, načež tento na
obraz Ukťčžowaného Spasitele na stole stogjcjho
Ukange, řekl: ))Eyhle bratťe! to ta welčkú knťha,
z kterě fe wssemU tomu pťřUčUgč,čemUž Učjm!e
N proč pak my nehledňwčxme w rančech Kri:
stowých, kteréžto pjsmo Učcnj i neučenj stegnč
čjstč mohaU, proč my nehledúwúme w nčch swčtlo,
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útěchu i milostč xoosilneě Což nebylo také nčxm
řečeno: :eWčxžiti bUdete wody š radšstj ze stU:
dnčce Spasitelr? (Jsač. 12, 3.) Ci mčl také
nad nčxmi naťjkatč slowy žalmťsth: dCčzj
Učiněn gsem bratřjm swým, a přešpolnj sonům
matky mé. Qčelečxwúm, kdoby se spolu pormaUc
til, ale nenj žúdného; a kdoby potěssil, nee
nalezl gsem.e: (Zalm 68, 9. 21.)

Dwě léta oslawowal sw. Bonaoentura
proslulaU Učenostj swaU wyfoké sskoly Paťjž:
skě, an rokU 1256 za hlawu a za fprňwce ce:
lého řčde Frantisskúnského, ač toliko ZZ lct
stúr, wywolen byl, patrný to důleaž, gale wye
soce wssťcknť grho zbožnosti i geho Učenostč si
wúžili. Bylo k tomu ale zwlússtnjho rozkažU,
swatého otce errandra 17. žapotřebj, než se
w tUto wznessenan důstognost Uwéežal.

Po osmnúrte lrt zastčxwalBonaoentura po:
wčnnosti auřadu swého š taleowau maUdrostj,
tUhostj, silaU č lúskan, že ho netoliko wssickni
wysoce ctťli a mťlowali, ale i ža drUhého za:
fladatele zeikona drželť. Y to owssem wssjm
prňwem. Qn č hned wssrcky rozmjssky w radč
Upokogčl, a prwotnj prostotu ť kčxzeňopět weň
Uwedl. KU koncč tomu che mu slaUžila ti:
chost a wljdnost, než twrdost a trestúnj. Každý
hřjchn swého oprawdowě kagjcj bys gčst, že U
něho nalezne srdce saUtrpné a odpusstčnj. Přjklad
geho zagisté che půfobil, že starče prostota do
sxúdu fe wrčxlčla, než nrwjm gaké řeči. Qn
zachowúwal z.ikony lelússcernj co neyswčdomčtěgi,
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byl chorým útěchaU i podporau, plnil t ty ney:
menssj předpisy, slowem nikdo Uepoznal, že
předstaweným gest wssech klňssterů, leda kdo
pohlédl na geho dokonalau laskU, Ua geho hlu:
bokau pokorn, gimiž xoelčcr ostatnj bratry pře:
wyssowal. By bratry roznjtčl, laUžiti po bla:
hoslawenstwj wččném, řjkňwal: d)Bůh súm a
blahoslawenj duchowč a wssickUi obywatelé ne:
beského JerUzalrma očeť“čxwagjnčeš š dychtčwo:
stj a taUžegj po lom okamženj, w kterém wegdeme
do wěčného blahoslawenstwj. Gak bychom si
tedy celaU dussj nemčli žčxdatl w společnost
gegčch přčgatn býtč. Nle gak welké bUde za:
hanber nasse, až před nimi stčxtibudeme š
tjm wědomjm, že gsme do tomto slžawém au:
dolj dUsse swé niledy k nim nepowzmisselč, a že
gsme nikdy netaUžili občany nebeskými se stňtixe

Když gedenkrňte geden frcitcr gménem Egie
dinš sw. Bonaoentury se tcižal, gak lidé neuu
mělj dobrotč Božj zadost Učinčti a f spasenj
přigjti mohaU, odpowčdčl: :,Kdyby Bůh lidem
žúdné giné šchopnosti nepropůgčil, než tolčko
mčlosti, Geg milowati: byloby na tom gčždosti
a poklad by to byl nesmjrný. Bohabognčx žena
může Boha mnohem che mťlowatč, než který:
koli Učený bohoslowec.e Wýklad těchto sloao
Ualezú fe w nčxsledllgjejch slowech, které bratrům
swým welmi často opakowúwal: ))Dokonalost
žiwota nezaklúdčx se ani na hluboke“ Učenostť,
ani Ua rozgjmacj modlitbč, ani na ostatnjch
wznessených skUtcjch stawu duchownjho, než na
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tom zwlússk, abychom swé prcice každodennj
dokonale plnčli, a wěcť obecné a obyčegně či:
nili způsobem nčkoli obecným, a obyčegným, než
ale dokonalým. Ustawičná wěrnost we wčcech
nepatrných gesi welfci statečnň ctnost. ij kři:
žuge fe samolňska a BobU se každého okamženj
dobroljbeznče obět pťinússj.,č en :ěTwú kťehkost,
dj zaš gťnde, a zewnťtťnj prčxce odtrhnaU tť
někdh, že Ustawtčnč Ua Boha myslčtč nebudeš;
než nawracUg se wždy opět š wřelaU taužeb:
Uostj co neydťjwe k milčačkU fwému. To Usta:
wičnč ťině w krčxtkém čase obcowúnj twě pťed
Bohem se ždoleonalj.ce

S tak blahodťgným aUťinkowúnjm Uenpo:
kogowal se muž Božj; on chtčl, aby wfsickni
lčdé Boha poznali, a gako on z celé dusse miu
lowali. Z té přjěiny cwččil a wzdčlňwal bratrp
wssemožně w pracech aposstolských a wzdělané
a wycwičené rozesjlal, ť k neywzdúleněgssjm a
k nenyrowěgssjm nčxrodům, aby gim wjru sa:
mofpasitelnaU žwčstowali. To gediné při tom
ho bolelo, že šúležilostmč řúdu držún gsa, súm
k tomU konci a cjlč na cestU fe wydatť, a ko:
rUnU mnčedlnčckau si zaslaužčli nemůže. be to
pončkUd wnnahradil, hlčxsal slowo Božj na
wssech mjstech, w kleréch se zúležťtostmi swého
řč:du ždrželi mUsil, a to š takowan mocj a
prospčchcm, že často č Ueyzatwrzelegssj hřjssnjci
na pokčmj fe dč:wali. Kam nemohl osobnč pťio
gjti, tam působil skrze spčfy swé, kterými wer
swatau húgsl, gméno Pémť oslawowal, lidU
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kU pokčxnj a naprawenj žiwota, rčxznými apo:
hnntliwými slowy wzbužowal a napomjnal.
Slowem nebylo tenkrňte žčxdné poněknd wčtssj
zčxlcžitosti rjrkewnj, w leteréby sw. tento mUž
podle byl nemčl. PracUgjcjho na žiwotopisU
sw. Franttsska, chtěl přjtel sw. Tomčxš YqUin:
ský nawsstjwisi. Slysse ale, gakan pracj se za:
zaměstknčxwčl, nawrčxtil se řka prúwodčjm swým:
:dNechmc swatého prarugjcjbo pro fwatého w
pokogč.(( uo

Sw. Bonawentura stčxl U wsseho lidU a
žwlčxssť U hlaw cjrkwe w neywětssj wčxžnosti.
P.apež Klemenš M.chtěl ho Učiniti arcčbiskupem
Jorským. Yle sw. Bonaoentura zdrčchal se wsseu
možnč, a konečnč i na kolenan prosil, aby byl
ponechňn w chUdobč swé. Y sw. otec Učinil
posléz dle pťúnj geho, řka: OStůg w smlanwč
swé, a gj fe objrry, a w prárť přikázanj swých
se starey.(( (Eccl. 11, 21.) thž po smrti
téhož papeže kardťnúlowé o nowau hlawn cjrkwe
šhodnaUti fe nemohli, Ustanowili se konečně na
tom: Ten že papežem býtť mú, kteréhožby Bo:
naoentUra za neyhodněgssjho Uznal, a Bona:
oentura pogmenowal Theobalda, arcčjahna LU:
tichského, který pale iode wssech ža widčtelo
naU hlawU cjřkwe přčgat a Uznún byw, gméno
Řehoťe x. pťčgal. Řehoť zameysslege nčkteré
důležité žáležitostč cjrleewnj w poťňdek uwésti,
chtěl neyUčeněgssj a neywelebněgssj mnže křeu
sťanstwa, š nimižby fe radťtč mohl, kolem sebe
šhromúždťti, a na důstognost leardinúlskaU proa
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wýssiti. Gcho mysl padla raké a sice přednč na
sw. BonaďentUrU. BonadentUra Utjfal a Ukrý:
wal se před posly papežskými kam a gak mohl.
Konečnč ale dostjhli ho w klňssteře Mugelloském
aš 4 mjle od Florencťe, an preiwč nčxdobj Umý:
wal. J dalč mU č hned klobauk kardinúlský,
zwčstowalč, že bčskUpem Nlbanským gest Učinčn,
a oznamowali, že w tom wůle sw. otce, aby
se be; odporU podrobil. Bonaoentura prosil,
aby se mU aspoň tolčk časU popřňlo, až neidobj
Umyge, a zatjm klobauk na fuk powčsil Do:
konaw pracč, obratil se k šhromaždčným bratrům
řka: dMilý bratrj, naxolnčwpowinnostč řehol
njfa, mUsjm nynj také břjmč důstognosti Ua
mne Uwalrné, na swei rasnena wzjtč. Wěřte
mi, powčnnostč kleissternj afaU lehké a požehna:
né powinnosti: ale Ž wysokými dňstognostmi
spogené gsaU tčžké a nebezpeěné. (( Na to wzado
klobaUk ssrl poslUm padežským UctU wždúwat
Sw Qtec powolal geg teď do Řjma, wyswč
til na biskUpstwj, a wžal š jeban do LUǧdUnU
na wsseobchý cjrkewnj snčm Zde se přede
wssjm gednalo na gaký způsob by se cjrkew
Řecka š cjrkwj Latčnskau opčt šgednotčlč dala,
a kterak by se kazeň cjrkewnj naprawila. Papež
předsedal na sněmě, a wedle nčho měl Bona:
pentUra mjsto. Pět set biskUpů, sedmdesňt opatů,
a tčsjc giných prelútů sesslo se na snčmě, který
papež zwlňsstnj ťečj dne 7 kwětna 1274 žahč:gčl.

Bonaoentnra byl dussj celého sněmU; geho
důwody byly tak razné, lak důkladně, že Řekowe
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geho učenosti odolati UemohaUce, konečnč wssech
roztržků se odřjkalč a 8 cjrkwj LatinskaU se
šgednotčli. To bylo neyslawněgssj wjtčzstwj,
alc také geho poslednj radost. Brzo tolčž po
šgednocenj obau cjrkwj upadl sw. BonaertUra
do nebešpečné nemoci, kterúž Ustawččné se zma:
hagjc w nocč od 14. na 15.Čerwence l. 1274
konec geho spasitelného anččnkowčmj Uččnila.
Stúr byl ZZ let. Bapež scim mU udčlčl po:
slednj pomazňnj. Geho smrl zpňsobčla wsse:
obchý zčxrmmek. Ra geho pohřbu bhly wssčcknť
šhromčxždčni bčskUpowé. Pochowún byl w kostelr
Framisskúnskěm. Noku 1482 prohlúsil geg
Si:tuš M. za swalc“ho a roku 1588 papež
SirrUš U. za doktora cjrkwe.

Nozgjmúnj.

Láska a jUctiwost k přehořkémU UmUčcnj
Púně byla U sw. Bonaoentury Uad mer wen
lčkčx. Qn si dennč něktrraU ťústkU geho rozgja
múwal. Qbraz Ukťčžowaného Spasitcle mčl
ustawičnč Ua očjch, pťed njm odbýwal modlčtby
swč bUď kleťe aneb Ua zemč leže. Gú nedaUu
fňm, že w řadč také oných lidj gsi, kteřjdse
stydj obraz uleřižowaného Spasitele w swčtnicč
swé mjlč, sic bych ti přčpomenUl slowa Krista
Búna řkachho, že se w den saUdný za tyšsty:x
děti búde, kteřj dse za nčho Ua zemť stydj. Txy
múš utedy gal se domeyssljm obraz Ukřižowané:
ho Wyťupitele w fwčtnčci swé; ale ťeťni mi,d

šňwotp Snatýche ul.
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proč tak zťjdka kdy pčed njm klekčxš? proč mya
fljš tak šezřjdka na umUčenj a na smrt geho?
Gest to důkaz lásky a wděčnosti k Spasiteli
twému? Kdyby některý člowěk šlústy ť tobč
gen polowic wsseho toho wytrpčl, co KristUš
Pún pro sebe wystúl, aneb kdybn dokonce pro
tebc Umťel, aby tebe od smrti wyswobodil, uou
gak asi chowal byš se k UěmU? Y proč medle
nechowáš se laké lar k Wykupiteli swému,
kt„erýž tť od wťčnč smrti wyswobodil? au Yspoň
počnč ode dnesska rojcc a wťelegi ho mčkowati.
promiň anť gedněho dne kleče před obrazem
gcho modňčth swau odbýwati; powzneš ěasto:
lráte za dcn oťj i mysli swé k nřmU a kra:
tinkau modlitbičkau geg o smilowčmj a milon
srdenstwj žúdey a proš, řka k. p.: Ukřižowaný
Zežjssi, smilug se nad númi! aneb: ljto gest mi
o Wkapiteli můg, že hťjchy mé Telxe na dťewo
kťjžp.přiwcdli. Qplakúwám gich š celé dusse,
dcy ať se gčch budaucně wystřjhšm; aneb, při:
tčchui mne o Spasiceli můge přčtč:hni mneč
sobč tan. lšskaU, kterčx Tebe na křjž pťio
cčchlae ať odpoňine dUssc mčx w Tobě na wějy
ročkůpp. dNikdo nem.ysli, pjsse sw. Boňaoen:
qu, že dlcnž U kjjže Spasitele žčxdného zisku
Uemťo. G.sili hšjssůjf, šde nagdeš důťlaed, abyš
hřqum fc zhrozčl,wida žqčloweťenstwj Syna Bme:
ho pro hčžchn na dčqwč lřjže umjrčd. Gsili kagjeje
mžhledě m newipnč,ho beršnka, tqk peqemjrnčmnohdo
crnjejhae posilnjč se, a.boš oršoe kagj:msti omžfiň.
fnčdssrl. Cheelč žiwot mčsti nýebožný, že Ugdaš
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ctnosti a skutkyneydokonalegssj. Gsialrjale dokonaťý,
můžeš, nč:sledUgeSyna iMatkn, w lúste w nť
přegjti. Slowem nčxbožné a Ustawičné pťipor
mjnúnj si Utrpenj Krista Zežjsse chrémj núš ode
wsseho zlého, a propůgčUge nč:m wsseliké dobrě;
zaopatřUge núm milost zde čafnč, w budancjm
pak žiwotě wřčnau sláwu a blahoslawenstwj.
Geho fwaté Utrpenj gest branaU k fpascnj, Uey:
gistčgssj pomocj w nebezpečenstwjch, lékařstwj
pro dUssi a cesta k prawé blaženosti. uo Kťjž
geho otewjrň nebe, ofwťcUge slepé, wodj chromé
po cestč žiwota a wszzuge gčch, aby dč:le krčxu
čeli. Křjž geho potčssnge chudě, krotj bohatč,
pončžuge pyssné a zničuqe wzmařilé.ae

Q wy wssčckni, kteřjž gdete cestaU, pozo:
růgte a wizte, gestli bolest gako bolrst mň.
(Blécč Jer. l, 12.)

Nesaudil gfem, že umjm něco giného mezi
wč:mi, nežli Ježjsse Krista kšzati, a to ukřťžo:
wančho. (l. Kor. 2, 2.)

Qde mne odstUp to, abych fe w čem
chlubil, gedčné w kťjži Búna nasseho Ježjsse
Krisřa. (Gallar. 6, 11.)

Bod stjnem toho,kteréhož gsem žádal, (pod
křjžem Wkapitele mého) fedčl gsem a owoce
geho gest sladké hrdlu mému. (ijeň Šal. 2, Z.)

Modlčtba.

Udrž o Bane Zežjssč Krisťrx! a zachowey
w nšš stčxlan pamitkn nax pčehořké UmUčmj da

Wee



604 Čerwenec.

smrtTwaU, abychom wdččnaU lč:skau Ustawičnč
si ge rozgjmalť a úččnky geho na sobč zknsili
kU wětssj slawě Twé, genž gsi za hřjchy nasse
Umřjti račil, genž gsi žčw a kralugeš na wčky
wčkůw Nmen

Tentýž den :

Žčwot blah. Hroznaty,
zakladatelc klásstcra Tcplského.

N. 1217.

Blahoslawený Hroznata byl syn wyfoce
Urozených a bohatých rodičů, kteřj gak se pjsse,
8 panUgjcjm rodem wéwod Českých žpřjzněni
bylč. thc geho gmenowal fe Sezima, matka
Dobroslowa, genž byla rodem Černjnka Hroz
nata narodčw se, držan byl za mrtweho, taf
že zarmaucenú mňteť giž porančela ho pohřbiri.
W tom ale přikročila žena, krerčlž při porodn
gj napomocna byla, a tak wřelými a rčxznými
slowy gj domlauwala, aby pacholčxtfo pannč
Marii, matce Kristowé obetowala, gegjž poro:
dem fwčt sofnojcen a ožčwen gest, že nebeskau
nadčgj rozčjlenň mrtwé dťcko na lokty wzala a
nad njm se modlila: OPane Jezn Kriste, genž
gsi se pro spasenj pokolenj lčdského wtťliti,a
abyš swět, ku wččné fmrli odfauzený, obžiwil,
Umřjti račil: wzkťiš medle mrtroé nemlnwňálko
toto kn cti oslawerné panny Marče matky swé,
genž odnenjčka m(x zaswěceno býti ku chwčxle
a slč:wč Twé, kterýž gsi požehnaný na wěky.e
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Ll an fotwa že domlmoila, okťalo wychladlé
tčlo a hlasitý plač zwčstowal žiwot mrtmehoš
nrw djtčte Nenadalý tento zčlzrak tak pronikl
dUssi bobabogně mč:teře, že se i hned na zemi
uwrhla, neywřrlegssjdjky Bohu aBanně Marič
wzdčxwagjc, leterčxžneopansstj daufagjcj w sebe,
gegjž syn gest Uassjm wzkřjssenjm a nassjm
žiwotem.

ley rodččowě nezapomjnalť, že synčxček
gegťch Hroznata Rodičce Božj žasljben gest, dou
pustil Bůb na něbo welké nebezpečenstwj. Stalo
se totiž, že si gedenkrňte Dobroslawa š dětmi
swými a gmenowirč š neysiarssj dceraU Wogr
slawaU a c? Hroznatau tenfrňte gesstč nemluw:
ňčltleem, trochn wygela. Mezi tjm co pokognť
swan cestu fonagj, pustčla Wogslawa bratťjčkax
š kočúru na zcm, rak že ho kola. pťegela. W
prwnjm ofamženj ncmyslilo fr ginak, než že
Ubohý celý porauchčm býti mUsj, ale ruka Púnť
byla š njm a rodččfa Božj, kterúž zafnanenci
swému žčwot wyprosila, i w tomto nebezpečen:
siwj mu ho zachowala.

Hroznatowo wychowúnj bylo přewýbornč;
wssickni snažili fr giž do mladistwého frdce geho
semeno bčxznťBožj a núbožnosti položiti, a to
wědomj w něm zbuditi, že Marii, rodičceBožj
zasljben gest a núsledownč swčtU i wssem roz:
kossrm geho umjrati musi. N fjmč to nen
padlo na neaurodnaU půdu, neboť Hroznata
slaUžil BohU od neyantlegssjho dčlťnstwj 8 búznj
a lčxskau, a giž zúhy gewilprawý smysl křesiam
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ský, který srdce geho činil saucitnéle žaln gčných,
Ucho otewjral cčzij núťku, a sUkU kU poma:
bčmj ožbrogowal. N nic méně trwalo gessrč
nčkolik les, než si Hroznata slib matky swé le
srdci wzal, ano než se žasljbil Nodičce Božj,
mUsil prwé nowé nebezpečenstwj přestčxti. Bjsse
se o tom nčlsledownč:

Wogslawa prowdala fe ža Qtlu, za wlčx:
daře mčsta Krakowa. Hroznata doprowodil
mladaU panj do nowé wlasti. Tu stalo se, že
gedenkrčxtena břth Wčsly š nčkterými sau:
drUhy rožličné fratochwjle prowožUge, bUď wlastnj
aneb cizj neopatrnostj do řeky upadl, kterúž
bo i hned w lůnč wln pohřbila. Nychle byla
Wogslawa žawolúna, ale wsseckasnaha Ubohého
zachrč:niti byla marnčx. Teprw k wečeru po:
daťilo se nčkrerým w plawčmj zbčhlým mladjkům
geg z wody wytúhnauti. Wogslawy radost wťe
dach, že gediný bratr gegj na žiwč gest, nedxi
se wypsati. Llle č lid diwil ,se welice nad neo:
byčegnau wčcj taUto. J tč:šali se mládence,
gak pod wodaU tak dlauho wydržeti mohl? a
když odpowčdčl, že se mu zdčxlo, že gakčxsi nad
mer sljčnčxpanj nad hlawU geho rUkU držj, a
wodU před njm zadržUge, tU rozplynUla se radost
Wogslawy a podiwenj lidU w chwáložpěw a
wssickni welebili SwataU pannn, matku milosti,
krčxlowuu milosrdenstwj a prostřednici mezi
Bohem a lidmč. Toto nenadále wyswobozenj
z očixtého zahynntj plomckklo dussi HroznatowU
až dor neyhlubssjch Utrob. Celé dťtinsiwj po:
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stawčlo sc mn na očč; teď pochopowal, gak di:
wotworn wrozťctelnosi Božj nad njm od na:
roženj bdťla, gak milostiwě krňlowna nebeš ho
w nennrbrzorčnťgssjch dobúch ochraňowala; a
pťetončm cčty wděčnosti, urlčwosti a lúskn, sljbťl:
že Marčč nryblaboslawnťgssj Panně,
ochranilclkyni swé zwlč:sstnj gakansi
slUžbu prokúžr.

Hroznata wřdom si slčbu fwého dospťl w
léta mUžnú. Zťwolopčscc gcho dňwň mU přca
wýborné swědectwj: dQn byl slawný, dj on,
wyfokým rodem, Učenostj i bohatsiwjm a weleb:
ný ctnostmč, slčťnostj mrawů a maudrostj. Qn
Uodporowal prožřelelnau ssrědrotau faždéhxo poe
tťcbného a nUzného, zarmaucených byl utťssatelrm,
sirotťůw otcem, utiskanýchpodporau a pod ha:
wem rytjťským ukrýwal aumysl l žčwotu zú:
fonnjmu. Bohu dňwal, což bylo Božjbo,wťelau
nčxbožnostj; krčxli, což bylo krňlowa, poslussnostj
a wčrnostj; blčžnjmn co,ž bližnjho bylo, roa
zumnau lňskau.((

Qpatřen tak wýbornými wlastnostmč odesscl
Hroznata do Brahy, kde w krňtkém čase kww:
sokým důstognostem pťčssel, a š knjžaty Českými
welmi dobťe byl. Nle pro hlučm5 žčwot U dwora
knjžecjho, a pro prčxce áuťrdnj newzoomnčl si na

slčb Rodiče Božj Uěčnčný, a kdšz si napotomgednu z fslechctných dcer wlasten ých za man:
želku pogal, zdúlo se, žc na slib auplně zapoa
mnčl. Neboť od té doby byla geho neywčtfsi
taUha syna mjti, tteréhožby dťdicemswého gména,
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swého bohatstwj, fwých rtnostj Učinčti mobl
Ale prawč w té ,dobť, kdhž bo po nčkolika
letech manželfa přeslččným snnačkem oblažila,a
on giž na wrchU swého sstčsťj se domnjwal,
prňwť w té dobť rozpausstěly se wazby, lelerý:r
mi na swčt Uantčm byl a které zlomiti bUď
žécdnaUchuk anrb žúdné srdce nemčl.uDčdic,
saktanžebnč očekčxwaný, Umťel a w mcilo dnech
odessla ža njm žalem a bořem Utreipena matka.

Tak rozkotaly se pogednan ty neykrúsnčg:
ssj nadčge Hrožnarown. Qn, hlawa sslechetného
gména byl bez djtěte, magirel welleého bohatstwj
bez dědice. Qn bol teď osamělý a talo oon
sstěnosť od každé milugjcj dUsse nUtčla ho k
přrmysslowánj, ro by nynj Ž taf welkým zbo:
žjm, krerým bo Hospodin požehnal, dčlati, nač:
by ge obrútiri měl. N tu wstanpil mU mnohem
žiwřgč, než až posnd slib geho na očč, i slowa
Pňnč mU připadla řkachho: že kdo se neod:
řjkň wsseho, rož mň, Učednjkem geho býti ne:
může. N že bo wjre žčxd.nň žena a žeidné djsč
na zbožj geho nepantalo: Uzawčel pro wyplnťnj
slibU swého a Uro spasenj swé klčxsster založčti a
geg na mjsto djlčte dčdčcemswého statkUUstanowili.

Z gal se i hned mjsta k tomU cjlč pohodl:
ného hledati, a nalezmxw dono mjsto, kde až
podneš klčxsster.ee)le Uebi se pne, padl na kolena
a modlil se řka: wBože, genž gsi se z Marir
panny narodčti rélččl pťčpraw si na tomto mjstě

w) W leenslem kragi luodinu od Maria stých la;nj, lii
mjle od baworských hranic, na nyfoké planině
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pťjslUssné k slUžbě swě obydlj. N pomodliw sr
wstal, Uchopil rýč a hlUboko zemi pťeryw nč“:
kolik kossů prsti z mjsta, fdež zúkladowé se klústi
měli, odnesl. Jdalise chutčdo djla; prúce seda:
řila pod zprúwau Hroznatowau pťewýborne,Božj
požehnúnj ždúlo se š njm býti. J súm lčd byl
pro stawenj nowého chrécmu tohoto nadssen, a
fwatost a zaslUžitelnost tohoto podniantj tak

o hlUboce w dUssi geho wčžela, že, ačkolč každý
dělnjk poukčczún byl, aby si sám po skončenč
prčcci z mjsy, w kteréž penjže ležely, msz swaU
wzal, žúdný předceche newzal, než co myslil,
že zaslaUžil. NokU 1196 aneb na počútku nč::
sledngjcjho rokU byl klússter we wssechčástkčcchUkon:
čen. Hroznata nazwal geg dle bljzkého hradU
Tepla a odewzdal ho ťeholnjkům, zúkona Pré:
monstratskěho. Prwnj bratťj přssslčzklússteraStra:
howského. Hroznata dal gim knězeJana za opata.

Když dokončxn byl klčcssterstalo se, že papež
Célestin lU. do wssech žemj poslal wyzýwage
ryljře a púny aby chopiwsse se zbraně do ža:
sljbené země túhlť a swaté ty zemč krwj Kriux
stowau zbarwené z rUk Mohamedanů wytrhli.
Mezi pčcny Českými, kteřj papežskémU wybjde
nutj zadosř Uťťnilť, nalezcime zegména blahoslau
weného Hrozňatu. Smrt gedinúčka geho a
manželky Usnadnila mU wywedenj aUmyslU a
probuzený cit núbožný činil mU to podňčknutj
milé a přjgemné. Než se Ua cestu wydal, oda
kčxzal klússterU skoro wssecko zbožj swé, a aby

w pokogi toho požjwati mohl, d:xl čposlednj
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smau noúlčdtaké od knjžete Gindřicha potwrditč,
genž nadémj to gesstč rozmnožil Mezi tjm co
Hroznata na cestě byl Umťel Gindřich a pon
dobalo se, že w Čechúch o wladu welké a tUhé
boge powstanan Hroznata boge se gednak o
swůg klasster, a gednak wlasti radaU i ramenem
swým přispěti chtěge, nawratil fe opčt do Čech
Šel ale přeš Řjm, kde si od swatého otce wya
prostl,d žc klú.sster pod swaU ochrann wžal, opau
tům Te.p.rlským Užjwňnj ozdob biskupských prox
wolil a. odmstků wssem hčjssnjkům Udčlil, kteřj:
by w, den wýreočnj poswčcenj chramn kagjcnč
do Teplé připutowali

Hroznata nawrútčw se domů nalezl skUt.eč:
nč celc Čechh pobanřcné Brzo wssak se gerho.a
radau a pomoq baUře utissila a opět fe swatý
mjr po kragňnúcb rožh.osiil. W tom čase owdo:
wěla také Wogslawaa a nawrč:lila se do wlasti.
GsaUc panj bohalwgna, tak welicc si libowala
nčxbožně obcowč:nj bratřj w lelassteře Tepelském,
že konečnči bratra žadala, aby podobný klasscer
pro panny a wdoroy w Čhotčssowě založil.
Hroznata. rňd. .wpplnil wůli rozmilé jsestry, zwlússť
an tak.k dle. tomu swatému drúhnč nčxpo:
mocnčlj byla.j Noku. asi 1200 byl klčxssler tento.
dohotoween. Prwnž, festry„ přissťy z klňsstera
Dofsanskěho ,u Litomřřic; řadU gegich zwčtčily
Wogslawa a sestra gegj JUdita

Ze se Wogslawa a Jndita do klásstera
dalo, to Upamarowalo Hroznalu na slib: že
totiž.ebrannan. rukan do swaté země poputnge.
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ijx alxr pxuasklyx ďoslčáňj ewAždč),jrmxýnllx s.
marňďm“u src!črtxilurtouiUřě Ullpřruťčmjďhl: j J7 úžaole
wťel aúplný dďýhtssk mUedčltk, oďjýapežřck rčxuřýďs
zúkjonřťjr wzjťt, a7 tjn“t způsobčin slibls sdúřdchck

dosřéltl. Z pokjdiréx ňckfsřcky,rzňlčžitšstť sřďťtskčš
wydalx se bezx prodlřnjx naf cčstns. Pásrsežř CU
lestčnxraewssař giž nax žčwčs nebhleo: nxtjsto nčhš,
panoweal Jn,no,cělch 1ell.aTořňUxtéďy wickúleawďše
waluj weéssfrrée xýsčjho“dyuodp detťifsiwjck siúéhož a žřš

tu w tpu dny sljbil do swatk zčmč putořůátiš
ale pro rozličné ďťpkčxžkďxslibils fplnčtč neiňohlž
žr dwa klásstěryx“založilaa?nadal, tčď alč žeejabys
pokoge gčm zahétgw“l, a frlďčd,o,nijj sňckčňUňofogslž

fčmlxdo zélkoňa wstawčliďchčešxixpřosj ledy,xabýs
swatost papežskuči;tUto: odbkiš,gťžs Pářiušpřsňňfss
na smenUžasljbčné pxaňukkřjžow?špřigwecžutk?rčxčil.
Swatý ptec Uspúkdřǧilš hox“ strákiiěl sliblš ťfňe:š
xžee owssem!každěmié wokno, gestl slkběm““fé weúe:ť
zalťs kdo alex šu erwčilčňjaň, fwatěT cjťťwr. ččlsxčýx

slib mčnj na:x slčbp wččňýžx Bohn! mečlešssjš msežeě
nerUssja slpibndfweťhd.eť Nas to odčl hd fňřň lďš
raUchoezélkdřsnj; ai?nčdf ďůkuž,exžě 8 taúx“zeňťnáňxť
auptneř stoko!šeťře gťst, i un?apořdfǧúhčňřaohtdp túhsswečtil.š

Kdyš:Hr“oznata oď papeežč wdhfstl,eaeŘůxš
wodčj wenkux čekagjcjl hox Uzřexlsxš rqussrk snčljoče
bjléňs,x: ssoxd?ťďčlčiseewelsreš ňeboix tal“owéš zňlťdiýf
sexňeňUdčllie; nčkteřsz nčch se radoibčrli, r(ěktrřj
plakalč. Hletxřžňřxtčxeatťfsil ge co nehlaskařšťgill
mohk, tak gak otec djtky,swéFtessjwňx: d)Nčlsiakb
te,eďrprawil k nim,ǧwždyť tato zsnťna Uestčiláulse4
bez wůle Božj. Swegjťx“ pféaňck: Bežťl mnřfš nta“r
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čehož Uččniti nelze. Chwalte radťgi Hospodina
w skUtcjch geho, kterýž powolúwú ť těch wěcj,
gichž nenj, gakoby byly.(e Hroznata nawrútil
se teď opčt do Prahy, kde gesstř wsseligaké řju
zenj mčl. N zprawčw wsse Ubjral se k domo:
wU. Mnozj pčmi doprowodťlč ho až na mjsto,
kde ho lidé gebo čekalč. Zde wsseho dobrého
mU přegjce, rožlauččlť se w hlubokém pobnmj.
QU gel nčgaké okamženj xo hludoké mysslénky
zabrčxn décle, pak ale popogel, neboť přemohly
bo cčth a slzy twúř mU zarosily. Když dost
daleko býtč se domnjmal, wžtúhl ruce k nebč,
djky Spasiteli wzdčxwagr za Udřlené milosti, a
prose, aby co tak mčlosrdně š njm zapoťal, také
dobroliwč kU koncč přiwéstč rúččl.

Přňtelé a bratřj ijtalč přjchozjho8 pa:
trným pohnutjm; flzy radostikanulw gčm z očj.
Také Hroznata radowal fe ro dussč swé. Geho
flčb byl zplnčný, gebo občt dokonanú. Křjž,
který na se wložčl k bogč š newčťjcjmč, trn,
křjž by,l od nčho wzat, zato ale wložil se mU
křjž, kterýmž se k Ueywčrněgssjmu núsledowčxnj
Krista Pčxna zawňzal. Teď nepotřebowal che
bogowati ocelowau zbranj š nepřately, kteřj
hrod Bčma, kteréhož neznali, zneUcrjwalč, ale
bogowati mčl súm še sebaU, ra še swými núru:
žčwostmi zlýmč, aby marnýmč žčxdostmi nepoa
sskwrnčl hrobu, kterýž si žčwý Bůh za obydlj
royroolilu Tak stal se rytjř swětský bogownjkem
Krčstowým, a zagčsté že wčrným bogowúnjm
wjtčzně palmy w unebrsich dosč:hl.



Sw. Hroznata. 61 3

Hroznata wsťaUpčwdo zúkona, stal se pro
swět gaksi mrtwým. Wesskeré geho mohowitě i
nemohowčté zbožj, wygjmagc odkazw pro přútely,
pťijzné a slUžebnjky, přťpadlo klčxssteru. Qnat
Jan nemoha se zúležitostmč swětskými zabú:
watť, odkúzal Hroznatowi zprúwu statků klcisssera.
Nerad se Hroznata tomU podrobil, a gedčnéooa
wčnnost swaté poslUssnostč přemohla geho pokorU
a skromnost. J bylby štěšj opat mUže hodněg:
ssjho nalezl. Neboť Hroznata dčlwal bratřjm Uc:
toliko přjklad neljčené pokory, bohabogného smý:
sslenj, a obětťwé laisky, ale wssj silaU se zprúwy
wsseho šbožj klňssernjho Ugal, kteréž pod geho
pečliwan rUkan se rozmnožilo, mnohé wýhody do:
stalo, a před mnohýmč nčxwalh zlými se Uchránilo.

W tom dossly dny Hroznatowy, bljžilť se
cjl, kterýž mU Božskú prozřetedlnost wytanla.
Ze alc wesskerý žiwot geho diwu plný byl,
mělo se také i w Uoslednjch okamženjch geho
přebýwňnj na zemi Ukúzatč, že rUka Pčmč di:
wnými a newyjstjhlými cestami geg wodj. Když
se gedenkráte nedlaUho před swau smrtj w Cho:
těssowč zdržowal, Upadl do nemoci. Sestry pe:
čowaly laskawě o mileného bratra, a Upřjmnč
ho obslUhowaly. TU wytrhl se núhle ze sna
a gako U wytrženj wolal: xNy hle, gjmagj
mnc, nepřéltelé odwúděgj mne.(e Ubezpečowaly
ho sice, že mezi swými gest, a nččeho co bč:rť
se nenj; geg wssak trUdnčx mysslěnfa neopUstila
che, že UčlsilnaU smrtj žiwot swůg dokonň.
Pozdrawiw se nawrátil se opčt do Teply,
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wssak gens maličkox se pozdržcl, anťx stckkch w
Hroznětjně ohlxédatč si pťcdsewznl. J wťďťllx
že to bUde poslednj resta. Na drnď ňllatxňeďťe
wstaupenj Pčxnč oččstil se w swaté zpowřdi al
posilnčn neyswětčgssj swňtostj, pťčprxawosoal fe
na restu. Qpat požehdnal ho. Hroznatae prosill
bratrů, aby se za nčho modlilč, a beš přestěeeňjll
aby se modlťlč, pak poljbiwx gr, wnďalj sex f
Hroznčtjnu, prowňzen gen od gedinéhoeslitžělw
njka. Bylať tox siUtečnř geho posledňjf cestčtx
Nexořéereléugehxožnékreřj ryrjřč okolehrebxskěho: údx

zanewřewsse norr nřho, že nčxbťhkřml gřgťche n“ůe
Hroznčtjn odporowak, zapřjsčxhli se, že skwae
něm pomstj. Jj čjhalť na n,ěhšoxtčlk“dlauho, a,žč
se gčm, k“onečnť:dptodaťilo geg aUskbčnř,gjtč!,Teeďll
wlékli geg, gakr se wyprangee, doxKňčSberrkU,
do prwného hixeaidšlleaw Chebskč,mxokokj, aAwthssťl
geg do temnéhod wčšenj, takďlanhadx gegjhladelňš
a žjznj dnořťti Uzawsxelč, ddkčxdbd fexx welčkňiřx
summaUx penťzl newyplatil: Nlc“Hrozmatú:x gčňžx
nic ginéhoxsi nepřčxl, nežěxgenxx:lmťjn“xpro, SBU?
sitele swxého,tomn požadowňnť w swatémxhř!řwst
sluchU xnedčxl, odbllodlěma radčgi tol nčxžxhďrssjnkstk:x

než zločťnčůmijtčšstwjx dopřjti. Yl,eexbllřčllřjzwč:exe
dauce otce, pťjtele i břatraeswéhox wtxoh:eldeěxňxl
wčzenj,u nedťdli sexupokágirč.e J!wyxnaklňdaiťewssc,
aby žňdanau summu sehňali; modlftkšala a!j flzylu
br,ly gegich potrawau wc dne w nocť. Nežx
wssak wsse se w pořúdek Uwedlo, Umřel Hroznata
šhrourenustrastmčžalčxřeedne14:Čerwaemrrokň 1217M
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Posmrnti, prawj se, zgewil se w nebeské zčlři
služebnjkux swémU, pťikažUge: aby rychle se do
Teply wydal, a bratřjm wyřjdil, aby se ne:
siarali wjre o geho wyťaUpenj, že giž zbawen
gest ant žiwota, to gediné že si žč:dčx,aby dlr
cjrkewnjho obřadu pochowún byl. NúmjtkU
slUžebnjka, že sedč na wysoké wěži, newj, gak
se dolů dostane, wywrútil zwččnělý eřka: :ano
okowo Petrowy otewťel, a ž wťzenj ho wy:
wedl, také tebe zprowodj na cestč pokoge.e
Uwěžněný domnjwal se, že snj. Wida ale, aU
ofowy wedlé něho ležj, a že swoboden gestn
nepochybowal déle o prawdč zgewenj, a poznaex
mrnaw se sw. křjžxem, skočil š wčže, a dostal se
ssťastnč k zemi gako od angelů nesený.

Smutné nčcwčsstj o aumrtj HrožnatowU
naplnilo břatřj nňramnau bolestj,kterčc neyprm
w potoku slz se gewila, pak ale w chwalxoťr:x
čenj zwěčnřlého přessla. wadobrý Qtče, prau
wilč, kdo byl pokornčgssj, kdo nňbožnťgssj, kdo
poslussnčgssj tcbeš? Q ty dobrú dusse! genž gsi
slawný bog bogowal, chtělš nad to gesstě žťwot
swůg pro Krista a proe bratrn swé položiti,
abh tč ničehož neschúzelo k dosažeunjkoruny wťčné !c:

To a podobné wčri mlduwilč bralťj.Nčlhlex
ale zwolali gako gedněmi ústy: ):Bogďme au
donesemr milého tatička do lůna geho kosřela!((
J ssli smntnč ke KnčšberfU, a zaplatčli za
mrtwol tu smnmu peněž, kterau žiwčho wykau:
piti nemohlč. Mrtwého nalezlčj bez porussenj.
den rauchemu klússternjm, páš okolos beder
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mage, podobal se spjcjmu J položčwsse ho
na mary, neslč Uctčwě do Teply, a nochowalč
při nesmjrnem šhonu lidj oplakawagjrjho osce a
dobrodťncr swěho, w kosiele klčxsslerapřed welkým
ollčlřrm, kde až podneš odpočjwň w rakwi ka:
menné, čekage bUdachho wzkřjssenj.

Nozgjmúnj.

Na blahoslaweném Hroznatowč widětťgednak
moc a sjlu flčbu: a gednak powťnnost, co slj:
bcno plnčti. Gest mnoho lčdj, kteřj wsseligaké
slčby dčlagj, zwlňssť když w lčžké nemoci gsau
aneb Učgaké protiwenstwj na nč se walj, aneb
když Učkdn zwlússlnj nňbožnostť se rozehřegj:
ale když se gednčx o splUčnj slčbU,. tu býwagj
bUď nedbalj, buď lenčwj. Nčkleřj docela ge za:
nrdbňwagj, aneb chtčgj od knčžj gich wazeb
zprostčni býlč; gčnj zaš odklčxdagj ge splnčlč gak
gen možmi na dlauhé doby, ačby gich snadno
hned wyfonati mohli. Pamatugte si to wssťcknč,
co wňm tUto powjm: BohU se něgakým slibrm
zawňzalť, gest wčc Bohu mťlú, núm Užitečnú,
blčžnij prospčssnei. Neboť tjm pautč: se nasse
wrtkawň wůle, a zasljbený dobrý skutek stane
se gistčgť. Než ale nčgaký slťb učinjme, mn:
sjme wrlmi pozorně Uwčxžirť, zdalť také slibU
swémU š to budeme dostútč, zwlé:sslč kdy se
gedněe o slčb, kterým se po celé žiwobytj zawčx:
zati chceme. Mimo to nemčlme mnohé sliby
na se brúti, neboť tjm bychom mohli swčdomj
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swé welmi znepokogiti. Učiniali gsme ale gaký
slib, gest nasse powinnost geg swatč zachowatč,
sic bychom z toho měli břjch, bUď smrtelný
aneb aspoň wssednj, dle obsahn slčbU, kterým
gsmc se žawúzalč. Wždyť Uikdo miš k slťbU
nenUtj, gest to wčc zcela swobodnú, tedy kdo
sljbil, a slibn neplnj, gest lhčlř. Protož také
pjsse pjsmo sw.:

thž slib Učinjš Hospodinn BobU swémU,
nebUdeš prodléwatč fplniti ho, nebo wyhledá:
wati bUde toho Hospodin Bůb twůg, a bU:
dešlč messkati, bUde tobě poěteno za hřjch. Gest:
liže nebUdeš chtjti sljbitť, bez hťjchU bUdeš. Což
pak grdnan wysslo že rtů twúche to zachowéxš
a Učinjš, gakož gsi sljbil HofpodinU BohU
swémn, a z wlastnj wůleústh swými mlUwil gsi
(Mogž. 23, 21uo23.)

QbčtUg BohU obět chwčxly, a plň Rey:
wyšssimU sliby swé. cZalm 49, 14.)

Sljbilli gsi co BohU, neprodléwey splniti:
neboť neljbj fe gemn newěrné a blňzniwé flibo7
wěmj. Yle cožby koli sljbil, splň. Nebo mnohem
lépe gest neslibowati, Uežlč slibU nrplniti.
(Kaz. 5, 3. 4.)

Modlčtba.

Q neydobrotiwčgssj Bože a Qtěe nčxš!
wžbudčž w dUssi nassj žiwau horlčwost po spra:
wedlnosti křesťanskě,a Utwrď wůli nassč, abochom
netoliko to, co dobrého gest, milowali a chtčli,
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Uýbrž také to rcidi a ochotne wykonáwali k
oflawenj nepfwčtčgssjho gména Twého, skrše
Ježjsse Krista Péma nasscbo. Ymen.

Dnee setakčfwělj w Řjmě fwlJuňa, wogáfa a mučedlnjka; w
Sňnodě sw. Foka muťednska. W Ylerandrič fwj Hetaklh biskupa:
w Karsa čUčfw. era biskupa; w Nowokonu swl Feli:e bjsiupa;
w Ycikunisw. Bagcn uflypannh; w Btirii sw. Opatiana blslupa;
w Dawentrři sw. Marcellna kučzr a m. gj sw.

15.

Žčwot sw. Gčndřčcha cjsaře.
R. 1on.

Sw. Gindřich dyl knjžedokonalý a swatý.
Qn mčlowal Boha a swatau wjru srdcem U:
pťjxnným a neljčcným, byl sprawedlčwý a do:
brotčwý, hčlgil zmužile prčxwa Božsičx č lčdskčx
a wynasnažowal se wssemožUč swčtlo wjry č
tčm nétrodům roszjtiri, které až posUd w temo
nostech modloslužebnosti wřzely.

Swatý Gindřich od fančkých nazwčxn
mibožný, narodil se dne 6. Kwětna rokU 972
w Nbachu. Qtec grbo byl Gčndťich přjgmjm
Krúrky, doéwoda Baworský, matka ale Ǧčfela,
dcera Konrčxda wéwody Burǧundského. Nčlbože
nj rodičowé Uwažngjce, že Uenj dražssjho po:
kladU nad dobré wychowňnj, swčřili synúčka
sw. Wolfǧanǧowieď, biskUpowi ŘezenfkémUue od
nčhož še wssj bedliwosij wychowáwčm a pěsto:
wčm byl. N Ginřich mage dobrau wůli a

oše)W Čechách swa patroncw nazwán, an Prahuz swčho bče
siupstw1 ptopustlť, a ďisiupa si zwoliti g1 dowolil.
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rozum otewřený, rčxoUklčxdal blahoplodné Učenj
biskupowo do srdce a rčxd wessferý žiwot fwůq
dle nčho řjdil a žprawowal. ij se stalo, že
mezi oběma welké powstalo pťčxrelstwj. Biskup
milowal žčxka co fyna: a Gindťčch zaš bčskupa
clil co otce swého. u ano se bogj Boha,
wčxžiti fobě bude přčxtelstwj dobré: nebo dle
nřho bUde přjtel geho(( (Eccl. 6, 17.)

Po fmrtč Gindřťcha Krčxrkého rokU 995
stal se miš Gindřčch wéwodau Baworským.
Pakli kdy wčrného přjtelr a Upřjmné rady po:
třebowal, bylo to prčxwě nynj, kde se w nowé
powinnosti Uwúzal, agiž netoliko o swé wlastnj
blaho stararise měl, nýbrž i o blaho poddaných
swých, a to o blaho časné i wččné. Me sw.
Wolfǧanǧa giž nebyloj mezi žčwýmč; gižuasi rok
dřjwe, než sw. Gindřich otcowský stolec nau
staupil, byl ho Hospodin na wččnost powolal.
Gindťich tu ztrútU owssem welmi těžce nesl,
w pewné Uaděgť, že otcowský přjtel gcho požj:
wú radostj wěčných, chodil fdykoli mohl ku
hrobn geho a tam fe š njm w modlťtbč radj:
wal, tam maudrosti wyhledciwal. Gednoho dne,
když se opět na hrobč fw. Učitele modlil, pře:
padlo geg spanj. J zdčxlo fe mu, že wťdj bi:
skupa w slč:wě nebeské, an mu ponange, aby
se na stčnu chrňmowau podjwal a co tam nae
dsčmo četl. Gindťich probraw se ze sUa, Upťel
oči na stěnxu, a četl slowa: Ul)og Zexee to gest:
po ssesti. J nemyslil ginak, než se mU tťmi
slowy pťedpowjdú, žr po ssestich dnech umře a
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protož se gako pobožný křesťan š neywťtssj
skrausscnostj na hodťnku smrti swé přťprawowal.
Když ale ssesř dnj minUlo, a on nic méně pl:
ného zdrawj požjwal, domrysslcl sr, že slowa
ta ssest nedčl, pak ssesi mčsjců, a konrčně na
ssest let znamenagj, a že zagisté po ssesti letech
Bůb bo k fobč powolú. Broto neUlewowal
w borliwostč swé anč oři neymenssjm, nýbrž
Ustawtčně se kňl, wsselileé dobré skUtkn konal,
powinnosti swčl,w powolňnj swědomitč plnil a
saud bUdach bež přesřčmjna myslč měl. ij
se mysl gebo w bcižniBožj UtUžila, w ctnostech
zdokonali!a. Po ssesřč lctecb ale Ulečxzalose, ro
slowa ona znamenala, bpl lolčž Gindřich r.
1002 po fmrtč Qtty ljl. za cjfaťe Německébo
wpwolen a dne 8. Čerwrnce w MohUčč slawnř
korunowčm.

Gčndřčch wědom si gsa swé Upřjmné wňle,
Uwúzal se bez rozpakn we welebnaU dňstognost
swaU. Qn nikdy nezapomčl, že gedčné Bohu
za swě Uomyssenj mčxco dčkowati, a že ta wznee
ssenčx důstognost gediné k tomU konci a cjlč pro:
půgčenčx mn bpťa, abo pixede wssjm hledčl čest
gména Božjho oslawčti, blaho swých poddaných
Upewnitl, a sebe samého zdokonaliti. J oamět:
liw tedy milofrdenstwj Božjho modljwal se rúd
a často, a to netoliko za dne ale č w noci,
rozgjmňwal si bež přestcinj zčxkony Božj, a po:
ťádňwal dlc nich wessferci fwčx myfslenj a
žéxdostť. Gebo důwěra w Boha byla newy:
wratnci, geho pokora nadpřirozenň. Geg neo:
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slepila slčxwa eneywyšssj důsiogrlosti swětské, leč
byla mU podnčtem, že tjm horlčwěgi po slčlwč
nebeské taUžil; a bohaté důchody neuťinily ho
fobřtliwcem, toliko o swé pohodlj dbagjcjm, alcu
brž byly pťjččna, že tjm sstčdřegi rozdúwal, čjm
hognčgč mU Bůh žehnal. szlússlč prokazowal
se ssrčdrým ke kostelům a lelčxssterům, gčmž plný:
ma rnkama pozemské zbožj rozdúwal, aby si
wččného zakauptl. J mohl wssjm prúwem ťjci:
oHospodine, milowal gfem okrasU domU twého
a mjsto obýwúnj slčxwytwé.e (Zalm 25, 8.)
Ze takowčx nadobyčegnň a neslýchanú sstčdrota
sobčckým a lakomým přútelům a pťjbuzným
geho se neljbčla, že dobrotiwému cjfaťi proto
spjlalč dotců mnichů,e že ho Uenčxwidčli a roz:
ličmi pťjkořj mU dělalč, nenj tťeba mnohými
slowy dokazowatč, Uebok člowčk lakomý a penčz
chtiwý gest wždy člowčkem neynesprawedliwčge
ssjm, neynemilosrdslčgssjm. Wssak sw. Gindřich
nedbal na žehrčmjpřijženstwa swého, nýbrž to,
co Uznúwal býti spasitelné, fwčdomitě wykončcwal.
Zato byl mUBůh pomocj fwau we wssechpotťebňch
přjtomen, pomč:hal mU nepřútely domúcj i cčzé
pťeméchatč, žehnal ho we wssem podnikúnj geho,
a wyljwal wždy nowé a nowé milosti na wčr:
Uého služebňjka swého.

Sw. Gindťich, gehož neywčtssj tauha byla,
BohU se ljbiti, wynasnažowal se wssemožnč
stčlti se dokonalým ničehož neopomjnage činčtč,
což k tomU cjli bl:“žewede. Proto ssla mU také
prawda nadewssecko a byla mu i tenkrúte nad
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mjru mtlčl, když mn nrdokonalosti Zeho a po:
klesky wytýkala. Z tťch pťjčin odstranil od
sebe wssecky muže nesslechetné a aulisné, pčed
pochlebnjky Ucho swé žamykal, a Utrbačům sluchU
nedčlwal. Muži toliko swatj a dokonalj byli
geho radamiz Mcžť nimi wynikalť zwlč:ssť sw.
Qdilo, opat Kluniacenský, sw. Burkard, biskup
Wormský, a fw. Hcribcrt arcibiskup .skoljUský
nad Nýnem a mnozj gčnj. Wčdělť zagisté, žc
zle fe wede nčxboženstwj a cjrkwi, kde knjžata
zlé rčxdce magj. W obcowúnj š tčmito mUži
zdokonalil fe Gčndřčch nad mer, tak že si nfc
tak welice ncpřúl, Uež zbawťti se wssech pozemn
ských sťarostj a podobnč gim gen o to gedno,
což potťebj gest se starati. J žúdal skutečněwe
Berdčně do klčlsstera. Swatý Nichard, opat
klčlsstcra sljbil ho přigmaUti, pakliby dlc přj:
kladu Kristowa a tak gak toho zúkony klčxsster:
nj žčxdagj, až do fmrti we wssem poslussným
býti chtěl. Nadostně sljbčl sw. rjsař, že bez wý:
mjnfy wůli geho fe podrobčti chce. TU prawil
opat wúžnč a welebně: xMčx wůlc a rozkaz
gesť, abyš i budaUcnč řjssi zprawowal a bedli:
wostj fwan a trpťliwostj na časném a wěčnčm
blahU swých poddaným pracowal!e Ta odpowěd
zarmautťla Gindťicha; než že sljbil nodrobiti
se, Udusil w dUssi taUhU po klčdsstrrnjm žiwoo
byti, a opčt gako kdy gindy o wjrn, o cjrkew
a o swé poddanč co neypeťliwěgi fe staral. Ze
pčn, křerý gako sw. Gindťich swčtu odnmjrati
se Učil, a wsseckysmysly swé gedčně Bohu slaUu
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žitč nUtll, že takowý pčxn na hrUbé tělesnosti a
na smyslných rozkossjch žúdného zasljbcnj nemčl,
ba mjti anč nemohl, rozUmj se samo sebau.
Proto nčrm také diwné nebude, že Gčndřčch Že
swau chotj sw. KUnhutaU w pannenské čřstotč
a ustawičné zdrženlčwostt žčw byť a že tedy
umjrage wssjm prčrwem choť swan přjbuženstwU
Ueporussenau nawrútčtč mohl řka: OYy tuto zde,
mnť od wňš, aneb rařčgi od Krčsta žasnaube:
nau wracjm Bohu a wčxm neposskwrněnau!e::e)

Mezi ljm dossly de žčwota swatémUGin:
dřčchU kU koncč a pťčssla doba, že se še swčtem,
kterému w dussi auplnú wýhost dal, i tčlesUč
rozlauččti mčl. Geho zdrawj poderylo se Ustau
wťčným dussewnjm itělesnjm namúhúnjm..Roku
1024 byl o Welkonocech gesstč w Maǧdeburce.
stuď odebral se na č,č:mekGrona bljž Gšto
tčngu. Zde se nemoc geho přčlužila,i znamenal,
že fe hodinka poslednj bljžj. Co wčrný katoljk
přčprawčl se co neypilnťgi na to okamženj,
přigal sw. swňtosti š neywěrssj skraussenostj,
nawratčl gak gsme slysseli, neposskwrnčnau choť
swau pťijzenstwu gegij, a pak Bohem gedi
nc se objrage, skonaldne 14 Čerwemer.1024
w 52 roce wěku swčm a w 22. panowanj
fwého. Boch.owčm byl w Bamberce a iž rokU
1152 prohlňsil ho papcž CUgen lU. za Fwatého.

ee)jWťž šiwá sw. .mulhutp dm 3. Bčdzla.
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Nozgjmčxnj.

Sw. Gčndřich mčl gen mUžc dokonalé a
swaté za přč:telé a za rúdce, zlých ale a ne:
sslechetných welmť pilnč se strančl. Kdybychom
se tebe optalč, 8 kým neyradčgi ochgeš, gak na
to asi odpowjš? Múš rňd takowč mUže, kteřj
tč cestU Ukangj, ktrraU by si mčl choditt, a
kteřj tč na powinnosti lwé Upomjnagj? Gsau
to milj lidč, kteťj tř činěgj pozorna na poklesky
a na wady twé bez obalu prawdn do očť
tť mlij? Slýchúš rčxdmUže, kteťj radčgč o
BohU a o wčrech swatých rozprčijwagj než o
wěcech swčtských a marných? kt:ťj pamčtlčwi
qsaUce bUdaucjho saUdU radčgi se kagj, než we:
selj; radčgč plčxčj, ncž se smčgj? MlUw křesťan:
skč: dusse, mluw, co na to odpowjš? u Paklt
fe stydjš zřegmaU odpowčd dčxti, gčx tč pomohU.
Ty neyraděgi mécš wůkol febe lčdi wefclé a
bugné, kteřj nikdy na Boha nemyslj, nikdy o
BohU nemlij; kteřj tč žerty a ssprými swými
wyrúžegj, a weselau kratochwjlč ti působj; kteřj
wssecky wady twé wymlamoagj, tobč pochlebUn
gj, wsse dle fmysln twčho dčlagj, slowemulčdi
rakowého rčxzu a powahy, gaké ty sama gsi.
Tobč se neljbj člowřk chudý a nUzný, protožc
tč přčpomjmi marnosti tohoto fwčta; neljbj se
ti ncmocný a chorý, protože ti Uwčxdjna mysl
kťchkosttěla twčho; neljbj se ti fprostý a starý,
prorože tč napomjmi, abyš pamatowala, že před
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Bohemwssickni sobč rowni gsme. N wy oscowé
a wy hospodciťowé tažte se bUgných dčtj a szstlé
črlčxdky š kým neyradčxgč obcugj, koho neyradčgč
wůkol scbe mjwagj? Nepowjlť wúm, deyte pou
zor a zhrozjte se Protož kdokolč dUssi fwaU
od hťčchU chceš uchranitč a k dokonalostč kťe
xťanské přiwéstč, wzdalUg od sebr, gako fwwtý
Gčndřich, lidi bezbožné a pochlebné, a xoliko 8
dobrými ochg a zachúzeg; nebo:

S swatým fwatý budeš, a ď mužem ne:
winným newtnný budeš, a š wywoleným wye
roolený bUdeš, a 8 pťewraceným pťewracený
budeš (Žalm 17 9.6)

Wodlé možnosti swé ssetr fe bližnjho swého,
a 8 maudrými w radU wchazeg a š opatrný:
mi rozmlauwanj mjwey MUžč sprawedliwj ak
gsaU spoluhodownjci twogi a w bázni Božj buď
chlana twčx.(Sčrach 9, 21. 22.)

We wssem obcowémj wassem swatj bUďte,
nebo psčmo gcst: Swatj budete, nebo gá sma:d
tý gsem. (l. Pet. 1, 15, 16.)

Modlčtba.
Q, wččná prawdo, Qtťe nebeský! Popatk

mťlostčwě Ua nč:š na syny swé a wťz gak wčcč
fwčlské dussi nassj naplnily, tak že ani mjstečka
pro Tebe ú Pane neydobrotiwčgssj w nj prč:z:
dného nezůstalo. My nic necjtjme, nčc Uemyn
sljme, nic Uemluwjme, než gen o fwťtu. Q,
dlaUholib Pane bUdeš prodlěwati? Q, pogď xa

ŽtwotdSwatýedul. 27
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wyxwrhnč z dnssj nassich swčt še wssj slčndaU
geho a naplň ge mčlostj swaU, ať aspoň on
daucnč che Gediného milowati a za minnlč:
léta dokonale se búti můžeme. Q to prosjme
skrze Krista Pčma nasseho. Nmen.

Téhož dne:

Sto. Nthmmsia, bisknpaBťeqpolfkčho.
R. 872.

Sw. thhanasiUš fe narodil roku 8Z2ž
rodičů wysoce Urozených a bohabogných w Nex
apoli. Qtec geho se gmenowal SerǧčUš, matka
Drusa. Když gesstě w mateřském žiwotč byl,
zasljbili ho giž bohabogný rodičowé BohU. Geho
wychowémj bylo tedy wýborné a zwlússtč k
tomU cjli směřowalo, aby se z nčho sial mUž
dokonalý, a kněz dle srdce Božjho. Dospčw
w kěta mlúdeneckú, dostal se k biskupowi Nea:
apolskémU Zanowť, ktrrý wida geho newinnau
dussi a neauhonné a swaté obcowánj, srdečnč si
ho zamilowal; a známenage, že we wčdňchroz:
manitých welice zbčhlý gest, a pťi slUžběach
Božjch nad mer wraUcný a wážný, wyswětil
ho myeprw na podgúhenstwj a po sedmi letech
pak na gáhcnsiwj.

Sw. thhanasiuš byl gen nčco pťeů rok
šé:hnem, an biskup Neapolský Zan dobré pa:
mťti ua wččnost se odebral. Sw. Nthanasiuš
giž tenkrňetc milňčkem gsa dnchowenstwa č lidU,
mUsit, xchtčǧ ncrhlňg jdůsieogrloft tU na sebe. wzjtč.

e
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N w skUtkU nebylo nad něho té důstognostč
muže hodnčgssjho; neboť byl gak fw. aposstol
o biskupech přikazuge: ))bez úhony a mčl fwěn
dectwj dobré č od těch, kteřjž gsau wně.e Qn
byl zbčhlý we che gazycjch, aby š owčičkami
swými mluwitčmohl, a geho Učenost fe za onřch
čafů welmi chwcilj. Qn zwlússlč ozdobowal
kostely zanedbané, oprawowal poraUchané a obo:
hocowal chudé; on rozmnožowal dUchowenstwo,
oprawowal klcissterya žaklúdal ústawy pro chudé,
pro choré a pro cizinci a pocestné. Qn se
ugjmal chudých, zastúwal fe wdow a sirotků,
wykupowal zagaté apomúhal, komu a gakkoli
mohl; flowem on fe wynafnažowal wssechněm
wssecko se stč:ti, abp wssecky k fpasenj pťiwedl.

Sw. Ythanasilxš starage fe o blahoxdnssj
fwčťených owčiček, nezanedbčxwal ani pťi Uey:
menssjm, také o swé spafenj pečowatč. eroto
býwal také nad mer núbožný a na modlitbúch
wytrwalý, že se w tom starým paustewnjkůdn
podobal. W gjdle byl tak střjdmý, že sc mU
wssicknčdiwčli. Qn nepožjwal žčxdného masa
a nepjwal žčxdného wjna, dokad to zdrawj geho
fneflo. Qn byl, pjsse o něm sauwěký dčgepifec,
k chUdým ssrědruý, we čtenj fwatém neUnawený,
w modlitbě Ustawičný a w službč cjrkwe poo
řčxdný. Qn fe zřjdka zasmúl, dennč Uad hťjchh
swými plakal, daremným rozprúwkňm se wyur
hýbal, mlčenlťwost milowal, pilnč gině wyučon
wal a nenčxwidčl dussc swé m tomto swčtč,
aby gi Ua wřley zachowal.e

27alc
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Nčkoli Nthanasiuš žčwot wedl swatý a do:
konalý a milúčkem byl wsseho lidu, duchownjch
i swčtských, wyfokých a njzkých: nic ménč nr:
schúzelo mU také protiwnjků a odporců, kteťj
ho wssemožnč rmautňi a rozlťčnú přjkořj mU
činťli. Gest to obyčcgný osUd wssech lidj Boha
milngjcjch, že w protťwenstwj žkaUsseni býwagj.
Toho času totiž roznemohl se sw. biskupa bratr
Řehoť. Ra smrtelné posteli odkúzal zprč:wU
a wlúdU statků swých synU Serǧčowč š tjm do:
kladem, aby we wssech wssUde wčcech strýce
swého Nthanasia byl poslussen a bez rady geho
ničehož nepodnčkal. ScrǧčUš držel se swědomitč
slow orcowých; ale manželka geho, žena nad
mer hrdčx a pňnowťtčl, welmť newrle lo fnčcn
ssela, že nesmčla dlc lťbostč poddanými swýmč
naklúdatť, a protož neUstúla tak dlauho na
swatého biskupa sočťti, a tak dlaUho manžela
swého proti němU posstjwatť, až ho konečnč
do wězenj wsadťtč dal. Musil ho owssem na
swobodU pUstiti, neboť lťd i dUchowenstwo ne:
chtčlo bez mťlňčka swého býtč; že ale gťž geden:
krúte na Učho zanewťel, dčlal mu i Uapotom
wsselčké přjkořj, ano i aUklady mU činčl. To
sice nermaUtilo welice služebnjka Božjho, nebo
koho Bůh mťluge, toho č tresce; že se ale stúu
dečko ubohé potlačuge a hubj, to se mU zdúlo
býtč nesnesitedlnč. J žúdal cjsaťe Ludwjka o
pomoc a U papeže si wedl stjžnost. Qba sc
Ugalť sice geho zčxležirostč, ale Ubohým osadnjkům
pokoge zgednatč nemohli. TU se wydal Ytha:
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nasiuš sčxmdo Řjma, aby wyprosil wyzdwiženj
cjrkewnj klatby, do kteréž mčsto dro núsilj bť:
sknpowi Učinčné Upadlo. Blle když se nawra:
cowal, powolal ho Bůh na wččnost rokU 872.

Nozgjmúnj.

