Crrwrm.
1.

Žiwot sw. FortUnata,
snčǧr.

, Q swatém FortUnatU zachowala fe nám
tojl,lfo nepatrnň zpráwa. Byl ForlUnat fnčzcm
Přl kosťele Turrťtanském, kterýž asi 12 mil od
mťsta Spoleta w papežskézemiležj. Nč powinnosti
stawU swého co neyswčdomčrčgčplnil a zachowčn
wal, Uechtělpřrdce nikomU obtjžným býti , ale gako
sw. Wawel pracj rUkaU fwých sebe žiwťl. N že
bhl !mUžem střjdmým, w chudobč si lijgjcjm,
mnoho mU z prčlce whbýwalo,
což Ua chUdé
wssecko obracel,

kteréž č žiwil i ssatil č wssemi

gťnými potťebnoskmi dostatečnč zaopatřowal.
Kdož dčlú zemi fwaU, nafycrn bude chlebem:
ale kdož nč:sleque zahúlky, blňzen gest. (Břjsl.

12, 11.)
Lln gednoho

dne prč:wč na

polč swaU

prcicj odbýwal, wyworal dwa penjze. Po nč:
gaké chwjlč wzal se tU Uěgaťý člowěk, snúžUť o

almUžnU žúdagjcj.

Fortnnatuš

nemage ničeho

U sebe, coby dč:rť mohl a na nalezené penjze
nepamatUge, ponúzal žebřjcjho cťzčncedo domU
ťka, že hned přigde a ňčco mU dci; tento ale
Žlwotp Swatých ul.
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Čerwen.

wolal tjm horliwěgi: dPomoz mi slUžebnjčeBožj !e
TU Upamaxtowow se FortUnat

na swůg Učxlez,

wyňal penjzeaprosjrjmr: gr dúwal: :Wezmi,e
ťka, dbratťe tyto penjze a kUp si, čeho potře:
bUgeš.e Y ay penjze zaleskly se w rUce geho
gako zlato. S welčkaU srdečnostj nUtil mUž
Božj cizince, aby wzal co mU Bůh sč:m UsaUn
dil, a zbawčw fc tak nalezených penčz, w prúci
swé pokračowal. ))Kdo dúwň chUdémU, UebU:
deť UUziti: ale kdož nedbň na prosjcjho, trpěri
bUde nedostatek;š: (Přjsl. 28, 27.) wa kdož se
smčlowúwč: nad chUdým, gako na aUrok půgčUr
ge HospodinU, a onť za dobrodčnj odplatj geu
mU.(c (Přjsl. 19, 17.) To také Žhledal a

kusil sw. FortUnat; neboť bylo požehminj Božj
8 njm do wssecky dny žčwota geho, poněwadž
dobře ťinč sklúdal si poklady w nebč a kdež
geho poklad byl, tam také srdce swé mčl, dox
stal také za odmťml krcilowstwj nebeské.

Nozgjmčanj.
Yč Uúm žťwot fw. FortUnata kněze genz ččxstč
gest znčxm, nic ménč můžeme se pťec z nčho nč:
čemU UaUčiti, nač obyčegnč nikdo pozor Uedč:wň,

totiž, že tento swatý za žiwa almUžnU chUdým
Udělowal a gčnčxkdobťe gim činil, neodklňdagc
š tjm až na okamženj smrti; dobťe wčda, že
zlato a stťjbro a ginč zbožj nčc Ueprospěge mU
w hodčnč fmrti. W tom ohledU z cela ginúk
smeyssel, než mnozj lidé za nasseho wěkU, kteřjž

Sw. Fortlmat.

Z

za žiwa gen lakotj a šhrabUgj, na chUdého
a na giné skUtky dobré Uedbagjce. Mysljť sice,
že rosse zaš dobře bude, když gen po smrti
drahně peUěz ústawům aneb pro chUdé a t. d.
odkúžj. Taci lčdé fe podobagj hodownjkům,
kteřj pťesytiwssc se, wssemi krmp pohrdagj.
Ba to nenj žčdečx welkň wčc, když to daa
rUgeš, což š sebaU wzjti aneb čeho dčle
Užjwati Uemůžeš, a co chtčg neb Uechřčg zancs
chati musjš. Bohu gest owssem každci almU:
žna wzúcnú, wzčxcněgssj ale gedeU penjz za žiwa
nežlč sto pcnčž po smrti, an che hledj Ua
aUmysl dčxrce Uežli na dar.
N kdo mci lepssj

aumysl, len:li, co ža žiwa dobrotiwým se pro:
kažuge: čili ten, kdož auzkostj fmrtč teprw sstč:
drým se stúwéc? Nch, gak mUozj gfaU, kteťjž
ža žiwa k chUdúm, gež pťed očima mčlč, twrdj
a Urmilosrdnj bpli, a we wssech wčcech ge za:
nedbčxwali, poslednj ale wůlj swaU chudé žao:
patřiti pťikazugj, ano i o ty staratč fe chtčgj,
kteťjž w budachch stoletjch teprwa žťwi bUdaU.

Mysljte,

že ti a tacj z dobrého aumysln a z

čisté lčxsky k PěxnU a k bljžnjmu tak mčlofrde

gfaU? u Brawjm wčxm, že kdož za žiwa
chudé pro lakomost swau zanedbécwal a teprw
w hodiUce fmrti na Uě wzpomjnčx, prawjm wěcm,
že by ani pťč smrtč chUdým ničeho ze zbožj

fwého erdfúzal,

kdyby ho déle požjwati mohl;

poUěwadž alelakomci Uieehož š febau Uemohau
wzjti, chtěgj mjti aspoň po smjrti dobrau po:
wěst, o njž fe ža žťwa Uestarali. Blňžni, oko
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Čekwena

lidské owssem klamaU, ale Boha neoklamaU.
Kdož by mčl statek tohoto swčta, a wťdčlby
bratra swého, an nauzi trpj a žawřelby stře:
wa swéc před Ujm:

ktcrak láska Božj zůstúwěc

w nčm? (l. Jan.

Z, 17.)

Repowžbužugeolč

wciš k mčlosrdenstwj bjda hlad a nahota chu:
dych, kteréž pťed sebaU widjte: kdo Uwčťj, že
š wamč hmxla Uauže chudúch, kterež nikda nruzrj:

te? Či mate snad wělssj důwčrU w gčné lldi,
než w sebe famp, že almUžUa wasse bude fpra:
wedltwč rozdělena? Gakň to possetťlost? YbUď
si, že gťnj lidé skurrčně lépe znagj potťeby chU:
dých, než wy ge žmitc: swčťte gim tedy almu:

žnu, doknď fami na žin gste, a nenechte chu:
dých čekati trprwa na wassi smrt. Q, gak dobře
byloby postarčmo o chudé, kdyby každý bohěcč
radčqi o chUdé wčfu fwého se staral, než o
chudc wěkň budaucjch! Mnohý pak namjtnr,
že fe boqj, aby sam neschudl, gsa k chudým
sstčdrý ša žiwa
Gaka to possetčlost! Mysljš
snad, že ten, geUžpase ptactwo nrbeskaa dawa,
howadům potrawu qegťch,amladým krfawcům,
oč kťťčj k nčmu (Zalm 146): !Uysljš, že ten
tebe opUsij, kdyžby ǧsi pasl syny geho? Malé
wjro, proč pochybUgrš? GU opatrUý slce, ale
bežbožný; nrboť fdož ťxohabognýmgest, důwě:
řUge sr w Boha, gest sstčdrý k chndúm a o

žbožj fwé se nebogj: Či nedj Bůh: :Daweyte
a deino wcim bude; (Luk.6 ,.38) kdo dawa
chndému, nrbudr nauzi trpětč, (Pťjsl.28, 27);
křož fe smilowňwčx nad chndým, na aUrok půg:

Sw. Fortmtat.
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čugc HofpodinU, a onť za dobrodčnj odplatj
gemUe (Přjsl. 19, 17.) N neprawj:li také:
deo skaupě rozsjwú, skaupč i žjti bude? a
kdož rozsjwčl w požehnčmjch, z požehnčxnj č žjtč

bUde. Ten pak, kterýž dčchi sjmč rozsjwagjcje
mU i chléb k gcdenj, dci a rožmnožj fjmě wassea?

(ll Kor 9 6 10)

Proč tedy mage lakowa

žasljbenj, proč sc strachugcš? Kdybyš něgaké
řjženj mel še Zčdem a PUblčkancm, a obdrž elu
byš od něho zňpčš, i wěřilbyš mu; a hle Bůh
sliby swé zapsal w pjfma swatú, a ty mU ne:
wčřjš? J nehanjm opatrnost, gen kdyby se
řjdila rozUmem, a nčkolť třlesnostj; neboť bý:
wécme skaupj grdom k chUdým: kmasnostem
ale a rozmařilostem fwým býwúme přjlčš sstčdřj.
N protož radjm tobč: čiň chudým dobře gak
můžeš, na nčc swětského se neohlédage, a co
chceš aby gčnj za tebe činčli, fnaž se radčgč
ťinčtč sam
Nebo kdybyš k zatracenj přigjtť d
měl, co ti profpěge twň poslednj wůlr a almužnn,
gčmiž fe ža žčwa od zatracenj wykaupčtč můžeš
Nežpoléheo se na přately swé, nebo čeho tn
sčlm neččnjš gak oni za tebe ččnčtčbudau?
Lépe gest časnč o sebe samého fe starati, než
pozdě bycha hončtč. Dawey zbožj swého, pokud
twé gest, po smrti twým gťž nebude; gčnj bu:
dau gjm wlčxdnaUtia snad ani wůlj twau se nebu:

daU sprawowali
Blahoslawený, klerýž rozumj nad nuzným
a chudým,

w den zlý wyswobodj geg Hospo:

din. (Zalm 40 1.)
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Čerwen.

Před smrtj Uččň dobťe přjlelč swémU a
podle možnostč fwé wztahUge rUkU, dúwey chUn

démU. (Sirach. 14, 13.)
Dáwey chUdémU a osprawedlňUg dussč
fwau. Přcd sleončxnjmswúm čiň sprawedlnost:
nebo w hrobč nenj proč dobýwati žiwnosti.

(Sťrach. 14, 16. 17.)
Ččňte sobě pťňtely ž mamony neprawostč,
aby,

kdyžbystc zemťclč, přťgalč wčxš do wččných

stanů.

(LUk. 16, 9.)

Dokudž

čaš mčxmr, ččňmc dobřc wssechněm,

azwlússtč pak domúcjm wjry. (Gallat. 6, 10.)

Modlčtba.
Nakloň, prosjm o Bože, na prjmlUwU
fw. Forrunata,
knčze, srdce mé k swčdectwjm

twým a nc k lakomstwj derať

oči mč, aby

ncwiděly marnostč; ale dey, abych widěl a
poznal marnost nad wesskeraU marnost wčtssj,
býti totčž zde na swčtč bohatým, na wččnosti
ale chUdým; zdc wyhledúwati čafnaU chwúlU,
na wččnostč ale w potupč zůstati. Skrze JežU
Krťsta Běma nasseho. Nmen.

Tentýž den:

Zčwot sw. Pamsila,
lněze a mučednjla.
N. 309.

Sw. PamsilUš narodil se w Berytě wc

Sw. Pamsila.
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Fénicii w dle swčta Asii z rodičů wznessených a bo:
hatých. Mage wyborné dary dUcha a pilnost neU:
nachaU, nabyl we wýbornych sskoleichBerytských
tak welikých wčdomosij, že obecna něho gedno ž
přednjch důstogenstwj w mčstč wnesla. Wssak
swčtské wědomosři a pocttwostinebyly što, dUssť
geho wyssjm pošnúnjm roztanženau Utissiti a
Ukogčtč žjšeň po BohU prúhnach.
Temnostč
pobanstroa, lo ftrrýchž žrozen byl a odchowún,
ždčxlo se mU wždy

dčfnčgssj a dčsnčgssj,

a bU:

dily tjm wětssj taUhU po fwětle a po prawdč
w frdcť geho. Y swčtlo, kteréž každého člowč:
ka oswčcnge,

pťichčxzegjcjho na tento

swčt,

ou

swjtilo také temnosti geho a rožplassilo mraky,
oko dUsse geho zastiňUgjcj. PamsilUš fe naučil
totiž žnčxti nčxboženstwj kťesianské a w KristU
Ježjssi nale;! wsse, což mU wsseckn wčdomostť,

a zbožj celého swčta dúti

nemohly. J

opUsťiw

wsse, čcho swět si wčxžj a co milUge, gal se
pjsma swatčx Usřawičnč stUdowati a wesskeren

žiwot dle zňkonů Pčxnč zřjdťti. be
pak we
wjře fwaté se Utwrdil, pUtowal do Nlerandrie
a w slawné sskole Werandrinské, kteraUž tena
krúte řjdčl PieriUš, žúk Qrťgenůw, doplňowal
a zdokonalowal wčdomosti swé o nňboženstwj
KrčstowU. Potom Usadčw sc w Césareť Pa:
lesinské, wedl dokonalý a fwatý žčwot. Zde
si Ustawičnč rozgimal hlUboký a tagný fmysl
pjsem swatých, dal ge š welčkaU pčlnostj na
swůg nčxklad opsatť, a opčsy rozdal núbožným
křefťanům, o kterýchž wěděl, že š prospěchem w
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Čerwen.

Učch čjtati

bUdaU. Zřjdčl zde také weřegnaU
sskolu, w kteréž se pjsma swatú wyklcidala, za:
ložčl welmč pčknaU knihownu, dle sw. Zsidora

Sewillskěho na 30.000

knčh poččtagjrj; on

sepsal také sčxm Umoho kněh, od sw. otců wel:
mč chwcilených, wssak Uazche giž ztracených, a
wedl od té doby, co na lenězstwjposwěcen byl,
welmč pťjkrý a tUhý žiwot. Po rodččjch chU:

dým zdčdčné rozdal gmčnj, a wzdálčw fe od
hlUkU swětského, snažčl se gedťné Spasitelč swě:
mU slaužčtč

a hoplčti gedčné o čest a slúwU

Božj. Dúno pak bylo gemU také Uegenom w
Krčsta wčřťtč, aleč trpčti pro nčho. NokU
lotiž Z07. kúžal ho Urbanuš wlčxdař Balestin:
ský š mnohýmč gčnýmč fťesiany gjti, a že
o geho welifě Učenosti a wýmluwnostč slyssel,
xoowolčl mU na saUdu se hňgiti. Bamsiluš
bčcgil wjru swaU důkazw neypodstatněgssjmi: ale
UrbanUš patťťl k těm lčdem, kteťjž magjce očč,
newidj, a magjce Ussi, neslyssj, gegčchž srdce sc
zatwrdčlo a před prawdaU se zamykč:. Urban fe
chtěl toliko na wýmlnwnostč sw. knčze obwefe:
litč, nikolč ale srdce swě prawdč otewťjtč, a
proto geg wssemožnč nutčl, aby odťeknuw se
Krčsta, modlčxm obětowal; an ale PamsilUš
po wůlč mU w tom Uebyl, kčxžal mU boky o:
strýmč drúpo rozerwatč. Nle žadnčx mUka ne:

byla š to, peanU wjru sw. mUčednjka zwče
klati, tak že wlč:dař hněwem a hanbau šardřn,
nepťemoženého knčze opčt do hnusného žalňťe
Uwrcč rozkúzal, w kterěmž gčž che křesťanů

Slp.. Pawsila.
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wčzelo. Dwe lěta držčm byl u wčzenj k ne:
malěmn prospčchu fpolUwěznů, ktrrěž slowy a
skulky k stčllostč U wjře napomjnal, a aby ra:
dostným srdcem žiwor fwůg za Krista nasazon
wali,wzbuzowal. W čaš wězenj swěho sepsal takě
přčspčnjm Eufebča obranu nčxbožného a Učeného
knčze Qrigena, kleréhož nčkteřj z kacjřstwj nařklč.
W tom ťase byl wlčxdař Urbanu8 z dů,x
stogenstwj swého swržen a pro welké zloččnstwj
z rozkazn cjsaře Ma:imina sťat. Firmilian,
kterýž po něm wlňdU w Palestinč nastaUpil,
nebyl o mnoho lrpssj; neboť také welmi dčwoce
pronč:sledowal křesťany. A trn pohnaw Pam:
sila a Balence a Bawla na saud swůg a
wťda, že u wjře křestanskč stúlj gsau, odsaUdil
ge aby fťatč byli. Balenš byl jčxhen cjrkwc
Jerufalemskě, stařeček welmi welebný, a w pjs:
mech fwatých tak zbčhlý, že ge od slowa k
slowuz pamčtč Umťl; Bawel ale pochčtzel z
Gamine w Paléstčně, a byl upro wjru křesian:
skaU welmč horlťwý.
Kolem saudné stolťce stúlo drčxhné množ:

stwj lidu a mezč nimi byltaké Porfyriuš, slu:
žebnjk, kteréhož sw. Pamsiluš milowal a pěsto:
wal gako wlastnjho syna. N ten Uslyssaw, že
wrlitel geho PamsiluČ hrdla gest odsaužen, pron
sil, aby fr mU powolčlo těla mrtwč: pochowati.
Saude z toho Fčrmilian, že Porfyrču8 ťřesťaa
nem gest, tčlzal se welmč hněwiwč, zdaliby také
křesianem byl? a když teňto přifwědčil, kúzal
ho wlčxdař železnýmť drňpy tak ukrntně dřjtť,
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že holé kostč wčdčtč bylo; a na to gegk Upúlenj
odsaUdčl. Weselan twúťj, gakoby bolesťi anč
nccjtil, Ubjral se swatý tento mučednsk kU hrae
nčci, a anč ústa neotewřew, podstaUpťl bolest:
UaU fmrt. Toliko slowo Ježjš zawznťlo z úst
geho, než dUssi swaU wopUstil. Gistý setnjk
SeleUkUď, rodem š Kappadocče, přčnesl sw.
Bamsilowi nčxwčsstj o smrtť wernčho služebnjka
gcho Porfyrča, a gclikož swatých wyzuaxoačů kťeý
sťjanským poljbenjm pozdrawowal, byl i hned
gat a na to stať. Po. nčm bylč č gťnj gesstč
odprawenčckxe)až i ťúd na sw. Pamsila
pťissel.
To fe wsse dčxlo dne 16. Unora rokU 309.
Na rozkaz wlúdařůw zůstala mrtwčx tato třla

nepohťebena, nrboť mťla býti ootrawaU drawé
zwčťe. Čtyťč dny ležela žde a wssak bez poo
rUssenj; neboť drawéc zwéř nedotkla se gich.
TU teprw podaťilo se křesťanům, odnéstč ge

a počestnč pohřbťti. Gako Urban tak podobnč
Upadl Fčrmčlčan w nemilost cjsařr, od kterčhož
pak k hanebné smrti odsaUšen bjdnč zahynUl.
:RebUď dobře bezbožnému, ančž prodleni bnďte
dnowé geho, ale gako stjn ať pominaU, kteřjž
se nebogj twúťč Hopfpodinowy.c (Kazatel8, 13.)

Rozgjmúnj.
Sw. Pamsiluš čjtal nrtoliko fčlm welmč
bedliwě pjfma fwatú, alr i členj gich giným
radil a ďchwalowal. N w skUtkU nenj nad
ll) Wiz dm 16. Unora Utrprnj sw. Tbeodusa a Jullana.

Sw. Parsila.
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pjsmo swatč dokonalegssj a mim užčtečněgssj i
prospřssněgssj knčhy. sxW tom pjsmť swatém
čjtage, mnohem snčrze náklonnost k marnostem
swťtským Udusjš, cestě ku spascnjpťjmo wedaU:
cj fe naUčjš a pťjkladem swatých we wsseliké
dokonalosti se Utwrdjš. Nebo w pjsmč sroaté.m

mlij

k robč Bůh fúm, a co čťnitč byš měl,

tě wyUčUge a radj. N ty byš nechtčl doslaU:
chati, když Bůh tř radj, anč odpowjdatč, když

k tobč mlij;
Ty byš chtčl očč zawjratč, když
Bůh lwůg zrcadlo ti podčxwú, w ktrrémž by8
widčl wsseckn činy swé, č dobré i zle“? J
odstUp od tebe possetilčr ta mnsslenka! N wssak
pjsma swatčx nesmjš cjstč toliko : dauhé wssc:
tečnosti aneb zwědawostč, ani tolčko Ua swůg

rozum se wzooléhage, sic netolčko nebudeš mjti
žúdnébo UžťtkU, ale č snadno

w blUdy

se zan

molúš, z kterýchž fe dťjwr newypleteš, ledabyš
se nawrčrtťl pokornaU wčraU knčťtelům cjrkwe,
k:eťjž k tomu od Boha Ustanowenč gsaU, aby
ge wykládali. GsaUť Bohužel mnozj, kteťjž
pjfma sw. pilně čjtagj, Uikoli ale proto, abn
cestč:m Božjm se UaUčili a žiwot fwůg napra:
wili: nébrž gediné proto, aby držáni bylč za
Uťcnč a mandré i 8 bohabogné; gsauť také, kteřjž
pjsma swatčr blUdně i mhlnť wyklúdagjcr lehko:
wěrný lťd o wjru pťiprawngj, a w blUd.a w
kacjřstwj UwrhUgj. Tčm zagisté pjsma swatč:
negsaU ku wzdčlč:nj, nébrž k zčthbě, gim ne:

mlij

w nich Bůh, ale.ďúbcl, genž lhúl gr;l od

počňtku. O, křesianskú dUsse, pakli u m me

j2

eČeřwen.

senj twém zúležj, odlož mrzké knjhy, kteréž tč
lidé bezbožnj w tčchto dobách do rukan wstr:
fagj, odlož ge rychle, dťjwe než ged gegich
relaU podstatu twau nakazj, a wezmč radčgč
pjsma swatčx do ruky. W nich čjtry bedliwč,
coš pťeěetla, to si rozgjmey, ěemu neroznmjš,
lo si dey od katol. knčze wyložiti, a pak dle loho
žčwot fwůg řiď a zprawug. W tom čtenj nagdeš
útčchU w zňrmutku, posilU w klesúnj, radu w pochyu

bnostech, powszzenj w liknawosti; m tom čtenj
sc naUčjš maudrostč Božj a opatrnosti swčtskě,
a co a gak w tčchto dobčxch fonati

byš mčl,

zwjš. Tam se Utwrdj twai wjra, rozmnožjse na7
děge, lčlska pak w plamen

njti;

neuhasitelný

se roze

protož také blahoslawj Zalmista

mnže,

kterýž přemeysslj w zč:koně Hospodčnowč

dnem

i Uocj, (Zalm 1, 2.) a Josuowč přčkňzal
Bůh, řka: Nť neodegdc kniha zčxkona tohoto
od úst twých, ale přemysslowatč bUdeš w něm
we dne i w noci, abyš ostťjhal, a ččnil wssecky
wčci, leteréž psňny gsau w nj. Tehdčxž zprawjš

cestU fwau a porozumjš gj. (Jos. 1, 4.)
Kteréžkoli wčcč naosňny gsaU, k nassemU
naUčenj napsěmn gsau: abychom skrze trpčlčr

roostapotčssenj Pjsem naděgemčlč.(ij,

15, 4.)

Wsselťké pjsmo od Boha wdechnnté, uži:
tečné gest k Učenj, k trestúnj, k naprawowúnj,
k wyuěenj sprawedlnosti, aby byl dokonalý čloa
wěk Božj ke wsselifémll skutku dobrému hotoa

wý. (ll. Tim. 3, 16. 17.)
W nichž (w Epčsstolách) někseré wěci 4gsaU

ncfnadnč k ďrozUmněnj, ktcrčžto ncučcnj a nee
Ustawičnj přrwracUgj,
gako č ginčr Pjsma f

swěmu wlastnjmu zahynutj. (ll. Pctr. 3, 16.)
Nozumjšuli, co čteš? uo A fterak mohU
rozumčtč, leč někdo wyložj mnč. (Sfut. 8, 30. 3 l f)

Modlitba.
wačť profjm Pane Bože, oswěť na přj.
mluwu služebnjka swého Pamsila mysl mau,
abych dncm i nocj rozgjmal si sw.zňkon Twůg
a zachowčawal geg

cclým srdcem swým. K
Tobč fe Utjkňm, nauč mne plnťti wůlč Twau:
nebo Bůh můg gsi Ty; dey mi rozUm ať znúm
fwťdecrwj Twčl a cestě sprawedlnostť swé wynč
mnc, a deh mi bňzeň Twau, gcnž počútkem
gest prawé maudrosti; o to prosim skrze Zežja
sscKrista, Syna Twčho, Wčmanasseho. Nmen.
Na dness!:j den oťipadá takč swxitek: w ijč
wemia, mučcde; w YUgustodunu sw. Neweriana.
Bawla,

sw. Zu:
bifkura a

knčšc; ro .skappaďocii sw. Tbeslresia. mučed.; w Egm!a

tě swas. mučernjka Zschhrtona a swz.Firma;
w Yerusii sw.
mučednjsň Felčna a Graciana, wogňku; w Boronči sw. Bro:

lula. bisk. a mučrd.: w leerii fP. Sefunda, mučed.; w
Umbril sw. Crescenciana, wogáka ijskčho a mučednjka, a
sw. FortUnata

kně;e;

w klásstcťe Lerňncnskčm sw. .skaprasla,

opata; w Ttewiru sw. Simeona, mnicha a m. g. sw.

2.

Žiwot fw. Erašma,
biskupa a mnčednška.

R. ZoZ.

Q swatém ErašmU nezachowala se žúdnú
zprč:wa, o kterěžby se pončkud pochybowatč UU
musilo; co wssak o Učm wjme, w krňtkostč

tUto ďestaweno sr nagde. Když ža cjsaťeDio:
klecčana pronňsledowúnj kťesťanůpo dlaUhé pťe:
stčlwce wypUklo, Utrkl sc sw. EraďmUš, bčskUp,
do hor Lčbanských, kdež po nčkterý čaš se Ukrýo

wal, žiw gsa bjdnč a nnznč. TU alc žgeweno
mu, aby se nawrčltil do mčsta swého, do Nna
tiocbče, což také k nrmalému potčssrnj zarmaU:
ccných

kťesťanů

bez odkťadU Uččnčl.

To

Uslyu

ssaw cjfať Dioklecian, kňžal bo i hncd powola:
tč, a sedna na saud, tč:zal se ho, co by byl a

oded by pochazel? Swatý Erašmuš gsa kra:
fný natčle i na dUssč,odpowčdčl, že kťestanem
gest Po tčch slowech pobjžel ho cjfať, aby
bohům wlastenským občtowal, nechcelčbjdnč za:
hynaUtč; načež fwatý báskup frdnasě a pokorně
odpowčdčl: dTohož o cjsaťi bohdú neuččnjm,
abych kamenům a řezbčlm, kterýmž ty sam se
podobčlš, občtowal
Ga tolčko občtUgč BohU
žiwémU, kterýž stwoťil nebe i žemč i moře i
wsse, co w nčch gest TomU gedčnému slaužj

dussc ma; tobč pak po wůli nebudue
Tak žgewně a fmčlé priznňnj se kU wjře

Sw. Craama.
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kťesianské popudilo cjsaře nad mer, tak že bez
průtahU rozkčxzal swatého biskupa holemi bjti,
ostrými klikami boky a prsa geho dřjti, ohněm
pč:liti a ginúk

a gčnčck mUčitť.

To když mUž

Božj wsse trpřliwř snesl, Boha welebě a chwú:
le, byl opčt do wězenj Uwržen. Nle gako drnh:
dy angel Bčmě Prtra aposstola z ruky krwro
žjznčwých Zidů wytrhl: lak také nynj sprostil

Erašma

wězenj, a do Jtalťe ho doprowodil

do mčsta Singodnnum.
Bťestěhowčxnj sw.
Eraďma nemohlo dlaUho tagno zůstatť, a zwlč:ssť
prolo, že drúhné množstwj lčdj, widaUce gcho
swaté obcowčmj a zčlzraky mnohé, kreréž na choo
rých a nemocných konal, od nťho křtjtč se dalo.

To Uslyssaw Marimčanuš rjsař, kterýž tčmikra:
ginami wlč:dl, rozkčxzalErašma postawiti, a sedna
na saUdnaU stolčci, wclmč přjsně se ho tč:zal,
zdali křesťancm gest, a zdaž se modlj kU Kristn,
grhož židé bylč Ukřižowali? Na to když sw.
Erašmuď poswědčťl a ani Ua sliby cjsaře anč
na wýhrůžky nedbal, byl Ueyprw wsselčgak mU:
črn a paku uwězněn. Konrčnč přissrd zčxzračným
zdůsobem na swobodU, umťel we Fo.rmčUm w

Kampanič rokU 303.

Rozgjmč:nj.
Když Uwňžjmc horliwost, ktrrauž wssickni
Swatj wůli Božj zachowč:wali, když Uwňžjmc
trpčlčwost, kteraUž neytčžssj muley podstnpowali,
když konrčnk Uwúžjmc plamenaU lúskU k BohU,
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ČeweUe

kterauž wsselčkerécpokussenj porč:želč; a na opak
když si předstawjme fwaU lčknawost a nedbalost
w službč Božj, fwaU Uetrpřliwost a chaulosťč:
wost w protiwenstwj i sebe menssjm, a koncčnč

i swaU nňklonnost kmarnostem swčtským: tu se
musjme rdjtč stUdem a frdce Uasse mčloby hořem
pukati MlUw křesťanska dnsse, mlUw, co gest
toho pťjčinau, že rwé smeysslenj a gednčmj lak
rozdjlne gest od jmýsslenj a gednanj swatých
a swčtic Božjch? Zdaž newyznawaš také tn
wjru, klerauž oni wyznč:walč; zdaž nenj cjl
twůg tentýž, ku kterémUž oni wssjsilaU spčcha:
lč? Zdaž neslaužjš témuž Bohu, kterémuž oni
slaužilť? Zdaž neužjwaš tčch famých prostředků
a mčlostj, kterýchž oni užjwalč w čaš pokussenj
a protiwenstwj, aneb zdaž giného wůdce maš,

než oni mčlč? u

Či mysljš, že oni byli bez

citu, že byli prosti wssechnarUžiwostj, že nebyli
k zlemU wsseligak pokusscnč, aneb že bog aegčch

snažssj a lehťj byl,

než twe potýkanj!

Nnžc

mluw, b dusse, co gest to za přjččnu, uw že
an oni swatč žiwi byli a den ode dne se ždoo
konalowalč, že tn ustawičnč w hřjssjch wěžjš,
a ani toho ncymenssjho pokussenj pťemoci neo

můžeš?uGá
ouTy

tč powjm, co gest to za přjččnU.

nrkřčžUgeš tčlo še wssemč žč:dostmč geho,

ani křjž swůg na sebe Uebéreš, ty nenawčdjš swč

tla, a milugeš th;
ty nezkaussjš sebe samého, ad
gjš nehodnč z tčla Pč:ně; tobč neumřel fwčtš
žúdostmi geho, ale žigc w audech twých; slo:
wem, wjra twú gest mrtwčl, uwyznč:wč:š ústy,

Sw. Eraďma.
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že Boha znčxš, ale skutky tomu odpjrňš (clš
Tčt. 1, 18); wěťjš gen na čaď, w čaš ale
pokussenj odstUpUgeš. (os Luk 8, 13.) Y protož
kteřjkolč takowj gstr: Wy wssecku péči přiložjce
připogUgte k wjťe fwé ctnost, a ke cnosti U
mčnj, k Uměnj pak zdrželčwost,k zdrželiwostč pak
trpčliwost, ktrpťlčwosti, pak pobožnost,kpobožnosti
pak mčlowánj bratrstwa, k mčlowúnj pak braa
trstwa lčxskUke wssem lčdem... Rebo při kom
nenj tčchto ctnostj, slrpýť gest, a rUkau makage
žapomenuw na očisstčnjswýchstarých čhřjchů.Bro:
tož, bratťj, tjm che snažte fe, abyste skrze dobré
skUtky gistě činčli swé powolúnj a wywolenj;
nebo to ččnjcenehřessjtenikdčx.(U.Pet. 1, Zrum.)
Kdo prawj, že w něm žůstawa (KristUš):
mať gakž on chodčl i tento tak chodčti
Nekralngž hřjch w wassem smrtedlném tčle

tak abnste poslauchalčžadostčgeho (Kor.6,12.)

Modliiba.
Q Bane Jer

Kriste! Tyš mčlostčwčsjlčl

mUčednjky sroé, když zapňsiti mUsili š pohany
rozwzteklenými a korUnowalš ge, když nad pro:
tiwnjky twými swjtťzčli; posilnčž, prosjme, takě
nčxď, když protiwenstwj na núš se walj a
zwlčxsstč mčlostiwě zahag, abychom neklesli, když
ďúbrl, swčt a nasse wlastnj tčlesnost nňš k
dhřjchn lčxkň, tak abychom nad wsselikým poku:
ssenjm swjtčzčwsse, konečnč š swatými mučed:
Ujky twými w nebesjch wěčně koruny dosúhli;

genž gsi žčw a krúlugeš na wřky wčkůw. leen.

18

Cerwell.

Tentýž dcn:

Žiwot fw. mnčednjků Bngdnnfkých

Pothina biskmm, Sankta Matura
Nttala, Blandinh a giných
R 177

Okolo polowčce druhého stoletj Uřčsslo nč:
kolťk mUžů aposstolských, mczč nčmčž Ucyznamc:

nčtčgssj byl Pothčnuš, napotom biskup LUǧdUm
ský, ž kragů wýchodnjch do Gallčc, kamž giž
za čan Nposstolů swčtlo wjry bylo se dostalo.
Qd tě doby rozssťťowalo fe sw. Ewangelimn
wždy dč:l a dčllc a žwlňsstč kwčtaUrj byly cjrkwe
LUǧdUnskč:a Wjdcňskú. WčdaUcc pohané mo:
dloslUžebnost klesatť, rozezlčlčfc na kťesťany tak,
že ge wssecky do gednoho wyhUbčtč Uložčlč, owsscm

newčdaUcc, že aUrodnost a plodnost cjrkwe od
krwawěho pronč:sledowčmj žúwčsj. NokU 177
powstalo nčxhlc krUté pronúsledowčmj, žwlússtč
w obau tčchto mčstcch a mnozj dosčxhlčkorUny
mUčcdnčckéQ krwawém pronasledowčmj tomto
žachowal se lťst, w kterěmž kťcsťané LUǧdUnsstj
cjrkwjm Qlsiatským a Feygickým Utrpenj swě

popisUgj. Dle listU toho bylo saUženj nesmjrně
a mUky neslýchané, ktcrěž pohané una kťcsiany
Uwalowalč. J ncbylč spokogcnč, žc gc z domů
gegich, z lúznj a gčných weřegných mjst wyhnau
li, brúnilč gčm také, aby žčldný z nich
na očč a na swčtlo newychčxzel. Nle milost
Božj wytrhowala mdlegssjznebezpečenstwj; proti

Šw. Pothina :c.
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mocnostč ale nepřátelské postawila muže, kteřjž
co pewnj slaupowé Uécbčhůmďcibla se opjralč a
wzdorowalť. Snesliť
trpčliwč wsselikau po:

tupU a muky, a dňwalč takowau srdnatost na
gewo, kterciž toliko do lčch dussj se nalézň, kte:
réž se přeswčdčily, že Uegsau hodnci Utrpenj nyx
Uěgssjho wčkU oně budaucj slciwy, kterňž fe mň
zgewiti w nčxš.
Neyprw obořčla se na Uě rozwztcklenň
lůza, a tlaukla ge, ssmeykala po Ulicjch, kame:

nowala, olupowala a do žalařů húžela a gčné
kťčwdy gčm činčla, tať gak gj radila rozpúsanú
nenáwčst, neboť Uebylo, kdoby se gčch byl ugal
aneb zastal. Když cjsařský wyslancc a sUdj
(leǧat) do LUǧdUnUm přčssel, zdňlo se, že pakli
ne mjrnčgi, aspoň swčdomčtčgi š křesťany na:
klúdati sc bude. J byli wssčcknť,kleřjž we wč:
zenj byli, Ua saud geho postawenč. N wssak
an také muž tento Ukrutnč 8 Učmč gednal, po:
wstal gcden křesianský mlúdenec Betiuš Epaǧa:

thuš a fwatým hněwem roznjcen žúdal o dowo:
lenj, aby za křesiany mluwitč smčl. Byl ale
mlúdenec pln lúsky k Bohu a k bližUjmu a tak
čistého obcowčmj, že na wzdor mladému wčkU
o nčm se ťjcť moblo, gako o Zachariécssč: že cho:
dčl we wssech přikúzanjch a sprawedlnostech Púnč

bez auhony. Geho srdce plamllo horliwostj o
čcst Božj, a o zagaté kťesťany staral fe neUnan
wcně a Ustawččnř. Y ten se gal křcsťany hčl:
gitč a doťúzatč chtěl, žr žúdným zločťnem winni
negsan. Nle lid znagc zč:slnhy grho, křččrl proti
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nčmU, a leǧat nemage aumysl na slowa geho
dbútč, skoččl mU do ťečč tňzage se: zdalč také
křesťanem gest? a když na tU otčxzku přťswčdččl,
byl bez odkladUk ostatnjm mUčednjkům přčwtť:
len a přčzwňn zčastUpčtelem křesťanů, což mU
owssem k poctčwosti slanžťlo.
N wssak zagatj křesťané nebylč wssťcknčtak
dostatečnj a žmUžčlj, aby bylč tak krUtý zňpaš
snésti a přetrpčtč mohli. Defet z nčch gednak
mnkamt giž zkaussenýmč a gednak strachem smrti

zapťelo wjrn w

Krčsta Zežjsse, což ostatnjm

bylo pťjčinaU welčké bolestč a zčlrmUtkU. Kteřjž
ale až posUd wězenj Usslč, a gesstč swobodh po:
žjwalč, ti pťčnčxsselč Uwěznčným wsselikaU po:

moc a útčchU, nedbagjcex na wlastnjho

žiwota

nebezpečenstwj. Wfsicknč wssak, ť tč, kteřjž bylč
Uwčznřni, ť kteřjž na swobodč byli, občxwalč se
welice, že mimo řečených gťž defjtť gčnj gesstě

chaulostčwč od wjry odpadnan, a Krista Púna
zapřaU; protož wszzowalč se Ustawičněksz:
žilostč a k stč:lostč, a dnem a Uocj na

beichj trwalť.

Reminnl

anč geden

modlčt:

den,

aby

někteřj křesťané nébylč znowa gatč a do žalčxřů
wrženi, tak že poznencihla skoro wssčcknčwěrnj,
zwlússtě žnamenitěgssj a důstogněgssj křesťané
Wjdeňsstj a LUǧdUnsstj we wazbř bylč.

Když kťesťaně bnlčgjmúnč, Upadli také po:
hansstj slUžebnjci gegťch do wězenj, a ti bogjce
se gednak, aby nemUselť podobné mUky snč:sseti
gako hofpodúře swé sncissetčwťdčlč, a gednak od
modloslUžebného wogska posstwňnč, powstalč pro.tč

Sw. Pothina :c.
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hospodúčům swým, swčdčjce, že prý pčč swých
wečeťjch m.aso lčdské gjdagj, a wesmčš beze wsseho
ussetřenj krewnosti chlipnostj se prznčgj a ginčl
zloččnstwj púchagj, kterňž se wěrau kťrsťanskaU
zřegmč zakangj a kterýmiž sc člowčk snad anč
winen siúti nemůže. xrxaKdyžj
se o tom pronesla

powčst, uuo wyprangj
núm onťno mUčedlnjcč
samiuzhrozili
se nč:š wssicknělčdé a prokljna:
li núš, ba i tť, kteřjž prwé mjrněgssj k nňm
byli, sskťjpčlč zUbami a počalč běsným wztekem
proti wssem křesťanům zUřitč. Trnkráte gsme
kusili, že se naplnilo, což Hospodčn předpowča
dčl: Ze totiž pťigde čaš, w Učmžto každý, kdož
wúš zabige, bUde se domnjwatč, žr tjm BohU

slanžil.(( (Jan 16, 2.)

,

xNenj možno wyprawitť hrozné ty mUky,
kteréž teď lid a wlč:dař a auťednjci a ioogáci
Ua swaté mUčednjky Uwalowalť, aby na nich
whznňnj wymxtili, že ťcčenéohawnostč aneb coď
podobného

U nécš se pňsse. NeynkrUtnčgi

zUťie

lo se proti júhnowč Sanktowť z Wjdně, protč
NatUrowi, nowokřlčnci sice, ale U wjře a w
trpčlčwosti pewnémn, proti Yttalowč Perǧamu
skémU, slaUpU to a okrase cjrkwe nassjpo wsses
cky dny a proti Blandťně děwicč, na ktrréž Krťn
stuš okazowal, že kteťjž se lčdemzdagj býtiopo:

wrženj“ a pohrdnmj:

U Boha slňwaU welikaU

obdařeni býwagj, pakli gen wčrnan lčxskUk němU
chowagj, kterúž se nestkwj gen marným leskem,
ale w etnosič se Ukazuge. Ta byla tak aUtlého
těla,

žr

gfme

se

wssčckni o

ni

bčxlť, zxswlčxfstěp
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hofpodynč gegj, kterčxžtaké mezi mučednjky byla,pw
mčla strach, aby snad pod mukami uneklesla a
giž přč prwnjm wýslechU neoadla.
Nle milost
Božj sefjlila tuto služebnici tak welice, že od
prwnjho rčma až do wečera ge mnčjcj katané,
konečnč Umdleni, wyznati a twrdčtč musili, žc
pťemoženigsau a newědj žúdných nowých mUk,
kteréžby gj Učinilč, ano že se dčwj, gak gesstč

po takowém Utrpenj na žin

gest. Nepochybu:

geme, prawili, gedťnčxgen muka mčlaby nosta:
čiti gi žiwota žbawiti. u Wssak tato swřtčce
nabýwala, gako statný bogownjk, U wyznčxwémj
swé wjry wždy nowé žmužilosti a kolikrčxtkolč
wolala: :xKřesianka gfem, nic nesslechetného mezi
seban nepňsseme,e: tolikrút nabyla Uowé sjly, a
zdčxlofe, žetěmi slowh dkřesťanka gfem, nťc ne:
sslechetného mezi sebaU nepússeme(( gakési neci:
tedlnosti w bolestech dostčxwala.
Zčxhen SanktUš fnčxssel také neslýchané
mUky trpčliwostj nadpřirozenaU: neboť pohané

fe domnjwali, že trapným mučenjm k tomu bo
přčwedaU, aby z ničeho nenécležitého se wyznal.
Qn ale pťetrpěl gegčch wesskeren wztek a zuři:
wost tak pewnaU a srdnataU myslj, že gčm ne:
šgewčl ani gména swého, ani wlasti, ani stawU.
Na wssecky otúzky gegich tolčko odpowjdal:
dKřefťanem gfem!e giného oak slowa žňdného

z nčho wymltiti nemohli. ij
se rozpeilčla mysl
wladařowa tak prndkým hnčwem, že rozkúzal
na neyútlegssj, bez toho giž neslýchanýmč mua
kami strýznčné aUdy tčla geho rozpčxlené železné

Sw. Pothina :c.
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plechy pťťklňdati; a wssak swatý SanktUš posiln
ňowún gfa milostj Božj, setrwal přec pewnč
při wyznňnj wjry swaté. Tčlo geho bylo rac
nami tak zedrémo, žepfobč docela nťc podobnč
nebylo, toliko KristUš mohl w nčm pozném býtt
skrze slňwU mučednickan, gessto geho trpčlčwostj
zničowal moc UepťútelskaU a bogownsky swé přjo
kladem trpělčwostč posilňowal, okange, že tU
nenj žňdného strachU, kdež gest lčxskaBoha the,
anč žňdné těžkostč, kdež wjra Kristowa žiwa ezůu
sťciwň. W nčkolika dnech músil se swatý mUu
čednjk nowým mUkňm podrobiti; neboť widaUce
pohaUč, že rúny geho wssecky gsaU otekléazanja
cené a ani toho nehmenssjho dotknutj nesnefan,
za gině nemčli, než že obnoweným mUěrnjm bUď
ho přemohaU, aneb kdybh w mnkúch dUssi wyu
pUsťil, ostatnjm nňramného strachU naženaU.
Wssak č tenkrěcte wypadla wěc docela ginak, než
bezbožnj pohané danalč. Neboť tčlo gehoprotč
domnťnj

wsscch lčdj nabylo

nčchle pťi mUčenj

prwnčgssi podoby, a aUdowé geho přč prwnjm
mUčenjšhroceni, po druhém tryzněnj zaš se občere
stwili, tak že obnoweně mUky bylh mU fpjsse lékaťn

stwjm, nežli trestem.
Teď byla Blandinalle) opčt mUčena a gsaUc
giž skoro polomrtwú, protrhla se gako ze sna
w mUkúch swých a pťčpomjnagjc si slč:wU nebe.e

skaU, szžilým

hlasem promlUwila takto klčdU:

dBlaUdjte mUži welčcr, an se domnjwčxte, že ti
wlastnj dťti gedj, gessto gim nenj dopUsstčno,
ani krwe nerozUnmých howad gjsti.e N trwau
ej Ginj whprawugj to o Blblidč, owssem glnak poněkud.
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gjc takto U wyzmiwčmj wjry opět k ostatnjm
mučednjkům do wězenj byla Uwržena.
WidaUce nepřútelé gména křesťanského, že
takto nad mnčednjky swjtěziti nemohan, Uwrhlč
ge wssecky do žalčxře tmawěho a nezdrawého
a nohy gegich do klad welmi bolestně Uzawřelč.
Mnozj z Uwěznčných smrtj lo zaplatťlť, fteřjž
ale wsse ty tjhoty pťežilť, napomjnalč a tčssili

osiatnj bralry.
j Mezi tčmi, kteřjž tcnkrúte smrt Utrpčlť,
připomjnci se zwlássť sw.Bathinuš, biskUp Luǧ:
dunský, stařeček che než dewadesátčletý, a tak
welice slabý a chUrawý, že sotwa dýchal. Wssak
horaucnň tauha, wydatč o KrťsřU swčdectwj,
občerstwila geho sjlu tělesnaU tak, žc žťwot
swůg za wer nasadčtč mohl. WogňciaaUřednj
osoby hnalč ho na saud; nesmjrný daw lidU
ssel za njm diwým rykem a hrozným.rauhánjm
bo prowčxzege, gakoby ten neywčtssjzločinec byl.
Když ose ho wlúdať otčxzal: kdo křesťanský Bůh

gest? odpowědčl, brz pochyby, aby wčtssjho rau:
húnj překazil: :,Gsili hoden, poznúš ho brzo.ce
Wo té, i hned twrdě a nemčlosrdnč smýkún gsa,
by! od lidU na bljku stogjcjho pěstmi bťt, od
wzdalenčgssjho ale tjm prčm, což kdo prčxwě w

ruce měl; a to proto, že faždý ža weliký hřjch
a bezbožnost to držel gakýfi ohled brňtč, kdrž se
o čest model gednalo. Sotwa dUcha popada:
ge, byl teď Polhinnš opčt do wčzenj Uwržen,
we klerémž po dwaU dnech čistaU dussi swaU wy:
pUstil.

Šw. Polsthiae
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.skteřjž přigjmúnj wjrn křcsťanskaUzapťeli,
w nadčgi, že žalč:ře a muk zbudaU: zmeylťli se
welice, protože nčlpodobnč do wčzrnj sej Uwrhlť,
kdež podjl w mUkúch swatých mUčednjků brňti

mnsili. Yle gaký to mczi oběma stranama roz:
djl. Wyznawačowč křesiansstj byli gedčné proto
Uwčznčni, že bylč křrsťany; wjra Kristowa byla
gedinaU wčnau gegčch: tito zrúdcowé ale proto
w žalčxřbyli Uwržrni, že za wražednjky a zločince
drzčmi bylť. Grgich muky byly dwognčxsobně; ne:
boť an onťno se těssili, že za Krista krew swau

cedj a posilňowali fe zasljbenjmBožjmawram:
nan lňskau i útěchan nebrskaU, Utrpčli tito beze
wfsi útčchy, a bolrst gegich zdwogowalo mučjcj

swčdomj.
pťč prwnjm

Gedni i druzj rozeznúwali sc hned
pxohledU. MUčednjci

gafné a důstognosti plnč; sama anta

byli

twěařč

dodúwa:

la gim gakési welebnosti, zdčcla fe býti che
okrasan, než hanebným důkazem nrsslechetnostj;
i libčl wůnč wychčxzela z nich, tak že nčkteřj se

domnjwalč, žeby drahaU mastj pomazúni bylť.
deadlcť naopak chodili ď oččma sklopenýmaa
smutni; podoba gegich zewnitřnj měla do sebe
cosi hrůzného. Tťch ssetťili pohané mnohem
méně nržlč sw. wyznawačů, ba spjlali gim, že
mdlé baby gsaU, kteřj odťedknuwsse se gména
leťesťanského, wssjm zločinstwjm wťnnč se dáwaa
gj, pro ktrréž kťesťané na saudč stogj. Wčc
tato byla mnohým chaUlostiwťgssjm welmi Uži:

tcčná,

neboť tak

šlwotp Swatých. nl.

we wjře se upewnitč,

žc
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wesskeré muky wjtčznč pťemohli, pod kterýmibn
snad prwé byli kleslč.

Konečnč Ustanowil wlúdať den, w kterýž
Uwťznděnj křesťané mčli na .podjwanan

lidU kre

wežjzniwému mnčeni a Usmrcowúni.býti. Gako
k něgaké slawnosti šbjhal se pohanský lid na
mjsto poprawnj. Neyprwněgssj občtj wzteklostť
dpohemskéměli býti sw. MatUrnš, SanktUš, Blan:
dina a Nttaluš; MatUrUď a Sanletnď bhli ney:
prwé UkrUtnč bččowčmi, pak ljtým sselmčxm k
roztrhčmj hozeni, a koneťnč když zwěř diwokěa ge

neUsmrtila, na žúdost UkrUtného lidu na železné
sřolice posazeni. To,byla gedna z neyukrutněge
ssjch muk, kterčxž kdy od lidj womysslena byla.
Bylať to železnú stolice, na kterauž ti swatj
mUži posaditi se mUsili. Bod nimi se rozdělal
welký oheň, tak že fe aUdowé mUčednjfů sskwa:
ťilč a fmrdUtý žúpach wssem diwéckům pťeobtjž:
ný byl. N wssak anč Ukrutnéc mnka nebyla što
stč:lost a trpčlťwost swatých tťchto mučednjků
ani pťi neymenssjm zwiklati. Mčmo modlitby a
slawné wyšnúnj wjry newysslo giného slowo z
xúst gegich, až se gim konečně hrdla postjnala.

z
Teď rozfč:zal suijlandinU
k slaUpU při:
xwúzati a drawaU zwěť na ni pustiti. J stalo
se tak. Když ale ljté sselmy gj nensskodily,
byla opčt do wězenj Uwržena. Nynj dossla
řada na Qlttala, mnže od křcsťanů oro dokoe
nalost a statnost welčcr wúžcného. Toho chtjce
pohané potupiti, zawěsili mU na hrdlo tabulfu
š nčwisem: ))Tento gest YttalUZ, kťesťan!e

To čta lťd rozljtil se k nesmjrněmU wžxteku.
deyž mělo kzmnčenj xpťčgjti, dowdřdčl fe wlúdaeť,

že thtalnš ijským
fage si oroto

gest xnessťamm. Nttran:

nřco zkťho ze fwé nwci mu Uči:

niti, Uwrhl ho opčt do wčzenj a zarjm na
cjsaře psal, co by š Blttalem i š ostamjmi
křesiany ččnčtč mčl.

Mezi tjm časem byli owssrm křefťané we
wězenj držč:nč, wssak nestjhali se žčxdným lrýa

znčnjm.
Magjce nynj wolnost, powčnno:
sti swaté wjry křesťanské plniti,
prozpěwo:
wali dnem a nocj žalmy a chwčxluBožj. Gts
den wzbužowal druhčho, do wůle Boži dů:
wťrnč se odewzdúwati a powčnnosti křefťanské
lčxsky wčrnč žachowúwati.
W neyhlUbssj po:
koře a pláčť modlilč se nstawičnč, aby Bůh
cjrlewč fwaté pokog dčxti a mnččtelům i wra:
hům odpnststč rčxčil. Tak stal se temný a
hrňžnú žalňř chrúmem Božjm,u kďež wtčlenj

angelé obcowali a strastmi a tjhotami fe na
budaucj slňwU dřiprawowalť. szwlússtě fna:
žčli se wssemožně tn,

genž z lidské !xúznč Kti:

sta Pňna a wjru w Nčho žapťeli a pospolu
Uwězeni bnlť, opět do lůna fw. cjrkwe Uwťstie
N milosrdný Bůh žehnal swataU snahU xgegřch,
tale že wčtssj čústka kkeslých fe do lůna cjňwe
nawrátila,
hoxťkými slzamč pád swůg opťákňn
wagjce a frwj fwau hřjch fwůg smazati fe
strogjre.
Řjmskému lidU se dč!wály každoroťně we:
řegné hry, ku dl!texeýntž4lrňrmnný šhox!lelčdepťiš
2
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chčxzel.Nn prčxwččaš khrám wýročnjm nastúwal,
obdržel roládať od cjsaťe odpowčď: že wssčcknr
wťžňowén ťteťjšbh od křesťanstwa odstanpitč
nechtěli, Usmrcenč; kteřjžby alr Krista fe odťeklč,
propUssrčni býtč magj. Když hry sr započaly,
pohnal wlčxdař wssrcky wěznť před swaU stoli:
cč a saudťl

ge před

obličegem

nefťjslnšho

ZčU

stupU lčdUpohanského. Neyprw fe túzal gednoho
každého na geho wer, kteřjž we wjře fřesian:
ské wš)trwalč, odsaUdil k smrti, a sice th, ZeUŽ

boli ijsiými

mčsskany, kúzal stjnatč; drUhé

ale ljtým sselmňm húzetčr„ deadlci
bnlč neyu
posléze na wer túzč:ni, Uebok mčlč propusstěnč
býtč; ale gak UstrnUl saUdce i wesskeren zústUU

slyssjce ge, že zapřenj swé odwolúwagj
žčle opčt kU KrčstU Snasitelč

a zmu:

se Uťťšnúwagjo

Bylčf tedy i ti k ostarnjm mučednjkům přč:
wtěleni. Gen nčco mčclo hčxgilo žčwor těla wěč:
nau smrtj dUsse, a těm se dala fwoboda. Wssi:
cknč ostatnj bylč neyprwé nelidsky mUčeni, lj:
tým sselmčlm húzeni aneb giným zpňsobem
Utracenč.
K zúwčrkU her zanechal Uelčdský wládať
dwaU občtj, gegťchž Ufmrcenjm si dobyl U po:
hanského lčdU welké wúžnostč. Krew stydnc w
člowčkU a celú přirozenost se chwčgc, když po:
hledneme na Ukrulenstwj, kteréž se spúchalo na
těchto občtech. Poprawissrč bylo gesstť pokryro
krwj a tčly, a aUdy newinně Usmrcených kře:
skčmů nasycena byla drawost dčwých sselem,
ale UkrUtnost lidskčl gesstč fe nenasytčla. Neboť

Sw. Pollthja.
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a

wlčxdakpokynul, a poprawcowé přčwlékli Blan:
dinU, pannn a Pontika,x aš lčdti letého mládence,
kteřjž oěťtými swčdky byli mUk a smrti wssech
swatých mUčednjků. J Ua nich zkanssela se

UkrUtnost modlúřů, než žúdnč: mnka a žúdnú
bolest nemohla stúlost těchto paniců přemoci.
PoUtčkuš silen zmnžčlostj Blandininau nesl wsseu

cky muky podinhodnaU

trpliwostj, ani ústa

k nčxťkUertewjrage,
až konečnč desi w muu
kčxchwyUUstil. Blandčna tčssila se nynj newý:
mluwnř na okamženj, w kterémž se Ž bratry
spolUwčrnýmč

opčt

šhledčx a Ho tčžkém bogi

korUnU wččnaU obdržj. Neyprw gi tedy až
do krwe mrskalč, pak dosadili na zžhawaU sto:
lici a konečnť do sjtj zaobalčli a diwoké krúo
wč hodťlť, od Ujž bodanň, do wýssky húzenú a
konečně rozsslapanéx Umřela. Titfo swatj Umxl
čednjci, gčchž dle Ugissteowčmj sw. Nehoťe TUri:

nenského 48 bylo, mimo ty, kteřjž we wězenj
zemřeli, trpčlč rokU 177, po Klistll PčmU.
Mrtwč! tčla gegich byla napotom spúlená a
popel do řeky Nhodanu wmetňn.

Nozgjmčlnj.
:Gča gsem křeskanka, U nčxš se nic zlého

nepásse!e Tčmč slowy hňgila se sw. Blandi:
na, a to wyznčmj dodč:walo gj tolik sjly, že i
tčchneykrutčgssjchbolestj skoro ani Uecjtila.ru J
ty laskawý čtenčxři gsi kkeskanem: zdali pak
ale také řjci můžeš: OU mne se nčc zlého ne:

šg
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pússe!e Možnčx, že negsi winen sedmerem hlaw:
njch hťjchů ani ssrsterem hřjchů proti DUchU
swatémU, ani čtwerem hřjchů do nebe wolagj:
cjch, ba ani dewaterem cizjch hřjchň: ale naa
hlednešuli trochU hlauběgi do dUsse a progdeš:
li pozornčgi

wssecky zčchyby srdce, šhledčxš: že

až posawad přjlčš gsi tělesný a swčrský, že
wússnč swé gsi neUmrtwčl pln gsa naružčwosti;

šhledaš,

že nad smysly swými nebdjš, mar

nýmč obrazy se bawjš

bažjš,

po wťcech zewnilřnjch
na wnčtřnj ale nedbaš; šhledaš, že k

smjchu a k prostopassnostč gsi ochotný: k plúči
pak a k skraUssenosti welmi wcihawý; že rňd

pokoa a pohodlj tčla si žadaš:

ale leniwý gsi

ku horlťwostť a k tuhostť; že rúd slyssjš a wč:
djš wťci nowé a pčkné, ale opowržených a oda

porných nenawidjš

Shledaš

že si žadúš

mnoho mjtč, k dawúnj ale že gsi skaUpý; žr
njeprozčetelný gsi w mluwenj,
w mlčexnj ale
nezdrženliwý; že mrawy twé gsau nepořúdné,
skUrkydrzč; že dychtťw gsi gjdla, hluchý alr k slowU

Božij;že

gsi rychlý k zahč:lce, lenťwy kUprč:ci;

při powjdačkč:ch bedlčwý, při modlčtbě pak o:
spaln; že rúd kU koncč pospjchúš, při poslaU:

chúnj gsiroztržčtý, při službúch Božjch nedbalú,
pčr přigjmúnj chladný a m mysli roztržčtý; že

snadna se hnrwšš rúd nad giným se horssjš
súd ho posnzugeš twrdč karaš; že wesel gsi
U: sstčstj, m nehodčrch ale mrzutý a že welmi
nnlrohou dobreihod pťed se béreš, ale welmi mú!o
w skutek Uwúdjš.
Progdč, prosjm wssecky zč:.x

Sw. Ponthia.

Zl

hyby i ty neytagnčgssjx srdce swého, nenagdešo
li ničehož, coby si tč prúwem wytýkati mohlo;

smčle můžeš napotom ďe sw. Blandjnan
xGú

řjci:

ǧsem křesfan, Unňš se nčc zlého nepécsse;e

a smčle můžeš danati,

že 8 nj také koruno:

wčm budeš.

Bůh gest swčtlo, a temnostj w něm ner
žúdných. Djmelť, že ď njm obecenstwj mčxme,
a we rmúch chodjme: lžeme, a jprawdy nečia

njme. (l. Jan 1, 5.)
Kdo prawj, že w nčm (w Krčstn) zůstú:
wčx: mč:k, gakž on chodil (žiw byl) i tento takd

choditi. (l. Jan 2, 6.)
Blahoslawený, kdož nesaUdj febe samého
(gehož swťdomj neodsuzngc) w tom, což za

dobré ma

(Řjm 14, 22)

Neymčlegssj, gestližeby naš swčdomj netre:
stalo mčxmedaufúnj k BohU. (l. Jan 3, 21.)
Synúěkowě mogi, nemilnǧmeš slowem č

gazykem, ale skUtkema prawdu.
Kdobykoli

(l.Jan

Z, 18.)

celěho zčxkona ostřjhal, přestauu

pčlby poak10)
w gediUém,
(Jať.0a,

Uččnčngest wssemiwinen.

Ty wěřjš že geden gest Bůh: dobře či:
njš; č zlj dUchowé wěrj a třesau se. Nebo
gakož třlo bez ducha gest mrtwé, tak i wjra
bez skutků gest mrtwú. (Jak. 2, 19, 26.)

,

Modlčtbao
Q Bože,Qtče ncydobroti.wěgssj! od něhožž
pochúzj wsselileý dar dpbrý:
račiž prosjme,

milost swaU na núš wyljti, kterč:by netoliko
rozUm oswjtila ale i frdce rozehťála, tak aby:
chom důstognost prawěho křeskana poznalč a
wssj silau wssecky powinnosti geho wykonáwatč
se snažili. Toho rač núm prosjme Uděliti na
přjmlUwU swatých mUčednjků, skrze Ježjsse Krista
Pčxna nasseho. Nmen.
Dncš sc swětj takč swňtek: w ijě
sw. mučednjkůMar:
cellina. kněze a Betra, jáhna. fw. Eugenia, padeže; sw. mu:

čednjkůMaria, Jowiniana, Fortunáta, Qrata, Lat:na a Sadi:
na: w Balsstě sw. Badoka mučednjků U Jrsi:er

sw. Guidona,

biskupa, w Zrani wc Wlasku sw. Mlknlássc a m. ge swu

3.

Žiwot sw. Klotildh.
králownh.
Nr 545.

Sw.

Klotčlda dcera Burǧundského krúle

Chčlperčcha, od neyautlegssjho dčtinstwj tjhotamč
rozliťnými stjhčlna, cwččila sc w trpčliwosti.
Gegj strýc Gundebald dychtčw gsa wlčxdy, zaa

wraždčl bratra

swého, frňle Chiloericha i š

ženaU geho i 8 syny, toliko dcer ssetťe, Sedea
lindy ťčli MUkurany a Klotildy, leteréž pro
aUtlé dčtčnstwjnebezpečnýmč fe mU býtč nezdčl:
ly. Sedelčnda musila pak do klčxsstera,Klotila
dU wssak podržel. a wychowúwal ǦUndebald n
dwora swého. Yčkolč se krúl č wssicknč dwořaš
nč blUdU Yrčanského pťčdrželi, nic ménč ťjdčla
wsse prozřetelnost Pčmč tať, že Klotilda we

Sw. xrluilda.
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wjťe katolické se wychowáwala.

nebok mčla býtč

nústrogem,

kterýmž Bůh swřtlo wjry drozžjti

chtřl celémU nútodU FranckčmU. dCestňm Bčmč

kdo porozumj!t (Sťrach 16, 21.) ě)Losowé me:
ragj se do kljnU, ale od Hospodina býwagj
zťjzeni.(( (Bťjsl. 16, 33.) N wjra katolickčxzan
koťcnila fe prwnř w aUtlém srdci newčnně djw:
ky a fprawowala od dčtinstwj wsse mysslenj i
ťrťi i skutky grgj, a pomúhala snňssctč bolcstný
ofUd, kterýž gč potkal. Čjm chc tčlesnú .krčxsa

gegj sr wywinowalaž tjm oatrnčgi takě ctnosti
dUsse na oči wssemU lčdU se stawčly.

Na

ney:

weyš tčssjwalo gi, když Ž Pčmcm Bohem se
mohla objrati a chUdépodporowati, a chowčmj
gcgj bylo we wssem tak opatrně a prozťetelné,
že newčnnost těla i dUsse zachowala,

ačkoli žča

wa byla U dwora, U kterěhož i.zlý dťjklad č
xšmohčt poknssenj trpčti mufela.
Súm strýc
GUndebald tak welice se důwčřowal w rožssafa
nost i maUdrost gegj, žc netoliko poklady fwé
k opatrowčmj gj swčřčl, ale i w nepťjtomnostč
swč wlčde nad zemj odkčťzal.
Gak mčle se powťst o nčabožně, skromné,
maUdrč, č krěcsnč.Klotilde do Francka donesla,
Uchčxzelse krúl Francký Chlodwčǧ skrzeuposly„U

Ǧundcbalda o rUkU gegjd Ǧundebald boge se
Chlodewiǧa, nelranal st žňdost mocného ulerč:le
odepťjlč, než powolaw nek, zdali by za Chlo:
wčǧa .prowdati se Uechtťla, gj sc tňzal. Kloe
tilda swolila pod taU wýmčnkaU, ledybyugj
krčxl powolil swobodnř a bez překňžky wer
.

:a:

Zǧj

Čerwen.

katolčckaU wyznúwatť, neboť byl Chlodwčǧ tenx
křňte gcsslč pohanem. Když se o tom dowč:
dčl krčxl, hned přčsljbil splnitť tU. wýminku;

načež pak rokU 493 w SUrsionč swatba se
slawčla.
GsaUc .Klotčlda teď krúlownaU, nezhrdla,
gak se obyčegně stáwč:,

když nčkdo nčxhle byl

powýssen; ale byla gako prwé tichú askromnú,
núbožnú a laskawčr slUžebnčceBožj. J zřjdin
la si w palácU krč:le swého kapličkU, w kteréž
dcnnč mnoho hodčn se modljwala.
ChUdým
dúwala almUžnU hognaU; pokud se to stčxtč
mohlo, kňla se tuze a přjsně a wssemožně hle:
dčla, ačkolř U dwora wssemč wčcmč oplýwala,
wsselčgak tělesnost swaU zapjrati a zdokonalož

watč.

Dúwala

také welmi bedlčwě pozor na

dwoťanky swé, gak se na křeskanskaU hospou
dynč slUssj a slowem we dwssem tafowaU oka:

zowala důstognost, a maUdrost č bohabognost,
že wcsskeren dwůr i wssecknč podannj na Uj
welmi se wzdčlňwali.
KU krúlť, púnU swémU,
od kreréhož srdečnť milowéma byla, chowala se
Uctiwč a pokornč i poslUssně; hrUbé a prchlé;
geho gednčmj snč:ssela tak tisse, a hnčw gebo
při každě dřjležitoski tak obratně krotila, že ho
netolčko od mnoha zlého wystťjhala, ale i geho
celč srdce a důwčrU si wydobyla.
WidaUc takto, že krúl plnaU w nj sklúdčx

důwčru,

na nic che

nemyslila, ncž aby ho

také do lůna swaté cjrkwe Uwedla. Welmi často

mlijwala

8 njm o powěrňch pohanských

a o gessčtnosti modlúřské, wykládala mU krčst
a welebnost wjry katolickě, a w nj že wsseltkň
blaženosť lidskň, gak zde na tomto swčtč i po
smrti zúležj, žiwč dokazowala. Qd srdce rád
i pozorně poslanchúwal Chlodwčǧ choti swé,
ana o BohU křeskanském 8 slawnau welebnostj

a srdcem milostj Božj roznjeeněm mluijala.
Nle hodinka geho gesstč nepřčssla a mysl geho
byla gcsstč přjliš Upantána Ua blUdy a powčn
ry pohanskč a srdce sewťeno swčtskýmč maru

nostmi. Než Klotčlda nezanala nad manželem,
ale důwčřUgjc se w mčlosrdenstwj Božjn kt,erčž
srdcem lidským wlúdne a wssecko pťiprawuge,
aťdyoswčllem 8 hůry oscheno bylo, modlťla se
ustawičně za něg a nepťestůwala pťč každé pťju

ležitostč na fpasenj geho pracowatie u ))Nčoráč
očekčawň drahého

Užťtku zemského trpčliwč snňn

ssege, ažby pťigal rannj i pozdnj dessť: protož

i wy bUďte trpčliwy apotwrngte

frdcjswých.e

w (Jan 5, 7. 8.)
Když se Klotťlda matkau stala, obdržela
od krč:le powolenj, aby fynč:čka prworozeneho
dle zňkonU cjrkwc křljtč dala.
Nle Bůh chtča
ge služebnťci swaU zkaUsseti, powolal djtč, ge:
muž bylo gméno dčmo Znǧomer w málo dnech
po swatém křtU Ua wččnost. Chlodwiǧ nad smrtj

ncmlůwňútka nad mer zarmaucen trpké rrúlou
wnč dčlal wýččlky a hnčwiwč takto k nj proa
mluwil: d.skdyby byl pacholjk we gménu Bohů
wých občtowčm býwal, zagisté žeby byl Psstč

na žin:

teď ale an we gménu Boha wasseho
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Krč:l Siǧambrůw padl a Chlodwiǧowo wogsko
poraženo, na aUtčk fe dúwalo. W tom oka:
mženj Upamatowal se krňl na slowa Klotildina,
pozdwihl očj k nebesům a U welkě skraUssenosti

se modlil: wJer Kriste, o kterémž Klotilda
prawj, že synem Boha žiwého gsi a pomoc
dúwciš skljčeným a wjlčzstwj w Tebe daufagj:
cjm: twě pomocč žčldč:m w skraussenosti, w
tebe uwřťjm a we gménU twém dúm se křtjti,
paklč mi wjtězstwj nad nepřňtely mými pro:
půgčjš. Wzýwal gfem bohy swé,x ale widjm,

že wzdúlili se š pomocj fwau: zčehož saudjm,
že žňdné mocč nemagj, anť daufagjcjm w nč
nepomúhagj. Teď k tobč se modljm, w tebc
wčřčti žňdňm, wytrhni mne toliko z mocč pro;
tiwnjkň mých.(e Sotwa se pomodlil krúl Fran:
kůw: ay zotawilo se wogsko geho a porazilo
Ylemanny, kteťjž na autěk fe dalč, neboť i
krúl gegich byl padl. Chlodwiǧ dostal slowu
fwému, a roku 496. dal se od sw. Nemigia,
biskupa Remenského (Nhečmš) pokřtjtč a š
Ujm i welké množstwj lidU.xe)uuBatrnč widčti,
gak přjklad púnů na lčd č w dobrěm č w zlém půso:

bjwň. Protož i neytwrdssj saUd, dj pjsmo , přč
tčch, genž předstaweni gsan gčným, wykončm bude.
Mocnj mocnč mukp trpětč budan a silnčgssjm

silnčgssjnastúwňtrúpenj.c (MaUdr. 6, 6. 7. 9.)
Ze Chlodwiš wer katolčckan přigal, ra:
dowali fe z toho wssicknč prawowřrnj kťesťané
nad mjru; a to proto zwlússtč, že on tenkrúte
e) Qd toho časukrálowčfraUčlj w Rhcimsu korunwám byli. Red:

Sw. .nloňlda.
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mezč knjžaty gediný byl katolickým křesťanem,
anť wssickni ostatnj kraljkowé blUdU Yčanskěho

se drželč. Sw. Nemigiuď biskup wynčowal ho
we wjče, fw. Klotčlda wzbnzowala slowy iskmky
k žiwotU ctnostnémn, a ačkolť neodložil pokud
žiw byl wesskeraU sUrowost, ani swé UúrUžťwosti
dokonale nepřemohl.: nťc ménč neUstúlým pobš7
dčxnjm ctnostnč a swaté manželsky fwé mnoho
dobrěho wykonňwal; zwlússtč alc zaklúdal ko:d
stely, mezi kterýmiž neyslawnčgssj byl kostel w.

Wařjži ku cti sw. apossrolů Petra

a Pawla

žaložeUý, který qž podneď pod gménem kostela
sw. Jenooefy stogj. Umřel pak dne 27. lčsto:

padU rokU 521., stúr gsa teprw 45 lét. Pocho:
wán gest w témže kostelc fw. Genooefy.
Po fmrti Chlodwčǧa krúle rozdčlilč se syno:
wé geho Klodomťr, Chčldebert, Chlotar a Theo:
dorčk o wlúdU země, Klotilda ale odřeanwssi
se wssj slúwy swětské slaužila Bčmn Bohu w
modlitbách, w postech a w tUhé kúzni. Šlčdrň
rUka gegj prokazowala dabrodinj na wsse strany
a žiwú wjra zaklčxdala kostely, a aby swčtlo swaa
té také ostatnj pohanstwo oswjtilo, bedliwč ,se
sťarala. Rad giné ctnosti wynčkala gegj trpč:
liwost w rozltťných strastech, kterými gč Bůh
nawsstjwťtť rúčil. Tak k. p. dočkala se bolesti,
že wlastnj synowé gegj proti sobč bogowalť, ano
že konečnč Chčldebrrt a Chlotar, neystarssj dwa
syny, bratra fwého Chlodomjra aUkladnč zawra:
ždilť. Rňbožnň Klotčlda wynasnažowala se wsse:
možnč rozhořčenť bratry smjťťti; widauc ale, žc
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to neprosojwčr, odewzdala se do wůle Púně,
tak že křjž i ostatnj sanženj prostťedkem gj bylo,
že wždy ch a ch swčtU Umjrala, a gediné
Pčma Boha wyhledáwala, obyčegnč posilU w
kosteťe sw. Martčna w TUronč, kamž často pnr
towala a welmi rúda se zdržowala. Takowý:
mť strastmi saUženč: dofúhla sice wclmi wyfokén

ho wčku, ale imnohými nemocmi trč:pena byla;
wssak anč tenkrúte nepťestala ljbati

metlU, kren

raUž gč ruka Pňnč kúrala. Wůle Božj byla
gj útčchau iposilaU inadčgj, neboť slowa pjfma
swatého žiwč na myslč gj tanula: dTrpčliwoo
stč zagisté wúm potřebj gest: abyste wůli Božj
činjce, dosňhlč zasljbenj.e (Zid. 10, 36.) dZa
neywětssj radost mťgte, bratčj mogj, když w roz:
ljčnú pokussenj upadnete, wědaUce, že to kussex
nj wjry wassj trpěliwost působj, trpťlčwost pak
skUtek dokonati mú, abyste byli dokonalj a celj
w ničemž (w žčcdné ctnostč) nemagjce nedostat:

ku.e cJak. 1, 204).
thž

se gedenkráre opčt w anoně

Ua

brobč sw. Martina modlčla, powstala núhle wo:
lagjc: :Hospodin wyslyssel modlitbu. mau, za
třidcelč dnů powolci mnč k sobčx.e Z powola:

la syny swé Chlotara a Chčldeberta a wrauca
nýmč slowy ge napomjnala, aby,Boha mčlo:
wali, swaté zčxkony geho zachowňwali, a cjrkwe
katolické se nefpausstčli; aby chUdé opatrowalia
poddané w spraťďedlnostizprawowali; aby byli
k nčm milostiwj a dobrotiwj, mezč sebau .pak
abyj netrhali auwazky ebratrské upřjmnosři a

Sw. Klotilda.
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lúsky. Potom ge požehnala a předpowědčla
také mnohé wčci, kteréž ge potkatč mčly, a swé
Uepatrnč zbožj chudým rozdati pťčkňzala. oK
lobč pozdwihla gfrm dusse swé, wytrhni mne
od nepťěatel mých, Hospodine, k Tobř sem se
Utekla,e (Zalm 14.3, 8, 9.) modlčla se Ustawičnč
až do dne třidcčxtého. Wden ten uččnčla gesstč
gedenkrčxte wyznčmj wjry, dala se zaopatřiti a
swčxtost oltúřnj ď nrwýmluwnau
skraussenostj
přigala; pak rozlaučťla se še syny a š čeledj dussč

swaU dne 3. Čerwna roku 545 Stwořčtelč swémn
nawrútila. Pochowúna byla w kostele sw. Geu
nooefy.

Rozgjmčlnj.
Sw. Klotčlda bnla přjččnau, že manžeť
gegj Chlodmčǧ konečnč oči fpasitelné prawdč
otewťel a křrjti se dal. Parrnč widčtč, gak

mnoho, gak wrlmč mnoho bohabognú manželka
nad manželem zmůže a naopak co dobrého wsse
bohabognú manžel U manželkn fwé dowede. Nch,
gak krč:sný bylby staw manželský, kdyžbo manu
žele wefpolek se k dobrému wszžowali,
hťjchn
a!e se warowali! Tenkráte zagisté platčloby o
nich, dwa gsau w gednom tčle, a že newěřjcj
muž skrze ženu wčřjcj, žena pak newěřjcj skrze

muže wčťjcjho poswchgr se. (l. Kor. 7, 14.)
Chowúwagjlč ale také se rak manželé? Po hřlchU
nechowňwagj! Geli buď muž bUď žena chybU:
gjcj, ach, co tu hany a potupy, co křiku a
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swúrů, co mrzUtosti a zlosti! Nnč geden ani
drUhý nechce Ustaupťtč, ani w ničem powolitč,
než každý stoge na swčm, wzdorem wymxo
tťtč chce a nč:siljm, což gen lč:ska wymčl:

hú. ij
se lťdičky Uenaprawjte, ani se ne:
poswětjte, ale mnohem ch se pohorssjte. Gsilť
ženo maUdrú a gen giskra lčxskykřesťanfké dautnú

w srdci twém: mčg pro Boha!p š manželem
klesagjcjm rrpělťwost, a když nčlrUžiwostj dUssr
eho se rozkwasi!a, domlamoati mU přestaň.
Hleď ale radčgi srdeěnaU Upřjmnostj, laskawaU
Uslužnostj, a ochotnau poslUssnostj důwěrU geho
si zjskati a že Upřjmnč š Ujm smeyssljš, geg
přeswřdčťtť. Když dUsse geho se Utissj, snadno
nagdeš přjležitost srdečnř k nčmU promlUwčti,
a wjš :aže odpowčd tichú skrocUge hněw; a!c

řeč szrmi

že wsznge

prch!iwost.a Co se ti

dneš nepowede, powede se tč zeytra: a co žehtra
se nepodařj, podaťj se po roce. Gen neumdlé:
wey a zwlč:sstť kBohU w modlčtbúch fe Utjkey.
Nebo w geho rUce gsau srdce lčdskú. Qn gest,
genž ťjdj a zprawuge kroky nassc. Dlauho prou
si!a sw. Klotčlda za pbrúcenj se maUžela swého,
a dočkala se toho, že wosiyssela se modlitba
gegj; dlaUho modlila se sw. Monika za obrú:
eenj mnžela ť syna swěho Nugustčna: a Bůh
také gi wyslyssel. Yťe Qn wyslýchň wlťko moe
dlitby fprawedlčwých; protož sprawedlčwý býti
md:sjte manželomé, když chybugjcj stranu napra:
witi Usilnqetex; ale sprawedlťwý sserřjwčx powčstč

a dobrého gména swého, čjm che sprawedliwj

Sw. Klotllda.
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manžele ctč a došrého gména swého ssetťiti mU:
segj gsauce gcn gedno tělo. Snáze
netoliko
tjhoty stawu manželskéhoponesete, alei dokona:l
lost ǧednoho stane se dokonalostj drUhého; a tak
skUtečnč se naplnj; že newěťjcj muž skrze ženU
wěťjcj žena pak newťťjcj skrze mnže wčřjcjho
poswčcUge se.

Zrny dobré blahoslawený gest mUž: nebo
počet let geho dwognúfobný bUde. Zejna sřa:
tečnčč obweselUge muže swého. Djl doďrý gest
žena dobrčl za podjl bogjcjm se Boha dúna

bude mUži oro činy dobré. (Sčrach 26, 1uu3.)
Bolest srdce a truchlenj gest žena horljcj...
Milost nad milostu gest žena swatč: a stydliwčt.

(Sirach 26, 8. 18.) MUžj milUgte manželky swě,
gakož i KristUš milowal cjrkew a wydal sebe
samého za nj na smrt...
Takť i mUžj magj
mslowati manželky swé, gako fwčl wlastnj tčla.
Kdo miluge manželkn swau sebeť samého miluu
ge. Zčxdný žagťstš Uikdy tčla swého nemřl w
nenčlwisti. (ke)pjwš 5. 25. 28. 29.)
Bodobnť i ženy bUďte poddčmy mužům
swým; aby gestližr kteřj newěřj slowu, skrze cmě
obcowčmj bez slowa zjskúni byli, spatťUgjce w
bázni obcowčmj masse. (l. Bet. 3, 1. 2.)

M o d l i t b a.
Načiž Paue Bože na přjmlnwn slnžebnčce.
snré sw. Klotil.xdy d srdcjch wssxch manžclů prar

wan lúsiu manželskau rožljrčti, tak aby nře:j
těžké břemeno stawu manžclskčho netoliko trpč:
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liwě nesli, ale i wsseckypowinnosti stawU swého
swědomitč plnili a zachowúwali. Udčl gim Upřj:
mnost a wčrnost, propůgč přjwčtťwost a wljd:
nost, a poslussnostii opatrnosti křesťanfké wyuč,
tak aby staw manželský stal fe gim stupnťmi k
dokonalostč, k nebesům wedachmť, ntkolť ale

pťjčinan hřjchu a zatracenj. Skrze Krista Je:
žjsse Púna nassrho. Nmen.
Dnee fe fwčtj talč onňtrk: w Yrccium sw. mučcdnjků
Bergentina a Laurentina br.Urů: w Carbradč člli Konstanx
linopoli sw. Lucillianů a čtyr pacholat wučednjků sw. Nawlh
pannh a mučedUice: w .skardubč blaboslu Zsúka, mnicha; w
.skarthaginč sw. Cecňlia, kněze; w kragi Yurelianském sw. Lip:

barda„ kněze; w Tnscii sw. Datha,

wyznáwače; w Nnagnči

sw. Qliwy, danUh a m. g. fw.

4.

Žčwot sw. bčsknpa Mčlewčninskčho.
N. 370.

Sw. thatUš

rodem Yfrikún, byl mUžUčea

ný a stamý a staw se biskupem Milwitanským
húgčl austně a pjsemnč wjru katolickaU proti
zcestnémU Učenj Donatistů, kteřj tenkrčxte, totiž
w čtwrtěm stoletj, cjrkew katolickau drzc podko:
pňwali, Učjcc: že prý swatč: cjrkew katolickéc
tčžkých hťjssnjků w lůnť swém chowati nefmj,
nechceli hřjchů gcgich aučastna býti; ba že ani
té mocč nemá, kagjcjm hťjssnjkům na mjskě Boo
žjm hťjchů odpausstčti, a opčt do lůna fwého
přigjmati. Proti tomuto hroznémU blUdU, kte:
rýž swútost pokúnj pro núš křehké lidi na neyo

Swe Opata.
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weyš potřebnau podrýwú a wywracUge, zasadil
se sw. thatUšwssj
silaU a sedmero kněh orotč
Parmemowi nadepsaných složčl, w ktrrýchž důu
stognč a obratně cjrkew swataU proti aUsslřp:
kům tčch blndaťů húgj, a znamenj Udňwú, dle
kterýchž prawú cjrkew poznati se může. Ze pro
statnost swan mnoho přjkořj od blandjcjch braa
trů snússeti mUsil, nedčx se upřjti: ale p,rawý
služebnjk Krisřůw držj za žisi, pro wjruoli Utr:
penj snčxssetimůže. Umřel pak sw. Qotatuš
rokU aš 370, a pochowňn w bisknpfkčm mřstť
swém.

Rozgjmúnj.
Gedno z tčch neywčtssjch dobrodinj,

kteréž

núm Wyknpitrl a Spasitel núš Krčstuš.Ježjš
prokazal, gest swútost pokčxnj,w klerémž se núm
hřjssnjkům hřjchowé nassj odpansstčgj. Nch, gak
bychom byli nessťastnj giž zde na zemi a po
smrti, kdyby této swčltosti nebylo. Gsaucc lidé
slabj a křehcj, snadno klesňme w hřjchy, w hřjchy
těžssj neb lehčj, roedle toho gak pilnč nad sebau

bdjme, gak wraucnč aneb leniwě Boha o milost
prosjme, bez njžk žiwotn wččněmn ničehož spm
sitelného učinčti nemňžeme. Nch, gak smntný by
byl staw núš, kdyby nebylo této swútosti, w
které nčxmkagjcjm kněz namjstč Božjm hřjchů nassjch

odpansstj, š uraženým them nebcským nčxš opčt
mjřj, nawracUge stracenú prúwa synowskč:, a
otewjrú brňnn nebeskau! Dobrě djtč chodj Ustar
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wičnč plčxčjc za otcem, kteréhož Urazilo a prwč
se ncnspokogj, až když Uražrný otec k němU se
obrč:tj, w nčxruč ge wezmc, a odansstj mU
prowiněnj geho, zřegmč Ugissťuge. Blch co gest
nčxš otec tčlesný proti thi nrbeskému, gak :nea

patrnú gfau dobrodinj, kteréž rodičowé núm
nrokazugj proti nefmjrným mčlostem Božjm!
Co asi počlaby si dusse fprawedliwú, kdyby gj
swědomj hnčtlo, že nebeskčho otcc Urazila, kdybn
nebylo člowělea, kterýby na mjstč Božjm gj Ugčx
stil, že Bůh prominul gj wssecky poklésky; U
koho mělaby Utěchy hledati, k tomu fe w bo:
lesti fwé Utjkati? DUssr, kterěe hluboce cjtj, žr
Boha swého neydobrotťwěgssjho Urazila a roz:

hněwala, mUsilaby si žanati, kdyby nebylo
knčžj, kteřjž na mjstč a we qména Pňnč gj
hťjchůaodansstčgj řkaucr: xdeaUsstčgj se tč
hřjchowč twogj.ee Člowěk, kterýž si hřjchů a po:
klesků swých wčdom gest, kterýž nad hřjchn
swými lljtost mčx, ktrrýž žiwot swůg naprawiti
taušj, tenť wj z wlastnj zkussenosti, gakčx Utčcha
w tom ležj, když ho kUězwe gménU a na mjsič
Božjm Ugissťnge: že smazňni gfaU hřjchowč geho.
Ten ať, kterýž w tom okamženj xw dUssč geho
wstaUpj nedei se wypsatť. N protož měeme také

fw. thatU

co dťkowati, že héagil to spxasitelné

Učenj: že sw. cjrkew

měe tU moc

sirze

kněze

swě řč:dně we gmčml a na mjstč Božjm oprawo
dowě fe kagjcjm hťjssnjkům hřjchy gegich od:
ansstťti š Bohem ge opčt mjťťti a do skljče:
ných prsaU Utěchu a pokog ljti. Gakož mne po:

Sw. Qntrina.
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slal otec i gú posjlčxm wúš: Přigmete Ducha
swatého, kterým odestjte hřjchy, odpansstčgjť se
gčm, a kterým zadržjte ge, zadržčmi gsan. (Jan

20, 21.)
Cokoli swjžete na Zemť, bUdele fwčxzúno Ua
nebč,e a cokoli rozwjžete na zemi, bUdeč rozwčlu

žčmo na nebi. (Mat.

18, 18.)

Gestliže budeme wyznč:wati

hťjchy swé,
wěrnýk gest Bůh a fprawedliwý, aby núm odx
pnstil hřjchy nasse, a očistil núš od wsseliké neu

prawostč. (Jan

1, 9.)

Modlitba.
Q, Pane Zezu Kriste, Spasiteli a Wykuu
piteli nčxš; srdečné djky Ti wzdúwňme, že gsi
pro nasse spasenj swčltostpokémj Ustaňowiti rúčil;
wzhlednč, prosjme, milostiwč na núď, na hťju
ssnjky, Ustawičnč klesagjcj: a na pťjmlUroU sw.
thata
tU mčlost nélm propůgč, abyxchomté
swútostč tak wždy Užjwali, aby flaužčla nňm
kU spasenj a nčkoli lk zatracenj; genž gsi a xkrá:
lUgeš po wssecky wčky wťkůw. Amen.

Tenrýž den:

Žiwot fw. Qnirčna,
btskupa a mUčeďlnjka.

R. 384.

Q narozenj a o pacholetsiwj swatěho Qui:
rina newjme skoro Uičehož. Bez pochyby pUzen
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horlčwosij o rozssčřowčxnj sw. Cwangelinm

ode:

bral se do Siscča, tenkráte welmi slawného mčsta
na pomezj Chorwčxtskau teď mčstyš Sisekuu,
kdež ho w ohledn

přewelebných cnostj a welč:

kých žaslnh ža biffupa ustanowili

Ma:imnš

wladas Řjmský w Siscči, genž ochotně zéakony
cjsařské proti křeskanůmwynesene, plnil rozkazal
Quirčna biskupa gjtč, a na saud postawčti
Uslyssaw to sw. biskUp, dal se na autčk; a wssak
dostjžen, na saUdUwlňdaře Ma:ima stúti musil.
J

sčxzal se wlčxdař, kam Utéci chtčl; načež od:

powčděl bikap:

Gčx neutjkal,

než roliko žachoa

wňwal zčxkon Wcinč, nebok gest psčxno: Kdybn
orončxsledowali wčxš w gednom městě, mečre do

drUhého. deo
že to přikázal?e( taizal fe Mar
rimuš. Biskno odpowčdčl: :)Kristnš, genž orawrš
gest Bůh (e Na to prawil wladař: :)Zdaž nca
wjš že tč zč:kko cjsařsié wssUde dostjhnau?
Ten wssak kteréhož ty Bohem nazýwaš, nepo:
můžc ti, gfachmu w mocč Uassj, gakož tč také
nepomohl, když gsi gat, fem dostaroen byl. Quč:
rinuš oddowčděl řka: :)Ten Bůh, kterémnž mn
fe klanjme, gest wssade š Uňmť a může nčlm
pomocč, nechk gsme kdckolčw. On byl ďe nmau,

když sem byl gat, a lu také š mnan gest; on
mně sjlj a skrze ústa mčx li odpowjdati bude.e
Po třch řečech nntčl wlňdař sw. biskUpa, abo
zúkonům cjsařsiým bez rozpakn fc podrobil a
neposslussnostč winným se nestal. Tento ale řekl:
))Ga nedbčlm na zč:kon cjsaře, nebok gest raue
hawý, an přikange slUžebnjkům Kristowým

Sw. Qutrin.
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proti zúkonům Božjm modlčxm občtowati, kteréž
nic negsau. Bůh můg ale, kterémUž gú slaUžjm,
gest na nebi i na zemčdť w moři. On gest na
každém mjstě, ale nade wsseckywěcipowznessen,
kterčž wesskery w swé moci mň; skrze něho
gest wsse stwoťeno,

skrze něho fe wsse zachowú:

wčx.e Na to odpowčděl Ma:čmuš, ťka: :Twé
wysoké staiťj naUččlo tč těmto búchorčxm. TU
wezmi to kadťdlo, a wěz, že bozč gfaU, kteréž

ty nezmiš. NemalaU wčdomostz toho wyzjskúš,
bUdeš:lč zeikonů poslUssen. Rebudeš:liale obě:
towatč: wťz, že rozlččné protčwensťwj, ba i
hroznú smrt tobč se připrawj.e Na pohrůžky
tyto odpowčdčl sw. biskUp: :Protčwenstwj, fte:
rými hrozjš, držjm gci za ěest, a přisljbenčx
smrt přčnese mi, hoden:lč bUdU, žiwot wěčný;
a protož snažjm se Boha mého a nčkolč knjžat
twých poslUssen býti.
Nčkdú UebUdU za bohy
držets, kteřjž gťmi negsan, a nikdň nebUdU na
oltúťe ďňblů kadťdlo fypqtč; Ueboť zmim gedčný

oltciť Boha mého a na tom gsem obětowal
občtč wůnč mU pťigemné.(( moxaTato posselilost
twei, řekl na to MarčmUš, Usmrtj tč. Qbětug
bohům!e
Yle QučrčUUď pUzen ohněm lňsky k
BohU fwémU, odpowědčl: z :Dúblům nebudU
občtowatč; neboť stogj psúno: Wssčcknčbohowč
pohansstj gfaU ďúbelstwj,a kleřjžobřtUgč bohům,
wykořeněni bUdau.e Bo tom powstal mezi po:
hany welčký kťčk; načež kňzal Ma:imUš rauhače
nesmrtelných bohů Ukrutnč prútč. Nn se to dělo
beze wsseho milosrdenstwj, wolal MarimUšk
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fw. biskupows: :Pozněcwey pak medle mocnost
nesmrtelných bohů, gimž se klanj řjsse Řjmanů.
Woslechni

pak a Uťťnjm lebe

knčzem welkého

Jupitera; pakli nic, postawen bndeš na saUdNman:
cia wlčxdařehořegssjPanonie, kterýž tě kzaslaužeš
Ué fmrtj odsaUdj. Ustnp tedy od possetilosti swé a
poslechni!e: K tomU odpowěděl sw. QUčrťnUš:
wPrúwě teď žastňwňm aUřad knčzský, ano teď
stann

fe knčzxcm, když sčxm sebe BohU prawěmn

w občt přinesU. Z toho, že Ubit gsem, radu:
gi se, žčxdných necjtě bolestj. N protože k wčt:
ssjm mUkcim se podčxwčxm, aby, kterým gfem w

tomto žiwotč předstaweným bhl, mne nč:sledo:
wali do žiwota wččného, kU kterémUž taUto
cestán snadno se pťichňzjwú.e ::Uwrzte ho,e
pronesl Marimnš, ))do žalúťe, a ťetězy ho swaž: x
te, dokawadbo si lěpe neporadčl.(( Nle sw. Quč:
rinuš odpowčděl: :)Nehrozjm se žaleiře, dů:
wčřnge se, že Bůh můg, genž wždy še slUžeb:
njko swými gest, Se mnau také we wčzenj
bUde!e
Ubit a zrančn na relém těle, byl teď sw.
bčsknp

Uwržen,

tčžkýmť

w

řetčzy

spautčm

a

do

žalčxře

kterémž se néesledugjcjm způsobem

modlil: yDčkUgi Tobč, o Bane! že pro Tebe
toto oohančnj namne se Uwalčlo. Nač prosim
Učiniti,

aby wssťckni w tomto žalúři Uwťznčni

požnali, že ctitelem prawého Boha

gsem, a

aby Uwěřčlť,že nenj gčného Boha mimo Tebe.(

Z wyslyssel Bůh pokornau a důwťrnaU mo:
dlitbn geho; nrboť o půl noci ofwjtčl se žalčlř

zúřj welikaU, tak že žaláťnjk Marcellnš to wiu
da, ť nohúm sw. QUčrina sc Uwrhl a slzawý:
ma oččma perawil: :oModlč se mUži Božj za
mne k Hospodinn, neboť wěťjm, že ncnj giné:

ho Boha from toho, kterémuž ty slaUžjš.e
Sw. biskup wyUčowal ho we wjře fwaté a
požehnal ho sw. křjžem we gměnU Ježjssc Krť:
sta, fwčxtosimi křtu a bčřmowčmj ho poswětil a

do lůna sw. cjrkwe pťigal. u

Bo tťjdennjm

wězenj wedli skUtečnč sw. QUťrčna k Yman:
cčowi, k wlúdaři hoťegssjPanonie, aby k smrtč
ho odfaudčl gakožto člowčka, zúkonů cjsařských
neposlussného.
Santčm
třžkými ťetčzy musil fw. biskup
skrze wssecka mčsta podunaǧskčc až doeKara:
bancče, w Uhřjch fe .Ubjrati, kdež tenkrňte
Ymancčuš swé sidlo mčl. Ten wssak rozkú:
zal geg do Sabaťc
odwésti, kamž se sč:m

odebratč a Qučrina

saUdčti hodlal.

W

tom

pťistaupily k nčmu nčkteré křesianské ženy
pokrm i nňpog mu dčxwagjce. Wida sw. Qm?

rin wer gegich, požehnal přinessenč darypa w
tom špadly wssecky wazby z rUkau inohaU
geho. Načež pogrdl, a když ženy odrssly, Ubj:
ral sc se strčxžnými dcile k Sabařč
SaUd
byl weřegný. Ymanciuš sc téczal Qučrina,
zdali wsse prawda, což w hrdosti swé na saudU

Marčmowč byl mluwil? Načež sw. biskup:
xGč: wyznal w Sčscii prawého Boha, ǧenmo
gsem

sc wždy

klančl,

gcg

nosjm

w

frdc:

swém a od toho gedčného a prax:ého
Boha
3
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žňdný člowčkmne neodlaUčil.e :)Byloby miljto,e:
řekl NmanciUš, ))kdybych tč w tak wysokém wč:
kU mUččti mnsil; a pkotož chcč tč po dobrém a
sliby na gčnú mysslenj pťiwéstč, abp pak osta:
tnj dnť žiwota, slaUže bohům dle zúkonů cjsařu
ských, w pokogi štrňwiti mohl.ce
:,Wroč gsi lak starostliw o stčxťj mé, kten
réž wjra neposUssenú nad wssecky mUky silnčg:
ssj Učťniti může. Wyznčmj mé nepřemůže anť mUka,

ani radost nad nynřgssjm žiwotem ge nezměnj,
ani newywrútj strach smrtč gakkolč hrozné.c:
YmanciUš stňl neUstUpně na swém, wssemožnč
se fnaže stařečka biskUpa ktomu namlnwťti,
aby ssetře ssedčn a žčwota swého, zúkonů cjfař:
ských Uposlechl a modlňmx občtowal.
Wssak
také QUirinUš pewnč stčxlw aUmyslU swém, a

protož ťekl: xSlowa

twčr mohaU snad myslj

dětinskaU hnaUti, leterúž dalssjho žťwota žčcdo:
stiwa gest: gú wssak naUčťl se od Boha swého,
že k tomU žiwotU přigjtč mčlm, kterýž, až Umřee

me, nowé smrtipodroben nebUde, proto důwěrn
nč fU konci žčwota pozemského půgdU. Gú
negfem gafo zloččncť, kseřjž žúdagjce déle žiwi

býti, an Boha

zapjragj w skUtkUtakéUmjragj.

Gci wssak statným wuyznúnjm přťgdn do žčwota
wěčného; zúkonům tedy wassim nepodrobjm fe,

neboť zachowúwúm ty zúkony Krista Boha
mého, gež gsem wčřjcjm neUnaweně hlúsňwal.(e
Na to na wsse odpowčdčl Nmanciuš řka:
:,DlaUho snažilgsem se kU poslUssnosti k zňkon
Uům cjsařským tč přiwésti, an wssak twč: fwéhla:

Swo Qulrln.
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wost zlomiti se nedá, bUdčž wssem kťesťanům
za oťjklad, aby smrtj twaU se Ustrassili, kteřjž
dčxlssjho žiwobytj si přegj.e
To domlUwčw,
rozkč:zal statného staťečka rozliěným žpůfobem
mUčiti, na hrdlo mU pak žernow přčwúzati a do
řeky Sibariď Uwrcť.
x
DlaUho držel se na wzdor těžkéhokamene
swx. biskUp nad wodaU a an mnoho kťefťanů

na mostč i na břth

stč:lo, napomjnal ge sre

dečnč, aby pewně we wjťe stúli a nedali se
mUkamč za.strassčti.
Wčda
pak , že Uto:
naUtč nemůže a tjm snad o korUnU mnťedňč:

ckaUpřigde,wolalbolestně: xWssemohach Ježju
ssi! nenj to nowčx aneh wzúcnú flúwa řeky
jzadržowati. a wodu krňčegjcjm w pewnaU ste:
ku Utwrditi, gako gčž na řece Zordanř a na
Petrowi si byl. dokč:zal. Teď na mne také oslae
wilo se gměno Twé, lid widj moc a sle
TwaU; propůgč mnč také prosjm to, což mi
gest neymťlegssjho, tU milost, abych pro Tebe
Umťjti mohl!e Když se pomodlil, stúhla ho
tjže želnowa do wod, w kterýchšdne 4. Čerwna
rokU 304 žčwot swůg dokonal.
x
Swatě geho tělo nalezlo fe nedaleko od
tUď, kdež UtonUl, a pochowxalo se nak w kostele

U brúny města Skarabancče. stnd
pťisslo
napotom do Řjma, a teď odpoťjwá w kostele
sw. Bťncencťa w Mediolúně.
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Rozgjmúnj.
Sw. Qnčrin“ stoge na faUdU pohanském,
hč:gčl se č srdnatostj si dodúwal slowy: :dBůh
wssady se mnau gest! Wjš kťesianskú dUsse!
wjš co slowa ta: ))Bůh wssady se mnau geste:

znamenagj? u N proč byš to newěděla, gfanc
wjťe katokickéthčemi?
Kéžbhš ale také slowa
ta

hlUboko w mhsl a w srdce si wsstjpila, b

gak dokonňla mohla byš pak býti! Slowa ta:
dBůh še mnan gest(( slowa ta prawjm naUčily
by tč cnostnémU obcowňnj, bylaby tč ssrjtem
w pokUssenj a ohradan ť Utčchanxm protiwen:
stwj a w naUzť. Modljš:lč se, wzpomeň si, že
Bůh 8 tebaU gest, ať rozpúlj se w srdci twěm
obeň wraucnosti a núboženstwj. Kdybh tť tčlo
neb swět aUeb ďúbel pokaUssel, pomni že Bůh š
tebau gest; dlsdybh walťly se na tebe strastť,
kdybh stjhaly lč nehody, kdyby nepťútelě Ua
tebe se hrmllť, rci: Bůh můg še mnaU gest,
což stane

se mč zlěho?

Yno

dUsse křesianskč:

Bůh 8 lebaU gest; gak medle můžeš swolitie
kdhž khřjchn tě bezbožnjci swúděgj; gak můžeš
tak malomyslnú býtč, kdhž bolesti a bjda tč
skličUgj; gak můžeš býti tak newrlň a mrzntáe:de
když nedařj fe wsse dle wůle twé; gak můžeš
konečnť Ustúwatť a Umdléwati na cestě k spa:
senj, wčda, že Bůh 8 teban gest, že wčdj skU:
tťy twé, slhssj ťeči twé, i mysslrnj twěe že mU
powčdoma gsaU? Nch ty dUsse Ubohň, ty nee

Sw. Qnčrin.
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wsstjpila gsi do srdce tU spasitelnaU mysslénkU, že
Bůh ď tebaU gest; a že lčdé naunepamatngj, z toho
powstč:wň, že wesskeren s,wět přeplnťU gest zloččn:
stwjm a hřjchy, že wssUde malomyslnost panuge a

smUtnostba čzanalstwj.uU

přjtomnostiwzňcného

člowěka držjwúš se na Uzdč, a každé slowo, než
ge proneseš, a každý skUtek, než ho Uččnjš,
bedlčwč na mysli přemjtciš: proč negsirak opae
trnň pťed twúťj Božj, proť nemňš té Uctiwou
sti k Bohn, kteraU k bjdnémU stwoťenj w srdcč

chowúš?

Kde gest wjra twú?

Nebog se, nebo gsem gň 8 teban; neU:
chleg se: nebo gce:gsem Bůh twňg; posilni.l
gsem tě a pomohl gsem tobč a přčgala tě pra:

wice sprawedlnosti mé. (Jš. 41, 10.)
Spatřowal gsem (múm) Hoespodina pťed
oťima swýma wždyckp, neb gesť mč po prawici,

abych se nepohnul. (Zalm. 15, 8.)
Géd Bůh wssemohaucj, chodčžpřede mnaU

bUdčždokonalým. (1. Mogž. 17, 1.)
Bůh neňj daleko od gednoho každého ž
nč:š; nebo w nčm žiwi gsme, hýbeme se a

trwúme.j(SkUt. 17, 27e 28.)
Kam půgdU od Dnchantwého,

a kamž

pťed twúřj twaU Uteku? Gestližebych wstaUpil
na nebe: tam gsi ty; paklibych wstaupčl do
hrobn: přjtomen gsi! Wzallibych křjdla na Uswi:
tě a bydlťlbych w konččnčlch moře; i tamť rUka

twá prowodj mnr, a držetj mne bude prawice

twú. fZalm. 138, 7ou10.)
DUch Pčxně naplňuge okrsslek zemč a ten,
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kterýž Udržuge wssecko, mň znč:most hlasu, (wj

o tom, co kdo mlij.)
anj

(Maudr.x 1, 7. 8.)

Boha pťed oččma hťjssnjka, zprznk:

né gsau cesty Zeho wsselikého čafu. (Zalm 19, 5.)

Modlltba.
Prončknč mne o Bane, swataU a čistaU
bč:znj swaU, abych wždy Tebe byl pamčtliw, w
samotč i mezixlidmi, w bogč a w pokussenj,
při prcicč i přč odpoččnutj a tjm wssech hřjchů
se wystřjhal, k dobrému pak se powzbuzowal.
Přjtomnost twú bndčž mč sstjtem a UtěchaU w
žčwotč č we smrti. Nmen.
Dnessnjho dUe fwětl se také swcitek: w ijť
sw. mU:
čednjků Yrecia a Daclána; w Brn:ti fw. Klatea, btskUda a
mUčrdnjka; w Bannoti sw. Rutčla a towaryssů, mUčednjků;
w Ytrebatě sw. Saturniny, pannh. mUčednice; w SibUřc fw.
Quirčlla,
muťednjka; w .skonftantinopolt fw. Metrofana,
diskupa; wc Weronč fw. Bllrrandra, biskupa; w Thracič fw.
osie, wdowh a geptřsskh; we FrancauzskU sw. Lucie, panUy
a m. g. sw.

5.

Zčwot sw. Bončfacča, arečbčsknpa
Mohnčskěho.
R. 775.

Geden o cjrkew wůbec a o obrúcenj roz:
sčxhlého národa nčmeckého zwlňssť z neyzaslam
žilegssjch mUžů gest sw.Bončfacčuš, protož také
blahowěstrm Němců přčzwaný.
d
BonifacčUš, syn Urozenýjch a wzácných ro:
dičů, narodťl se w Kťrtonť w Anǧlčcku okolo

Sw. Boujfác.
rokU 680:?)
Wčnfried,

Zf

Na křlU swatém dáno mU gméno
pozděgi pak gest pro swé welťké zúa

sluhy od papeže Nehoťe U.

gest Dobrodčg

Bonifacčnš,

to

nazwún, kterýmžtogménemho

.takénazýwati bUdemr. Sw. BonifaciUš Ukazowal
xgťžw neyaUtlegssjm wčku na sobč gakaUsi tau:

hU po BohU a po slUžbě Božj, kterúž nenstú:
le rostla a gaksi neodolatelnaU mocj k žťwotU
sankromnému a tčchémn ho nUtčla. Rčkteťj mni:
chowé ho w tom potwrzowalč a nabjzeli, a
aby fe š tčlexn i dUssj odewzdal.
Než otec
mage še synem wtčpným a od Boba wssemč
dobrýmč wlastnostmč nadaným zcela gině zéc:
mčry, odepjral mU wssemožnč,a dťjwe mU takě
nepowolčl, až když ho tťžkan nxemocj Bůb na:
wsstjwčl. TU teprwa na smrtelnč postelť, pťed
Branau wěčnostčstoge, olewřel oči gen w swětě

si zaklňdagjcj, a nynj teprwa požnňwal, že na
fwětě wsse gen marnost

gest,

mčmo slaužčtč

Bohu; a sebraw sle, sljbčl, že fyna slUžbč
geho zafwčtj, paklč ho Bůh na žin zachowú.
J pozdrawčl fe otec, a Bončfaciuš mléedeneček,
pln dobré nadčge, pntowal do klússtera zňkona
Benšdčktinfkého w Errtrn,
kdež pod žprúwaU
xopata, fw. Wolfarda 1Z letstrúwčl, Uče fe ne:
tolčko rozličným na bUdach staw potřebným
wědomostem: ale i swatčmU a bohUmilčmU ob:
coweinj. Staťj a mladj dUchownj dťwili se
e) Chok krále Nicharda Bonna, by!a geho sestrau, a náslef
downč gegj dcera fw. Walburšio, geho nčtj.
d::
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Čewejla

pilnosti,

horliwostč i prospčchU geho w Umčnj

tak w búzni Božj.
dotom do

Z E:etra

odebral se na:

klússtera RUtcell řečenčho, o nčmž

ssla tenkrčxt daleko ssčroko slawnčx powčst, že
gcho bratťč 8 wýbornau Učenostj spogUgj dokou
nalaU klčxsstcrnj kč:zeň. N tU w tom klússteťe

nabyl tak wžúcných wčdomostj w rožlččných
gazycjch, w ťcčUčctwj, w p,ifmč swatém,.a
tak
welicc se ždokonalčl, žc se mU sw čřčlo wycho:
wěmj mladssich bratťj, a že ť takě na knčžstwj
byl wyswčcen. Tenkrúte byl aš třčdcet roků stčcr.

Qbohacen

tedy mnohými wčdomostmi a

zrolússtč znňmostj pjfma fwatěho, a wycwččm
w búzni a kčxzniBožj, wynčowal BonifaciUš
Ustawičně neUmčlč a hťjssnjky Uwňdčl na cestU
sprawedlUdstč, a to bUď z kašatelny bUď w
zpowčdUicč. Nuččnky snahy geho byly hogně a
krčxsné. Přčtom rostla také geho wčxžnost tale,
žeť biskUpowé a fněmh cjrkewnj ho zwalč, a
we wčcech Ueýdůležitčgssjch š njm radU bralč.
Dufsi tak bohabognaU gako byla dnssc Boni:
facčowa, bolelo welice, když si wžpoměla,wgakě
mrúkotě celý skoro welčkúnský Uúrod Rěmců
gesstč wčzj, gak ohawnú modloslUžeonst U nčch
pannge, a gak zpnstlé gegčch mrawy gsaU. J
roztaUžčlo fe frdre geho žčxdostj, lčd teU wytre
hnaUtč ž mori ďčxbelskě a pťčwěstč geg kU po:

znčmj prawého ažiwého Boha, kterýž stwoťčl a
wykaUpil nčxše J skanmal se, zdalčby na sebe
powčnnost wžjtč mohl, za kteraUžto přjččnau
po dlaUhý čaš horliwě kBohU se modlčl, a

Swe Bmsace
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tUhým postem se kčxl Znamenaw na sobť že
by w tom bnla wůlc Božj, aby wykonawal
powčnnost mčšsionaťů projll k tomU opata
swého o dowolenj. Když dowolenj dostal, odrra
sscl z klč:sstera, na kleréž restč ho dwa towa:
ryssowé doprowňželč. Přeplawčm sr z Banǧlččando

Friska, dostal se až do Utrechta (Ultrajektum) do
hlawnjho města Friského, a tam U krúlr Nadbo:
da žčxdal, aby swobodnč w žrmi geho wjru
spasitelnan kčxzatťsměl. Yle Radbod, auhla:
wnj nepřjtel kťcfťanů, odepřel mu žčadost; načež

se Bonifac

opčt do klússtera nawrútil.

Wssak

neztratil řůwěrnost w Boha, anobrž danage,
že co dneš se nepodařťlo, zjtra milost Božj
požehnň, bpl w klússteťe wzorem křesťanské do:

konalostč tak, že i po smrti opata Winberta
na geho mjsto wywolen byl; což wssak w po:
koťe swé nepřťgal, nobrž do Řjma cestu nastau
pil (l 718,) a tam U papeže powolenj wyhlr:
dúwal, nčxrodům pohanským wjru kťesťanskau
swobodnč hléasali.

Řchoť ll.,genž tenkrňte na papržské stolč:
ci fedčl, šhledaw na Bonifacťoroč mUže horlť:
wého a dokonalého, bylmU nakloněn a zachúzelš
njm welmč ssetrnř a dada mU plnaU fwobo:
dU kU hlúsúnj slowa Božjho po celém NčmeckU,
požehnal ho čporUťil ho knjžatům wssech zemj,
skrže kteréž gjti mUsil a opatřiw mnohýmč ostal:
ky Swatých a nčxřadjmkostelnjm, laskawč ho prou

pustil.
Sw.

Bonifac

pUtowal bez odkladU přeď
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Lombardsko do Bawor a do kragčn okolnjch.
Zde nalezl owssem giž mUoho křesťanů, ba i
kněžj: ale tyto bylč gednak neučrnj a beze wssj
kúzněa bňznčBo j: ončnoale spotwoťowali wer
swatau pohanskymč powčrami a mrzkými mra:
wy. Bončfac neustal dťjwe slowo Božj hlňsae
ti, až když duchowenstwo mrawy fwě naprawč:
lo, až wjra swatei se opět oččstčla od pťjlepků
xpowěr pohanských, a až welkě mUožstwj lidU
kU KrčstU Púnu se obrěctilou Tak blaženě půa

sobil také w Thurinǧúch; zraky fwé wssak Usta:
wččně na Frisko Upjral, wčda, že tam žeň
hognčc, dčlnjků wssak gen múlo. Krúsně skwjtč::
la giž swatú cjrkew bedlčwým pťččinčnjm sw.

Blahowěsta w Baworsku, w ThUrinǧňch, w He:
sjch a w gimých kragťnécch Nčmřckých, an se po:

wěst pronesla, žc Nadbod, krúlFriský, Umťel, a
zemč geho pod moc a wlcidU Karla Martella,
Franckého krúle, se dostala. Té ssťastné Událo:
sti chtěge Bončfac k Učeli swémU použjti, opa:
tťčl wssecky osady statným dUchowenstwem a bez

průtahU ke Frčsům se wydal. Podporowém od
bčskupa sw. Wčllčbroda, hlúsal po tťi léta sU:
lowému tomu núrodU sw. EwangelčUm 8 ney:
wětssj horliwostj, a welké množstwj dalo se z
nich křrjtč. S welkým zaljbenjm pozorowal sw.
Willibrod,
gak se stúdečko sw. cjrkwe množj,
powčry pohanské fe wymjtagj, sUrowost mrawů
se zmjrňuge, a bážeň Božj se rozměchci, a pro:
tož gfa stareček gťž kťehký, zameysslel Bonifacča
za neisřupce mjtť; než trn, dowěděw se o aU:

Sw. Bonifáe.
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myslU sw. bčskupa, opUstčl pole, kteréž až posau

wad 8 tak welikým požehnčmjm wzdělúwal, a
wzaw nčkolik spolUdťlnjků, kU Hesům fe odebral.
J zde žehnal HospodčU snahU geho, anť mnozj
swatý křesř přťgali, mnozj powčr pohanských
se obřjkalč,mnozj žiwot swůg naprawowali. W
NmanabUrchU (teď Ymďneburg) darowalč mu
dwa bratřj Dedio a Dierolf, wdččnostj a lé:u
skaU pUzeni, welké žbožj, což on na založenj
klč:sstera obrátčl.

W tom čase, rokU totiž 722. oznňmil Boa
nifac papeži pjsemně, gak mčlostiwč Bůh prňcč
geho požehnati rúčťl, prose přitom o ponaučenj
a o radU w některých záležťrostech wjry a au:
ťadowúnj geho se týkagjcjch. Bapež slysse tyto
wčci, zaplésal radostj a wlastnorUěnč sw. mužť
psal, we gménU fw. cjrkwe djky mU wzdeiwage
za pťiččnliwau geho horlčwost, wěci o kteréž
žádal, wyswčtlUge a konečně laskaPě ho zowe,

aby gak možno mu bUde, do ija
přissel.
Služebnjk Božj drše pozwémj widčtelné hla:
wy fw. cjrkwe za rozkaz,

bez prodlenj do Řjma.

wydal se rokU 723

Papež Řehoř ijtal

geg slawnč a srdečně, a přeswčdččw se o geho
fchopnostech dUsse a srdce č o geho prawoš

wčrnosti, wyswčtčl ho dne 30. Lťstopadn na
biskupstwj, dada mU tU moc, abh U wssech nčd:

rodů, kteréž bUď gčž na wer

obrňtťl aneb po:

mocj Božj gesstč obrcitj, aUřad bčskUpský wyu
konúwatč mohl. Pťč té pťjležťtosři nazwal ho

také papež Bončfacčem, to gest Dobrodčgem.

,
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BonifaciUš zapťčsúhl se tcď swatémU thi:
že
wer swatau katolčckaU bUde hlasatč wčrnč a
ččstč, že zachowawati

bnde gcdnota

wxe wjře a

poslnssnost ksřolčeť Řjmské aposstolské, žeš
dUchownjmč, kteřjž sřarým zákoňům cjrkwe sw
fe zwrotiwugj, spoleěenstwj mjti nebUde, ano že

w Řjmč Uda,
naprawili se.
cjrkewnj, aby
mimo to také
ličných wlastj,

kterjby UapomenUti bhwsse, ne:
Potom obdržel 8ebrané zakonn
se gjmč rjdčl a jprawowal, a

lčsťo poruěené na knjžata roz
Ua bčsknpy a gčné pany, a
žwlčxssť Ua Karla Martella,
krčxle Franckého.
Nozšehnaro se, wydal se na cestU neyprw k
nadzmjněnémU kralč Karlowi, a Ua to opčt k
Hcsům sc nawrátčtč 8 obnowenaU wraUcnostj
aUřad swůg započal Nrdaleko ǦečsmarU strmčl
poswatný dub, U modlarů we welké Uctčwosti
gfach, neboť se domeysslelč, že Bůh chču Ua
Uěm swé sjdlo mčr. Trn porazťl Bončfacinš,
gakkolť pohané mU w to brančli a wystawěl z
něho kapljčků kU ctč sw. Petra aposstola. Wotom
i ostatnj modly a poswčxtné húge rUssčtč se gal.

Pod

gcho bedlčwan rUkaU powstúwaly

na rozličných mjstech nowé klécsstery a

Uynj
kostcly,

Uleži kterýmčž neyslawněgssj byl QhradrUf
(Qrdorf) w ThUrčnǧach, kU ctč sw archangela

Michaela, a drahné množstwj se do lůna sw
cjrkwe Utjkalo To wčda Bonifacčuš a wčda,
že gim wssem zadost

Ynǧlččan,

a žádal

nčinčtč ncmůže psal do

opata

klňsstera swého o

nčkteré knčze, kteřjby mU přč spasitelné

prč:ci

Sw. Bmisac.
zlčxsky k Bohn
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a z lúsky k bližnimU

pomčx:

hali; a mUžčBožj Burkard, Willibald a Wnni:
bald, LUlln8 a Greǧor pťčsslťmU ku pomoci;
ba č núbožné panny opnsřily na geho slowo
wlast, a do Nčmecka pospjchaly, aby U ThU:
rinǧU a U Hesů klčcssterwzprawowali, a slowem
iskntky lid bčxznč a kúznč Božj wyUčowaly.
Neyznamenitěgssj mezi nimi byla sw. Walbme:
ǧa, sestra sw. Willčbalda a WUnibalda, gak
bohabognostj tak ostatnjmč ctnostmč proslUlú.še)
RokU 732. dosedl na stolťciŘjmskan pa:
pež Řehoř ljl. Bonifac Uznčxwagetoho potťe:
bU, wyprawil do Řjma posly, kteřjby ho i
ostatnj spolUdčlnjky na wčnčci Pčxnč do ochrany
papeže porančeli, o wýsledkn pracj geho mU
zprčxwu dúli a poradčli se o nřkteré potřebné

wěci. Sw. otec ijtal

posly ncgenom 8 nelj:

čenau radostj, o synowské lňsce a poslussnosti
swého bčskUpa zprúwU nesach, anobrž ť bčskUu
pa za arcibčskUpa a primafa w celém NěmeckU
prohlčxsil, k tomU konci i palliUm mU poslal, a
zplnomocnčl geg, aby nowé bčskUpské stolčce zřj:
dil, kdež to za dobré Uznčx.Mimo to odpowčděl
mU na otčxzky geho, a aby w započaté prč:ci

neustúwal

napomemll.

Qn

plana

horlťwo:

stj o čest gména Božjho a o spasenj dUssj swých
bližnjch, byl w slUžbč Krista Ježjsse UeUnawený.
J Ufpořeidaroowsseckyzúležitostť, pUtowalr. 788.

po třerj do ija,
chtť na hrobč fw. aposstolů
swaU pobožnost wykonati a thi swatěmUančet
e) Q nj fe čtc 25. Unora.
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zswého bčskupowanj wydati. Mnozj núbožnj
křesťanéssli š njm Swatý otec ijtal
geg
welmi laskawť a obdarowaw mnohými wčcmť
a dňstognostj Leǧata aposstolského poswatnými
celém NěmeckUho powýssiw, 8 njm serozžehal.Boe

nifac wracel fe opět přeš Lombardsko. W Pawiť
podržel se po nčgaký čaš U přjtele Lučtpranda
krale, a odsUd pak přeš Nlpy dále do Bawor

se Ubjral Wogwoda Baworský Qdilo, ijtal
bo w Řezně 8 welikaUUctiwostj,aaslibowal

že

ho wssj mocj swaU podporowatč bUde w swa:
tém gcho auřadowécnj. Mťlť pak toho welmč
potťebj, zwlússtě proto, an nčkteťj prostopčxssnj
kněžj, mezč nčmi gakýsi Ydalbert a Klemenš, cjru
kewnj kúžeň podkopúwali, a bludné a zcestně
Učenj rozsiwalč. Toho nefmčl bťskUp swatý snúu
sseti, Uechtě:li dusse we wjřc neUtwrzeně zahubitč:
a prorož fwolaw sněmy, tak daleko to pťčwedl,
že bludné Učenj se zatratťlo, půwodcowé pak
geho se Uwěznili.
be tak nemčlé wčcč bUdaUcnť předessel,

wjru pak čistau a mrawy neposskwrnčné UdU:
chowenstwa i U lidu wřrného w Němcjch za:

chowawal:

založil pomocj knjžat

a dobro

myslných panů rozlična biskUpstwj w Řezně
a we FreisingU, w Ečchsstadtě, w Erfurtč, w

Bamburce a we Wúrszrku;

dosadil na nč

mUže kussené Umčnjm a blahobognostj slowůt:
né; přčkazal gčm, aby každým druhým rokem
š dnchowenstwem na fnem se šchazelč, služby
Božj dle obřadU Řjmského wyfonawali, nerčldy

Sw. Boňlfác.
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zcjrkroe wymjtali, bludy a newčrU potjralč;
slowem, aby wssj pilnostj a horlčwostj stádečka
swěrenei pňsli GsaUce tťto bčskUpowé Ustanowo:
wčmč od legata Řjmského a od papeže ztwru
zowáni, wesslč č 8 dnchowenstwem podřjzeným
a lidem wčřjcjm w gednotu š wťdčtelnau hla:
wau cjrkwe swaté; tudy wssak také nabyli gč:
stoty, že orawú to cesta knebesům, kterauž lčdn
okazowalť; nebo kdož se nechytj skaly, Ua njž
wzdělana gest cjrkcw, ten Utone we wlnúch
blUdU; a který kazatel wyslňn anj buď prou
stťednč buď bezprostťedně od hlawy cjrkwe: trn
stawj na pjskU a š dobrým osudem se nepotkú.
Zdewssem platj slowo Krčsta Bňně řkancjho: Kdožk

nenj še mnaU, protč mnegest;a čdož nešhro:
mčxžďUǧeše mnaU, rozptylugrťe (Lnk.1123.)
Toto blahoččnnč působenj Bončfacčowa
ztwrdčl a šchwalčl netolčko papež Zacharčúš,
nňstupce Řeboře lll.7 ale také, gako wssicknč
prrdchůdcowé we wšlké wažnoski a Uctčwostč
ho měli, a důwěrn wssecknwněbo sklúdalj; ba na
důkaž swé nčxklonnostč a
sjdlo b.iskUpské w Mohnči,

wdčťnostč powýssil
kteréž krčxl Pčpčn

uswatémn mUži bylwykázal, na arcčbčsknpstwj, a
tťčnúcte bčskupů mn podťjdčl a sice: Straš:
bUrǧskčho, Spčrského, Wůrzbnrǧského, Koljna
stého, Lntntského, Utrechtského, NUǧšburǧského,
Wormskěho, Buraburskehoxe), Erfnrtského, Ečch:
stadského, Kostnčckého a Knrského
Pečlčwa lč:ska fw Bončfacča nezawjrala
ne) Bamberg.
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se toliko w meze zemj Nčmeckých, nobrž wzta:
howala se také na krage saUsednj, a sahala až
do daleké wlastč Nnglické. Patrným důkazem
toho gest lťst na prostopňssného a wčlného krale
Cthelbalda w Nnǧlicku, kterýžto lťsř i za wčkU,
kdrž hrUbň tělesnost wsselťkau usz roztrhUge a

přeršžj, čjsťise můše. Pjsse tedy: :szomeň
pak si, gaká to hanba, Upěti pod břemenem
howadské núrUžiwosti, a tafowými ohawnostmi
Boha Určxžetč,kterýž tč wlčde nad tak mocným
narodem dal. SmilUg se nad dussj swaU a
nad dussemi poddaných swých, z nčchš časem
swým aUčty klasti bUdeš. Ččsťota býwalú U
pohanských Sasjků w takowé wňžnostť, že panna,
kterňž w smčlsiwu, aneb žena, kteráž w cčzo:
ložstwU přewedena byla, zardaUsitč ofe mčla,
tčlo pak spčxlčti. Swůdce

mjstě, kdež popel

gegčch občsil se na

gegich byl.

Nčkdy také bý

waly takowe ženské od gčných ženských metlami
bčty a ostrými bodúky pjchanp, a ode wsi ke
wsi hončny, až tčm mUkčxmpodléhly
Když

tedy pohané, prawého Boha neznagjce, takowaU
lúsku kU čťstotě mčlč, gak ty

o njo smeyssleti

mňš, gsa křesťanem a krňlem. Ponmi pak na
bjdný konec Ceolreda předka tweho, a na konec
Qďreda krale Northumberskeho; pomni gak na
knjžata a tčto, genž nečistý žtwot wedlč, núhlan
smrtj w středU neřúdů swých zachwňceni byli ((
Q zwlasstnj horliwostč U končmj powčnnosřj
aUťadU geho,

swčdčj núsledugjcj mjsto z listU
na sw. .KUthberta, arcibčskupa Kantnarienskeho

Sw. Bonifac.
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wyňato: xBogUgme pjro gméno Božj w tčchto
dnech auzkosti a strasťč. Geli w tom wůle
Božj, Umjreyme za swatý zčlkon otců nassčch,
abychom takě 8 nčmi přisslč k dčdictwj wččnéx
mu. RebUdeme nťmýmč pfy, spěgjcjmi strážu
nými a nč:gemnjky, kteřjž Uzřewsse wlka w
antěk se dč:wagj, ale bdčme a buďmě pastýři

na strúži. Kažme welkým a malým, bohatým
a chudým osobúm wsseho stčxťj a stawu w čaš
přjhodný au mrpřjhodný!ečm Qd nčho múme
che gesstč listů, w nichž we wssech wraUcnň
lúska k BohU a k bližnjmu, ochotnčxposlussnost

k stolčrč Řjmskě a szžilú
statUost č důwťra
w protiwenstwjch w neykrúsněgssjm swětle se
obréxžj. Baměti hodnčx gest geho odpowčd na
otčxku, zdali slUssj w dřewčném kalichU občt

Msse fwatč přinússeti? ďDrUhďy mjwala cjrkew
zlatě knčze, kteřjž w dřxewčných kalissjch oběto:

wňwali: teď ale mč: dřewěně kněze, obětugjcj
w kalissjch zlatých.e
u Sw. Bonifac dasčxhl gčž 74. rok stúřj,
an opět duch ho pUdčl neuwťřjcjma núrodům
swětlo wjry katolčcké roszčcowatč, a zwlč:sstč

lúkali ho Frifowéžu

nichž wjra po smrtč fw.

Willibrorda, zaklč:datele cjrkwe Utrechtské, ponča
kud klesala, a nécsledowně podpory noroaťjpotťeu

bowala. Předzwjdal, že to bUde poslednj anť,
a protož Usmyslil si dřjwe, než odgede, na
arcibčskUpstwj MohUčské swého neywťrněgssjho
a neyhorlťwťgssjho pťjtele, sw. Lulla za nčrmksta
ka dosaditť. Bapež Zachariáš dal r mU k tomU
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plnaU moc; a aU také krúl w tom swolil a
ostatnj biskUpowé, opatowé a wessleeré dUcho:
wcnstwo to šchwčllčli, byl také LUllUš bez
welkého odkladU wyswěccn. Nowý papež Štčpún
potwrdil wsseho, což fe stalo. Když fe eš

LUllem žehnal, řekl: :Čaš mého aUmrtj bljžj
se; dokoney ode mne započaté stawenj cjrkwe
w ThUrinǧňch, ozbrog se silaU k obrúcenj nňrodů
a dostaw kostel we Fuldč, a w něg mne pou
chowey.e LUUUS plakal.
BoUťfac sedl Ua loď, q přistaw we Fri:
skU, i hned swůg kazatclský aUřad započal.

Wčllibrordůw

núměstek sw.

EobaU

podporo:

wal ho statcčně; k nčm pťčpogilo se gesstč
deset giných osob; třj knčžj, tťj gúhnowč a
čtyřč mnissi. Mnoho tčsjc pohanů pokťrilo se
w fwútcjch wclkonočných; o swatém Duchn mělč
biřmowúnč býtč. Mjsto,xkdež se poswútný obťad
djtč mčl, byl břch potůčka BUrda, wýchodn
Uj Frisy od zúpadných dčlj:j. Nozbil se stan
pro Bonifacča a pro towaryssc gcho. NU tU Ua
lčd k biřmowúnj čekagj: eyhle Ufňzala fe mjsto
kťesťanů rota pohanů, pzbrogenú sstjty a uosstť:

py, ona diwoce na sťúny biskUpowy dorážj.
Kteťjž byli š njm, chtčli owssem opťjtč se di:
wokým umodleťcřům, wssak BoUifac šwolaw
kUřžstwo wykročli ze stánkU a zakňzaw brčmitč

fe, prawčl: :Nechte synúčkowé boge, neboť ž
pjsma swatěho fe Učjme: že nrmňme zlé dúwati
za zlč. DeU dáwno giž žúdaný přčsscl konečnč
a čaš žčxdaný smrtč mě nastal. Posilňte fe w

Sw. Bonjfác.
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Púml BohU, a daneyte w milost wúm zaslj:
benaU a on wyswobodj dUssenasse.e Na to obrú:
tiw fe k dUchowenstwU prawil: ))MUžč, bratčť„
bUďte silnj w dUchU a nebogte se lčch, kteřj
tčlo zabjgegj, ale dUsse, kleráž nesmrtelnú gesť,
zabjtč nemohan. NadUgte fe w PčmU a kotew
nadčge swé w nčm Upewněte, genž wúm brzce
Udčlj wččné odmčny, a sjdlo wňm wykčxže, w
nebesjch mezi tllrůny angelskýmč. Snňssegte mUky

trpčliwč, abyste šKrťstem panowali na wčkh.e

r.

Sotwa toto fw. emUž domlUwčl, Udeřčlá na
Uřho rota pohanskň a Usmrtila ho č 8 52 to:

waryssi dne pňtého čerwna r. 775.

Po zaa

wražděnj tolťko swatých ofob dalť se wražednjcč
do laUpenj stňnů; nenalezsse wssak w nčm
nic gčného než pozůstatky swatých a knihy,
rozwlekli a rozmetala wsse. Mnohé wčcč byly
napotom od wčrných křesťanů opčt sebrčmy a
do klússlera FUldenského odewzdúny. Tčlo pak
sw. mUčednjka bylo neyprw do Ulrechtn pak
do MohUče, a konečnčdle wlastnj žňdosti swa:
tého mUčednjka, do FUldy donesseno a tam po:
chowúno. Na hrobč geho stalo se mnoho zú:
zraků, a až posawad chodj k nčmU ncibožnj
antnjci, gednak dčkUgjce za obdržené milosti,
gednak o Uowé w hlUbokč pokoře žúdagjce.

Nozgjmč:nj.
Sw. Bonifúc plana čistaU lčxskaUkBohúu
a k bližnij
wynasnažowal se wssemož,nř U
Nčmců powčry pohanskč a blUdy kačjťske wp:
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kořenťti a prawaU wer

gim wljti, wčda, že

bez rojry nemožnč gest ljbťtč se Bohu, a že
přčstupugjcj k BohU wťťčti musj, že gest Bůh
a že těm, kteťjž ho hlédagj odplatitelem gest.
(Zid. 11, 6.) a lčcskata byla tak welkú, že
i wlastnj žčwot nasadil. Nn ale tomU tak, co
múme

saUdčtč o lč:sce tčch lidj,

kteťjž wsselčkaU

wjru tUpj a wyzuwsse se ze wsseho nčlbožen:

stwj, twrdj, že nenj Boha, ani nebe, anč pekla,
že dnsse lidskú po smrtč gako howado pomťne
a žes to gen pauhé bachory gsaU, co se o bUdau:
cjm saUdU a o wěčnosti wyprawuge. uo We
co si počneš bezbožný člowčče, co si počneš,
geli pťece Boha, geli dUsse twčc nefmrtelnč:,
bndaulč saUzeni skUtkowé twogj, ge:li nebe i

peklo, co si počneš?

prawjm.

Čč mysljš, že

když we possetilosti swé hřjssné řekneš: že nenj
Boha anč nebeš ani pekel, že dusse lidskei
pogde gako dUsse howadskčx; mysljš, že wsse
tak gak si toho žúdč:š, se stane? To wjm, že
by ti to mčlé bylo, aby nebylo Boha wssewč:

dachho a fprawedliwého, aby dusse twú neby:
la nesmrtelnci, a aby na budaucjm saUdU my:
sslenj a řečč a skutkowé twogi neztratila se:
tUť byš mohl owssem beze strachU hřjch za
hřjchem púchati, tuť nebyloby Uač byš ohled
brč:tč potrebowal, tuť byš mohl wsselikaU chtjč
a žúdost fwau nafytčti,a nikdo by tčxbrčmiti ne:
fmřl. Tuby ale také před lwau chtjčj nťc gisto neex
bylo, ani cizj gmčnj, ani cčzj črst, ani cizj ne:
winnost. Twé žč:dosti, Uzdy žúdné nemagjcje

Cw. Borlsae.
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mUsilby každý twor slaUžiti, a kdo by nechtčl
po dobrém, mUsilby po zlém. Rňsilj a lesi, aUlťsa
nost a aUplatek, lež akťiwú přjsaha i wsseliký zločin
byldy ticestaUk cjlč, to gest knafycenj twé nezřjzeně
žč:dosti a bezbožné chtjče. Wčď, tobyš ly owssem
si přčll, aby hanebnosti a ohawnosti twé po
fmrli trestúny nebyly, gakoby za žiwa nikdo ge
netresťal; aby Bůh o tobč newčdřl, gako ty o nčm
wčdčti gsi nechtčl; a aby dusse twú possla gako
howado, protože gsi po howadskU žiw byl. Nle w
tom se welčce meyljš, neboť gen

Blázen prawťl w srdcčswém: Nenj Boha.

(Zalm 13, 1.) a
Marnj zagisté gfaU wssickni,w nichžto nenj
znúmosti Boha: a ktrřjž z tčch wčcj dobrých,
kteréž se wčdj, nemohlč poznatč tdho, genž gest,
ančž w skutkU geho pozorngjce pozňali, kdoby
byl ťemeslnjk gegich. (MaUdr. 13, 1.)
Poznal wůl wlčldaře swého a ofel gesle

púna swého: Jsrael pak mne Boha nepoznal a
lid můg neporozuměl. (Jš. 1, Z.)
Znč:ti tebe (Boha) gest dokonalň fprawe:
dlnost, a znňti sprawedlnost a moc twan gest
koťen nesmrtedlnosti. (Maudr. 15, 3.)
e Totoť grst žiwot wřčný, aby poznali tebe
famého Boha prawého a kterčhož si poslal Jeu
žjsse Krista. (Jan 17e Z.)
Neřjkey: Skrygi fe pťed Bohem, a zwy:
sosti kdo na mne wzpomene?(Sirach. 16, 16.)
W smysln twém bndiž přemysslowňnj o
PňnU BohU a wsselčké wyprawowňnj twé ať
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gest o přikč:zanjchNehwyšssjho. (Sirach 9, 28.)
We wssech skUtcjch swých pamětliw bUď Ua

poslednj wčci swé a na wěky nehřessjš. (Sir.

7, 40.)

Modlitba.
Q wssemohaucj wččný Bože, stwořitelř
Uebe i zemť! pohledni, prosjme, š wyfostč swé
na nčxš na bjdnú stwořenj, gegťchžoči zaslepily
se nňrUžiwostmi, že Tebe newčdj, gegichž srdce

zatwrdila se zločinstwjm, že Tebe necjtj: a na
přjmlUwU slnžebnjka fwého sw. Bonifacia oswťť
zatemnčlé zraky a srdce zatwrzelé obmčkčč,tak aby:
chom aspoň od nynjčka Tebe, Boha prawého
poznč:wali a kterého si seslal, Zežjsse Kristare;ady:

chom fe radowali stúle z přjtomnosti Twé a mlu:
wenj Twémn frdce nczamykali, alebrž w Tobě
fe hýbali a zůstňwalč skrzeNčho, genž šTebaU
žiw gest a čralnge po wsseckywčky wčkůw. Ymen.
Dmsinjbo

dne se tafé swětj swátek:

W

Cghptě sw:

mUčedeků Marima, Nikanora a Ypollonia; w Bcrnsii sw.
mučednjkú Florencia, ZUlčana, Marcellina a Faustlna; w
Cesarei Palestinenskč sw. mnčedUic Zenmdy, Chrie, Walšrie
a Marcie; w Thru fw. Dorothea, mučednjka; w .skardUbě
sw. mlátrnce a mUčednjka Sancia; w Ncsanateě dlabosl.
Placida; wc Feru w Blfrice,sw. Fcrdinanda, fona krále Bor:
tnǧalskéýo Jana a m. g. fw.

Swj Norbert.
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6.

Žiwot sio. Norberta, arcibisknpa
Děwjnského (Magdebnrgskěho.)
R. 11Za.

Sw. Norbert se narodil okolo rokU 1080
w A)antU w mčsťečkU Kljwenském.
Rodičowé
geho špřjznčni š rodinau cjsařskaU, patřili k
neydůstogněgssjm rodinčxm w zemi. J obracelč
wsse na to, aby syn wsselikým wědéamse naUčil,

kterýž wýbornýmč dary dusse i tčla nadčm, nad
wsse pomysslenj we wssem wynikal, a že byl
postawy wysoké, twúřisličné, mrawůlahodných,
srdce dobrého, gazyka wýmlaného, myslťwždy
weselé a gasné, a že š každým wljdnč a laska:
wě, opatrně i ssetrnč zachčxzetiUmčl, aže sstědrý
byl k tčm, kteřjž pomoci potťebowali: zjskal si
brzo núklonnost a lňskU gak lidu zprostého, tak
též ť welikých pčxnů.

Gsa mlad a wesel až k

lehkomyslnosti, a zbožjm pozemským oplýwage,
začal Rorbert welmč zúhy po rozkossjch swčta
oči a úmysl obracetť, anež se nadčxl, byl lapen
w tenata geho. Nodičowé geho chtčli, aby
do stawU dUchownjho wstaupťl, a Norbert w
lehkomyslnostč swé neskaumal núklonnost swaU,
než w naděgť, že se mU gakožto cjsařskémn pťj:

bUznémU brzo nčgakč: bohatú praodšnáa dosta:
ne a že pak U dwora cjsářského wssem žú:
dostem Usz pUstj, a w zťjdlo rozkossj se po:x
nořj , přigal nčšssi poswěcenj, o powinno:
stť nčc nedbage, w kleré se tjm uwélzal. U

7,1
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dwora rjsařskěho byl weselý, wtipný a Umčlý
mladjk owssem wjtém: ale za to plakala ctnost
a olakala cjrkew, čkostel, w kterémž služby
Božj zastňwati měl. BiskUp ho owssem wrlmi
často napomjnal, aby také whšssj poswťcenj
pťťgal, a gak na staw dnchownj slnssj, žiw byl:
ale toho on pro žiwý swětUčiniti nechtřl, nrboť
Uchwúcen od wjru tčlesných rozkossj zacpňwal
nssi, aby neslhssel hlasU naoomjnéxnj a žawjral
oči, aby newidčl oropast zňhuby wččné, ku kten
réž spčchal. Qwssem že časrm gakěcsi aUzkost
srdce mU sklččowala, a gakčxsi nechUť k swčtu w

dussi geho powsiúwala, ale on nrdal tomU žai:
dněho wznčku, než ožýwagjcj se hlaš fwťdomj
udUsil oočt w praUdU rozmařilých rozkossj.
Brodě se w :narnostech swčtských a w rozu
kossech fmyslných, dosahl Norbert rokU tťidcaté:
ho, an gjm Hospodin mocnč zatřasl a ze fna
hťjchů bo wydčsil
W gedné wrsnčci Westfalské, gménem Fre:
ten, sessla se weselčxspolečnost, aNorbert, pťjtel
wssech wefelých towaryšstrw, nechtřl, ba nesmčl
chybětč J gcl tedy w bohaté hedbawné rauchu
odjn do gmenowané wsi, prowazen toliko gedču
ným sluhau, bež pochyby pťemeysslege, gakby
co neyradosiněgč strúwil den ten. Wssak an
mečxwčmezi lUkami kwčtnatými cwéclú: ay štňhly
se nč:ble černé mrako na obloze, nčxramnň baUře
fe strhla, a hrom dčsnť rachotil. Wydřssen
stracho zachwčl fe Norbert a auzkostiwč po přj:
stťessj pňtral; an ale ničehož se nedopč:tral, bodř
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Nezkussený gsa gesstč na cestňch Božjho
zěakonawywolčl si Norbert za wůdce kU kťefťan:

ské dokonalostč Kanona,
opata klcisstera sw.
Sčeǧberta, bljž Koljna Uad Nýnem. Bod geho
pečliwaU žwrčxwaU Uččl se zapjratisebea

wssecky

žúdostč mrtwiti; i nosilpod odčwem hedbáwnýmx
raUcho kagjcj, a modljwal se často a dlanho;
slzy mU zarosily očč, když sina mčnnlý žčwot a
x na swé hanebnč obcowčlnj wžpomčl, a protož
taleé neywrancnčgssj djky BčmU BohU wzdňwal,
že se nad njm smilowaw, z propastč wčdčtelnč
geg wytrhl, aodťjkage se swěta, dané pohorssenj
oprawdowaU kagicnostj šahladitč a neprawiti se
snažil.

Na něm se tedy naplUčla slowa

žalmčxnu

sty Bémč: ))Mčlosrdný gesť Hospodčn a spra:j
wedliwý a Bůh néaš slitowňwč: se. Snjžew
gsem byl, a wwfwobodil mne, wytrhl dussi maU

od smrti.e: (Žalm 114, 5, 6wu8.)
Kdosi koli núsledowalNorbcrta blaUdjcjho
a rozmaťťlého, núsledug také nawracUgjcjho se
a kagjcjhoe dei
i učťň též.e: (LUk. 10, 37.)
Dwč léta strúwčlNorbert w tčché sankrou

jjuu ju

uj

uju

Sw. Norbert.
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welmi litowal. W raUcho tak chudebné odělt
odebral se nynj knčz Norbert do klússtera sw.
Sieǧbcrta
a pťčprawowal se po čtyťťdcet

dnj modlitbamča swatým rozgjmňnjm na prwnj
občt msse swaté.
Prwnj mssč fwalaU obětowal w kostele
Tantenském, a zřegmě Ukázal, že še swětem žú:
dného přútelstwj nemčl; Uebo když bylo po
EwangclťUm obrčxtťw se k lťdu a w rňzné řečč
tak gak mU to srdce na gazyk kladlo, kúzal o
marnostč swčta, o krččtkosti žčwota lidského, o
bUdachm trestu, že se mnozj z přjtomných dč:
sili a tťč:slč. Druhého dne mluwčl k aUdům

kapitoly Tantenské, a napomjnal ge rúznýmč
slowy, aby naprawowali nepořúdný žťwot a
dle powolčmj swěho žťwi byli. Mnozj Udeťili
se sicč w prsa: ale drUzj ho tUpťlť, a welkau
Uené:wťstj zanewťelč na nčho, ba gcden mešč
nimč nad gině držegssj a nestydatěgssj naplilnm

w ttoúř. Než Norbert fnesl pohaněnj toto tr:
pěliwě, a Utřew si twňť, pomyslil sobč, že to
zaslUhUge za fwé býwalé obcowúnj. Nozhoř:
čcnj dUchownjci nemagjce rossak na tom dostč,
obžalowali mUže Božjho na cjrkewnjm snčmU
we Frčdaťjch; že prý gest člowěk pokrytec, že
bez oowolenj kč:že a že různicea nepokog fwým
přediatým obcowúnjm rozsjwčd. J toto Utrhč:nj
byl by rčrd Norbert bez odmlUwy snesl: než
eražUge,
že by nemohl ničehož ku cti gména
Božjho a kU fpasenj lčdU prowěsti, kdyby o
dobré swé gměno přissel, húgčl fe tak rčxzně, že
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wssickni odpúrcowé Umlklč. Qsprawedlněn a
očistěn ode wsseho núřkU nawrčltil se Norbert
opět do Nantu, a pťeswědčen gsa, že rozhořče:
né myslč tamněgssjho dUchowenstwa nenaprawj,
zbawčl se wssech cjrkewnjch důchodů, prodal swé
po rodičjch ždčděné zbožj, rozdal ztržené penjze
chUdým, podržew si tolťko deset hťjwen a mezka,
a odčn gsa w raUcho sprostéz hrubé wlny,
opUstil wlast, a pUtowal boš do městečka Sw.
Gilgj w LanǧnedkoU„ kdež se prúwě papež Ge:
lasiUš ll. zdržowal.
.Wssjm prčxwem dčwitč se musjme Norber:
towi, že na cesřě ku dokonalosti tak horlčwč
krúčel; než k čemU prospěge podiwenj, paklť
samč o fwé obrúcenj nepečUgeme, a mčlosti k
tomU cjli nám dané neUžjwč:me. NUže obrať:
me se a poslaucbeyme Boha, núš k fobč zwaU:
cjho. Prwnj krok na cesťě sprawedlnosti bUde
wssem těžký, ale důwěra w pomoc Božj Ufnaš
dnj núm kroky UúsledUgjcj, a osladj wsselčkaU
trpkost, tak že napotom anč tak skoro nepůgdeme,
ale ch gako poletjmek PécnU, když nčxšpotúhne
maǧnetem swč lúsky. xZúdný, fdož wztčlhna rUkU
swaU k pthU, ohljdú sc nazpčt, nenj žpůfobný

kekrčalowstwjBožij.(e

(Luk.9, 62.) xWezměte

gho mé na se a Učte se ode mne; neboť gsem
gú tťchý a pokorný srdcem, a naleznete odpo:
ččnUtj dussem swým. Gho mé zagisté gesi

sladké a břjmě lehké.e (Mrh. 11, 29. .30.)

Přťssed Norbert k swatémU thi,

wrhl

se k nohaUm, žččdage kagjcnč, aby ho rozhťessil

x

Sw. Norbert.
zc wssech prowinčnjch,
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gichž se po wssecky dny

žiwota dopUstil, a gmenowčtč aby mU promč:
nUl, že proti zúkonům cjrkewnjm gednjm
dnem dwoge wyšssj poswčcenj přigal. Mimo
to prosil, aby fe mu dowolčlo, ano i za pokň:
nj Uložilo, wssude kňzatč swaté Ewangelčum,
kamžkoli přigde. Kdož se mU dowolčlo ť naťj:
dčlo, začež prosil: neprodléwal naplnitč Uložeu
nau powinnost. Yy takowau horlčwost gewj
prúwč kagjcj člowčk, tak se fnažj, ,aby napra:
wil dané pohorssenj, tak Usiluge, aby slowem
ipřjkladem
také giné k spasenj přčwčxdčl.uo
P)Kdož ostřjhč: sprawedlnost, obdržj smysl gegj.a

tSirach 21, 12.)
deržew

toto plnomocenstwj nezdržel se

Rorberr déle w mčstečku,ačkolčpapež tomu xpsse:
možnč chtčl, než putowal po zemč Francauské,
a rúznýmč slowy wszzowal wssnde lid kUpokú:
nj. che než řeči působil geho pťjklad. Chodčt
w neywětssj zťmč, byť snčhU i febe che bylo,
Ustawičnč boš; odčw grho byl hrubý, z bjlč
wlny urkaný, kabč:t a plússť; posťy geho býwau
ly dlaUhé, mimo nedčle negjdal nčkdčl,než temp
wa k wečerům a wssecky nepřjgemnostč aUřadU
swého milerúd snússel. Yučinky swaté geho
snahy bylo wýborné; Ueboť kdež se žčwot kazao

tele šhoduge še slowy geho, tam swalú wjra
tjm mohutnčgč sle fwaU blahodčgnaU obgewuge.
Když fe w mčstč Balencčanč zdržowal,
kúže a chorým lúsku křesťanskau prokange, sessel
se náhodau 8 biskUpem Tameracenskxým, Burkuf
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chardem, 8 kterýmž druhdy na dwoťc cjsařském
w bližssjm pťňtelstwjm žčw byl. Uzťew bčskUp

Norberta, druhdy tak weselého a prostopňssného
w tuhěm kagjcjm odčwu, wzezřenj přjsného,
obgal geg welmi srdečně a slzawýma očima pra:
wil: ))Q Norberte! kdož by se byl dotebe toho
Uadčcl?(( HUǧo, biskUpůw faplan, wčda, slysse
wssecky tyto wěcč, tak hluboce se U wnčtť pohnul,
že Žhrdnuw wssjm, což swčt pěkného slčbuge,
Norberta se chytil a wčrným towaryssem a ko:
Ueťně i žprúwcem nowuězaloženého zúkona se stal.

Wrowňzcn od tohoto towarysse, prochčxzelNor:
bert Uynj rozlččné kraginy, a wssndeštakowým
prospčchem kčxzali slowo Božj, že zdaleka lčd
gčm w aUstrety wychňzel, a 8 neywčtssj slč:waU

ge wjtal. SkUtečně pak i zastaralj hřjssnjci dú:
walč se na pokč:nj, neprawé zbožj sc nawrcicelo,
a nepřátelstwj se mjřčla. Blaženčx zagčsté tam
země, kteréaž swatého od Boha kazatele mci.
Téhož času rokU totčž 1119 položčl papež
KalirtUš ll. snčm do Nhemže, kdež se o důležť:
tých wčcech cjrkewnjch gednati mčlo. Rorbert

chtěge mjtč stwrzené swé plnomocenstwj, aby
wssUde kčczati mohl, odebral se tam, a bez od:
porU obdržel, oč žňdal. Geho neljčenčx pokora
a tUhň kagčcnost wzbudčly U wssech otců welťké

podiwcnj, tak že bčskup Laonský Bartholoměg
wssemožně hleděl swatěho tohoto mUže namlUwiti,
abykněmu

se odebral a zčxkonnjky w klčrssteřesw.

Martčna naprawil. Nerčad a teprw Ua porU:
čenj papeže podrobil se Norbert bezdečné této

Sw. Norbért.
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prčlci, a wssak an zakonnjci zbožjzemského, nae
čež zwlásslč naléhal, odťjcč sc nechtěli, dťestalo
samo seban aUččnkowňnj geho. Ric měnč zdr:
žowal se Rorbert gesstě po některý čaš w bč:
sknpstwj Laonském a zjskal si přjzen bčskupowU
w takowé mjťc, že se mU obětowala rozličnú
mjsta, na nichž by sobě wysťawčl nčgaký klásster,
gen aby w biskUpstwj zůstal. Norbert si wy:
wolčl kragčnU welmč dčwokaU a pUstau, nazwa:
naU Premontné, kdež kosteljček ku ctč sw.Jana
křtčtele stč:l. Zočiio gi zwolal:. :Toto gest mjsto,
které si Hospodin wywolil.e
Retrwalo to dlaUhU agčž přichňzeli kRore
bertowi muži, chtjcc pod geho zprňwan k doko:
Ualosti kťesťanské krúčeti. NokU 1121 o wčmou
ucjch porUčil gim Norbcrt, aby slawnými slibp
k tomu konci se zawč:zali. Bylo gich wssech
čtyřidceli. Zéckon, který držeti sljbilč; byl zňkon

sw. NUgustina. thUd slugj zakonnjci sw. Nu:
gustina čili Bremonstrati. Nobcrt přikazowal
ǧen, aby pilni byli čistotd srdce, služby Božj
aby slUssUč a počestně wykonéewali, a aby bylč
hostinnj a o chUdé péčiměli.

J řjkňwal gčm proto:

x?lni tisjc swětů

nedčx se porownati 8 mjrem a pokogcm swčdo:
mj dobrého;e: aneb: OU oltňře musjme Ukazo:
wati wjrn a lčxsleule BohU, w očisťowčmj swč:
domj lčaskn k sobě, w zaopatťowúnj cizinců a
chUdých lécsku k bližnjmn.a Mimo to chtčl také
Nordert, aby wssickni mUži, kteřjby w zěakon od
Uěho založený kdy wstanpčlč, aby wyučiwsse fe
ec
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modlitbami, rozgjmňnjm tUhaU kč:znj a sstU:
dowčxnjm, aby č také giný lčd zčxkonům Bo:
žjm wyučowali a ku dokonalostč ge wedlč.
W tom owssem dobře sandťl: nebo kdož
súm Umrtwen nenj: nemůže giného napomjnatč
aby se mrtwčl; a kdo sňm slepým: gak může
bližnjho woditč? Mňť se co búti, že fe mU
řekne: :nLékaři Uzdraw se sčxm!e (Luk. 4, 23.)
aneb dSwazugešt
břemena tčžké:a nefnesitelnč:
a wzklúdérš na rameUa lidskú: ale prstem swým

nechceš gimi ani pohnaUti„e (Mt. 23, 4.). N
Uenaplnj se co KrťstUš Pún dj, řka: dNowede:
li slepý slepého oba do gúmy UpadnaU.e

(Mth. 15, 14.)
Tento zčrkon,k dokonalostč weda i řcholnjky
ipůsobenjm gegich ostatnj lid, dossel brzo takowé
přj ně, že fe rychle po celé Ewropě rozmnožil.
Nč oli zúkon tento nowý od papeže Calirta U.
potwrzen a schwéalen byl, Uznal Rorbert za

dobré do Řjma pmowati, opčtné ztwrzenj zúx
kona Prémonstratského prositi. Což kdhž obdržel,
nawrútčl se opčt do Rčmecka, wssUde slowo
Božj hlč:sage,kacjťstwj a bludy potjrage, hťjssnjky
na cestU pokémj Uwúděge, Uowé klčrsstery a sskoly

zaklúdage, slowem krč:lowstwj Božj dle aUčelU

a powolúnj swého rozmnožuge. u Mimo gčněc
mjsta přissel také do SpirU, kdežse prúwč cjsať
Lothar U. zdržowal. W tom prúwč časU přisslč
také wyslancowé Děwjnsstj (MagdebUrǧsstj) žčn
dagjce o nowého arcibiskUpa na mjsto zemřelého

Swa Norbert.
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Roǧera. Lozthar Ustanowil k té důstognosti, sw.
Norberta, kterýž wssak w pokoře fwé wssemožnč
tomU odpjral, a dřjwe se nepodrobil, až když
papežský wyslanec a napotomný papež LucťUš
U., kardinal Gerhard, mu přťkčxť;al,
déle newzdoe
rowati. Pleš wyslanců Dčwjnstých byl neljčený
a weliký. Norbcrt se Ubjral bez odkladU do Dču
wjna, kdež ho 8 welikaU slčxwaU wjtali, ačkoli
gen w oděwU přčchčxzelchudobném a boš. Wréatný

arcibiskupského paléccn wdomněnj, že to gen nč:
gaký žebrčxk gest, který w slawný průwod se
wmjsil, ncchtčl ho pustili. Božnaw omnl swůg,
chtčl zardčný slUha odegjti; Rorberl ale wolal

za njm welmi laskawč, ťka: dZůstaň, bratře, a
neutjkey; neboť lépe mne znciš, ncžu tito, genž
mne una tUto důstognofr powznesli a w palúc

tenlo ngti mne nUtj.e
Důstognost arcibiskUpskú nezmčnila tUhé
žiwobytj swatčho Norberta, ba Učinila ho tjm
horlčwěgssjho a i pokornřgssjho. Wynasnažowal
se wssemožně, duchowenstwo

z ččxstčwelmi zpuo

stilé naprawiti,
neřčxdyz cjrkwe wymýtčti, a
rozerwané zbožj cjrkewnj opčt wydobýti. Do:
brota a přjsnost, powolnost i neUstupnost byly
mU prostředky, :erýmiž cjle swého dosjcč hodlal,
a doséchl. Geho neuftUpné horlenj o kč:zeň
cjrkwe wszdilo mU mnobo nepřéetel gak meži
dUchowenstwem tak č U lidU swětského, tak že
se č aUklady žiwotU geho ččnčly. Yle Norberr

mage zrak tolčko na Boha a na swaU powčn:
nost Upřený, nedbal na tyto wěci, hotow gfa
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zlasky k Púnu Bohu a k rjrkwč č žčwot
swůg nasaditi
Bo třťletém horlenj a nama:
hěmj podařilo se mU konečnč mnoho nepořúd
ků wykliditi a búznč a kúzni Božj wjtčzstwj
wymoci.
Staw se arcčbčskUpem odewzal sice Nor:
bert wčrnemU Učednij Huǧowč zprúwU mladi:
stwého zakona: ale nčc ménč bedlťwč na wsse
dohljžel a na geho rozmnoženj a skwčtUwelmi

pilnč pracowal; a paklť který núrod magj
zwlasstč Slowané na půlnočnjm Nčmeckusjdlj
cj, zč:konU tomUto co dťkowatč, že konečně
wjra křesťanskčt U nich se zakotwčla.
ijať

Lothar
swého.
wsseho
Uedal
trwage

ll. Ustanowčl Norberta taleé za kancljťe
Wssak tento, genž na sobč omrzelost
žiwota U dwora cjfařského byl zakUsil,
se che marnostj swčtskaU zaslepťri, ale
w pokoře a w sprosřorč swé, Užjwal

cjsařowy přjzně tolťko kU profpěchU cjrkwe. Ten:

krúte se postawťl protť papeži Jnnocenciowi ll.

wzdoropapež gménem Nnaklet ll.

ij

byl

mjr a gednrxta cjrkwe roztržena, an gednť
Jnnocencia, drUzj Nnakleta poslaUchalť. Swatý

Norbert a sw.Bernard wynasnažowali se wsse:
možnč rožtržrnaU gednotu cjrkwe opčt šceliti
a Nnakleta šwrhnamč.
Za taU pťjččUaUbyl
r. 1131 snčm položen, na kterémž také Nolbert
sedčl Jnnocenc Uznan, Anaklét ale padl do

klatby Na to tahl cjsať brannaU mocj do Řjma,
aby Jnnocencča na stolicť swatého Petra zaš
dosadil. Norbert ho prowčxzel a swým domlaU:

Sw. Norbert.
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wúnjm mnoho k tomU pťčspčl, že odtrženci opět
w gednotU cjrkroe se nawrútilč. Bapež Učinil
ho teď Primafem celěho Nčmecka.

Této hodnostčnepožjwalwssak dlaUho; anť
sotwa že z Ztalie se do Děwjna nawrútčl, roz:
nemohl se nebezpečně, a po čtyrech měsjcjchdufsi

Bohu nawrčxtčl dne 6. ťerwna rokU 1184, po:
čjtage roků tťč a padesňte, z nichž dwadcet
Upřjmnč Pňnu BohU slaužil. BuiskUpembyl
osm let. Zúzraky stawssj se .na hrobč geho doa
nutily rokU 1582 papeže Rehoťe xlll., že ho

za swatého prohlúsil. ijař

Ferdčnand ll. wy:

mohl to, že Dčwjnsstj, konečnč 1627 sw. geho
tělo wyzdwihnami a do Brahy pťenéstč nechalč,
kdež až podneš w kostele Strahowském odpočjwá.

Rozgjmě:nj.
ngne, kam gdete, co dělúte?e: tak wolal
slUha za Norbertem, an po weselých a po mar:
Uých rozkossjch tohoto swěta púdil.
Tak gč:
také za tebau wolúm dusse lčdskú, kterúž sebr a

hřjssné núružčwostť fwéza Boha múš, a howěti
gčm a Uzdu wsselčgakau pausstčti za slUžbU Božj

držjš. Gá řku, kam gdeš dufse phssnú a lako:
mei a smntnú a zciwistiwú a obežranú a hnč:
wiwú, kam gdeš?
Newjšlč to, gei tč to
powjm: Ty gdeš do wččného zatracenj, gdeš
do pekla? Peklo gest mjsto, kdež budaU zatracenci
wěčně trúpenč. W gako an oko newidělo, ani Ucho
neslysselo, anč na frdce lidskě newstaUpčlo, co za
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radost Bůh milúčkům swým přčprawčl: tak ne:
pochopjme také hrůzU a trňpenj pckel. Tam
ničehož nebudan mjtč, coby gim radost působčlo,
wssak přeplýwati bude mjsto wssjm, co bolest

působj nesmjrnau a žalost erýmlanau.

Wy:

wrženi ze společnostč Božj a přčxtelgeho, bUdaU
tolčko obcowatč š ďěxbly a še zatracencč, a po:
koge na wěky požjwati nebUdaU. Swědomj ge
bUde Ustawččnř trč:pčli swým náhnřtkem a předa
stjratč wssecko zlé, kteréž spúchali;

zčawčst moťitč

ge bUde, když pomyslj na blaženost wywolených;
gméno Božj bude gim hrůžné a strassné a my:
sslěnka nesnesitelnú,

že nčkdú, nčkdú rojce twčuři

Božj nezhlédnau, nikdň Boha, to neywyšssj dobro,
požjwatč nebUdaU. Gegich podjlem

bUde geze:

ro, kteréž hoťj ohnčm a siraU; (dero. 21, 8.)
tam bUdc plécč a skřjpenj zubů; (Math.8, 12.)
tam bUdaU pjtč wjno hnčwU Božjho a trěapenč

bUdaU ohnčm a sirau; (dew.

11, 9.) budau

hledatč smrti, ale nenaleznau; a žč:darti budaU
zemřjti, ale smrt Uteče od nich. (dew.
9, 6).
Tam dUsse lidska, neuchýljšalč sc gako Norbert
oo zlého, nebudeš lť činčti dobré, tam tedy
gdeš tam se dostaneš .Kdybyš wčdčla, že za
spúchaný hřjch do pecč rozpalene Uwržena bU:
deš, oč žebyš hťjchů nechala; nUže pamatUg na
peklo a na wěčný oheň a nehťeš: ale čin dobré,
a na ročky se nezapomjney na rozkazy Božj a
rUka geho wytrhne tě, abyš neuzťela smrti druhé
wččného zahynUtj.
Bezbožnj, kteťjž neznagj Boha a neposlau:

Sw. Norbert.
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chagj ewangelčUm Pčma nasseho Zežjsse Krčsta,
poknty wččné trpčti bUdaU w zahymxtj od twúťč

Pémě a od sláwy mocč ǧeho.m (l. Thes. 1, 9.)
Kleřjž přestanpili protč mne,

čerw gegčch

neUmře a oheň gegčchneuhasne. (Jš. 66, 24.)
Synowé krúlowstwj wywrženč bUdaU do
temnostj zewnčtťnjch; tamť bUde plúč a sskťjpe:

nj zUbů. (Mth. 8, 12.)

Modlitba.
Q Bože a Pane můg! račiž nčxm, proe
sjme, bjdným hřjssnjkům na přjmlUwU swatého
Roberta tU mčlost propůgčťti, abychom se wsscho
hřjchU, pokUď žiwi bUdeme, pilnč warowalč, paklť
nez lásky k Tobč aspoň z búznč poknty wččné,
wčdaUce, že bčxzeň Božj gest počútek mčlowúnj
geho. (Sťrach 26, 16.) Q to prosime skrzeKrčsta
Ježjsse, wkapitele a spasitele nasseho. Nmen.

Dnec

se gesslě swětž swátek: W Cáfarei

sw. Ftlipa, jáhna.

W Zijě

Palčastinensič

sw. Yrtemia, a manželky geho

.skandtdh a dcery Banlinh, mučedlnjků. W NodlodUne w Gallii
sw. mučedlnjků Ymancia a Nlerandra. W Tefuli w Tuectt fw.
Ylerandra, biskUpa, mučedlnjka. Wc Beroně sw. Jana, bisiupa.
We Besontionč w Galtt fw. .sklaUdta, biskupa a m. g. sw.
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Žiwot sio. Noberta,
opata.
R. 1159.

Sw.Nobert

se Uarodil w drUhé polowici

gedenúctého wčkU w hrabstwj Eboracenském ččli
Yorském w Ynǧlččanech. Gťž od pacholetstwj byl
nepřjtel wssech dčtinských her, amjwal toliko w
modlitbčlch, w čtenjnúbožných kněh a w gčných
wúžných wěcechswaU radost a wyraženj. Doko:
naw swci sstUdia, dal sr na knčzstwj poswčtitč
a konečnč se Uwúzal i w zprčmoU aUťadU dU:

chownjho; neboť myslil, že tento staw neypro:
spěssnčgssj bude, wkterémž by Uetolčleo na swém
zdokonalcnj, nobrž také na spasenj blčžnjho fwého

pracowatč mohl. Jmohl o sobč wssjm prúwem
řjci, co drUhdU sw. Pawel aposstol o sobě pra:
wčl, řka: BZ gčx we wssem ljbčtč se UsilUgi
wssechněm, Uehledage toho, což mně gest Užiteč:

ného, ale co Umohým, aby spasenj bylč.(( (l.Kor.

10, 33.)
Wo nčkterěm čafe znechUtčl se mU swčt i
wrsskerň slčxwa geho w tak welčleé mjťe, že slo:
žiw ze sebe auřad pastýřskýe do klčxssterazúkona

Benediktinského wEborace wstaUpčl. Toho časU
byl w tom klňssteře žiw pťewor Nichard, a ten
nahlědage,

že celý skoro lelňsster daleko se Uchýlil

od prwotnjho Ustanowenj, pogaw dwanúctero
bratťj podobnč smeysslegjcjch, Ustanowčl se na

Sw. Nobert.
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tom, že š nimi tak žčw bude, gak to zaklúdatel
zč:kona sw. Benedikt byl uložil. Neyprw mUsilč
proto mnohé protiwenstwj fnússetč, konečnč ale
opustčwsse klč:sster Eboracenský rokU 1123 w
aUdolj Scheld alskémklússter,UPramenů nazwaný,
založilč, a žiwot swůg anplnč tak Uspořúdali,

gak to fw. Bernard,

obnowowatel zúkona Be:

Uedťktinského předepsal. Zde nikdo nesmčl zahú:
letč, nikdo Ua odpoččnUtj gjtč, leč zcela Umdlený.
Zde také nčkdo nesmčl se gjdlem přesytčti aneb

žúdostem swým howčtč, ale každý mnsil Bohu
slaUžiti horliwč, bez reptúnj, twčlťj gasnaU, myslj
ochotnaU a srdcem ččlým. Bowolenjm opata
wsťaUpčl takě sw. Nobert do towaryšstwa těchto
mUžů welebUých, apčlen gsa čtenj, w rozgjmúnj
Ustawičný, w pracech neUanený, w modlitbč
horliwý, w radč maUdrý, w řečť nchmlmeoný,u
obrútťl w krútkém čase zraky wssech bratrů Ua
sebe, kteřjž co otce geg ctčlč a milowalč.

NokU 1137 přčsseldo klússteraUBramenů

Namlls Merley z MorpethU, awida bohabogně
a nňbožné obcowúnj tčchto mUžů, tak welčce se
w dUssi pohmll, že U MorpethU w hrabstwj
RorthUmberlaUdfkém klússter založčw, Uazwaný

nowý klússer, Roberta ža opata do něho po:
wolal Robertposťawen gfa na wysoký schen,
Uzaúwal, že bratřjm swým swjtitč musj dobrým
přjkladem a mnohýmč ctnosťmi. Gak dokonale
tUto powťnnosťplnčl, tčžko se dú wypsati. Mou
dlil se témčť dnem a nocj a ža dUsse zprúwč
geho swťřené, neUstňle Boha prosil; negjdal
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nťkdá do syta, a w čaš postnj byl loliko o chlebč

a o wodě; chudým byl nad mer sstčdrý a což
ústům fwým Utrhl, stalo fe pokrmem nUzných.
Swé fmhslh tak mčl na Uzdě, že ho žňdná wčc
roztržitým Učinťtčnemohla. Ze powčst fw. Ro:
berta byla welčkú a podstatnci, widčti zwlússtč
z autlého pťútelstwj, kterěž mčl še swý Bernar:
dem, opatem Klarooallenským, a w kterémž sea
trwal až do smrti. Umřel wssak dne 7. Čerwna
rokU 1189. Smrr a hrob geho oslawili mnozj
zúzrakowé, a tjm také nawždy geho swatost
oswčdčili.

Rozgjmúnj.
Sw.

Robert

nastaUpil giž w dětinských

letech, drúhU ctnostč, a pokuď žiw byl, ze nj se
neUchýlil, než bedliwč bdč Uad smysly swýmť,
podmaňowal ge w slUžbU dusse, a to wssjm
prč:wem; neboť ljtú zwčť musj tak dlaUho Ua
ťetěze se držetč, až zkrotne a stane fe nesskodnč:.
BodobUč musj také člowčle, horlťwý o spafenj
swě, tčlesné žúdostč swé tak dlaUho na Uzdč dr:
žetč, až fe rozumU paddagj, sic natropj welké

sskody netoťťkogemU samému, anobrž i bližnij.
Pokuď žťwi gsme, Ustawičnč chowč:me w sobč
nepťjtele, Uúružčwosti totiž a wússnč. Qheň gesstč
UeUhasl, kterýž w popelč daUtnčl; zapotťebj gen
malččko podnčtn a wypUkne a zgewj se. Tak
také núrUžiwost lidskň, ač UdUssenú,daUtmi přec;

dey gj toliko nčeo podnčtn, a strúwj tč. Zwčť

Sw. Nobert.
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okrotla fnadno zaš zdiwočj: ale mnohem fnúze
prirozené núrUžťwosřťrozUm přemohaU, a mno:
hem hůře núm Usskodj, byť by fe i zdalo, že
dokonalé gsme ge wywrátčlť. Protož kdo nechceš
ranťn býtč, musjš gako fw Nobert Ueustúle na
stťaži stútč hotow 8 nepťjtelem fwým, odeďkolč
pčťchazegjcjm, w bog fe pUstťtč Bogug szžčlc,
pomoc Božj tě nemine; ale také wěz, že nepťan
telé twogj, totčž narnžčwostč twé, že na tť dřjwe
doražeti nepřestanau, až když hlawn w hrob
položjš.
Blaze tobě, pakliš se nčkdú přemocč

nedaš.

Rekralngž tedy hťjch w nassem fmrtelném
tčle, tak abyste poslaUchali žčxdostčgeho (Řjm.

6.12.)

Z giskry gedné rozmčxhci se oheň. (Sťrach

11 84)

Ralézňm tedy zakon, když chci Učiniti dou
bré, že se mnr pťidržj zlé: nebo se kocham w
.zčxkonč Božjm podlé wnťtřnjho člowěka Wčdjm
gťný zakon w aUdcch swých, odporngjcj zúkoml
mysli mé a gjmagjcj mne w zakonU hřjcha, genž

gest w audechmých (Řjm 7 21u28)
BUďtež bedra wasse přepasana a sche ho:
ťjcj w rUkaU wassich. (Lnk. 12, 35.)
Pod tebaU bUde žňdost hťjchu a ty pano:

watč bndeš nad njm. (1. Mogž. 4, 7.)

Modlčtba.
Q Bane!

cjle nassčch žúdostj, po kterémž

dUsse UcUsřúle taUžj, pťčgdčž núm

kU pomocč!
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Čerwen.

Wstaň a pogď a wytrhni nčxš z osidelnepřčxtel
nassich, bychom gméno twé wyznňwalť a w

swčtle twém se radowali. Slyš

na wolčmj ža:

lostiwé sirotků swých, kteťjž Ustawťčnč křččjk Tobč :
Ty Otče nčxš, dč:wey nčxmkaždodennč swčtlo swé

a žiwot swůg, abychom gimč posilnčnť, wždy
stčxwalč se dokonalegssjmi,

ak

Užjwčmj wččného

blahoslawenstwj pťissli! Skrze Krista Pčma na:
sseho. Nmen.

Tentýž den:

Žiwot sw. Pawla,
biskupa Carhmř:skčhol

N.350.

Wodin
žmUžilost,

hodnčx gest zagisté trpčlťwosi ž
kteraUž fwatý tcnto bťskUp wesskerč:

protiwcnstwj snč:ssel, gimiž geg Yriané od té
doby stjhali, co na stolicťbiskUpskaUdosedl, tak
že fmčle řjci můžeme, že celé žiwobytj geho Usta: .
wičným bylo žč:pasem pro hč:genj božstwj.fkrťsta
Ježjsse.

xx

Sw.Pawel
loniky.)

pochč:zelze Solnna (Thešsax

Gsa gesstč mlčxdencem, připUtowal do

CarhradU, čili do Konstantinopole, a tam si
cnostným obcowčmjm a hlUbokaU Učenostj tak
dobraU powčst zgednal, že si ho tehdegssj biskUp

Metrofaneš Ueyprwé za tagemnjka wywolil a
na gúhenstwj poswčtil. RokU Z25.poslal ho š
knčzemYlerandrem na fněm cjrkewnj do Nicey,
w tom pewnčm domněnj, gakož se č stalo, žc

Sw. Pawla.
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statnč hčcgčti bUde božstwj.skrčstowo proti licbým
a gessčtným nčlmjlkúm blUdUých Yrčanů. Když

napotom Nle:ander na mjsto Metrofanowo se
dostal, byl také Pawel na knčzstwj poswřcen.
Qd té doby, co se knězem stal, neznal gčné snahys
než té gediné, by kacjřům pleněgjcjm a hUbjcjm
cjrkew swataU pťjtrž Učinčl. Za tan přjčinan
byl gčž rokU 336. do wyhnanstwj do PontU
wypowěZen. Dwa roky Ua to ale powolilo fe
mU, nawrátiti se zaš do wlasti. NokU 340. Umřel
bifknp Ylerander. Před fmrtj radil osadňm, aby
si Pčxwla za nústUpce wywolili, což se tjm
ochotněgi stalo, gelikožPawel byl w slowě mocný,
pro wer horliwý, blUdaťů pak YriaUských bč:
čem a ostraU metlaU. To wssak neljbčlo se ka:
cjťům, kteřjž gakéhosi Macedonia biskUpem mjti
chtčlč, mUže aUskočného, w cesiném Učenj blan:

djcjho. Macedoninš wzpolčhage sr na přjzeň
kacjřů, chtěl Pawla, w kterémž nic giného ne:
widčl, než protiwného soka, stůg co siůg odstra:
niti, a Ua wždy zniččti. K tomU mřlo přede
wssjm Utrhčmj co prostředek slanžitč. Yn ale žao
loby na nčho nepodobnč byly, a ani gedinč: se
dokč:zati nedala, mUsil MacedoniUš od aUmyslU
Ustanpčti. Nynj powstal proti sw. mUži EUsebčUš,

hlawa Yrianů, mUž nad mer aUskočný, podu
nikawý a obratný, kterýž skoro ani Božských
anč cjrkewnjch zňkonů si newssimal, aby ctižč::
dosti swé zadost Učinčl. Ten pak mUž byl neya
prw biskUpem w Berytě, potom duosedl proti
wssemU cjrkewnjmu poťéxdkn na bčskupstwj w
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Čerwen.

Nikomedii, a nynj taUže po bčskupstwj Car:
hradském, powstal proti Pawlowč, žalnge na
nčho: že prý prwé než wyswčcen byl, wedl žč:
wot welmč nepořadný, že prý byl wywolen
mčmo wědomč biskupů Herakleyskeho a Nikou
medského, kteřjž prúwo ktomu mjti dokazowali,
a konečnč že wolba stala se w nepřjtomnostč
cjsaťe Toto poslednj ljčilo se co možna černýmč
barwamč, a ťjkalo se, že to Uraženj welebnostč
cjsařské to neywětssj kteréž trpjno býti nema.

stať

Konstanciuš, sam blUdem Yrťanským na:

kwassen, a EUsebiowi se w tčch wčcech důwčřnge,

rozkázal ťhned bisknpy Yrianské swolati a Pawla
š důstogaxnstwj swrhnami.
Za odmčnu swých
auskofčx dostal Eusebiuš nynj btsknpstwj Car:
hradslkxylur.

340.

Wida sw. Pawel, že osadč swé che ne:
prospčge, opnstil mčsto a odebral se na zč:pad
do TreočrU ,k cjfaři Konstancowč, bratru Kon:

stanrťown. Konstanš ho srdečnčijlal
a zwlč:ssť
se k nčmU sw. Marimin, bisknp Treočrský, la:
skawč a Uctiwč mčl

Pozdrž ew se zde po nč:

gaký čaš pUtowal napolom do Řjma, kdež se
š sw Nthanasiem sessel kterýž napodobnč od
Nrčanů ž biskupstwj wyhnčm byl, a kterýž také
sedčl na sněmU, gegž papež Julčuš roku 841.
swolal. Na sněmn tom se Ustanowčlo, aby sw.
NthannasiUš,sw. Pawel a Marcellnš Nncyranský
na swé bčsiupské stolice opčt se nawrňtili. Ba:
pež co hlawa cjrkwe dal gim listy na biskupy
zemj wýchodnjch, w kterýchž přťkange, aby

Sw. Pawla.
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gmenowanj bčskupowé na sťolice, z nčchž ne:
prúwě zapUzeni byři, opčt se dosadili.

Sw. Bawel anrútil

se tedy, gak mn

bylo řečeno, zaš do CarhradU, a když EUsebiUš
rokU 342. Umřel, byl skutečnč od prawowčrných
leřesťanůp na stolčci biskUpsleaU dosazen.

To

se

wssak neljbčlo Yrianům, kteřjžod Theognisa Ni:
ceysiého a od Theodora Harakleyského sstwč:ni,
zlopowěstného Macedonia opět za biskupa mjti

žadali Z toho powsialy welkérůznice azanry
celé mčsťo chopčlo se zbranj, mnozj zaplatili to
smrtj. Uslyssaw o tom KonstancčUš, leterýžprawě
w Yntiochii messkal, rozljtčl se tak, že i hned
wůdce Hermogena 8 brannan mocj do zbaUťeu
ného mčsťa wyslal, 8 tjm doloženým, aby biskUpa

Pawla wyhnal a zgednal pokog. Hermogeneš
nalezl mčsto w nesmjrném zbaUťenj,a na zmar
bylo wsse co wynakladal

k Upokogenj rozčjlené

mhslč DobraU wůlč musilč smrtj zaplatitť Tao
kowau potUpU nechtčl cjsať bež pomsty nésti, a

protož ač čaš zimnj byl, sam do CarhradU se
odebral Na snažné prosby aUřadU mčstských
skrotčl sice hnčw swůg, a obcč milostiwč pro!ni:

nUl i pobaUřenj i zawraždčnj Hermogena: za
to ale wssecken wztek na sw. Pawlowi wylil,
gegž opčt ze zemč wypowčdťl. Wssak MacedončUš
nestal se také tentokrčlte ldčskupem: neboť nechtěl

ho cjsař Uznati a potwrdčti, že spoluwinnjkem
byl w pobaUřenj měsřa. J zUstalo tedy biskuoe
stwj bez pastýře až do rokU 344, kdež cjsať
KonstanciUš Pawlowč, od Konstance cjsare zún

96
padnjch

. jČ:erwm.
kragťn Řjmských

statnč a nUzně hč:gexx

némn, opčt do CarhradU nawrč:titi se, a w důc
stognost biskUpfkaUUwúzati se powolil. ij
wssak nenabhlmuž Božj žčxdaného pokoge, neboť
aUskočnj a zlomhslnj Yriané cjsařem takmčř dle
ljbosti zabrč:wagjce, osmčlilč se protiwného gim
biskupa, kde a gak mohli, týrati a Urúžeti, ba
konečnč oočt na snťmě Filippopolském
ho
sesadilč a klatbn cjrkewnj Ua nčho wzncsli, i na
Nthanasia a na papeže Jnlia, neypewnčgssj to
slanpy cjrkwe katolické. NokU 850. Umťel cjsař
Konstanš, mUžný obhčxgce a zastč:watel katoljků
U bratra cjsaťe Konstancia; kterýž nemage se
teď nččehožco bňti, zgewnč Yrianům nadržowal,
katoljky pak wssrligak rmantil a snžowal. Teď
mUsil sw. Pawel opčt Carhrad a swaU osadu
opustiti; wlúdať města Fťlip mčl ho wyhnatč
a bjdného Macedonia na geho mjsto dosaditi.
Filťp znage důročrnost i lúsku katoljků k
biskppowi fwému, sw. Pawlowi, a nčlsiljmrozkaž
cjsaře wywésti se ostýchage, powolal neyprw
Pawla k sobč a Ukazowal mU cjsaťský rozkaz.
Pawel podrobil se mlče nesprawedliwémU rož:
kazU, a do SolUna (Thešsalonikn), kam pončx:
zčm bhl, se odebral. Rěkterý čaš požjwal zde
pončkUd swé swobody, než zč:wťstiwj Nrťané
brzo i toho na cjsaťč přčwrženci swém wymohlč,
že gakoby newjm gakým zločincem byl, w okowyx
děm do neyodlehlegssjch kragčn w celé zemi wlčxčen
a konečnť w Kukufum na horčxch Tauriských
do hnUsného žalčxťeUwržen a rozlččnými strastmť

Swe Pawla.
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moťen byl. Nalezsse ho strč:žnj po 6. dnech gesstč
na žčwU, aťkolč anč núpčtka wody ncdostal,
Usskrtčlč ho, do hřdla lhaUre, že prý se roznee
mohl a Umřel. Umnčenj geho přťpadci na rok
551. Třčdcet let pozděgč kčxzalcjsař Theodosiuš
pozůstatky geho do Carhradn přenéstč, a do

kostela, gcnž po něm kostel sw. Pawla slaUl,
pochowati. NokU 1126. dostaly se Uěkterépozů:
starky tohoto sw. mUčedlnjka do Wlašských Benň:
lek, kdež až podneš
nčxbožnč Uctjwagj.

w kostele sw. Wawřťnce se

Nozgjmúnj.
Wrotčwenstwj a pronňsledowúnj, kterúž sw.
Wawel od Nrsanů snússrtč mUsil, přestala, kdnž
Bůh ho k sobč powolal. Podobnč děge se až
podneš; wssecko zlé pomťne, což lidé zde na žxemi
za žčwa trpčlč anebo trpj, wssecko pomčne, gak
mčle dUssc tčlo opustj. Gak se ale stane š mU:
kamč zatracenců? PomčnaU ty takégpo roce aneb
po stů aneb po mčlčonů letech? Ych, ty muky
nebndau mjtť nikdčx, nikdčxkonre. Geli blaženost
w nebesjch wččnú, gest také trest w pekle wččný.
To žgewčl Uěxm sňm Bůh, kdož to béře w po:
chybnost, kusj toho kU swé ssleodě. Zatracenec
gest wywržen z nebeš na wždy, na wťkh; gest
Uwržen w peklo a sice na wčkw. Tjam mUsj
snč:sseti pekelné tmy, Ukrntný hlad, nesnesitclnaU
žjzeň q to sice na wčky; tam bUde mUčen pe:
kelným ohnčm, a opčt na wěky. Tak dlanho
Žtwotp Swaeých ux.

5
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Čemcne

bUdaU trwatimUky gegich, co gestlčstů na stromč
a trúwy na lance a pjskU na Zemi, a když
tolik let giž se bylť muččls, nemagj gesstč žadné
nadčge, že muky gegčch pťestanau, že kdy od
nich wyswobozenť bndau
Časným mUkam a
protiwenstwjm dčlei konec smrt; z wččných mUk
ale žúdnč: smrt newyswobozuge; neboť :)hledati
bUdaU smrtč ale nenaleznaU gč: a žcidati bUdaU

zemťjtč, ale smrt uteče od nťch.(( (dew.9,

6.)

MUsegj tedy zatracencč wěčnč wčkůw se mUččti.
Nehrozjš se hřjssnjče té mysslénky, nechwčge se

tidUssewZčle hrůzaU, když pomnjš, že wěčný ue
wťčný trest na tebe čeka. Bolestj zUbů aneb
hlawy aneb kteréhokolčgťnéhoaudu, gak býwagj
ti nesnesitelné: nuže gak sneseš ty bolestč, když
wěčně a bez přestúnj trpčti bUdeš? Mčxš gesstč
chUť za rozkoš pomjgčtelnaU, za radost časnan,
za nafycenj nepořúdné žúdostiwyměnčti si mUky
wěčne“? OQ byste maUdřj bylť, a rožumčlť, a k

poslednjm wčcem prohlédali !e (5. Mogž. 32, 28.)
Kdo z wúš chce ostati pťč ohni zžjragjcjm,
kdo z wňš chce osťatč při púlenj wěčném? (Js.

33, 14.)
Čerw

gegich neUmťe, a oheň gegich nezha:

sne. (Mr. 9, 45.)
u
Pléwy palťti bude ohnčm neuhasitelnhm.

(Mrh Z, 12)
PůgdaUaunesprawedliwj

do trapenj wěča

ného. (Mth. 25 46.)
Dým mUk gegčch wstupowati

wťkůw. (dew.

14, 11.)

bude na wčkyx

Swe Pawlao
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Mučeni bUdaU we dne i w noci, na wřky

wčků. (chw.

20, 10.)

Qdegdčte ode mne zloťečenj do ohnč wčč:

ného. (Mth. 25, 41.)

Modlťtba.
Swrchowaný wččný Bože, kterýž siposilnil
swatého Pawla,
bťskupa a mUěedlnjka swého,
aby wssecka protťwenstwj pro swatau wjru tru
pěliwě snússel: posilnižx i núš milostj swaU, aby:
chom fe nťčjm k hřjchU swěstč nedalč;

a gelčkož

se lekcime trňpenj časněho, naplň mnohem ch
srdce nasse bčxžnj mUk pekelných, ahhchom bdjce

famč nad sebau, nčkdú se nedopustčlč takowěho
skutkU, gimž bychom od tebe na wčky žawrženč
byli. QZežjssť! nedopausstčg, aby twčx neyswču
tčgssj krew zmařena byla na nčxš, a Uťiň, abyu
chom prostťedkem dokonalého pokémj twých Ue:
skončených zčxsluh aučastnť byli. Genž žigeš a

kralugeš 8 them

a Duchem swatým Bůh na

wčky wěkůw. Nmen.
Der

fwčtj cjrkew takč swátek: W Eghptě fw. Lhkari:

ona, U:Učedlujka. W .skordnně fwr mUčedlnjlů:

Betra

kněze,

Balabonsa, gahna, Wisikemnnda, Habe:řcia a Zeremiasse, mntchů.
W Jřrnsalémč fw. Zana, bisiupa. W Galii sw. Marcellina,
biskupa šlšelannenskéhol W Trajeklč sw. Kandčda, bifknpa a m.
9. sw.

Zňe
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Čelewelt.

8.

Žiwot fw. Medarda
bisfupa.
R. 545.

K neyznamcnitěgssim bťskUpům, kterýmčž
zemč Francaužskú fe bonosj, dlUžno také pťčpo:

čjsti fw. Medarda.
Geho

matka

Brotagča

pochčxzela ze ssle:e

chetného, staroťjmského rodu. N ta prowdala se za
gednobo sslechetného pohana, Nektarda, ž rodU
Franků, a přčnesla mU ža wěno welčké statkp.
GsaUc prawowěrnčt křrsťanka, plnú zbožnostť au
běxzněBožj, pomocj Pcinč také mUže Rektarda
Ua wjru katolickaU obrútčla. MedardUš narodčl

se na hradě SalenciakUm (Salency) w Pčkar:
dči, nedaleko od města Noočomaǧům (Nogon)
rokU 457.
Welmi pečlčwě wychowčawčm,Ukazowal MeJ
dardUš gťž w aUtlém pacholetstwj dobrého dUcha
a dobré frdce, a zwlcecsstčk blčžnij
měl mčloš
srdnau a aUčťUlčwaU lČskU. MUsel:lť kdy koně
octowy pčxstč, což tenkrčxte wčc nebyla neoby:
čegnčx, a potkal:li kde gakého nnzécka, dal mU
š neywětssj ochotau swé krmy, súm celý ded: se

postě; ba gedenkrúte slepémU, bjdnč přioděttému
a zčmaU zkřehlémU žebrčxku dal swůg nowý

krčxsnýoděw fwrchnj, a omlanal

a

swůg dobro:

ččnný skutek tjm: že nemohl nahémU aUdU Krč:
stowU ččlst oděwU fwého odepťjtť. .J pťť gčných

Sw. Ntedarda.
přjležčtostech prokažowal
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se sw. pacholjk welmi

dobrotčwým a milosrdným, a Hospodčn súm
okazowal na rozličný způsob fwé žaljbenj na
mčlosrdným pacholjkn; neboť mu nezřjdka dčwo:
tworně kU oomoci přichňzel. To wida otec, po:
wolil mu, dle wlastnj wůle chndé á nuzné podo
porowalť, té gsa naděge, že takowými almužnamč
zbožj na žňdný způsob se neztenčj, ale že pože:

xhnčmobude. xBlahoslawcný, který pamatnge na
:nuzné a chdé, wxďen zlý wyfwobodj geg Ho:

fpodčn.e (Zalm 40, 2.) xSprawedlnost geho zůc
stčxwčl na wěky wěků, rod grho wywýssen bUde

w slčlwě.(( (Zalm 111, 9.)
Gǧak sslědrý a mčlosrdný bhl MedardUš k
chndým a nuzným, tak podobně byl zdrženliwý,
a rozkossno bnlo djwati sr, gak gesstě gsa w tom
wěkU, w kterém anč erjme,
co to znamenú,
nňružčwosti swé dnsiti, u gak gťž tnhý půst
za;chowňwal, na modlťtbčlch byl ustawičný a
pilný, a na každé hnUtj srdce fwého pozorliwý,
tak že fr wzhledem na čistotU wtěleným angelem
býtč zdňl.
Doséchnnw let dosoělegssjch, poslčm byl od
rodičů na sstUdťa neyprw do Beromandu pčxk

do TornakU (ToUrnač). Tam Ucposskrwnil Me:
darduš ččstých mrawů swých ani w tom neyx

menssjm, a gako prwč byli

nynj pln báznč

Božj, tichý a skromný, lee wssem ochotný a přj:
wětťwý, w powinnostech froých pilný a pořúdný,
a proto také še žčxdnúm neobcowal, leč š mla:

djkem žcela neauhonným a dokonasým.

Nad
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giné milowal gednoho spolUžeika gménem EleU:
teria, kterémUž předpowjdal, že neyprwé powý:
ssen bUde k wznessené důstognosti swětské, pak
ale že bUde dosazen na stolici bisknpskaU. To
wsse se naplnťlo,
anť se EleUtherťUš skutečnč
stal bčsknpem Tornacenským. (J téhož EleUthe:
rča Uznúwú katolťckú cjrkew za swatého.)
Nrposskwrnčl mladý Medard dUsseswé mar:
nostmi a, žčxdostmi tohoto swčta, mage radosť
gediné w tom, co by se BohU ljbilo; a když
w této dUchownj zpanilosti swé přemeysslel, k
čemU by od Boha powolčmj měl, znamenal, že

powolún gest k stawU dUchownij. J počal se
k nčmU připrawowati. SwatémU pjsmU a cjra
kewnj kčxznčse Učil od bčskUpa Beromandského,
a prospjwal až kU podčwU gak w rozlččných wě:
domostech, tak w búznč Bodžj. Zwlússť stkwčla
se neljčenčc geho pokora.
Z tčch pťjčin saUdč
bčskUw, že na nčm statného dřlnjka Ua winťci

Bčmč dostane, wyfwětil ho na knčzstwj. Medard
bnl tenkrúte stč:r tři a tťidceti roků. uW krútce
stal se okrasan dnchowenstwa stkwčlaU. Nozdčlil
čaš swůg na dwé; gednu ččxstobčtowal modlit:

bam a swatémU rozgjmanj, drUhaU wssak prú
cem aUťednjm a zwlassť hlasčmj slowa Božjho
Také se skoro neUstúle postčl, a tjm a gčným
Umrtwowanjm swjtěžil snadně nad swewolj a
tčlesnostj, tak že dUch geho lehce k BohU

wsse:

homjra fe powznesl a milostmč Božskýmč pťe:
hognč nadún, opět se zaš anracel k tčm, gčmž
slowo spasenj přednússeti měl. Y slowa geho

Sw. Medarda.
škropena milostj
sau posluchačů,
kteréž zahťjwúno
lostč nabýwalo.
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Bošje wnikala hlUboko do pr:
a přinússela překrňsné owoce,
ohněm geho zbožnostč, plné zrae
Wskntku byl osadč, ťjmž každý

kněz gj býti mčx: pťjkladem w Učenj a w obcoa
wčanj, dwůdcem slepých,swčtlem tčch, kteťjž gfaU
w lemnostech, Uččtelem nemaudrých, mčstrem

nemluwňat, magjcjm prawčdlo umčnj a prawdy
.wržňkonče (Řjm. 2, 19. 20.): Mčmo to ne:
xbyla ani nemjrnčx radost ani přjlissný zčxrmutek

š lo, pokog a mjr dusse geho erssitč, neboť
wzpoléhage na Boha w dny radosti a w dny
zčxrmutku, byl wždy tčchý a kUkaždému wljdný,
k chudým pak lčxskawý a Ustnpný a tudy wy:
dobyl si welikau wčxžnost i léxskuUnwsseho lidn.

Tak slaUže Bohu w sprostnosti a w xhor:
liwosti slowem i skutkem, doféchl Medard wyo
sokého stéeřj, an roku 530 Ylomer, bčsknp Be:
romandmoský umřel. Když se gednalo o nčxstupce
zemřelého, padly hlasy wssech wolenců na welmč
zaslanžilěho kněze Medarda, kterýž wssak wsse:
možnť wzdorowal, dobře wčda, že přetěžké z toho

auřadu odpowjdňnj mjti bude, a že mnohem
gistěgi a klidnťgč ten žčw gest, kterýž pod po:
slussenstwj stogj, ňež kdož wládU w ruce má:
Nn wssak duchowenstwo a lid neUstúwali prou
siti ho, a koneťnč i bčsknp Nhemežský, sw. Nxe:
migiuš, a sčxmkrčll na nčho doléhalť: odewzdaw
se do wůle Božj, dal se od sw. Nemčgča na
bisknnstwj ooswťtiti.
Nowčx důstognost nezmčnčla ani při ney:
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menssjm nawyklé tuhé obcowúnj geho; ba roznmo:
žila geho bedliwost a pťiččnlčwost, geho laskawost
k chUdým, geho faUtrpnost k Utčsleaným, geho

horlťwost pro obrúcenj hřjssnjků, geho důwťrn
a lňsku k Bohu.
Bylť tedo w plném smyslU
prawým pastýřem stúda fobě fwěřeného a tedy
i w prawdě mohl o fobč řjkatč: ))Wssechněm
wssecko gsem

Učťněn, abych

wssccky k fpafenj

přiwrdl.c: (1.Kor. 9, 22.) Kdo Umdlěwú, a gň
nenmdléwčxm? kdo se horssj, a gú se nepčxljm?

(ll. Kor. 11, 29.); xHorlčwost domU twého
strciwčla mne!(( (Zalm 68, 10.) Toho časU
činčlčdčwocj Hunnowé a Bandalowé Ustawičné
aUtoky do žemj Franckých. Zwlússť Utrpčla welkě
zhauby osada BermondUwskú. Pěkné a ččsté
mrawy hynuly; zloččnstwa se množčla, a kdež
prwě ctnost sjdlo mčla, tam se rozhostčl hřjch.
Beromandua mčsto wywrčxtilo sc. To wsse pů:
fobťlo fw. Medardowč nesmjrné bolestť. Wyna:
snažowal se sice, kde a gak mohl bjdným Ule:
wčtť, slzy Utťskaných setřjtč a hřjchům brčmčtč:
dokawúd ale dťwocj nepřcitelé w žemi se wzte:

kali, nebylo mu možno, wssUde wssem potřrbam
pomúhatč, anč wssecky rúny zacelilč, a konečnč
nikde gčsť negsa, mUsel ť fjdlo swé, anť Bero:
mandna město wywrciceno bylo, udo Rooioma:
ǧum pťenéstč, kdež wětssj gčstoty požjwati mohl.
MedardUš byl sotwa aš rok bťskUpem,an
přjtel geho od pacholetstwj, Eleutherťuš, biskUp
Tornacenský, Umřel. DUchowenstwo i wssecken
lčd pťúli si opčt nřkterého swatého muže za bio

Sw. Nťedarda.
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skUpa. Wťelé modlčlby wznčxsselyse proto k ne:
besům.

TU nčxhle Usneslť se wssčcknť, abU swx,

Medard bčskUp Beromandmoský také bčskUpem
byl Tornacenským. Medarduš Uslyssaw, oč fe
gednčl, žhrozil se; nrboť bylo žňkony cjrkew;
njmi zakcizěmo, aby Uikdo nagednaU dwoge bče
skUpstwj nezprawowal. Yn ale krúlzKlotar, pak
sw. Nemčgčuš č ostatnj bčskupowé slaUčenj obého
bčskUpstwj šchwalowalč, a sčxm papež toho po:
twrdil w ohledu, že by ž toho welťký zisk pro
lid Tornacenského
bčskUpstwj ž částč gesstě w
mrěckotě pohanstwa wčzjcj wznčknaUtč mUsil: poe
drobil se konečnč pospolným prošbúm tolčka bon
habogných mUžů a w pťetčžké bťemeno se Uwčlu
zal. Qd té doby zůstala obč bčskUpsťwj pod
gednjm bčskUpem po 500 let.
Neyprwé nechtčlo se mU š rozmnoženýmč
pracemť ssťastnč dařčtč; neboť mU pohané wsselčgaké
pťekčxžkysťawčlč, a takmčť wsse mU na pťjkoť dě:

lalť, ba i o bežžčwotj geho stčllť. J

gako prorok Jsaiaš

mohl tedy

(9, Z), wzdychati: ě)Rož:

množčl si Pane nčxroda nezwelebčl si radostč.x:(u
Rež geho horliwost nic nebylo š to UdUsitť a
nic ho zadržeti, aby nehlňsal wssUde slowo o
kťjši, blUdU a powěry aby nepotjral. Gsa mčo
lostj Božj podporowěcn a rozlččné dčwy konatť
moc mage, dočkal se konečně, že modly se kčcn

cely a sUrowč: srdce swatémU EwangeliUm se
otwjrala. Zwlčcsstě staly se roelkézměny U Flan:
drů, kteťjž bywsse prwé lčd dčwoký, hrdý, sU:
rowý a bogowný, stalč se tichýmč, pokornýmč,
ne

trpčlčwýmč a milofrdnýmč a giné gesstč důkazy
pťetwoťUgjej moci kťesťanského Uťenj na sobč

dúwali.

Obrčxtčw MedardUš

skaU wjrn, anrútil

Ftandry

na křesťan:

fe do Nowiomaǧmn, kamž

sidlo fwč biskUpské přenesl, gak praweno. Zde
čekala na Učho š nedočkawostj welkci krčxlowna

RadeǧUndiš.
Nadešnndiš byla dcera krčlleThUringského.
Klotar, kral Francký wybogowaw Tburinǧn,
zagal gč a dal gč fw. Medardowi wychowati
Napotom ale obljbil si gč, za manželkupogal
pozděgi wssak propUstiw gč, do klasstera

gjtč

powolčl NadeǧUndiš gfaUc panj neecbožna,asw
Medarda co otce swého ctjc, žadala si, také
aby gi do klčlsstera Uwedl a w raUcho řeholnj

oblěkl. Medard wyplnil žádost duchownj dcery
swé a oblékmlw gi w ťsz klčxssternj i Ua gč::
heUstwj poswčtil, což za ončch časů wčc nebyla
neobyčegnú. NadeǧUUdiš byla w klč:ssteťežiwa
we welleé tichostč, mořčla tčlo, dUsila fwé núrU:

žiwostč a w tak welké bohabognosti žiwot swůg
trčcwila, že č za swataU se ctj.ck)
Ne dlanho na to Upadl stařičký biskUpdo

Uemoci, z kteréž brzkau smrt pťedzwjdal. Usly:
ssaw krňl Klotar,
že bčskUpRowiomaǧUmský
nebezpečnč Uemocen gest, odebral fe rychleknč:
mu, aby od nčho gedenkrate gesstč požehnan
byl Medard žadal w bčskUpskemswém kostele
pochowan býtč; ale kral tak dlaUho prosil aby
a) Gegj fwátekpadá Ua dcn 13 Sera

Sw. Medarda.

UU

w sjdelnjm swém městč w Sucssioml pochowatč
ho smťl, až koneěnč pwsby aučastťn fe stal.
PokUd ncmoc trwala, neztratčl welebný stařeček
ani na okamženj přžtomnost dUcha, nobrž gfa
plU důwěrU očekúwalomyslj gasnau hodřnkUswan,
které:ž konečnč roleU 545 pťissla.

Geho swaté tělo bylo slawně do Smssč:
onu přenesseno, fě:m krčrl i crlý dwůr prowúzeli
.geg, pťi kteréž přjležčtostč mnozj zúzrafowé fwa:
tost geho oswčdččlč.

Poznamenúnj.

Sw. Medardowipčiu

pisuge se zawedenj tak nazwané flawxnoftč
růžowé,
ktereecžw Salencčaxknm (Salency) až
po francaUzskaU rewoluci w mčnulěm stolelj
se Udržela. Sw. Medard Uččnil totiž fUndacj,
aby neyctnostněgssj panna w SalenciakU kaž:
doročně dwanúcte tolarů a wčnec z růžj darem

dostala. thuď

slowe ta slawnost růžowú. Dle

zčckladnj listčny mčla ale netoliko ta pamm
býtč beze wssj aUhony: núbrž i wssickni přj:
bužnj gegj, č otec i matka i bratťj i sestry,
i ostatnj krewnj přútele. Podezťcnj sebe mrnssj
a aUhona sebe nepatrnčgssj gednoho neb druhého
auda w rodčnč postačowaly, každaU pannU o
odmřnu tUto přčprawťtč. uw Slawnost. dšla se
gak misledUge. Mčsjc totčž pťed slawnostj po:
gmenowali se tťč we wsi SalenciakUm rozené
panny wlcidaři statkU, z kterýchž on wolil, krcrčl
xowěnťena býti měla. Gméno gegj ohlúsilo se na
kazatelnčcč, aby ostatnj panny a djwky samh
saUdťly, zdalč tak slawné odměny hodna grst

čili nic. ij
způfobem wylaUččla fe wssecka
strannost i nesprawrdlčwost. Na den sw. Mex
darda přistrogčla fr w raUcho bjlé, rozspUstila
wlafy na ssjgi a prowčxzeňa od rodičů a přjn
bUzenstwa a dwanécctero djwck, podobně bjle
Ustrogených, Ubjrala se okolo drUhé opolednj
š hlUčnaU hUdbaU na zňmck SalencčaleUmský.

stUď
wedl gi bnď wlcidať fňm aneb auťednjk
geho w slawném průwodU do kostela na odpo:
lednj slUžby Božj, kdež pro nj čestné mjsto se
přčprawťlo. Po skončených slUžbúch Božjch Ubj:
ralo se dUchowenstwo w slawném průwodU do

kaple sw. Medarda, a tam fe wčnecz růžj na
oltěcřčswětil. Wčnec bylmodraU pentlj owčnUtý,
š pťedU š střjbrným kraržkem spčatý. Na to držel
knčz pťimčťenaU ťeč, a pak owčnččl hlaroU panny
před njm klcčjcj, i dorUčil gj dwanňctr tolarů.
Teď fe wrčxtil průwod do farnjho kostela a
zpčw fw. Nmbrože :dTč Boha chwécljme!(( Ukon:
čil slawnost. Na ncidwořj zúmeckéďn pťčprawčly
se sprostččkéhody a newinné wyražrnj, a hry fe
pro owčnčenaU pannU i drUžky gcgj přčpra:
wily. w Nedú fr wypfatč gak welťký wlčw
krúsnei tato slawnost na marnost doesničanů
SalencčakUmských mčlo, a nčkdy nešhledalo se,
žeby nčkdo w osadě bhl proti ččstotč fe pro:

winnil, plnjce slowa aposstola ťkachho: xBUďte
bez aUhony a Upťjmné djtky Božj bez prowčněnj
U prostťed

nčxrodU zlého

(Fčlťpp. 2, 15.)

a

přewrciceného.e(

Šw. Ntedarda.
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Sw.