Ncnj ohawnčgssjho skutkU na swěrě, nrž
když bližnjho le hřjchU popUzugeme a tak ďňblu
dussr zatracowati pomahaime. Lidi toto ččnjcj,
nazýwagj swatj otcowé, posly aneb zastUpiteli
ďčxbla, protože od něho poslčmi gsaU, aby co
sčxmwykonati nemůžc, za nčho wykonali ; a swatý
Didakuš prawj dokonce, že sacj lidé, kteřj nčxm
zbraňugj plniti, co se nňm w zčxkončobtjžného
býti zdčx, za to ale núš ponaUkagj konatip čeho
tělesnost požadnge, ďúblh nazwúni býtč zasluhngj.
Gčx ale twrdjm, žr tacj lidé horssj, sskodliwěgssj
a nebezpeťnčgssj gsau, nežlť ďúbel sám. Nebo
kam ďčxbel sčxm nemůže, aneb kde si ničehož
dowésti netraufú, tam nastrkuge takých bezbožnsků,
ktrřj grdnak Přemlamoňnjm, grdnak pochlrbenn
stwjm, gednak zlým pčxjkladcm, gednak slčby a
dary bližnjho tak dlaUho pokaUssegj, až ho k pňdU
přiwedaU. NUže, múš chUť slaUtč poslem aneb
zastUpitelenl ďabla chceš slauti ďč:blem? Múšli
k tomU chuť, tedy wěz, že také přjbytek ďč:bla ti
patřj DablU ale a angelům, totiž poslům geho
patřj peklo za pťjbhtek dle slow Krčsia ťkachho:
x,Odegdčte ode mne do ohnč wěčného, kterýž gest
pťiprawen ďčxblUa angelům geho. Weklo tedy
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a wěčný oheň pťiprawen gesť každémU swůdci,
genž gest poslancem a zastnpitelem ďabla, ano
horssjm gest než ďabel sam ijjlť se ti toto
gméno a mjnjšlť, že přjgemný to bude pťjbytek,
peklo š ohnčm wččným: tedy gdč, ponankey
blčžnjho gako kdy gčndy k hťjchU a swúdčg ho,
aby opusstč slUžbUBožj dal se w podružstwj ďúbla

Blahoslawený mUž1,kterýž neodessel po radčbezbožných Zalm 1

Synu, gestližeby tč lě:kali hťjssnjci, nepťču
wolug gim. SynU můg, nechodčž š nimč, zdrž
nohU swaU od stezek gegčch. Nebo nohy gegich
ke zlémU bčžjn a pospjchagj, aby krw wylťli.
Bťjsl. 1, 10. 15. 16.

Bezbožného porazj wlastnj rada geho.
Job 18, 7.

Když posťange kúmen bližnij swému,
Urazj se scim o něg, kdož činj neyhorssj radU,
na nčho se walj a nezwj oded to na nčg
pťichúzj. Sčrach 27, 29. 30.

Kdož mlij neprawé wěci, nemůže se ta:
gitč, aniž ho pomine saud trcstagjcj. Maud.1,8.

Běda wčlm, kteťjž ťjkáte zlémU dobrč, a
dobrému zlé, kladaUce tmy za fwřtlo, a fwětlo
za tmy, poklč:dagjcc hoťké za sladké a sladké
za hoťkč. Jsai. 5, 20. Bčda člowěku, skrze ně:
hož přichúzj pohorssenj. Mth. 18, 7.



Modlitba.
O Bože, Qrče milosrdenstwj a smilowčmj!

Gú bjdný hťjssnjk, gei nemčxm dostč na fwých
wlastnjch hřjssjch, kteréž wzessly gako wody nad
hlawau mau, a gako bsxjmč těžké obtjženy gsau
nade mnau i winu cizjch hřjchů gesstč nésti
musjm! O Bože, budešli mne saUdťti dle spran
wedlnosti swé, gak snesu prawdn saudu Twého?
O, odesť mi b Pane! odpnsťmi pro fwaté gméno
Twé, wssrcka prowinčnj mčl; a propůgč mi tu
milost, abych bližnij swěmu byl bUdaucnč
pťjččnau kagjcnostč, kterýž gsem mu až posUd
byl přjčsnaU hřjchu. Q tom profjm skrze Krista
Pčma nasseho Nmen

Na dnessnj den přčpada takc den paměuky
rozeslanj sw. aposstolů

W Portč sw Eutropia, fw Zosimy a Bonofy, fester; w
Karthaginč: fw .skatalina gahna a fw Zanuari aFlorenliua
Julia a Zusta, mučedlnjtů w Blerandrii; fw Ftlippa, Narfeu
a Zena; na ostrowě Tenedu sw, Ybundemla, mučednjka; w Scu
bastě fw Yntiocha wBadii fw Felira; aw Nisibi sw Zakllba
biskup. a m g sw

16.

Sw. EUstachiaaneb Stacha, patriau
archh, Nntiochenfkěho.

N. 367.

Sw. CustachčUš aneb skřúcenč Stach se
narodťl asi rokU 270 w Sčdě, městč Pamsilském.
Byl pak Eustathiuš nad mjrn zbehlý gak w
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pjsmě swatém, tak i we wědňch swětských. Sw.
Hčeronymuš prawj: že se nrwj, čemu se che
pri nčm dčwitč, zdali Učenosti swťlské, aneb
zbčhlosti w pjsmech Když hubťl cjsař Dioklecian
katolťckau wjru, mustl fw Eustachťuš mnohé
protčwenstwj wystalť, geho wjra dyla ale pewna
co skúla, a marné bylo wsse Usilowčxnj pťinutiti
geg, aby se gj orťekl. Gsatedy proslulý gednak
pro Učenost, gednak pro neauhonné obcowúnj, a
pro stč:lost U wjře, stal fe neyprw bisknpem w
Boréi Syrské a biskupstwjswé zprawowalšta:
kowaU obezřetnostj a bedlčwostj, že giž tenkrčxte
fr držel netoliko za neypředněgssj podporn wjry
katolické, ale i po smrtč Fťloǧonča, patriarchy
Nntťochenského, od duchowenstwa a nčlbožného
lidU na geho mjsto dosednaUti musil, kteréž za
ončch časú bylo w Nsii skoro neydůležitěgssj.

W těch dobčxch powstal YriUš, knčz Yle:
randrčnský a marnau učenostj Uadutý počal
Učiti, že Krčstuš Zežjš nenj synem Božjm
a Bohu Otcč saUstatným. BlUd tento sc welmi
rhchle rozssiťowalmezťlťdem, klerýž fe na pauhý
rozUm zpoléhal, tak že se konečnř fnčm cjrkewnj
do Nicéi položilč musil, kdež pak se prawé
Učenj cjrkwe mčlo wnložilč a Utwrditi, blUd
pak bezbožný wywrčxtiti a zatratiti. Mimo
sw. ?llhanasia, a mčmo něfleré giné biskUpy
wynikal na sněmě tom zwlčxssťtaké sw. Eustaa
chiuš, a gegčch přčččnčnj mimo mčiost Božj mčxo
me co dťkowalč, že fwatei wjra wjtěznř š bludem
zapúsitč mohla. Z tě přjčťnyzanewřeli na něho
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kacjřico neyche; ale čjm che Utiskowali wer
prawaU katolickaU, a ťjm wčtssj nčxtisky činili
témnž swatémU biskUpU, ljm szžilegi a stat:
něgi hčxgťl wjry, a wssemožnč brúnil, aby se
blUd onen pekelný newpljžil w srdcc osadnjků.
Widauce tedy Yriané, že zgewnč Uad ncyaU:
hlawněgssjm nepřjtelem swým neswjtčzj, hleděli
aUskokem a lžjgeg neyprw w podezřenj U cjsaře
Konstantčna a U osadnjků Uwésti a pak, ažby
wčxžnost geho byla giž zwyklančl, :řeba i ně:si:
ljm zbiskUpstwj wytčsknmxri, a stůg co stůg
kacjřského bčstnna na geho mjsto dosadčtč. Po
mnohých pokUsecld se gim to leonečnř podařilo.
stať, gemUž se dončxsselyod Arianů na CUstaa
chia ty neypotUpněgssj wřci, dal se konečnč tak
oslepiti, že biskupa Bohu, cjrkwč č genma samémU
neywčrnčgssjho z biskUpstwj potUpnč wyhnal a
do Traganopoli U ThrákU wypowědčl, kdcž
Ubohý bťskUp také žťwot swůg okolo rokU 337
dokonal. Geho býwalj osadnjci milowali ho Upřju
mnč a wčrně, a že si Učenj geho wúžitč Umřlč,
patrný toho ten gest důkaz, že žúdného bčskupa
z rUky kacjťů wzjti nechrčli, ale po dlanhň
iéta Ua důkaz swé wčrnostč a stňlostč we wjťe
po swém swalém bčskUdowi EUstachiané se na:
zýwali.

Nozgjmčxnj.
Na kacjřiaYrťowipatrnč widjme, gak marnčx

wěc grst maudrost a Uťenost swčtsčč: bež bňznť

Božj, a žc hlnboké rozgjmňnj o wťc:ch Božjch
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wjre sskodj nťžtč prospjwň, když fe člowěk na
sndúgdwjtip zpoléhá a od prawdy žgewené oda
stUpUge. Nxch, milň křeskanskú dusse takowých
lidj, co o sobč myslj, že wyskaumali rozumem
swým newyzpyratelnau welikost Boha, a že w
radč geho sedčli, když twořil fwěl, takowých
lidj ňagdeš nynj přewelčké množstwj. Ti lidé
gfaU snadno k poznčxnj. Kdož tUpj wer kae
tolickan, a swaré obťady gegj, kdož podkopňwčl
cjrkewnj kňzeň, duchowenstwo swéwolně w po:
směch Uwčxdj; tenť gest, genž tř i opoklad twůg
neydražssj, o wjru pťiprawiti obmeysslj. Kdo
se raUhú swútostem, hlawř cjrkwe fwaté spjlér:
tenť wer w Krista Ježjsse podrýwél, budach
žčwot po fmrti Upjréc, že wesskeré člowččenstwo
Bohem, každý člowjček, každě zwjťe, ba č každci
bylinka, každý kamjnek že ččxstkatéhož Božstwj
gest, twrdj: tenť gest kacjť neymrzčj. Q, mčg
se pťed njm na pozoru! Qn ti bUde slibowati
hory a doly, tU že tč sprostj wsseho gaťma,
ba zaš že giž za žiwa nebeskau blaženost ti
způsobj a co giných a giných wčcj che; bproa
fjm lč newčř mu, ten člowěk gest podwodnjk,
gest nepťjtel wsseho pokoge a wssj sprawedlnostč.
Gemu negde o blaženost twaU, ale o geho wlastnj
dobro; až cj!e fwého dobUde, pak nohrdne teban
a gako smetj tebe zawrhne. Sčam newčťe na
wěčnost a na trwúnj dnsse, toliko žčw gest pro
ťafnau blaženost, té se hledj dopjditigakýmčkoli
prostťedky, gen když ho k cjli roedan; gemu
nenj nčc tak swatěho, čeho by se gťzliwý gazyk
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geho nedotýkal; nic tať sprawedliwého, cobo
podrýti se neopowažowal; Uic tak prawdiwého,
o čemžby nepochybowal; a nic tak sspatného,
čehoby se hrozil, kdyžby gen newťdčn a bez
trestU loho fe dopUstiti mohl Chcešli gťž zde
za žťwa súm nessťastným býti a chcešlč i gťné
newyflownč nessťastnými Uččnčtč, gdi a poslau
chey swůdné řeči gegťch wčť flowům gegich
ddjce než sw. ewangelium, řťď se dle rady gegich
che, než dle zakonů Kristowých, a dofúhneš
cjle swého

Pilně fe warUgle falessných proroků, ktee.
řjž přxchčxzegjk wám w raUsse owčjm, wnitř
pak gsan wlcč hltawj Bo owocjch geǧčch po:

znate ge. Zdalčž zbjragj z trnj hrozny, aneb
z bodlačj fjky? Takť každý strom dobrý, owoce
dobré nese; zlý pak strom, zlě owoce nese
Mth. 5 17

W poslednjch dnech nastanan časowé ne
bezpečnj: nebo budau lčdé sami febe mťlUgjrj,
lafomj, hrdj, pyssnj, rúhačč, rodťčů neposlussnj.
nesrdečnj, bezbožnj, nelťtostjwj, nepokognj, Utrhačť,
nezdrželiwj, nelissj, bez dobrotiwosti, zrčedcč,zpura
nj, nadutj a rozfossj mťlownjci che nežlťBoha;
magjce zagistě twúrnost pobožnosti ale moci gegj
zapjragjce: a tčch fe warug. ll. Tťm. 3, 1u5.

Bude čaš, když lidé zdrawého Učenj nen
budau přťgjmatč, ale podlč swých wlastnjch žú:
dostj šhromaždowati budaU fobč mistry, man
gjce swrablawé Ussi, a od prawdy slUch odwrútj
a k búfnťm fe obrútj. Tamtčž 4, 3d 4.
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Modlitba.
Bane Bože, Otče a Pane nňš! Ty gsi

nčlm šeslal ď nebe Učitele, kterýž náš prawdč
twé wyUčil. Ny wiz, b Pane, bde a nesnúz
nassi; šr wssech stran přjcházegj k nč:m falessnj
proroci, Uťjcj nčxš, ale nčkoli dle wůle Twé
slowU TwémU. Nch Pane, nepťčgdešli nňm kU
pomoci fwčtlcm a mčlostj fwaU, ncubrčmjme
se držosti gegťch; neboť slabj gsme a neUmťlj,
gegich blUd ale gest přjgemný a lahodný. Q
neprodléwey, bBane! a nemesskeypomocj swaU,
potři nepřčxtely gména swého, a mčlostčwč Učiň,
abychom, ktcřjž gfme na kťtU swatém wjrn twaU
swalaU přigali, abychom w nj také až do skoe
nčxnjstúle wytrwalč. Skrze Zežjsse Krťsta, Pčma
nasseho. Nmen.

TentýžPden:
Blahoslaweného Eesiawa, zňkona

kazatelskěho, čidominikúnů.
N. 1242.

erkrw katolťckúbyla w gedenč:ctém a dwau
núctém stoletj nad mjru skljčenú. Mnozj krčxu
lowé a knjžata Utiskowalč gi netolifo zgewně
a zlomyslně, ale č proslopčxssnýmimrawy swými
weliké pohorssenj poddaným dč:walč a ge kau
žili. Mimo to plažilč se po wssech žrmjch a
wlastech zgewnč i pofaUtnč rožlččnj kacjři, gt:
gichž blUdU a zcestnéuUčenj tjm che sskodilo,
čjm ossemetnčgč tťto kacjřowé wer katolickaU
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za pťjčťnU mrawnj této šhnčlotčny a zansty
Udáwali. KrčstUď Pčxn, genž cjrkwi zasljbčl,
že š nj bUde po wssecky dnč, wszdčl prčxwě
w čaš neysmUtnčgssj mnže, kteřjž fr Utisstčné
cjrkwe Ugawsse, slowy a siUtky gj hňgčlč, blndy
porúželč, sjmč dokonalosti rozsjwali, a tak kle:
sagjcj podporowali a Upewnilť. Mezi těmi mnži
stkwj fe mčmo fw. Dominika a sw. Frantisska
také blahoslaweUý Čcslaw.

Blahoslawený Česlaw se Uarodilw Sleku,
w kragi Qpawském po roce 1180 w městečkU
Kňmen řečeném, z rodu pčmů erowanských.
Prawj fe, že když grsstě nemlUwňčUkem byl, že
mnozj geho bUdach swatost pťedpowjdalč, ge:
likož prý gčž lenkrúte radčgč w kostelr než w
kolébce býwal. Prawda ale gest, že gak usnčle
poUčfUd poodrostl, že se přč nčm wůbec chwúu
lčla gakňsi Usedlost myslč, přjwětčwost w twúři,
počestnost w mrawech a wúžnost w řečechi
w siUtejch geho. To wťdaUce rodččowé, pěsto:
walť ho co neyprozřrtelněgi, a wssemožněk tomU
hledčlť, aby zúroweň gak w clnostech a zbož.7
nosti, laktéž č we wčdúch a Umčnj prospjwal
a rostl. N Česlaw nadún gsa dobrými dary
ducha, a pčlnostj UeUaneUaU, profpěl nad wsse
pomyfslenj rychlr we wssrch wědomostech, ktea
rýchž mU otččna poskytowala. Nad to poslali
ho starostlčwj rodččowé neyprw do Bařjže,
pak ale do Bononťe. N č zde wyznamenal
se Česlaw hlUbokaU Učenostj, bystrým wtčpem
a neauhonným, swatým obcowúnjm tak že
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byl od mužů i nrynčeněgssjch welmč ctěn a
wčxžen. Česlawowi ssla ale nad Učenast bň:
zeň Božj. Nad nj bdčl co neyostražčtěgť, a
aby tjm fnčxze wsseho pokussenj k zlému Ussel,
stawřl si na mysl inapomjnémj č pťjťlad pro:
slulých předků a rodičů swých. dPťedleowé
mogj, řjkčxwal k sobč, Učťnťlť gména swú neu
fmrtelnú bohabognostj, nňboženstwjm, stťjdmostj
a ginými ctnostmi: inesmjm tedy slčle gegčch
posskwrnčtť poklcsky, nýbrž podobnými ctnostmč
eozmnožitč.(( Zwlč:sstč alr dal si zúležeti na
zachowňnj pannťcké čťstoty. W tom aUmyslU
moťčl tělesnost posth a bděnjm, sle pak proti
pokUssenj hledal w modťitbě a w swatém roz:
gjmňnj. prkoli gcg zlj towaryssi, gčchž fe
wssemožnč stranil, kU hřjchu swňdčlť, aneb kdy:
koli wlastnj tčlesnost ho pokaUssela, powznesl
ducha wzhůru, a ťjkúwal: dPťemoz, Česlawe,
přemoz žúdost; tato giskra rozedme se U welťý
plamen. Kauzelný kalťch tento promťňuge
člowčlea U zwjťe. Th člowčče hledjš přjmau
twúťj wzhňru, a očč twé k nebesům se po:
wšnčlssegj: protož powzneš i wžhůru mysli fwé
a nedey tělu nad dUchem přewahh.e ijto
žpůfobem zachowal blahosl. Česlaw dussi itélo
neposskwrnčné. Uctčwost k Učmu rostla kU po:
dčwU; U geho pťjtomnostč neooowúžčl se nčkdo
wčcč oplzlé a mrzké mluwiti; a kdož o čistolť
mlUwčl, ukazowal wždy na Česlawa, gakožro
na obraz neydokonalegssjho mlúdence.
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Po nčkolika letech nawrčltčl se Česlaw do
sioé otččny na dUchU wzdčlaný a na třle ždra:
wý. Joo, bčskUp Krakowský a strýc,geho, přčrd
wjtal přjchožjho š neljčcnau radostj a šhledaw,
že mladjle gcst wzdčlaný, bohabogný a hlUboce
učený, wyswčtil ho na knčžstwj, Učťnčl bo pak
kanownjkrm při kostelc Krakowském a koneťnč
mu fwěťil zčxležitostť osadnjků a pře gegťch cjr:
kewnj, aUťad za ončch časů welmč důležitý.
J zastúwal aUřad tento co neyswědomitěgč;
gcho wýrok neřjdčl se nenúwistj aneb lúskaU, nýu
brž tolčkohorliwostj pro prawdu a sprawedlnost;
U nčho naležl každý Utisstěný ochranU, každý
Utiskatel mčl na nřm fpramedliwého mstčtele.
GemU nebyla hodnost a důstognost z pramenem
bohatstwj a slňwy, alc za powťnnostj každémU
co možnč: neywčtssj dobrodčnj prokazowatč.
Proto rozdal wsse fxoé znamčnčté zbožj chUdým
a kosťelům, bol nad mjru stťjdmý, žiwil w domč
swém mnoho chUdých a zwlčxssť mladjky stUdU:
gjcj, o Učž se wssemožnč staral. Dům geho
byl takmčř femcnisstčm wssechctnostj, w klerélnž
on sčxm slowy a skutky wyučowal gaf se těle:
snost na Uzdě držeti čmčl, gak fwčtem fe mčx
pohrdatč a dUsse k BohU powznčxssetč.

Toho času pUtowal biskup Krakowský
Joo do Řjma k papeži Honoriowi lll. Sw.
Hyacčnth a bratr geho blahosl. Česlaw prowč::
zrli gcg. Břčssli prawč do ija w tom čafe,
když sw. Dominčk, zakladatel zúkona kazatelskěho,
mrtwého gakéhosi mUže zúzračnč wzkťjsil.
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To wčda Česlaw, wstaUpčldo žňkona geho a
8 njm bratr grho Hyactnth a nčkteřj ginj mUžj
z komonstwa bčskUpowa. Sw. Dominčk oblekl
ge w raucho zčlkonnj a wyučowal ge sč:m klú:
ssternj kčlžnť. Česlaw fe wynasnažowal wssemož:
nč Učitele swého w swatčm obcowčmj dostčh:
UaUti. Geho Ussč byly Ustawičnč olewřeny fU
každémU rozkažu, geho rUce ochotné kU prčxci,
gcho nohU čilé k wykončxnj wsseho, co se mU
přtkažowalo. J Uebylo nic lak tčžkébo, nčc tak
protiwného, coby nebyl okamžčtčwykonal. xeMú
powinnost gest, řjfčxwal, poslaUchalt, nikoli ale
rozkaz předstaweného přetřepčxwatč.((

Dokonaw běh zkaUssenj, čilč pale řjkčxwúme
nowicťat, složčl slawné slyby a na to fe nau
wrčxtčl i š ostatnjmi rodaky do wlasti, gednak
aby cjrkew i w tčchto kragčnčxch semotam kle:
sagjcj Upewnil a oslawil, a gednak aby č zde
zéckon kazatelský Uwedl. Qdchčxšegjcjnm prawil
sw. Dominik: Gdi we gménU Božjm, a zwč:
stUg pokčmj pro odpusstčnj hřjchů. Kdož blaU:
djcjho ž cesty blUdné nawreitj, zachowú i dUssi
geho, i sobě odmčnU neocenitelxšau žjskčl.ce

Česlaw se nawrěxtiw z ija, založčl i
hned, neyprw w Bražew Čechčxch,pak w Wra:
tčslawi, ba i na giných mjstech klčxsslcry žúkona
Domčnikčmskčho, pak se wssemožnč přčprawowal
na kazatelský auřad fwůg. Treiwčl celé nocč
w fwatém rozgjmúnj a modlitbč, přemeysslel
o bjdř hťjssnjků, pčelral, gakby ge na cestU po:
kčmj Uwedl a žiwot gegich naprawil. N wida,
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že sjla lidskú ničehož nezpůsobj, bez milostť
Božj, postil se tUhé posty, a Boha co ney:
wraucněgč prosil, aby se nad hřjssným lidem
fmilowal, srdce geho obměkčil a kúznč swaté
otewřel. Tak pťiprawen gsa, počal Česlaw
kčxzatipokúnj Polúkům, Čechům, Morawanům,
Sasům, Pomoťanům a giným núrodům silaU
neodolatelnau a š prospčchem neočekčxwaným.
J nedú se udati množstwj chlipnjků, kteréžk
čistotč obrčxtčl; aniž lze wypočjsti, kteřjž geho
přiččnčnjm blUdy opustili, hřjssný žiwot napra:
wili, na cestU pokúnj se nawrútilč a BohU ď
búznj a třesenjm slaužili. :Ziwňť gest zagisté
ťeč Božj a mocnň a pronikawčgssj Uad wsseliu
ký meč na obě stranč ostrý, a dosahuge až do
rozdělenj dUsse, i ducha od třla, klanů také i
mozků w kostech a rozeznčxwčx mysslenj č mjnťnj
srdce.e ažŽčd. 5. 12.)
. Tak blahé aučinkowčmj rozneslo powěst
CeslawowU do dalekých končin a szdčlo w
bratťjch duchownjch žčxdost tohoto swatého a
slawného mUže w čele mjti, aby pod geho rU:
kaU a nawedenjm samč se lépe zdokonalili,
než gčné dokonalostč křesťanské wyučowatč po:
ťnau. J učinil gim po wůlč blahoslawený Joro
dňn, hlawa wssech klússterů Domčnikúnských, a.
Ustanowžl Česlawa hlawaU a dozorem klcissterů
w Polsstě a po Čechč:ch zřjzených. Česlaw za:
stňwal tuto důstognost š neywětssj obezřetnostj;
nepťikazowal nikdú nic, což súm nekonal; na
něm mčli skljčenj neywčrnřgssjho přjtele, šaa
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rmaUcenj laskawěho těssčtele,nuznjsstědrého poda
porowatele. Qn si nedal ani oddcchu pokud
wťděl, že gesstč někdo gest, kterýž potťebUge
utčchy, poučenj, podpory, naprawenj, a ani lem
krčxte nrpřestal staratč se o spasenj blčžnjho,
když důsťognost swau složil a sjla třla geho
byla podrota J leď gesstě kal se tubau ka:
gjcnostj, i teď gesstč hlasal slowo Božj plamen
nau horlčwostj, i teď slaužil bratřjm neylaska:
wěgssj ochotnostj dTa laska, řjkawal nenj pra:
wa, kteraž nenj žúrlťwa a stala e

Tak žiw gsa Česlaw gediné pro Boha a
pro bltžnjho sestaral a šeslabl na tele J ne:
bylo ho tagno, že se čaď geho pUtowanj ku
konci nachlege Čjm hodťnka se che bljžčla,
tjm horliwěgssj byla geho tauha po Krčstu Jeu
žjssč. Den před swau smrtj dne 15. čerwence
Ustlal si na zemč twrdé lože a šwolaw bratry
prawil, že hnusj se mU swět a že taužj dussi
swau nawrčxtčti Bohu swému. Q wúš ale
bralřj wčxm starost i odkazugi wúm wsse gmčnj
swé, gest pak to samé lo gmčnj, kteréž š sebau do
nebeské pokladnčce wesz, aniž se bogjm, že mč
ztraceno bude Bozna!č ste bratťj, že bohatstwj
gest podnět k hťjchůma že rozkosse swčtské přja

.ččnau býwagj netoliko nemocj ale i zahuby
wěčné Poznalč ste, že kdo po wěcech těch
taužj, nepokogen, kdož ge mčx,od sroědomj trň:
prn býwú a že sladkost swťtských radostj mnou
hýmč trpkostmč zhnUsena býwú. Dlr mě rady
a dle mého přjkladu Utjkali ste smUtnémU konci
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radostj zemskúch, pobrdali ste nestúlým bohat:
stwjm, a Utekli ste fe ze fwčta fwodného do gin
stého a bezbečného pokoge. Nebuďte tedy gako
žena Lothowa a neobracUgte fe na to, co ste
zanechalč, ani gako Židé, kreťj po garmu Egypt:
ském taužili. Bůh učinil wňš wznessenčgssjmi
nad wsseckn stwoťené wřci, neslussj wúm tedy
důstognost tu šnižowati a banobici; prorož hleďte
si wěcj wznessených a nebe bUdiž cjlem snahy
wassj a nikolč zemč.

Tak a podobno mluwil swaťý muž k brao
lťjm wůkol stogjcjm a plačjcjm. Druhý den
na to dal se fwčxtostmč zaopatřiti. Wzýwage
neyfwčtěgssj swčltost, zwolal: dHospodčne, trbe
gsem žéadal, račiž mne w naručj swé pťigmautč!e
Na to dostal poslednj pomazčmj. Bratťj plau
kali až gim srdce Ufedalo. Česlaw wzýwal
gesstť několčkrňte 8 neywětssjskraussenostj gméno
Ježjš, a pak dussi swau wypustčl, roku 1242.

N o z g j m ú n j.

Gako za časU blasl. Česlawa cjrkew kau
tolickčdmnoho zkljčenčxano i zlýmť mrawy mnoha
wčřjcjch zpotwořena byla, to widčti ďohUžeel
i za časů a dob nassich. Nch kamkoli se obrč::
tjme, wssUde spatťugeme, že mnozj cjrkew swa:
tau, matkU, kterúž ge odchowala, zapjragj, že
za ni se stydj, že gi zrazugj. N negfau to
toliko lidé swčtssj a zprostj, kteťjž fe proti nj
postawili, ale zwléasstč lidé Učenj a tak nazwanj
wzdelanj, ba i wlastnj duchownj dfynomé gegj
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postawilč se do řady zrúdců, a mrskagj rUkU,
klerúž ge pčstowala a mUčj matkU, kterňž ge
milowala. J může sw. cjrkew si nařjkati na
syny swé, gako si drUhdy žalmčsta naťjkal na
pťňtely swé, ťka: Pťútrlé mogj ť blťžnj mogj
proti mne pťibljžilč fe a stúlť, a kteťjž podlé
mne bpli (nryblčžssj pťčetrlé mogj) zdaleka stogj,
(Žalm 37, 12.), neboť naplnčla se slowa pjsma:
že nepřňtelé člowčka (wčřjcjho) bUdaU i domňcj
geho. (Mth. 10, 86.) Gsau to wěci pťrbo:
lestné a dussee se kormaUtj; neboť se zděa, že
Bůh cjrkew swau opUstil, žc gi wydal w rUce
nepřátel gegich. Nno wydal gč, aby se protřju
bila, aby zgewenn byly mysslenj mnohých. MU:
sjk žagisté pokussenj býtč, mUsj cjrkew pčeotie
wenstwj trpčtč, nebok č mjsta a zakladatel gegj
trpčl. Nle preiwč zakladatel fwaté cjrkwc Ugi:
stčl, že zůstane přč nj na wřko, še gj sessse
DUcha swého, že spjš nebe č zemč pomčnaU
než slowa grho, na nčchž cjrkew sw založena
gest Čcho gest se nam balč? Geli cjrkew
djlo Božj, ani brany pekrlné gč nepřemohall;
a že djlo Božj gest, mňme důkazů před rUka:
ma nrščjslné množstwj. Málem stogj gčž jw.
cjrkew dwa tisjcr lrt a začawssi od gedčného
Krista Púna, počjtň na 200 mčlčonů lidj po
celém swčtč w lůnč swém. Po tťč sta let bo:
gowalo protč nj staré pohanstwj wssj silaU swaU,
a co swjtězťlo? wčrU anč w tom neymenssjm!
Krew mučcdnjků stala sr femenem kťefťanů, a
wjra neučených rybáťů zahanbťla neyUčeněgssj
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a neybystťegssj mUdrce, protč klerýmž maUdrost
nassich mUdrlantů gest gako kapka wody na
okowě. Co swjtčzčli kacjřowé nad swataU cjr:
kmj, když gč auskoky, núsiljm, Utrhňnjm, swůdu
njctwjm a gčným způsobem podkopčxwali a zniččtč
a wywrňtirč Usllowali? Wssicknč, wssčckni pomin
nuli 8 bludy swými, a nenj anč stopy po nich, a
cjrkew gesstčstogj Yrčuš pomčnUl,Huš pomanl
a Lutr? gaké gest geho Učenj, gaka gesř geho cjr:
kew? Luterané a Kalenč glz anč sami newědj,
gakau wer magj; cjrkew gegťch se rozkaUsko
wala a rozdrobila na nesčjslné cjrkwččky, tak že
skoro každéc osada, každň rodina, ba č každčx
osoba z wyznúnj Lutrowa nčco gťného wěřj, aneb
lépe nččehož newčťj.xe) Wčtssj a žiwěgssj pohy:
bowúnj tohoto blUdU za nassjch časů nenj nčc
giněho, než poslednj trhécnj Umjragjcjho tčla, než
poslednj zúswět hasnach lampy. Nž dUchownj
lea nasse a newěťjcj wzdčlanci nassj k nčm se
pťčhrnaU, a wssj fwau newěrau a mrawnj zpustlon
stj swaU wsse nakazj, což gesstč dobréhozcjrkwe
katolčcké podrželi, pak bude konec blUdU LUtro:
wU. PokUd se to Uestane, potUď nenj možnčx,
aby fe bez zwlasstnj mťlosti Božj do lůna
cjrkwe nawrútčli. MUsegj progjtč wssecky stUpně
bludů, kteréž odpadnUtj od wjry 8 sebaU nese,
až k newčre neyzgewnčgssj, Ucž opět wčrčtč
počnaU Kdož nenj ani stUdený, ani horký,

“) W BremenU, wclikem olulx,d.xdnjmšmčsiř, lazal xeywyšssjSUperintendent: Kde ge prawý Kristuš? eu U naď ne: neb
zde každý pastor gineho Krčsta ťáže Ned.
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ale wlažný, zawržen bude. (dew. Z, 16.) My
alc se modlcme, aby dny ty Ukrúceny byly, a
abh Bůh Hospodčn i miš w prawé wjřc Udr:
žeti rčxččl a Uedal Učxm klesnaUti až rožsčxpanú
a rozdúsaný blud nčxš swčxdčtča pokaUsseti bUde.

Neboť kdo setrwú až do konce, tenť spa:
seU budc. Mth. 10, 22.

Nčkolč mUsj to býtč, aby přichúzela pohora
ssenj: ale wssale bčda člowčfu tomU, skch nčo
hož přčchčxzjpohorssenj. Mat. 18, 7.

Bčlnř se warugte falessných proroků, kteu
řjž přichčxžegj k wcim w raUsse owčjm, wnitť
pak gsaU wlci hltawj, po owocjch gegich pou
znécte ge. Mth. 7; 15. 16.

Q Timothee, což gest swčřeno ostřjhey,
warng fe nepobožUých nowých slow, a odporU
falessnč Uazwaného uměnj (t. g. tak nazwané
fwčtské maudrostč), kteréž nčkteřjwyznúwagjcr
od wjry wypadli. j. Tčm. 6, 20.

Rebe a země pomanU, ale slowa mú
nrpominau, (dj Krčstuš Pún.) Mth. 24, 35e
W nččemž sr UestrachUgte protčwnjleů núboženn
stwj křesťanského; což gcst gčm přjčina žahynutj,
wňm pak spafenj, a to od Boha. Fčlčp. 1. 28.

Modlčtba.
Q Pane Ježjssč Kriste! Ty gsi powolal

wesskeré člowřčenstwo kU prawé wjťe a chceš,
aby wssickni Tebe Spasitele a Wykupčtele swého
poznali. Q wiz Reysladssj Ježjssč; wťz, gaké
množstwj lidj gesstť to powčrúch, w erčťe, a
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w blUdU žčwo gest. Wiz Ueymilostiwěgssj Pane;
že i mnozj z tčch kteřjž Tebe znagj, a od mao
lťčkosti swé w lůně fwalé cjrfwe pťebýwagj, že
i ti Tebe Pčma swéhoi ústy čskutky žapjragj a
radčgi fwětU, tčlu i ďúblu slaUžj, nežli Tobě, kte:
rýž gsi ge stwořil a wykaupťl a poswčtil. Q Bane
Ježjssi! neodklč:dey žxawsstjwčtinaš milostj swau; „
ale oswčť rozUm núš, ať poznécme kťťwéa bludné
cesty swé; zlom hrdost mysli Uassj, wleg do
dUssewjrn žiwaU, nadčgi pewnan, lcisku plameno
naU, ať budaUcnč„aspoň tak žiwi gsme, gak Ty
neyswětťgssj, žúdúš aby wčrnž služebnjci Twogi
žčwi bolč. Genš gsi Bůh Uélš na wčky. Nmen.

Na dnessnj den přťpadú laké fwútek:

Sw. Fausta, mučednjka, o kterčmžpražád!:č zdráwh Uemáme;
a Sebastč, sw. Blntenogena, bifsupa mučedlnjka; ericium sw.
Hilariana, mnicha, ša cjsařc ZUliana UmUčenčbo; w Trewiru
sw. Walcntina„ biskj mučed„, w Kordubč; swo Shcenanda,

mUčed.; w Santie wc Francau;sku sw. Nečneldd„ panně. Tčhoždne pťipadá takě swátck sw. anelly, gtž někdo w alendářl
Yngelinau pogutemuoall O sw. ane!le newjme skoro Uičehož,
whgjmage, že bhla Urozeučxwdowa ijská; a m. g. sw.

17. ,

Sw. Nlešia, nebNlesse.
R. 417.

Qkolo středu čtwrtého wťkU byli w Řjmě
dwa wysoce Urozenj manželé žiwť, welkými poa
zemskýmč statky oplýwagjcj, při tom ale tafé
což ďořjde býwú, welmi bohabognj. K dokon
nalč blaženosti neschúzelo gim nťčehož, leda že
nemčli žécdných djtek. Z modlťlč se snažnť, aby
Bůh maUželstwj gegich požehnali a syna gim
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déctircičil, slibugjc, že ho w kčxznča búznčBožj
wychowéxwati budaU. Eufemian, tak slaUl manžel,
mčl tři sta služebnjků a aUřednjků, a stécl we
welké wčxžnosti U wsseho lťdU, přede wssjm proto,
že byl nad mer bohabogný, k chudým sstčdrý
a laskawý, ku každémUwljdný a milostiwý. Yle
mnohem bohabognčgi byla žťwa geho manželka
gmenem Yglae. Ta byla takmčť matkau wssech
chorých a opUsstěných; U nj nalezl každý chuďaš
welikaU podporU, každý sirotek ochranU, každčl
wdowa zússrťtU. Qbstarč:walať i nemocně laskau
waU pečlčwostj, a wssemožné pomoci gim po:
skytowala. Časem se podobal gegj dům sspčtúln.
w ktcrémž každý nedUžiwec, každý opUsstčnec
autočisstě nalézal. Gegj neobyčegné ctnostč, gegj
pewnaU důwěru w Boha, gegj milosrdenstwj k
bližnij, gegj wraUcné modlitby Ualezlp konečnč
U trůml Púně mťlosti, Nglae stala se matkan.
SynčxčkU noworozenémU dalo se na křtU fwatém
gméno Nle:iuš (Nleš).

NleriUš byl nad mer dobře wychowňwňn
a pčstowčm. Nodičowé wedli ho slowy a skUtky
ke wssemu dobrémU. Gegťch bohabognost rozUj:
tila také w dussť gcho aUtlorité plamen lňsky
k PčxnU BohU, gegťch mčlosrdenstwj wszdilo
také w srdéčkU geho saucčt pro sťrasři blčžnjho,
a gegťch bděnj nad smysly Učťnilo takě synúčka
bedliwého a pozorného na wssecka hnUtj i ney:
Ukrytčgssjch nčxružťwostjd Protož také welmi
žčchypoznal, že marné gest wssecko zbožj zemské
a wssecky radostč tohoto swčta, a že bychom
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Ueylépr bohatstwj swého použjwali, když bychom
gc dle wůle Božj kU slčxwť gména Božjho a
kU podpoře bližnjho swého obraceli, gelikož tjm
gediné se wůlč Púně zadost ččnj, přčkangjcjho,
abychom si Uklčxdalťpoklady w nebesjch, kteréž
ani mol ani rez nekazj. Gaký tedy diw, pakli
giž co aUtlý pacholjček pťjtelem byl nessťastných,
pakli giž tenkrčxte mnohých wěcj ba č mnohého
pohodlj se odťjkal, aby gim gcn pomohl, paklč
gim almUžnU š takowau laskawostj a dobrotia
wostj déewal, gakoby se gemu přewelikú milost
děla, že Ubozj podporu z rUky geho beraU.
Nostachm wěkem rostly taleč ctnosti Alerčowy,
geho modlitby stčanly se wraucněgssjmi, geho
lčxskaplameněgssj, geho sstčdrota hognřgssj, geho
bdčnj Uad smysly pťjsněgssj. Gedčnú žcidost
geho byla ta: odťjcč se swěta a wssj marnostť
geho a Ukrhlě kdesižiwottrúwitč toliko w slUžbč
Božj, w modlčtbaich a we swatěm rozgjmčxnj.

Když NleriUš Ua mUže dospčl, nalěhali
rodičowé na nčho Ustawččně, aby do stawU mam
želského wstaUpil, a skUtečně mU také gednU
Urozenaan a ctnostnau panUU, gméncm SabinU,
namlUwili. Sw. Nlerinš neopowčxžčlfe w doa
brotč swé žčldostem gegčch na odpor se posťawiti.
Yle w den zasnanenj tanUla mU Ua dUssi mnoe
hém ščwčgi, než kdy gindú slowa Krista Pčma
řkachho: :že kdo opUstj dům, neb bratry, neb
festry, neb otce, Ueb matkU, Ueb manželkU, neb
syny aneb pole pro gméno geho, že stokrút che
wezme a žiwotem wččným wlúdnauti bUde.e

Žlwolo Swatýchdlu. 28



650 Cerwenec.

(Mth. 29, 29.) J pogal tedy erčsťu do pox
koge a mlUwčl k Uj ohnčwč o rozličných tagemx
stwjch Božjch, a wyklčxdal gj marnost radostj
swčtských a pomjgrgččnost wssech wěcj zemských;
a když domlUwil šňal prsten 8 prstu dal ho
zasnanené erčstě ď nmohýmč ginúmč dary
řka: xWezmi tyto wčcčna pamňtku, Bůb budťž
fe mnaU a š tebau!e a kwapnč odessel W malo
okamženjch opUstčl takč otce ť matku, opUstil
dům, opustťl Řjm, aniž o lom kdo co wťdčl
a wstaUpiw na loď plaul se do Edešsy Wlawba
byla ssťastnčx. Na mjsto Urččté fe dostaw, počal
i hned žiwot swůg, gak si bnl prwé Umjnčl, pou
řúdčtč. J rozdal chndým penjze, kteréž mU
gesstč zbyly iwsse giné co mčl; obléklse w odčw
kagjcaj, azlúsky k Bohu a pro spasenj dUsseswé
axž do smrti žťw býti Ušawřcl w Ukrytosti, w chUu
dobč a w opowrženostč. Chatrnci chýška bljž
kostela Marče panny byla geho obydljm. Neyu
wčrssj čaš strúwil na modlitbach w kostele, aneb
w swa,tém rozgjmčmj; spáwal Ua holé zemč, poo
stjwal se témčř Ustawičnča wůbec negjdal che,
než co k zachowčmj žčwota eryhUUtelnč potťeo
bowal. Nlmužna, kteréž mU milosrdné rUce
sstčxdřeUdčlowaly, dostala fe opět do rUkaU chuu
dých a nUžných. Geho lasky plné oko wjdalo
wždy tolčko bde blčžnjho, geho milofrdné
srdce býwalo laskawčgssj kginým než k fobč

Nlerčuš trňwčl giž sedmnact lel w chyšce
swé w Edešse, an se powťst geho i do kragin
wzdňlenčgssjch rozneslaa lidé wssechstawů a po:
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wolčmj k UčmU zčxstUpUřse walčlč, gednak Uctu
swaU mU prokangjce, gednak do modlčteb geho
se poraUčegjce. To wssak odporowalo hlnboké po:
koře a skromnosti bohabogného paustewnjča. Z
Uzawřel, že kragčnn tU tagnč opustj, zasljbenaU
zemi nawsstjwj a pak w TarsU U kostela sw.
Wawla se Ubytuge. W tom aUmyslU wsřaupčl
na loď. Bůh chtťl ale na nčm okúzati, gak
welice fe člowěk zapjrati a smysly swé ity
neymocněgssj Umrtwowatč může, když milostj Božj
sjlen gest a podporowčm. Loď totiž, na kteréž
Nle:iUšdo BalestčnyplaUl, byla od bauřekŘij
zahnúna. Nle:ťuš drže to za zwlč:sstnjťjzer Božj,
zmčnil aUmysl aUzawřel do rodinného mťstaxse
nawrútčti a w domť„olcowě žťwot kagjcj wUukrya
tosti a tagnosti tráwčti. J wstaUpčl tUhaU kňznj
zcela zohyzdčný a odjn yraUchem UrynUzněgssjm
tedy do domu otce swého, a prose w hlUbokč
skraussenosti otce, aby mu pro Boha w domč
swém Uěgakého kaUtečka popřčxl, w kterčmžby bez
překčxžkyBohu slaUžiti a na swaU fmrt se pkiprau
wowati mohl: dBůh wňm teU skUtek,xdobrotiwý
pane, wynahradjx, pťidal, :a wassince, gsaUli w
cizjchkragjch bez aUrazu do domU dowede!a Tato
slowa dotkla se UeyhlUbssjch.strUn xsrdceEUfemčaUa,
gemU napadl na mysl ztřacený xshn, wsseckyrúny
dnsse geho se otewřely a sotwa zacclené opět krwčxo
ceti počaly. Bonťwadž ale gakýsi tagný ucit
k prosicjmu paustewnřku cho túhl, owykňzal mu
w dome saUleromný pokogjček awssjm, rčeho pou

třebowati bnde, zaopatřowati ho slj:kil. l(Swatý28



652 Čerwmce.

AleriUš wywolil si alc wedlé šchodů sprosřau
komůrku za obydlj, w njž až do swé smrti od

nčkohonegfa poznan, žiw byl J žde roedl žiwot
nad mer tuhý a pťjfný, na nic giného nemysle
než na Boha o nččem nemlUwč než o BohU
Zdrawú a silnú gjdla déawal wždy chUdým, fúm
chlebem a wodaU fe fpokogUge; a kdokoli cosi
stkwostnčgssjho obdržel, býwali to wždy nUznj
fpolUbližnj, kterýchž podčlowal; pro sebe a pro
swé pohodlj nťčehož, anť toho neymenssjho nec
nechúwage. Ze fe mU pťč tak tUhém a neoby
čegném žiwobytj od ostatnjho slUžebnťctwa a od
giných lidj wsseliké přjkořj dělo, že ho tupili a
hančlť, že mU blaznů spjlali a giné zlé prokazo:
wali, tomU dťwčti se nelze, powážjmeli, gak
hrdé a zlomyslné často slUžebnťctwo U welkých
panů býwá Ale AleriUš ncsl wsse trpčliwč;
pro Krista blúznem býti, bylo mU radostj Uey:
sladssj; pewnč danalk, že ten, pro kteréhož z lasky
trpj, swým ťasem ho oslawj Yle wssecky tyto
bolesřč a strafti byly nepatrné a malťcherné U
porownčmj š tjm bogem, kterýž Z cčty dUsse
swé bogowati mUsil a kserýžby zagisié nebyl
wjtěznč pťestňl kdyby mU nebyl Bůh nadobyu
čegnaU sle a mťlost propůgčil. Wjdalť dennč
wssecky ty milňčky dusse fwé; wjdal ctnaU nee
westU swau, wjdal drahého otce, wjdal milaU
mňteř, wjdal ge často zarmaUcené a trUchliwé
nad geho tagným odchodem; slýchal ge, ani si
hořce stčžngj, že rak nč:hle od syna opUsstěni
byli, aniž o něm coš dowčdeti se mohaU. To
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wsse wjdal a slýchal Nlerčuš, a negedennkrúte
pokaUssela se o nčho ta mysslénka, aby se poc
znati dal a gedčným slowem wssemu hořč naa
gednau konec Učinil. A wssak w tak welkém
zčwasU š city přčrozenýmč přifpťla mU wždy
milost Božj kU pomoci a tak ho fjlila, že statnť
wssemu pokussenj oddolal. Mohlť owssem gako
sw. Bawel o fobč řjrt: Wssecko mohu w tom,
kterýž nme posilňuge, (Fčlčp. 4, 13.) aneb gako
Zalmista wolati: Hospodin oschenj mě, kohož
se bUdU bčm“? N protož byť fe postawili proti
mnč wogensstj stanowé, nebUdeť se bčxti srdce
mé. Byť powstala proli mne wcilka, w tomť
gč: danati budU. Wěřjmť, že Uzřjm dobré
wěci Hospodina w zemi žiwých. (Zalm 26, 1.
8. 13.) W tak tuhe kčxzni strúwil Nleriuš
opťt mnohéc léta. Modlitby, swatú rozgjmúnj
byly i po celý ten čaš geho neymilegssj zčxbau
wau. Chodil také každodennč na mfsi swatau,
a š takowaU wraucnostj té nekrwawé obětč
býwal přjtomen, še kdo ho kolč wčdřl, welicc
se wzdělal a k horliwosti rožnjtil. Welebnčl
swčdtost oltčxťnj byla geho každodennjm pokra
mem; w nj nalézal úrťchu w strastech fwých,
sle w bogi a žč:pasu, radost arozkoš nebeskau.
W tom dossly ale dny geho kU konci, a Ho:
spodin mU zgewčl, že hodinka se přčbljžila, kdy
wezme odmřnU, že tak slawný bog bogowal.
To znamenage NleriUď sepfal přjbřhy žiwota
fwěho, Udal znčamky, dle kterýchž ho rodičowé
za syna poznati mohli, a pak ď neywetssj bee
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dliwostj a skraussenostj na onu cestU do wčče
nosti fe přčprawowal. Wida pak, že hodinka
se bljžj, wzal do gedné rUky kťjž Ukřižowaného
Spasitele, do drUhé pak popčš žčwota a Usnul
w Pčmu. Tčhož dne fonal papež Jnnocenz l.
slUžby Božj, gčmž řjzcnjm Božjm také cjsať
Honorčuš a EUfemian pťjtomnč bylč. Mezč
službami Božjmi zdčxlofe papeži, gakoby slyssel
hlaů řkaucj: dei do domn Eufemiana a wyn
hlédey welkého swatého mUže, ať oroduge za
město Řjm!e Po mssčswatétcizal se Jnnocenc
Eufemiana, co za swatého muže w domč swém
přechowňwú, načež slUžebnjk, kterýž Nleria
opatrowal, odpowědťl: že to žúdný giný býti
nemůže, než Alerťnš, kterýž mú trpťlčwost gako
angel, a gehož žiwot gest gako žiwot aposstolů.
Dychtiwě pospjchal Enfemian do komůrky, w
které NleriUČ pťebýwal; tento wssak byl giž
mrtew, w gedné rUce drže obraz Ukřčžowaného
Spasitele, w druhé ale popsaný papjr; twúť
gcho lcskla „sc šúřj ncbrskaui

Zprúwa o tom dala se č hned cjfařowi
a papeži, že welký onen swatý muž gčž se na:
lczl. Qba pťisslč bez odkadU k CUfemčanowi a
ď nimi nesčjslné množstwj lťdj. Z přčnesli mrr:
wolU do weliké sjnť. Bapež pomodliw se maa
ličko, wzal list z ruky mrtwého a četl w něm.
Nle kdo popjsse pťelwapenj a Ustrnutj přjtor
mného lidU, kdo bolest rodičůw, kdyžnse dowea
dčli, že mrtwý paustrwnjl gest wlastnj gegich
syn. Wssickni se dalč do hlasitého plúče. Papež
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cjsař a lid uwrhli se Ua kolena před oslawenau
mrtwolaU, Boha welebjce a djky mU wzdúwax
gjce. Tolťko rodččowé nemohlč pro bolest plax
kati a padali z gedné mdloby do drubée Shon
lidu w domč Eufemiana byl čjm dál tjm wětssj,
každý chtčl Uzřjtť toho welkého služebnjka Bou
šjho a ťdyž i slepj U nčho zraku a choťj plu
ného zdrawj nabýwali, stal se takowý sbčh lčdj,
že teprw osmého dne pochowán býti mohl; což
se laké š neywětssj slúwau stalo. RokU 1216
drahé pozůstcitky geho opťt se nalezly, načež
nad hrobem geho slawný kostel se wysťawťl,
kterýž až podneš stogj a kostel sw. Aleria a
Bonifacča se gmenUge.

Rozgjmúnj.

Podiwné bylo žťwobytjsw. Nleria a diwné
byly cesty, kterýmčž kU slúwč Božj pťigjti hle:
dčl. My pak se můžrme gemU toliko diwiti,
nčxsledowati ho nemůžeme, pokud w tom roůli
Božj zťegmaU nepoznčnne. N gakkoli žiwobytj
Nlerčowo che podčwU než nč:sledowňnj hodné
bylo, nic ménč nalezúmc w nčm mnoho stréu
nek núm nad mjru propčssných, a pro spasenj
dusse swé Užitečných. Nlrriuš se odťekl wlasti,
domowa, gmčnj, rodičů, newčsty a trňwčlžčwot
tUbý a pťjsný, nic si nenaťjkage, že mU to
wčc obtjžnú; ale my, my když se odřjci mámc
negakého hťjchU, negaké zlé naklonnosti, negaké
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tťlu i dUssi sskodné nawyklostč, ach, gakého tu
zpauzenj, galeého núřkn, gakého plúče! Mčl:lč
ku pť. kdo odwyknauti si nčlrUžčwému pťtj, mčnli
opustťti zlé towaryšstwo, mčxuli zbawčti se ne:
čistého obrowčmj: ach, gakého tu okolkowánj,
gakých tu wýmlUw a omlUw. Geden řjkčl:
gú nemohu bez té aneb oné ofoby žiw býtč,
gč: gi přjliš uwyfl, géc gegj pomoci každodennť
potřebngi, mne žádnčx tak neposlaUžj, žádnčltak
neopatřj, gako tato. Giný zaš ťjkčx: dGčl mua
sim té nek: oné osobč také nčco k libosťč uči:
nčti, gň gi nemohu opustitč a zdomu wyhnati,
co by se z nj stalo? tomu také Bán Bůh nex
chce, abychom nčkoho opausstčlť a Uessťastným
ččnili; gčl bych si z toho swřdomj dťlal,e a co
podobného che; tixrtj zaš řjkň, lo že pťijznú
a přútelskč: osoba gest, žr powčnnost kúže o ni
wssemožně se staratč a zaopatřiti, a ginými a
gčnými způsoby sc omlanagj a wymlauwagj.
Tč a tacj lidé, kdyby popatřili na žčwot sw.
Yleria, kdyby si rozwčxžili, gak on proti přiro:
zeným citům bogowal, gak on zapjral núklon:
nost k neymilegssjm osobčxm; o gak by se zhro;
zili činů a skmků swých! Wy a podobnj núm
lidč budete fauzeni z činů swých od těhož Nleria,
neboť když on mohl dowolené nčxklonnosti w
dussč fwé potlačiti: proč byste wy nemohlčpře:
mocč hťjssné nňružiwosti swé; kdhž on mohl to
opustitč, co mu na swětě bylo po Bohu nry:
mčlegssjho: proč wy nemohlč byste také opustťtč
hřjch, kleréhož nenčxwčdčlč mňte, chceteli koruny
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wečné dosjci! Protož wolč:m l wúm slowy
pjsma fwatého, řkaucjho:

Gdecli kdo ke mne a nemú w nenáwisti
(totiž nemč:eli w menssj wč:žnostč než mne) olce
swého ť mateře, i ženy i synů i břatťj i srster
i gesstč žiwota swého, nemůž býti mým nčen:
njkem. N kdož nenese křjže swého a negde za
mnaU, nemůž býtť mým Učennjkem. (Lnk. 14,
26. 27.)

Chcecli kdo za mnaU přčgčti, řeklPún Ježjš
Učennjkům swým, zapřčž fcbe súm a wezmš kťjž
fwůg a núsledUg mne. (Mattb. 16, 24.)

Neřjkey: Bůh gest pťjčťna, že ode nmed
wzdúlenú gest maudrost; nebo kterých wěcj on
nenúwidj, těchnečiň. Neťjkey: Qn mne w blnd
Uwedl, nebo negsaU gemU potťebnj lidé bezbožnj.
(Sťrach 15, 11. 12.) j

Budeš:li cbtjtč přčkňzanj zachowáwatč, zao
chowagj tebe, a zwlássť bndeš:li chtjti na wetyz
wjrn Bohn liban čťnčtč.(Sirach 15, 16.)

Modlitba.

O Bože neymčlostiwěgssj a neydobrotio
wřgssj! Dčwnými cesťami wodilzgsi slUžebnjka
swého Nlesse, než nalezl Tebe Hofpodťna swčbo.
Q wediž také nňš Bane milosrdný po cestúch
swých, ať konečnč také Tebe nabndeme. Ty ner
žécdčxš,Pane, od núš takowých občtj, gakan Ti
služebnjk Twůg Nle:iuš přinesl: a wssak i t.o,x

co od nécď žúdúš, pťčchúzj nšm zaudukťžko plnitiž
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ačkolil snadnčl to wěc a núm nad mjrn proo
spťssnú. J prosjme, nezawrhUg Uúš, ale Utwrď
wůlčj nassi, ať co nčlm Uloženo nctoliko ochotnť
ale i wčrnč wykonúme, a tak hodni se staneme
tě odměny, kteranž gsi služebnij swému Yleu
:towá propůgčiti rcičil. Q to prosjme skrze
Búna Uasseho Ježjsse Krťsta. Nmen.

Na dncssnj den pťipadá takč fwxitek: W .skarthaginč sw.
Scillitanfkďch mučcdnjků: Sďerala, Narzala, Cittina, BetUria,
Felj:a, Aaullana, Letantia, JaUUarča, Generosa, Feskina. Doe
nata, Secunda; w Yaslagonřč sw. Hyacintha. mučednjkae w
Mcdiolaně fw. Marcelliny. pannh, sestrh sw. Ymbrože; w n:
tisioderu sw. Theodosta, btsiupa; w Papši fwd Emwdia, biskupa:

w Benátkžš sw. Mariny, pannh; w ijč sw. Leona, papežea m. g. .

18.

Žiwot fw. Shmforofa a fednaerashnů
gegich.

Ra 120.

Rokn 114 byl sw. GetUliuš Usmrcen,
manžel Symforosy, a otec sedmi synů. deo:
wťlň Symforosa žila po smrtč manželowč š
dermi swými w Tťďoli,z dňchodň swých, křea
sktmyupodporonoalau a denně se modlčla, aby gť
Bůh i syny gegj k sobč powolal. Na okamženj
toro připrawowala se wssemožnau pečlčwostj,
Umrthgjc wssecky swé žúdosti, a dobré skUtky
dle možnostč kmagjc. Rokn 195 dal si cjfať
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w Tiooli, kdež fe neyradčgi zdržowňwal, náda
herný zúmek wystawěti, kterýž byw dokončm,
mnohýmč obětmi slawnč poswčcen býtč mčl.
Kněžj wssak modloslnžebnj nenúwidťlč Symfou
rofy a synů gegčch co neyche a protož sei
Ufneslť i gak možnú bUde, ze swčta zprowo:
dťti. J doneslč cjsařowi, že bohowé žčxdných
obťtj nepřigjmagj a bUdaUcnost předpowjdati
nechtěgj, protože ge Symforosa modlilbami
fwými kU Bohu křessanskému dennť mnčj a
Urúžj, a přčdalť, že prý bohowé sljbilč, že
wssecky žč:dosti cjsařowy wyplnj, pakli Symfo:
rosu a syny gegj přinutj, aby gčm občtowalť.

Hadrian, rozmnný sic a maudrý pčm, dal
se pťece ssalebnými ťečmč modlářského knřžstwa
omňmiti a SymforosU ť ďc syny gegjmiksaUdU
obeslal. Tito dostawilč se plni radostť, že ko:
nečnč pťissla doba, že pro wjrn krew swaU
wyljtč mohau. stať wyprawowal gim wsse,
což knřžj řekli a co bohowé wlastenečtj žč:dagj,
a domlauwal gim š neywčtssj wljdnostj a ot:
cowskan wýmlanostj, aby hněw bohů fmjřili
a gim obětowalč. Ra ta slowa odpowědčla
Symforosa: „Můg manžel Getuliuš a bratr
geho Nmanciuš, oba wěrnj slUžebnjci twogj,
trpřli mnoho mUk pro gméno Zežjssowo a ra:
dčgi pro prawan wer Umřeli, nežby modlám
bylč obětowali. Swjtťzilčť nad modlamčutwými
statečnč, trpťli pro Krista fmrt bolestnaU: za
to ale obcugj nynj š angelyw nebesjch, radugj
se z wjtězstwj swého, kteréž utrpen1m swým si
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wydobyli, a požjwagj wěčnéhoblahoslawenstwj.e
Tato prostosrdečnč: řeč popndila cjsaťe k welu
kémn hněwu, i řekl w prchliwosti fwé: :Bro
žčwé bohy pťjsahérm, že bUď obětowati bUdete
aneb wssťcknčza občr bohům padnete!e Swatň
Symforosa odpowřdčla: :OQ, gák welice tťssjm
sc, že š newťnUými syny swými BohU fwému
obřtowčma bUdU!e Gesslř gedenkrčxte pokaussel
se cjsař po dobrém stalečnaU ženn pťemlUwiti,
aby modlčxm obřtowala, kU konci ale wýhrůž:
kamť řeťi swé wčxhy dodúwal. Na to Symfoo
rosa: :Mysljš, že mne wýhrůžkamť swýmč za:
strassjš? Toho bohdci nrbnde! neboť my wssin
ckni taUžjme po onom odpočinUtj, kteréhož Ge:
tUlčUď požjwč:!(

Hadrčan wida wsse wynafnažowčmj swé
marné a galowé, dal statečnau ženU odwésti
do chrčme modly Herknlesowy, a an ani tU
obťtowati nechtťla, byla pak UkrUtnč bčta a
taleměř celé tělo ranamč poselo. N wssak při
wssech, ba i přč tčch neywětssjch mUkúch zůsřala
stúlú U wjře a wěrnú Bohu fwěmn. Tedy roz:
fúzal cjfař w hněwu swém Ubohan matku ney:
prw za wlasy powťsiti a nmčitč, pak alc leč:men
na hrdlo přčwňzatč a Ulopiti. Mrtwol gegj dal
bratr gegj EUgenťUď, geUž w mčsťč radaU byl,
z wody wytúhnautč a bljž Tčooli pochowati.

Nclidskú dčwokosť cjsařowa neměla na ge:
diné oběti této dostč, neboť celaU rodinU tUto
wyhUbitč si pťedsewzal, pakli by modlč:m obě:
tow„ati nechtěla. J obeslal drUhého dne wssech
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sedm po Symforose pozůstalých synů, a tč:
ssil se giž napřed z wjtřzstwj swého; neboť se
domnjwal, že nebude to mnoho prč:ce stčxti, tak
amlé, w leročtu let gsaucj mlúdence a pacho:
lútka buď po dobrém bUď po zlčm od wjry
gegich odlauěiti a k modlč:ťstwj nakloniti. Nle
gak se weliee podiwil, wida ge u wjťe drécwč
tak siatné a zmužilé gako rodiče gegich. Milost
Bčmč sjlila ge, přjklad pak matčin a otcůw
dodčxwal gim zmužilosti a rozpalowal ge k
swaré horliwosti, tak že nigakým způsobem kU
zapřenj wjry přiwedeni býti nemohli.

Když tedy cjfař wsse namčxhúnj a nsilot
wčmj zmaťené widčl, a že ničehož na nich nea
wymůže přeswčdčen byl: odsaUdil statečné mlú:
dence k ohawné a bolestné smrti. Bylo tedy
kolem chrč:mU Herkulesowa sedm slaupů posta:
weno a bratřj na nč poročsseni, a na to byl
neystarssj Krešcenš zardaUssen, Julččm dýkau,
NemesiUš ale osstťpem proklčm, Prčmiciowč prou
bodli břicho, Justianowi rozbily bofy, Stak:
teowi pak potrhali slabizny, neymladssjho ale
bratra Eugenia rozpoltilť. Druhého dňe na to
složila se tčla usmrcených mleidenců še slaupů
a Uwrhla se do hluboké gčxmh a zasula. Když
po něgaleému čase pronúsledowčmj křesťanů přel
stalo, sebrali nč:božnj křefťanč pozůstatky swatých
tťchto mučednjků a pohřbčli ge na drúze Ti:
burtinské, z Řjnia do Tťooli wedaucj. Teď
chowagj se swatj ostatkowéugegčch w Řjmč w
kostele sw. Michaela archangela.
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Nozgjmúnj.

Na swalé Shmforofe a Ua fynech gegich
widěti gest, že kdož Boha mú, ničehož se neo
bogj, coleoli zlého geg potkú. Nebok gako se
tmn nestrachuge, leomuž slUnce fwjtj, podobnť
nemú se Uičeho zlého co bútč, kdož polelad mň
wsscho dobra, Boha samého. W něm nagdeš,
čeho potřebugeš w mjťe neywrchowatčgssj. Po:
tťebUgešalč maUdrosti a Umčnj, gdi k Bohu a
dčxna tč bUde, nebo w něm gsaU Ukrytj wssecky
pokladoroé maudrostť a Uměnj. Zňdciš:lč důstou
gcnstwj a bohatstwj, gdi k Bohn; geho gest
okreš swčta a plnost, U něho gest rada,
U něho prozčetelnost a zmnžčlost. Zúdňšolč si
sle a zdrawj aneb žčwot? Gdč k BohU! Qn
přikange moťč a wětrům a wssem žčwlům, a
wssecky poslaUchagj ho. Qn Usmchge a obži:
nge, on poraňuge a uzdrange. W geho rUce
wesskeré meše zemské. Wčc,i těch nenagdeš leda
U Boha. N protož ledokolčtento poklad mčlte,
ú, hleďte geg wssemožně fobě zachowati a ra:
děgt žčwot, gako Symforosa, nasaďte, než byste
si ho odegmautť oalč. Kdož pokladU tohoto
nemň, tenť gest zagčsté bjdúk ten neywťtssi.
Bez něho gest wsse panhá marnost, hoťe a
bjda. Kdo ale poklad tento si zachowá, nemň
nic, co by ztratčti, nic, co by si žúdatč měl.
A práwť w tom záležj nasse neywčtssjl blaže:
noste še tento poklad, Boha, ničdo nám wh:
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rwatč nemůže, pakli sami si ho wyrwati neu
důme. Co wymohl cjsař na Symforose a na
synech gegich? Ynč toho neymenssjho? Qn ge
mučil a trýznil, on ge i Usmrtčl: ale poklad
srdce gegčch, Boha žiwěho gim wyrwati neu
mohl. Q, gak bjdný, gak přebjdný gest člowčk
ten, kterýž poklad tento neocenčtelý prodúwč:
za hrstku fmetj, za kapkU rozkosse, gak bjdný,
gak pťebjdnú grst č člowčk ten, kterýž, aby ne:
byl mUčen, aby nepťčprawčl fe o marný zisk,
aby nebyl tUpen pro wňžnost, kteraUž k BohU
žiwémU mú, kterýž poklad tento zrange a neu
pťňtelům Božjm wydňwú! Zdalč pak saké tento
člowčk bUde obcowati š angelyw nebesjch,zdali
pak také požjwari bude wččného blahoslawen:
stwj a radowati se z wjtezstwj, kteréž si wyu
dobil Utrpenjm swým pro poklad neywčtssj,pro
Krista Ježjsse Púna nasseho!

Hospodine! wssicknč, kteťjž tč opausstťgj,
zahanbenč budaU, odstUpUgjcj od Tebe na pjskU
napsúni bUdaU; nebo opUstili pramen wod žia
wých Hospodina. (Jerem. 17, 13.)

Mne žin býti gest KrčstUš,a Umřjtizisk.
(Filčp. 1, 21.)