Medard dčlil čaš swůg Ua dwé;

gedml ččxsťwčnowal pracem swým pastýřským
a gedUU modlčtbč:m a swatémU čtenj a rozgjp
mčmj; wčdčlť žagčsté, že gsa púnem časU swého,
aUčty za každého okamženj bUde mUsit dúwatť.
GemU owssem nebylo to těžko, gelčkož časU
swého wýbornč poUžjwal, ale gak asi onč oba
stogj, kteřjž wssrcky dny žčwota fwého bUď trúa
wčgj w zahčxlce, bUď gen takowými wčcemť se

objragj,

z nichž ani sami ani bližnj žúdného

UžčtkU Uemčx? Gak

obstogj

tť, kteřjž

buď

do

wčcj se mjchagj, do kterýchž gim ničehož nenj,
bUď swé powinnostč gen dlr Ueywťtssj pohodl:
Uosti a nikdú w prawý čaš Uekonagj? Gak kou
nečnč oni obstogj, ktrřj wesskery dny swé trán
wčgj w samých rozkossjch, kteřjž čaš swůg mo:
řj zbytečnými núwsstčwami a mrzkými klepy,
kteřjž po wssecky dny žiwota

Ua nčc gťného Uen

mysljwagj, než gak by se neywkUsněgč wyssňořilt,
gak by fe neylépe wyrňželč a gak by žťwot swůg

neylépe osladili? Tak mořjce čaš, nepamatUgj,
že magj také powťnnosti k BohU

blčžnij

a k sobť i k

fwémU, a že wesskerý čaš žčwota nao

sseho proto nčxm dňn, abychom ho Užjwalč ku
poswčcenj fwěmU. Ych, člowčče, gak budeš fťnčtč
očj swých k BohU powznéstť, až stútť bUdeš Ua

saUdU geho, že si dny fpasenj prospal? Mnozj
swatj trnUli strachem, kdpž pomislilč, že z kaž:
dého okamženj bUdaU fe mUsiti zapowjdati, proč
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ty člowčče, proč ty fe netřeseš, ačkolč čaš swůg

bjdnč a mčzerně moťjše? Mnsljš, že dny hrau
a karbanem, zahéclkaUa klewrrami, kwafem a
pitjm strčlweny bUdaU li k zúslUze? Mysljš, že
tanec tolik co slnžba Božj, smjch tolik co mo:
dlitba, zahúlka tolik co plněnj powčnnostj U

Boha platj?

Mysljš,

že Bůh radčgi tě wčdj

w hospodč než w kostrle, raděgi pťč kwasU Urž
pťi stolU Pčxně, radčgi při korbeli než přť občli

msse swaté? Mysljš:li to, ach gak gsi na omle!
Wčz, že promrhaný čaš niťdč: che fe ti nena;
wrútj; wřz, žr ztracrný čaš anč zlarem nekaUpjš;
wřz, že gak čaš swůg za žčwa gsi wynaklúdal,
že dle toho saUzen bUdeš; a že kdo skanpč roz:
sjwčx i skaUpč žjti bude, a že kdo rozfjwúw po:
žehnúnjch, zpožehnúnj č žjtč bndže. Brotož pomnč
o člowčče že:

Nynj gest čaš přjgemný, že nynjgfan dno:
wé spasenj. (ll. Kor. 6, 2.)
Wťztež bratťj, kterak byste opatrně chodilč:
ne gako nemaUdřj ale gako mandřj wkapugjcr
čaš, nebo dnowé zlj gfan. (Efeš. Z, 15. 16.)
SynU zachowey čaš a wystřjhey fe žlébo.

(Sťrach 4, 23.)
Držj bUben a harfU a wrselj se k szkU
warhanů wedaU w dobrých wčcech dno swé: a
w okamženj do hrobU šstupUgj,
gessto řjkali
BohU: Kdo gest wssemohach abychom slaUžili
gemU? a co nčxm prospčge, bUdemeli se modlčt

gemU? (Job 21, 13. 15.)

Sw. Prima a Felieiana.

jU

Modliiba.
QBože! pykěxm a željm toho z hlUbokostj
srdce swého, že gsem dny, kteréž ty b Pane k
spasenj mčmU propůgčil, žc gscm ge promrhal w
marnosti a w hřjchu. Bože! teď obracjm se k
Tobř celým srdcem, přčgmi aspoň zbytek dnů mých

a Ua přjmlqu

sw. Medarda mipropůgč, abych

ge obracel ku wťtssj slňwč gména Twého a kU
spafenj swčmn a té milostč mi Uděl, abych před
saudem Twým sprawedliwým obstčxl až dny žir
wota mého sc skončegj, a ty mne powolúš, abych

aUťty wydal ž wladařstwj swčho. chn.
Na dnesse.:j den pťčpgdá také sweitek: W YqUio (Nir) fwl
Maritha,
lořfkudeczW Recku fw. Gallřopy, mUčedlmce. W
Notema u fw. .ečptldardasblsiUpa. U Scnonů fw. Heraklřa, bt:
skuda.
Meku fw. Klodulfa, btfkupa. W Blcenu sw. Seoe:
rčUa, břfkupa. W Kamcrinu sw. Břktorina, wyzuáwače. W
Pikmontu fw. Genesic, panny, muťedlni„ce a m. g. fw.

Žiwot sw. Prima a Felčciana,
Umčermšlščxd

N.286.

Za časů cjsaťů Dčokleciana a Ma:imiana
bylo krwawé pronňsledowčxnj kťesťanů, a kdo
nechtťl modlúm se klaněrč, mUsil hrožné muky
a bolestnaU fmrt fnčtsseti. Meši kťesťany w krU:
tých tťch dobúch Umučenýmč, wynčkagj dma bratřj
.Primuš a Felicčamlď, kteřjž sice m ddtďčťčlch
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modlčxťfkých wychowúnč ďylč, w letech wssak
mUžných na wer katolickaU fe obrčxtčwsse, pro

Krista i krew fwaU wycedilč.

era Krčstowa Usslechtilamrawy obaU bra:
tťj welice. J wedli žiwot welmč bohabogný a
dokonalý:

k chUdým a nUšným

bylč laskawj a

sstčdřj, Ugjmali se zwlčxssťUwěznčných spolUbratřj,

podporowali ge wssj silaU, a zbušowalč ge, aby
od wjry neodpadli. Horliwost gegčch fwatei wo:
dčla ge č na weťegnň mjsta, kdež kťesťané mUn

čeni býwali, kteréž horlčwým domlančmjm

w

UkrUtných mUkúch posilňowalč, odpadljky ale
opčt do cjrťwe Uwcidčli, tak že pak neykrutěgssj
bolesti myslj odhodlanaU snécsseli. Uččnčl tedy
Hospodčn slerze nč mnoho dobrého. DUssč mťlU:
gjcj každč: wčc zdčxfe snadnč: býti„a

:akdož přť:

gjmč: dUsse, maUdrý gest.(( (Břjsl. 11, 20.)
Prostč wsseho přjkořj dofcihlč swatj bratřj
gčž wyfokého wřkU, anť také protč nim nepřjtel
prawdy wztekati a žůřťti začal. ModloslUžrbnj
knčžj wčdaUce, že wjra Kristowa den ke dnč se
rozssčřUge,rozhnčwalč se welmi a r. 286 cjsaťům
Dioklerčanowč a Marčmčawowi si stčžowalč, že
prý boži rozhnčwanj nechtčgj che na oteišley
odpowjdatč, anťž prý gčm milostiwč bUdaU, lea
daby se bratťj PrčmUš a FelicťanUš přčnUtčlť,
gťm obětowati. Z byln tedy gati a swčxščmia
do wčzenj Uwrženť. DrUhého dne na to žgewil
se gim ale angel, a rozwúzal wažby gegčch.

Plným srdcem prozpěwowali nynj slčwa gména
Božjho a k nastňwagjrjmu

bogč o statečnosť a

Sw. Prima a Feliciana.
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sle prosili. u wGestližeby núš srdce nasse neu
trestalo, mčxme daufúnj k Bohu, a začkoli prou
siti budeme, wezmeme od nčho: nebo pťikcizanj
geho ostřjhč:me, a to což gest libého pčed njm,

činjme. N totoť gest w pťikňšanj geho: bechom
wčťčlč w gménu syna geho Ježjsse Krista, xa mi:
lowalč gedni druhč, gakož nčxm dal přikčxzanj.(e

(l. Jan Z. 21u93.)

Nčkolčk dnj na to byli bratřj Primuš a
FelicčanUš postaweni na saud cjsaťůw, w nčmž
nUceni byli, aby Krista zapřeli a modlécm obča
towali, sice že těžkýmč tresty stjhčxnč budaU. Na
to odpowčdťlč swatj bratřj: OZe přinňssegčBohU
občť smjřenj a chwčxly, a wůnč ro kossnaU, a
že w skUtky temnostj neswolj, kterychž pohané
aUčastnč gfaU. Bro Krťsta pak muky snússetč,
nehrozjme se, abychom kU korUně mučednčctwj
přigjtč mohlč, ale rčxdč ge poneseme, abychom fe

aučastni stali zasljbenjch Krisťowých.e Tčmi ťečmi
rožhnčwali se cjsařé a proto ipřčkč:zalč wo:
gč:kům, aby oba bratry do modlúrny HerkUle:
sowy odwedlť, a kdyby obětowatť nechtčli, nú:
siljm ge k tomU nutťli.

Darxňo naměchali se lilj wogč:ci statnost
swatých mUčedlnjků přemoci, kteťjž wolilč radčgi

Umťjtč, než Boha zapřjtč, :Boha nebeskěho,e
řjkalč k muččtelům swým, :musime poslaUchati,
kterýž č tčlo i desi do pekla Uwrhnauti může.
stařowé wassj, kteřjž marným a mrtwým mo:
dlč:m se klaněgj, UpadnaU w oheň neuhasitelný.
Znamenagjce cjsaťowé, že zmužilost fwatých
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bratřj nepťemohau, přčkažali ge do Nomento
odwésti, do mčsta nčkolik mčl od Řjma wzda:

leného, aby getamněgssj wlécdar Promotnš

bnď

přčnUtčl modlam občtowati, aneb pakliby se to
Učinčti zpččowalč, aby qe ufmrtčtč rozfňzal
Promotuš domeysslege se, že snúze lahode
nými řečmč a pochlebenstwjm ge premůže, ljččl
gim sladkýmť slowy moc cjsařů, welťkost odměn
i přjgemnost modloslnžebnosti; wsse toto swezlo
sr na statečnostč zbožných bratřj, gegčch dutsi
tanUla neustčxle na mysli slowa apo“sstolowa:
xNemilUgte swěta, anť tčch wčcj, které na swčtč
.gsan! Mťlngelčťekoo swčt, nenj lčxskythowy
w něm, nebo wssecko, což gest na swčtč, gest
žúdosttřla, a žčldost očj a pýcha žčwota, ktereiž

nenj z the,

ale gestz swěta N swčt pomine

i žadost geho, ale ledož ččnj wůli Božj,

stúwana wčkya (l Zan 9,16uu17)

ten zůu

Na wsse

což wladaťi odpowjdalč, bylo zgewným důkazem,
že pewně wčřj w prawého a šiwého Boha č
gednorozeného Syna geho Zezu Krťsta modlou
služebnost ale že w neywětssj nenčxwťsti magj
Promotuš myslil potom, že snňze k cjlč
dogde, kdyby bratry oddělil, a každého zwlássť

wyslýchal. Jrozkúžaw Brima do wčzenj Uwrci,
wssemožně na Felťciana naléhal, aby ssetřeswého

wyfokého wčkU, na sebe neralowal
neyhrožněgssj a

neyukrntnčgssj

odpowčděl Felician:

swéwolně

mUley. Na lo

:dPčm Bůh můg,

kterýž

mne od mladrosťi mé we wjře gména swěho
zachowal i zachowčx bndaucnč, postarěc seo stňřj

Sw. Prima a Feliciana.
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UZ

Gsrm gčž osmdesč:tnjk a tččdeeti roků grst

co gfem prawdu poznal , a si Uzawťel, dobrý
žčwot trúwiti w KrčstU, klrrý mne z Ukrutných
rukaU twých wyswobodj.e
To když domluwčl
služebnjk Božj, rozkázalho wlčxdař nrmilosrdnč
holmi, olowem naplnčnými tlaUci a pak na
slaup pťibitč. Wssak anč tyto hrozné muley
nrpťemohly fw. Felčciana, Ueboť weselan twčxťj
a radostnau myslj wsseckybolcstť nesl: OW Boha
gsem daufal, wolage, UebUdU fe búti, coby mi
Uččnčl člowčle. Djky aTobč wzdúwúm, Pane

JrzU Kriste, grdnorozený Synu Boha žiwého,
že hodrn Uččnčn gsrm k tčm pťipočtcn býti,
kteřjž pro gméno twé koruny mUčedlnické don
sčchlč.)(( Tan ťečj tak welťce se rozhnčwal wlúdať,
žr odsaUdil Felčcčana, aby po třč dny a po třč
nocč na slaUpU wisel, a nťkdo aby sr nropo:
wažowal mU w něčem Ulewitč aneb pokrmem

aneb núpogrm ho občerstwčti; a wčda,

že po

třech dnrch gesstč na žčwU gest, a chwúlU Boha

swého prozpčwuge: opčt nemilosrdnč ho bitč,
š trčth segmautč a pak do zwlússťnjho wčzenj
Uwrci rozkúzal. MUčrdlnjk Božj alc modlil see

řka: :aBudiž fpomocnjkcm mým, a nroansstťg
mne ančž mnau pohrdey, Bože spasenj mé!e:
Teď byl BrimUď postaweU. Bromotno
wyprawowal mU tcď aUlisnč, že bratr geho
rozkazu cjfařowa se podrobil, a modlúm občtowal;
i ponaUkal ho, aby přjklad grho nňsledowal a
aUčastným se stal powolnostj

swaU welčké od:

mčny, kterúž bratrowč se připrange.

NleBrčmuš
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rš hůry paučen gsa o statečnostč bratrowč, odpo:
wčdčl Usmjwage se bjdnému wlňdaťť: wassem
podrokil se bratr můg rozkazn cjsaťe, cjsaře ale
nebeského, a nikoli člodoěkumarnémn, kterýž Ua:
dčgi swaU w Boha sklčxdatčneUmj, a proto
dussč swau w žěchubu a w zahynutj Uwúdj.

ijť

gci, neboť nic tčm tagno Uenj, kteťjž

DUcha fwatého dostali, wjmť gčx, že bratr Felčl
ciannš, když mukamč pťemocč se nedal, we wč:
zenj gest a ž toho se radUge, gakobn w rcigi

byl.t Nozhněwún takowýmč ťečmi Promotuš,
kúšal muže Božjho tčžfýmč sochory tak dlauho
bjtč, dokudby modlúm neobťtowal Nle sw.
Prčmuš fnússel wsse š trpěliwostj nepťemoženau,
i wecr: :nNčkoli nad tčlem mým moc maš nad
dUssj krom Boha nikdo žadné mocč Uema Q
bčtug sč:m i wssickni přiwržencč twogi modlčxm
swým, gú wssak bud.U občtowatč Bohu swémU
občť smjru!e: Wčda wleidař, že anč těmčto mu:

kamč pewnau wer

sw. mučedlnjka nepřemůže,

kňzal rčmy geho ohnčm

přčpaťowatť.

Nn fe

toto dčlo, prozpčwowal Primuš chwčclugmčna
Božjho, řka: :Zkusil gsi něxš o Božr, gako
ohnčm zprubowal gsi nč:š, tač gako se přepaluge
střjbro. J neumrU, ale žiw bUdU, a whpra:
wowatč bUdU sttky Peině.(( Tu rozhnčwal se
Promotuš hnčwem Ueyljtčgssjm, kňzal rozpusstčnč
olowo do Ust Primowých ljti a powolaw Fe:
licčana Učťnčl ho swčdkem pťehrozných muk bra:

trowých. N wssak Primuš newzalz toho žúdnéc
ho porUssenj, než Uzřew bratra

milého zwolal

Sw. Prima a Feliciana.
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radostnč k wlúdařč: :dWčdjš, že bratr můg
modlč:m neobčtowal, gak gsi mč byl wyprawo:
wal, nobrž že pewnč we wyžnúwúnj wjry swě
wytrwal? Krčstuš, pro gehož gměno trpjme,
zbawj nč:š mUk tčchto: Wsse, což wťdjme, trwň
gen kratčnký čaš což ale Bůh připrawčl těm,
kteřj ho mčlugj, twa na wčky. Wčz wlňdařť!
géc a bratr můg, Felčcian, spogčli gsme fe kU
ctč spasitele nasseho; a žcidný nepřjtel nepodwen
ďe naš aUskoky swými a žéxdna moc temnostj
núm Krťsta neodegme Bolestč š radostj ponese:
me, abychom hodni se stali žasljbenj Krčsto:
wých.((u Kdy aš, kdy se powznese dUsse nassex
knpodobné ochotnotnosti a weselostč ducha? kdy
žapočneme se modlčti, aby wyplnilo se na nčxš
slowo aposslola swčta ťkaUcčho: ))Bůh nadčge
Uaplnťž waš wsselikau radostj ua pokogem U er,
abyste se rozhognťli w naděgč a to skrze moc

Dncha swatého(č (Řjm

15, 13)

Bo wssemtom rožkúzal wlč:dař, oba bratry
dwěma naramným lwům předhoditi, gegčchž
ťwanj wesskerrdťwaky hrůzaU naplňowalo; než
tito Ulehlč gako tissj berancč k noham swatých
mučedlnjfů Podobně Učťnilidwa medwčdi pon
sstwanj na nč. TU wolali swatj bratřj hlasem
welčkým na rozwztekleného wlúdaře, řkaUce:
oŠelmy lilé poznúwagj stwořčtele swého: whj
ale trwate w zaslepnostč frdce a nepoznawate
Boha, ktexýž waš k obrazu swému stwoťčti rar
čil!e amTato podčwnň Udúlost prončkla dčwaky
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tak hlUboce, že z nťch welké množstwj,

(pjsse fe

patnč:cte set) w Krista Pěma Uwťřilo.

Wlč:dařtrwal w zarputilosti swé, žanfage
pak, že ty bratry k modloslUžeonsti přinUtj, a
dúlssjm mUčerm wer kťefťanskaUmnožiti nechtě,
pťikúzal ge dne 9. mčsjce Čerwna

štjlxť, ale tťla

pohřbiti zakazowal. J zůstaly mrtwoly po delssj
čaš bez pornssenj nepohřbené lcžetč, až se ko:
nečnč nčkteťj křefťané na to odwčxžčlč, a bljž
mčsta RowentUm w pjskU ge pochowalč.. W
pozdčgssjch dobúch bnla tato swatč: tčla do Rima
přenessena a pochowala se w kostele sw. Šlč:
pčma na hoťe CélťUš.

Nozgjmčxnj.
ijté

sselmy poznúwagj stwořitele swého,

wy ale trwčtte w zaslepenosti swé a nepoznčx:
wč:te Boha, kterýž wúš k obrazU swémU stwo:

ťil!e Tčmi slowy kčxraliswatj bratřj PrimUš
a Felicianuš zatwrželé modlciře, a tčmť slowy
zaslUhUge bohnžel mnohý z wč:š laskawj bralřj
a sestry w KristU, kčxrémbýti, protože také Boha
swého nepoznúwú a geho neposlanchú.thedňete
se gen wůkol sebe a š podťwenjm Užřjte, že
wesskerý twor ď Uehwčtssj ochotnostj stwořitele
swého poslaUchú, zagisté gen proto, aby člowčk
od nčho se ochomé a dokonalé poslUssUostťk
Bohu fwémU Učil. dKlerýž wysjlčr swčtlo, a
ono gde, a zawolč: na nř, a uono poslanchč: ho
š třesenjm. Hwčzdy dčxwagj fwčllo w strúžjch

Sw. Prčnta a Felicčana.
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swých aweselj se, a zawolalč gich, ťekUaU: Teď
gsme! a swjtj gemU 8 weselostj, tomU, kterýž
ge Uččnil. Tenť gest Bůh nč:š a nebude wčxžen
žč:dný proti Uěmn.(( (Baruch 3, ZZ uu 36.)
Tak poslauchagj nerozumnčx sťwořenj, člowčka
mnohem nižssj bez reptčmj a bez odkladn, ale

člowčk, stwořený k obrazu Božij,
nadaUý roz:
nmem a swobodnau wůlj, a powolaný k swaš
tosti a

k blaženostčx, kteréž sčxm Bůh

požjwčx,

člowěk prawjm, ten nechce Boha swého poslaué
chati, nechce zěckonem geho se zprawowati, člo:

wčk se žanzj a zpjrá protčStwoťčteli a Púml
swémn. dNozhněwali gste žagisťé toho, kterýž
wč:š Učinil, prawj o wúš Baruch prorok, Boha
wččného občlugjce ďúblůmxa ne BohU; zapou
menuli gste na Boha wččného, kterýž wčxškrmil,
a zarmaUtili gste Zernsalem (cjrkew) chowačkU
wassj.(( (Barnch 4, 7.) Zardčte se lčdé: xWč:

trowé amoťe Uoslanchagj gehoe (Mth. 8, 97.)
wale člowčk gemU neypodobněgssj

a neybližssj

twor, ten fe mux protiwj! Ba aninatom
dosťi hřjssUjk, že protčBohU

nemčc

swémn reptéc a se

zpaužj, ale w zatwrzelosti a w zaslepenosti swé
tak dalece se zpanzj, že také i bližnjho swč:dj,

aby Boha neposlauchal.
))Bčda tomu, kterýž odpornge tworri swé:

mU!t (Js. 45, 9.)
Boznal

wůl wladaře swého a osel gesle

Pcina swého: Jsrael pak wne Boha nepoznal
a lid můg neporozUmčl. (Jf. 1, 3.)
Gestližeť gsem gú otec wúš,

kdež gest čest
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mú?

a gestližek gsem gč: Pún,

kde gesk búzeň

mú? prawj Hospodčn zč:stUpů, (Malach. 1, ti.)
NebUďte lenčwj, ale Učxsledownjci těch, kteřjž

strze wjru a trpělťwost dědččnčobdržj zasljbrnj.

cZid. 6, 12.)

Modlčtba.
Nch! Ueymilegssj a Ue::dobrotiwčgssj Qtče
swrchowaný, gak lrniwý byl gsem až posawňd,
že newzdčxwal gsem tč djky ža dobrodčnj, kterč:ž
gsi mť prokúzal, že Tebe, Stwoťčtele swého, gseťšt
nepoznňwal a žč:konů„Twých neposlaUchal. Q
prosjm, raččž mi to nefmjrné prowčněnj mťlon
stčwč prominautč, otewťč oči mé, ak wčdjm do:
brotu TwaU w tworech Twých a od nčch,
propůgč, ať Učžm se plnťtč wůli Twau. Rechci
býti od dnesska

horssj než nťmč: twciř, kserčxž

Ustawččnč mne napomjnati se zdú, ťkaU: Wezmi
džobrodčnj, wždey ža nč djky, střež se trestn.
Q Pane! to abych Uččnčtimohl na přjmluwn
Twých fwatých, podporng a silu nedostatečnost

mau.

Nmen.

Dneo

se nxiu:d lo takě fwčtj swátek:

W NgennU Utr:

per fw. Binceneia, lewith; w Blntiochii fw. Pelagie, pannh a
mUčed.. w Sirakufe sw Marimma, břskupa, w Nndrli Ypu:
1thslč sw. R.charda, dikarda, we Skotsku fw. Kolumba, knězež
w Edeďfc w Shrii sw. Jnlčanas nmicha a m. g. sw.

Sw. Oljwh.

12 1

10.

Žiwot sw. Qliwp, panňh,
UlUťednicc.

Sw. Qlčwa se Uarodťla w Sťcčlčť z rodičů
welmiwznessených. Wychowčma gsanc od dětinstwj
w katolčckěwjče, zamilowala sobč Krťsta Pčma
tak horliwč, že žčednými strastmi, ba ani smrtj
od nřho odlaUčťti se nedala; i mohlo sc o nj
řjci, že ani wody nemohly Uhasiti lúsky, ančž
řcky zatopťti gj. (Bjseň Šal. 8, 6.) Když se
o nj proneslo, že pewnč wc wjře katolické stogj,
wyhnali gi nepřňtelé gména Kristowa ze Sčcčlie
do TUnetU (TUnčš) w Llfricr; ncbok se občuoalč
gi Usmrtťtť pro wznesscný rod gegj a pro lčrskn
a wňžnost, kteraUž U wsseho lidu mčla.

Zapomenuwssč Qliwa we wyhnanstwj na
urozenost a na staw fwůg, neyradčgi 8 lřdm
sprostým a chudým obcowala, ginňč byla nčxe
pomocnň we wssechpotřebňch, bUď skutčem, bnď
radau, bUď modlčtbaU; byla mU ťaké pťjkladem
w slowu, w obcowúnj, w lčxsce,U wjřr, w čin
stotě (l. Tim. 4, 12,) a wsse ččnčkeabez rc:

ptúnjabez

aUhony, a sw.j,cňanúrodU zsá:na a

pťewrúcenému

gako. smčtko nebeské.

(Filip. 2,

14. 15.) Grdnuho času Uzťclaswa:ú tato panna
eštwotp Swatých. lnr

6
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člowřka chromého we welké bjdč postaweného,
islitowawssi
fe nad njm, přčstaUpila k nťmU
a wece: deybyš
Uwťřčlw Krista a w Učenj
geho, nabylbyš zdrawj č dUsse č tčla.e yRňd
Uwčřjm w něho,(( odpowčděl lento, xUzdrawjm:li
fe.e TU položila mu Qlčwa rUkU fwaU na
hlawU a pomodlčwssi se nad njm, Uzdrawčla ho.
ďSynU, w fwé nemoct nepohrdey sám sebaU, ale
modlč se PúnU, a onť Uzdrawj tč.(( (Sčrach 38, 9.)
Člowčk tak dčwotworným způsobem plnéhoo
zdrawj nabywssj, nemohl radost a wděk fwůg
w dUssč swé UdUsitť, ale welkým

hlasem,

kUdy

chodčl, hleisal, že nenj giného Boha, mčmo Boha,
kterémUž se Qlčwa klanj. To ččnč potkal gea
dnoho ze znúmých, kterěhož č hned Uabjzel, aby
Uwčřčl w Krčsta, chcelč spasen býtč. Nle ten
se raUhal KristU, řka, že pochopčti nemůže, aby
ten KrčstUš, kteréhož Zčdé pro geho zločinstwj
o Ukřčžowalť, mčl Uzdrawowati choré a nemocné.

Sotwa

ale tato raUhawú slowa wyřknul, osle

nUly očč geho, že newčdčl. Nle tělefnú slepota
otewťela očč dUsse geho, a Uwěťčw w Krčsta
Zežjsse, žč:dal k Qlčwč weden býtč, aby wložilax
mU rUkU na hlawU a Uzdkawila ho také od
tčlesné slepoty.. J Uzdrawčla sw. panna chorobU
geho, a oba mUžťdobroťečilť Bohn a slUžebnčci
geho a QlčwU wychwaloroali. Núsledek toho byl,
že oba byli gatč, mnohýmč způfobh mUčeni a
konečnč na smrt odsaUzenč. Pončwadž ale fw.
Qliwa byla djwka Urozenú a wekU welmč mla:
dého, (počjtagjc tenkrč:te gen ao tťčnčxctelet),

Sw. Ollwh.
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wyhnňna gest š welkau potUanz města, načež
w lese mezi drawaU zwěťj bydleti mUsela. lee
kdož obýwň w skreyssi Neywyšssjho a w ochranč
Boha nebeského, nebUde se bčxtč ani přjstrachU
nočnjho, anť aUtokU a ďčxbelstwj polednjho; po
hadU a bazslťsskU chodčti bnde, a posslape lwa

idraka.e

(Zalm 90.) Tak č stalo se. Neboť

Bůh wyswobodčl Olčwn a ochrécnil gi, protože

danala

w nčho, a poznala gméno gého, a

drawň zwčř zkrotla a lehala U nohau gegich,
a gako welitelky swě gj poslaUchala; neboť po:
minUl w nj hřjch a wsselicj ncisledkowé hřjchn.
Po některém čase stalo fe, že nťkteřj muži

TUnetsstj na low drawé zwěře se wydalč a
prúwč w onu kragťnu, w kteréž Qliwa bydlela,
přčsslč. Zočiwsse djwkU sličnan a mladau,
chtťli se gč w chlipné furowosti swé zmocniti;
ale ona poznamenawssč se sw. kťjžem, promer
wilak nčm řkaUc: xW moci spasitele mého
Ježjsse Krčsťa napomjnčxm wňš, aby se žčddný
z wúš mne nedotýkal, žúdný mť néxsilj neUčinčl.
RebUdetelč na to dbúti, eyhle angel Pémť stogj
mi po bokU, klerýž mne po sedm let w této
paussti před lčtaU zwěřj chrúnčl, ten wúš z
rozkazU Božjho zahUbj a zahťadj.(e Slyssjce
mUžowé z úst aUtlé djwky tak zmužilau ťeč,
Upadli na kolena, a coby činiti mčlč, pron
sili, že ke wssemU hotowi gsaU,“ doklé:dagjce;
nebok :wčřjme, že nemůže giného Boha býti
mimo toho, kterýž tť po tak drúhný čaš w dču

woké této paussti mezi litau zwťťj6 šzachrňnil a
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zachowal, a zbawenaU wssj strawy lčdské“žčwil,

a takowaU sličnostj nadal.e Qliwa znamenagjc
z tčchro ťečj,

že mužowé

otewřelč oči mčlosti

Božj, wyklúdala gčm moc a sle Božj a wyu:
čiwssi ge wjťe katolickě, pokřtila ge, a aby kamn
koli přigdaU slowo o KrčstU PúnU hlč:salč, přč:

kazowala, slibugjc při tom, že tak korUna mU:
čednčckú ge nemčne,

ǧakož č stalo se.

Wčc tato způsobčla po celém mčsťč i wů:
kolj weliký hlUk a podiwenj tak, že wlčrdařx
TUnčský lid wyslatč za dobré Uznal, kterýžby
djwkU whhledal a swúzanaU na saud postawil.

J sslč tedp muži wyslanj djwkU hledatč, a
nalezsse gi, tak podčwnč ťečmi gegjmi dogmntč
bylč, že raké wer křestanskaU přigalč a křtjtč
se dali. Qlčwa ssla š nimi dobrowolUě. Při:
ssedssčpřrd wlúdače, túzala
Wlúdař xoyroZUnxědo, že
Boha žčwého Uwčřčlč, a
přjččnaU, osnpťl fe Ua nť,

se, coby od nj žč:dal?
wyslanj mUžowé w
že Qlťwa toho gest
řka: Ze nemůže po:

chopčti, fterak mohla tyto muže tak přewrútčti
a podwésti? Nle ona odpowčdčla: :eJ nepře:
wrútčla gsem ge, ale pččwedla gsem ge k spasenj.t
Načež wla.dař: :,Břeswčdčjmli fe, že ty wssehox
toho gsi přjččnau, zabťgč tebe i Učednjky twě

fmrtj bolestnaU.e: :)Wssak ani onč, anigň,(( od:
powčdřla zaš Qlčwa, :nebogjme se muk a poo
hrůšek Qwých; neboť Mm miš prawj w Ewange:x
liUm: Nebogte se tčch, kteřjžzabčgegj tťlo, ale dUsse

zabiti nemohaU, ale raděgčbogte se toho, kterýž č
tělo i dussi může zatratiti do pekelného ohnč.e

Diwč se wlčxdať tak weliké zmužilostč a
xprostofrdečnosti té djwky, rozkázal gi do hlnbUe
leého a tmawého žalč:ře Uwrci a hladem a žj nj
mořitč, a učednjky gegjwssecky dal Utratčlei. šw
nťkolika dnech mUsila djwka opťt na saUdč
geho státč a welkébo pohanťnj a rozličné mukh
snússetť. Wida wlúdař, že slabaU djwku mrč
po dobrém ani po zlém nepťemůže, ano, že čjm

che

gi ssetřj, tjm che

lidU k gegjmu Učenj

se pťiznúwarč bUde, rozkúzal w zůřiwostč swč
neyprw až do žiwčho gi biti, potom ostrýmč
hťebeny dřjrč, pak rčmy rozsskwařeným olegem
poljwatč, a konečnť přčpal.owati. Yn wssak ani

tjm způfobrm nad nj nrswjtrzčl, ba i sami ka:
tané na wer katolickaU fe obrťatili: dal gč,
giné rady si newťda, Ua mjstě hlawU fekeran
sraziti. Swatč gegj tčlo wzali nňbožnj kťefťané
xpotagi, a do Waserma w Sicilii ge pťewezsse,x
poťestnč pochowalč.

Nožgjmňnj.
Wmoci mél,w soasitele, mého JežU Krista,
napomjnúm wčxš, aby se žčxdný z wúš mm
nedotýkal,
žúdný mi nčxsilj nečinil.a Tčmč rúze:
nými slowy hécgťla se sw. Qliwa přrd mUži

drzými adotčrawými. Nch, proč panny a pan:
Uicowč za nyněgssjch časů tčmi a spotďobnými
řečmi se nehšgjte, kdykoli aUlysnš úsia wciš lj:
bati chtěgjn kdykoli bUgnú ruka se wélš dotýer
kacč zameysslj.

Ych, nasse lehkomyflnú

mlckdež xfe
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domeysslj, že tyto wěci nčc zlého Uegsau, a že
pťátelským poljbenjm čistota nehyne. Možno,
že se gednaU aneb po drUhé celowčmjm žúdnú
wňsseň newzbndj; ale kdo stogj za to, že č po

tťetj a po čtwrté se to nestanc? ijčmj

gest

ged, kterýž w tom okamženj, co gsi se ho dotekl,
celé tčlo rozkwassUge a dussi posskwrňUge. ))Pťed

poljbenjm,

prawj sw. BasiliUš,

mčg fe na

pozorU gako před Usstantjm hada; ncboť geho
ged rozljwú se po celém těle. O, kdyby wesskeré
panny a pančcowé wčdčli, že pťemnozj gedi:
ným poljbenjm o neydražssj poklad se připra:
wilč, čd kdyby wčděli, že pťemnozj tjm gediné
ssirokaU cestU k zatracenj
si wydlúždčlť, oč,
žeby nebylč ani časnč ani wččnč zahynUli, kdyby

gako sw. Qlťwa byli statně wolali

řkauce:

szemť

Krista:

w moci Spasitele mčho Zer

nedotýkey se mne!e
Ll co o tčch mělo by se
ťjci, leteřjž konečnč nestydatýmč řečmč aneb odč:
wem a t. d. gťným pohorssenj dčxwagj, a k hřjchU
lčxkagj? BohUžel, že anč newťnnosťč mlúdeže w

tom přjpadU se nessetřj, aťkolč Kristuš dj: Ze,
kdokoli pohorssj gednoho z malččkých, kteřjž wčřj
w nčho, žeby mU lépe bylo, aby fe mU žernow
zawčsil na hrdlo a pohřjžil se do moře. To
když si předložjte, sUďte, zdaliby maUdré bylo,
kdyžbyste obgjmémj a ljbúnj drželi gen za pauhý

žert a za anhaU

kratochwjli? Gcst snad peklo

žert? Owssem bUde kněz, takowé wčcč kňžjcj, za
zpozdslce držém, ale počkeyme, až smrt se ti na
oči postawj, zdalč gesstě na swém stúti bUdeš.

Swo Qliwhe
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Dobré gest člowčkU, ženy se nedotýkati.
n(l. Kor. 7, 1.)
u
Lčpe mi gest bez skntku Upadnauti w rUce
wasse, nežli hřessiti před obljčegem Pěmč. (Dan.

13, 23.)
Tak gest zagistě wňlr Božj, ýoswčcenj wasse,
.aby Uměl gedenkaždý z wciš núdobaU fwaU
wlčxdnauti w poswěcenj a ctč. (l. Thešsal. 4,
3. 4.)
x
Blahoslawenč čistého srdce nebok oni Boha

widřti budau. (Mth. 5, 8.)
Kdož fe dotýka smoly,

zmaže se od nj.

cSirach 13, 1.)

Modlitba.
Q Pane

Ježjfsi Kriste! pro neyswětěgssi

gmčno swé račiž, prosjm, stwořiti w nciš srdce
čisté, a ducha přjmého obnow w stťewňch nassčch,
abychom tak ččstotUmčlowali, bychom pro milost
rtů nassich, tebe krč:le nebeskčho, za přjtele mjti
žaslaužili. To núm na přjmluwu slx:žebnice twé
sw. Q!iwy propůgčitč raččž, genž gsi žiw a

kralngeš š Bohem Otcem i DUchem sw. Bůh
na wěky. Ymen.
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Tentýž den :

Žiwot fw. Maršarith,
lrálowny Škotskč.

R. 1o9Z.

Bo smrti YnǧlčckéhokrčxleEdenda,
genž
pro swan udatnost pťčgmnčnjmčl oZelezný boke
zmocnil se Kunt krč:lDčmský zemj geho, pťijzné
pak a přňtely geho buď zabčl, nebo wphnal. Mezi
wyhnanými byly také synécčkowénebožtika krňle,
Edmnnd a Eduard, kteřjž neyprw we ŠwčdskU,
pak ale w Uhřjch U sw. Štěpúna krčxle auto:
čisstč a pohostinstwj hledali. Kréxl Štěpčxn ugal
se kralowčců ochotnč a gako otec Upřjmnčo nč
Oečowal. Když přissel EdUard do wčku dofpčn
lého, pogalza manželkU Yǧathu, gak se podobéa,
nek krčxlowny Uherské Gťsely a fw. Gčndťicha

cjsaře Rěmeckého; a ta mu porodila r. 1046
sw. Marǧaritu. GsaUce EdUard a Gisela lidé
nčcbožnj, dali také dcerUssce wýborné a prawé
kťesianské wychowčmj, kterúž magjc bystrý wtip,
rozum wýborný, pamčt dobraU, srdce saucjmé
a pro wsse, což swatého gest otewřenč, gťžtenš
krňte působila rodičům a přijzným neobyčegu
naU radost, ostatnjm ale gako diwem Božjm
býti

se zdúla.

M u

NokUu 1054. nawrčxtil se EdUard š dčtmi
swými do Anǧlicka š gistaU naděgj, že po fmrti
Uynčgssjho krčxleNnǧlčckého a strýce geho, koruna

Šw. Margartth.
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synowigeho, Edǧarowipřčpadne. AU ale Edǧar
po fmrti otce a po smrti EdUarda krňle gesstč
dgen pacholjkem byl, a prčxwa fwého hčxgiti nee

mohl, zmocnčl se r. 1066 Wilém,
podmanitel, wlčxdy Anǧlťcké, na prňwo
wa žčxdného ohledu nebera. WidaUc
že zlé w Nnǧlicku se děgr, a žr djtky

pťjgmjm
Edǧarou
Aǧatha,
žiwotem
gčsty negfau, chtěla fe 8 nimč do Uher obréatiti,
an wssak loď, kterňž na pewnau zem pťewéztč
ge mčla, žmjtčma banřj konrčně na břehu
Skotském pťistúla, a krčal Malkolm Ubohých fe
welmi wljdně a laskawč Ugal, zůstali wssickni

we Skotsku.
.
Zúrodky zbožnosti, kteréž se w dUssiMar:
ǧčxrity zakoťenťly,

když grsstě U dwora

sw.

Štěpčma žčwa byla, počaly se od toho okaa
mženj w bngný sťrom rozwjgetč, co nehody a tjsnč
na nj se walily a marnosť a wrtkawost wssj
pozemské blaženostč gj na oči postawčly. Ney:
krúsněgčse a!e wywinula na sličné panně horauc:
nú lčxskak BohU, potom hlubokú pokora, a
mUmdlenú wraUcnost w modlitbě a w fwatém
rozgjmúnj, a mimo to se stkwěladobročimtostj k
chUdým neysstčdregssj,

ččstotaU UeposskwrnčUaU,

tichostj a trpťliwostj neoblomnan, apřjwětiwostj
neywljdněgssj.
Tyto Usslechtilé mrawy a wlastnosti pťex
krčxsné gsaUce slaUčeny šej sličnaU twč:řj a pou

stawaU UssiechtilaU, zaUgaly krúle Malkolma tak
hlnboce, že MarǧarčtU o rUkU požč:dal. Mar:

ǧarčta ale magjc wc zwka

ničehožšbez wůle

Božj nečiniti poradila se prwé wc wraUcné
modlitbč š Bohem, a seznawssi wůli Bč:nč
teprw š Malkolmem se zasnaubila, magjc rokU
aď 24. To se stalo roku 1070.
Qd toho okamženj, co se krúlownau stala,
nemčla giného cjle, než aby U dwora i U lidU
rostla bohabognost, lúska k modlťtbč i wesskerú
dokonalost. Z těch pťjčin hledčla neyprwé, aby
lid dokonale we wjťe se wynčil a k zbožněmU
žiwotu se wedl, pak naléhala na to, aby qu
daucnť dny nedčlnj a swč:tečnj che se nezneu
Uctjwaly, posřy pak fwaté zachowčxwaly; potom
Usilowala, paby se wsselikě powčry wykořenily,
manželstwa krweprzniwú aby se zamezila a lčchwa
a prodawčmj aUřadů dUchownjch pťestalo. K

tomU koncč nutila

Malkolma,

aby cjrkewnj

snčmy založčl, na nichž se o tčchto wčcech mčlo

gednati, ba i osobně na nich sedala a swau
maUdrostj a zbožnostj pťjtomným bčskUpůmprčxci
welčce Usnadila.
Malkolm, manžel gegj, bylsice srdce dobrého
a k mnohým ctnostem Uaklončného, ale pťitom
byl také pončkUd sUrowý a prchliwý. Wssak
krčxlowna bohabognč: zmocnila se powolnostj,
tčchostj, hlUbokaU pokorau, Uclťwostj a laskawostj
tak dalece srdce manžeja swého, že wer kťe:
sťanskaU upřjmnč si zamilowaw, wesskeré swě
smeysslenj a gednčmj dle zúkonů gegťch zprawoe
uwal a krňlem se stal w Skotskn neysslechetnčg:
ssjm, gemnž neyswčtčgssj powčnnostj bylo, w
zemi swé nňboženstwj a sprawedlnost rozmnou4

Sw. Maržarity.
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žowotča poddaně swé sskastnéučťniti. Na maudrosk
a zbožnost manželky swé tolčk se zpoléhal, že
gj netoliko roessčerau starost o dwůr krúlowský
odewzdal, anobrž č w neydůležčtčgssjch zúleži:
tostech zemských radU š nj brúwal. Nada gegj
býwala wždy dobrčx a maudrú, ncbok mčla w

BohU ppamen swůg a na Boha opčt se wztap

howala. dSprawedlnost

zwýssuge núrod: ale

hťjch bjdné činj ncirody. (Břjsl. 14, 34.)
Sw. Marǧarčta držela zax nrawdn, že
tolčko núboženstwj poddané činj dobrými, wěrn
nými a poctčwými, a že lťd rúd, welmi rúd dle
přjkladů osob wznessenčgssich se dwořjwú a
twoťjwéc: protož hledčla na to welmi přjsne,
aby neywčtssj mrawnostj a počestnostj se stkwěl,
kdož ke dworu pťčgjti žúdal. U dwořaneč neu
trpčla žúdné lehkomyslnostč a žádného nebezpeo
čného towaryšstwa, wssecky se mufely panenskan
ččstotau stkwjti. Onau byla gťm w tom přjn
kladem neydokonalegssjm, a kdož pohlédl na
twúř gegj, na njž se welebná důstognost a přj:
wětčwč: laskawost obrúžely, musil bezdčky č neyn
Uepatrněgssj neslussnč mysslénce wýhost dáti. S
dwořankami swýmčpracowáwala welmťpčlně,buď
rozličnéc raUcha cjrkewnj aneb odčw pro chudč,
a bedlčwě bdčla, aby přikázanj cjrkewnj wssťcknč
dwořané zachowňwali, což také wssjm prúwem
žúdatč mohla; neboť čeho U giných wyhledúx

wala, sama neyprwe co neyswědomitťgi plnila.
Z w řeči byla opatrnčl; mlUwilaulč ale, plyo
UUla maudrost ze rtů gegj; mlčelaulť, odpočjwala
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mysl gegj w Bohu; w radosti nikdo gčnewidčl
rozpustilau, w žalostč nikdo malomyslnaU, w
hnťwu nikdée uertnaU.
Qna spúwala gen
welmč mčelo, a že hodčny za dnr na modlenj
Určené gj nepostačowaly, modljwala se i časU
nočnjho, a to š takowan wraUcnostj a skrauc
ssenostj, že často slzy po twúři se gj ronilh.
Nčkoli po celý žiwot swůg skoro neustč:le se
postjwala a nčkděe do fyta sr ncnagrdla, zae
chowúwala nťc ménč před Wčmocj a před
Welkonocj po 40 dnj půst welmč tUhý, mimo
chléb awodu nččehožtémčť nepožjwagjc. Chodčla
welmč často kU stolu Pémč, a ljknawé wssce

možnč Uapomjnala a wszzowala, aby podobně
činili. Modlitba a rozgjměmj bylo gj prostťed:
kem, že zůstala chUdčxw dUchU, ačkoli bohatstwjm

oplýwala; že zachowala pokorU srdce, ačkoli
kréclowskaUdůstoqnostj byla odjna; ažewstťedU
starostj neyrozmanitěgssjch w myslč nikdy roz:
tržitú nebyla. SlUžby Božj bUdčly w srdcč
gegj lúskU k BohU, a kdož pozorowal, gak
nč:božnč mssč swataU

slyssela,

a gak bedlče

wč pozor dúwala na slowo Božj: mUsil chtčg
nechtěg wyznati, že swatú krúlowna giž aUplnč
swětU Umřela, a žeť pak giž ona Uebyla žčwa,

ale že žiw byl w Uj KristUš.e (Gallat.:!,W.)
Bohabognň krúlowna byla matkan ssesti
synů a dwaU dcer, a wfsickni gsaUce tak mec:
božných rodičů důstogni, swým obcowčmjm zgew:
ný důkaz dalč, že zwlňsstč bohabogmi matka
pramenem gest, z kteréhož milost Božj Ueyhogu

Swdstargarltp.

l 33

nťgi na djtky se wylčwalú. Gedna z dccr,
Mathildčš, nňpotomnj krččlowna Nnšlickčl, a
geden z fynů, Dawid, neykrňsnčgssj ozdoba
trůnU Skotského, ctťgj fe za swatě. Marǧarita
neměla na tom dostč, že djtkěam swým zaopa:
třila

za učitele mUže Učené a zachowalé

beze

wssj auhony, nobrž hledťla mimo to od syUů
swých wsse U dwora odstraniti,
coby gegich
zbožnosti mohlo aUhonaU býti, zwléxsstčnedala
k nim přjstUpU osobčlm podezťelým; často wo:
lala djtky swéksobě, wyptélwala se gich na to,
ťemU fe naUččly, wyUčowala ge sama zwlčxsstč
powinnostem kťesťanským, a přede wssjm hledťla
gim, pokUd frdce gegčch aUtlú byla, wsstjpiti
radost kU ctnostem, láskU k BohU, búzeň před
saUdem geho, nenáwist k hřjchU, Uctiwost uua
wélžnost kU kostelu, lhostegnost ke wssem wčcem

zemským. Často řjkúwala knim: dDjtky moge!
bogte se Pčma Boha: nebok,kteřjž se ho bogj,
nebudaU žňdného nedostatkU mjti, a bUdeteli ho
milowati,

Udčlj wélm, milčxčkowé dUsse mé, zde

w tomto žiwotě sstčstj a blaženofti, pak ale še
wssemi swatými wěčného blahoslawenstwj.((
Mimo to neodomčnUla wraUcnými modlitbamč
prositč, aby Bůh milostiwť slowa gegjpožehnatč
a dťti gegj we swě fwaté milosti zachowati
rč:čil. Q welké starostlčwosti gegj o djtky ta
zwlčlsstč žčxdost swťdčj, kteraUž na fmrtelné pou
stelč k zpowčdnij
swčmU Uťinila. :dDwě wěcč

gsaU, prawtla, kteréž od wúď, ctihodný otčc,
žúdňm: pťedně abyste pokud žťw budcte, Ua
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mnc přč mssi swaté a w modlčtbúch swých paa

matowal: pak ale abyste syny a dcery mé na
starost si wzal.

Ugměte se gich laskawč,

Učte

gc báti se Boha, a mňowati grg, a w tom
wyUčowčmj nepťestňweyte. Uzťjteli, že
z djtek mých powýsseno bude na stUpeň
důstognosti, bUďte mU zwlásstě Učitelrm a
napomjneyte ge, a třebalč č kňreyte, aby

nťkteré
zemské
otcem;
se pro

okamžčtmldůstognost hrdostj nenadýmalo, Boha
lakomstwjm neUrúželo a pro sstěstj swčtské blau

hoslawenstwj wťčné nezanedbáwalo! Prosjm
soáš, slibte mč, že to Uččnjte pro Boha, genž
súm tťetj tU mezč númč gest. m Nčůželč kterú
matka k djtkam swým aUtlegssj láskU mjti?
Za

to ale wssecky se wydařčlť, a dwě z nťch, gak

giž podotkmllo, Mathildiš a Dawid co swatj
se ctťgj.

Neobmezenú byla také lčxska sw. krúlowny
k chUdým a téměř až k wjře nepodobno, co wsse
pro lčd chUdý a nUzný Učinila. Zemč Skotskan

držela za gednU rodinU, sebe paf za gegj matku;
a za swaU neyswčtěgssj powinnost měla, o časnaU
i wččnaU blažrnost swěřených sobě dUssj wsse:
možnč peťowatť. Nessetřila anč klénotů, ba anč
odčwU swého, když se gednalo o pomoc chUdým.
Nezťjdka se wydala ze wssechpenčz tak, že mam

žela o podporn prositi musila. Kdykoli na weo
ťegnost wyssla, obklopily gč ze wssech stran, gako

k matce hrnach se, wdowy a sirotci a ginj lidé
Ubozj. Qd nj neodessel nčkdú žúdný člowčk bez
pomoťi a bez potěssenj a ona se raděgi odťjkala
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wsseho pohodlj, gen když mohla slzy š twáťi
Ubožútek šetřjtť. Když z kostela domů se wracela,
nalezla obyčegnč palúc chUdými plný, gimž pak
penjze, odčw, peťiny a gčně wěci potřebné roza
dč:wala. Denně sťrawowala osmdesňte chndých,
nčkdy i tťi sta w komnatúch swých, ařsinezřjdka
obslUhowala tyto hosto a w neyhlUbfsj pokoře
nohy gčm mýwala. Často bral r:rakčkral podjl
w spasitelné prč:ci této, a mUsilo býtč zagisté
rozkossně podjwánj, gak králowna z gedné a krč:l
z drUhé strany chUdý lčd obslUhUgj a pokrmy

swýma rukama gim pťedklúdagj. J wjme také,
že krúlowna nčkdy dřjwe ke stolU nefedla, než až
se dewčt sirotků, kteréž wychowč:wala, nasytčlo.

Reymenssjm podúwala wlastnorUčně gjdla a i
ostatnjm prokazowala službu gako neylaskawěgssj
matka. Mimo to nawsstčwowala také pilnť
choré we sspťtúlech, wyptňwala se starostlčwč na
gegich zdrawj, tčssila ge a wsselčkan pomoc gčm

poskytowala.

Wyknpowala

zagafé,

a newčnč

Uwčznčně, a zwlč:sstč ty, š kterýmč se nemčlosru

dnč naklňdalo; a nesčjslné množstwj lidU schUu
dlého přisslo skrze nj opťt do dobrého stawU;
slowem, múlo bylo w hlawnjm mčsťč domů,
kteréžby nebyly od nj nčgakě dobrodinj obdržely.
J může se o nj smčle řjci, co žalmista o mUži
sprawedliwém dj: :Nozptýlil (sstčdťe Udťlčl) a
dal chUdým: sprawedlnost geho zůstúwú na wěky

wčků.e (Zalm 111, 6.)
Tak byla fw. Marǧarčta až do 46. roku
lwťkn swého, w ťtrrěmž ugč Bůh

přctěžkau neu
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mocj nawsstjwčl, kterčxžpoussest mťsjců trwala.

Marǧarita nesla bolesti š trpťliwostj newýmlua
wnaU: dPane Ježjssi, ťterýž gsi skrze fmrt swaU
swčtU žiwot nawrčxtil, wyswoboď mne ode wsseho
zlého!e býwala gegj Ustawičnú modlčtbaa Zna:
menagjcz milosti Božj, že gj hodčna smrtč nae
stčlwú, wykanla obecnaUzďowťd, pťigala ostatnj
swňtosti š neywčtssj skraUssenostj a wraucnosij,
apťednesla ony dwč prosby zpowčdnij fwémU:
aby totiž na nčwe mssi fwaté, pokUď žiw bude,
pamatowal, a synů dcer gegich fe Ugal. Giž
ležela skoro w posledem taženj, an se gj to
smUtné nčxwčsstjdoneslo, že manžcl gegj Mal:
kolm a syn neystarssj wbitwč padli. TU sebrala
zbytek sjly swé, a modlila se hlasitč: dTebe
chwňljm, tobě djky wzdúwúm, wssemohancj Bože!
že gsi mne w hodinku smrti taUto strastj gcsstč
nawsstjwil, abych trpťliwč gt nesaUc ode wssj
posskwrny hsrjchUdse očistčla.e Re dlaUho na to

prawila š welčkaUwraucnostj:

))Pane Jer

Krčste, SynU Boha žiwého, kterýž gsi z wůle
Otce spolUpůfobenjm Dncha swatého skrze smrt
swaU swět ožiwil, wyswoboď mne!(( Když wyťkla:
xwyswoboď mne,e zbawťla se dUssetčla a odea
brala se tam, kdež gestpramen prawé swobody,
kterýž po wssecky dny žťwota milowala, Zežjš
KristUš, dne 16. ListopadU roku 1093. Starěe
byla 47 roků. Twécť gegj mrtwenjm a nemocmi
wybledléra spadlň, omladla a zčrrwenala po smrti
a ginj diwowé na gegj přjmlUwU fe stalť. Papež
Znnocenš M. wyhlásil gj roka 1251 za swataU
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a Jnnocenš )(ll. rozkcizal, abo swátek gegj dne
10. Čerwna fc swťtil.

Rozgjmánj.
Sw. králowna Marǧarčta gest mim neyu
krňfněgssjm wzorem dokonalé matky, a přjkladem,
kterýžby wssčcknirodččowé núsledowatč mčli, paklč
djtky

swč časnč č wččně

Blažcné mjtč chsčgj.

WyUčowala ge fama zňkonům Božjm a swaté
wjře; bdčla ostražitč nad nčmč, aby w zlč ron
waryšstwo nepťčssly, zkaussela ge, aby wčdřla,
čemU dobrémU fe nauččly, kúrala i trestala ge,
když se w něčem prowťnčly; slowem dokazou
wala řečmi a skUtky, žc gj na srdci ležj span
senjdjtek gegčch. Co ale saUdčtimcime o rodičjch,
kteřjž o djtky swé a o dokonalost gegťch pranic
nedbagj? kteřjž djlky swč anč sami w nňbožena
stwj newUUčUgj, anč gčným ge wyUčowatč ne:
dáwagj; ktcťjž genom k tomu hlcdj, aby synowč
a dcery gcgťch časnč naUččli sc tančiti, hráti a
se sintěti a mezč wzúcným lidem slUssnč fc pon
hybowatč: ale na néaboženstwj, na katechysmUš,
na zúkony Božj zapomjnagj; kteťjž ge sice do
diwadla a do bcilů a do rozličných společnostj
wodjwagj: ale do kostcla na kúzánj, na mssč
swataU a na křesťanskécwččenj chodčtčgčm zbran
ňuǧj; kteťjž w rUcc gcgich radčgť oplzlé romčmy
jc: gčnč bůchory widjwagj, nežli modlčtby aneb
gčnaU dUchownj knihU; kteťjžgim každýuwýstupek
xprohljžegj, nemrawnostč gegčch neťáragj, aniž
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dopausstčgj gegich nezbednost tresťati? Gei řku,
co mňme o těch a takowých rodťčjch fanditi?
Gčx mysljm: že gsaU djtek sroých neywčtssj ne:
přútelč, že gsaU přjččna gegťch časně č wěčné zá:

huby. Nechtťgj tomu sice wčťiti, řjkagjce, že
syny a dcery swe pťjlčš mťlUgj, a proto gich
ani famč netrestagj, aniž od gčných trestati do:
ansstěgj. To gsau ale possetilj slcpcť Co pak
zšležj léxska w tom, aby se dčtč Uezbedné a nea
poslUssné nerrestaly? aneb aby se gim každei ne:t

mrawnost powolowala, každú rozpustilost prohlju
žela? Ginak o tom prawj pjsmo swaté, řkaUc:
x.Kdo ssetťj metly, nemiwidj syna swého: ale
xkdož ho milUge, za časU ho tresce.e (Přjsl. 13,

24.) NUžc, kdo mě: prade,

pjsmo swaté ččli

opičj lúska zaslepcných rodččn? Nemluwte, že
dčtč newědj, co zlého pachagj, a že tomU neroz
Umřgj lépe. Za to wy múte býti rozumnťgssj a
djtě chybUgjcj trestatč, gednak aby zlé poznalo,
a gednak aby zlémU nenawyklo
Z té přjčiny
čteme w knize Přjslowj: wNeodgjmey od djtěte
swého kaznč: nebo budešxli ge mrskatč metlaU,
neUmřek Ty tedy mrtlaU mrskatč budeš ge: a
tak dussč geho z pekla wyswodjš.e (Přjsl. 23,

13. 14.) ij,

že wňš bolj, když djtč wasse

pro roszstťlost aneb neposlUssnostkéaratife mUsi;
bUdc wúš to ménč boleti, když za žčwa bUdc

nekúrano, ale po smrti wččnčzawrženo? Protož
měgte wždy na myslč slowa maUdrého Siracha
apslnč se gimi když toho treba, čiďte, genž dj:
:Kdož

mčlUge syna

swého, často geg xmrskčl,

Sw. Maršarčthe
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aby se radowal w poslednjm ťasu swém a ne:
makal dweřj bližnjch žebře. Kdo cwčťjsyna swého,
bUde chwúlen z nčho... Kůň nekrocený stúwá
se twrdoUstý, a syn roszstilý drzý. PochlebUg
synowč, a nažene ti strachn; pohrúwey 8 njm
a zarmamj tebe. Neusmjwey se na něg, abyš
nebolestnil a naposledy zubami neskťipčl. RedúB
wey mu wůle za mladU a nepťehljdey obmýsslenj
geho. Shýbey ssjgi gcho z mlúdi a bj boky
geho, dokUď gest nemlaně, aby se snad ncza:
twrdil a neposlaUchal tebe. Uč syna swého a
pracUg 8 njm, aby mrzkostj geho Uražen nebyl.

(Sirach 30, 1. 2. 8m13.)

Modlťtba.
O Otče nč:š swrchowaný! genž gsi Syna
swého poslal, aby núš wykanpil a spasil, eyhle,
prosjme tě w pokoťe a skraUssnosti: naUč wesskeré
rodiče powinnostem gegčch; a nedopansstěg, aby
djtky gim swčřené gegich wčnaU Ua wěky za:
hUbeny bhly: nobrž na přjmlUwU sw. krčclowny

Marǧarity Učiň, aby ge tak dokonale wychowú:
wali, byš z gich radost mjlč, a po smrti ge k
sobč powolatť mohl, kdežby se shledali š newina

nými djtkami, o kterýchž Spasitel núš prawil:
že gegich gest krúlowstwj nebeské.

Nmen.

Daeo sweej fe gesstč swátek: W Řjmč sw. Getulřa.
mučedsnjka: sw. Basiltda, Trlpoda, Mandala, wUťcdlnjků. W
Nikomedii sw. Zacharča, mučedlnjka. W BrUsiádť w Bh lhlntt

sw. Timothea, biskuda a mučednjka, We Spaňheljch fw. .skrte
spula a Resiitma, mučednjků. W Yfrice, sw. Bresia, Rogatas

mučednjkň. W Nýně:Koljně sw. Maurina.

opata.

W erabť

sw. Nsteria, biskupa. W Tredifc dlahosl. Gindťtch, nadennjka
a m. g. fw

1 1.

Žiwot sw. Barnabússe.
Sw. Barnabňš pochňzel z pokoler Leoč.
Narodil se na ostrowč Cypru, a slaul neyprw
Joseš

aneb Josef.

Dle Ugťssťowňnj řeckých spč:

sowatelů bylwychowňn od slawného Ǧamalťela
w zňkonč Mogžjssowč,

sw. Pawla

a nčxsledownč fpolUžňk

a sw. Štěpěmae Když KrťstUšPňn

weřegnč učiti začal, stal se taleé Joseš geho
wěrným poslUchačem a napotom č w řadU dwa
a fedmdesňtť učednjků pťipočtcn byl. Meži prw:
njmč kťefťany panowala ta neywčtssj gednomyslx
nost a ta nryuxpřjmnčgssj lčxska, tak že wssecky
wčcč mělč obecně a že statky prodciwali a dělťli
ge mezi wssecky, gakž komU bylo tťeba. Také sw.

Zoseš

prodal

pole swé a pťčnesl penjze a pon

ložčl k noheim Ypossrolů, kteřjž ho Barnaběassem
xnazwalť, což tolťkznamrnň gako ))Syn Utčssenj.e

Ze sw. Barnabňš

tak slawného gména hodný

se uččnil, o tom swědčj, gednak pjsma swatň,
kterúž o něm dj: :Ze byl mUž dobrý a plný
Ducha fwatého a wjry(e a gcdnak wesskerý žča
wot, gehož gediným aUkolem bylo: lidU zwčstoo

Sw. Banmbasse.
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watč Pčma Ježjfse a napomjnatč wssechabym
aumyslu srdce swého trwalč.
Když sw. Pawel tři léta po swčm na wjru
obrúcenj do Jerusaléma přissel, a k ostatnjm
křesťanům pťipogitč se chtčl, béalčse ho wssickni;

neboť nechlčli tomu wčřitč, že by UťednjkemPúně
byl. TU fe ho Ugal z mladosti geho přjtel, fw.

Barnabč:š, a wedl ho swatémU Betrowi a
Jakubowi, a wyprawowal gim o nčm, kterar
na cestč do DamasskU widčlBňna a že mlUwčl
8 njm, a kterak w DamasskU důwěrně ččnil we
gménu Ješjsse. Na to se anzkostliwj bratřj Utia

ssilč a častowali Pawla

w Jerusalémť š tau

ncyssetrnčgssj lélskan.

W době prwnjho pronúsledowčmj křesťanů,
w kterémž sw. Štčpún ukamenowčm byl, opU:
stili mnozj wčřjcj mčstoizemi akam koli pťissli,

slowo fpasenj hlč:sali. ij

způsobem obrútili se

mnozj také w Yntiochči, mčstč Syrskéme na wer.
Q tom když žprúwa k Ussjm sw. aposstolů se
donesla, byl sw. Barnabč:š tam poslún, aby
tamnčgssj nowau cjrkew řjdčl a zprawowal.
Pod geho zprúwau rozmnožowala se wjra křea
sťanskň w takowé mjře, že nemohla potřebnostem
wčrných kťesťanů sú.m gedčný odolati, do TarsU

pro sw. Pawla odessel; neboť wčdčl, že wywo:
lenau núdobau gest, aby nosil gméno Krisťa
Zežjsse před pohany ť krňlč č syny Jfraelskýmč.
Nad tak ssťastnaU zprúwaU zarardowaw fe Pal
wel, ssel 8 njm do Nntčochie, a plný rok mU
na winnčcčPúnč pracowati pomahal. Gak drúhné

množstwj na wer

KristowU swatj ti mUžowé

obratili, a gak welice U potomků cjrkew Nntiu
ochenskú ctčna a wčxžená býtimřla, z loho wy:
plýwa, žc tamněgssj Učednjci neyprwé dkťeskanée

slaUli.uTaké

my toto ctné gméno múme, ale

otúzka gest: xzdali také kťeskanský žiwot wede:

me?e Ne každý, kdož mi řjkčx: OPane, Panc,
wegde do krúlowstwj nebeského, ale ten, kdož
ťinj wůli otce mého, kterýž w nebesjch gest, ten
wrgde do krčllowstwj nebeskeho,ee prawj Kristuš

Pún. (Mth. 7, 21.)
Tohoť časUau bylok to za panowúnj cjsaře

Klaudia, rofu 44 uo panowal na wýchodě a
zwlčxsskw Palestinč núramný hlad, a we wssech
osadúch kťesťanských dčlali se šbjrky k podpoře
nuzných bratťj w Judsťwu. Také zúmožnčgssj
křesťané Yntiochensstj sebrali mezi febaU welkaU

sumU, a odeslali gi po Pawlowi a po Barnan
bčxssowi do Jerusaléma, kteřjž zprostiwsse se poš
selstwj swého, po krčxtkém čase opčt do Yntiochie

se nawrč:tili. Zan, přjgmjm Marek, ž Barna:
bňssowy sestry syn,
Yntiochensstj

doprowodil ge.

schúzelť se každodenně

Qsadnjcč
k slUžbúm

Božjm,.žiwot wedaUce welmi nčxbožný a dokoe
nalý. GsaUce gednoho času opět wssickni oospoťu
na slUžbéxch Božjch š Učiteli swýmč, ay řekl gčm

Duch swatý: xQddčlte miPawla a Barnabússe
k dle, k kterému gsem ge pogal!(( Tedy po:x
stjce se a modljce se, wzklúdli na ně ruce, a
poswětťwsse ge takto za blahowěsty pohanů, pro:
pUstili ge.

Sw. Barnabásse.
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J wydalč se, DUchem swatým pUzenj, bez
odkladU Ua cesřU.Jan Marek prowúzal ge. J
sssi neyprw do SeleUcťe, odsUď pak do Sala:

mčny a do Pafoš a pak do Perǧen w Pam:
silči, kdež ge Marek opUstil, nemoha déle snússetť
strastť, kterčxž 8 aUřadem aposstolským spogena

byla: Barnabúš ale a Pawel nedadaUcese od:
strassčti, hlúsalť na to sw. EwangelťUm w Yns
tiochiť Pisidťcké, w Jkaonči Lykaonské a w Ly:
sťře, kdež, pončwadž Bawel chromého od naro:f
zenj Uzdrawčl, od pohanů za bohy držánč bylč;
mčlč co dčlatč š lťdem, aby ho přeswědččli, že
také lčdé gsaU, a aby ho zdrželč, by gim cox

bohům neobětowal.

stuď

pUtowalč na gčnčl

grsstč mjsta a do gčných zemj, Ewangelčum kú:
žjce, a lčd U wjře Utwrngjce.
WssUde mUselčr
ale mnoho strastj a swjzlů snússetč, až se konečdněj
opčt do Yntťochče dostali. Tak se naplnilo
slowo Púně, kteréž, mlUweno bylo skrze proroka

Jsaičlsse (66, 18uu21.).:)Pťčchúzjm abych fhroa
máždťl wssecky núrody a gazyky: č přťgdau a
Uzřj slúwU maU. N pološjm na nčch znamenj
a posslU z nčch,č kteřjž spasenč bUdaU k núrodňmx

Ua moře do Nfrčky a Jndče, k tťm genž naa
tahUgj lUččsstč, do Wlacb a do Neků, k ostro:d
wům daleko k tčm, kteřjž neslysselť o mne a neo
widěli slčxwy mé. Y tť zwčstowatť bUdaU slčwa
maU núrodům, a přiwedaU wsseckybratřj wasse
ze wssech nčxrodů za dar HospodčnU u a we:
zmaU z nich nčkteré za knčžj a za Lewčty, prawj

Hospodťn.e au Q, padněmež na kolena, djky BohU
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neywčtssj činjce, že nčxštaké znňrodů, totižzpo:
hanstwa do lůna cjrkwe powolal!
Co fe Barnabňš a Bawel w Nntiochič
zdržowalč, powstaly zpory o tom (asi rokU 51
neb 52.) mezč křefťany, zdalč pohané wer Krč:
sťowU přigawssj, nemusegj se takékzachowčlwcinj
zéckona Mogžjssowa, a gmenoroitč obřjzky přie

držowati, čilčnic. Pro Upokogenjdalssjch newolj
wyslali Nmiochensstj Pawla a Barnabňsse do
Jerufaléma, aby se túzali aposstolů, co w té
zňležčtostč činčti gest. J

byl tedy sněm skrze to

w Jerusalémč položen, na ktrrémž, (když Bar:
nabčlš a Pawel wyprawowalť, kteraké diwy a
zňzraky ťčnil Bůh skrzr ně mezi pohany), se
rozhodlo, že křeskané wssickni zbaweUť býti magj
wssech ustanowenj zákona Mogžjssowa.
Což
když wyslanj aposstolé Nntiochrnským zroěstowali,
žpůsobčlo gim to roelikaU radost.nNsi
rok neb
dwa zůstali gesstě swatj tito muži U N.ntiochena

ských: potom ale ponawrhl sw.Bawel swatémU
Barnabússi, ady nawsstjwili osady prwé w
rozličných mčstech a zemjch zaražené. Barnabňš
byl sice hotow 8 Pawlem

na ohtjžnaU tU cestU

fe wydatč, gen že také přjbuzného Jana Marka
š sebau wžjti chtčl. Lln tomU ale Pawel odpj:
ral, nemage gčstého přeswčdčenj, žeby Jan Ma:
rek nynj stúlegssi a trpěliwčgssj byl, než na prwnj
pautř, rozessli fe; Pawel wydal fe še sw. Sč:

lau do Syrče, sw.Barnabúš ale še fw.Zanem
Markem,

klerýž zmužčlostj s.waU prwněgssj wrt:u

kawost naprawil, do CyprU.

Sw.. Barnabásse.
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Qd té doby, co se sroatj tito mUžowé od
sebe gen tělem, nikoli ale dUchem a lňskau ode

dťlilč, nedňwagj pjsma swata o sw Barnabússi
žadné che zprawo. Dle ugissťowánj některých
dťgeprawců pťissel prý také zaš do Řecka a do

Wlach,aažaložil prý cjrkew Milúnskau Když
ale potom opčl do Cypru se nawratil, a šhor:
liwostj neywraucnčgssj a 8 neywčtssjm Užitkem sw
Cwangelinm zwčstowal, popUdil židů tak proti
sobč, že ho meži rokem 63. a 70. Ukameu

nowali.

Léta 485. za panowčmj cjsaře Zdčnka,
nalezlo se geho sw. tělo bljž Salaminy. Na geho
prfech ležel opiš wlastnoručnj EwangeliUm fw.
Matausse, kteréž se cjsaři dorUčilo. ijať dal na
to w Salaminč kráfný kostel wystawčtč, a po:
chowal do nčho zůstatky sw. Barnabússe, kterýž
se také adosstolem gmenUge, ne sice proto, žeby

zťady

dwanúcti aposstolů byl, nobrž proto

wlastně, že mnoho pracj aposstolských wykonal.

Rozgjmánj.
Sw. Barnabúš a po něm také mnozj ginj
kťesťanč rozprodali statky a pole swé a položili
stržene penjze k noham aposstolů, kteťjž dělilč
ge, gafž komn potťebj bylo Od tebe člowčče,
který statky a bohatstwjm oplýwaš nežčxdúse,

abyš doslownč w tom sw Barnabasse a prwnj
kťefťany nč:sledowal a statky swé rozdělil a roz
dal: ale žadú se, abyš gich take Užjwal aby dUsse
twú nezahynUla. Prawda gest sice, že bohatý
Žtwotp čwatýeh ln.
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těžko wegde do krňlowstwj ncbeského, a že snúze
welblaUd skrzegehelnjxncho progde, nežlibohatý
do krčxlowsťwj Božjho wegde; ale ač tčžko bo:
hatémU nebeské krúlowstwj naleznantť gest, ne:
možno přece to nenj; neboť bohalstwj nenj
samo w sobč zlč a hřjssné, zlým ale stane fe
tomU, kdož ho zlě Užjwú aneb přjlťssnč ge mi:
lUge. Kdož ale k bohatstwj, gak pjsmo sw. pťčka:

nge, srdce nepřiklúdú, kdož pro bohatstwj ncnj
wyfokomyslný, ančnedančx wnegčstém zbožj (1.
Tim. 6, 17.), kdož clj Boha z statkU swého az
prwotinwssech aUrod swýchdúwúgemU(Přjsl.Z.!).),
kdož dčxwčxz statkU swého almUžnU a erdwracj
twúři swé od žčxdnéhochndého (Tob. 4, 7.), kdož,
když bohatstwj se mU tenčj aneb docela mizj,

plným srdcemťjkúwú: Pún Bůh dal, Pún Bůh
wzal: bUďgméno Pémě pochwcileno !uu kdož činj si
žbohatstwj přčxtelyw nebesjch: tomUť zagťsté bo:
hatstwj nenj pastj a osidlem dUssi geho; tenť gest,
gehož gest, gak pjsmo fwaté slibuge, krúlowsiwj
nebeskě. Kdož ale gen pokladh si sklúdú, dům za
domem kupnge, čeleď rozmnožUge, stkwostně
hodUge, hrdč si chodj, welkého gména wphledúu
wčx, k blišnjm twrdě se mú a ge UtiskUge,

f chUdým gest bcz milosrdenstwj a Uertný:
ach tčm a takowým hohúčům, dj pjsmo, bUde
běda, protože Utagjj gťž zde potčssenj swé. (LUťe

6, 24.) Qstatně méať zagčsté boharslwj, když.
ho, gak ťečeno, Užjwčxme, také mnoho dobrého
do sebe. Neboť kdybychom wssťckni chndj bhlťe
kdoby sťawčl kostely a oltúťe, kdo by podporoo

Sw. Barnabassc.
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wal chudéj wčdy a Umťlostč? Kdyby nebylo
bohatých: nemohliby chudj žiwť býti; neboť ne:
byloby žúdného, kterýb“y potřebným ku pomoci
přčspčl. N koncčně nesmjme tolčk bleděti na mo:
howčtost, gako na smeysslenj. Ncbo kussenost
Uňš Učj, žc bohatj často ménč poklady swé mťer
gj, nežlč chndý swůg nůž. ij
ohawnčgssj gest
lakomstwj,

čjm nepatrnčgssj wěc, kUkteré se dUsse

přčanla. Protož prawj také pjsmo swaté:
Dobrý gest statek, pťč kterémž nenj hťjchU
w swčdomj; a přezlčx gest chUdoba w ústech beze

božného. (Sirach 13, 30.)
Blahoslawený, kterýž nalezen gest bez po:
sskwrny a kterýž po zlalu nepostaupil, ančž daU:
fal w prnčzjch a w pokladech. (Sčrach 31, 8.)
Kořen wssrho zlého gest žúdost (peněz), giž
nčkteřj pUzeni gsaUce Uoblaudťlč od wjry a
Uwedlč se w bolesti mnohé. (l. Tčm. 6, 10.)
Když ččnjš hody: powoley chUdých,mdlých,

kUlhawých a slepých, a blahoslawený

budeš.

(Luk. 14, 13.)
Zbožj a bohatstwj powýssugj srdce, ale
nad to obé gest bčxzeňBožj. (Sčrach 40, 26.)

Modlitba.
O Pane Božc! eyhle gčx obětUgj sebe sa:
měho i še wssjm, což múm. Gčž gsem dle wůle
twé chnd a nUzný. Eyhlr wsse w dUchUopansstjm
a Tebe nč:sledUgč. Ty gsi Bůh můg a dobro

mé, Tyš odplata mčl, Tyš podjl a dčdjctwj
mé.

N to neměloby mi postačitčššešdzdaž nedú:
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wčxš fe mi samého, to gest tťlo swé a krew
swaU, zdaž nesljbil si mč wsse stokrúte nahra:
diri, čchož pro Tebe se odřjkúm, a k tomU ť

žiwot wččný dňti? J wčřjm Tč, ú Bože, nebo
prawda gfi a dobroca swrchowančl. Nuže při:
gmi, b Bane, což Twého gest, a bUdcli sc tč lj:
biti, Uččň mne chUdého na zbožj pozcmské, aby
bohatčlo na žbožj ncbeské, a Uwěď mě do stčmků
fwých wěčných. Nmen.

Tentýž dcn :

Žiwot sio. Feliše a FortUnata.
N. 296.

W dwanňctém roce swého panowúnj l. P.
296 wydal cjsař Dčoklecian zúkon, aby kťesťaně
po wsscch mčstech a kragich se stjhalť a wsselčkerýu

mi tresiy a mukami k zapřenj Krista aby se nUtilč.
Měl i býti také leaždý trcstňn, kdož křcsťana tagnč
přechowňwal a Ukrýwal. Toho čxasu Ustanowcn
byl w mčstč Yquilegč gakýsi EUfemčnš za předu
staweného, mUž nad mjru bezbožný a Ukrutný.
Kterýž když do quuilege wstaUpil, obětowal č
hned pohanské občti anťterowč w chrúmč, a bč:
řič mUsel po wssrch Ulťcjch prowolúwatť,
aby
každý člowčk beš odleladU bohům obětowat ssel.
Množj strachugjce se welkých trestů, wyzrazowalč
Ukryté křesťany, ani na přijznost anč na přčl:
tclstwj nedbagjce. Z stalo se, což KristUď pra:

wil, řka: wWydě:ť pak bratr bratra na smrt a
otcc syna, a powstanaU synowě proti rodččům

Sw. Felčzdea FortUnata.
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a zmordugj ge.e (Mth. 10, 21.) Nn se toto
dúlo, přčstaupčl gakýsi Nmapčušk Eufemčowi a
wyprawowal mu, že do mčsta dwa wlastni
bratřj pťčsslť, kteřjž se za kťesťany wydúwagj.
To UslyssewEUfemiUš, pťčkázaldrabantům swým,

aby gdauce oba bratry

wyhledalč a swúzané

ťetčzy na saUd postawilč. J naležlč ge w hou
spodě, an se modlj, řkauce: xPane, aUtoťisstě
Učiněn gsi núm od nňrodn do nčxrodn. Wruoéd
než Uččnťny byly hory a než gest způfobena
země od wětů na wčfy, ty gsi čx Hospodine,e a
swúzawsse ge, gak bylo nařjzeno, na faUd wlúu
daře měfta postawčlč.

Felčr a bratr geho Fortunatuš

wstupUgjce

do sandnčce, znamenalť se fw. křjžem, bčlť fc w

prsa, a po tťchu se modlili. Túzal se gich EU:
femiUš, gakby fe gmenowali, ždalč bydlegj w městř,
ččli gsau toliko přjchozj. Felčr odpowčděl: xGň

fe gmenUgj Felir a bratr můg FortUnatuš.
Pochúzjme z Bincencče, nedaleko odsuď.d Wčdauce,
že marným a nečistým modlčxmse klanjle, opU:
stili gsme domow a raděgi š ljloU zwěřj w lesich
pťebýwati chceme, než š wúmi, kteřjž modlúm
obřtUgete.e ))Což neslysselč gste, tňzal se wlúdať,
že neydobrotiwěssj cjsařowé přčkčxzalť,
aby rozljčným
způsobem trestňn byl, kdož by nalezen byl, žc Krčstn
se klanj?e Na to koyž swatj btatťj přiswťdčili, a
xweťegnčwyznali, že se nesprawedliwým a bezbožu
xným cjfařským zúkonům nepodrobj, rozkúzal ge
eCUfemiUď natáhnamč na skřipec a holmi bjtč.
An fe to dúlo, modlili sc Ubozj bratřj gako z
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gcdnťch úst, řkaUce: ))Bane JežjssiKriste, slčawa
bnď dobrotě twé, neboť gsi na nňš wykonal,
což Duch swatý mlUwil skrze ústa slUžebnjka
twého Dawčda, řka: Yy gak gest to dobré a
gak utčssené, když přebýwagj bratťj w gednotč.
Prosjme o Pane! raččžpropůgččti, abychom se:

trwali w lom powolúnj, w kteréž powolal gsi
Uúš, kU sláwě gména troého a k Utwrzenj srdcj
wěťjcjch w Tebe. Nechť poznagj wssčcknťmo:
dloslUžebnjcč, že nenj gčného Boha mťmo Tebc,

kterémuž angelowé slaužj.e
femiUš:

:oCož newjte,

Nynj se túzalEU:

že cjsačowé welicc se

hněwagj pro gméno Krčstowo?š Nle sw. Felčr
odpowědčl: d)Nechť se hněwagj, zdaž tjm na
kťesťanech něco wymohan? Slysste wy wssčcknť,
čjm che w hnčwU fwém proti nčxm zůřťtť bU:
dete, tim wětssj bUde slňwa nasse.ee Tčm slo:

wům se zásméll wlcidař, a prawil:

dBjdnjcť,

kdybych wéaš hrdla zbawčl, gakaU bUdete mjti

už soho slčwa?e Na to se mluwčti gal FortU:
natUš řka: ))Slčawa, kteraUž od Boha očekč::
wňme gesř, dUchownj, a nčkolť tohoto swčta;
Ueboť swět tento pomčne i slúwa geho; ale
slěawa, kterauž Bůh přťprawčl wěťjcjm w něho,
trwčx na wťky. Y co gste wy a knjžata wasse?
Wasse slúwa gest, že wčzjme w sťrastechswčrských.e

Slysse EUfemiuš tyto ťečť rozhnčwal se,
a dal ooět bratry swaté na skřipec natúhnautč,
na bokčechpňlčtť, pak wřelým olegem poléwati
a konečnč olowněnýmč palicemť čelťst tlanci, neU:.

stňle přitom gťm domlanalč,

abysidalťradčti,

Swz Fellše a Fortunata.
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aby bohům obětowali a takse spasili. Nle bratřj
naděgi w BohU magjce UtwrzenaU, přeméchali
wsseckybolestiaaUtok nepřútelský nad mjru srd:
natč odrúželč. xNechať tebe spasj modla twú,
řkaUce: spasenj Uasse gest Kristuš.
Bozi wassj
nemohaU sami sebe spasiti, když ge rozdchgeme,

gakby mohlč medle giným spasenjdúti?uWy:
myslč sobě sebe wčtssj mUky, my 8 pomocj Božj
nedúmr se gimi užastrassilč: nebo nčxm pomúhčl
angel Pčmč, kterýž wsseckyaudy nasse posilňuge.e

NU tak mluwili Felčr a FortunatUš, řekl
geden z pťjtomných EUfemťowč, aby gim hlawy
sraziti dal, protože si wssc, cokoli ge až posUd
zlého potkalo, k slúwě poťjtagj. Té rady Uxoo:l
slechl wlúdař, načež oba bratřj i hned za mčsto
se wedli, aby se na nich wpkonal wýrok smrtč.
Břissedsse na mjsto poprawnj, pokleklťa modlilč

fe ťkauce: ))Djky Tobč wzdúwécmePane Jer
Kriste, že gsi nepohrdl nčxmť,ančbogem nassjm:
alebrž dopřúl gsi núm, abnchom oba w bogi
mUčedlUčckém zňpasilť, gako gsme oba z gednoho

žiwota posslť. J prosjme, propůgč, abychom
mohlčwegjti wbrčmy nebeske“, kdež wssťcknigsau,
kteřjž z tohoto fwčta pro gméno Twé š mUa
ťrdlnickan palmaU odesslč.e Když se pomodlťli,

poljbčli fe wespolek, a na hlaš modlith

Wémě

řjkali. TU wssak přistaUpčl kat, a srazčl oběma
hlawu. Těla gegich zůstala na mjstč ležčti.
W nocč wssak přissli křesťané š wonnými mastmčr
a pdrahými plútny a pochowalč ge tagnč. Binu
censstj křesťané Uslyssawsse o Umučenj fwých rou

152

Čerweu.

dňků žňdalč od Nquilegských tčla gegčch, ale tito
nechtčli ge wydatč po dlaUhý čaš, konečnč alc
fe Ufneslť, aby gedno třlo w YqUilegť zůstalo,
druhé ale do Bincencie se poslalo, což se i stalo.

Nozgjmécnj.
xSpasenj nasse gest KrčstUš,e prawťli swatj
brarřj. Zdaž ale bralře také ty o tom wjš,eže
KristUš fpasenj nasse gest; a wyšalč o tom, zdaž
také chč:peš fmysl třch slow? Kdo na sebea na
swého bližnjho pozor dčxwá, kdo to wj, gak
weliký rozbrog člowěkem zmjtú, gak tělo proti
dUchU fe zwanzj a gak člowěk od mlúdj kzlěmU

se nakloňuge, a zlé také pússe: tenť wyznél: xže
člowřk takto z ruky Púnč nemohl wygjti. Y také

z nj takto newyssrl. Swatý a sprawedliwý byl
člowťk, kdež ho Bůh stwořil: nebok :,Bůh widčl
wsse, což byl Učinil, a bylo welmč dobré,(e (l0
Mogž. 1, 81.) Nle prwotnjm hřjchem Usskodilo
se člowčkU nesmjrnč; on byw prwé synem Bo:
žjm, stal fe teď i še wssemi potomky synem hnčwU
a smrti, a mťlosti Božj nebylo w nčm. U koho
mřl člowěk w bjdě fwé pomoci hledatč? kdo
mohl nesmjrnaU fprawedlnost Božj smjťiti, kdo
byl 8 to, Uraženému Bohn zadost učinčti?
To nemohl anť hťjssný člowčk anč angelé, gfaUce
tworowě obmezenj, učinťti. TU smilowalse Bůh
nad kleslým pokolenjm lčdským a fwého gednon
rozeného Syna poslal na swčt, kterýž smrt nassi

smrtj swau zfazil, aby odeď possla smrt, odtuď

Sw. Fellše a Fprtunata.
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aby žiwot powstal a kterýž na dřrwě pťemobl
na dťewěaby byl přemožen Smjřil naš o Ot:
cem swým nebeským, wzal winu nassč na sebe,

afmazal

gč krwj swaU na kťjži Qn gest ten

berňnek Božj,x kterýž snjmě: hřjchy swěta, on se

dal fcbe samého za nčxš, aby núš wykaupil od
wsseliké neprawosti; geho krew oťčstUge núš od
wsselikého hťjchu. Qn wykaUpil nčxš, ne porussi:
tclnými wěcmč,nr zlatem nr střjbrem, ale drahan
krwj swau Q nuže člowťče! wjš giž kdo za
trbe Umřel a proť za tcbr Umřcl? Q slyš to
swěte, slyst:te to lidé wssťckni: Pan sélm za tebe
Umjrú, gemUž sr angrlé klanťgj; Umjrá, aby winy

twé shladil a smazal. W nťm, wr Wykupiteli a
Spasiteli

swém nagdeš

wssr, čeho si žčddčxš.Co

hledúš, čehožby gsi l w Ježjssi nenalezl? prawj
fw. Bernard.
Gsili nemocen, on gest lěkar;
blaudjšlč w bjdč a w sirasti, on grst wůdcem;p
zapasjšlč š nrpčately, on boguge pro tebe; tr,
pjšali žjzeň, onť twoge napogenj; Uchwacugelč
tč zúrmutek, on gest tadost; gelť mysl twú
temnostj zahalenň on gest fwětlo; gsili chUdý
sirotek on gest otec. Nle to wsse an KrťstUš
tobč b člowěče gest, co gsi ty gemu?

twůg? kde lúska twň? u

kde wdťk

Gdť a plač potoky

slz nad hřjchy a nad nrwděťnostj swau.
Z rUky smrti wyfwobodjm ge, ze smrli
wykaUpjm ge; bUdU smrt twá b smrti. (Qz.

13, 14.)
Qn pak ranťn gest pro neprawostť nasse,
potřjn grst pro hřjchy nasse: kňzcňňepokoge na:
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sseho na něm a fynalostj geho Uzdraweni gsme.

ch. 58, 5.)

Tak Bůh milowal swčt, že Syna swého
gednorozeného dal. (Jan 3, 16.)
Zagčsté Bůh wKristU smjťil fwět š fc baU.

(ll. Kor. Z, 19.)
Kristuš za hťjchy nasse Umřel, fprawcdliwý
za nesprawcdliwé, aby néxš pťčwedl k BohU.

(l. Pet. š, 18.)

Kristuš Ježjš
nassc;

gest občt slitowčmjza hřjchy

a netolčko za nassc ale hťjchy wsseho

swčta. (l. Jan 2, 2.)

Modlitba.
Q Bože! kterýž gsi gednorozeného Syna
swého na swťt poslal, aby swět skrzč něho byl
wykaupen; propůgč, prosjme, nčlm bjdným hťj:
ssnjkům tu milost, abychom aUčinky wykaUpenj
nasseho také aUčastni se sřali, a nčkdy tam se

dostali, kdež Qn š Tebau aš Duchem swatým
swým wywoleným se zgengc a požjwati dčxwú
na wčky wěkůw. Nmen.
Dnessnjho dne fwčtj se také swčxtck: W

Banonii

fw.

Barisia, mnicha. W Nemžt sw. Makrh. panny. W Badcbornč
sw. Meinwerka, bisluda. W Řjmč sw. Basillh, mučednicee We
FrancauzskU sw. Florh, pannp z zákoml Johanitů,
sřozRose:
:tny, panny zc zákona .skarthusianek a m. g. fwd

Sw. Basillda.
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12.

Žčwot sw. Basilčda,
mučedsnjka.

Q sw. Basilčdowč nemňme auplnč gistých
zprčuo, protože Učkolčkswatých mučedlnjků téhož
gména gest, ao každém téměř tytéž wěci se wya

prangj.

Což se ale o Učmponěkuď š gistotaU

řjcč může, gest, gak nňsledUge.

x

Sw. Basilideš stúl wc wogsstč na wý:o
chodu w slUžbě pod Platonem,
wůdcem ččlč
průfektem, mušem, gak se podobň, sslechetným,
kterýž aspoň š Basilidem dobře a Upřjmnč fmeye
sslel. Gednoho časU se zděclo Basilidowi, že
slyssj Krista Búna, řkachho, aby Ueslaužťldéle
we wogsstčeswčtském, že giž čaš, aby pro geho
gméno tUhý bog započal; protože blahoslawenj
gsaU, kteťjž protčwenstwj trpj pro sprawedlnost,
gegichž grst krúlowstwj Uebcské. TU se odebral

Basilideš k Platonowi

wůdci, a prawil, že

pčt a dwadcet let w službč geho stogj, a že
giž swrchowaný čaš, aby swé rodčťe nawsstjwil,
a přeswčdčil se, zdali gesstě na žiwu gsaU. Dou
bromyslný Plato túzal se, kde rodččowé geho
bydlegj, a dozwědčw se, že w Jtalském mčstč
Nurelia, řekl: ))Giž od mnohých slyssel gsem,
že NUrelianUš, tě kragčny wlňdař, UťednjkyKri:
stowy tťžkými tresty stjhú: a protož mňš se co
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búti, že, dowj:li fe, že doma slnžebnjkem .skrčsta
gsi, že tčžkými mUlamč tě mořiti rozkěxže.e Na
laskawé toto pťčpomemltj odpowčdčl Basilideš:
:aBUdU:lč Uznčm za hodnébo zúsluh mučedl:
njků, chci ty neytčžssj tresty pro čest mistra
swého Ježjsse Krista sné:ssetč: ncboť cokolťwěk
na tomco swčtě trpjme, gcst ničemné U porowa
nčmj š odmčnaU nebcskan, kteraUž Bůh pťisljbil
mčlngjcjm geg.e Po tčch slowech wzal od wůdce
propUssrčnj, a wesele se na cestU wydal. Geho
dusse plmi gfauc mysslének o dobrotč a wssea
mohaUcnosťť Božj, objrala fe celau cestau gedťně

š Bňnrm Bohem, kterýž hledjna cesty člowřka
a wsseky kroky geho znamenčx (Přjsl. 6, 21.)
imodlil sr řka: ))Wssemohach wťčný Bože,
kterýž

gsi wcssťeré wčci stwořčl, kterýž bjdné

občerstwugeš a prosicjm tč darů swých Udčlugeš,
kterýž přťgjmč:š klcslč služebnjky w hodčnku smrtč
a wssem mčlostčwč krčxlowstwj nebřské otewjx
rúš: Ukaž mč prosjm drčrhU do města NUrelče

wedaucj, a dey, ať Uzřjm mčlé rodiče fwé.((
Tak sč modle, ssťastnč se domů dostal.

Sotwa

fe Yurelčan dowčdčl, že Basilčdeš do

mčsta pťissel, kčxžal geg hned hledatť, a bcz od:

kladU na saud pohnatč. Sw. Basilčdeš stoge
před Ukrutným saUdcem prawil: xNy gú slm
ženjk Krčsta Zežjsse, ktcrěmUž gedčné slaužjm!a:
Ra to tňzal se Nurelčan, zdalč neslyssel, že slUe
žcbnjkům .skristowým mnohé a tčžké mUky při:

prawil? xJ slyssel gsem, odpowčděl swatý, o
Ukrotnostč twé, ale nezhrozťl gsem se; ano proto

Sw. Bastllda.
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gsem přissel, abych si zaslaUžčl od Pána Boha
korUnU mUčedlnickaU. che
a mUčidel twých
sl newssjmňm, wčda, že až Umřeš, mnohem
tčžssj mUky poneseš, kteréž ani konce mjti anť
Umensseny nebUdaU.e TU ho UUtil NUrelian, aby
bohům obětowal, pohrozčw mu, sic sže ho až
do smrtč mUččtť dčx; ale sro. Basilčdeš

odpou

wčděl: dNač mč hrozjš tresty, gessto konec wez:

maU adlaUho netrwagj? K čemU gfau zločinnj
lidé, kteréž ty bohy nazýwňš, a abych gim obč:

towal mne nUtjš? ijť

gčl, že JUpčter sestru

swau ža manželkU mčl, že JUnonU,dcerU Sa:
tUrnowU, žprznčl a proto za Boha powýssm

byl. ij,

že Herkuleš lciskaUk Proserpině gat,

pro nj do pekel wstaUpil, a opěr na swřt gi

wywedl.xe)ij,

že Npollo brawy Ndmeta

krúle pčlsal, a quumanské geskynčSibylln ďa:
belským wztckem mUčil. ij,
že Melicerta a
Lawothea do moře wmetany, a pak bohyněmč
mořskýmč nazwčmy byly? Wssickni tito byli
lidé bezbožnj, ktcrčž po smrti od lidU bjdného
božskaU čest brali. Gťm stawil lid modlčrrny,
gegich obrazům pťčnússj občtč, dny slawnč kU cti
gegich se Ustanowugj; Boha pak, stwořitele wssea
homjra, kleréhož by wsiťcknč tworowé chwúlčlč
a weleblti mčlč, oansstj; což sám Uččnil, tomU
fe klanj, toho se bogj, to ctj.e
e
Slysse YUrelčan tyto ťcčč, kcizal sw. mU:
čedlnjka w ljce bjti, a do težkého wězenj Uwr:

hnantč. Basilideš mage radost, že mU pro Krťsta
llj Tak pohaně bágili.
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trpťti popřňno: modlčl se k BohU uťka: d)Pane
Zer
.skriste, genžto slUžebnjky swé w mUkňch

gegich neoansstjš, alebrž tťssjš: dey, abych gú
nepatrnú owčička twú, k Tobč se dostal, kterýžto
pro gměno Twé trpťti nepťrstúwňm. Tyť sňm
řekl gsi: Nebogte se těch, kteřjž tťlo zabčgegj,
dUsse ale zabjti nemohaU. Na to Ugisstťnj fe
wzpoléhage, wydalgsem tčlo swé w moc mUčč:
telů, abyš dUssi maU zbawil wssechhřjchů ado:
přúl mi 8 Tebau na wčky žiwu býtč, genž gsi
požehnaný na wťky wťkůw.t TaU modlčtbaU
šesjlen, čekal trpělčwě na bUdach mnky. J po:
wolal ho po tťech dnech UkrUtný NUrelian opčt
na saUd, a túzal se Uertnť, zdali se gčž odťekl
blUdU fwého, kterýž toto šlé na něho uwalil,
čili nic. Načež bogownjk Púnť odpowťděl: :Ne:
ssťastnjče, kdybyš sč:m sebe znal, neťekl byš, že
blaUdjm: ale wčdčl byš, že súm blUdem gsi osle:

pen, an se neklanjš BohU, genž wesskeré wťci
a tafé i tebe stwoťil, abyš gemU se klanťl, ni:
koli pak tefanémU kč:menU.e N tU gal se rúz:
Uými slowy pohanů gessitnost (marnost) a po:
wěry kúrati, protože se neklaněgj žiwémU BohU,
ale bUď rozličným i wymyssleným zwjřatům,
aneboslUUci, měsjcč a hwězdúm, aneb stromům,
křowjm, bylčnčxm, ba i potokům a ťeké:m. Ta:
kowaU ťeč nemoha YUrelčan snéstč, kázalhotak
dlauho olowem nalytými holemi bjti, ažby bo:

hům raUhati se přestal. ij

wssak neUmlkla

ústa slUžebnjka Božjho; neboť přemúhage bolestč
krmé, prawil, že rčxd pro slčwa wťčnaU ty

Sw. Bastltda.
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neytčžssj muky ponese, gsa gist, že čjm wětssj
bUdaU bolrsti, tjm wětssj také bUde odmčna
wěčnú a pak doložil, řka: dNepťeftanU zwčsto:

wati prade:

neboť gsem swčdekprawdy. Ty

gsi služebnjk ďúblů a protčwnjk

bezbožný křc:

sťanů; gň ale gsem bogownjkem Kristowým, a
wjry swaté plnčtelem.e Po tčch ťečrchrozhnč:
wal fe saUdcc hnčwem neyljtčgssjm, a rěcdby
byl na fw. mUčedlnjka wsseckn žluč wylčl; nrž
obúwage se hanby, aže statnost geho nrpřemůže
wěda, odsaUdil ho k mečč. Byltedy i hned od
katň weden za město. Břťssed na ooprawisstč
mUčedlnjkBúnť, poklekl a modlčl se řka: xBra:
wice Twň, uo Pane, oslawťla fe w mocč swé;
prawicr Twč: přemohla Uepřňtely, prawčce Twčr
mocmi powýssila mne: i přigmi, prosim, milo:
stčwč dUssč slUžebnjka

swého,

kůrů angelských!e Domlnwiw

a Uwcď gč do

sklonil ssjgč pod

meč, a kat hlawU qeho sial dne 12. Čcrwna.
Núbožnj křefťané wydúwali BohU neywraUc:
nčgssj djky, že slnžebnjka fwčho sjlčtč rcičil, a
wzawsse mrtwol pochowalč geg na slUssUé mjsto.

Nozgjmňnj.
Gako KristUš sw. Basilčda napomjnal, aby
opUstil slUžbU swťta, a pro gméno Geho swaté,
aby bogowatč počal: tak takč tebe napomjnč:,
kťesianskň dUsse, abyš sc odřekla fwťta a wssj
slciwy geho, sice že wččné koruny ncdosúhneš.
NUže, swrz še sebe, b člowťče, swrz še febe gho
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swěla a wystaUpni ze slUžby geho, pokUd tť
Křistuš k sobč wolčx; opUsi drč:hu hřjchů a
přcgdi na steku ctnosti, pokUd gefstč k tomu
čaš; neboť přťgdaU doby, kdež ničehož dobrého
che nebUdeš mocť působiti. Bťichčxzj ti to
za tčžko, dcero Božj, přichňzj ti to za těžko,
břjch opUstiti a ctnosti se držeti? Nuže, taž se
wssech dussj,

kteréž ro pekle gfaU,

taž

fe gťch,

co profpjwč: gčm, že bljšnjho Utiskowaly a pro:

núfledowaly, že ho podwádčly, křťde mu činily,
že slaUžily ďčxblu, fwětU a tčlU?

Ych nic nč:m

to neprofpjwč:, wolati bUdaU, a řeknaU: proklatý
den, co gsme Boha neposlechly, proklatčl hodťna,
w kteréž gsme propč:sly čaď milosti, a zane:
dbaly obrútťti fe k Bohu a spasiti se. Btey fe
také tčch, kteťjžgako fw. Basilideš swčt opnstili a
pro Boha bogowalč, ptey fe tčch, kteťjž nebeské
slňwy požjwagj: co gim sskodj teď, že na fwčtč
bylť pokornj, ponjženj, nemocnj, opowrženj, čťstj,
tťssj a střjdmj: že dobrým za zlé se odmčňowalť,
že kU křiwdč a jle aUsmčsskům trpčliwč mlčeli,
že zi!UU, hlad a chUdobU fnňsseli? Ha! gak blar

ženj, gak sskastnj gsaU na wčky wěkůw! Po
krčxtké prčxcč odpočjwagj, po malém potUpenj
dostalč slúwU wččnau, za chUdobU a sstčdrotU

poklady k nepřebrňnj. Nuže, dcero, febeř smysly
swé a wžbuď w sobč důwčrU; oprť, což sskod:
ného gest, což hťjssného, pomjgrgjcjho a bjdného,
a drž se toho, což swatého, čistého, trwagjcjho
Ua wčky a oblažugjcjho gest. Wol si Krista
za chotč, kterýž

tč Učinťl, wykaUpil a

od ktea

Sw.xBasilida.
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rčhož wsse pachúzj, což múš; opUsk nepťjtele
.swého a wstUp do slUžby Božj; Bůh tč dú
za msz sebe samého; od nepřjtele swého alc
obdržjš wěčnaU strast. Neťjkey: xNemohU se

obrútčti!e Gen to kuš, a wůli swaU Utwrď;
což sama od sebc nemůžeš, Bůh ti pomůže. N
gak byď ty nemohla, což mohla nemlmoňata a
djtky? gakbyš ty nemohla, což mohlč tčsice tčsiců
lidj? Gak Bůh tťm ku pomocč přispčl milostj
swau, tak taleé tobč pomůže; gen poslcchni, čaš
giž, abyď opUstila slUžbU fwčta,x a započala
tUhý bog pro gmčno Božj.
Což nám prospčla pýcha aneb bohatstwj
8 chlanaU, co nč:m spomohla; tak mlUwťli w
pekle ti, kteťjž hťessilť. (MaUdr. 5, 8. 14.)
Hledeytc Hofpodina, pokndž může nalczen
býti, wzýweyte ho, pokUdž š swaU pomocj bljzko

gest. (Jď. 55, 6.)
Wstaň

a pokťti sc a obmey hkjchy swé

wzýwage gméno Púnč. (SkUtk. 29, 16.)
Reprqdléwey obrňtčtč se kU Pňml, aniž
odklúdey drn ode dnr, nebo nčxhlc přigdc hnčw

gcho a w čaš pomsty rozptýlj tč.