Gist gsem zagisté, že ani fmrt ani žčwot,
anč angelé, ani knjžatstmo, anč mocnosti, ant
pťjtomné mčcč, ani bUdach, anč sjla, anč wya
sokost, ani hlUbokost, anč giné stwoťenj nelmdxe
mocč núš odlaUčitč od lásky Bo j, kterčlž gest
w Krčstu JežjssčxPňnu nassem. ( jmx 8pďš. 39.)
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Modlitba.
Q, Pane Jezu Kriste! poklade dusse mé

neydražssj. Ach, gak bjdné, gak pťebjdné stwou
řenj gfem gú Ubohý! Kolikrčxte gfem Tebe pro:
dal, Spčxsiteli a Wkapitelč můg, za kapleU
rozkosse, za sstčpec prsti a země! Kolikráte gsem
zradil Tebe, Pane a Bože mňg, a wydal gsem
Tebe nepřeitclům Twým neyhorssjm, nč:ružiwon
ftem totťž a hřjchům mým! Llch smUtněc gesť
dUsse mčx, že gsem Trbe, o Hospodine! nemiloe
wal, gak Tebe swatčl Symforosa, služebnťce
Twá milowala; mne hnUfj se žčwu búli bez
Tebe, ý sladkosti rtň mých, čx poklade dUsse mé,
ý útěcho srdce mého. LitUgi, že gfem tak Uččnil,
odpusť mně plačjcjmu. Dey se mi opťt nagjti,
poklade dUsse mé, ak Tebe aspoň nij Ulerygi
w neyhlUbssj útrobč srdre swého, aťaspoň nynj
žťwotem fwým Tebe si zahč:gjm, kterýž gsi súm
žiwot swůg za mne bjdného položťl. Skrze Je:
žjsse Krčsta, Bňna a Spasitele nasseho. Nmen.

Tentýž den:

Žčwot sw. Bedřčcha, bčsknpa. xe)
R. 888.

Sw. Bedřich, čili Friedrich, wnuk krčlle
Friškého Naboda, byl co neybedlčwěgč od du:
chowenstwa Utrechtského wychowáwěm. J Uččnil
nad mer welký profpěch gak w ctnostech a
bčxznť Boži, takť i w rozličných wědomostech.

e) Také se swčtj 8. Bťezna.
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Zwlússtč byla podiwu hodnú geho nňklonnost k
modlčtbč; neboť takměť dnem i nocj na mo:
dlčtbách trwal, a aby swé tčlo zúkonům Božjm
poslussné Učinil, držel ge w tUhé kčxzni. Ačkoli
gemu brčma k slčxwč swětské dokořún otewřena
stúla, pohrdal nicménč wssemč počestnostmi a
důstognostmi zemskými. Pťede wssjm ale nenú:
widěl wsseho, čjmž se čistota dUsse posskwrňUge.
Kromč Boha, neznal radostj žúdných. Bůh byl
gedčné pťedmčtem milowúnj geho, gediným cj:
lem a koncem wssi taUhy, wssj snahy geho.
Gaký diw, že fe i brzy oddal stawU dncho:
wnij, a že ho bčskup Nichfried bez rozpakU,
ano 8 radostj za aUda ostatnij duchowenstwu
přiwtělil, a wida pťč něm obzwlússtnj schopnost,
wyUčowčmj mu swčťčl těch, kteťjž se ku fwá:
tostč sw. křtU přťprowowali. OSUUU, pťčgjmey
Učenj od mladosti swé, a až do ssedčn nalězati
budeš maudrost. Gako ten, gessto pilnč oťe a
sege, tak přistup k Uj, a očekňwey dobrých Užitků
gegich. Ncbo w prčxcť gegj malťčko postaneš, a
brzy gjsti dudeš z plodů gegich.e: (Sirach 6,
18no200

Bedřich wykončcwal powinnosti swého po:
wolčmj 8 Ucywětssx horlčwostj a dokonalostj.
Sdčlowal dfwčřeným Učednjleům hluboký poklad
maudrosti, kterýž si od mladosti byl Uklúdal,
učil ge slowy č skutky běczni Božje, rozpalowal
w dUssi gegich plamen lě:sky k BohU a k bliž:
njmu; slowem, snažil fe žčcky fwčřené uťinčtč
prawýmč křesťany, kleřjž dy gafo on súm ge.
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diné Boha za cjl a konec wssech žúdostj a snah
mčlč. Wssjm tjm zjskal si lécskU a núklonnost
wsseho lčdU w takowé mjťe, že po smrtč bia
skupa Nčchfrčeda gednohlasnč na geho mjsto
wywolen byl. Toto powyssenj bylo ale zcela
proti gcho skromnostč a pokoře,anť za to mťl,
že welťcj neljbčgj se Bohu, žek ale na modlčtbu
pokorných a tčchých ledj. J wynaflúdal wsse,
aby se důstognosti této zbawčl. xGč:ť gsem
hřjssnjk,e prawčl slze, dgakž mohU stčado Pčmč
pústi? Wždyť nemnjm swůg dům zprawowati,
gakž pak bych mohl staratť lse o cjrkew Božj?
Gú nemohu břewno z oka swého wytúhnamč,
gakž budu moci mrrou z oka blčžnjho wynjti?
Ten nemůže pastýřem býti, co neUmj ani sebe
ani stádo swé před welkem Ubrč:nčtč. Gáť nea
mohU stécdo Božj ostřjhatč, anť wlka od sebe
samého zahnatč mi nrlze.e Tato neljěeně: po:
kora způsobila mu gesstě mnohem che přjznť;
woličowé zůstali na swém, a gelikož čcjsať
Ludwjk, přjgmčnj núbožn:), w tom 8 nimi se
ďhodowal noznal Bedřčch, že wůle Božj gest,
aby se w zprawu bisknpstwj uwúzal a protož
i che newzdorowaj Brzy na to wydal se k
arcčbisknpowč MohučskémU, odsUd pak pntowal
do Cáchů xe), kdež i U přjtomnosti cjsaťowy za
biskupa poswčcen, slawnč se zawčxzal, že wer
swataU hlasatč bUde něxrodU Fricskémn w ten
mnostech modloslnžebnosti až posud wťzjcij
W cčtU swé nehodnosti tak wznesseného důstoa

e) Gche (Achen), U holandsiých hrame.
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genstwj modlil se UúsledUgjcj modlith: xBane,
wssemohaucj Boše! kterýž wsse řjdjš a zpra
ngcš kterýž wesskrré tagrmstwj pronikaš a
srdce i lrdwj lidska zkaUssjš! Ty wjš, že nerad
a bezdčky w důstognost biskUpskaU se Uwangi,
wčda, že těch wlastnostj do sebe nrmčxm, ftrréž
ode mne žúdúš. Wťřjm wssak, o Pane lč:sko
a milosti plný, že w tom wůlc twč: gesť!
Wlož tedy slowo swé w ústa mú, abych lid
twůg dle wůle twé Uččl, dry mi sjlu a stáloste
abych pomocj TwaU wssecky widitelné i nrwi:
ditrlné nepřčctely stčxda Twého přemohl. Dey
mi sle kU každémU dobrému skUtleUa zprawug
kroky mé na cestúch Twých. Ty wjš o Panc,
čeho potřebUgi a oč Tč prositť mcim, propůgč
mi to dle důwčry mé w Tebe, grnž gsi chwúla
mú, swřtlo mé, pokog můg, nadčge mú, slčxwa
mú krúsa mú a spasenj, aUtočisstě a sjla ma,
žiwot a potěsscnj mé, oschrnj a koruna mú
a žiw gsi a krúlugrš na wěky wřkůw Nmene
Utrrchtsstj přiwjtali Bedrčcha wracrgjcjho ů
welikaU slúwau g radostj. Qn wssak se bez
nrodlenj biskUpstwj Ugaw, wssrmožně wťřjcj
dusse zdofonalčtč, modloslUžrbnjky pak kU po:
znélnj prawdy kčrsťanské přiwsti bledčl. DU:
chowenstwo, kteréž Ua rozličnú mjsta wysjlal,
bylo wssUde radostne wjtňno; a w krčxtkémčase
zmizela temnota a modloslUžebnost :Uezč Fricsy!

Toho časU panowaly na dwoťe cjsařském
diwné a zlé rozmyssky domúcj pro dčdťctwj,
tak že synowé otci wlastnij wúlkU wypou
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wťděli. Sw. bťsknpowi byly tyto různčcc, gčmiž
se weliké pohorssenj wesskcré řjssi dalo, nad
mjru nemčlé. Z Uapomjnal, koykoli ke dworu
přisscl, B neywčtssj horliwostj půwodkynč wsseho
toho žlého, cjsařownu Juditu, aby se ž cest
swých neprawých nawrčxtila, a pohorssenj dané
naprawčla. Wssale kdo gesi posmčwač, ctnosti
neslyssj, když sr mu domlanú. Bn blčxzna ť
w staUpč gako kraUpy pichem zpjchal, UebUde
od nčbo odgato blčxznowstwj geho. (Přjsl. 13,
1uu27, W.) Karúwč: slowa dotkla se hluboce
marnomyslné, hrdé ženy; č hrozčla mU pomstaU,
a kam msta wússniwě žrny wede, gest wůbec
znčlmo. Swatý bisknp nedal se wýhrůžkami
zastrassčti, nýbrž gako prroé aUřad swůg horlč:
wě naplňowal a zastúwal.

Když Uwedl swé biskUpstwj do žúdaného
pořčxdfu, wydal sc teď fúm na cestU, aby osobně
zwčstowal Ewangelium Frčesům pohanským.
Wywolil si ostrow Balakrťa aneb Balchern,
gech z neyznamenťtěgssjch w Selandu, gehož
obywatelé nad mjru byli sUrowj, za cjl swých
pracj apossrolských. SUrowč mrawy třchto
ostrowanů a zwlcissť krweprznčwčx manželstwa
meši nčmi nad mjru obyčegnčx, bnla welkaU
překčxžkaU, že po dlaUhý čaš wsse wynasnažo:
wúnj biskUpowo, lid tento w lůno cjrkwa Uwésti,
marné bylo a bez prospčchU. Konečnč ale pťe:
mohla geho napomjnčmj, sižh, modlilby a ostatnj
skutko kagjci, twrdú srdcc Friesanů. Mocnj
osirowané odřekli sr krweprzniwých fňatků, smj:
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ťťli fe ď Bohem a cjrkwj a to působilo i na
ostatnj lid tak blahodčgnč, že giž récdi a ochotnč
wjrn swatau přčgjmalč. be dak w nč:rodU
tom núbožnost k neyswětčgssj Trogčci se roz:
množila a wjra w tagemstwj toto newystčhlé
se Utwrdčla, složil sw. biskUp zwlč:sstnjmodlitbd:,
kterúž po dlaUhé wčfy w zemi té se Užjwala.

Konečnč zaljbilo se Bohu žiwot ctnostný
služebnjka swého slawnaU smrtj odmčnčti. Když
totiž biskup w kapli sw. Jana kťtitele občt
swataU občtowal, přepadli ho dwa wražednjci,
bezpochyby od Judity nagatj, a probodlč ho,
kterýž Umjrage prawil: ijbiti fe bUdUHospo:
dinu w kraginč žiwých. (Zalm 114, 9.) To se
stalo rokU 838.

Rozgjmúnj.

Sw.Bedřich fe wyhýbal wssj silau wssem
hodnostem a důstognostem, wčda, že i KristUš
Pčm se Ukryl, když ho lid krcilem Uččniti chtčl,
a že núsledownč xahledčti mč:me na půwodce a
dokonawatele wjry Ježjsse, kterýž poodložiw
fobč radost, strpčl křjž.e (Zčd. 12, 2.) N zaa
gisté, Neymčlegssj, nenj člowěka possetilegssjho nad
toho, kterýž xoojničemž giném nedychtj, než po
hodnostech, po aUťadU a důstognostech. Důstogu
nosřem gdaU w zúpčtj nebezpečj, a čjm wčtssi
důstognost, tjm wčtssj léž nebezpečenstwj; kdož
na wyssinč sťogj, fnúze spadnc, než kdož stogj
na rowinť, a padne:li, spadne 8 wrchU mnoc
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hem hlan, než kdož na rowčnť stúl. Kdož se
w důstognost tře, ten gi hcdeU Uenj, protože
nežnčx gegj powlUnosti, Ueboť kdyby ge znal,
nestčxl by o nč. ij se stúwčx, že kdož pou
wolčm negsa, w důstognost něgakaU se wetřel,
obyčegně býwň člowěk hrdý a zlý, kterýž Ueu
mage w dUssi Ookoge a mjrn, we wčcech mimo
sebe útěchy a lelidu hledčx. Gest to marnost ta
neywčtssj, když bjdný čerwjček země se Uchčxzj
o wlčde a důstognosti. Deyme tomU, že fe
staneš panem, krč:lem, cjsařem aneb dokonce
papežem Co ti ztoho ze wsseho pogde? Reu
wjš že přjsný azUčecze wsseho toho wydaš?
Rewjš, že wsse zde zanechaš že wsse žde zůu
stane, čeho gsi sobč tolčk žčxdal, a že nahý a
chUdý w Uzannký a bjdný hrob te položjš?
Ych gakčx to zpozdilost lidskčx, taUžiti wssj sna:
haU po tafowých wčcech, kterýchž gen okamžik
požjgeme; oo wčcech, kteréž w krútce opUstjme
Newjš zdals gesstě dneš neumřeš a byť by,
newjm gak dlaUho žiwot swůg prodlUžowal,
smrti ncUgdeš, a až Umřeš, zůstane twé bou
hatstwj, twé panstwj, twé hodnosti a důstogx
Uosti giným; geden se Uwúže w to, drUhý w
giné. Q by každý člowčk slowa tato swčdomitč
Uwčxžil, oč že by misledowal sw. Bedřicha, oč
že by radčgi chtčl býti malťčkým než welikým,
wěda, že neytwrdssj saud při lěch, genž předu
stawenj gsaU giných, wykonan bude, že nebude
dbúti na osobu žúdného Bůh, a že silnčgssjm
silnťgssjUastéewútrúpenj(Maudr.6 6 8 9.)



Diwnú wťc, nenj člowčka na swťtť, ktcrémn
by pokog a odpoččnUtj milé nebylo, a nicméně
pohrdagj skoro wssťckni stawem njzkým, w ktea
rémž w tčchostč a bez sťarostj žiwot trúwiti
mohaU a dychtčgj po stawU wysokéxn a wzneu
sseněm, w kterémž starostmi a pracemi zčxpasiti
nUceni gfaU. Mnozj býwagj w njzkostč fwé
ssťasřni: hynaU ale časně i wččně, gak mile k
hodnosřem přigdaU. Nmanowč sřala se přjzeň
krě:lowa zúhubaU. Brotož:

Nehledey od Bčma wýwodstwj ani od
krčcle stolice ctč. Nehledey býtč saUdcem, leč by
mocj swaU mohl přetrhnaUtč Ueprawosti: aby
se sUad erb(xwal twňři mocného. (Sirach 7,
4. 6.)

Kdo z wúš wětssjm gest, bUď slUžebnjkem
wassjm. (Matth. 23, 11.)

Za pyssným gde ponjženj, ale pokorného
přjgme slč:wa. (Břjsl. 29, 23.)

Zpráwcem tě Ustanowilč? newynússeg se
Uad giné, bUď mezi nčmi gako geden z nich.
(Sčrach 32, 1.)

Modlitba.

Q Bože, Qtče můg! kterýž ponjžUgeš
pyssných, a powyssUgeš, kteťjž pokorného srdce
gsaU, dey prosjm dUssť mé skromnost a pokorU,
ať se spokogUgi š ťjzenjm Twým, ať nedychtj
po wťcech wysokých. Ranč mne ú Bane trpča
liwosti, ať so njzkosti nezanšm, w powyssenj
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neszpnjm, a Učiň, ať ricbým gfem a ponjžeo
Uého srdce, gak Syn Twůg gednorozený nčxš
Tomu Učj; kterýž š TebaU gest žiw a kralUge
i 8 Dnchem fwatým na wčky wčkůw. Nmen.

Dneo swťtj se takě swátek: W .skartaginč fwa Gunx
deUh, dannh a mnčedxšice; w Dorostoru w Mtasii sw. Emix

liaUer. mučednjka; wc Spančljch sw. Mariny. panny; w Meu
diolaUč sw. Materna, biskupa; w Bririi sw. Fllastrja, bistnpa;
we Francauzsku fw. anulfa, biskupa; w Signii sw. Bennona„
bčskupa a m. ge sw.

19.

Žinn:dtdfw. Nrfenia.
R. 449.

Sw. LlrseniUš fe narodil w Řjmč z rodu
wzúcného a pozemským zbožjm hognč nadaného.
Geho wychowčmj bylo wýborné, a že zwlússt:
njmi dary ducha od Boha nadún byl, prospčl
také nad mjru we wsselikých wčdňch. Nebylo
snad w oněch dobúch mUže, kter„ýž by w latinč
a řečtťnč i we wssech giných wčdomostech tak
gako NrsenčUš zbčhlý byl. Gak welmč se Nr:
seniuš Uad mUže wčkU swého stkwčl wzdčla:
nostj a wťdomostmť, tak podobně, ano i che
wynikal nad wssecky hognýmč ctnostmi. Črenj
pjfem fwatých a rozgjměmj tagemstwj Božjch
sslo mU nade neyhlubssj maudrost lčdskaU a
služba Božj byla mU milegssj, než newsladssj
rozkosse swčtské. w Nechlub se maUdrý w
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mandrosti swé, alc w tom nechť se chlubj, kdo
se chlnbj, že wj a znú mne, že gč: gfem Hop
fpodin. (Jerem. 9, 23. 24.)

Toho časU hledal cjsař TheodosiUš Welký
pro syny swé Nrkadča a Honoria dokonalěho
nčitele, na kteréhož by se aUplně bezpečiti mohl.
Nemoha ale takowěho muže nagjti, požňdal koa
nečnč papeže, aby mu něgakého dokonalého
Učťtelewyhledal. Y papež poslal mU Yrsenia, wsse:
možně tomU poslňnj odporugjcjho. Uzřew cjsař
Yrsenia, nad mjru se potěssčl, ipromluwčlk nťmU
řka: :Budiž to od nynčgsska mjsto mne otcem
synům mým. Tobč ge odewzdécwúm a swťřugi
a zapřjsahčam pro žiwého Boha, abyš mč ge
tak wychowal, gak gú chcč a žúdúm. Kéž gsau
dokonalým obrazem twých snah, ťečj a skulků;
kéžu dUchownjho otcc swěho mrawy na sebe
wezman, kéž se zaradUgi nad neauhonným wya
chowúnjm gegich a wzdčxm djky Bohu. Brotož
nrchci, abyš se ohljžel na gegťch důstognost cja
sařskau a tak snad ge k poslussnosti a bčxzni
newedl, ale gú chci, abyš ge powažowal za
swé syny a za fwé žúky, aby tebe poslauchalč
gako wlastnjho otce a mistra. Pakli by ale
proti tomu se prowinčli, čehož Bůh Uchowey:
sami sobě to připočjstč mnsegj, budanuli, gak
Zsaiúš prawj, gjstť owoce skUtků swých.e Tak
a podobnť mluwčl Theodosiuš cjsař k Nrseniowi,
a domluwiw, odewzdal mu syny swé, zagisié
že mU pkť tom na mysli tanUla slowa muu
drcowa: :.Kárey syna swčho, a občerstwj tě,

leolp ďwalýchelu. 29
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a způsobj rozkoš dussč twé.e u (Přjslowj
29, 17.)

Nrseniuš wynčowal a pčstowal fwé scho:
wance še wssj pťlnostj apečliwostj, a wssemožně
se o to staral, abo fe wyznamenúwalť uetoliko
we wědúch, ale také č k tomU hleděl, aby dou
konalj byli w búzni Božj a budaucně swé pod:
dané blažené a ssťastné Učsnilť. J řjfciwal gťm,
aby k poddaným byli mčlostťwi, že pťč dobrox
tiwosti wlúda mnohem pewnčgi a gistěgi stogj,
než při hrůze a strachu; a aby nebyli hrdj na
důstognost a korunu, alebrž aby ža neywětssj
okrasu poklčxdali ctnost a kázeň. xDůstognostj a
korUnaU,a přidal pak, xhonosili se č cjsařowé
zlj, při čemž to neyhorssj bylo, že ztratili, čjm
se honosili. Kázeň ale a ctnost zdobýwá toliko
dpbré wlčxdaře po celý wřk žiwota gegčch; an
ani kázeň ani ctnost se wyhladčti nedagj, sťčchi
se, že gegťch pamňtlea gest Ustawičnei a wřčnč:.ér
Těmi a podobnými sxečmifnažil fe YrseniUš ze
schowanců swých Učiniti mUže Učené a ctnostné,
wlúdaře pak dobrotčwé a ssťastné. Nic méně
zh.nusilo fe skromnému mnžť žiwobytj U dwora
cjsařského, a co mnohým lidem búwci rozkossj
neysladssj, to se zděelo dussi Yrsenčowě gedem
neytrpčjm. J přemýsslel o tom, kterak by se
účadu swého zbawil a hlUku snoělského ussel.
Dlauho přemeysslel, ničehož wssak wymysliti ne:
mohl, až konečnč nepředzwjdami mihoda žčxdosti
aučastna ho Učťnila. Byl totiž gedenkrňte přin
nucen Arkadča pso gakýsi znamenilý wýstupet
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tčlesnč trestatť. Za to přisáhl mU BlrkadčUů
pomstU, a také skUtečnč gakéhoš člowčka naa
gal, aby ho ze swěta zprowodčl. Wěc ta
nezůstala Nrsenča tagnčx, klerýž aby zlý
skUtek předessel, opUstčl tagně cjsařský dwůr a
Ukryl se w Egytských pustinéach, trúwil tam
žiwot tUhý a pťjsný. Theodosinš dal owssem
po nčm pňtratč, ale nadarmo, nikdo nebyl š
to, aby mu powěděl, kde se wychowatel a peu
staUn cjsařských synů zdržUge. Teprw po smrti
Theodosiowč, když ArkadiUš wládU otcowskaU nao
staupil, oroneslo se, že Nrfeniuš w pUstčnňch
Egytských žiwot wede anstewnčcký. Když se
cjfař ?lrkadčUš o tom dowěděl, psal mU welmč
laskawč, odprossowal ho za kťčwdu mu Uťčněnau
a welikaU odmčnU mU dúwal. ArseniUš neu
přigal ani toho neymenssjho, Uebok kdož Boha
naležl, nepotťebnge nťčehož; ale opUstčw žiwot
saUkromný, spogil se 8 ostatnjmč anstewnjky
Egytskými, ža Ueynehodněgssjho a za neypo:
slednčgssjho mežč nimč se mage, a gakoby neyn
sprostssj byl, se chowage. Než marnň byla fnaha
geho, rauchem pokory a skromnosti Učenost a
swatost swau Ulerýti. Bratřj seznalč brzo geho
prawau cenU, i prosili ho, aby k nčm mlUwil
slowa spasenj. J řekl: :,Bratřj, každci wčc
mň swaU pťjčťnu. Břjčsna, pro kteranž my se
na anssť dali, gest, abychom dUssi swau oččo
stili, a tak spasenj wčěného dosslť. Mnsjme
tedy hledčtč, abychom se dle fjly oťčstilť, a
zwlússť abychom očistili wnitřnjho člowěka, kdež

29ů



bog tUžssj býwčx, wjtěšstwj pak těžssj. Nwssak
mnozj gsau, kteřjž sice čistoty těla xoostem a
giným kčmjm welmi bedlčwi gfau, ale kterak by
nečistoty dUsse Ussli, genž gsau žlé žúdosti, nea
nč:wist, dychtiwost po slúwě, wyfoké smeysslenj
o sobě, lúska k penězům a nad to nade wsse
oýcha, o to nemagj ani té neymenssj starostč.
Ti podobagj se sochňm, kteréž nežťjdka žewnitř
zlatem a střjbrem se lesknaU, wnitř ale gfau
plné neččstoty. Qd zgewných hřjchů tčchto, bratřj!
tedy bedliwě fe očissťUgme. Llle i to wčděti
múme bratřj, že náš nepřjtel ďčxbel rozličnými
aUskoky Ua nčxš dorécžj a nezřjdlea miš kU žlému
swúdj pog zússtitaU dobrébo čehosi. Tak kU wř.
nčkteré ponaUkú kU pohostinstwj, abw pod zčx:
sstitaU !úsky sami bťicho swé naplňowali; giné
zaš powžbUnge k lakomstwj, žcislUbUalmUžny
a sstčdroto k chUdým gim pťedstjrage; giným
opčt, aby ge Uwrhl do wjru fwčtského, stawj
na očč marnost Ustawičného mlčenj, a welkaU
zécslUhU, kdybychom 8 lčdmi, třeba č ženskými,
mlnwilť a obcowali; gčné konečně nrpokaUssj,
a to proto, aby szpnělť, aneb ge ččnj bezpečné
a gistě, aby ge podwréetčl, když toho neyměně
očekúwagj, aneb působj, že těm, kteřjž poněkUd
se giž zdokonalili, že fe gim zgengj zlčxsmýe
sslenj a hřjssné ťeči i skntky ginýchlidj, owssem
w tom aUmyslU, aby ocháblč w horliwostč a
zmalútnělť. Pončwadž tedy aUskoky ďčxbla tak
rozmančté a tak mnohé gsau: mejme býtč
opatrnj a bedliwj, aďychom Uepňchali nčc zlého,
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mysljcc, že dobťe činjme, a abnchom nepadalť w
hrjch ro domnčnj, že bohumilé skutky činjmee

Črmu Yrseniuš učťl to také sčxmco neyx
swědomttčgi zachowawal a plnil Qn bhl k sobč
nad mer přjsný a žčxduékřehkosti na sobč ne:
trpčl, k bližnij ale hsxessjcjmubyl laskawý a
mťlostiwý. Nčkdo ho newčděl zahčxlett, a nikdo
ho neslx,xsselzbytečnč mluwiti. Umrtwowal tč:
lesnost posty, gazyk mlčenjm, a pýchu pokoťoo
nčanjm febe. Nčkdo nemčl wčtssj důwěry nad
nčho w Boha, Uikdo nebyl w modlitbčxch wče:
legssj (a w rozgjmčxnjch swatých wytrwalegssj,
nčkdo neprobdřl lolik Uocj modlťtbami gako Nr:
seuiuš. Qnsčxm k sobř řjkúwal: d)Tlrsenie, proč
pak gsi fc wodal na paussť? zdaliž ne proto,
abyš sc Bohu zaljbil? Q to tedy péči mčg,
abyď dussč swau zachowal neposskwrněnau, a ů
Bohcm ustawičnř obcowati nešapomjney.e San
mora a mlčenj sslo mu nade wssecko. Protož
takč řjleúwal: ))Často gsem oželel, že gsem mlua
wtl, nikdo pak, že gsem mlčel.e Ll tak powzbul
zowal i srbr i giuých w fwaté trpčliwostč a ť
stčxlosii w řdobrém,d až byl hoden, přťgmauti oda
platu wččnau z rukau Pčmč. Q samotč pak
praijal: Wokuď panna w domě otcowském
se Ukrýwa, naleza mnoho ženťchů; gak mile
ale marnč wychúzeti a taulati fe počjnú, mčzj
uctiwost k nj Bodobnč to wohljžj ď dnssj,

když se morhuge U wjr swřta, Uemůže se
wssechněm lidem ljbčti J myslel kussený tento
muž, že Bůh neylépe o samotť nalezen býwú
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a že Bůb neyraděgi kdussč o famotč mlua
ijú. W tom ohledu řelel taleé k gednomu
nčxbožnémupausiewnij: Budemelč Boha hlee
dati, zgewj se Učxm, a přidržjmeolč se ho, zůx
stane U nč:š. Gčným mnčchům tňžjcjm se, proč
š nčmi neobcnge, odpowřděl: Bůh wj, žr múš
milUgč, ale zároweň š Bohem a ď lťdem ob:
cowali nemobU. Milťony angelů magj gen
gedčnan wůlč, lidé ale magj žčxdostť rozličné.
NemohU tedy Boha opnstitč a lidmi se zabýa
wati. u Zčxdm) nemůže ddočma púnům flaua
žiti: nebo zagisté gednoho nenciwčdčtč ldude, a
druhého milowatť, aneb gednoho ztrpj a dru:
hým pohrdne. m (Mth. 6, 24.)

Tak swatě a zbožnť pťed Bohem a před
lidmi obcnge, doscihl Llrsenčnš 95 rokn, an mU
Bůh zgewil, že hodčnlea geho přčssla. Byl gčž
welmi mdlý a slabý. J žádal si srdeěnč aby
giž roazeb tčlesných se zprostiti, a k Bohu Qrcč
fwémU odebrati se mohl. Dal se zaopatřčtč.
Když pobožnost fwaU odbhl, a bljzek byl jmrtč,
počal se strachowatč a welmi nařjkatč. To wč:
daUce bratřj, diwčli fe, i ťekli: Což ty otče
také se fmrti bogjš? Yno, odpowědčl stareček,
bogjm se, a bňzrň, leterň mne nynj skljčnge,
mčxm od té doby, co gsem se mnichem stal!
A když to powčděl, Umřel w Pčxnu. Uslyssc
opat Pémen, že Nrfeninš Umřel, řekl slze:
Blahoslawený gsifb Nrsenie, že gsi sebe famého
na tomlo swětč giž oplakč:wal: neboť, kdo tU
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na zemi nad sebau neplčxče, ten na wččnosti
plakati bUde.

Nozgjmúnj.
Sw. NrfeniUš sťrčxwťlpťt a padesáte let

na anssti w neytužssj kagjcnosti, a přece se smrti
bčxl. Proč pak ale ty ú člowťče smrtč se nea
bogjš, ačkoli žiwot wedeš hřjssný, neprawostmč
posskwrnčný a prostopússnostmč zhyzdčný, aneb
aspoň žiwot leniwý, malatný. Bez pochyby
proto, že múlo kdy na smrt mysljš, že nerozu
gjmáš, co to gest Umřjti, že si nepředstangeš
co tč wsse potkali může, až Umřeš; žc se don
mnjwéxš, že do smrti gesstčdlaUho, a nčxsledownť
že dosti časU na smrt mysliti. Možnú takě, že
i k tťm lťdem núležjš, kteřj, aby se nchseli
z radostj swých se wytrhowati, a žiwot hřjssný
naprawowatč, naschwúl nechtj na smrt mysliti
ani nčc o nj slysseti. Nch! gak zpozdčlý, gak
possetilý gsi ý ělowěťe! Mysljš, že smrti Ugdeš,
nebudesslť na ni myslitč? mysljš že smrt twú
bude přjgemněgssj, když o njmluweno nebude?
Tolč lwé mjnčnj! blaUdjš, neboť wjme z mnohé
zkussenosti, že prúwě lidé, kteřj často o smrtč
mluijagj a núsledky smrti si rozgjmécwagj,
že práwě li lidé pťed smrtj žčldného strachu
Uemjwagj. Gčm dýwú smrt angelem Púnť a
poslem Božjm, kterýž pťčchčlzj, aby ge zbawil
tjhot tohoto swěla a Uwedl ge w stčlny neu
beské a w dčdictijtce nasseho. Protož, kdož:
koli chceš w poslednj hodinkU smrti se nebúti,
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bog se gi, pokUd žiw a zdrúw gsi; bog fe gi
ale ď rozUmem a předloženjm. Nebo kdo se
tolčko smrti proto gen lekčx, že smrt konec žiu
wobytj gcho Uččnj, a wssech radostj a rozkossjch
swčtských ho zbawj, téhož bčxzeň pťed smrtj gcst
nerozUmnč:, possetilčc, nrprospťssnú a galowčt.
Neboť člowřk tjm způsobem se bogjcj zůstúwél
tjm, čjm prwé byl, hřjssnjkem a sobčxkem, který
hřjch che mslUge než ctnost, a který Uebe i ď
Pčmem Bohem za to byl dal, kdyby Umřjti
nemUsil. Ty ale tak smrti se bog, aby wzpoa
menUtj na smrt tebe oťednč od hřjchU a neo
prawostč zdržowalo, pak bolest w dnssť,u žeš
tolťkrňte tale těžce Boha Urazil, plodilo, a ko:
nečně kU konélnj dobrých skutleů tebe powsze
zowalo.

We wssech skutcjch fwých pamětliw bUď
na poslednj wěci swé, a na wťky nezhťessjš.
(Sirach 7, 40.)

Nebog se saUdU smrtč. Pomni na ty wťcč,
kteréž byly pťed tebau, a kteréž potom pťigdau
tobř. ǧCccli. 41, 8.)

Q smrlť, gale ǧest hořkú pamčxlka twč:
člowčkn, kterýž mél sstčstj w zbožj swém, mUži
pokognémU, a gehož cesty zprawenn gsau we
wssech wčcech, a tomU, kterýž můž gesslě přio
gjmati pokrmy. (Ecclč. 41, 1. 2.)

Modlitba.
Q Bože! který gsi swatému Arseniowč,

wyznčnoači twému, ze zwlčxsstnj milosti srřce
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Udťlitč ráččl kagjcj a pokorné, račiž prosjme nčtm
také na geho orodowčmj tU milost propůgčiti,
abychom hřjchy fwé poznali, z nčch se oprawn
dowč kúli, srdečnř ge oplakňwali, za ně doko:
nale žadost činilť, tjm Tobč se ljbili a tak strach
a hrůzU před bUdach fmrtj ztratili, skrzeJežjsse
Krisťa Pčma a Spasiteťe nasseho. Nmen.

Téhož dnc:
Ziwot sw. Bincencin de PaUla.

R. 1660.

W lčch dobčxch, w kterýchž cjrkew katolickčl
od ncpřútel swýchn od Lutera, Kalena a
Zwinǧliho, gakož t od šstaUpenců gegčch neo
smjrné protiwenstwj snčxssela: prňwť w tťchto
neblahých dobúch seslal gj Hofpodčn, kterýž pťi
nj na wčky zůstati sljbťl, seslal gj muže ofwj:
ceného a fwatého, kterýž zarmaUcenaU a skljčeu
nau choť Kristowu tčssil, gj hňgčl, nepťútely
přemúhal a slňwU gegj rozssiřowal. Wywolenč:
tato nčxdobaBožj byl u fwatý Bincenc de PaUla.

Sw. Bincenc se narodil dne 24. dUbna
roku 1Z78 we wsi Poy u paty hor Byreneyx
ských ležjcj, kdež sc geho nčxbožnj a bohabognj
rodičowé Wčlhelm Pawel a Bertranda Moraš
rolnčctwjm dosti skrowně žiwťlť. Bincenc pčlsč::
wal až do 12. rokU stč:da otcowa, ale giž tena
krúte dčwťli se wssčcknť gcho zbožné mysli, geho
mrawnosti a zwlčxssťwelčké dobrotiwostť k chUa
dým, neboť se pjsse, že každý Uspoťený penjz
chudým rozdčnoúwal. Z mohl tedy gako fwatý

m
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Job xo fobč ťjci: erd dčtinstwj mého rostlo ďe
nmaU eslitowčmj. (Zob 31, 18.)

Wida otec wýborné wlasťnosti synowy,
ustanowťl se na tom,dúti ho na sstudia w tom
amnyslu, aby se knčzem stal, a možnň:li chudé
pňjbuzenstwo podporowal. Tenkrčxte mřli frann,
tisskúni w Nkoš latinskč sskoly. Gťm byl tedw
Bincenc swčřen, a pod gegich bedliwau rukau
pokročil tak daleko w Učenostč a w búzni Božj,
že gčž xpo čtyrech letech wyUčowúnjm mladssjch
žúků sebe famého žiwil. Theologčckň ssrUdča od:
bhl Ua sskolňch Tulušských 8 protpěchem sla:
wným, načež byl roku 1600 na knčžstwj wye
swčcen.

Llčkoli byl Bčncenc knčz Učený, žbožný, a
swc wssech wěcech dobře zachowalý, a ačkolťroz:
gjmňnjm pjsem swatých a čtenjm dobrých knčb
bňzeň Božj ustawičnč w dufsi fwé ožčwowal:
pťedce gesstč nestúl na wrchU křesťanské dokona:
losti. Byloť mU lřeba, aby fe žkaussel w proti:
wenstwj, a aby w ohni Utrpenj oné tichostč, tru
pčeliwosti a lčxsky nabyl, kteraUž whwolené dUsse
muikostčBožj aučasťny sc staly. Břjležitost neu
dala dlauho Ua febe čekatč. Noku totiž 1605
mnsil se Bčncenc w zňležťtostech swého přjbuuu
zenstwa do NarbonU plawčtč. Blawba byla
ssťastmi, a w múlo hodimich se domnjwali býti
U cjle, an ge núhle přepadla laupržnickú loď, a
po prUdké bčtwě swjtčzčwssj laupežnjcč prodali
wssrcky lidi z lodč přemožené za otroky Muhac
medčmům. Sw. Binrenc byl nčkolčkrúte prodún
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a dostal se konečnč w mochudwjka Mňťknrta,
r.ozeného Francanze, kterýž zapseew xkatolickau
wjru, k mrzkémU blUdU Muhamedčmskému sr
přčznal. deadlec tento poslal Bčcencia jUa
geden ze swých statků, kdež fe polnj pracj zan
nússeti měl. Binrene nesl ncsstčstj swé 8 rtlxpťu
liwostj preiwč křesťanskau, gsa odewzdún do wůle
Božj. ley ale také Ubohé spolurrpitele swé k
lrpěliwosts powzbudil, whprawowal gim, cowsse
swatj a fwčtťce Božj zlého fnčxsseli, a gak wex
likau odmčnu za to od Boha wzalč. xllbozj tčto
lidé, slyssjce tak pčkné ťečč, a widauce, že wya
prawowalel sčxm skutečnč wssecka protťwenstwj
co neytrpčliwťgi nesc, tak welčce se roznjtili k
nňsledowánj, že Uegenom we wssech čňstťúch
swasému mUži podobnistňti se čhtěli, ale i prčlce
swé š nehwčtssj bedliwostj a ochotnostj wyko:
Uč:wali, až fe bylo mjlo na to djwatč.KrUssnaU
prúcč oslazowalč si swatými zpťwn, kterýmž gc
Wčncenc naUčťl. To wsse widauc Zulma, gedna
z žen Merčkurtowýcb, nemohla se tomU dosti
nadčwiti, že wssecka role tak krčlsnč a pčlnť wždť:
lanú gsau, a že mezi otroky tak načťtú pracoo
witosť, fwornost a weselost mysli panUge. J tňu
zala se gedné z otrokyň po přjčině těch wčcj,
ktcrúž odpowčděla: že od té dobh, co Bincenc
sem přissel, že se wsse zmčnilo; neboť prý fwaU
mjrnostj a laskawosřj j neysurowčgssj otroky
skrocuge a udržUge w kčxznč. OQU gest knčze,
prawila dč:le, :a spolubrařťj ctjho co proroka,
a poslauchagj ho co welitrle. Bn obwefeluge
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dUssi gegich swatými zpěwy, a powsznge gich
k trpčliwosti žbožným wyprawowčmjm.e

Turkyně žčxdostiwagsaUc Bincencča poznati,
dala geg zawolati, a žčtdala, aby gednu z pjsnj
zazpjwal, kterýmž otroky wyučil. Qči Bincen:
ciowy zalťly se slzami. J pčl libým ale fmUtným
hlasem žalm 13ti.: x.Pťi řeťúch Babylonských
gsme sedali a plakalč, když gsme se rozpomjnali
na Syon. Na wrbj w té zemť zawčsili gsme
nústroge hudby fwé, nebo tam dotazowali se
núš tč, kteťjž zgjmanč wedli nčlď, na slowo
pjfnj: a kteťjž swčlzané zawedli Učxš, chtčli, byx
chom byli weselj, řjkagjce: ijeň zpjweyte núm
z pjsnj Sčonských! Nlc kterak zdjwati budeme
pjfeň Hospodčnowu w zemi cizj?e Bjseň tato
pronikla neyhlubssj skrýš dUsse sslechetné TUr:
kynč, že si žčxdala prawdy wjry katolické plnčgi
znč:ti; Bincenc rozmlauwal ď nj, ljčc krúsue
welebnost a spasitelnost Učenj křesťanského. Núznú
a padná slowa geho naplnila ZUlmU ncnhlnbssj
Uctiwostj k swaté wjře křesianské, že nemohla
pochopitč, gak manžel gč opustili mohl. J doB
mlauwala mU přčssedssidomů welms Upřjnmč a
srdečnč, aby fe nawrňtil w lůno cjrkwe a smjřčl
se š Bohem, kteréhož tak zrádně byl opustčl.
Lwajk MrrikUrt, w gehožsrdci od dčana tauha
po wlastč se ozýwala, počal pykati zrády swé,
a giž zdčllo fe mu nemožno, délew blUdU MU:
hamedčmském trwati. Protož poradťw se 8
Bincencčem, co by éiniti mčl, rozorodal statky
a zbožj fwé, a tagně opustiw š Bincencčem a
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8 chotj ZUlmaU Nfriku roku 1607, ssťastnč na
bťehu Francauzska pťčstál. ))Kdo chodj ď mau:
drými, maudrý bUde.(((Pťjsl. 13, 20.) deo
stup od neprawého, a Uchýlj sc od rebe zlé.e
(Sir. 7, 2.

Když fe pončkud po cestč zotawčlč, ssli
rossickni tťi přjmo do Lloignonu k biskupowč;
kterýž neyprwé pťigal Merikurta skrze swútost
pokúnj, pak také ženu geho ZUlmU slerzc swatý
kťest do lůna cjrkwe. Po nčklerém čase odebral
se Merikurt 8 manželkaUswaU do Řjma. Sw.
Bincenc ge doprowodil; když ale pobožnost swaU
U hrobů swatých aposstolů Betra a Pawla wo,
konal, nawrňril se do Baťjže. W Pařjži Ugal
se we sspitúle chorých a nemocných 8 newymlu:
wnaU lúskaU, a poslUhowal gčm š takowaU
ochotnostj a trpčliwostj, š gakaU gen laskawú
matka dčtem swým slaužjwčx. Z toho mu byla
welikéačest a slúwa. be ale neszpnčl a ne:
zaklě:dal si chc na chwúle lidské, než na zalj:
benj Božjm, byl opčt tUbaU zkausskau zkaUssen.
W domě totiž, w kterémž bydlel, přebýwal také
gakýsi auťednjk. Trn zapomčl gedenkrúte, z
domu odchúzege, zamknaUti dwéře U pokoge
swčho, a nawrútiw se, nalezl, že wsseckn kasy
wylaupeny gsau. Ncprozřetelný a zlowolný aUn
řednjk naťkl Bincencia, wssUde rožkřikuge, že
on se dopUstčl toho hanebněho činu. Bincenc
nesl přewelikaU křiwdu tuto no ssest plných let,
ginak fe nehúge, než: dBůh znú prade!e Bo
ssestč lctech ale byl gistý člowčk pro krčxdež chy:



686 Čerwmec.

ten, a ten od swčdomj mUčen wyznal, že on
sčxm kasy U onoho úťcdnjka wylaupil, a že
Bčnrenr tjm wťnen nenj. :nWěžj neypewněgssj
gest gméno Hospodťnowo: k němu Uljkú sc spra:
wedlčwý, a bude powýssen.e:e (Pťjsl. 18, 10.)

Sw. Bťncenc mUsilnynj na rokaz bťskUpa
Pařjžskébo žprňwu duchownj wc wsi Chlichč
bljž Paťjže na sebe wzjtlsk Geho působenj na
osadnjky bylo nad mer blahodčgné. Qsada
dostala w leréclfém časc zrrla nowau twčxřnost;
ctnostč sřarých kťesťanú ožčly tam opčr, a každý
sr tomn dčwťl, co gcdčný duchownj w osadč
šmůže, maqc mysl oswjchau a horlťwost ne:
Unawenau. Powěsi Bčncencčowa se roznňssela
od té dobn dcil a dňle, a zraky mnoha lidj
Upjralo sr Ua nčho. J Emanucl Gondť, hrabť
; Joigny, general áalcgj w FrancaUzskU, obreeetťl
na nřho swaU pozornosť, a wčda, žr gest mUž
skutečnč dokonalý, pťrmlnwčl ho, aby pUstě
šprňwU dUchownj, wychowúnj djtck geho sobč
na stapost wzal. Bčncenr si dobylswým chowú:
njm w domč brabčcjm a swými ctnostmť wúž:
Uosti hrabčte ť celébo domU geho w neywťtssj
mjřc; žwlússrč ale hraběnka, panj pro swaU
zbožnost a dobrotiwosttrnkrňtc na slowo brančx,
ctčla ho welmi, a we wssech wěrech mčsa leu
nčmu plnaU dňwěru.

Toho časU byla mezi lidem wenkowským
hrUbň nemnělost w nňbožensřwj. Mnozj wúlelč
se takmčř w břjssjch a hynulč w neprawostech,
a negedenkrčxte bylo widčti, že tito lidé w zana
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falstwj Upadsse, bez pokčxnjUmjrali. Gedenkrúte
se i stalo, že sw. Bincenr k gistémn, aš ssede:
sč:tiletému člowčkU powolč:n byl, aby ho ža:
opatťťl. Znamenage, že o nčaboženstwj hrUbě
nčc newj, a že wesskeré posaxeoúdnj žpowčdi geho
bhly Ueplatné, proto že nedokonalé a ncskran:
ssené, domlamdal mU, aby obecnau žpowčd z
celého žiwota fwébo, Uokud mošno mU w tom
pomúhagc wykonal. Zpowčd ta naplnila chorého
starce takowaU radostj a takowan útčchaU, že
wrřegnč a U přjtomnosti hrabčnky žr wssech swých
poklesků fc wyšnal, doklňdaqr, žc bo wččnč byl
zahynUl, kdnby sw.Bťncencťa bnlo Uebolo. Bo:
habogné brabčncr pukalo srdcr bolrsij přč po:
mysslenj, žr chc tale žancdbaného lčdU gest,
gako tento staťec, a žc nxnolxýdn aUt na smru
lelné postrli se té milosti nrdostane, poznati
bjdný staw fwůg a nebezpečenstwj„ w kteréž
dUsse gegich padú. Cbtjc žbožnai brabč,nka aspoň
zčélsti tčmto wadcim pomocč, nařjdťla, aby
každý pútý„rok na gegich panstwjch tw. mišsie
fe držela. Sestnčxctr tťsjc žlatých bylo swatémU
aučelU tomU wčnowémo. Bincenc sc stal ťedia
telem duchownjch, kteťjž fe spasitelné preicť této
podrobťtč chtčlť. Tak powstal poznenč:hla nowú
řcid aneb towařwšstwo duchowných pro fwatau
mišsii, kleréž roleU 16.32 anež Urban Ullj.
po(wrdčl. Duchownj tťto, gimž také Lažarťsté,
po kosťelU sxo. Lažara, gčm posřanpeném, řjkalť,
mělť za zwlússsnj powinnosi, samy sebe zdoko:
nalowatč, hřjssnjky naprawowatč a mladé dUa
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chowenstwo na auřad pasťýťský připraroowalil
K tomn žawúšalč fe slčbo gednoduchými, slčbU:
gjce prostč chudobu, ččstotu, poslUssnost a wylrc
wúnj w předsewšetj swém.

Působenj duchownjch tčchto žebnalo nebe
palrně; drčchuné množstwj hřjssnjků dalo se na
pokúnj, a přemnožj odřeleuuwsse se blUdU, na:
wreitčlč sr w lůno swaté cjrkwe katolicčé. Ze
wsseho toho měla hrabčnka nčxramnaU radost;
zwlč:ssť ale Bčncenc sr lěssčl, že Bůh grho swaté
podnčkúnj tak mťlostťwčx žrhnú. Wčda wssak,
že Oomocnč rUky gebo che žde ootťebj nenj,
obrňtčl se do Bačjže, aby se na staw tamněg:
ssjch wčzenj podjwal. Když ram wstaupčl, zhro:
zila se dusse geho té bjdy, té zdčwočťlostč au té
zkčxzymrawň, kterauž oko spatřčlo. Na neywýš
dogal ho pohled na nemocné, kteřjž prúzdni
wssj tčlesně č duchownj pomocč w neywčcssj
bjdč a naUzi wčzelť, a fotwa w okamženj smrti
potčssčtelného slowa slysseli. Bincenc zplaleal bo:
lestj, ale ihned we wssem tom zlém pomúhatč
počal. Nagal přťspčnjm nčkolčkadobrodinců pro:
stranný dům, uwedl w nčxgopUsstěný ten lid
peeowal o gegčchzdrawj, zaopatřowal ge wssemi
potťeonstmč a wyUčowal swaté wjře a zakonům
Banč Geho napomjnanj nrminulo seše žadaným
neisledkem. stauzencč powažugjce ho co anc
gela strč:žce, otewťelč mu w bčjssjch zastaralú
prsa, a ti, co nedlauho pťcd tjm Uesslechetnostmi
fwými fr chlubčli, stalise kagjcjmi hřjssnjky, kte:



ew. Binccncia. 689

řjž 8 osskliwostj minulý žiwot swůg si přčpou
mjnali.

Silné gest gako smrt mťlowčxnj, dj pjsmo
sw. To fe wssjm prčrroem může ťjci o lčlsce
sw. Bčncencia. Geho lúska k Bohu a k bliž:
nij neznala žč:dnýchmezj, žč:dného konce; a
sotwa se dčx wymysliti přjpad w žiwotč lidskěm,
pro který by on nebyl nčgaký ústaw Uwedl,
anebo towaryšstwo nebyl založil, pomocč nebyl
poskytl. Qn žřjdil fesřerslwo dobroččnných panj,
kteréž chudý a nuzný lid na bljzku a wzdúlj
potrawaU assatstwem zaopatťowaly, w zčlrmutkU
geg tčssily, a w chorobč od mťlosrdných fester
opatřowati dčxroaly. Qn Uwedl do Francanžska
towaryšsřwo od sw. Karla Boromeyského pro
žebrňky Ustanowené: on založil klécssterMagdao
lenský pro padlé ženské; sesterstwo panj sw.
kťjže pro wychowúwúnj a wzdčlécwúnj dčwčú:
tek; nťkolčk jdomů pro naležence; sspital pro
sřaré Žchudlé řemeslnjky, ústaw pro choromyn
slné; a wrlťkaU nemocnčri Bařjžskan. Qn wy:
sjlal bratry fwé dUchownj ža blahowčsty, čilč
ža mťšsionúťe do TunčfU, do Ylgiru, do Jrska,
Škotska a do giných zemj a wlastj. Qn dal
obywatelům Lothrčnským, wčxlkamč na mčzinU
přčpraweným, dwa milčony žlatých, kteréž po
Francanšsku febral; a prawj se, že skrze ruce
geho che gedenčxcti milionů zlatých chudým a
nessťastným se doručilo. O něm platj slowo
w plném fmyslu: dGčx wyfwobožowal chudébo
fixičjcjho, a sirolka, ktcrýž nemčl fpomocnjka
Požehnémj zahynauti magjcjho přicházelo na
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mncx, a srdce wdowy potěssowal gsem. W spra:
wedlnost gsem se oblúčel: a odil gsem se gako
xxauchem a korUnaU saudcem swýme Qko byl
gsem slepémU, a UohaU kUlhawému. Qtec byl
gsem chudých: a na při, giž gsem nebyl powč:
dom, welmi pilnť gsem sč wyptúwal.(e (Job
29, 12n16.)

waatý Bincenc byl při wssech swých ne:
smjrných prarech wždy skromný, wljdný, po:
korný a wefrlý. Bokog a mjr dusse geho nčc
nebylo w stawU zkalťtť. Qn powažowal wssecky
přjoady žťwota za ťjzenj Božj, a proto rae
dostnč a trpěliwě nesl wsse, cokolť ho potkalo,
bUď si to radostné a žasostné. Chwúla gména
Božjho a spasenj blčžnjho bylo gedčným cjlem
snah geho. Důwěra geho w Boha byla ne:
smjrnčx newywratnň, a že tčžkým protiwenstwjm
a dlauhými nemocmi zkaussen byl, že Ustawččnř
pťed twňřj Božj obcowal, Krista Peina wěrnč
nčxsledowal a sobč Umjrage, gediné GemU žiw
býti hledel. DostaUpčl skoro na wrch křesťanské
dokonalosti, sak že ho lčd za wyšssj gakausi
bytost mčl, a U dwora krňlowského že ho poslem
Božjm nazýwalč.

Qstatně zachowáwal sw. Bťncenc, pokuď
možnú bylo přjsný poťúdek dennj. Wstéxwal
každodenně o čtwrté, na to se modlil we swém
pokogjčku rannj modlťtby, pak ssel do kosťela,
w kterémž se obyčegnť po třč hodčny zdržel.
GednU obťtowal swatému rozgjmúnj, na to se
modlil lčtanťe o neyswčtčgssjm gménU P. Zežjsse,
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a odbýwal swé knčžské hodinky, posléz pak četl
mssi swatau š wraucnostj neyohniwěgssj. Když
rannj pobožnost odbyl, ssrl ža ostatnýmipowin:
nostmi. Qd tohoto posxčxdku neustaupil Uikdci
ani přč pracech neytčžssjch. Nikdú také newy:
ssrl z domu, a nifd.i fe domů newrútil, aby
fe neyswčtěgssj fwčxtostč oltňřnj nebyl poklonil.
Wečer se modljwal kleče hodťnley knčžské, po
hodinkňch kanl 8 ostatnjm lirem domčxcjmaš
čelňdkau fwau pobožnost wečrrltj, a po poboža
nosti teprw psal listy, q giné potťrbné záležčtosti
odbýwal, což nežťjdka po wrlkau čúst noci
trwčcwalo.

Swatý Bťncenc dosčchl 85 roků, což se
wůbec skoro za žčxzrakpowažUge, protože zdrawj
geho od mnoha lrr bylo podryto, při čemž we:
liké bolesti snčlsseti mufel. W poslednjch letech
žiwota fwého wlčxčelfr bjdně,pomocj berel, ale
nčc ménč žprawowal wssrcky zčlležitosti š ney:
wčtssj horlčwostj wssrch ústawix a towaryšstew,
kteréž byl Uwedl a ezaložčl. Chodčl mčmo to
každodenně do kůru, býwal wždy nxssťswaté
přjtomen, a když posléše scim nekrwawau obťť
přinčxssetiche nemohl, přigjmal aspoň každo:
dennč welebnaU swňtost. Smrt nebyla mU ne.e
očrkúwaný, ani nemilý host, mjwalť gi wždy
pťed oččma, a tak aUplnč se 8 nj špřňtrlil, že
když nťkolik de přrd fmrtj, welileúxospalost na
nčho přichčxzela,Usmjwage se, řekl: nZa fpanjm
gde w zapťtj festra geho uu smrt

W nocč dne 27 Zúřj r. 1660 upadldo
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weliké slabosti. J widěl, že hodinka geho fc
bljšj. Dal seledy swčxtostmtzaopatřiti, a zwolaw
n“ekolťkrécte:dQ Ježjfsi můg!(( Usnul w PčmU.

Nozgjmúnj.
Gako za časů sw. Bčncencia, tak panuge

pohřjchu i ža nassich časů w mčstech i we
wesnicjch semotam hrubčx neumčlost w nčxbo:
ženstwj, aneb afpoň wclikci netečnost a newssj:
mawost geho ba mnozj lidč negsaUce tjm spo:
kogenč, že fe gčž sami wyzulč žr wsseho nabo:
ženstwj a ze wssj wjry l mtlnč o lo pracugj,
aby ť ten lťd leterýž gesstě w Boha wčřj a
nčxbožensiwj katolického si wssjmú, aby ho pťť:
prawťli o wjru a 9 wěrau i o poslednjútřchn,
kteranž bjdný člowčk w tomto slzawém audolj
mčx. Gafý dťw, že cjrkcw, pečlčwú matfa wssech
fynů swých, žc Učlereréž duchownjch powszu
dila, aby kdež loho potťeba kčxže,anebo lid
si toho žčxdň, aby, prawjm, w ofadčxchklcsagjcj
wjru k“čxžanjmslowa Božjho pozdwťhli a Upc:
wnťlť, nrtečné osadnjky z malamostč a z hřju
ssného spanj probudili, a počjněmj falcssných nro:
roků, ǧpřčchčxzrgjcjchw ranchu owčjm, kterýmž
Ukrýwagj swaU dolčj pťčroženost, aby přjtrž
Učinilť. Chwčxlena žagisté oswčta gegťch gest
holčx newčra; swoboda, klrranž hlčxfagj, gcst
holxi bezbožnost, a protož i léaska, fteraUž slt:
buǧj prokazati lidem, gest trn neyhanebněgssj
Uodn:xod Zc se takowato dnchownj obrana
dohaprčxzdnému ltdu nrljbj a ljdili nrmUže, že
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za to dUchowenstwU tomU oodwodnjků, powča
rečnjků, pobožnůstkčxřů, a Bůh wj, gak ginak
gesstč spjlčx, že lid netečný a zmalňtnčlý U wjťe
nroti němU powzbužuge a woanZj, geg U do:
brých w Uodešťenj neyhanebnčgssj Uwadj, auřadw
na nčg sstwe, a UotUpenjm, bitjm ano i smrtj
mU snad wwbrožUge, gest wěc welmi ďřirošrnčx,
wždyk každý drawec nerad ansstjwň lUp fwůg:
gakby mčlo peklo gčxfatť, když se mU dUsse z
tlamy wydjragj. Qstatnč nenj se tomU co dčwitť,
že fe Ueznabohowé aneb Uosmčwúčkowé Božj bnčx
wagj a dUrdj; když se z kazatelnčce gim do
dUsse mlij, že gest Bůh, a sice fprawedliwý
a swatý; že gest peklo, a to sice mjsto hrůžw a
trestU; a že Bůb gest takowú, gaký fe nčxm
žgewil, a nikoli takowý, gakébož si bugnč: mysl
lidskčxpťedstange, aneb aby takowý byl, ga:
kéhož si Uřege a žčxdú! Tisjcerými, a opět tčsj:
cerými hlafy hlúsň fe ncim newčra, a nenj
snad nowin w žemi nassj, w kterýchž by se
newngjždčlo gizliwýmč gazyky protč núbožen:
stwj a proti cjrkwi, a toliko cjrkew mělabw
mlčeti? MlUwilať po wčky cjrkew k owčččkčxm
swým, gak a kd.y chtčla, mlij klnim nynj
skrze, zwlé:ssť k tomU powolané dUchowenstwo,
a bUde mlUwčtč pokUd fwčt swčtem bUde, a
kdož ž Boha gest, slyssj slowo cjrkwe, a zacho:
wčxwč: ge a fpasen bUde.

Marnj žagisté gsaU wssčckni lidé, w nťchž:
to nenj znúmosti Boha, a kteťjž za to magj,
že bnď oheň, nekx wjtr, neb prUdké powčtřj,
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neb okrefslek hwězd neb welikci woda, neb
slUnce a mčsjc, gsau zpreiwcowé swěta a bo:
howé. (Kn. MaUdr. 13„ 1.)

Brarřj, byleliby zachwňcen člowěk w nč:
gakém bťjchU, wy, kteřjž dnchownj gste, Učte
taleowého w dUchU tčchosti; prohlédage leaždý
sčxmk fobě, aby fnad tty nebyl pokaUssjn.
cGallat, 6, 1.)

Bralřj mogs, gestltžeby kdozwňš poblaUǧ
dčl od prawdy, a nčkdo by geg zafe obrčttil:
mňť wťdčli, že ten, kdožby odwrňtil hřjssnjka
od blUdU cesty geho, wwfwobodj dUssi geho od
fmrti, a pťikrýge množstwj hřjchň (swých). l.
Jňf. 5, j9. 20o)

Modlťtba.
Q Panč a Bože nciš! Gebož oči na

wsselikém mjstč spatsUgj dobré lčdť ť žlé, pťčfpěg
nčxm misostj swaU ofwěcUgjcj roznm a sjljcj
dussi, abychom horlčwč dle Twých swatých zú:
konů chodčlč, a na spasenj bližnjho wraucně a
pčlnč pracowali. Genž gsi žiw a kralngeš na wčky
wěkůw. Nmen.

Na dnessuj den par.i tatč swátes: W Řjmč sw, Epapbra,
bifknpa; w Seotlle fwatých pauen a mUčedUlcJllsty a R:lsinyj
w KordUbč sw. Yurei, n;lučednici; w TrewirU sw. Martina, bix
siupa a Ulnčednjka;w ijč sw. Symmacha„ papeže; we Wee
roně sw. Felire, bistupa; w Kappadoeii sw. Mafrinp, pannh,a
m. g. fw.
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20.

Ziwot sw. Elččxsse,proroka.

Z biblických přjběhů wjme, že wo smrtč
Šalamauna krěalekrúlowstwj geho na dwé se
rozpadlo: na krúlowstwj Jsraelské, kteréž Je:
roboam zprawowal, a na krcilowstwj Jůdské,
nad kterýmš Šalamonůw syn Noboam wlúdl.
Jeroboam bydjlel w Stchem. J myslil w srdci
swém: že bUdeli lid Jstaelský chodčtč obětowat
do chrčmm Hospodčnowa w JerUsalemě, že se
opět k Noboamowč obraitj, a obč krcilowstwj
w gedno spogj. To chtč předegjtč, Udčlal
dwé relat zlatých, a posťawčw gedno w Dan
a drUhé w Bethel, ťelel k lidU: x)Nechoďte ch
do JerUsaléma! Hle toť gfau bohodoé twogj,
kteřjž tebe wowedli z zemč Egytské! :std
bez toho k modloslnžebwosti Uakloněný, Upo:
slechl fwůdné čečč Jeroboamowy, a nechodčl
che do JerUsaléma občtourat BohU žiwémn,
ale klaněl fe teleti, a hčessil. Nle i ostatnj krč:u
lowé, kteřjž po smrtč Jeroboanowě nad Jsrau
elem panowali, nebnli lepssj, než psxedchůzce
gegich Jeroboam, nečxoťi oni szstčwsse se Boha
prawého, klančlč fe modlčxm, a čťnili, což fe
neljbilo Hospodčnu. Lčd zlým pťjkladem krčxlů
fwých fweden, činil, což wčdčl: pčxchal hčjchy
a neprawostč. Mceclokteřjzůstaliprawémn BohU
wěrnč, a tč bylč proto od modlciřů Uenčtwčdčni
a promisledowčxni. be se tedy prawé núboo
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ženstwj w Zsraeli zachowalo, a naděge w zan
sljbeného Wykupitele newyhynUla, sesjlal Bůh
čaš po čase proroky, kteřjžto lid wywolený od
modlčxřstwj odwraceti, w zúrmUtkU těssiti, u
wjře sjliti, bezbožnost pak a modlúťstwj kúrati
a trestati měli.

Neyznamenitčgssj z proroků w králowstwj
Jsraelském byl Eliúš. Kdy a kde se wjastnť
prorok tento narodil, co ža rodiče mťl, a gaké
osudy ho potkaly, než weťegně we gménU Box
žjm wystaupil, o tom o wssem nemňme žčxdných
gistých a pťesných zprčxw. Zťw byl ale za pa:
Uowúnj krúle Nchaba, genž byl geden z neybezx
božněgssjch w Zsraelť. Nebo gemu nebylo dosti
že chodil w hřjssjch Jeroboamowých, ale pogal
také modloslužebnaU Jezabel, dceru lerč:leSiu
donského za manželkn, kterúž proroky Hofpodi:
Uowi wraždila, a wystawčl Baalowi w Saa
maťj chrcim, a klančl se modle réto. Hofoodťn
neymilofrdněgssj chtčge krčxle toho gednak za
ohawnostmi a neprawosti w tak welké mjře spčc:
chané potrestati, a gednak na cestU pokúnj a
fprawedlnosti přiwésti, poslal k nčmU Eličxsse
proroka, aby bo pokúral a potrestal. Kterýž
přigda k němn prawil, řka: Ziwť gest Ho:
spodčn Bůh eraelský, pťed gehožto obličegem
stogjm, že nebUde tčchto let anť rosy, ani desstč,
dokawad ústa mčx neřeknau.(( To když po:
wědčl, pomodlil se Eličxš Ueyprw U potoku
Karith; a když i ten wyschnul, ssel na rozkaz
Božj do Sarepty Sydonské, kdež ho žena



wdowa, giž zčlzračnč maUku a oleg rozmnožll,
po celý ten čaš žťwtla

Giž neprsselo tťč léta a ssest mčsjců, a
hlad nesmjrný panowal po wssj Samařj. TU
fmilowaw se Hospodin nad bjdným lidem, ré:e
čil segmaUti trest, kterýš byl za modloslUžeďnost
Uložčl. J ťekl k Eliássowi: :)Gdi a Ukaž fe
Nchabowč, abych dal déssť na zemi.e Šel tedy
Cličlš. Nchab Uslyssew, že Cliúš přichúzj, wyssel
mU wstřjc a prawil: :Zdaliž ty negsi ten, kte:
rýž kormaUtjš eraele ?e Clič:š odpowčdčl:
wGú gsem UezkormaUtil eraele, ale th a dům
otce twého, kteřjž gste opustili pťčkúzanj Hospoc
dinowa a nňsledowali gste Baalčm (modly).e
Na důkaz, že prade mlmoj, a že mčmoBoha
gedčného gťných bohů nenj, ťekl Nchabowi, aby
šhromáždil wesskeren lid eraelský na horU
Karmel, a čtyři sťa a padesúte knčžj Baalou
wých. Z poslal Nchab ke wssem synům eraelr
ským, a šhromňždil knťžj Baalowy na horu
Karmel. BřistaUpiw pak Eliúš ke wssemu lčdu
řekl: xDokawadž kUlhatčbUdetena dwč strany?
Gestlčť Hospodin gesť Bohem, nč:sledUgte ho
saméhok paklť Baal, následngte toho.(e N ne:
odpowědčl mu lid ničeho. J řekl opčt Eličaš
klidU. :Gčx gsem súm gedčný tuto prorok
Hospodčnůw; proroků (kněžj) pak Baalowých
gest čtyry sta a padcsút. Nechť gsaU nam dčmi
dwa býkowě, a knčžj Baalowy nechť sobť wy:
berau z nich gednoho,a zsekagjce geg na kUsy,
nechť ho wložj na drjwj, ale oheň ať nepoda

30leotd ewatýchlu
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klčxdagj. Gú pak připrawjm druhého, wložjm
na dřjwj a též ohně nepodložjm. Pak wzýweyte
gména bohů swých, a gú gméno Hospodčna
wzýwati budU. Bůh, kterýž ohnčm wyslyssj
(sessle oheň, kterýž by občtť strňwil), ten ať
gest Bohem.e J zwolal wesskerenlid: ))Núwrh
ten gest welmi dobrý!e

Kněžj Baalowč wzali býka, připrawilč ho,
wzýwali gměno Baal od gitra až do poledne,
ťjkagjce: dBaale, wyslyš nňš!e Nle nebylo
hlasn, ančž kdo by odpowčdťl. Když pak giž š
poledne bylo, přlmlauwal Eliúš knčžjm Baa;
lowým, aby che kťičelč, že snad Bůh gegich
spj. J tu poťali kťičeti z plného hrdla, až
ochraptěli. Když ale ani tU žčxdný oheň š nebe
nepťichňzel, řekl Eliúš wssemu lťdu: ))Bogďtež
ke mnč!e N když přistaupťl k nřmu lid, opraa
wil oltúř Hospodinůw, kterýž byl zboťený od
modtoslužebnjků, Udťlal strauhn wůkol něho,
šrownal š wrchU dřjwj, rozsekal na kusy býka,
roložil ho na dřjwj a ťekl: xRaplňte čtyry
standwe wodaU a wljte na oběl zč:palnau ť na
dřjwj;e Y když to po třťkrčxt uččnilč, tak že
wody okolo oltúře tekly a straUhU naplnčly,
přistaupiw Eličxš, modlčl se, řka: xHospodinc
Bože, Ybrhamůw, Jsúkůw a eraelůw, Ukaž
dnešp že gsi ty Bůh w eraeli, a še gsem gčx
slnžebnjk twňg, wssrcky tyto wčcč dle psťkúzanj
twého nččnňe Wyslyš m.ne Hospodinr, wyslyš
mnr!(c J padl oheň Hospodčnňw, a strúwil
občt zúmlnmt, dfjwj č ťamenj, a wodU, kterú
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byla we straUze, wypil Což když Uzřel wec
sskeren lid padl na twúři swaU a zwolal:
Hofpodin gest Bůh, Hospodin gest Bůh!e a
modly opUstil. Bončwadž se Hospodčn lak
slawným způfobem prawym Bohem oswčdťil,
a wssťcknieraclilé geg také za ptawého Boha

Užnalč, nemohlč kněžj modloslUžebnj na žiwě
trpěni býti: gednak proto že sc rauhali žiwému
BohU a zradili geg; gednak se bylo co bati,
aby dneď neb zjtra lid k modloslUžebnosti neu
premlnwčli a neswedlč; a gednak aby se po
trestali za podjl, kterýž bez pochyby mčli na za:
wraždčnj přemnoha proroků Hospodinowých. J
žúdal Elčúš aby wssicknč do gednoho se wye
hladilč Což když se stalo, Elič:š opčt fe mo

dlčl a hle, nebesa sc zamračila, a byl děssť
aurodný a hogný.

Uslyssewssi bezbožnča Jezabcl co se B ťnč:
žjmi modloslužebnjmi stalo, wzkúzala Eličlssowč,
že za to do zjtra sčlm zabit bUde. Clčúš alc
odessel do Bersabee Jůdské, a Ukryl se na
paussri Zde byl takowaU auzkostj stjsnťn, že
si přúl Umřjti Dostiť ge mi Hofpodinc, prawil,
wezmč dussi maU, neboť ncgfem lepssj nežli
otcowé mogj! uo Horliwosij horlil gstm pro
Hospodčna Boha zástupů: nebo opUsiňi U
mlUwU twaU fynowé Jsraclsstj: oltéxkr twé zbo
řilt, proroky twé pomordowali mečrm,i zůsial
gsem ga sam, a hledagj žiwota mčho aby mi
geg odgali

Mezi tjm časem co Elčúše na panssti U
30zlc
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Bersabce a na hoře Horeb se Ukrýwal, a Ha:
zaele za krále nad Sčrťj, Zth za krčxlenad
Jfraelem, a Elčzea za proroka pomazal: za:
chtělo se krčxli Nchabowť zahrady Núbothowy,
ležjcj wedlé palúce kráilowského. Nňboth ale
boge sc Boha, nechtčlkráli dčdčctwj otrůw swých
postaUpiti: Uchoweyž Bůh, řekl, abycb mčl dňtč
tobť dědictwj otcůw swých! Řeč tato zarmaU:
tčla Nchaba tak welčre, že zlostj anč gjsti nemohl.
Zezabel, manžclka geho, wppátrawssť přjčiml
hnťwU geho, řekla: !nWstaň, a pogez chleba, a
bUď dobré mysli, gú tobě dčxm wčnnicč Nčxbotha
Jezrahelského!t J napsala lťsty gménem Ncha:
bowým, a poslala ge starssjm měsťa. Qbsah
wssak listů tťch byl tento: Postawte dwa ne:
sslechetné mUže proti Núbothowť, ti ať swčdčj
proti němU, že se raUhal HospodčnU a krčdli
zloťečil. Potom wyweďte ho a UkamenUgte.
Z stalo fe tak. Uslyssew to Nchab, wstal a ssel
do winntce Nňbothowy, aby gi Ugal. Na rozkaz
Božj ale wyssel mU Elťúš wstřjc, a řeklk
němU: :Toto prawj Hospodčn: Na tom mjstě,
na kterčmž ljzali psi krew RabothowU, i twaU
krew ljzati bUdaU. Gčl UwedU na tebe zlé, a
sežnU potomky twé a zamordUgč z domU twého
močjcjho na stťnU a zawřeného (Ukrýwagjcjho
se) a ncyposlednťgssjbo w eraeli: nebo gsi
činčl tak, aby mne k hněwU popUdil, a k hře:
ssenj pťiwodil si eraele; a Jezabel psi gjstč
bUdaU na poli Jršrahrl!(e Když Uslyssel Nchab
ťeči tyto, roztrhal raUcho swé, přčkryl žjnj
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tčlo swé, a postil fe, a spal w pytli, a chodčl
sklončw hlawu. J stala se ťeč Hospodčnowa k
Elččlssowť: :)Broto že ponjžčl seLlchabtak pro mnr,
nenwedu toho zlého za dnů geho, ale za dnů
synů geho Uwedu to zlé na dům geho.(( Ytak se
saké ftalol Bo tťechletech túhl Nchab w bog proti
Syrským a raněn gest tčžcr stťelau. Z zůstal
na woze fwém až do wečrra, a w zčxpadslunce
Umřel; tekla pak krew z rčmy do wozU. deyž
myli wůz U rybnjka, ljzalč psi krew geho. Ze:
zabel ale po něgakém ťase na to w zbauřenj z
okna dolů šwržena byla, a psi sežrali gč.

Teď ale dosslčdnowé Clič:ssowa pozemského
pUtowňnj kU fonci, Bůh paf chtřlwyzdwlhnauti
geg U wčchru do nebe. J fslč Eliňš a Elčsrnď
Učednjkgebo z Galšala. Ll když přčsslikJordau
nu, wzalElčč:š plússť swůg, fwťnUlgeg a Udeřil
gjm wody, kteréž se hned na obč strany rozdťlily,
a přesslč oba Uo suchu. Botom prawil Elťúš k
Elčseowi: dZčxdey, což chceš, ať Učinjm tobť,
prwé nržlč wzat budU od lebe.e Z řekl Eliseuš:
dProsjm, aby byl we mnč dwognčxsobněprorocký
duch twůg.c Elččxš odpowčděl: dTežké wťci gsi
požčxdal, wssak když wzat budu od rebe, staneť
fe tobť, coš žčxdal.e Ll když gdauce rozmlanwali,
ay, wůz ohnčwý rozdčlil oba dwa, a Eličxš wzat
byl U wichrU do nebe. Cliteuš to wida, zwolal:
:Qtěe můg, otče můg,ac.xda newčdťl ho che.ch)

e) Zde fe podáwň U wýtahu, což o tčmp prorolu Božjw wha
prange nam Z. a e. kUiba krňlowská; kdo.ýtedy wsseckhskutťy
tčhož sw. proroka seznatt chceě, wezmi k rUee skd. Bjsmo.
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Nozgjmúnj.

Mnohé a welileé dčwy, kteréž sw. prorok
Eliúš we gménU Božjm Uččnil, hlúsagj zťegmě
tu swataU prade: že Bůh wssemohach gest.
Nno Bůh gest wssemohach, i může Učinčti co
chce, Gemu nenj žúdnéx wěc Uemožnň. Učenj,
že Bůh a Qtec nčxšwssemohach gest, gest nčrm
nad mjru prospěssné a Užťteťné, neboť bUdj w
nč:š gednak synowskaU búzeň, a gednak synow:
skaU důwěrU. SUďte samč, laskawč dUsse! zdali
se opowážjte gednatť proti zčakonům a wůli
Bčma Boha, wědaUce, že může i dUssč ť tělo
zatratčti do pekelného ohně, (Mth. 10. 89.)
wčdaUce, že geho oko wňš wssUde wčdj, geho
rčmtě wúš wssUdedostťhne? SUďte samč, množ:
nonli wúm zanatč w strasti, protčwenstwj a
kťjžť, wčdaUce, že Qtec wúš nebeský wj, ťebo
potřebugete, že bez geho wůle ani wlaš š
hlawy wassj nespadne, a že nenj skrúcená rUka
Hospodinowa, aby spasitť nemohla, anťž gest
obtjženo Ucbo geho, aby neslysselo. SUďte sami,
zdali, nemohauce nic dobrého Učinčti, anťž na
drňze ctnosti prospjwati; zdalč, prawjm, bUdete
se odwolňwatč na swau slabost a kťehkost, wě:
daUce, še wssecko můžete skrze toho, kterýž wúš
posilňUge. (Filip. 4, 13.) Suďte konečnč samč,
možno:li wč:m, abyste chaUlostčwi byli zúpasjce
pro Boha, pro ctnosť a pro prade, gessto
wjte, že Bůh mocný gest, aby každého dle zúa



Sw. Člčásse. 703

slnhy odmčnčl; a zwjtězjtenli, abh wňm dal
zaslaUženaUkorunu sprawedlnostč? Baklč ale núm
Užiteťno, že wjme že sami ze sebe nččehož ne:
můžeme, a že postaččtedlnost nasse w BohU
gest, skrze nťhož wsseckomňšeme: protož hleďme,
ať wjra nasse, že Bůh a Qtec Učxš gest wsse:
mobaucj, žiwú gest, a bychom šžalmistan Bčmť
řjci moblč: Hospodčn oschenj mé, a spasenj
mé, kohož se bUdU búlč? Hosdodťn ochrúnce žin
wota mého, koho se bUdU strassčti? Qčekčxwegž
Hospodina, zmužile čiň, a posilň se srdce twé,
a očekúwey Hofpodina. (Zalm 26, 1. 14.)

Welikú zagisté sjla pťč Tobě gest, Hospou
dčne wždycky, a mocč ramcna Twého kdo
odolňe? Nebo gako prňssek na wúze, taleť gest
před tebaU okrsslek zemč, a gako krůpěge rosh
před swjtčmjm, klerňž ďstupuge na zemi. Nle
smilowčxwňš se nade wssemi, nebo wssecko mů:
žeš. (Maudr. 11, 22. 29.)

GčxťBůh wssemohach: chodťžpřede mnau,
a bUdiž dokonalý. (1. Mogž. 17, 1.)

Bog fe Hospodčna wssecka země: a třesie
se pťed njm wssčckni obywatelé okrsslkn zem:
ského, nebo Qn řekl a Učinčna gsau: Qn roz:
kčxzal, a stwořena gsau. (Zalm 32, 8. 9x)

Nenj nemožné U Boha wsselikě slowo
(wěc). (Luk. 1, 37.)

Nbba, Qtče, wsseckogest možné tobč. (Mr.
14, 36.)

WsselčkaU pěťč swan Uwrzte na nčg (na
Boha), nebo on má péčč o nč:š. (1. Petr 5, 7.
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Modlitbad
Hospodine, smilUg se.nad nňmi: neboť

tebe očekáwali gsme; bUdiž rě:mč nasse w gitř:
a spafenj nasse w čaš sauženj. Twúť gest Ho:
spodine welebnost, i moc, i slúwa, i wjtězstwj,
a tobť chwúla: nebo wssecko, což gest na nebi,
i na zemť, twé gest; w rUcc twé grst welikost
i panowňnj nade wssemi wčcmi. Nmen.

Téhož dne:

Ziwot sw. Biktora, mnčedlnjka.
K ncyslawnťgssjm mučedlnjkům w zemi

francaUzské nňležj geden woganský důstognjk gmé:l
njem Btktor, který za panowčmj krwržjzniwého
cjsařeMarčmčana buď roku 290 neb 303 w Maša
silii francaUzské Umučen byl. Gméno cjsaťe Ma:č:
mčana bylo wssem křesťanům hrůzyplně, neboť
nebylo snad na swťtědčlowčka, který by gměno
kťeesťanskétak welťce byl nenúwidčl, gako we:
litel tento. Když se tedy powěst roznesla, že
cjsař Ma:imian do Mašsilie pťigde, lckli se
kťesťané nesmjrnč a trnUli strachy, a mnozj
gednak z bč:zně nastúwagjcjch krwawých mUk,
a gednak z lásky k žiwobytj zemskémU a k
přjbuzenstwu šmúlomyslnčlč, wrtkalč se, klesli.
To wida sw. Biktor, welice se pohnul w
dussč swé, a aby opčt wrtkawých posilnil,
kleslých pozdwihl, odpadlé do lůna cjrkwe nau
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wrútil, chodil časU nočnjho od domU k domU,
a napomjnal wssecky co neysrdečnčgi, aby paa
mčtliwi byli žiwota bUdachho, kratičkých mUk
se nebúlč, ale posilU š nebeš daufali.

ij swatým aUřadem se zamčstnčxwage,
byl Biktor gat a na saUd cjsaťskýchsUdjNsteria
a Enticča postawen. Tito domlanali mU po
dobrěm, aby nepohrdal bohy wlasteneckými a
nezbawowal se zbytečně swé důstognosti a přjznč
cjsařské a to gedčné pro gakéhoš mrtwěho člo:
wčka (tak gmenowali Syna Boha žiwěho).
Této swůdné řeči opťel se Biktor wssj silau, doka:
nge, že modly ctjtč, neywčtssjpossetilost gest, aže
by geho neywětssj hanba byla, kdeybyuKrista, gehož
wčrným bogownjkem gest, pro cjsaťe a swětskaU
důstognost opUstčl a zradil. J pťidal roznjcen
plamennaU horliwostj: deežjš KristUš, Syn
Boha neywyšssjho, stal se owssem z lúskyk
člowččenstwu, aby ge wykaupil, smrtedlným, a
od bczbožnjků, proto že sčxm chtčl, také skUtečnč
zabit byl: ale třetjho dne wstal zase z wlastnj
moci z mrtwých, wstaupil na nebesa a dostal
oď Boha the swého wěčné krčxlowstwjswé.e
Slowa ta slyssjce přjtomnj pohaně, dali se do
hrozněho křikU, prokljnagjce fwatěho mUže a
UtrhUgjce mu. Saudcowé netranagjce si we
wčci tak důležité sami od sebe nčco určiti,
zwlěcsstč, že Bčktor znamenitaU důstognost we
wogsstě zastúwal, Uzawřeli celaU tU wčc cjsaři
předněsti.

Sotwa že Marimian o tom se dowťdťl,
ňr
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kčxzal Biktora bez prodtenj pťčwésťč a po do:
brém i po žlám ho nUtčl, aby modlcim občtoo
wal. ch mýhrůžkey dodňwaly swatémU mUi
srdce, že nesmysl modlúřsiwj neohroženě odkry:
wal, mjrn .skristowU srdnatě hňgčl a důwody
newywratnýw.i řwrdčl. To wssak popUdilo cjsaře
k tak welkčmu hnřwU, že přčkčrzal, aby swatý
se okamžčtč santal a po Ulicjch mčsta ssmeykal
a tak potUpným trestem hnčw Uražených bohů
sc Utčssil a křesťané fe zastrassčli Nesčjslné
mn.ožstwj lidj shlUklo se k Ukrnlnémn přihlédanj
a každý pohan držel to gaksi za powinnost, tě:
lesné i dUssewnj bolestč swatého mučedlnjka dle
možnostť rozmnožowati.

Nefějslnými ranami pokryt a celý zkra
wúcen, musil Bčktor opět pťed saudce swé se
dosťawiti, kteřj mu w domněnj, žeyuutrpeně bo:
lesti a wystňlň potupa ho powolněgssjm Učie
nila, domlanali, aby odstaupil od ctěnj člo:
wčka, který žiwot swůg w bjdné chudobč sťrú:
wil, který ohawnau fmrt podstaupťtč mUsil, a
tjm bezmocný a slabý gest dokázal; naproti
tomU, aby se klančl bohům, gegčchž welebnost
fe w krasných chramých gewj, gegčchž dobrodčnj
každý člowčk požjwa a kterežwwssickni knižata
ctčgj a wzjwagj. NaUhawaU tuto řeč skonččli
núsledUgjcjmi slowy, řkaUcc: :BUdeš li dele

rozkazům cjfaře wzdorowati, pak se kU Kristu
swémU, gehož slawU nikdo gesstě newiděl, oden
brati můžeš skrze mukh a potUpU, ohawnostj
a powrhelem wsseho lidU gsa.e
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Bůh ale dal služebnjku swémU maudrost,
kterčžto protiwnjcč geho odolali nemohli. (Lnk.
21, 15.) J ukazowal z bohoslowj pobanského,
gak mrzcj a ohawnj bohowé pohansstj gfaU,
doklúdage, že o gcgich ohawnostech a mrzkostech
wůbec se mluwj, a že koo ge ctj, giž za žiwo:
bytj swého stanc se člowěkem Ueyohawnťgssjm,
po smrti ale ncynessťastněgssjm, gsa wěčné bjdy
občtj. Pak wywracuge ťcci gegčch rauhawé,
řekl: dGak weliké úcty a lčlsky gest ale ten
hoden, který nčxš prwé milowal, když nepťútelč
gcho gsmc bhli; který gsa bohatým, chUdým se
stal, aby nč:š ubohč obobatil; kteréhož ob:
cowúnj na zemč bylo núm pťjkladem wssj ctnosti,
kteréhož nezawiněnú smrt nassi zawinčnaU smrt
na wčky zhladila. m Q, gak bohatč: gest chUa
doba, kteraUž mU wytýkčxte, nebo na gcho po:
kynUtj loďka rybami se naplnila a pčti chléby
pět tisjc lidj se nasytilo! Gak silmi gest geho
slabost, ktcréž wesskerč slaboty swých wčrných
zhogčla! Gak ožčwugjcj gest smrt geho, kterúž
tolik mrtwých wzkřjsila! uu O, poroažte gak
mocný gest, kteréhož celý swět poslaUchú, gak
krúsný a mčlowňUj hodný gest, na nčmž nic
nenj, coby se kčxralo, gehož lčxska wssecky za:
hrnUge, gchož faUdU nikdo neugde! Co gest
swětěgssjho nad žiwot geho, co prawdiwčgssjho
nad Učenj geho, co potčssitclnčgssjho nad geho
zasljbenj, co hrůznťgssjho nad grho wýhrůžky,
co gčstčgssjho nad gcho ochranu, co chwalit„eda
nťgssjho nad geho přútelstwj, co radostnťgssjho



708 tj!mxoeneeu

než slč:wa geho? Kdo ž bohů gest mu podou
ben? který může se š njm mčťčtč? Neboťwssčckni
bohowé pohansstj gsau gen kow, kčlmenneb dřewo;
núš Bůh ale stwořil nebesa. Protož také oni i
še wssemi ctiteli swými kU wččnémU ohni odfaU:
zeni gsaU aneb se odsaudčgj, gakož psčxno gest
U proroka: Zastiďte sc wfsicknť, ktrřjž se kla:
njte rytinúm. (Žalm 96, 7.) Y opčt: ))do
ohnč swrzeš ge, w bjdúch ncostogj.e (Zalm
39, 11.) Q tom ale dj prorok: Bůh núš
wyšssj nade wssrcky bohy; nebo wssccko, cožkoli
chtěl, Hospodin Učinil, na nebi, na zemi, w
moťi i wc wssechpropastech. (Zalm134,5. 6.)
Kteřj wssať wčrnč pro nčho bogugj, ncwywr:
hugj se od slúwy krčlle swého, a protož také
my Učednjci geho rúdč Umjrúme, a Utrpenjm
swým doklňdúme, že pewnň nasse důwčra gest.
NUže tedy odložte wy Učenj a opatrnj pčmowé
na okamženj swaU swéhlawost a zkaUssčgte
dobře, na čj stranč prawda grsť, a newydú:
weyte se w moc neyohawněgssjch a nrymrzčeg:
ssjch pekelnjků, ančž důstognost obrazU Božjho
we wňš gsancjho Uwrhngte w ohawnaU Ho:
tUpU, abyste wččného zatracenj Ussli; poslaUu
cheyte ale neyswětčgssjho, neykrňsnřgssjho, neyn
sprawedliwčgssjho, neydobrotiwčgssjho, wssemo:
hachho Stwoťčtele, přjtele swého. Budetealč ho
poslauchati, pak wúš geho potupenj powýšssj,
geho chUdoba obohatj dc:geho smrt ožiwj. Geho
spasitelnčl napomjncinj, geho sllby zowaU wúš,
že w krňtkém čase do wěčné slčxwy pťigati
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bUdete a z geho přeitelstwj Ustawičnč se rado:
wati můžete.e

Bohaprúzdnj saudcowé zarazilč se poněkud
rúznaU řečj fw. mUčedlnjka; že ale nepřčgjmú
blúzen slow opatrnosti, (Přjsl. 18, 2.) protož
i oni nad zahanbenjm swým gesstě che se
rozhnčwawsse, odpowčdřlč: dCož gesstč nepře:
staneš š swým marným tlachč:njm? Gedno z
dwau si wybeř: buď okamžitč Uražcné bohy
smiť, ancb neybolestnčgssj smrtj zahyň.a YTo:lik
mi na wůli dčxwč:te,(( odpowřděl Bčktor, ďne.:
zbýwčx mi nic gčného, než abych skUtkem do:
lečxzal, čemU gfem až posud Učťl. Gú pohrdčcm
modlami, wyznúwčxm ale Krčsta. Tresteote mne
tedy a mučte mne co neyche můžcte!e Kéž
bychom my také podobnau szžilostj wyznú:
wali wer swaU zwlčxssrř za těchto časů, kde
takmčř celé peklo proti swaté wjťe nassj po:
wstňwčx. Nle také szžčlostč sami od sebe a ze
sebe nenabUdem, leč když důwěrnč pohlédnemr
na půwodce a dokonawatele wjry Ježjsse, kte:
rýž předložčw sobč radost, strpčl křjž, opowúžčw
fe hanby a fedj na prawici stolčce Božj. (Zčo.
12, 2.) Po této ťeči rokowali rozkacenj saUd:
cowé, kterak by Biktor mUčen býti mčl; an
ale geden drUhčho, co do UkrUtnosti předčjti
chtěl, nemohlč fe UshodnaUti, tak že koncčnč
EUtčciUš mrzutč odessel. NsteriUš dal ihned
Biktora hřeby pťčbiti a co neyUkrUtněgč mUččti.
Mezč tjm powznesl Biktor oči k nebesům a
modlil se o milost, aby hrozné ty muky pťe:
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trpěti mohl. N hle, an tak se modlj, zgewil fe
mU, gak fpisowatelé pjssj, súm KrřstUš Bčm, a
potčssil a posilnil ho, že wssecky mUky tak stau
tečnč snússel, gako by tělo mUčené ani tčlem
geho nebylo. Wida YsteriUš, že katané giž
Umdléwagj, Biktor ale gesstě nepřemožený gest,
Uwrhl geg do neyhlUbssjho wčzenj a tři wogč:kn
k nčmU na strňž dal. Qkolo půlnocč oswjtčl fe
žalúť žčxťj ncbefkau i angelé přissedsse, ossetřo:
wali mUže Božjbo a prozpčwowali chwňlU
lerúle nebeš. Wogjnowé na strčxži widaUce toto
šgewenj, wessli do scbe a Uwrhsse fe k nobňm
mUčednjka prosili o křesť swatý, kteréž milosti
fe gčm w krútce na to dostalo.

Uslyssew cjfař Marčmian, žc tři wogúci,
gimž Nlerander, LongťnUš a Felčciamlš řjkali,
na stťúžč U Biktora bywssj, modloslUžeonstč fe
odťeklť, počal wztekem ta,kměť šůťiti, a pťčkčxzal,
aby Biktor fc co neyUkrUrněgť mUčil, wogňci
ale nechtělč:li by fe Krčsta odťjci, Ua mjstč fe
odprawili. Biktor wychčxzegcze žalňře, powsz:
zowal nowé bratry rúžnaU ťečj kdůwčře w
Boha a kU stéelosti. Na mjstč faUdném bylo
giž takměř š cclého města obywatelstwo pohro:
madě. Přčssedssjho Biktora na mjsto ijtal
nefmjrný křik a prokljnňnj. Qn ale stérl neo:
hroženě w středn nepřútel swých, a gako skč:la
nepohnmý byl, na njž fe wlny moťské odrň:
žegj. Domlaxumagjcjm mU, aby afpoň odpadlé
wogúky k modloslUžebnostč přimřl, odpowčděl:
dCo gxsem sčnn wystawčl, erssiti nesmjm!(e
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Wogúci bylč na to na wjru túzúni, a žc stč:le
Krista wyznalč, mečem byli odpraweni.

Teď dossla opět řada na Biktora. Co
Ukrutnost lidskél wymysliti š to byla, bylo takě
na swatém mUčednij zkaUsseno. Nn wssak i
tentokrčxte pťemocč ho nemohlč: kčxzal cjsař oltčxř
wystawčri, a sčxm osobně se pokUsiti chtčl, ždali
by Biktora nepřemohl. Lllr i přcd cjsaťem stúl
Bčklor zmužile a neohroženč. stař wida na:
múhúnj swé marné a brz aulččnku, poruččl Bik:
torowi, aby kadidlo na oltčxřčobětowal. Biktor
rozpňlen swataU borlčwostj, pťčstaupil sice k
oltč:ťi, který se ale na kynUtj geho rozpadl.
Nozhnčwaný cjfať kňzal mu na to nohU Utjci,
kameny ho mačkatč ra konečnč stjtč. Nemťl
wssak dosti na Usmrcenj čtyr mužů, nýbrž
chtčl i pamčxtku gegich auplnč wyhladitč. Byla
tedy mrtwú těla do moře wmetňna; ale řju
zenjm Božjm dostala ,fe do rUkaU wěrných
křestanů, kteťj ge pak počestnč do hrobU w
skúle wytesaného pochowali. Na hrobě gegich
stalo fe mnoho diwů. Sw. Bčktor ctj se od
Mašsilssťanů, obywatelů mčsta neapolského
ostrowa Sčcilťe, za patrona mčsta.

Nožgjmúnj.
Četlč gste kťesťané, š gakau sťatečnostj sw.

Bčktor mjru hčxgil. Četli gste, že i bolestnaU
smrr podstaUpil na důkaz, že prawú wjra gest,
pro njž Umjrč:! N gako on, umťelo tisjců lčdj
a zapečetilo krwj pradwdn swaté katolčcké wjry.
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Možno:li grsstč pochybowati, že wjra nasse
prawú, famospasitedlnú gest? Možnocli pochyu
bowati, že wjra nasse to gest, kteraU KristUš
Wčxn žaložil, kteraU Yposstpolowé hlčxsalč, a ktcrň
se až po tU dobU neporUssenň zachowala a ne:
pornssenč: na wčky wčkůw zachowče? Protož
milj křefťané, přiǧde:li k wúm gaký swůdce,
a budeoli wč:m kúzati ginan wer, než wjrn
leatojťckan, otažte fe ho, ždalč kdo z geho saU:
wěrců pro blnd, který wč:m žwčstnge, dobrou
wolnč Umřel; ať wám Ukúže knihn žiwotčl ge:
gčch Swatých; opteyte se ho, zdalč gextnčgakau
Ugmn aneb žtrčctU samochtč Utrpčl; optryte se
ho, zdali kazatel blUdU sčlm Uro blUd, který
wčlm zwčstUge, Umťjtč chce tak bolestným žpůe
sobem, gako sw.Bčktor Umřel, a tčsjce mnčedl:
njků wsseho stč:řj, wsseho powolňnj Umřelo?
theyte fe ho, kdo ho poslal blud zwčstowatť;
řeknčte mU, ať wéam Ukúže a dokčlže, že poslčm
gest od Boha, gako byli Nposstolé wyslúni; ať
potwrdj swého božského wyslč:nj žúžraky, gako seto
w cjrkwč katolické tisjceroncisobným způsobem
stalo od poččxtku, a i po dneš fe dčge na nc:
gednom mjstč; když pak nebnde š to, aby po:
dobného coš na potwrzenj Učenj swého Učťnčl:
rcete mU, aby wúš nckazil, když fňm prawdú
poznati a wyznati Uechce. Samč pak fe
Utwrzugte we swaté wjře, bez kteréž nenj
žčdeého spasenj; gestlčžepak pro swatau wjru
protčwenstwj trpjte, rozpomeňte se, že řekl sčxm
KristUš Ježjš: dBlahoslawenj, kteťjž protč:
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wenstwj trpj pro sprawedlnost, neb gegich grst
králowstwj nebeské Blahoslawenj gste, když
wám zloťečiti bUdaU a protiwenstwj činčti,a
wssecko zlé o wúš mlUwiti, lhaUce radugte se
a weselte se: neb odplata wasse hognéx gest w
nebesich.e: (Mat. Z, 11. 12.)

Kdybyste byli ze swčta, swřt, což by geho
bylo, milowal by owssem, ale že negste ze
swčta, ale že gsem gú ze swčta wywolčl wáš,
proto wúš fwěl nenúwidj. (Jan 15, 18. 19.)

Utrpjme:lč 8 Krčstem, 8 Krčstem i osla:
weni bUdeme, a trčxpenj toho wčkU rowna nea
gsaU bUdach slňwě, kterúž se zgewj w nčuš.
(Řjm. 8, 17, 18)

Zádný pak z waš netrp gako wražedlnjk
aneb zloděg aneb zlolagce, a neb žadostiwý ci:
zjch wčcj; gestliže pak trpj gako křesťan, nestyď
se, ale oslang Boha w tom gménU (1 Pet
4, 15 16)

Modlitba.

Swrchowaný, wěčný Bože, kterýž gsi
fwatého Biktora posilnil milostj fwaU, ady
ochotně U wyznčmj twého gména žúdným pro:
tiwenstwjm odstrassčtč se nedal: přispěg ku po:
mocč také Učxm, abychom wssecko raděgi na
swčtř snússelť, což nemčlěho a protťwného gest,
než abychom swolťli k hřjchU. Skrze Ježjsse
Krčsta, Pčxna nasseho.



578 xČewenec.

Téhož dne:

Žřwot sw. Enspčcča, bčsknpa.

Sw. EUspčcčUš, syn rodťčů wznessených, byl
žiw w 6. stoletj we BirdUně francaUzské, kdež
zprúwu duchownj mťl. Bylt pakto pan Učenýa
roýmlaný, a což mnohem wzúcněgssjhogest, nad
mjru mibožný, we wssem dobrém zachowalý,
BohU a lidem milý. m Toho, časU powstali
BirdUnsstj protč krčxlča pňnU fwčmu Klodo:
weowi, poslaUchati geho nechtjce. Krúl Klodo:
weuš rozhnčwaw se, túbl do pole proti mčstu
odbognému, a obkljčiw ge, welkan silan ho do:
býwal. WidaUce Birdunsstj, že wsseckenodpor
marný, a že fe rozhnčwanémn krúlč neubrčxnj,
Usncsli fe o milost a o odpausstěnj zbůgnictwj
swého prositi. Nynj se ale o to gednalo, koho
by ku krčxli za orodownjka a přjmlnwce pou
slali; nebylok tehdčxž w městč biskUpa, aniž gie
ného k tomu schopnél,do aneb wolného mUže.
Tu přčpadli aUzkostj skljčenjobywatelé na Eu:
spicia, kněze, gehož wýmlanost a obezřetnost
předobře znali, prosjce, aby se gich ugal a rozu
hněwaného pčma Udobřil a smjřil. EUspicčnš
milnge stčxdo wěrných owčťček swých nad dussi
swaU, wydal se ku krčxliw důwěťe, že mn bude
dúno, co mluwitč má. dNeymilostiwťgssj pane,e
řekl dpak k němu, :twú dobrotiwost hlčxsš se
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wssemU lidU, a pro tU dobrotiwost prosjm,
abyď slowům mým přjzniwěho Ucha popřúl.
Bowstali mezi nňmi nčkteřj zpozdilj lidé, kteřjž
zlomyslnostj swaU mnohé newčdomě a zwlússk
nekussenau mlčcdež swedli. Myť gsme hodnč
hněwu twěmU a neprotiwjme se trestU; gčx ale
prosjm pro milosrdenstwj Božj, zbaw núš trestu,
kterýž gsme zaslaužčlč, a bUď milostčw nám ne:
hodným. Wjš, že laskawost knjžete mUoho
zmůže, a že ssetrnčťdobrotčwost rozbaUřené mysli
občanů snadUo Utissje Magj:li dobrú knjžata
prčxwo zpupné poddané trestati: gest zaš slussno,
aby ponjžených ssetřťli. Nada mčxne Umenssj wj:
sězstwj twého; nebo gsa giž wjtěz nad lidmi,
bUdeš také wjtčzem nad nňružiwostmi fwými,
pakli si obljbjš křide raděgť trpěliwč nésti,
než wjtčzstwj swého krwj občanů posskwrňowati.(e

Tato ťeč zkrotila prchliwost krňlowu, že
BirdUUským promťnul wssechen trest, ač welia
kého pokňrňnj hodni byli. Tak se naplnila
slowa pjsma swatého, kterež dj: že lepssj gest
maudrost nežli sjla a Uežli zbraň wogenskň.
(Kaz. 9, 16. 18.) Ze se podařilo sprawedliwý
hnčro králůw tak snadno smjřiti, staly se w
městč welčké radowňnky. Gediný toliko mUž
se neradowal, a ten byl sw. Euspiciuš. Neboť
KlodoweUš, poznaw w Uťm mUžedokonalého a
maudrého, a ode wsseho lidU welice milowa:
ného, chtčl ho biskupem města Učiniti. Z toho
ale měl, gak ťečeno, sw. Cuspťcčuš jwelleý žel:
neboť byl pčm nad mjru skromný au pokorný,
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a ke wssemU tomU, giž letitý. J prosil krčxle,
aby tak wznessené důsiognosťi a tak tčžfého
úřadU na nťho nekladl, kU kterémUž prý žúdné
schopnosti a způsobilosti nemú. Když ho ale krúl
té důstognosti žprostili nechtťl, ponawrhl k Uj
bratrowce swého, sw. Bitona, mUže mnohýmč
wědomostmč, UeUnawenaU horlčwostj a žwlňssnj
žbožnostj, dokonalostj a opatrnostj wýtečného.
J swolil konečnč krúl k žčldostem starcowým,
pod taU ale wýmjnkaU, abysho doprowúzel na
cestách geho, a byl mu rúdcem a otcem dUe
chownjm. Šel tedyEUspiciUš 8 krňlem a drUhý
bratrowec Marimin prowúzel stařečka, aby mU
k slUžbč byl. Ziwol těchto mUžů byl pťjkladem
wfsj křesianské dokonalosti wssemU lidU a krčxl
si gich pro sslechetnost a zpanilost mysli gegich
tak welťce obljbil, že gich ani propUstiti che
nechtčl. be gr tedy aspoň na hlawnj a sjdelnj
mčsto swé Uantal, porUčťl gim, ady si w okolj
wyhledali něgaké mjsto klússterU psxjhodné. N
oni wyhledawsse kragčml MicčanskaU, žaložili
klússter, na kterýž krčxlnúklad wedl. W tom
klňssteče, gemUž ťjleali klússler Micianfký, byli
dwa tťlo swatj mUži gefstč nčgaký čaš pospolu
žčwi, wssj silaU spčgjce kU křesťanské dokonalosti,
tak že z bljzka i ž daleka lčdé k nim pťichčxželi,
aby U ohnč gegich lécsky také wswé dUssi giskrU
mčlostč roznilili, a aby na gegich žiwotč se
Učilt, kudy lže na wrch búznč a kňzně Božj se
dostati. W tak swatém obcowúnj dossly dny
fw. Euspicia kU konci. Qn předzwjdal, že se
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geho hodinťa přibljžila. Na okamženj toto pťi:
prawowal se 8 neywčtssj bedliwostj. DUsse geho
byla giž U Boba, an tťlo sk gesstě mezi žčwýmť
pohybowalo. Konečně zawjtal angel Božj, a
dusse geho opustčwssj schrčxnku tčlesnaU, odeu
brala se k Stwořiteli swěmU, aby wzala za od:
měml korUnU slciwy, na začčctku N. stoletj.

Nošgjmčxnj.

Gako se za časů sw. Euspicča uBirdUnfstj
obywatelé od zlomyslných lidj k odbogi proti
krč:li a děmU swémU swésti dalť, tak si také za
nassich časů mnozj lčdé dčlagj z toho gake“si ťeu
meslo, že pokogný a nezkussený lid Ustawičnč
bauřj a k odbogi sstwaU. Gčm nenj nic tak
swatého, co by gizliwým gazykem neprznilť,
nic tak sprawedliwého, co by w přewrňcenosti
swč w podezťenjnerňdřli, a nic tak pewného,
co by we wússniwosti a zaslepenosti swé ne:
wywracowali. e:l wsse to se děge pode gménem
lidnmčlenstwj. Bčda ale tčm, kteřjž ťečem ta:
kowým wěťj a dle nčchse zorangj. Dťjwe než
se nadčgj, šhledagj k swé neywčtssj sskodě, že
wsse, cokolčw se gčm hlělsalo, skoro žúdně pod:
staty nemč:, že wsse to gen panhý mama klam.
Q, mčgte se tedy na pozorU mťlj kraganě, a
newěřte každémU člowčkU, byť byl i newjm gak
sladce wčxm mluwil, a newjm gať pčkné wčci
slibowal, než wezmčte řeči geho w potaz a
zkaUmeyte gich dle praroidla wjry, dle wůle a
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zakona Božjho. Renj wsse prawda, cokoli se
mlij,a cokoli se pjsse, byť bp se lo febe
prawdiwčgssj zdalo Dúbel podwedl prwnj ro
diče krasnč wyljčenau lžj, a tjm snaze podwede
a oklame ty, kteřjž žiwého ďcibla držj za anu
gela Bémč a lži geho naljčené za swatau
prawdn. Prawda sice, že nezťjdka tčžko lež od
prawdy lze rošržnati, gelikož nemožno wssecky
wčci znčxtč a wssem wčcem rozUmčti. W lakoc
wém přčpadU mč:me gistého a neklamného Učio
tele a wůdce, a Uččtel a wůdce ten gest zčxkon
Pémě, genž dj: )Cožkoli nechcele, aby weim
lidé čťnili, i wh nečiňte gim, a cožkoli chcete,
aby wčlm lčdé činčlť,iwy čiňte gim,c: a ))wsseho
zknssngte, což dobrého gest, loho se držte. Qd
wsselťké zlč twúřnosti se zdržugte.e (1. Thešs.
6, 21. 22.) To čťnjce, z tčžj tedy pocbybjte,
žwlússť když si pomysljte, že člowěkU nčc nr:
prospjwč:, byk by i celý swět zjskal pakli na
dUssi ztrěctu trpj.

m:suš sn uazudowůa ca. uuuuuuu ré,.Umc jr uomuglr j lrum)a, plololu, Url
řjž pťichúzegj k wé:m w raUsse owčjm wnitr
pak gsaU wlci hltawj. Po owocjch grgich po:
zncitege. (Mat 7,15.16)

Kdo se wrchnosti protiwj, Božij žřjzenj
se protiwj (Řjm 13, 2)

Dawehte wssem, což gstr powinnč: somu
daň, tomU daň, komU clo, tomU clo; komn
bňzeň, tomU bčxzeň; komn čest, tomn čest. (Řjm.
13, 7.)
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Protož z potťeby poddčxnč bUďtc, netoliko
pro hnčw, ale také pro swědomj. (Řjm. 13, 5.)

Brofjm pčede wssjm, aby činťny býwaly
kBohU prošby, modlitby, žeidosti, djkůččněnj
za wssecky lidč, obzwlússtč za krčxle, i za rossecky,
ktečjž gsaU w úťadech welkých postaweni, aby:
chom pod gegich zprč:waU pokogný a tichý žč:
wot wedli we wssj pobožnosti a čistotč. (l.
Tim. 2 1. 2.)

Nťodlitba.

Q krč:li krč:lůw! kterýž přikangeš, bychom
swatý zúkon twůg we rosscch čč:sřkúch rúdi a
Upřjmnč zachowúwali a plnili, rač mim, pro:
sjme, feslati knjžata dle srdce twého, mUže, kte:
řjž tebe mčlqu, cjrkwe hécgj a gj oslangj, a
poddané maUdťe zprangj; nčUn ale dey srdce
Učenliwčx a ochotnč:, kterč:ž rčlda poslaUchagj;
lčd pak swůdný a aUskočný napraw a na crftU
prawdy a dokonalosti Uweď, ať zbaweni wsseho
nebežpečensiwj, bezpečnč tobě slaUžjme. Skrze
Ježjssc Křista Púna nasseho. Nmen.

Také se dneš swčtjš

Sw. Hicronýma Qemiliana; sw. Jozefa, přjgmjm sprawce
dliwčbo; w DamasskUsw. mučednjkůSabina,JUliana, Ma!ima,
Makrobia, Rassxa a Baňdla; w .skordUlefw. Pawla; w Bortue
galU sw. panny a mUčedniceWilgeforly; we Francanzsťu sw.
Wulmara, opata a w Trewstn fw. panny Sewery a m. g. fw.
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21.

Žiwot fw. Dmtiela, proroka.

Wywrútčw krčxlRabUchodonozor z Božjho
dopusstčnj krčxlowstwj Zčdowské a Jernzalem,
odwedl témčř wssecky Zidy do Babylona do
zagetj, což na nč welmt blaženč pús.občlo; neboť
w žagetj naUččli se teprw Boha swého znúti a
gegčch až posUd wrtkci wjra Upewnčla fe tak
welčce, že od té doby žúdnú wčc nebyla š to,
aby ge odlaUčila od wjry w prawého Boha.
Mežč žagatýmč byli také Daniel, Nnaničlš,
Mčsael a Yzariúš, mlčxdenci wznesseným rodem,
krčxsau lčla i dncha nad gčné wynikagjcj. Ne:
boť, když krčxl neywyšssjmn komornjku swémn
rožkúzal, abych z zagatých synů Zsraelských z
rodU krúlowského a knjžecjho wybral mlúdence
gežto by slččnčho oblččegr, schopni k Umčnj a
dobťe žwedenč byli; byli také Daniel, Nnanččxš,
Mčsael a Nžariciš mezi wwbranýmč. Krúl nae
řjdil gim strawU na každý den žpokrmů swých
a ž wjna, fteréž on súm pjwal, a přčkňžal,
aby pjsmn a gazka chaldeyskémU Uťeni, a ža
tčč léta tak wychowčlni byli, by gemU slanžiti
mohli. Mlúdencč tito bogjce fe Boha, nechtěli
fe posskwrnitčpokrmi, kterýmř se modlč:řowé žix
wili, i prosilč tedy komornjka welmi snažnč,
aby gim dal tolčko zeleniny k gedenj a wodU k
pitj. Když gim to ale komornjk powoliti ne:
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boge se, aby snad twňřč gegich nedyly hUbe:
nčgssj, nežliginých mlúdenců, prosil Daniel, aby
gčch přec aspoň na deset dnj žkUsil. JUposlechl
gčch komornjk. Bo desjtť pak dnech bylč obli:
čegowé gegčch krňsněgssj a plněgssj, nežli wssech
giných mlčldenců, kteřjž požjwali pokrmů krčx:
lowských. Za lo, že mlčxdenci tčto Boha se bč:li
a zč:konMogžjssůw přestaUpitč nechtělč, dal gim
Bůh Umčnj, rozUmnost a maudrost; Danťe:
lowi pak nad to Udčlil obzwlússtnjho daru, aby
mohl wsseliké widěnj a sny wyklúdati. Po tťech
létech Uwedl neywyšssj komornjk mlúdence ty před
NabUchodonozora, kterýž seznaw, že we wsseliké
maUdrostč a Umčnj gfaU nade wssecky mUdrce
celého krč:lowstwj, Učinil ge slUžebnjky swýmč.

Toho časn mťl krčxlNabUchodonozor sen o
sosse obrowské, z rozličných kowů na hljněných
nohňch stogjcj od kUsů skúlh roztlUčené, znťhož se
zdťsil, když se probUdil, nemohl si na nťg wzpomeši
nauti. J rozkňzal wsseckyhč:dačea mudrce swolati.
N když se sessli, řekl knim: Měl gsem fen, a myslj
gsa omč:men, newjm giž, co gsem widťl. Neoznčxe
mjte:li mi smx toho a wýkladu geho, zahynere.
Nle mUdrcowé a húdaťi Uebylč š to, aby po:
wčděli krčxli, co se mU zdúlo. Tedn kčxzal ge
krúl wssecky Usmrtťtč. Hledalč pak i Daniela a
towarysse geho, aby zahynuli. Nle Daniel prosil
krúle, aby mU popřňl časU. N wssed do domu
swého, oznňmil tU wěc towaryssům swým, aby
se modlčli za milost U Boha, a nezahynUli 8
mUdrci Babylonskými. J zgrweno gest Danče:

ščwotySwatých. lu. 31
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lowi tagemstwj tu U widěnj nočnjm. Proto don
brořeččl Daniel BohU, řka: :aBUď gméno Pémč
požehnčmo od wěků až na wěky! nebo geho
gest maUdrost a moc; on mřnj časy a wěky;
dňwči maUdrost maUdrým, a znúmost rozmnč:
gjcjm Uměnj; on zgenge wťri hlubofé a
fťryté!(( Botom wsscd Daniel ke krcilť,powčdřl
mU, gaký to fen byl a wyložčl mn, co zna:
mrnčc. Slysse krňl wčci tyto, padl ňa twújři
swaU a ťekl: OW prawdě, Bůb wúš gest Bůh
bohů a Pňn krúlů, genž zgewnge tagemstwj.e
J powýssil Dxančele, dal mU dary mnohé a
a wrlikě, a Ustanowčl geg knjžetem nade wssj
kraginau babylonskUU a xneywyšssjm Zpréawrem
nade wssrmi mUdrá babylonskýmxč. Daniel pať
zůstal při dwořr krčňowském xaž do smrti Nar
bUchodozorowy, podporara gsa krašanů fwých a
ochrčlnremkažděho erinného a sorawedliwého.
Toho měcmřparrný důkaz na Snfannč, kterňž
gedinč prostřednictwjm Danielowým UezaslaUa
žené fmr!xi Ussia. wu Tato historčc gest dp“řjliš
znč:mú, nrž ,a“by se lUto o Uj zwlússk mlmořlox.

W tom Tčafe Umřel krňl Nabuchodonozor,
a Po nčm kralowal Báltazar, pčm hrdý a nad
sner Hrostopassný. Ttn Uťim“lhody welčké dwoc
ťenjnům smým. J xložkšzal, gsn gťž opsčlxý,aby
pťřneeslťUúdobj zlatč ia stťjbrné, kteréž byl od:
nésl NaBUchodonozor z ,chrúme Jerusalémského.
thž pčak z nich jkrčll adwořenjnowě geho pťli,
a Bdhh fwé chwčňňč: Ukňzali fr prstowč, ogako
rlšky ňoMa pjssjcjho na stienjťpalňre krčrlow:
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ského. Widčnjm tohoto lekna fe krčxl, rozkúzal,
aby pťiwedlč mudrcc a húdače, k nimžto ťekl:
Kdožkoli přečte pjfmo toto a wýklad grho mi
oznčwj, ssarlatem odjn a řetěz zlatý na hrdle
mjti budr, a bude tťeljm w mém krúlowstwj.
Nle wssickni mudrci kršlowsslj nemohli ani
pjfma ani wýkladu krúli oznúmitč. Prpcož wce
ssla krúlowna do sjně a čekia: ))Krúli! gest
muž w krúťowstwj twčm, kteerýžducha Bošjho
w fobě mčl, a gehož krč:l Naťmchodonozor knj:
želem mUdrců uččwil a ten gost Dančel. Rechť
gest tedy zawolčm a wýklad ten oznúmj.e Y
když Daniel přiwcdeal byl, řrkl k ntěmU krúl:
d)Můžešel.č pjon to pťcčjstč a wýklad geho
oznúmiti: ssarlatcm odjan a zlatý řetěz na hrdle
mjti budcš! a bmdeš tťetj knjže ro krúlowstnj.e:
Račež Dančel: desmo naznamcnúmo grste:
Nčanc, Thekrl, Fareď, a tento gest wýkbad řrťá:
Sčetl Bůh krúlowstnj lwč a duoxplenilge; zwšn
žen gsi na wúze a lehký)š nalczeU; rozděleno
gest krúlowstwj twé, .a dáno Bude Mrdskýw a
Perským.e Tedy z rozkazu krúle obl.ečen gest
Daniel w ssar.lat a žlatý řeteězdún gesi na ýrdlo
gchox: a prohlčxssmo gest jo něm, že mú moc třetj
w krúlowstwj geho. Bl w tUž noc zabit gestBalu
tazar, a Dariuš Medský Uastaupil kr.úloawstwj.

DariUš mťl Danjela uUwelik.é wážnoňi,
Ueboť Ustanowěl geg za čnjžetc nad úťednjky
swýmť, a wida, že D.uch Božej hogn.čgi w jnčm
gest, a že maUdrosřj a způsobnostj .wsscckyostatnj
knjžata a úřednjky přewyssuge, myslžl geg Ustac
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nowčtč nade wssjm krčxlowstwjm. ij rozhnč:
wali se ostatnj knjžata a auřednjci na Daniele
a Usnesli se, geho fe zbawiti. Ze wssak wčrný
byl a žúdné přjčťny anť podezřenj na něm ne:
nalezli, Uradilč se, auskokem a lstj o žiwot geg
připrawtti. Jpřemluwjli krč:le, aby dal rozkaz:
že, fdož by koli w třťdceti dnech k Bohu fe
modlil, aneb nčkterého člowčka, krcile wygj:
mage, o nčco prosil, do gúmy lwowé Uwržen
dude. Pťedzwjdaliť ossemetnjci, že Daniel w
horlčwostč fwé nepťestane se modlťti k BohU
fwému, a že tjm hrdlem propadne. Krú!, oč
žúdčm byl, w krč:tkozrakostč swě skutečně přikú:
zal. Dančel wssak newssjmal si té žúoowřdj,
nýbrž wssel do domU swého, a mage orewťenú
okna we wečeťadle swém, po třikrút za den
klekal na kolena swú, a modljwal se a djky
wzdúwal BohU fwému, gakž i před tjm obyčeg
mčl ččnitč. Tedy ti mužj toho snažnč střehauce,
nalezli Dančela an se modlj a prosi Boha
swého. J pťčstaUpiwsse, žalowali na nčho krúli,
žňďagjce, aby wedťe rozťazU ťrňjowsiěho řdo
gčxmy lwowé Uwržen byl. To když kréal usly:
ssel, welmč se nad tjm zarmantil a wssemožnč
o to se snažčl, aby wyswobodťl Daniele. Když
se mU to ale nepodaťčlo, tedy pťikúzal, aby
geg přiwedlč a Uwrhlč do gčlmy lwowé. J ťekl
krčxlDanielowy: xBůh twůg, kteréhož wždhcky
ctjš, on wyswobodi tebe.e J pťčnessen gest kůu
men a položm na der té gúmy, kterýžto krúl
zapečetil prsťenrm sroým a prstenem swých knjr
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žat Nano ale na Uswitč wstal kral a ssel r
gamě lwowé, a přibljžiw se, hlasem žalostným
zawolal na Daniela: oDanieli, slUžebnjče
Boha žiwého, Bůh twůg, kterémnž ty slaUžjš
Ustawičnč, mohl:liž tť wpswobodčti od lwů ?e
J odpowčdčw Daniel krúlč, ťekl: w.skrúli, na
wčky buď žiw! Bůh můg poslal angela swého,
dkterýž žawřrl Usta lwů a neUsskodčlčmnř: nebo
před njm sprawedlnost naležena gest při mne:
nýbrž anť proti tobč krúli nčc zlého gsem
neUčinil.e Tedy krúl welmč se z toho rado:
wal, rozkčazalwytúhnanti Danťele z gčxmy: ty
pak, kteťj byli osoččli Danťele, do gňmy
wmetati, kde bjdně uzcchynnlť. Na to napsal
list na poddané swé, w kterémž přikúzal, aby
we wssem panstwj a krúlowstwj geho třéasli a
.búli se wssicknčpťed Bohem Danťelowým; nebo
on gest Bůh žťwý a wřčný na wěky, a krú:
lowstwj geho nebUde rozptýleno, aUč panowčmj
geho až na wěky. Qn gest wyswobodčtel a
Spasitel, čine znamenj na nebč i na zemi, klerýž
wyswobodil Danicla z gúmy lwowé.

Dčmiel zůstal od té doby w přjzni krú:
lowť a pokUd DariUš krúl byl na žčwě, dobťe
se mu wedlo. .skdyž DarčUš Umťel, Ugal CyrUš
Perský krúlowstwj geho N byl Daniel společnjk
Cyrůw a wzňcněgssj nade wssecky přč:tely geho

Tehdáž byla U Babylonských modla gméu
Uem Bél, na kteraUžto každý den dwanúcte

mčr bčlč, čtyřidcet owec a ssest džbúnU wjna
nakládali. Z krúl ctil modlu tu a chodil laždý
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deň klanuět se gj; ale Danťel klanjwal se Bohu
fwémU. Tedy řekl gemu krúl: xBroč se ne:
klanjš Bélowi?(( Daniel odpowěděl: :,Protože
nettjni model rUkaU Udělaných, ale žťwého
Boha, kterýž stwokťl nebe i zemč, i moc mčx
nade wssjm. Tento bůh ale gest wnitř hljnčnú
a zewnitť mědčný, aniž kdy gj.ee J rozhněwaw
se krčxl, powolal kněžj Bélowých a ťekl gim:
:Répowjte:li mi, kdo gjdčx potrawU tU, ze:
mkete; palelč Ukúžete, že Bél ty wěci gjdú,
Umře Daniel, protože seranal Bélowi.e Daniel
odpowčdčl krúli: dStaň se podle slowa lwého!ce

J pťťssel krúl š Danielešn do chrňmU
Bélowa. N když knčžj geho wysslť, předložiw
krčxl Bélowi pokrmy, Daniel pak rožkúzal slU:
žebnjkům swým přčnestč popele, kterýž pťcd
krčalem po crlém chrčxmť potrausil, a wyssedsse
žmdřeli dwěťe a žapetčťwsse ge prstenem krčla
lowským odrssli. Yle kUěžj pťissedsse w nocť
podlr obyčege fwého š ženami i š dčtmč swými,
snědli a wypili wsseckoe J wstal rčmo kréxldra
Danťel ssel 8 njm, a ohledawsse pečeti, otewťeli
dwéťe. Krčxl wida, že stůl prázdný gesť, zwolal
hťasem weliťým: dWeliký gsi Bélť a nenj na
tdďč žúdné lsti!e a chtěl wegjti. Nle Daniel
Zadkžeelho a Ukange na fslépčge mUžů, žen a
dťťj w pdprlč whtisstťnč, odkryl podwod kněžj
Bélowých; Uaťež ge krčxl zgjmatť a Ufmrtiti
kčxzul,Bčla ale dnl w moc DanielowU, kterýž

řwywrútil geg i chrčxm geho. Tyto wčci a zwlássť
Ustawťčné obcowčmj ď Danielem, který ď krá:
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lem gjdúwal, působčlo Ua Cyra melmč dobře,
tak že negenom Boha prawého poslauchal, ale
i lidn zagatému powolčl do JerUsaléma se na:
wrútiti a chrúm poznowu wystawěti. Daniel
ale nessel š nčmč, nýbrž šůstal w Babyloně,
gednak aby zúležitosti swých rodč:ků U krčxle
podporowal, a gednak aby Zidy w Babylonč
pozůstawssj řjdil a zprawowal. Kdy a kde
Dančel Umťel, newj se, ančž kolčk roků stčlr byl.

Qstatně že dusse geho byla čistú a nepo:
sskwrnčnú, že se pilně a wraucnč k BohU moa
dljwal, pewně w geho pomoc we wssech přjpaa
dech důwěťowal a že i neynrpatrněgssj obřad
zčekona swého zachowňwal: propčigččl mU Bůh
tU mčlost, že nctoliko budqucj staw mnohých
mirodů, knjžat a krč:lů předzwjdal, ale i před:
powjdal čaš pkjsstj a smrti zasljbeného Wyku:
pitele a osud národa Zidowského i chrúmu a
občtj gegich. Reboť když se gednobo dne w čaš
občtj wečernj modlil, pťňetč angel Gabriel,doo
tekl se ho a jřekl: de powolenj, aby zase
wzdčlém byl JerUsalém až do Krista bUde sedm
a ssedesúte a dwa (ročnjch) téhodnů, a po nich
zabčt bUde Krčstuš, přestane občť a občtowčmj,
w chrňmu bUde ohawnost zpusstčnja lid š wý:
wodaU mčsto i swatpni rozmece.e on Pro:
roctwj to wyplm“lo se, když po progitj času
toho Ježjš Krčstnš, byw na hoře Kalwarťč
Ukťižowčxn,krwawaU občtj swau sprawedlnosti
Božské negen za zpúchanau winU Ndamowu,
ale i za hřjchy wsseho swčta dosti Učinil. Tamo
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občtj byli wyzdwčžcny wsseckyobčti starozúkonnj
a mčsto Jerusalém 37 lér Ua to i 8 chramem
od Řjmanů pod welenjm Titowým zbořeno gest

Nozgjmúnj.

Zúwist to gest nelibost nad dobrém bliž:
njbo, gako bychom tjm samť něgakan Ugmu tra
pěli, tenso plod hrdosti, soběctwj a nelaska:
wosti Uwrhl, gak gsme slysseli, Daniela do
lwowě gěcmy. wachom se budaUcnč podobně
UesslechetnostčUwarowalč, Uwažme gegj ohawnost
a mrzkost. Milowati blčžnjho gako sebe samého,
gest druhý ž hlawnjch zúkonů, na nčhož, gale
Kristuš dj, zúležj wssecken zčlkon i prorocť; a
tomU gezst zčxwist zcrla na odpor. Zč:wťstnjk
nechce, aby mimo nčho famébo někdo giný
ssťastný byl a w nepřjzni swč posléz i tak hln:
boko klesú, že č famébo Boha winj, že gest
Uesprawedliwý a stranný, že zčxslnhy lidské ne:
odměňuge, aneb že si gich newssjmú. Bři tom
při wssem mUčj zúwistnjf febe samého, připra:
wuge se o pokog, o spokogenost, o ťest, o
zdrawj a o potěssenj saustrasti, a činj ze srdce
swého reydisstč nenňwisti, Utrhémj, posstjwúnj
a radosti nad cizj sskodaU, a mnoho giných
hřjchů. MlUw, člowťče mluw, co totobč sskodj,
když ginému něco přčrůstč:? zdaž to nenj bratr
twůg, and téhož těla, kterémU se dobře dařj?
Zdaliž nesmj Bůh dary swé dle libosti rozda
wati? Mňš, služebnjče nenžitečný, práwo ga:
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ké na milost Božj? Nemaš Toliko poslanchati
gest powinnost rwa a fpokogčtťfe tjm, čehož do:
drota Božj ti udčlUge, na něco che nemaš
prčlwa žadneho. Protož prawj sw Jan Zlato:
ústý: ))Zňwistčwý rownéc fe ďúblu,. ano skoro
gest ho horssj; neboť ďč:blowé nezúwidj sobč
rowným.(( uu ))Zčneočstpťiprawila,e dj fwatú
NUgUstin, ))Nbela o žiwot, ozbrogila proti Zo:
zefowy bratry grho, Uwrhla Danirla do gúmy
lwowé, a hlaroU nassj nu Krčsta Púna uu
pťiwedla na křjž.(( au Čo tedy chceš a gakým
prňwem to chceš?

Zawistj ďabelskau přčssla smrt na okrsslek
zemč; nasledugj ho pak ti, kterjž gfaU š strany
geho (Maudr 2 2.4 25)

Ziwor těla, zdrawj fr!ere; ale hniz kostj
oou zciwist. (Bťjsl. 14. 30.)

Člowěk, kterýž chwčUúzbohalnauti, a gi:
ným zčxwidj, ncwj, že nauze na něg přčgde.
(Taméž 28, 29.)

W prawdč blčxzna zabigj hněwiwost, a
malččkěho mordUge zúwist. (Zob 5, 2.)

Kde gest zčneoista fwčlr, tu neustawičnost
a wsseliký zlý skutek. (Jak. 3, 16.)

Lciska nezč:widj. 11. Kor. 13, 4.)

Modlitba.

Pane Jezu Krčstc, Bože a Spasiteli naš!

Propůgč nam tU milost, ať bližnjho swéhoz



730 Čerwenec.

celého srdce milUgeme a z geho blaha se lěš
ssime, a ať bez žúwisti a bez nenúwisti kažo
démU, což geho gest, pťegme a pokUd možnú,
nezisstnč pomé:hč:me. Genž gsi žiw a kralUgeš
na wčky Ymen.

Dmď se také swětj swátek: W ijč sw. Pra:edh, pannh;
w Treciš sw. Julie, pannh mučedniee; též tam Utrpenj sw.
.sklaudia, Juska a Zuknndiana pod Yureliem, cjsaťem; w .sko:
mánč w Yrmenii sw. Zotika, biskuda, mučedlnjka; w Strasi:
burgu fw. Yrgabosta, břskupa; w Shrii sw. Zana, mnicha, a
m. g. fw.

22.

Žiwot sw. Marie Magdalenh.

Swatň Maria Magdalena narodila se w
Bethanii w GalileyskU zrodičů bohatých, a
gak se prawj, wysoce Urozených. Martha byla
gegj sestra, Lazar pak bratr. Bo smrti rodičů
rozdč.lili se pozůstalj dčti o dřdictwj. Na Marii
připadl U Genazaretn ležjcj zč:mek,Magdalum,
odkudž se Magdalena gmenUge. Martha a Lau
zar byli žiwi welmi nécbožnř a bohabogně, ale
Maria dala se bohatstwjm a marnostj swésti a
Upadla w chlipnost: a tak nečistýžiwot wedla,
že se wůbec dhťjssnčcje nazýwala. Yle prúwč
když rozkossemč swčtskými takměř pťeplýwala,
dostihl srdce Ubohé hřjssnice paprslek milosrdem
stwj Božjho, oči gegj se otewřely a Uzřela we:
likost hřjchů a hrůznaU propast, U gegjhož krage
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stčxla. J počali žel a ljtost rozrýwati útrobu
gegj a břjmč nesslechctnostj pťetčžce leželo na
nj. GsaUc skljěena auzkostj dusse, uslyssela o
KristU, gaf laskawč hřjssnjky přigjmč: a š Boo
bem ge opčt smiřuge. J pomyslila si, což kdy:
bych se mu swčťila, kdybych mu odhalčla fwé
bolestj a ljtostj rozerwané srdce, kdybych ho žá:
dala o smilowúnj a o pomoc, zdaliž by mne
oslyssel? Qd té doby rostla gegj tauha po
KristU ch a ch, a Uslnssewssi, že w domč
Šimona Farizea gest Uhostčn, giž nemohla se
zdržeti, nýbrž odložiwssj wssecky ohledy, bčžela
tam, a citem swé nehodnosti přemožena, Uwrhla
se k nohč:m geho, smúčela ge slzami, Utjrala
wlasy, ljbala ge a mazala wonnau maslj. Bo:
lest gegj nad hřjchy byla eryslownú, i daU:
fala, že mčlosrdný hogčtel dussj nezawrhne gi,
ale na milost přigme. Co kagjcj Marča w neyn
hoťčj bolesti U nohau Ježjssowých ležela, myslil
Šimon Farizeuš sňm U sebe, ťka: nByť lento
byl prorok, wťdělť by owssem, kterč: a gakň
gest to žena, kterňž se ho dotýka, nebo hřjssnice
gest.t Nle Ježjš, znatel srdcj lčdských, poznal i
geho mysslenj i řekl k nčmu: :dŠimone, múm
tobř nčco powčdjti. Dwa dlužnjky mťl Zeden
wčřitcl: geden dlUžen byl pťt setpenčz a druhý
padefúte. N když nemčlč, čjmž by zaplatfli, odo
pUstil obťma. Powčz tedy, klerý z nich bnde
geg che milowatť?e J odpowědčl Ščmon,
čka: dMúm za to, že ten, kterémUž ch odpu:
stil.e Ql ťekl gemU Ježjš: nBršwť lsi rozfau:
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dil.e N obrútčw se k ženč, ťeklxŠčmonowč:
:Widjš tuto ženu? Wessel gsem do domU
twčho, wody nohúm mým nepodal gsi: ale
tato slzami smúčela nohy mé a wlasy swými
wytřela. Nepoljbčl gsi mne: ale tato, gakž weu
ssla, nepřestala ljbati noh mých. Qlegem hlawy
mč nenomazal gsi: ale tato mastj mazala nohy
mé. Protož prawjm tobě: deausstěgjť se gj
hťjchowé mnozj: nebos mnoho milowala. Ko:
muť se pak ménč odpausstj, ménč mčluge.e To
domluwiw, obrútčl fe k ženč, pťjwětiwč k nj
wece: deansstťgjť se tobě hčjchowé: era
twča tebe spasenu Uččnila, odegdč w pokogč.e

Ký gazyk gest š ro, aby wyslowil ne:
smjrnan radost této welké hřjssnčce, když Usly:
ssela tak milostiwú floma, že se gj hřjchowé
odoansstěgj? J odessla tedy Magdalena w po:
kogč, gak gj Krisťuš řekl; odessla a weťegné
pohorssenj naprawťla weřegnau kagjcnostj a lč:
tostj. Qdessla tedy, a dobrými skntky na gewo
dala, že se Upťjmně polepssila. Ježjš byl od té
doby gediným předmětem gegjho mysslenj. Geho
núsledowala nynj, leamkoli ssel, podporowala
geg gměnjm swým, a chtěla gen pro nťho žťwa
býtč. J mohla tedy o sobě řjci: dGá nalezla
tobo, kteréhož milUge dnsse má, chopťla gsem
ho, ančž se ho spustjm.e (Pjseň Šalom. Z, 4.)
Když tedy gedenkrúte Pčm do Bethanie pťčssel,
stalo se, že geg Marlha přigala do domn
swého. Marča sestra gegj fedla si k nohám
geho a poslaUchala sloroa geho. Nle Martha
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pečlčwň byla při mnohé slUžbč Bňnu, kterččžto
přistaUpčwssj řekla: :eBanc nemňš:li o to péče,
že sestra mčx nenechala mne samé slaužiti? pro:
tož rci gj, ak mi pomůže.e N odpowčděw, řekl
gj Pňn: ))Martho, Martho, pečliwa gsi, a
rmantjš se při mnohých wěcech: ale gednoho
gest potřebj. Marťa neylepssj stranku wywolila,
kterč:žto nebUde odgata od nj.er Tato slowa
gsau nč:m patrným důkažrm, gak mčlú BohU
gest mysl núbožnú, a že U něho wťtssj ceny
mú poslauchčlnj slowa Božjho, nežli plnčnj pou
winnosti pohostčnstwj. Gedinň gest wěc, o kte:
raUž přede wssjm se starati mňme, uu gest to
krúlowstwj nebeské, spasenj dusse. To by mělo
býti gediným pťedmčtem snah a pracj nassčch.