(Sirach 5,

8. 9.)
Tťlesný člowčk

nechěcpň tťch wčcj, kteréž

gsaU DUcha Božjho: nebo blňznowstwj gest
gemU a nemůžc gťm rozumčtť, proto že sc to
dUchownť rozsUnge. Bllc dnchownj ťlowčk roza
suznge wssecko, sňm pak od

sanzen. (l. .skor. 2, 14. 15.)

žňdného

nebýwč:
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Modlttba.
Tyš oswjtil mne, ý Bože! že widjm, že Ty
gediný dussč maU od zúhuby gsi wyswobodčl,
ak žiwotU wěčněmU mne si přiwedl. Nebo
celého zachwatčla mne smrt a Ty celěho gsi
wytahl Tobč tcdy wsse přčnassjm, což na mne
žčge a wesskerú žčwot sng Ti občtUgj DUch
můg a srdce č tělo mé Tobe nechť žiwi gsaU,
ncysladssj žiwote můg! nebo Ty wyswobodil
gsi mne, abych celý Twůg byl; Ty gsi mne Uu
zdrawčl, abyš mne celěho mčl! Nmen.

Tentýž den:

Žiwot sw. Jmm z Faknndo.
N. 1460e

Na

začútkU 15. stoletj byli w Špaňhel:

skěm krčxlowstwj, Leon řečeném, w mčstč San:
FacUndo dwa Urozenj a welmť nč:božnj manžclc

lžťwi,Jan Konfaloť z Kastrillo aSancia Mar:
tčnez; a ti rmaUtjce se, že po dlauha lěta
žúdných djtek nemagj, neUstawali modlčtbami,
almUžnaU a posty a ginýmč dobrýmč skUtky
tak dlauho Boha a NodičkU geho prositč, až
modlitby gegich se wnslyssely, a synáček se gim
asi rokU 1419 narodil, kterémnž se po otcč

dalo gměno Jan.

u

Naplnilo se dogista, což

Kristuš Bčm důwěrnč se modljcjm slibUge, řka:r

Sw. Jana z Fakundo.
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dBrawjm wňm wssecky wťcč, za kteréžkoli mo:
dljce fe prosjte, wěťte, že wezmete, a stanaUť

se wňm.e
modlčtba

(Mr.

l4, 24.)

nDobrčx wěc gest

8 postem a 8 almUžnaU, lepssj nežlč

poklady zlata šchowúwatč.e (Tob. 12, 8.)
Jan byl pacholjk čiperný, přitom i nú:
božný,

w postech a w modlčtbě si libUgjcj,

mrawný welmčanad

wěk swůg Usedlý. Z toho

ze wsseho faUdťl otec, že bUdaU:lč se tyto dobré

wlastnostč dňle prozřetelně
z Uťho kněz dokonalý.
Z
o to, aby mU gčž nynj
wymohl, gčžby prozatjm
zprawowati mohl, což se

dařilo.

Když ale Jan

pťstiti, že stane se
třch přjčťn pečowal
důchody nčkteré fary
za plat nčkterý kUčz
mU také ssťastně po:

do let wstaUpil, že té

wěci neslUssnost, ba i hťjssnost nahlédal, nechtčl
žiwaU wěcj důchodů tťch Užjwatť; a když pťj:
bUznj skoro wssicknčproto mU domlanali,
aby
toho nečinil, odpowťdčl: dBrosjm wécš, neobtěa
žUgte mne; gčtwjm, co dčlňm a nechcč nččehož

se dopnstiti, čim bych swčdomj swé obtjžil.eu
Kčžbychom

my

také tak ochotnč bylč, kdykolč

fwědomj k nňm wolň:

To tč Uenj dowoleno!

xPřč každém skUtkU swém dowčř se z wjry
dUsse swé (t. g. nécsledUg wčrně swědomj swé)

Uebo to gest, zachowciwatčpťikňzanj.e (Sirach.
32, 27.) Wida tedy otec, že darmo mlňdence,
citem sprawedlnostčplanachho,pťemlanati
bU:
daU, odewzdal ho Ua starost bohabognémU bč:
skUpowi BUrǧenskémU leonsowi, který,ž si mlá:
dence mrawnéhoe nécbožného a dobře zwedeného
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w kréatkém čase tak welice obljbis, že do domU

swého geg pťigaw, denně hodinky š njm

modljwal, (Jan

fe

byl tenfrát aš dwadcetiletý)

a po ssestč letech i na knězstwj geg wyswetťl, š

tjm zasljbenjm, že ho swým čafem na kano:
wnictwj powýssj.
Jan whkonňwal wsseckypowčnnosti powoe
lčxnj swého co neyswědomťtěgč, a núbožnč: cwix

ťer swň nikdča erpomjnal.

Zwlňssk chodjwal

rňd k YUǧUstinianům do kostela, kdež se nalézal
křjž, gež wssechen lčd U welikě

wčxžnosti

měl.

Bln se tak w bohabognosti zdokonalowal, přč:
padlo mU gedenkrňte na mysl, že U dwora
bčskUpského žčw a mnohýtni pracemť a starostmč
zanessen gsa, nemůže tak, gakby si pťčxl, na
modlitbčach trwatč, a w pokogi dUssc BohU
xslaUžiti. J wčda nahotU a chUdobU dnsse swe„
mnohých ctnostj zbawené, zachwčl se bolestj
srdce a neodklúdage k BěmU BohU plným srdrem
se obrútitč, wessel k biskupowč, a pokornč č
rč:zně ho prosil, aby mu powolil, wssechdůchodů
cjrkewnjch se zbawčtč. Biskup namňhal fe sice
wssemožnť, aby ho na ginau xnysslénkU obrčltil,
a opět slibowal, že mU kanownictwj neyprw
Uprňzdnřněho Udělj, gen aby ho neoansstčl;
ale an Jan twrdil, že nepřissel w nowčc bťe:
mena se Uwňzatč, nobrž starých a tťžkých fe
zbawitč, mUsil konečnř po wůli mn býti. Jan
se odřekl nynj wssech prěbend a důchodů od
bčskupa obdržených, chudě toliko kaplanstwj přč
kostele sw. Yǧarhy podržew, ktcrěž ho šawazo:

Sw. Jana š Faťmtdoo
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walo, každodennč w řečeněm kostele mssi swataU
slanžčtč. Na tUto neyswťtťgssj občt pťiprawo:
wúwal sewždy š neywčtssj wraUcnostj, a že wclčkaU
měl wýmluwnost, započal takč slowo Božj 8
nemalým Užčtkem nábožných poslUchačů hlúfa:i.
Nahljžege, že múoli dokonalým kazatelem býti,
gesstč hlUbssjch wťdomostj w zúkoně Pňnť po:

třebuge, odebral se r. 1450 do Salamanky,
aby na tamněgstjch slawných wyfokých sskolčxch
w bohoflowj a w pjfmč swatém se zdokonalčl,
w běhu čtyř let nabyl skntečnč tak welikých
wědomostj, že daleko nad spolUžúky wynikl a
mrawy swé tak krňsnť usslechtčl, že o nčm řjx

kall) žr prawým gest ZsraelitaU, w kterémžto
lsti nenj, a pro neauhonnost žiwota a hlUbo:
kaU Učenost w neywčtssj Uctiwostč a wňžnosti
ho mčli.
Dokol,law swč: sstUdia Ubytowal se U ged:

noho Učxbožného kanownjka, gménem Petra
Sanchez, a po deset let w rozličných kosteljch,
zwlč:ssťale w kostelc fw. Sebastčana flowy a
skutky lťd na drúhu ctnosťi a búznč Božj Uwč::
dťl. Lidé ho mčli welčce rádi a widauce geg,
an se welmč kage a tčlcsnost swau Umrthge,
brňwalč k němU welmč ěasto swé antoččsstť w
zúležitostrch swých, a ob ,sstě w potřebčrch swých

o radu a přjmlUwU U anaePoha prosjroali.uw
Jan pracowal Ustawčťně, skořo ani oddechu si
nepřege; celý den byl rozmčťen, a buď modlčte
búm, bUď sstudijm, bnď powčnnostem auťadnjm,
lPď slUžbč bližnjho wčnowčm. Na modlenj a
ck
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na fwatč: rozgjmňnj, kazatelům tak welice po:
třebmi obracel i znamenitaU čč:st noci; fpáwat
gen kraťaUnký čaš, lůžko býwalo welmi twrdé,
lrochU sUchého réwowj a pod.hlawau kúmen,
což wsse bedliwč pťed každým Ukrýwal. uu
Reywětssj starosič působčly mU růžnice a swč:ry

lenkrate w Salamance panugjcj, tak že Uezřjdka
hrozné wraždy a krweprolitj se dělo Wraucný
kazatel tlačil we wssech kazanjch Ua pokog a
mjr; Ukazowal že nepťútelské a mstiwé smey:
sslenj kťesťana welčce hanobj a brany nebeské
mu zawjra; že modlitba mstťwého gest gen
anhč: lež araUhčmj, a že nenalezne odpusstěnj,
kdož sčxm od srdce neodpnstj;
stawčl se na
weťegných mjstcch mezi obč bogugjcj strany a
smjřiti ge Usilowal, a konečnč mnoho modlťteb

a giných skutků kagjcjch BohU obětowal, by
geho milostj plný mjr w rozhoťčenčx srdce se
nawrcitčl a swornost a gednomyslnost opět w
mčstč stan si rozbila. Qč prosil, dosč:hl; pokog
a mjr nawrňtily se do Salamanky, a celé mřsto
nabylo nowé twařnosti ))Yy gak krasné nohy
žwěstUgjcjch pokog,

(Řjm.10, 15)

zwčstUgjcjch dobré

wčcč.e

Tuhým mrtwenjm a Usťawičným namúhňo
Ujm pro spasenj bližnjho ochurawčl sw. Jan,
tento aposstol pokoge a zwlčlsstě na kúmrn
welké bolesti snč:ssel, tak že se konečně pře:
bolestné a nebežpečné operacj podrobiti musil.
Přčté přjležitosti žasljbil se: že, paklťby plného
zdrawj nabyl, že do nčkterého zúkona wstaUpj;x

ew. Zana ž Faknndo.
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a ah způsobem skoro zúzračným wyhogm ne:
opkl,údal k slibU swčmU dostúsi,

pamětliw zau

9lste napomenutj: deyž slib UčťnjšHospodčmr
BohU sménm,d nebUdeš prodléwatč splnťti ho:
nrbo wyhledňwati bude toho. Hospodin Bůh
twaůg: abUdessli messčati, bUde tobč počteno za

hťlch.t (5. Mogž. 23, 21.) Přemeysslege a
Boha o oschenj žúdage, do klerého zúkona by
wstaupils mčl, uzřel žebrčdkapolonahého. Mč:
losrdenstwjm hnUt, darowal mU neypčknčgssj
odšw swůg; a č hned w dUchU puzen se cjtil,
wstaUpiti do klússtera zúkona Ynǧustinského w

Salamence,
w kterémž tenkrúte kúzeň a bňzeň
Bošj milpstně zwjfati počala. Roku 1463.
dne 18. Cerwna wžal na se oděw řeholnj a
dne 28. Srpna budaucjho roku složil slawné
slťby prúwč na sw. YUǧUstčna. W Uowťcťatčx
chowal se tak pokornč aposlussně, že ho wssickni
spjsse za mistra než za Učednjka w dokonalostč

kťefťanské držels, a proto také brzo na to za
přewora Usianowslť. TU newyUčowal poddaně
swé slowy, nobrž žiwými skUtky, a čeho odx
9ťUých žécdal, to neyprwé wykonňwal sčxm; ba
w pokoře, w poslUssnosti a w lčxfcek bližnij
nikdo ho nedostjhl. Mohlť owssem tjm rč:zněgč
na lčd působčtť, an také tU mčlost měl, že ir
mUssťer ť srdce geho pronikal, a proto nemi:
UUla fe ťeč geho skoro m“kdčxše žč:daucjm aUu
čťnkem, bUď že na fazatelnčcť, buď že we zxoo:p
wčdnťcč lidem do dusse mluwčl.

Zwlňssť we

zpowčdnčci byl neunawenýe
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Gednal 8 každým hťjssnjkem š neywťtssj laskae
wostj, ale také přjsnč naléhal na nčho, aďy se
celým srdcem obrčxtil. Kdož cizj zbožj nenawrň:
til, hťjssných a pohorssliwých fpolků fe neod:

řekl, žiwot a mrawy swé nenaprawil,ten
od něho rozhřessen.

nebyl

N co prospěge rozhřessenj,

kteréž w nebesjch se nepotwrdj? Nenj wina
geho tjm wětssj, že swčxtost pokánj zneUctjwú?
deyby
se rozhřessenj tak lehce neUdčlowalo,
prawj kardinal Bellarmin, takě by fe tak lehce
Uehťessilo.e dČčňte owoce hodné pokúnj.e (LUk.

3, 8.) deť

a giž che Uehťeš.ex(Jan 8, 1.)

wolú Kristuš Bčm kUkagjcjm. Také na kazatelnici
byl neohrožený, a rciznča wčažně kč:rúwal každě
zloččnstwj, každý nepořúdek; horlil na nestyu
datý a neslussný odťw, na nedbalost wrchno:
stj a hospodúřů U plnčnj powčnnostj w powo:
lčmj gegich, na Utiskowúnj a potlačowčmj pod:
daných a chudých, na nesprawedlnost we wssem
obcowčxnj, na rUssenj oberného pokoge a t. d.
Zúdné wýhrůžkn, žč:dné pronč:sledowánj neza:
strassilh ho. Gedenkrúte kčxzal takč w Nlbč.
Wýwoda Don Garcia Ylbanský, kterýž ho po:

slauchal, rothčwal se nad geho prosto:srdečnaU
a neohroženaU ťečj tak, že ho z toho trpce kúral

č pomstaU hrozil. Jan odpowřděl: :Nač Pane
můg, nač chodjm na kazatelnu? BUď abych

prade

poslauchačům zwčstowal: aneb abych

gťm lahodil a pochlebnjkem byl? Kazatel musj
w srdcč tak Uspořadún býti, aby pro prawdu,
ať si pak hťjssnjka kěerčl, aneb

ctnost

chwéalj, č

Sw. Jana š Faťmtdoe

fmrt postaUpitčhotow byl.e de
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Boha gsem

daufal, nebudU se bňti, coby miuččnťl člowťk.e
(Zalm 55, 11.) bUdiž heslem nassjm w plněnj
powinnosij nassjch. Zan wydal fe teď nazpútek
na cestU do Salamanl,y, od gediného průwodce
prowňzen. Rozhorčený wéwoda kázal dwěma
gjzdným, aby ho stjhalť a zbilť. Nsi w polowci
cestť dohonili ho. Wčda ge průwodčjbljžčtise, a
ničehož dobrého nečekage, fhýbal se po ťamenj.

Sw.Zan

prawil: Gesstě negsi, otče, dokonalý,

gessto za zlé zlým splúceti chceš.

Což newjš,

že Bčm Bůh nňš napomjnň, abychom protiš
wenstwj a zlausskytohoto žiwota trpěliwč nefli?nn
Nebog se, za Uáš bUde bogowati Bůh.e
N
sotwa to wyřkl, zůstali konř gezdců gako nepo:j
hnulj a žčxdným bodňnjm nechteli gjli dč:le.
Zastydčwsse se gezdcowé, prosili tčchto služebnjků

Božjch za odesstčnj, a rychle domů se wrá:
tčwsse, wyprawowali, co ge potkalo. Wéwoda
Upadl mezi tjm do těžké nemoci ea Uslyssaw,
co se pťihodilo gezdcům, mťl za to, že nemoc

geho gest zgewným trestem Božjm, a poslaw
do Salamanky, dal knězcZana snažně prositi,
aby přčssel a Uzdrawil geg. Newzdomjnage na

útrpenan křčde, pofpjssil fwatý Jan

k nemoc:

UémU, šterýž ho Upťjmnč a pokornč za odpuu

sslťnj žšdal; na to sepomodlčl fw.Zan za neho,
a wyprosilmu zaš plného zdrawj. Na takowý
způsob mstjwagj se swatj. Modlj sc za ty,u
ťteřjž gčchnenňwidj, Urúžrgj aneb pronúsledngj
a žehnagj těm, kteřjž ge prokljnagj. Shodngj
šiwotp Swatých. lll.

8
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se U nčch slowa še skutky.udBudtež

dokonalj,

gako i Qtec wčxšnebeský dokonalý gesť.(( (Mth.

5, 48.) Mimo wéwodu Nlbanského připrawčli
mU také gčnj bezbožnj a pťewrčxcenj lidé roz:
ličnčx nebezpečensťwj, gichž ale swatý Zan š po:
mocj Božj až do 58. rokU žiwota swého ssťastně
Ussel. Tážcšlt se, oded to pochúšelo, že ho

Bůh tak podiwnč opatrowal, že geho duchownj
prčxci tak hogně žehnal, a že ho nadčll nadobyu
čegnaU snahaU, aby horlčl o pokog, mjr a

swornost? uu Qded

ginUd než od wrach

geho modlčtby a od spasitelného rozgjmúnj.
Reboť když po kratinkém odpoččnkU š dUcho:
wenstwem o půlnoci swaU gčtřnj modlith
odbyl, neléhal che, než až do rčma sčam o
fobě na modlitbčxch trwage, na mssč swatau se
připrawowal, kteraUž wždy časnč rčmo čjtčxwal,
a sice tak skraUssenč a wraUcnč, že nezřjdka oči
fe mU slzami zarosily a dUsse geho U wytrženj

š Spasitelem swým se objrala.

By swědomj

swč zachowal ččsté ui od neymenssj posskwrny
a k oltčxřiPčmč tjm hodnčgť přčstUpowati mohl,
zpowjdúwal se skoro každodennč. To časťé zpo:

wjdčmj neljbilo se wssak nčkteťým z bratij, a
proto také weťegnč hoz toho kárali. Nle swatý
mUž odpowčdčl pokornč: :Wyznúwčnn, bratťj,
wiml fwaU a za odpusstěnj prosjm, ne sicee
že se tak často zpowjdúwňm, nobrž že pro hřjchh
swé tak často se zpowjdatč mUsjm.

Neboť gsa

hřjssnjkem, newjm, zdali nenčxwčstč čili lčxsky
hoden gfem. LčcskU abych si zaslaUžil, fnažjm

Sw. Zana z Faando.
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se wssemožně a často se zpowjdňm,

abych spau

senj dossel. Newjm,w který den a w kteraU ho:
dinU přigde Bčm můg, aby ččnil počet še mnaU.
Widjmť zagisté nčkteré, genž ncihle Umjragj,
nčkteré aň w nemoci o smysly přčchč:zegj, a
protož snažjm se, abych w onU dobU připrawen
šhledčm byl, činiti poěet. Často se tedy zpowj:
dúwúm, že každé hodiny hřessjwúm.e J zdaž
se nerdjme stUdem, my bjdnj hťjssnjci, widaUce,
gak swatý tento kněz o čistotU swědomj swého
horliwě pečowal? NUže čjňme, gakož on činil.
Klesli:li gsme, neodklúdeyme dlaUho wyznati se
z hťjch, od toho zúwisj ssťastmi aneb nessťastnčc
bUdaUcnost. Neťjkey: d)Smilowúnj Pčmť welikě
gest, smilUge se nad množstwjm hřjchů mých.
Milosrdenstwj zagisté i hnčw rychlc přichúzegj
od něho, a na hřjssnjky hledj hněw geho. Ne:
prodléwey obrčltiti se kU PčmU, aniž odklúdey
den ode dne; nebo nčihle pťigde hněw geho a

w čaš pomsty rozptylj tě.e (Sirach 5, 6u9.)
Co do osoby byl sw. Jan wysoký a pln
welebnosti, twúť geho byla sličnú, mjr a wúžnost

obrúžely se na nj.

Pohled

geho wszzowal

dobrč k ctnosti, hřjssnjkům pak působň zardčnj.
Nč byl wždy gasné myslť, nikdú se pťec nefmúl.
W rozprčxwkúch býwal prostofrdečný, a rúd
rožprúwěl 8 mUži Učenýmť a maUdrými. Qbo:
getnosti ale a přetwařowňnj nenčlwidčl celaU
dUssj, a proto i řjkčxwal, že podwodnjri aněel
dobrý nemjwagj. Na geho řečť mohl se každý

wzdělati, w geho pťjtomnosti

n:opowúžil
8

se
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nikdo nťco neslussného mlUwiti. Nad to pak
nebyl swatý Zan předce žúdným omrzelým
zwlčxssťnjkem, nébrž

ssetřčl toliko potřebnč bea

dliwosti; nebo newčdčl: dkdy Pčm domň přigde,
U wečerlť, čili o půl noci, čili kdhž kohauti
zpjwagj, aby snad přigda w nenadčxle, nenalezl
geg specjho.(e (Mr. 13, 85. 36.)
Horlčwč a neUmdlenť pracowal sw. Jan
w powolčmš swém až na konec žiwota fwého
a podobá fe, že horliwost č žiwotem zaplatitč
mUsil. Bylať totčž w Salamance tenkrúte gedna
welmi

prostopčxssnú a chlčpnň ženskčx, o kteréž

wůbec znúmo bylo, že mnohého mlúdence w
tenata swé nečistoty zamotala a swedla. TU fe
podařčlo fw. Janowi gednoho Urozeného mlúu
dence z tenat gegich wyswoboditi a na pokčmj
obrútčti tak, še netoliko spolky wsselčké 8 nj
pťetrhal, ba i do klčxssterazákona sw.AUǧUstina
wstaUpil. Nad tjm se ta chlipnice tak welice
rozprchlčla, že we wztckU swém k gednomn z

důwťrnjků prawčla; že než rok Uplyne, Zan
smčlost swau draze zaplatj.
Y skntečně počal x
po nčkolčka mčsjcjch postončxwati a šchnauti;
lékaťowé twrdťli, že grsť otrčxwen. Zan Uesl
bolestťwsseckyš trpěliwostj prčxwčpodin hodnan,
a neUstaile za nepřátely swé se modlil. Předpo:
wťdčl hodčnkU, wkterauž Umťe, přťgalwelebnmt
swútosť 8 neywčtssj skraUssenostj, odprosilwssecky

bratry, a Umřel w Pčxnu dne 11. Čerwna
rokU 1479.
Bo smrli zastkwčla se geho twúť
podťwnaU krúsaU, a aUč napotom na geho

Sw. Zana z Fakundo.

UZ

orodowúnj mnozj zúzrakowé se stali,

prohlásil
ho Nle:ander le.
za swatého a Benedťkt
)(lll. naťjdil, aby se geho swňtek dne 12.
Cerwna

swčl:ťl.

Rozgjmčxnj.
Gako sw. Jan newědčl, w který den a
w kteraU hodinU přigde Bčm, aby ťinil počct

š njm: tak také my newjme, kdy na fand Božj
powolčxni bUdeme, neboť wsse wolú k nňm, že
smrt gčstň, hodťna ale negistň gest. Kdož po:
zornč nůkol sebe hledj, snadno seznú, že málo
kdo z lidj smrti swé se naděge, ano že z wětssj

částky taždému, ba i starcúm a chUrawcům
smrt neočekňwanú býwú, ať nčc nedjm o núhlé
a nenadčxlésmrti. oro Kdy? kde? a gak asi ty
Umřeš? Ra tU otédku nenj žňdný š to dosta:
tečnaU odpowěd dúti, žčxdný nemůže ani na
okamžrnj

časU žiwota

bezpečně dpogčstiti.

Nn

ale newjš, kdy? kde? a gak še swěta segdeš:
Proč odklúdňš k BohU se obrčxtiti, proč swou
lUgeš w hťjch? N deyme lomu, že déle budeš
gesstč žiw, mňš toho gistom: že bUdeš moclna
smrt se připrawitť, ž: nčxhlúa nenadúlú smrt

tě ne achwčxtj? ,O, erěř

ďúblU, slibugjcij

dlaUhy žiwot, tjm chce tě gen podwésti a při:
nmiti, gbyď bezpečnť w zřjdlo hřjchU sr uwrhl;
hog s,e raděgi smrti a bljzkost a nahlý přjchod
gegj si předstawug: a tak sna„dno pokussenj k
hřjchU oddolšš. xo Ruže, loratřc kmůg, kdyby
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dneš Bůh dUssi twau powolal, nagdeoli pal
swčdomj twé w poťáde? či budeš se teprwa
přčprawowati, an byš pťčprawen býti měl?
Polož rUkU na srdce a Upřjmnč na tU otč:ku
si oďpowčz! u Dey pak si raditť; toto rozgj:
mčmj gest fnad poslednj napomemltj, w ktrrémž

tě Bůh, až posud tak shoijagjcj

wolň, abyš

opUstčl slUžbU swčta, slUžbU ďčxbla, a wstaUpil

do slUžby geho. Q tom pilnť pčemeyssleg a
wčž, že smrt hťjssnjka welmč ěasto býwč: smrt
nč:hlň, gelikož na nť buď nemyslj, bUď že se
domnjwěc, že do nj gesstčdlanho; anásledownť
š pokúnjm odklňdú a tudy hyne. Chcessli dobře
Umťjtč, prawj swatý Bernard, očekúwey wždy
smrt, gakož č smrt na tebe wssUde čekň.
BUďte hotowť: nebo w kteraU hodinU
nenaděgte se, Syn člowčka přčgde.(Luk. 12, 40.)
Samč wýborně wjte, že den Bčmč gako
zloděg w nocč přigde: nebo kdož dčgj: Pokog
gest a bezpečnost, tedy rychle pťigdc na nč zau
hynUtj, gako bolest ženť třhotné, a neUtekaU.

(l. Thesš. 5, 2. 3.)
Newj člowěk konce swého, ale Udicj lapčmy
býwagj a gako prč:cč polapeni býwagj osjdlem,
takť zlapňni býwagj lčdé w čaš zlý, když na
nč w nňhle pťťpadne. (Kazatel. 9, 12.)
Wedau w dobrých wčcech dny swč a w
okamženj štUpUgj do hrUbU. (Job 21, 13.)
S búznj a š třesnjm spafenj fwé koneyte.
(Fťlipp. 2, 12.)
We

wssech skUtcjch fwých pamťtliw

bUď

Sw. NUtonna Padneinskčbo.
na

poslednj
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wěci swé a na wťky nezhřessiš.u

x(Sirach 7, 40.)

Modlitba.
Milosrdný Bože, léasko neskonalň! naUč
emne znúti kréatkost dnů mých a posilň mne,
abych tale žčw byl, gakoby každinký den pou
slednjm žiwota mého byl; dey, ať žjgi w lúsce
twé, a w nj ať Umrn, a tak fpasenj wěčného

dosúhnn skrze Krťsta Ježjsse
Ymen.

Pňna

nasseho.

Dneo připadá gesstě swátek: W ijě
fw. Basilida,
Chrina, Nabora a Mazarla, wogáků mučed. W Ricei w th
tdhnii sw. Yntoninh, mUčcdlnlce.W Thracit sw. Qlympia. bt:
kUpa. W Cilicit sw. Ymsiona, bifkura. jW Blegytě sw. Qmu
x a, panňew jka. W .skonstanttnopoli čili Carhradč sw. JUliana,
opata. W eku sw. Zenona a m. g. sto.

13.

Žiwot sw. Nntonjna Pabnňnskěho.
R. 1231.

p Sw. Bntonjn, narozen w Lifabonč, w
hlawnjm
městě BortUǧalskěm, roťU 1195,
dostal přjgměnj od Wlašského města Badua,
kdež Umťel i pochowém gest. Nodičowč geho,

Martin

BUlloneš a Maria

Treoera, gsance

lidé slowútnj Urozenostj a bohabognostj, wedli
synňčka, gemUž na křtu swaté gméno dalč
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Ferdčnand, od neyautlegssjho dětinstwj k bč:zni
Božj wsstčpowali geho slowy i skntky nenúwist
hřjchU a lňsku k ctnosti. N synčlček přjklad ro:
dičů stňle na oťjch mage, stkwčl se gťž w pa:
choletstwj gakaUsi statnostj a Usedlostj mysli.

Chodčl pilnč do kostela, bylna každé hnUtdesse
swé pozoren a k chUdým, gimž plnýma rukama
almUžny Udělowal, welmi laskawý. J mohl o
sobě řjcč gako Job: de dětinstwj měho rostlo
še mnaU slčtowňnj, a zžiwota matky mé wysslo

še mnau.e (Job 31, 18.)
Když se Ferdinand k Uťenj stal fchopným,
dalč ho rodičowč do sskol fU kanownjkům U
hlawnjho chrčcmu Pěmě. Celau dUssj oddal se
tU swatý mlňdeneček na Uť:nj, a že bylwtčpný

a Učenliwý, a gedinč proto pracowal, aby Boha
léoe požnati a tim dokonalegč žiw býtč mohl,
wynikl nadc wssecky fpolUžúky a gelčkož fpolU
ze stawU Urozeněho pochúzel, byl by zagisté do:
ssrl we swčtě wýnosných aUřadů a slawných
hodnostj. Nle očjm geho oleúzal se welmč ťasně
swťt we wssj marnosti fwé, dUsse geho fe zhro:
zčla každěho hřjchu, a srdce roztaužčlo se po
Bohu, chtjc gemu tolileo se ljbitč, gemu tolčko
slaUžiti. be
wssak tjm bezpečnťgi seuUdržel w
amnyslU swěm, a o newinnost dUsse a o pokog

srdce se nepřiprawil: dal se w patnč:ctěm roce
do klásslera NUǧUstianskčho sw. Břncencia U
LčsabonU. Klússter tento byl nedaleko mčsta, tudjž
také dochcřzjwalť k nčmU welmi zhusta wsselicj

znčlmj a pťijznj,

náwssčwami a řečmi swými

Sw. BntoUlna Baduánského.

Uť

odwracugjce mysl geho od wěcj božských a Uez
beských. Než, chccš:lč ostatč w dobrěm, Utjkcy

lidj lchkých, myslčl sobě mladý sluha

neboť pjfmo swaté prawj: deo
zmaže fe od nj;

Božj;

sedotýkň smoly,

a kdo towaryssj š pyssným,

bude podobný gemU.e (Sčrach 13, 1.) Jprosil
pťedstawených,

abyd ho do gčného klécsstcra dřee

sadilč; kteřjžshledawsse prost

slUssnaU, po dwaU

letech skutečnč ho poslali do klússleera sw. Křjže

ro Kočmbře. Což hledal na tcn čaš, nalezl, uo
nasscl tU pokog a wýbornan duchownj sskolU.
Modlčtba, pilné čjtč:nja rozgjmánj pjsem swatých
a giných kněh nčxbožnýchaslowo Božj, býwaly
tU rozkossj dusse geho; a tak prosojwal, ťjm

dč:l, tjm che w dokonalé znúmosti wjry a
wůle Božj. Bún Bůh ale nechce mjtij panhé
toliko poslanchače, nýbrž plnitele flowa swčho:
protož také UsilowalFerdčnand celaU dnssj, aby
wssecky powčnnostč fwé núlcžčtě a swědomčtč
wykončxwal, a tak se stal wzorem poslUssnostč,
upobožnostč, pokory, tčchosti, ččstoty a wsselčkě

gině cnosti. N wssak Bčm Bůh nechtěle aby
prawú tato perla Ukrytú zůstala w tčchém klú:
ssteřc. Staloť fe zagisté, že tauž dobau ssest
knčžj ze zúkona sw. Frantčsska smrtj muťedlnčckaU

zahynulo w zemi Marokúnské. Krúlowčc BortU:
ǧalský dal š welčkan poctiwostj tčla gegich přč:
wésti do wlasti, a lčdem núbožným ge ukč:zati.

Sotwa

že bohabogný mlúdenec swaté tyto pou

zůstatky zočťl, roztaUžila se dusse geho po kou
rUnč mučedlnické. OQ kéžby Bůh korUny mnče:u
ue
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lnické aučastnci mne Učinčti rňčil,e prawčl sélm
k sobě, dkéž se mi dopťege, abych pro Krista
Ježjsse Usmrcen byl!,e
W důmněnj, že by se mU toho sstěstj ney.:
spjsse w zéckonč Frantčsskúnském dostatč mohlo,
protože Frantisskčmi tehdúž blahowěsty k neznau
bohům wysjlalč: zameysslel do této řehole wstaUa
pťtč. Co se mezč tjm Bohu poraučel, a w horn
lčwé modlitbč o radU prosil: rychlr přčsslč do
Koimbry někteřj Frantčssfčmi almUžnU fbjragjce.
Ferdinand š ňťmč promluwčl o aUmyslU swém,
a když ho onč Ucwrzowalč a wzbnzowali, aby
mlUwenj milostč Božj w dUssi nespťeslýchal, po:
žúdal č hned předstawených o propusstěnj do

žč:kona Frantčsskúnského. Staťj

bratřj wynasnau

žowalč se wssemožně od aUmyslU ho odwéstč;

neboť ho neradčpropausstřlč; on se ale nedal ani
prosbami ani slzamč Upťjmných bratřj, aniaUul
sstčpkamť swéwolnjků držetč; neboť tanUla mU
na mysli slowa Pčmč, řkach; dZč:dný, kdož
wztáhne rUkUswaU kpthU, a ohljdna se nazpčt,
nenj způsobený k krč:lowstwjBožij.
:,(Luk. 9,
62.) J wystaUpčw tedy ze zčxkonafw. YUgUstina
a wstaUpil do zčxkona sw. Frantčsska, a gméno
swé Ferdinand změnčl za gméno Nntonjn. To
fe stalo rokU 1221.
Sw. Yntonjn (tak ho bUdaUcnč bUdeme
gmenowati) zmčnil sice řňd a gméno, ale pťe:
desslého žiwotai aumyslU swého Uezmčnil, nýbrž
modlčtbaU a postem připrawowal se .tčssena mU:
čedlnictwj. Bosléze Upewnťw se docela w před:
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sewzetj tomto, zgednal si U předstawených do:
wolcnj, odebratč se do Nfrčky, aby hlč:sal swe
EwangelčUm. Přčssel skutečně do Yfrťkyu cjle
swého wssak nedossel; saUdowé Božj zagisté nea
býwagj saUdowé nassi; Pčm Bůh bera U něho
wůlč za skutek, těžkaU nemocj ho nawsstjwil, a
tUdy, pťčnUtťl ho wrčxtčti se do wlastč. Rež, za to

mU Pčm Bůh gčnde Uchystal spasitedlnéjdjlo.u
Na mořč, kudy se sw. Yntonjn domů plawťl,
ztrhla se welčkú baUťe, č zahnala lodi až na
ostrow Sicčlčť. TU se dowčdčl slUha Božj, že
sw. Frantčssek swolal bratry do Nšsisi k obecnémU
sněmu. Z nemesskal tedy wydatč se tam, žúdage
fobě wťděti blahoslaweného otce a zakladatele
řňdU swého, aby swatostj geho roznjcen byl k
wětssj dokonalostč kťesťanskě. Nadostč té se mU
také dostalo a tak Upewnťla fe w Učm taUže:

bnost, zůstati we Wlassjch nedaleko fw. the
swého. Za taUž pťjččnau doprossowal se wsselť:
kých ǧUardťanů Frantčsskúnských, aby geg k sobč
pťčgalč: než nadarmo. Ze po třžkě nemoci bja
dně wyhljžel, a pro pokorU, což by Uměl na
sobč znatč nedage, k tčžkým prčrcjm fe nabjzel,
občxwal se každý, že by powinnostj klčxssterných
nčxležitě zastúwatč nemohl. Tžm bo ale Ua nowo
zkaussel Pčm; zatjm wssak nepřestal Nntonjn
prositi, až se ho posléze Ǧuardčan z okrssku

Řjmského, gménem Ǧraciann8 z útrpnosti Ugal
a paustewnU na Pawlowské hoře bljž Bononie
mu za byt wykúzal. Zde byl Antonjn žčw w
neyrUžssi kúzni, neboť sr Ustawččnťmodlil,prawdy
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a lčxsky Božj si rozgjmal, núrUžčwostť swé přj:
krým postem mrtwil a w neyhlUbssjpokoťe bra:

třjm slanžil. ch
neboť milost Božj

ale cjtil se aUplnč blaženým,
byla š njm, a bez překčcžky

mohlee objratišBčmcm,
geho. u

Gehož milowala dUsse

Nch, kdy, kdy asi roztaUžj se podobnč

dUsse nasse po BohU,

kdy asi okUsjme, že sladko

gest w modlitbě a w rozgjmňnj š Bohem roz:
mlanati;
kdy asi začneme pozor dčlwati na to,

co mlij

k nčemHospodin! :aGisřě,žeť mlij

pokog k lčdU swémn a nad swatými swými a
k tčm, kteťjž se obracegj k srdci; gistě, žeť gest
bljzké tčm, kteřjž se ho bogj, spasenj geho.e

(Zalm 84, 9. 10.)
Nž posUd Ukrýwal sw. Yntonjn bedlčwě
znamenité Uměnj a ctnosťi swé, nu neboť: po:
kora gest matkaU ctnostč. Když ale dospěl U
wsseliké dokonalosti, naplnil Pčm při nčm, což
powčdčl, řka: ))kdož fe ponižnge, bUde powý:
ssen.c: Powýssčl pak ho Pún skUtečnč, chtčge,
aby lidé widaUce skUtky geho dobré, welebilč
the,
kterýž gesř w nebesjch. Staloť se totčž
gednoho časU, že w klčxssteťeFriaUlském (Forli

aneb Forum JUlii) Dominikúni a Frantisskcinť
fc fessli. Byl tam.také k rozkazU předstawených
sw. Nntonjn. K wečerU žúdalpřednosta klússtera
Domčnčkěany, aby nčkterý z nich spasitelné slowo
bratřjm shromúžděným na srdce wložil, žeckwssak
každý, wsselicoš předstjrage se wymlamoal, pťč:

kúzal přednosta Nntonjnowi,

aby k bratťjm

mlmoil, co DUch swatý mU dčx. Bředstjral

sice
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pokorný slUha Božj neUmčlost swan, an alc
přednosta nUtiti ho nepťestňwal, akonečnč takč
ostatnj bratřj snažnč o to prosilť: podrobil se
Nntonjn, wčda, že poslussnost lepssj gest než
občtč. Reyprwé mlUwil gen ǧaksi nesmčle a sprostě;
pak ale, milostj Božj roznjcen, prowúdťl ťeč 8
takowan silaU a gňdrnostj, a š takowaU wznen
ssenostj a Učenostj, že přjtomnj poslnchači gako
U wygewenj geden na drnhého hledťl, newřda
čemU fe che diwiti, zdalč hluboké Učenosti, čťlč
hlnboké pokoře řečnjka, o nřmž až posnd ginak
nesandil nčkdo, než že toliko k hrubé nráci se

hodj. Yntonjn byl tenkráte 26 let stňr. W krútce
na to byl Nntonjn i 8 mnohými ginýmč na
knězstwj pofwěcen.
Dowčdčw se sw. Frantčssek o pokorněm

tomto, DUchemBožjm nadaněm bratrn, zawúzal
ho, aby opnstiw dosawadnj anstewnU, zcela fe
oddal na Učenj, a tjm lépe se přťprawčl k úřadU
kazatelskémú. Nntonjn prospčl w rozličných wě:
domostech, zwlňssť w pjsmč swatém tak dalece,
že súm k rozkazn sweFrantisska po rozličných městech
a sskolúch weťegně Uččtčpočal. Klada na nčho
tento anřad sw. Frantčssek, psal mU nňsledownč :

xMčlémU bratru swémUYntonjnowi bratr Franc
tissek wzkaznge

spňfU w Kristn

Ježjssč! Uznčx7

wčxm za dobré, abyš bratry w bohoslowj wy:
Učowal, tak ale, aby horlčwost w sstndowňnj
neuhasila horliwost k modlitbě ani w Tobě anč
w bratřjch, gakož se nč:mto i zňkonem, kU kte:
rémuš se přťznciwélme,pťčkazuge. Pěm Bůh 8 te:
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baU!e u Qdkuď pak asi pochúzj wsse to zlé
na nassich sskolúch?unstUď
zagčslé, že mnozj
Učitelowě a mnozj žúcč w sobč horliwostk mou
dlčtbč UdUsili! xDanagj
w nčwcc,e dj pjsmo

swaté, a mlij

marnosti; ))mysslcnjgegichgfaU

myfslenj neUžčtečnú, i Uččněnú gest prawda

w

zapomenUtj.(( (Zs. 59, 4. 7. 15.) Qnidomnjx
wagj se, že něco Umřgj, ale proto giž neznagj
nic, gak by mělč Umčri. Neboť, gesřlčže kdo mť:

luge Boha, tcn gest poznán od nřho. (Kor. l.

8, 2. 3.)
Yntonjn Ugal se nowého aUřadU wssj silaU
a gak prwé býwal tčchýaj pokorný, tak horlčwý
bol nynj we wyUčowčmj a pěstowčmj swých
žňků, gimž netoliko bystrým slowcm otcwjral
fwatyni rozlččných wědomostj, ale č žiwaU řeěj
frdce gegčch rozněcowal k prawé bohabognostč
žiwota. W tom chowal se tedy aUplnč dle slow

pjfma swatého, ktcréž dj: Ze :búzeň Hofpodi:
nowa gest počútek maUdrosti,e (Přjsl. 1, 7.) a
že Hospodťn dč:wú maUdrost: a z úst geho že

pochéazj opatrnost a Uměnj.e (Přjsl. 2, 6.)
Gak horlťwým byl fw. Nntonjn Uččtelem
w kaizni a w bčxzni Božj, a žúky swé netolčleo
rozmanitémU Uměnj, nobrž ť lúsce wyučiti se

snažil: tak podobnč byl neUnawcným kazatelem
slowa Božjho, a lčdťwessferé Kristu Zežjssi zj:
skatť, a

radost

wččnaU gčm připrawitč hlcdčl.

Kamkolč pťissel, wssnde mluijal
tauž horlč:
wosřj a lúskaU kU šbjhagjcij
se lidu. Nčc
nadbal

na osobU lčdskaU, Uýbrž wčda: že kdož
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se bogj člowčka, rychle padne, kdož ale daufč:

w Hospodina, že pozdwižen bude,e (Pťjsl. 29,
25.) každému, bUď si PúnU nebo žebrčlkU,
důtkliwč a zřetelnč ohlassowal powinnosti geho,
připowjdal odplatU, hrozčl gistaU pokUtaU Boha
sprawedlčwčho i Ukazowal cestU k BohU. Geho

wýmlanost

podobala se rozwodněné řece, kterúž

wsse mentem UchwacUge; podobala se bleskU,
kterýž frdce poslUchačů rozražj a lúskau k do:

brémU rozpaluge; podobala se hromU, kterýž
hřjssnjka ze sna smrti bUchge; podobala se ale
také hlasU materskémU, kterýž hťjssnjka skraUsse:
ného potěssnge, Ukangjc na nesmjrné smilowčmj

Božj. Mimo to Uměl sw. Yntonjn celé pjsmo
swaté Uazpamět; hlaš geho byl silný, szťný a
zwonowý, geho pohybowčmj bylo wolné a přju
grmné; twúřnost pak č celá osobňost plnú dů:
sťognostťaewelebnostč, a pončwadž dEmangelčUm
geho klidU nebylo loliko w řečť, ale č w moci
i w DUchU swatém a w plnostč mnohé(( (l
Thesš. 1, 5.), nenjť se co dčwiti, žr mčl pťč
prúcjch oožehnúnj, a že se mnozj sťalč Učednjky
geho i Púně, přigawsse slowo w mnohěm sam
ženj š radostj DUcha swatého. (l Thesš. 1, 6.)
Nefčjslnj wyučilč se prawdč:m spasitelným; ne:
sčjslnj wyděsilč se ze lhostegnosti a netečnostč
swé; nesťjslnj poznalť swé hřjchy a činili pokau
nj, a přemUozj se nawrútťli do lůna cjrkwe
fwaté, opUstiwsse swé blUdy Kdykolč nčkde
kúzatč měl hrnUlč se za njm nesčjslnj zastupowé
lčdu, tak že gich časem do 30 000 býwalo.
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Yby bljž swatého knčze stčxti a každé slowo
dobřc pochopčtč mohlč, wstáwalč w noci šchňzeu

gjce se na mjstč, kdež byla kazatelna.

Sotwa

že sessel š kazatelny, tU giž padali mU opčt zúl
stUpowě kagjcjch k nohčxm, prosjce, aby swčxtostj
sw. pokč:nj š Bohem ge smjřil; gčňj opťt při:
chňzeli zanjm, aby z úst geho saUkromj nabyli

rad spasitelných, a tak se horliwostj geho na
tčsice lidj obrčxtilo od hřjchU k Pňnn Bohn,

od

hťjssných rozkossj. kU kagťcnostč, od cesty zkúzy

na cestUspasenj. Njkúwal sw.Yntonjn:

xKúzati

gest rozsjwatč: zpowjdatč ale owoce kliditč. Kdo
toliko rozsiwčx, owoce ale zkljzeti nechce, ten
gest possetilcem.((
Rež negen weřegným kúzanjm hledčl sw.
Dlntonjn hřjssné obrčxtčti k PčmU BohU, nýbrž

wěda, že wedlé slow sw. Jaknba:

deožby

odwrňtil hťjssnjka od blUdné cesty ogeho, wy:
swobodj dUssi ze smrtč, a přikryge množstwj
hřjchů: nelitowal žúdnč prúce, nčgaké nesnč:ze,
gednalo:li se mu o to, poblandilau owci zjskatč
Krčstu, a od wěčného zahymltj ochrčmiti dUssi
nřktrreho bratra swého. Tak se stalo U. p. we
Florencč, že tamněgssj knjže Ezelino, čilč Hen
zelčn, welice zanewřel a rozwzteklil se na Pa:
dUany, že se spřjččli rozčazům geho. Giž mnoho
gich kúzal UkrUtnč zbjti a mnohem wřtssjm
gesstě hrozil trestem. Nťkdo si netraufal napo:
menanti znřčwého knjžete, aby přestal broditi
se w krwť lčdské, gen sw.u Yntonjn

sc ho nčc

erstýchal, u neb dkdož se bogj člowěka, rhchle
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padne;. ťdož ale dančx w Hospodčna, pozdwť:
žen bude.e J ssel tedy přjmo kUkrutnému
pčmU, a tak mocně slowem Božjm naň dorá:
žel, budaucj sand tak žiwť mn přčpomjnal, že
knjže swatémU k nohám se wrhl, do sebe ssel,
hťjchu swého se zhrosil a oprawdowč kári se
slibowal; wssak ncdosřúlk slowU swému; patřil
zagisté k tčm lidem, o nichž prorok prawj:
:Můžealč změnčtčMauřenjn kůžťswaU, aneb ryš
peřestnost swan: i wy bUdete moci dobře ččniti
naUččwssese zlémU!e (Jerem. 13, 23.)
Co ččnčl wůbec, neopomjgel toho w do:
mčxcnostč mezč bratry.

Na krčxtce po smrtč sw.

Frantisska stal se bratr Eliáš nústupcem w aU:
řadč, ne wssak nčxsledownjkem geho w pokoře,
w lčxscek chUdobě a k giným ctnostem. J gal
se stawěti midherný klňsster, ččxst sebraných

penčz obracel na zlé, i pohorssliwým přjkladem
swým pornssowal mrawů a tčché kčxznč mezi
bratry. Dobťjwssieknč tčžce to neslč, wzdychalč,
mlUwčti wssak nesmělč. Poněwadž ale pjsmo
fwatč nčlš naoomjnčx: dabychom bratra, zhře:
ssil:lčby, zgewnč potrestalč, abychom nemčlč nad
njm hřjchue (Z. Mogž. 19, 17.): odwážčl se
i tU sw. Nntonjn 8 bohabogným bratrem ťe:
holnjm Ndamem, i dossedsse k Eliússowi, Upřj:
nmč a wraUcnč prosilč ho, aby drže se sw.

slibU a núsledugc sw. the

Frantisska napra:

wil, což zahynulo. Yle zaslepený Eličxš neslyssel
omaUdré rady, než potupťw swťdomitých bratrů,
a nadaw gim rotiwých bUťččů, hrozil gčm ža:
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lčlřem. :Na člowěka, krerýž twrdaU ssjgj po:
xhrdú tjm, genž ho tresce, mihle pťčgde zahyu

nUtj.e (Přjsl. 29, 1.) Tak .stalo
Nntonjn wčda zanrU Elčč:ssowU,
fe gemU přčprange, obratťl se
Ydamem rychle do Řjma k papeši
lx Přigal ge swatý otec laskawč

se i tUto.
a což zlého
š.bratrem
Nehořowi
a powolaw

Elčasse do Řjma, i přefwědččw fe o zlém počju
nanj geho, zbawčl ho wssech důstognostj, sw.
Yntonjna ale chtčl U sebe podržetč w radě swé.
Slčxwy wssak nehledal sw. služebnjk Bčmě a
proto Uprosil papeže, aby nekladl na nčho slau
bého takowé břjmě, ale aby geg i důstogných
aUřadů, kteréž mU porUčeny byly w řčddě,docela
osroobodťl. Dosčrhnmo, oč prosil, odebral se na

to na samotU a připrawowal se na poswňtný
čaš postnj, o kterémž kúzati w PadUe sobč
Umjnťl. J kéczal tam také skUlečnč a to Ua:
posled, š takým wssak prospčchem; že fe mřsto
cele zginaěilo: auhlawnj
nepřčltele fe smjřčlť,

nefprawedliwj

a lichwčxťčanraceli

cčzj zbožj,

Utrhači a zlolagcč čťnčlč Utaženým zadost, ne:
stťjdmj a chlipnjcť oddalč se střjdmosti a
zdrženliwostč, a nedbalcowé wsseho stawU a
wčkU počalť swědomčtě powčnnosti swého Uou
wolčmj zachowňwatč. Bylať pak to geho poslednj
welikň prúce na swčtč: dUsse geho dozrčcla pro
tadosťč nebeské. Bo welčké nocč odessel z města

Ua samotU, U swatého Petra

ťečenaU, azde

předzwjdage brzkaU smrt swaU, chystal se celaU
dussj k poslednj hodčnce této, Uemoha se gj

Sw. ?lntonjlta Padnánskěbo.
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pak, že mU giž poslednj

sjla Uchčxzj, gjtč nemoha, dal fe donésti do
klécsstera Paduanského. Lid se dowěděw o tom

wyhrnUl se na cestn, že sw. Nntonjna nebylo
lze donésti do mčsta. MUselčť tedy zůstati 8
njm w klússteťe na předměstj. TU přigaw na:
posled neyswťtčgssj swútost, i poslednj pomazčmj,

wymodlil fe 7 kagjcjch žalmůi pjseňk Nodičce
Božj, opřel oči radostnč k nebi. Na otčxku
přjtomných, coby wčděl, dal za odpowčd: Giž
wťdjm Bčma swého a zamanw
oččq,wypUstil
dUssi swaU, dne.1Z. Čerwna, stúr gsa teprwa
36 roků l. P. 1281. Sotwa že dusse geho
š tělem se rozžehnala, bylo slysseti malé djtky,
any chodjce po mčstě wolaly: xSwatý Umřel!e
a zústupem

walťl se lid ke klússterU, žcsnulého
Swatého gesstč gedenkráte fpatťťt, kterýž spjsse
libč sděcjmu, než mrtwémU se podobal. Zúzraky
na hrobě geho byly tak časté a tak patrné, že
papež Řehoř lx. giž UédsledUgjcjhorokU Nnto:
njna do ťady swatých a wywolených Božjch
přčpočtl. u Sw. Nntonjn malUge .se obyčegně
w oděwU Frantťsskč:nském ď liliUm, š knihau
a Jezulútkem. LčliUm mčt w rUce, na znamenj
neporussené a neposskwrnťné ččstoty, kniha zna:
menč: pjsmo fwaté, w kterémž neyraděgi čjtčxwal,

a Jerlútko gest důkazem welčkčho taUžer po
Spasitelč a Wykupčtelč, adůwěrného obcowémj
š njm, genž w podobč slččnčho pacholjčka se
mU zgewťti rčlčil.
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N ozgjm čln j.
Kdy aš Neymilegssj, kdn se roztaužj také
dnsse nasse po KrťstU Ježjssi, gako dUsse fw.

Nntonjna; kdy aď, kdy opustjme my také swťt
še wssj slčxwaU geho, aneb což mnohem che
gest, kdy aš opUstjme sami sebe a wydúme se
na cestU kU Spasiteli swémU, an wolú, abyu
chom, kteřjžpracugeme a obtjženigsme, k němU
sslť, že občerstwj nčxš.

Nch,

kťesianstčl dUsse!

proť, proť negdeš k Spasitelč swémU? proč sc

nerrhUgeš w núruěj geho? Eyhle, on na tebe
ěekú! Proč se zdrahúš, obegmaUti kolena geho,
by se snad nad tebaU smťlowal Mluw, o člowčťe!
zdali wětssi lč:sky může býli nad lasku, kteraUž

on tebe mčlowal a až podneš miluge? Widjš,
Syn Boha žčwého, Slowo od wěťnosti, wtělil
se, wžaw na se ťlowččenstwj, a to pro núš
pro lid hťjssný Nozwaž ty bjdy a strastč,
kteréž pro tebe nesl, rozwaž ty rúny, kterež pro
tebe Utrpčl, rozwaž bolrstnan smrt na křjži.
KrťstUš trpěl ža nč:ď; hřjchy nasse na swém
těle sčxmwznesl na dřewo; a šslnalostjl geho

Uzdraweni gfme. (l. Prt. 9, 21.) Proč ho tedy
nemilUgeš? proč netaužjš po Něm?muBudessli
geg milowati

a ťeč gcho zacbwwúwati: BUde tč

takě Qtec gaho mčlowati a přigdau k tobč a
přjbytrk U lebe si Učinj.

A hle!

giž přcbýwčl

mezi nami nehodnými; 8 třlem č 8 dussj,š
božstwjm
i 8swč:tostč
člowěčenstwjm
w
neyswětčgssj
oltúřnj aswým
zwe přebýkwa
nášk sobě

Sw. Nntonjna Badnanfkčhoo
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Yno ť tčlo swé dúwň mim za pokrm a krew
swaU za nčxpog, a gsme:li nemocni, sňm přťa
chčxzj k nč:m,

aby

nčxš potčssčl

w

nassem

zčxra

mUtku, aby miš posilnčl w nassj mdlobě ano č

aby uzdrawil núš

slaUžjli to k nassemu spao

senj. Může,lč tedy kde býti wčtssj lasky nad
lúskU Krista Zežjsse k núm bjdným lidem? un
Nuže člowčče, zmuž se a mčlug Spasitele a
Wkapitele fwého galeo sw. Llntonjn geg miloa
wal, k němu se obrať w potřebúch fwých, ď
njm důwěrnč gedney a mlUw, prošažčxdey ho
o požehnémj azdar; od nčho žádey mčlosrdenstwj
a milost, a do geho ochrany poraUčeg tčlo i
dUssi swau, a on Učťnjtobě, začkoli ho we gménU
Geho prositi bndeš. ))Nozkosse mě býti ď sylm
lťdskýmť.(((Břjsl. 8, 31.) prawj maUdrost wččnú.

Tak Bůh milowal swět, že Syna

swého ged:

norozeného dal: aby každý, kdož wčřj w nčho
nczahymxl, ale mčl žiwot wččný. (Jan 8, 16.)
Gň 8 wámi gsem po wssecky dny, až do
skončmj swětax. (Mth. 28, 20.)
Gedenť gest Bůh, geden také proftťednjť
mezt Bohem a lidmť, člowěk KristUš Ježjš,
kterýž dal sebe samého za msz za wssecky na
wykaupenj gčch. (Tčm 2, 5 6.)

Kdož ma přikúzanj ma,a azachowč:wň gr,
tenť gest, kterýž mčlUge mne

mne, milowém bude od the
bUdU milowati,

(Jan 14, 21.)

N kdož milUge

mého: č gáť geg

a zgewjm gemU samého sebe.
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Modlitba.
Q milofrdný Qtče, fessli nňm, prosjme silU
Dncha swatého, aby nňš očislila od wsselťké
posskwrny na tčle i na dUssi, a my se tak stalč

hodnými nawsstjwenjgednorozenéhoSyna Twého,
Púna aSpasitele nasseho Ježjsse Krista. Nmen.

Dneo swětj se esslč swátek: W ijě
sw. FelikUly
pannh, a Umčedlnicea !!š Yfrice sw. FortUUata a LUctana,

mUťedlnjků,W Biblidč sw. YqUiliny, annh a,mUčedlnice. W
Peligniď swe Beregrina, bistnpa. W .skordnoč sw. Fandilp,
knčch W ChprU sw. Trisilta, biskupa. W .stlarmontě sw.
Gcrharda, nmicha a m. g. sw.

14.

Žčwot sw. Basilča.
R. 379.

Sw. Basiliuš se narodťl okolo rokU 329,
nčkteřj Udňwagj, a ne bez důwodn, že léta P.
317 fwčtlo swěta spatťjl w Caesarei Kapoadocké
z rodičů bohatých a wzňcných. Geho rodččowé
byli sw. Basilinš, přigmjm starssj a sro.Emmrlia,
a ti wychowňwali syny a dcery swé tak dokon
nale: že BasilčUš, Řehoř, bisknp Ryšsenský a
Petk, bťskUpSebastenský, a pak dcera Makrina,
přčgmjm mladssj, za fwatč w cjrkwi se ctčgj;
Giž š mlékem mateřským šsaly do sebe krásné

Sw. Basilia.
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city nčxbožnosti, pokory a čistoty, a strom dobrý,

gak prawj pjfmo, nefe owocedobré. Sw. Basilťúš,
ze synů neystarssj, byl w pacholetstwj swém
poslč:n do Nowé Caesarci w PontU k bč:bť
fw. Makrčně, kterúž ho zč:kladům a počč:tkům
křesťanské dokonalostť Učila. uxpNiledč:nezapomenU,
(doswěťUge pozdčgť fňm) gak působily na dUssť

maU řeči a přjklady swaté této ženy.(( Když
ponekud powyrostl, wyučowal ho orec počúlkňm
liternjm, a BasiliUš byl tak bystrého rozUmU a
tak zdrawý mčl UsUdek a k núbožnosťi tak we:
likaU nčxklonnost, až fe lomn
diwilť.

wfsicknč e welice

Bo smrtč otcowě sstUdowal naděge plny
mlcidenec neyprwé w Caesarei Palestinské, pak
ale w Konstantčnopli čilč w Carhradě, kdež
tenkrč:te mnoho Učených mUžů se zdržowalo„
mezi nčmčž se zwlňsstě powěstný Libanťnš stkwčl,
a konečně od r. 352 w Ythénč:ch w neyhlaw:
něgssjm sidle starořecké Učrnosti. W Ythénňch
sessel se še sw. Řehoťem Nazianským, gehož giž

z Caesaree znal a spogil se š njm wazban
wččného přé:lelstwj. Zde se naučil také znúti
Julťana, nčxpotomnjhocjsařea protownjka cjrkwe,
o němž skulečnč předpowčděl, že bUde welkým
odpůrcem křeskaňů. BasilčUš a Řehoř ale se
milowali z celého srdce; neboť wčxžili actčlč se

wespolek. SlaUžili

Pč:nn

BohU,

a k geho

službť wespolek se rozněcowati, bylo gim ncy:
swětčgssjm cjlem. Modlili se skoro Ustawičně a
bedlčwč mčli smysly swé Ua Uzdč. SpolU bydleli
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spolU se ztrawowali.
Při prúci swé hledělix
gediňé na čest Božj, a aby wsseho porUsser
tjm smize Ufsli, wyhýbalč se bedlťwč zlémn

towaryšstwu. :My nemčli žádného společenstwj
8 nestydatýmč a roszstčlými mladjky, ani
gsme neobcowalť 8 drzýmč, nébrž toliko 8 ctnosto

nými a 8 tichýmč mlúdencč, a š tčmi, š kte:
rýmiž rozmlauwati núm Užitečné bylo. Přeu
swčdčilčngmc fe, že snúze gcst hřjchy se posskwro
niti, než ctnosti nabytč: gako že sné:ze gest ne:
mocj se nakazitč, než Uzdrawčti. Neznalč gsme
w městč než dwč cesty, gednU do kostela a k
slUžebnjkům oltúťe, Božskei tagemstwj rozdčxwa:
gjcjm a fpoanUdy Krista Zežjsse chlebem ži:
wota krmjcjm, a gednn do weťegných sskol a
k Uččlelům wčdomostj. Ostatnj cesty wedach
do diwadel, do slawných sborů, kU kwasům a
hodům zanechali gsme gťným. Boswěcenj nasse
bylo nňm ncyprwnťgssjm aukolem, a celá snaha
nasse smčřowala k tomU, abychom slaulť a byli
skutečně kťesiany. Na tom gsme zaklcidalč celaU
slúwll swau.((
Dokonaw Basilčuš w Nthénúch swú sstUdča,
nawrčxlil se okolo roku 355 do swé otčiny.
Bowčst o geho Učenostť a dokonalosti pťedessla
ho tam. J donUtili ho kragané, že we sskolúch
ťečnictwj wyUčowatč se gal, a pťe gegich we:
ťegně zastúwal.
Z toho mčl welkaU čest a
chwúlU, tak že gčž i hrdost, marnosta ctčžádost
o geho frdce se pokaUssely. TU mU ale otewťela
sestra, sw.Makrčna, oči, okúzala mUnebezpečenstwj,

Slod Basillap
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w kteréž dUsse geho Ubjhci a tak ho zadržela,

že neflesl. Blasilťuš zbawťw se auřadů fwčt:
ských, odewzdal se wssj silau na bohoslowj. W
krňtce zastkwťla se mu prawda sw.Ewangelťum
w tak podťwném swčtle, že rozdaw chudým zbožj
swě, swěta se odřjci a w tiché samotnostč mod:
lčtbami, luhým kčmjm a swatým rozgjmúnjm
Bohu slanžčti si Umjnil. uu Nch, gak ssťastný
ten člowťk, kterýž Ua maudrú napomjnúnj slyssj
a nedržj genom sebe za maUdreho. Často wťa
djwagj a wědj gťnj lépe, co by fe činiti mťlo, než

my. :Kdo gest maudrý, slyssj rady.e (Přjsl.
12, 15.) Blažený také ten, který bratra klesa:
gjcjho mjrnostj kňratč Umj. :Potresciž mau:
drého, a bude tč mčlowatč. Dey přjčinu maUu

drémU, a bude prospjwatť maudrostj; pouč sprar
wedliwého, a přigmekš chlťwostj.e (Přisl. 9, 8. 9.)
Yby dokonale seznal powčnnostť anste:
wnjfů a na swé wlastnj oči wčdčl, klerak ge zan
choweiwagj, prosselBasiliUš Syrii, Mesopotanči
a Egypt; putowal na rozlččnň swatú mjsta w
Palestině, a poradčw se š mnohými anstewnjky,
co by činťti mťl, nawrútil se konečnť roku 358
do wlastť š tjm pewným předsewzetjm, že z
aUplna žťwobytj paustewnčckěmu se oddčx. Césa:
rewský bťskup Dianiuš Ustanoxwil.ho teď za čj:
tatele pjsem swatých w kostele biskUpském, než
Basilťuš znamenage, že biskup pončleUd lďlUdU
Nrianskému howj, opustil bez průtahU auťad,
odessel do PontU, a po nčkterý čaš U, búzb„y
swš, fw. Makriny, pobyw, konečně na bljzkn
9
Žjwotp Swanich Ul
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klússtera se Usadil, w ktrrémž grho malka sw.

Emnselia a sestra fw. Makrina žiwy bylo, a
lam w tiché kagjcnosti žiwot swůg trúwil. cke)
Negjdal než chle,b še solj a bčlinky; nčxpogem
byla mu čistée woda, za lože holú země a gee
diný kabút a gediný plčxssťoděwem; často přee
bdčl w modlčtbě cclč nocč, za dne ale wykonň:
wal sy neytěžssj prace. Tak tUhým mrtwenjm
wychudlo bez toho autlé lčlo geho lak welice,

že dle swědectwj pťjtele geho sw Řehoťe Ra:
zianského sotwa sc pozorowalo, že dýsse, a kdož
mu neylépe bylo, byl slabssj než gčnj nemocnj.
W ré samotnosti dostalo se mu r 358 anrb
359 toho sstěstj a té radostť, že neywčrněgssj
pťjtel sw. Řehoť Nazianský k nřmU se připogil.
N teď byli oba tito přatclé gediné Panu Bohn
žiwi. Gegich neyhlawněgssjm zaměstknanjm byla
pospolita modlčlba a zpčw, azwlassť sstndowanj
pjsem swatých Podobne také spolU pracowali;
bUď ťezali dřjwj aneb tesali kamen sazelč a

žaléwali stromh, mrwili zahradu ancb ginau
lčžkau ruťnj prúcj
nemčl ani

se zabýwali.

střechy anč dwéťj,

Byt

gegich

a nikdčx w něm

oheň nehoťel. uo Poznrnáhla přitowaryssčlo sr
k nčm che mUžů, žúdagjcjch š nimi podobný
žiwot tráwitč a w dokonalosti křesianskése cwi:
čilč. thrwalo dlaUho a pustci kragina zalidnila
se.

Yby se ale poťčddck mezč wssemix zachowal,

sepsal pro nč BajsiliUš některú prawidla iwota,
kleréž se až podneš zachowalč pod nazwem:
e) ch

wiz žiwe: sw. Rehoťe Nazianskeho rnc 9. Kwčma.

wčtssi a menssj prawidla sw Basilia,a akscraž
wssickni mnissi na wýchodě zachowáwagj

Nrž božska prozrcrelnost chtěla aby Ba:
silčuš nebyl loliko žiw pro sebe a pro bratry
stegného smýsslenj, nobrž aby takě cjrkwi, nčt:
lwženstwj ache lčdU prospěssným se stal. Roku
totčž 862 roznemohl se DčaniUš bťsknp Césa:
reyský w Kanoadockn welmi nebezoečnč. BiskUp
temo wyznňwal. sire wer katolťckan, ale ossea
metnostj Nrianskau sweden, podepsalbludné sne:
ssenj wjry a k blndaťům se naklončl. Z tčch
přjčin odlaUčil se, gak řečeno, od něho tw.
BasiliUš. Teď ale poznal a pykal chorý biskUp

pťenáhlenj swého, a powolaw Basila odwolal
U geho přjtomnosťi

blUd a Umyl swůg, doklěa:

dage: že wyznawa wer

katolčckantak gak na

snčmu Niceyském otcowé gč byle wyložťlč , že,
když ono snessenj podepifowal, UkrUtný blUd ne:
nozorowal, a že mU nčkdú na mysl nepřisslo,

BohU sc rauhati a wjru prznitč. Wyzminjm
tjmto spokogiw se sw. Basiliuš neprodléwal š bi:
skUpem se smjřčti,

a w gednotu

a splečnost

cjrkewnj 8 njm wegjti
Na mjsto Dianča byl za bisknpa wywolen
EusebčUš kterýž Basilia, wsscmožnč se zpauze:
gjcjho, na knčzstwj poswětčl Basiliuš drže sr
knězské adůstognosič
za přjtcl
nehodného,Ř
zarmautil
fe
welice,
teprwa když
sw. Řrhoř
ho po:
lessil,

J

gal se powčnnosti

činil to

knčzské wykonč:watix.

8 ohniwan horliwostj, ale nex

lrwxalo dlanho, powstaly, nrwj se odkx:daproč,
9
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newole mezč njm a biskupem. Osadnjci, kleřjžc
Basilia Upťjmně mčlowali, mčli š njm srdečnaU
autrpnost, a múlo chybělo, že by se byli mnozj

žnich od bčskUpa EUsrbia odtrhli. Basiliušj
nemoha ani bugné horliwostč osadnjků dokonale
odolati, ani biskupa rozhorčeného o brzprúwj
přefwčdčiti, obč:wal se, že zůstane:lť déle w Cé:u

farei, že welké různťce powstanan; protož opuo
stlw mčsto, odebralse opčt do zamslowané pau:
stewny, leamžho wčrný přjtel sw. Řehoř nasledou
wal; a tU slaužčli zaš Bohu modlitbamč, zpěe
wem, posty, rozgjmúnjm a tělesnaU pracj gako
před léty. Mezť tjm, co sw. BasiliUš na anssli
w tčchosti Púma BohU slaužčl, walťly se na

cjrkew welké strastl a tjsně. stať

Balenš, byl

totťž blUdU Yrčanskému oddún, a protož Usilo:
wal, aby do wssech kragin byl uweden, a kae
toljcč aby bylč ze swých kostelů wytisstěni. W
tom aUmhslU přitúhl také do Céfareč. Wida
biskup EUsebiUš, ano se welfé nebezpeťenstwj
Ua cjrkew walj, a znamenage, že mu ne:
odola: smjťil se na slowo sw. Řehoťe Naziu

anského še swatým Basiliem, a powolal ho
roku 365 zpět do Césaree. Basiččowo nawra:
cenj bylo kacjřům nad mjru odporné; ťwyna:
fnažowali se wssemožnč k blUdU fwému ho nae
klonťti, slibUgjce mU welké odměny, i welkýmt
tresty mU wyhrožUgjce. Nle BasilčUš stál we
wjře pewně co skala a hléasal netolčko lčdU
prawé Učenj, pťed blUdem ho wystřjhage, ale

domlanal

také cjfaři a bčskupům, kteťjž 8 njm

.bylč, tak wčxžně a

rčxzně, že se š hanbaUe a š

nepoťjzenaU z Césaree odebratč mUselč. Qd té
xdoby Upewnily se wazby prawého pťčxtelstwj
mezi bčskupem a knřzem sw. Basilčem, a napo:
xtom nic nebylo 8 to ge roztrhnamč, aneb pasps.dň
xdostč mč:lo oslabčtč. Bisknp, prawj sw. Nehoř,
žprawowal lčd, bťskupa pak kněz Basilčuš, bez
gehož rady anč toho neymenssjho Uťiniti si

dnetraufal.
Basilinš dokúzal skutkh swýmč, že lenčzem
gest, kterémUž blaho cjrkwe a blaho netoliko
gcho kraganů, nobrž blaho lťdj wsseho drUhU
na srdci ležj. Rapomjnal wrchnostč a pňnd
szžilau prostosrdečnostj, Umjťilzastaralčx nepťáa
telstwa, podporowal chUdé dUchownj a těleu

snau almnžnaU,

nasycowal

lačné,

přčgjmal

cťzťnce, staral se o panny a mnčchy, gež pj:
semně i aUstně wyučowal, a konečnč i slUžbo
Božj lépe spořádal a stoaté obřady sestawil.
Nad wssecky geho dobré skUtky stkwj se geho
milosrdnú lňska, kterúž se zwlússtě r. 370 w
neyskwčlegssjm swčtle okúzala. Tohož času pa:
Uowala we Fryǧčč a w Kappadacii a giných
gesstč kragillč:ch tak welkň drahota, že neystarssj

lidé podobné nepamatawali. szwlčxsstě trpčla
Césarea, protože od moře přjlčš wzdčxlenagsanc,
těžce potrawU dostčxwala, a mnozj lťchwúři za:
wjrali fwé občljm naplněné seypky, a tjm
Způsobili gesstěwťtssjdrahotU. Proti tčm powznesl
fw. BasiliUš hlasu a rúžnaU řečj toho dowedl, že
seypky swě otewťeli. Rato šwolal wůkol sebe
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lčd chudý a hladem umočcný, dalkotle

přčnčstč,

pokrmů nawařčtč, a sčxm gčm pťč gjdle poslUboa

wal.

Tak prawým byl otcem a opatrným do:

brodťncem wssech trpjcjch na tčle ť na dussč, a

lak dčwno nenj, že po smrtč biskupa Eusebča
roku 370 na geho mjsto dosazen byl. nDobrúch

pracj užťtef gest slawný.e

(MaUdr. 3, 15.)

Sprawrdlčwému
očekúwémj lidU Uččnil
swatý Basilťuš dokonale za dost, tak že i tč,
genž se geho wolenj z počňtfu protčwčlť, přč:

nUceni byli,Bohu za to djky wzdňwati, že gim
tohoto muže za pastýře dal. Byl nad mjru
pokorný a tichý a těmč ctnostmi přemohl zússť
a nenňwťst wssech protčwnjků swých; hoťel kťe7
sianskau lúskau ku stádečku sroémn, a oroto

dnema nocj o to pečowal, kcerakby gemu pro:
spčssným býti mohl; wynafnažowal se bludaře
od zcestného učenj odwrč:titč, aprawowěrnú lčd
we fwaté wjťe Utwrditi,; rownalrozmyssky, ktee
réž zwlčxssťcjrkew na wýchodU hUbily; prochč::
zel biskupstwj na wsseckystrany, Uwňdčl rozma:
nité upobožnostča owečky stčxdafwého wssemožnč

na cestu fwatosti Uwňděl. Z bohatých dúchodů
biskupstwj nepotřebowal pro swaU ofobu skoro
ničehož, neboť bhl žiw toliko múlem chleba a
zelčn, wssecky ostatnj důchody obracel ku proa
spěchU chUdých, chorých, wdow a sirotků; zaklú:
dal pro ně rozmančté ústawy a zwlússť w Cču
sarci žaložčl slawný sspitúl, kterýž pro swan
welikost, a pro poťúdck w něm panugjcj dčwem
swčta slauti mohl. Bdčl také nad poddaným

Bw. Basilia.
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duchowenstwem 8 welkau bedlčwostj, aby lčdu
wzorem a přjkladem bylo w řeči a w skutcjch,
ncusťeile ge k tomu přidržowal a neunawenan
bedliwostj skutečnč tak daleko ge přiwedl, že w
neylepssj powťsti stúlo, a mnozj z něho na bi:
skupské stolice se powznesli; byl takť nad mjrn
naklončn dUchowenstwUzčxkonnij, a aby samoty
swé tolčk nepohkessowal, wždy mjwal nčťteré
mnčchy U sebe. We swém aUččnkowúnj byl
Basilčuš neohrožený, a kdyžse gednalo o slňwU
gmčna Božjho, aneb o hč:genj cjrkwe, byl neU:
stupný; bňli se ho NriaUé a wssčcknčneořčatelé
prawěho Učenj welice, a proto také hledřli bUď
lstj buď násiljm zbawiti se ho. Rež gakéckolť

byla protiwenstwj na něho Uwalma, ze wssech
wyssel sw.Basilčuš š pomocj Božj bez aUhony
ano

371,

U wětssj slňwě:

to se zwlčxssť ukč:zalo rokU

když cjsař Balenš

wsse na to nasadčl,

aby tohoto mUže k bludu swému přťwedl.
NokU tohoto progjzděl cjsař Balenš zemč
swé, a wssude, kamž přissel, ččnčlprawowčrným
biskUpům rozličné nútčsklm ba i nmohé přinU:
til, žeš biskupy Llrčanskýmč w společnost wessii.
TU si Usmyslil, že se i o slaUp prawč wjry na
wýchodě pokUsj, o fw. Basilia, qby ho bUď k
swé wůli naklončl, aneb z biskUpstwj zahnal,
wěda, žc klesne:li Basilťuš, že š njm č mnozj

ginj w blUd Upadnau. J pčedeslal Modesta,
nňčelnjka swč tčlesnj strňže (l)mefool.nx prčetorjo)
do Cčsarce, člowťka sobč we wssech wčcech wol:
nčho, aby biskUpa buď kLlrianům
Ueaťloniti,u
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buď z Céfaree

zapndťtť hledťl. ModestUď poo

wolaw Basilia

na saUd, posadčl fe na stolici

we wssj slúwč a nčxdhernostč. Basilčuš stál
před njm 8 twčxřj gasnau a pokognaU. Tu
promlnwčl k nčmU MedestUď hnčwčwč: xeCo ti
to napadč:, že sčxm gediný takowémn cjsařč
wzdorowatč se opowažUgeš, a súm gediný gemU
se Urotčwjš ?e Sw. biskup žčxdal, aby se mU
pťjčina tale trpké domlUwy wyswětila, a když
se mu řeklo: že on sčxmgedčný gest, kterýž wer

cjsaťown nezachowáwa, omlauwal se tjm že mU
nelze dle rozkazU cjsaťského tworU

(nebok Nrčané drželč Syna

se klaUětč,

Božjho za anhý

twor) a že tolčko to wčrj, což Bůh sam wčrčtč
núm přčkazuge. Tan ťečj pohnul se Modestuš
welčce, a wstana ze stolice, hrozčl Basiliowč, že
mU statky pobére, ze země ho wyžene, mučiti

i ufmrtťti ho dú Na to odpowčdčl Blasiliuš:
dČlowčkU, kterýž nččehož Uemci nemohau statky

se pobrati, ledabyš žadal tento chatrný a roz:
trhaný

odčw, aneb tech několčka kněh w nichž

wsse mé bohatstwj zúležj Wyhnúnj také se mne
nedotkne, neboť na žúdné mjsto negsem Uantan,
ba anč tato země Ua kteréž byd!jm, nenj maU:
ano každa země, do kteréž wyhnécn budu, gest zemj
mau, aneb radčgť zemj Boha, gehož gč: hostem
a přjchozjm gsem A mučenjm co wyzýskašť.
leda že gedinau rému mi zasadjš anť tělo che
nesnese Smrt bUde mč prawým dobrodčnjm,
neboť přčwede mne dřjwe k Bohu mému, ge:
muž gfem žčw.(( Gako U wygewnj prawil

Šw. Basuča.
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Modestuš bťskupowč: dCo gfem žiw, gesstť se.
nikdo neopowčlžil še mnan tak swobodnau
smťlostj mluwčtč gako tyu!e: :Snad
gsi gesslť
odpowřdřl BlasiUš dďe žeidným biskupcm niče:
hož negednal; neboť by každý takto š tebau
bnl mluwil kdwby podobné wčcť byl musil hcia
giti. Gednčxxli se o wťci obyčegné, býwčtme tťssj,j

mjrnj, pokornj a poslUssnj; gedná:li fc ale ,oj
wjru a o nčxboženstwj, nenj nikdo nad nč:o
stč:legssj a odhodlanťgssj; oheň ale a meč a
sselmy a drčxpy třlo rozdjragjcj gsaU nčlm spjš
sozkossj, než mUkaU. Uččn tedy š númi gak se
eti ljbj; řekni to tťeba i cjsaťowi; núď nepťce
můžeš anť nedowedeš bychom raUhawémU Učenj

twémU se podrobili
Naznčl a mužna rato řeč biskupowa hlU:
boce dogala Modesta a Uctčwostj bo naplnčla:
i propUstčw tedy Basilča, odessel kcjsařč a wyu
prawowal mU, že nččehožnepořjdil, řka: :Bře:
moženi gfme! Bčsknpem tjm nehnc žčxdnú wýa
hrůžka, žúdnú řeč a žčxdnél aUlčsnost; bUď mUa
sime ho nč:silnjm kusitč aneb wyznati, žeho nepřep
můžeme.e: Y.le cjsař BelenŽ Uctčwostj k sw. Bče
sknpowi hnUt, zakčxzal budaUcnč ho znepokogoa

waci, obdarowal ho pro chUdé mnohými daryž
ano i na fwatky wúnočnj do kostela na slušby
Božj ssel. Wznessene pťnj žalmů, wřelá nňu
Božnost nesčjslného množstwj lidj, patrný we
wssech wťcech pořúdeť a stkwostnost, zkraussenost

duchowenstwa a zwlússťhlubokau núbožnost, ktea
rauž sw bisknp skužbh Božj konal, působčlý
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na Učho tak welčce, že fe mU zrak zatemnil a
welkei búzeň ho obkljčila. Z počcitku pozorowal to
gen mé:lo který, když ale cjsař š dary fwýmč k oltúři
se přibljžil, aby ge občtowal a žúdný z dUchowen:
sťwa z rUky mU ge nebral, newčda ronossem, zdali
Basiliuď dary kacjťskěhorjsaťe na oltňť P.ině klčxsti
nechú: tn mohl každý rozpačitost geho znamenati;
i začal fe potúcetč a byl by múlem na zemi
sklesl, kdyby knčz geden nebyl ho zachytil. Teď

mUsil cjsať wyznati: :W prawdě Hospodťn gest
na mjstč tomto, a gň gsem newčdčl. Gak hrozné
gest mjsto toto! Nenj tU giného gediné dům
Božj a brčma nebeskň.(( (1. Mogž. 28, 16. 17.)
Wssak dobrč: wůle cjsařowú kU sw. bčskU:

powi netrwala dlaUho. Zúwistiwj a aUskočnj
Dlriané neUstúwalč na nčho fočiti, až č cjsaťe
opčt protč nčmU popUdili. W prUdkostčswš pťťe
kazowal mU pťjsnč, aby bez odkladU w gednotU
8 Nrťany wessel; an ale fw. BasiliUš po wůli mU
wtom býtč nechtčl, kúzal geg wyhnati ze zemč.
Rad takowaU nesprawedlnostj gúsali sice kacjři,
ale katoljcč naťjkali. BasilčUš bylokamžitě k od:

chodU připrawen. Wůz byl nagatý, časně rúno
chtřl mčsto opUstiti. Yle w noci před odchodem
roznemohl fe tčžce ssestiletý synč:ček cjsaťe; ť cj:
saťowna trpčla welké bolestč a těžkými snn fe
mUčila. Nčkdo nepochybowal, že to sprawedliwý
trest Božj za kťčwdy na bčskUpowi zpúchané.
TomU hlasU nesměl cjsať odpjratč; ť poslal
slussné posly k sw. bťskupowť, prose, aby ke
dworU pťigjtč, a Ua fmrt nemocné djtě nawsstj:

Swa Basilťaa

20 Z

witč rčxččl.Sotwa že Basilčuš do pokoge wkrou
ččlF počal se pacholjklépe mjtč. stař nabyl noo

wé naděge; a sw. Basiliuš z wnuanthožjho
slibowal,

že synňček na žčwč zůstane, dň:li ho

od katolčckého knčze kťtjlč; opustjlč blud Nrťanu
siý, a dúlč cjrkwč pokog. K tomu wssak ne:
chtčl cjsať powolčtč; č řekl mU sw. Basilčuš:

:Tedy

sťane se wůlc Božj!e

w pčxcdesslau chorobu

Djtě Upadlo

a uxu umťelo.

Než anč

smrt djtěte nenaprawila žatwrzelého cjsaře. Pon
znowu wynesl saud, že bčskupze země wypowč:
zen gest. Když ale wýrok swůg podepsati chtčte
a péxxo oo třčkrúte se mu zlomťlo, a rUka bňznj
se mU tťčxsti počala, tU teprw roztrhal Usudek

swůg, a neznepokogowalece slUžebnjkaBožjho.
dUwrz na Hospodčna péčč swau, a on tě opau
trowatč bude, a nedopustj na wčkh wčklčmj na

sprawedlčwého.e (Zalm. 54, 2:1.)
e Nedlanho

po smrrč cjsaťewčče Upadl také

Modestuš do nebezpečněmmocč. A tU připadly
mU na mysl wssecky kťiwdy a bezprčij, kterňž
bčskupům katolčckým a Basiliowi zwlňssť Uččnil.
Z powolaw ho prosil w zkranssenostč, aby mU
wsse to odpustčl a za nčho se U Pčmčč Boha
přimluwil. Sw. Basilčuš wyplnčl rěxd žúdost
kagjcjho hřjssnjka; Uačež Modestuš opět plného
zdrawj Uabyl, a wděčen gsa obdržené milosti,
stal se geho wčrným pťjtelew a roe wssem ho
swědomitť podporowal, což pro blaho cjrkwe:x
podnikal.
á
Co wsse swatý tmto biskup pro cjrkew
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pro prawaU wer wylrpřl, co wsse Učinil, ňedá
se tak snadUo w krňtce powčdjtč; ba anč pocho:
piti nelze, gak člowěk témťť neustúle chorý, tak
welké wčcč mohl podnikUaUtč a wykonati, a to:
lčk přjkořj a tjsnč snésti. Wssak roku 378 slňbla
tčlesná sjla geho wždy ch a ch, tak že znau7

menal, že dúwno žadanň hodťnka se bljžj Bljže
l smrtč wyswťtil

gesstč Učletere knčžj za biskupy,

skoro celé mřsto obklopilo dům grho. Kdo mohl,
tlačil se knčmu, abo ho gesstč gedenkrúte Uzřel.

Qn napomjnal každého, kdož ho nawssljwil, a
ťka koUečnč: :Bože,

w rUce twé porančjm dnssč

swaU Dne prwnjho Ledna rokU 379 dokonal
swůg pracemi a strastmč prrplnčný žčwot Ztrč:tu
geho oplakawali katoljci, ba ť žťdé a pohané
tak že přč pohťebu grho wssecka weregna mjsta
a wssecka okna domů lťdem pťeplnčna byla,
okolo nťchž se průwod wedl Tlačenčce byla tak
welikú že nřkteřj se Umačkali :Celý okreď
zemský, pjsse sw Řehoř Nazčanský, )doplakč:wal
ztrútu Učťteleprawdh apěstitele pokoge cjrkwee
Skoro každý obywatel dral se k rakwi geho,
aby buď gj aneb okrage oděwu geho sc dotkl
aneb kuš z raUcha Utrhl aneb tčlem geho zastj:
nil se. Ba úcta k nčmu byla tak welťká,
mňlem tělo gcho na knsy by se bylo roztrhalo,
a že mnozj po něm se dwořčli a twoťčlče Neu

smjrné zéxsluhy,kteréž o prawaU wer a o spao
senj swčťeného lťdn si wydobťl, odměnčla wdťčnň
cjrkew, že ho mezi swaté postawčla a pkjgmjm
BasiliUů Welčký ho přťzwala.

Nozgjmúnj.
.Každý člowěk, kterýž žiwot
čte a UwažUge, řekne sňm U febe:

sw. Basilia
dW skUtku

byl to dokonalý a weliký muž!e a každý, kdož
neUdusil poslednj giskrU wjry w dUssč swé, bude
si přáti: Kéžbych gemU takě se podobal, a ktč

dokonalosti přissel, ktrraUž swatý tento za žiwa
giž se stkwčl! Kťesťanskú dUsse, to:li si přcgeš
a žúdáš, w tom čťnjš gen wůlč Božj, kterčaž

nám pťčkange, abychom swatj a dokonalj byli,
gako Qtec miš nebeský; chceš:li ale wědťti, po
které cestč k dokonalostč

byš pťťssel, ťtč w spisech

fw. Basilča a tam se dočteš: že, kdo k doko:
Ualostč přigjtč chce, přede wssjm le tomU hledčlč

má, aby dUssi swaU w swatém pokogč a w tichém
klidU držel. Nebo dusse mnohýmť starostmč swťd

skými zabawena, nenj 8 to, prawdu gasnč a
plnť widťtč. Pakli se ale dUsse nasse w swčt a
pozemskost ncponořj a paklč gč smyslowé rozc
tržčtan nečinj: rňda fama k sobě pťčchúzj, a
gjsaUc gedenkrátc sama U sebe: tUť fe snadno

l mysslenj na Boha powznňssj. Pťjtel Božj
wchč:zj neyraděgč do sebe k BohU swémU, noa
hrdú wssjm popUzowčmjm k tťlesnostč a toliko
toho se pťidržUge, čož geg dokonalegssjm Uťinitč

8 to gest.uTak
sčlm gednal,

Uččlsw. BasiliUš; tak ale také

onť fwčt i wssj slč:wU geho opU:

stiw a na anssť se odebral, abn bezc wssj wše
:ržitosti na dokonalosti swé pracowatč mohl:.
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Na tobč milý kčesťané nežúdú se, abyš opUu
rsřil domow a na paussť nčkam zassel: ale to
se požadnge wssjm prúwem, abyš aspoň rčmo
a na wečer wssecky starostč zemské z myslč wyc
razčl a oko dnsse swé do srdce obrcitil. Tam
nagdeš wsse napsúno, kdo gsi a kým býtč mčxš;
tam fe tč okúže celú pťčrozenost twú še wssjm,
což dobrého aneb zlého do sebe mč:š, w Uey:
gasněgssjm swčtle, tam Uzřjš žaznameUanaU wůlč
Božj, a naklonjš:lč Ucho dusse swě, Uslyssjš
zgewnč hlaš Púnč k tobč mlUwiti. Zdalč gsi
ale až posUd hledťl dUssi swau w pokogia mjru
Udržeti, zdalč gsi do srdce swého nahlédal a
zdalč gsiz něho wypnzowal nčxrnžťwostč a hřjchy

wymazowal, aby Hospodčn rúdw ňe wessel: to
samo srdce twé tč powj.
BowolBohU a měg pokog a skrze to bU:

deš mjtč Užčtky wýborné. (Job 22, 21.)
anňmjm
tobě, o člowčče, co gest dobrého č če:
ho Hospodin wyhledčxwú od tebe. Zagisté aby
činil sand a mčlowal mťlosrdenstwj a pečlčwč
chodil ď Bobem fwým. (Mčchečxš 6, 8.)
Kteťjž se bogj Púna, pťčprawj srdce fwé,
a pťed obličegem geho poswětj desi swých.

(Sirach 2, 20.)
GčxťBůh wssemohach: chodižpřede mnan,
a budčž dokonalým. (1. Mogžu 17, 1.)

uModlčtba.
Q Bože dobrotčwý! dúrče mjru a pokoge,Utiš
dussi mau a nedopausssčg, aby nňrclžťwostmi se zmj:

Sw. Basilia
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tala: ale propůgč, abych stúle na Tebe Pčma
Boha myslil, Tebe Ustawičnč mčlowal, Tobč
neUstčxleslanžil. stčť,
prosjm, taiěé mysl mau
a

okaž mč, co chceš, abych ččnčl; a co ččnčti

mňm, deo, aťswatč plnjm a zachowňwám, genž
gsi žčw š Kristem Ježjssrm a DUcheiU swatým
na wčky wčkůw. Nmen.
.
Na dmss:xj deU pťipadá také fwákek: W Samaij fd.
!šll ea, proroka. W Sirakuse sw. MarfčaUá, blstUpa, mur
ced njka. U Snesionů sw. mučedlnjků Balerie a Rusina. W
.skordUbě fw. mučcdlnjků Ynastasia, Fclt:c a Di nh, pannhe
W Konstautiopoli sw. Metbodia, diskUrna. U
uthmú sd.
Quřncřana, bistUpa. W ŘcckUsw. Julitth, pannh a mučcd:
mc a m.

g. sw.

d

15.

Žčwot sw. tha,

Modesia ax

KrefceUcie, mUčedlUjků.
N. 303.

Pamčxtka třj tčchto swatých gest w cjrkwč
welmi starél a slawnú; ale zprčxwy o žiwotU a
o smrtč gegich gfaU welmi negistč a poněkUď i
podezťelé. Gak sc podobň, bylo nřkolik mUčedb

njků gménem th,
načež když neystarssj spčsowa:
tcl žčwota fw. tha
slUssného ohledU newzal:
stalo se, žr což o wssech sw. thech sc wypra:
nge, konččněo nassem sw. thu gediné wyu
prawowatč se počalo. Y to wsse pokud možno,
tuto krútce wyložjme.

2.08
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Sw th pochazel z rodU wznessenéhona
dsirowč Sťcilskem w Mazaťe Geho otrc Hylaď
byl sice litým pohanem: ale th řjzenjm Božjmd
w

aUtlém grsstť oacholetstwj fpasitelné swťtlo
prawé wjry poznal a přigal. Mčlť totiž za
kognaU a chůwU Krescencči, o njž Hylaš ne:
wědčl, žcby křesťankaU byla; a ta č manžel gegj
ModesřUš snažťlč se wssemožnč w aUtlé srdéčko
fwěťeneho gim pacholěalka sjmč wjry křeskanské

zasjtč a .bedlčwč přstowati
swataU pracč

Ll Bůh

požehnal

gegčch; ncboť pacholjček sťal se

wzorem mrawnostč a mčlost Božj bwla 8 njm,
a když dwanactého roku dosčxhl, widťlo se na
něm, že mčx maUdrost wěkU dospčlého, a žc
obcowanj geho swaté gest, gako dokonalého křea
sťana. J nrmohla otce tagno zUstatč, že syn se
prčznúwú k wjťe gemn tak protiwně a opou

wržene, a powolaw ho, domlanal

mU wssen

možnč, abyj se wjry křesianské odřrkl, a gako
otcowě modlúm se klaněl. Yle mlúdeneček ma e

mysl w Bohu Utwrzenan, odpowčdčl řka: Ž
můg otčel kéžbyď také znal Ježjsse Krčsta, Boha
prawého, sona Boha žiwého a gako gú gemU
se klaněl. Qn gest ten berěmek Božj, kterýž
šnjma hřjchy swčta Za nasse wykaUpenj a za
nasse fpasenj byl wydún na smrt a Ukřižowčm
gest Zadné protčwenstwj, ať si gest sebe tčžssj,
newyrwe lúskU k nčmU z srdce mého.t TaU řečj
rozhnčwal fe otec welčce, trýznil pacholjka a koo

nečnč U wládare Baleriana ho obžalowal
se bohům wlastenským rauhá
x

že

Sw. tha.
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Balerčan domnjwage se, že mlňdence nč:
kolčka slowy č poslussnosti přinUtj, hrozil mU
tresty, gakýmč se dčtem hrozjwú: gak se ale

podčwil, když th

odpowřdčl, že raděgi wssea

liké muky ba č bolcstnaU smrt

ponefe,

než by

zapťel prawého Boha. Na ta slowa dal ho
Balerian Ukrutnč bičowati, an ale er na ce:
lém těle zedrňn a zkrwč:cen Zezu Krista o po:
moc a o posilu prosil: zastydřl fe wlňdař, že,
od pacholjka přemožen gest, a poslal ho opčt
k otcč nazpčt. Teď ho pokaussel otec, Ukrutný

Hylaš, nowým a prňwč ďúbelským způsobem.
Přčprawil mU totiž rozlťčné rozkosse a wefeťj a
žťjdil, aby bUgné dčwky pťč weselé hUdbč před

očima gcho rozličné tance prowňdčly a tčlchost
geho drčlždily; ale swatý mučedlnjk zawřew očč,
modlčl se w důwčrné pokoťe: dSrdcem skraU:
sseným a ponjženým nepohrdey b Pane!e A
Bůh nepřodléwal pokUssenémUmlúdenci w ney:
wčtssi potřebě ku pomoci přjspětč a posilnčti ho
že neklesl, tak že nestydatú xženskú, ťtelešž ho
mčla swésti, konečnč wyznala: Ze mlúdeneček

tento hřjchu gest nepťčstupný! au dModlitba,e
dj pjfmo fwaté, dkořjcjho se (pokorněho) oblakp
pronikú a dokUdž se nepťibljžj, neUtčssj fe, amš

odstaupj dokudž neopatřj Neywyšssj.e (Sirach
35, 31.) Když se sseredný utento obmysl nexťold
dařčl, rozsňpal fe nelidský orec na newinneho
mlňdence w mjře neywětss, a trýznil ho tať
welice, že ModestUď a Krescencia z wnUantj
Božjho Uzawřeli a tagnč hoz domu otcowskčho
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odwčsti a dalssjho mučenj, pokudby w tom byla
wůle Božj, zbawčti.

thwstaupil

8 wychowateli swýmina loď,

a plaroil se bcz odporU do Wlach. Lňska ku
Kristu Ježjssč Usnadnila mU rozlaučenj 8 rodie
či a š žwlastj, a tak přčstúli ssťastnč wssickni

tři w nynčgssjm Reapolském krč:lowstwjna přcda
hořj, ktcréž až podneš sluge předhořj sw. tha.
Zčadněho pokoge wssak ncnalezli. Neboť gsauce
plnč Ducha swatého zwčstoroali také obywatrx
lům ro tčch kraginách rojru spasitelnau, a že
obcowčmjnagegich
bylo sro.
Ucauhonné
a swaté,zňzra
a rže
zwlússť
modlith
tha mnobo
ů

na nemocných a ápqrúch se stalo: powstalčproti x
nčm i hned nepřčatelégména Božjho, anctrwalo
dlauho, a giž rozké:zal cjsať Dioklrcčan, prúwč w
tčch kraginč:ch messkagjcj, ge swňzati a na faud

pohnati.
Dioklecčan myslčl neyprwé, že mlčxdenrčka
sliby a lahodnúmi ťečmi přemluwj, aby esr wjry
Kristowy odřrkl, šhledaw ale, že slowa pochlr:
bnú w srdce geho lč:skau Božj planaucj wstau:
pčti nemohau, kúzal, by iš pčstamxy Modestem
a Krefcencičtěžkými ťrtězy se špautalč a do tU:
hého wčzenj fe Uwrhli, daufage, že snad tak
aspoň statnost gegich přrmůže. Wssak tyto nčxr
doby Ducha swatého stúly peronč U rojťc nex
wiklagjce se, a žalčxř obyčegnč kwjlcnjm a nč:řlecm

se ozýwagjcj, zawznčl tentokrňte chwalozpčwy
Božjmi; owssem žc připomjnali si slowa Npoa
sstola řkaucjho: dGakž slussj na Ewangelčum

Swothao
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.Krčstowo, obcugte; ncbo waim gest dňno pro
.Krista, abyste netoliko w nčho wťřčli, ale také
pro něg i trpělč.e (Fčlčp 1, 27, 39.) a opět:
dWčrnň řeč: gestližeť gsme spolu 8 Kristem ze:
mřeli, fpolU š nim č žťwť bUdeme; bUdemelč 8

njm trpčti, budeme také spolU8 njm kralowatč;
pakli ho zapřjmc, č onť nčxš zapře.e (ll. Tim.

2, 11. 12.)
Wida cjsař, že ani tjmto způsobem k žú:
danémU

cjlť nepřčgde,

odfaUdťl wssecky tři k

zňpasU 8 litaU zwěřj, a aby na smrti gegich
pčxsič se mohl, súm osobnč na bogťssťč se wydal.

Resějslné množstwj dčwčxkůse sesslo. J prawil
cjsať: :wačdjm, zdalis Bůh wúš moci bUde wciš

zerky mé wytrhnaUti!(( Načež sw. th
wčdčl:

djwatč.

odpoa

OPokognč chceme na zUťiwost twaU se

Z milosti Božj dostali

gfme ducha

sprostnosti a gsme tčssi gako holaubcč; nebo i
mistr nňš, kterýž nčxš wyučil, gest od přirozenj
dobrý, a kteřjž Učednjkygcho býti chtěgj, meegj

podobně býti tčssjazcelého frdce pokornj. Udě:
lUgeť těm, kteřjž geho gfau, tichost a trpěliwost
swaU; činj ge tichě co brrúnky w středU wlků,
proti njm zůřjcjch. Qn gest dobrotčwý a spolu
i wssemohaucj pastýř, gemUž owce geho nikdo
newytrhne. Gň nežčxdúm si déle žiwu býtč, ale
přece fe důwěřUgi, že šwrchowaný onen pastýť
můg přede lwy twými mne ostkjhčx!(( unu W
Boha daufúm, a protož nebudU se bčdtč,coby

mi Učinčlotělo,

šš, ď.)

(t. g. lidé fmrtrelnj.) (Zalm.
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Tak statnaU odpowčdj na neyweyš rozn
Brňžděn, pťikúzal we wztekn swém cjsař, aby litý
1ew na swaté tyto mUčedlnjkn se pUstčli; ale
lew, gehož ťročmj lid se děsil, lehl si gako lichý

BerňUek k nohčxm gegich. ij
zúzrafem se zaa
twrdilo srdce cjsaťowo mnohem che, tak že kúzal
ohnčm ge mnčitč. TU naplnili katané kotlc
olowem a smolaU, rozdčlali pod nimi oheň, a
když wsse klokotem se sskwaťilo, swleksse tha
a pěstaUny geho še ssatů, whodčlť ge do nčg.
Wssak gako nčkdy tťč mlčxdenci w ohniwé pecč

chwňlU Božj prozpěwowalč, tak podobnť swatj

th,
ModestUš a Krcšcencča welebili Boha
chwalozpčwy a neporusseni z kotle wyssli. ijto
zázrakem

pohnUl sse lid k autrpnoesti a mnozj

wolalč: anssemohach

a welký gest Bůh kře:

skanský!e TU se Ulekl nesprawedliwý cjsař, a
Boge se pobaUřenj lidu, kčxzaltyto tťč mučedlnjkn
opčt do žalčxře Uwrcč, a aby tjm dřjwe Umťelč,
ukrUtně bičowati a dřjti, že až holé kosti wio
dčtč bylo. A w těch mukč:ch wypustili

wssicknč

třj dussi swaU, rokU 303. Gedna néxbožnú žcna,
gménem Florencia, wykaUpila od žaláťnjho mrtwčr
tčla gegčch a oochowala ge poctiwě.
Swatý Wčxclaw dosřal rameno swatého

tha

od cjsaťe Gindťicha l. w Erfurtě,

a

wystawčl pod tjmto gménem chrúm Pánč na
nyněgssjm hradť Wražském; cjsať Karel ss.
ale dostal r. 1855. w Paoii ostalnj swalé
lělo téhož mUčedlnjka Božjho, a wystawěl na
tomtéž mjstč slawný

chréxm Pčxnč, w kterémž

Sw. thae

2.zZ,

fe za welkým oltáťem w zwlússtnjm oltúři pw
dneš tyto drahč ostatky Uctčwě chowagj.

Nozgjmňnjsl
Slysselč gste křesťanč, ro sw. th
prcxroj,n
řka: že kteřj učednjky Kristowúmi býti chtj, žsz
celého srdce tissj a pokornj býtčmUsegj? Kdybyd
se wúš někdo lúzal, zdali také Učednjky Kristauu
Ježjsse býti chcete: nepochobUgi, že každý z wcišd
řekne:, že Uťednjky Krčsřowýmč netoliko býtču
chcrte, ale č gimi gste. Nuže, gsřeli prawýmix
Učrdlnjky Krista Ježjsse: proč mnozj gednčxte8 bliž:

njm taktwrdč a Urpntnč? proč ho tolileprokljnňte,
když wúm ubljžil? proč mu tolik nadúwúte a
spjlňte, když wúm po chUtise nezachowal? proe
tolik zuřjte a se wztěkúte, když se wsse tak ne:
dařj, gak si toho žčxdeite? To gest tcdp ta tč:,
chost, kterauž .skristuď od Učedlnjků swých žčtdčx,
an dj: :,Učte fe ode mne, Uebo gsem gú tťchý

a pokorný srdcem,e že negfme š so, nic proti:
wného snésti, že neUstále bauřjme a twúř „hnč:
wem přikrýwáme? to gest tedy ta tichost, že z
očj ssjpy zůťčwosti, střjljme, gazykem Ustrasseného
b,ljžjcjho že porčxžjme, a prUleama a nohama swé

wzteklosti pomaháme? Q bratřj, w tom gste
welmč na omle. Ten gediné gest tichým, kdož
neznčď ani hnčwu anč mrzutosti, ale wsse tjsse
fnússj, nikomn se neroysmjwň, nikoho k hnčwU
nepopoznge, nikomU nesskodj, aniž sskodťti nmu
zamehsslj; :,tč gsaU tissz,ex prawj sw. NugUstin,
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kteřjž zlomoslnostnem Ustupugj, newzdorngj z!čmu,
ale zlé dobrým přrméchags.er N protož chccteolů
bratřj , nrawými Učedlnjko Krista Zežjsse búti,
gakým sw. th byl, choďte často le nřmu do
sskoly, a on waš nřjkladem i slowy tichosii a
pokoře nančj Wrsskeren žiwot geho qrst obra:
šem neykrasněgssjm lichosti, a protož waď take
oobjzj, abystr od nčho fe učťlť, že tichým a po:
korným srdcem gest; nebýwcyte zuťiwj gazylecm
swým, ani gako lew w domě swém wztekagjce
se a podwracngjce domňcjswé, a utiskUgjcepod:
dané sobč; (Sirach 4, 34. 35.) ale žčxdnú řeč
zlčl newychčxzegž úst wassich . . . a wssclťgakú hoř:uu

kost a hnčw i rozlobenj sei křčk i raUhňnj buď
odgato od wúš še wssj ginaU zlostj; a ďuďte
k sobč wespolek dobrolťwj, milosrdnj, odpausstěn
gjcr sobě wespolek, gakož i Bůh skrze Krista

odpnstčl wamer

(Efeš 4, 29uu31.)

Tťssjdeditibudau

zemč a kochatť se budaU

wemnožstwj pokoge (Zalm 36 11)
deowčď

měkka skrocuge hnťw,

ale řeč

twrdčx Zbuzuge prchliwost. (Přjsl. 15, 1.)
Synu w lichosti skutky swé koney a nad
slčxwu lidskau milowún budrš. (Sťrach 3, 19.)

leečle

se gafo wywolenj Božj, swatj, w

stťewa milosrdcnstwj w dobrotiwost, pokoru, mjr:
nost, trpčliwost. (Kolofďe Z, 12.)
Maudrost, kteráž gest 8 hůry neyprwé zau
gisté gest stydliwa, potom pokognň mjlxnú doa
wolna, plna mčlosrdrnstwj a owoce dobrého,

nesaUdjcj a bez pokrytstwj. (Jaf.

8 17)

Sw. tha.
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Modlitba.
Wanc Bože, Qřče nebestý! propůgč mim
na přjmlUwU swatých mUčedlnjfů tha,
Moo
desta a Krefcencie ducha richosti a poťory, byu
chom nčasledngjcc Krčsta Ježjsse, Syna Twého,
negcnom wssclikau kťčwdn trpřliwč snňsseli, ale

i blsžnij

wždy dobré přúlč, wljdnč š njm

gednali a w ničem mn unenbližowali.

Nauč

nčaď také, prosjme, prawé pokoře, bychom osobě
wyfoce nikdci ncsmeysslelť, wssač zlého wsseho
Uenšwidčli a pro lčaskUk Tobč rúdi a ochotnť
wsse to konali, což Tobč milého gest a přjge:

mného; skrze Krista Bčma nasseho. chn.
Téhož dne :

Žiwot sw. Faciana DUla, mnčednjka.
R. 236.

Kdy wlastnč sw. Tacčamlď, wůbcc gm
DUlaš zwaný, pro .skrista Ježjsse krtw swau
wycrdil a Umťel, ď gistotaU je nedň určiti; že
sc lo ale stalo oťolo rokU 236., wclmč se prawe
dť podobčx. Toho čan
wlčxdl nad Cčlicťi

Marčmuď, krulý proliwnjk křesťanů. Ra geho
lozkaz mufelč wssickniaUťednjci po kťesťanech slj:

diti, a když nčgakého nalezli, na sand geho sta:
wčtč. Takto byl také sw. Tacianuď Bnlaď
w mčstť Zesirům w Cilicič wypátrčm, a když
Ma:ejmnš
do toho města pťissel na saud,
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geho postaweu. Byl ale DUlaš mnž bohabogný
a sprawedliwý, o gehož rozssafnosti a sprawe:
dlnosti i neyzarytčgssj pohané chwalné swě:
dectwj dúwali; klerýž na saud weden gfa, fe

modlil: :Krčste, Synn Božj, Pane milosrdný,
ty gsi prawťl skrze ústa Dawčdowa: Nozssiř
ústa swčc a naplnjmk ge. Ty také prawjš w
Ewangelijch: Nemyslete, kterak aneb cobyste

mluwili. Sessli tedy, b Pane, nynj angela
fwého, a dey mč ústa otewjragjcjmu wýmln:
wuost, abych wegda kbezbožnému Marčminowi,
grho bezbožnost zahanbčl. Co se týče muk, těch
se nebogjm, mage tebe pťed očima, a rcid tělo

swé wlčxdaři wydcim. Řehoř erydúmolč tělo
swé k mnčenj, zač bUdU mocč býti konlnowún,
gaké rúny okúžč Pčmu mému Ježjssč Kristu,
na kteréž bydon hledč milosrden mi byl a hťj:
chy moge mnč odpustčl.e
Po

těch řečech stěchlč mU wogjnowé

plčxssť,

a šwjžjcc ho postawilč před wlčldaře. chidať
se ho teizal: gakby se gmenowal,

co ge za kraZ

gana, z gakého rodU pochúzj, a co ch.
Na
ty otázky odpowjdal swatý: wSlUžebnjk gsem
Kristůw; prawé gméno mé gest TacianUš, lid
mne ale Uazýwú DUlaš. Pochúzjm z Cilčrče,
ze městečka Wraetorč, gsem rodu sslechtčckého a
giž od dětinstwj křesťanem.e Když z rodU ssle:

chtického gsi, prawil Marčmnš,

ýodrob se tedh

žčckonům cjsařským, gdč k bohům a obětUg gčm,.

bychom my takě tebe ctjti mohlč, ty pak abyš
:t cjsaře slčxwu a důsiogrnstwj nalezl. Nle fw.

Sw. Faelana Dula.
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Dulaš odpowčdčl: :Poctiwosti a důstogenstwj
zanechte sobč a tčm, kteřjž Boha neznagj. Mne
wssak chraň Bůh, abych prospjwal w nčktcré
wěci mčmo we wjťe Púna
nasseho Zežjsse

Krista.t

Wida MarimUš stúlost geho, kúza ho na
skťipec natéchnaUti a ostrými metlami mrskatč,
dokUd by se od swé possetťlosti (gak wer křesťann

skau nazýwal), neodwrátil. Y wssak Dulaš
mage Krčsta na mysli, nezdúl fe bolesti trpěti,
než modlň se a djky Bohn wzdúwal, že Uznčm:x

byl za hodného, by

pro gméno Božj trpťl.

Wlúdař se mU posmjwal, aUssklebnť se tčlzage:
.Co mU asi KristUš prospjwú, anť na celém

tčle zedrún gest? :Co mi prospjwa? prawil
Dulaš! Zdaž nedj swatý aposstol Pawel: že
nebýwú korUnowún, lečby ťčxdnč bogowal?e
Tedy zmrskún gsa dosúhneš korUny? túzal se
opčt Marimuš, a pak doložil: :Nchu gak gsi ty
possetilý, že w člowčka na křjž pťibirého wěřjš.e
:hNno, odpowčdčl sw. DUlaš: BřemohUnli dneš
.ďábla a tebe bratra geho, dobUdU koruny wččné.
Řeknť pak, co gest maUdřegssjho, wěťčti w člowěka

ukřižowaného, to gest w Boha .žiwého a pka:
wého: ččli w kameny a w dťewo, w djla rUk
lťoských?e

Tato ťeč rozhněwala Marima welice, č
tupil zato a hanřl Dula, že se opowažuge Bon
hům wlastenským se rauhati, a když tento wý:
mluwným gazykem ohawnosti a mrzkosti něktea
rých pohanských bohů ljčil, kč:zal bo w hnčwu
Žlwotp Swatčeh. Ul.

10
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R

swém neyprwé na znakx položčtč a w žčwot bjlč;

pak alc na zžhawém rossti palilč Nn ale tyto
muky w Bohu utwrzenan mysl swalého muže
nemohly oblomčti ani k zapřrnj wjry geho přču
nUtčtč kazal ho wladať do neytťžssjhowězenj Uwrti
a přjsnč zakazowal wssem oblewy dosti malé
mU ooskytati J byl tedy do hlUbokého wězenj
Uwržrn, a wazbau tťč staulčber tťžkau sewřen;
wssak duch geho nedal se špautatč, ale Bobn
se powznesw wrlrbil geg, a prosil aby .bťh mm
čedlnictwj dokonati mohl. Po pčti dnech kúzal
ho MarimUš opčt postawčti na saUd, ale wida
že auplnč

zdrécw gest,

a žčxdné rciny na tele

geho k nalezrnj nenj, počal žalúřnjmn hroziti,u
že tak sspatnč k rozkazu geho fr měl

TU po:

zdwihnUw Dnlaů hlafu řekl: dPossetilý wlá:
daři, wčzčž, že Krťstuš můg mne Uzdrawčl a k
nowým mUkňm šchopného Uččnčl, abyš poznal,
že Bůh nčxš lékařem gesi, kterýž lidč nadčgč
swaU w nčho kladaucj zčxzračným zpúfobrm
Uzdrawugr, gú pak abych dwognčxsobného mu:
čedlnčctwj dossel, ty alr dwognňsobných trestů

na wěčnosti Kdybyš ty byl podobné ranp prd
Npollina swého nesl, wťď, že bp tě tak byl neo

zhogtl, gakož mně Krčstuš zdrawj nawratill(:
Tčch lrpkých řečj nemoha Marčmuš snésti, weu
lrl pochopům, aďy ostrýmč hřrby tčlo swatého
muže brúzdťlč, rčmy nryostťegssjm octem zaléwali
a konečnř střepčnami dřeli, a to an se ukrutnč
dělo, sňmxmlUwil k nčmu, aby aspoň nynjbohy
wlastenské a moc grgčch poznal; xxaleDulaš

Sw. Fariáuň :knla.
modlil se ťka: :Ježu
swému

pťjtomen:

Ng

Kriste, bUdiž služebnjku

eyhle na hřubetěmčm kowalč

hřjssnjcč, prodlaužili neprawost swan,e a obráu
tťw slowa k wlňdaťi prawťl, že chcelč, také osta:
tnjch bohů ohawnostť a xmrzkosti mU popjsse,
začež nlU MarčmUš čelčstrozbitč a hnúty poléxe

mati dal..Nic méně mluwilDulaš řka: dProč
se horljš,

když o mrzkosiech bohů swých slyssjš.?

Můg Bůh gest prawý Bůh,

kterýž pro náď

člowěfem se stal, pro núď Ukřižowán i pohťben
gest; 1terjho dnc ale wstal z mrtwých a sedj

na prawia the,

a přjgdew ohni, aby zahnbil

bohy lwé.e To slhssc Ma:čmUď: Wčdjš bezbož:i
njče, ťekl: že tnkečjty dwa bohy mňš?

hřeš, odpowčdčl Dnlaď,
bozjch: ncluokuTrogice

me.e

!,Re“:

a neblUď mluwě o dwau
gest, kteréž my le klanjn

Tedy máš i tři Bohh, prawil zaš uwlěxa

dař. :,Yno, Trogicisc klanjm, wece DUlaš,Troc
gicč wyznňwňm. Wřřjm w Boha Qsce, rwyznč:x:
wčxm Bohcxd syna, a klanjm se Bohu DuchU
swasémU.
Nrbo gako: txy člowěk gsa ťečřmúš,

tak čxBůh thc
wssemohaucj mčc Slowxo saná
statné a Ducha swatého Y ten Bůh nč:š stwox:
ťiw prwnjho člowřka dle obrazn swého, wdechl

mu dnchažswotaapostawil ho w ragi Potom
snažil se satanaš člowčka k přesiauprnj zéxkona
Božjho přemřtčxea swedl ho. N poněwadž xBůh
d.jlo, kteréž bhl učinil,

kteréž alxejkleslo, opět zdwixp

hnxaUtč, a co zablaUdilo, na cestue prawaux
Uwésti chtčl, seslalSynax:fwého,xdto gest Slowo.č
Zl:rlo Slowo Božj pťebýwalo: w žiwote efwalé
10ckjr
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panny a z nj fe narodilo, skrze kteréž súm Qtec
swčtu spasenj dal.c Tedy plodj gakési Slowo
muže? lčxzal fe Marimuš. dTy nechúoeš, od:
powčdčl zaš Dulaš, tagcmstwj Božj; kdybyš ale
poznal moc Boha wssemohancjho, wědčlbyš, že
klerýž člowčka z prachu Učinil, kterýž Utwrdil
zemi nad wodami a klerýž nebesa Upewnil, kter
rýž wesskerý fwčt stwořil, že ten súm Kristnš
gest. Neboť, an přirozenost lidskú Boha widčti
nemůže, wzal na se onen milownjk člowčťenstwa
z lúsky k nám člowčťenstwj: aby gakožto skrze
prwnjho člowčka fmrt na swět přčssla, tať také

skrzegednoho člowčka,Púna nassehoJer

Krista,

nňm dostalo se wzkřjssenj z mrlwých.e Co to
mlijš,
tčxzalfe teď wlňdač, bude také wzkřjr

ssenj z mrtwých? onssem

odpowčdčl Dulaš,

neboť gakby mohl Bůh saUditi swět, kdyby se
mrtwjnewzkťjsili?e Toto Učenj o saudU bUdaUu
cjm a o wstúnj z mrtwjch znechutilo se wlčxdaři
zastaralému w hřjssich, č prawil: Nechci, abyš
mi che o těchto wčcech déle mluwil: ate
nech núš, ať mrtwj zůstaneme, až Umřeme.

oBrade

meiš, prawčlna to DUlaš, že mrtwj

gste, nebo kteťjž w mrtwé modly wčřjte, nepři:
gdete nikdá k wzkřjssenj žiwota, ale k wččnému
zalracenj.
Wssak wesskeřj lidé musegj státi na
saUdU Kristowu a z tobo, co Uťinili, aUčet dúo
wati.e Bo tčch čečjch musil sw. Dulaš opčt do
wčzenj. DrUhého dne kúzal ho Ma:imúš
opět

powolati a nemoha domlauwúnjm nikterak ho
přempcč, welel, aby se mU w úfta krmy a wjno

ew. Faciaua Dnla.
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modlám občtowané dáwaly, mysle že ašooň tjm
způfobem statnost geho přemůše. Lln ale sw. Du:
laš dokleidal, že toto nčlsilj niktcrak mU ansskodj
a dUsse gebo sr ncposskwrnj, byťbn icelý zlořea
čcný oltúř obmyl a pomege w ústa mU wlil:
tU ho dal na slaUp powěsiti, a až do žťwšho
dřjti a čelist UtrhnaUti, a konečnč tak hrůznč
Zedraného opět do žaláťe Uwrcč, a když na to
oo Tarsu se nawracowal, mUsilt wssicknt zagatj
čřesiané za njm a núsledownť i sw. DUlaŽ.
Sotwa ale aš nčkolčkhonů cesty Urazčli, sional
Dulaď a tťlo geho bylo Uwrženo do řeky, do

Zaphyrie tekach, a tam wywrženo na sucho,
ktcrémž kčesťané nalczsse, an psi ge opatrUgja
stťežjp wzali ge a w mťstč rodinném Prétorim

pochowali.

Nozgjmúnj.
Tak gako MarimUš o wjťe nassj katolické
mluwil, že gj neznal, tak podobnč zwlússtč Uynj

mnozj smeysslegj a mlij.

Tito bezbožnjci nen

magjce sami žúdné wjry, wssemožnč takě giné
lidi o wjrn, q neydražssj poklad gegich pťipraa
witi UsilUgj. Q bratťe milý, newčř gim, ba anč
gťch neposlaUchry, když se twé wjře rauhati bua
daU. Newčť gim, když lichýmč důwody bUdau

twrditi, že wjra katolická gest wjra neprawá
a blUdnú, že KristUš Pčm nenj Synem Bošjmp
že aposstolowé bylč podwodnjci, že co cjrkew
fwatú Učj, žc gest wťc gen smyfslenč:, kterúž pťed
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rozUmem neobstogj, .že ;tagemstwj xfwaté wjry
nassj od paoežů a duchowenstwaš. gsan wymyu
sslenč: z.anhě chtiwosti ziskU a žúdostidwlúdy,

a co podobněho che. Pro Boha, prosim wáď,
newěťte tčmto bezbožným rauhačům,

xnewčřte

těmto nowomodnjm pohanům! erU

nassi kau

tolčckau zapečetili a ztwrdilč nesčjslnj mUčedlnjci
krwj swau, čjm pakaale ztwrdťlť tčto nowomo:
dnj Uohané swaU newěrU a raUhawé řrčč fwé,
abychom bezpečnč .gim wěřčti mohli? Bťčssťč o
swaU čcst aneb uo swépdůsiogenstwj? Nepřisslč,
ale wyhlcdúwagj slúwu a poctčwostč zcmské.

Ztratili swé důchody aneb gměnj a zbožj? Nr:
ztratilč, ale chtčgj oomocj swé newěry xzbohat:
naUri a na swětě dobře se mjtč. Položťli žiwot

swůg za newěrn swan?

Neooložilč,jale chtěgj

newčťjce w Krčsta Ježjssr wsselikým něxružiwo:
sřem, ba i howadské tělesnosti swé beze strachn
a bez búzně howětť. Kde nenj wjry, tam nenj
búzně, kde nenj bňžně, tam panuge neswědomi:
tosť, tam UfrUtenstwj; xtam bUdcš darmo hle:

dati swobody, neb ncnaležneš než otroctwj. Q
kéžby gedenkaždý z nňš prawdu tUto poznal!
oč žeby pewnč stňlwc wjťe, oč žeby pro swau
wer

swataU rúd nasiadil wssc zb“ožj, ba ix žčwot

swůg; xteď

aleeu radčgč otewjrč:me

Ussi i srdce

ranhačům swaté wjry„enež hagitelům cjrkwe,
teď,núm milegssj, kdož swataU wer prznj, než
wčrný slUba, kterýž slowo Božj hlúsú;. ted spjsse
wřkjme i ty neypossetilegssj búchory a lži„o du:

chowenstwU a cjrkwi, Ucž prade

neypodstata

ew. Faxetnňáx:dula.
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něgssj důkazy UtwqenaU! BohUžele že tomu tak!
Co gest ate tčto lpředxorčlrcxnostť
pťjččnaUeť “Což
giného, než hrdost lidska a hřjchy zaslepene oči,

gakož sw Zan pjsse řka: :Tentoť gest saud:
že swčtlo pťisslo na fwčt a mslowali lide che
temnosti nežli swětlo, nebo skutkowé gegich bylč

zlj.e: (Jan Z, 19.)
Bdťte,

Protož

stůgte U ijře,

neyle a posilňte se

zmužile sobě počj:

(l 16 13)

Hleďtež, ať waš žadný neoklama maudrostj
swěrskaU a marným podwodem dle Ustanowenj

xlidského, dle žiwlů swťta, a Ue dlr Krčsta.

(Kološ.0e, 8)

Gestlťžeť kdo ginať Učsanepowoluge zdra:
wým rečem Púna nasseho Zežjsse Krisťa, kterčž
grst podlé pobožnostť, lakowýť gest pyssny, nic
mUměge.

(j

Tčm. 0

Z šú.) e á Mx

Nechte gich: flepj gsaU, wůdcowe slepých:
a Uowedeli slepý slepěho, oba do gňmy Upada

nau (Mth 15 14)

M od l l t b a
Či

j

E

ť

x

x

Q Panc JežjssčKriste! mistťe a učiteli Uňš
nebeský, oswčt prosjme mysl nassi a wyuč nůď

swaté wůlj swé a wer prawaU Utwrď w srd:
cjch nassich, abychom giž che nebyli gakoldčtč
zmjtagjce se a netoěilť se každým wčtrrm Uěenj,

kttrýmž clsytrost lčdska oklamatč nč:š a w blud
uwrcč zameysslj; než pwpůgčx,šxabychom bdělť a
pewnke stúli u wjre a nebylč tolikol poskuchači,
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nobrž i plnitelé swatého UčenjTwého, ktrrýž žčw
gsi a králUgeš na wěky wčkůw. Ymen.
Dnea se gesstě fwětj swátek: W Dorostom sw. Hesh:
el;ia, wogáka a mučedlnjkae
.skordUběfw. Renildh, mučedb
nice. W Balmiťe sw: mučednic: Ltbte, !eonidy a EUtropie.
U Balenťanů fw. Landelina, opata.
BlrperUsw. lerahama,
wyznáwačc. W Neapoli fw. Fortlmata, biskupae W Badowč
dlahosl. Řehoťe, Ludwtka. Barbadigo, kardtnála. W Racex
burce
Zaftteda,
a m. g.blkxhofl.
w.

biskUpa ze zúkolw BrčmoUstratskěho

16.

Žčwot sw. Bemm, bčsknpa
Misscůskěho.
R. 417.

Sw. Benno, syn hrabětr Bedťicha Bnlu
lenbnrǧa a manželky geho Bezely, narodil se
rokU 1008. w Hťldešhcťmč. W patěm roce
wzal

pacholjka k sobč přjbuzný

geho

biskUp

Hildešhečmský, swatý Bernard, a dal ho wyu
chowati od opata w klússteřc sw. Michala Wč:
ǧera, muže wědomostmi a ctnostmi slawného.
Wiǧer rozsjwal opatrně a sstčdťe sjmě prawé
ctnostč a Učenostč w dnssi pacholjka

bohatč nan

danau, a proto i tU radost měl, že ssťastnč
se Ugalo, kljčťlo a rostlo a naděgť bUdilo, že
swým časem hognč owoce wydú. Z té přjčťny
zamilowal si bčskUp pacholjka welice, rč:d ho
mjwal U sebe, a zwlússť w poslednjch pčtč leu
tech žiwota swěho, kterčž skoro wssecky na loži

w nemoci strúwil, wyrážel se Ua nrwinné wca

Sld. Bklllma
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selosti mlúdencowč. N wssak č
dobrěho zjskal w obcowňnj š
stařečkem; teď mohl na wlastnj
kreisnň to rtnosť bohomyslnost a

Benno mnoho
chorým tjmto
oči widětč, gak
gak weliké sjly
nčcm dodčxwčxw Utrpenj nassem. MaUdrčl slowa
swatého bťskUpa k búzni Božj napomjnagjcjho
zarola se tjm hlančgi w dussi núbožného mlč:e
denečka, čjm déle pozorowal že slowa še skUtky
geho w neylcpssjm gsan saUmčrU. u :,Mezi
množstwj starců macudrých postaw se a maUx
dr,ostč gegčch z frdce připog se, aby

každé wyx

orawowanj Božske (t. q. o BohU) mohl slyo
fseti a pťjpowjdky sřarců ak neminan tebe A
Uzťjšli mUže rozUmného, w gitře knčmu wydey
fe, a stUpnč dwéřj geho šchoď noha twae (ťasto
k nčmu pro nauťenj choď.) (Sirach 6, 35.36.)
Léta 1020. Umťel biskup, sw. Bernard.
Gebo úmrtj dotklo se autlocitě dusse zbožněho
mlč:deneťka tenkrúte prěawěu1: let starého, welmi
bolestnř a wzbudilo w nčm pťedsewzetj, swěta
se odřjcč a gediné slUžbč Bána Boha se zaswětitť.
NUmysl tento se ode dne k dni w dussi geho

upewňowal a utwrzowal. Když dospčl Benno
w mlčxdence garého a na rozcestj přissel, že staw
si mčl něgaký obrati, to gest,. že si mčlxcestU
wolčti, na ktcré by kU krčllowstwj nebeskěmu
krčxčel,onabjzel ho otec, aby fe š gistau urozeo

naU a bohataU pannaU zasnanil,

a nežby

aUřadU nčgakého dosúhl, wyťúzal éimu zname:

nčté roěnj důchody. Nle Benno, kteréhož hon
bofý a zbožný cit maUdřegssjm Učinil nežligeho
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opatrný a chytrý otec byl, nechtčl do stawu
wstaUpiti, nežby se dčjwe š Bohrm poradil,
a to zwlňssť, an zčldné chutč k stawU man:
žclskémU nemčl. J žčxdal tedy otce aby ho do
stawU toho nenUtil, žc gesstč přjliš mlad gest,
a dostatečných let nemň, k čemUž také otec pro:
zatjm pťiswčdčil.
Mezi tjm čafem Umťel hrabř Bedčich a
Benno, w gehož dUssi taUha po klčxssternjm ži:

wotě w žčwý plamen se zňala, wstaUpil š po:
wolenjm bohabogné matky do klč:sstera fw.Mi:
chala, a gfa star 18 lér wzal na se odčw zú:
kona Benediktinského. deoby
mne Uposlechl,((
prawj wěčnčxmaUdrost, :bez strachU odpočjwatč
bUde, ahognosti požjwati bUde, zlého se neboge.e

(Pťjsi. 1, 33.)
Mladý Benrdiktin zachowňwal wěrnč sloa
pjsma ťťach: Pťemýssli o pťikňzanj
Božjch a w rozkúzčmj geho neyche Ustawččný

wa

bUď:

a onť dč: tobč frdce, a žčxdost maUdrostč

dčma bUde tobč.e (Sirach 6, 87.) Z oddal se
horliwosťj ncywřelegssj na sstUdowémč pjsma
swatého a spisů swatých otců, k tomu modlil sc

Ustawičně, rozgjmalsiwelikost Božj, bdčl, postil
se a ginčxk gesstč fc mrtwťl,

wčda

owssem, že

sstUdowúnj fnadno a daleko od prawého cjle
Uúš zawede a srdce wyfussj, prúzdnili gsme
zbožnosti a bohomyslnostť. Můžeme owssem
mnohými wčdomostmi ozdobenč býti, proto alc
nťc ménč šchúzetč nčmt může wyšssj fwčtlo žčwota.
W pčt a dwacčxte“m roce byl Benno na

Swo Benna.
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gčxhenstwj a w třčdcútém na kněžstwjposwěcen.
Yčkoli fe od té doby, co do zúkona wstaUpil,
ččstotau dussea newčmlostj srdce stkwčl, zdwogil,
co mslost Božj w swútostť knřzstwj na něho fc
wylťla, horlčwost swaU, a stal se wzorem a přju
kladem wesskerémUdUchowenstwU. Bylo Ua nčm
widčtč hlubokaU pokorU, a ocholnaU poslUssnost;
byl ke každémU přjwčtťrúý a wljdnú, w pro:
tiwenstwj trpčlčwý a tčchý; milowal chUdobU a
ponjženost Uad wsse pomysslrnj, dusil a mořil
w sobč wesskeraU nč:rUžčwost wssj silaU, a ačkoli

k jobč byl tUhý a přjsný, milowal nčc méně
bližnjho š celaU dufsi, a kde mohlrčxd mU po:
mňhal.
K oltčxčť Púnč krčxčel gen 8 čťstýma
rUkama a nepřinčxssel BohU občr mssť swaté
nikdčr, lečby gč prwé bol skropil slzami lčlsky,
wděčnostť a skraUssenostč.

Benno byl prúwě čsyry roky knězem, an
opat klússtera sw. Mčchala Ndalbert Umřel, a
bratřčBennona na geho mjsto dosad.ili. Ze ale
blubokcec pokora

geho š tak wznessenaU důstog:

nostj frownati se nedala, Ueustúwal bratrů proa
siri, aby ho toho břemena zbawťlč, až se i
žčldostiswé aUčastUým stal. Rad nčho nebnlo teď
žadného blaženěgssjho člowěka na swťtě; samota
klňssternj zdúla se mU nebem býti a modlčtby
a rozgjmánj a sstUdowánj byly mU rozkossj ney:
sladssj. Nlr Uetrwalo dlaUho, mUsil chtčg nechtťg
zamčlowanaU samotn opnstiti, a žr byl mužem

w báznčBožqutwrzeným a kzprawowňnj dufsi
lidských nad mer schopným, také spasenj bližnjhod
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na starost si wžjtč. Téhož času totiž wystawčl
ncibožmš cjsař Gindřich ul. w Ǧoslarech welmi
ťrčxsný a ncidherný chrcim a založil U něho
klčxsster pro kanownjky, do kteréhož mUže uwedl
w celém Nčmecku wčdomostmi a zwlčlsstč neam

honnostj adokonalostj žiwota neyslawněgssj.stať
žúdal, by také Benno do ústawU tohoto wstaUpil;
on wssak nechtč se nižčxdným způsobem 8 za:
mčlowanaU famotau klčxssternjrozlaUččti, odpjral
žúdosti cjsařowč tak dlaUho, až mU konečnč papež
Leo lx.e, kterýž prý chrúm Goslarský poswčtil,
přčkčxzal, aby netoliko žňdosti cjsařowč zadost
Učinčl, alc i zprčwa sskol přč klússteťe žaložených

na se wzal. Sedmčxcte lét zprawowal Benno
sskoly tyto. W tom čase způsobil Učenostji do:
brým přjkladem newýmluwně mnoho dobrého.
Pod geho starostliwaU rUkaU wycwččili a wzdřa
lalč se mUži neydůmyslnčgssi a bčskUpowé neya
hodnčgssj.
Brobosstem w tomlo kanowčckém klcissteťe

byl welebný knčz Hanno,

kterýž š Bennonem

w těsném přňtelstwj žčw gsa, stegného 8 njm
byl smeyfslenj, a gako on zbožnostj a nemndlea
naU horlčwostj bratry ku crnosti a kbčxznč božj

wedl. Léta 1055. stal sr Hanno arcibiskUpem
Koljnským nad Nýnem; a po fmrtč cjsaťe Gin:
dřčcha lll. za čan Uedospčlosti syna geho
Gčndčicha M. wlňdaťem a zpráwcem celého
mocnčxčstwj. Hannoe znage wssestrannan wzděa
lanost pťjtele swého a kťesťanskqU dokonalost,
whchwalowal ho U dwora cjsaťského, a takč

Bw. Bemla.
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toho dowedl, že k welkémU zisku cjrkwe swatč
na„ uprčlzdnčnaU stolici biskUpskaU w Mjssnč
dosazen byl. Benno zdrčxhal se sice w pokoťe a

w skromnostč swé w tak szessenaU důstognost
se Uwňzati, a tak welkého zodpowjdémj na se
Uwalitč, an wssak mU přjtel domlauwať a dou
klčxdal, že Bůh mu nepropůgččl eak welčké dary,
aby se w famotU klússternj Uzawjral, nobrž aby
ku blahu člowččenstwa gich Užjwal, podrobčl se
konečně a w nadčgi, že nécrodům modloslužebu

Uým, zwlússtěSlowanům, spasitelnaU wer bUde
moci zwěstowati, dal se rokU 1066. od Werm
hera arcibčskupa Děwjnského (MaǧdebUrského)
poswětčti a bez odkladU do biskaosťwjx fwé se

odebral. Ofadnjci ho ijtali

š srdečnaUradostj.

Když do kostela wessel, Umrhl se u přjromnostč

neščjslného množstwj na tnňř a za dlaUhaU
chwjli se modlťl, pak ale sebraw se, zpjwal
slawnaU mssi sw., držel kU lidU a dUchowenstwU
rúznaU a zbožnostj oplýwagjcj ťeč. Wesskeren

lid byl až do neyhlnbssj utroby pohnut, a když
kU konci řečč rUce a očč k nebesům zhwihna

se

modlil,x aby Hosoodin swaU milostj ho posilnit,
prúcem geho a prácem dUchowenstwa žehnal, a
wesskerý lid skrze swatau wer poswťtčl a spau
sil, bylo každé oko slzami zalité.
Sw. Benno dokázal slowy č skUtky, že
zaslanžil che Uež kdy giný biskupem býtť. Praa
cowal dnem a nocj na spasenj swéýo stádce,
Bdťl nad njm š neywťtssj pilnostj, aby wssecky
potčeby geho seznal, prochňžel každoročne osadu
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swau, a kde co bylo, pořúdal a ťjdťl. .Kúzal
Ua každém mjstč famž přisse!, a mohutnými
slowy poslúchače na stezku ctnostť wedl a we
wjře fwaté Upewňowal. Na geho kúzam při:
chúzjwalo drčlhné množstwj lidj a gelčkož ťeč
geho wychčxzela ze srdce plného wjry a lčlsky,
wnčkala opčt hlUboko w frd,ce poslúchačů třeba
zatwrzelých a plodťla hogné aUčinky. Geho obco:
wčmj 8hodowalo se anplnč še slowy geho, a
kdo na nčho pohlédl byl l hned citem Uctťwostč

progat. szlússlě

ale stfwčla fe dobroděgnčxmysl

swatého bťskUpa a geho sstčdrota k chndým.
Chudým patťčly wesskery dčxchody z bťskUpstwj
geho, které také gediné proto rozmnožčtč hleděl,
abh tjm sstědřegč potťebné djtfy fwé pxodčlo:

wati mohl. Sňm pro febe byl žčw w neywětssj
chUdobč, gak se slnsselo na wťrného nč:stnpcc
aposstolů; kteťjž byli sice potřebnj, mnohé pak
obohacowalč! nic neměli, a wssak wssemi wčcmi

wlúdli.e

(ll. Kor. 6, 10.)

Sw.Bennowť leželo pťede wssjm na srdci
obrčxcenjaUawer nňrodU Slowanského, fedjcjho
po Labť. Mnozj z nich Uazche nčxsiljm nuce:
ni pťčstaUpťli sice giž před mnohými lély k cjr:
kwi katolčcké, ale poznenéchla Upadli zaš skoro
wssicknť, k staré modloslUžebnosti nawrútčwsse sr.

Benno mage š núrodem tjm aUtrpnost, Ugal se
ho tak, gak tomU fécmKristUš P..přikazowal, po
dobrém whučowati a tak lahodnými a důkladr
nýmť slowy sw. EwangelčUm gim hlúsal, že
rč:di lehké břjmč a sladké geho wjry křesťanskč

Šw. Benna.
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na se teď brali a zastnpnč od milěho bčskUpa
křjtč se dawali
Bylo so zagčsté rozkossně při:
hljženj Ua bčskUpa, an w středn nowowčrců
gednak ge kťtj gednak bčřmnge aneb djtky geo

gčch žehnai. Qbrúcenjnňrodn

bylo teď prawé a

stňlé, protože Ua pčeswčdčenj zňleželo a nikolč
na nňsilj. Mnozj modléaťi snňsselč modly k no:
haUm biskUpowým, a na důkaz obrčacenj swého,
ge pňlilť.

Nn sitak biskup fw.Beňno

počjnal, rychle

nagednrmd překazila se bez nenadňnj

swatú geho

snaha a prňce; Téhož časn r. 1075. powstala
.wúlka mezi cjsařem Gindřichem 17. a sslechtau

SaskaU

Benno objrage fe Ustawičnř tak gak

na praweho Učednjka Kristowa slUsselo, tolťko
pracemi aUřadU swého pastýřského, neklonil se

ani k gedné ani k druhé stranč

stať

Gin:

dřich lM ale mčl mU to welmč za zlé, neboť
od nčho pomoci očekúwal, a proto w mstiwostč

fwe wpadl do biskupstwj Misseňského, poplenil
kraginn, biskupa zagal a gakoby zrčxdcem byl,
do tmawého a tnhého wězenj ho Uwrhl Sw.
biskUp nesl toto protiwenstwj rad a trpčliwě
ogediné ho bolelo welčce, že stadečko fwé opua
stitč mUsj a zwlússť znowU na wer obrúcené

Slowany;

ale pomysslenj,že Bůh, šwrchowaný

pastýř, nalezené owčičky neopUstj, dodúwalo mU
sjly a naplňowalo ho sladkaU naděgj, a sotwa
že po roce na swobodU propusstťn, domů se
nawrňtil, počal poznowU 8 zdwogenčm pilnoskj
na blahU osady fwé pracowati, neřňťdy, kteréž se
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w nj w čaš geho wčzenj wpljžily, wymjtatť,
zřjcené kostely oprawowatč, a kdež toho třeba
bnlo, Uowé stawětč. Nn tak blaženč swé bio
skUpstwj řjdčl a sprawowal: rychle zarmautčly
dussť geho newole, kteréž toho časU mezč swa:

tým otcem papežem Řehořem fjl
a cjsařem
GčndrčchemlM powstaly ijar
wzoolébage se
na swau moc a na šhoijawost
nčkterýchnec
předložených biskupůw ooložil roku 1076: do
WormsU fněm,wwžadném giném aUmyslU než
aby napeže Řehoře, od nčhož karanj déle trpčtč
nechtčl šhodčl, a giného papeže na grho mjsto
dosadčl. TomU nechtčl nikterak sw. Benno pťia
wolčtč, alebrž pmowal do Řjma, kdež papež
cjsaře pro rozličnčx žločinstwj,

kterěxž p,rotť po:

řadku a zakonům cjrkwe soachal

faUdčtč chtčl.

Badež byl tomu rňd že Benno wčren cjrkwi
do Řjma se dostawil, a seznaw grho dokonalost
bylby ho rad déle U febe podržel kterýž ale gak
snčm se skončil, pospjchal osiřelému stúdečkU
opět chléb žčwota lňmati a napčxgetť ho pramea

nem milostj Božských; ťinil pak to gesstč po
dwňdccte let š neywčtssi wraucnostj, a w tom
ťase té radosti také se dočkal, že Uetoliko wrt:
kawj Slowané we wjťe fe Utwrdilč, ale i tť,
kteřjž až posawč:d w temnosti pohanské twrdo:
ssjgnť lrwali, lahodným domlančxnjm a mnoa
hýmč zčxzraky přemoženč, do lůna

swaté

cjrkwc

wstupowali. Z těch přjčin sluge blahozwčstem

ťili aposstolem Slowanů.
Sw Benno Uwadčltakě do kostela slawný

cw. Bemja.
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a srdce gťmagjcj zpěw, dal si zwlússťna slawných
slUšbúch Božjch zúležeti a přťčinčnjm swým celé
bčskupstwj w dobrý řčxd Uwedl a pokog mu

zgednal. Také fe často na mjsta wzdňlenú a
osamotnělň Ukrýwal, kdykoli si odpočinauti a k
nowým prácem sjly nabyti chtťl. Modlitba a
swatčx rozgjmčmj býwaly mu ro saukronmosti
gedťným wyraženjm tak, že še žalmistau Pčmě
w hlubokosii srdce fwého lká: dCo mi gest na
nebť krom Tebe? a bez Tebe co gsem chtěl na
zemi? Byť zahynulo tčlo mč i srdce méx: wssať
Bůh srdcemého adjl můg, gest Bůh na wťky.e
(,Zalm. 72, 25. 26.) We wzdúlenostčod lomozu
swělského zkusil to: dZe nemň hoťkostč obcoa
wúnj š Bohem anč tesknosti bydlenj š njin, ale

weselost a rado.st.e (Mandr. 8, 16.) u

Rúů

také zwe Spasitel nčxš an dj: xPogďte saUkroo
mj na samotné mjsto a odpočiňte maličko!e

(Mr. 6, 31.) Nepůgdeme za njm a nebudeme
poslauchatť, co tam k núm mluwj? uu
Sw. Benno sprawowal bčskupstwjwesměš
po 40 lět a když doséahl wěku 96. dowolal
ho Bůh na wččné odpoččnutj. Cjtě, že hodinka
se bljžj, dal kanownjky swolati a mimo giné
takto k njm mluwil: xBUďte žiwi beze přetwáu
ťenj a bez zňsstj, lňsku chowagjce k sobč wespoo

lek. Pozdrangte
se Upřjmným srdcem a netou
liko gen ústy. Nebuďte we službč Božj chladnj,
ančž stawte swůg zisk nad obecné dobré.a Tak
mluwil k shromúždťným kanownjkům twúťj lao
skawau welebný stařeček, a domlmúiw, dal se

f
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swátostmč zadpatkčtč, a Umťel w Bam: rokn
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Sw. Benno!fe wh:oodobňUgeKobočegnťw
rauchn ďiskUpském ď ryban a kljčem, a to
proto prý, že odchazege do Řjma kljče kosiela
Mčsseňskčho dwčma kanownjkům odewzdal 8
tjm doloženjm, aby ge do Labe hodčlč, gak xmjle
žprěawU dostanaU, že na cjsalee Gindřichxa ls.

fletba cjrkewnj sc wynesla, a kdyby geho pťi:
wrženci kostelazmocnčtčsechtčli J stalo fe tak.
Rdyž ale napotom bťskup opťt z Řjma se do
mů nawrěxtčl byla prý naramnk welčka ryba
chycena na plýtwach kljče lostelnj magjcj, a

proto se wypodobňUge sw. Bemtoššrybau

a

škljčem

Rozgjmúnj.
Yčkoli w každěm stawU a powolčmj do:
konale a swatč žiwč býti můžeme: nic nteně
žapřjtč fe neda, že nenj kxaždý staw pro každéa

ho, a že nasledowné spasenj nasse na welkč
mjke zawisj od stawu a powolúnj, kterémuž
gsme se odewzdali. To UwažUge sw.Benno byl
we wolenj stawU welmi opatrný a pťedložený,
za starodécwna se wůbee poklčxdalo wolenj stawu
za wěc swataU, kll kterež lehkomyslnč odhodlali

se nikdo neopowaowal

Za to ale ta!é zřjdka

kdy sc slýchalo, že někdo wstaupil do stawu
sobě nepkiměřeného, a že stď sobť buď gčným
lčoem bremellem byl, gafo se nynj často stúwa

wa. xBenm.

lU

Rdo teďy ssťastně dstawx:některý xsi obrati
neyprwe se modlč Uilnť ax wraxlcnť k
BohU,řxbyď geho swataanůlče poznal xa
předscwzetj Učiň, že stůg co stůg od wůle

chccš,
Pám:
pemnť
rBúdrč

fe neodlaUčjš. Pak rožgjmey cjl a konee,xkn
kterémuž stwoťcn gsi, a wiz, zdali cesta, naxktcu
rauž wydati se hodlč:š, tobč přčmťťenčrgest;
zkansseg sebe samého i wcsskeré sjly swé, raď fe

ď mUžimandrymi a bohabognýmče a taž se lo:
nečnť sebe samčho: až ořigde hodčnka.smrtč, z
ťterého

stawn

neysnčdze pťed saudnaU

stolicj

aučty wydáš? A toto oomysslmj, že budeš aučty
wzdúwati z wlč:dařstwj swého, udUsi w tobč
wssecku marnaU mysl, wsselikau pťedpxogatost a
nezřjženaU núklonnost k gednomU neb odrUhémU
stelrou.u Reboť ncyhůře ten wolj, kdož núrUžč:
woslj fe ťjdj a kdo radj fe š lúskau k fobčrsa:
mému, ten gestjslepý a wdedenod slepého wůd,cc.
Dl orotož rgak ťečeno, chcessli blažený staw si
wywoliti, pUsť na nčgaký čaš wssecky gině stau
rosti mimo sebe, Uzawťi fe do komůrky frdcc

swého, modli fe,aDucha fwatého.čistým frdcem
o pomoc a o ofchenj wzýweg. Reboť DUch
fwatý nedčxse na gistú prawidla Upantati, pů:
sobjť,

kde chce a gak chce., Člowěk,

kterýž se

gjm zprawnge, Uechybj; kferýž ho nčxsleduge
neblaudj; kterýž fe ho držj, neklesne: neboť
xnegsme dostatečnť mhsliti nčeo z.sebe; aegestiť č
cesta, kterúž fe zdú člowěkUďřjmú, ala„rposlednj
znočřcij
gegj wedan

uk fmrti.

Wywoljš:lčx

si gaký

seaw tjm způfobem: nalezneš wllnčm ta!é poa
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kog a blaženost; sic ale múš se co strachowati,
že gako blaudjcj antnjk wždy dč:l a dúle od
cjle swého se wzdúljš. u
Pakli ale kdo giž
we wolenj poblaUdil, wezmi swé aUtoťisstě k
thi swčtel a smčlowč:nj,a žádey ho snažnými
modlitbami, aby lť pťed dúlssjm poblaUzenjm
chrčmil, z blUdU tť wywedl, sjly ti Udčlil a na
milost lč přigal, a Usnadnil ti aUčty, kteréž on
deš z powolčmj a wlúdaťenj swého zklúdati.
Srdce člowčka přemeysslj o ceste swé: ale

Hospodin zprange

kroky geho. (Pťjsl. 16, 9.)

Prowoď mnc Hospodťne po fwé cestč, a
tak krňčcti bUdUw práwdč twé. (Zalm. 85, 11.)
Cesta blúzna přjmč: před očima gcho: ale
kdo gest maUdrý slyssj rady. (Pťjsl, 12, 15.)
S mUžem swatým Ustawťčný bUď, které:
hožkolč poznáš, že zachowňwú búzeň Božj;
dedney
si sčxm srdce dobré rady; a w těcb
we wssech wčcech modli se Neywyšssij,
aby
čjdťl w prawdť ceslU twaU. (Sčrach, 37, 15.

17. 19.)
Gessto newjme, cobychom ččnčtčmťli, toto
toliko nám pozůstčxwú, abychom oči fwé obrú:

tili k Tobč. (U. Paralčp. 20, 12.)

Modlčtba.
Q Zežjssč! Ty prawé swčllo, kteréž každčn
ho oswětluge uo Ty ccsto, prawdo i žčwote:
wediž mne, ať sc dostanU kTobť, k Púmr
mémU! Gú gsem gcn pacholjkem a neznúm anč

Sw. Benna.
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wýchodU ani wchodU swého; protož Ukaž mi
prawaU stezkn, a posilni mne,abych po nj ustao
wičnč krúčel, a až cjle dogdn, abych Tebe na
wčky mohl chwúliti a milowati; genž 8 Bo:

hem them i DUchem swatým gediný gsi Bůh,
a krúlngeš na wčky wěkůw. Nmen.
Na

dnessek padá gesstč swátel:

W

Besenclonu

sw.

Fmeola a Fern:ciona mučedlnjků. W Tarsu sw. Lutrira a
Zutitty, matky qeho. W Mohučt sw. Rurca a Zustinh, sestrd
geho, mučednij. W Qmatuntd sw. Thchona, biskupa. W
LUgdunU fw. Qureltana, biskUpa. W Brabantu sw. Lutgardh.
W WlaskU sw. Frantisska Negio, ze zákona Zežjssowa a. m. g. sw

17.

Žiwot sw. Marcimm a Nikandm
mllčedlnjků.
R.ZoZ.

Sw.

x

Marcian „a Nikander bylč statnj a

zmužilj bogownjcť we wogsstě Řjmském, kteřjž
wjrn Kristowu přigawsse wssech poctiwostj a
důstogenstwj se odťeklť, a slUžbU wogenskaU

opnstili, aby pod práporem Ukťjžowaného Spaa
sitele dobyli

krčalowstwj nebeského.

To

wssak

bylo gim za zlé poklúdúno, tak že proto na
sand byli pohnčmi; zdali se to stalo za cjsaťe
Domiciana čili Diokleciana, newj se; ani nelze
ů gistotau Udati, zdali w leirii čili w Ztalii
krew swan pro .skrista Zežjsse wycedili.

dež stúli na saUdU, prawil k nčm Ma:
limUš, wlúdař třch kragčň: dZúkony púnů Ua:
ssich, cjsařů, dřikazugj wám, abyste bohům obča
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towalč, snad ge znč:te, proložuepogďle a podrobtr

se gčm!e Ra to odpowťdčl Rikandcr:

dTen

zúkon má tolčkoplatnost pro ty, kteřjž modlám
slaužj, my ale gsme kťesťané a uproto tcnnzúlon
plniti nemůžeme.e ))Proč pak nebéťete za swaU

službu zaslaužcnau mzdu? tcizal se Ma:imuš.
dProto, odpowčdčlRčkander, :že penjze bezbo:
žných zčxhubau gsau mUžům, žádagjcjm prawé:
mU Bohn fe klanětč.e :Tcdyu je aspoň ku cti
bohů kadčdlo pal!e
dorážel wlčxdať; ale Nč:
kander prawil:
xGak pak by křesťan kámenu
a dřewu mohl se klanětč: Boha ale prawého
opustčlč,

kterýš

wrsskečé wěci sťwořil, kterémUž

my se klanjme, a kterýž mne č wssecky dana:
gjcj w nčho zachowaň může.e . x
šššš:

Nikandrowa manželfa,

gménem Darťa,

kterč:ž tomuto wýslrchu byla přjtomnčx, dodčlu
wala mužč swčmU srdce, řkaUc: :dBanc můg,
hleď to nečiniti, což serna tobě wyhledúwá; hleď

nčfdysc Bčma Jer Krista zapťjtč!Powzneš zraků
wzhůru k Uebi a tam Uzřjš ho, gemUž wer
a swčdomj zachowatč si sljbil. Qn sč:m spomocr
njkem twým.e
TU se obořil na ni wlčxdať
twrdýmč slowy, řka: :dPessetčlň ženo, proč si

žúdúš, aby manžel twůg umřel?(( xProto,
odpowčdčla Darča, :aby žčw bhl U Boha a
nikdá neumřel!e uo dTomU nenj takl, o.sopik
se Ma:čmUš, nobrž ty taužjš po giném mUži,
a proto čjm dřjwetjm lépe chceš se tohoto zba:
witč?(( Na tak trpkau pťedhúzku řekla Da.rča:
:Pakli tale hanebně o mne fmeyfsljš, dey mnr

EwoMarůmjea: Nikandra.

gšg

dřjwe pro Krista Usmrtčti, paklč také ženy pron

nasledowatipřčkúzanomaše ManmUš odpoq
wěděl že

wzhledem na ženn žč:dného tozkazu

nemčl, ale nic ménčxdal gi tafé we amčzenj Uoschd

ditč; brzo wssak na swobodu gi propustil tak
žc nawratiwssc se, wssemUdalssjmn gednémj prp

tomnú byla
Když swe.:xDaria, grgjž srdce neywčtssz
laskaU kUKristU Zcžjssi plalo, oo wezenj odwea
dena bUla, obrútiwe fe opčt k NikandrouwiMa:
:imuš ťekl: dRedbeeypdUaxgalowé řečř ženy fwé

a n.eposlauchey marného domlanúnj

gegjho,

abyš nestal se obktj fmrtť. Chccsslť,dam ti tři
dny na rozmysslenau; a rozwaž, co lépe gcst,
ldýti na žin aneb Umřjtče Nikander odpowe:

del:

dPomysli si

že lhůta, ktcrauž mi dáti

chceš, Uplynnla, a wčž, že gsem si Umyslčla
Uzawřel, po nřčem giném nc:aUži:i, než gakbycb
se zachowal.e

MarčmUš

do„mnjwage se, že Niezl

kander mlnwj o zachowúnj žiwota časnéhoa
že aby žiwot zachranil modlúm občtowatčbude,
zwolal š plesčmjm: oBohům djky!(( :Nno Bohn
djky!e zwolal Rikander.
Co Ma:čmUš 8 grd;ljm přjsežným, gmeu
nem LeUkem, fe radostně prochúzel pťemjtagjce,
coby steď činiti mťlčx, Upadl sw. Nikanderx do
wytrženj mysli a djky Bohu wzdécwage,xprosil
zřegným hlasem, aby ho x:č:čiljzlmwitčposskwrnče

nj a pokussenj toholoxstočta.éTo nslyssaw wlúě
dař, prawčlšcelý zaražený: dCo múm o utMt
saUditč? xPráwč gsi échtťl, Ua žťwU zůstatč axopťt
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sobč žúdňš Umťjti.e :Zčwot, po kterčmž gň
taUžjm, odpowčdčl Rčkander, gest žiwot wččný
a nčkoli tento časný; a proto gsem wydal tělo
swé we moc twaU.Čiň medle,gak se ti ljbj, géa
gsem křesťanem.

Po tčch slowech obrč:ttw se MarčmUš ť

Marcťanowi ťekl: dY co tomu Marciane
řjkúš?e A an Marcčan odpowědťl, že také tak
fmeysslj gako towaryš Nikander, kúzal gr wlú:
dať oba do wťzenj Uwrci, w kterčmž po dwao

dcet dnj držáni byli. Po tom čase byl postawen
opčt před wlúdaře, kterýž se gich túzal, zdali
nynj roquzů cjfařských poslUssni býti chtčgj.
Načež sw. Marcian odpowedťl, řka: dMluw
si, co chreš, nťc náš nepohne, bychom opUstili
swě nňboženstwj aneb zapťeli Boha swčho. On
gest nčlm wždy pťjtomrn, my widjme Geg a
wjme, kam núš wolú. Nemrsskey nčxš medle
déle, neboť dncš dokoněc se wjra nasse w KrčstU.
Připil si odsaUdili nčlš, ať Uzřjmc Ukťižowaného,
kterémUž wy se bezbožnč raUháse, my ale ho
ctjme a gemU se klanjme.e
Z Učinťl wlúdať
wedle žúdosti gegich, ťka k nim:
dWy negste
mogj protčwnjci, anťž gč: gsem, genž wúš pro:
následuge, nobrž gen zčxkonycjsařů wykončxwám,

a protož newinen gsem krwj wassj. Mysljteli,
že fe wňm dobťe powede, přegi wúm mnoho
sstěstj, staň se žúdost wasse.e Y i hned wydal

faUd, aby Nikander a Marcian dfťati byli meu
čem, proto že pohrdli wlastenskými bohy. To
UslyssawssemučedlnjcťPč:nč, zwolali gako gcdněmi

Sw. Ptarciana a Nikandra.
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ústy: dBokog š tebau, saUdce mťlostiwý:e. a 8

weseljm ubjrali
welebjce.
NčkanQra

se na mjsto podrawnj,

Boha

prowčxžela geho bohabognň

statcěnécžena, Daria a Papťamlš,
mUčedlnjka Pasikrata,

a

bratr sw.

nefa Nčkandrowa pachOn

ljčka na rUce, a mnoho sstěstj mU přege k nau

stúwagjcj blaženosti. Ne tak wolně wedlo sc
sw. Marcčanowi na poslednj cestč, neboť mUsil
tichý bog bogowatč ď wlastnj krwj a přjbnzem
stwem. Geho žena totčž, kterňž ho L mnohými

přjbnznými prowňzela,
zňrmntkn

roztrhla

na znamenj

a bolesti swůg ssat, a w hořký neecřek

xe dala:
To tedn gest, co si mi we wčzenj
řekl, abych se nrbúla? Bčda mnř, gako bereemet
pospjchňš k zabisjl Mčg pak milofrdenstwj še
mnau , Pane můg! Wiš prostomčlého synč:čka

swého přede mnan. Pohleď na núš, neoann
sstěg naš a nepohrdey nami! Reprawila gsem
ti w žalaři, že to tak daleko 8 tebau přigde?
Z.xřdamne Ubolxé! proč pospjchaš? kam hodlaš ?a
Tak lkala Ubohč: žena Usedarrým hlasem TU sc
ale obrčltťl k nj Marcian a pohleděw na nť
prawčl přjsným hlasem: odGak dlauho gesstč
bUde satanúš dUcha a mysl twaU zaslepowati?
Qdegdč od nčxš a nech, ať dokonéam pro Boha
mučedlnčctwj swé!e W tom prawčl geden křen
sťan gménem Zotikuš rUkU mu podawage:
dBUď dobré myslč, bratsxe můg! Tyš dobrý
bog bogowal; kde ale mh slabj nabéřeme tak

pewnč wjry? anmatUg sc na slibh, ktrréž Ho:

Ztnotp
Swatpch
ln1l
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spodin núm Učinčti rcičil, a kleréž nynj wyplnj
wčnn.d Wy gste w skUtkU dokonalj a blažrnj

křefťané!(( a owčt prodrala se Marcianowa že:
na a položiwsse děcko kmanželowým nohčxmta:
hala bo na žpcitrk a lkaǧjc wolala: oKam to
gdcš? pročk smrtč tale pofpjchúš e?eeZ prosil Mar:
cian Zotiťa, aby ženU gcho žadržel. J pustil Zo:
tikUŽ rUkU sw mučedlnjka a držel ženU geho
Břissedsse na mjsto poprawnj ohljžel se

Marcian wůkol a spatřťw Zotčka w dawu po:
wolal ho žčxdal aby mU nnnj ženU a djtě geho
přiwedl. J stalo se. Marcčan poljbťw gi ťekl:
:Qdegdi teď w Pčmu, neboťsrdce twé od zlého
gest zaUgato a proto nesneseš, když dokončxm
UtUčedlnictwj swé.e Y wzaw fyncička w nčerč
zljbal ho a poždwihna očj k nebi modlčl se:

xPane, wssemohancj Bože, tn starcy se o toto
djtleo!t( a domlUwiw odewzdal ho mateťč
Nynj se obgali swatj mUčedlnjci, oak alc
rožessli se, mUčedlnťctwj fwé dokonat
W tom
Uzřel Marcčan RikandrowU choť Darič, ana
pro daw lťdUbljžegč pťčstaUpiti nemohla. J po:
daw gj rnkn, dowedl gi k manželU gegjmn, kte:
rýž gj pozdrawčl, ťka: xPčxn š tebaU!e Qna
ale postawčwssi fe wedlé něbo prawčla: ))Laskau
wý chotč můg, bUdiž kobré myslč! Ukaž sta:
tečnost fwaU. Deset let mUsila gsem od tebt
wzdúlenč: žčwa býti, i modlila gfem se Usta:
wjčně k Bohu, abych tč opčt Uzťjti mohla;
nynj ale spatřčla gsem tě a pťegi ti mnoho
sstěstj, že na cestu k blaženostč wěčné nastupue
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geš. Eyhle teď bUdU š plesúnjm wolati: Gél
gfem ženaU mUčedlnjka! BUď dobré mysli, a
občtng Bohu mUčednictwj fwé, aby také mnc
od wěčné smrti wyswobodil!e Na to zawňzal
kat gťm oběma oťia sťal hlawy geǧich.uu Tčla
swatých mUčedlnjkň wzali núbožnj křesťané a
pohřbťli ge nedaleko odsud, kdež Usmrceni byli.

Rozgjmúnj.
Zřjdka kdy nalezúme, žeby se lidé k blťžnj:
mu lak chowali, kterak se sw.Darťa k manželU
swému sw. Nčkandrowi chowala; tjm ťastěgi
zaro núsledugj pťjklad ženy Marcianowé. Mjsto,
coby mu mčli domlauwatť, když powčnnosti
wjry katolické aneb powolěmj swého za tčžko
mu přichúzegj, zražugj mU to pod rozličnými
galowými whmlUwami, ba i rozličné pťekčxžky
mn w cestUstawj, gen aby ho w dobrém žw.rtkali
a k zlémn namluwili. To činjcewstupugj w spo:
lek š ďúblem, Uebo ďéxbel netraufage si sňm
ze sebc člowčka

bohabogného

k pňdU přiwéstl„u

p“onaukúwú k tomu giných lidj, aby dobré
skutfy pťekazili a zabrúnili. Běda ale tčmto
poslancům z pekla, kteřjž o to se pokaUssegj, oč
ani sňm ďěebel pokusiti se neopowažUge! Zdaž
gsau tacj lidé nťco giného, ne.ž mčchy, kterými
peklo oheň rozdmychugr, aby wssecka swatň
předsewzetj se ztrč:wila a w popel obrčxtťla.
Qwssem, kdo sémt zlý gest, nechce, aby nčkdo
giný lepssjm byl. Kdo z otce ďčxbla gest, rúd
11m
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žúdosti otce fwého chce ččniti, w němž prawdy

nenj.

(Zan 8, 44.)
Wy

ale dobťj lťdé, když takto Uokusseni

býwúte, pohlednčte na sw. mučedlnjkaMarciana,
a szžile
k pokussiteli swému rcete: xQdstUp
ode mne pokussčteli;e rozwažugte si: že čjm tčžssj
pokussenj gest, še ljm wšňcněgssj Bohu gste;
neboť ďčxbel tčch nepokaussjwú,

od kterých se nio

ťehož obciwatt nemú. Z neUstúwegte proto w dou
brém, že se to peklu protiwj, že swčt proto se
bauťj a zlj lťdé wňm odmlauwagj, alebrž zmužte
fe a w dobrém nepřesťúweyte. Bůh sám wúš
fe Ugme, co fe wúm zdú býti nepťemožčtelno,
to w okamženj před wcimi klesne, gen když
neustanete pilnč pracowati. Milost Bonžj zagisté
mocněgslj gest, než wesskerú mocnost pekelnčd;
w milost Božj se důwěřUgte a swjtězjte, nebo
dgesťli Bůh 8 ncimi, i kdo proti núm?e

(Řjm. 8, 31.)
Nenj

bogowňnj

Uasse tolčko prolč třlU a

krwč: ale proli knjžatům a mocnostem, Uroti
zprúwcům swěta temnostj. (Cfcš. 6, 12.)
Nauhagjť se tč, kteřjž fe prawj býti Zidé,

a negsau, ale gsau šbčř satanowa. (dew. 2, 9.)
Zčxwistj ďčlbelskau přčssla smrt na okrsslek
zemč; nčxsledngj pak ho tč, kteťjž gsau šstrúny

geho. (MaUdr. 2, 24. 25.)
dejreyte ďúblu a Utečeťod wčxš.(Jak. 4, 7.)
etť se pilně zlosyna, nebo zlé wěcikUge:
aby snad na tebe nepřiwedl posměchUwččného.
Bosilňte se w Búnn a w nocč sjly geho,
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oblečte fe w celé oděnj Božj, abysťe mohlč stňtč

protč aUkladům ďčlbelským. (Efeš. 6, 10. 11.)

Modlitba.
OPane

Bože, otče něxš neymilosrdnčgssj!

Ey neořútelé obkljčilč miš še wssech stran, a
ode wssad hrozj núm nebezpečenstwj. Ugmi se
núš ý Pane! a pod sstjt swůg něxš milostčwč
Ukren a dobrotiwě propůgč, abychom wssem
nepřútelům dusse swé statečnč odpjrali, wssecka
pokUssenj khřjchU zmužčle přemúhali awssem aUx
kladům ďčxbelským ssťastnč se wyhýbalj.
Q to

prosjme we gménUSyna Twčho Krista Ježjsse.
Ymen.

Téhož dne:

Žiwoe sw. Ndolfa a Botnlfa.
u N. 655.

O fw.Ndolfowi mč:me gen nepatrnč zprčrn
wy. Ze pochčxzelzrodU Nnǧlosafů w NnǧlickU a
že š bratrem fnšým BotUlfcm giž tenkrčlte wjm
křefťanskau přťgal, když Wnǧlasasowě skoro wea
sskeřj w temnostech modlčxřstwj wězelť. Nozniceni
prawdamť wjry katolické, kterauž se znč:tť nauččli
a taUhaU po dokonalosti pUzeni opusťčlč swatj
bratři wlast a domow swůg, přeplawčlč se na
pcwnau zem, a do zemj Belǧickýat! pUtowalč
w tom wlastnť aumyslu, že se tam někde Ufaa
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dokonalostč

křesťanské rdučitč fe budau.

Z. učinili muži tito tak rychle a weliké pokroky
w búznč a kčxznč Božj, že powěst gegich byla
welikčr a lid za Uččtele a wůdce na cesťč kfpax

senj mjti ge žňdal. ij

žpůsobemstal fe Ndolf

biskupem, gak fe pjsse Utrechtským, a aurad
swůg tak dokonale a tak horlčwč zastčxwal že
po smrti do řady swatých pričtčn býtčzaslaužčl
Bosulf zdokonaliw se we wjre fwatč a
w kčxzni .Božj, nawrčxtil se opět do wlastč, aby
se o poklady nastřécdanč š kragany fwýmč rozdč:

lil. Neyprw oťxrěctilse na krále Ethclmnnda,
a wyprosiw si Ua nčm pustaU kragčnu, Zkanho
řečenaU, wystawčl si tam klčxsster, pak ale še:
braw wůkol febe mnoho Učednjků, staral se
o nč co neylaskawčgč, nťčebož erpomjnage,
aby cjle wčťného dofčchli. Hlubokú pokora, ti:
chost newhroratnú a přjwčtčwost lúsky plnú wn:
dobyla mU srdce wssech Uťednjků w neyročtssj
mjře a učinťla gc poslUssné, k rozkazům geho
ochotné a we wssech wčcech wěrné, a kdož byl

mdlý k slowům, toho powzbudili skutky mčstra
tak, že klasster daleko wýbornau powčst mťl
xSw Botulf dosahl wyfokého wčku a Umťel

rokU 655. dlauhaU nemocj ztrúpen che

newju

me nččehož o těchto swatých bratťjch ba někteřj
fpisowatelé i o tom pochybUgj, že wlastnj brao
tťj byli. Gegich pamčctka býwala w Nnǧlčcku,
dokawčxd zemč tato naskrz wjry katolčcké fe dro

žela, welmi slawnň, a mnozj kostelowé, bai
města a wsi dostúwali gména po sw. Botnl:
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fowč, teď ale klňssterowé a kostelowé gfan zřj:
lceny a pamútka grgčch zanikla.

Nozgjmčxnj.
Tak,

gako tito swalj bratřj,

múme my

wfsickni wssj silaU k tomU hlcděti, abychom do:
fč:hli, po čemž taUžjmr a nastaUpiwsse gcdcnu
krčxte ccstU k dokonalostč,

dřjwe ncUstčxwalč, leča

bychom k žňdanémU cjli se dostali. W tom ohledU
bohUžcl přemnozj welčce blaUdjwagj, anť owssem
Uczřjdka dobré wčci podnilelč, ale zlr skončili;
bUď že ncprozřrtelnčw takowé wčci sc Uwňzali,
kteréž byly nad gegich silU: bUď žr hanebnč od
dobrého přcdse,wzetj opřt UstUpowali. Nle gakož
to nčc neprospjwč: mohUtným wcslemwody rozn
rč:žeti a Umčlr aUskaljm se wyhýbatč, když k bťchn
přisřčxti nemůžeme: rak podobně nic neprospčge

nňm, dyťbychom, erjm.gak

swatň pťcdsewzetj

měli, pakli to, což dobrého gsmesi pťcdsewzali w skm
tek ncwywedeme ano w čaš pokUssenj od prélce
přestňwúmr a kam pokUssitel nňš wolč:, bčšjme.
Co prospčge b člowččc! Krista nčcslcdowatč, když

bo nedostjhneš. Co prospčge mnoho podnikatča
Uččehož nedokonatť? chnoho
gest potřebj, a
to gcdno gest spasenj dUsse, to si, ú člowčče Usta:

wičně připomjnro,ktomrl
hleď, a toho

k gcdinémU Ustawičnť

wssj silaU třla

i dussr dosjcč se

wynasnažUg, a nebUď podobenlťdrm, ktcřjž gen
na čaš wčři w čaš wssak pokUsscnj od wjry
odstUoUgj. Wczmi si za přjklad lid swčtský, hlc
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gak namč:hagj fe, aby žčwot pozemský zachoe
walč a nčgakého pohodlj si wydobylč. BracUgjť
zagisté dnem a nocj, a nepodaťjlč fe gčm to
poneyprw aneb podruhě, zkaUssegjto po třetj

i po čtwrtě: proč ty tak brzo a fnadno oane
sstjš cestkapasenj?
proro, že se ti nřkdydrsnú
a obrjžnú býti zdú. Wčz, že korUnowčm nebua

deš, ledabyš řňdnč bogowal. Daufey w Boha,
a Bůh přčqde tč mčlostj fwaU kU pomocč, a
Usnadnj tč dog a précci Ulehčj a wjrčzstwj pou
pťege, gako swatémU Ndolfowi a Borulfowi ge

dal. Bakli ale cestU k fpafenj opnstjš a dobré
skUtky a sprawedlnost, kterauž gsi započal až
do smrtč konatťnebudeš: přčgdei to w zapome:
UUtj, což dobrého kdy gsidbyl konal, zcela dle
slow Ezechčele proroka řkachho: šdZe paklčby se
odwrňtťl sprawedlčwý od sprawedlnostč fwé a
činčlby neprawost podlé wssechohawnostj, kteréž
obyčeg mň ččniri bezbožný: že nebude pamatou
wáno na žčxdnéfprawedlnostč geho, kreréž čťnťl,
ale že Umře pro přestaupenj fwé, gehož se do:
ansstčl a pro hčjch swůg, kterýž nňchal.a (Ezech.

18, 24.) Protož
Bratřj neoblengte
1, ZZ.)

dobře činjce. (U. Thesso

Kdož setrwčr až do konce, tenťspasen bude.

(Mat. 10, 22.)

Budčž Uxěrným až do smrli a dúm tobč

korUnUžiwota. (dew.

2, 19.)

Zdaliž newjte, že ti, kteřjž w zňwod bčžj,
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wssicknj zagisté běžj alde geden béťe zúklad? Tak
běžte, abyste zč:kladU dosčchli. (l. Kor.
, 24.)

Modlťtba.
Twú dobrota ýBane můg! powolala mne,
abych dokonalý a swatý byl gako Ty sč:m
Stwořitelč můg, swatýa dokonalý gst. Ych koli:
kráte giž wydal gsem se na tU cestU k dokona:
lostč, ale opět gsem gi opUstčl a zassel gsem Ua

mjsta Ueschodnú a nebezpečnú.

wracjm sekTobě, k thi

Teď ale opět

swému; b Uepohrdey

mnaU, ale smilUg se nade stwoťenjm swým ne:
hodným a přčgmč mne zaš na mčlost a na
přjmlUwU swatých slUžebnjků swých; to mi pro:
půgč, abych uaspoň od nynčgsska se neUchylowal
che od swatč wůle Twé, nobrž bych neoblen
wowaldobře čině, a korunU wččnau si zaslaUžčl,
kteraUž gsi zasljbil tčm, kteťj setrwagj až do
konce. Skrze Krista Púna nasseho Ježjsse :c.
Dlmen.

Dneď swětj cjrkew takč swálek: W Teu:raciněd sw. MoUta:
na, wogáka, mučedlnjka. W .skalcedonč sw. mučedlnǧků, Manx
nUle, Sabele a Zsmaele. W l.TlpollomiMacedenske sw. mU:

ťedlnjků Zsaura Znnocencia, Felire, Jeremiásse a Bereǧrina.
W Ymerii fw. Hdmerina, bifkupa. W ?lureltanu fw. Yďila.
knťze. W Trigii sw. Hddacta, whznčxwače. W Bife fw. Rat:
ncra. whznawače. W Bawořjch dlahosl. Eufenie, abbatysse.
W BrabaUtu sw. Ylenh, pannh a mučednice a m. g. fw.

18.

Žiwot fw. Leolcia, Hypacia a
Thodnsa, mnčedlnjků.
Sw.

LeonciUš byl muž welmi wzdčlaný a

oschený, twččřč Usslechtilé a postawy roeliké a
silné; ale nad tyto wťasinosti stkwčla se geho
pewnú wjra a ohniwčx lúska kU Kristu Ježjfsi.
Zčw bylj w Trťpolč, w městč Fénickém. Gsa
srdce zmužčlého, wstaUpil do wogska a Udaten:
siwjm a chrabrostj fwaU stal se wúdcem wogska

w kraginč Fénickč. Staw
překážkU nčxbožnostč

geho;

wogenský nebyl na
neboť wssecky

poa

winnostč prawého křesťana swčdomitč plnil, ů
poddanýmč zachčlzellaskawě, k pťčltelům i nepťúo
telům byl dobrotiwý, k chudým a opUsstěným
milosrdný a sstčdrý. S hťjssnjky gednúwal mčlo:
sičwč, tčm genž po ctnostč tanžili, byl pomoc:
njkem, kťefťanské dokonalosti byl žiwým pťjkla:
dem a wesskerých ctnosti zrcadlem wclmi doko:
nalým. Toho časU byl w rěch kraginč:ch žiw
wlňdať, gakýsi Ndrčan, muž Urozený sice, alc
bludy pohanskými tak zaslepený, že gmčno křea
sťanské ani eslysseti nemohl, a protož se Ustae
nowil na tom, do kořene ge wyhUbiti. J pua

towal k tomU konci do ija,

žčldal cjsařc

Bespasiana, aby mU powolčl kťefťany hUbiti a
skUlečně také toho se doprosil, že mohl a smčl

Sw. Lconcla.
ťaždého, kdož by modlúm občtowatč
neyprw krutč mUččti pak č odprawitť.

Nawrútiw fe z Řjma,
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gsa tauto prawou

mocnostj opatťen, dowědčl se, že w mčstč Tria
polčď gakýsi důstognjk wogenský, gměnem Leon:

ciuď přebýwň, kterýž prý bohy nňrodnj zawr:
dUge, ginék podobnému gedminj zawčxdj; Uslpssaw
to Ndrčan o Leonciowi zaradowal se, a č hned
wyslal Hypacia důstognjka š dwěma wogáky,
z nichž geden Theoduluš slaul, aby Leoncia a
wssecky š njm stegnč fmýsslegjcj galč a swč:zali.

Podiwné gfaU wssak cesty Bošj, a Bůh mocen
gest i z kamenj syny Nbrahamowy Utwořčti.
Hypacčuš důstognjk byl takě gako Adrian por
hanem, a horlčwč modleim slaužil. Když se
bljžil k mčstU, skljččla ho Uenadúle tčžkčtzčmnčce,

z čehož se rmautč prawčl k průwodčjm: že bou
bowé ho trestagj, protože odcházege z domU,
žúdné občti gčm nepřinesl. uTťč dnť ležel Ubohý
ncmocj celý skljčen, nčťehož negcda ani nrpjge,

až průwodčjm o nčho auzfo bplo. Třetjho ale
dne Upadl u wytrženj mysli i zdč:lo se mu, že
wťdj angela U sebe w rausse bjlém a ostrého
wzeřenj, an dj: dDůstognjku, chcešssli zdrúw býtč,
woley po tťčkráte: Ty, genž gsi Bůh Le:
oncia, přčfpčgmi, prosim,leU pomocč!e Newěda
co to widěnj znamenali mčx, powolal průwodčj
swč a wyprawowal, co wčdčl a slýssel. Wssicknč
sc dčwčlč ťečč geho,

zwlč:ssť wssak Thcoduluš,

kterýž téže noci podobné widčnj měl. Z gitra
druhčho dne sedčl Theodnluš sč:mgedťný celr zampa.
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sslen we wčděnj swé U lože milenčho Hhoacia,

Uemocj až posUd moťeněho TU pťemothypa:
cčUš swaU newer
a po třikrčxte whznal; že
wčřj w Boha, klerémuž se BeonciUš klanj, a hle,
w tom okamženj pominUla ho šimnčce, načežč
TheodUlUš w Krčsta Jržjsse Uwěťil.um))Spro.:
wedlnosť Božj přichazj skrze wer w Ježjsse
Krista

lee wssem a na

wsseckw, kteťjž wčťj w

nčho: neboťnenj rozdle a (Řjm 3 22)
Spokogrnč, že Boha nalezlč, Ubjrali fe
nynj tito dwa mUžowé dcile kTrčpolťš, a kdhž
do mčska wesslť, potkalť Leoncia, aniž ho šnali,
kterýž pozdrawiw gich, túzal se, proč pťčssli a
co žúdagj? Načrž odpowčdělč řkauce: ))Bylo
cjfaři Befpasianowč oznameno, že zde pťebýwú
gakýsi UčeUý a rozssafný mUž, gménem Leoncinš
a 8 tjm bychom fr radi gak nam porUčeno
sessli W ty dny přčgde sem fam wladař
Ydrialt aby toho muže poznal a gakožto wel:
kého ctčtele Bohů odměnil a oslawile( Z té
řrči whrozUmjwal LronciUš že se pťjchozj boo

gownjcloslýchagj Upřjmnčpradewyznatť, pročho
hledagj, i prawťl: :,Widjm, že gste tU cižj a
neznamj. Bogďte medle a odpočiňte si U mne
a gú wňm okúži toho Lroncča, o kterémž pra:
wjte, že welkým ctčtelrm Boha gest. Nenj wssak
přjtel těch bohú, ktrrýmž wy sr klanjte; nýbrž gest
křesťanema wyzmiwú wjru Bčma Ježjsse Krista,e
a pogaw ge Uwedl do domu fwého a sřkwostně
wyčastowal.
Když

si poodpoččnuli

a gjdlem fe občernd
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stwťli, prosil HypatčUš hostčtele fwého, aby ge
tedy k Leoncčowi dowedl, aby se poselstwj swého
zprostčl. J wece mUčedlnjk Wčmč: Kdyť gstc U něho:
:oGčxgsem onen LeonciUš, kteréhož hledate; gú gsem
oncn bogownjk Krčstůw, gčx gsem ten, ktelěhož
Ydrčan skrze wúš pronúsledUge!e Což onč slyssjce,
padlč na twúťč a prosilt, aby za ně U Boha
orodowal, by se oččstčlčod kalU modloslužebno:
sti, a UkrUtUěho Ndrťana se zbawili.
dNeboť
i my gfme, doložčlč, křesťané!e Nn to řekli,

Uwrhl se stha

Božj plače na zcmč, ťka:

:dPane Božc, genž chceš, aby wssickni lidé spa:
seni byli a k poznécnj prawdy pťťsslč: pobleď
profjm w tomto okamženj na nč:š. Ty, genž
gsi Učinčl, že, kteřjž wyssli proti mxnč, nynj še
mnan gsaU: oswčť gež profjm, swčtlem milosra
denstwj swého, wyleg na ně milost DUcha fwa:
tého, a srdce ččsté gčm Utwoť; poznameney ge
znamenjm swým, a Uččň z nčch nepřemožitelně
bogownjky proti ďúblU, dada gim sjlu i zbraň
skrze střewa mčlosrdenstwj swého. BUdiž gim
maUdrost twčl sstjtemi osstčpem. Břčgmi, prosjm,
modlčtby hťjssnjka Leoncča, a okaž tčmto, že
nenj mimo Tebe žňdného gčného Boha, a Uu
ččň, aby kteřjž wěřili w bohh mrtwé a nčmé,
aby teď widěli, žc marným modlúm slaUžili, a
wyUč ge prawdě swé! Tak profjm, Učiň Bože

a Spasiteli núš. Nmen.e Sotwa že se domo:
dlil cyhlc šstaUpil oblak š hůrh a pťčkryl oba
tyto

mUže přjchozj a oswjtčl ge swěrlem nebe:

siým; Leoncčuš ale welebil Boha, kterýž nepou
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hrda dobran wůlj hledagjcjch geg, a obleknuw
hosti w raUcha bjlú, sche rozšhaté přrd nimč
něstč rokčxzal. To wsse wčdance nčkteřj pohao
né welmť na Lroncia se rozezlilť, a mčsto proti
nčmU bauřjce, křičeli, ať ohnřm zahynr, kdož

bohy nassimi pohrdň!
Dwa dni na to přissel sč:m Ydrian do
města, a wida, že crlě mčsto pobauřeno gest,
tě:zal fe pro pťjťinč takěho zbauťenj. J žaloa
wěmo na Leoncia, žc prý lid od nňrodnjho
nňboženstwj odwčldj a gakýmsi čč:rami nutj
k wjře gistého Krčsta, kterýž pro zločinstwj
od žčdů bičowěm a Ukřjžowěm byl. A nynj
i bogownjfy cjfařské swrdl a přiodčl ge bjlým
raUchem a xgiž třetj den ge přechowúwěc. Tať

žalowali zlomyslnj pohané na Leoncia; což
když lerčan Uslyssrl, rožljtiw se hnčwrm welrl,
aby i hncd ti tři muži se gali a do wčzenj se
Uwrhlč, což se takč bez odkladn wykonalo. Le:
onciUŽ wyUčowal po celý čaš hostč swč we
wjře: dNUžc bratťi, prawil „konečně, bUďte
zmnžilj a pomyslrtc si, že nyněgssj mUley gen
malé gsaU a krútké, blažrnost ale nasse bUdach
že bUde wččnň. N prolož mnsimc:li zde křčwdy
snčcsseti od lčdj bezbožných, tam ža to nagdeme
pokog wččný!e dW nocč ale bdč pťl Zalmo
ťka: dBůh něcš gest na ncbi a na zrmi, wssrcko
cožkolč chtťl, Uččnil; Bůh přepňsal mnc silaU a
uččnčl neposskwrnřnaU crsťu maU.e (Zalm 113,

3; 17, 33.)
Z gčtra, druhého dnc, posadiw sc wlúdař
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Ndrian na snadnan stolčci, ty tťi wčzně posta:
witi kčxzal, a když pťed njm

tU stčxli, tčxzal se

Leoncta, zdalč fe LeoncčUš gmennge; a když Leo
oncčUš poswčdččl, počal mU wytýkatč, že gakýu
mčsi ččarami bogownjky cjsařskě fwúdj,
a
nntj ge aby wčřili w Boha křesťanského. Leo
oncčuš odpowčdčl: :,Gčx gsem bogownjk Krča
stůw; gčc gsem syn onoho prawého swřtla,
kteréž ofwěčuge každého člowťka přichňzegjrjho
na fwčt. Kdo k swčtlu tomU pťčchčxzj, neurazj
se. Znňť zagčsté důstognjk i ThcodUlUš půwod

a dokonalost toho swčtla, genž Krčstuš gest; a
proto opustčli bohy twč wylesané z dťjwj a z
kamenj a z kostj zwjřecjch, neboť gsaU křehcj a
snadno znččťtčse dagj.
xSlyssr wlčxdař Leono

cia tak prostosrdečnč mluchjho,

rozhnčwal se

welice a holemi ho Ukrutnč dal bjtč; Uež wčda.j
ho na wzdor wssem bolestem w křefťanské wjře
pewnč sřčxtč,dal geg opět do wčzenj odwésti.

Nynj obrátčw se k Hypacčowi a kTheodulowi
důtklťwč z toho ge kč:ral, že opustilč bohy núa
rodnj, slUžbU wogenskau zanechalč á cjsaťe zaro

maUtilč. Qni wssak odpowědčlč:

xNňm

dún

gest chléb, který š nebeď přichňzj, a kalich ob:

držclč gsmc z boku Boha neywyšssjho; za tčlo
wssak toto pornssitelné dúno bylo nčxm tčlo
čistébo a neposskwrnčného berúnka.e Ndrian
slysse tyto řeči, počal swatým mužům spjlati:
pak zaš gim slibowal weliké odmčny, wyrošo:
wal tčžkými tresty; wida ale, že Ua takowú
způsob szžilosři gegich nepřemůže, dal Hypm
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cča ostrými haky dřjti, TheodUla ale nemilofrdně
bjti; a kdyš ani to neprospčlo, rozkazal konečc
nč hlawy gčm ďtjtč ))Ty gsi obrance naš, Hof
podine, w ruce Twe poraučjme dusse swé((
byla ooslrdnj slowa, ktelňž z úst swatých tčchto
mUčedlnjků wyfsla, neboť na to hned šťatigfau.
Nonj byl opřtLeoncťuš přiweden. Ndrian

mU domlanal

neyprwé lahodnýmč slowy, pak

slibowal mU weliké odměny a konečně wyhrou
žowal tčžkúmč tresty. Nle wsse nadarmo. Le:
onciuš mage mysl a frdce we wjťe fwalé U:
twrzené, stúl pewně co skála; na nčm naplnila

se slowa pjsma swatého: xSprawedlčwý gako
lew, smělý bez strachU bUde!(( č ťekl: nCo mi
to za possetilaU a márnaU uraldu dúwčxš?

Zdaliž

mohu

Boha

prawého,

mčlostiwého

sťwořčtele alaskawého spasitele fwého opUsřťtč a
zlým dUchům, nepřútelům člowččenstwa se kla:
Učtč? Ty .raděgť opUsi blUd swůg, a pozney

sťwoťitele tohoto swčtaamaudrého řjditele geho.
Hledey twůrce toho a nalezmlw geg, pťčstUp k
UčmU a obětUg mu obět nekrwawau,
neboť
gest Bůh milofrdenstwj a smťlowčmj; gefř anhý
dUch a prawda, a lť, kteřjž se gemn klaněgj, w
dUchU a prawdč magj se klančlč.e
Tato ťeč nrhnUla šatwrzelým srdcem Ndu
rianowým,
anč očč gcho bludem modlciťským
zaslepené neotewřrla, než rozljtčw se wztekem
kč:zal katanům, aby swatého mUže žilami, co

možmi neyche mrskali; a gelikož se :nu zdúlo,
že se to dostč UkrUtnč nedčge,

mUsili Ubohého
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mUěedlnjka ža nohy a za ruce ke člyrem kolům
přčwč:zati, a znowU mrskati. Toto UkrUtenstwj
pornssilo owssem tčlo fwatého mUže, ale myslč
geho nemohlo zmčnčli; neboť danage w pomoc
a w posilU 8 hůry takto w bolestech fwých

wolal:

dNeopausstěg mne Hospodčne, a neod:

chčtzeg ode mne ančž odwracug

twč:ři fwě od

slnžebnjka fwého. Bro Tebe eyhle mučen gsem.
Twým přjkladcm wynčen, dčxwňm hřbet swůg
k bičowňnj a twňř k polčěkowúnj, genž gsi pro
mne se narodčl a pro mne wsse toro prwé byl
wytrpěl. Kéž mohu che pro Tebe trpčtč, abych
také wčtssj odmčnu obdržrl!e a obrútťw řeč k
diwakům doložčl: dWťdjm odmčnčtele Boha
gako pjssjcjho zúpaš můg w knťhU ohnčwými
pjsmrnamč a odmčnu za pracč prehognau mi
strogjcjho! e
Wida tedy Ndrian, že nad slUžebnjkem
Běmř nižúdným způsobem neswjtězj, dal geg
opčt do žaláťe Uwrcč. Když fe dne drUhého
rozbčesklo, mUsil Ubohý LeoncťUš opět na faUdU
Ndrťanowu stčxtč, wljdnč gsa tčxzčm, zdali se gčť

ď lepssim poradťl Mučedlnjk odpowčděl: dPo:
nťwadž od dawna wjm, co mi prospjwa, odr
porowal gsem stúle marným řečcm twým a
protož opět a opět tč ugistugč, že Učkda neo:
pustjm Boha, kterýž stwořčl nebe a zemi a
moře i wsse, což w nčch gest, a Púna mého

Zežjsse Krisřa, Syna

Božjho, kterýž pro núď

na dťewč křjže umřjtč rč:čil; Toho prawjm ni:
žč:dným způsobem ncopUstjm, neboť w Neho a
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we gměno geho naděgi swau skléxdage, milosr:
denstwj dofúhnau.(: TU kúzal Ydrian opčt pochox
pům jwatédo mUčedlnjka ke čtyřem kolům přie
wéczati a UkrUtUč mrskati, a mczi tjm mu slir
bowal welikč poctiwosti a wznessené důstogen:
stwj, a mnohé giné wěci, kdyby fe Krčsta od:
řekl, a modlúm občtowal. Na possetčlé ty flčbo
odoowědčl LeoncčUš ťka: ))N kterakčx důstognost
gest tak welčkčx, bych pro

Uč Boha

twčho za:

přjti a tobě po wůli býtč mohl?e: Z toho ze
wsseho znamenal konečně Ndrian, že nedarmo
Leonciowi domlauwali, a nadarmo ho mUčiti
bnde; a protož wydal nňlez, ťka: Ze Leonciuš,
gelikož bohům

obětowatč

a cjsařského zé:kona

poslauchatť nechce, anoč bohy pohrdň, na čtyry
koly zawěssen, a tak dlauho mrskún býtč mč:,
ažby dUssi wypustťl. Na ta slowa dalč se opčt
katané ho swatého muže, mrskagjce ho Ustawičo
Uč, až se dUsse geho k Pécml Bohn odebrala.

Rozgjmúnj.
xeKterč: důstognost gest tak welikú, bych pro

ni Boha zapřjti mohl.ee Těmislowy odrazilsw.
Leonciuš poslednj autok, gegž nesprawedliwý a
Ukrutný wlňdař na nťho učťnťl, a w tom mčl
Zagisté Ueywětssj prade.
Nebo lúska klť Kristu
Búm: gest neywětssj blaženostj lidskau. O flepé
oné wcissni owssem fe to ťjci nesmj, když na
mjsto prawěho dodra, genž gediné Bůh gest,
Ueprawého fe chúpéeme, kteréhož swčt núm ooa
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gest podwodnjkem neywětssjm;

slčbuge sice rozkosse, ale kdož gich Ukusj, doznú
po hťjchu, že trpké gsaU a nezčržčwné. Než o

oné rozumné lásce tolčko platj, když milugeme
prawé, wččné a nezmnťnitelně dobro, genž sěxm
Bůh gest. Této lúsky ččastka i ta newmenssj
gest sladssj, než wsse,co swčt nčxm k milowúnj
šchwaluge a dňwč:; tohoto kdož okusj, br,;o
si to zosskliwj; kdož Boha milUge, ljm che
milowati

žčxdčx,čjm čistčgssj lňsku

mú.

Wrotož

wolci k nňm maUdrost wččnň, an dj: Pťistup:
též ke mně wssickni,

kteťjž mne

žčxdostčwi gste,

a od plodů mých naplňre se. Nebo duch můg
Uad med sladssj a dčdčctwj mé nad med a
plčxststrdj...Kdož
mne gedj, gesstčlačněti bUdaU,
a kdož mňe pčgj, gesstč žǧežnitčbudau.e (Sirach

24, 25. 27. 29.)
N

co znamenei slowo milowati?

fe: Milowati

znamena, radowati

tčxžeš

se z blaže:

nostč milého tale asi, gakobn milUgjcj féxm té
blaženosti měl. Q, gak nesmjrnčx tedy mUsj

býti blaženost člowčka milugjcjho Boha, dobro
neywyšssj! Q! kéžbych gú také na nic giného
nemyslčl, nččehož nečinil, než abych Tebe ů
Bože gediné mčlowal. W Tobč gediné gest
odpoťinUtj dnssjm, wsse ostatnj gest gen marnost
a trxipenj dUsse. Nle lčxska bez skutků podobá
se stromu listUatémU, wssak owoce nenefaucjmn.
Toliko skUtky dčxwagj fwčdectwj o lúsce, nčkolč

ale plané řečť; skutky mlij
famy febau, ač
gazyka nemagj. Proto také dwť rnce mč:me
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a geden toliko gazyk, abychom lčxsky swě che
skUtky dokazowali, než o nj mlUwili; neboť
řeč bez skUtkU gest mrtwčx, a lúska mň sjdlow
srdci a nikolč w ústech. Prawda sice, že ťasto
křiwú lécska welmč na
oko fe podobú;
neboť gedna i drnhú Užjwč: stegné řeči. Kdo
z lidj

rozeznéc láskU prawaU

od lčxsky pokryte

ské? uo Člowčle může člowčka oklamati, ale
Bůh oklamatč se nedčx; prončkč: č wnťtřnostč,
znél wssecky wčci. Protož mčlUgte bratťi a

sestry Krista Pčma gako fw. LeonciUš geg mic
lowal, milUgte geg srdcem a ne gedinč ústy.
QU hledj do srdce a hořjli w nťm oheň milo:
wňnj, č on také bUde wúš mťlowati, a čj
lúska wčtssj gest, toho občt BohU gest milegss.
Reymilegssj Hofpodinu bydleti bUdew nčm
bezpečnč; gako na loži celý den zůstanea mezč

rameny geho odpočine. (5. Mogž. ZZ, 12.)
Milost Božj budčž še wssemi, kteřjž milua
gj Púna
nasseho Ježjsse Krista Ustawičnť.

(Efeš. 6, 24.)

NemčlUgeli kdo Pčxna nasseho Ježjsse Kri:

sta, bUdťžproklatý. (j. Kor. 16, 22.)
Kdo prawj, že geg (Ježjsse Krista) znň
a kázčmj geho neostřjhú,dlhúř gest a prawdyw
nčm nenj.
w prawdě

Nle kdo zachowčnoú slowo geho,
lčlska Božj w tom gest dokonalá.

(j. Zan 2, 4. 5.)
Wssecka srdce zpthge

Hofpodin a wssem

myfslenjm myslj rozUmj. (l. Paral.

28, 9.)
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Modlitba.
Tebe prosjm ý Pane!
swau

w srdce mé,

wleg neysladssj wůni

a nech ať zawjtěc U mne

oblažngjcj lúska Twú! Popřeg, aby Uočet po:
dčwného a newymlnwného pokoge Twčho wstau:
pčl w dussi maU, a wzbudil we mně tauhU po
radostech wččných. Nesmjrný gsi ý Pane! a
protož také nesmjrnř múš milowňn a weleben
býti od těch, kteréž gsi pťedrahau krwj swaU
wykaUpil. Nmen.
Na dnessnj den připadá také swaték: W Řjmč sw. mUe
ťedlnjků Marka a Marcelliana, .bratrů. o nich wiz žiwot sw.
Sebastjana dne 20. Ledna. W Spaňhcljch fw. mučedlnjkú ny
rtaka a BaUld, pannh. W Blle:andrit sw. Mariny, panUh a
mučednice. W BurdegalU swe Blmanda, mUčrdeka. W Še:
nawť sw. Ylžbčth, pannh. W Pawil sw. Speciosys pannh.
W Katagironě blahosl. Garlanda, templňťe a m. g. sw.

19.

Žiwot sw. Gerwasia a Protasin,
nmčednjků.
N.:m.
Q žiwotč a o Utrpenj sw. Gerwasia a
Protasia dosslč na nčlš zprúwy staré sice a wssak
negťsté, gelikož se list sw. Ymbrože na biskupy
Ztalské, w kterěmž fe žiwot a Usmrcenj těchto
snmtýchu wypisUge, za potwrzený mčl. Nic ménť
Uwedrmr zde wssrcky ty zprúwy, kteréž se o
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swatém Gerwasiowi a Brolasiowi až na nasse
čafy zachowaly.

Swatý Gerwasiuš a Protasiuš byli blj:
ženct swatěho Bitalisse a sro. Balerče, kteřjž
o nčkolik let dťjwe pro wjrn w Krista Ježjsse
UmUčeni byli. Po fmrti rodičů prodali pozůstalj
fynowé zdědčné zbožj, penjze ztržené rozdalč
chndým a otrokům, kterýmž fwobodu dali; febe
pak do gednoho domU Uzawťewsse, plných deset
lec w čtenj a modlenj strawťlč Zawčstiwým
okem patrilč modloslužebnj na ččsté obcowanj
kťesťanů a žniččtť ge Uzawčelč. Toho

časU tahl

wůdce Řjmfký Ystajčnš brannaU rukan proti
Markomanům Když w Medčolanč fe zastawil,
myslili modlaťi, že k wnhubenj křesťanů dňwno
žěcdana pťjležitost fe Udúla. Z ssli mu tedy
ew aUstrely a setkawsse se š njm ťekli: dChcešeti
wesel a wjtčžnč zase k cjsaťům fe nawrútčti:
přčnUť Gerwasia a Protasia občlowatč; nebox
nafsi bohawé gsau pro Utrpenčx pohaněnj we:
lice rozhněwúni, a nechtěgj žécdnéodpowčdč che
děcwati. mGakž lo YstasiUš Uslyssel, pohnal oba

bratry na saUd a řekl gjm: aby se warowali
bohy nčxrodnj tUpťti, radčgi aby gťm slussné
občli přinússelč a tak wjtězstwj mU wyprosili.

Na to opowčděl GerwasiUš, řka: dToho wj:
tězstwj múš od Boha wssemohancjho žúdali,a
Tnlr od model

nčmých

a

marných,

kteréž

oěi

magj a newidj, ufsi a neslyssj, chřjpť a newonj,
:ústa a nemluwj, ruce a nechmatagj, nohy a
mechodjua

bež de„uchUa žčwota gsau.e

TU rozr
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hněwaw fe Ystasiuš, tak dlauho geg dal oloa
wěnými palscemi bjtť, až swau dussi wypustil.
Na to obrňlčw sek Protasiowč řrkl: dBje
dnjče, buď pak opatrněgssj než bratr twůg, a
ssetřžiwota swého! Protasiuš odpowěděl: ))Kdo
gest bjdný, gúrli, gessto se tebe nebogjm: čťli ty,

gessto se mne bogjš?....Nebo

kdybyš ty se

mne nebcil, nenUtťl byš mne k občti. Nle gú se

tebe nťc nebogjm, nýbrž twýmčpohrůžkamč po:
hrdčlm, twé bohy za blúto poklúdňm, a samě:
mU BohU, kterýž na nebi kralUge, fe klanjm.e
To slysse YstasiUš, dal geg sUkowitými holemč
bjtč, a když geg pozdwihli, opčtk nčmU prawťl:
Bjdný člowěče, proč gsi tak hrdým a twrdo:
ssjqným? což pak přece chceš zahynami tak,
gakožwjš o swém bratru, že zahynul? Protasiuš
odpowčdčl: :,Gčx se na tebe Nstasie nehněwúm!
Uebok widjm, gak zaslepené oči srdce twého
gsaU; newčra zagisté smysly twé antčl, a ne:
dopausstj, abyš patřil na to, což Božjho gest.
Nebo i můg Bňn Ježjš KristUš, nezloťeťsltčm,
genž ho kťižowali: nýbrž raděgi modlťl se za
nč, aby gčm odesstčno bylo, protože newčděli,
coby činčli. Bro

tu přjččnU i gčr mčxm nad tebaU

ljtost, pončwadž newjš, co činjš. Yle teď do:
koney, což gsi počal, abych mohl gako bratr
můg milosti a dobroty nasseho Spasitele do:b
súhnaUti!e Necitelný gsa gako moďly geho, kčl:.
zal Nstasiuš geg sťjti.
j
Gistý horliwý kťesťan gménem Filip, zmoc:,u
pčw se ťasU nočnjbo

swatých. těchto tťl, „ tagnť
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ge w domč swém pochowal. Pamútka na tyto
swaté, kteréžswatý Nmbrož prwnjmimnčedlnjky
Mediolanskými nazýwčx, ztratťla„sc bťhem časU
a teprw w 17. stolelj za sw. Nmbrože biskupa
Mediolanského diwným řjzenjm Božjm opět sc
obnowila.
Sw. Nmbrož chtčl totiž fostel geden pou
swčtiti
welmi
snažnč
slawnč

a nemage žúdných pozůstalků swatých
na rozpakU byl, zwlčxssťan ho osadnjci
žúdali, aby poswčcenj ťostela co možnč:
fe stalo. Nn tak sw. biskup w rozpacjch

gest, eyhle okčxzňno mu we snčxch mjsto,

na ktee

rémž tťla swatých tčchlo mUčedlnjků oddočjwala.
J fsel tedy fw. biskup prowúzen ginými biskUpy

aduchownjmč zwůkolj na okúzané mjsto, a tam
kopagjce, stutečnč rakwe fe dokopali, w kleréž
tčla dwaU welkých mnžů w přirozeném položenj
odpočjwala, gen že hlawy od ssjge oddčleny
byly. Z hrobu krwj zalitého wychúzela libčxwůně.

Shon

lidu bol nčxramný, když swatú ta

tčla se wyzdwihla. Mnoho zčxzraků stalo se při
té pileeščtosts, zwleisstč U,ddny, co byla na po:
djwanau wystawenú. Mnozj chořj Uzdrawčli fe
dokonale, gak se gen pláten dotklč, kterými tťla
přťkrytéx byla. Reyznamenitěgssj zagčsté gest zč:r
zrak, kterýž fe sial, fdyž swatčx tťla do kostela

se přenássela, na gtstém Sewerowi, po celém
mčstč welmiznčxmému měsstěnjnu. Tenleo Sewe:
rUš, swého řemesla ťeznjk, oslnul Uřcd nťkolika

roky a teď almužnau se wyžčwowal. Uslyssaw
že těla swatých bratřj se přenčxssegj, dal se na
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mjsto dowésti, kudy slawný perod gjri musil
a pak dolanw se důwěrnč raUcha, ktrrýmž
swaté pozůstatky pťčkryly bylyck), a oččswé mna,
něchle prohlédnul a plného zrakU opět nabyl.

Qd té dobh Upewnila se wjra katolťckúch:
dčolaně, a kacjťč Nriansstj
poznenéchla se tratčlč.

zde wlč:dU magjcj

e)Redaktor bhl tak sstasten, r. lčžal w Starčm BrťsachU na Rýuč, m,ezč
Bc,xserlcma Strašburgend Ua wpsokem pobolrl, welebne stogjcj starohplý,cbram
Pane ponawsstiwttt, kdc pťed wcl!ým oltařcm, pod pťemtstmpm rczbaťslým
daldachpmm, swatá gich tcla odpocjwagj.