.Kdož gako Marča lepssj tnto strěmkU si za cjl
prňce swé wolj, tenť zagčsté i ostalnj powčnn
nosti swého powolčmj swčdomitč konati bUde.
Starosti zemské gsaU mU takměř schody, po
kterýchž k dokonalostikrúčj, aprňce geho swčtské,
kterýmiž se zanč:sseti mUsj, poswčcUgj sc wcsmčš,
neboť ge wykonňwň toliko z ohledU na Boha
a na krčxlowstwj nebeské, nťkolč pak ro ohledU

na zťsk a Užitek zemský. Cokoli činj, činj wsse
kU slčxwč Božj.

Lčxska kagjcj Magdaleny ku KristU WčxnU
rostla podčwnhodným způsobem. Wčdělať zagistč
wsseckh ty diwy, ktcréž konal, widělať geho
pťeswaté obcowčmj, slyssclať geho božské řečč,
a wsse to zakotwilo se hluboce w srdcč gegjm,
a naplnilo gi neywčtssj Uctťwostj, lč:skaU a
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wdččnostj k Spasitelč a dobrodincč swému a
když konečnč č Lazara, bratra gegjho z mrt:
wých wzkřjsil, tU nemčla lúska a wděčnost gegj
ani konce, a takměř giné žúdostč než wřr:
laU lňskU, hlUbokaU Uctčwost a nrwymlUu
ronaU wdččnosi na gewo mU dútč. Konečně nan
hodila sr k romU pťjležčtost. Pjsma swatčx po:
pťsUgj to nčlslrdownč: Šrstý den před Welča
konocl“,(( pjsse sw. Jan, :npřťsselJežjš do Be:
thanče, kdežto byl Lazar, ten, kterýž byl Umřel,
gehož wzkřjsil Ježjš. J připrawili gemU th
wečeři: a Martha poslUhowala, Lazar pak byl
geden z těch, ktrřjž š njm sedčli za stolem. TU
přčssla alr Marča a magjcj núdobU alabastro:
waU mastč drahé a pomazala noh Ježjssowých,
a wytťela nohy geho wlasy swými: a dům
naplnčn gest wůnj té mastť. Y pak rozbiwssč
tU nčxdobU, wylčla mast na hlawU geho. Byli
pak někteťj, nelibě to nesaUre mezi sebaU, a
ťkaUce: J droč ztrčxtamastitéto stala se? Rrbo
mohla mast tato prodúna býtč, drčlže než za
tři sta prnčxz a démo býti chUdým. N skťčpělč
žuby na ni. Ale Jržjš, klrrýž hlaubj srdce
Marče pronikal a grgj čistý aUmysl wčdčl,
obrútil ťeč k nespokogeným tčmto, řka: ))Nechtež
gj: proč gi rmaUtjte? dobrýť gest skUtekUčinila
nade mnaU. Wssak chUdé mé:te wždycky š seban
a když bUdetr chtjtť, múžete gim dobře činiti:
mne pak nr wždycky mjtč bUdete. Qna což
mohla, Uččnťla: předesslať grst, aby tčla mého
pomazala ku pohťebU. Nmen, prawjm wúm:
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Kdežkoli bUde kúzano toto ewangclťUm po wssem
swětč, také i to, což gest učťnťla tato, bude
wypnwowčmo na pamútku gegj.::

Nedlauho po tčchto wěcech nastalo přc:
hořké Utrpenj Púnč.pLúska ku Spasitelť dodala
Magdalenč sjly, že ho anť při Utrpenj anč w
hodinť smrtč geho neopnstčla. Yposstolé sc rož:
prchli, wssčckni žtratčlč důwčrU w Krista trpja
cjho; gcn Magdalena žůstala š Zanem, š
Marťj, Nodičkan Božj a š Marčj Kleofčrsso:
waU pod křjžem, a dřjwe se odsUd nehmlla,
až když se šňal ado hrobu položťl, do kterého
gesstč nikdo nebyl pochowčm. J bylaby žagisté
žde žůstala, kdyby welfý swútek welkonočnj ner
byl nastňwal. Yle sotwa že se welkěc noc
skončila, bčžcla na Uswčtě kU hrobn, chtjc tčlo
Spasitelowo drahými mastmi pomazati, gak U
Zidů w obyčegi býwalo. Gdanc nemřla giné
starostč, Uež kdo ten přetčžký kúmen od hrobu
odwalj. Přissedssj ale kn hrobU nalezla kňmen
odwalcný, a hrob u prňždný. Gčnak nemy:
sljc, než že zlj nepřútelé třlo wžalť, aby i pol
slednj potčssenj přútel Usmrceného zničťlč, i bě:
žela odsnd a když přissla k Betrowi a Ja:
nowi aposstolu prawila k nťm: szali Púna
žhrobU a newjme, kde geg položili!ce Tedy
wyssel Wetr a Jan sslč k hrobn. J bčželi
oba spolu a hledawsse, že tak gest, gak Maria
wyprawowala, odessli opčt domů. Me Magda:
lcna zůstala U hrobU, nemohlať opustiti mjsto,
na kterémž Spasitel gegj odpočjwal, w nadegi,
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že se snad dřec něčrho dožwj o tom, kteréhož
milowala dUsse gegj. J nahlédala opět a opčt
do hrobU, a widanc, že marně danú, dgla se
do hořfého plčxče. Ll ledyž Ulakala, naklonila se
a nahlédla do hrobU, č Uzřela nčxhle dwa an:
gely w bjlém raUsse sedjcj, kreřjž se gť túzali:
dZeno, co plúěeš ?e: Tato aUtrpnčl otcizka do:
dala gi srdce, že oddowčděla: yWžali tčlo
Pčma mého, a erjm, kdeho položili.e To,an
dj, Uzřj člowčka stogjcjho wedle sebe, kteréhož
nežnala, kterú se gi otňzal: :eZeno, co plčxťeš,
foho hledňš?e Qna domnjwagjc se, že by ža:
hradnjk byl, řekla gemU: dPane, wzal:lčš ty
geg, powěz mi, kdeš ho položil, ak gěx geg
wcsz.e N ťlowťk ten ťefl k nj: ))Maria!e: a
to hlasem tak srdcegemným, tak znčamým, že
Marča w něm okamžltč Krista Pčxna požnawssj,
:eNaboni!ee (totiž mistře) zwolala, a Uwrhssi sc
na zem, nohy geho obegmauti chtěla. Ježjš ale
ťefl gj: Redotýkey se mne, ned gsem gesstč nra
wstaUpil k thi swémU: ale radťgč gdi k brae
tťjm, a powěz gim: ě)WstUpUgčk thi swémU
a k thi wassemU, k BohU swémU a k Bohn
wassemU.e nu Ze wssech přútel Ježjssowých
byla tedy Magdalena Ueyprwnčgssj, co Spasitele
z mrtwých wstalého Uzřela; a tato mčlost byla
odmčna gegj wřaUcné léesky, nebok lňska mče
lUge i hledč: milowaného a neUstúwú a hledú
ho tak dlaUho, až ho nagde. Nenj dčwU,
že lčxska prwnjm zčekonem w krúlowstwj nebeu
ském gest, že každčho asi zbožňUge, kdož gi
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žiwť w sobě cjtj. Zde widjme že naplnilo
se slowo Božj řkaucj: :Gú milugjcj mne
milUgi, a kteřjž w gitťe bdj ke mne, nalez:
naU mne.e (Břjsl. 8, 17.) Bčch tedy od:
mčnil UstawičnaU lňskU býwalé hřjssnice tjm,
že prwnj z mrtwých wsťalčho Spasitele swčta
Uzřela, že prwnj nčxwťsstj o wťcč těto přessťastné
aposstolům přinesla. Neboť gak gi Kristnš Bún
přikúzal, nawrútiila se ihned zwčstngjc Učednj:
kům, že by widťla Púna a co gj wsse powě:
dťl, oznamuge.

Qd té doby, co Magdalena Učednjkům
přinesla radostně nčxwčsstj, že Kristnď Pém z
mrtwých wstal, nemluwj pjsma swatčt che o
nj, aniž letopčsy cjrkewnj o nj cosi Udč:wagj,
co by se ď gistotaU twrditť a zastčawatč mohlo.
Ze se ale této wywoleně nádobě Božj korUna
wččné slécwy dostala, o tom swťdčj núm swatú
erkew, kterúž gegj swútek dnessnjho dne slawj.

Dle prastaré powěsti zůstúwala prý sw.
Magdalena w Jerufalémč až do smrti sw.
Štěpčma. Když ale sw. Štťpún Ukamcnowún
byl a křesťané po celém ZčdowstwU pronúsledo:
wúnč byli, byla prý také fw. Magdalena č š
Lazarem a Marthan od Zidů gata a na loď
dčma, Uemagjcj ani plachrt ani wesla. Řjzenjm
Božjm ale stalo se, že loď bez aUrazU a ssťastně
w aUstj řeky „Rhodam: we FrancaUzsku wplaula
nedaleko od NrelatU a Maďsilie. Zde wystaupli
na zem a neauhonným a swatým obcoweemjm
a řečmi lúsky a mer plnými, a mnohýmť zčx:
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zraky, kteréž Spasitel skrzr nč působil poznea
núhla celň fragčna na wer se obrútila. Magn
dalena ale nalezla si w hlnboké paussti gakaUš
geskynč skalinamť pťikrytaU, w njž po třťcet
let w Ueywčtssj kagicnosti žiwa byla, gediné
Wkapitelcm a Spasitelem se objrage. Gedcn:
kráte nalezl gi sw. Marimin biskup w kostele,
ana se modlj, magjr oťi slzami zarosené. J
podal gi wclcbnaU fwčxrost, w tom ale opustila
dussc gegj smrtclné tčlo a odebrala sek Tomn,
kteréhož tak welicr mťlowala. Gegj swaté tčlo
odpočjwá bljž Maďsilťe, a wssak i na giných
mjstech pozůstatky gegj swaté sc nalčzagj a ctj.

Nozgjmětnj.

Kdo z wúš, milj kťesiané, kdo může plu
ným swčdomjm ťjei, že nenj hřjssnjkem? Gsmc:li
ale wssicknč hkjssnjci, múmc takč wssickni na
sw. Mařj Magdalenč krúsný pťjklad, co by:
chom ččniti mčli, chcemeuli odpusslčnj hťjchů
swých.dosjci. un NUže tedy gdi, b kťesianskň
dUsse, gdi kU KristU, Spasitelč swému, gako
Maria k nčmU ssla, a nebog fe, že odmrsstj
trbr Neslyssjš ho, an wolú: hNawrať se synn
můg, nawrať se, proč w cizčně gjš mlúto we:
přů, moha U Ume požjwatť pokrmů ď bratry
swýmť! Nawrať se celým srdcem ke mnr, ga
tč přčgmu w núrUči swan Proč dljš, proč se
zpěčUgeš? Čč mysljš že ncwinnen gsi pťed
twúřj maU, mysljš, žeťččstésrdce twé? Q, taž
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se gen swědomj swého, a nenjuli dčrawé, od:
powj tobě; taž sš ho ale oprawdowč, a žagistč
mlčetč nebUde? Cč nemlijwú dosti často, byť
fe i netúzal? neozýwú se často, byk i dUsil
hlaš geho? Pťemýssleg, gak roelčcr plakčxwč:š
a naťjkúwčlš, fdyž gsi Utrpěl ztréctU wťci třeba
neparrné, a že gsi ztratčl mnc Boha, neywyšssj
dobré, a že gsi wěčnau blaženost promrhal,
plakati nechceš? Řjkúš, že gň Bčm twůg gsem:
nUže, kdc pak gest búzeň mč:? Řjkúš, že gč:
otec twůg: nUže, kde pak gest lúska ke mnč.
Nch, kolikrútkolč mlUwslo swčdomj k tobč:
xaPřewrč:cenci gest cesta, tUdy se ncgde k nebe:
fům; to gest ssirokú cesta, kterú wede k žčchnbč;
taU cestan nechodilč, kteťj mně se ljbňč. DlaU:
ho:lipak ty ntčloroatčbudeš marnost a wyhledécwati
lež?e Slyssjš ý dusse hlaš tento? slyssjš hlaš
Spasitele a Wkapitcle fwého? Q, Ueprodléu
wey, ale Udeť w prsa swú a wyden poloky
slz nad hřjchy fwýmč, a Uwrz se k nohúm
Spasitelc swého, a wyzney, žeš hřessčla! Slzy
twé smažaU wčnU twau, a gako Marii hřjss:
nicč KrčstUš Bém potčfsil a na mčlost gi přč:
gal, řka: dodansstčgjť se tobč hťjchowé twogť,
wjra twěc tebe spasenU Uččnčla, odegdi w po:
kogi!e tak na geho mjstč kněz tobě hřjchy twé
odpustj, š njm tč opčt smjřj a drúwa fyx
nowskčl wymůže. NUžc tedy hťessila:liš b dUsse,
gako Marča Magdalena, kag se také gako
Maria Magdalena.

Synč:čkowé, totoť wúm pjssi, abyste nee
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hťessili. Paklibyť i kdo žhťessil, pťjmlUwce múme
U the, Ježjsse Krista Sprawedlčwého, a Qnť
gest obět slitowčmj za hřjchy nasse: a netoliko
za hřjchy nasse, ale i za hřjchy wsseho swčta.
(l. Jan 2, 1. 2.)

Složte wsselikaU zlost a wsselikaU lest, a
pokrytstwj a zúwisti i wsselikú Utrhúnj gakožto
nynj zrozenú nemlUwňčxtfa, rozUmného beze lsťi
mléka žúdeyte, abyste gim rostli k spafenj. (l.
Pet. 2, 1. 2.)

Bňh trpěliwč čekú na wčxš, anrchtě, abh
leteťj zahynUli, ale wssickni kU pokčmj fe obrč::
tili. (ll. Per. Z, 9.)

Protož čiňte pokčmš a obraťte se, aby byli
fhlazeni hřjchowé wassi. (Sk. Yp. 3, 19.)

iňte pokcinj, nebo přibljšilo fe krčxlowstwj
nebeské. (Mth. 3, 2.)

Modlitba.

Q Bože Qtče! zhťessil gsem a hřjchowé
mogj negfaU tagni Tebe. Q, odefť nčxm o
Pane! pro fwrchowané milosrdenstwj, odesť
núm wčny nasse. Q berúnku Božj, Pane núš,
kterýž snjmúš hčjchh swěta, fegmi a shlaď hřjchy
a neprawosti nasse gak fw. Múřj Magdaleny,
a bUď milostiw núm Ubohým hřjssnjfům pko
gméno swé swaté. Amen.
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Tentýž den:

Zčwot sw. Wandreǧčsila.

Sw. Wandrcǧisil se Uarodil w okolj Wer:
dunském, Z rodU welmč slawného. Mkolč dle
stawU fwého po swčtsku wychowúwňn bxyl, a
otec geho Waltchl“š k nččemU gčnému nehledčl,
než aby fyn fe stal we fwčtč slawným, a aby
proslUl skUtky fwčtskými: nemohla přcce z dUssr
Wandreǧisilowy gakč:sitauha po samolnostč wy:
pužena býti, aniž fe UdUsila w frdci geho žúdost
che Bohu fe ljbiti, nežli swčtU a slUžebnjkům
geho. Nčc mčnč mUsil Wandrešisil gakýsi aUřad
krúlowský na se wzjtč. Pončwadž ale, gak
aposstol Bčmč pjsse, amčlUgjcjm Boha wssecky
wčci napomč:hagj k dobrémU, bylť i fw. Wane
dreǧisilu aUťad pramenem mnoho ctnostj. Qn
dčxwal Bohu, což bylo Božjho, a cjsaři, což
bylo cjsařowo Přikazowal: li nčkomU býwal
milostiwý a wljdný; welelolčposlaUchati, býwal
pokorný a ochotný Řeč geho býwala pauha
prawda, skUtek geho anha sslechetnost, a mčr
lowatčBoha Uade wssecko, a bližnjho gako sebe
famého, gediným cjlem žadostj a fnah gcho

Nčc menč naléhalč rodičowe na nčg, aby
wstanpil do stawU manželskeho Nčkoti dUsse
geho ode wssj jpozemskosti odwracena byla. ne:
ofmčlčl se rodičům na prosto wšdorowati, gednak
wčtssjho odporU a překažek na draze spasenj
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se boge, Uež scim staw manželský gest, a gednak
se důwčřuge, že Bůh bUdach choť k aUmyslu
geho naflonj. Když bylo po sňatku, pogal
Wandreǧisil choť a mlUwčl k nj wýmlaným
gažykem o krňse pannictwj a o weliké zúslUze
čťstoty pťrd Bohem. Sotwa ale že domlanwal
odpowčděla choťplamenan horlčwostj: Proč gsi
mi to, pane můg, dťjwe nezgewil? Wězťžtedy,
že č gň se službč .Božj zaswčtčti, a swět opu:
stiti chci, abych panowala š Kristem na wčky.
Neodklúdey, prosjm, pane můg, to w skUtek
Uwéstť, a co neydřjwe Uweď mne pod lehké
gho Krťstowo. Tak snadného wjrězstwj se Wam
dreǧčsil nencidal, a protož i hned wssj ozdobU
swětskaU složčw, a oblekl se w raUcho, gako.
mnichowé nosiwali; zbožj swé pak rozdal chU:
dým a cjrkwi; choť pak swaU Uwedl bez průe
tahU do klcisstera panenského, gak si byla žň:
dala. Teď nemčl swět pro nčho giž žúdUčho
lč:leadla, žčxdné wnady wdjce, abyi tu neyposle:
dnčgssj wazbu roztrhl, kterúš ho ku swčtu an:
tala, chtčl wsťaUpťti do klússtera.

Ze tčlesný člowčk nechč:petčch wčcj, kteréž
gsaU DUcha Božjho, gak dj Yposstol, téhož
také sw. Wandreǧisil na fobč kusil. Nebo gak
mčle se něfteťj mUžť wěci Dncha Božjho meu
chúpagjcj dowčdčelť, co Wandreǧisil wssc Učinil
a gesstč Učťnitč obmýsslj: sočili na nčho karč:le
Daǧoberta, až ho po:puzený wlčxdať obeslal,
aby se ze wsseho zodpowčdčl, w čemž se proti
nčmU sxwčd.čťlo. Wandreǧisil pamětliw sslow
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aposstola řkachho: :Boddčmč bUďte wsselčkémn
lčdskému stwořenj pro Boha, bUďto krňli
gako Ueywyšssjmu, bUďto wýwodčxm gako od
něho poslaným,e: ač bezdčky kU dworu krcilow:
skému se wr,dal. Bljže fe ku palčlci, Užřel
člowěka w blčrtč Unxúznuwssjho, který si nikterak
pomocč nemůže. Wčda Wandreǧisil, že nčkdo
z mimogdachch pomocné ruky mU nepodúwň,
Ustrmll fe nad njm, a šstaUpčw ď konť, na
sUcho mu pomohl. Gelčkož ale Bůh žčldný
doďrý skUtek lélsky bez odměny nenechúwci, dossel
i sw. Wandreǧčsil gčž zde žňdané odměny.
Qwssem že se mU mnozj, widaUce geg celého
Umažaného, posmjwali, ale Krňl Daǧobert poe
zngw z toho gedčného skUtkU, co za bohabog:
něho mnže Wandreǧisil gest, powolčl mU, aby
činčl, co chce pro slúwn gména Božjho, a
přjsně zakagowal wssem w tom mU pťekčlžeti,
aneb upťjkořj gaxkčsi čťniti. Wandrcǧčsil nawrú:
tčl fe tedy opět k anmyslu fwémU a wzdčlaw
klňsster w ElčšǧanǧiUm, wedl žiwot nad mer
tuhý a přjfný, posthx modlitbamč a gčnými
skutky kagjcjmi PémU Bohnd slaUže. Mstclť
owssem š mnohýmč pokussenjmi zúpasiti, který:
miž ho Bůh zkaussetč dopUstil: ale Wandreǧťsil
mage wždy mysl na Boha obrúcenan, a pln
důwčny gfa w pomoc že fwatynč, bogowal
mužnč a statnč š nepřjtelem lidským, a nenstňl
ťřjwe, až anplnč fwjtčzčl.

Utwrdčw se pončkUd w kú.znč a Búzni
Božj, zahořeeldychliwostj po wětssj dokonalostč,
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prorože žč:dný, kdož wztúhna rukU fwau k
pthu, ohljdčx se nazpět, nenj způsoben kU krúu
lowstwj Božjmu. (Luk. 9, 62.) J opustll
klússterswůg, a putowaldo Bobia we Wlassich,
kdež sw Kolumbanuš w tuhé a pťjsné kazni š
bratrjmi žiw byl, a odfud pak odessel po nč
gakém čase do Řjma Pťebýwčmj w klassteťe
sw Kolumbana a zwlassť w Řjmě působilo Ua
Wandreǧčsila nad mjru blahodťqnť! zdúlo sr,
že i poslednj stopa kťehkostč lčdské w Uěm zaa
hynula. Qn byl wssech pokorněgssj, ku každému
wljdný a k slUžbř ochotný. Twúř geho byla
wždy gasnú, nebok ččstúbyla dusse geho, mrawy
pak wč:žnostč a důsťognosti plny. Slowem on
neznal wčtssj rozkosse a fwčtčgssj powinnosti než
milowatč Boha nadc wssecko, a bližnjho qa o
sebe samého, a na ohni geho plamenné lčlsky
rozhťjwala fe welmi často ledowú prsa hřjssnjků,
a gčskra milostč Božj w frdcč lčknawých wžčwý
plamen se wzmčchala.

Toho času byl w Notomaǧu (nynj NoUen)
we Franrauzsku bčskUpem fw AUdoenuš aneb
Dado muž kťesťanskau dokonalostj a žiwota
swatostj daleko ssiroko znamý Uslyssew swatý
Wandreǧčsil, co wsse o fw. mUži tomto hlúsa,
odessel do NotomaǧU, aby pod zprciwaU tak
fwatého muže k wyšssj gesstč dokonalosťč do:
fpěti mohl. Ale sw. Dado doznal okamžitč, co
za dokonalého muže sw. Wandreǧčsil gest, a
protož ho poswětil na knězstwj, ačkoliw mU w
tom z počútkU odporowal. N Wandreǧčsil nynj
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zastéewal swůg dUchownj aUřad mnžnč a statnč,
gak fe na prawého dělnjka slUssj a patřj; že
se ale búl, aby snad dginým kúže, júm nebyl
zawržen,e wyhýdal fe wssemožně fwřtU, ano
konečnč založil a wystawčl š powolenjm biskuo
powým klússter Fontanelský. Zde byl žiw w
neowčtssj skraUssenosti a kagjcnosti, a co do:
brého do sebe mčl, Ukrýwal bedliwč. Wssak ale
čjm pokorněgssj bylo geho obcowúnj, tjm che
rozhlassowaly se ctnostť geho, a z bljzťa i z daa
leka pťčchúzelť lčdč wsseho sťawu a powolúnj,
žčxdagjce, aby ge za Učedlnjky přigal, a na
cestu krúlowstwj Božjho aby ge Uwúdčl. J přiu
gal ge tedy, neboť se bčtl Pcema Boha, dkterýž
chce, aby wssicknč lťdé spafeni byli a kU po:
znňnj prawdy přissli,e (l. Tim. 2, 4.) a swěu
domitě ge wyuěowal zěckonům Božjm. Za zčt:
klad wssj dokonalostť držel pokorU, setrwňnj a
lúskn. Protož přikazowal gim, aby se neohljželi
nazpčt. dNazpčt fe ohljžeti,e řjkécwal, dnenj nic
giného, než želrti toho, co činiti si počal, a
chtjtč se opčt nawrútiti k rozkossjm swčtskýmet
Člowěk, kterýž službě Božj se oddal, méc fe
wždy stňwati pokorněgssjm a méc Ustawičně
w dobrém růstť. Léta, kterúž w klússteře strúwťl,
nemagj se počjtati, leč ta, kterúž sirúwil bez
reptčmj w kúzni Bo j. Protož č my proskaU:
meyme swčdomj swe, zdali koho nenécwidjme,
zdali neiklonnost k pomlančmj rychle UdUssU:
gemee zdali fe neUadýmáme pýchaU, zdalč nč:š
netčssj lakomstwj, Uepossťwrňuge.chlionosi, hněw

Žlwoty Swatých.lu. 32
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nepodpaluge, marnň ctčžňdost nepudj; zdali nee
mčlUgeme marné rozprúwky a nemjrný smjch,
a zdali wssj horliwostj hledjme zachowatč lč:skU,
pokog, radost w BohU a dobrosrdečnost? Toho
gest nčxm na neywýš polťebj, neboť dneš gsme
na žiwě: co núš ale zjtra potká, newjme; a
gelikož gsme prwč byli temnostj, nynj pak gsme
fwětlo w Bciml, tedy odwrzmež skutky temnostj
a oblečme se w odčnj swťlla, a w zúfonech
Kristowých gako we swčtle choďme.e Tak a po:
dobně mlijwal sw. Wandreǧťsil k Učedlnjkům
swým; a geelikož čemU Učil, súm neyprw swatč
zachomňwal a plnčl, Učťněn gest klússrer Fonte:
nelský podobllen prwnj cjrkwi, w kteréž wčťjcjm
wssecky wčci byly obecné, a bylo gim gedno
srdre a gedna dUsse. Wandreǧčsil hleděl š po:
těssenjm na rostach ctnosti swých bralřj, a
wida, že pťjklad gegich také na zpustlý a sU:
rowý lid wenkowský blahoděgnčrpůsobj,aaže i
gcho mrawy fr Uaprangj a bazeň Božj u
něho se zmúhú a núbožnost rozssiřuge: pťeplněn
city UeyhlUbssj wděčnosti a pokory, Uwrhl se
na zem, wolage: Ne núm, Bane, ne mim, ale
swatémn gménU Twému budiž slúwa!

W tak blahoděgné činnosti a w tak sroau
tém působenj sestaral se sw. Wandreǧisil welťce.

jm wjr mU přibýwalo let,tjm che také rostla
geho taUha po BohU. Modljwal se a žpjwaa
wal: :Panť ma o Pane prodlanžčlase, dlaubo,
dlaUho putowala dUssema. Q dobrý Ježjssi!
možnčxulť,wyswoboď mne, neboť wolwi taužjm
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po tobč!e Y dobrý Ješiš smjlomal se nad
njm, seslal na nčho kratinkaU wmoc a pomox
lal ho dobře přčpraweného a w rancbo swalebnj
dobrých skUthů oděného do krčxlowstwj m.beského.

Nozgjwšnj.s
Sw. Wandreǧisil napowjnal bratťjp abyy

chtěgj:li býti dokonalými, zpytoweabi swědomj
swé. J gú, laskawj křesťané,radjm weiny abyňe
denně zpytowali swědomj fwé, chcetnxki na
cestč dokonalosti prospětč, neboť člowřk Uomůže
pracowatč na zdoko.nalenj sebe, když nedjoj, co
mu schéazj; Uemůžc žčxdati odpnssačnj,r hřjchů,
když newj, že Boha Urazil; nemůže hledati
Uzdrawenj, když necjtj, žeť Uemoccn. Člowék,
neznagjcj sebe, domýsslj fe owssem, žr gest
zdrawý a newinný a nssebo hřjchu prostú, a
že Uikoho mpotřebUge, m skUtkUgest ale člmrťk
bjdný a mxzný a slepý a nahý. Q ťlomťče!
kdybyš sčxm do sebe nah.ljdl,oč, žebyď súm sobč
se neljbil; že ale sňm sebe nezuúš, tedy ljbjš se
takě súm sobč, Bobu ale se noljbjš. Nch gak
mnozj lidé znagj mnohé wěcs, sebe ale neznagj;
gak mnozj gsau, kteřj se objragj wťcmi a
lidmi rozmanitýmč, na sebc ale nedbang! Q
kťestané mťlj! co wúm do gáných lťdj, co wúm
do giných wčcj, obraťte oťi do dusse swé a
wizte, gaké gsaU cesty, po kterýcbž chodjte, wizlde

skUtky, kteréž konúte, a smilugtr se samč nad

sebaU: nebot co profpěge wúm celýšswťt, fdyž32
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ztrňtn dUsse Utrpjte. BUdete:li fami sebe sauditi,
nebudcte saUzeni, nebudete:li ale sami febe sau:
diti, propadnrtew neypťjsnčgssjmsaudu. Brotož
radjm wúm, řeklieli gste, aneb uččnili:lč gstc,
aneb Ufmysli:li gste w srdcč swém za dne něco
zlého, gsauce sami Zoxwčdmůrce swé, přemýssleyte
o tom, pykeyte whloplakúwrytr toho a na:
prawtc žiwot swůg. To činjce, smjřjte Boha a
welké dokonalosti nabUdete. Ych gak bjdnč, gak
pťebjdnč pečngj ti o dussi swaU, kleřjž celě dny
zemskými starostmi a pracemi se zabýwagj, a
konečně Umdleni, ani se malaUnko nepomoa
dliwsse, na ložc sc Ubjragj. N což ti, kteřjž
rčxno wstňwagj a po chlastu gdau, a pčtjm
celý den až do wečera trúwj, kteřjž po celý
den giné prňce nemagj, než gen gjsti a pjti, a
se smúti a hrúti a wyrúžeti se, a ktcřj na loži
gako opilý Holoferneš, aneb gako howado
chrnj? Q wy blázni! což gestli dneš smrt ži:
wota wasseho požúdčx? kam přigdau bjdné
dusse wasse? Gerliž prawda, že strom kam pa:
dne, tam že ležj, což kdyby tento spémek oo:
slednjm spčlnkcm byl? což nastaneoli giž nynj
wččné spanj? NUže, což wezmaU titeo bohúčowé
š scbaU? což gestlč tito bjdnjcč ugesstč ožralj
před saUd žiwého Boha powolúni bUdaU? Q
gak hrůzné to Uomysslenj! Nuže, Uwažte si
toho, kteřjž zapomjnúte na Boha, a aspoň bu:
daucně, wstč:wagjce lchagjce, fwé mysslenj, řečč
a skUtky na oči si stawte, abyste požnali, čjm



Sw. Wandreštstla. 749

hťessjte, a abyste, poznawsse čjm gste hřessili,
žiwot swůg naprawilč.

Blahoslawený, kdož nefaUdj febe samého,
což oblibUge, (což za dobré mč:). (Řjm. 14, W.)

Nic do febe newjm, wssak w tom ospraa
wedlnřn negfem, nebo kdo mne saUdj, Pňn gest.
(l. Kor. 4, 4.)

Bňl gsem se wssech skUtků fwých, wčda,
že neodesřjš hťjssnémU.(Job 9, 28.)

Nechcčgte hřessčti: co prawjtc w frdcjch
swých, na fwých ložjch oželte. (Zalm 4, 5.)

Modlitba.
Q, oswčť Panel očj mé, abych nikdy

neUanl w smrti, aby nčkdy neťekl nepřjtel můg:
Swjtčzil gsem nad njm. Poznčlwč:mť b Pane,
že žiwot to howadský, léhage wstňwage na Tebe
nemyslitč„ bez nčhož ani okamženj býti núm
nelze. Q, propůgč mi tU mťlost, abych nikdy
newstaupil na lože swé, aniž dal očjm fwým
usnauti, ančž wjčkéxm swým zdřjmati, leč bych
prwé přemyslil w hoťťostč dUsse před Tebau
strúwený den, a tak srdcem skraUsseným a poa
korným, kterýmž Bože nezhrzjš, i fpal č odpou
ťjwal smjťen š TebaU Hospodinem swým; genž
gsi a kralugeš na wčky wčkůwe Ymen.

Dme se takť swčt1swátek: We Filipplo fw. Shnthchp;
w aniťc w Galatii sw. Blatan, mUčcdlnjka. W Chpru sw.
Thcosila, mnčedlnjka; w Bntiochii sd. Chňlla, btstupa; w kragi
Nrwcrnském sw. Memlea, opata; w Schthopoli w Balestýně
fw. Zofcfa a m. g. sw.
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23.

Žiwot sio. Npolinúrisse, mněednjka.

Q sw. Bpolinúrčssowi nemúme žúdných
přesných zprúw historťckých; že ale gméno swěa
tého biskupa tohoto w mnohých zcmjch welťce
proslawené gest, trdy i zde co fe o něm pjsse,
wěrnč položjm Swatý Apolťnúriš rodem, gak
se podobú, z Antčochie, přčssel 8 aposstolem sw
Petrrm za panowňnj cjfařr KlaUdča do Řjma,
a byl mU přč rUcr, když žčdům a pohanům
zwčstowal ewangelťum spasenj. Bo něgakém
čase, když wjra fw. w Řjmč poněkUd se Upew:
nila, wyswětťl sw. Petr Apolinčxrčssena biskUpa
stwj, a poslal geg, aby w Raweně, lčdnatém
mťstě Ztalském, Krista Pana hlúfal Npoliu
nčuxkš rozžehnaw se 8 bratřjmi, pntowal gak
mU bylo přťkéczúnodo Naweny. Pťťssedk městu
zůstal U gakéhoš wogécka Herenea w pohostinn
stwj, který Uslyssew oded přichažj, co gest,a
co w městč obmýsslj, prawil: xaEihle Pane, géc
mam syna od narozenj slepého, geli tedy wjra
twú tak mornú gak prawjš, Uzdraw djtě mé
a ga Uwěťjm w Boha twého e Npolinariš si
dal djtč přčwéstč, š njm přisslo množstwj lidj
domúcjch. Npolčnňriš znaxmcnage oči slepce swau
tým kťjžem modlil se, ťka: ))Božr, kterýž na
každcm mjstč pťebýwúš sessli w mřsto toto
wer w Syna twého Ježjsse Krista, a otcwťi
netoliko oči tyto, ale také wnčtřnj oči obywac .



Sw. Npoltnárlsse mlťednska. 751

telů mčsta, aby poznalť, že Ježjš Kristuď, Syn
Twůg, Bůh gegčch gest.(e N ay, když seu pon
modlčl, otewřely seoččdjtěre. J uwčřil Hereneuď
č celý dům geho.

Tento zúzrak způsobťl po celém mťstč wec
liký hlUk. Geden heytman, mage od mnoha
let neňxocnaUmanželkU a žúdné pomocigj newťda,
Uslyssew, co se skrze Npolčnúrčsse stalo, dal ho
tagnč powolati, a orosil, aby Uzdrawil nemoca
nan ženu geho. A Apolinúriš swolaw wrsskeren
dům a mnošstwj wogúků, a pomodlčl se maa
ličko, aby Bůh lidu přjtomného očť otewřjti
rčxčťl,a pogaw nemocnaU ženu, giž Thekla řja
kalč, za rUkU, řekl: dWe gméml Bčma aBoha
nasseho Ježjsse Krista, wstaň a wčř w nťho a
neťjkey, že gest giný Bůh gemU rowný.e Ll
žena powstala z lože zdrčxwa, a Uwřřčla i ďe
wssemč přjtomnými, že gest Ježjš Kristuš žčwý
Bůh.

Djky BohU wzdčxwage, že žehnú prč:ci
geho, pracowal Apolinúť bez pťestňnj š ney:
wťtssi horliwostj na obrúcenj ostatnjho obywau
telstwa mčsta, a sice š tak welkým prospěchem,
žei knčze i gěchny wyfwřcowati nUcen byl,
kteřjby ho w swatém powolčmj podporowalč.
Počet křeskanů rostl každodcnně, a ro krč:rkém
čase byla cjrkew w Nawenč welmč četnú. To
ale popudčlo hněw kněžstwa pohanského, kteřjž
widaUce chrúmy a modlitebny swé opusstťny,
obžalowali Npolčnúrisse u auťadU. Byl tedy
Npolinúrčš k saudu obeslčm a domlanalo se
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mU welmi důtkliwě, aby modléxm občtowal.
Což. když Učinťti nechtěl, rozhnčwali se kněžj
modloslužebnj, a wzawsse ho za mčsto, wlekli a
kamenowali, a mnjre, že giž mrtew gest, ležeti
ho nechali.

U welkém smutkn přissli křesťané pochowat
otce a dobrodťnce swého; znamenagjce wssak, že
gesssě dýsse, doneslč ho tagnč do města, kdež se,
pilnč ossetřowňn gsa, opčt dokonale Uzdrawčl.

Toho času roznemohl se Bonifaciuš, geden
welmi wznessený měssťan Nawenský. Nťkdo ne:
wčdčl gak mU pomocč. Dowčdčwssi se man:
želka nrmocného, žeť Apolinčxrčš na žiwě, a
w mčstč se ukrýwčx, prosila ho, aby přigda
Uzdrawil muže gegjho, a Npolinárčš pomodliw
fe we gménu Krťsta Ježjsse, nemocného Boni:
facia Uzdrawčl okamžčtě. Tento diw pohnnl
i Bončfacča i welkaU ččxst obhwatelů Naweno
ských, že odřeknnwsse se blndů modlčxčskúch
w Krista Pčma Uwěřčli. Čjm che ale wjra
w Krista rostla, tjm wjre zmahala se zč:ssťmou
dloslužebnjfů zwlússť ale knčxžjproti němu, tak,
že posléz, nemohauce gčž w Uzdč se Udržeti U
cjsaťe Nerona na nčho žalowalč, gakoby, nen
wjm, co zlého bhl Učinčl, že nemocné Uzdrawowal
a lid od blUdU ďčxbelského odwracel, a Boba
žčwého znčxti Učťl. ijař přčkúžal wlúdaři mčsta,
gakémusi Mesalinowi, aby Npolčnúřissi a knčžj
geho bUď po dobrěm buď po zlém pťčmltil
bohům nňrodnjm obťtowatč. Mesalinušx, boge
se cjsaťe welmi, powolal Apolinúrťsse, domlaUu



Sw. Bpollnartsse. 753

wal mU neyprw po dobrém, aby fe nawrúlil
k modloslUžebnosii; wida ale, že ho nepťemluwj,
anobrž, že wjry swé statnč hčlgj, dal ho
UkrUtněbtji, na skřipec natúhnaUti, wťelau wou
daU poljwati, a an ani sliby, anč mUkami
ořemoci ho nemohl, chtěl ho konečUč hladem
Umořiti. Nle Bůh, genž neopausstj tčch, kteřjž
danagj w nčho, přispčl Ubohénm Npolinčxrissč
w bjdě a w naUzi geho milostj swau, a dal
ho skrze angela sytiti. Wida tedy Mefalinnď
po nčkolčka dnech, žeť Ypolčnčlriš gesstč na žiwč
a že wsse, cokoli zlého Ua nčm spčxchal, nččea
hož neprospjwčx, wypowčdčl ho zellzemě. Třč
mUžč szchowenstwa prowčxzeli ho dobrowolnť.
Npolťnčariš fedl na loď. Plawba byla nessťastnú.
Loď se zrozkotala, tolčko sw. Noolinéariš š průc
wodcč swými a dwěma wogčxkama, kteřjž za
strúž mU dčmi byli, zachowalise, wssickniostatnj
Ulonuli. Po dlaUhém chozenj dostal se Ypo:
linúriš do Mésie, kdešwelkým Užitkemslowo Božj
hlúsage, odsUd pak do Thracie pUtowal kdež
modlu gakaUsi mčli, skrze nťž knčžj modlč:řsstj
nerozumnčmu lčdU bndach wěci předpowjdalč.
Dowědčwsse se tito, že Npolinariš diwotworce
k nčm přčbyl, že wjru kťesťanskaU hlasčl a pon
wčry modlařské rUssj, poanzell proti nčmU lid
ťkaUce, že modla nebUde budach wěcč che
pťedpowjdati, aniž na otčlzky Učinťne odpowju
datč, pokUdžNpolinárisse w zemi bUde N pou
wčrčiwý lid wyhledal nenúwidťného biskUpa a

průwodce geho, a zmučiw a ztrýzl:čw ge pťcu
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Ukrutně, naložil na loď a poslal do Wlach na:
zpět. Tak se dostal po třjletém wzdčxlcnj Npo:
linúriš opťt do Raweny kswým odsadnjkům, a
gelikož se mn po delssj čaš žčxdné překčxžkyw cestU
nekladly, zkwjtala cjrkew Rawenskčx nad mer
milostně. Tu ale powstali opťt nepřčdtclé geho,
a wrazili do domU, an prčlwč neyfwčtěgssj oběť
konal, ď nesmjrným křikem, odtrhlť ho od
oltč:ťe, a wlckli, nemčlostčwč ho trýznjce, do
modlčtebny, přjfně přikangjcc, aby modle Noolu
lowč obětowal. Yn toho Npolťnúrčš Učinčti
nechtěl, ano naopak modlU swan modlitbaU
zrnssil, obžalowalč ho zase U cjfaře, ktcrýž ho
opřtné ze zemč wypowčdčl. Swatý podrobil
se bez odporU nesprawedliwémU wýrokn, a na
cestU se wydal. Tu ale dostjhlč ho nťkteťj zlj
pohané, a tale welťce Ubťlč, žed co mrtwý na
mjstč lržeti zůstal. Plačjce a kwjljce wzali ho
nťkteřj křesťané, a donesli do bljzkého domu.
Zde pečowalč o něho co neylaskawěgi po sedm
dnj, až dussi swau w núrUěj gegich wypUstil
dne 23. Črrwence za panowčxnj Bespasiana
cjsaťe.

Rožgjmúnj.

Gak pohané a pohansstj knčžj še sw Npo:
linčxrčssemgednalč a naklč:dalč: tak a podobně
gednagj a naklúdagj až posawad kacjsxowé a
nekatoljci Ua mnoze 8e jw. cjrkwj řjmskau ka:
tolickaU a ďe wssemi wernými wyznawači gen
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gjmi. Mohan:li, pronéxsledugj ge zgewně; poa
nčwadž ale se to wždy bez trestu dřlati nedú,
aspoň saukromně. Z úst gegich nruslyssjš,
kdykolč o cjrkwi mluwj, gcn ta neyhancb:
nčgssj slowa; gfanť owsscm chwalné, ale
řjdké wýmjnfy; oni nepogmrmxgj cjrkew
ťjmsko:katolickau než babylonskau newčstkaU;
papež slUge gim antikristem, biskupowé pak a
kněžj slUžebnjky Bčxlowými. Rewčdj nic doc
brého o katolictwj wyprawowati: a co dobrého
wřdj, to pťewracugj a přckrucUgj tak dlauho,
až z toho powstane wčc ta neyohawnťgssj; gim
nrnj wjra katolčckú než směsicc powčr a prao
men wssech ohawnostj. Resaudj o dUchowcnstwU
katolickém, než že gsau zlomyslnj podwodnjcč,
kteřj prý zlowolnč lid w th Uwrhugj, aby
tjm snčlze panowati mohlč; kteřjž prý giného
cjle a konce nemagj a neznagj, než pečowati
o blaho swé třlesné. Restydj se tupitč nasse
swaté ohřady, nestydj sr zlehčowatč nasse ney:
swčtčgssj swútostč, nestydj a nebogj fe Upjratč
Kristu Pňnu Božstwj, wsscckuwer kťesianskaU
w pofmčch a w potUpu Uwcidě:i, na swataU
cjrkew nrywětssj hanu kydati, gj smeyfslenj, řrčč
a skutky pťipisowati, klrrých se, co stogj a stštť
bUde, nedopustila a nedopustj, a lžč neyhaneb:
nčgssj a neymrzčj, neynefmyslnčgssj o nj pro:
misseti a za prade prawdancj wydúwatč. To
gsan lidé, kteřj se wychlaubagj hlubokan uče:
nostj, co do wjry katolické ale gfaU neywětssj
nedonowé, lidé, kteťj o fobě žwastagj, že ni:
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čemUž newčřj a wčřiti nebUdaU, co prý roz:
Umem swým nechúan; že ale téata mú giný
rozUm a mčxma gčný, a děwka giný, a pacho:
lek giný, a kluk gčný, a rychtčxř qčný, a se,dlšk
giný, a dčm giný a fdrostúk giný, prolož magj
tolik wčr kolik rozUmU; tolťk Bohů, kolik lidj.
N wssťcknč tito hrdj rozumowěrci nešhodUgj se
w Uičem, krom w nenasytelné nenňwisti wjry
a cjrkwe katotťcké, a w tom, že wsstcknť chtťgj
mjti Boha slepého, hluchého, němého a „bez:
mocnčho, kterýby newiděl gegich hřjchy a beze
božnost, neslyssel hlash utisstěných proti njm
wolagjcj, nemluwťl gťm do dusse a do swčdomj,
a netrestal ge za newčrU a bezbožnost gegich.
My pak katoljci wjme co wčřjme a komU wř:
řjme; my wjme, že dpasťčti múme na půwoda
a dokonawatele wjry B. Ježjsse;e wjme, žeSyn
Božj pťissel, a dal nám fmysl, abychom po:
žnali prawého Boha, a byli w tom prawém
Synu geho. My wjme že Qrec, gak wťděli a
fwědčj aposstolé, poslal Syna swého, Spasitele
swěta, a že každý, kdož wěťj, že Ježjš gest
Kristuš, z Boha se rodj, a že kdožbykolč wyn
znúwal, že Ježjš gest Syn Božj, Bůh w něm
zůstčxwč:da on w BohU.e (Hebr. 12, 2.; j. Jan
5, 20.; 4, 14.; 5, 1.; 4, 15.) N protož:

Hleďtež, ať wčxš žúdný neoklamň maU:
drostj swťtskau a marným podwodem podle
Ustanowenj lidského, podle žiwlů fwěta a ne
podle Krista, nebo w nčm přebýwěxwsseckaplnost,
Božstwj tčlesné. (Kolos. 2, 8. 9.)
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Řekl strčxžnjžalúťe k Pawlowi o Silowi:
Bčmi co múm ččnčtč, abych spasen byl? N oni
řekli: Wěť w Bňna Ježjsse: a bUdeš fpasen
tn a dům twůg. (Sk. Np. 16, 30, 31.) Ne
něgakých wtipných basnj nasledugjce, znamU
Učinili gsme wam Bana nasseho Ježjsse Krťsta
moc a přjtomnost, dj sw Petr, ale spatřowa:
telé Učiněni gsauce welikosti geho Pťigalť zaa
gistč on Boha the čcst i slúwU, když se stal
k nčmU hlaš takowý od welebné slúwy: Tentoť
gest Syn můg milý, w němž lmi se žaljbilo,
geho poslaucheyte N ten hlaš my gsme slysseli,
posslý ď nebe,š Ujm bywsse na oné jhore swaté.
(U Betr 1, 16xu18)

Modlitba
Wssemohach, wěčný Bože! genž každémU

pomoc swaU dč:waš a nechceš aby nčkdo neza
hynUl smilug se nad oklamanými, ďabelstwjm
swedeUými dUssemi, aby zhanU odpadnutj swého
poznalť, blUdU se odřekli, srdre swé naprawili
a k gednotč prawdy se nawrúlili, skrzr Púna
Uasseho Ježjsse Krista. Nmen. (Tak se modlj
cjrkew Božj na welký pčctek za kacjťe.)

Tentýž den:

Žčwoč sw. Lčborča, bčsrnpa.
N. 390.

Sw. Liboriuď se narodil, gak se zdčt,
w městč CenomanU fManď) z rodU welmi
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proflUlého. Giž na aUtlěm pacholjkn bylo wi:
dětť, že gest nad giné mrawněgssj a we wssem
gednúlij wč:žněgssj a předloženčgssj než mnohem
starssj mlúdencť. Sotwa že rozezmiwati počal
co dobrčho a co zlého gest, zamllowal si Uad mjru
ctnost, hřjch a(e tak welice Uenúwiděl, žeby byl
pro celý swčt ckic zleho UeUčťnil. Pťi tom pťi
wssem byl welice tichýuad mjrný, kU každémU
wljdný a pomjžený a tak ke wssem dobrotiwý,
že ho každý rcid měl, každý gčstil, že milost
Božj Ua nčm hognč wylitú gest, a že každý
bUdach geho twatost a wznessené powolěmj pťed:
powjdal, zwlássť, an také nadobyčegným wtipem,
a obzwlňsstnj Učenlťwostj a pilnostj daleko nad
giné wynikall J nezmýlili se ani pťi neymen:
ssjm, nebok LčboriUš prospjwal maUdrostj a
wčkem a mčlostj U Bohai U lidj, a když do:
statečného wěkU dosňhl, ssel kam ho frdce pU:
dilo, a wstaUpil do stawU dUchoijho.

Rowý staw byl mladémU mUžč nowým
ostnem, aby wssj silaU taUžil po dokonalosti
křesťanské. N LiboriUš Učinil seč byl. Snažčl
se, pokUd kťehkost lidskú tomU chtčla, wssccky

skutky a smeysslenj swé dle zčxkona Božjho pď:
řúdati, we wssem mlUwenj a gednňnj opatrnost
a sprostnosi zachowúwati, protčwné a přjzniwé
wěci lhostegnť fnčxsseti, dUssi a frdce na wťci
pozemské newčxzati, a ňičehož fe ncbúti, Uež což
před twciťj Božj bylo zlčho a hrjssného: a že geho
fnaha byla Upřjmnčx a oprawdowč:, stal se
w krčxtkěm čase takmřť wzorem wssj křesťanské
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dokonalosti, gsa mrawný a zdrženlčwý, ččstý a
střjdmý, sstčdrý a dobrotiwý, sprawedliwý a
rozssafný, tichý a mjrný, w modlitbach wťelý
a wytrwalý, we wssem dobrém Ua neyweyš
zachowalý

Zaťe tak znamenitých ctnostj nedala se
Ukrýti, a powťst o nadobyčegném tomto mUži
roznesla fe po celém bčskupstwj Cenomanském
i wnikla až do neytagnčgssjch komůrek i do
srdce lidského, a tak se w nčm Upewnila, že
wssickni osadnjcč, dUchownj a fwčtsstj, po smrti
sw. Pawacča, fw. Lčboria za biskUpa mjti žš:
dalč, ťemUž fe on bezdčky a nerad a teprw po
mnohém nUcenj podrobil.

sta sw. LiborťUšnynj wrchnjm pastýřem
a zprčchem celého biskupstwj neUlewťl ani přč
Ueymenssjm w snúze swé po dokonalosti; ano,
nemage giž gediné o spasenj swé dUsse fe stao
rati, ale č o spasenj dUssj stčxda swého, zdwoo
gil horliwost swaU. Brotož ani okamženj neu
zahúlege Ustawťčně se nčgakaU UžčtečnaU pracj
zabýwal, buď četl a pjfma swatč: si rozgjmal,
bUď se modlil, bUď zewnčgssj zúležčtosti biskn.pn
stwj fwého ťjdčl a pořč:dal. Zwlússtč pilen byl
ozdobowémj chrč:mU Pémč; služby Božj wyko:
nčxwal bcdlťwč a 8 wraUcnostj srdce gjmagjcj,
a wesskeré důchody swé obracel buď na kostely
bUď na chudé. Co na swatém tomto bťskUpU
zwlčxsstěchwúliti se mUsj, gest: že poslussen roz;
kazU aposstola, kéazal slowo. nabjzel w ěa8 neb
w nečao, trestal, žehral, we wssj trpťliwosii a
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Učenj, a že ťemU Uččl, a co pťikazowal, to že
sč:m neyprwé swčdomťtč zachowňwal. Kteťj ho
ledy slysselč, prawj žťwotopisec geho, an přč:
kange: :aNebýweyme marné chwúly žčxdostiwč:e
ti ho také wčdčlč, že gest chudý dUchem, a že
se w niťemž nechlUbj, než w KristU Ježjssi.
Kteřjž ho sihsseli kúzatč: xže zčxwistj ďúbclskau
přissla smrr na okrsslef země, a že hmčď kostj
zčxwčstgest:a ti také ho wčdčli plna laskawosti,
an se radUge š radngjcjmi, plčxčeš plaťjcjmi,
a cizj radostč a žalosťi gako za swé powažUge;
kteřjž ho slysseli Učiti: :že hnčw mUže spraa
wedlnostj Božj Uepůsobj, a že zčlrmntek fwčta
způsobnge smrt:e ti ho i wčdřli, žc kU každémU
tisse se chowú, a že weselj dňrce gest, kteréhož
mčluge Bůh. Kleřjžto ho slysseli, lečxzati:že
lakomstwj gest modloslUžebnost,e ti ho také wťl
dčlť, že sstřdrým rozdňwéxnjm swého zbožj w neu
besjch poklad si Uklúdň; a kdo konečnč pozorU:
wal geho čistotn, kagjcnost a žbožnost, ten neu
potťebowal che žňdného poUťenj. Gaký medle
dčw, že lidé slyssjce a wčdauce wssecky wčci
tyto netolčko hřjssný žiwot opausstěli, ale i
hogně owoce poleěmj přinňsselč. J mohloť se
1edy o sw. Liberiowi ťjcč: :Zč:kon prawdy byl
w ústech gcho, a neprawost nenj nalezemi
we rtech geho: w pokogi a w Upřjmnostť cho:
dil, a mnohé odwrčxtil od neprawosti.e (Ma:t
lach. 2, Če)

Dewčt a čtyrycet let púsl sw. Libor stňdo
swé 8 nadobyčegnaU wčrnostj a laskawostj, až
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den geho odpočinutj přissel. Z ťjzer Božjho
nawsstjwčl ho za časU geho nemocj swe Martčn
bčskup Turonský a zaopatřčl ho swatýmč swúo
tostmi. W geho náručj také skonal dne 23. Čer:
wence l. P. 390. Na přjmlnwu a orodowánj
dostali mnozj nemoch plného zdrawj, zwlússtč
kteřj na kámen trpčli.

Nozgjmč:nj.

Wčda sw. Lčborčuš, že zahěclka počátek
wsseho zlého gest, anč okamženj nezahálel, ale
Ustawččnř nťgakau Užťtečnan pracj se zanússel.
Tak bychom mi takě mčlč ččnitč. Gsmeť za:
gisté synowé Ndamowť, a dťdčcnoj nasse gest:
že w potU twúři swé gjsti mčlme chlěb swůg.
Protož dj také aposstol Pč:ně: Kdo nepracUge
ať negj. Kterak můžeš daufatč penjz, až bude
wečer, gesiliže gsi we winnčcčnepracowal? Člowěk
rodj se kU pracč; (Job 5, 7.) tedy kdojneu
pracUge gest tolik, gakoby anč žčw nebyl. Nle
bohužel, že mnoho lčdj gest, kteřj žťwo,t swůg
w mrzfé zahúlre trňwj; kteřj neznagj wětssj
rozkosse, než nčc nepracowatč; leteřjpo celý den,
od milého rčma až do wečera, gen po rado:
wč:nkúch a po wefelých towaryšstwech chodj;
kteřj takmčř za hťjch si kladau nčco pracowati.
Ych kdyby gen zahúleli, kdyby gen nic nedělalč;
ale při tom při wssem gest to neyhorssj, že
tacj lidé nenraděgč žiwot ostatUjch lidj pťetťe:
dňwagj že o každém člowěkU nčco zlěho, něco
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ssďatněho wčdj, že L ničjm spokogeni negsaU,
že ustawičnť nowé obmysly kUgaU, a bez pťe:
stúnj horssjmi a horssjmi se stciwagj. Nle mno:
hem che gest lťdj, kleřj grdťné takowé prňce
wyhledúwagj, na ktrrýž radost magj, a ku
kterým ge nčxklonnost tčchne; kteřj prčxce fwého
powolúnj a swého stawU bUď aUplnč zanedbú:
wagj aneb asooň ge welmť nedbale a newrle
wykončxwagj; kteřj konečnč tolčko o wčcťzemskč
a tčlesné přjlčssnaU péči magj, ale o blaho dUsse
fwě sr ani přč neymenssjm nestaragj. Kdyby
tčto liedé Uwúžitč, že w přjrodč nčc nezahálju, že
wsskcko k Určenémn cjli spxčge, oč žeby přjčinn
liwčgssj byli a čaš ten drželč za ztracrný, který
neobracrlť na blaho dUsse swé. Protož

DokUdž čaš múmr, čťňme dobťe wssechu
nem. (Gallat. 6, 10.) x

Schowúwč: lenťwý rUkU pod paždj swé,
a tčžko mu, když gi mci k ústům swým wztčxh:
naUtč. Zděc se leniwémU, že gest maUdťegssj
nežli sedm mnžů, ktcřjž mlij maudré wýpo:
wčdi. (Přjsl. 26, 15. 16.)

Kdo dělčx zemť swaU, Uasycen býwč: chle:
bem: ale kdož nčxsledUge zahč:lky blčxzen gest.
(Bťjsl. 12, 11.)

Kdo Umj dobťe čjnťtč a nečťnj, hřjch méc.
(Jak. 4, 17.)

Zloťečený, kdož dělčx djlo Hofpodčnowo
lstiwč. (Jer. 48, 10.)
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Modlitba.
Propůgč nam, prosime o Pane! Ducha

swalého, bychom wždy myslčli a leonalč což
prawého gest; a abychom, kterýž bez Tebe býti
nemůžeme, aUplnč dle Trbe žťwi býti mohli,
skržeJer Krista Pňna nasseho Nmrn.

Dnessnjh. dne se rake swětj swňeer W Řjmč sw Rasyfa,
mUťednjla Tamtéž sw Brtmitiwy panny mučed., tamtěžsw
mučedniků Bpolonia a EUgenia: tčhož dnc sdx mnčednjků Ttoa
stma a Tbrosila; w Řjmě fwatých pcmen: Ronulh. Rebemlp
a Herunninh a m g sw

a 23.

Swatč Kriskinh.
(R. Z.tw).

Q sw Krčstčnť nemáme žúdných přesných
zpráw, neboť cokoli o nj w starých spifech čtea
me, gest tak nepleché a nepodstatné že leaždý
i sebe sprostssj rozmn nahljdne,že nelze wssemU
tomU, což se o nj wyprawuge, plnč wjry datč
Gelikož ale gměno sw. Krčstiny w cjrkwi leatoo
lčcke welice droslnlé gest a gegj swcitek w mno:
hých kragčnach slawně se swětj: wyberaUce, což
fe nčdm podstatnťgssjho a důkladnčgfsjho býti
zdú, bndeme zde wyprawowati

Sw Krčstčna se narodila, gak fe podobél,
gsi ku leonci třetjho stoletj w Jsole Bčfentinť,
starém mťsťťJtalskěm. Gegj otec, Urban, byl
zorúwce města a ljtý pohan. Na geho rozkaz
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byli mnozj křesťané Umučeni. Kristčna, ač gen
holčička autlú, meela se na přeukrntné mUky
gegich djwati, snad abo gi chUť na křesťanstwj
zassla. Nle tichost, lrpčlčwost a statnost muče:
ných křesťanů dogjmaly tak hlnboce newčnné
srdce aUtlé djwky, že š nimi srdečnaU autrpnost
mčla, a žúdala důkladnčgi znúti to prowiněnj,
pro kteréž tak ukrutnč mUčeni bylč. Kristčna
byla aš gedenčxct aneb dwanč:ct let, když se
žúdost gegj wyplnčla. Gedna žena křesťanskci
powčdřla gj to sice, ale při tom gč také wjře

křesťanské thčila. Kristčsša otewřela mčlosti
Božjdussi č srdcea dala se pokťtjti. Qd té doby
rostla gegj lúska kn Kristn Ježjssi a k wyzna:
wačům geho wůččhledč. Giž nedržela křeskann
za wčnnjky a za russčtele zč:kona, alebrž za wyu
wolené núdoby swrchowaného smilowčmj Božjho.
era gešj Utwrzowala se čjm dúl tjm ch, a
w krútce giž tak pewnú byla, že gednoho dne
ze zwlňsstnjho puzenj zlaté a stťjbrné modly
otcown roztlaUkla a kow chudým rozdala.

Činem tjmto tak welice rozhněwal sc Ur:
ban, že wsseliký cit otcowský w sobč udUsiw
š dceran dle zúkona přjsnč naložitť nzawřel.
Kúzal tedy wlastnj djtř w anta dúti, a na
saud postawitč. ZmUžile a radostnč dosta:
wila se Kristčna. Prwnj otúzlea, kterau ne:
mčlostiwý saUdce k Uj učinil, byla: Gak se
mohla opowúžťti bohy swé zneUctjt a pohanit?
Na to odpowědčxla djwka: ))Gen geden gest
Bůh, a tomU stwořiteli nebe i země gá se



klanjm, a také ty gemU klaněti se mUsjš, ne;
chcešli na wěky zahynamč!ee Sotwa že Kri:
stčna tato sloroa pronesla, takowým hněwem
se rozpúlčl Urban, že gi katanům Ubjti dal,
kteťj také rozkaz péma swého takowaU UkrUtu
nosti wykoněcwalč, až kUsy masa z Ubohé ljtaly.
Gako berúnek snňssela Krčsiina trpčlčwč nea
fmjrné bolesti; gegj oko bylo Upnmé k Uebe:
sům, gegj mysl byla U Spasitele a Wkapitele
dUssj. TU sklonila se kzemi a Ukúzala otcč
odpadlé kUsy masa wyzýwagjc ho, aby se na:
sitil krwj a tčlem, kterémUž súm žiwot
dal. Tato nenadňlci řeč pronikla nephlUbssj
wnitťnosti surowého otce, a naplnila ho hrů:
zaU. J rozkúzal UbohaU djwkU opět do wč:
zenj odwčsti, dez pochyby w nadčgi, že gi snad
přece od wjry katolčcké odlaUdj. J pokaUssel
fe o to wsseligak, ale nadarmo. Krčstina ne:
dala wěrnost kU Wykupiteli a Spasiteli swémU
se podwrútčt, gegj lérska kU KristU Zežjssč byla
silnci co smrt.

Wčda fe Urban w naděgi swé zklamána,
zapťjséchl se UkrutnaU přjsahaU, že djtč swé
bUď k modloslužebnosti přimltj, buď hroznaU
smrtj ze swčta zprowodj. Bylať ledy Ubohčc
Kristina znowU co ncnnkrUtnčgi mUčena; ale
ani bitj anč železné kolo, kU kterémU přčwúzčma
bhla, anč oheň pod nj rozdčlaUý, anč prohlun
beň mořskň, do njž Uwržena byla, neUbljžila
mučednjcč Božj; stúltč angel Púně při nj a
dodúwal gj sjly, že neklesla w tUhěm bogi, a
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že nezahynUla w mUkčxch,kU kterým gi otcowa
Ukrutnost odsaUdila. Urban fe podobal zcela
modlčxm, kterým se klančl; mřlť očč a newidčl,
mčlť Ussi a neslyssel. Bylať tedy opčt Kristťna
do wťženj Uwržena, a otec přemeysslel o no:
wých mUkúch. Nle mjra bezbožnosti gcho Uaa
plnila se. W přemrysslowčmj zachwútčla geg
smrt. Teď stčxl súm na saUdU, na saUdU Boha,
gebož služebnjky Usmrcowal. Gaký byl saUd
na nčho wynessen? když smrt hřjssnjků zlčx
gest; ǧak žalmista pjsse ZZ, 22.

Núhlú smrt otcowa bolela sw. KristinU
che, npž wssecky mUky, ktcré až posawad snú:
sseti mUsela. Wčdělak zagčstě, že Okdyž Umťe
člowčlebezbožný, žúdné naděge nebUde che.e
(Přjsl. 11, 7).xToliko pomysslenj, že xco Bůh
činj, dobře čťnje powzneslo opčt llesagjcjho srdce
gegjho, a rozmnožčlo taUženj, aby také gegj pUtoo
wúnj giž U konce bylo. J modlila sr dncm a
nocj o to k Búml BohU, a Pún Bůh smčlo:
waw se nad nj, korUnaU mUčednickaU gi leo:
rUnowatč Uzawřel. Po smrti Urbanowč přewzal
wlňdu w městč gakýsi Dion, mUž co do Ukrut:
nosti předchůzci swémU auplnč podobný. N ten
Dion kčxzalKrťstinU do chrčme Npolowa wésti,
a aby modle občtowala, nUtiti. Což když ona
pro žiwý swět Učsniti nechtčla, dal gi opčt
ohnčm muččtč a konečnč aby ssjpy zastřeleně:
byla, rozkcizal; což se také na ni dne 24. Čer:
wence whkonalo.
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N o z g j m čxn j.

UrbaU, otec Krčstčnčn Umťel nčxhle, Umřel
prúwč w tU dobu, když na nowý hřjch, na
nowaU UkrUtnosť myslil. Hrůznú, děfnčx to
mysslénka, Umťjti núhle, Umťjti w hťjssjch bez
pokčmj! Smrtj končj se den rozsjwúnj, a na:
stčchi den žnj; co gsme rozseli,to sk!idjme; kam
strom padne tam zůstanr ležetč. Nch, co by
za to mnohý člowěk dal, kdyby hodinu wčděl,
w kteraU ho Bún Bůxh powolčx, ach gakby
mnohý žiwot swůg naprawowal a srdečnč se
kúl, kdyby wědřl, že poslednj to den žiwota
geho gest. Yle proč pak asi nezgenge se Uňm
hodinka smrtč? proč newjme kolile let na swčtč
žiwč budemee? proč se nčxm neoznčnnj, kde a
gakaU smrtj šegdeme? To že newjme, křesťanskú
dusse, welmi núm prospčssno gest. Kdybychom
wčdčli, kdy nčxš Bůh powolú, o tUť bychom
gfauce gčstča bezpečnčpťed smrtj, na Boha bychom
anč nepomyslili, ljknawost a nedbalost by nňš
opanowala, starost o spasenj, odklúdali bychom
na poslednj okamženj, a pohřjžowali bychom
se w prohlubeň roškossj a radostj, gakýmkoli
způsobem bychom gen mohlč, a dťjwe bychom
na pokčmj newzpomťlč, až bU dUsse seděla na
gazyku. Teď newjme, kdy Bůh zaklepú, a žjc
geme Uic ménč gakobychom ani Umťzti nemčlč;
což by se asi déalo, kdybychom to wčdčli. Brou
tož b člowčče, newčda ani dne am“ hodťny
obrať sek Púmx BohU, pracUg pokUd deU,
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přigdeť noc, kdy pracowatč nebUdeš mocč. Eihle
teď gest čaš přjhodný, teď gfaU dnw fpafenj,
nenech gich marnč UplynaUti, nač čekúš? rojš, že
zjtřka gesstč se dočkúš? :OBůh,(( prawý swatý
YUgUstin, xgenž sljbil kagjcij odesstčnj, ne:
sljbil hťjssnij zjtřek; možnčx, že mU ho po:
pťege, možnčx, že ho odepťe.e NUže, ý člowčče,
buď pamčtliw Stwořirele swého we dnech mla:
dosti swé prwé než přťgde čaš trúpenj, a wčz,
že dobře gest člowčkU, když nofj gho Pánč od
mladosti fwé; neboť tomU, kdož fe bogj Pčma,
dobťe se djtč bUde w neyposlednčgssj čaš, a
w den skončmj swého požehnňn bUde.