Nozgjmňnj.
Kdo Ugissťnge, že po smrtč apossrolů w
cjrkwi moc zňžraky konatť, wymťela, a nčxslex
downč že wssecky dčwy, kteréž w pozdněgssjch
dobúch sr staly a podneš se stúwagj, gen bčx:
chory a smysslénky gsaU, ten děge cjrkwe nrto:
liko nežná a BohU se rauhú, gclikož Upjrč:,
žeby Bůh po dobč aposstolské cjrkew swaU
žúzraky mohl húgčri, rozssiřowatč, Uswrzowati ;
tak gako by moc gcho se dala od lidj, gak se
gim zljbj, ztenčowati. N wssak my dobťe wjme,
proč odpůrcowé wjry nassj tak snažnč zňzraky
na přjmlUwU swatých Učinčné Upjragj? Nenj to

nic giného než nenúwist swatoswaté wjry nassj;
nebo kdyby Uwčřčli w zúzrak takowý, mUsilčby
č hned wyznúwati,
že Učenj katolčcké gest pra:
wowěrnč, wsse ostatnj učenj ale že nenj nčc
gťného, než gen blud a kacjčstwj; mUsrliby pak
blUdů swých se odřjci a k té wjře se pťiznari,
kleraUž sw.mnčedlnjcč krwj swaU zpečetilť; mU:
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silibn fonečnč swé sm eyssťenj, fwé ťečč č wesskee
ré skUtky swé ťjdčtč dle přjkladU swatých a

swětčc Božjch,

a kdyžby žiwot ža wjru swau

děxri nemohli, mUsclxiby aspoň křjž swůg na se
wžjti a kťčžowatť tčlo swé i še wssemi žěcdostu

mi geho. Nle to se gčm nikterak neljbj, pro:
lože milngj swět, protože gsau synowé temno:
stč a negsau fynowé swčtla, protože gim mč:.
legssj gest běhati ža žúdostmi swými, nežli roz:
Um fwůg podrobowati zčxkonům wjry, mčlegu
ssj gčm gest blandčtč š maUdrými swčta, než

prade

neomylnau zúst cjrkwe bráati. Ych,

gak wrlice k polčtowčxnj gest, kdokoli stegnč š

nčmi smeyfslj! uu

Bodiwný Bůh w fwatých swých! (Zalm

67, 86.)
Budeli

mi kdo slaUžitč, poctjť ho Qtec

můg. (Jan 12, 26.)
Nmen,
we mne:

amen

prawjm

wňm,

skUtky, fteréž gčx činjm,

kdož mčťj
č on

bUde a wětssj nad ty činiti bUde.(Jan

činčti

14, 12.)

Znamenj ly, kteťjž Uwřřj talo nčxsledo:
watč budaU: We gménU mém nečisté dUchy bUdaU

wymjtatč: qažyky nowýmibUdaU mlUwátč: hady
brčltť, a gestližeby co gedowatého pili, neusskodjť
gim: na nemocné rUce wžklňdati bUdaU, a tť
dobře mjti se bUdaU. tMr. 16, 17. 18.)
Dčwo nemalé činil Bůh skrzeruce Wawlowy,
tak že také Ua nemocné nosjwali od geho těla
ssaitky a pécsky i odstUpowalť od nich nemoci a dU:

chowé zlj wychúzeli. (antk.

aposst. 19. 11. 12.)
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Modlitba.
ZapUď ú Pane temnostč w kacjťstmjchfpolU:
bližnjch blaudjcjch nassich, a na cestU prawdy
ge Uweď! Posilň ale laké nassj núbožnostč k
swatým swým a k pozůstatkům gegich, aby:
chom účastnť se stawsse přjmlUwy gegich, tebe
na wěky mčlowali, tobč se klančli a tebe wen
lebčllli, gako

onč to

čťnj; skrze Ježxsse Krista

Pčma nasseho. Ymen.
Tentýž den :

Ziwot fw. JUliaUy z Falkonerie,
pas:nh.

N. 1340.

Julčana, dcera Karčšsima z Falkonerie a
RiǧUardaty, manželů uroženostj a bohabognosij
proslUlých, narodila fe rofU 1270. w slawném
mčstě Florentťnském.
při lerech, když Bůh

Qba rodččowě bhlč gčž
wraucné gegich modlčtby

wyslyssel a dcerau Julčanau neplodného manu
želstwj gegich požehnal. Po časné smrti otce
ugali se o Uj mécteť a strýc, blahoslawrný Nle:
riUš, geden ze sedmi zafladatelů zňkona Ser:
witského, a gťž w dčtťnstwj nawykali gč na
lciskn kU KristU PčmU ale blahoslawené Pannř

Marii. Sotwa že mlUwiti počjnala, naplňo:
wala gi swatčxgména Ježjša Maria neyslad:
ssjm wefeljm a nadobočegnaU nécbožnost w fr:
déčkU gegjm dUdila. Gména ta přesladkčx ša:
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šnjwala proto Ustawťčnčze rtů gegich. szwlň:
sstč gi Učil NlerčUš zňhy Boha, dobrotu neyx
wyšssj milowatč, w modlťtbě 8 njm Ustawččně
se objrati a dUssi slowem Božjm často Uafh7
rowatť. Na swatém zaměstknécnj tomto měla
swatci panenka tak welké zaljbenj, že dennč

nmoho hodťn mu wěnowúwala. Maleři se
zdúlo owssem, že by fe slusselo, aby Juliana
také pracem

ženským se Učila a také trochU

pracj domčxcjchsi wssimala; ale Kristuš Ježjš,
genž si gi za choť bhl noywolčl, nadal gč tak
welkýmč milosťmi, že každý, kdož gi znal, na

tom trwal, že od Boha k giným wčcem po5
wolčxna gest, než zabýwatč se slUžbaU swětsian
Sčxm blahoslawený Yle:eiUš diwčl se nemúlo
gegj bohabogné myslť, a negednaU prawilk
mateři: že Julčana spjsse angelem se mU býti
ždú než djwkaU. szwlússtě ale slynUla sthd:
liwostj až kU podin,
tak že žčxdnémU mUžské:
mU ani w oči hledětč ncchtčla; mimo to neby:
lo na nj wťdčtť ani té neymenssj marnosti, a
břjchn každčnkého tak welice fe bécla, že se celčl
chwčla,
kdykolť o hřjchu něgakém rozprčxwčti

slyssela. an :dGako před twúřj hada, Utjfeh
před hťjchem: nebo přčstaUpjš:li k nťmn, Un
sjtkne tč. Zuboroé lwowj gsaU žubowé geho,
zabjgegjce dUsse lčdské.(( m (Sťrach 21, 2, 3.)

thž

Julťana dosčxhla 15. lét, mčla se

dle wůle mateře prowdatč; nebok gi pannU
slččnaU, welmi UrozenaU, zemským zbožjm na:
danaU a ctnostmi neykrúsnčgssjmť ozdobenaU,
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mnozj Urozenj a dokonalj mUži za manželkU

mjtižadalč Mateť nawrhowala gj tU toho, tam
onoho, tU zaš gčného; ale čťstotnňZUliana na
wsse domlanánj
gegj odpowjdalap, že neclxce
mjti ža chotč gťného, než Krista Zežjsse, krúle
nebeš i zemč, kterémUž wěčným panenstwjm
se zawčxžala.

Mňteř

se pokusila sire gesstě nče

kolčkrate, dceru na gčne mhsslénky obratťti; žna:
menagjc ale, že wesskera gegj snaha marna
gest a galowa, dala gj na wUli činťti, což
srdce žěcdalo, Uačež JUliana na důkaz, že čisto:
tU swaU na wčky Kristu Ježjssč zasljbila r

1284 w kostele zwčstowúnj Panny Marie poa
fwňtUaU raUsskUa řsz bratrstwa Marianského
ž rUky sw. Filipa Benčcča, neywyšssjho ředite:
le zúkona Serwitskébo, přsgala. u Wokudmatka

Riǧuarda

byla na žťwU, přebýwala Zuliana

U nj w domě, wssecky zeeakony, kteréž sw. Filčp

gj pťedepsal, co neyswřdomťtěgi zachoweiwagjc.
Když ale rokU 1305 matka Umřela, opustiwssi
JUlčana domow otcowstý a (aš ZZ lét starei
gfaUc) a spogila se 8 nčkterými pannami w toc
warošsiwo, kteréž dle gegjho přjkladU fwčtU wúhost
dawsse, podobně raUcho bratrstwa Marianského
na se wzaly. JUliana stala fe ač bežděky ney:
prwnčgssj ředitelkaU nowého towaryšstwa,
a
tak maUdře a prozťetelně kU kťesťanské dokonaa
losti ge wodila, že z ohledU toho papež Marlťn
M. towarnšstwo
a zeikuny gebo šchroě:lťl a
potwrdil. Qdčw sester, gčmž Mantellaty řjkali,

podobal se oděwU bratrů Serwitů.
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Tyro slUžebnice Božj žiwy
swornosti, byly gednoho frdce a
Gegťch přednjm powolcinjm bylo
choré a nemocné nawsstěwowatč a

Swatú

w neywčtssj
gedné wůle.
pťede wssjm
gim slaUžiti.

JUliana byla gim we wssem wzorem

neysslechetněgssjm. Reboť

ačkolč ředilelkonj toa

waryšstwa a proto nade wsseckysestry powýsse:
mi, polelécdala si za ncywětssj rozkoš, když gim
slaužčtť mohla. Pro horliwau a wřelau mool
dlith Udělowal gj Bůh nadobyčegné milostť,
gegjž neykrč:sněgssjm owocem byla lúska ney:
wraucnčgssj k Pčxnu Bohu a k blčžnjmu. Blax
ho blčžnjho býwalo zwlécsstnjm pťedmčrem wrau:
cjch modlťtb gegčch. Towarysskčxm swé mladostč

mluijala

k srdcč tak pohnUtlčwč a tak rúzně,

že mnohé z nich z celého srdce k WčmU Bohu

se obratčwsse 8 neowťtssj horliwostj mu pak
slaUžily. Dozwěděla:li se, že nčkdo ze znúmých
na cestu hřjssnaU zablaUdil, tU pracowala tak:
měť dnem a nocj, by se na cestU dokonalosti
nawrčctil. Remocné obstarúwala bez ohledU
na nemoc gako neylaskawěgssi matka a gak
gen mohla ge tčssila a w důwčťe posilňowala.
Lúska gegj ku Kristu Ježjssť fwjtězila nade
wssemč nesnúzemť, kterěž se gj nahodťly a pře:
mohla w nj wsseliký přirozený odpor k chura:
wostem; a gegj pokora tak byla welčkěc, že se
před Bohem držela netolika ža neywčtssj hřj:
ssnicč, anobrž ipráce neyomrzelegssj radostnč wya
koněcwala.
W aaké mjťe Učednčce Krčstowa k blčžnj:
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mU byla laskawú, UslUžná a dobrotiwú: w té
mjťe byla zaš ksobč twrdčx a wssemožnč fe
zapjrala a mrtwťla. We stťedU a w pňtek ne:
brala leU ctč Utrpenj Krčsta Pčma žádných po:
krmů; w fobotU požjwala kU rti bolestné No:
dičky toliko chleba a wody, w ostatnj ale čtyry
dny byla tak sťťjdmě žiwa, že se zdňlo, že
sotwa žťwot zachowá. Neymčlegssjm a také neye
silněgssjm pokrmem býwal gj Spasitel nčxš we
wečeťi Paně Trikrč:te w týhodnU přistUpowa:
la kU stolU Paně U kterčhož wždy nowé sjly
dostawala, by bezpečně po aUzké cestč k doko:
nalosti krčxčetť mohla
K postům přčdawala
swatú panna gesstě gčnú mrtwenj; neboť fpčxr

wala na holé žemť, bedra dřepasowala ťetčzem,
pťebdjwala celé nocč, a čascm až do krwe se mrn
skéawala.

Tak kagic fe dosúhla Juliana sedmdesútého
rokU. TU gč nawsstjwťl

gesstč Hofpodťn

tčždkaU

a bolestnan Uemocj, tak že žúdného pokrmn anč
mipoge che nesnefla. Qd dčtinstwj nawyklčč
gfaUc rUkU Pčxnč i w dobrém ť we zlém Uznú:

watč a mčlowati, odewzdala se aUplnč do wůle
Božj; nad tjm tolčko fe rmaUtjc, že giž ani
pokrm angelfleý che dan gč býti nemůže, kte:
rýmž se prwé takměř žiwčla. Než i tu ná:
božna mysl brzy se Upokogila a nemohauc tě:
lesně wečeťi Pěmě přčgmaUtť, aspoň

dUchownč

čťnťla,až gč čonečně Kristnš Pún r. 1340k sobč
powolal, kdež Ho twňřj w twčxť widj a
xna wčky požjwú.
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Nozgjmúnj.
Swatčc JUliana tak welice nenúwčdčla břju
chU, že celčx fe zachwčla,

když o hřjchu něgakém

mlUwiti slyssela, a to zagisté wssjm prňwem:
Ueboť nrnj na swčtě mimo hťjch wčtssjho zlého.

Co Bůh žakaznge a na wěky nenňwidj,
gediné

wětssj ohawnost.
nemoci

gest

hřjch, břjch gest před twčxřj Bčmč ney:

Newinné

Uwčzenj, chUdoba,

a co lčdé w krútkozrakostč swé wůbec

zlým nazýwagj, tak žlým nazwúno býtč nezau
sthUge; ano přati bychom si to mčli, gelikož
tčmi wěcmi Bůh k nčxm lúsku swaU okange,
břjchy nasse hogj, milostč swé núm UdělUge, a
lúskU k nčmU w frdcjchnassich bUdj. Nno, Neyu
milegssj! hťjch gest to gediné zlé, kteréž nč:š od

Boba odděluge, o milost geho nč:š přčprange
axčasné a wčěné zlé na núš UwrhUge. Kdo
mčl dobré a čtsté swčdomj, nepotřebnge se nč:
čehož na fwčtě búti, a nikdo také na swělě
nessťastným nenj, než gedťnč hťjssnjf; hťjssnjk gest
sčxmnesstčstj swého kUgce. Paklť welkým prowčnč:
njm gest, když nčgaký welkr) pčm se Urazj: gaké asi

prowinčnj býti to musj, když Pcema wssech Bčmů,

Boha

sprawrdliwého a fwatého, Ustawččněa

swéroolnč Urúžjme; paklč se hněwňme, kdya
kolť nčkdo nassčmi dary pohrdú, kteréž gsme k
geho prospčchU obětowalč: gak asi mUsj fe Bůh
hnčwati, grssto hřessjce ndilostmi geho newdčťnč

a bezbožnč pohrdúme!

Qn seslal núm Syna

Sw. anianh.

27,;

swého, aby hřjchy nasse krwj swan šhladil, a
my Geg opčt fřjžugeme; QU Ustanowil nňm
swňtostč, abychom skrze nč před hřjchem se za:
hěegčlča my gčmi neswčdomčtč plýtwčxme; Qn nč:m

sljbil korunu wěčnaU: a my gi swéwolně od:
strkugeme; Qn zgednal nčcm opčt prúwa fo:
nowskú, a my hřjchy fwými ge mrhěcme; Qn
wyswobodil nčxš z moci ďúbla, a my opěr a
opčt w okowy pekelné lezeme! Q kéžby gedena
každý z nčxš tale hťjchU fe strachowal,

JUliana

geho se búla,

UskUtečnilo,

gako sw.

konečně by se w nčxš

což gsme tolčkrčxte gťž PčxnU BohU

sljbilč, řjkagjce: že radčgč stokrňte woljme U:
mřjti, nexžjgediným hťjchem ho Urazitč. Q, gaf
pokognú byla by dusse nasse, gak brzo znechu:
lil by se núm fwět, gak welice roznitila by se
w nč:š milostjBožj lčtska k Wčmu BohU, stwon

řiteli awyknpiteli i poswčtčtelinassemu! Protož
připomjneyte

si často slowa

pjsem

swatých

ano dj:
W gtdnostegné nenúwistč gest U Boha č
bezbožnjk i geho bezbožnost. (Maud. 14, 9.)
Kteřj ččnj hřjch a neprawost, nepřútele
gsaU dusse fwé. (Tob. 12, 10.)
Kdo miluge neprawost, nenúwidj dusse fwé.

cxo, 6.)
Wčz a wiz,

že zlú a hořkú wčc grst, že

ǧsi odnstčla Hofpodťna Boha
2, 19.)

swého. (Jerem.
:r
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Modlčtba.
Pane Zežjfsi Kriste, Spasitelč a Wnkupčn
trli mňg! kterýž gsi pro hřjchy mé na dťewč
křjže Umřjti rcičil, wsstčpiž, prosjm, do srdce mého
šiwaU ossklčwostk hřjchu; a na přjmlUwU swaté
Uanny Julčany propůgč, abych ž mťnulých
hřjchů fe kúl, budachch fe wystřjhal a mčlostj

szého
UmUčenj aučasten se stajl. Genž gsi
žčw a kralUgeš 8 Bohem them a Duchem
swatým geden Bůh na wťky wěkůw. Ymen.

Dnessnjbo dne fwěri fe gesstč fwátek: W Raďannť fwx
Ursiciana, nmčedlnjsa: wiž žiwot sw. Bitalc dne 28. Dubuae
W Sosopďl:ysw. Sozhn:a, mučedlnjka. W Yrecium fwatých
mučedlnjťň: Gaudenlla a Kuimacia, W Lotrčnǧach fw. Deo:
dala čill Bohdala, bisluda. W Eghdtč sw. cha, čilt Zdeňka
ansteijkck. W Bezaťe blahosl. Mtchelťny„ wdowy a m. g. sw.

20.

Žčwot fw. Silderia, papeže.
R. 538.

Řecko a wůbec wrsskerý wýchod stal se
počjnage od UP. až do flll., stoletž rewdčsstěm,
na kterémž fc rožmančlj leacjři a bludaťč bUgně
prohúnělč, žwlússtě ale lř, co blUdnč fmeyssleli
o KristU Ježjssč a o ořčrozenostč geho Božské
a lidské. K tčmto poslednjm patřj také kacjť:
stwj EUtychčowo, ktcrýž Uččl, že w Kristu Zeu
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žjssi před spogenjm owssem dwč přťrozenosti
byly, božskú a lidská: ale po spogenj, že lčdskč:

nťirozenost od Božské pohlcenú byla, a tedn
že zůstala gen Božskú, kteraUž nčxš wykaUpil
a nčxsledownč že tčlo Kristowo gen napohled
tčlem lidským

gest a nčkoli skUtečným

tčlem.

Toto kačjťstwj nanotom Monofysitčšmem čilč
Gednopřjrodnťctwjm
nazwúno, zawrhl snčm
cjrkewnj wsseobecný rokU 451, w Chalcedonč
držený proto, že fe skrze nč spasirelné Učenj
o wykaUdenj člowččenstwa wywracuge.
Nic
měnč nalelelUd
tento mnoho pťútel, zwlčlsstč
Theodora, choťprawowčrněho cjsaťe ZUstiniana,
klerč:ž ho wssemožnč podporowala, aginé bisku:
on pokud mohla netrpčla, než bludem tjm nax
kwasseněe Gegjm

přičinčnjm

dosúbl

stolčce bč:

skUpské w Konstantinopoli čilčw Carhradě dro:
tč wssem prňwům cjrkewnjm NnthimUš, biskUn
Traoerntský
w blUdU EUtychčanském welťcesohč
lťbugjcj. J stalo fe, že papež YǧapetUš do
Konstantčnopole k cjsaiiJUstinčanowť se wydal,
a wykownawsse fwé po nawsstťwenj sněm swolal,
Llnthima a giné bisčupy blUdnč Učjcj šsadil a
giné prawowěrné na gegčch mjsta Ustanowil. Z
roho mčla cjsařowna welký žel, a wsseligak se o
to zasazowala, aby miléečkn fwémU Ynthimowi
opčt k biskupstwj CarhradskémU dopomohla.
Neyprwé fe zdúlo, že se gj to podařj: eneboť
kml nenčlwidčný papež Yǧapel po krútkém čase

w Carhradč šlmťel. J gednala teď š Wčgilč:
em, gčxhnem ijsleým,
člowčkem to auskočným
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cti, penťz a wlčxdy žúdostiwým a slčbowala, že
mU k papežstwj dopomůže, pakliby milčxčka ge:
gjho Nnthima opčt ža bčskUpa do CarhradU

dosadil, a snčm Chalcedonský žawrhl. Wigiliuš
sljbil zachowčxwati se tak, gak šňdala. N wssak
pro trntokrate newedlo se gčm občma dle Uřč:
nj
Reboť kdpž se powčst o aumrtj papeže
fw. Nǧapetaw Řjmě roznesla, dowcdl toho krčal

Ǧotbský, Theodat, že sw SčlwerUš na mjsto
zrsnulrho r. 806 sr wrwolčl, mUž we wjře
Utwrzený a pewný, kterýž pro swataU cjrkew
radčgi č to ncyhorsij trpčtť si pťedsewzal, nrž
by swěťené stčxdo Kristowo žradil a opUstil.
Wigčliuš přisseltedy pozdč a prožatjm se mUsel
š nepoťj;enan do CarbradU nawréctčlč; neboť
Theodora neodřekla se gesslč zúmyslů swých,
nýbrž co ncsslo dobrowolnč, mčlo se bUďto lstj
anebo

nčxsiljm w skutele Uwésti.

J psala neyprwé Sčlwerčowč, a aby Nnxa
thčma buď ža řcidného biskuoa w Carhradě Ue

znal,
tam

anrb afpoň do Carhradu se wpdal, a
wěc

geho

wyssetťil.

Silwerčuš

dobře

wěda gak welmč ncbezpečno gest obmyslům wčxu

ssnčwé a pčmowčtě cjfařowny odmlauwatč, pra:
mčl žalostnč: ))Teď wjm, že sooro tyto žiwo:
tem swým zaplaljm!G Nťc ménč odepsal: že
radčgč žčwot swůg nasadj; ncžbw od Ustanowe:
nj řéedného snťmu cjrkrwnjho umlstťl aneb fnč:
zi bludem nakwassrnému zprčwa nad cjrlewj

swčřil. uu Tak smeysslj, tak mlij

oorawdu

statný mUž! xaByk se postawilč proti mne wou
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gensstj stanowé,
nebudeť fe bňti srdce mé.
Byť powstala protč mnř wčxlka, w tomť gč:
daufati bUdU. Zúkon Ulož mť Hosoodine na
cestě mé a Uweď mne na steku přjmaU pro

nepřútely mé.

QčekčxweyHofpodčna,

szžile

čiň: a posilň se srdce twé a očckčxwey Hospon

dina!e (Zalm 26, Z. 11. 14.)
Zmužčlč: odpowčď popndčla na newweyš
w blUdU zarytaU cjsaťownU, i Užawřela, stůg
co stůg, Wťgčlča za papeže Ustanowiti. Boslala
tedy po nčm Belisarowč, neywyšssjmn wůdci
wogska cjsařského w Řjmř,
lčst w ten smysl,
abn Silwerča ood nčgakau slUssnaU zúmčnkaU
hleděl š papežstwj šwrhnaUtč a zahnati, Wigi:

lia pak aby Ua grho mjsto dosadil. w dNenj
dorssj hlawy nad hlawU hada, a nenj hnčwU
nad hnčw ženy. Malúť gest wsselikei zlost proti
ženské; loš hřjssnjků pťipadnčž na ni.e: (Sčrach
25, e:e.d.23. 98.)
Belisar o sslechetnosti paprže přeswčdčen
gsa, dlaUho byl na rozpakU, cobp ččniti mťl,
neboť se bčxl gednak sprawedliwého saUdU Bo:
žjho, kdyby txezbožně rUkU na pomažaného
Bémč wložčl; a gednak se opčt strachowal hněwu
wě:ssniwč cjsařowny, kdyby fe dle nesprawedlča
wého rozkažu gegjho nežachowal. KoUečně ale
přemohly ho ohledy lčdské; i sljbil, že cjsaťownč
po wůlť bUdr, že ale fama hledětč mčr gak se

žtéto

nesprawedlnostčzodpowj. uo deo

fe

bogj člowčka, dj pjsmo fwatě, tudčž padne!e
To po hťjchU také Belisar Ua sobč šhledal,
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neboť od té doby wyhledčxwal, na gaký žpúsob
by se Silďerťa bez welkého hluku zmocnil.
Než nechtčlo se mu to nikterak dařťtť, protože
fe ostýchal poctčwých lidj, až mU konečně man:
želka geho Yntončna
kU pomoci přťspčla,
důwčrnčl přjtelkpxxč cjsařowny. Zena tato,aue
skočmi a lstťwú, nagala
křčwé swčdky, kteřjž

na Siloerča. swědččlč,že prý Ǧothn,

země, do ija

nepřúteln

žwal, a mčsto zraditi

gim

sljbil, ba i křčwé lťsty napsati dala, ro kterýchž
papež š nepřjtelem o zrčxdě mčsta gednú. u
))Hospodine, royswoboď dUssi maU od rtů nea
orawých a od gazyka lstčwého. Co bude dúno
tobč aneb co bUde přčloženo tobč na ten twůǧ

gašyk lstiwý? Střely

mocného š Uhljm žžha:

wým.(e(Zalm 119, 2u4.)
?lčkolč Belisar tUto tkančnu lžť prohlédl,
přidal nicménč núřku wer, boge se cssařownino

msty, a ossemetnost swau omlanal
ten se musj

z nesprawedlnosti

tjm, že

na pmoeži spčx:

chanč U Boha zodpowjdati, kterýž gi pťileange,
a nikoli ten, kdož poslUssen rozkazU gi wykox
núwú.
SčloerčUš znamenage, oť fe gednča,
Utekl se do kostela fw. Sabťny, ochranU tam
dledage. Belisar ho dal skrze syna swého k
fobč powolatč, ale on nechlčl z leostela wygjti,
anladů fe boge; posléz wssak poraUčege se do

ochrany Božj, Ubjral se do palúcu Pťncianskéa
bo kdež Belčsar pťrbýwal. Wůdce pogal geg do
komnaty swé manželkn, ostatnj dUchowenstwo,
kteréž ho bylo prowúzelo zůstalo wnč. Llntonč:

Sw. Sčloerča.

“
979

na, manžclka Belifarowa„ srdjc na ložť, ij:
tala sw. papeže wýčjtkami bez počtU, že Řjm
zraditi chtěl. Mezi tjm zbawil grg geden gúhen
nenprwé wssech ozdob papežských, pak ale w
pokogjku wedlegssjm w odčw klčassternj ho oblékl.
Duchowenstwo wnč stogjcj neUzřelo che miloel
waného pastýťe fwého, nrboť byl tagně na loď

doweden a do Patary w Lycii žawežen. Drua
hého dne prowolúwala se, že fe SilderťUš mni:
chem stal, a že se nč:stUpce wolitť

mUsj. Bťičč:

nčnjm Belisarowým kwl katečnč ctižécdostiwý
WigilčUš dne 22. ListopadU l. B. 537 za pa:
peže Ustanowen. ux Kdo se gedenkrúte dobroa
wolně hčjchn nodal, ten klesčx wždy hlaub a
hlan, až bUď na dno propasti se dostane,
aneb rUka Pčmč klesagjcjbo Uchytj a pozdwihne;
w tom podoben gest hťjssnjk člowčkn š wrchU

břžjcij,

čjm bljž gest propasti, tjm rychlegi

do nj pčxdj. dBezbožnú, když přigde na hlubiml

hřjchů, pobrzj: ale gde za njm.hanba a po:
hančnj.e (Břjsl. 18, Z.
Wssickni dobřj

katoljci

rmaUrťlť se, že se

tak nelčdsky še Sw. otcem zachúzelo: gediný Sčl:
werťuš radowal sr, že pro sprawedlnost trpj;
neboť pamřtlčw byl slowa předchůdce fwého,
swatého aposstola Wetra, pjssjcjho: xTrpjteli
pohančnj pro gméno Kristowo, blahoslawenj bUa
dete, nebo to, co gest cti„ sleiwy č mocč Božj,
a ten fterúž gest Duch geho, na wčxš odpočj:

wci.(es(j. Pre 4, l4.)

BiskUp Patarský ijtal

wyhnaného papeo
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že š powinnaU gemU Uctčwostj a weťegně a
mUžně se ho ugjmal.
Ba č do CarhradU xoU:
towal a U cjfaře hosta fwébo srdnatč a zmu:
žčle žastčxwal, an mu na srdce kladl, gak se nec
slUssnč še swatúm otcem gednalo, a že pakli to
pohorssenjw kreilce se nenaprawj, těžkého trestu
Božjho obúwatč se mčx. dKrčxlů, prawčl mčmo

giné, gest che na swčtčane toliko gedčný; onen
ale gest gediným papežem nad wesskeraU cjrkwj

na swčtč.e( u
důwodem,

Tato slowa gsaU podstatným

že č bťskUpowe na

wýchodU roždo

přednost Řjmského papeže Uznawali
stař Justčnčan, od manželley swé podwe
den, ničehož o těchro wěcech newčdčl kažal
aby SilweriUš bez odkladu nažpčt do Řjma se
odwezl a tam aby se poznowa wyssetřowalo,
z čebo se winčl. Shledalo:lč by fe pak, že ne:
winen gest, aby opčt na stolicč papežskaU byl
dosazen, pakli by ale zradau byl wčnen, aby
na giné bčskUwstwj přeložen byl. Ten:o rožkaz
šarmautčl Belisara a Wčgilia a welké starostč
gim způsobčl, anť wčdělč, že kdyby se rozfaž
cjsaťský naplnčtč měl, že WčgčliUš swržen bUde,

a že Sčlweriuš

opět na stolici papežskau do:

sedne. J Ufnesli se; že ǧeho nawrčrcenj se pťee
kazj, a bjdný Wčgťlčuš wymohl to aUplatkem

U Belčfara, že wracugjcjsr Silweriuš byl gal a
gemu wydňn. Dwa slaUžjcj Wčgiliowy wzalč
nhnj Ubohého papeže a odwedli bo na malú a

pustý ostrow Palmarča,

teď Barmeonlo

na:

zroaný, kdež gak sčxm pjsse, chléb strastč a woda
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aUzkosti pokrmem a nčwogrm mu byln. A wssak

ani tenkreite neopominul sw. paoež starati se
o cjrkew, o choť swau;

nebok powolaw

nčkolťk

biskUpů, Uwrhl na Bigilia a na pťjwrželtce
geho cjrkewnj kletbu a rozmanité zakony wya
dal
prospčchu
cjrkwe čeljcj
geho
nadakUna
drn 20swČerwna
rokU Llumrsj
588 Zdali
hladem bol umořen aneb zawražděn, o tom fe
spifowatelé nefhodugj.

Nožgjmúnj.
Belifar

stal se wčdomnč a

dobrowolnř

nústrogem cizj ossemetnosti a zlostč: a tudy fe
Učinil wina hrjchem cizjm, tjm se owssem

omlanage,

že zodpowjdanj na půwod nespra:

wedlnosti pada Tak bohUžel i mnozj mezi naa
mi smeyssťjwagj a gednčlwagj, z Uichž gedni ťjka:
gj, že ten nemú hřjchu, kdož bo šchroalUge
aneb k nčmU rčxdj, anť ten, kdož hťessiti pťika:
zuge, zastčcwčx aneb k nčmU powzbnzuge a po:
naUka, adneb i k hřjchU mlčj: an žaš druzj na
tom trwagj, že nestane se ten wčnnjkem hřjchU

kdož na poručenj aneb na radu giného hřjchu
se dopausstj, k hťjchu swoluge aneb w nčm
zaljbenj mčx. Q ossemetnj pokrytci! Mluwte:

gestPilčct newčnen fmrijrista
Zežjsse, protože
ruce swé umýwage k Zidům prawil, že newi:
nen gest smrtj tohoto sprawedliwěho? Nebyl
errbdeš wražedlnjkemsw. Jana křtťtele,protože
ho štjtť rozkúzal na žúdost cčzoložně ženh? Nen
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byl Heli od Boba Uroto trestán, že nezwedea
ným synům zlé skutky orohljžel? Či nenj také
Dawid wčnen smrtj UrččxssowaUa Jeroboam
modlčxřstwjm, do letrréhož nčxrod Zidowský Upadl?
Y wy mysljte, že wčnni gsaUre hřjchem cizjm
sprawedlťwé pomsty Ugdete? že netřeba na to
přemeyssleti, zdalč cčzjm hťjchem wčnnč gste se
nřstali? Wčzte, že každý hřjch mim bUdr přťc
počtčn, kteréhož gakkoli aučasťnč gste; nebo wkleřj

zlé wěci ččnj, dj pjsmo, hodni gsaU fmrti: a ne:
toliko kteřj .ge činj, ale také kteřj ťčnjcjm po:

wolUgj.(((ij.

1, 32.)

Kdož osprawedlňuge bezbožnéhoť kdož odn
sUnge fprawedlčwého, ohawnj gsau oba pťed

Bohem. (Přjsl. 17, 15.)
Bčda, kteřjš ťjkčxte zlěmU dobré a dobrée
mu zlé: kladaUce tmy ža swětlo a swčtlo za

tmy. (Jf. 5, 20.)
Qd

tagných hřjchů mých očisť mne a cčzj

odesi služebnij swémU.(Zalm 18, 13. 14.)
Ktečxjřjkagj bezbožnémU: Sprawedlčwý gsi:
klnaUti budaU gex lidé, a bUdaU w obawnosti
pokolenjm, alr kteťjž ge tresc,i, chweileni bUdaU.

(Přjsl. 24, 94. LZ.)
Rewzklúdey rUkU rychle na žádného ančž
mčg spolkU š cizjmi hťjchy. (j. Tčm. 5, ZZ.)

Modlčtba.

Chraň a střež mne, o Pane, abych nechoa
dil do rady bezbožnjků, a nestúwal na cestč

Sw. Siloeriae
břjssnjků, ale abych weselj mťl na

konč Twém, a hotow bnl dro prade
i to, což nrytrpčjho
Ježjsse. Amen.

28Z
swatěm zčx:

a zňkon

gest snč:sseti; skrze Krista

„
x Na dnessnj den přiradci takč swcitek: W Řjmť fw.
Rodata, mučedlnjka. W Tolnio w Bontu swatých mučednjků
C:eafola a Cirřaka. W Petťe sw. Makariae ldissUnau W Spaň:
heljjch snd. Florencie, pannh. W Jrsiu sw. Gabana,
kněze,
mUcednjka. W YqUitanti swe Gemmh, panny a mučedlUice. W

Genitn sw. de.

W Trwim sw. Ydalberta,mnicha a m. g. sw.

21.

Žiwot sw. Nlohsia.
N. 1591.

Sw. NlodsiUš narozen na zčcmku Kasti:
lionském, we Špaňheljch rokU 1868.p dne 9.
břežna; byl prworozený fyn Ferdťnandšx Gonžaǧy,
markhrabjho Kastilinského a knjžete ijské čjsse.
Gfa prworozený, mčl otce swého nčxsledowatčw
panowčmje Matka geho Marra Tana, žena nčn
božnčc a wsselikýmč ctnostmi kčesťanskými ozdo:
benčc, wynasnažowala
se wssemožnť synúčka,
kteréhož za dar Božj držrla, zňhy giž na bú:

zeň Božj nawykati. Gj by bylo býwalo neymi:
legssj, kdyby do služby Pčxně byl wstaUpťl.
NozUm pacholjka wywinowal se dosti časnč a
geho čisté srdce šsúlo dychtčwť přknú naučenj
kťesťanskei, kterúž mU nčxbožna matka dúwala.
Často byl wjdčxn, an Ukrytý w leaUtkU klečj a
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wraUcně k PčmU Bohu se modlj. Gakú radost
musila to pro Uj bútť, an widčla, že fjmč slo:
wa Božjho, kteréž w aUtlé srdéčko geho kladla,
tak ťafně owoce nésti oočjnú!
Také markbrabj Ferdinand mě.lUad rychlúm
wywinowčmjm přirožených šchopnostj snnúčka
swébo nemalaU radost; wssak š njm giný aU:
mysl než matka geho. Wychowém gfawe welkém
swčlě, cwiťen pak U Ueyslkwřlegssjch w Ewropč

dworů a od mladosti zbranťnawyklý, mnoho si
zaklč:dal na wogrnskě slčnoč.

J obmeysslrl, že
ze syna chrabrého bogownjka Udřlá. be mU
tedy chUť k stawU wogenskémU způsobil, wn:
prawowúwal mU o rozličných hrdinécch, a na:

kaupil k hrémj malaU zbraň a rozmanité wo:
genské nústroge, ano když gedenkrcitc do Kasal
gjti mUsil, krňlowskčxwogska ohlédati, wzal také
loysia š sebaU a

něleolika měsiců

U febe w

tčxboru ho přrchowúwal. Ralezl:li kdy pachoa
ljčka mezč starými wogjny š lrsilaU zbranj si
hragjcjho, býwalo mU nemalaU rozkossj, neboť
se domeysslel, že pacholjk skuteťnč giž chrabrúm
woǧjnem gest. Yle cesth aomysslenj Božj bý:
roagj welmi rozdjlnj od cest a fmeysslcnj
lidského, a rUka Púně může gcdnjm rúzem
wssecky auskoěně sofnowané plňny lidské rozko:
tatč. BUgarý YloysiUš dostal gedenkrúte chUť z
dčla wystťelčti. J zaopatťťw si prach nabil dřlo
a wypúlil,

jxrossaletak nessikownč k tomu

sc oo:

stawťl, že by múlem byl to žaplatil žčwotem.
Nebczpečenstwj toto proUťklo ho hluboce, lak že
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žachowčmj swé za zwlússtnj mčlost Božj powa:
žowal Teď wznčkla w nčm welika nenawist k
stawU wogenskémU, gak mčle seznal žr Uetolťko
časný, ale i wččný žčwot geho we welkém ne

Bezpečjwěžel.

chUge

toriž še sUrowým woa

skem Uslyssel od něho negedno neslussné slowo
a nemrawné řečč, kteréž, nawrčltiw fe z túbora
domů často oronússel, ač, co wlastnč znamenala,

newčdčl. Bolestnč padala tato slowa na srdce
wychowúwatele mlč:denečka, kterýž mU i hned
geho Uežoůsob přjsnýmč slowy pťedstjral, na
welkaU žmčnU w mrawjch geg pozorna ččnil a
w gakém Uebezpečj dusse geho wčzj, Ukazowal
N YloysiUš oplakúwal srdečně wýstUpky swě,

a sljbil Uččtelowi rUkaU dúnjm, že Boha che
neUrazj. Qd té doby mčl fe welmi na pozorU
a stťežťl se co Ueybedliwčgi lidj, před Bohem
w čistotěerchgjtjch,
a pokud žiw byl poklesku
swého trpce želel. be se pťrd Bohem pokoťili
mohl, wzpomjnal si často na nťg, w očjch geho
zdňlo se mU nesmjrným hřjchem býti, čeho se
prwé newčda dopUstil a proto napotom i stjml

hťjchUse warowal. u
Mezi tjm wytúhl hrabč Frrdinand proti
nepťjteli a tťi léta byl od domU wzdúlen.
tom čase spogili se matka i wychowatel,
daUtlé zčxrodky zbožnosti

a bčcznč Božj

W
by

w srdci

Yloysia se mohly wowinautč; a hle, fnaha geo
gich odměnila fe nad wsse pomysslenj. Nlo,ysinš
pogjmal horlčwan dychttwostj wssecka dobrú
naučenj pčstitelů swých, a co neyswčdomitčgi
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zachow.iwati ge se snažil. Co sw. Cwangelčsta
o Spasiteli nassem dj, mohlo se také o sw.
Yloysiowč ťjcč: ))Qn prospjwal maUdrostj, a
wěkem a milostj U Boha i U lčdj.e Stúlost
geho, wytrwalost we wsselčkém dobrém pťedse:
wzetj, gest núm přjkladem, kterak my bychom
měli stčxlj býcť w dobrém a pťemč:hati wsseliké
překňžky w cestě núm stogjcj, nebok účastnjci
Krťsta UčineUi bUdeme, gestlčže počútek podstaty
geho až do konce pewný zachowčxme.ce (Zid.

41, 14.)

Po skončené wúlce nawrňtiw se Ferdčnand
domů, podiwťl se nemňlo, wida syna Nloysia
tak welice změněného. Geho nadčge zmizela po:7
gednaU, že bUde z nčho chrabrý wogčxk. Wssak
Upokogťl se zaš taU mysslénkaU, že tčchý a dou

brosrdečný NloUsiUš poddaným fwým bude pčmem
dobrotswým. Ten se ale gčž tenkrúte zcela gť:
nými mysslénkami zančxssel. Bro Pčma Boba
wsseho se odřjcč a w službě Pňnč žúdným
swčtským ohledem nedatť si překúžrtť, bylo teď
gedinaU geho snahaU a péčj. W swatém aUmyslU
Utwrdťlo ho zwlčtssťpopsúnj žťwota Krčsta Púna,
kteréž od té doby, co se rodičowé do Florencče
přestěhowali, geho neymilegssjm čtenjm býwalo.
szwlússtč ho dogala hlUboce UeporUssrnúčťstota
Rodťčky Božj. Geho nč:božnostk nebeš krúo.
lownč rostla každodennč. Celé hodťny modljwal
se 8 horaUcnostj před gegjm obrazem. Geden:
krúte we wrach modlčth pohťjžen Učťnčl w
synowskě důwčonstč
slčb Ustawččné čisřom.

Sw. Nloysia.
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propůgččl mu také sjlu, že k slčbn

swčdomčtč dostčxl, neboť pokud byl žčw, Uepou
hledl žúdné osobč ženské w twňť. Rčkdé: také
anč nemluwčl ničehož, ani neččnčl, což bn pťč

neymenssjm protč žúkonům slussnosti a ččstoty
čelilo. Byltč čistotný gako anděl, a geho poc
kora byla tak welčkč:, že sebe za neymižernčg:
ssjho člowěka a hťjssnjka neyroětssjho držel.
Když ssel ponryprw k zprčxwě Bošj, cjtil nad
hřjchy swýmť tak welčkau ljtosl, že bolestj do
mdloby Upadl. Qd té doby byl na sebe pou
zornčgssj, bdčl bedliwčgi nade wssrmi žúdostmč
a činy fwýmč, a i ten neynepatrnčgssj poklesek
odložčti hledčl.
Zwlússtnč bogowal proti
prchlčwostč a welmť se na požorU měl, aby
blčžnjmn anč neymenssjm slowjčkem nenbljžil.

W tom byl tak auzkostlčw, žr proto

negedrn:

krčlte mržutost měl a w posmřch Upadl.
chtěge se gediné BohU a nikolč lčdem
nedbal na saUd swětský, aniž přestúwal
trňwčtč tak, gak před Pčmem Bohem byl
AloysiUš byl gedrnúctr let,když se ď

Než
ljbitč,
žčwot

sljbil.
otcem
z Florence opčt do Mamuy nawrč:til, mage w
aUmyslU, že prúwo swé dědčěné Ua Markhrabu
stwj Kastčlčonské bratru Nudolfowi postaUpj,
a wssem hodnostem wýhost dčc, kleréž jpro lc:

sknaucj se zewnčgssekwnčtťnij

a dussewnij

žčwotn na Ugmu býtč mohly. Ctnostč gediné
chtěl hledětč, anť gediné w nj pokladů se dou
bjrčlme, kteréž núm nemohaU odgaty býtť. Mimo
to bylo geho neysrdrčnčgssj žč:dostj, wsseho swčtn
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ského hlUkU se zbawiti,

a žčwot trňwitč tťchý a

saukromný. K tomU podala mu Ueypohodlnřgssj
přjlcžťtosti gcho Ustawičnú chUrawost, kteraU si
tčžkaU nemocj způsobil. Qd toho časU wychúzcl
gen welmč zřjdka a mUsel:lč kdy přjbužné na:
wsstjwťti, Ubjral se wždy napřed do kaple a

modlčlbau a rozgjmúnjm a přemcysslowúnjm
na rožprčxwa se přťprawowal. Scsjlen tjmto
způsobem mlijwal
pak tak wňžnč a skromně
i horlťwč, že gčž trnkrúte mladým Swatým wů:
bec slaul.
S powolenjm otcowým odessel BlloysiUš z

Manth

do Kastilťona a tam prwč giž zapo:

čatý tichý způsob žiwota wedl. Slnžebnjei geho
widjwali geg celé hodčny w modlith pohřjžeel
ného. Často nalezli grg an pťed obrazem Ukřču
žowaného Spasitele klečj a neywčtssj wraUcnostj
plane, tak že sew nebeském wytrženj Uad zemj
wznússetizdňl. erřjdka ztrúwil celě nocť w ti:l
chčm rozgjmúnj Božských prawd.
Popatřenj
Ua welikost a na dobrotn Božj powznússjwalo
ho nad sebau samým a časiokrúte wynutila mU
wťelčx lúska k PúnU BohU tak hogný pramrn
slz, že ge ani zastawitč nemohl. Toho čan do:
staly se mU do ruky žčwoty Swatých od Surča,
nňbožné spťsy od Petra Kanisia a pak některé
lčsty od JesUitů,
kteťjž we wýchodnjch kragč:
ncich sw. EwangeliUm hlč:sali, a ty dogaly ho
tak hluboce, že obnowčw wssecka dobrč: předse:
wzctj, nrlolčko přjkladU swatých wčrnť Uúsledo:
wati si pťedsewzal, ale také si Umjnčl, swým

Sw. Nlohsia.
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zwěstowčmj

wjry

katolťcké

a to sice U nčxrodů Boha neznagj:

cjch. By se giž ze wzdúlj Ua to na wsse
dostalečnč přčprawťl, gal se djlky,
zwlássť
chUdé, w fatolčcké wjře whuťowati a wraucně ge
napomjnal k mrawnémU a cnostněmU obxcowánj.
Nodičdwé a wychowúwatelé sw. Yloysia
gednali w tom wčlmi prozřetelně, že ho, ačkolč
welmč zbožného a rozUmného, k prwnjmu přix
gjmňnj přjlčš časnč nenutili. OU byl gčžudwan
nčxcte let stúr, když poneyprw ku stolu Mmč
přistaUpil. Brozřetelnost Božj tak wsse zřjdila,
že srdce mládenečfa nad mjru se pohnulo a
citem wdččně lčxsky zaugalo.
Noku 1581. toox

tčž přspntowal arcťbiskup Mediolanský, swatý
Karel Boromeyský do Brescie. Yloysiuš núklon:
nostj k tak slawněmu mUži duzen, wydal se
také do Brescie, gednak aby swatého znčxti se
naUčilxpa gednak, aby od něho požehnati

Swatý

biskup rozmlauwal

se dal.

welmi dlauho 8

mlčxdeneěkem, Uemoha fe dostč wynadiwiti

geho

skromnosti, zbožnosii a ostatnjm ctnostem. J
Uapomjnal ho, aby se Ua prwnj swaté nřčgj:
mánj důkladnč připrawil, pak ale aby často kU
stolU Pčmě chodil, ano předepsal mU, kterak by
se důstognč k tomU připrawiti mčl; a NloysiUš
se tak dofonale dle rozkazu zachowal, že sw.
biskup sám osobně swéctostmu potxal. Qd toho času
přigjmal zbožný mládeneček neyswětčgssj swčxtost

každýden nedělnjafwátečnj.Wtom mu nebrčmila
unť chladnost srdce: protože gediné Krista Búna

o90
w
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milowal, anč bčxzrň:proto že se k tomU wždy š ney:
wčtssj horlčwostj pčťprawowal. Geho núbožnostk
této swňtostirostla ode dne ke dni. Když byl na
mssč swaté a bylo pozdwťhowúnj,
mohl se
zřjdfa kdy slz zdržeti. nu
YloysiUš nrbyl gesstě plných třčnúcte let
stčxr, an do okolnostj pťissel, kteréž negenom
mlčxdencům ba č dospělým mUžům často ncbezu

pečny býwagj. Zde ale naplnilo fe, což sw. apo:
sstol prawj: že totčž milugjcjm Boha, wssecky
wčrč napomúhagj k dobrémU. Byl totčž mimo
nadúnj z tčchostč domúcj wytržen a ke dworU
ŠpaňhelskémU, tenkráte w celé Ewropě neye
slawněgssimU, Uweden. Tohož časU, rokU totčž

1581. Ubjrala se cjsaťowna RakaUskň Marče,
choť Ma:čmilčana ll. skrz Wlachy do Špaňhel
k bratrU swémU krčxlčFčlčpowi ll. be průwod
gegj co možno slawným byl, wzala š sebaU
Uěkterč: wlaskú knjžata. Mezi nimť byl takě
markhrabj Kastilčonsiý š manželkaU a dětmi.
Sw. Nloysiuš byl tedy obklopen wssjm, co bylo
wzěxcného a pčkného a slawného. Wssak wsse
toto a na sta gčných gťsstř newjdaných wčrj
nebylo ď to, geho, ačkolčmladé srdce, od Wňna
Boha odtrhUaUtč. S njm se zabýwatč, bylo mU
milegssj, než hlučné rozkosse a radowúnky, po
kterýchž se člowčk často dychtiwč fhčmjwň. Ne:
dada se w Uičem mčxstč, pokračowal bedlťwč w
Uťenj swém a swčdomitč zachowúwal wssecka
nčxbožnú a fagjcj cwičenj, kterčxž si byl prwé
obljbťl.
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Dwť léta strúwčl Nloysiuš Udwora Spaňu
helského; ale čjm che nčkteťj se fnažťlť, w hluk
swčtský geg ponořčti: tjm che protčwilo se mU
žčwobytj U dwora. DUchownjkem a sice řeholnjm
duchownjkem stčxtčse, bylo giž od děcwna tagným
pťúnjm dusse geho. YUmysl tento Ušrčxl teď do:
konale. Do kterého zňkona by wssak wstaUpčti
měl, newřdčl gesstč sčxm. By dostatečného swčtla

w tom dostal, zdwogčlhorliwostw núbožnostč a
w modlčtbách. Tak přťprawiw se, počal nynj
bedlčwě o tom pťemeyssleti, porownáwal geden
zčckon š drUhým, a toliko k tomu hleděl, w kte:

rém zčxkonč Boha neylépe a neyche by osla:
wowatč mohle To bylo mU gediným aUčelem.
Porownaw
zcikony rozlťčných řňdů, w přjfnč
zkaussce Ustanowčl konečnč nezmčnitelnč, že do

towarhšstwa Ježjssowa wstaupj. Poněwadž ale
pončknd pochybowal, zdali dle wňle Bčxnř wo:
,lenj wypadlo, Umjnčl si také Bošj wůle we wčci
tak důležité ssetřiti. J obětowal předfewzetj swé
BúnU BohU, ssel opřt ku stolu Pěmč a No:
dččku Božj o přjmlUwU fkraUssenč prosil
To
činč rychle zdčxlo fe mu, že slhssj hlaš gako š
nebeš pťčchazegjcj a předsewzetj geho šchwalUu
gjcj. Nadostnč běžel nynj k matce a zwčstowal

gj, že si pewnč Umjnil do towaryšstwa Zežju
ssowa wstaUpitč. Matka swolila 8 radostj, těssjc
se, že PanU BohU gednoho z synů obětowati
bude Llle gčné bylo fmeyfslenj otcowo, kterýž
uslossew gaký staw NloysiUš si wywolil, osUpil
sr Ua nčho a twrdč mU přčkazowal, 13
abšy takowě
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wrtochy z hlawy siwywrútčl Nad tjm zaťxolelo
zbožného mlúdenečka srdce, ale že gedčné wůli
Božj roe wssem plniti si předfewzal, fložil č
nynj daufčmj w nťho, čan přjhodnčgssjho čekage
Léta Pčxnč 1884. nawrčltil se opět marlež
hrabč š celaU rodčnan do Kastčlčona. Solwa
ze se tam dostalč, obnowčl Nloysinš U otce
žádost; mjsto odpowťdi ale dostal porUčenj,
aby se na cesty do cizjch kragů wydal;
myslilť zagisté olec, že cestowúnj horliwost geho
poněkud šchladj. Nloysiuš musil tedy na cesty.
Nle wsse ty rozmanťté a newjdané wťcč, leteréž
w rozličných kraginúch uzřel nebyly 8 to, mysli
geho po Bohu roztaUženaU utissitč, a on nau

wratil fr domů newťnen a čist, š tjm pewným
předsewzetjm, ze do zakona wywoleněho wsťaue
pj
J domepsslel se, že otec žádných překúžek
che dčlatť mU nebUde; w tom wssak se zmeyn
lil; neboť musil gesstč nmohý a tUhý bog pťe:
stčUi, než aUmhsl swůg w skUteleUwedl. Qtec
totiž nťčehož neopominul, by fyna na giné my:
sslénky přiwedl; ten wssakstoge pewnč na swém,
wžal autoččsstč swé k Bohu w skraUssené mUr
dlitbě žčxdage, aby srdre otcowa obmčkčitč a
powolné Uččnitč račil. Kdy bjda člowťka boa
habogného neywětssj, býwú pomoc Božj neybliž
ssj Pomalu ochladčla se otcowa hněwčwost i
počal pyleati, že k synu tak twrdť se mčl
Gednoho časU poslal dokonce auřcdnjka, aby se
po nčm podjwal.
Nuťednjk wida, še poleogjček
geho Uzamknut, skrze djru w zňmku do poleoge
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nahlédal, a Uzřew mléldence, an před křjžem
kleče se bičuge: až k slzúm pohnUtx, žwčstowal
markhrabjmu, co Uzřel. Nčxwčsstj toto ranilo
srdce marfhrabjbo, kterýž nemoha pro chnrawost
choditi, k pokogjčkU syna fwého donéstč se dal,
a na wlastnj oči Uzřel gak wraUcnč se modlj a
tčlo swé trýžnj. To gak spatřil, zňstal gako
bez sebe, a wssak sebraw snmsly, kňzal ookoa
gjček otewřjti, a wida podlahU sematam .krwj
postřjkanau a slzamč skropenau, žčxdostem geho
swolil. Ra důkaz, že uopramdU to minj, psal

i hned prjbuznemU Scipiowi Gonzaǧowi do
Řjma, aby U Generč:la towaryšstwa KlaUdťa
Nquawiwy Nloysiowi synU swému neystarssij,
nadčgi fwé i pokladu dUsse swě, přčgmntj do
towaryšstwa wymohl, a Určil kdeby nowicčat

držeti mčl

Nqaniwa

odepsal w krňtkém čase

a Ustanowil Řjm k nowčciatU Kdo mčl tcď
wčtssj radost nad Nloysia. Qn psal fňm Gc:
nerčxlowi a celě srdce zbožnosti plné w listU
swém mU odhalil; načež tento U welikém po:
hnUtj odpowčdčl: dže za syna fwého geg při:
gjmá gen aby brzo přissel, čjm dkjw tjm lénee
NloysiuŽ nemohl setoho okamženj dočkati,
kteréž k žúdančmu cjli by geg dowedlo; wěc ta
fe ponťkUd prodlaUžila, protože postaUpenj prňw
geho bratrowi od cjfaře potwrditi se mUsilo.
Konečnť přisslo potwrzenj, a NloysiUš opustčw

w Lednu mčsjci r. 1585. Kastilion, staupil do
towaryšstwa Ježissowa, zanechaw wsse, což mčl.
jQsamotnťlý

pokogjček, kterýž mU byl wykúzém,
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zdčxl se mn pozemským rčxgem b.ťti. ongen
neyččstssj radostj prawčl: ))Totoť gest odoočja
wúnj mé na wěky wčků, tuť přebýwati bUdU;

neboť fem zwolil ge.e (Zalm 131, 14.)
Gčž w prwnjch

siuš š úwahau

dnech okčxzalo se, že Nloyu

a oprawdiwostj k tomuto tn:

hémU zéckonu se odewzdal. Napjnal wesskerau
sjlu, aby bratry wraUcnostj pťewýssťl; zúkony
i ty. neynepatrněgssj zachowúwal 8 neywťtssj
swědomťtostj, a fwé wůle odťekmlw se aUplnč,
gen co Učitelowé mU přikazowalč,ochotně plnčle
Tato ochotná poslussnost, pak ohnťwčxwraUcnost
srdce.a nadobyěegná přjsnost ksobě samémU
byly přjččnaU, že geho nowťciat se skrčxtťl, a že

dřjwe, než býwalo we zwykn, k starssjm bratťjm
fe pťipoětl.
Ze wssech ctnostj,

kterýmčž nč:božnň dUsse

fw. Aloysia ozdobena byla, žaslUhUge hlubokú
pokora zwlč:sstnjho zmjněnj. Qd narozenj au:
hlawnjm nepřjtelcm wssech a gakýchkoli pťed:
nostj, bolestně wždy to fnčxssel,kdykolč se mU w

kterékoli wěri nťgakň přednost dčlwala. Sňm
nemluwťl nikdú nčc, co by gen z daleka chlanaU
aneb chwálan zapáchalo. Swůg rod snažťl se
wssemožnč w zapomenntj přiwésti. Twáť geho
rdčla se wždy, kdykoli někdo o geho šchopnou
stech aneb gčných dobrých .wlastnostech w geho
přjtomnosti mlUwčl. Qn dčlwal každému pťeda
nost,

gak

w

klássteťe tak

č mimo

klčrsster.

Bratťi č neymenssj mnsili mU gjti na prawčci.
U stola fedúwal obyčegně mezč neynižssjmč. Tato
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pokora spogenčr 8 neljčenaU zbožnostj a pťj:
snostj k sobč saměmU, žjskala mU núklonnost a
lčxskUwssech bratrů. W něm widčlč wzor kře:
sťanské dokonalosti, po kterčž samč také taužitč mčlč.

Sotwa

že Nloysiuš dwa mčsjce w powo:

.lúnj swém ztrúwčl, dosťal núwěsstj, že otec mu
zemťel. BolesťnaU tUto rčlnu nesl szžťle a
sťatnč. Neywčtssj mU w lom bylo útěchaU, že
mčlený otec zbožně, a gaf na prawého křesťana

se slUssj, žťwot fwůg dokonal. ij
tčssčlboba:
bogný syn také zarmancenau matkU. aw Čjm
déle Nloysiuš w towaryšstwU byl, tjm che.se
také uzdokonalowal. Předsewzetj swé, že totčž
co žťw bUde, Púna Boha nťkdň se nezpustje za:
chowňwal tak dokonale, že mU zbožnost přiroze:
nci býtť fe zdála. Nle za to podrylo se zdrawj
geho Ustawččným modlenjm, rozgjmňnjm a posty
tak welťce, že se mu musilo pak přťkazowatč,
aby napotomd gčné modlitby a rozgjmčmj nekoo
nal, než kteréž se obyčegným zňkonem pťedepčo
sowalh. Zč:kaz tento nepotkal fe še žňdaným
nč:sledkem. Nloysiuš zůstal chUrawým a slabým,
gako kdy před tjm. W důmčnj, žeby mU zmčna
powětřj k dUhU mohla býtč, poslali geg před:
stawenj do Reapole, kdežwe sstUdčjch swých po:

kračowal.
Ysi po půl letč powolali ho opčt do Řjma,

kdež pak sstudča silososickúdokončiw, 8 horlčwo:

stj sstUdijm bohoslownjm se odewzdal.
Tak uplnnUla sw. Llloysiowť obť léta noa
wicčatU. Bylať mU to lčta radosťná, blaženň.
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to složil r. 1587 slawné sliby chUdoby,

čistoty a poslUssnostč. Dwa mčsjce pozdčgť doe
stal tonsUrU a čtwero nižssjch poswťcenj. Bři:
čtěn od té doby k dUchowenstroU, snažčl se
mnohem horlčwčgi wsseliké ti ctnosti wyfonúc
watč, kterýmiž dUchowenstwo ozdobeno býti nxéa.u
Mezi tjm wypUkly nčkreré různčce mezi

markhrabjm NUdolfem, bratrem geho, a wýwoo
dau MamUanským. Wesskeré snaženj, rozgilřw
né strany narownati, bylo marné; i bylo .se co
strachowati tčch nenhorssjch wčcj. Koneťnč obrúu
lčli se přijznj
na fw. Aloysia w nčxdčgč,že
fnad gemU gakožto bratrU gedně a přjlelč ďrUhé
strany se podařj rozhněwaná srdce smjřitť. W
tom aUmyslU wydal se Moysiuš do Kastiliona.
Geden z bratřj maxgjcj pečowati o zdrawj geho,

prowúzel geg. W Kastčlioně ijtali
angela š nebe poslaného.

ho gako

Wssickni pospjchali

Uzřjtč ǧeg, nč:božnéc geho múteř radostj gako
bez sebe padla mU Ucliwě k nohňm. J rozhnču
wanú knjžata sotwa že fwatčho Uzřeli, odlo:
žiwsse wssecken hnčw a zússť,xpřjsúhlč si wěčné
přátelstwj a lčxsku. Gebo lúsce a tťchostť nikdo

nemohl wzdorowati. Qd té doby ctili geg
Kastčlčansstj a MantUansstj i celé wůkolj co
angela poleoge.
Znamenage NloysiUš, že zbytečno giž gest,
déle U swých se zdržowati, rozlaUčiw sepš přj:
bUznými, do Medčolanu se odebral a tam také

l. P. 1590 U břean mťsjci dorazčl. Tuť po:
kračowal w Učenj swém š neywčtssj horlčwostj

Swj Nlohsiae
a

Ustawičně

se w rozlťčných
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ctnostech

zwléassť

ale w pokoře cwičil J bylo mu wťele se mo
dljcij
zgeweno, že se bljžj konec geho žiwota

dewenjm
che

tjm powszzen

hledčl se mnohem

wssech pozemských wčcj zbawčti

W lednu

powolali ho předstawenj do Řjma

YloysiUď

si wyžadal na nťch aUzký a temný pokogjčele,
gehož celú ozdoba byla postel, židlička a stole:
ček 8 knihami.
Zde wyrčxžel se Ustawičnými

modlitbami a tau přeblahaU mysslénkaU: že
brzce k PanU Bohu se dostane. Časem Upadl
do wytrženj myslč, kdUždusse geho gafoby zba:
wena wazeb lťlesných k Bohu sc powznesla. Qn
mlijwal
také časťo, gak blaze gest w mlčxdj
Umřjtt a tjm spjsse š Bohem se spogiti.

W čaš nakažliwé nemoci, kterúž r.1591

w Řjmť zUřila, wystawťli Jesuťté na swůg nú:
klad sspital do kreréhož opusstčné a cizj nemoc:e
ně přťgjmali a sami se o nč starali a ge osse:
třowalč. ,Sw. Yloysiuš přrdčil wssecky ostatnj
milofrdenstwjm a aUčinlčwaU lčlsleaU. Wzbuzo:
wal nemocně, aby se odewzdali do wůle Božj,

a trpčliwi bhli, umýwal gsm nohy, stlal gegich
lože, a staral se o gegich wýžin,
anť osobně
na nť almUžnU prosil a strawaU a napogem
ge opatťowal
Ničehož neopomjnUl, by gim
wssem tjm byl, co potťebowalť. Bosléz ale i
Nloysiuš i nťkteťj ginj bratťj naleazčli lse!. Myn

sslénka, že ho Bůh nynj k sobč wolň; naplnťla
dUssi geho newýmlanaU radostj. Geho fjla
tratčla se wůťčhledě a geho choroba tak zdúla
xr
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fe býti

nebezpečnau,

že ho ť hned

fwčxtosťmi

zaodalřili. Owssem se opčt poněkud pozdra:
wťl, ale tagnň zimnice w bčhu tťj mčsjců zba:
wila geg skoro wssj tělesné fjly. Ricméně neo:
fmčlil se zbožný mlčxdenectuhú mrtwenj opomi:
nauti, ano gako prwé wstúwal o Uůl nocť, a
kleče modlitby

swé pťrd křjžem Wcině.wykonú:

wal. To znamenage poslUha geho, a aby mno:
hem hůře si Ueučinčl se boge, donesl to k před:

staweným klňsstera, načrž se mu to zakúzalo.
YloysiUš Uposlechl wolnč rozkazu předstawených
pamčrliw, že se gim slibem fwatěho poslUssenc
stwj byl zawňzal. J rozkazy lékařů zachowéln
wal swčdomitč ať Ueyodpornčgssjch léků rúd
Užjwal. W tom čase psal také we dwaU listech
na matku swaU, aby se nermautila nad gehoá
tak brzkan smrtj, ale aby raděgi nad geho bla:
hoslawenstwjm se těssila.
Sw. NlowsiUš slňbl čjm dčtl, tjm che.
Dle Usude lékaťů mohl gen aš 8 dnj gesslč
žiw býtč. YU se wědělo, že by mU ťo núwěsstj

radost půfobčlo, nedělalčz toho žňdné tagem:
stwj. Z zaradowal se skutečně z toho núwčsstj
lak

abn

welčce, že knčze toto zwčstugjcjho

š

njm Zalm:

prosil,

dTě Bože chwáljme!a

zpjwal. Když pozpjwalč, wstaUpčl gčný knčz do
pokoge. Uzťew ho Yloysinš prawil k nčmu:
:Můg
mčlý otče, mč récdč odfud půgdeme.m

Kam? tcizal fe dUchoij,

a NloysiUš odpowě:

dčl: d)Do nebe, k PcinU BohU do nebe! Gea
dnoho dne upadl do wytrženj myslč, kteréž po

Sw. Nlohsia.

0o90
g

celau noc trwalo. Když k sobě zaš pťčssel, wy:
prawowal, že w oktúwč Božjho Tčla Umťe.

ij

che konec geho se bljžťl, tjm che hledřl

Udržeti se w spogenj 8 Púnem
prosil

gednoho

Bohem.

J

z kněžj, w kteréhož zwlússť se

důwčťowal, aby se š njm každodennč na wečer
dokud neUmťe, kagjcj žalmy modlťl. DUchownj
sljbčl mu to š radostj; od té doby nawsstřwo:
wal ho každodennř a položiw wždy na postrl
nemocněho obraz Ukřťžowaněho Spasitele, mo:
dljwal se š njm. Gcho oko bylo neodwratně
Upťeno na kťjž, na bledě twúči gewčla se zbožnost
a lěxska, očč zakalily

se slzami

skraUssenostť, w

dussč ale panowal mjr a ticho.
Čjm che zewnťtťnjho žiwota geho Ubýc

walo, tjm che pťibýwal žčwot anitřnje
slednj tři dny mčl Ustawiěnč malý
prsech ležeti.

DUsse geho objrala

Wo:

kťjžel na
se neUstčxle

w tichěm rozgjmúnj šBohem, aneb rozmlanal
nčxbožnč 8 gčnými; něledy bylo widětč, že po
tčchU se modlj. ou Zatjm pťťssel oktňw Božjho
Tčla, den, w kterýž gak předpowčdčl, Umťjtčmčl.
W ten den .zdě:lo se wůbec, že se lépe mč:, a
proto nikdo wčťilč nechtčl, žeby to geho po:

slednj den byl. Qn alc trwal na swém, a gea
dnomU z knčžj ťkachmU, že se nezdň, aby smrta
tak bljzek byl, odpowčdťl: Těto nocč UmrU.
Den ten strúwčl w núbožném rozgjmčmj, ode
wssech, co ho nawsstjwili, srdečnč odesstčnj

bcra. Papež Řehoč le

Uslyssewo geho bljzké

smrtč, UdčlčlmU požehnňnjswěho a plnomocných od:
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pustků. Yčkoli z té milosti radost měl Nloysiuš,
prawil w pokoře a w zardčnj: mNch,kdo gsem
gěa, že si Swatý otec na Umjragjcjho čerwa
wzpomjnčl!((
Teď žeidal swútostmi zaopatřen

býti. Nektor prowčcch 150 bratřjmi, žúdagje
cjmi widťti swatého an Umjrč:, podal mU we:
lebnau swútost. Núbožnost, š kterauž tčlo Búně
přčgal, pohnUla pťjtomné až k slzúm. Po přť7
gjmčmj cjtil se ponřkUd šesjlen, tak že wssecky
obgjmal.
Bylčť wesskcřj hluboce pohnutč. Useš
dawý plač naplnil pokog. Tak stč:li zde gesstě
po nčgakaU chwjli, o přjmluwu ho prosjce. Llsi
po hodině rozesslčfe wesskeřj až na tři. NlohsiUš
modlil fe usťawičně po tťchu, gen čaď po čase

bylo slysseti an dj: ))Pane, w ruce twé poraU:
čjm dussi swaU!e
Když se bljžčlo k půl noci
žčxdal abh ho na lewan siranu položilť. Což
kdyžlaskawj bratři wykonati chtělť, zpozorowalč,
že twčař geho bledne a studený pot gipokrýwň.
Bylť to zčxpašše smrtj! Geden z přjtomných knčžj,
gehož Nloysiuš zwlčlsscěmčtowal, nakloniw se, pra:
wil k němU potichu: dTh chceš, abychom tč na

druhan stranu položili, my ale bogjme se, že
tudy smrti twč přiwěgeme. BUď dobré myslč,
gest to poslednj krůpěg z kalčcha bolestj, kterýž

ti Hospodin pjttdúwčx. Wťz, na gaktwrděm ložč
Spasitel twůg Umřel!e Při té řeči Uanl Llloy:
siuš neyprw na něho, pak na křjž pewnč zrak
swůg. Mluwiti sice giž nemohle ale twčxř geho
gewila, žeby zlčxskyk Bohu gesstč mnohem che
trpčl. Teď gali fe přjtomnj knčžj za nčho se mo:

Swo Nlohsia.

30 1

dlťti, kterýž leže w prawicihromnicčdržel,

prae

wice ležrla na křjžkUna hrdle wisjcjm, oko
Upnuto na krucisir, Ucho ale naslauchalo
božné modlitbč dUchownjfů. Ysi mčnUtU
smrtj nawrčxtila mU opčt lúska k Spasitrli

bylo
néae
před
řeč.

Hlafem zlomeným, ale frozumitelným drawil nť:
kolikršte: :Ježjš!e
pak zachwěly fe mU dhskwa

on skonal l. P. 1891. dne 20. Čerwna. Bůh
oslawil ho xšmohými zúzraky; načež ho roku
1681 paprž Nehoť )UA.za blaboslaweného, roku

ale 1726

papež Benedikt )(lll.

za swatého

prohlécsil.

Nozgjmúnj.
Mnoho,

welmi mnoho gest w žiwotč fw.

Nloysia, což tobť fřeskanskú dusse i k ponaučenj

i k núsledowčmjslaUžilimůže. Čtauc žiwot geho
Užťjš, že milowal modlitbu a něabožné čtenj,
pťi modlitbč že byl pozorný a Uctčwý, kU .KristU
PČUU a kneposskwrnčné geho rodičce že zwlússtnj

měl pozornost; Uzřjš, žekfw. přigjmčmj pečliwč
se připrawowal, w swěm powoleinj byl sřčxlýa
každého i neymenssjho hřjchUz celého srdce nenée:
widěl; Uzřjš, že každého poklésku hoťce pykal,
Ustawičně sebe we wssem Umrtwowal a pro

Boha a pro bližnjho i žiwota odwúžčsi fe ho:
tow byl. Co w žiwotě sw. Nloysia každémU

čtenčlťinapadnaUtj me,

gest geho podiwnú nr:

wťnnost, spogenú š neywčtssj přjkrostj a kagjcnosťi.
Sw. Yloysiuš neposskwrnil se gaktěžiw žúdným
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smrtelným, ba dobrowolnč anč wssednjm hřj:
chem, a nic ménč tak pťstč se kúl, že ani od
neywčtssjch hťjssUjkůche žúdati by fe Ucmohlo.
N co ty k tomu djš? Rerdj se hanbaU twoge
twář, kdhž tolo čta UwažUgeš, že tolčkokrúte a
tak tčžce si zhťessil, na podobné pokčxnj ale ani
si nepomyslil? Necjtjš w dUssi gakěsi tagně
nUcenj, abyš kagicnosťč sw. mlňdence aspoň
zčastč nasledowal? Uposlechnť toho nUcenj, a
co činiti chceš, Učiňrychle. Wzýwey fw Nloysia
opomoc, neboť súm radj, abychom, chtjce od
Boha nčgaké ctnostč obdržeti, k těm swatým se
modlili, kteřjž gimč zwlcisstč se stkwělč; a přigde:lč
tč kdy za těžko geg nčlsledowati, nebUď malo:

myslným, ale daufey w Boha, a Bůh ti poe
může; ani w započaté praci nepřestáwey, byťbyš
č žadné wnitřnj útčchy při tom necjtil, ale bUď
pewný a stalý; radost a wefeljna dobrém wrňtj
se fwým časem a tčsjccronasobna odměna za
wssecken Utrpený zčlrmUtek tč nemine.

Nynj prawj Hospodčn: Qbraťte se ke mne
celým srdcem, 8 postem a 8 plňčem i š kwjlenjm;
a roztrhnčte srdce wasse a ne raucha wasse, a
obraťte fe k Hospodčml BohU swému: nebo do:
brotiwý a milosrdný gest, tročlčwý a mUohého
milosrdenstwj a Ukogitelný nad zlostj. (Joel 2,
12. 13o)
BogUg dobrý bog wjry, a tak dosčlhnižčwotq
wččněho, k nčmUž gsi powolún. (l. Tčm. 6, lx!.)
NadUgč se z Utrpenjxmých a doplňUgi to,

Šw. Alohsia.

Zgš

ťehož se nedostč:wú z Utrpenj Kristowých

na

lčle swém. (Kološ. 1, 24.)
Chceli kdo přčgjtč za mnau, zapřč sčnn
sebe a beř swůg křjž na každý den a nňsledug
mne. (Luk. 9, 23.)
u

Modlčtba.
Q wssemohaucj! genž nassj slabotu a ne:
statečnost znčlš, propůgč nčxm milostčwř, abya
chom dle přjkladU fwatého pančce Ylloysia žiwot

fwůg wnčtřnj a zewnitťnj pořúdali a na gcho
pťjmlUwU silaU obdařenč bylč, abychom szžčle
š hťjchcm a še wssjm pokussenj k hřjchU bogo:
wali a Uad nepřjtelem spasenj nasseho ssťastného
wjtězstwj dosěchlč, skrze Bčma nasseho Ježisse
Krčsta oc. Nmen.
Dneo sw.čtj se také swátek: W

mučednjka. W ijč

Mohuči sw. !lsbana,

sw. Demetrie, pannh mUčcdnice. W Spa

rakuse sw. mnčednjkň Russina a Marcia. W Blfrice swe mnu
čednsiů Cyriafo a Blpollinaraa W Samosalě Eusebia, biskupa,
W Zkonimn w !hkaouii fw. Tereucie, bisiupa a mUčedlnjta.
W Bapii sw. Ursicina, btsknpa. a m. ge sw.

22.

Žčwot sw. Panlčna, bčsknpa
Nolanskčho.

R.431.

Sw.

PaUlčnUš se narodčl w Burdeǧalech

l. B. 353. Nod, z kterěhož pochčlzel, byl gak
po meči tak po přeslčciwelmč wzčlcný a slawný;

Zgzs
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otec geho PonciUš PaUlčnUš,

byl mjstokrč:lem

(l)rčwfčcmš l)rčxčlorjo)w Gallči. Slčle
zenost rodU pťewýssil PaUlinUš

a Uro:

leskem a slčxe

waU ctnostj, pro kteréž giž od saněkých po:
zdegssjch pokolenj

chwčxlen a weleben byl;

i sw. Martin TUronský, sw. Sulpiciuš

ba

Sea

werUď, sw. Nmbrož, sw. Nuǧšlstťn, sw. Hčero:

ným, sw. EUcheriUš, fw. Rehoť Turonský,
Npollinariš aKaščodorUď, a mnozjginj znamee:
nitj muži chwúlčli a welebilč geg.
Mixno wznessený rod měl sw.BaUlin také
wýborné wlohy, a sice byl rozUmU wtipného a
bysřrého, dUcha bohatého a plodného, gazyka

pak wýmluwného a obratného; slowem wyni:
kal wssemi wlastnostmi, kterýmiž slawné gměno
si mohl zjskati. Wýborné tyto wlastnosti wzdě:
láwal od dčtinstwj neUnawenau pilnostj a tale
si dobyl bohatého pokladU rozmanitých a roz:
súhlých wčdomostj. Za Učitele w řečnictwj a
w búsnťctwj mčl slawného NUfonča, kterýž w tčch
wťcech wssecky faněké mUže předčil. PaUlinUš
naplnčl wssecka sprawedlčwň oťekčxwánj we welké
mjře a gčž w letech, kdež wůbec nebýwčlme
šchopnč něčjm dokonalým fe honositi, weřegnč
co řečnjk se progewčl a weliké pochwaly obdr:

žel. ))Každý, prawj sw. Hieroným, obdiwowal
čistotU a ozdobnost geho ťeči, wznessenost a
nčžnost mysslének, tichost a sle slohu, bohatost
a žiwost geho olxrazotwornostč.e

TakowaU wydobů si BanlčnUš w mladých
letech, když žňdost, lčdem se ljbčtť, gesstč w dussč

Sw. Paulinae
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gebo hoťela. Mnohem wětssj wčxžnost a slčan
zjskal si Paulinuš clnostmi swými, než rozséchlau
swětskau Učenostj, a netrwalo to dlaUho, dostala
se geho dobrčl powčst k samémU cjsaťi, kterýž na
gebo dokonalost se wzpoléhage, rozličně aUťady
na něho wložil a konečnč i konfulrm bo učč:

nil, ačfoli leprwa gen aš 25 let stčxr bol. Toho

čan pogalPaUlinUš gedml ŠpaňhelfU za man:
šelfU gménem Theřasiť, kterčxž mu weltké statky

přinesla a pťewýbornúmi wlastnostmi,

zwlňsslč

aUtlocčtaU zbožnostj sr stkwěla.

.Batnácte let zastč:wal Paulčnuš rozlččné
auřady zemské, a maUdrostj, welleodussnostj, přj:
wťtiwostj a tichostj a ginými ctnostmi wydobyl
si U wsseho lidu Uctiwost a wéxžnost welikau.

Mnžowě neyznamenitčgssj w Gallii, Ztalii a
wŠpaňheljch
uchcizeli se o geho přjzeň a přčx:
telstwo, welebjce geho Uadobyťegné dary a po:

din

hodné Žchopnosti.J nebyloby din

bylo

fdyby se byl wssj fjlaU w marné radostť swťt:
ské a w tenata a w slušbu tohoto swčta byl
upadl; nebok welmč tčžko dč: sr wzdorowati láe
kadlům a wnadám geho a frdre čisté a něpou
sskwrněně zachowati, když oplýwáme bohatstwjm
a roškossemi a poctťwostmťzaplaweni gsme. dBou
hatý nesnadnč wegdr do frúlowstwj nebeského!(c

(Nčat. 19, 23.)

Nle Pčm Bůh,l genž ho do

swé slUžby wzjti chtěl, orcwřel mU oči, že po:

znal marnost swčxtaawssj sláwylidské, a wzbue
dil w něm žádost, pro frňlowstwj Božj na zemi
mallčkým býsč.
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PaUlinUš mUsil w zúležčlostech zemských časté
cesty leonatč. Z stalo se, že se na těch cestňch š nč:

kterými swatýmť bisknpn seznamil a gmenowitť
sessel se w Medťolúnč Be sw.

Nmbrožem

a we

Wjdnč francaUzskéše fw. Martinem a š ginými
welebnýmč mUži Častčgssj obcowanj š těmťto
swatými muži, a zwlě:sss še sw. Delsinem, bi:
skupem BUrdeǧalským, o wčcech núboženstwj a
spafenj setýleagjcjch okúzaly mu, ro čem wlastnč
cjl a konec člowěka zúležj, a že wsse ostasnj, co
lidé blaženostj nazýwagj, nic gťného nenj, Uež

gen marnost a trňpenj dUcha. Qd té doby cjtil
do sebe zwléesstnj taUhU swčta se odřjcč a žiwot

wésti dokonalý, prě:wř kčesťanský. Tak w hodné
přjležitosťi anžjwage sw. Delsimtš, gal se ho
aUplněgi w prawdúch swatého núboženstwj wyU:
čowati a častčgi mn mluwil o blaženostť tčch,
kteťjž BohU celaU dUssj slaUžj. J
nemohl
Baulimlš biskupowč odmlauwati, neboť pťečasto
sam na sobč šhledal, že wsse po čemž swčt tak
lakotně se šhanjwčx, nenj než dým a pára, rozu
Um a dussť zagjmagjcj, trpké ale bolestč půso:r
bjcj. Toho časU Udúly se w řjssč Řjmské weli:
kčmské přewraty, kteréž se zwlússť auťednjků a
we welkých důstogenstwjch nostawených mužů

bolestně dotýfaly. Séxm PaUlinUš mUsil welkú
přjkořj a trpkosti snásseti. To wsse budilo w dussi
geho taUhU, roztrhatč nagednau wssecky okowy
na swčt geg antagjcj
a ro tiché saUkromnosti
žiwotu se oddali nábožnémU, Bohu zaswřcené:
mu. Bohabognň manželka, ačkoli w lewčtu let

Sw. Paulilmů.
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stogjcj a bohatstwjm č radostč swětskýmč obklo
pena, dodčcwala mU k tomU predsewzetj chuli a

horliwým domlananjm

priwcdla ho, že složiw

wsseckyaUrady a wsseckadůstogenstwj do Špaňhel
na gcdenststatek se odebral, kdež od rokU 390 až
do 394 8 manželkaU swau gedine tjm se zabý:
wal co slaUžilo k spasenj dUssj gegich W tčch
dobach ztratilč gedčného synačka, gehož gim Bůh
popřčll TaU ztrataU praskla opčt gedna wazba,
leteraUž bohabognj manželé na tento marný

fwět Upantanč bylč J nechtjre ta panta obno
witi Usnesli se ro horliwostč swé, že napotom
powždy negenom w ččstotné zdrženlčwostč žjti

ale i swětU aUplný wýhost dati chtčgj J prou
dali tedy wssecky statky, podělťli štrženými pe:
nčzi chudých,

Upokogilč wčřťtele, dlUžnjky

Utio

skUgjcj, wykaupilč zagaté a gijné dobrě a milon
srdné skUtky konalť, něco múlo na swaU wyžč:
wenaU si zanechawsse; akdyž wssecky zemské zčxlen
žčtostť w poťúdek Uwedlť, odewzdalč se tělem i
dUssj slUžbě Baně. Tyto skutky chwúlilč welťce

prawj služebnjcč Božj: ale slUžebnjcč fwčta trpce
ge kárali

a

tUpčlč; gčm zdálo

se, že wsse to

nenj nic giného, než panhá possetilost a blú:
znowstwj. Ti Ubozj necjtťlť,gak sladký gestBůh
těme kteřjž milUgj geg Rynj opustilť BaUlina
wssicknč llde, ba č nex.,blčžssjpřijznj
stranili se
ho, a slUžebnjcč nechtčli mU che ani té neyu
menssj slUžby prokazatč Qn Učinčn neznámým
mezi bratrd swýmč a gako cizčnec byl mezč syny
matky sroé. Té zkaUssky dopustťl na něho Bůh,

308

Čmowenj

aby tjm auplnťgi od swčta se odlauččl.

W té

smutné době přčpomjnaltsiustawťčnť slowa apou
sstola řkaucjbo: deUbych sr lidrm ljbčl služen

bnjkembychKrčstowýmnebole (Ǧallat 1 10)
a také Uwčxdělsi na pamčt, žr Kristuš Pán
z ťady Učrdlnjků ty wwlaučil, kleřjž nemagj tolik

sjly, lm búzeň lidskau w sobč pťemohli. ijto
rozgjmanjm sjlen a podporowún snassel trpěliwč
wssrckU křčde

od :xřjbuzných a přatel swých:

OO blažena potupa, š Kristem opowržrnn býti,
byla gedčna řcč geho, kterauž se branil a hagil

proti gizliwým Utrhanjm u dWssickni, kteřjž
chtťgj pobožně žiwi býtinrťstU Ježjssi, protč:

wenstwj lrpětč bUdaue (ll

Tim 3 12) Llu

soniUš, genž si Paulčna : ždy welčce wúžil a
srdečnť ho mčlowal, zarmaulčlse, wida žr fwťta
Utjkage w saukromnost se Ukrýwň. Bolest gebo
tjm byla wťtssj, čjm chc od ducha swětského
opanowati fc dal. J fnažil se wssemožnť, býwa:
lého žčxka swého od předsewzetj geho odlauditi;
a an to nic nespomúhalo, trpce ho za to kčxral,
že nemůže trpěti, aby mnž, stwoťený k důstoe
genstwjm a k podpořc wlasti,
Ukrytý žťwot
w Bilbiliš aneb w Kalaǧuře še) trčxwťl. Na tak
trpké předhč:zky odpowťděl Baulčmlš mťmo gčné:
že mu gest rozkossj pro gméno Kristowo hanu
snasseti, že na saud lidskn nedbú gen když ob
cowúnj geho tomU se ljbj, gemuž ljbčtč se ge:
diné si přegr.
e) Slalky fw. Baulčna.

Netrwalo

dlaUho a wssčckni, kteťjž prwé

PaUlina pronúsledowali a tUpili, počali ho we:
leslawitť, wychwalugjce zgewnč gcho tčchost, a
weliťomyslnost, ť čistotn aumyslu welebjce. W
chUdobč a saUkromnostč swé stal se předmětem
podiwenj, a muži pťčchúzeli z dalekých kragin
aby ho scznalť, a bohabognaU gcho manželku
Theresiť, kterčxž podobnč gak manžel wsseho po:
zemskeho zbožj se odřernUwssi, w chUdobe a w
tUhé kagjcnostč žčwot trěxwila.

Paulčnowi neljbila sc swětskň chwúla: ne:
boť w pokoťe che si libuge než w ostatnjch
ctnostech, žécdal siUpřjmnč U lidj w zapomenUtj

přčgjti. J prosil přňtel swých, aby po che
newychwalowalilla marnaU chwálan nerozmno:
žowalč břjmč hřjchů geho. ě)Zdalč pak gcst to
wclkého cosi, prawil ro neyhlUbssj upokoře, za

wčcčpozrmské blahoslawenstwj wymčňowati; aneb
odřjkati se wčcj pomjgegjcjch, abychom wečné
obdrželč,x zemi prodčxwati, abychom nebe si kaU:
očli? Diwno,
že sc mi to za zúslUhU kladee.

Wčz, za gak mnohem dražssj cenu mne Bůh
skrze smrt swaU na křjži wykaUpil. Ponjžčl sc
až k podobě slUžebnjka, trpěl, aby brzcenné slU:
žebnjky pťcdrahau krwj fwaU wykaUpťl.e
BaulinUš byl zmlňssmjm ctťlrlem sw. Fe:

lčre Nolanského, na gehož orodowňnj od Boha
mnohě miloslxi obdržel. PUzen taUhaU po ney:
tjžssj saUťromnostč, Uzawřel, že Špaňhely opUstj
a do Kampanie potúhne a w kostele sw. Felč:
re slUžbU kostclnickan zastáwati bUde. Yle w
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radě Božj byloaginak Uloženo. .Když totiž
o wúnocjch l. P. 393. w Barcelloně, w hlawo
njm mčstč Katalonském, službúm Božjm byl
pťjtomen, žúdal lčd a duchowenftwo gednomy:
slně, aby za kněze whswětiti se dal, bez pochy:
by w tom dobrém aumyslU, že pak U nich
déle zůstane. PaulinUš wčda biskUpa Lampia
k žúdostem lidu ochotného, wymlanal
mn to
wssemožnč č prosil, aby loto hrozné břemeno,
(tak gmenowal knězstwz) na geho slabú rame:
na fe Uekladlo. Nemoha wssak ničehož pořjditi,
swolil konečně w to, čehož dobrowolně Ugjti
nemohl, pod taU ale wýmjnkaU, aby aspoň
se nenutil zůstatiw Barcrllonč, nobrž gjti mohl
kamby chtčl. Nn se mU to powolilo, wydal
se do Jtalče. W Řjmě zdržel se Učco malťčko,
Ubjral se pťjmo do Noly, kdež žiwot w tčché
saUkromnosti trčnoiti chrčl. W Nole bydlel bljž
kostela, nad hrobem fw. Feli::e wzdčlaného,
žčwot weda tnhý welmi. Geho swatostj lčxkani
pťidalč se k němn brzce někteťj Uúbožnj mUžť,

kteréž on w towaryšstwo spogiw, towaryšstwem
mnichů ge nazwal. U Uich panowal přjfný pou
ťúdek a kéazeň. NUdowé gednotliwj zachowéawa:
lč skoro Ustawččný půsi, odjwali se hrubým a
fprostým ssatem, žčwili fe Ua wlastnj rUce, a
slUžby Božjpofpolčtč wykonňwali. Ncžný chléb,
bylinky a boby býwaly gegich obyčegnan poa

trawaU. Slowem w towaryšstwU ožčly opčt
ctnostč starých anstewnjků.
Swatého Felire
ctil Paulťnnš

Uetolčkokaždodennč š obzwléxsstnj

Sw. Panllmw.
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wrancnosřj, nobrž každoročnť chwalozpěw o nem

psúwal.
Bowěst o swatém tomto anstewnij

roz:l

nesla fe skoro po celém swčtč křefťanskěm a
mUžč skoro wesskeřj bohabognostj a wťdomostmi
wýtečnj dopisowalč mU, o přútelstwj geho se
Ucházegjce. Pokoťe geho bylo toto proslawo:
wémj nad mjru odporné; nic ménč tťssil se z lťstů
třch, gelikož ža to mčl, že naplnčla se slowa

Púna řkachho: Nmen prawjm wúm: Zécdného
nenj, gesstoby opustil dům, neb bratry
neb
sestry, neb otce nebo matkU, nebo syny nebo

rolj pro mne a pro Ewangelium, by newzal
w časU tomto, domů a
bratrů a sester a matek a fynů a rolj. (Mr.

stokrúte tolik nynj

10, 29. 30.)
Nemťl wssak fw. Panlimlš

w samotť zů:

stasi, neboť ho Pčm byl biskUpem swaté cjrkwe
mjri chtčl. Patn.icte let byl giž totčž w céro
samotč a ukrytostč žiw, an ku koncč roku 409

sw. Pawel

biskup Nolanský Umťel. Na geho

mjsto musil sw. Waulin chtťg nechtťg dofednauu
ti. Byluli prwé giž lesk ctnostj geho welký, stal
se nynj mnohem wětssj. Wzdťlal gednoho kažn d
dého č hlubokaU Učenostj a dokonalostj w ob o:
wúnj. U nťho nalezal zrmaUcený útěchy, ne:
wťdomý ponaUčenj, w pochybnostech wťzjcj rady,
kleslý podpory, chUdý a nUzný pomocč; nikdo
neodchúzel od nčho, genž byl holň tichost, poo
kora a mťlosrdenstwj, a wssechněm wssecko gest
Uěinčn, aby wssecky Ježjssi K.rťstU zjskal, k nř:
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Ustawičně

wraUcnč

za

fwčřené

stčxdečko

modljwal, nikdo od Uěg neodchňzel, aby Uebyl
potěssen. Z přčfslo požehnánj Božj na Uě,
a osada Nolanskú dostala nowé podoby; Ueboť

stala se bohatau Ua ctnosti křesťanskě.qunoho
může Učrný a bohabogný bčskUp w ofadč swé;
lňnozj, kteřjžby sice byli k ztracenjpřifsli, magj
mťmo milost Božj gemU foasenj swé co dřko:
watť. Kéžby každý wčděl gak k welkému Užčtl
kU osadnjkům býwagj pastýťowé dle srdce Bo:
žjho; kéžby Ustawččnč k Bohu o ně se modlil.
Nedlauho Ua to, co biskUpstwj nastaUpil
sw. PaulinUš, Udala fe mU pťjležitosť, že lúskU

swau k bližnij

a odlaučenost od wssj pozeme

sknosti patrnč na gewo dčxti mohs.

Noku 410. poplenili Ǧochowé Jtalič a
město NolU a mimo mnohé občany také sw.
biskupa do zagetj odwlékli. TU modlil se on

důwčrně: dPane Uedoansstťg, abych pro zlato
aneb stťjbro mUčen byl: wždyť wjš, kde wsseu
cko mé zbožj gest.e J whslyssel Hospodčn dů:
wěrnau modlťtbu slUžebnjka swéko, kterýž w
krčltce na swobodu propUsstčn, k owčičkúm swým
pospjchal a wssemožně chUdým a zagatým poe
mocč sstědré uděluge. PaUlčnUď neztratil důa
wěru w prozťetelnost Božj, anť když neywčtssj

strastj stjhčm byl. Když gedm!rňte gakýsi chc
ďaš o almUžnU prosil, a w domč mimo gediný
chléb nic k potrawě Uebylo: kčxzal BaUlinuš
Tberasii, aby mU chléb ten dala, že Bůh o Uě
giněck se posťarčx!

Therassa

se občlwagjc, aby

fami nedostatek nemťli, odepřela chUdémUžádost

geho. Brzo na to přistúly lodč obiljm a wjnem
naloželm. Plawci omlanalč pozdnj přjchod
tjm, že ge nedňwno přepadla baUře, a gednU

loď že rozkotala. J prawilPaUlinUď kTherasii:
dWidjše to gest trcst za newěru a nedůwťru
twaU. Toď odepřela chUdémU gediný chléb, a
Bůh nčrm za to odňal plnaU loď!a uuuDanfeey
w Hospodina celým frdcem swým, a nezpole:
hey gen na opatrnost fwau.e (Přjsl. Z, Z.)

stsetikaU péči uwrhnťtena něg (na Boha)
nebo on mň pčči o wúď.e: (l. Pet. 5, 7.)
,
Sw. biskup Baulčmlď dosňhl sedm a sedmr
desňte roků, an l. P. 431 na pjchčmj w bokU
se roznemohl, z čehož nikdo dobrého konce ne:
pťedzwjdal. W té nemocč tři dni před geho
smrtj nawsstjwili geg dwa bisknpowé ze sauseda
stwa. To způfobťlo welebnému staťečkowi tak
welikau radost, že Ua nemoc fwaU pozapomec
nUw, o Božských wěcech š njmi rozmlanal
8 nťmi také mssi swataU obětowal. Když opět

fe položil,

započal zpjwati:

xPozdwihl gfem

očj swých k horcim, odkudž pťigde mč pomoc?
Pomoc mú přichúzj od Hospodina, kterýž Učiu
nčl nebe i zemi. NedopUstjť, aby se pohnaUtč
měla noha twú, aniž zdřjméa, kterýž ostťjhú tee

atd.

(Zalm 1, 20, 1.)

Na to pťčssel kněz PosthUmian a wyprac
wowal, že ty pro chudé zamluwené ssaty zaa

platiti nemůže. Swatý PaulinUš ťekl: dBUď
dobré wůle,

synu,

Žlwotp Smtých.muu.

nčkdo přece dluh tento za:
14
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chUdé zaprawj.e N hlc po nčgaké chwjli pťčnesl
kněz geden z Lukanče swatému biskUpowi darem
padcsáte stsijrných,a daleko dluh onen přewýssm
gjcj. Paulinnš wzdal za to srdečné djky Hoo
spodinn, že zahanbiti nedň daufagjcj w nčg.
Přjsstj noc měl pokognaU, rčmo se modlil
gak obyčegně 8 dnchowenstwem hodinky gitřnj,
pak až do Uoci w tiché mlčenj pohřjžen trwal.
Když ale swčlla se rozswjtčla, wztčxhna ruce a
gakoby ze sna se wytrhl prawil:
OTU gsem
přčprawil schč PomazanémU swémU! a zaš
Umkl. Hodinu pťed půlnocj zatťúsl se pokog,
w kterémž ležel, gakoby bylo zemětřesenj; přj7
tomnj strachem Uchwáceni padli wssickni na ko:
lena modljce se, a w tom okamženj wypUstil
bohabogný bisknp swataU dUssiswaU. Den geho

úmrtj padň na 22. Čerwna

l. Pl

481.

Tělo geho odpočjwň teď w Řjmě w kostele sw.

Bartolomčge.
Qd sw. Paulina

mč:me až posawad nčkoo

lik dUchownjch pjfnj a překrécsné listy, w nichž
sc wc wssech geho ččstú, bohumilú dusse stlewťle

obrúžj.

Nozgjmňnj.
Gak gsme widčli, rozdal sw. Paulčmlď
nesmjrné bohatstwj a zbožj swé chudým a wy5
wolil si dobrowolnaU chudobn. Z toho mohau
se gak bohatj tak i chUdj mnohým dobrým
wčcem naučiti. Boháčowé magj zbozj swé dru
žeti za dar Božj, za kterýž k neywčtssjm djkům poo

Cw. Balůluw.

z1z

winnč gsan, a kterého gen dle fwaté wůlc
Ncywyšssjho Užjwatť nmgjz Bůh budc přjsné
aučtp od bohúčů žé:datť z darů tťch, které gčm
k zprawowč:nj swřřil a odewšdal. J bUde sc
gich tč:zati, zdali gčch Užjwali ke ctč geho, zdali
z nich také chndým bratřjm rčldč a sstčdře Udč:

lowali?

zdali ge neobracelč na

aneb

koncc hřjssné.

do

Túzatč

wčcč marnč
sc gčch bUde,

zdali dary ty che nemilowalč než dúrce grgčch,
zdali žc způsobem ncprawým a hťjssným neroz:
množowali; aneb zdali blťžnj nemnsel trpčti a
snčrssetčbde, když oni dary Pčmč pleytwalč?
Bohúč sprawedliwý, mckwlčldařem a nčkoli otroe
kem bohatstwj fwého býti; on gest powineU
srdce od gměnj swého odlučowatč tak, gakoby
ničehož nemčl; důwčru swau mú klástč na
Boha a nčkoli Ua mamonu; po zbožj wččnčm
a neporUssitelném mú tanžiti, kteréž rez a mol
nekazj, a nikolč po zbožj a pokladech, o nčchž
pjfmo dj, že mnozj skrze nč přisslč kU pádn.
Zg poklad onen wččný mé: rč:d wsse zbožj po:
zcmské dútč; a aby krúlowstwj nebeské si mohl
kaUpitť, nesmj pokladů zemských ssetťiti. To činč

gcst oprawdu chudý duchem a králowstwj neben
skě gesť geho. u Nle také chUdj magj býti dUn
chem, chUdj to gest magj š osndem fwým se fpoo
kogiti, a do wůle Božj dokonale se poraUčeti,
ktrrýž wj, co ččnitť mú a sžňdný gemu brňnitč ncu
může. Nemagj taUžiti po zbožj abohatstwj po:
žemském, kteréž rez a molkazj: ale po králown
stwj nebeskčm;

wsse ostatnj,

češhožm
14 potřebngj,
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přidémo gim bUde. NeboťBůh, Qtec nčxš, který
se starú o ptactwo Uebeské, tjm che starati se
mUsj o člowěcka, krwj Syna geho wykanpenébo.
N skutečnč nenj důkazU, aby byl člowčk čistého
srdce a důwěrw pewné zahynul; aneb ani aby
si, mage dUssiw Bohu ukotwenan, zanfal. Geho
dUsse gest wždy poleogUčc, wždy Utěssené mysli;
Ueboť chwčxlj a welebj saudy auřjzenj Božj, a

ten pokog dusse a tu Utřssenanmysl nedú wúm ani
za wssecko bohatstwj celého swčta. Wezmřte ale
chUdémUwjrn wPňna Boba a w bUdaUcnost,
a on stane se drawau sselmau, zaufagjcj nad
sebau. Pakli ale chndý křeskan tak welkého po:
koge dobýti může: gak welký musj býtť pokog
člowěka, který dobrowolnan chUdobaU Bohu se

zaswčtis.

oumunn

Remůžete Bohn slaužčlč i mamoně. (Mt.

6, 94.)
Lissky daupata magj a ptactwo nebeské
hnjzda, ale syn člowčka nemčx, kdeby hlawu

sklonil.

(Mth. 8, 20.)

e

Kleřj chtěgj zbohatnautč, Upadagj w po:
kUssenj a w osjdlo ďúblowo, a žňdostč mnohé
nenžťtečné i sskodliwé,

kteréž pohřjžUgj lidi w

zahymltj a zalracenj. (l. Tim. 6, 9.)
Bohatým tohoto swčta přikang: aťdobře
ččnj a bohatnau w dobrých skUtcjch a snadně
ať UdčlUgj a zděquj se, a tak ať sobč poklčx:

dagj zčckladdobrý te čan bndachmU, aby do:
sňhli prawého žčwola. (l. Tim. 6, 18. 19.)
Reboǧ sčx, synu můg;

chUdý sice žčwot we:

Swo BaUllUUů.
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deme, ale mnobo doBrého mjtč budeme, gestliže
se bútč budeme Boha, a gestlťže odstaupjme od
wsselťkého hřjchu a budemelč dobře činčti. (Tob.

4,230

Bohúči nedostakek mčli a lačnčlč, ale tč,
kteřjž hledagj Hospodčna, nebudau mjtč Uedo:
statku w Uičemž dobrém. (,Žalm ZZ, 11.)

Modlčtba.
Propůgč neim, bBane, tu milost, abychom
č bohatstwj i chudoby, co mčlosrdnú a dobrou
tčwň ruka Twč: núm propůgččti rúčj, Užjwalč
ku fwému wřčnémU spasenj; a nedey, abychom
w bohatstwj zbrdlť w chUdobčpak malomoslnýmč
se stali. Twél swaté: wůle buď nassj wůlj; a
čeho nč:m Udčljš, tjm, dey, ak spokogjme se po nče

čem giném netaužjce, než gakbychom Tobě se
ljbili, genž gsi žiw a kralugeš na wťky wčkůw.
Nmene
Dnessnjbo dne sc takč fwělj swňtek: W Bnšltcku fw.Bl!bana,
nUčednjla. W Dáciř sw. Nlbeta, bčskupa. W Neapolt sw.
Jana, bifkupa. W .KlUnickUsw. jskonsorcie, panm,x. Wc Beronč
sw. Blasia, biskupa. W MekU sw. pannh Blprřucie. .W Reynč:
koljně blahosl. .skrisiiay, pann.h a m. “g. sw.

2Z.

Žčwot sw. (!čedčltmdxy,p
králownh a pannh.
.

Sw.