Neprodléwey fe obrcititi kU PčxnU, aniž
odklňdey den ode dne. Nebo núhle přigde hněw
gebo, a w čaš pomsty rozptýlj tč. (Sirach
Z, 8. 9.)

We wssech skUtcjch fwých pamčtliw bUď na
poslednj wčci; a na wčkynezhřessjš.(Sir.7,40.)

WedaU w dobrých wčcech dny fwé, a w
okamženj do hrobU šstupUgj. (Job 21, 13.)

Bdčtež, poněwadž erjte w kteraU hodinU
Pčln weiš přigde. (Mth. 24, 42.)

Přčgdeť pak den Pčmč gako zlodčg. (1l.
Pet. 3. 10.)

Dusse mčxš mnoho dobrého složeného na
mnohň léta: odpočjwey, gez, pj, hodug! J ťekl
Bůh: Q blčxzne! této Uocč požé:dagj dusse twé
od tebe; a to, cožš přťprawil, čjzto bUde? (Luk.
12, 19. 20.)
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Modlitba:

O Bože můg! Ty zmčťčlďdny mé aznňm
Tobč wýchod žčwota mého. Bred očima Twýma
gest tisjc let gako den wčeregssj, kterýž pomio
nUl. Q smčlug se nade mnaU, neboť nic nea
gfaU dny mé pťed Tebau Pamatug, o Bože!
že gen přjchozj gsem přrd Tebau a antnjk
gako wssickni otcowč nassi Kratcj gfau dnowé
mogč a počet mčsjců mých U Tebe gest. Odey
mi zněati Hofpodine konec žiwota mého, a poťet
dnů mých, gaký gest: abych wčdťl, čeho mč se
nedostéewa NezachwacUg mne w hnťwU prchlč

wosti swe, ale dey mi čaš k pokanj; wyswobod
nňď Pane od Uahlé a nenadalé smrtč a přčgmi
naď na mčlost, byťbychom třeba w dwanč:ctaU
hodčm: se k Tobě obrútili; ano pťigmť núď
gako gsi kagjcjho lotra na milost přigal, skrze
Zežjsse Krista Pčma nasseho Ymen. e

Téhož dne:

Sw. Frantisska Solana.
R. 1ď1o.

Sw. FrmťtčssekSolalueš narodčl se rokU
1549 w mčstečkuSpanělském Montjllazrodičů
Urozenostj a bohabcgnostj proslnlých. Qtec geho
gmenowal se Matanš Solamxš, matka Ynna
Rimenefowa. Frantissek byl druhorozený. Núa
božnj rodičowé učilč synécčka w aUtlém gesstě
wčkU bčxzni Božj a wjťe katolické. Břjklad

Žiwoty Swathch lu. 33
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gegťch působil na nčho che nežli gegich wyUčo:
wúnj. Milost Božj podporowala načitě prúct
gegich. Frantčssek stal se pacholjkem mrawným,
ctnosti a bč:znč Božj žúdostiwým. Newčnnost
srdce a wraucnost dusse obrňžela fe na twúťl
geho a tak welké dodč:wala mu wúžnostč, že ostatnj
mlúdenci w geho pťjtomnosti se neosmělilč bUď
mluwiti aneb hrúti coš neslussného aneb ne:
hodného.

Frantissek sstudowal doma pod Jezuity.
SwaU tichostj a mjrnostj zjskal si núklonnost
a lúsku Učitelů i fpolUžúků. Wssickni obraceli
Ua něho zraky fwé, co na obraz dokonalého
mlúdence křesťanského, neboť dmládenee podlé
cesty swé, také když se sestarčx, neuchýlj se od
nj.e cPřjsl. 22, Z.)

Frantčssek dosúhnuw dwacňtého rokU, dal
se kMinoritům do klássteraMontillského. Ziwot
geho podobal se po celý čaš nowčciútU žiwotU
hřjssnjka kagjcjho. Qn negjdal žúdnéhdo masa
a žúdných ryb; w púteť ale wůbec nic waťe:
ného, zachowňwal neypťjsněgssj mleenj, mrskčx:
wal se často až do krwe, nosil na nahém tčle
drsný ssat, ljhal w dčaš adwentnj a postnj na
twrdém loži a giné kagjcj skUtky konal. Bři
tomxbyl nad miru roljdný a ochotný, před:
stawenýcb poslUssný a pokorný, roe wssem ge:
dnémj co berúneč tichý, a modliteb a swatého
rozgjmúnj tak pilný, že často celé noci grdčné
8 Bohem se objrage ani oknmženj těln odpočix
naUti nedal. Dokonaw nowiciat sstUdowal silo:
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sosii a bohoslowj 8 wýborným prospťchem a
pak i na knkžstwj wyswěcen byl.

Důstognost knčžská byla Frantisskowi podx
nčtem, že horliwost fwaU w službč Božj zdwog:
núsobiw fwčtU aUplně Umťjtča w Bohu gediné
kochati se snažil. To widaUce pťedstawenj usta:
nowili ho za wůdce a Uťčtelenowúčků ťili no:
wčců klússternjch, kterémnž aUťadU on wssemožně
wyhowčti hledčl. Qn swčťené nowčlčky wyučo:
wal dokonalosti kťesťanské netoliko slowy ale
zwlasstť skUtky,an gim byl wzorem chUdobhppo:
slussnostť a čistoty; on gim ukazowal gak swe
žčxdosti Umtwowatč, a protiwenstwj lrpčliwe
snússetč magj; on ge konečnč wszzowal, aby
bdťli nad smysly swýmť, aby w slUžbč Božj
byli wraucnj, na modlitbeich wytrwalj, ku kaž
démU milostiwj a pťjwětiwj. Geho neywčtssj
a neyswklťgssj starost byla o spasenj dusse ge:
gich; z té přjčiny bděl ostxažitč nad klasstcr:
njmi, sňm ge co neyswťdomitěgi zachowawal
nmocným a chorým wssclikan tťlesnaU adn:
chownj slUžbU ochotnč poskytowal a w čaš
i w ncčaš ge trestal; prosil, žehral we wssj
trpěliwostč a Učenj, a toho sc tak doťkal, že
klússterowé, gimž on předstawen byl, Uodobali
sc swatyni, w které takmčř wssecka pozemskost
wymřelň býti se zdala

Až posud bylo aUčinkowanj swatého muže
tohoto obmezcno na klasstery gemU swčťené.
Me gebo lšska k bližnjmn a wrach horljwost
pro slčdwUgména Božjho nrdala se auzkými

ZZeš
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zděmi pautat, i hledťl tedy i mčmo klasster
sankeomným i weřegným wyučowémjm, mladé
i staré swaté wjře wyučiti, ku poznémj hťjchů
gich pťiwésti a dncha kagťcnosti w srdci ge:
gich wzbuditi; a koncčxnř i do dalekých kragin
Nmerikúnských přeplawitč fe Uzawřel, gednak aby
U katoljků ponřkud ochúblan wer opčt xp ohniu
waU borliwost rožnjtil: a gednak dčwochům,
knjmž swětlo fw. Ewangelimn až pofnd ne:
wniklo, Krista Péma zwčstowal Léta Bémě
1589 wstaUpil tedy na loď, genž do Nmeriky
plaUla. Plawba byla z počútku dosti ssťasřnň.
Frantčssek Užťl toho časn welmi dobťe a wyu
Učowal plawcc a ostatnj lid kčxznč a běcč,ni
Božj, a Uczřjdka wzaw obraz Spasitele do rUky
ohniwými slowy kúzal, že lépže gest Umřjti než
Boha hřjchem Uraziti. Když fc bljžilč kU bře:
hům BerUanským Uwčlzl korúb na mělčinč. Nc:
bezpečj fmrtť bylo widitelné. che 800 dUssj
bylo na koréxbn. Zprúwce lodi chtěl fe š někte:
rými wzňcnťgssjmi osobami w loďkúch Uchrňniti
a také sw. Frantisska wyzýwal, aby do loďky
wstaUpčl. Yle Frantissek prahna dUssi swaU
položitč za fpasenj dUssj bljžnjch swých, odpowěe
dčl: dChraniž mne Bůh, abych z lčlsky k ži
wotU čafnémU oddčlčl se od tčchto blatřj mých,
w dwogjm nebezpeťj wězjcjche Y wzaw kťjž
do ruky wybjzel pozústalý na korúbč lid pla:
menným gazykem, r.by očč swé obratčli kBohU
milosrdenstwj, a aby daufali pomoc od toho, kteu
rýž peikaznge moři a wčtrům Čjm che nca
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bežpeťj kostlo, tjm rúzněgssj byla geho ťeč, a
abh Ueflesla mysl Ubohýchn slibowal, že we
tťech dUech z nebezpečj wytrženi bUdaU, bUdaUuli
se kňtř z hřjchň swých, a smjčegj:lč Boha občcj
skkaUsseUého a pokorného srdce. N wssickni Uťi:
nťlť podlš slowa geho; pohané dali se křtjti,
ostatnj lid kúl se z hřjchů swých, a důwěrným
a sikaUsseným sxrdcem k BohU o pomoc a fmčc
lowčmj wolal. N ač, když giž tťetj den wlnami
moťskými sem a tam zmjtčmč bylč w oččtém
Uebešpeťenstwj wězjce, pieissla,zgak sw. Frantissek
přcdpowědčl, loď na pomoc, a wssickni, kteřjž
šachrňněni byli, zwolali: Naplnila se slowa
pjsma, ťkach: že neopansstj Hospodčn tťch,
fteťj hledagj Geg. (9. Zalm. 9. 11), a že
dobrotiwý a milofrdný Búh odpausstj hřjchy,
a whfwoboznge w den quženj a obrčmce gest
wssech,kreťjžhledagj ho w prawdč. (Sir. 2, 12.)

Zotawiw fe od dlaUhé anebšzpečné plawby,
wydal se Franlissek do TUkUmanie, do kraginy
od lidu pohanského a diwokého obýwané, aby
gčm wer spasitelnaU kňzal a mrawy gegich
Usslechtil. Geho aUčinliwň lúska k Ubohému
sidUn a geho tnhě a přjkrě žiwobytj otwjralo
mU srdce wsseho lidU, a když konečně na geho
pťjmlUwU a orodowěmj na nemocných a cho:
rých rozličnč dčwy fe dčxly, a Bňh často nena:
dúlan pomoc gemU i ostatnij lidU poskyto:
wal, a přemnozj lidé rozličného gazyka gemU
šwčstUgjcij slowo Božj rozUmčlč: hrnUli se
zč:stUpnť ke křtU swatému, a gediné BohU gest
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znúmo, kolik pohanů na wjru, akolčk hťjssnjků
na pokčmj obrútil

Poslednjch dewět let žčwota swého sttáwčl
Frantissek w hlawnjm městč Limč, kamž od
wrchnosti dUchownj powolún bylš Nedú fe wy:

upsati, co kdobrého gedčný tento knčz, mťlostj Božj
podporowún,pro spasenj dUssj lčdskýchpodstan:
pil. Qn kčxzalslowo Božj takmčť bez přestúnj
buď weřegně w kostele a na Ulicjch mčsta aneb
saukromč po domjch. Qn chodil do hospod a
na ginéa mjsta, kde wčděl, že lid se sessela
wssade plamenýmč slowy každého napomjnal
aby pamřtliwi gsauce bUdaUcnosti, zhřjchů swých
se kňli; on nawsstěwowal djlny řemeslnjků, sspč:
tňly nemocných žalúťe Uwěznčných a dčwadla
herců, a wssade křjž w rUce mage kazal že
k Bohn se obrútčti a hodné owoce pokúnj wyu
dúwati múme; slowe“m on si nepřňl ani pokoge
ani oddechU, edokawúd wřdčl, že gesstť nčkde
dnsse w hřjssjch a w nebezpečj wččného zatra

ceuj wčzj N znamá přjkrost geho žiwota, ohnčwá
ťeč a neobyčegný způsob kazanj byl přjčinau,
že mnozj, přemnozj do sebe wessli, a žiwot
swůg naprawčli, a mnozj, přemnozj k wčtssj
horliwosti se roznjtili. Gak zňzračnč kúzanj
geho na srdce působčla z núsledUgjcj Udúlosti
rokU 1604 gest patrno. Qbhwatelé Liman:
sstj poskwrnčlč fe nesčjslnými hřjchy a nessle:
chetnostmi, a mjra bezbožnosťj gegich byla
plnéc. TU wyssel gednaU kwečerU Frantťssel
puzen od dacha na nč:městj. Twúť geho rdťla
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se swatým hněwem. J počal obywatelům ohni:
wými slowy wytýkatč nesslpchetnostč a mrzkosti
gegčch,řka, o Uichže platj slowo sw. Zana: wWsse;
cko, což gest na swčtě, gest žč:dost těla, a žč:dost
očj a pýcha žčwota,e (l. Zan. 2, 16.) apohroe
zil gim, že, nedagjlč se Ua pokúnj, že celé mčsto
na wěky zahyne. Redč: se wypsatč, gak ťeč
tato na wesskeren lid působčla. Celé město taka
mřř odřlo se w smUteke .wssicknč se co nehskrau:
ssenčgč kúli, kostelowé byli eelau noc lťdem kae
gjcjm a lkagjcjm naplněnť, dnchowenstwo giž
Uestaťťlo ť zpowjdčmj geho. Mnozj nemohaUce
do zpowědnire se dostatč, wyznáwalť se na hlaš
pťede wssjm lčdem z hřjchů a hrozných ohaw:
wnostj swých. Téže noci fmjřčlč fe dáwnj ne:
přútelč, swč:ry domč:cj se royrownaly, starčxpřše
telstwj se obnowila, dluhy se zaplatčly, laUpež
se nawrátila, Uraženčx čest naprawčla, slowem
kúzanj toto tak welikaU změml w obywateljch
Způsobťlo, že se to nemůže za nic giného, než
za očitý zázrak milosti Božj držeti. Tyto nad:
obyčegné wčci způsobily swatémU knězč tomuto
U wsseho lčdU nad mjru sice welkan čest a
wúžnost: ale čjm mu wťtssj úctU lid prokazou
wal, tjm se Frantissek che kořčl, tjm přjsnčgi
se kč:l, tjm che, Boha a blťžnjho milowatč se
fnažil,x boge se, aby marnéc chročxla lidskčx mysl

geho nezaslšpčla ax o odměnn nebeskaU nepřč:
prawila. dem gsi wčtssj, tjm se che pončžUg
we wssech wěcech, a nalezneš milost pťed Boe
hem.t (Sirach 8, 20.)
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Koncčnť zljbilo se BohU wčrného slUžebn
njka swého ze swťta do wěčné slčxwy powolatč.
Nsi dwa mťsjce ležel nemocj skljčen na loži.
Geho zbošně a pokorné mysli ždúly se bolesti
býti důkazem zwlčxsstnj milosťi Božj, neboť řje
kčxwal: protože che dosťatečné sjly nemú,
aby tčlesnost swaU mrtwčti mohl: tedy že mie
losrdmstwj Božj lo na geho mjstě ččnj a geg
dle zédslnhy trcscr.e W čaš geho nemocj okáo
zalo se w ncygasněgstjm swětlr, že giž docela
swětU Umřel, a že Boha nade wssecko miluge.
Bůh byl po celý ten čaš gedčnau mysslénkaU
geho, od kterčž ho ani žčxdnč: bolest anč žúdnč:
slabota neodwedla. Wčda že nemoc se zmahú,
dal se swútostmč zaopatřitč. Toho okamžrnj, až
sc mu welebnú fwčxtost podá, ani dočkati fe
nemohl. Tťi dni před fmrtj obrčxtčlsck bratrU
gemU slaUžjcij, plčxčea kwjlr: dekUd mč to
o Bane, ťka, že ty gsi Ukřčžowún a gú od slun
žcbnjků twých obslUhowún; ty nah a gčx přio
kryt; ty polčěkowúnxa trnjm korunowčxn a gč:
tolčka milostmi obsypém a tolilea dobrodinjmt
potčssen.e Konečnť bljžčl se smčatek sw. Bonao
wentUry, byl to den poslednj geho žiwota.
ijrage sc w mysslénkúch ď Bohcm přčssel U
wytrženj myslč. Když sc opčt zpamalowal,
zwolal: dWeseljm se z toho, což gest powědjno
mi: Do domU Hospodinowa pňgdeme!e Geho
telo tUhými posty a krutým mrtwenjm ne:
zhljdné nabylo plnosti a prUžnosti, zdcilo se, že
celý se zmlange. Bratřj modlčli se kolem nťho
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stogjcj žalmy. Po žalmech odťjkňwalč wyznčmj
wjry. Když pťčsslčku slowům: ))wtťlený zDucha
swatéhoeč sepčal rUce, wolal: doslawen bUdiž
Bůhe, zwon na kostele zawznťl, nebť bylo
prúwť pozdwihowúnj, a au sw. Frantťssek dUssi
swau wypUstčl gak byl pťedpowťdťl, na den
sw. BonawentUry, dne 14. Čerwence rokU1610,
magr roků 61.

Nozgjmúnj.

Sw. Frantčssek Solamxš slowy i skUtky
učil, že chceme:li dokonalj býti zwlňssť nad
smysly swúmi bdjti a žčxdostiswé Umrtwowati
múme. N wssak gen méxlo kteřj gsaU, genž se
dle Učenj tohoto wťrně chowagj. Málo kteřj
bdegj nad srdcem swým, nao neydražssjm pou
kladem, který mňme, ano Umozj hoche smy:
slům swým zrazugj a wydňwagj poklad ten
neyauhlawněgssjmu nepřjtelčswému, w zlým nč:e
ružiwostem. Nch, gak méxlo kteřj opatrUgj wťrnč
cest swých, aby neprowčnčlč se gazykem swým!
Co zlého gedčný gazyk způsobil, žúdný gazyk
wyprawitť š to nenj. the sami, že někdy
welmi tťžce si dobýwčxme cčtu zbožného a boha:
bognédo, a že gen gedčné slowo nčxš núhle zba:
nge wssech těch nňbožných cčtů, w kterých
gfme se kochalč. the, že oči welmi často dussi
olaUpily o Ueykréefněgssj ctUost, o newinnost;
wjte, že Uchem do srdce pljžj se gedowatý gesstťr,
genž gest rauhčmj, na cti Utrhúnj a ťeččhau
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ncbné; wjte konečně že hrdlem w dUssi wsťu:
pUgc neččstota a smčlstwj awsselůý hřjch! Nuže
ted.y, když to wsse wjte, tedy dostřjheyxte wsse:
likan stražj frdce swčho, anebo z nčho žčwot
pochúzj,e: (Přjsl 4, 23) slowům swým Učťňte
wahU,a ústUm swým uděleyte Usz rownau,
abyste snad nepokleslč gazykem;e (srow Sir
28, 29 80) ))odwraťte očl swé,aby newčděly
marnostč;e (srow Zalm 118 87) oopleťtr Ussi
swé trnjm, neslysstc gazyka zlého a Ustům swým
Udřleyte dwéře a zúmky,e (Sčr. 28, 28.) a
dnebuďte lakotnj a newyléwegte se na každau
krmi,e (Sčr. 37, 37.) a dneopjgeyte se wjnem,
w nčmž gest prostopassnostee (Efeš. 5 18),
ale pohlednťte na Spasitele swého auwažUgte,
co an lasky k núm zleho a trpkého přestatč
mUsil zGlrho nasledugte, tťlo swé mořte a
w službU podrobugte tak gak to na sw. Fran:
tisskU a na wssechSwatých widjte Mysljte, že
to wčc tak přjliš těžka? Q, neklamte a nepod:
wadčgle samť sebe! Když wam nemocným lekať
přikaznge,abyste se zdrželi od toho neb gťného
nčlpoge, abyste negedlč té neb oné krmč,byťby
newjm gak dobrčx byla, když wcim Uklúdň tuhý
a přjsný půst, a odpornými léky wúš mořj, ba
i řeže, sekú, bodčx, až se gen krew lege: lu bý:
wč:te ke wssemu wolni a rúdi wssecko snússjte,
proto že se gedna o zdrawj, ožiwot uu ťasný.
Nle když se gedna o zdrawj dusse, o žiwot
wěčnn, o slawu nebeskaU o laskU k Bohu, tuť
býwú wam wsse odporné a nesnesitelné, wssc
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wč:m sskodž, wsse wúš hUbj. Co múm k tomu
řjcč? Nic, než abyste nezapomjnalč, že swťl
pomčne i wssecky žňdostč geho a že,i žiwot
wčxš pomine gako stjn, že po smrtč obnažj fc
skUtky wasse, že čaš fanženj w zapomenmi
uwodj weliké rozleosse, a žr w drn skončmj zc
wssech rozkossjj člowťkU nrzbude nťc než křjž a
treipenj. Q, kéžby tedy každý z wč:š takowý
žiwot wedl, gaký si po smrti přčxti bUde, aby
za žťwa byl wcdl.

Bo žúdostech swých nechoď, a od wůle
swé odwrať fe. Palelč dodúwati bUdcš dussi
fwé žčxdostčgegj, Učinj tť w radosť nepřútelům
rwým. (Sir. 18, 80. 81.)

Bratťj, dlUžnjci gsme ne třlu, abychom
podle tčla žčwč byli, nebo budetenli podle tčla
žčwi, zemřetr. Bakli duchem skUtky třla mrtwčti
bUdete, žiwč bUdete. (ij. 8, 12, 13.)

Brawjmť: Duchem choďte a žúdosti tčla
newykončxte. Nebo tčlo žč:dú proti dUchU: dUch
pak proti lělU; tyto zagistč wčcť wespolek se
fobč protiwj: abyste ne hned, cožbyste chtřlč,
činilč. (Gallat. 5, 16. 17e)

SsaUženi bUďte, a kwčlte a plačte: smjch
doúš radčgi w žalost sc obrať, a radost w záu
mUtek; pončžte se pťed obličegem Bčmť, a po:
wýfsjť wúš. (Jak. 4, 9. 10.)

Modlitba.
O Pane Ježjssi Kriste! stydjm fe a ttpčxř

mú hanbau rdj se, kdpž powažUgi těžkoskl a
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bolestj, které Ty pro nčxš od malťčkosti gsi snčxu
ssel, a když si rozgjmčxm, že my kťesťané Tobř
wr wssech, wěcech tak nepodobni gsme. Ty gsi
o Pane nrsl kťjž: a my po rozkossjchtanžjme.
Ty gsi Umčeel fmrtj hanebnaU bolesťnau pro
naš: a my gcn wphledawame slčlwua pohodlj.
O Ježjssi a Pane múg, neodeng naď bjdnjky,
ale mčlostj fwau naš nawsstiw, ať aspoň nynj
poznúme neprawé cesty swé, ať aspoň nynj
wezmeme křjž swůg na sebe a gdeme za Teban,
genž cesta, prawda a žiwot gsi wssrm, krečjž
núsledngj Tebe. Nmen.

Na daessnj den padá takč swatčk: W Řjmě sw Bmcen:
cia mučedlnjka; w Emerilč fw Biktorčna, wogáka, muěedlnjka;
w Licičswatých mučednic Nikety a kailjny; tamtčš fw mučcdl:
njků Menea a .skapňtollo; u SenonU sw Ulsicma biskupa;
w .skalabni fw. Fautina, whznáwače; w Belgli sw Bewiny
pannd; w Krakowskusw Kingh čili .iťUnhuthpannham gsw

25.

Sw. Jakllba aposstola.

Sw. aposstol Jakub nazýwú fe wůbec
wčtssj, aby se rozežnúwal od sw. JakUba prwu
njho bčskUpa JerUsalemského, gehož swč:tek na
prwnjho kwčtna přčpadú, a který gak zněmw
mcnssj slUge. Sw. JakUb wětssj narodčl fe
w Galťlegi Geho orec byl Zebedeuš, matka
ale Marča Salome, žrna wýborných ctnostj a
plamennč lasky kU KrťstU Ježjssť, a nasledowně
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byl mU aposstol a milúčekBč:nčJan, bratrcm.
Jakub žiwil fe rowně gako otec a bratr geho
rybčlřstwjm. Q geho powolčmj ža učednjfa Kri:
stowa pjssesw. Ewangelčsta Matauš nélsledownč:

Gednoho dne powolal P.Zežjš ža Učednjky
Šimona, který slowe Betr„ a Qndřege bratra
geho, chodil podle moře Galilrgského, a Uzřrw
dwa bratry Jakuba Zebedeowa aJana bratra
na lodj šZebederm otcrm ǧcgčch, ani twrdj sitč
fwé, powolal gich. N oni hned opUstiwsse sjti
a otce ssli za njm. Po nťkolika mčsjcjch wy:
wolil si Wčm Ježjš z Učednjků swých dwančlct
aposstolů, a přikcizal gim, aby Zidům kúzalč,
že se přibljžťlo krúlowstwj nebeské, a aby ne:
mocné Ušdrawowali, mrtroé křjsili, malomocně
čistili, neččsté dUchy wymjtali. Meši nimi byl
také fw. Jakub, gegž KristUš Pcin zwlassť mč:
lowatč a w nčho důwčřowati rč:čil. Gediný
Petr, JakUb a bratr geho Jan, bylč U toho
swčdkowé, když fe Pčm Ježjš na hoťe promě:
nčlč rňččl, když tchynč PrtrowU od zimnčce
Uzdrawil, mrtwau dcerU Jairowu wzkřjsil, a ne:
wýmlané aUzkostč na hoře Qltwetské snússel.
Dwčma tčmto bratrům, Jakubowi a Zanowi,
dal Bčm Ježjš přjgmj Boanerǧeš, to gest sy:
nowé hromu; buď že slowa gegich aposstolskčl
mocnč hřjmala a gako blesk srdce prorčxžela,
buď že horliwost gegich pro nřho byla mocnčr
gako hrom a blesk, gjž nikdo odolati 8 to nebyl.

Tato ohniwú horlčwost pro Krista Zežjsse
Ukčxzalase zwlássť w Uč:sledngjcj přjpadnostč, kteu
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ranž swe ewangelčsta Lukúš zaznamenal. Ježjš
chtčl do JerUsaléma pUtowatč, aby gesstě geden:
krčxte berčmka welikonočnjho tam gedl, než
súm se za občt za Uasse hřjchy wydň. xJ po:
slal poslye, pjsse sw. ewangelista, dpřed sebaU.e
?l oni gdaUcr wefsli do mčsta Samaritanského,
aby gemU pťťprawilč (čehož potťebj gest). J ne:
pťigalč ho, protože obliťeg geho byl obrňcen
k gitj do Jerufaléma. A widčwsse to Učednjci
geho Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš:lč, ať
djme, aby oheň šstaUpčl 8 nebe, a fpúlil ge.
Nle Ježjš obrútčw fe potrestal gich, ťka: Ne:
wjte, čjho gste dUcha. Syn zagisté člowčkU
nepřčssel zatracowati dUssj lčdských, ale spasitč.e
Krčxsnň to slowa a Uwúženj hodmi zwlússťtěm,
ktcřj š hťjssnjky magj ro dělati, dkteréž nositč
magj na prsech swých, gako nosjwú chůwa dě:
ťátko.(( (4. Mogž. 11, 12.)

Tři léta byli gčž aposstolé we sskole Kria
stowč, a gesstč neroznmnčlč,gaké to krúlowstwj
bude, kteréž Ježjš založčti chtěl, gesstč neroz:
Umčli slowům geho, ačkoli zřegmým, neboť Dnch
swatý nebyl gesstě šsiaUpčl na nč. Teprwa
DUch fwatý oswjtčl ge, a Ukúzal gčm roznm
řečj a slow Bémč. Protož nenj dčwn, že apos
sstolé gesstč neoschenj opřednost je mezi sebaU
húdalč, a že konečně i matka JakUbowa aJa:
nowa, Marča Salome Krisřa P. žňdala, aby
synům gegjm w krcilowstwj fwém, které si beza
pochyby předstawowala co welčké a mocné krú:
lowstwj swřtské,prwnjho mjsta udčliti rúčil, řkaUc:
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:Nci, ať tito dwa synowé mogj sednaU geden
na prawici twé, a drUhý na lewčci w ůrú:
lowstwj twém. Zúdost tato byla Ueslnssnčx,pr.o:
tože swětska. Protož odpowjdage Zežjš, řekl
k dwěma bratrům: wNewjte, zač prosjte Mů:
žete:li pjti k.dlich, klerýž ga pjti budn?a Řekli
gemu: dMůžeme!e ngim: xaKalichzagisté můg
pjti bUdete: ale sedčti na prawici mé, aneb
na lewici, Uenjť mé dúti wčxm, alr dčmo bUde,
kterýmž připraweno gest od thr mého,e a
obrú:áw se k ostatnjm aposssolům ťekl: ))Knj:
žata panUgj nadxnč:rody, ne tak bude mezi wčdmč:
ale kdož koli chtčlby mezi wúmi býti wčtssjm
(welikým): bUdiž gako menssjm, a kdožbykoli
mezi wňmč chtčl býti prwnj: budiž wšš slUžeb:
njk, gako i Son člowěka Uepťissel, ady gemU
slaUženo bylo, ale aby on slaUžil, a aby dal
žiwot fwůg na wykaupenj za mnohé.e Luk. 22. Ze
slow těchtoPúně znamenali netolikobratťj Jakub a
Jan ale i ostatnj aposstolé, že žčwot tento nenj
čaš k odměně ale k bogi, a žre do krúlowstwj
wččnčho gediné wegjti lze pokorau a Utrpe.njm.

J pili také skUtečnč,gak Kristuš bylpřed:
pomčděl, oba bratřj kalich Utrpenj, a Jakub
byl i prwnj aposstol, který fmrtj mUčednickaU
Umťel. deržew DUcha fwatého š ostatnjmť
apossroly, pracowal 8 ohniwaU horliwostj swaU
na rozssjrenj kralowstwj Božjho, o kterémž
trď owssem inak smeysslel; a protož nedbal
na knjžata idowskú když zakazali, aby se
che we gmčm: Krista Zežjsse nekúzalo, alebrž
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radowal fe z toho, že pro Spasitele swého byl
mrskčcn a neUnawenč hlásal, žc Ukřižowaný Kri:
stuš z mrtwých wstal a gest dúwno zasljbený
Spasitel. Geho slowa padala gako hrom a
blesk na srdce Urputných židů aweliké množstwj
gich Uwěťťlo. Wěc tato popUdila zatwrzčlé Zidy
protč nčmu w tak welké mjťe, že o Ufmrcenj
geho rokowali. J podaťilo se gim gedenkrúte,
když kúzal, lid pobaUřťri, a nemilého kazarele
zatknauti, a na saud krúle Herodesa Ngrippy
postawiti. Gakýsi Josičxš byl při tom zwlěessť
činný. J žalowalč na nčho: že prý raUhč: se
BohU a zčxkonu a ltd bauřj, an kécše Krisťa
Nazarlského, a žádalč, aby ho hrdla odsaudťl.
Herodeš chtěgc se židům zaljbiti, Učinil gim po
wůlč a JakUba odsaudil aby bhl šťat.

WeselaU myslj a radostným srdcem bral
se Jakub na poprawisstě. Gda cestaU Uzdrawil
gesslě gednoho nemocnčho. Tento zč:zrak, a
Jaknbowa statnost a radostnčx mysl a zwlássť
mťlostBožj hnuly skdcemZosič:ssowým, že wer Kriu
tťowU wyznaw k nohčmt JakUbowým se Uwrhl
a snažnč za odesstčnj prosil, že pťjčinaU geho
smrti fe stal. Jakub pozdwčhl ho a poljbčl,
řka: dBokog š tebau!e Na to byli oba dwa
šťati nčkolik dnj před welkonocj rokU 43 neb 44.

Tčlo sw. Jakuba pochowalo fe w JerU:
salémč, pak ale fe přeneslo do Špančlského
mčsta do Compostelly. Město dosslo odsUd welké
powčsti a stalo se neywyhlč:ssenčgssjm mjstem
antnjm w celém skoro swětě. Na pčjmlUwU
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sw. ZakUba stalo se welmč mnoho zázraků a
zwlčlssť se zemč Špančlskúzneywčtssj tjsnč přiu
spčnjm sw. Zakuba xe)wytrhla, když takměř lidská
pomoc zbylečnčx býtč se zdéxla.

N o z g j m čxn j.

Že aposstolé, než Ducha swe dostali, wssj
žádosti cti a wlády prostč nebyli, widčti gest
na sw. ZakUbU a ZanU, a:zwlússť že se húdali
mezč febaU, kdoby z nčch wčtssj byl. (Mr. 9,38.)
Gest to zgewný důkaz, gak řjdkú uctnost gest
pokora, a gak welice ctižňdost nebezpečnú gest,
gežto ani k aUřadU aposstolskémU powolanj, gi
prúzdni nebyli. Člowčk fnáze snese bolesti tčn
lesné a newjm gaké mrtwenj, než býti opowr:
ženým; a w pohrdúnj U lidj to žňdný člowěk
tak snadno nesnese, leda by se držel mistra,
genž tifichýbyl a pokorný srdrem. W tom ohledU
pjsse sw. Bonaoentura: Čest, gest geden zney:
pewnčgssjch prowazů, kterým kpúdU přichúzjme,
gedno z neytčžssjch zúwažj, kteréž dUssr do pro:
pastč túhne; a welmi těžko gest, ba skoro ne:
možno, aby člowčk na cti fe radUgjcj, nepřťssel
na krag propasti, aneb, což mnohem horssjho gest,
aby do propasti neklesl a to z che pťjťin, a
sice předně: protože se mysl ze ctč radUge, a
auzkostnč gi Udržetč a rozmnožčti hledj. Za drUhč:
protože ctižúdostiwý člowčk o to Usiluge, aby
přútelé měl, kteřjby 8 nim drželi, a čest geho
zachowati a rozssjřčtč hledčli. Břč tom se leda:

e) Qltňť taw gcho gest od swrchn aš dolů, zneyčistssjhostťjbra.
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coš děge, cp gest protiBohU a proti swčdomj,
a to, aby pťč:telč gemn gen wřrnč zůstalč, a
opčt gemU k libosti něco Učinčlč. Za třetj: pro:
tože dusse ctižčxdostiwú žúrliwč: gcsř na ony,
kteťj cti požjwagj, a proto tedy gim na cti
Utrhuge a padč: w nenč:wist a žčxwist. Za čtwrté
že o sobč nčco myslj, a žč:dú, aby za ctčhod:
nau držana byla, a tak klesč:w nadutost a
pýchu Za pč:té: protože takowý člowčk nežige
podle dUcha nýbrž podle těla, a mjsto coby se
mťl sebrati a kwěcem nebeským powznestť, gest

těkexroý,Ya w množstwj pozemských wčcj pono:řený Nza ssesté: protože čest člowčka, w nj
se kochagjcjho, tjm che k sobč antú, tak že
nemožnú geho žúdost nafytiti, že ode dne ke
dni po Uowých počestnostech taUžj,a že čjm
wčtssj cti požjwa, tjm po wčtssj žjznj Neboť
myslj, že gesstč wčtssj ctč hoden gest, a tak
padú w ctižčxdost, genž pťewelileč: nesslechelnost
gest, gsaUc pramen a půwod mnoba giných
nesslechetnostj.e

Nehledey od Pána wéwodstwj, ani od
krččlestolice cti.j (Sčr. 7, 4)

Kdož sobč osobuge neprúwč, w nenč:wistč
bude. (Sir. 20, 8.)

Když Uččnjte wssecko, což wúm přťkúzúno,
rcete: Služebnjcť Ueužitcčni gfme, což gsme
powčnnč byli Uččnčtč,Uččnčlčgsmc. (LUk. 17, 10.)

Pilnč se warUgte, abyste sprawedlnosti
fwé Uečinili pťed lidmč, abyste byli wčdjni od



Uťch:ginak nebudete mjti odplaty u thc wao
sseho, genž gesř w nebesjch. thh. ď, 1.)

Domnjwá:li se kdo, žeby nčco dokona:
lého byl, nic negsa, sňm sebe swodj. (Gallatt
nto

Modlitba.
Bože! genž hrdým wzdorUgeš, a milost

prokazugeš pokorným: Udčl núm prawé pokory
ctnosť, kteréž na sobč prawý přjklad Gednoe
rozený Twúg wssem wčrným prokčlzal; abychom
nikdy hrdostj trest twůg na febe nerrhowali,
alebrž radčgi ponjženosťi daru mčlosťi Twé zj:
skalč. Skrze Ježjsse Krista, Pčxna a Spasitele
nasseho. Nmen.

Téhož dne:

Sw. Theh, Balentinh a Pawla.
N. 303.

Geden z neyurputnčgssjch protiwnjků wjry
křejťanské byl fpolucjsať Marčmian Ǧaleriuš.
Množstwj mučených a Umučených kťesťanů za
geho panowčmj nedčx se ani dle počtu, tjm
ménč dle gmčna Ustanowčti. W ťadč tčch, ge:
gichž gména na núď dossla, gsau také swaté panny
Thea a Balentina a sw. Pawla. Q gegich
mUkčxcha Usmrcenj pjssc EUsebčUš núsledownč:

NokU 308 bylo w Ǧaze mnoho kťesťanů
gato, že služby Božj drželi, a do Cesaregč Pa:
lestinenské na saud postaweno. Wlúdať Palen
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stinský Firmiliam:š dql některé z nich želcz:
nými hťcby trhati, nčkterým ale prawé oko
wylaupati a žhawým železcm pod leUxým kole:
nem až do ochromenj púlčti, aginé zaš giným
způsobem mUčil a trýznil. Mezi tčmito byla
také Thea, panna aUrlého sice třla ale statného
dUcha. Neyprw wyhrožowal Firmilian, že gi
posskwrniti dčx; když si wssak wýhrůžky múlo
wssjmala, ano na cjfaře si nařjkala, že ze!ntěz
tak nesprawedliwým wlčxdařům zprawowati
dúwčr, dal gť Ueyprw mrskati, pak na skřťpec
powěsiti a boky gegj hřeby trhatč. To widaUc
a slyssjcBalentina, djwka sprostú a neauhlednú,
ale ducha nad gegj pohlawj statného, prawila
kU wlč:daři: ))Gak dlaUho medle sestrn maU tak
UkrUtně trýzUiti bUdeš?a Sotwa že ta slowa
wyřkla, kčxzal Firmilťan gj se chopiti a před
faUdnaU stolicť gi postawiti, a wida, že kře:
siankaU gest, domlanwal gj přiwčtiwými slowy,
aby modlěxm občtowala. Což an Učinťtč nea
chtčla, kčxzal aby gi k oltčxři Uúsilnř wlékli.
ZmUžile a odhodlaně přistaUpila Balentina
k oltčxři a překotila geg č 8 ohnčm na Učm e
ležjcjm. Nad tjm rozwzteklčl se rolúdař gako
litčx sselma, aiahned kúzal boky gegj nefčjslnými
ostrými hřebjky dťjti, UkrUtněgi než až posUd
komU se bylo stalo; konečnč nemoha sčxm délssj
pohled Ua Ukrutenstwj toto snéstť, dalobě panUy
swčxzatč a spúlitč.

Sw. Pawel mčl mečemUtracen býti. Když
kat meč giž zdwjhal, prosil Pawel geň maličko
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o showenj. Což když se mU powolilo, modlčl
se neoprw pewným hlasem za wssecken lid kře:
sťanský, aby se Bňh nad njm smčlowatč a
pokoge a bezpečnosti gemu Udčliti rúčil. Pak
fe modlil za Zčdy a za Samaritčmy, aby se
skrze wer w Krista Ježjsse k BohU obrútili.
Na to se modlil za pohany, kteřj ro blUdU a
w Uepowčdomostč wčžj, aby konečně k požnúnj
prawdy přifsli a prawaU wer přigalť. J za
lid přjtomný neopomiUUl sc modliti. Wo wssem
tom modlčl se kwssewohaucjmu BohU za faUdce,e
od Učhož k smrti odsaUzen byl; za cjfaře ano
i za kata, který mU hlawU šrazitč mčl, aby
gčm to Bůh za hřjch Uepoklúdal, co zlého mU
Uččnčli.Pawel modlil se na hlaš; modlitba geho
pronikala wssecky útroby; lid přjtomný ljtústj
pohnut, že člowčk tak newinný Umřjtč mú, plau
kal. Pomodliw se připrawil krk k rúnč a uo
w okamženj korunowčxn byl korUnaU mUčedUi:
ckaU dne 25. ČerweUce rokU 303.

uu

Nožgjmčmj.

Diwjš se kťesťanskú dUsse zmužilosti swa:
tých mučednjků, a tčxžeš se, kdo gčm tolčk sjly
dal, že wssim pohrdalč, co swčt gčm krúsného
slibowal aneb dúwal, ano že pohrdali sami
sebau a nedbali an na přeUkrUtné a skoro ne:
snesitelné bolesti ani na přehroznau apotUpnaU
smrt? Gú ti powjm, b laskawú dUsse, kdo gim
tolik sjly dal. Byla to lúska k BohU, a Uic
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giného ch. Gaké diwy tato léxska w dUssi člo:
wěka působj, překrčxsněpopsal sw. Tomňš Kem:
penský w zlaré knjze o núsledowčmj Búnč, an
dj: dWelčkú wěc gestiť leiska, a owssem weliké
dobré, kteréž gediné lehkým činj, což gest obljžnčho,
a dobromyslnč snússj wsse, což protč myslť býwšo
Neboi nese každé bťjmř bez těžkosti, a wssecko
trpleé sladkým a chUtným čťnj. Usslechtťlšlúsia
k P. Ježjssi ťwelikým skUtkům nabúdčc a ktaU:
ženj po wčcech wždy dokonalegssjchpowsznge.
Lúska wzhůrU se brčxtč žčldč:, aniž dolegssjmi
wčcmi zdržowčxna býtť chtjwú. Lč:ska chee býeť
wolnú a wzdčxlenú wssj núchylnostčš„swětske„aby
wnitťnj pohled gegj nťčjm zamezen nebyl, a
ona by se pro Uěgaký časný zisk zmčxsti, aneb pro
něgaleaU nehodU fe podwreititi ncdala. Nic nenj
nad lciskU sladssjho, nic silněgssjho; nic wyšssjho,
nčc rozsúhlegssjho, nic pťjgemnčgssjho, nic do:
konalegjsiho anč lepssiho na nebč ina zemi;
neboť lúska zBoha počata gest, aniž kdc ginde,
leč wBohU Uade wssemi stwořenjmi, spočjwati
může. Kdo miluge, wzhůrU letj, chwčxtčxi ra:
dUge se, a wolný gsa, zdržeti se nrdčx. Dúwúť
wssecko za wssecko, mčx taleé wssecko we wsscm,
pončwadž w gednom neywyšssjm nadc wsse
spoťjwč!, ž nčhožto wssecko dobré plyne a po:
ché:zj. Nehledj kdarům, nýbrž kdčxrcč sr obrčxtj
nad wsseliké dobrě. Lúska přečasto mjry ne:
znú nýbrž nade wssecku mjrdašzérpalcm Uchwú:
cena býwň. Lňska břemcna necjtj, nic ncdběc
na tčžkostč, ano rúda by che Ukčnčla, nežli
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může; znemožnosti nikdy se newymlanú; ne:
boť wssecko sobč za lehké a možné poklúdú.
Protož ke wssemU fe hodj, mnoho wykonúwú
a w skutek Uwčxdj, kdežto giný, kterýž nemčlnge,
Ustčxwú a klcsčx. Lčlska bdj, a také we spanj
nedřjmú. UnaweUa neustúwú, stjsnčna gsaUc
potlačiti se nedčx, ba i přestrassena nelekú se,
nýbrž galeo žiwý plamen a pochodnč hořjcj
wzhůrn wyrúžj a bezpečnč pronikčxwú. Lčxska
gest rychlčx, Upřjmnčx, pobožnčx, přjgemnčl a roz:
kossnú; gest silnčc, trpčliwč:, wčrneea, prozřetelnú,
shoijagjcj, szžilú, a nikdy sama sebe ne:
hledč:wú. Gestiť lčxska také opatrnč:, pokornč:
a přjmčt, nčkolč chaUlostiwci aneb lehkowčxžnč:,
ani žč:dostčwú wčcj marných; gesti střjzliwč:, čiu
stotnčl, stňlčl, pokognú a we wssech smyslech
dobřc zahúgenč:. Gestťť lúska ponjženčl i po:
slUssnú předstawených; sobě samé nepatrnčl a
potUpnú, BohU pak oddanč: a wdččnň, wždycky
w nřg důwčrU a dančmj magjc, i když Bůh
se gj přjčj, neboť ť w lč:sce žjti nelze bez bo:
lesti. Kdo nenj hotow wssecko snássetč a swémU
mčlúčkU zcela po wůli býtč, gměna milownjka
hoden nenj. MilUgjcj mUsj wssecko obtjžné a
trpkě rč:d pro milého podstaUpitč, aniž pro přj:
hody protčwné od nčho se odlaUččti.

Nčlsledngtež tedy lásky. (l. Kor. 14, 1.)

Bych gazyky lidskýmč mluwil iangelskýmč,
a lúsky kdybych neměl, Uččnčn gsem gako mčď
szčjcj. (j. Kor. 13, 1.)
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Kdo UemilUge neznčx Boha: Uebo Bůh
lčxskagest. (1. Jan 4, 8.)

My tedy milugeme Boha, Uebo Bůh prwě
milowal nčxš. N totoťdxoťikčxzčmjmčxme od Boha:
aby ten, kdož milnge Boha, milowal i bratra
fwého. (l. Jan 4, 19. 20.)

Kdo nčxš odlančj od lúsky Kristowy? zdali
fauženj, aneb aUzkost, nebo hlad, zdalt nahota,
čilť ncbezpečenstwj? zdalč protiwčnstwj, čili meč?
Gťst gsem zagistě, že ani smrt, ani žiwot, ani
angelé, ani knjžatstwo, ani mocnosti, ani pťj:
tomně wěcj, ani budaucj, ani sjla, ani wyso:
kost anč hlUbofost ani giné stwoťenj nebUde
moci naš odlaučiti od lasky Božj, ktcraž gest
wKrťstUFežjssčPanu nassem (Řjm ZZ 38. 39)

Laska gest trpčliwa , wssecko snassj,
wssemU wěřj, wsseho se naděge, wsseho trpčliwč
čckú.Lúsia nčkdynewypadú. (l. Kor. 13,4.7.8.)

Modlitba.

Nozmnožiž Bože lčxskumaU, abych se na:
Učil wnitřnjmi Usty frdce swého okaUsseti, kteu
rak sladko gest che milowati, milowanjm pak
se roztadčti a plhnauti Nrchť laska nme za:
dkžUge, když přjlissnaU wraUcnostj a Užaantjm
fam nad sebc se wznassjm Rechať zpjwam
pjseň milostnaux a Tebe, swého milého, nccsleuj
dugi k wýsostem: dussexma oak nechť Umdlčwa
oslawenjm Tebe, plesagjclč:skaU. Q, bych Tebe
che, nežli sebe milowal; sebe pak gen pro
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Tebe, a w Tobř wssecky, kteřjž Tč prúwč mi:
lUgj, gakož weljzúkon lúskh, Ymen.

Dmssnjbo dm se talč fwčtj fwčatek:W Licii sw. .stristofa,
mučednjka; w Barcinowě fw. .skukaata, mučednsia; we FUrkox
Uium sw. Florencia a Felt:e, mUčednjků; w .skordudě sw. Theox
demira, mnicha; w Tre!djru sw. Magnerčka, biskUpaa m. g. sw.

26.

Swatéleh,
matky Nodičky Božj, Marie Panny.

Q swaté Ynně nečťnj žúdné zmjnky ani
pjsmo swaté, aniž který gčný sančký letopifec.
Co se núm tedy o této swěticť Božj wypra:
wuge, zaklúdň se toliko na starú a hodnowěrnú
podčmj, gak ge někteřj swatj otcowé napsali.

Swatč: Ynna, to gest tolik co dMilostnúe
narodila se w Bcthlémř, městeěku aš dwě ho:
dčny od Jeruzajéma wzdčlleném. Po meči po:
chňzela z pokolenj Lewi, po přeslici z pokolenj
JUdy. W nčxbožnosti a w búzni Božj odcho:
wčma zasnaubila se w dofpělých letech š Joa:
chčmem mužem wúžčným a zúmožným, z pokou
lenj Judowa, z rodu Dawťdowa. Zoachim
byl takowč ženy, gakčxsw. Ynna byla, auplně
hoden, neboť sčrm byl mUž ldohabogný a oče:
kúwagjcj wykaUpenj Jsraele. J mohlo se tedy
wssjm prúwem o tčchto manželjch řjci, co sw.
ewangelista LUkúš o fw. Zachariússi a o sw.
Ylžbčtč napsaj, řka: dByli oba sprawedliwj

šiwotš Swatých lud 34
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před Bobem, chodjce we wssech přikňzanjch a
sprawedlnostech Bécnč, bez anhony.e (Luk.1, 6.)
Gegich srdce bylo stčxleU Boha, a giných ohledů
we wssem swým mysslenj a gednčmj nemčli, než
geho wůlč fwatoswatě konati, a gemU se ljbitť.
Za taU přjčťnaU rozdělili wesskeré důchody na
tři stegné čňstky, z nťchž prwnj na chudé a
cčzince obraceli, drnhaU na zachowúnj chré:mU
Bčmč w Zerusňlémč, a třetj na zaprawenj
swých wlastnjch potřeb. Krásný zagisté pťjklad,
gak bychom také my pozemského bohatstwj Užju
wati měli. ))Zbožj gestližeby wňm přibýwalo,
nepřiklč:deyte k nčmu srdce.e (Zalm 61, 11e)
dKorUna maudrých gestbohatstwj gegčch.c (Pťjsl.
14, 24.) Cti Boha z statkU swého, a z prwo:
tin wssech aUrod dňwey gemu, a naplněny bU:
daU stodoly twé hognostj a čeřenowé twogi
wjnem oplýwatč budau.e (Břjsl. 3, 9. 19.)

Také na tčchto manželjch naplnila fe pra:
wda, že milňčkowé Božj tčžce zkaUsseni býwagj.
U Zidů držela fe neplodnost za neywčtssj po:
tUpU, a za potUpU a trest Božj, zwlússť tenu
krč:te, co doba se bljžila, že dč:wno zasljbený
Mešsičcš přigjti měl. Také manželstwj Nnninoa
Joachimowo bylo neplodné. Snňsseliť sice
Usstčpky kraganů trpěliwě, ale nepťestňwali fe
modlitť, aby Bůh tuto hanu 8 nich sňal a mam
želstwj gegčchpožehnal, aslibowali, že djtě slnžbě
Božj zaswťtj, pakliby se modlitba gegčch wy:
flyssela. We ždčllo fr, že Bůh modlitby gegťch
neslyssj, neboť giž fe šstaralč, aniž byli Uslysseni,
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a naděge gegich mťzela. To ale gen ždňlo se;
Ueďok Bůh slyssel modlitby gegich, a patřil na
skUtky gegich, a že odklúdal gich wyslysseti, stalo
se, aby důwčrU gegich kusil, a mpsl gegich od
wěcj pozemských gesstč che odwrútťl a na sebe
Uantal. Nebo když se Zoachim a Ynna tak
welice gčž sestarlť, že nebylo danatč, aby způu
sobem přirozeným žécdostč swé se sťali aUčastni:
rychle tU zgewil se angel, gak staré podémj
potwržUge, a Zwčstowal gčm na modlitbúch a
w swatém rožgjmúnj pohřjženým, že Uslyssel
Hospodin modlitby gegčcha požehnú ge dceraU,
leteré:xMariaee to gest :Wšnessenúc: ťjkatč
magj, a ta že od narozenj Bohu slaUžitč a
milosťi plnú bUde. Y gak angel zwěstowal tak
stalo se také. Llnna porodčla Marťč pannU,
NodičkU Božj a radost celého swčta, ))z njžto
se narodil Ježjš, genž slowe Krčsiuš.a:
. Nadost přeblažených rodičů wčdachch ko:
nečně prosby a modlitby swé wyplnčny, nedč:
se popsatč. J wčdřlť, že gim Bůh mnohem che
Udělil, než bylčžúdalť; widělť, že dáwno očrkú:
waný Spasitel giž gčž přigde; a widčli, že
dcera gegich matkaU bUde Toho, hKlerý mú
poslém býti a očekéewúnj gest núrodů.e (Gen.
49, 10.) J dčkowalč srdeťně za milost tUto
a pčstowali djtko, gsach spjfse plod modlťlby
Uež plod těla, š neywčtssj bedlťwostj a búznj.
Tři leta mělč djwkU milosti plnaU pod ochraUaU
swaU; po třechletechale odwedligi, gak to byli
sljbčli, i do JerUsaléma, a dali kněžjm, aby

348
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gi Učili w chramě službě Božj: deyž slib Učču
njš Hospodčnu BohU swémU, nebUdeš prodlé:
wati splniti ho; nebo wyhledawatť bUde toho
Hospodin Bůh twůg, bUdeš li messkati,bUdetobě
počljno za hťjch. DeUter. 23, 21.

Gak dlaUho sw. Nnna amanžel gegj Jo:
achim po obětowúnj Pancnky Marie gesstč na
žiwč byli, o tom nemúme pražúdné gisté zpráwy.
Zdú se ale, že dťjwe se odebrali k otcům než
))Slowo tčlem Učinčno gest; neboť pjsma sw.
nedawagj o nčch žadné zpréewy

Tělo sw. Nnny bylo prý na začatku osmého
stoletj z Palestiny do Carhradu čili Konstan
tťnopole přinesseno, a od té doby chlUběgj fe
mnozj kostelowč gegjmi pozůstatky.lle)

N o z g j m ú n j.
Sw Ynna modlila se dlaUho, welmi dlanho,

aby BUh žiwot gegj požehnati račil; a ačkoli
giž naděge žmizela, žeby kdy spůsobem
pťirozeným wýsledku modlčteb úťastna býtč
mohla; UeUstňla dřece modlťtban swau až, se
konečně modlitba wyplnila. J núm neymiu
legssj křesťané podobně se stúwú; modljme se a
modljme fe, ale ždň se, že Bůh modlčtby nasse
ani neslyssj, že bjdn a potřebu nassi newidj;
wjte ale laskawé dUsse, wjte proč to neymčlon
stiwčgssjBůh dčlú? Pťjččny toho býwagj mnohé:
nčkdy se modljwéame w hřjssjch postawenč gsaUce,
gichž anč neželjme, ba ani žiwota swého Ua:

e) Z Bražský arribiskUpský.



Sw.leh. 795

prawčtč nehledjme. Gak medle může modlčtba
z srdcr a z úst nečistých BohU se ljbčti a gemU
milú býti?! Rěkdy zaš modljwáme se o wčcč
bUď docela hťjssné, aneb aspoň nesprawedlčwě
třlnidussi neužčtečně,bai sskodlčwé. QslyssUgeli
núš Bůh, gest to důkaz zwlčlsstnj milosti
a lúsky, anř nčxm odepjrčl toliko to, čeho dobťc
použjti neUmjme, a co by ně.m zčthbné bylo,
tak gako mandrý otec djtěti hraček sskodných
nedáwú. Někdy zaš oslýchč: Hospodin mod:
litby nasse, Za trest za mčnulé hřjchy, kterými
gsme ho dřjwe, Uež na pokúnj gsme se dali,
Urúželč a hnčwalč. N gak často, gak přečasto
wolal k nám nebeský orec nčxš, abychom sc odn
wrútili od zlčho a činčli dobrě, my ale byli
hlussj k slowům geho a slepj a newčdčlť gsmr
tU cestU, kterau Ukúzal, žc wede k spasenj. Gak
medle můžeme žčxdati, aby núš hnrd Uslyssel
gak milc si posteskneme, gessro my ho neslysselč
wolagjcjho po wsseckydni žčwota nasseho. Nčkdy
i proto odklúdú Bůh otec núš neymilostčwčgssj
modlitby nassc Uslysseti, abychom se Uččli trpč:
lčwosti, setrwécnj, důwěře a pokoře. NeUslyssjlč
nňš: nepřestáwúme Ustawičnč se modlčti a wzdy:
chatč; Uslyssjlč nňš ale a žč:dosť nasse fe wyo
plnila: tUť mnjme, že dostč gčž bohati gsme a
hned od modlitby Upausstjme, dčjwe k nj se
newracUgem leč, až wčdjme, žr mčmo Bůh
Uikdo giný núm pomoci nemůžee N konečnč č
proto někdy Bůh odklčxdú a prodléwú prošby
nasse naplnitť, žc nňm mnohrm wětssj dobro
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dati obmýsslj, než mč si přrgeme a žčxdame:
Ueboť gemU slaUžj nebe a zemť a on Otec
Uebeskýnrda synům kamen, anť sstjra, ani hada
prosjcjm ho bUď o chlěb aneb o wegce aneb
o rybU. Wrotož nebUďme netrpčliwj, když Bůh
modlťtbaU nassj pohrdatč se zdú, ale radčgi
hleďme neyprw odstrančti zlě pťjčiny, pro které
nč:š oslýchú, a pak neumdléweyme daufati ro
Učho: :Genž ljbezný a tťchý a mnohého mi:
losrdenstwj wssechnčm gcst, kteťjž w něg daU:
fagj(( (Srowney Žalm 85 5)

Nmen, Nmen prawjm wam; BUdeteli zač
prositi the we gménu mém, dúť wč:m. (Zan
16 23) Prawjm wúm, wsseckywěci, za kle
réžkolč modljce se prosjte wčřte že wezmete a
stananťfe wam (Nar 112.4)

Bůh fe pyssným protiwj, ale poleorným
dúwa milosř (Zak 4 6)

Kdož milnge Boha, modlitč fe bude za
hřjchy, a zdržj se od nich, a na modlčtbč dnů
wyslyssčm bUde. (Sirach 3, 4.)

Zúdúte a nemúte . . . . proto že za to nea
prosjte. Nřkdy pak prosjte, a nebéřete; protože
zle prosjte: totťž abyste na swé žúdosti wyna:
klécdali. (Jak. 4, 23.)

M o d l i t b a.

QBože Qtťe našl který gsi modlčth sw. n
Nnny matky Nodččky gednorozeněho Syna
Twého wyslyssel: wyslyš, prosime také modlitby
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Uasse, kdykoliw důwěrně k Tobě dUssi swau
xobrňtjme a také tU milost nňm propůgč, abychom
nčc gčného nežč:daťi, Uež co Tobě se ljbj a nic
giného nrobdrželč, než co nčxm prospčssněho a Užie
tečného gest. Skrze Ježjsse Krista Pčxna nasseho.
Nmen.

Téhož dne:

Zčwot sw. Gřřj, NUrelča a Felčše,
sw. Natalie a Lčliofh.

Za panowcinj mUhamedčmskýchNrabů we
ŠpaňhelskU byl w .skordUbě žiw geden pacholjk
gménem NUreliUš. Qtec geho byl MUhamedčm,
matka ale křesťanka. Z NUreliUš mčl w bludu
jMnhamedeinskeém se wychowčxwati. Na sstěstj,j
že mu rodičowé zňhn Umřeli, neboť po gegich
smrti Ugala se sirotka nrbožky matky sestra,
žena wýbornú, kterň sirotka slowy i skntky
prawého Boha znčm“a mjlowati učila. Sjmě
bedliwč a opatrně rozsjwčmo padlo na dobrau
půdu a neslo sterý Užitek. AUreliUš wyrozuměw
blndu Muhamedánskému, wjru katolickaU si zaa
mčlowal a podlé zúkonů 9egjch ačkoli gen sau: d
kromč a Ukrytě se poťúdal.

Bťhem času stal se NUreliuš ginochem wzdě:
laným, na tčle i na dussi dokona!ým. Z na:
léhali na něho pťijznj, aby se oženťl, pona:
wrhUgjce mu newěst welkau řadu. Nle Yureliuš
wčda, že od zdaťilého manželstwj časná č wěčnčl
blaženost zňwisj, a že pčede wssjm na to přčgde
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aby se manžele w nč:boženstwjsrownali, poradil
se neyprw š Bohrm, než se k nťčemu odhodlal.
N Bůh dal mU za manželkU Natalči lle),pannU
wssj krčcsaU tělai dUsse ozdobenaU, a takč, gako
on, tagnan kťesťankU. J bylč mladj manžea
lowč welmč blažrnč žčwi. era sw. byla gřm
prawidlem wsseho gednčmj a smýsslenj, a wůle
Božj gedným cjlem wssech snah gegčch.

NUrelčUš mčl přjtele gménem Felire, gemnž
byla manželkaU Lilťofa. J tito manželé slaUžili
potagmo KristU. Z tčch přjčin panowalo meži
občma rodčnama neyfrdečnčgssj přňtelstwj, po:
wažowali se wespolrk za bratry a sestry, wzbuu
zowalč se ke wssemu dobrémU a tak srdečného
podle bralč na wssech přjpadnostech, které ge
dpotkaly, že ani w fmrtč od se bese erddčlčlč,
kteťj za žčwa se milowali, o čemž se nňsledownč
wyprawugr.

Po nťkolika letech přisselNUreliUš núhodaU
Ua Uúměstj prúwě w tU dobU, když Mohame:
dúni blah. Jana mUčilč.NUreliUš widťl, že ho
nemilostiwč až do krwe Ubili a přetťžkými okowy
spautalč; wčdťl, gak ho po zpňtkU Ua osla posan
dčli, po mčstč lčdu na posmťch wodili a pře:
UkrUtnč trýznčli; slyssel, gak ho lťd hancbnč tU:
pčl, gemU se wysmjwal a geho Utracenj žúdal.
To wsse widčl a slyssel YUreliUš, a pohled ten
wnčkl až do ncyhlUbssi skreysse dUsse geho a
zdňlo se mU, že prozťetelnost Božj ktomn prou

.) Natalte gmenuge se wlastně Sabigota.
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hledúnj proto geg přčwedla, aby se posilnil a
přefwčdčil, že nepťútele geho tolčko tčlo zahUbit
mohaU, nikolč ale dussč. J zastydčl sc za chana
lostčwost swau a počal se khorliwostč ak zmn:
žiloslč wzbuzowat; mysslčnka,že nňsilnau fmrtj

dmUčednickcmšemře, nrzbawila se ho che.
Pohřjžen w mysslénky tyto nawrňtčl se

konečně domů a hned chotť swé, ro widěl a
slyssel, wyprawowal. xTy gsi mne wždy, přčdal
konečně, napomjnala, abych zgewnč křesťanem
býti se wyznal; ty gsimne wždy zbuzowala, abych e
opustčlrozkosse swčtské iwsse, což pomťnutclnébo
gcst, a abych che si wúžil krč:lowstwj nebeského
než žádostj zemských. Gň ale nebyl gesstč mč:
lostj Božj oschený, čaš k obrúcenj mémU Uru
ččtý gesstč nebyl prosslý. Teď ale neysladssj
dUsse mú, teď přčssly dnťpřjhodné, dni spasenj,
abychom odstaUpilč od wčcj zewnčtřnjch ak
tčm, které Božj gsaU, se obrátilč. Přede wssjm
tedy mejmc ččstoty a zdrženlčwosti hledčti a
modlčlbňm se zafwčcowatč. Budčž mč nynj
sestraU, ktcré: si mi ženaU byla. Snažme se
plodčti syny Božj, mjsto fynů tčlcsných, abychom
takowé wčcč ččnjce stali fe aUčastnč odměny
mUčedeťů.e

Řeč tato naplnila fw. Natalič newýmluu
wnaU radostj i zwolala: ))Toť změna od Boha
neywyšssjho, toť důkaz nasseho powolécnj, to
gfem wždy žeidala, abychom Umjragjce tčlU, duchem
žiwi bylť,e a obrčrtčwssi fe k YUrelčowč řekla:
:Bane můg, pončwadž tyto mysslčnkyod Boha
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tč wýřkm:ty gsaU, tedy zbawme se wssech weizebž
které núš na swťt antagj a odwrhnťme we:
sskeré bťemeno, kterč núš obtěžUge.ee N gak a
co cjtili tito swatj manželowě to ihned také
wykonati se snažilť. Qni Ukrýwali swaU zdru
ženliwost wssemožně, spúwali na holé zemť, pou
stjwali se často, modljwali se skoro Ustawččně,
ansstčwowalč Uwčzněné pro wer kťrsťany,
slowem snažili se wssemožně, swťtU Ukúzatč, že
prawj kťeskané gsaU, kťestané nikoli dle gména
nýbrž křesťané i dle smeysslenj i skutků. Ric
mčnč stúlo to nňbožné manžely mnohý a tichý
bog, než weťegně co kťesťané wystanpťli. Mčliť
totiž dwč děwčútka a pťč tom welké gmťnj.
Bywsse zploženi od otců mUhamedúnských, mčlč
také blUd mUhameděmský pod ztrňtaU hrdla
wyznécwatč. UwažUgjce U febe, že propadnaU
hrdla i wsseho zbožj swěho, a žc nedospělé
djtky w rUce mUhamedé:nů se dostanaU, gak mčle
se weťegnř kU wjťe katolčcké přčhlúsegj: erědčlč
si ani rady ani pomoci, a wyklali se bržy sem
brzy tam, dle toho, gaký cťr prčlwč přewahU
mčl. J cjtjce, že toto koljsúnj mUsj pťestatč
a že se na Uččem prawém Ustanowťti mUsegj:
zdwogčli swcinúbožnú cwičenj domúcj a co ney:
bedliwčginawsstěwowali žalčcře Uwčzněných kře:
sťanů, do modlčteb gegich se poraUčjce ao radU,
co činiti magj, fe túžjce. Mezč Uwěznčnýmč
byl také biskUp KordUbský sw. EUlogiUď, mUž
gak ctnostjarozUmcm, tak č swatoslj a ctnostmi
wčhlasný. K tomUto knězi wzal NUrelčUš přede:
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wssjm aUtočťsstě, aaby ho ponanččl, prosil, coby
w okolččnostechtěchto činiti mčl. Sw.Culogiuď,
gak fúm o tom pjsse, prawil k nčmU: Ze pro
krčclowstwj nebcskč a pro odměnU wččnaU wsse
pozemské zbožj opustitč se mčx, a že lépe gest,
starati seospasenj dusse swé, než o blaho dčtj,
gimž Kristnš, zústupce, otec č pčstaun gesť, pak
i přidal, aby hledělč, pokud možno, zúležitosti
swé domňcj Uspořádatť, pťede wssjm dětč někam
dňti, kdeby wolnč KristU slanžčtl mohly, a o
gegich bndaUcnost co neylépe se postaratč. Bakliby
fe to ale bez překúžky Uedalo dťlatť, tedy žc
wssjm zbožjm pohrdati magj, a že se neslUssx
léxskU k dětem che ceniti společnosti swatých,
gelikož BohU o wssecky stegnč: pěče gest, kterýž
ge, chcelč gen, zachowati může. Mimo to ne:
odchowúwagj se wsseckydčti péčj rodťčů. Mnohý
člowěk, sotwa se narodj, giž zbawen gest útčchy
rodčtele swého, ale Stwořčtel geho, genž otec
gest sirotků a saudcc wdow, neopansstj ho nikdy.
Mnohč djňey od rodičů stkwostnč wychowčxny
Upadagj w nnzotU: an na opak mnohý sirotck,
který sotwa chlcbem hlad swůg Ukogčl, k welkému
bohatsťwj přčchúzj.a Tak a podobnť mluwil
sw. biskUp EUlogiUš k Yureliowť, wyUčuge ho
aby byl gednak opatrný cohad, a gednak sprostý
co holUbťce. Tato slowa padala do srdce AU:
reliowa gako rosa na wyprahlau pňdU a po:
těssila ho welčce. Trď widčl, že nejmj dčle
wer swaU tagťti, nechceli od Krčsta zawržen
býtč, teď wčděl, že krom Boha na žádnau wťc,
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byťby newjm gal milú byla, ohledU brútč nemň,
teď wťdčl, že fdo opUstj dům neb bratťj, neb
sestry neb otce neb matkU nebo manželku nebo
syny nebo rolj pro Krista a pro ewangeliUm,
že stokrč:t ch wezme a žiwot wččný mjti bUde.

Řeči tyto porěssily a posilnčly také Natalťč
welice a zapúlily w dUssitaUhU po mUčednirtwj
w žiwý plamen. Mezi tjm měla Ratalie wia
dčnj: dewily se gi dwč danny, Marča a Flora,
nedúwno UmUčeně, zwčstUgjce, že Umťe smrtj
mUčednickaU, ano imanžel gegi NUreliUš i přč::
telé Felčr a Lilťosa; a na důkaz tomU před:
powjdaly, že mnich gakýsi přťgde akorUnU muu
čednickaUš nimi dostane. Nadost Natalie a
manžela gegjho i přátel gegťch znúwěsstjtohoto
nedú se wypsati. J widělť se giž w zčxstUpU
swatých, widčli se gťž požjwatč blaženostč ne:
beské, aby se wssak dokonale na bolestné a pře:
žúdané doby důstognč pťiprawili, postaralč se
o djtky swě, zbytek gmčnj rozdalť chudým, mo:
dlili se dnem a nocj o smčlowúnj Božj, prosili
Uwěznčných křesťanů o gegich orodowčmj.

Mezi tjm bljžťla se wždy ch a ch doba
Umučenj swatých manželů. Natalťe trúwčla
skoro wssecky dny a wssecky nocč, poťjnage od
zgewenj se Marie a Flory bUď w některém wč:
zenj aneb w ňčgakém klčasstečexe) w modlitbě

e) Muhamedanč we Šdančljch zůťili obpčcgnč proti těm kťe:
stanum, kteixjod blUdu Muhamedanstčho odpadli, ostatnjn:

luťjce1mčnč dlc chuti wládaťů a auťednjlů gegiche dokogep eg ce.
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sle hledagjc ke dnům bolestč Prawč messkala
wklasstrře Tabarenském bljž Korduby, an tam
Uěgaký mnčch, gménem Gčřj z Nsirpřibyl, muž
nad mjru nabožný a bohabogUý,opata Martina
o almužnn a swate požehnéanj prose Qpat
poukazal geg takč na sw Natalči, ktera zočťwssi
geg zwolala: dNasseho zapasU towaryš a spon
lečnjk gest mnich tento! e Girj wyrozUmčw
smyslU tčchto slow, zahořel podobnaU lúskaU
po koruně mučednčcké, a aby ho mUčcdnicle
neussio, doprowodčl drUhého dne swataU panj
do domU gegjho. ch bylčNUrelčUš,Felč:achoť
gcho Lčlčosa shromúždčni, kteťj pozdrawiwsse
mnicha radostně řeklč: :ijeť, milý bratťc, že
Hospodin tč poslal k nňm!e: Pťťbytj mnicha
Gťťjho do domu Nureliowa bylo důkazem, žc
přežňdanč: doba umuťenj, giž pťissla. J radoe
walč se z toho wssickni welťce, dychtiwč čckagjce
toho okamženj, kde pťed swětem whznagj Krista,
ťterehož až posawad byli pťed Ujm zapjrali.
Gednoho dne ssly Natalic aLiliosa weřcgnčdo
kostela, což posud nečťnjwaly Sotwa ge do:
zorce geden Mohamedúnský uzřcl,túzal se ihned
mužů gegich, co to znamenati mú, že manželky
gegich do kťesianského kostela ssly. Když se
dowčdčl, žr kťesťankygsaU a že také manželowé
gegich k tě wjťe se pťiznňwagj, donesl to k
saUdcč mčsta, který ge wssecky, ani přichozjho
mnicha newygjmage, núsilnč wzjti a na saud
pohnati kčxzal. Když tU giž stéclč, tázal se gčch
wclmč laskawč, proč by opUstčlť otcowske nú:
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boženstwj, aproč zbawngj se zbůhdarma wssech
radostj žiwota a fwéwolně smrr na sebe Uwa:
lngj? Domeysslegc se pak žefnad bohatstwj, dů
stogenstwj aneb rozkosse wyznawače tyro Božj
přemohan, slčbowal gim wsse, načby si gen pou
myslili. Nle tyto zwolalť gako gednčmč ústy:
Zc bohatstwj zemské nemůže se porownati š
bohatstwjm wččným, kteréhož trwagjce stúle U
wjře Krčsta Ježjsse dosahUaUtč danagj; že
každé Uaboženstwj, kterě neznú Krčsta a ney:
swčtěgssjTrogici a swatostj Ježjssem Uwedených,
za possetčle a blUdné powažUgj; a coš podo:
bneho che. Wčda se saudce w nadčgi swe
žklamaUaa takowého odporU neočekč:wage, roz
púlčl se hnčwem welikým protč swatým wyzna:
wačům Božjm a do tuhého wčzenj ge Uwrhl
Když wssak anč tuhč wčzenj ani tčžkě okowy
stalost gegich neoblomily a taUha gegich po
UmUčenj okamžčtč rostla, byly konečnč w skutkU
hrdla odsanzenč. Než ge odprawilč, pokaUssely
gesstčgedenkrútewrchnostč slibyadomlanúnjm
pewnost fwatých mUčedlnjkůzwiklati a oblomiti;
widaUce ale, že wesskerň snaha na gegich wjťe
se maťja odrňžj, kčxzalčkonečnč wynessený saUd
nad nimč mečem wykonatč. Neyprw padl sw.
Felir, pak sw. Giťj, po nčm pťissla ťada na
swataU LiliosU a konečnč na swatého Blm:elča a
Natalii. To se stalo wsse dne 27. Čerwence
rokU 899 Tčla swatá wzalč tagnč kťesťaUéa
Uočestnč pochowalť.
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N o z g j m čr n j.

Sw. NUrelčUšwelmč se o to staral, aby nee
wťsta geho stegného 8 njm smeysslenj a stegné
wjry byla. Q kežby také č nynj mladencť a
panny do stawU manželského wstnpugjcj YUrelia
w tom nasledowalč, kéžby nčkomU nedawalč
rUkU k sňatkU, kdo stegného smýsslenj, kdo
stegné wjry 8 nčmč nenj. Ach, gak gest to bjdnú
pťebjdnú wčc 8 takowým člowčkem po wssccken
čaš žitj santčmU býtč, který se semnaU nešho:
duge we wjře, we wčcech tedy, které mnč gsaU
neyswčtěgssj, pro kterě neřkU gen choť a dčti a
wsse pozemské zbožj opUstčtč, aleiwlastnj žčwor
Uasadčtť powčnen gsem Nch, ťeknčte ncymilcgssj
křesťané! reknčte dlaUholi mUůže srdcčna laska
mezi občma stranama panowat, řeknčte gak
možnčx pokog a mjr w rodiněUchowat, wkterč
manžel w posmčch Uwúdj, co manželce platj za
wčc neyswčtčgssj; kde manželka držj za powěrU
a bachory, co manžel powažUge za swatoswataU
prawdn a zgewenj Božj Neknčte gar moyaU
se různowčrnj manželé wespolek szzowati kU
křesianskě dokonalosřč, kde každý nčco gčného
wčťj, nčco giného za prawdu mčx. Zdaž sc
nestawa, že když kátolčcka manželka we fwatek
zafwčcený na slUžby Božj gjtč chce, že gi manžel
nekatolický w tom přckážj a branj? Zdaž nee
stawú se, že nekatolčcka manželka katolčckému
manželU lcnosť a nedbalosř pťedhange, když w

xfwč:tkU cjrkewnjm tčžkč prace nekona. N gak
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aš to wypadč: š posth cjrťewnjmi, gak š wy:
chowúnjm djtek, gak š núboženstwjm wůbec.
Co mysljte, že můžete geden druhého mjnčnj
w ohledU wjry lhostegně a bez hnutj srdce a
dUsse snňssetč? Můžetelť to, negste ani stUa
denj anť horcj, ale wlažnj, a protož wywru
ženU býtč zaslUhUgte, gak pjsmo dj. (dew.
Z, 16.) Gsilč dUsse kťesťanskčx, gsilť přeswčd:
ťenéc, že wjra katolčckú prawú a samospasitclná
gest: mlUw gaké múš srdce, když lhostegnč na
to se djwatč můžcš, že drUhč: polowice twai,
že djtky twé, genž gsaU tělo ž tčla twého, žc
we blUdU wčzj, we blUdU dle přeswčdčenj twého
k zahym:tj wedachm. N pťč tom nepUkň srdce
twě bolestj, ktomu můžeš lhostegnč přčhljdatč?
ou N což, když na tcbe Hospodin, což když
na tebe nemoc smrtelnau sessle, a když dusse
twčl wčdomá si křehkostj a hřjchů swých, požč:dú
dUchownjho, aby tč smjťčl š Stwořčtelem a
Wkapitelem lwým, když požúdú, aby tč po:
mazal poslednjm pomazčmjm na odesstěnj
hřjchů, a manžel aneb manželka twci tč to odeur
pře, ancď aspoň odklňdú wůlč twé zadost Uččnit,
protože na swčxtost tU newěřj: nUže když wssc
to Uččnj, gak tč pťť tom bUde? Rehnaulč tyto
wčcč tebau? Tedy gdč a wol si za manžela, ne
co dUssi twé drospjwčl, ale wol si, co chlipnost
a tťlesnost a nerozUm a soběctwj a swéhlawost
a bezbožnost žňdú. KomU nenj rady, tomU
nenj pomocč, prawj staré ale zdrawě přjslowj.

Netčxhneťtegho š newčťjcjmi. ll. Kor.6, 14.
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Řekl NbrahamkslUžebnjku swémU: Polož
ruku fwaU pod bedro mé, abych tě zawúzal
přjfahaU skrze Hospodina, Boha nebe č země,
abyš nrbral manželky synu mému zdcer Cha:
nanegských, mezi nnimiž bydljm: ale abyš do
zemč a pťijzeUstwa mého ssrl, a odtUd wzal
manželkUsynu mémn Jsčxkowč.1. Mogž. 24, 2.4.

Bůh, dcirce trpčliwosti a potčssenj, deyž
wúm, gednostegnč smýssleti wespolek, dle na:
Učenj Zežjsse Krista: abyste gednomyslně a
gako gednčmi ústy ctili Boha, a the Pč:na
nasseho Ježjssr Krista. Řjm. 15, 5. 6. Kdož
milUgenebezpečenstwj, zahynr w něm. Sir. 3. 27.

Modlitba.
Posilň a Utwrz, o Bane! wčťjcj fwé, aby

wstupugjce w staw manželský, nedali se swésti
tčlem a krwj: ale plnilč wčrnč fwatý zč:kon
twůg, a twé milosti a twého požehnúnj aUčastnč
se stali, skrzeJežjsse Krista Búna nasseho. Nmen.

Dneo se7 takš fwětj swátek: W Macedonii sw. Erasta,
mučednjka; w ijě swatýchmučedt,tsků:Shmfronta, Qlimpia,
TheodUla a Crupcria. W Bortu ijskčm sw. Hiacinta mUc
čednjka; w ijč sro. Bastora, kněze;we Beronč sw. Walmty
a m. g. fw.

270

Sw. Pantaleona.
Sw. Bantaleon fe Uarodťl w Nikomedič.

Otec gehoEUstorgiuš byl lčtý pohan; ale EUbUla
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matka klančla fe žťwému prawémU BohU. J
snažila se synúčka taťé we wjře samospasitelné
wychowati, ale newčasná smrt pťekazčla swataU
snahU gegj, neboť Umťela prčrwč w tU dobU,
když prwnj zúrodky swate wjry w frdcč pacho:
xljkowo lelúsič počjnala. Pantaleon dostal se
nynj pod rUkU otce, který ho modloslUžebnosti
nawyleal a wsselikým wěcem swětským Uťitč dal.
Netrwalo dlauho, zapomčlBantaleon na Učenj
matky swé, a laskawú slowa gegj ozýwala fc
gen temně a gen gakoby we fnúch w dUssi geho.
PantaleoU stndowal na lékařsťwj U welmi po:
wčstného doletora EUsrosina. Gsa mladjk by:
strého rozUmu welké pamětč a wůbec wýborných
wlastnostj nad mer brzo wssemU se naUčťl, a
netrwalo dlaUho, pťewyssčlPantaleoa spolnžúky
a mistry, a tak welké si wydobyl powěstč, že
cjsaťMarimčan geg ke dworu swémU powolati
chtčl. Mčmo to byl Bantaleon mladjk slččný,
laskawého wzeřenj, dobrotčwého srdce a ke kažn
děmU tak milostťwý, že srdce wssechmimowolnč
se mU otwjrala.

Chodčcjho Pantaleona k Eufrosinowč doa
zorowal welmč časťo sw. Hermolauš staťeček a
knčz welebný, a wida, že se přjwčtiwost a mjr
na slččné twňťi mlúdence rozlehly, tak si ho
zamilowal, že Uzawzřelgeg Bohu a cjrkwč zj:
skatč. Gednoho dne tedy pozwal ho do přj:
bytkU swého. W chowúnj a w řeťi welebného
stařeťka bylo cosi dogemného a mťlosťčwěho že
Bantaleon, nemoha prosby odepťjti, za njm
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ssel, a k otčxzkám geho po rodččjch a po nyněgu
ssjch okolččnostechdůwčrnč a rčxdodpowjdal. Se
zwlčxsstnj horliwostj a Uctiwostj mluwil ssle:
chetný mlňdenec o nebožce matce swé, a když
si přčpomjnal ty doby, kde ho wjře křesťanské
Učila, welčce se w dUssč pohnUl. To wčda we:
lebný sťaťeček gal se bez odkladu obssjrněgč o
BohU a gednorozenému Synu geho Krčstu Jeu
žjssť mlUwčtč: ))Wřř mč, prawil, sslechetný mlú:
denče, wěř nrawdu mlUwčrij. Wěť, že we:
sskerě Umnčnj lékařské mčxlo tč prospčge, neboť
bohowé wassi gsau gen blUd a mam. Gediný
tolčko gest prawý Bůh Kristuš: w Něho Uwč:
řjš:li, bUdeš moeč we gméml geho každaU nemoc
zahogťtč a zahnatč; neboťQn dal slepým zrak,
malomocným zdrawj a mrtwým žťwot; Qn ge:
diným slowem wyhnal z lidj ďábly, gťmž se
cjsař kořj, ba č žena na krwotok nemocnčl se
Uzdrawila dotekssi se podolka ssatU geho. Slo:
wem, Qn mage moc nad žiwotem i nad smrtj,
Uzdrange okamžitč, Uzdrange tčlo i dUssi.
Qn gest pomocnjkem nepřemožitelným swých
wčrných, on ge těssj w nesnúzjch, obweselUge
w zúrmUtkU, a mčlostj a pomocj swaU pťed:
chúzj modlitby gegčch a to rčm, kteťj mčlUgj
geg, dal moc diwy činitč mnohem wťtssj, než
sčxm činčl a posléz i žiwot gim dčcwú nekonečný.e
Tato slowa rozžahla opěr giskru wjry w dUssč
mladjka, gčž matka byla založťla, ale abcowčmj
š modloslnžeijky UdUsilogi ; č prosil welebnébo
staťečka, aby častčgi přichňžeti a z úst geho
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Učenj spasitelnémU se Učiti smčl. u Co do
fpasenj, mčlby každý člowčk hledčt, co možnčx
neydokonalegi fe wyUččt, neboť gde tU o ney:
wčtssj dobro geho, protož prawj wččnú mau:
drost: !eSlyštež kňzeň maU, a buďte maUdřj,
a nezamjteyte gj. Blahoslawený člowčk, kterýž
slyssj mne a kterýž bdj U dweřj mých na každý
den, a stťeže U weřegj dweťj mých. Kdoby
mne nalezl, nagdr žčwot a wywažj spasenj od
Hospodťna Kdoby pak proti mne zhťessil,
Urazj dUssi swan Wssicknť, kteťjž mne nena:
widj, milugj smrte (Pťjsl. 8 33u36)

Slowa a řeči sw. Hermolaowy působčly
sice mocnč na sslechetného mlúdence,ale w geho
Utrobč powstal také welký zč:paš prawdy še lžj,
swětla 8 temnostj, a nepřjsel lčdský wssj silaU
fe wynasnažowal, aby ho od wsselikého dobrého
aUmyslU odwrútťl. Qn ncdal se sice mýliti a
každodennč stařečkaansstčwowal, wjře swaté fe
Uče, ale wyznati wjru kťesťanskaU nechtčl, bnď
že auplnč gesstč newčřil, buď že se trestU bčll.
GednaU ale wracege fe od Hermolaa domů,
Uzťel djtě od hada Usskntné, a gak se zdč:lo
mrtwě. Pantaleon zhrozil se toho pohlrdu a
počal cauwati. TU wssak progala ho, co blesk
ta mysslénfa: :Eyhle, tuť byš mohl moc Krčsta
Zežjsse, gjž Hermolauš tak welebj, zkusiti!(e a
i hned důwčrnč k djtčlxččekl: :We gménU Krista
Ježjsse wstaň!e a k hadu: dTobč ale staň se
coš djtčtč Učťnil!e N hle djtě ožčlo, had alc
byl mrtew. Wděčně powzneš Bantaleon zraků
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swých k nebefům, temnota wesskerá zmizela,
pokUssenj wssecka ho ostala. J ssel.bez průtahu
k welebnémU Učiteli swémU, wyprawowal mU
tU podiwnaU Udč:lost,a žádal co neyskraussenťgč
o křesť swatý. Hermolanš Učinil mU rád, oč
žúdal a podržew ho u sebc za sedm dnj dokon
nalegi spasitelné wjťe, a swatým obťádům ho Učil.
W tom čase wylila se na nowého wyznawače
Krtstowa milost Božj a dUsse geho Uaplnila
se UtřchaU prwě nikdy necjtřnaU autrobU geho
swlažili potokowé wody žiwé.

Čj frdce prawdy a lásky plné gest, ten
mjwú také aUtrpnost 8 každým, kdo w temnosti
newťry a we wazbť hťjchů wězj, a wynasna:
žuge se, poknd sjla mU stačj, každého milostj
aučasťna Učiniti, kterýmč sám nadán byl. Ta:
kowčxto horliwosť, ooatrnostj ťjděnň, gest sama xo
w sobč welebnč: a swatň, gjž se nikdy raUhatč
nemůže, leč kdo sčxmUetečný gest a o fwé spa:
senj nedbčl. u J sw. Bantaleon neměl swč:
tťgssj péče, než otce swého zbawitť bludů mo:
dlúřských a Uwéstť geg w lůno cjrkwe sroaté.
Za tau přjčťnau dňwal mU rozličné otúzky o
nňbožensťwj, ku kterým rozum geho bludy mo:
dloslUžed„nosti zatemnčný Uičehož odpowjdatč
Uemohl, aneb modloslUžebnost, co čloročka roš
žUmného nedůstogUaU a nrhodnau mU ljčil,
owssem tak ssetrnč a opatrně gak gen mohl.
Gednoho času ťekl k nťmU na modly domňcj
Ukaznge: Eihle tyto stogj zde od počňtkU, což
pak nikdy si nesednaU? a tyto zaš Ustawičnč
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sedj a nčkdy newstč:wagj.(( Tak opatrným a
prožřetelným gednčmjm, počal poznenčxhla také
otec EUstorgiUš gessitnost modlúřstwj nahljšeri
a často od té doby o wčcech těch pťemýsslel.
To wida Pantaleon, dčkowal Pč:nU BohU za
tU milost, pewné gsa nadčge, že konečně milo:
waného otce Uwede do lůna cjrkwe. Bůh UskUa
tečnil žbožné pťémj geho mťmo nadčmj. Bylť
totiž k Pantaleonowi a k lékaři wčhlasnémU
slepý mnž přiweden, kteréhož nerozUmnj dok:
torowé o žrak a o wětssj čúst zbožj připrawili,
prosjcj, aby mU pomohl a zrak nawrňtčl. Otec
EUstorgiuš,prňwě přjtomný, zpozorowal ho, aby
se we wčc tU núhodnaU neansstčl, a w po:
hrdňnj a w posměch U lťdj se newydňwal, kdyby
se mU neposstěsřilo slepcč zrakU nawrčxtiti. Než
Pantaleon nedada se mýlťti, kě:zal slepémU mUžč
odměnu za Uzdrawenj sljbrnau chudým dňti,
položčl rUce swš na očč geho, wzýwal gméno
Krčstowo, a nawrč:til mU tak zrakU. Zčxzrak
tento působčl na EUstorgča a na mUže Uzdrau
weného :ak blahodčgně, še oba Uwčťčwsse, křtjti
se dali. Nadost Pantaleonowaz toho byla pťe:
welikč:, který wděčnost swaU k Bohu tjm zwlě::
sstč na gewo dúwal, že geho swaté wůle dr:
žeti se wssemožně se přiččňowal.

Nedlauho na to Umřel EUstorgiUš zane:
chaw synu Pantaleonowi welikého gmťnj a
tudy bohatý pramen, z kteréhož by lidem wsse:
možné dobrodinj prokažowatč mohl. Pantaleon
činil, co mohl; on propustčl swé otroky a staral
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se o gegich zaopatřenj; on prodal čňsť statků
swých a ztržené penjze rozdalchudým; on žčwil
důchody swými wdowy, sirotky a chUrawce; on
zwlússk fe Ugjmal wčzňů a chodč tak řka odx
mjsta k mjstU od domU kdomU wssade po:
múhal, kde pomoci bylo potťebj a Uzdrawowal
a hogil negenom tčla ale ť dUcha i chUdobU č
opUsstřnost i wsse gčné zlé, we gménU Krčsta
Zežjsse. S njm wchčxzelotedy w dňm zdrawj,
útěcha, wjra, a gaký medle diw, že téměť we:
sskeré mťsto radčgi U něho aUtoččsstě a pomoci
hledalo nežli U gťných lékařů, a že přiťiněnjm
geho mnohý modlúř na wer se obrútil, mnohý,
wrtkawec posilnil, mnohý odpadlec do lůna
cjrkwe nawrč:til.

Tato důwěra lidU k sw. mUži a núsle:
downč welký schodek w důchodech wzbudilo U
ostatnjch doktorů nad mer welkaU zčxwista
zčlssťproti němn tak, že se tě doby ani dočkatč
nemohli, kdeby hněw swůg na nčm wyljti mohli.
J wessli mstižúdostčwj aUskočnj doktorowé po::
hansstj k cjsaťi Ma:imianowi, žalUgjce; že Ban:
taleon bohů fe odťekl, že fwého Uměnj Užjwú
kU prospčchU kťesťanů, že tak wyznawaťe Ukři:
žowaného Krisťa rozmnožUge, ba že, neodstraa
njli fe, chrňmy bohů w krč:tce prčczdny a opU:
sstčny bUdaU. TomU na důkaz postawili ne:
dčano Uzdraweného slepce. stař túzal se
Uzdraweného, co myslj, zdaliKristUš ho Uzdrawčl,
čili bohowé? Který odpowčdčl ťka: :)Q tom
Pane sčxm dle rozUmU swého saUditi račiž!
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Tito lékaťowé welmi si še mnaU dalč na prúci.
Sobč sice prospčli, royznwsse mnez gměnj mého,
mne ale neprospřli w nččem ano i Usskodili mi
che, pťčprawťwsse mne ť o ten trochek zrakU,
který gsem měl. Kohož múm mcdle držeti za
swého zpomocnjka, zdalj NeškUlapa ňe), kteréhož
wzýwali, a leterý anť gim ani mnč neprospčl:
čili Krista, leterýž mť okamžitč žúdaný zrak
nawrútčl, gak mčlcPantalcon grho gméno nadr
mnaU wyslowil.(( Nle cjsařůw saUd byl gčný
nežli saUd Uzdraweného slepre; neboť wida že
slepec od wjry w Krista Ježjsse neUstaUpj,

u kčxzal ho mečcm odprawiti, což se i hned wy:
konalo. Sotwa, že se Pantaleon doročdčl,
že mUž, kterémUž we gménU KristowU zrak na:
wrútil, mečem odprawen gest, kaupil za welťkýx
penjz tělo geho a počestnč ge pochowal.

Wo nedlauhém časU pohnali záwčstj a zň:
sstjm pUzenč lékaťowé také Nantaleona na saud,
k nčmUž cjsař ťekl: ))RegsaU dobrě wěci Pan:
taleone, které se o tobč roznússegj, že prý Ne:
skulapem a osřatnjmi bohy pohrdúš a wesskeraU
důwčrnost w Krista kladeš, mage za boha,
který bjdně zahynUl. Což newjš, gak mťlostiwč
gsem 8 lebaU nalelácdal, gak welikau gsem o
tebe pečč mřl, a gak srdečnč gsem si pťúl, tebe
U dwora swčho mjti? Ty ale! . . . . N wssak
lidé ťasto mlijwagjwěcineprawdiwé amarné.
Wrotož gsem tebe powolal, abych fe přefwčdťčl,

e) Bceknlap držel se Ua boha zdrawj.
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že co o tobě se mlij, lžčwé a od zčcwistnjků
rwých smysslené gest; protož obětUg, gak se
slUssj, občt welkým bohům.e K tomU odpou
wčděl Pantaleon: dPane, skUtkhmlij hlan
sitěgi Uežlč gazyk. Bůh můg, kterému gň se
klanjm, stwořilnebe, Uččnilzemč, wžkřjsilmrtwě,
slepým nawrcitil zrak, malomocnč čistilť, a
sslakem poražené Uzdrawowal,a to wssezpůsobil
gediné slowem a wůlj swaU. Kterým wy ale
bozi řjkňte a gim se klanjte, newjm zdali poa
dobného coš uččnilč, aneb ždali cosi takowébo
Učinčti mohau. Chcešli tomu, kusme toho
hned. Yť přigde sem člowťk Uemocný, gehož
chorobU Uměnj lidské wyhogiti š to nenj. Pak
ať dokrorowé swé bohy wzýwagj, gň také
bUdu wzýwati Boha, kterémUž sc klanjm. Bl
který wzýwún gsa chorého Uzdrawj, ten budiž
Bohem wssem, a gemu wssicknč se klaněgme.e
Řeč ta ljbila se cjsařowč. J byl tcdy čhned
dnaU zlúmaný člowěk přinessen, který od dč:u
wna seban ani wlčxdnami nemohl. Modloslnu
žebnj knčžj a doktorowé wzýwalť za dlaUhý čaš
bohy swé rUkau lidskaU Utwoťené, ktcťj ani
fobě, Ueťkuli nčkomu ginémU pomoci mohli.
WčdaUce tedy, že naméchčmj gegich marné gest,
kčxzaliPantaleonowi wžýwati Boha swého. N
Pantaleon důwěřuge fe w slowa Krista ťkau:
cjho: yKdo wěčj we mne, skUtky,kteréž gěc činjm,
i on činiti bUde, a wčtssj nad ty ččnitč bUde.e
(Jan 14, 12.) pozdwihl očj i rUkaU k nebesům
a wece: :Pane wyslyš modlith maU a wou

štwotp Swatťchlll1 35
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lčmj mé k tobč přigď. Nrodwrang ode mne
twáťi swc“ea w kterýžkolidrn saUzen gsem, na:
kloň keliUUť Ucha fwého. W kterýžleoli den
wzýwati budu tebe, tychle wyslyš mne, a okaž
tťm, kteřj Tebe nežnagj, a klaněgj se marným
bohůkn, že ty o krúli mocj swaU wsse múžeš.
Neboť Uic ncnj, čehož by gsi Uččnčlinemobl.c:
Poťňdodlčw fc tuto modlčtbičku,pogal dnau Uo:
rňženého za řUkU a řekl: :)We gménu Krista,
gčnš špozdwihnge zlčxmané, wstaň a buď zdrčxw!c:
Yaeňémoxcný rdwstal zdléaw, a uwěřčl w Krčsta
Zežjssr, ua 8 njm Uwěřil č gčný lid. Yle cjsař
ňčttwčřťl, a ostatnj pohané, a doletorowé zwlčxssť
zaťýli use gesstě che do gessťtné modloslUže:
Ukostčxlaneustčllť na cjsaťe doléhatč,ano i mstau
ďohů x“Jeoyllhrožowcatl„budeli tak welkébo Uepřj:
tklc jgegich, gaký gest Pantaleon, déle žčwitč.
dekusilťise tedy egesstč gedenkrcite cjsař Panta:
leoňa přemlanwati, žcKrisřUš nenjBůh prawý;
axňby dodal slowům wúhy okazowal na bjdnaU
stňrt„kkeřaU šahynUli, kteřj we wjťe w nřho
fetřwaič. ?lle“Pantaleon nřdbal těch řečj,nýbrž
šwUžkw ese Přawťl: :,Nrdomnjwey xse o Pane,
žeemnr“přenňuwjš!xČehožllsc mňm bátč, gessto
sepxkartti nebogjxn, ano ,umčejti pro xKristax sij žú:
dčxm. Pro nťhoe nkbog“jm fe:žčldných“můk, !ekno
držjm za welkau ztrútU, tčžkýdnč mlckůmi emU:
čenuxxn?býti. Mnertedy nepřcdťlňš, a od wjry
mélxnrodwré:tjš, gegjž dpxsade odťt trňto zú:
zrak“xdotwrdil. uMnsclubhch se sthdetč wlasti a
matky swé, kseřčajxsjmč šbbžnostč do Tfurř.dcemého
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položila, kdybych zradčl wer swau!a Tak a
podobnč mlUwil a húgčl se sw. Pantaleon.
Nle cjsař rozpč:lil se hnčwem, že mU po wůli
býti nechtčl, a kňžal geg za to wssemožné mU:
ččtč. N wssak ani UkrUtné bičowúnj, ani při:
palowčmj žiwých ran, ani zaljwčmj gich roz:
pUsstčným olegrm, anč giné wymysslené pťeue
frUtné mUky nebyly što,aby zmužilost a statnost
mlňdencowU přemohly. Qn pohrdal gčmi. Wčda
sedy cjsař, že wsse namč:húnj mUže Božjho od
swaté wjry odwésti marné gest, a že tjm zmu:
žilost geho roste,jčjm wětssjmi mUkamč na Uěho
se dorúžj, porUčil konečnč hoditi geg lité zwčřč
za potrawU. N wssak lčtč: zwčř byla milosrd:
něgssj než srdce lčdské, neboť Ussetřila Ubohého
UkrUtně ztrýznčného Pantaleona a Uložila se
gako tčssj berúnci U nohau gehox a ď Ucliwostj
na něho hlcděla. Diw ten pobaUřčl skoro
wssecky„dčwúkn, tak žr křičeli, že welký gest Bůh
křesťanský, a že žč:dali, aby newinný.Pantaleon
propUsstčn byl. Tčch wčcj se Ma:imian Ue:
nadčll. J přestal prozatjm sice newinněho mUo
čiti, ale aby wztek fwůg na někom wyljtimohl,
fčxzal neyprw ljtaU zwěř Usmrtiti, a když se
dowěděl, že Hermolauš Učit.elš,mbyl Pantaleo:
nowým, dal sigeg postawilč, a od wjry odstaU:
piti nechtčcjho zlrýšnil a pak hrdla odsaudil; i
křesťané pochowali geg Že wssj poctčwostj. Co
wčci tyto se dňly, trč:wil sw. Pantaleon pny
w uhnUsném žalčxřč.Po hl:racpnj sw. Hermojaa
přčsslazaš ťada na antaleo„na.l stař se ppět
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sice wssemožnč fnažil po dobrém i po zlěm od
Krista geg odlaUčiti; wida wssak, že ničehož
newymůže, ba že čjm déle geg mučj, tjm che
lidu modly opausstj: wynesl konečnč nad njm
saud, aby sťat byl. Saud ten naplnil Pan:
saleona newymluwnau radosťj, danalť zagisté,
že w krčxtce pťigme geg, kohož milowala dUsse
geho. J ssel weselau myslj na poprawisstč.
Cestau modlil sežalm Dawida 128, řka: :OČasto
sUžowalť mne hned od mladosti mé: a wssak
mne nepťemohli. Na hřbetě mém kowali hřj:
ssnjci: prodlaUžilť neprawost fwau, ale Hospodin
gsa sprawedliwý, zpřetjnal ssjge hřjssnjků.(e Mezi
tjm přisslina poprawisstč. Panlaleon pomodlčw
se maličko za protiwnjky swé, naklonil ssjgi.
Wogčxcč wssak ždrčxhali se mUže tak newinného
a dobrotiwého, 8 kterým patrnč rnka Božj gest,
odprawťti, a také to dřjwe neučinili, až když
ge mUčednjk Božj súm wyzwal, aby zúkona cj:
saťowa poslussni byli. N tak dokonal tento
bogownjk Božj dne 27. Čerwence, okolo r. 803.

Nozgjmúnj.

Sw. Bantaleon znage welikaU cenu, kte:
rau dusse lidskň wykanpenei gest, hledčl otce
swého i ostatnj wssemožnč kU poznčxnj wjry
katolické pťiwěsti a obrč:titi ge na cestU spa:
senj. K tomU cjli rbětowal swé gměnj, fwaU
nčenost i žiwobytj swé. Geho přjkladn bychom
takě my nč:sledowati mčli, zwlč:sstř w tčchto



Sw. Gsůantaleormj 819

dnech, kde gak prorok Jsaiúš pjsse, peklo rozu
ssjřilo hrdlo swéarozdjrč: ústa swč: beze wsseho
konce; kde pekelný nepřjtel obchúzj gako lew
řwach, hledage, kohoby sežral, a kde celý tak:
mčř swčt, gak milúček Běmě dj, we zlém po:
stawen gest. Nedomnjweyte se, bratřj,že wčlm
nepatřj starati se o spafenj bližnjho, nýbrž gen
biskupům a dUchowenstwU; nedonmjweyte se,
že nebudete ze žúdné dUsse aUčet wydúwatč,
kterú by zahynUla. Zdaž negste hofpodciřowč a
hospodynč, zdaž negste otcowé a matky? a
byťbyste to nebylč: gste aspoň bratřj a sestry,
gste občané, přede wssjm ale křefťané, kteřj gedrn
druhého milowatč, geden drUhémU dobťe činiti
mčxte. Protož pjsse swatý NUgUstin: Kdykoli
Uslyssjte Púna řkachho, kdež gsem gčx, tUť i
můg slUžebnjk bUde; nemyslete při tom gediné
na biskupy a dUchowenstwo, ale ť fami slUžte
KristU, slUžte mU dobře žťgjce, almUžny Udču
lUgjce, a geho gméno a Učenj dle sily kč:žjce,
aby tak každinký člowčk č hospodčtť poznal, že
mč: čeleď swaU pro Krista mčlowali, že gi mú
cestčxmspafenj wyučowati, k dobrémU napomja
nari a wzbuzowati, že gi mčl kčxrati, gi do:
brodčnj prokazowati a w kúzni gč držeti. MU
wssak bohužel! ze wsseho toho nečinjmr nic;
wy widjme hrdlo pekla otewťeně, a zčxstUpn
ssirokaU cestaU k zahynUtj pčxdjcj, my slyssjme
lwa řwachho, slyssjme ho, an slibUge, kdo se
ho přidržj, rozkossr tčlesnosti, poctčwosti a dů:
stogenstwj, bohatstwj a statky, uu my to wču
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djme a slhsslme, ale: u mlčjme, nikomU nerax
djme, nikomu nepřispjwúme, nčkoho nezrazu:
geme, nikoho neodwrarugeme. Kéžbychom ale
gen mlčeli, kéžbychom neodwracowalie My wssak
dúwúme na mjsto wsseho toho bližnjmn zlý
přjklad,tUpjme slowy a skUtfy swé swaté nčxbožen:
stwj, mluwjme oplzlé ťeči, ponaUkúme domlaU:
wčxnjm khřjchu, radugeme fe, když nagdeme
towarysse swobodowčrectwj swého a kacjři ge
činjme; slowem, my gsmeswůdcowé kzlémU, nikoli
ale aposstoléoKristowy. NUže tedy gak obstogjme
před twúřj Krista, který gak aposstol pjsse, chce,aby
wssickni lidé spaseni byli a kU poznčmj prawdy přč:
ssli; (l. Tim. 2, 4.) který nežúdú smrtč hťjssnjka,
nýbrž chce,aby se obrúril a žiw byl; (Srow. Cz.
18, 23.) který, abp člowťka spasil a kU ,do:
znélnj prawdy přiwedl, se snjžil a podobU na
sebe wzal slUžebnjka, krerý núš cestúm spasenj
slowy a skntky Učil, swňtosti plné milostj Usta:
nowil a konečnč č smrt neyohawnčgssj pro wyn
kanpenj člowččenstwa podstaupil. Nuže gak
obstogjme! To si rozgjmeyme a poznawsse w
čem gsme se prowinili, wyzneymc hťjchy swé;
wěrnýť gest Bůh a sprawedliwý, aby nňm od:
pustil hřjchy nasse a oččstil nňš od wsseliké ne:
prawosti. (l. Jan 1, 9.)

Bratřj, bhleliby zachwúcen člowěk w ně:
gakém hřjchU, wy kteřjž dUchownj gste, Učte
takowého w duchu tichosti, prohlédagc každý
sělm k sobě, aby snad i ty nebyl pokaussen.
(Galat. 6, 1.) Bratřj mogj, gestlčžebykdo ž
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wňš poblaudil od prawdy, a nčkdo bylgpg zase
obrútil: mčxť wčdětč, že ten, kdožby odwrú.tčl
hřjssnjlea od blUdné resty geho, wyswobodj dUssi
geho od smrti a přikrýge nmožstwj hřjchů.
sJak. 5, 19. 207)

Lepssj gest zgewné trrstňnj nežlč lčdska
skrytčx. (Břjsl. 97, Z.)

Bokčxrry přjtele, fnad Učiněs bezprúwj, neu
rozmnčl tomU, a řeklby: Neččnil gfem toho:
pakliby Učinil,aby che nečinil. (Sirach 19, 13.)

Zhřessilby proti lobě bratr twůg, gdi, a
potrefcč ho mezi febaU a gjm famým; Uposle:
chlby tebe, šjskal gst bratra fwého. (Mat. 18, 16.)

Modlitba.

Pane Bože múg! smilUgse, smilng se nadr
mnaU! Nch, kolikrúle gfem gčx slowy a skUtky
w pochybnost Uwrdl proti prawdcim katolického
nčxboženstwj bližnjho fwého, kterého gsem na ccstn
fpafenj Uwěstč powčnen byl; kolilerúte gsem
žanrdbal frčlfné pťjležitosti powžbUditi geg k
dobrému! Newyblrdúwrn, o Bane! na mnč dUssč
grbo UřrdrahaU krwj twaU wykaUpenaU, ale
Uweď blaUdjrjho Ua cestU spafenj; a mne tU
milost propůgč,abych asooň od této doby dUsse
bližnjho lépe si wňžil a o gegj fpafenj wssj
silaU fe stalǧal. Propůgč, dobrotiwý Ježjssč,
který gsi swčt krwj fwau wykaupil, aby cena
wyleanpenj nasseho Uepřčssla k zmrhčmj ani na
mne anč na dUssi blčžnjho mého, nýbrž Učiň
milostiwť,abychom wssickni wykaupeni kU spa:
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senj přissli. Ty,který gsi núš wykaUpčl, můžeš
také, Utjkagjcj ktobč, spasiti; genž gsi žiw a kra:
lUgeš na wěky wčkůw. chn.

Bnessnjho dne swětj se raké f„reitek: W Nole fw. mux
ěednjků: Felňre, Julie a Zuksuurh; w Ypulii sw. mUčednjků
Maura, dtskupa, Pamalemcna a Sergia; w Efcfu swatých
sedml bratřj: Ma:miliana, Malcha, Martlniana, Diwisse, Jana
Serapiona a Konstanňna; w Yrtisiodorn sw. Eteria, biskupa
w Konstantlnopo!t blah. panny Ynthusy a m. g. sw.

28.

Sw. Jnnocencia.
N. 417.

Papež Znnocenc l. w mřstč Nlbano bljž
Řjma rozenú, byl r. e102 po fmrtč sw. Nnau
stasia od wrsskerého duchowenstwa člčdU gedno:
hlasnč za nástupce sw. Petra wywolen. Ztoho
můžeme saUdčti, gak welčké mUsely býtť zč:slUhy,
gak stkwčlé křesťanské ctnostť geho. Čjm wětssj
zčxsluhy, tjm wčtssj byla také geho skromnost,
pročež dlaUho se zdrúhal přčgmauti na se neya
wyšssj důsřogenstwj w křesťanstwu, a Uččnil to
konečnč, ne ze ctižúdosti, nýbrž toliko z búznč,
aby se snad nezprotiwčl wůlť Božj. Wěda, že
8 neywyšssjm důstogenstwjm ty nehwětssj spo:
geny gsau powinnostč, gichž zastati nemožno
bez pomoci Neywyšssjho, neUstč:wčxlw modlčt:
bách wolage še Šalomonem: dDey mč maU:
drost a rozUm, abych wchč:zel č wychúzel pťed
lidem Twým, nebo sic gčnak kdožby mohl tento
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lid Twůg, který gest tak mnohý, nč:ležitč saU:
dťti. (ll. Paral. 1, 10.) Sessliž gi š nebeď
fwatých fwých, od stolice wrlebnostč fwé posslč
gi, aby še mnaU byla a ďe mnaU pracowala,
a abych wědčl, coby bylo pťjgrmného U Tebe;
anať zagisté wj wssecko, a wssemU rozumj, a
powrde nme w pracech mých opatrnč a ostřjx
hatť mne bUde wmocnostč swé.(( (Kn. llmaUdr.
9, 10, 11.) uu N modlčtby gcbo bply wyslysseny ;
neboť maudťe a mocně řjdtl loď PetrowU na
zbaUřeném moři tehdegssjbo časU, bogowal szx
žile pro prade a prúwo, wytrwal statečně
w odpo:U protčwenstwj, a wedl wěřjcj kU ctnostč
a fwatosti, gsa gim zrcadlem wsselikých ctnostj
křesťanských.

Welice to rmaUtilo sw. mUže, že křesťané
fami wespolek, ano bťskUpowé gedni proti drU:
hým brodťli, gako se dč:lo tenkrúte wCaťihradř,
čilč Konstantinopolč, kdežto sw. ChryfostomUš
arcibiskUp od cjsařowny EUdorie a Uěkterých
nepřjzniwých biskUpů welmi Uronúsledowčm byl.
J zastúwal ho statně fw. Znnocenc, tčsse geg
laskawým psanjm, a doléhage na cjsaře Yrkadťa,
aby swolal wsseobecný cjrfewnj snčm, na nčmž
by fe rozepře ta wyrownala; ale pro pčkle ne:
přeitelské toho dowésti nemohl.

Drubú péče geho byla, aby zbytky pohanu
stwa w Řjmč wybUbil, kaeréžto tjm se chc
rožmohly, že cjfař HonorčUď weřegné hrh sser:
mjřskč zafe byl powolil. Welice horlil proti
tomU fw. otec, předpowjdage, že trest Božj za

0



824 Čerwenec.

to nňsledowati bUde. Yle mňlo kdo dbal na
slowa gebo, až se skutečně na Řjmu gako gindy
na Zerusalemč a na Sydoně naplnila slowa
Panč řfaucj: in, gú uwedU na město toto,
a na wssecka lnčsta geho wssecko to zlé, kteréž
gfem mluwil proti nčmu: nebo žatwrdili ssjgi
swaU, aby Ueposlauchali řečj mých. (Jerem.
19, 15.) Gú posslu na ně mor ikrew na
Ulicjch geho: a padnau zbitj u prostťed něho
wůkol, i zwčdj, že gú gsem Hofpodťn.e (Ezech.
38, e„dš.)

Gothowé wtrhli Uod krúlem fwým Yla:
richem r. 408 do Jtalie, přťtúhlik Řij a
obkljčili ze wssech stran město. Z toho Uowstal
nedostatek potrawy, gegž neisledowal zhaubný
hlad a mor a obywatelé nUceni bylť welčkaU
sUmmaU zlara a stťjbra z obleženosti fc wykaUx
piti k čemuž welika čast pokladů z pohanských
chrúmů wzata byla, takže fe wyplnilo: dže skrze
které wčci kdo hřessj, skrže též itrúpen býwčx.e:
(Kn. maUdr. 11, 17.)

Nlarčch odtcihl š wogskem fwým do Heu
trurie (Toskanh), aby tam Učinčnj fmlauwy
očekúwal; fdyž ale cjfař Honoriuš š tjm pro:
dléwal wytrhl po drUhé proti Řjmu TU pro
sil fenat řjmský co neysnažněgi fwalého papežr
aby mezi cjsařem a kralem Ǧotbůw fmlanU
zgednal k čemǧlž ho s.w olec w čele žnačného
wyslansiwa zija skutečněwyprawil. Nemohl
wssak ničehož wyťjdčti, ba z Nawennp, kdežto
se Honoriuš nachazel ani do Řjma nazpčt se
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nawrútiti, gessro Ǧothowé k Řjmu tčchnaucj
wssecky cesto opanowalť. Těžre nrsl swatý pa:
stýř taleowé odlaučenj od milého stada fwěho,
gemUž gak předzwjdal welika proliwensiwj na:
stawala Řjm byl w skutkn dne 24 Srpna
l. 410 od Lllaricha dobot a wydranrowún;
toliko chrč:my fw. Llposstolů na wýslowný roz:
kaz krcilůw UssetřeUy, qenž kředťanům bezoečněbo
autočisstč poskytowaly. O tom prawj sw. Llnoet
gUstčn: nNesstěstj zdausto, wraždčnj, .dranco:
wčxnj, pčllenj a wsseliké strastč, gessto Řjm
w tčchto poslednjch dnrch zč:rmutku potkaly,
zpňchňny byly nad njm dle starého zwyku wún
lečnjho: nowé wssak bylo to, že diwocj ginák
barbarowé tolik ssetrnostč prokčazalč,že neywětssj
chrúmy zaútočisstč wykěxzěmy,kde se nikomU, ne:
smčlo Ubljžčti, kam množj od útrpných nepťňtel
samých Uwedeni bylč. Kdo nenahljžj, že fe to
gměnu KrčstowU, čafn kťesťanskčmU přčpsati
mej, tenť slepý gest; kdo to widj a neschwa:
luge, Učwděčný gest; a kdo fe chweelljcij to
protčwj, gest nesmyslný

Bržy po odtahU Ǧothu anratčl se Jn
nocenc do Řjma a 8 njm se wratťla útěcha
w srdce skljčené osady geho. Přede wssim sna:
žčl se zřetel wrřjcjch od wčcj časných odwratiti
kUwěcem wččným powzbuzowal gich kprawémn
pokanj a ke skutkům dobrým; Uččl ge maUdre
a laskawě kčxragjcj rUkU Púně w pokoře ljbati,
a do swaté geho wůle důwčrnč fe wzdčxti,uleh:
čowal bjdy gegich otcowskau radaU ijdobročins
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nýmč skUtky, a působil pťjkladem swým na nč
tak, že netoliko wěťjcj w dokonalostč kťesťanské
prospjwalť, ale i newčřjcj k núboženstwj kře:
sťanskémU, widauce blahoplodné owoce geho,
wždy četněgč se obraceli.

Než péče sw. Jnnocencia neobmezowala se
toliko na cjrkew řjmskaU, nýbrž wztahowala
se na wssecky cjrkwe katolčcké we fwčtť, gakož
papeži, nústUpci sw. Petra nč:ležj. Qn wyklč:l
dal gčm pjsemnč čaustnč Učenj katolčcké oswčx:
tostech wůbec, a o swútosťi bčřmowúnj a po:
slednjho pomazúnj zwlússť, an hčxgčl mUžně žčx:
sady cjrkwe swaté protč raUhačům a rozmani:
tým kacjťům, a rokU 416 potwrdčl wýrofy bč:
skupů Nfrikanských na kacjťe Bclaǧča wynesse:
ných, Učjcjho, že nenj žúdného prwotnčho hřjchU,
že člowčk mčlosřč Božj ke skUtkům porřebj ne:
mú, a následowně že anč wykaUpenj anč wy:
kUpčtele člowččensřwo nepotťebowalo, a co che
gčného. Když biskupowé gemU co papeži Usne:
ssenj fwé kU potwrzenj poslali, pfal gčm mimo
giné wčcč také následUgjcj pamčtihodnč: slowa:
dWssecky zňležitostč cjrkewnj swěta křefťanského
meegj dle nařjzenj Božjho aposstolské stolicť
přednesseny býti, t. g. swatému PetrU gakožto
půwodn loho gména a té hodnosti. To ččnjce
dosťogjte starémU obyčegť, který, gale dobře
wjte, w křesianském swčtč wždy zachowúwán
byl.e Když se listy tyto pťeťtly, řekl sw. NU:
gUstčn: :Wýrokw obau snčmů cjrkewnjch zastaly
fe stolice řjmskě; odpowčď této stolčce přissla,
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pťe gesť skončena; deyž Bůh, aby gčž také
blUd Ukonťen byl.e

Nš 15 let wlčxdlfw. Jnnocenc nad cjrkwj
maUdťe a mocně k welikémU prospčchu kato:
lické wjry, když geg léta 417 Pčm kU wěčné
slčxwč powolal.

Rozgjmúnj.

Gak sw. Jnnocenc Uad cjrkwj swataU
bdčl, tak bdčlč také nad nj ostatnj papežowé
wssech wčků, od gegjho počútku až na nasse
doby, a pokUd gj bude, nad nj bdjtč bUdaU.
Zagisté by se giž dúwno byla katolickú cjrkew
rozpadla, giž dčano by Učenj katolické bylox fe
žatemnilo abludy posskwrnťlo, kdyby zakladatel
cjrlewe neydobrotčwčgssj a Ueymaudřegssj hlawu
widitelnau nebyl Ustanowil, kterú o gednotU a
přesnost Učenj dbúti mčx. erkew ewangelickú,
a giných a giných fekrúťů nenj tak starú ani
tak rozfččhlú co cjtkew katolickú, ale nahljdne:
me:li w Učenj a we wjře gegich šhledčxme, že
giž každei kragina, ba každčx osada a múlem
chybj každý gednotliwý člowčk něco giného wčřj,
něčemll ginému Učj. Z toho magj lidé erč:
řjcj a neznabohowé nynčgssjho wřkU welikaU
radost, a na žúdné wěcč tolik gim nezčcležj,
gako na rozkauskowčcnj a Ua rozdrobenj cjrkwe
nassj katolické. Proto rozfjwagj nedůwčru mezi
lid a pastýťe geho dUchoij, proto popUngj

x dUchowenstwo protč geho biskupům, proto po:
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žadUgj od cjrkwe wčcj, ťterýchž ona, nechcezli
fama febe zniččti,powolčtč nemůže, a nepowolj.
Co mysljte asi, coby se z Uassj cjrkwe, z naxt
sseho swatébo nčlboženstwj stalo, kdyby fetěmto
zgewným odpůrcům wsseho núboženstwj poda:
řilo, hlawU cjrkwe katolťckéna wždy potťjti? u
Co by se stalo? Pozncnňhla wymřelo by wsse:
cko nčxboženstwj, lid by se chytal powěr Uey:
horssjch; ctnost a důwčxra by mťzela, a staw by
nňm nastal ten neyhorssj. Gťž by nebylo na
fwětě nčc gistého, Učc bezpečného, mUžowé pů:
wodcowé wssj té bjdy naklúdalčby š númi bez
pťrkňžky dle wlastnjbo chrjče; a kdo by byl
aUskočnčgssj, silnčgssj a smělrgssj, ten by bol
nassjm púnem, byťby ani kusa fwčdomj Uemčl.
Nle nebogme fe, KrčstUš B.gest wždy š cjrkwj
swaU. DlaUho:lč tomu, že papežowé zagatj do
FrancaUzska wedenč bylč od mocnňře tenkrúte
na froětě neymocněgssjbo. Tenkrňte plésali ne:
přěctele nassj, kťččjce, že weta giž po rjrkwi lea7
tolčcké: a hle welikčm onen, cjsať FrancaUzský, za:
hynUl mčmo wlast, sxjssegeho fe rožpadla,a cjrkew
katolickčxstogj dofaw.ide dewnč, a pewnčgč než ne7
pťčxtelům geǧjm mčlo gest. Protož nrbogtr sr,
mťlé dUsse, o wer fwatan, Bůh ǧest š nj a
brčxny pekelné Uepťemohan gj. Proto ale ne:
slUssj zahčxletč, pokognč ruce skčxdati a netečnč
fe djwati na Ustawičné ťltoky nepřč:telské na
cjrkew nassj. Prawdať sice, že cjrkew nepře:
:UohaU Uepťňtelé nassi, ale kdo za to stogj, že
neUchwčxtj dneš mne nebo nčkterého bratra
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mého, aneb některaU sestru mau w KrčstU Ze:
žjssť? N trpjnlč geden and těla cjrkewnjho trpj
cela cjrkew toť wjle! Wroťež raké dobrý pastýť
zanechúwú dewět a dewadesat owec na pausstč
a gde ztracenau stau hledatť J szžme se a
odporugme newěťjcjmu lčdu wssj silaU a ne:
můžeme:li odolatť geho gjzlčwým a bludu plným
řečem, zacpeme aspoňzussj swých před nčmi, a
modleme se, aby Bůh ukrňtčtť rčxčil pokussenj
nasse, a obrútťl bludné bratry a sestry k fobě
ku pramrnu mssj prawdy a wsseho spasenj

Ga š wúmi gsem po wssecky dnd až do
skonanj swčta (Mtb 28 20.) x

J řekl Pan: Ščmone, Ščmone, ay fatan
wyprosil wúš, aby waš třjbčl gako pssenici
Nle gécť gsem prosil za tebe, aby nezahynula
wjra twa, a ty někdy obrčxtč se, potwrzug bra:
třj swúch (Luk.0.2, Zl. 32.)

Wy weřjcj gste měssťaně swatých a do:
múcj Božj, wšdčlúnj na žciklad aposstolský a
prorocký, kdež gest Ueyhlubssj Uhelný kéxmen súm
KristUš Ježjš. (Efeď. 2., 19. W.)

Diwjm se, žo tak rnchle Uchhlugete fe od
toho, kterýž néaď powolal w milost KrčstowU,
k ginémU ewangelčmn; kreréž nenj gčné, Uež
gsaU Uěkteřj nepokognj lčdé, kteřjž wčtš kor:
maUtj, a pťewrútčti chtěgj ewangclťUmKristowo.
er bhchom pak i my, neb angel š nebe fčxzal
wč:m mimo to, což gsme kňzali wčtm, proklatý
buď. (Galar. l, 6ou8.)
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Modlčtba.
Q Pane Zežjssi Krťste! poswčť a zprawug

cjrkew swaU, ať my dǧtley twoge wěrnč Učenj
twého se držjme a swaré zakony twé zachowa:
wňme. Swaté wůlť Twé niledo neodolěc. Q

wžtéchnč na nécš rUkU fwaU mťlostnaU, a zbaw
núš wsseho strachU pťed blUdaťi osidla núm
kladachmi, ať pak w sprostotč dUsse a Upřjm:
nostť frdre Tobč slaUžčtč můžčme, gcnž gsi Pč:u
a Spasitel núš na wčky wčků. Ymen.

Dneď fwětj fe gesstě fwatek: w Řjmč fw Bčktora papeže,
mučednjka; w MediolánU fwatých mučednjků Nazaria a Celsa;
w Nncjťe Gallatskč sw Eustasia mučednjka; w Miletu sw
Ybacia, muč., w menssj Brltanii sw Samfona biskupa; w Lug
dUUě fw. Beregrina, kněze a m. g. sw.

99.

Swaté Marth, pamm.
Sw. Marta, o njž se pjsma fwatčx častčgi

zmčňugj, pochč:žela dle starých oowčstj ž rodičů
Urožených a bohatých, po nichž dům a statek
w Bethanči zdčdťla. Bylať pak panUa nad
mer wljdnú a zwlússtč k chUdémU a nUznému
dobrotčwěc a laskawčl. Mezť ženami, které Krčsta
Nčma za zasljbenébo Mešsiússe požnaly, byla
Nearta gedna ž neyprwněgssjch. Qd té doby
milowala ho žrelé dUsse swé a také mnoho
k lomU přispčla, že sestra gengagdalena žiwot



swúg naprawila. Gegj bratr byl, gak znúmo,
sw. Lazar. Marta magjc hospodňřstwj pod
sebaU, zdér se, že byla starssj Magdaleny a La:
zara. Tato rodina stčlla U welké wčxžnostč U
wssech žčdů, gednak pro načitaU mohowčtost,
gednak pro weliké ctnosti, gimiž se wssčckni
stkwčlť, zwlússi od té doby, co Magdalena do
sebe wssedssi, žiwot pohorssliwý opustčla. Yle
i Zežjš mčlowal zbožnaU tuto rodinU a ohnčm
lěcsky horachm k němU rozpčllenau. Ubjrage
se tedy gedenkrúte žKafarnaUm do ZerUfaléma
zastawčl fe w Bethanič w domě eošažaroměd
Marta Uzřewssi tak mčlého hosta zaradowala
se welice a fnažila se geg co neylépe Uctjti.
Mělať tedy prňce plné rUce. Mezi tjm ale co
Marta se starala, wdččné srdce Wkapiteli
fwémU okělzati, sedla si Maria Magdalena
k nobčxm geho, poslaUchaqjc spasitelného naUčenj
a,řečč geho. Marta wčdaUc sestru Marii, an
sedjc poslaUchčr, rozhorlčla se a přissedfsi, řekla:
xPane, zdali nedbč:š na to, že sestra mú ne:
chala mne samé slaužťti? protož rcč gj, ať
mč pomůže!(( Tato přjlissná starostlčwost o
wyčastowčxnj Spasitele a zanedbúnj tUdy slowa
Božjho, které Marťa dychtčwým Uchem poslau:
chala, způsobila Martě laskawé pokúrúnj, anť
KristUď odpowědčw, řekl gj: Marto, Marto,
pečlťwa gsi, a rmaUtjš se pťč mnohých wčcech:
ale gednohoť gest potřebj. Maria neylepssj
strč:nkU wywolčla, kterúžto nebUde odgata od
nj.e Slowy tčmi ťekl: Nestarey se, Marto
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tolik o pokrm a gjdlo, gčx fe š mčxlem fpoko:
xgjm, mčlegssj byloby mně kdybyš gako Maria
starala se o spasenj dUsse. Toť neylepssj djl
a neydůlcžťtěgssj wčc!

Ze Wkapčtel a Spasitel nčxš swatau
MartU srdečnčxmčlowal a důwčru gegj, kteraU
kněmu mčla, neočekčxwanarl radostj odmčnčl,
okčtzalo se přč smrti bratra gegjho Lazara.
stma swatá pjssj o tom nčxsledUgjcjmzpůsobem:

Byl geden nemocný, gménem Lazar, zBe:
thanie rodem, změstečka Marie a Marty sestro
gegj. Tedy poslalo sestrngeho ku KristU, řkance:
:Bane, ai ten, kteréhož mťlUgeš, nemocen gest.e:
Myslelyť zarmaUcené sestry, že toto nčrwčsstj
postaťj, aby Krčstuš přissel a nemocného přjtele
Uzdrawčl. Llle KristUš Bún chtč Zčdům wůbec
a Marči a Martě žwlčxssťnowý důkaz fwé
Božské moci dňtč, řekl: xNemoc ta nenj ktsmrti,
ale pro slúwU Božj, aby oslawen byl Syn
Božj skrze Ui.e J zůstal tedy na tom mjstě,
kdež byl, za droa dni, až Lazar Umřel. Po
dwaU dnech ale ťekl k Učednjkům: xPogďme
zase do Judstwa . .llzeF.Lazar,špťjtel nňš, fpj,
ale gdU abychšgeg ze fna probUdil.t Tedy
řeklč Učednjcčgeho: :aPane spjliť,zdrňw bUde!e
Nle Ježjš řekl o smrti geho: onč pak domnj:
walč se, žeby o spanj sna mluwčl. Tedy řekl
gčm Ježjš zgewnč: dLazar Umřel, a radUgi se
pko wčlš, že gsem tam nebyl, abysie wěřili.
Nle pogďme k němu.e Z sslč tedy a přissedsse
do Bethanťe, nalezlč Lazara gčž čtyři dni w hrobě
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pochowaného. Uslhssawssi Marta, že Zežjš gde,
wyfsla protč nčmU: ale Maria doma fedčla.
J ťelela Marta k Ježjssowi: ))Bane, kdybyš
ty byl zde, bratr můg bylby neUmřel. Nlc i
nynjť wjm, že cožkolč požúdčxš od Boha, dú
tobě Bůh.e: Zežjš tčssil gi,ťka: dWstaneť zase
bratr twůg!e: Načež Marta: :,ij že wstane
pťi wzkřjssenj w den neyposledněgssj.e Yle Ježjš
chtčge gi posilniti w důwěře, řekl: nGúx gsem
wzkťjssenj a žiwot: kdo wčřj we mne, byť pak
Umťel, žiw bUde. N každý kdo gest žčw, a
wěřj we mne, neUmťeťna wčky. Wčťjš:lč tomU?a
onssem, odpowčdčlaMarta, gň wěťjm, že
gsi ty Kristuš (Mesiúš) Syn Boha žiwého,
kterýš gsi na tento swět přčssel.((

Když to powčděla odessla, a zawolala
Marče sestry swé tisse, řkaUc: d)Mistr zde gest
a wolú tebe.e Maria,gakž to Uslyssela, wstala
rychle a ssla k Ježjssowi, neb gesstě byl ncpři:
ssel do městečka, ale byl na tom mjstě, kdež se
š njm potkala Marta. Tedy žčdé, ktcřj ď nj
byli w domě a tčssilť gi, když Uzřelč Marii,
že rychle wstala a wyssla, ssli za nj, ťkaUce:
Gde k brobU, xabw tam plakala. Me Maria,
když pťčssla, kdež byl Ježjš, uzťewssi geg, padla
k nohúm geho, a ťekla gemU: wPane, by ty
byl zde, bratr můg bylby neUmřel.e Tedy Je:
žjš, když Uzřel Marii, ana plčxče, č židy, ktee
ťjž byli š njm přissli, anč plčxčj: pohnul se
srdečnť. Dusse geho se skormaUtila a slzy poa
lily sw. twč:ř geho;i otúzal se, kam Umrlého polo:
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žčli, a oni odpowědčli, řkaUce: dPane, pogď a
pohleď!e Widauce Uřjtomnj židé Zežjsse, an
plňče, prawčli mezi sebaU: ))Ni, kterak ho miu
lowall(č někteřj ale řekli: Nemohlliž tento, kte:
rýž orewřel oči sleoého narozenčho, Učťnčti i
toho, aby tento neumřel? Mezi tjm přčssli
k hrobU. Bylť pak hrob ten geskyně, a kúmen
byl swrchU položen na Ui. Uzřew Zežjš hrob
přjtele zarmaUtčl se opět, a žčxdal,r aby kč:men
z hrobU gcho zdwčhli. Nle Marta wřdaUc
bratra gčžčtyři dni w hrobč, klesala w důwěře,
ť řekla: d)Pane, gčžť smrdj, Uebo čtyry dni
whrobč geste Ježjš wssak odpowčdčl: :Zda
liž gsem neťekl tobě že budešli wěřčtč, Uzřjš
slawu Božj?e Tedy zdwčhli kamen, Ježjš pak
pozdwihna wzhůrU očj, řekl: :Qtče dčkUgiTobř,
že gsi mne slyssel. Gčxť zagčsté wjm, že Ty
mne wždycky slyssjš, ale pro zastUp, kterýž
okolo stogj, řekl gsem to; aby Uwčeřilč, že gsi
ty mne poslal e N to powedčw zwolal hlasem
welikým: xLazare, wstaň a pogď wen!e N
Lazar wstaw mage swčxzané rUce i nohy raU:
chami a twúř ssalem obwčUUtaU. J přikúzal
Ježjš, aby rozwčlzalt raucho a nechalčho wygjti.
Po tomto zázraku Uwčřčlimnozj židé, kseřjž byli
přissli k Marčč a Martě, že KrčstUďZežjš zasljbený
Spasitel gesť;nčkteťj ale znčch odesslčkFarčzrům,
a powědčlč gčm, co UčinilJežjš. TaUto zprňwau,
zatwrdčlo se, bez roho twrdé srdce Farizeůw, mno:
hem che; a protož od toho dne myslčli, aby geg
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zabili, Ueb se búli, že, nechagjli ho tak, wssťcknč
Uwěřj w Učho.