R. 679.

Edčltruda

aneb EdeltraUda

byla

dcera núbožného Nnny, krúle wýchodnjch Nnǧll:
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Čemem

čanů a sw. Hereswydy; swatú Se:bUrǧa, fw.
Withburǧa a sw. EdelbUrǧa byly gegj festry.
Edeltruda narodila fe w Ermynǧn, w hrabstwj
Sussolském, a gako sestry, přewýbornř se wychon
wúwala: neboť dnčily sehned od dčtinstwj Boba
se bčxti, po wssecky dny žiwota swého w pamčti
geg mjtč, warowati se, aby nikdy neswolily
hřjchu a přčké:zanj Púna Boha nasseho neou
ansstěly;
wsselileého časU gemU dobrořeččti a
orosirč od nčho, aby cesťygegich zpraw.owal a
aby wssecky rady gegich w něm xzůstúwaly.e

(Tob. 1, 10, 4,

6. 20.)

Edeltruda,

w

bčxzni Božj odchowňna, byla wzorem panenské
mrawnosti a stydliwostč; a celú gegj postawa
gewila

nadobnčegnaU

lčxskUk panenskě ččstotě.

Dle žňdosti rodččů wdala se sice za Tonbrechta,
mocného knjžete Gčwčrů, ale Ustawččnč se k BohU
o milost modlila, by panenstwj i w stawU
manželském bez posskwrny mohla zachowati. N
Bůh wnslhsseť probe gegj; neboť manžel sljbčl,
že w steilé zdrženliwosti 8 nj žčw bUde, ano po:
kUď žiw byl, slibU fwého nezrnssil. dKochey se
w Hospodinu, a d,čxťtobě žčxdosti srdce swého.
Wygew HospodťnU cestu swaU a nadčgč měg
w nřm, a onk wsseckodobře Učinj. Znúť Hospon

dčn dny nenosskwrnťných: a protož dědictwj geu
gich na wčky bUde.e cZalm 36, 4, 5. 18.)
Po
několčka letech Umřel Tonbrecht a
EdeltrUda gsanc teď aUplnč swobodnčl, odebrala
se na ostrow Ely a tam dle srdce swého PčmU
Bohu slaužila, pohrdagjc wssjm, což lidé swťtssj

Sw. Cdtltmdh.
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blaženostj nazýmagj.u Neysladssi rozkossj bylo gj
prozpťwowati Ustawičnč slúwu Božj a srdce
swé w modlťtbčxch wraucných

a w

rozgjmčmj

swatém před Pňnem Bohem wyljwati.
Bťt let slaužila Edeltruda, wzdčdleUa ode
wsseho hlnku swťtského w tUhé kagjc.nosti.skrčstu

Ježjssč, a ngrčd, krě:l Narthumberský, pún
welmi bohabogný, Uslnssaw o sličnosti a o wzne:
ssených ctnostech EdeltrUdy, gi za manželkU pou
žéadal. EdeltrUda milugjr panenskau čistotU nad
žiwot, Uechtřla nikterak k žéadosti geho swolčtč,
a teprw když kréal gj slibil, že manšelstwj nčn

žňdným způsobem panenstwj grgjmu na Ugmn
býti Uemčl, podala mu rnťy swé. Banničtj tčto
manželowé wedli žiwot welmč zbožný; čjm
pečliwčgi tčlesné žčldostč mořili a smysly wssecky
bedliwč na Uzdč mťli, tjm aužegi wédzali se

swatau lúskan, tjm horliwčgi dychtili zdokonaliti
se w dokonalosti křesťanské.szwlčlsstč krédlowna
wssecken ťaš swůg, ktexrý ostatnj powčnnosti gj
nechaly, obracela k Užčtkuak prospřchU bližnjho,
prokazugjc mU wsselťkau službn kťesianské a
w bohabognosťi Utwrzené ženy, neboť ke wssem
přjwětťwú a wljdnň, rroédři wždy gasné, pro
prawdlš a prěxwo horlčwěx, w modlitbúch Ustaa
wťčnú, chUdým sstčdrň, ku každémU milostiwú a
laskawčx.

o

Dwanúcte let byla Edeltrnda U dwora
ngrida žiwa, an opčt taUha po samotč w ney:
wčtssj sjle w dussi gegj se wszdila. J neUstála
krále pčma swého tak dlanho prositi, až gj ko:

ggo

Čerwen.

Uečnč sowolťl, by dwůr

odUstčla a do klússtera

Koldťnǧhamenského wstaupila, gegž sw. Cbbax
seta krčxlowazprawowala. Sw.Wilfrťd, bčskup,
odťl gi w čjzu klússternj a poswútnaU raUsskaU
twéeř gegj zastťel. Cdeltrurua zdokonalila se w
lelčxssleřetom welťce, tak že giž po roce zprčan
klússtera, gegž na ostrowč Ely welkým Učxleladem

wystawťla, na se rozjti musila. J naplnčlo sc
na nj slowo Jsaičxsseproroka ťkaucjho: ))Chwal
neplodná, kterčxžnerodjš, prozpčng chwúlu a
pléseg, kterúž sinerodila, nebo mnoho gest synů
opusslťné, che než sé, kterúž mč: mužje, prawj

Hospodin.c (ZČ. 54„ 1.) neboťmnoho pannen
podrobťlo seezprčlwě gegj; gim byla EdeltrUda
opatrownirj a matkau, a onh zaš byly gj dceu
rami, kteréž ona slowy a přjkladem kchoti dufsi
čťstúch Uwúdčla u kU KrčstU Zežjssie Gegj ži:
wobytj tu w klňssteře bylo welmi tuhé a přjsné;

ona negjdala, welké swútky wygjmage, než gec
denkrňle za den; nenosila nčkdy lněny odčw,
a od půl noci až do rúna na modlitbúch a w
swatém rozgjmúnj trwčxwala.
Zrcadlem gsauc newinnosti a zbožnosti
zprawowala fw.CdeltrUda sedm let klcisster, an
netoliko nřkteré sestry, ale také sama ona gax
leausi morowau
ranaU tenkrč:te w Nnšlicku
welmi zčthbnaU, Uchwúcenú byla l. B. 679.
Jtenkrčxte byla wssem neykrúsnťgssjm přjkladem,
gak trpčti a do wůle Božj odewzdúwatč se
múme. Když lékařowé hljzn na krkU gj profalč,
prawťla: dCo na krfu trpjm, sama gsem proe

Sw. Gdlltma.
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winila, neboť sc pamatUgč, že w mladostč swé
zbytečnau ozdobU Ua krkU sem nosila. Bylať
to mladistwč: lehkomyslnost, že gsem hrdlo wzňcnaU
okrasaU zdobila; teď ale děkUgi BčmU BohU a
weleťxjm milosrdenstwj geho, že prúwč w tom
aUdU bolrst cjtjm, kterýž gsem rňda stkwostnaU

okrasaU ozdobowciwala. J mysljm, že miloe
srdenstwj Božj proto bolest na hrdlo mě Uwa:
lťlo, aby zadost Učinčla přjlissnč lrhkomyslnostč;

neboť na mjsto zlata a perel múm teď na hrdle
mém otrklinU a zapúleninU.ee u Q kéžby tato
slowa djwky a ženy marnomyslné k srdci přč:
ložčly, které skoro pro nčc citu nemagj, než gea
dčnč
pro strogenj a sintčnj! u xČjm kdo hťessj,

čteme w knize maUdrostč, tjm i trčxpen býwč:e

(Maudr. 11, 17.)
Bolestmi

očistěna gsaUc ode wsseho trUsU

pozemskéhoa kussenú gako 0 x o genž obnčm se
zkussuge, odebrala se EdeltrUřa dne 23. Čerwna
roku 679

k choti swémU nebeskémU, KristU

Ježjtsi. Tčlo gegj pochoňoalo se dle zřegmě žúee
dostť gegj na hřbitow obecný; po ssestnúctč

letech alewyzdwihla ge festra gegj sw Sr:bnr:
ǧčš Tělo nalezeno č še wssjm rauchem w kte:
réž přikryta byla, beze wssj posskwrny a gak

ctihodný knčz Beda wyprange, sťalť se mnozj
zúzrakowé na těch, kteťjž se gčch dotekli.

Nozgjmanj.
Ze žiwota sw.Edeltrudy a zbožného man:
žela gegjho Tonbrechta a ngrida mohaU se
xr
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wssťckni manželowé nččemU dobrěmU naUčiti,
nač fnad mnozj z nťch anč nepomeysslegjp totiž
čistotř a zdrženlčwosti. Nežécdčc se wlastnč od
nich ťistota a zdrženliwost panickú gak gč
EdrltrUda a manželowé gegj, pokUd 8 nj žiwč

byli, zachowawali. Nebo staw manželský proto
Ustanowil Bůh, aby skrze něg dle slow fw
Frantisska Saleského rozmnožčli se na zemř
wěrnj dčlnjci Pčxnč a naplnila se ťada wywou
lených Božjch w nebesjch:
mjrnost manželskú žúdčx fe
wem; nebok negsaU kůň a
nemagj, ale gfau obražrm

ale zdrženlčwost a
od nich wssjm prúu
mezek, kteřj rozUmU

Božjm a tťla gegich
gsaU audowé Kristowy; a proto za žúdostmi
tčla břhatč nemagj, ančž zapomjnatč: že tčla
smčlstwu nrnúležegj. Mohlali EdeltrUda 8 mč:
lostj Božj zachowatč w stawU manželském čistotU
panickaU: pročby nemohlč manželě š milostj
Božj zachowatč stydlťwost a mjrnost manželskaU?
a mohlali ona po celý wčk žiwota fwého zdržetčfe
Užjwěcnj prčlw manželských: pročby wy ste se ne:
mohlč zdržeti w dny aspoň PúnU BohU zaswčš
ceně, žwlússť an súm sw. Pawel radj, aby
manželé z společného swolenj na čaš se zdrželi.
(l. Kor. 7, 5.) Nle žúdčcteli wy manželowé
od žen wassich ččstotU a wěrnost: sami pťjkla:
dem gčm w tom býtč mUsjte. Nebo čeho sami
nezachowčcwčxte, gak od gčných, aby fe zachowčn

walo žěcdatčmůžete Paklť ale wasse chowňnj
manželek počestnost podrýwa, nediwte se, když
take wasse čest hyne. Kde muž ženy swé stydlie

ďw. Edeltrnda.
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wost Udusil, odsud andťlě plačky se Ubjragj;xa
w kterém manželstwj uhostila se necudnost a
Uezdrženliwost: tam darmo po lásce, po pokogi,
po zdrawj a po sstťstj ptč:tť se budeš. Protož
prawj sw. Bawel aposstol: ))Tať gest zagčsté
wůle Božj, poswěcenj wasse, abyste sc zdržowali
od smilstwa; aby Uměl gedenkašdý z wúš nčxdobau
swau wlěldnauti w poswťcenj a ctč, ne w nň:
ružťwostť tťlesné žádosti gakož i pohané, kteřjž

Boha neznagj!e (l. Efefš. 4, 4. 5.)
Poctiwé buď U wssech manželstwj a lože
neposskwrnčné. (Hebr. 18, 4.)
Nnděl Nafael řekl k Tobčússowi: Slyš
mne a gčxk tobě

powjm,

kteřj gsaU tč, gessto

nad nimi ďeibelstwj měe moc. Ti zagisté, kteřj
w manželstwj tak wchcizegj, že Boha od sebe i
od swé myslť odlučugj a fwé chlipnostč tak hoa
wěgj gako kůň a mezek, w nčchžto nenj rozumue
Nle ty když pogmeš pannu, wegdč k nj do oo:
kogjka, za třč dni zdrž se od nj, a nčc giného
nebudeš působčti, gedčně Bohu modlčtč se š Uj

N když pomčne trelj noc, wezmeš pannu š
bčxznj Božj, milostj synů che nežlč chlipnosřj

weden gfa. (Tob. 6, 16. 17. 18. 22.)
Synowé swatých gfme a nemůžeme fe tak
spogitč gako pohanč, gessto Boha
neznagj.

(Tob. 8, 5.)

Modlitba.
Q Bože Qtče wssemohaucj! kterýž gsi staw
manželský nu to welčké tagemstwj w Krčstn a

ZM

Čerw en.

w cjrkwi Ustanowtl: račiž prosjme na pťjmlU:
wu slUžebnice twé sw. Edeltrudy propůǧčč.ti,
abo wssčckni wěrnj křesťanč staw manželský w
počestnosti a w swčxtosii zachowčxwali: a nege:
nom rodičowé a nobrž i syny gegich w čistotě
a w búzni Božj obcngjre, 8 TebaU neyčistssj
láskan na wřky spogenč býti zaslaUžilť. Skrze
Krista Pčma nasseho. Nmen.

Teentýž den :

Ziwot blahosl. Marie Qiǧneicenskú.
R. 1213.

Blahoslawenú Maria
rokU 1177

ro Brabantč

narodila se okolo

z rodťčů sice bohatých

ale rodu zprostého. Marča

byla nad mer

sličné twúři a giž w dětčnstwj wynikala weli:
kým ostrowtipem a gakausi dospčlostj a Usedlostj
myslč, gakau na dřtech darmo bychom hlcdali.
J prospjwala dennč na milostč, na pobožnosti
a. sťydlčwosii, a š Pčmem Bohem tak rňda se
objrala, že pčasu nočnjho časťěgi wstúwagjc sc
modlila, wssemč marnýmispolečnostmi, rozkosssk
mi swčtskými, hrami a sinlčnjm a strogenjm
pobsdala, tělo Umrtwowúnjm w poslUssnosti
ducha držela, a Krťsta Jxežjssew chndých a nUzn

Uých opatřowala a pčstowala.
Rodičowé znamenagjre nadobyčegně zbožné
obcowčxnj drery swé, počali se strachowati, aby

Sw. Marie.
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snad do klasstera nessla, a protož gi, když pa
tnúctého rokU doséchla, za mUžeprowdali Staw
manželský nebyl wssak gegj kagjcnostč Ua ugmu,
ačkolč manželowi se to na počatkU nikterak lj
bčtč nechtčlo. Než Marťa, milUgjc che Boha
než manžela, nenstčxwala krúčeti po cestě k spa:
senj, a že DUchem fwatým oschenň gsaUc k
manželč se chowala opatrně, tisse a trpčlčwě a
8 gakansi důstognostj: nekladl gj tento takč žčxn
dných překňžek, anigj nebrčmil, dle libostčBánU
BohU slaužilť. Pozneněchla ale otewjralo se č
srdce geho milostiBožj tak, že neyprw ďe zalj:
bcnjm gakýmsi na zbožnan fwan choť hleděl,
pak ale z liknawosti swé gako ze sna wyražen
sčxm gi we wssem dobrčm nč:sledowal akonečnč
č swolťl, aby w manželstwj swém gen gako bratr
a sestra spolU žiwčbylč; neboť :)kdo ženy nemň,
pečUge o to, což grst Pčxnč, kterakby se ljbil
Bohn: a kdo gest 8 ženaU, pečUge o to, což
gest tohoto swěta, kterakby se ljbilženč, a roze
dčlen gest.(e (Kor. 7, 32. 33.)
Pončwadž tedy giž nebyli z tohoto swčta,
který swě milUge, a rozkossc nehledali w tělesnoc
sti, nobrž w modlčtbě, a pončwadž wsse, co wydčlali
chUdým rozdawalč, něco mé:lo pro swau wyži:
wenau odkladagjce, a k tomU i choré a malo:

mocně ssetrně obfthowali:

wzall si ge swětw

nenňwist, zwlčlssťMaria od přijznýcb mnoho
snússetimUsila, kteřjgj tjm che spjlali, čjm pokor
Uěgssja trpěliwěgssjbyla Maria ale radowala fe
z toho srdečnč, že pro Krčsta Ježjsse,

gehož w
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chudých a chorých ctčla a mčlowala, pohaněnj
trpčli mufj, neboť také gemu odmlanwalč hřjss:
njcč, č Qn pro wyfaupenj nasse pohanťn byl.
Křjž Spasitele a Wykupťtele nafseho býwal
blahoslawené pannč předmětem obzlélsstnj pobož:
nostč; kU dřewU křjže utjkala few dnech zúrmut:
kU a bolestč, U dřewa kťjže hledala oopoččnutj
dufsi swě, dťewo kťjže býwalo gj pramenem
neysladfsi radostť. U kťjže Pňně rozgjmáwala
si přehořké Utrpenj Krťsta Ježjsse pro hťjchy
nasse, tam Uahljžela welčkost mťlosrdenstwj Bon
žjho, tam i welčkost a ohyzdnost hřjchů poznúu
mc:laz Gedenkrňte proniklo gč UmUčenj Pčmč
takowaU bolestj, še do mdloby Upadla a nau
potom nebyla wstawu bez proléwcinj slz na
nesmjrnacl tU lčxsku pomyslťti, že se Krisťuď
Pún za nasse hťjchy na dťewo kťjže přibitč
dal. nu Kdo gako Marča wj,že hřjssnjkem gest
a pťjčinan Ukťčžowňnj Krista
Ježjsse: ten
zagisťé poznčl, že pťed twčxťj Božj pohaněnj za:
slUhUge, byťby idťed lidmč newčnen byl, a
wsseliké strastč trpělčwě ponefe.

Marča bdčla Uad sebau tak pečlčwč, že dle
swčdectwj gegjho nikdo od nj neslyssel nesan
ssného slowa aneb nemjrného smjchu, ani na nť
nrpozorowal newňzaného pohledu aneb nčǧakéu
ho posUňkU, na kterémby fe zbožnú mysl Urúžea
la. Geǧju lč:ska kU KrčstU Púml bhla tak wrau:
cj, že se nčkdy žčldného

dopustila

i toho

smrtelného

nehmenssjho

hřjchU nea

pokleskU hoťce

Sw. Marie.
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oplakč:wala. u deož pohrdč: malými wěcmi
pomalU zhyne.(e (Sirach 19, 1.)
Kdo žčxdné lňsky nemň, ten se domeysslj,
že w úspalém swťdomj geho také žúdného hřjchU
nenj; ten wssak swým čafem šhledň, žr pťca

hroznč se oklamal. dPročež wstaň, kterýž spjš
a powstaň z mrtwých a ofwjtj tebe Kristnš.e

(Efeš. 5, 14.)
Boněwadž
gedině ti, kteťj nčdsilj činj,
UchwacUgj krúlowsťwj nebeské, proto lrwala Mau
rča w modlťtbúch a w Umrtwowémj swé tčlesr
nosťč až do konce žiwota fwého. Ona gjdala
gen gedenkrcite za den, wjna a masa neUžjwala
nikdy; owoce a zelťny býwaly gegjm obyčegným
pokrmem.
Lčlska kU KristU Zežjssi byla taka
mčť žiwotem wesskerého gegjho smeysslenj a
gednčmj, a proto byl takě žiwot gegj Ustawčč:
nan modlitbau. J přč rUčnj prěcci zpjwňwala
a plésňwala w Bč:nUxBohU. lednť zachčlzegjc
8 dobrými i še zlými, Uwedla mnohé na cestU
pokčmj, a ačkoli milostj Božj zwlčxssťbyla ou

schenú a Bůh skrze nj zňzraky konal a bn:
daUcnj
wčcč předpowjdal:
držela se nic
ménč we wčcech Božjch za newčdn. Maria
milowala také NodččfU Pčmč co neywraucnťgť,
neboť kdo Syna UxilUge, mUsj imatkn
geho
milowati. Broto pUtowňwala každoročnč bo:
sjma nohama do Qiǧniakn, kde kostel byl ney:
blahoslawnčgssj Nodiěce Božj zafwěcený, a celé
nocť w nčm na modlčtbě trúwila. Nčkolik let
před smrtj pťestěhowala se tam aUplnť, zabý:
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wala se tolťko wčcmč nšbožnými a zwlússť často
kU stolu Bňně chodila,
pťť čemž twciř gegj
wždy se promčnila. Konečnč nawsstjwčl gť Bůh
gesstč dlaUhaU a bolestnaU nrmocj, což wsse
š neywťtssj tčchostj a trpěliwostj nčsla. Zna:
menagjc, že hodinka se bljžj, dala se i š ložem

do kostela donésti azapasjc š nesmjrnými bolestmi
prozpčwowala chwalU Božj až smrt zpčw gegj

přetrhla, dne 23 Čerwna l. P. 1215.

Rozgjmňnj.
Kéžby ty také kťesťanskú dusse rčxda a ča:

sto chodila ku dřerou křjže gako Maria knřmU
chodčla; kéžbyš rčeda a často rozgjmala si, kdo
Ua tom kťjži pnj a proč na nčm pnj! Qč že
byš také bolestj omdléwala a napotom wsse:
možně se snažila, aby kčjž, magjcj býtč tobě
pramenem wykaupenj, nestal fe přjčinaU twého
zatracenj.
Tčxžeš se, kdo to na křjžj pnj
a proč tam pnj? Gest to sčxm SyU Božj,
který slňwU nebeskau opUstčw, pťetěžkéa přewe:
likč břemeno hťjchů nassjch na sebe wložil a za
nč na ksjž přčbit byl Tedy ty také, křesťanska
dUsse, gsi přjčinaU Umučenj Banč. Ty aU zaslan:
žčla oan trest, ty gsi mčla geho auzkostiwystati
a krwawým potrm se potili; tyš mčla býti bč:
čowčma a trnjm korUnowúna a na křjž přť:
bčta, neboť dawno giž hsejchy swýmť trest gsi
sobě wyslaužila
Nuže Udeř fe w prsa a rci:
Q Ueynewinnčgssj Ježjssi! ach gak w bolestném za:

ďwo Marleo
pasu widjm Tť pro hřjchy mé;
Ty

trestčm gsi; gé: wina
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gú hťessila a

kochúm fe w rozkoa

ssjch swťta, a Spasitel můg Umjrú smrtj neyoe
hawnčgssj! Nch dUsse mú, gak můžeš Ua Boba
swého patťčli, an skormaUcen a tesklťw gest,
pro auzkost krwj fe potj a na dřewě křjže
Umjrú, a nepřipomjnati si hťjchy swé, pro které
Pán a Stwořitel wsse toto trpj a fnčxssj.O frdce
ocelowé, gessto 8 Wykupčtelem swým se nermau:
tjš a neplúčeš. Brobodnť mne ú Pane cťtem
bolesti a litosti nad hřjcho mými, abych i 8 Tee
bau slťtowúnj mčla, kterýžlo pod břemenem brjchů

mých a hřjchů celého swčta žalostnč úpjš. th,

ach kdy poznam, že zlú a hořka wěc gest

Boha swého opUstiti a nemjti búzně
Božj. Kdo, ach kdo dú hlawě mé wodU

a očjm mým stUdnici flz, abych pla:
kal dnem a nocj,

že Syn Božj pro hřjchy

mé hanebnau smrtj Umřjti musil!
dUssemú

Q szž

se

o zmuž se a oplakčxwey dnem a nocj

wsseliký hřjch kterým gsi Péma Boha Urazila;
odřjkey se každého zloččnstwj, které Syn Božj krwj
swaU na kťjžčšhladitč musil a zapřčsč:hni se, že
radčgi smrtj Umřjti chceš, než byš gen gedene
krate Boha swatého a sprawedlťwého Urazčti se

opowažila; neboťhrozněť gest UpadnaUti

w rUcc Boha žčwého
Qn

(Zčd 10 31)

rančn gest pro neprawosti nasse, po:

třjn gest pro hřjchy nasse, kúzeň pokoge Uasseho
na nčm a zsinalostj geho xUzdrawenť gsme.

(Js. bš, Z.)

ggo

ckewm.

Mnozj chodj nepťčxtelékřjže Kristowa, gichže
to konec gest zahynutj, gichžto Bůh břicho gest,
a slčxwa w zahanbenj gegich. (Filčp. Z. 18.)

Znúmo wňm buď, mužibratřj,že skrzeto:
hoto (Ježjsse) podšwčx se wécm odpnsstťnj hťjo
chů, od kterýchž gste nemohlč skrze zákon Mogžju

ssůw osprawedlněni býti. (Skutk. (Np. 15, 38.)
Sonúčkowé mogje totoť wčxm pjssi, abystc
nehřessili. Baklibyť kdo i zhřessil, přjmluwcc

méxmeU the,

Ježjsse Kčista sprawcdliwého; a

onť gest oběr slitowčmjza hřjchy nasse, negenom za

nasse,alei za hřjchywssehofwěta. (l. Jan 2, 1. 2.)
the,
že on sednkúzal na swťtť, daby hřjchy

nasse sňal. (l. Jan Z, 5.)
Každý kdož hťcssj, newidčl ho aniž ho po:

znal. (l. Jan Z, 6.)

Modlitba.
Q dobrotiwý Ježjssi! wleg do frdcc mého
onU lčxskUkU křjži a k umučenj Twému,kterall

služebnťcc Twč: Maria mťla, a Udčl mi té mi:
losti abych tak rč:d eU dřewa kťjže dlel, gak.rčlda
ona U Uěho dlela, a abych ustawičnč plným

frdremwolal: Pod stjnemtoho, kteréhož
gscm žčxdal, seděl gsem, a owoce geho
gest sladké hrdlu mémn. Té milosti pro:
sjm Uděl mi, pak i š aposstolem Twým mluwiti

budu: Nesaudjm, že Umjm něco giného
mezč wčxmi,nežli Jžjsse Krista a toho
Ukťižowaného.
Nmen.

Šw. Zala kť.
Dma

ggl

fwětj fe takě fwátek: W ijč

swe Jattae kUťep

mUčedlnjka. Tamtčž sw. Blgrtopinw, panny a mučedlniec.
Sutrium fw. Felire, knťze mnčedlnjka. We Filadclsii fw. mUa
čedlnjkň Zenan a ZUny. W Pawai fw. Lčnksranka, bisknpad

a m.chsirtžit
g. w. sw. Didardy a dwan shUů gegjch Bisoesa a Nora.
W

24.

Zčnwt sw. Jána křtieele.
Dle proroctwj Malachiússowa (3, 1.) bylo
od wěků Ustanoweno, že Spasitele a Wkapi:
pitele swěta pťedegde mUž w moci Eliússowě, kte:
rýžby připrawil crstU geho pťed njm. .Když nar

plnili se dnowé, že Spasitel swěta pťigjtč měl,e
naplnilo se také proroctwj Malachiéassowo a Zan
pťedchůdce geho se narodil. Q geheonarozenj,žiu
wotU a mUčenj, wyprangj
núm pjsma swatú
Uúslcdowně:

,

Byl za dnů Herbdesa krěcleJůdského knčz
něgaký, gménem Zčxcharčúš z třjdy Nbiússowy a
manželka geho z dcer Naronowých a gméno
gegj Nlžběta. Byli pak oba sprawedliwj před
Bohem, chodjce we wssech přikčazanjch a spra:
wedlnostech Pčxnč bez auhony. N nemťlč syna,
proto že Alžběta byla neplodnú a oba se byli
zstarali we dnech swých. J stalo se„ když on
účad kněžský konal.w poťčxde třjdy swé pťed
Bohem, že wedlé obyčege úřadU knčžskéholosem
wysscl, aby položil zápal, wegda do chrúmU
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Páně (do swatynř) a wssecko množstwj lčdU
bylo wnč (w předsjnjch chrěemu)j modljce fe
w hodčnu zňpalu. Tedn ukúzal se gemn angel

Púně,

stoge na prawé straně oltč:ťe zúpalu.

Y uzřew geg Zachariúš,
zstrassčl se a běazeň
přčpadla na něg. J řekl gemu angel: ě)Nebog
se Zachariňssi,
neboť gest Uslyssěxna modlitba
twčl, a Nlžbčta manželka twčx porodj tobř syna

a nazůweš gméno geho Jan.
J bUdeš mjti
z toho radost a weselj, a mnozj z gebo naro:
zenj budaU se radowati.
Bude zagčsté weliký
přede Wčmem, a wjna i nňpoge opogného ne:
bude pjti, a Duchem swatým bude naolněn
gesstč w žčwotě matky swé.

eraelských

N mnohé z synů

obrňtj ku Pčxnu Bohu gegtch; a

onť předegde před njm w dUchU aFmoci

Elťčx:

ssowč, aby obrňtil srdce otců k synům a erě:
ťjcj k opatrnosti sorawedlčwých, abh tak pťčprac
roil Wúnu lťd dokonalý.e
Z ťekl Zacharčňš k angeln: :oPo čemž to
poznúm? nebo gú sřarý gsem a manželka mň
zstarala se we dnech swých.e N odpowěděw
angel ťekl: gemU: dGň gfem Gabrčel, kterýž
stogjm před Bohem: a poslcin gsem abych mlua
wil tobč a. tyto wěci weselé zwčstowal tobě.
Y ay budeš mlčjcj a nebndeš mocč mluwťtč, až
do toho dne, w kterémž se tyto wěcč stanaú;
proto žc si neuwěřil slowům mým, kterčxž se
naplnj časem swým.e Lčd pak očekúwal Zacha:
rčěcssea dčwili se, že ontak prodléwal w chrňmě.
Wyssed pak nemohl mlUwitč k nčm, i poznali

Sw. Zana kř.

Zšg

že wťdřnj widěl w chrúmě. Yle on núwěsstj
gim dúwal a zůstal nčmý. J stalo se, když se

wyplntli dnowé úřadu geho, odssel do domu
swěho. N po tčch dnech počala Wžbčta man:
žrlka geho, a tagila se za pčt mčsjců, ťkanc:
xZe rak mi Učinil Pčm we dnech stčxřj měm,
w nichžto milostčwě wzrřel, aby odgal mé poa

hančnj mezi lčdmile
Mřsjce. ssestého po početj anssljwila
Nlž:
bčtU Marťa panna z Nažaretu přichúzegjcj. J
stalo se, gakž UslysselaLllžbčla pozdraweana:
rie, zplésalo nemluwňčxtko w žiwotě gegjm a
naplnčna gest Duchem swatým Nlžbčta; i zwo:
lala hlasrm welileým a řekla: wPožehnanň ty
mezi ženami a požrhnaný plod žiwota twého;
a odkud mi to, xže přissla marka Púna
mého ke mnč? Nebo ay gakž fe stal hlaš po:
zdrawenj twého w Ussjch mých zpléfalo radostj
nemluwňútko w žiwotč měm.(e
Lllžbčre pak naplnčl fe čaš aby porodila:
i porodila syna. Ll uslnsselč saufedé a přijza
nj gegj, že Hospodin weliké učinil 8 nj mťlosr:
denstwj swé a radowali se špolu 8 nj. J
stalo se w den osmý, pťisslť obřezowati djtčle:
a nazýwali ge gménem otce grho, Zachariússem.
N odpowčdřwssi matka geho, řekla: d)Nikoli:
ale slauti bude dJaU.C Z řekli k nj: dWssak
nižérdného nenj w pťjbuženstwj twém, jleterýžby

slaUl gménem tjm.(
J dciwali núwěsstj otci
geho, gak by ho chtčl nazýwatč. N oU požúdaw
drsstťčky napfal ťka: dJan gest gméno geho.e
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dčwili se wfsicknč. Y i hned

olewřela

fe

ústa geho a gazyk gebo a mluwilwelebč Boha.
N přťssrl strach na wssecky sanedy gegich: a
po wssech horécch Jůdstých rozhlúsúna gfaU wssexex
cka tato slowa. N wssčckni, ktrřjž slysseli, skléen
dali to w srdcť swém čkaUce: J kteraké djtř
toto bUde, nebo rUka Pčxně byla š njm.
Zachariěxš pak otec geho naplnřn gesřDuu

chem swatým, a prorokowal ťťa: xPožehnaný
Pčxn Bůh Jfraelský, že nawsstjwil a Učinil
whleaupenj lidu fwého. Y wyzdwihl nčxm roh
fpafenj w domě Dawčda slUžebnjka fwého,
galeož mlmdil skrze ústa, proroků fwých swatých,
ktrřjžgsaU od wčků, o wyswobozenjz rUk nepřútel
nassich a z rnky wssech, kteřjž nčxš nenčxwidčli:

aby Učinil milosrdenstwj

ď otcč nassčmč, a roz:

pomemll fe na fmlanU swaU swataU; na pťju
sahu, kterauž přčsúhl Ybrahamowi otci nassrmU,
že núm to dčx, abychom bez sťrachU, z rnky
nepřútel nassčch gsaUce wyswobozeni slaUžili

gemU, a to w swatosti a w sprawedlnosti před
njm, po wssecky dny swé. N ty djtč prorokem

Neywyšssjho slauti budeš; nebo pťrdegdeš pťed
twúřj Pčxnř pťiprawowati cesťy geho; aby bylo
deino Umčnj spasitelně lidU geho, na odesstěnj
hřjchů gegich. Y to skrze srdečné milofrdenstwj
Boha nasseho, skrze něž nawsstjwil náš wyssed
z wysosti, aby poswjtil tčm, kteřjž w temnosřech
a w stjnu fmrti fedj, a zprawil noby nasse na
cestU pokoge.e nuDjtě pak rostlo a posilowalo
se w dUchU: a bylo na anssti až do dne, w

Cap. Zana kť.

gzz

kterýž zgewčti se mťlo lidu Jfraelskěmu, aby
zwťstowalo přjchod Mesiásse. Mřl pak Zan
raUcho ze frstj melblaUdowých a pčlš kožený okon
lo beder swých, a pokrm geho byl kobylky a
lesnj med.

Léta patnáctého cjsařstwj Tiberča cjsaře
(dle obyčegného letopočtU w ofm a dwadcéatém
roce Krista Pépna) stalo se slowo Bécnř nad

Janem fynem Zachariňssowým na anssti.
chodil po wssj kraginč ležjcj při Jordčmu,

Z
kaže

kťestpokúnj na odesstěnj hřjchů(LUk. 3, 1u3.)
řka: dBokčmj čiňte, nebo přibljžilo fe krúlow:
stwj nebeské. (Mlh. 3, 1.)
Tehdy wychňzeli k nčmn z Jerusaléma, a
ze wsseho Jůdstwa i ze wssj kraginy ležjcj pťi
Jordúml, a křlěni bylť od nťho w Jordčmč
wyznčxwagjce hřjchy swě. Uzřew pak mnohé z
Fariseů a Sadduceů, že gdaU kgeho kťtU, řekl
gim: :Plemeno
gesstčrčj, i kdo wčxm Ukč:zal, kte:
rak bysťe Utéci mťli bndaucjmu hněwu? Protož

čiňte owoce hodné pokémj.e (Mt. Z, 5u7.)
J

tčxzali se ho zastupowé řkauce: Což tedy

činiti budeme? N on odpowjdage prawil gčm:
:Kdo mčc dwě sukně, dey gednU nemagjcjmu,
a kdo méc pokrmy, tolikéž učiň.e: Přčssli pak k

nčmUi

celnj, aby se pokřtili a ťckli gemU:
co bUdeme činitč?u Y on ťekl k nim:
dNic che newybjreyte, než to, což gest wúm
Ustaweno.or J túzali se ho také č wogáci, ťkauce:
Y my co činiti budeme? Z ťekl gim: dNčžňu
Mistře,

dného

UeUtčskngte, aniž

křčwdy čiňte:

a dosts
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mčgte na swých žoldjch.ee deyž
se lčd domnje
wal, a myslčliwfsicknč w srdcjchswých o Jano:
wť, nebyllčby snad on KrčstUš: odpowřdělJan
wssechnčm řka: ))Gčxť zagčsté křtjm wáš wodau:
ale přčgdeť silnčgssj nežli gčx, kteréhožto negsem

hodea rozwúzatč ťeménka U obUwč geho: tenť
wúš křtjti bUde DUchem fwatým a ohněm;
gchožto wegečka w rUce geho, a wyčistjť hU:
mno swé a šhromúždj pssenicč do stodoly swé,
ale ple“wy púlťtč bUde ohněm neUhasitelným.((
N tak mnohé i giné wěci Uapomjnage zwěstoo

wal lidU. (LUk. 3, 10 uu 18.)
Patřjme my le pssrnčcč ččli k pléwúm? u
Tehdy přissel Ježjš od Galilee k Jordéca
nU k Janowč,
aby také pokřtěn byl od nčho.

Nle Jan welmi zbraňowal gch,
od tebe mčlbych pokřtěn býti,

mnč?(( deowjdage

pak Jéžjš,

ťka:

dGáť

a ty gdeš ke

řekl gemu:

:aNech tak Uynj: nebo nčxm tak slUssj naplnčti
wsselčkau sprawedlnost.ec Tehdy dopUstil gemU.

N pokťtčn gsa Ježjš wwstaUpil i hned z wody:
a ayotewřjna gfaU mU nebefa: a widťlDucha
Božjho, gako holUbici, a pťčcházegjcjho na nťg.
N ay zawznčl také hlaš š nebe řkach: Tentoť
gest Syn můg mčlý, w němž mi fe dobře zaljn

bilo. (Mth. Z, 18 u

17.)

, Klaněgme fe BohU troggedinémU, kterýž se
nčlm tuto zgewiti rčxčil! Zdaž asi hrdost a fao
molúska núš neopanuge, Uwúžjmeli: že Neyswě:
tčgssj Bůh k Uúm k hťjssnjkům se šnjžil a
kťesť pro hřjssnjky přigal?

Šlde Bmta kk.

ZZZ

Janowo kúzanj, fwaté ǧeho obcowčxnj a
patrné dňkazy, že od Boha poslčm gest, roznúu
ssely se wždy dál a dúle, ale lid nesmeysslel o
nčm gednostegnč. J poslali tedy Zidé z Jex
rUsalema knčžj a lewity k němU, aby se ho lú:

zalč: Ty kdo gsi? J wyznal a nezapťel: a
wyznak: dZe gú UegfemKristuš.er J otňzalt se

ho: Což pak? Eliúš gsity? J řekl: anegsem!e
Tedy prorok gsi ty? N odpowěděl: ))Negsem!e
Tedy ťekli gemU: Kdož gsi pak, ať odpowřd
dáme tčm, kteřjž núš poslalč? co prawjš sčxm
o sobč? Řekl: xaGň gsiem hlaš wolagjcjho na
paussti: Zprawte cestU Búně, gakož powědčl„
Jsaičxšx prorok.e:

N ti pale, kteřjž byli poslčcni,

byli z Farizeů. J otázali se ho a ťekli gemU:
Pročež tedy křtjš, pončwadž negsi Krčstuš anč

Eliúš ani prorok? Odpowčdčl gimJan ťka: ))Gč:
křtjm wodau: ale U prostťed wčlš stogj, kteréhož
wy neznčxte. Qnťgesť, kterýž po mnč přigde, ktex
rýž pťede mUaU učinčU gest, kteréhožto gčx Ue:

gfem hoden rozwňzati ťeménka U obUwč geho.e

Tyto wěci w Bethanii staly se za Jordčmem,
kdežto Jan kťtil.
DrUhého pak dne Uzťel Ja!! Zežjsse, aU
gdek nřmUi ťekl: dNy berčmek Bošj, ay kterýž
šnjmč: hřjchy fwčta. Tentoť gest, o kterémž
gsem gú negednaU giž prawil:
Ze po mnč
přigde mUž, kterýž přede mUaU učinčnugest, nebo
prwnčgssj byl nežli gá; a gč: gsem ho Ueznal;
alc aby oznúmen byl w Zfraelč, proto gfem gú
přissel křtř wodau.e
N swčdectwj wydal Jan
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řka: ďWťdčl gsem Ducha ďstupugjcjho gako
holUbici š nebe a zůstal na nčm. B gú gťm
ho neznal: ale kterýž nme poslal křtjti wodan,
ten mi ťekl: Nad kýmž Uzřjš Eďucha šstudux
gjcjho a zůstč:wagjcjho na něm, tenť gest, kderxýž
kťtj Duchem s:oatým. N gč: gsem widěl a swča

dectwj gfem wydal, že tento gest Syn

(Jan 1, l9uo34.)

Božj.

W tčch dobčlch, přčgaw Ježjš nťleolik uu
čedeků, počal skrze nč w zexni Jůdské kťtjti.
Z wznikla otúzka mezi některými z učedlnjeků
Janowých a Zidů o očistowčmj, to gest o křlu
Kristowu a JanowU, kterúbo totxiž prňwč očip
stugjcj moc mčl. J wřissli k Janowč, kterýž
w Enon bljž Salťxm křlixl, a ťekli k nčmu:
Mčstře, ten kterýž byl ď teban za Jordúnem,
gemuž ty swčdectwj wydal, ao on křtj, a wssiu

cčni gdau k nčmu. deowědčl

Jan

a ťrfl:

Nemůžeť člowčk wzjli nxičehož, lečby gemu dň:
no bylo Ž hůry. Wy famt fwčdectwj mi dč:u
wúte, že gtem řekl: Geiťxnegfem Kristuš: ale že
gsem poslčm před Ujm. Kdožť mň newčstU, že:
Uťch gest: pťjrel pak ženicha, kterýž stogj a
slyssj ho, radostj se .eadux.ge pro hlaš ženťcha.

Protož tato radost mň naplněnčx gest. an
mUsjrůsti, gčupak menfsiti se.c:(Jan Z, 22a730.)
Swatý Fan powžnessen nad wsselťkéohlea
dy lidskě, gdak na prawého slxužebnjka slowa
Božjho fe slUssj, plnil wčrnč powčnn:osti powxo:
tčmj fwého, an netoličo fprostému
á poe
wznessmčmu
lřdu, ale i saxmým knjžanům

Sw. Jmsa kť.
poťlésky a

zlé činy

oči

Bylotč

stawťl.
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gegich prostosrdečnč

na

tehedčxž zwlčxssť welké

poa

horssenj, kleréž Herodeš ančpaš, syn ukrUtného
Herodesa, lidu ljm dúwal, že na wzdor wssem
Božským a lčdským zčxkonůmše ženau žiwého brau
tra fwého Filipa w cčzoložstwj žčw byl. Jan,
neustnpný horlitel o swútost zéckonů, nemOha tuto
ohauwnost cizoložstwa snésti,wessel ke knjžeti a chlix
pujkowi tomu řekl w twňř:
NeslUssjť tobč

mjli manžclčy bratra swého.ee (Mr. 6, 18.)
Mkoli Herodeš Jana wr welké Uclčwosti
mčl, rňd ho poslauchúwal, ba i wmnohých wčn
cech dle

ťeči geho

se zprawowčxl,

rrmokrňte

ale zaslepcn mrzkau nňružčwostj nedal slowům
muže swarého Ucha wolného; anobrž od ženy
cszoložnéuHerodťady Ustawičnč popauzen, kázal
omrzelého mrawokúrce do wčzenj Uwrhnauti.u

Nsi rok byl Jan

na hradě Machernš, na hraa

nicjch skalné Nrabie ležjcjm, we wězenj držčm
anťž se bezbožné ženě chtělo podařitť, by geg
krčllx Ufmrtťtč dal, tak

wyhledúwala,

gakž to

ona

od nťho

bč:ltč se lčdn, gelikož geg za prou

roka mřli.e (Mth. 14, Z.)
Učednjcč neopUstili milého Jana,ani

když

we wězenj byl, ano wčrnč mn wsse zwčstowali,
co mezi rjm Krčstuď působčl a konal. Jan
chtčge aby učednjcč geho sami se přeswťdčťli, žeť

Kristuš skutečně zasljbeným Meďsiússem gest,
kteráhož od nynjťka poslauchati magj, zawolaw
dma z Učedlnjků swých, poslal k Jcžjssowč čka:

:Fhli

gsi ten,kterýž Pťigjti múš, čňišginého
čer
15
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kati múme?

Cerwer.
:Přťssedsse tedy k nčmU mUžč ti

řekli: Jan křtitel poslal núš k tobě, řka: Tyli
gsi ten, kterýž přigjti múš, čilč giného ěekati
mňme? (W tu pak hodinU mnohé Uzdrawil
od neduhů a nemocj a duchů zlých a slepým
mnohým zrak dal.) Ll odpowědťw Ježjš řekl
gim: deaUce powězteJanowi, co gste slhsseli
a widčli: že sleoj wčdj, kulhawý chodj, malou
mocnj se čťstj, hlussj slyssj, mrle z mrtwých
wstúwagj, chudým se zwčstuge Ewangelium; a
blahoslawený gesť, kdož bo se na mne nezhorssčl!e
N když odessli poslowé Janowč, počal mluwiti
kzč:stupům oJanowť:
:nCo ste wyssli na paussť
wčděti? třtinUlč, která.š se wčtrem klčxtj? Nneb
co ste wysslčwčdčti? člowčka!č mřkkém raUchem

oddčného?
Ay kteťjž w rausse drahém a w
rozkossi gsaU, w domjch krúlowských gsau. Nneb

co ste wysslť wčdčtč? Prorokali? Qwssem pra:
wjm wč:m, č che nežli prorofa. Tentoť gest
o kterémž psčmo: Ny gú posjlčnn angela swého
před twčxřj twaU, genž přčprawj cestu twaU
před tebaU. Nebo prawjm wčxm: Wčtfsiho
proroka mezi fyny ženskýmč nad Jana křtitele

nenj žadného (LUk 7 19n28)
Kéžbychommy se také o čest bližnjho Ugj
mali, když křčwda fe mu děge a pohaněn býwa
ďak by zagčsté Umlklo bczbožné utrhanj, haneb:
né rauhémj a wsseliké lupenj
Konečnč posstěstťlo se mstižadostiwé cizoložš
nicč, že smrtelnau zassť swaU w krwč Janowě

ďhladila

Herooeš

tolčž na den swého naro

Swe Zana lk.
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zenj Učinil slawné hody swýňt knjžatůmapťedu
njm z Galčee na hradč MacherUš, kdež Janu
U wťzenj

držďm

bnl.

W

před lerúle dcera Hrrodčady,

tU hodčnU wssedssi

Salome,

gala se

nťed hostmi tancowatč a plesatč tak, že krčxlowi
č wssem hostům lčbé weselj Uččnila gest. Bro tUž
libost řekl kreil dčwrčce: Proš mne, zač chceš,
a dámk. J pťčsčxhlgj, že zaťkoli prositč budeš,
dúm tobč, by pak bylo až do polowčce králow:
stwj mého. Kterúžto wssedssi ťekla mateři swé:
Zač mčxm prosttče? Ll ona řekla: Za hlawu
Zana

kťtčtele.

N wssedssč hned 8 chwčxtčmjm k

krúli, prosila řkaUc: Chci, abyš mť dal hned na
mjse hlawU Jana kťtitele. J zarmautčl se krčxl.
Pro přjsabU pak a pro spoluhodownjky nechtťl
gi zarmautitč, ale poflaw kata, rozkéczalpťinéstč
hlawu geho na mjse. N kat ssed šťal geg w žalňřť
a přinesl blawU geho na mjse: a dal gť dčweč:
ce, a dčwečka dala mateři swč, kterč:ž prý
gazyk sw. mUže w ďúbelskč rozkossi gehlau
šdjcbala.
To nslyssewsse Učednjcč geho, přissli
wzali třlo gebo a pochowali ge w brobčez

Herodeš a sanložnice geho Herodiaš

ne:

Ussli wssaf fprawedlťwé pomsto, neboť po nče
kterém ťase od cjsaťeKaliǧuly do Gallie wypo:
wězeni bywsse, U welleé bjdě zahynulč. Salome
ale prý gdaUc gedenkrécte po ledě, probořčla se
až pod hrdlo a led šrč:žegjcj oddťlčl hlawn gegj
od lčla.

Zzo

Čewen.

Rozgjm ún j.
Qdmčna tanečnice gest hlawa Zanowa, dj
sw. Ymbrož. Gak ohromngjcj to řeč pro wsse:
cko mčlownjky tance. Yčkoli tanec séem w sobč
gest wěc gen lhostegnčx: nic méně nčkdo zapjraa
ti nebUde, že se ho časem zlé Užjwú a že z

něho neywělssj nebežprťenstwj pro ctnost a
mrawopočestnost pochčxzj. Yčkoli se na wrnku
ony chlčpné a smyslné lance netrpjwagj, kteréž
fe w mčstech na diroadlech a při gťných přjležču
tostech widjwagj: nic ménč pťč tancjch, chlast

nečasto po celaU noc trwagjcj, a lid mladý wra:
cugjcj se domů obyčegnť nemjwčx žúdné dohljdky.

Proto může se wůbec na tom stúti, že tanec
gest zkúza mlčxdeže, zhana
newinnostč, hrob
ctnostč, často peleš lotrowskčx pro dussi, a brúna ku
každěmn zloččnstwj. Newúzanost nyněgssj mlú:

deže gest fmutným znakem nassčchdob. war:
selowúnj tohoto druhU cjrkew nčkdy nešchwalom

wala, a fwatj otcowč wždy se protč zlému to:
muto nč:wyku zasazowalč. Bůh, prawj sw. Jan
Zlatoúsřý, nedal núm nohy k lanci, nobrž abh:
chom počestně chodčlč, a sw. Efrém dj: :Qde
kud nauččlč gsme se tanci? Kdo naučil křesťany

tancowat? Zagčsté žc ani Betr ani Pawel ani
Zan ani ščxdný giný Dnchem swatým oschený
muž, nobrž drak pekelný.c Kdež se tancuge, pjsse
sw. Nmbrož, tam nenj gčstň žúdnú počestnost a
žúdnei čistota, zwlússť když se k tomU nocč pou
Užjwú, kterčxž nebýwč: přjlelkynj ctnosti. Dcera

Sw. Zana kť.

Z“

cizoložnč ženy nechť si tancUge: kdo ale swau
ččstotU a poctčwost miluge, nechry tance a seď

doma.e

U mnohých lčdj budau

snad slowa

člowěka dwořenjna wětssj wáhU mjtč, nežlč slowa
otců swatých: protož slyssre, co hrabě BUosi o
rancť smxeysslj: Gá držjwal, dj on, wždy bčxly
za nebezpeťně, a n.ebyl to tolčko rozum, Uýbrž
zkussenost, a to sice wlastnj kussenost, co mnť
k mjnenj mémU pohnUla. Nčkoli swťdrctwj
sw. otců, dle nichž se tanec zawrhugr, weikaU
wčth mčx: dťec mysljm, že swčdectwj dwoťana
mnohem wětssj wč:hu mjtč musj. Gčx wjm
owssem, že pťť takowýchto pťjležitostech gedni
wexwčl.ssjm,drUzj w menssjm nebezoečenstijťa
zjwagj; ale také wjm, žr tU č neystUdenegssj lidé
fe sozoalugj. Wůbec býwáwagj na těchto ďchůz:
kšch gen mladj lidé, kteťj gsaucr o samotě dost
tčžce ooknssenj přemčxhagj: čjm tjže mUsj gim
ptichčlzeti odpor na takowých mjsiech, kdr krcksa
předmčtů, swětlo, hUdba, pohybowémj při tanci
tčlesnost i neypťjkregssjho kagčcnjka rozdráždčtiw
stawu gest. J gsem ledy loho mjněnj, žeby
žádný kťesťan na takowé bňly chodčtčnemčl; a žrby

bylo powinnostj zpowčdnij, od těch žadati,ge
gichžswčdomj zprawugj, aby nikdy na žádně takowé

bňly nechodčli. NUže rodičowe slysste a bdč
tc Uad dčtnii swými
Srdce maUdrých býwč: tU, kdež ge zúmn:
tek: ale frdce blúznů tU, kde gest wrselj.

(Kazatel 7, 5.)
S tanečnicj nebýwry Ustawičný, aniž gi
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slyš,

abo

fnad

nezahpnul

aučinnostj

gegj.

(Sirach 9, 4.)
Nikdy gsem se š hragjcjmč nesmčssowala,
prawj Sčxra, aniž gsem měla spolkU š těmi,
kteřjž ro lehkostť chodj. (Tob. 17.)
Modlčxři Uebuďte, gako nčkteřj z nťch, ga:

kož pjčmo gest: Posadčl se lid, aby gedl a pil,

a wstali aby hrali (neb tancowalč) (l. Kor. 10, 7.)
Symx

můg, gesiližeby tč lákalč hřjssnjcč,

nepřiwolug gim.

(Přjsl. 1, 10.)

Modlitba.
Nauč mne čd Pane, Ty rozleossčSwatýcb
swých, naUč mne choditi před twčxťj twaU, mar:
ným radostem swělským se wyhýbati a w křea
sťanském zapjrčmj Tobě powždy slaUžiti! W
modlltbě té nechť podporUge mne welký přede
chůzre twůg, neohrožrný hlasalel pokčmj a pra:

wdy.

Nmen.

Dnee se mimo lo takě swětj swátek: W ijě
sw. Fonsta
mnčedlnsta. W Satalie w Nrmenii sw. dratťj a mučcdlnjfů:
Qrentiau, Farnaeia, Heroa, Firminn, Cyriaka a Longtna,
wogáků. W kragi Pařjžskčm fw. mnčedlnjkň: Ygfarda a Rglix
berta ď mnol,xďmi glnýmis W Belgilkn sw. Theodxxlfa disiupa.
W .Kalabrii sw. Za,na Terestae W Blugusiodnnum sw. Simplt:
cia bxskUpa. W ijě
iw. Fesia a sw. Lmie, nu:čsdlnjků a
m. g„ sw.

Šw. Zwana.

Z4Z

25.

Žiwot fw. Zwmta.
Q fwatém ZwanU,

patronu České zemť,

múme zprňwy gen nepatmé a negisté, ba i nex

podobné. Wyprange

se ale o nčm taklo:

Jwan aneb Jan pochúzel z rodU wznesseného.
Otec geho bhl prý GestimUlUš krúl Chorwat:
ský a matka Ylžbčta. Wychowún gsa w búzni
a w kúzni Božj, welčkaU w dussi nosil taUhU
dle rady Pěmč swět opUstitč a gedčné PňnU
BohU swěmU slaužčti. J odřeknuw se wsseho
pozemského zbožj rozlaUčil se 8 milýmč rodiči
a pťútely a opustčl domow. J chodil teď po
lesjch a giných mjstech pUstýa:, e.xrzo tn, brzo zaš
ginde se zdržUge a w nrywčtssj chUdobě žčw
gfa. Konečnť asi w polowici dewčxtého stoletj

připmowal

do Čech,

a bljž potoka Lodenice

gednU geskym za stúlý byt st wywolil.

Me w

této geskyni, wyprawuge sedále, musil sw. Jwan
tuhý bog bogowati š rozmanitýmť pokUssenjmi,
kterýchž mu nepťjtel pokolenj lidského záwčstiwč

nastražčl, tak že Ubohýcelý mdlel a zarmaucen
giž giž anstewnU opustťtč a giný pťjbytek wy:
hledatť si chtčl. W tom ale zgewil se mu sw.
Jan křtitel a potčssiw ho, kčjžem geg obdaroo
wal, š kterýmby napotom wjtťznč každé pokU:
ssenj i pokussčtele přemcihal azahč:něl. Čtyťidcet
let stráwil sw. Jwan gesstč w této geskyni w

o
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neywětssj chUdobč a w neytllžssj kagjcnosti.
Modlitba a swatčx rozgjmňnj bhla geho Usta:
wičnaU pracj, i prasze, že od mnohého klekú:
nj ť kolena geho w twrdč

skčxle fc wytlačila.

Laňka okrotlň zaopatřowala ho mlékem. Toho
času, když žiwot sw. Jwana
kU konci se gčž
šchwlowal stalo se, že prwnj knjže kresťanské
w Čechach, nabožný Bořčwog, lowem w hustých
lesjch podlé řeky Mže ležjcjch se wyražel a
nčxhodau laňkn onU ssjpem zastťelčl, načež se
prý z rčmy welké množstwj mléka whlilo. Bou

ťiwog wida tUto wčc erbyčegnaU,
zaražil,

welice fe

zwlčxssk an tU nenadčxle mnž se postan

wil wčkem sefslý, tmúřč zarostlé, w dlauhý a
hrubý rUbčxš odčný, an přjsnými slowy knjžeti
domlanč:, že laňkU zabil. Když se Ustrassený
Bořiwog poněkUd zpamatowal, tčdzal fe mnže
we gménU Kristown, kdoby byl a co tu dčla?
Dowčdčw se wsse, nutil mUže Božjho, aby š

njm na Tetjn, na hrad geho gel. Nle Jwan,
gemuž paussť milegssj byla, než palčlcowé knjšecj,
nechtčl mU w tom po wůli býti, a teprw když

ho sw. BUdmila aknčz gegj PawelKačchá osou
fobnč ansstjwili a snčxžněprosili, abh gel š Uťmi,
doprowodil ge na hrad TčtjU; ale maličko fe
tU pozdržel, Ueboť předzwjdal, že geho hodinka
se přibljžila. J nawrčxtčw se tedy opět do ge:
skhnč pťlně na nastciwagjcj bUdaUcnost se přč:
prawowal. N když den přissel, že dUsse od tčla
se oddčliti mčla, bylo sw. LUdmile zgeweno, že

pausiewnjk ngn

Umřel.TU wydal fe knčz Kačch

Sw. Zwana.
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na cestU a zaopatřiw ho swatýmč smútostmť, zůstal
U nčho, až když Pčm Bůh dussi geho powolal.

Nozgjmč:nj.
Hle kčesťanskčxdUsse, sw. Zwan
opausstj
rodiče a pťěxtely; oansstj bohatstwj a sléewU,

opausstj domow a wlast, aby neznún jna anfsri
w tUhém mrtwenj swých žčldostj Bohu swé:
mu slaužil. N proč ty kťrsiane mťlý, proč pak
ty nečťnjš nčkdy aspoň tčlU nčgaké nécsilj? proč
powolUgeš grmU wsse co žúdčx, proč howjš
ustawťčně nezřjzeným núružčwostem geho? Proč
pak tak aUzkostliwř wyhýbšš se wssemU, co tčlU

a smyslnosti gest odporno a protťwno? Mosljš,
že tak čině pťcd Bohem obstogjš? Mysljš, že
se ti brúny nebeš otewraU, tťebaš žiwot wcdl
howadský? Mysljš, že kdo zde wssj rozkossj
oplýwč:, giž také sw,ato:fwatau
gistotU měc na
blaženosř wččnau? Q miléc dUsse, taklč smeyssljš,

welmi gsi na omle,

daleťo blaudjš.

Do krč::

lowstwj ncbeského Uelze nikomU gčnak wegjti,
nežli skrše mnohéc Utxpenj, a kdo sobč núsilj
ččnj, ten tam odpočťmxtj nalezne. Křižowac
mUsj tělo se wssemť žč:dostmi, kdo skrze brčmu
nebeskaU progjti chce, a kdo chce mezi fwatými
sjdlo mjtč, musj obřczciwati srdce swé, aby na

nťmxnebylo che k nalrzenj žčxonýchkatků třla,
dgenž gsaU smilstwo, nečistota, nestydatost,
chlipnost, modloslužebnost, trúwenj, nepřčxrelstwj,
swárowé, nenšwistč, hnťwomé, wč:dy, různice,

Z4g
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roty, zčlwčsti, wraždy,

opčlstwj, žrčxdla a těm

podobné wěci.e (Gallat. t;, 19uo21.)
Gdeli kdo ke mně, a nemč: w nenč:wčsti
(t. g. w menssj wčxžnostť než mne) otce swého

i múteťe i ženy i synůi bralřj i festera gesslě
nad to žčwota fwého: nemůž býtč mým Učednjs
kem. (LUť. 14, 26.)
Chceli kdo přigjti za mnau, zapťčsňm sebe
a beř swúg ksejž na každý den a nčxsledůg mne.

(Luk. 9, 23.)
Mrtwřle aUdy swé, kteťjž gsau na zemi:
smilstwo, neččstotn, chlipnost, žčxdost zlau, a
lakomstwj, genž gest modlčxm slauženj, složtež
i wy hněw, prchlčwost, zlost, zlořečenj, mrzkau
řeč z llsl fwých; nelžete gedni drUhým, swlekaUce
š sebe starého člowěka ďskntky geho a obléknaUce
nowého podlé obrazu toho, klerý stwořťl geg.

(Kolosš. Z, Z. 8w1o.)
Krčxlowstwj Božj nenj pokrm a núpog,
ale sprawedlnost a pokog a radost w DUchU

swatém. (Řjm. 14, 17.)
Choďme,

ne w hodowčmj a w opilstwj,

ne w fmilstwjch a nestydatostech, ne w swěcrna w
zécwťsti, ale oblécte fe w Pčma Ježjsse Krista a
péče o lřlo nemjweyle
podle žčxdostj geho.

cŘjm. 1ď, 18.)

Modlčeba,
lal

Wssemohach wěčný Bože! Ty gsi powou
náď kU křesťanské dokonalosti a fwatosti;

Sw. Zwana.

Z4zd
é

ale wiz ý Pane, gak welčce obtčžUge tělo dussi
nassi. Núdčbychom se dle swaté wůle Twé cho:
wali. DUch silný gest, ale tělo grst slabé. Mřg
8 ncimi b Qtče unebrský, mčg š námi milo:
srdenstwj, naUč nňš kterak bychom mělčobrowati,
abychom cjlc toho přežúdachho dosúhli a pťi:
fpčg neim kUpomorč, nebo bez pomoci nrbUdemr
š to wjtězně bogowati ani protč tčln ani
proti fwětu ani protč ďěxblU.Toho, prosjme, nňm

wssehoUděl na přjmlqu

služebnjkaTwého Jwan

na, kterýž řčxdně tU na zemi bogowaw nynj na
wěky grst korunowčm skrze Krista Zežjsse, Pčma
nasseho, genž kralUge na wčky wčkůw. Ymen.

Tentýž den:

Žiwot sw. Febronie,
pannh a mučednice.

W dlauhě řadť pannen za panowěmj cjsařr
Diokleciana UmUčených, gest sw. Febroniaeje) z

irskěho mčsta Sebapol neyproslawcněgssj. Sw.
Febronťa.dostala fe, když druhého rokU dosčxhla,
pod moc tety swě, Brčgeny, ženy to welebné a
e) Zc gména Febronia powstalo bez pochhby z kťžwěho
čtenj gměno Sadonia, a dak z toho Zrěnka, qebos ,nenalešú se
nikde mimo w Kalendářjch nilde žád:lé swale gmenem Sidox
nia. Q ak mile tenlo poklčsek do gednoho kalmdáře fe wplj:
žtl, přcch zel odfud i do giných. ijc
to a(poň o sw.,Nosinč
kterč gměno z Eusrasia

powstalo, wjme to take, žc z gnxcna swz

Koleth, z lterébož ncdopatťenjm Toleta powstalo a az po dnca
tak w lalwdáťjch se čtc.

Zej8

Čerwen.

dokonalé, kterňž w gistém domč aš padesúte
panen šhromúždčla, wssemožnč ge we swaté
wjře katolčcké a w dokonalosti křesťanské wyuču:
gjc. Zwlč:sstč nechala si bohabogná žena na doo
konalém wychowčxnj nesč swé, sw. Febronie zč:u
ležetť, giž slowyť ořjkladem ke wssemU dobrémU

wedla. Febronia

byla kU podin

slťčné twúřť

a postawy welmi Usslechtilé, tak že lťdé mlUwilč,
že newidčlč gaktě žčwi sličněgssj panny; ale mno:
hem krúsnčgssj byla dnsse gegj. Neboť nrměla

na mysli nťc giného než Pňna Boha swého,
gemuž dnem i nocj slaužila. J obeiroagjc sr, aby
pro slťčnost twčxřč nikomU kn pohorssenj nebyla
a snad dokonce sama swčtskýmť mrawy sc neu

nakazčla, Uzawřela na wždy U bohabogné tety
swé zůstati a přjsnýmč posty dlauhým modlenjm
a ginýmč kagjcjmi skUtky sličnostxtwúři zaha:
liti. Nle čjm lUžssj byly kagjcj skutky, které na
se dobrowolnč Uwalowala, tjm krécsnťgčstkwťla
se twčtť gegj, a to wssjm prčlwem, neboť sličnost
dUsse na twúťi se obrécžela.
Frbronia byla dosúhla dewatenč:ctěhorokU,
an fr powěst po Sebapolč a po celé kraginť
roznesla, že dwa wyslancowé cjsařsstj, LysimachUš
a SelenUš Ukrutný sťrýc geho, kťesiany hubj,
a prčxwč do Sebapole zaměřili. Swčtský i dUe
chownj lčd rozUtjkalč fe pťi smUtném tom náwčsstj
na wsse strany, zwlč:ssťan sslechetný Lysimachuš
před sebaU wčrného přjtele Prima posjlal, aby
křesťany před waljcj se záhubaU wystřjhal. J

Brigena dala pannúm swým plnaU wůli, Usrýti

Swe Febronte.
se kdeby mohly.
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wssecky rozlaUčiwsse

se

odessly, toliko Brigena zůstala doma a š nj
wěrnú drUžka Thomačš, kterci UmUčenj tolo nal
psala a mčlowanň Febronča. Wťdauc Brčgena
dům tak osiťalý, welmč si zasteskla; neboť gj
zwlčxsstě o Febronťč welmč aUzko bylo, aby snad

neklcsla, až mUčena bude. Thomačš

ale těssila

gi řkaUc:že Bůh mocen gest a zpňsobj
š pokUssenjm rakč prospěch, abychom
moblč

sněstč, a že genž mrtwé muže wzkťjn

siti, také č Febrončč posilnj

a zachowú. J sea
brawsse sc ssly tyto dwť matronn, aby Febronie
gednak potěssťly a gednak k stcilostipowszdčly.
Neyprw gala fe Thomačš mluwčtč napomjna:
gjc, abh nepřčdčlwala slUchU, až aUlčfnýmiřečmi
gi fwčldčtč, anť wťdn, až zlatem a střjbrem a
drahýmč oděwy gi lcikati bUdaU. xRčc nenj
ssťechetněgssjho, doložčla konečnč, nad panenstwj,
kterémuž odměna welkú se dostanr. Rebok choť
dUssj panenských gest nefmrtelný, a nesmrtelnost
dčl žúdagjcjm geg. N protož k tomU obracUg
Ustawččnč mysl swaU, kterémnž gsi fe zasljbčla.
Hleď dcero, aby slčby twé nebyly galomé a
wěna gebo neoansstěg, neboť hrozný bUde den,
až w slúwč fedětč bude, aby dal každémU dle
skutků geho.ee Na to přewzala Brčgena sxeča
welmč pohnUtliwýmč slowy k milě neteřč mlU:
wila, přčpomjnagjc gj dobrodčnj, kteréc gj od
drUhého roku až pod tu chwjli prokazowala, a
gak pečlčwěgč obstarúwala, aby žéadnaUpohromU

na dussi newzala.

Wak Uwádřla gj na mpsl

Zšo

Čerwen.

přjklady pannen a djwek, které szžile

a rádi

fmrt pro chotč nebeského podstaUpčly. Tyto a
Uodobné řeči dodaly sw pannč welké statnosti
i řekla k Thomaidč: Djky tobč, panj ma, že
dussi maU tčssjš a posilňugeš Wiz ase, kdybych
byla chtčla zapasu sc wyhnanti, byla bych seď
ostatnjmi sestrami Ukrwla: pončwadž ale wřele
po Tom tanžjm, GemUž gfem se zaswčtčla, wy:
nasnažjm fe, bych k Němu se dostala, owssem
Uznúoli mne toho hodnan, abych pro gméno geho
zč:pasila a Umťela.

J netrwalo dlaUho a krwežjzniwý Sele:
UUS dorazil š trabanty swými do Sebapole.
Lysimachuš hledťl wssemožnč pozůstalé tři ženy
w klčxsstečezachrúniti, ale geden bohaprňzdný
wogák donesl to k Selenowi, načež tento Febroniť,
o gcgjž krčxsese mU powčst dostala, gjti, šantati
a sobč postawiti rozkčxzal.Brťgena a Thomaiš
byliby

rčxdy ď mčlenaU

sestraU Umťely, oč žčx:

daly,

odepřelo se qim.

Než Ubohan drúbowé

odwedlč, padly gj núbožné ženy okolo krkU a
ljbagjce k stčxlostigi wžbUzowaly. Neyprw mlUwila
Brigena řkaUc: :ONUdcero, půgdeš k zňpasu.

Wiž, že choťtwůg nebeský na zápaš twůg hledj
a mocnosti andčlské korUnU wjtčznau přihoto:
wenau držj. Hleď, abyš nebč:la se muk a až
mrskúna bUdeš, š tělem fwým mťlosrdenstwj
žč:dného nemťg; neboi w krútre i mimo wůli
nassi obegme ge hrob a obrčxtj w popel. Eyhle
gčx zůstann

wagjc,

w klčxssteře,

nč:wčsstj o tobč očekčlu

nciwčsstj bUď ssťastné

bUď

Uessťastné
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Hleď, prosjm, abychdobré wěciuslyssela. deož
zwčstuge mi, že Febronia ořestawssč zúpaš do
ťady mUčedlnjků oťičtčnú gest.eč Na to odpo:
wčdčla Febronťa ťkaUc: dDůwčťugi fc w Boha,
matičko, že gakož gsem niťdy rozkazU twého ne:
pťestanpťla, tak také nynj twého napomcnUtj
nezmaťjm. Nechť wťdj nč:rodowé a diwý se
a blahoslawj sřňřj Brťgenčno ťkaUce: W skutkU
tato gest welkě Brigeny bylinkaU: neboť Ukč:ži,
že w ženském

těle mUžský duch

se ukrýwú.

Zatjm modlete ose za mne a odegjti mne nechte.a
Když wogúci djwkU odwésti chtěli, obrč:tila fe
opčt k núbožným ženúm a snúžnč gich prosila,
aby prwé gj požrhnaly a modlčti se za nč ne:
přestňwaly. TU wztúhla Brigena ruce ť nebi a

zwolala welkým hlasem:

dPane Jer

Kriste,

který gsi slUžebnťci swé Thekle w zúpasU poe
stawené zgewiti se rčxťil: pťispěg takě pokorně
tčto dčwici, až w zčxpafu bude!e
N poljbťwssi
gi, š welkým miťkem gi propUstila.

Když fe proneslo, že Febronia na saUdU
stúti bude, bčželo nesmjrné množstwj lidU Ua
mjsto, kde faud držčm byl. Také Thomaiš běžela
tam w ssatech swětských a pak Hirria, žena Uro:
zenčx, kterúž nedúwno U fw. panny wjťe kťe:
sťanské Uččti se počala. Bolestný byl to pohled,
když thto dwč se setkaly púdjce k mjsiu, kde
přjtelkynř a sesťra Fcbronia krwawý zúpaš
podstaUpťtč mčla.
Mjsto faUdné bylo naplnčno dawrm lidU,
Selemlš

a Lisimachnš kčxzaliFerbrončizoostcneoitid

Zýg

Čerm.

Z přiwedli gi, magrcj rUce špautané a na ť:tku
pťetťžký krnh. Uzřewsse gi zústUpowé, dali se
do plúče a welkú nčxřek wedlč. TU pokymň
Selenuš, nciťek se UdUsil a Lysimachuš gal se

panny wljdnč tázati, gakěho stawU gest a gak
se gmenUge? Geli swobodnč rozenčx, čilč otrokynčx?

Sw. panna odpowjdala wljdné ťkaUc: še pou
kornau služebnicj grst Krista Ježjsse a Fedroa
nia slUge. Llle Sclenowi nezdálo se, že tjmto
způfobem k cjli dogde i přewzaw

takto k swaté Pannč promlnwil:

řeč fynowci,

:Bozi gsau

mi fwťdkem Frbronťo, žegsem 8 tebau ani mer
wici nechtčl: wida ale twčxř Usslechtilost a poo
čestnost spogenaU 8 tak nadobhčegnaU slččnostj
pťemohl gsem pťirozený hnčw a wžtek na t,ebe
a chcč 8 tebaU gednatč gako 9 rozmilaU dcerau

a nikolč gako š winnčrj. Slyš tedy dcero múl!
Bozi wčdj, že gsem synowcťLysimachowč, pémn
mému zasnančl djwku welkým bohatsiwjm a
statky mnohými UadanaU; ale teď zrnssjm fmlau:
wn š dcerau Wrošfora, budiž ty choti sonowce
mčho Lysimacha, zde po prawčcť mé sedjcjho,
mladjka slččného gako ty slččnée gsi. Poslechni
trdy rady mé gako rady otcowské a uččnjm tť

slawnaU na zemť. J nepotťebugeš se pro chu:
dobu swaU ostýchati, neboť gň nemage ani ženy
ani dčtj, dčxm ti wesskeren statek swůg za wěno
pro Lysimacha a bUdU wčcm otcem, a ty pro:
slawena bUdeš po celé zemi; neboť sčxm ncpťe:
možený cjfať sljbil synowce mého zbožj walnč
rozmnožčti a potwrdťri ho w důstognosti wlčaa

Swz Fedwnie.

zz.š

daťe (prčosecc.) Teď slysselaš wsse. Nuže

dey

otci swémU odpowěd, kterčx by se bohům ljbila,
mne pak tťssčla. Nebudu:li mocč tebe kswě
wůlč naklonitč, bohů se doklúdúm, že gsaUc w

rukau mých třč hodčny žiwa nebudeš.
wjdey tedy, gak se ti ljbj.e

deo:

Na to odpowťděla Febronia: dGň mčlm,
ťkanc, w nebesjch lože swé a chotč
wčno pak celé krčxlowstwj nebeské.
gest nesmrtelný: a nč:sledownčza muže
a porussitelného nechcť a nemohU se

wěrného a
Choť můg
smrtelného
wdútč. Bl

protož marně se newynasnažug; neboť mne anč
neuchlúcholj aUlisnost anč nezastrassj pohrůžka.((
To Uslossaw Selennš,
rozhněwal se welice ui
rozkúzal wogjnům, aby ssat 8 nj strhaly a w
cčxry gč odčlť, by tak

Upadla w

posmťch a w

potUpU lčdj. To an fe stalo, prawila Febronia:
:Bl kdybyš wsseho odčwu mne zbawil, gň si to
ža hanbu klú.sti nebUdU: neboť se domeyssljm,
že nebudu tolikoz ssatů olanpenč:, ale i železem
a ohněm mučenň. Kéžbwch za hodnaU byla
Užnčma pro nčho srpčti, kserý pro mé fpafenj

tolik byl wytrpěl!e To a mnodo giného por
dobného mluwťla swatú panna k fUdjmu, který
wztekem giž se ani držeti nemoha porUčil, aďp
gi ke čryrem kolům přčwč:zalč, oheň podnj roza
dťlali a Ustawččně gť mrskali.
N to wsse sc
delo 8 takowau Učrntnosřj, že diwčxcč útrrpnostj
hnUtč sUdjho o milosrdenstwj prosilč. Nle Seu

lenUš nedbage na prosbu lidstwa, dťjwe UbohaU
djwkn mnčiti nepřestal, až kUsy masa 8 nj paa
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daly Thomaiš widaur, co wsse se dčge, omdlela
U noh Hťerie, gegjž frdce také neywětssj muky
trpčxlo, nemohallc bolesi lwau déle tagiti, zwoa

lala hlasem welikým: :Q frstro Febronťo, panj
a Učttelko méd! rUchle dneš budu na wždy zba

wena twého Učewj a panj mé Thomaidn anaž
pro tebe Umjra!ex Slyssjc Fel!ronia hlaš Hierie
prosila wogjny, aby qč wodaU twár skropčlč

ij

občrrstwila a wzkřjsilase, i žadala Hierii

wťděti, wssak ukrUtný Selenuš gj to odepřel
zato doznowU Ua saUdU gi stútč nutil, anmčssně
se túže, řfa: NUže Frdronio, co tomU ťjkěaš?

gak fe ti prwnj setkanjlibj?(( Načež Febronia:
:)Giž z této prwnj šfaUssky šnamenati můžeš,
že mne

nepřemůžeš

a že mUk twých se Ueboal

gjm.a: Tedy gi na skřčpccnatahněte rozkazowal
Selenuš, bofy gegj hťebeny dřete a oheň pod nj
roždělawsse gč sskwařte. Ll ochotnj wogjnowé
wykončxwali wčrně Ukrutný rozkaz saUdcůw.
Mežč tjm pozdwihla Febronia oťj k nebč a

modlila se: :Pogď, Pane, kpomocť méanro:
ansstěg mne w této hodčně!(( Tu Umlkla, ne:
boť nesmjrné muky od ohnč snňssela, tak žr
mnozj dčwúcč nechtjce déle takowého Ukrutenstwj
fwědky býti, domů se rochsli, ostatnj žňdali
Selena důtkliwě, aby ohnčm djwkU déle neu
mUčil. J powolil gim tentokrňte sice, ale zato
opčt rozličnými otčxzkamčna UbohaU djwku do:

léhal, a an gfauc gesstě na skřipci odpowjdati
nemohla, dal gč fegmaUti, kc kolU přiwčxzati a
pak w zUřiwosti lékaři poraUčel, aby gazyk gi

Sw. Febronle.
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wyřjzl. Proti tomU obořil sc alc přjtomný
lid tak welice, že SclcnUš od přcdfewzetj swého
Usťamoiti musil, za to alc gi zUby wylčxmati
dal. Giž wylomť! gj fedmnúctý zub, an bolestj
do mdloby Upadla.
Když se ž mdloby probrala, lčxzal fc opět

Selenuš, zdaliby aspoň nynj w bohy wěřiti
ncchtěla, a an Febronia odpowěděla: žc žňdú
si pro chotě fwého žčwota zbawcna býti, a na
giné otúzky pro ncsmjrné bolesti odpowjdati
ncmohla: poraUčel lékaři, aby pancnské prsh
gegj Uřczal. Darmo Ugjmal se lčd Ubohé Fc:
bronic, sudj stč:l na fwém. J wzkřjlela Ubohč::
dBane Bože můg, wťz, co wssc trpjm, Uech ať
wcgdc k tobě dUsse mú!e
N od té doby che

nepromlUwila.
Když Uřezňny dply prfy gcgj, musili xoo:
gčxci žiwé rúny pňliti, což lid welmi těžcc nesl,

a Dioklcciana cjsařc i bohy prokljnal. Mczi
tjm poslala Thomaiš a Hčeria gedno děwčútko
k Brigenč

š tjm wzkčxzčmjm, aby neustčxwala k

Bohu se modlitč, že Febronia tuhý welmi mň
bog. TU Uslhssawssi Brťgena wolala:
d)Banc
chU

Kriste,

přťfpěg fU pomoci slUžebUici swé

Febronii. Popatř Pane na pokorU gegj a Učiň,
aby bog slawně dokonala a w ťadu mUčrdlnjků
se dostala.((
Teď kúzal sUdj Febronii odwčxzati: ktcrčx i
hned na zemi klesla, stútč che nemohaUc. To
Uzřcwssj Hieria, gala se wcřcgnč Selenowi
UkrUtnost gcho a bezbožnost wytýkaei a rčxda
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by byla, ačkoli gesstč pohankaU gsaUc, žiwot
sx.růg za Boha dala, ktrrémUž FebroUixa slaužčla.
Nč by gl“ byl Selennš také rčxd weřegně saUdčl,
Upustil nic méně na radu dobrých mUžů od
aUmpslU swébo, za to ale wssecken wztek na ubou

hau Febronii

wylťl, gjž neyprw rure,

pak i

Uohy Utjti dal, zakljnagjc fe, že lu žloťrčenam
dčwkU dřjwe neopUstj, lečby ducha xoypxustiťa.
Yn wssak toho se tak brzo dočkati nemohl, čaš
k gjdlU byl, welel katanům, by gi šťalť. Což se
i hned stalo. Lysimachuš, klrrý š bolesťným
srdcem Ua Ukrutenstwj strýce swého djwati se
musil, aniž mu žabrčmitč mocen gsa, nemohl
ani gjstč anč pjti, než Uzanxťew fe, Ustawičně

nad

osUdem Febronče plakal. Wida Selemrš

zčxrmutek fynowce ,swého, welťcetačé sr zarmaU:

til, tak že sčxmničehož požjti nemohl. Jwygda
na wenele prochč:zel se na dwoťe saUdnice, tU
ale Zmocnťla fc ho nčxrammi ščxdumčťwost i zaa

ťwal w opUsstěnostifwé a rozbiw hlawu o slanp,
nessťastnaU dusst wypnstil.
To kdož fe proneslo, stal fe nčnamný šbčh
ltdu, i LysimachUš přčssel a wida

co fe š strýa

cem stalo, šwolal: xWčru wclký gest Bůh kťe:
sťanský. Požehnaný Bůb Febronče, on pomstil
krrw newťnnč prolitau!(( Raro powolaw wěrnč:
ho pťjtele Prima, požňdal ho, aby tělo a aUdn
swaté

pannp

sebral

a počestnč do klčxsstera k

Brťǧenč donesl. Lidu šhon bpl při tomnesmjrný
a mč:lem bnlby Prčma, nčfteré aUdy gegj pod
dlcisstěm nefancjho,

umačkal. KU pohřbU mUn

Sw. skwnjnte.
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ťednicc fesslo se welké množstwj lidn dUchownxýho
i swetstého a wrlkčx čast pohanů dala se pěč
té přjalržčtostť křtjtť. Mezť nimč byl také Lysi:

machnš a Prinmš,

přjtel geho, a Hčeria š ro:

dičč swými. J odřeksse fe aUřadu
a zbožj
swého trčxwčlč žiwot fwůg w tčché sanfromnostč
a swatě skonalč.

Rozgjmcinj.
Sw.

Febronča Ukrýwala pťčrozenau krčch

swaU posťem, hrubým ssatem a ginýmč kagjcjmi
skmky, Uuže což wy tomU djte fwťtačky, které
Uepořčxdným sintřnjm a neslUssuým ssperkowú:
njm a odčwem na wúš staw ani nepřčslUssnýn
mč dosadčti hledjte, co wúm piejroda odepťrla?
Broč to dčlátee? JUU chcete býtč krňsnýmč, aby:
ste se lidem ljbilp,

od Učch bnlp chwčxleny aneb

do koncc abyste eroťúdnan
žúdost w dussi ge:
gich wzbudily. N co z tobo xnčxte? MaUdrý a
předložený člowěk pomyslj U sebe: že negste
gak fc býti zdáte a pakli na ofo wčxš poněfUď
chweilj, oč žew srdcčsr wúm wofmjwčx, a wámi

pohrdei. Brotož nechlUbte

se oděwem nč:

kdy, djSirach maUdrý,aniž chwalte mUže
pro krčxfn gebo; ale cbcetelčse ljbťtť BohU
a mandrým lidem, hleďte, ať ctnostmi křesťan:
sk?ýmriozdobcnn

gsau dnsse wasse. Ty gckau neyx

krčrsněgssjozdobau prawé kťesťansko, ale krňsa
gesť marnčl,
srúfa totčxž těkesnčr a prúzdnél
wssj dokonalosiť. Dobrémrawy,
pjsse fw. NUǧue
siin, gsau o;dobaxU kťesťanů a kťesťanek a nikolč
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wyljčenčl twčař a nádherný ssat. J wěztež, že
kdo pťjliš o ozdobU těla dbá, dUssi posskwr:
ňUge ahyzdj, a nčxsledowně spjsse peklU než li:
dem fe zaljbj. Ll konečnč zdaž Uenj to zpozdilost
a gessitnost, slňwu hledati U Zčda, U kregčjho a
U ssewce! BUď ti odčw k přčodčnj tčla hťjssné:
ho a nikoli Uesluž twé marné myslť a hrdostč.
Qstatnč nezakUge fe slUssnčx ozdoba a krčxsa;
Uebo, gako směssným se ččnj, kdo Ueustč:le se

ssperkUge a ljčj,

tak odporný a protčwný gest,

kdo w sspjnč Ustawičně se wčxlj. Kdo nedbč: Ua
ččstotU tčla zagisté také sspčnawau dussč mú, a
pokUď negsme o famotě žčwi ani Uehnjgeme za

žiwa w hrobě: o čistotUslUssUanodčwU sta:
rati se mejme.
W čem ale wlastnč slUssnú
ozdoba žen a pannen pozůstáwati má, wypra:
wugj swatj aposstolé Betr a Pawel nčxsledUgj:
cjmi slowy:
Chcť, prawj lento, aby ženy w odčwU
slUssném stydliwostj a siřjzliwostj ozdobowaly se
a ne kadeťawýmč wlasy, Ueb w zlatě, neb per:
lúch Ueb drahém rausse, ale tak gakž slUssj žeo
ně:m přčznč:wagjcjm

se k křeskanskémU núbožen:

stwj skrze dobré skutky. (l. Tim. 2, 9. 10.)
Kterýchžto (žen) ozdoba Uebnď zewnčtťnj
w zapletených wlasech aneb w prowjgenj gčch
zlatem aneb w oblúčenj Učxdherného ssatstwa:
ale teU wnčtťnj ťlowřk, kterýž gest skrytý zéllea
žegjcj w neporUssitelnosti pokogněho a tťchého
ducha, kterýž gest pťed obličegem Božjm boha:
tý. Tale zagisté Učkdy i ony swalé ženy nádťgi

Sw. Febwnte.
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magjce w BohU, ozdobowaly se, poddany bywsse

wlastnjm mUžům.

(l. Petr. Z, 3. 4. 5.)

Každého časU ať gest raUcho twé bjlé a
olege na hlawť twé nechť nenj nedostatku.

(Eccle. 9, 8.)

Modlitba.
Q Nrysladssj Zržjssi, Pane a Spasiteli
můg! ach gak pykcim toho a litugč, že gfem kdy
hřjssné tčlo swé ncidherně ssatila a ozdobowala,

gessto Ty Mm a Spasitel můg nah na křjžč
wisel, přikryt toliko krwj a ranami pro hrdost
a núdherU a marnomyslnost nassj. Q, profjm
Tč, nepoklňdey mi to za hřjch, ale Učiň we
mne srdce skronmé a pokorně ax nedoansstčg,
abych kdy ginémU krom Tobč, Pčxml mémU ljbťtč
se snažila. Qděg mne pokoraU, tichostj, čistotaU
a lúskaUkTobč a kU bljžnij,
a ozdobena bUdU
pro krňlowstwj Uebeské; kteréž mi Ua přjman
wU slUžebnice Twé fw. Febronie mčlostiwč pro:

půgččtč raččž, genž ď them

a DUchem Swa:

tým rowný Bůh gsi a krčxlUgeš po wssecky wčky
wěkůw. Nmen.
Dma sdočtj fe také„swátek: W Beroei sw. Sostpatra
Učcdnjka sw. Bawla. W ijě
sw. Lucie annh a mučednice.
W Befonci.i sw. Bntldia, biskupa a mUčcdlnjka. .W Rbecňum
fw. Prospera, quUitana, břskupa. W Taurtnč fw. Martma
bčstupa. W Hollandskn fw. Ydelbcrta wyznawače. Na Mou
rawč blahosi. Gindkicha Zdjka biskupcxpW Nawaťe fw. Eurosi
pamth
a ěnučcdnice.
W Utrechtn blahosl. Berly,
a ml ge
wd

panstewntca

Zgg

Cerwen.

26.

:Žčwotsw. Jana a Pawla.
Re 363.

Konstancia, dcera cjsaře Konstantčna Welix
kého, byla knřžna welmi dobrotčwú a bohabogu
nú. K neyprwnťgssjm dwořanům gegjm patřili

dwa wlastnj bratřj, Jan

a Pawel; slowútnj

gak Urozenostj uta! a zwlčxsstč bohabognostj
a
kťesťanskan dokonalostj. Každého člowťka w chm

dobč a naUzipostaweného za Krčsta držjce, proa
kazowali se ke každému z Učch dobrotčwými,

a

kde a gak mohli, grg radaU čsstťdran almužnaU
podporowali. Tichost a pokora ozdobowala ge
mimo to tak slččnť, že U wsseho lidu U wel!é
wúžnosti stňli a roelitelkynč gegčch neobmezenaU
důwěrnost k nim měla. W gegich rUce zwlňsstč
kladla welťké summy na dobré skntky Určené,

gfanc přeswťdčena, že skrze nábožné bratrh an
myslU gegjmu se Uetoliko zadost Uťčnj, alei
chUdj mimo tťlesnau také dnssewnj almužnu,
což mnohem wřtssj cenU mčx, obdržj. Wážilatč
sobč slow pjsma: dGedenkaždý, gakž Uložil w srdci

swčmdňwcy,nešzúmutkem

uebz protřebn: nebo

wesrťého
dúmč mčlnge hognau
Bůh.
MoeeUč
gestw Fak
Búh
wsseťiťxaUmčlost
Uščniti m
š:
abyste we wssrm wždycky wsselikémn skCatkUdou
bremU: gakoxž psámo gest: Rozptýlil a dual chu:

dým, sprawcdlnost geho zůstáwň na wěůy wěků.

Sw. Jana a Pawla.
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J po fmrtč Konstancie a po fmrti otce gc:
gjho cjsaře Konstantina zastúwali swatj bratřj
U dwora wysoké aUřady; kdpž ale cjsař JUlťan
wlčde pčewzal, o němž wjme, že wer za:
přew, opčt w ohawném pohanstwj si libowal,
složili wsse auťady a důstogenstwj fwá, sam
kromnč žčwč býti chtčli, š takowým knjžetem
řkaUce, že žúdného společenstwj mjti nechtj.
))Nerozněčng fe k núsledowč:njmx:žů žlých, aniž
žůdey býwatč 8 nčmi: nebo o laUpežjch pťemyu
ssluge srdce gegich a rtowé gegich mlnwj lest!

(Prow. 24, 1. 2.)
Jnlian přemlamoal wssemožnčswaté bratry
Jana a Pawla, aby se kc dworu geho nawrú:
liliga býwalé aUťady a důstogenstwj pťigalč,
danage že ňeyprw ge a pak skrze nť č mnohé
giné k zrérdč na wjře pťimxtj. Z pozwal getedy
k sobť pod zčxminkan, že siaré wčrné slUžrbnjky
ctjti mUsj, domlauwalgim, aby se w ty anřady
zaš Uwázali, které dřjwr za cjfaře KoUstantina
a za syna geho šqstúwali. Na to odpowědčlč
slUžebnjcč Božj řkaUce: Knjžata kťesťanskú mj:
walč gfme w neywčtssj Uctiwosti

a rérdč gfme

gim slaužili; ale tebe odpadljka a modlúře ne:
néawčojme a žčddného fpolečensiwj

8 tebaU mjťi

nechceme, gsmeť totiž prawými kťesťany!e
Tak prostosrdrčnau ťečj pohnul se cjfař
welťce, než zaslepen chytrostj a tčlefnými žč::
dostmi, a gčné dle sebc mčře, myslil, že pon
hrůžkami pťedce cjle se dogde. Z zwestowal
braňjm,

že deset dnj

na rozmhsslenšn
gxčmdňx;u
16

a nepodrobj:li se w tom čafu rozkazům geho,
že še wssj pťjfnosij trestati ge bude. Na tylo
pohrůžky odpowčděli bratři:
xMěg za to,
gakobh propůgčenú mim lhúta mčnnla; ned to
gistč wčz: žeť nic na swčtč miš od wjry w žio
wého Boha neodlaUčj, w nčmž žiwot wččUý

dosúhnami danňmr!e(

u

Hospodčn mi spo:

mocnjk: nebUdU se bciti, by mi co Učinčl člo:
wčk. Hospodtn mč spomocnjf: a gci zhržjm Ue:

přútely swými. (Zalm 117, 6. 7.) Kdo se bogj
člowčka, tUdčž padne: ale kdož beze wsseho strachu

daufú w Hospodina, pozdwčžen bude.e (Proo.
29, 25.) Za mzdu kaupeni gste, nebuďte slUo
žebnjci lidsstj.e (j.xKor. Ř, 28.)
Yčkoli tak statnč bohabognj bratři swú
smeysslenj proneslč, dal gim nčcménč cjsař deset
dnj na rozmeyfslenan, w kterém čafe onč wsse:
cken statek swůg chudým rozdali, modlitbami
na mučedlnčctwj fwé se připrawugjce. Když určir
tčx lhůta wyprssela, pťissel do domU gegčch Fee
rencčanuš,
setnjk tčlesné strúže cjfařské, an
prňwč se modlili, a posiawiw niodln, gťž š seban
přinesl, žúdal na nťch we gménu cjsaťe, aby aspoň

zde w sankromnostč Ueywyšssjmn Bohu Jupite:
rowi obět zúpalnan přčnesli, sice že na tom
mjstě hlawy se gčm setnan; protože fe neslnssj,
aby onč n dwora bywssj wychowčmi, weťegnč
Utracenibyli. J odpowčdčli bratřj, ťkaUce: ))Fe:
rencčane, odstUp od náš, abychom se ďeiblu kla:
nili! Wzč:ležčtostcch zemskúch Uznúwúme, že po:
winnč gsme rjsaixe poslanchati;
když ale núm.

Sw. Zana a Pawla.
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přčkazuge, abhchom se klančlčmodléam, aneb bez:
bošným a zloččnným lčdem: mčxme za to, že
rozkazů geho poslaUchatč mpotřebugeme, a nčxu
sledowč nťkdy ge zachowúwati nebudeme; Uám

nenj qčný Wan gedčne Ježjš Kristuš e
Tn brozčl gim Ferencčannš smrtj, paklčby
smysl swúg nepťegťnačťli; a Ua důkaz, že oprade
tak mjnj, dal před oččma gegich gňmU kopati,
do které těla gegčch zahrabati se mčla. Než

swatj bratřj ani očilaU fmrtj wjru swau zra:
dili nrchtělč, Uaěež takč tagnť w nocč byli sťatť

a do gňmť zahrabani
To stalo se rokn 363
Poněwadž ale bylo se co bati, abp snad pro
zawražděnj celémU Řjmu tak milých mužů rů
znťce Učgaké nepowstaly,

prowolélwalo se, že prý

bratrj Jan a Paweldo wohnanstwj se zawedli
Nle ohawné Usmrcenj sslechetných bratťj nemohlo
skryto zůstatč tomu, před njmž žčldného stwo:
řenj newťdčtelného nrnj, alr wssecky wčcč gfau
nahé a odkrytč očjm geho,(( (Hebr. 4. 13.) a
krerýž dj: :yZdaž fe Ukryge muž w skreyssjch a
gú ho nenzřjm, zdaliž nebe i zemč gčx nenaplu
ňugi?
Mé oči oatřj na wssecky cesty gegich,
negsaUť skryty od twarč me, aniž skryta neprae

wost gegťchpťed očima mýma e

24;16

17)

(erem

23

J chtčgeBůh, aby hanebné

Ufmrcenj sslechetných bratřj na swčtlo přisslo,
zgewil we snélch knťžjm Krčfpinowi a Krtspiš

nčanowi, a Benediktč pannť, že swatj bratťj
tagně Usmrceni byli, a kdr tťla gcgich odpočju
wagj, gčm Uleúzal. Z zarmautiwsse fe nad takoa
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waU ohawnostj, welčký nňťek proto si wedli a
Julčana cjsaře z wraždy tťch fwatých mnžň
wčnilč. Bončwadž ale neynestydatčgssj zloččncc
nesnese, když se mU zloččny weťegnč wytýkagj,
nrmohli swatj kněžj nččehož gsného fe nadjn,
než ostréhU trestu. J stalo se také, že na rozkaž
cjsaře gati byli, protože oplakeiwagjce smrt Zana
a Bawla bohům se raUhagj, a wssemožně se
nUtčli aby swaté wjry se odřcanwssj, modlúm
se klaněli. Což an nikterak Uččnčtč nechtčlč, mue
sili neyrw těžké mUky pak č fmrt podstaUpčti.

Mrtwú

tčla gegčch wzalč tagnč kněžj Jan

a

Bčmeniuš a Flaočam:š, býwalý wlňdať Řjma,
a pochowali ge wedlé tčl fw. Jana a Pawla.
W tom čase, co toto se stalo, Upadl gediný syn

Ferenciana ochotného wykonawatele nesprawe:
dliwých rozkazů cjsařských, w tčžkau Uemoc, praa
wj se, že ďňbelstwj ho pofcdlo. Ll ta nemoc
otewťela ťpotcť Ferencčnowi očč asrdce,č seral
a Uetagčl to pťed sebaU, že Usmrcenj tolčka slun
žebnjků Božjch přjčinaU gesť nemoci gedčnúčlea
geho. J Uwěťťw w Krčsta, gehož Uťednjky gea
sstč pťed krútkým časem usmrcowal, i dal se
křtjtť, a za to prwnj odmčml wzal, že ďčxbel:
stwj syna mčnulo, kterýť hned přjkladU otcowa
néaslednge, w Krčsta Ježjsse Uwčřčl. Wčc tato
nemohla tagnú zůstati, zwleissť an otec i fyn
geho žč:dného tagemsťwj z toho neččnjce weřegnč
na hrob swatých bratřj modlčt se chodjwali.
J bylč za to k wrchnostem donesseni a že mou
dlčam marným klaněti se nechtťlč, šťati. Gegich

Sw. Zaua aPawlae
těla pochowali gmenowanj knťžj, Jan
nťUď a Flaočanuo
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a Pčme:

wlúdař wedle těl swatého

Jana a Bawla.
stař Jppianuš

který po smttč ZUliana

wlňdU Řjmskébo cjsúřstwj na fť wzal, dal
ž domU swatých bratřj Jana a Bawla kostel
whstawěti, w kterém se za papeže Damasa r
380. mnozj zélzrakolsé stalťe Kostcl temo dostal
pozděgi gméno kostel sw. Pamachia, a to proto,
že swatý PamachiUď kostel ttnko kU eti sw.

Zana a Bawla založcný, na fwůg nšklad sozu
ssjřňi a ůktčxssliti dal.

Nožgjmúnj.
Co si dalč pohané za ptúci, aby zawraža
denj swalých bratkj před očlma lidfkýma Ukrýli!
a co gčm to wsse prospělo? Rčž se nadúli, wčo
dťk to giž celý Řjm, nkbo tak w tom bola
wůle Božj N rož negednňwame na mnoze my

také gako rito pohané gednali? Bohužel prawda
gest to, prawda gisťú! Ach gak mnozj, gak
odmesilegjce zlé wyhlédawagj mjsta saUkrosňnč:
a skrytčd, aby od lčdj widěni nebylť, a gak
mnozj a pťemnozxj kugj w skdci hancbnš žločin:
stwj a obmeysslegj skUtky ďúbla, kteréž proto
gen nepússj, že pked okem ltdským ukrýti fe ne:

mohan,aaže

obč:wagj se hanby swčkské Ti

krátkozrúcj possetilci Rechť Ukrýgj hanebnost
swaU pťed twáťj lidskan: zdaliž také se Ukrýgj

pťedokemBožjm, gemnži noc wůkol núď
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swčtlem, gemuž noc swjtj gako den a
tma rownč tak gako swčtlo.

Kam Ukryli

se pťed Bohem xorwnj rodťčowé nafsi, když spú:
chalť hřjch? kam Utekl Kaťn zabiw bratra; kam

Dawid žhřessiw š ženau Uriasse? N ty bjdný
mysljš že fe ukrygeš a že pomsty Božj Ugdeš?
Kam půgdeš od dUcha Baně, a kamž oťed
twařj geho Utečeš? Grstlč wstaupjš na nebe,
tam geg nagdeš; a Uaklťšstanpjš do hrobu,

pťjtomen ti bUde. (Zalm 138

7. 8.)

Ne

wťdělš a neslysselš niledy, že č neytagnčgssj
wčci swým ťasem skrze neynepatrnčgfsj néchodu

na swětlo pťissly. J co djm, nenj to núhoda,
ale gest to diwné ťjzenj Búna Boha, který Ua
gewo dawage

wčxci skryté, chce,

abychom se ho

bňlč, hřjchů se warowali a plnau důwěrau k ně
mu se nawratili. Protož wědaUc, že Bůhč mya
sslenj i rečč i skutky Uasse zna

a

š hůry

na

Uaš a na skUtky nasse hledj, szžme se, když
pokussenj na nňš fe walj. Mňmrť Boha za
swědlea, který gsa otcem nassjm, ž wjtěžstwj Uae
sseho radowati se bUde, ano i kU pomocč nňm
přčspěge, kdybychom pomoci geho Uotřebowalč;
a rceme raděgč U sebe, co čistč: Znsana k han
nebným starcům řekla: xLéoe mi gest bez skUtkU
UpadnaUtč w ruce wasse, nežli hťessčti drcd oblia
čegem Pčmč, ee (Dan 13, 23.) než bychom
swolčlč k ťečem possetilých hřjssnjků klerj hťjchy

a zloččnstwa swú wymlanwawagj ťkame:
Kdo mne widj? wssak tmy obkličUgj mne
a stčny pťikrýwagj mne a žňdný mne newčdj?

Šw. Zana a Pawla.
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koho fc ostýchúm? na hřjchy mé nťkolč newzpo

mrne Neywyšssj ouuJ neznčl še oěčPúnč mnoa
hem che gasnčgssj gsaU, nežli slUnce, kteréž spa:
třUgj wssecky cesty lidske a hlUbokosti propasti
i na srdce lčdskahledjce do skrytých stran (Sirach

23, 25. 28.)
Zdaliž ten, kteřjž wsstjpil Ucho, nebUdc slyu

ssrti? anrb který způsobil oko, newidj? Hofpo
din

zna č mysslenj

lioskčx a

gsaU. (Zalm 93, 9 11)

wj,

žek marnň

Pane, i noc wůkol mne gest tobč fwčtlem.
Neb anč tmy pťed tebaU Ukrýti mohaU; noc
tobč swjtj gako den, tma rownč gako swětlo.

(Zalm138,11u13)

Modlčtba.
Q Bože a Pane mxeǧ! ga pewně wčřjm,
že wssecko wjš a že před tebau nčc skrylo nenj,
ga peronč wčřjm že wssude gsi přjtomen a že

nenj mjsta, kdebyš nebhl. J prosjm Tě, raťčž
milostiwč we mne způsobitč, aby se wždy z wssu:
dypřjtomnosti a wssewčdaUcnostč Twé tčssil a
radowal
ke wssemU dobrémU se powzbuzowal
a wssemožnč po tom taUžčl abych gútakw tobě
byl gako ty o Wane we mnč gsi a přebýwúš

Pane a Bože můg Qto prosjm na přjmlnwu
swatých mUčcdlnjkůTwých Jana a Pawla

Krista Ježjsse, Syna twého. chn

skrzc

ezšg

Čemřn.
Tentýž den:

Zčwoe sw. Palaǧča, mnčedlnjka.
R.926.
Dnessnjho dne swčtj cjrkew swatčx také
swňtek swatého Pelaǧča, pacholjka třinčxctčletého,
kterýž tak welkaU zmalžilostjwystčkl,že celý okreď
zemský se podiwil.
Bacholjk tento nazýwčl se
PelaǧčUš. Q geho mUčenj pjsse se takto: Na
počútkU desatého stoletj porazťl krúl Mahome:
danských MaUrů w KordUbč Nbderrhamena, krčxle
Leonského Qrdonťa w Španheljch, a pobčw mU
mnohe tisjc lčdj, gesstč drahnau čňsřgčchzagal a do
otroctwj žawedl. Mezi zagatými ťxyltaké bčskUp

CrmoǧiUš, kteréhož lederrhamen

w KordUbč

do tčžkého wězrnj Uwrhl. Ermoyǧiuš chtč wč:
zenj a wazeb se zbawitť, ponawrhl MaUrskémU
krúli, že kdyby ho na swobodu pUstil, nčkteré
Maury do zagetj křefťanů padlé na wýmčnU
dú, a pro wětssj gťstotU prozatjm fwého sy:
nowce Belaǧča zanechň. Kréal spokogen gsa š
ponawrhnmjm dal bčskUpa na fwobodU, ale
Pelaǧia pilnč ssrtřčti kčxzal,dokaďby se Manro:
wé ze zagetj, gae bylo wygednúno, nrnawrútčlč.
Gelikož se ale wčc sato, newj fe proč? pro:
dlaUžila, mnsil Ubohý PelaǧiUš do toho samého
wězenj gjtť, w kterém prwé strýc smUtnč časy
trčcwil.