NedlaUho na to, ssest dnj pťed welkým
swútkrm welleonočnjm, přissel Ježjš opět a sice
posledněkrúte do Bethanče. Tenkrčxte byl ho:
spodaU U Šimona malomocného; přťprawowali
gemU tU wečeřč a sezmali mnohé hosti. Lazar
byl geden zhostů, kteřiž šnjm seděli za stolem.
Marta poslnhowala obyčegnaU, bedliwostj hon
stům. Marča ale fedčla opčt gako obyčegnč
U noh Kristowých pťemýsslegjc, kterakby swaU
wděčnost a lčxskU božskémU hostu whodnř wy:
egewila. TU se ale nagednaU ždwihne, opustj
wečeřadlo a po chwjli se wrútj, nesaUc UúdobU,
w njž byla libra masti z nardu prawého apoa
mazala noh Ježjssowých a wyt,ťela ge wlash
swými. Když se wssak naplnil dům wůnj té
masti, tU řekl Jčdúš zúwistčwý: wProč tato
mast nenj prodúna za třč sta penčz a Uer
dúno chndým?e Nle Ježjš hledč na aUmysl,
w kterém skntele tento Uččněn byl, odpowčdčl:
oNechte gj! dobrý zagčsté skUtek Učinila Uade
mnaU. Nebo chUdé múte wždycky š sebaU, ale
mne newždycky múte. Wyliwssj zagisté tato
mast tUto Ua mé tělo, ku pohřbU mémU to
Učinila. Ymen, prawjm wúm, kdežkolč bUde
kúzúno ewangeliUm tolo, tafé i to bUde pra:
weno, co Učinila tato na pamútkU gegj.a Tolo
wyprangj pjfma sw. o sw. Martč, ale odsud
mizj wssecka zprňwa, tak že ničeho newjme o
osUdech, kterě gč potkaly po smrti a po z mrtu
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wých wstúnj Krista Ježjsse. Ta toliko powěst
gde, gakož w žiwotě sw. Magdaleny gsme po:
dotkly, žc když Ušednjcč Kristowy w Jerusalémě
po fmrtč sw. Stěpčma proněcsledowňni byli,
také sw. Lazar a sestry geho sw. Magdalena a
sw. Marta žécsssi žčdU Urussly; Uýbrž že bylť
na loď wfazeni,xxani wesel ani plachet Ušmagjcj
a aby zahonuly, na mořc pusstěni. szenjm
wssak Božjm dostalč prý se wssickni bez aUražU
a ssťastnč do Massilče we Francauzsku, kde žia
wot wedauce neauhonný a swatý, slowy apřj:
kladem mnoho lčdj na wer křesťaUskau obrčx:
tilť, kostel si wystawilč a nmohé gťné dobré
skutky wykonali. Lazarbyl prý prwnjm biskUdem
Mašsilčnským. Sestry pak Ua ansstč se ode:
dsawsse xd tichostč a fagjcnosti aš do jmrti
setrwaly.

Nozgjmčxuj.

))ij, že wstane bratr můǧ při wzkřjssenj
w den neyposlednčgssj.(( Tčmč slowy whznala
Marta, že wěřj w wzkťjssenj tčl, a té wjry
Kristuš Pě:n čhned potwrdčl,j an giž hnigjcjho
Lazara opčt k žiwotu wzkťjsil. Pakli ale tčlo
nasse wzkřjseno bUde a gako dusse bUď wččnaU
odmčnU buď trest wččný wezme: tedy přede wssjm
k tomU hleděti múme, abnchom ge neposskwr:
ňowali hřjchem a Uehyzdili ge UňrUžiwostmi,
nýbrž abychom ge podroloowalť žeileonům wjry,
zč:konům rozUmU a Uččnřli ge služebnjkem Boha
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žčwěho a nčkoli otrokem ďúbla. To a tak či:
njce shledúme, že Učenj o wzkřjssenj tčla nad
mer gest potčssčtelné Učenj. Neboť swjragj:lť
núš wezdeyssj bjdp, zachwútila:li núš nezhogč:
telmi nemoc, trúpjoli núš bolesti aneb smrlč ne:
dUhem Ustawičným skljčrni: třeba gen na wzkťj:
ssenj bUdach si wzpomenami a trpěliwost a
Utčcha wrgde w dussi nassis Zwlč:ssť ale gest
Učenj toto potčssitelné w ly doby, když Učnn
Umjragj milúčkowě nassi. Smrt odčluge núš
od nich gen na oleamžik, neboť w krčxtce č my
sklesneme w chladný hrob; ale proto gen, aby:
chom fe ď milúčky opčt sessli w radosti neskon
nalé, kde Bůh fetře wsselikaU slzu z očj.nafsich,
a kde nebUde smrti che, ani kwjlenj ani nčxěkU
ani bolesti, a kde fprawedlčwj se stkwjti bUdaU
gako slUnce a gako giskry Ua třtinowině pro:
bjhati se bUdaU.(( Kdo ale po wssecky dny žiu
wota gčné starosti nemú, nrž kterakby žčldostem
tčla wyhowřl, kdo tělesnostč swé poslaUchú zúx
kony pak Božjmi pohrdú, kdo tčlo fwé UwrhUge
w otroctwj hřjchů a nčlružiwosti, ach tomu člo:
wčkU gcst Učenj o wzkřjssenj hrůzyplné a stra:
ssliwé učenj, neboť púchage roszstilostč, naplo
ňUgjc se wjnem, korUnUgjc se růžemi a Utisku:
gjc chUdého sprawedliwěho, nemyslj gčnčxk,než
že žiwot nčxš pomine gako sslepčge oblaků, aže
po smrtč bUdeme gakobychom nikdy nebyli; ale
až uzřj, že Bůh stwořil člowěka UeporUssiteln
Uého že kobrazU podobenstwj swého Učinčl geg
a že sprawedliwých dUssr ǧsau w rUcr Bož1 a



8;8 Čerwrme.

nedotkne se gich rUka smrlt: tuť i oni ťeknan,
owssempozdč: :)My poblandčlč od cesty prawdy,
aswětlo sprawedlnostč neswjtťlo núm. My Ustč:lč
na cestč neprawostť a zatracenj, a chodilč gsme
po cestúch nefnadných, cesty xoak Panč x:ežnali
gsmč. Což núm prospěla pýcha, aneb bohat:
stwj š chlanbau co nčnn spomohlo? Bomčnnly
ty wssecky wěci gako stjn, a gako posel, klerýž
prudce bčžj. (MaUdr. 5.) Brotož UeustUpUgtc
od Učenj, kterémU gste se od cjrkwe swatě na:
Učťlčsbyťby to i žiwot stčalo, Ueboť protiwnjků
wč:m a cjrkwi Uikdy schčxzetčUebude, kteřj aU:
klady wúm strogčti bUdaU, aby nemUsili Usta:
wičnč hledětč Ua wčlš a obcowěmj wasse, které
se nesrownúwč: š žčwotem gegťch.

Přťgde hodina, w leteraUžto wssickni, kteřjž
w hrobjch gsau, Uslyssj hlaš SyUa Božjho. J
půgdaU ti, kleřjž dobré wčci činili, Ua wzkřj:
ssenj žčwota: ale ti, kteřjž zlě wčci ččnilč na
wzkřjssenj faUdU. Jan 5, 28. 29.

ij, že wyleUpťtelmůg žtw gest, a že w
poslednj den zzemč wstaUU azase oblečen bUdU
kůžj swaU, a w lěle swčm Uzřjm Boha swého.
Job 19, 95. 26.

Y wssickni ti, kteřjž spj w prachU země
procjrj, gedni k žčwotu wěčněmU adrUzj k po:
hančnj, aby ge wťdčlč wždycky. DaU. 12, 2.

Poněwadž skrze gednoho člowěka smrt, tak
také skrze drUhého člowěka wzkřjssenj z mrtwých,
a gakož deamowč wssickni Umjragj, tak č skrze
Krista wssčckniobžčwenibndau. l. Kor. 15, 21. 22.
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Wssickni zagisté wstaneme z mrtwých, ale
ne wssickni promťnčni bndemee Hned pogednau
w okamženj,k poslednj tranť nuneboť traná
zawznj, a mrtwj wstanaU neporussitelnj w a
my promčnčnč bUdemr. Musj zagisté toto po:
russčtelné tťlo oblécč neporussitelnost, a fmrtelnč
toto obléci nesmrtelnost. (l. Kor. 15,51u53.)

Renjliť z mrtwých wdstúnj, anižť Kristuď
z mrtwých wstal. Yu newstalliť KristUš z mrtn
wých, tedyť gest daremně kázanj nasse, a da:
remnúť gest i wjra nasse, tedyť č ti, co zefnuli
w Kristu, zahynulť. Gestliže w tomto žčwotě
toliko nadčgi máme w Krčstu, bjdnťgssj gfme
nežlč ncassic!!nixlaedé. (l. Kor. 15, 14. 15. 18.19.)

Modlitba.

Q Bane Zežjssi Krčste! půwode žčžoota,
který gsillpřemohl smrt a peklo, propůgč nňm
mťlosti sroé, abychom se twých zčxkonů držclč a
skrze twůg křjž a,UmUčenj k slúwč wečného
wzkřjssenj přiwedenč bhli, genž gsi žiw a kra:
lugeš š Bohem them č DUchem swatým na

urořky wčků. Ymen.

Na dnessnj den přčpadáearčswáeek:W Řjmč sw. Felčra ul
papežc mučcdnj,sa; tenntčžfsw. mučednjků Slmplicta, FaUstina a
Bealrtce; tamtež sld. mucednie LUcilly a Flory pamn; w Ba
skagonii sw. .skallinika, mučednska; w k!řorwegtt.psw. Qlawa
srňlc; w Trtciď we Francauzskl: slb. Lupa wyznáwace am. g.sd.

šlwow DwemšchdUl. 36
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30.

Swátého Nbdona a Sennena, muu
čedujků.

Ree:š.

Swatj deon a Sennřn narodťli se w
Persii z rodiěů wyfoce Urozených a bohatých.
Gčž od dětinstwj kU křesťanstwj se přiznčxwae
gjce, wyznamenúwali se béxznj Božj a swatým
neauhonným obcowčmjm. Ze proto neznabohům
bylč co trnj w okU, kdožby pochybowal, znage
nesnásselčwost modlčxřů. J bylo se co béxti, že
až poněkud UdUssený hnčw pohanů při neya
prwnčgssj přjležitosti wybuchne, skoatj muži kza:
hUbenj přigdau. Tak se také stalo. Deciuď
wedl gak se podobč: rokU 243 ťňsl wogsk Řjm:
ských do zemč Perské, a poraziw Uepřčxtrle,mnoho
Urozenúch Perssanů zagal a do Řjma poslal.
Pťť té přjležitosti žalowali někteřj modloslnžeb:
njci také na Nbdona a Sennena, řlauce: MUži,
kterým si wjtťž žčwot darowal, šbjragj třla křea
sťanů, a pochowúwagj ge w domech swých, a
neklaněgj se bohům, ančž rozkazů twých neza:
chowúwagj, ančž obětUgj bohům.e Deciuš ptal
se na gměna gegich, a dozwčdčw se, že fe Nbdon
a Sennen gmeUUgj, Uowolaw ge takto k nim
UroxUlUwil: dTeďy wy w zaslepenosti swé trwč:te?
Cýž neňýjte, žť ďohřdagjee bohy w rUkUŘjmanů
gste joadli, a w ru U maU? newjte, že žčwot
wňš w rnce mé gest?e .K tomu odpowčdťl
!lbdon, ťka: Mh gsme zwjtťzilč milostj Boha
a Pčma nasseho Ježjsse Krisťa, genž panUge
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na wčky. My se klanjme BohU thč a Zežjssá
Kristu Púm:, který pro foasenj Uasse na fwět
přčgjti a ponjžiti se rěcčil.e Ta slowa popUdila
prchlého Decia, č dal mUže Božj fpautatč a do
tčžkého wězenj mprci. Když se ale po nčgakém
čase domů do ija wracel, wzal oba muže
8 seban: ncboť byli wysoce Urozenj, abh gčmť
slčxwu zwčtsstl, a jwolaw lťd postawčl gc
na saUd. J nUtil ge teď, aby bohům občtou
towali, a slibowal gťm wznessenú důstogenstwj,
wsselikě rozkosse a weliké bohatstwj, Uakliby si
dalč řjci, a rady geho Uposlechli: pakli ale nic,
hrozčl gim pťetěžkýmč mnkami dčwokaU zwčřj
a gčUými tresty. N wssak swatými mUžč nea
hnUly ani tyto wýhrůžky ani ony sliby, neboť
pewně U wjře stogjce, odpowčděli: :My nehodnj
hťjssnjci občtowali se gedenkrěxte za obět Pámt
Ježjssč KristU, a nikolč za občt modlúm. Proč
tedy prodléwč:š? Učiň, co se ti zdéx, my zpolču
hčxme na Péma nasseho Zežjsse Krista, genž
twě obmysly itebe samého zničiti múže.e Tčmi
slowh uražen kčxzal DecčUš Balerčanowi, aby
ge oba diwoké zwčři sežrati dal, pakliby bohU
slUnci se neklančlť. Balerian hnUtý milosrdem
stwjm domlanal gim prostosrdečně, aby slUncč
kadčdlo obťtowali, ale i hned pťidal, že ge sic
bez průtahn dčwokým sselmúm rozlrhati dá,paka
liby rady gebo poslUssni Uebylč. Uslyssew eile,u
že nikdy po wůli mU nebUdau, dal odčw znicb
ztrhati, kmodle,genž slUncepřcdstawowala, wéstť,

a když gj občtowati necbtčli, lwy a n:edwčdy Ua36
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nč pUstčl, kteřj ge rozsč:pati mčlť. Yle tato zwja
ťata byla rozUmnťgssj než lidé š dussj Uesmrtelx
UaU, neboť lehsse si k nohč:m gegich, w ničem
gim anč při neymenssjm nensskodila. To wida
rozhorlený Balerčan; a co činčti newěda, pon
rUčil katanům, aby gc widlemi Usmrtčli, kteťj
Ukrutnčgssj než sselmč lesnj, wčrně rozkazU welia
tele swého Uposlechli. Tťi dni leželi swatj tčto
mUčednjci na weřegném mjsťě nepohřbcni; tU
ale osmělil fe QUirčniuš, gč:hen, a sebraw těla
gegtch pochowal ge w domč fwém, w kterémž
za panowčmj cjsaředKonstantina, asi po 70 leo
tech Ualezeni bywsse, pak 8 welkaU slčewaU na
hřbitowť Bontčon se pochowalč, a mndhýmizú:
zraky dokč:zali, že počteni gsaU mezi swaté, kleřj
pro zúkon těla swú wydalč, a w krwi berčmka
Umyli raUcha swč:, a gegichž gména napsč:na
gsaU w krč:lowstwj nebeském.

Nozgjmúnj.
dMy fe klanjme Bohu thč aKristu Ze:

žjssťž kterýž pro fpasenj Uasse na swět pťigjti ra
ponjžčti se rúččl.e Tčmč slowy bč:gili swatý
Nbdon a fw. Sennen siúlosti swé U wjře a
raděgi se žiwota odřjkalč, nežlč této wjry. Tak
bychom,laskawý čtenúťč,také my mčlč smýfsletč,
tak bychom my také měli gednatč. Pro nč:š
a pro fpasenj nassr opUstčl Krčstuš Ježjš Ue:
beské krúlowstwj a ;nčččl sebe samého a wzal
na sebe podobU služebnjka a Učiněn nč:m we
wssem rowenňmimxo hřjch. N to wsse Uččnil
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Spasitel núš, abychom mohli geg následowati,
kteréhož nčxsledowati gest slé:wa neywětssj, kteréu
hož dostjhnantč blaženost gest neywyšssj. Neboť
skrze prrootnj hťjch ztratilč gsme wesskeřjblaženost
wččnaU, kteréž chtčlčlč gsme opět dogjtč, potře:
bowalč gsme wůdce gakéhoš. Yle kdož mohl
nam wůdcem býtť Rekterý snad zlčdj? Wždyť
gsme bylč wfsicknč stegné přirozenostč a nasle:
downč neslč gfme wssťcknč stegnaU wčnU. Či
fnad nřkterý angel? Gak ale mohlo stwoťenj
a djlo rUky Božj, neskončenčmU Bohu zadost
Učinčti za hřjch lčdský? PorUssenaU pťirozenost
nemůže nčkdo obnowiti, než sčxmBůh, který gi
stwořil: a člowčč:nstwo ď Uraženým Bohem
nemůže nikdo smjřiti, leč kdo swatosti a spra:
wedlnostč Božské aUplnč zadost Učinj. J smčlo:
walo se milosrdenskwj nad lčdem, a Syn Božj
stal se člowčkem, podstaUpčl fmrt, kteranž my gsme
šegjti mčlč, a Učinil sprawedlnosti a swatoski
zadost; a ďhladiw krwj swaU hťjchy a winy
nasse, fmjťčl nňď š them nebeským a stará
fyUowskň prčxwa opčt né:m wydobyl. Proč
tedy prodléwňte a proč se aUzkostlčwěohljžjte?
Hledúte:lč cestU spasenj? Krčstnů Ježjš gest
cesřa, gj kdo gde, spasen bUde. Newjte:li co
držeti o důstogenstwj a bohatstwj, o radostech
ua rozkossjch swětských, aneb co o saUdech a
řečech lidských? Wizte, KristUš o tom o wssem
myslil pak nezmýljte se: neboť Qn Prawda
gest Bogjteli se sttastj, hrozjte:lč se Utrpenj
aneb smxti: ečhle KrisřUů Ježjš gest žiwot
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gest spasenju wasse a dobro wasse, a byťbyste
i Umťelč, žiwi bUdete. Qnť přissel, abychom
žiwot mčli a hoqněgč mčlť, slowem On gest
nám cesta pťjkladem, prawda zasljbenjm, žiwot
odměnau. K nčmU tedy pogďme, gemU občt
wdččnosti pťinesme, neboť smčlowal se nad nčxmi,
když gesstč nepťč:tele geho gsmc byli, a když
w rUkaU ďúbla gsme bylť, wytrhl núš. Nepo:
slal k nassemU wykaUpenj žúdného angela, ani
CherUbjna, ani Serafjna, ale sčxmse wtělil
z lčlsky k núm, a co núm šchúzelo, wydobyl
nňm, odpusstčnj, oťčsstěnj, smjťenj, milost.
Q Bože Uesmjrné welikosti! Ty gsi se nezpč:
čowal, stúti se čerwem zcmským; nezpččowal
gsi sr, gsa Bún pánů pro nčxď bjdně otroky
spoontrokem se stciti! Nebylo Ti dost na tom,
že Qtec nňš a Pčm nécš gsi, ale ť bratrem
nassjm býti gsi chtěl! Q djky Tobě, oPane! a
eBože můg! Núd ponesU osUd swůg, a nechť
mne potka co potka, kTobě UowznesU oka
swého a dUsse swé Ty mne, žčwot swůg za
mne dada, zagisté neopUstjš!

Kristuš samého sebežmařčl, způsob slUžebnjka
přťgaw kU podobenstwj lčdj Uččnčn, a w způ:
sobU nalezen gako člowčk; ponjžil sebe samého,
poslussen gsa Učinřn až do smrti, a to do neye
potUpnčgssj smrtť křjže (Fťlip. x,2 7)

(KrťstUš) dal sebe samého za núš, aby
náď wykaUpčl od wsseliké neprawosti, a očistil
sobť lid wzacný horlčwč núsledowných dobrých
skUtků. (Tčt. 2, lel.)
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Qn raněn gest pro neprawostinasse, potřjn
gest pro hřjchy nasse, kcizeň pokoge nasseho na nčm
a zsinalosti geho Uzdraweni gfme. (Jď. 53, 5.)

Tak Bůh milowal fwťt, že Syna swého
gednorozeného dal aby každý, kdož wčřj w nřho,
nezahynul, ale mčl žťwot wěčný. (Zan 3,16)

Zagisté Bůh wKrčstU smjřil swťt ďseban
l. Kor 5, 19)

skrťstUš gedUaU za hťjchy nasse ujmřel,
sprawedliwý za nefprawcdliwé, aby něcď občtonx
wal BohU. (l. Petr Z, 15.)

Qnť (Krťstnš) gest obět slčtowúnj za hťjchy
nasse, ale i za hřjchy cplěboswťta. (l. Jan 2, 2.)

M o d l i t b a.
„ Tobě, b Bože! wzdčxwčxmdjky neywraUc:

něgssj, že gsi mně a wssem wěrjcjm orawau
cestU do wťčného kralowstwj okazal; neboť žč:
wot gest cesta nasse, a kdybyď tn nebyl nč:m
okúzal, kUdy cesta kU wťčnemU blahoslawenstwj
wede, kdož by sedo to byl staral. Nch gak by
mnozj pozadU zůstali, kdybyš Ty, o Bane! před
Uúmi nebyl ssel. Eihle, až posUd gfme Uad
mjrn liknawj a nedbalj, aťkoli skUtky twé gsme
widčlč a řeči twé slysseli, ach co by se bylo
znáď stalo, kdybyď Ty nč:m nebyl cestU okúzal
do wěčnosti. Protož, o Pane! nezawrhng nč:ů;
krjž Twůg wodiž núš po wsseckydny žiwota
nasseho; až se núm koncčnť dostane té odměny,
kteréž ugcdiné wěrným núsledowč:njm Tebe doo
gjtčlze, genž š Otcem a DUchem Swatým geden
Bůh gsi po wssecky wěky wřkůw. Nmene
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Téhož dnc :

Swaté Jnlith.
N. 303e

Sw. Zulčtta pochcizela z gedné z neysslecheta
nťgssjch rodin Cesaregfkých w Kappadocčč. Bylať
welmi mohowitú, pťi tom wssak welmč nč:božnč:
leťesťanka a k chUdým na neyweyš milosrdnčl a
dobrotčwň. Gistý občan Cefarcgský, kterýž si
byl auskokem a núsiljm mnoho statků nafhro:
mč:ždil, obracel giž dčnono lakotné zraky swé
po bohatstijulťttčnč, ale gak segeho zmocnitč,
newťdťl. Když se ale dowťděl, že JUlčtta wya
znédwč: wjru křesťanskau, pťiwlastnil si zponee
nňhla gegj polnosti, dwory, čelčxde i dobytek
i ostatnj mohowitost, wťda, že křesianéoneradi
pťcd aUřady pohanskýmč žalowali, a že úkazem
cjsařským wssech občanských prúw zbawenč bylč.
By si pak nesprawedliwč nabytého gmčnj úplnť

upogčstil, hledčl si núklonnost saudcowu hognýmč
dary zjskati. w dNad lakomce nčc nenj nex
sslcchetnťgssjho.e (Sťr. 10, 9.čd J nezmeylťl fe
lakomec Ušdůměnj swém, neboť Julčtta pamčtl
liwa slow Bčmč, řkaucjho: ě)TomU, kdož se
8 chaU chce saudčtč, a sukni twaU wzjti, nech
mu i plčxsstče; (Mat. Z, 46.) smissela bezprúwj
Učinčné pokUd gen mohla, š neywětssj trpťlťu
wostj, a teprw prúwa swého a auťadu wyhleu
dč:wali fe gala, když sama do pkeweliké naUze
padla. Když gednčxnj před saudem nastalo a

Julitta nezwratnými důwody dokúzala, žc nc:
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sprawedlčwč a hanebnť o gměnj fwé olaUpená
byla, tU wystaupil lakomec onen protč nj, a
gal se doklúdati, že faud dle zúkonů žalobU tU
ani přigmaUti nesmj, an nikdo proti občanU při
wéstč nemůže, kdo neobětuge bohům cš“sařským,
a kdo gsa kťesťanem wjry kťesťanské se neodš
řjkú. J Uznal porUssený saudce za prawau
númjtkU tuto a wyzýwal žalobnicč, aby se od:
přisúhla wjry křesianské, pakli chce účastna býtč
ochrany zčlkona: pakli nechce, že dle neynowěga
ssjch rozkazů cjsaťských gakožro nepoctiwčl ofoba
odmrsstčna bude. Spolu prručil přinéstikadidlo
a zžawč Uhlj, aby Jnlitta hned bohům obč:
towala.

Než w srdci sw. Julčtty byla hluboko
wsstjpenú slowa Ježjssowa. :,Co gest platno
člowčku, by pak wssecken swčxtzjskal ale na swé
dUssi sskodu trpěl? (Mat. 16, 26.) Bročež
nedadauc se zastrassčti slowy saudcowými, srd:
natč odpowědčla: xNadčgi ať to stogj žiwot
můg, raděgi ať ztratjm wssecken statek swůg,
ano ať se znččj toto tčlo mé, než abych Boha
Stwočitele swého gediným slowem Urazila.em
ddMaudrě srdce a rozmnné zdržowatč se bude
od hřjchU, a w skutcjch sprawedlnosti mjti bude
prospčch.e (Eccl. 3, 32.) Kteťjž se bogj Pčma:
dotazowatť se bUdaU na ty wěci, kteréž dobro:
ljbezné gsaU gemu; a leteřjžgeg milngj, naplnčnč
budau zúkonem geho. Ktrřjž fe bogj Pčma,
pťiprawj srdce swč: a před obličegem geho Uo:
swčtj dUssj swých. (E.ccl. 2, 19. 20.) Tato

qc
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hrdčnskéc myslj swaté swědkyně Krčstomy roznž:
tčla hněw a wžtek saUdce, fterý nynj gegj zňa
hubUj hledal. Qna pak wzdčxwala. neywřelegssj
djky BohU za tU mxčlost: že si pomjgegj,cj,m bou
hatstwjm zjskati může statky wěčné, neboť wč:
dčla, že se gj odegme zemč, aby dosčchla rčxge;
že za UepoctčwaU prohlčlssenú bude, aby za hodnU
korUny nebeské Užnúna byla; že ohawnč mrskúna
bUde a žiwota zbawena, aby slčxwonebesié do:
scihla. u xGak gest weliké množstwj sladkosti
twě, Hospodčne, kteraUž gsi schowal bogjcjm se
tebe. (Zalm 80, 20.) U tebe gest stUdnčce ži:
wota, a w swčtle twém Uzřjme swčtla.e: (Zalm
ZZ, 10.) u Bročež na dcilssj otňzky ani nex
odpowjdala gčnčckche, než: dGsem služebnice
Krčstowa!(( dčxwagjc tjm zřegmč na gewo ossklč:
wost swaU proti wssem, ktečj gi Krista zapťjti
nUtilč. Tčmč odpowčdmi rozzlobený saudce od:
saUdčl gč wssech statkú č hrdla. Mělať Upúlena
býrť. u

Sotwa že saUd nad nj wyřant, chwč:tala
rekyně křesťanskč: 8 horancj taužebnostj na po:
prawisstč, gakoby gj tam neywětssj rozkoš oče:
kúwala. Gegj twčxřa postawa, gegj ťeči a nařdxr
obyčegnč: ččlost gewila Ueywyšssj wnitřnj radost.
K žemim na bljzkn messkagjcjm prawila ďe swa:
tým nadssenjm: dGelč pro fwataU wer trpčti
tťeba, nebUď:e nesmčlé a wrtkawé, předstjragjce
slabost ženskan. Gsmeť z té samé hmoty Udč:
lčmy gako mužč, a gako oni gsme kobrazn Bou
žij stwoťeny. Zenu gako mUže Učinil stwo:
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ritel ctnosti schonnU Gaký medle to také diw!
Zdaž negsme we wssem prijzné mUžům? a
když Bůh ženu stworil newzal toliko maso ale
č kosti mUže To nčxm bUdiž naUčenjm, že i
my ženy, tak galeo mužč stúlost u wjre a trpě:
liwost w sauženj BohU ;a občr pťčnassetimame a

Při pohledU na plapolagjcj hranici rozu
njtila se gegj radost a neohroženost gesstč che,
iwyssinUla se na nt galeo na slkwřlé lože fwae
tebnj. TU obgal plamen tělo gegj, a dUsse odee:
brala fe w pokogi do ťjsse nebeské. Třlo zů:
stalo w plčxpolagjcjm plamenu neporUssené. J
wzali ge křefťané a pohřbilč w předsjni hlaw:
njho chrňmu městskébo. UmUčenj gegj stalo fe
r. 803. Sw. Basiliuš zawjrčx chwalořečswaU
na swěticč tUto slowy nčlsledUgjcjmč: dNUže,
mUžowé, nebUďte slabssj žen w hcigenj wjry;
a wy ženw hleďte pewně na pťjklad wúm pťcd:
ložený; stůgre pewně a zmužile U wjře a ctnosti,
a dokažte skutky swými, že wčlm stabost nepře:
kcižj wykoněcwati wsselileé ctnosti.e

Nozgjmčxnj.

Yčkoli tčžko gest býti bohatým a bohatstwj
nemčlowati a neužjwati geho kzlému, oplýwati
noklady a býtť chUdý duchcm; obcowati we swětč
swůdném a pokaženém, a newinnosti a ctnosti
nepotratiti; nic ménč milosij Božj gest to wěc
wsxedcr možmi, gak na fw Juliltč widěti lzte.
Nrawda sice, že bohúčowé mnoho pťekéežrk.
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magj na cestě fpasenj: ledo ale chce, tomu
bohatstwj množstwj prostředků k spasenj po:
dúwá. Bohčxč múže wčxžnostj swau mnoho zlé:
mU pťedegjti, mnoho dobrého způsobiti. W grho
rUce ležj čafnú i wččnčx blaženost mnohých lidj.
Kolčk slž může bohatec osnssitč, kolika bjdňkům
pomocč, kolčk zarmaucených potěfsiti! Kdyby bo:
húčowé fwé powinnosti swčdomčtč plnilť, které
fwatě núboženstwj od nich žňdú; kdyby nrwčxsili
srdce i dUssi na mamon swčtský, kdyby nehle:
dčli, gsaUce bez toho gčž bohatj, gmčnj fwého
gesstě rožmnožowati a rozfsiřowati; oť žrby tak
welké bjdy na swětč nebylo, oč žeby mnohý
kčasnémU iwččnémU spasenj přissel, který nynj
časnč i wččnč zahyne. Kdo mage gměnj a
zbožj požemské, ho dle wůle Bčmč neUžjwč:: tenť
nemůže smtlowúnj Božjho čekatč. Brotož prawj
taleé swatý Cyprian: ))Chudý nechť widj, že
dobrodčgný a bohatý gsi; nUžný Uechť fe žčwj
twým gmčnjm. Uklúdey bohatstwj swého pťedeu
wssjm U Boha; krm chndébo Krista, kupug si
modlčtby giných, ať stanrš sc aučasten žaslibenj
Krčstowých. Ukrýwey a chowey poklady swé
tam, kdc gčch žúdný zloděg newykopčx, kam fe
žňdný žčakeťnjkneodwúžj.a Magjť owssem bo:
hatj a možnj lčdč powinnosti k chndým, kdo
ale chUd g.sa se domýsslj, že na statek a zbožj
foběchtčwých bohúčů sčxhnaUti může, kdykoli gim
pohrdagj: tenť gest člowčk newěřjcj a laUpržnjk,
gednak že nedaufč: w Boha, the wesskerého
stwoťenj, agednak že č giného o statek olUpUge
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aby fúm zbohatl. Bročež kdokoli nčco mčx, Ue:
zapomjney na slowa pjfem swatých, kterúžto dj:

Blahoslawený bohatý, kterýž nalexzen gest
bez posskery a kterýž po zlatU nepostanpčl,
aniž danal w penčzjch a w pokladech. Kdo gesk
ten, a bUdeme geg chwúlslč, nebo Učinil dině
wčci w žiwotč swčm. Kdo gest kussený wtom,
a dokonalý nalržen gesť,bUdeť gemu slúwa wččnčl:
kdo mohl pťestaUpitť a nepřestaUpil, i zle činiti
a nečinčl. Brotož Utwrzeno gest zbožj geho
w BČUU, a almUžny geho wnprawowali bUde
wsselikéshromč:ždťnj fwatých. (Sťrach 31, 8md 10).

Ze statkU swého dčewey almUžnU, a neod:
wracng twčxťč swé od žčxdného chndého: nebo
tak bUde, že č od tebe nebudeť odwrčxcenú twúř
Búnč. Kterak bUdeš moci, tak bUď milosrdný;
bUdešuli mjti mnoho, dňwey mnoho: gestliže
mčxlo mjtč bndeš, také i z múla rčtd UdělUg.
(Tob. 4, 7ue9.)

Bohatým tohoto sročta přikazug, ať negsaU
wysokomyslnj, anč nedanagj w negistém zbožj,
ale w BohU žiwém, ktrrýž dč:wčl nňm wssecky
wťcť hognč kU dožjwúUj. Y ať dobťe činj, a
bohatnaU w dobrých skntcjch, a snadnč ať Udť:
lUgj a zdčlugj se, a tak ať sobč poklécdagj záo
klad dobrý kčasn bUdachmU, aby dosčlhlčpra:
wčho žťwota. (l. Tim. 6, 17xn19.)

Dčleyte sobč pytljky, kterýž newetssegj, po:
klad, kterýž nehyne w nebesjch, kdežto zlodčg se
nepřiblčžUge, aniž mol kazj. (LUk. 12, ZZ.)



852 Čermeneo.

ČNodlčtbal

Q Bože! ochranče danfagjcjch m Tebe, bez
nčhož nčc nenj dobrého, nic fwatého, rozmnožiž
nad númi mťlofrdenstwj swého, abychom Twau
zprňwaU a wedenjm statkň oozemských tak Užj:
walč, bychom wěčných neztratilč. Sfrze Bčma
nasseho. Nmen.

Dnessnjlxo dne se takč fwětj swátek: W ?lfrickém měňě
TUturbu swatých panen a mučednic Martnn,d, Donatelly a Se:
kundh; w Umbrii fw. Nnssina, ǧuUčed.; w Blntisiodoru sw. Urfa
bisknpa: f:o. Jana, wogina w Nesku; sw. Teremia, wy;nawače
w Yemilii: fwd Hatbedranda, opata w Yntwerpiř a ma g. fwd

31„

Swatého Jǧnacia.
R. 1556.

Sw. Jǧnac, zakladatel zúkona JrfUčtského,
narodčl fe r. l491 na zčamkULoyola w Špa:
nělské kragčně GUipUškoa ležjcjm. Geho otec
byl Don Bertram, pčan na Qǧner a Loyole,
matka Marča Saez de Balda. Jingo, tak
se Jǧnac wlastně gmenowal, ncymladssj z gede:
núcti djtek Bertramowých, bhl pčknč rostlého
těla, ohniwého dUcha, sslechetné mysli, a ač nad
mjru prchlý a ctižčldostiwý, nic ménč ku podin
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wljdný a dobromyslný, nesslechetnosti něgaké
aneb podlostč auplně neschopný. Byl mladjk
gen po wěcech wysokých a wžnessených taužjcj,
a cjle swého wssj silaU dogjtť hledčcj, gako snad
nikdo giný.e

Zǧnac dostal fe w mlúdj ke dworU Fer:
dinanda 7., krňle Špančlského, brzo wssakzhnnu
siw si žčwot dwořanský, wstaupčl do wqgska
prúwč w ty doby, w které slč:wa wogsk Spap
nělských Ua neyweýš kwetla. Zǧnac wyzname:
nciwal se nadobyčegnau Udatnostj a neménč
welkaU dobrotiwostj a welikomyslnostj. Kde byl
gaký spor a nedorozUmněnj, tam byl také
Zǧnac rownage a mjře. Dusse geho tak byla,
čista od wssj žisstnostč, žr ze ,žúdné kořťsti
sobě anč toho Ueymenssjho nčkdy nepodržel. Me
tenlerňte nebyla wjra spasitelnč: wesskeraU pod:
statU geho prončkla, anť gediné gen pro marUaU
slňwU a pro radosťč swčtské žiw byl, ačkolť
wěrný a Upřjmný katoljk, až ho konečně pro:
zřetelnost Božskei z wer swčtského wytrhla a
bogownjka zněho si Učťnila neyzxnnžilegsiťho,
neydokonalegssjho pro spasenj dUssj.

Zǧnac powznesl se Udatnostj až za weli:
tele pewnosti Pampelonské. NokU 1521 wy:
pUkla wálka mezi Karlem M krčclem sspančle
ským a Frantisskem l., krňlem francanzským,
z nichž leaždý cjsařem Německým býti chtěl.
Wogsko francauzské wtrhlo přeš hory Pyrex
negské do Špančl, a oblehlo pewné městoPamr
pelUnU. Hrdinsky brémil gt Jǧnaciuš, a když
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hradby giž pobořcny, postawil fe w čelo boe
gownjků swých na zťjcené zdč proti ňtokU Ue:
přč:tel; ale u prostřed boge poranil geg šřj:
tiwssj se leUš skčxly na lewé noze a kaUle zdčla
roždrtila mu zěcroweň prawau UohU, tak že bež
obrany k zemč klesl. TU ztratťlč bogownjci geho
frdce k dúlssij odporU a wždalť pewnost ne:
přjtelč, ktrrý rančného JǧUacia ze sslechetné
úcty k geho statečnostt na otcowský žňmek geho
přenésti dal Nany geho boly nebezpečné a sla:
bost lakowa, že lékařowé o něm pochybowali, na:
čež před fwatkem sw. aposstolů Petra a Pawla

swatč pomazanj obdržel Nenadale wssak žmi
.zela zimnice, žmčzely bolestť, žmčzela slabost, aled
fmysl fwětský nezmťzel gesstč z dUsse geho, anč
marUa taUha po radostech zemských, neboť wťda,
že zdrcena kofť tčlo geho welčce zohyzďuge, a že
gedUa noha fe kratj: podrobťl fe opčt přebolest
némU léčenj.

Nebežpečensřwj pominulo; ale k úplnénm
Uzdrawenj nlusil gesstč dlauho na loži prodlé:
wati, co mU, gakožto slčxwychtčwémn, netrpčli:
wému swětúku welmi odporno bylo. Zdlauhé
chwjle požúdal opatrawatele swého o zčxbawné
knihy, a když tento žčxdnýchnemčl leromě žiwota
Wana Ježjsse a žiwotů Swatých čjtal w nich
někdy pro Ukracenj chwjle, gakkoli fe mu to
žpočatkU nechUtčlo Čjm dale ale čjtal, tjm
che w tom nalězal oblčby, tak že posléze celé
dny čtenjm žiwotů Swatých trúwčl, rozgjmage
Utrper Krčstowo a hrdinskaU wytrwalost swa:
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tých z lčlsky kU křjžť wsseckU slúwU pozemskaU
občtowawssjch, ano ť neyukrUtnčgssj smrt pod:
stUpUgjcjch. Konečnč fe hnUlo swčdomj geho,
a wnitťnj hlaď ozýwal sc w něm, túzage se:
dCož pak tyš Učinčl pro Spasitele swého a
pro dussi swaU? ečito mUžowé, co tak statně
še swaU tčlesnostj a še swčtem zapčlsili, byli
také lčdé, proč bhch gčx také nemohl to ččnťtč,
co onč Učinili?(( S bolestnými slzami litoroal
nynj předesslého žiwota swěho, a Umjnil si od
té doby žčwu býri dle pťjkladn swatých Mčlost
Božj obdařťla geg zwlússrnj láskaU k pobožnosti,
a kdhž nočnj doby wssecko we snúch pohřjženo
bylo, oansstčl lůžleo swe apřed obrazem matky
Božj wraUcnč se Uiodljwal o přjmlUwU, abh
obdržel mčlost a odpusitěnj hřjchů Přjfně kaa
gjcj skutky fpogowal 8 horliwýmč modlitbamč,
G poklid nebeský wstaupil do srdce geho uo
Etenj Uabožnýchkněh nta fw. Jǧnac
obracer fwě co děkowati, zčehožwiděti,e
ǧak důležita to wčc pro každčnkého člowěka. Me
běda, tisjcerú bčda třm,co naschwalbezbošné knihn
spisUgj, aby gčmčdUsse ltdské w záhubu Uwrhli!
:Kdoby pohorssil gednoho z maličkých tčchto, kteřjž
we mne wčřj, lépeby gemU bylo, aby zawěssen
byl žernow osličj na hrdlo geho, a pohřjženu
byl do hlUbokosti mořské. Bčda swčtu pro pou
horssenj. Mkoli mUsj to býtč, aby přťchčlzelo
pohorssenj: ale wssak bčda tomu člowěkU, skrze
něhož přčchúzjpohorssenj.e (Mat. 18, 6. 7.)

Jšnac Uzdrawiw fe, strogil se fwět opu:
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stiti. Me ačkoli fe tjm co možnú tagil, Uee
Usslo to předc bratra neystarssjho, který geg
leď wssj silau ač marnč we službč swčta udru
žeti se snažil; neboť komu Bůh mluwj do dusse,
ten neslyssj hlasn swňdnébo swěra, řjleage súm
k fobč: dBowjdali mi Ueprawj búsnč, ale ne
gako zaikontwůg.er (Žalm 118, 86.) Na wčkyť
se nczapomenn na sprawedlnosti twé, nrboť
gimi gsi obžiwil mne. Twůgťgsemgčx, spasena
mne učiň, Ueboť sprawedlnosťj twých gsem wn:
hledúwal. Na mne čekagj hťjssnjcč, aby mne
zahUbili, gú pak swčdectwj twú rozwažugi.c
(Werš 93uo95.) Jǧnac opustil tedy otcowskú
dům a cestowal do. klčlssteraMonteferrato. Ce:
stau obnowil wssecka dobréx pčedsewzetj, uččnil
slťb Ustawičné čistotn, a Uzawťel, že cokoli ko:
nati bude, wsse ke cti a sláwč Božj konati
chce. W klčxssteře wyzpowjdal se nčxbožnčmu
a oschenému knězi z celého předesslého žiwota
swého, a radil fe, kterakbn buduach žiwobhtj
zťjditi mřl, aby se BohU ljbilo. W den zwč:
stowémj panny Marie r. 1522 po swatém přiu
gjmčmj zawčsil w oběť kord swůg we chrčmm
Prfmč na gednom piljři U oltňře, rozdal bop
haté ssatstwo swé mezi chudé a odebral se w
odčwn chndého antnjka do sspitúla sw. LUo
kússe w Maurefe, kdežto po dlauhý čaď š kťeu
sťanskau lélskau nemocným posluhowal, a tak
pťstč kagjcj žiwot wedl, že zdrawj geho tjm
welmi seslúblo. Blnilť zagťsté dokonale slowa
Bawla řkachho: dGak gste prwé snažnč wy:
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dúwali audy fwé w službu neččstotča nepra:
wosti, k neprawosti: tak gťž nynj wydaweyte
audy fwe w službu sprawedlnostč ku poswě:
cenj e (Řjm. 6 19) Přjkré a bohabogne obu
cowěmj stalo se přjččnau, že fl lidé wesskeťj
Zǧnacia welice wúžčlč a welkau čest mu prou
kazowali. Což on wčda a marnomyslnostč po:
drobiti se nechtě, opnstil sspitčxl a w geskynť aš
600 honů od města se ukryl, do které pčed
njm nikdo nepťissel. W geskynč této wedl žia
wot pokud možnée bylo skorem gesstě tužssj, Ue:
ustúle se gen modle a chlebem a wodau tolčko
se žiwě. Qwssem že se dřjlčssnci tichost tělesnostč
pťjčila a že negedenkrúte ta mysslénka mn nau
padla: ))Gak budeš mocč takowauco etichost po
50 let fnčlsseti, které fnad gesstě žčw budeš?e
Nwssak Zǧnac zmužiw fe,tqkowé pokussenj wssj
silau přemúhal, řjkage k sobč: dZdaž gsi gedčnan
gen hodinu žiwotem fwým gist? Zdalčž Uenj
Bůh pěmem dnů nassjch? beťbych i 50 gesstě
let žiw byl, zdaž to nmoho pro wěčnost?e
Přč wssem tom ale nebyl prost wnčtřnjho po:
kUssenj trúpenj dUcha; auzkostlčwost přjlčssnú
odegmnla mu č radost nad modlčtbami a kau
gjcnostj, on nemyslil ginak než že wsseobecna
zpowčď geho žúdné platnostč nema, a že ať
činj a činj, wždy Boha gen urúžj Bylť by
si méclem byl zaufal N nic méně nepťestal w
trUchlém stawU swém Púna Boha o milost a
smčlowčmj prositč, a čjm opusstěněgssj býti se
zdčll, tjm pewněgč držel seBoha, tjm horliwěgi
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se modlťl, tjm přjfněgi fe kúl. .Konečnč ale pře:
stalo poknssenjž fwatý mjr a poklid zawjtal do
dnsse a potěssil srdce geho. Tenkrúte naplnčlo
se slowo Božj: ))Kdo nenj zknssen, co Umj?
Kdož Uenj zkussený, mčxlowj; kdo pokUssen nenj,
co wjeťkdo ale přemnoho zkaussjn gest, pln bnde
ussibalftwj..r(Sťrach 34, 9u11.) Qd té doby
co Jǧnacinš pokussenj přemohl a co mjr swatý
na dUssi geho se wylil, sypaly fe milosti Božj
na něho U welikém množstwj, a giž nebylo mn
dostť, že sčUU krúčel cestaU bohUmčlaU, nobrž
také chtěl, aby č gčnj lťdé zahořeli lňskan k
Bohn. Ze ale nad mer tuhčx kagjcnost žiwot
geho podrýwala, alčdU wůbec ljbiti se nemohla,
tedy oststiw geskynč, zmjrnil tnhan kčxzeň,
wynčowal lid zúkonům Božjm a na tom se
Ustanowil, že bez pťesřcšnj kU mrawnémU wzdě:
lčmj člowččenstwa pracowatč bUde. K tomU
konci fepsal qakkoli gesstč U wčdach dnchownjch
nezběhlý, proslawenan knihU :,Q cwččenj duchox
wnjm,(( kterěc w Řjmč tťsstěna a od papeže
Pawla ljl ztwrzena byla, gjžto mnozi Učenja
mudrcowé nad mjru chwúlili.

Nď po roce na to zmocnila fe ho welikú
tanha po swaté šemč. J odebral se do Pa:
lestiny, chtčǧe tam ku chwúle Božj erčťjcjch
na křesťanstwj obracelč. W milostiwém létč
1523 nawsstjwil tam wssecka swatň mjsta 8
neywraUcněgssj pobožnostj. Nle obracenj ne:
wěřjcjch nedařilo se mu, poněwadž ktomu pol
třebné Učersti nemčl. Uznčxwage nedosťatrk
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tento nawréxtťl fe w lednU 1524 přeš Benátky
do Barcelony w tom daUmyslU, že sstUdowati
bUde. Wo dwaU letech ssel odtud na wysoké
sskoly lekale, kdežto fe gen almUžUaU žiwil,
pak do Salamanky a konečně rokU 1528 do
Baťjže, aby tam U wzdťlanj wčdeckém pokraa
čowal. Ra wssech wyfokých sskolúch tčchto bhl
žiw leagjcnč a snažil fe také swé spolužúky obra:
ceti na cestU nábožnostč; začež mnohň proti:
wenstwj fnčxsseti musil.

Dokonaw stUdia swú, Ustanowil spolčitč sr
8 gčnými núbožnými mUži a š nimi aUčinko:
wati kU spňse člowěčenstwa. Prozřetelnost bož:
skú swedla š njm dewřt mladjků, wssech nad:
ssených dUchem geho, z nichž neywýtečněgssj byli;
Frantissek Tawťer, Betr le Eéore a JakUb
Laynez, kteťj slibem se zawúzalč, swčta se odu
ťjci a w Balestinč EwangelčUm zwčstowátč
Slib tento složil na den nanebewzetj panny
Marie r 1584 w Baťjži w leostelena Mont
martre, kdežto Betr le Feore, nedawno na kněž
stwj wyswčcený mssi swatau slaUžil přč njž
wssčckni welebnaU swútost prčgawsse, hlasitč se
zawúzali, že wssecko opUstj, aby pracowali na,
obrácenj nrwčťjcjch Kdybh pak se gčm po roce
nepowedlo do Palestiny se preplawiti, tedy chsčli
gjti do Řjma, a papežč služby swé kU spúse
člowěčenstwa kdekoli občtowati, š tjm doloženjm,
že za dUchownj aUřadowúnj fwé žádných darů
přigjmatč Uebudan.

ij časem onemocnčl sw. JǧnacťUš a
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lékaťi radťli mu, aby pro Uzdrawenj do wlastč
swé fe nawrútil. Jǧnac, laUčc se še saudruhy
swýmč, Uapomjnal gčch, aby slčbům fwým wčrni
zůstali. Když se Uzdrawil, rozdal dědčctwj swé
chUdým, a odessel roku 1536 do Jtalče, kde sc
8 njm ostatnj drUhowé sefsli. be se na úřad
swůg misiončxřský důstogně přčprawili, cwičilč
se w rozličných dobrých skutcjch, chodili do sspil
túlů, Uččlť newčdomé, poslUhowalč nemocným,
přispjwali Umjragjcjm a pochowňwalč mrtwé.
Bo několika měsjcjch poslal Zǧnac druhy swé
do Řjma, kdežlo ge swatý outecPawel lll. la:
skawč přigal a gim powolil, aby se dalč na
!!!ěžstwj poswčtťti, kde chtčgj. Swatý obřad ten
wykonal na Uich biskup papežský, nunciuš Ba:
ralli, biskup Nrbaskú, w gehoš rucc slčb čistoth
a chudoby složili. Nemohauce toho času do
Balestčny se dostati pro wéllku, gižto prúwč
Ejsař a Benňtčané 8 Turky wcdlč: Uzawťeli, že
dle slibu swého do Řjma pčťgdau,. a papeži na
wůli dagj, co 8 nimi Uččniti chce. Jǧnac wy:
dal se 8 dwčma towaryssi le Féorrm a Layu
nezem čhned na cestU, a laskawě přčgatč gsauce,
počalč mlúdež w kťcsťanské wjře wyUčowati a
kč:zanjm na zlepssenj mrawů mrži Řjmany praa
cowalč. Ostatnj druhowé rozdělili se w kraginč
okolo Bčcencč a Berony kúzagjce lidu pokúnj
a zwlússť mlěcdež sstudugjcj na zřetelč magjce.
be rozssjřil a upewnil blahoplodné owoce roy:
Učoroúnj takowého, Ustanowil sw. Jǧnac zalo:
žitč nowý řúd, gehož hlawnjm účelem by bplo
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kU cti a chwčxleBožj pracowati na núbožné
oswťtč člowťčenstwa.

Řč:d tento zřjdil r. 1540 pode gméncm
Towaryšstwa Ježjssowa, a podal prawidla geho
papežč, kterýž ge potwrdil. Na to swolal fwo
Jǧnac saUdrUhy fwé do Řjma, žde siošťlť
w chrčxmčsw. Pawla slawué třč flibh ťeholnj,
knimž gesstť ťtwrtý pťidada, totiž úplné poslul
ssnosti leapapežč, gjmžto sc zawňzali, že wssUdU
půgdau, kamkolč ge núměstek Krčstůw k ducho:
wnjmu účeli powolčl. Pťč té přjležitosti wywoe
lili také snolzakladatele swe“ho, aě wzdorugjcjho,
za prwnjho generúla ťúdu, od UřhožperŽ
kolleg jezuitfkč: w Řjmť wzdťlčma byla. Totot
gest počč:tek znamenitého řádu JesUitského, po
celém swětť proslulého od mnohých nad mjru
cenťného, od gčných přjliš a Ueprňwč nenč:wi:
dčného, gemUž mnohé kraginy swěta wjru kato:
lickan, wjra pak katolickč: ty neyzmužilegssj a
neyučeněgssj zastqwatele ahúgitele pqwinna gesto
Z tohož giž samo sebau wyswjtčx, proč lidé wssj
wjry w Boha, a w Ježjsse .strista Syna geho
i w Ducha swatého prostč, wssemU, což swalého
a božského gest, se fměgjcj, atoliko sebe za Boha,
a kréatký rozum swůǧ za ermylný whdčxwagjcj,
proč, prawjm, lidé ti aptacj wssj silau a wsse:
lčkerými aUskoky pekelnjmč proti tomuto řúdu
bogugj a zničiti geg Usilngj.xee)

e) W tom ohledU zasluhUgj zagisté powssjmnutj flowa .skalwta
na, ťkaucjho: „JesUitč ale, ktcřj nám Uamywýš wzdoa
rugj, magj se bnď pobjll, aneb, nemohlolibp se to pohodlnč
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Brzce se dočkal fw. Jǧnac té radosti, že
se společnost geho ňegen po Ewropě, nýbrž také
w giných djlech swčta rozssjřila. Hned z po:
čč:tku žčxdal krécl PortUǧalský o ssest hlasatelů
wjry k obrčxcenjJndianů; ale fw. Jǧnčxc ne:
mohl mU che poslati nežli dwa, genž byl
Simon ŘodrčgUez a Frantťssekdckaočer, z nichž
prwnj w WorrUǧalU, drUhý w anii tak po:
žehnanť působilč, žeukrúl hned dwč kollege w řjssi
swé zťjdil. Také papež požč:dal UčedlnjkůJǧnau
ciowých za bohosloroce přť sněmU Tridentském,
a cjsať Ferdinand, gakož i gčnčxknjžata chtěli
Zerčry také na biskUpstwj powýssitč. To wssak
bhlo protč wůli sw. zakladatele, který žúdných
wznessených důstogenstwj w řč:dU fwém mjti
nechtěl, a aUdy geho slibem zawčxzal, že nikdo
po hodnostech cjrkewnjch taUžiti nebUde, ančž
gich přigme, kdyby mU podúwčmy byly. Mjsto
hodnostj takowých Uložťl za powinnost wssem
towaryšstwa aUdům wychowčnoúnj mládeže w
prawé Uábožnosti a w zbožnémxUměnj, nařjdiw,
aby mlňdež sskolnj gťm swčřenaU každodenně
na mssi swataU, každý měsjc k sw. přigjmúnj
wodili, Učenj wždy š modlťtbaU počjnali, gi
w pobožnosti, mrawnostč, pokoře a poslUssnosti
cwiččli. Wsse kU wčtssi slčxwč Božj mčlo heslem
býti wsseho mysslenj, wssech ťečj iskutků gegich.
Mezi tjm co towaryssowé se starali“o wzdřlčmj

stúti. whhnatř, dozagčsta ale lžemi ua Utrhánjm potlaččti.“
(Gčurin Upuá ďooan u bor. 15. clo moůo propnšnnáň
0njsinjornm.
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a wychowúnj mléldeže, o obrúcenj neznabohů
na wer a hřjssnjků na pokúnj, pracowal Jǧnčxc
mssemožnč o Ulwrzenj, rozssjřenj a zwelebenj
towaryšstwa. Qn mU dal zúkony přewýborné;
on založil domy, w kterýchž fe židé zdržowali,
chtťcj kU Kristu se obrútiti; on založčl domy
mxo ženy kleslé, chtťcj pokčxnj činiti; on založil
konečnč udomy, do kterých se nemlUwňňtka od
matek swých opusstěná přigjmala; slowem gcho
lčxsiak bližnij byla neunawitelnú, wťdčlať si
wždy rady, wždy pomoci. Chudé podporowati,
nemocným slaUžiti, neumčlé Učili, nessťastné tče
sslti, každémU dobťe činiti bylo mU rozkossj neya
milegssj, prčxcj neysladssj. Gednalo:li fe ale o
fpasenj dusse, tn neznala lúska geho žádných ob:
tjžj, žčxdnýchmezj, pro dUssi bljžnjho bylby pod:
stanpil muka ty Ueytťžssj. Když mU kdosi geden:x
krčxte řekl, že darmo čaš mařj Be hřjssnicemi
weřegnými, ty ženy že se nikdy od frdce nenar
prawj, odpowědčl: xaGen když gim zabránjm
gediné gen noci Boha Určxžeti,rád wssr wyna:
ložjm.ac Qstatnč zprawowalJǧnčxr towaryšstwo
gedině lělsiaU, alúska otewťela mu srdce wssech
fpolUbratrů. Byleli nťkdy nucen kohosipokúrati,
dťlo se to wždy, že kčueúnj to ani neznamenal.

Jǧnác byl mimo to leaždému wzorem ney:
dokonalegssjch ctUostj. Co od giných zachowú:
wčmo mjti chtěl, toť neyprw fčxm co neyfwčdo:
mitěgi zachowúwal. Břč modlilbě býwal wždy
tak šhromč:ždťný , gakoby welebnost eBožj očitč
widřl. xWsse, cožkoli wldčl, hlčlsalo mU Stwoa,

Žčwoep Swacých. xu. Z7 u
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řitele. Wěci neynepatrnegssj zwťstowaly mu
kréasu, maUdrost a moc Božj, a každý čcrwjček,
každň trúwččka khlnboleým rozgjmúnjm ho wedlč.
Neyche powznč:ssela se mnfl grho k Bohu Uo:
hledem na nebesaj Prosož také často řjkčlwal:
:Ach, gak mišernča zdéc se mi země, když k ne:
besům hledjm!e

Zwlússtnjho připomenutj ǧesi bodna geho
pokora. GemU býwalo nenmilegssj každému
slaužitč; a čjm byla služba tčžssj a omrzelegssj,
tjm byla mu mčlegfsi. Qn nepťčgal nikdn žécd:
něho důsřogenstwj cjrkewnjho, on nifdy o fobe
nemlUwil, a ode wssech býti lUpenU, wssem
býti powrhelem bylo mU wčcj neyžňdanřgssj.
Qn byl tať tichý, že se nčkdn nerozhnčwal, že
nčkomu neUbljžil, a že křide gemu Uťinčnan
gen dobrodinjm zplčxcel. On tak tafé wssccko
žčldosti swé UdUsil, a tak přjliš swčtU odemřel,
že dUssi geho ani protiwensiwj a wčci odporné
nezarmaUtily, anč ncnadúlé přjgemné núhody a
Udeilosič gi Uerožwefelčly. W řeči býwal wždp
opalrný, a nčkdy meze nepřestaupil, které nňm
bUď rozum buď lúslea Uklcidň. Kteřj ho bljžrgi
znalč, řjkúwalč o nčm: dže grst muž, co mčxlo
slow nadělň, žr alr co mluwj mčx hlnbokého
smyslU a silh, gjž neodolěxz Geho důwěra
w Boha búwala ořewelčkče,na Boha spoléhal
č w nryobtjžněgssjch wěcech, tak žc geg lidé swťte,
sstj a tčlesnj neopatrnúm a opowúžliwým nazý:
wasi mohli. Důwčra geho wssak nčfdy l,po ne:
zťťamala; neboť Bůl,d gest zpomocnjk daufagjcjm
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w Nťho. To gcst tedy ten swatý Jǧnúc, za:
fladatel towaryšstwa Žežjssowa, kterýž rádi lidé
swělsstj a hřjssnj a newčřjcj prokljnagj.

Patmictc let zastáwal fw. Jǧnác obtjžný
auřad generč:la řúdu, když seslabost těla geho stú:
řjm gčž tak byla roZmnožila, že gedinč taužil po
wlasti nebeské.Když ho lehkú zimnice napadla, pťix
Urawowal se bedliwř ku bljzkému skončmj: gak:
koli lékařowé nemoc ža nebezpečnau ncuznč:wali,
dal se asrocitostmizaopatřiti, a poslal 30. Čerx
wence gednoho z řeholnjch bratrů, aby mu od
napeže auplné odpustlen wyprosil. Následugjcj
Uoc ležel tissc duchem U wytrženj, a před wýx
chodem flUnce pozdwihnuw oči a ruce k nebi,
řekl: ,OJcžjš a Maria!c a twářj gasnaU wy:
pUstil ducha šl. Čerwence 1556 w 65 roce
wěku swého. Tělo geho pohřbeno w chrámU
jesuitském w Řjmě; kdežto geg Bůh tolikerýmč
zč:zrako oslawil, že geg papež PawelM r. 1609
za blahoslaweného, a xŘehoř M. r. 1622 za
swatébo wyhlásil.

Nozgjmňnj.

Sw. Zǧnčxc, dokad byl fwčtáťem, konal
také skutky swčtské, skutky přčrozené: ťdyž ale
obrčxtčw se kBohU milosti Božj aUčasten se
stal, počal konati fkutťy Ducha swatého, skutky
milosti. Mnohý snad tédzati se bude, gaký pak
gest rozdjl mezi skutky pťirozenosti a skUtky mio

losti, anť wssicknč lidé po dobrém taž:žjen e we37
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swých řečjch neb činech k nččemU dobrémU fmť:
řUgj? Q lom překrčxfnťpjsse sw. Tomáš Kem:
denský ro knize lu. kap. 54., odkndž některú
slowa tuto stůgte. dBřirozenost gen pro swůg
Užitek pracnge, a gakéhobn zisku od giného doo
ssla, hledj: milost pak, nikoli coby gj užitečného
a pohodlného, nčbrž coby mnohčm prospčssnčho
bylo, spjsse rozgjmčx. Přirozcnost rňda čest a
Uctťnj přigjmú: mčlost pak wssecku čest a slčxwu
Bohu wťrnč přťpčsuge. Pťirozenost bogj fč za:
hanbenj a potupy: milost pak radUge fe, když
mč: trpčti dohančnj pro gméno Zežjssowo. Bťie
rozenost milUge zahéalku a odpočinntj tčlesné:
milost pak nemůže zahúleti, ale rčxda na febe
prňci přigjmň. Přirozenost žúdei obzwlňsstnj a
dťkné wěci mjti, a sspatných i wssrdnjch fe hrozj:
milost nak kochň se we wčcech nepatrných a
sprostých, w tčžkých sobř nežtčžUge, aniž raUcho
chUdobné obléci se zdráhč:. Přirozenost sobč
časných wčcj hledj, z pozemskčho ziskn se raduge,
ze sskody se rmantj, a pro malé křiwé slowo
se hnťwň: milost wssale oilnčx gsauc wěcj gen
wřčných, na časné fe newěaže; ona se nermautj
nro ztrňtn pozemskan, ani twrdými slowy rož:
bnčwčma nebýwčx: neboť fwůg poklad a radost
swaU w nebi, kde nic nehyne, Ustanowila. Přiu
rozenost gest lakolněe, radřgi bčře nežli dúwč:,
a mslUge gen wěci osobnj a wlastnj: milost
wssak gest dobrotiwá a zdjlnč:, waruge se zwléassn
nosti, na múle pťesťáwěa, a faUdj, že blahosla:
wenčgi gest dčxň nežli brčxtj. Břčrozenost lčbuge
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si we množstwj přútel a přjbuzných, chlnbj se
z urozenosti a rodU wysokého; mocným ljchotj,
bohatým pochlebUge, sobě oak rowným k po:
chwale tleskň: milost wssak raké nepřňteli w lásce
chowá. Břčrozrnost hned sobč ztčžuge na nex
dostatek a obtjžnosti: ale milost statně č chu:
dobU sneissj. Břirozenost wssccko gen k sobě
obracuge, gen pro sebe boguge a trrsce: milost
ale wssecko obracuge k Bohu, odeď ono půu
wodnč pochúzj; onať sobě nic dobrčho nepťče
pisUge, ani hrdě w sebe nedauféx, newadj se,
ani zdanj swcbo nad giné newywyssnge: nébrž
we wsselikém smýssťenj a rozuměnj wččné maUl

drosti a Božskémn rozeznčmj se podúwň. e Tak
a podobně pjsse swatý Tomaš Kempenský a to
wssjm prawrm, neboť řeči geho i pjsma swatčx
potwrzugj, genž dj:

DUchem choďte a žňdosti těla newykonúte.
lNebo tčlo žeidčxproti dUchU: dnch pak proti

tčlu; tyto zagisté wčci wespolek fe fobě protiwj..
dewnjť gsau skutkowě tčla, genž gsau: cizoa
ložstwo, smilstwo, nečistota, nestydatost, chlip:
nost, modloslUžebnost, trčxwenj, nepřátelstwj,
swarowč, nenčlwisti, hnčwowč, wady, různice,
roty, zawisti, wraždy, opilstwj, hodowúnj,atčm
podobnč wěcč Qwoce Uak dncha gest: lúska,
radost, pokog, trpěliwost, dobrotiwost, dobrota,
dlaUhočekécnj, tichost, wčrnost, mjrnost, ždrželi:
wost, čistota. Gsme:li tedy duchem žiwi, duchem
i choďmea(Gallat. 5, 17.u25).
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Modlitba.
Hospodčne, Bože můg! genž gsi mne stwoa

čil k obrazU a k podobenstwj fwémU, propůgč
mi té milosti, leterau si mi lak welčkaU a kspar
senj potřebnau býti Ukč:zal, abych přemohl swau
přirozenost na neywýš porUssenaU, kterčxž mne
k hřjchům a k zahynmj zawčxdj. Snažnč pro:
sjm, Pane! Učiň ať nalean milost tUto pťed
očima Twýma, neboť dosťi mčxm na mčlosti
Twé, bych pak i giných wěcj neobdršel, gakých
pťirozcnost žúdč:. Bychť i pokaussen byl a se:
wřcn zúrmutky mnohými, nebUdu zlých wčcj
se búti, když tee mnaU bude mčlost twň. Qnať
gest sjla mčx, ona radost i pomoc Udjlj! Gestiť
mocněgssj nad wssecky nepřátely, a maUdřegssj
nad mUdrce wssccky! Qnať gest mčstrynť
prqwdy, učitelkynč kúzně, swčtlo srdce; ona
w auzkosti tčssj, zapUnge smUtele, bčlzeň odgjmčx,
pobožUost kogj a rozwolňUgr slzy. Což gsemd
bez nj, než dťcwo sUché a powrhel neUžitečnú,
leterýž mň wywržen býtie? Kěž tedy twá mčlost,
Bane! mne wždycky předchčxzj i wssUde dopro:
wňzj! Kéž Učinj, abych bez Ustúnj pilen byl
siutkůw dobrých, skrze Ježjsse Krčsta, Syna
Twého, Pčma a Spasitele nasscho. ?lmen.

i Na dnessni den padča takč fwátek: W Cesareř sw. Fabřa,
wucedujka; w Medtolánu sw. .skaluneria, bisiupa„ mučcd.;
w Synnadě sw. mučednjků: Demokrita, Sckunda Dionhsia;
dRawennč snojGermána bistupa Bntčsiodorenskébo;wTagastu
w ertce sw. Firma, bisiupa; w Senie, Tustanfkém městě swu
Jaua Kolumbjna a m. ga fwa
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