.

.

PelaǧčUš bnl ale mlúdeneček newinný, od
přirozenj mrawný, rozumný a sslechetný. Qn

Sw. Palašllw.
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nemjwal žúdného wyraženj na marném smjchU
aneb žertech a giných dětinských hrúch, byl ale
wúžný w řečech i w skutcjch a zbytečný čaš
wyplňowal čtenjm w núbožných knťhčxcha mox

dlitbami. Čtenj swaté wzbuzowalo dgeg také
nynj k trpčliwosti, a modlenj opatřowalo mčx
lostj, že récd a ochotnč pro swého thupčtele i
na to neyhorssj se pťčprawowale Spolmoěznj
i žalúťnj nemohlč se maudrémuč předloženémU
gednúnj mlúdenečleadostť wynadťwitč; a to zwlú:
sstč, an rozmančté autoky wjtěznč přestúl, které
gednak na geho wjru a gednak na geho ctnost
i čisiotU byly se činily.

Tři léta i che trwalo Uwčznčnj sw. Pe:
laǧča, a nčxhodau liedosi u stolU krále se zmj:Z
nčle že we wťzenj gakýsi w,elmi rozUmný a slťču

ný pacholjk giž tči roky se držj. Krúl žécdoa
stčw geg widčti, keizal, aby přčweden byl.xByl
tedy w ťisté a pěkné raUcho oděn a pťed “krňlc

postawen. Sljčnost twňře a gakúsi důstognosť
w gednčmjm pacholjka se gechj zaugaly krúle
unrwelčké mjťe tak, že k němu se obréctčw wyfokč
poctiwosti, welileé bohatstwj a wsseliké rozkosse

mU slibowal, kdyby odřeanw se Krčsta, MU:
hameda za prawého proroka držeti chtčl. Peu
laǧčuš. zamlčel sc na chwjlkU, gakoby na odpoa
wčd přemeysslel; pak ale odpowťdčl řka: oCo
mč ú kréxli slťbngeš, gsau wěci marné, gě: Kri:
sta Uikdy nezapťn. Gč: gsem byl křesiancm,
gfem njm gesstě, i zůstari njm chci; a co ty mi
slibugeš, wsse w„czme konec: ale Krčstnš, gempž

gčc se klanjm,

nikdy konce newezme,

aniž kdy

poččxtekměl, on gest ď them i Duchem swa:
tým gediný Bůh, který núš z ničehož sťwořil
a mocj swaU zachowňwňd(( Krčxli ljbila se sice
tato statnú prostosrdečnost, nikoli ale stčxlost U
wjře kťesťanské.J myslil, že pacholjka aulifno:
stj a pochlebenstwjm powolnčgssjm Učinj, a wztci:
hna ruce, chtčl ho w nčxruč swaU obegmami a
Uljbali, ale čistý pacholjk zhrozsw se té wěci
prawil: ))Nech mne Ua pokogč. Nedotýkey se
mne swými neččstýmť rty. Gci negsem žúdný

z wymuženců twých.e

Když toto promluwil

wyswlékl rychle stkwosiné raucho, teprw obdržeu
né, a na důkaz, že od krúle žécdného zisku ne:
žčxdú, k nohanm mU ge složil. To zamrzelo ow:
ssem krále w neymětssj ntjře; než wpklúdage to

za anhý nerozum, welel družčUč swé aby pa:
choljkn lahodnými sliby a aulčsnými řečmi tak
dlaUho domlauwali, až by wjry katolickése odřekl.
Slušebnjci krúlowi činčlť sice, co mohlč;
wsse wssak bylo nadarmo, neboť Belťǧiuš opět
a opčtUgissťowal, že wěrnost, kterau KrčstUPú:
nU byl sljbil, nikdy zrussitť nemjnj. To když
se krčxl dowědřl, zmčnil nagednau nňklonnost k
mlčxťencč w nenúwťst, a porUčťl, aby PelaǧčUš
na žem fe porazil a tak rUce a nohy se mU

natahowalh, ažbn buď Krista se odřekl aneb
žiwot dokonal. Tyto muky byly sire Ukrutné:
ale Pelaǧiuš tak statnč ge nesl, že krúl w hněu
wU swém aud po aUdU Ubohému Utjnati a
oddčlené tyto aUdy do řeky whúzeti kčxzal.

Sw. Palagiuď.
Katané
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dalč se i hned do fwatěho pacholjka a

tak Ukrutnč ho muččlč, že zdčxlo se, že fpjsse drao

waU zwčťj gsaU nrž lidmi. Geden Uťal mU
rUkU, drnhý nohn, ten Uřezal mu pysky, onen
zaš Ussi a hroznaU kratochwjl š njm magjce,
a gakoby na tom gesstč dostč nebylo, srmotam
kusy mafa z tčla geho gednaktrhali, gednak ře:
zali. Hrozné tato mnky nesl PelaǧiUš tčsse a
trpčliwč toliko k BohU o pomoc a posilu
wolage; a Bůh fjlčl ho, že zmnžile bog až do
konce pťestčxl. dBane wyswoboď Ume od ne:
přčxtel mých!(( byla grho poslednj slowa, nebo
w tom okamšenj šrazil mU grden z katanů
hlawu. N tak skonal Ubohý mládeneček, pra:
wau gfa občtj pro Krista Wcina, žiwot swůg

r. 926, aby wzal žiwot wččný. Geho hlmoa
i ostatnj aUdy wmetali katané do řeky; wssak
křesťanč odložiwsse wssecku bčxzeň sebrali ge apo:
čestnč pochowali.

Nozgjmčxnj.
Sw.

Belaǧťuš

bylby netolčko wssem bo:

lestem Ussel, ano i welkého ziskU z tohe mčl, kdyby

byl wer

fwan zapřel; než on raděgi ty ney:

krUtěgssj muky ano i smrt bolestnaU podstaUpťl,

nržby byl wjru zradil a Pčana Boha Urazil.
N co a gak ty se chowúš? Mlnw, kdyby gen
čtwrt hodiny po spúchaném hťjchU taleowé mUu
fy mUsil snčlsseti gaké sw. Pelašiuš
wystúl,
mlnw, zdalibyš asi hřjchU fe dopUstil? Zagisté
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žebyš se ho nedopUsiťl; neboť strach bránil
by ti,
abyš
nehřessťlť Newjš
ale dUsse
hřjssnčx, že Umřešli w hřjch,
což snadno
se stčxti může, gň ťkU, newjš, že mnohem těžssj
a wětssj mUky snčxssetá mejš

a to sice nikolč

gen po čtwrt hodiny, nébrž po celaU wěčnost?
Gak medle můžeš býti taxk slepč: a lehkomyslnň,
že hřjch ša hťjchem pússeš?e Newjš, žeš hře:
ssiwssi do nebezpečensťwj si Upadla, že na
wčky zatracenčl bUdeš, anť gčstoty nemčxš, že
pťed smrtj z spčxchaného hřjchU kútč fe bUdeš. Ččne:
witšjš, gak núhle a nenadč:le mladj, stařj Umjr
ragj a že pak množj za časU nemoci anč žčx:
dněho pokňnj Schopnč nečgscmskěNewjš,
že po:
kčmj strachem smrti wynuceno wrlké ceny

do sebe nemú? J pomni na nebezpečenstwj
toto, pomni na welkost mkapekelných, když gsi
w nebezpečenstwj hťjchU Upadla, a pro lúskU
aspoň k sobč hřjchU se warUg.
dSmilUgte se

bratřť, wolčl sw. Bernard, smilUgte se, profjm,
wúš nad dussemi swýmč, smilUgte se nad krwj,
kterú za wúš wylčta byla! WarUgte se tak
hrozného nebezpečenstwj a hleďse ohně Ugjti, který
w pekle wám připrawen gest, pakli we hřjssjch
Umřete. Womysslenj, že nebezpečno gest hřjchy
pachútť, anť snadno w hřjssjch zahynaUti může:
me, a pomysslenj, že pak nesnesitetné mUky w
pekle wčťnč wěkůw trpčti mUsjme: bUdiž twým

průwodcem po wsseckyde

žčwota twého;

a

pakli hřjchU se nechceš aneb nemůžeš wystťjo
hati z lč:sky k BohU, k otci swémn neylaska.

Sw.xePalašiUď.
wěgssjmu, wystťjhey se ho

aspoň

wččněho zatracenj, a neoklč:deg
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ze strachu

obréctčti

fe k Bohu odedne ke dni, ank wjš, že deU

Pčxně gako zloděgw noci,tak přigde, a
blahoslawený bUde slUžebnjktrn, které:

hož, kdy přčgde Pčxn nalezne, an mň br:
dra swčx pťepécsančc a srojci hořjcj w ru:
kaU swúch.
Kdož se domňjwú žc stogj, hlediž, aby ne:

padl. 0. 10, 12.)
We wssrch skutcjch sroých pamčllčw buď na

poslednj wěci a na wčky nehřessjš. (Eccl. 7,40.)
Hroznék gesť Upadnauti w rUce Boha žť:
wého. (Hebr. 10, 81.)
Kdož mčlUge nebezpečenstwj, zahyne w něm.

(Eccl. 3, 27.)
Kdo budr moci zwčxš bydliti š ohněm
zžjragjcjm?

kdo bude

moci br,ddliti z wúš

hořkostmčwěčnými? (Jf.

š

33, 14.)

Modlitba.
Q Baneja

Bože můg! zhťessilqfem proti

nrbi a před tebaU a gižť negsrm hoden slautč
fynem twým! Nch gak zlú a bořkčxwěc gest opu;
stitť Hospodina sroého. J željm a oplakňwč:m

srdečnč hřjchů swých! Režpoijey

mi ý Bože

neprawostj mých starých, dey, ať přegdau mne
mčlosrdensťwj twň a pomoz mi pro slčxwu gmé:

na swého. J

nechrč che

zapomjnali:

že ne:

nčxwidjš wssech, kteřjž ččnj neprawost a zahnbjš
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wssecky, kteřjž uxlnwj lež. Nechci zapomjnati,
že mUžr UkrUtného a lstiwého w ohawnosti mčaš
a neUssetřjš nikoho, který pňsse zlé. Přispčg
gen milostj swau kU pomoci, abych aspoň bU:
daucnč chodil před tebaU a byl dokonalý; neboť
negfme dostatečnj mysliti něco fami z febe, ga:
kažto sami z frbe, ale dostatečnost nasse z Tebe
gest, genž gsi žťw a kralUgeš, Synemi Dnchem
swatým na wťfy wčků NmeUj

uM

Na dUessUj den připadčl tasč fwčxtek: W Tridentě

sw.

Bigilia, biskupa a mnčcdnjkae.We Ballench sw. Saldia, btskupa
a wučednjfa. W Plktadjj snd.meentia,
kllěze a wyzuňwuče.
We Bellet sw. Ynthelma, bčslUpa. W BUrgUndsku blahosl.
Nainǧaldh, wdowh. W Yleraxldrii swatých mUčednjlů Ygatby,
Lucega anUeU a Diogcncxo W Fifoli fw. Romana, kiskUpa.
U Bnlharň

sw. Diom,osia, biskupa a m. g. fnd.

27.

Žiwot fw. Ladislawa.
R. 1095.

Sw. Ladislaw, mladssj syn Bely, krěelr
Uherského, narodil se roku 1031 w PolskU.
Po fmrti krčaleGeyzy roku 1080 wywolili si
Uhťč za krč:lemladssjho bratra Ladislawa, mUže
to w každém ohledU wýborného a dokonalého,
krerý gčž w mlaďých letrch tčchostj, skromnostj,
počestUostj, maUdrostj,
Učnbožnostj a lčxskaU k
chUdým Uad mjru fe stkwčl. Kdo ho koli bljže
znal, sklčxdalna Uěho wrlkaU nadčgi, a to zwlňssť

an dennč prospjwal

maudrosij a bč:znj Božj,

Sw. Ladtslawa.
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a w čaš pokoge opatrnostjarozssawnostj, w čaš
wňlky ale Udatnostj a zmnžilostj wynikal.

S tjm wolenjm nechtčl se Salomon

bra:

tranec geho Uspokogťtč, ačkolč nesprawedlčwým
gednécnjm a Ukrutenstwjm přjzeň a důwčrU celých
Uher promrhal.
Ladislaw sUažil fe wssrmožně,
ač nadarmo, Uraženého a rozhnčwaného krcecle:
wčce smjťist a npokogiti; neboť tento nemoha
nenasitnaU žňdost swaU po wlč:dě ginňk nasi:
tčtč, chtěl neyprw Ladlslawa aUkladnč ze swěta
zprowodčtť a to když se mU žhatilo: powolal

Huny ťčli Tatary, núrod welmč sUrowý a kr:
wežjznťwý protč bratranci swému na pomoc.
Nle Bůh propůgčil Ladislawowť, slUžebnij
swému wčrnému a mčlému wjtčžstwj; Salomo:
na ale i š přiwržencč geho zawrhl. Qd té doby
požjwage Ladčslaw žúdaného pokoge, hledčl wssen
možnč w zemč dobrý řúd a mraw Upewnčti a
kleslaU kčxzeňBožj opčt wyzdwihnautč. K tom!x
cjli položil snčm, na kterém zúkony wýborné
wydal, kterýmč se poddanj zawazowali, by přč:
kúzanj Božj a přčkňzanj cjrkwe fwaté zacho:
wčxwali a plnčlč. N wssak mnohem ráznčgč
působil na lčd žčwý přjklad fw. krěcle, než maUa
dré zúkony.
Kde kdo byl, každý obdiwowal geho lňa
skU k čťstotč, geho tichost a neyfrdečnčgssj nú:
klonnost k chUdým, a pak onu zbožnost, kleraU
giž w mladistwém wčkU se wyznamenčxwal.
Žúdosř po wlčxdč a lakomstwj bylh mU new:
wětssj ohawnostj,
anť pťedobře Znal, žr k n.ř:
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ramným zločťnstwjm to wede, pakli nč:rUžčwostem
těmto hnrd z počútkU na odpor se nepostawjme,
aneb ge núsilně ze srdcenewykoťenjme. K němU
měl každý z poddaných swobodný přistnp,
každý směl

mU

žčtdosťč a

potřeby

pťednússetč,

každý ba i ten neymeUssj nalrzl w Učm pšna
wljdného a milostiwého. Nozepře swých podda:
UýchfaUdilece co otec než co saUdce, a žúdný
nemohl si naťjfatť, žeby mU krúl šchwálnč a
wědomř křčde Udťlal; U něho dossel každý
prúwa swého. Na něm naplnilo se, co U Ze:

remiússe proroka psáno gcst:

dealťž

se mU dobťe, když čťnčl saUd a

newedlo

sprawedlnost?

Saudjwal pťč chudého a nuzného, k dobrémU
geho. Zdalťž ne proto, že poznal mne, dj Ho:
soodin? (Jerem. 22, 15. 16.) N w přjslowjch
Šalamonowých čteme. xMilosrdensiwj a prawda
ostřjhagj krčlle, a milostiwostj Utwrznge se trůn
geho.(e (Broo. 20, 28.) W swém palúcU byl
král Ladislaw žiw welmč tUze; Umrtwowňnjm tčla
chtčl pťekaziti, aby se tťlo proti dUchU nepauzelo,
postjwal se časťoa přstě welmi, a pťi gjdle býwal

wůbec nad mer střjdmý. Do slowa držel se
pjsma swatého, ano dj: xNedčxwey krúlům, ý
nedčxweg gim wjna, nebo žčxdné tagnosti nenj,
kde panUge opťlstwj: aby snad pjgjce nezapo:
měli se na prúwa a nepřewracelč pře synů

chUdého. (Břjsl. 81, 4. 5.) Toho núpoge
odřekl se na wždy. Swalý ten král rúd cho:
dil také na slUžby Božj a dům Púnč býwal
mn milegssj, nežlč palčxce boháčů;

on občtowň:

Sw. Ladtsiawa.
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wal denně mnoho hodťn na modlťtby, a že ne:
přjtrlem bpl swťtského wyražrnj a marných roz:
leossj a ťasU swého dobře Užjwal: Uestčxwalo se
to nikdy ď UgmaU ostatnjch žňležčtostj šemských.
Na něm mělč chUdj, wdowy a sirotcč přjwčti:
wého tčssťtele, sstčdrého pomocnjlea, laskawého
otce. Qn roystawčl také mnoho kostelů, mezč

nimiž neyznamenitěgssj byl kostel Waradinský a
welmi maUdrých prostředfů wymyslil, aby wjra
křesťanskčxhlaněgi
w srdce lťdská wnilela ai
poslednj stopa modlúťstwj U poddaných se za:
hladila. N pťi wssem tom, co ťinil aneb pťču
leazowal, nrměl gťného aUmyslU, než čest Božj
rozmnožowatť a swataU geho wůli plniti. Qstat:
ně byl k nepřútelům wrlleomyslným a milostic
wým; když se ale gednalo o prěcwa cjrkwe

aneb o prňwa wlasti, srdnatým a statným.
Qn swjtčžil slawně Uad Polúky, Nusy a Ta:
tarh

a kU krcilowstwj

swémU pťčpogčl kraginy

DalmatskaU a ChorwňlskaU. Za geho kralo:
wúnj mčlč Uhři widitelný přjklad, že krňl spran
wedlčwý wnzdwihUge zemi (Proy. 29, 4.) a
krňl mandrý, že gest Utwrzenj lidU. (MaUdr.

6, 96.)
Powěst o swatém krčxlidonesla i do giných
žemj,

a welkau

wč:ženost mU u wsseho lidu

zpňsobila. J prawj se, že prý kůrsirsstowč Ně:
mečtj prohlédagjce k wznesseným geho ctnostem,
i kornnu cjsařskaU mU podúwali, což on w skrom:
nosti nižňdným způsobem přigmaUti nechtčl.
ij
rč:děgi zato přigal zprúwU Uad wogsky
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kterei roku 1096 do zasljbené zemč tčxhla, aby
gi z rUk nepťéctel wjry wydobila, neboť taU fc

kogil naděgj,

že snad pro wer

swataU krew

wyljti mocč budea Než wssak hranice zemj swýclx
překročťl, rožnemohl se nebežpečnč. Znamenage,
že xojce Uepozdrawj fe, powolal pčmy zemské,
a slnlUwil fe š njmi, abw po fmrti geho Nlma,
shna nebožtjka bratra Genzy, an scimUemčlžčxdnúcld

dětj, na trún powolali.

Potom pořjdrl o swč

zbožj a poklady kU profpčchu chUdýcha kostelů;
pťťgal š newwčtssj fkraUssenostj swaté fwútosti

a l. B. 1095 dne 30. Čerwence žťwot swůg
dokonal. Mnohými zeižraky od Boha po smrti
proslaweného
prohlčxsil papež Célestin lll.
roku 1198 za fwatého. Geho swútek swětj
fe ale dneš, a to, že dnessnjho dne swaté po:
zůstatky wyždwťženy a přenesseny byly.

Nozgjmňnj.
Nč fwatý krúl Ladislaw zňležťtostmi
skými zanessen byl, nčc ménč ani gediného
neopomťmxl na mssť swataU gjti a giiřé
dlčtby w Určitý čaš se modlčti, co wsse

zrme
dne
mo:
kleče

wykonúwal a š přjkladnau wraUcnostj. Pou
chybUgčwelice, dusse kťesťanskčd,abyš cheadň:
ležčtěgssj prňce lnčla než swatý tento krňl mčl;
proč tedy tak často mssi swataU zanedbčxwúš
pod taU lčchaU wýmlmoaU, že časU nemúš?
Proč Uledlč také tak měxlo na modlťth dbúš?
K ǧjdlU a k pťtj, ke hřr a k spanj, k marným

Sw. Ladiflawa.
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nélwsstčwémt a k mrzkým klewetčxm mjwáš wždy
po chwjlč: proč pak ne také ke mssč fwaté a k

modlčtbč? Mysljš,

že powčnnen gsi wjre stara:

ti se o wěrč zemské, než o spasenj dusse fwé?
Neřjkey, že mnoho času slUžbaU Božj promrhčxš;

což nenj to Bčch, ktrrý čaš ti dal?
spčge ti

a co pro:

wssecka prčxre a wsse Uamahéxnj, když

požehnčxnjBožjho nemňš? či erjš,
ke wssemU mčlosti BožjpotřebUge

že člowčk

a že, Uebude:

li Hospodin stawěti domn, nadarmo Usilngj ti,
kteťj stawčgj geqe? uu Koneěnč když přer někdy

Mlnu BohU tu milost prokčxžeš, a na mssi swa:
taU gdeš aneb swé modlitby odťjkčxwč:š: proč
nečinjš to š patťjcj se nčxbožnostj, uctiwostj a
počestnostj? Ladyslaw byl kréxlem a kleče mo:
dlitby swé odbýwúwal, wčda, že Bůh Uetmjrnč
wětssjm púnem a krňlem gest, než on byl. My:
sljm, že ty také to wjš! Wroč medle erhýbčlš
kolena před krúlem Uebeš i zemče? Rewjš, že

prawj Pém: Ziwť gsem gci, žeť přede:

mnau bUde klekati wsseliké koleno a
leaždý gazyk wyznňwati bUde Boha!
Paklť se dletohoto přikčxzanjnezachowúš, mlUw
gaký Užitek wezmeš ze msse swaté, z modliteb
a z ostatUjho nč:boženstwje? :xKrč:l gest tU přj:

tomen, dj fw. Jmř Zlatoústý,
tU taleé angelé:

přjtomnč gsau

a ty osmělugeš se w gegich přjr

tomnosti přjmo stútč? Q,držosřč! Kdy pak takto
pomori obdržjme? kdy rozhnčwaného Boha smj:
ťjme?

8

Marto,

Marto,

pečliwčxgsi a rmantjš se
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při mnohých wěcech: ale gednohoť gesř potťebj;

Maria ncylepssj sřrňnkn wywolila, kterúžto ne:
bUde odňata od nj. (LUk. 10, 41. 42.)
Hledeyte neyprw krčxlowstj Božjho a spra:
wedlnosti geho, a toto wsse (gjdlo a pitj a
odčw) bude wúm přidúno. (Mat. 6, 33.)
MaUdrý srdce swé oddň k bdčnj .nna U:
swirč Pěeml, leterúž siwořil ho a před obliťegem

Neywyšssjho modliti se bUde. (Eccl. 39, 6. 7.)

Dům můg, dům delitby

slaUti bUde:

alr wy Učťnili gste geg pelessj lotrowskaU (Mat.

21, 13)

Wyznawagj úsřy,že Boha znagj a gebo clia
telé gfau, ale sleutky loho žapjragj; ohawnj
gsaUce a newčřjce

a ke wsselikémU skUtkU dou

brémU nezpůsobnj. (Tit. 1, 16e)

Modlitbae
Pane Božr! Ty wjš že nic negfemi Uia
ťehož nemam, aniž pak seč býtč mohU. Ty
súm gsi dobrý, fprawedliwý a swatý a wsse
můžeš, wssenaplňUgeš, wfseho UdčlUgeš.Neodwrau
cUg prosjm twúřť swé ode mne, Ueprodléwex,d
8 nawsstjwenjm swým a neodgjmey Utťfsenj
swého, aby nebyla dUsse mci gako zemč bež wou
dy tobě. Wane, naUč mne činiti wůlč twaU,
naUč mne slUssnč a pokornč pťed tebaU cho:
diti: neboť maUdrosř mée gsi ty, genž nme w
prawdč znčxš a znal si prwé nežlč swťt byl Uči:

něn a prwé, než gsem se narodilna

swět. Buď

Sw. Sampsona.!
ti čgst a chwč:la a welebenj,
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wssecky wřky

wťkůw. Ymcn.

Tentýž den:

Ziw.ot sw. Sampfona.
Sw. Sampson narodčl fe w Řjmť z ro:
dičů welmi Urozených a bohatých. Gsa dobře
wychowčm, hleděl se wssestrannč wzdčlati a wy:
cwiččti. Reyprw ale wssj silau obrňtčl swau
pilnost Ua čtenj pjsem swatých, tak že w nčch
weliké známosti nabyl; pak také na lékařstwj se
dada, nemalau doročst si wydobyl; prúzen gsa
wssj ziskuchtčwosti, našche
chudých nemocných
se Ugjmal aneb nezhogitelných, kterýmž pod zčn
sstitan lékaťské rady i ginčx mnohú dobrodinj
prokazowal.
Bo fmrti rodičů nemage žádného Ua zemi,
na fohož by ohled gaký brúti musil, umjnťl
si konečnč, že pomjgitelné a nestúlé zbožj fwčt:
ské wyměnj za poklady wččnč, které nepomjgegj.
J rozdňwal zbožj swé chudým a to, gak řjkň:
me, obč rUkama, pokUď slaťilo. Mimo to dal
slUžobnjkům swobodU, neboť kdo se Bohu do slUža
by dal, lidského poslaUženj nepotřebuge. J zba:
wiw se taklo břemena swčtského a prawé swo:

body dusse nabyw opustčl Řjm a do Carhradu
neb Konstantinopole se odebral; chud súm gsa
teď na zbožj pozemské: ale přebohat na lúskuk
BohU i k bližnjmu.

480„
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W Carhradč Uagal si domečck a giž giné
starostč Uemčl než bližnjmn pro Boha slaužťtť
a netoliko o zdrawj gcho tčlesně ale i mnohem

che o zdrawj dussewnj fe starati.

Geho byt

stal sr nynj sspitúlem, w kterém choťj zdrawj
hledali a přjstřessj i zaopatťenj. Ll sw. Samp:
son hledčl žčxdostem wssech, pokuď možno bylo,
zadost Učiniti, an přjchozj wsseckh přčgjmal, ge
lěčil ť strawowal; a nezťjdka stalo sc, že lčdě,
gimž pťťrozrný lék ani té neymenssj úlewy ne:
pťinčxssel, Učxhle plného zdrawj nabýwali, gak
mčle fwatý tcnto slnžebnjk Božj fe gich byl

dotrkl. Pohostinstwj a dobromyslnost bply mU
pťirozené ctnosti, tak gako flnncč přirozeně gest
fwčtlo aneb ohnť pčxlenj. J patrno gest, že mnž
tento nemohl skryt a ragen w mčstč zňstati.
Když neywčtssj bisknp nxěsta, prawj fe, Menaš,
o Sampfonowč fr dowčdčl, a gak o Ubohý lid,
dwčma metlama, chUdobaUa nrmocj skljčený, fe
ugjmň, gemu pomčchčxa slanžj: wyswčtil geg na
knčzstwj. Sampfon byl tenkrčxte několťk a třid:
ceti let stúr. Trď dostala se geho powčst až kU

dworU cjsařeZnstiniana.

stař

tento byl wel:

mi ohyzdnan a nebešpečnaU nemocj trčxpen.
Yn z lékařů žňdný mU pomoci nemohl, opowrh
marnan radaU gegich a obrčxtil se k Bohn w
dňwěrné modlitbč U nčho aUtočťsstč a pomoc
hledage, U kterého každý důwčrně prosjcj pontoci
nalězč:. Z Uešklamal se w naděgi swé, neboť
seslal Hofpodin na nčho fpanj, č zdúlo se mU,
že widj dlaUhaU řadU lékařů w odčwU knčzském,
B
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a komornjka podobnč w odčwU knčžském, který

mU gednoho každého z nich předstange.

Mezi

nťmi stúl také geden pokorný a ssedťwý stařec,
w odčwU slussném a wúžném, wzeřenj wljdného

a twúři welednč, na
swatý pokog obrúželo.

kteréž fe búzeň Božj a
Na toho činčl zwlčlssť
komornjk cjsaťepozorna, řka: Gediné tento, a
šúdný giný nemůže tebe od smrti wyswobodčti.
stař probudiw fe zr fUa kéxzal č hned wssecky
lékaře fwolati a bedliwým okem každého z nich
prohljžel, zdaliby nenalezl toho, od kterého gedinč
Uzdrawenj danatč mohl. Ll wssak marnéa byla
fnaha geho. J zarmaUtiw fe welice poznowU
pútratč po lčkačč kúzal, kterýby znúmky na fobč
mťl, které we fnúch mU Ukúzany byly. Nle
darmo hledal se mUž w řadť lékařů, ktcrýbd
byl wzeřenj wljdného, twúři welebné, na Učž
by fpočjwala bčxzeňBožj a swatý pokog dUsse!
Konečnč postawil se před cjsaře lékař geden, sw.
Sampfona dobťe znagjcj, a aUplně wčdach, že
nemoci a choroby, kde lidskčxpomoc marnú byla,
zazračným způsobem hogťl a lččil; a Ugisskowal,
že gediný Sampfon tox býtč může, gehož cjsať

we snúch widčl hogjcjho chorobu geho.uToto
zgewenj naplnilo cjsaťe nesmjrnaU radostj, kterč:ž

tjm che

fe zwčtssila, an w Sampsonowi

skU:

tečnč mUžr poznal, kterého we snčxchbyl widčl.

J nemo,ha se radostj zdržeti, zUljbil welebného
starce, a slze prawčl mU, ťka: dZagisté otče
welebný, ty gsi we fnňch fe mi zgewil, slibUgjc,
že od nemoci mč mne uzdrawjš.a Počestnosti,
Žewotp Cwaeýchul.

17

Zšg

, Čerweu.

kterě chorý ejsař skromnémU muži prokazowal
zarmautčly tohoto welčce; i prosil ho aby tak
welťcc se neponťžowal a nebyl přjččnau geho
hrdosti ))Reboť w črm Uad ostatnj l!d wy
nikúm? doložťl, gčx bjdný a hřjchů plný člowčk,
který milosti a milofrdenstwj Krčsta Zežjsse w
neywřtssj mjťe potřebuǧe. Wssak tato weltča dů:
wčra a horlčwost twča, zwěstuǧj tťgťstan pomoc
Krista

Pana, grnž gest krécl kralů a wsse Uččnčeč
můžea N domlUwiw položťl rUkU Ua chorčho
cjsaře; který po skončené modlčtbč se hned lépr
měl a w malo dnrch aUplnč od ohyzdného a
nebrzpečného nedUhU fe Uzdrawčl.

Za tuto pomoc dťwotwornau chtčl dobro:
tiwý cjsař mUžč swatému wdččen býtť: dúwal
mU welkan sUmU zlata a giných wecj, na nichž
lid swětský zaljbenj mjwčx. ?Ale fw. Sampson
žčw gsa střjdmč a tolťko po pokladech nebrských

taUžr, nechtěl anť toho nrymrnssjho od wdččného

cjsaře wzjtť, i prawčl mn řfa: :Takowé

wčri,

cjsařč, mi dčxwúš, kteréž géx rňd„pro Krčsta gsem

oonstčl, neb mjwal gsem mnoho pměž a statků.
Gať medlr mohU tyto wčcč wzjti, grlťkož gsrm
zknsil žr bez Uťch nmohem mč Užitečnčgč gest;a
wjm, že kdo brz nich gest, w BohU Ukotwenau
dussi ma Chcršlť alr z pťirozrné dobroty swé
mnč wdččen býti, Uččň radčgč neco z lásky k
Bohu, neboť cokolč uččnjš i gčx ztoho prospčch
mjti bUdUe Nad powolčl cjsať žňdostem sw.
mUže, to grdťné na nčm žúdage zwědčtč, coby

nčknčti mťl N fw

Sampson

pamčllťw,

že

ew. lawosma.

wmúme přikčxzanj

od
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Boha:

aby

ten, kdož milnge Boha, milowal i bra:
tra

froéhoe

žúdal, aby U přjbyteekn geho sspix

tčxl pro chndéuchoré a nemo:né wystaročl a nadal.
Špitčxl lento ležel nedalčko kostela sw. Zosie.

Sampson zprawowal ho,pokuď žiw 8 neywčtssj
opatrnostj a š takowaulúskau, že po něm sspitčal
fw. Sampfona slaul, a po cclém Řecku bhl
welmi slawný. Mczi tjm sestňrmxlSampfon w
slUžbě bljžnjho welice a třlesnč: sjla ho pomčnula.
Z toho předzwjdal bljzkaU smrt. Ta myssléna
ka, že mUsj opUstčti toto slzawé aUdolj, naplnila
ho radostj a weselým welikým, wěda dobře, kdo
geg wolčx a gakň odměna geg očekňwú za prčxce,

které zde Ua zemč zlásky kBohU a k bljžnij
byl podsťaupil a wykonal. Smrt geho padčx
na rok 830. Ueb 531. Tčlo bylo položeno do
kostrla sw. Moccča, mučcdlnjka.

Nozgjmúnj.
Sw.

Sampfon

občtowal wsse Umčnj swé

č wsseckU sle swan slnžbě chorých a nemocných,
tjm dčxwage Učxmpřjklad, klerýbochom mčli bedli:

wč ho nňsledowati. Q, bratřj a sestry w KristU
Púml, to gest nassj neyfwčtčgssj powinnostj, které
fe nčkdo zprostitť ncmůže azagisté i nezprostj, ne:
Udnsilnli poslednj

gčskrU křeskanskě lásky w dussč

swé. Nch gak často stáwú sr, že chUdý nemocný
zanedbún ležj, aniž kdo grst, kdoby se Ugal, kdoby
mU poslaUžčl, kdoby útěchu w skormaucenan

dussi rosil, kdoby mysl geho k B:j?: dozdwihoe
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wal, důwěrU w něm bndil, k pokcinj ho napo:
mjnal a kU trpělťwosti wszzowal!
Ych proč
nrwegdete nikdy w tyto chýsskybjdy a zanalstwj;
proč mohaUce býlč posly útťchh, zpččUgete se
aUřad lasky U opUsstěného bližnjho zastawati.
Či mysljte, že wam do nčho nčc nenj, mysljte,
že gen o fwě staratč fe múte? Čč hrožjte fe weu
gjtč do gjzeb chUdoby, strachUgcte se pomocnč
rUky nastawčtč opusslčnému? Gú djm, nenj
každý člowčkbratrem a sestraU nassj? Čť dčlal
KristUš Ježjš gaký rozdjl mezť nemocným a
nemocným? Což kdyby nemocný byl mťlačkem
Božjm? což kdyby Umřel, moha 8 pomocj lid
skaU na žčwU býti? což kdhby Umřelw hřjssjch,
moha se kati, kdybw laskawa dUsse k Učmu byla
mluwčla, kdyby UslUssnú lúska frdce geho byla
otewťela? NUže gak budete, bratře a sestro, gak
bUdetellš sebaU spokogeni, že gste mčlúčkem Pňrǧč
pohrdli, že gste blčžnjho bez pomocč, bez útčchy,
bcz pokanj Umřjti nechalč? Což budelina saUdU

swřdťitč protč roamcě Bogjš se nakaženj? Q
člowťčemalé wjrh, newjš, že kdo wer ma, může
hady brútč a gedowaté wěci pjti a neUsskodjk
mU? Yle gfaUce U nemocného Uechte wssech mare
ných a zbytečných řečj. Lože nemocného bUdiž
oltčxřem lúsky, na kterém se člowěk sčxm Púml
BohU za občt přčnčxfsi, za občt ale ččstaU a
Ueposskwrněnml.

NelenUg fe nawsstjwčti nemocného: Ueboť
pro takowú wěrč uswrzen bUdeš w milowúnj.

(Sčrach 7, 39.)

Sw. Sampsona.
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Wssecko, cožkolčchcete, aby wúm lčdé činilť,

č wy ččňte gčm. (Mat. 7, l2.)
Nemocen gfem byl a nawsstjwiligste mne.

(Mat. 25, 36.)

j

Lčxska pťčkrýwčx množstwj hťjchů.

(l. Pte

4, 8.)
Nh kleréhož milUgeš, nemocen gest. (Jan

11, 3.)

Modlitba.
Q Bože můg! dramene wssj lč:sky, z kteu
réhož swatj a wywolenj Twogi swau lúsku k
bližnjnm čerdalč; napog, prosjme, Uč:ď také z
pramene tohoto; a milostčwěnč:m propůgč, abyn
chom z lňsky k Tobě blčžnjho swého w žčldném

okamženj neopausstěli, ale pro nčho i žťwot
swůg nasaditi hotowč byli, gakož i Syn twůg
pro náď žiwot swůg za občt dal; genž 8
Tebau a 8 DUchem fwatým gest žiw a kralUge
na wčky. Nmen.

Na dnessek připadci také fwátek: W Galaeii sw. šskrescencia
Učednjka sw. Wawla. W .Kordnbě sw. Zosla mučedlnjka. W
Cěsaregi BalesttiUské sw. Nnelta mučedlnjkae W Yragntt sw.

erdinanda,dbisiuda. W .skawpanii sw. Deodata biskUpa. W
jmč sw. Felire a Spinelld mnťednjkůo W Npulii blahosl.
Bcndenuta z zňkona Frantisskánskěho a m. g. swe

gog

Čerwen.

28.

Ziwot fw. Leona, papeže.
N.383e

Q swatěm Leonu ll. papežč Řjmském, múme
zprč:wy welmi nepatrUé. Nodem byl ze Sicču
lče, w

ťeči latčnské a

řecké, w

wssech wčdomostech blahoslownjch

hUdbč a

we

welice zbčhlý.

Stkwčl pak se mnohém che roelčkau a hlnbokau
nábožnostj než tčmito wřcmč. Bo smrtč fw.
Nǧathona rokU 681 dosedl swatý Leo na stolčri
Řjmskan, gčž sice gen gediný rok a 7 mčsjců
wdrženj mťl, ale gižlw tom kratčnkém čafe mno:
ho dobrého pro cjrkew Ustanowil a zawedl.
Gmenowitč pořwrdčl 6. sněm cjrkewnj, w kterém
se zcestné Učenj Monotheletů
zawrhlo, upaie o:
prawčl zpčw rjrkewnj, slošťl nťkolčlepjsnj ku
slUžbňm Božjm, a k chndým se co wčrný otec
chowal, peťlčwě wssjm ge opatřnge, čeho kdy
potťebowalč. Geho blahoslawenčx smrt padč: na

23. den mčsjce kwětna l. P. 388. Pončwadž
ale 28. Čerwna swaté geho tělo do kostelaBa:
tikanského se pťeneslo,

sroětj fe geho pamňtka

tohoto dne.
R o z g j m čl n j.

Sw. Leo byl welčce Uťený pěm: ale zaa
gčsté bylaby Učenost geho malýxzťsk přinesla gak
gcmn samémU tak i cjrkwi swaté, kdyby geho

Dd. Loona.

s3gl

fwatost nebyla wětssj než býwala Učenost. Bo:
hužel že za dnů nassich každý che po Učenostť
se šhčmj než po dokonalostť, a že wčtssj wčxžnost

mjwúmek

muži Učenému než bohabognému.

Llle suďte sami, zdalčrossecka učenost nenj marnú
a lichč: pakli gi dUch fwatý neožiwuge? Učenost
takowci plodj owssem zisk časný, ale owoce BohU
milé nenefe. Kdyby pťcdstawenj a zprúwcowé
lidé byli bohabogněgssj, lťebaš méně Učenj,bylc
by také lid poddaný mnohém lepssj; gfaUce ale
oni zběhlj tolťko we wřcech zemských, w zúle:
žitostech ale wěčných Uedoukowé, gak mohaU lid
le Pčmu Bohu wodčli, když cesty k němu fami
newědj?
DUch fwatý ale pronikú dUsse gako
meč dwaubřčtký, a kam maUdrost lidskú wnia

knauti nemůže, tam wnikne bohabognost. Nebo
slowa č ta neymaudťegssj mtzj a ničehož dox
brého nezpůfobUgj, ledady ctnost ge podporowala;
a této kdo wyUčowatť chce, mej fňm sc w nj
znúti, sic zůsťane řeč geho bez aUččnkU. Zagčstč
se mnohém fnúze zkažené mrawy lčdské přjklau

dem bohabognostč dagj naprawťti, než qalowým é
kňzúnjm, třeba na tifjcerých kazatelnťcjch. Zel, že lid
ty gediné kažatele wychwaluge, rkteťj mnohými
řečmi k ctnostem radj; ale o ty nedbň, kteřj
ctnosťem skutky wyUčUgj.

Pončwadž w Božj maUdrosti nepoznal
fwět skrzemaudrost Boha: zaljbilo fe Bohu skrze
bláznowstwj kňzanj spaseny činiti wčťjcj. (l.

Kor. 1, 21.)
Nčkteřj poblandiwsse obrútili fe k marnou
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mluwnosti,

chtjce býtč Učiteli zcikona a neroza

Uměgjce,anč co mlij,
1, 6. 7.)

anjcotwrdj.

(l. Tim.

Gei naplnčn gfem silan dncha Hospodinou
wa fandem i mocj, abych zwěstowal Jakobowi
nesslechetnost geho a eraelowč
bťjch grho.
(Mčch. 3, 8.)
MUž chytrý gest mnohých Uťitel, ale swč
wlastnj dUssi gest neUžitečný. Kdo mUdrUge w

ťeči, nemilý gest; nebo nenj dúna gemu ode
Púna milost; wssj zagisté maUdrosti žbawcn gest.
Ten gest prúwě maUdrý, kdož gest mandrý dnfsi
swé... Muž mandrý cwičj lid swůg a Užčtkon
wé roznmn geho gsau wěrnj. (Sirach 37,

21. 23, 26.)
Dey
trwey.

na sebe pozor i na Učenj a w tom

Nebo

to ččně i sčxm sebe spasena

Učiu

njš i ti, kteřjž tebr poslanchagj. (l. Tim. 4, 16.)
Když geden stawj a drnhý čwřj; co pro:
spěge gim, gedťné prúcr. (Sirach 84, 28.)

Modlťtba.
Bože, maudrosiiwččnú, oswěť, prosjme ro:
zUm núš, ať znúme Tebe a fwasaU wůlč twau
a fjly nč:m Udčl, ať swaté zúkony Twé také
fwědomčtě plnjme. Kéž slowa z úst nassjch gsaU
meč dwaubřťtký,
kteráby wnikala až do
neyhlnbssjch skreyssj srdce lidského a žiwot núš
kéž swčtlem gest, kteréžby lidé swjtiti widěli a

Tebe

Púna

Boha

w nebefjch proslawowali.

Sw. Leoua.
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Q to prosime na pťjmlUwu fw. Leona služebnju
ka Twého, skrze Krista Púna Uasseho. Nmen.

Tentýž den :

Ziwot fw. Jreněa,
biskupa LUǧdunskčho.

R. 202.

Sw. Jrenénš,

což tolčk,gako Pokogný znae

menčl, narodil fe oleolo roku 120. w menssj?lsiť.
Geho rodičowé, gsance kťesiané, odewzdalť ho k

wychowčmj sw. Polykarpowi, bisknpowť Smyra
nenskémn. We sskole tak swaté wydobyl si Zrea
nénš tak welikau známost wjry swalé, že se naa
potom stal neyhlawnčgssj swicj w cjrkwi a bťs
ěem kacjřů neyostčegssjm. Q:: mčl k mistrU a
Učiteli fwému tak welikau Uclťwost a lásku, že
na každé geho hnutj bystrý pozor dúwal a co
na něm pčleného žnamenal, wssemožnč také koe
natč se snažil. Geho řeči a mluwenj poslaUa
chúwal š welikan pozornostj a bedlčwostj a tak
hluboko si ge w pamčt ť w srdce wsstjpil, že
ge gaktčžiw, ba ani we wysokém wěku che

nezapomčl. Za to ho milowal také sw. Polykarp
welice a na důkaz, w gak welikě wúžnostč ho
mň, i do LUǧdunUmw Gallťč ho poslal, gednak
aby požůstalé stopy pohanské modloslnžebnostč
tam zahladil: a gednak krutč proncisledowaným
křesťanům k utěsse a k posile slaužil. Sw. Pou
thčmaš bčskup LUǧdUnský ijtal

Zrě:xea 8 nea

ck,jgš
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lskenaU radostj aw

ohleduř nadobyčegných ctno:

sřj na knčžstwj geg poswětčw, zč:lržčtoskčnehdů:
ležitťgssj k zpořčxdánj mu swěřčl. J ostatnj
osadnjcč mčxli Jrenéa w Ueywětssj wčxžnostč a
proto ho také rokU 177 k papežowť Eleuthen

rowi do Řjma š taU prošbaU poslali, aby swatý
otec přjsně š tčmť křesťany nenaklúdal,
kleřj
welkonoc w ten samý čaš co židé drželi, a

gakby sek bludným Montanstům chowatč mčlč,
ge poUččl.Papež ijtal
ho š neywťtssj rado:
stj: neboť giž dobraU znúmosť o geho horlťwostč
a swatosti mřl. Wřč této přjležitosti, co w Řjmč
se zdržowal, dciwal welmč bedliwý pozor na
wssecky obřady tam obyčegné a na wssecka apo:
sstolskčx podémj, by ge takč w swé osadť zaa

wésti mobl.
Co Jreněuš w Řjmť messkal, wypUklo w
cjrkwč LUǧdUnské znowa lerwawé pronúsledoa
wňnj kťesťanů,w kterčm mčmo mnohé giné kře:
fťany,u takě sw. bisknp Ponthinuš,
staťeček de:

wadesúti!etý, zahynUl. Jrenénš

nawrňtiw se

byl na mjsto Uebožtjka dosazen. Nčkolť mU
tagno nebhlo, že co hlawa cjrkwe we welké ne:
bezpečenstwj žiwota Uběhne, a tjm wětssj sťarosiť
a précce a Utrpenj snňsseti mUsj: nic méně z
lúsky kU Wkapčteli swému a horlčwost o dusse
swťťeněho stcidečka odhodlal se w důstognosť tU
fe Uwúzati. oKdož nemilUge, zůstúwú w smrti.
Bo tomť gsme poznali lňskU Božj, že on žiwot
swůg za núš položčl: i myť tedy mčxme, byloa
liby potťebj, za bratřj i také žiwot klčtsti. Nee

Sweeréa.

ggš

Uučlugmež slowem ani gazykem toťito, ale sknn

kem a prawdau.a (l. Jan
Nowý
a wssemožnř

3, 14. 16. 18.)

bčskup Ugal se ofady swé wssj silau
hťodčl swěřené

a

krUtým

parončx:j

sl:dowúnjm rožprýlené stčxdečko opčt šhrnmázx
ditč, malomyslnč těssil, slabých posilňowal, kleslých
nozdwihowcu, nenmťlé wynčowal, nnzným slowy,

skutkn pomňhal. Zprawťw takto ofadu

smau,

gal se č opatrné a maUdré knčze w kragjxny
můxkolnj i wzdňlené wysjlatč, kteřj po mčstech a
mesnčcjch lčd od modloslnžebnosti
odweidčlč a
kxa wjře Kristowč wzbnzowalť, sňm ale odpjral
rozličným kacjťům, tenkrčatelčchýmizč:sadawi wťml
ččstau nrznjcj,apřewýborné
knčhy fepsal, w křeu
rých gednak blUdy kacjřské newywratnýmč důn

wody wywracuge a gednak wjrn swatau katox
lčckauneypodstatnťgssjmi důkazy húgj a utwrzuge.
W geho pateru knih protč kacjťům nazwaných
nalezagj se překrafna swčdectwj ogednomyslnostč
m
wcjrkwč, o pčednosti cjrkwe Řjmske, a o porťebč
š nj w gednomyslnosiť stari, o cjrkewnjm podúnj
o oběti Msse swaté a mnohú ginčx Učenj, kterú
kacžkowé nyněgssj Upjragj, gakoby prý powstala
w doběech, w nťchž wjra

aposstolskčt žanikla.

S geakauhorliwostj Sw.

Jrenénš wer

swatan protč kacjčům hňgčl: š tak welčkan pčlnostj
hledčl mjr a gednotn w cjrkwč fwatč zachowatč

Swčnystrany

Welkonoci wypukly znoroa; a gčš

obmeysslel papež, sw Biktor, bčskupy na wýchon
dU Ustawičnč swatky ony stegně š žťdy slawju
cj, cjrlewnj kletdau stjhati. Tomu chtěge Zrea
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néUš zabraniti, pfal Swatčmu otci list Uctčwý
sicc, alr razný, w kterémž papeži k mjrnosti ra:
dj a aby

pro

wčc tU š biskmoy wýchodnjmi

tak přjsnč nenakladal, nobrž štrpenj mčl napo
mjnčx. ij
žpůfobrm Udržel fe mjr a gednota
w cjrkwi, ktrrčx by se byla mčxlem zrnssila.

Dwadcet iche

lrt zprawowal Jrrnéuď

cjrkew Lnǧdnnskan a co čistan wjru húgil a
Učenj Kxisiowo rozssiřowal byla řjsse Řjmska
zmjtana Ustawččnými rňznicemi a bogi; přewrat
ssel za přewratem,
na čemž wssak křesťané žú
dného podle nemčlť. Konečnč swjtězčl rokU 197
Seďernš nad wssemi stranamč a protťwnjky a cje
saťem se stal. Reyprw Ukazowal fe ke křesťanům,
gimž wdčkem žawčxzčmbyl, wljdný a laskawý;
ale rokU 202 powstalo na gebo porUčenj ne:
dsmjrnč krnté pronňslrdowčmj křefťanů, a žwlňssť
w LUǧdUně, fdež on Ořed lety wlúdařem býwal,
proti nim sr žňieťlo. Dewatrnčlct tisjcň kťesťanů
zpečetčlo wjrn Krista Ježjsse krwj swaU, mezč

nimiž také bnl fw JrrnéUš, bisknd
W cjrkwi latčnskc slawj se geho pamatka

dne 28 Čerwna, U Řeků ale dne 23 Srpna
Geho požňstatky rožmrtali rokU 1562 Huge
notté tale, žr se z nich mimo leb ničehož che
nezachowalo.

Nozgjmňnj.
Sw. ZrenéUš bisknp hagčl a brémil cjr:
kew swatau, pokuď žiw byl, wssemožnť proti ka:

Sw. Zrcnéa.

397

čjřům a neznabohům a tjm nčxm přjklnd dal,
že chcemeli š njm korunowúni býti, laké cjrkew
fwataU a wjru swau spasitelnan proti nepřéeu
telům gegjm bréanťtč a hěegiti mnsjme.
Q mč:
dUsse, newidjš gak protiwenstwj na swataU cjr:
krw se walj: gak Uepřútelč ze wsscch stran proti
nj powstčxwagj? Ll ty mlčjš, a očč zamikňš
a rUce kťjžem kladeš, kdpž gjzliwj gazykoe
wé dUchowenstwU lžiwč
Utrhugj,
cjrkwč
fwaté spjlagj a swčltostem č samému Bohu bez:
božnč fe rauhagj. Což newjš, oč se tU gednú,
oč gdee? Q twé spasenj gednčxfetu, o pokog twůg
časný a wččný Ti bezbožnjci chtčgj fe w ďú
bclské swé chytrosti neyprw hlawy cxjrkwe pape:
že Řjmstého šbawiti, od něhož gčdnota Učenj
č leúznč zédwčsj; a až

cjrkew rozkaUskUgj, dagj

se do bčskupů a do ostatnjho dUchowcnstwa; a
až geho wčxžnost zwrhnan a wywrútj důwěru,
ktcraU lid křesťanský k nim mú: tUte fnadno j
Uňbožrnstwj č famého Boha že frdce a z pau
mčlč wúm wyrwaU.
Proč tedy dusse mčx to

trpjš, proč fe neozweš, wida, že clnost se podrýe
wča a bezbožnost se rozsjwčx? Bogjš sc, že se
tč bezbožnjci wyfmčgj, že tč bUdaU pokansseti

a fnad i pronč:sledowatč?

bogjš sc, že přigdeš

o swé zbožj a o swůg zisk, že tč budaU nazýu

wati pobožnnstké:řcm, pacholkem knězstwa aneb
dokonce zatmčlcrm Či newjš gak braniti se
maš a ostrémUgazka oťdolatčnenmjšaě Nle ga
mysljm, že přec fnad se modliti můžeš; aby
Bůh Otec Uebeský nepťcilele cjrkwe fwé pokořťti
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a pokoge Udťlčtč gj rúčil; mysljm, že snad gesstě
nezapomčl si anplnč, že pjsma swatčxblahoslawťgj
ťlowěka, který pro sprawedlnost protiwenstwj
trpj, a wččným trestem wyhrožngj tomU, kdo
Krisia Zežjsse pťed lčdmč zapřel? Ruže wol si
co se ljbj;bUď odřeknť se gména křeskana: aneb
cirkwčswaté Uemůžeš:li gincik,Upřjmnau modlčtbau
kU pomoci pťispčg; raUhawúm ťečem slUchU nea
dúwey, a swaté žčxkony Božj swčdomitč zacho:
wáwew a plň.
Gestližeť kdo ginak Učj a Uedúwú mjsta
zdrawým řečem Pčma Uasseho Zežjsse Krčsta
a tomu Učenj, kteréž wede fU pobožnostč, tako:
wýť gest pyssný, nic nenmťge; ale gest nemocný
(na moku) přč otúzleeich a hňdkáccho slowa;z ktca
rých pochúzegjzúwist, swár, raUhúnj, zlú domnťnj,
marné húdky lťdj Ua myslč porussených a prawdy
zbawených, domnjwagjcjch se, žeby pobožUost byla
zisk tťlefný. (l. Time 6, 3uo 6.)
Wssickni, kteťjž chtčgj pobožnť žiwi býti
w Krčstu Ježjssi, protiweUsřwj trpťtč bUdaU. (ll.

Tim. 3, 12.)
J KrčstUš trpčl ža nčxš, wč:m pozůstawiw
pixjklad, abyste Učxsledowalisslépěgj gcho. (l. Pctr

2, 21.)
Kdo gest, gesstoby wúm Usskodil,budetelč nú:

slrdownjri dobrého? Nle i trpjteli co pw fpra:
wedlnost, blahoslaweni gste. (l. Pctr 3, 13. 14.)
Trpjxteli pohaněnj pro gměUo Krčstowo, bla:
hoslawenč budete. Gtstiiže paf kdo trpj gako kťe:

Bw. Petra.

ezgg

sťan, ncskyď se za to, alc oslangž
gménU. (j. Petr :t, 14. 16.)

Boha w tom

Modlitba.
O newsladssj mňg Ježjssi! genžto gsi fe wtř:
liti rčlčil, abyš dafnčxšOtce

nebeského zncitč naU:

čň, račiž profjme mim na přjmlUwU fw.Jrrnéa
slUžebnjka fwého tU mčlost propůgčiti, bychom
netoliko Tebe č the
Twého nebeského, ťedyž
toho potřeba žcidú, zmužile wyznúwali, ničchož
se neostýchagjce: alebrž také dle fwatého Učenj
Twěho, kterémuž nňš wyuččl, swťdomťtč žťwi
bylč, genž gsi žťw a kralugeš na wěkn wčkůw.
Amen.
Dnee swťtj se také fwátek: W Blle:andrit fw. mu:
čeďlniků: Blutarcha, Sn:mca, Helaklčda, Heroua. Raitehd Ber
tamično Pamahe a Marcellw, matsy gegj„ W Sčctlii sw. Ramia
mučedlnjka. W Tragektu fw. Benčqnarbisfupa a mlačeUnjka.

W Kordnbčsm Blrgimčtramlčed. W ijě

fw. Paňa

pawža.

Wc FranckU sw. Theodechildy, pannh. W B.ithpeaň sw. Seregta
důstognjka. a m. g. fw.

2!9.

Žiwot siU. Peťťan
aposstola.

Sw. Petr, prwé Šimon zwaný, byl syn
Jonč:ssc a bratr sw. Qndťege. Neyprw bydlel
w Bethsaidě, městečknw pokolenj Nephtalim, na
gezerUGenezarethském ležjcjm. Qba bratřj Betr
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i Qndřeg žiwili se rybčxřsiwjm z čehož se po:
doba, že otec gegich Zonaš také tUto žiwnost

prowozowal

Z Brthsaťdy přestěhowal se Petr

pozděgi do KafadnaUm kde se také gak wůbec
za prawdn se ma, oženčl, aspoň geho tchýnč
w mčstč KafarnaUm bydlela
Qndťeg ssel
8 bratrem a tu oba staraU žčwnost prowozo:
walč. Starosti a prňce swětské nebyly Uúbožným
bratřjm na pťekčxžku, aby také Uestaralč se o spau

fenj dUsse swé. J danali š dňwěrnostj w pťj:
sstjho Spasitele aQndřeg i žúkem sw.Jana kť.,
předchůdce Wkapčtele Uasseho se stal, což také
nčkteřj o bratrU geho,sw. Petru,se domeysslegj.
UslyssewQndřeg, žeJan kř.Ježjsse na Jorn
daně Učjcjho nazýwú berčmkem Božjm, i ssel
i hned za njm, a wyrozUmčno z řečj geho, že
skntečnč zasljbelǧým Spasitelem swčta gest, wy:

hledal bratra Sčonna, zwčstuge mU, še nalezl
uMešsiasse; a Simon Uwěřťw slowům bratro
wým, ssel bez odkladU leJežjssowť, aby z úst ge:
ho Učenj BožskémU se wyUččl; a Ježjš Uzťew

ho zawolal Ua nčho, na důkaz swé wssewědaU
cnostč, gménem geho, a řekl, že od té doby Ue:

mč: che

slaUti Simon

nobrž Kefaš, to gest

po latinskU PetrUš. Pozdržewsse se po nčgaký
ěaš U Spasitele swého, nawréctilč se pak bratťč
opět do KafarnaUm k žčwnostč swé.
KU konci tohoto roku, byl to prwnj co
Učiti počal, přissel Krisiuš Ježjš od welkého
zústUpU prowčxzen kmoťč Galilrgskému Ueb Ge:
nezaretskélm:, a Uzťew Petra a Qndťege, anč

Sw. Petra.
sjtj wypjragj,
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wstaupčl do lodj Betrowy a Učil

lid na břehu w zústUpU stogjcj. Y když přestal
mluwčtč, kňzal Pelrowi, aby na hlUbťnU wezl a

rozestřel sjtjklowenj ryb. Petr, ačkolč po celaU
noc pracUge, ničehož neulowčl, odpowčdťw řekl:
Mistře, pťeš celaU noc pracowawsse nic gsme
nepopadlč:
ale ke slowU twémU rozestťU sjť.

N koyž to Učinili, zahrnulimnožstijelťké

ryb

tak že se trhala sjd gegich, a že Jana JakUba
syny Zebedeowy na bljku lochj kU pomoci
zawolati mUsilč. To Uzťew Šimon Petr, padl
knohčlm Ježjssowým, řka: xPane! Qdegdť ode
mne: neboť gsem člowčkhťjssný.(( Z wida KristUš
Ježjš gegich ochotnau ooslussnost a důwťrU,
řekl gim, aby ssli za njm, to gest aby Učedlnjci
geho byli, sličxugeže Uččnj ge rybé:ťi lidj. N Ši:

mon Petr

a bratr geho Qndťeg Uposlechli bež

odkladu, a opUstiwsse loď ť sjti i wssc osťatnj,
co měli, a wůli swau zapťewsse auplně, ssli za

Kristem a nikdy che
odmťnu

tak

od Uěho neustauoilť. Za

ochotné a bezzfsstné poslUssnosťi

sljbťl gim wykupčtel, že dstokrúle che wezmau
a žiwotem wěčným wlúdnaUtť bUdaU.(( Toho
časU Uždrawčltaké P. Ježjš w Kafarnaum tchýni
imona Petra na zimnčci nemocnau.
Čtaucew pjsinechfwatých, feznúme, že Kri:
stUš Ježjš k sw. Petrowi zwlčxsstnj nčdklonnost
mčl a pťed ostatnjmi aposstoly geg proslawon
wal. Qn wstaupčl w loď geho a. wyučowal
odsUd zeistuzoy; geg wzal š sebau na horn Tčxa
bor, aby swětkem byl geho promťnřnj; sgaxǧ
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mťl U febe když wzkťjsil dceru Jairowu

i když

na hoře Qliwetské geho mukn započaly

Na

Uěm sljbčl že wzdčla cjrkew swau tak sice, že
brany pekelné gč nepremohaU; gemU sljbil datť
kljče bran nebeských š ljm doloženjm: že cokou
lčby na zemč zawúzal aneb rozwcizal také w nebi
zawúzčxno aneb rozwcizúno býti mň. Qn modlil
fe také zwlč:sstěza něho, aby wjra geho neklesla;

ano porUčil mU, aby bratrů swých posilňowal.
Na něho pohlédl okem mčlofrdným a k pokcinj
bo powszdťs, když od něbo zapřen byl; gemU
se zwlcisslě po

swém

Ustanowčl, než

na nebe wstaupil,

wzkřjssenj zgewil

wssech owčiček swých, za swého

za

númčstka

zemč, za widčtelnau blawu swé erkwe.To
zagisté gfau

patrnj

důkazowé,

a

geg

pasiýře
na

wsse

žc zwlč:sstě mU

Kristuš Ježjš naklončn byl a geg oslawowal.
Zato ale fe také wyznamcnúwal Petr obzwlňss:
tnj poforaU, wjrau i lúskau kU Spasiteli swémn.
Když na geho slowo sjtť rozestřel klowcnj ryb
a welkč množstwj ryb zahrnul,držel se přjtomu
nostč geho nehodna

ť padna

k nohčxm Ježjssou

wým řelel:))Qdegdi ode mne Wane, ne:
bol gsem člowčk hřjssný.eeKdyžKristUšPún
nohy mýti mUchtěl, prawil U podiwenj: dPane

ty mčmýgešnohy?NebUdešmimýtčno:
hy na wčky.ee Uslyssaw ale pohrozenj Kristo:

wo, ženedčcli si nohy Umýtč,nebude mjti
dle

8 njm:

řka: :Pane,

podrobil fe i hned wůle Páne

netoliko nohy mé ale č rU:

ce i hlawU.e au ern

swan w Krista Jeu

Šw. Petra.
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žjsse gasnť oswťdčil, když od nčho tázěm začby

geg on i ostatnj

aposstolé drželi?

odpowťdťl:

d)Tygsi KristUš)Syn Boha žťmého!((um
Lňskn ale swaU k Wkapstrlť swému dal na
mnohých mjstech na gewo. Když gedenkrúte nč:
kteťj Učedlnjci Krťsta Ježjsse ooUstťlč, horssjce fe
na geho Učenj o swútostč oltňťnj, tčxzal se Kri:

stUš aposstolů, zdali také onč odegiti chtj; načež

Betr odhodlaně odpowčdčlřka: dBane,

mu půgdeme?šťty
wota

mňš.((

slowa

ke ko:

wťčného ži:

Geho milUgjcj dUssr neznala

wťtssj bolesřč, než býti odlaUčen od milého Spa:
sirele! Gindy Učinil Krčstuš Pčm zmjnkU o na:
stčxwagjcjmšumnčenj. Petr nechčxpage gesstč ta7
gemstwj wykaUpcnj, hleděl gcg od toho pťedsrwzetj

odlaUččtii ťekl: :)QdstUp to od tebePane:
Uestane se tobč toho.e: Widjme gak pečliwč
lúfka od milěho
Lúska ku KristU
se dwakrúte do
milého Spasitele
loďe kn bťth

wssj nesnč:z odwrútitč hledj!
PčmU byla toho přjččnaU, že
moře Uwrhl, aby tjm spjsse U
swého byl, nechtč čekati, ažbn
přťstčlly. Geho milngjcj srdce

bylo odhodlémo pro Wkapčtelr swého na to
neyhorss, ano i na smrt, anť slibowalže neza:
pře Bcina swého, byk i š njm Umřjti měl.
Qwssem že slowU fwémU nedostč:l, nrboť neto:
liko že Krista Bčma opustťl, ale i třčkrcfxteho
žapřel, než kohaUt zazpjwal; ale takě i hned

gak milé kohaUt zazpjwal a Spasitelmilosrdným
okem na nřho pohledl, počal prowiněnj swěho
hokce oplakciwati; aprawj

se, že pokUď žčw byl,
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každodenně zapřenj swého bolestně pykal a kdykoli
kohaUta zpjwati slyssel, hořké slzy proléwal. Kou
nečnčč zgemnými sloww oswědčil Betr lňsku
swaU kn Kristu Púnn, fdyž oo gebo wzkčjssenj
U přjtomnosti ostatnjch aposstolů třikrčxte túzún
byl, zdali ho mčlUge? a potřikreite odpomčděl:

xPane

ty wjš, že mčlUgi tebe!e

To7

to opětné oswědčowčmj lňskh ljbilo se KristU
Ježjssi tale welčcr, že mU rossecky berčmky i

owčťčkyswé fwěťčl, řka: Basiž

berúnky

mé,

pasiž owce mée
Bo

na

nebewstaUpenj Wňně Ugal fe sw.

Petr horliwč aUťadU fwého. Qn ponawrhl
ostatnjm spoluaposstolňm a nčedlnjkům Pémč,
aby na mjsto šreidného Jčdčxsse gčného aposstola

wywoltli; on bnl perj,

ktrrý o letnicjchk šhro:

méxšdčnémU lťdU w rúšné řeččdoleažowale že Kri:

stuš Ježjš

gest Zasljbeným kaUpčtelem

z mrrwých wstal;

a že

a lři tiszce lčdUdalo se křtjtč.

Qn byl také prwnj, genž swatau wer

žňzraky

potwrdčl. Wočúlek Učinil na gistěm chromým žr:
brúfu, fterý dennč U dwéřjch chrňmowých o al:

mUžnUprosjwal. Z prawil k němU: leata
a stťjbra nemčxm, ale což mčxm, to tobč

dúm. We gménn Ježjsse erčsta Naza:
relského wstaň a choď!(( N wtom okam:
ženj pozdrawčl fc od narozrnj chromý i wssel
do chrúmn a welebil Boha. Tento zúzrak nň:
sledowaly Ueščjslnj ginj, tak že chořj dle swč:

drctwj pjsma stjnem Petrowým
fe.

Knjžata

Uzdrawowali

žťdowsič: a zeikonnjci zakazowali

ewo Pettao
owssem Petrowi

405

a ostatnjm aposstolům, aby

bUdaUcnč o KrťstU nekč:zalť; alc Petr

děl, řka: Gestlť to sprawedlčwé

odpowč:

přcd

oblččegem Božjm, abychom wúš che
poslaUchalč, než Boha, sUďte; apo drnhé
řekl: che slUssj Boha poslaUchatč než
lčdj.

Qd té doby nedbal Petr

na žčrdnaU

wýhrůžkn, na žč:dné rčmy, Ua žcidný žalúř;
teďnemťl žč:dnnU bč:zeň, neznal žúdného giného
Púna mčmoZežjsse Krista, Ukřčžowaného, z mrt:
wých powstalého; teď neznal žeidné gčné powčn:
nosti, než rozmnožowati kréxlowstwj Božj. Nňd
trpěl pro wer proněasledowúnj a mUky.
Co wsse tento knjže aposstolů pro rozssju
ťenj wjry podnčfal a wystúl, Uedč: fc w krútkostč
wypowčdjtč. Qn prossel celau zemč ZčdowskaU,
wssUde, kde gey kolč mohl Uče, a Učenj zúzraky

potwrznge.
OU Uzdrawil Uč:hle Eneússc od
sedmi let sslakemporaženého, a mrtwau TabťthU
ženu to bohabognaU, wkřjsil. Qn pokřtčl w Céu
sareč Kornelča prwnjhox pohana a pak ode:
braw se do rozličných kragčn, wssUdewer Kri:
stowU zaklúddal a knčžj a bčskUpy pofwčcowal,
kteřjby nowč založené osady zprawowalč. Qn
zarazil w Yntčochčč w hlawnjm mčstě na wýn
chode stolčct bčskUpskaU a po fedm let š weliu
kan horlčwostj a péčj gč držel, tak sice že neoe:
pomčnul slowo Božji w gťnýchkragčnňch bližssjch

a dalssjch zwěstowati. W Jerusalémnč

bylk

rozkažU krale Herodesa Ygrťpy do wčzenj Uwržen
ale od angela zéezračným způsobem na swobodu
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wyweden. Teď pntowal také Bdo Řjma a tam
sjdlo swé Ua wždy zarazil. ij
ale byl stře:
dčsstčm wssj pohanské powěry a blUdu: teď ale
měl se stč:ti stťedťsstčm prawé wjry a zdrawého
učrnj, sstředisstčm gednory a mocč duchownj na
wssecky časy. Po osmnactc stoletj pokaUssj se
peklo š přiwrženci swými o stoičci Řjmskau,

widitelnau tuto podporu swaté cjrkwr a zakladnj
kamcny gegj zwywraccti hledj: ale stogjť Uic
méUč prwnč a stútť budc na wčky. Gč nepřee
mohau brano pefelné, ale wssčckniodporngjcj a

protiwnjcč zahynau
Řjmska cjrkcw zkwčtla brzo welmi milostnč
a Pctr wyslal teď blahowčsty do rozljčných
kragin a mčst, ano č sčam na mnohých

mjstech

zwlčessťw Jtalii Ewangelčum Pěmč zwčstowal
a mnohé cjrlewe založil. Než se opět na wýchod
obrútil, psal prronj lťst na krrsťany rozptýlené

po Pontu,

Ǧalacčť, Kappadocii,

Bithpnčč a

menssj Nsiť, w kterýmž gc we wjře Ulwrzuge,
před osjdly kacjřůk ččstému obcowěmj powzbu:

nge. Léta Pcinč 51. byl opčt w Jerusaléme,
a pončwadž tam takě sw. Bawrl a Barnabúš
i š mnohými gčnými přčsslč od cjrlewe Nntio:
chenske poslanč, aby se optali, zdali křesťane z
pohanstwa talec obťjžku a gťné Zčdowské obťady
žachowúwatč magj ččlč nic? byl tam prwnj
cjrkewnj snčm držém; na kterém se Usneslo, že

z wnukmttj DUcha swatého křefkanéz pohanstwa
nepotřebugj zakony obradnj židů zachowčxwati wo
Na to pUtowal sw Petr do rozličných

Sn. Betra.
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žemj, ossetřowal co hlawa a knjže aposstolů
staré cjrfwe, zaklúdal nowé, a po nčkolčka le:
tém putowúnj w kraginčxchwýchodnjch nawrútil
se opět do Řjma, odedž Uowý lčst k ončm
cjrkwjm psal; neboťmU zgewilBůh, že w krč:tce
Le swětem se rozlaučj.

W Řjmě panowal tenkrč:te cjsař Rero,
neywčtssj snad Ukrulnjk, který kdy na
byl. Toho časU přissel do mčsta Ščmon,

swětč
čarox

děgnjk ze Samaťj, můž nad mer ossemetný a
hrdý, a ten zjskaw sipřszeň cjsaťoron, podwúděl
kauzly swými lid, a konečně i že w powětřj
létatč bude, slibowal na důkaz, že synem božjm
gest. To Uslyssew sw. Betr mřl z toho welký

žel. Z wydal fe na mjsto, kde bezbožný Šimon
swé kaUzly prowozowati chtčl, modlil se Usta:
wičnč k Bohu, aby bezbožného raUhače zahanbil.
Z hle, Šimon powznesl se pomocj ďňbelskaU

do powčtřj; alc.i w tom na modlitbu Petra
aposstola fwržen, nohu zlúmal a drUhého dne
w zanalsřwj bezbožnaU desi wydechl. WidaUce
zústUpowé přjtomnj tento zč:zrak, Uwťřčli mnozj
w Krisťa Ježjsse a dalč se kťtjti. Nle nkrUtný

Nero zamrzew se, kázal Petra

aposstola gjti a

do wězenj Uwrci, nččehož giného na mysli ne:
mage, nrž kteraby se nad njm mohl mstjti.
Ubozj křeskaně widauce milého biskUpa swého
w nebezpečenstwj žčwota, wesslč knčmu a pro:
silj horkými slzami, aby Utekl a tak déle pro
nč se zachospal. J chtě gim býtč po wůli, časU

noťnjho z ija

wen se Ubjral. Přissed ale k
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mčsta zgewčl se mU, gak se pjsse, Krix

stuď Bún
Z tazal se ho Betr U welkém gfa
podiwenj: :,Pane, kam gdeš ?a d)Ga gdU, odpo

wědčl Pan
do Řjma opčt Ua Ukřižowanj.e
Petr porozUmčwslowům těmto, anratil
se a
osadnjkúm, gaké wydčnj mčl, wyprawowal.

Y

Uetrwalo dlaUho, byl skmečnč gat a do žalčxťe

Mamertťnského Uwržen, w kterém také sw. Paa
wel we wazbě držčm byl. Bo dewět mťjjců
trwalo

wčzenj gegich a to Uikoli bez prospčchu

fwaté cjrkwe, Ueboť i žalařnjamnozjgčnj

obrúe

tťli se ťečmč fwatých tčchto mUžů Ua wer
KonečUčbyl k smrti odfauzen
Gsa cizo:
zemec mčl Ukrčžowan býtč Z toho byla mU
radost welikčl, Uež drže fe za nehodného tjm
způsobem na křjži pUčtč, gako geho Spasitel

pnčl, prosil snažně, aby ho hlawau dolu, noha
ma ale wzhůrU powčsili. J stalo se mU gak
žadal, a tak také Umřel dne 29 Čerwna l. P.
66 aneb 67
Geho pozůstatky chowagj se až
podneš w swčtoznámém kostele jmském Batť:d
kansiém, po Učm U sw Petra nazwaném

Nozgjmanj
Gak žalostný gest pad Petrůw! Wetr, který
po tři léta š Krťstem Panem obcowal; který
pťed krčxtkýmčafem Krista P. U pťjtomnostť ostat
Ujch aposstolň weřegnč za Syna Boha žiwého
prohlúsil; který před nčkolika hodťnami szžile
wyznal, že byťby se t wssickni Uad Ujm zhorssili,
on že horssčtč se nebUde, ano že nikdy Uezapťc

Bw. Petra.

zog

geg, ano žei Umřjti š Ujm chce, tentýž Petr, praa
wjm, zapřel mimo nadňnj Krťsta P. a sice tťikrčate
zapřel geg za gedčnan půlnoc. Ych, gak bolestný
to púd!
Dle saUdU sw. NUgUstina připUstil
Bůh Betrůw pčxdpřednč proto: že Betr welmi
mnoho na fle swaU se wzpoléhal; a pak že
chtčl, aby gehož za Uúmčstka fwého na zemč Usta:
nowčl, byl milosrdným, kdyby welcj hřjssnjci
k nčmU pťčchčxzelio rozhťessenj

pamatowal,

prosice;

a aby

že člowčk welmi slabé a kkehké

stwořenj gest, a snadno U weliké hřjchy klesčx.
Z toho se Uč: že neslussj pohrdati ťlowčkem
hťjssným, který se bUď giž kage aneb kčxti fe u

sebe Ustanowil; a že ohyzdno gest předstjrati
mu hřjchy a poklesky geho. Pomnč, že gsi se
fnad také welice prohťessťl aneb že byš zagisté
aspoň tak hluboko, nelč hlaněgť byl padl, kdy:
byš w oodobně pokussenj aneb nebezpečenstwj
přissel. Neklesllčš, dčkug BohU za tU milost, že
tč od hřjchu wyswobodčl a bedliwť na sebe po:
zor mčg, abyš snad bUdaUrnč neklesl. Pomni
také,že welmčnebezpečno, wzpoléhati.fe na fwaU
wlastnj sle; nebo nežúdúš:lč zkraUssenč Boha,
aby tč w dobrém pťedfewzetj Uchowal a Utwrdčl,
na uswau přirozenaU fjlu opťen snadno a brzo
klesneš. Zwlássk rúno když procitneš, progdi
wssecka okamženj nastúwagjcjho dne, a do gaa
kého pokUsser aneb nebezpečenstwj hřjchu pade
nauti byš mohl, peťliwěskanmey; i Boha proš,
aby tě posilniti, zachowati a wyfwobodťti rčxťčl
Koncčnť i to si připomjney, že sw. Petr gake
šlwoty Bwatých. m.
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mile na prowčněnj

fw:ckse Upamatowal,

owyssed

hoťce plafal, že Spasitele swého zapřel a :že
pokud ščw bhl, hřjchn swého želetč nepťestč!wal,
ačkoli nrymilosrdnčgssj Spasirel omU ho byl
odpnstil. N protož i ty hi?essčdo nezatwržng
se
w hřjssjch, které gsi zpúchal, raděgi ge oplakčxu
wey z lčxsky k Uraženénm BohU a gaxlr možno
brzy z nčch sr knčzi řeidnémU Zpowjdey. Opusť
ne:)bližssj přjležčtost k hřjchU: sic prawč: ljtost

gest nrmožnú a neprospčssné twé pokémj. Q,
byťbyš wsse Učinčl, šrč gsi, erpomjgrg
drnnť
gako sw. Betr, hřjchy staré oplakéewatč, aby tt
odesstěny byly, neboť wssčcknioprade
se kao
gjcj tak čťnjwalť. Llčkolť Dawčd Ugčsstčnj mřl,že
hřjch geho jr dUUodpaxnsstj: nčc méně neustňwal
pro hřjch ť“aždé nocťswlažowatť lože swé a fmň:
čeri flzamč postel swau.
Qn xfpčdchal hřjch w
gedné nxoci,a plakčnoal ho po wssecky xdny žřwota;
teď ale péassj mnozj hřjchy w každé nxocč,a mh:
slegj, že grdinú hodčna slesmazúnj gčch postačj.

Rnže th dUsse hřjssmi, náslrdUg Dawťda, misleu
dng Petra, a pokud žčwa gsi, hťjchy swé o.plau

káwey a za odesstčnj

proš, a KrčstUš Ježjš,

genž za hťjchy celého swěta Umřel, frdcrm zkram
sseným nezhrt.dnet

Kdož se domnjwú že stogj, hlediž, aby ne:

padl. (j. Kor. 10. 12.)
Co máš gesstobyš od gčnud mewzalx? Bnklče
gsi od gčnud wzal, proč se chlubjš, gackoby nen
wzal? (1. Keor. e1, 7.)

ďw. Pňnr.
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Bdťtež a modlete se, abyste newessli w

pokussenj. (Math. 26, 41.)
Dneš

Uslyssjtelť hllsaš geho,

nezatwrzugte

srdcj swých. cZalm 94, 8.)
Rechť mhorlj
frdce lwé k núsledowč:nj
hřjssnjků: ale w bčxzni Božj bUď horlčwý

celý

den; nebo bUdeš mjti naděgi na každý čaš, a
očekáwúnjtwé nebude odgato. (Přjsl. 23, 17. 18.)
Spererwkdlčwý

neyprw xsčamnxa sebe žaluge.

cBřjsl. 18, 17.)

Modlitba.
Stwoř b xHospoeočne we mnč frdcr čistč
a dUcha xpřámého xobnow w stťrwčrch mých, ne:
zawnhUg mř xúd xtwňťi lswé, a DUcha (fwxatélw

nwdlučng xodr mne;

a kdybych

nřtdy

dzapo:

memrw xxsena zčckon twůg, klesi, smilUg fe nadc
mnaU, pozdwčhni mča dey, ať kaežd.čUoci galeo

fw. xaposstoltwůg oplákčlwňm hřjch swůg a skraU:
ssenaU xljtojstj smaž U .febr prdwinřltj ,mé;
gmž gsi žiw a Bralugeš nxa wťkywěkůw.?lmrn.

Dnossnjbo dUc swětj esc gessdč swátek: Sw. Yposstola.
awjn, egebqž památka jse takč zjtřqgssjho ždm swětj. W mtčstč

cntomachU sw. Marcella mUčednsta. W Geunč sw. Sora
dl pa. W Narxňř sw.Raača, “bčsiupa. W eCypw sw. Marte,
rmatkysw. Zana Mar!u. W kragi Sennomnstém fw. Bene:
diklh pannh. W Rorutanech sw. Cmmy wdowh a gepnsskh.
B Bmoťjh dlachosl. passewaňrxďalomy a Zudtw xa m. xg.sid p
1 8:::
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30.

Ziwot fw. Pawla,
aposstola.

Sw. Pawel pťigaw w DamasskU wer i
křest swatý odessel nčkolik dnj na to do Nrabče
a pozdržew se tU tři létá, bezpochyby Ua Učitele

ský aUřad se připrangr,
opčt do DamasskU se
nawrčrtil, a poznowU tam žťdům wjru kťcsťanu
skaUhlčxsal, a že Kristuš Ježjš zasljbcným Spau
sitelem gest, dokazowal. Nozhořčenj Zčdé Usnesli
se, že ho zabigj,

a aby rUkúm gegich neUssel, jpéee

sli na něg dnem a Uocj U bran mčstských; ale
Učednjci dozwťdčwsse se o tom, wzali bownoci
a špustťlč geg přeš zeď w kossť. Sw. Pawel

wydal se teď do Zernsaléma, aby Petra

Uzřel,

a ostatnj aposstoly š Učednjkem, běclise ho. Když
ale Barnabáš gčm wsse oznéamčlco Pawla po:
tkalo, a kterak w Damassku důwčrnč činil wc
gméml P. Ježjsse, zaradowawsse se Upřjměa lau

skawč ho přčgali. Pawel zůstal U sw; Petra
po 15 dnj Ustawičně slowo Kristowo protč
Fariseům a Saduceům hlčxsage, a že zběhlým
byl w

ščdowské Učenostč, poraižel ge wlastnj

zbranj gegich, taf že nemohauce mu odolati
gmanti ho a zabiti Usilowalč. S welkým Ue:
bezpečjm žiwota Ussel aukladům gegich do Tar:

Bw. Pawla.
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sn do otčiny fwé, a gako prwé w DamasskU
aneb w JerUsalémč tak podobnč zde i w kra:
ginúch wůkolnjch w Cylťcič a Syriť horlťwě
sw. EwangelčUm

kčxzal.
W tom čafe obrútilo se w Nntiochič nen
malé množstwj Řeků kU wjře křeskanské. To
Uslyssawsseaposstolč, poslali k nim Barnabússe.
Wida tento milost Božj a horliwost Uowých

křesťanů, zaradowal se, a aby mčletowarysse,
ď kterýmby i prčxci č odmčnu zdčlowal, pUtowal

do TarsU pro Pawla.

J

byli tU pťeď celý

rok při tě cjrkwi a tak welké množstwj na wju
rU obrútčli, že neyprw
tU w Nntiochťť Učednjci

křefkanč nazýwarise počali.uToho čan pano:
wala zwlňsstč w zemi žťdo:rské welkú drahota,
Anliochensstj kťesťané ďebrawsse mezi sebaU al:

mUžnU poslali gť do JerUsaléma po Bawlowť
a Barnabússowi. Když ale opět do Yntiochťe fe
nawrňtilč, bylo DUchem uswatým některým kněžjm
a starssjm Nntťochenským zgeweno, aby oddělili
Pawla a Barnabússe k djln, kU kterémUž gťch
powolal Bůh, a lpyslali ge hleisat slowo Božj
neznabohům a pohanům. J postjce se tedy a
modljce se, wzklúdali na ně rUce a propUsiili ge.
W těch dobúch podobú se, že sw. Pawel až do
tťetjho nebe wytržm byl, kdež welebnost Božj w
slúwě swé sjdlj a zeeastUpyangelůa wywolených
Božjch wěčné blaženosti Užjwagj. By pak nex
zhrdl pro welikost tohoto zgewenj, dém geft mU
byl osten do tělo geho, kterýby geg pokoťe Učťl

a strážcem ctnostj geho byl.

Za to kč:ral sw.

ǧ4!1?4

B

mwo

emoosseottčrlod
fwés dlanh.ým bděnjm a whými posty
boge se, abp gčUým hlčxsage, snad súm zawržcl

ncbyl.
Nntiochii opUstil Pawel š BarnaBčxssem
l. P. 44. a do Saleucic fe odebrali a odsud
olawilč se na ostrow Cypr, a neyprw w Sa:
lamťď w sskolách Zidowských slowo Božj kúzali,
a prossedsse celý ostrow, dostali fe až do Perfu,
kdežwlcidaře SeregiaxBawla, mUžeopatrného, na
wer obrčxtili, Elyma pak aneb Barjesu, falessnč:
ho proroka, slepotan potrestalč, tak že hledal, kdo:
by gemu podal rUky. Prawj se, že Šawel na
paměctkuobrácenj na wer Scregča Pawla také
swé gméno Šawel na gméno Pawel promčnil,
š yl.tjm gmčnem ode wssech napotom

nazýwčm

Z CyprU plawil se Pawél do Berǧy w
Pamsilii, a oded cestowal do Nntťochčew Biu
sidii, a tam po dwě soboty we sskole Zčdowa
skě kúzal. Mnozj z Zidů a zwlčxsstěz pohanů
uwčřčlč w Krčsřa Ješjsse, ale wětssj čšstra Zčdů

pozdwihlo se proti nčmU ašprůwodci

geho Baru

nabássowi a wyhnalť ge z konččn fwých. Tedy
Nposstolowé tčto wyraziwsse prach z noh fwých
na nč, přčsslť do ZkončUm w Lykaonťi a welké

množstwj Zčdů i chů
odpč:třpobaUřili

zarylj

na wer

obrátčli. Nle

Zčdé ččxst obce protč nim,

tak že gčž kamcnowčmi býtč mčli. Nle oni zwčn
dťwsse časně o tom;umeklč do mčst Lykaonských,
do Listry a dxo Drrben a do kráginy okdlnjx, a
tu kúzali Ewangelsnm. W Listťe sedúwal mUž

Swomla.
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gakýsi na nohy nemocný,chromý hned zžiwota
ntatky swé, kterýž nikdy nechodčl. TeU poslaua

chal Bawla

mluchjho,

a Pawel

p.ohleděw

naň a wčda žeby důwěrnost měl, že nzdrawen
bude, řrkl welčkým hlasem: ))Wostaw se přjmč
Ua nohy swé!(č J chopil fe a chodil. Widěw:
sse zústUpowé tento zčczraf, myslili, že bohowé
gegich k nčm přissič; a nazwawsse Pawla Meru
kUrčem a Batnabússe ančterem, chtčli gim býky
občtowati, nad čjmž fe aposstolč tak welčce za:
rmanrťli, že na důkaš a oswčdčenj hnčwu swého i
suknč swé roztrhsse a rúznýmč slowy glm ohawo
nost ččnU gegich dokazowali; wssak sotwa zpokou
gili zústupy, aby gim neobčtowalč. Nch gak wrto
kawň gest pějzeň lčdská, gak marnčr a krčltkč:
uwssecka čest a slúwa

zemská!

Mezč

tjm pxťissli

z Nntioxchie a z Jkonie nčkteřj Zidé, a ti tak
zčlstUp proti Wamlonoiu popndili, že geg kameu
nowali a pťeš mčsto táhli, domnjwagjce se, že
Umťel. TU ale obstaupili ho Učednjci a wžkřju
sili, a on wstana ssel 8 nčmč do mčsta a naa
zegtťj odessel 8 Barnabčxssem do Derben, ktea

réžto mčsto bylo poslednj, kdež wer

anti

aposstolsleézwčstowalč. stUď

taU samaU

cestaU, kterau

na prwnj

wraceli

pťisslč do Yntčochie

w Syrii, odkndž poslčmi a porUčenibylimilosti
Bošj, k dle, kterěž wykonalč, a když tam pťissli,
šhromélždili cjrkew a wyprawowali gim, gak
welčké wěci Bůh

8 nčmč učinil

a že otewťel

pohanům dwéťe wjry.
Ysi rokU 47. nawrňtil se sw. Pawel

do
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Nntčochťe a pozdržew

se tu po delssj čaš, rokU

Púnč 51 opčt do Zerufaléma wydatč se musil.
Wřjčťnu k tomu dala různčce toho času, w Llntču

ochii powstalú.

Nčkteřj lotiž z Zudstwa

chozj Učlli, že nebUdaUli fe Nntiochensstj

přje

kťesťané

obřezňwari, še spaseni nebudau. Sw. Pawel a
Barnabéeš odporowals tomuto blUdU wssemožně;
ale bez welkého profpčchU; ť mUsilitedy we gmén

nu cjrkwe Nntťochenskédo Jerusaléma,

a strany

té wčci 8 ostatnjmč aposstoly se poradčti, kteřj
wěc bedlčwč Uwúžiwsse, Wlntiochenským psali, že
negsau zawčxzúnč zachowč:wati zčdkonyZidowské,
tolťko aby se zdržowalč od wčcj občtowaných
modlúm a od krwe a od údňweného a od smilo

stwa. Teď pokračowalnPawel w obracowúnj
nňrodů ď nowaU horlťwostj. Silaď prowúzel
ho, protože Barnabúš do CyprU se plawil.
Neyprw odebral se do menssj Ysie a nawsstj:
wil onh cjrkwe, které prwé byl založčl. W Listře
wzal si za průwodčjho také fw.Timothea a pak
i sw.LUkússe. Konečnč dostal se do Troady. N
tn zgcwčl se mu w nocč něgaký muž Nčacedonský

a prosil ho řlea: dPřigda do Macedonie, po:
moz nňm!e
Bawel mage to wťdřnj za porU:
ťenj Božj, plawil se š prčlwodčjm od Traody
přjmým během do Macedonie. Prwnj město,
w kterém se pozdržel, bylo Fčlčppťš. Zde obrúZ
til Lydči prodúwačku ssarlatu kU KristU P. i š
celým domem gegjm, a za to U nj přebýwatč
mUsil. stuď
rozmisselo se Učenj Božj č k gťným
rodinčlm. W gegjm domč šchélzjwali fe wssýcknč

kteřj nwěťili. Poněwadž w tomto mčsťč mUoho
Zčdů ncbylo, nestalo fe gim od nich také žč:dné
přjkořj, a snad by mnohem che Učednjků byli
zjskali, kdyby fobčchtiwú zisstnosťněkterých pohanů
nebyla skrze fw. EwangrlčUm Ugmn Utrpťla.
W tom mčstť byla také nčgakčx děwečka,
kterčl magjc
dUcha wťtssjho , welký Užitek
pémům swým, předpowjdúnjm budachch wěcj,
přinčxssela. Tato dčwečka chodčla po mnoho dnj
za Pawlem a za průwodcč geho, Ustawťčně won

lagjc:

))Tito lidé gsau slUžebnjci Boha nehr

wyšssjhoq, kteťjžto zwěstngj wúm cestu spasenj!
Bawel nesl to tězce, že Uečistý dUch swťdectwj
mU dédwal, a obrňtiw se přikčlzal duchn lomU
we gméml Ježjsse Krisťa, aby wyssel od nj. Z
whsscl w tU hodinU.
Yle pčmč gegj wčdčwsse
že odessla nadčge ziskn gegj, cbytila Pawla a

Syla a wedli ge na rynle ďřed anřad a poo
stawčwssc ge pťed úťednjky, řekla: dTito lid.ě
bauťjměsto uasse, gsauce Zidé a zwěsťugj Učenj,
kteréhož núm neslUssjpťigjti, ani, zachowatť, poe

něwadž gsme my ijané.e

Z powstala obec

proti nim; a úťednjcč roztrbsse suknč gegčch, káx
zali ge metlami mrskatť, azmrskawsse ge welmť,
wfadili ge do žalúře pťikúzawsse žalúřnjmn, aby
gich pilnť ostťjhal. Tedy on takowé mage přča
kúzanj wfadil ge do neyhlUbssjho žaláře a nohy
gegčch fewřel kléadan. Q půl nocč pak Bawel

a Sylaď modljce fe hlasitť prozpťwowali BohU,
tak, že slysseli i gčnj wčzňowé. N w tom po:
gednaU zemčtťesenj stalo se weliké, tak že pohnu:

a

elo

xtťmu x

li ǧmmtowé žaláťe, a hned se gčm wsseely dwéu
te otewkely a wssrch okowowé fpadlč. J prou
cjtčw strč:žný žaláře a wťda dwéře žalúťe oteu
wťeně, wytrh meč, chtěl se zabstč,domnjwage se,

že wěznowé Utekli. J

zkřjkl naň Pawel

hla:

sem welikým ťka: ddNečťň fobť nic zlého, wssak
gfme tU wssčcknč.eZalúřnj požúdaw swětla, wssel

k nim a třcsa se padl Pawlowi

a Silowi

k

nohúm, a wywrd gc wen, řekl: dPňni, co mčxm
činčti, abycb spafen byl?e A oni řekli: :Wčř

w Púna Ježjsse, a budeš spasen ty i dům
twůg.e J mlUwčli gemu slowo Pčmť a wssech:
nčm, kteřjž bylč w domU geho. N on pogaw
ge w tu hodinu w nocč, Umyl rémy gegčch: a
ookťtěn gest hned on i wssecka čcleď geho. Bl
když ge Uwedl do domu swého připrawil gim
stůl, a wefelj fe 8e wssjm domrm swým, že Uu
wťřil w Boha. Ll kdpš bylo we dne, poslali
úřednjci služebnsky, řleemce:udWypUst ty lidi!e

J oznúmčl strč:žný žalúťe slowa la Pawlowi
prawť: xdžc poslali účednjcť, abyste byli prou
pnsslěnť: protož nynj wydauce gdětež w pokox

gi.e Me Pawel řekl gim:

:Zmrkawsse núš

zgewnč bcz wýslrchU, lťdč Řjmany
wsúzrli do
žalúře, a gťž nynj miď tagnč wyhánčgj? Nex
staneť se tak: ale nechať pťčgdan oni a sami

núo wywedau, (a tak weťegnč nassi erinnost
oswědčl).a Tedy

powěděli úřrdnjkům

slUžebx

njci slowa ta. J búli se, Uslyssewssr,žebh Řj:
mané hyli; uo nebo zúkony Řjmskýmč pťjfnů
se zakazowalo mťssťana Řjmského mrskatč. A

gw. Bawlae
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pťissedsse odprosi!ť gich, a wywedsse ge, žádalč
gťch, aby wysslť z města. N tU wysstť onč ze
žaláře a sstč k Lydit a szťewsse bratťj, potčfsili
gich a sslč odsud. (SkUtk. aposst. 16.)

Pawel odebral se teď do Tessalonichy do
hlawnjho města w Macedončč. Z žehnať zde
Hospodťn ssrčdře prúci geho, a ze Zťdů a pohaa
nň Uwčřčlo množstwj

welčté ť žen znamenčlých

nemálo; ale i tu pobanřňť zatwrzelj Zčdé lťd
obecný, tak že sw. aposstol ď průwodcť swýmč
město opustčti mUsil. stnď
ssel do Berée,
kdc fe laké drahně Zidů a pohanů obrátilo.
Nle newčřjcj a proto nesnússeliwj Zčdé Thcssaa
loničtj Uslywsse, že Pawrl w Berče kčxžee pkio
ssedsse pobaUřťli proti nčmU i toto město tak,

že zanechaw tU Sle
odputowal,

a Tčmothea, do Nthen

do města za tehdegssjchčasů ro Řea

ckU neyskwřlegssjho,

w

kterčmž

mUdrctwj,

ťečo

nictwj, a wesskeréumčnj a wřdh sjdlo fwé měly,
a wedlé nčch ť ale mrzká modloslužebnost.

DůwťraU ro pomoc Božj posilnčn, a hora
lčwostj o čest Bčmť a o spasenj poblaUdělého

lidu powzbuzen, gal se sw. Pawelč w!!lthenňch,
gak we sskolach Zčdowských tak i wekegnč na
rynkU pťed pohany
kňzatč. Nčkteťj mUdrrť
Uwedlť geg č do Nreopaǧu, genž byla ney:
wyšssj stolice saUdnň pro celě Řecko, žč:dagjce,
aby gčm to nowé Učenj, kteréž zwčstowal, wyo

klúdal. Z nebyla práce geho marná, ank mno
sw“aeau wjru pťigali, mezi ktcrýmiž byl taé

.Ug
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DionysiUš radnj pťč saUdu, Uapotom bčskup
Blthenský a žena geho Damariš, a mnozj ginj.

Z Mhen putowal Pawel

do KorinthU,

genž bylo mčsto bohaté a lidnaté welmi, roz:
sčxhlý obchod prowozugjcj, ale také pohťjžené
w prostopéxssnost, chlčpnost a hrUbau modloslu:
žebnost. J Ubytowal se U gednoho wčřjcjho
Zida (te g. křesťana) Yquily, prúwč š ženau
swaU PriďcillaU z Řjma pťjchozjho, a žiwil se
dělúnjm stúnů. W dny ale fobotnj chodťl do
sskol a wyklcidal Zidům pjfma i o gméml Jeu
žjssowě zmjnleu činč. Když Silaš a Tťmothenš
z Macedonska k nčmu opčt fe pťl“dali, tu počal
statečnčgč ahorliwčgč Zčdům i pohanům oswčdu
ťowatč, že Ježjš gesřMešsiúš. Llle Zťoé ranhali
se mu také zde, tak že se od nťch oddčliw k poha:

nům se obrčxtil a gakéhosi Tčta, Justa, ctčtele
Božjho, kteréhož dům U samé sskoly Zčdowské
bhl, se Ubwtowal. Z ťekl Pún w nocč u wčdčnj
gemu: dNebog se, ale mlUw a nemlč! Nebť
gč: 8 tebau gsem; a žňdnýť nesúhne na tebe,
aby Usskodil tobč: nebo múm lidu w tomto
městč.e J bhl tU rok a ssrst mčsjců, uče ge

slowU Božij
beze wsseho protiwenstwj, ačkoli
Zčdé welmi se fnažili zprčche mčsta protč němu
popndťtč.
Pobyw tedy Pawel osmnúcte mčsjců w

KorinthU anrěctil

se do Jerusaléma, neboť se

byl slčbem k tomu zawňzal; a když slibu se
zbawťl a cjrkwe pozdrawil, ssel do Nntťochče a
odsUď whdal se na cestu do Galacče, do Fryu

Bwe Pawla.
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gče a do gčných kragčn Nsiatských a wssadr,
kam kolč přissel, Učedlnjků potwrzowal.
Tak
chodě pťissel konečně do EfesU, a wssed do
Zidowské sskoly po třč mčsjce š důwčrnostj k
Zidům o krčxlowstwj Božjm mluwčl. Bo ten
čaš gakž takž Zčdé pokogně knčmU se mělč.
Když ale mnozj z nich zatwrdiwsse se wřťťti
nechtělč, ba nad to gesstč zle o wjťe Kristowč mlU:
wili, odstaUpil od nich aposstol zgewně a wdomč
gakéhosi Tyrana slowo Božj hlčxsati a služby
Pčmč držetč počal. Ll to fe dč:lo za dwč léta,
tak že wssickni, kteťj přebýwali w Ysii, slysseli

slowo Pčmě, Zidé i pohané. Swé Učenjpotwru
zowal sw. aposstol mnohými zňzraky; a Bůh
takowau moc mu dal, že lťdé geho ssčxtkya
pčxsky na nemocné kladlč, a ge Uzdrawowali.
Tčto zčxzrakowé naplnčli celé mčsto búznj, tak že
wssčckni Zidé č pohané gméno Zežjssowo oslaud
wowalč, a mnozj z wčřjcjchk Wawlowi pťicháu

zelč wyznňwagjce a wyprangjce skUtky swč; a
kteřjž powěrným Umčnjm se byli objrali, snesli
knihy o těch wčcech gednagjcj a fpňlili ge přeu
de wssemč. Cena gegich Udúwú se na padesúte

tisjc peněz uu asi na padesňt tisjc zlatých na:
ssjch penčž. b
W EfeďU rostlo sedy silnč slowo Božj
a zmocňowalo se, na opak Ubýwala modloslUa
žebnost w tak weliké mjře, že kněžč modly Dčany,
zde welmč slawný a daleko ssčroko powěstný
chrňm magjcj, se sřrachowali, aby konečně na
mčzinn nepřisslč. Toho obúwalč se také zwlč:sstnť
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zlatnjcč a gmenowčtě gakýsi DametriUš, kterýž
střjbrné chrč::ny Diany dčlčxwal az toho nen
malý zčsk mčl, on i ostatnj podobnj ťemeslnjei.
Qbčxwage fe tedy DemetrčUš o weydělek fwňg,
pobaUřčl lid, ktrrý galeočUesmyslný křčče: Welťlečxť

gest Dčana Efezských! úrofem na prostranstwj
u chrúmU Dčančna se hnal a pochopiw dwa
orůwodčj Bawlowa z Macedonče Goja a ?lrč:
starcha, na nich hněw swůg wyljtť chtťl. Uslyssew
Pawel, že dwa z Učedlnjfů gfaU w nebezpečen:
stwj, cbtřl č hned k rozgčtťenémrl zústUpU gjti,
aby k nčmU promlUwil, ale přútele geho a nťa
kteťj z knjžat Nsiatských brčmčlč mU to, wčdaUa
ce, že w tomto okamženj wsselťkčxobrana
zbyu

tečnú by byla. Po dwě hodiny křičel lčd roz:
brogený: Welčkúť gest Dčana Cfézských! Koa
nečně podařčlo se gednomU mčstskému úřednjkn
rožbrogený lid Upokogiti, ale Pawel nesmel
déle w městč se zdržowatť, nechtěllč lčd opčt
proti sobě popUdčtť, a protož když pťestala
baUřka, powolaw Učedlnjky, Učťnčl k nčm napo:

menutj, rozžehnal se 8 nčmč a odebral fe do
Macedonče, a odsUd do .Korčnthu a do giných
měst Nchajských.
Pobyw w Ychajsku po tři mčsice, wydal
se zaď na cestU do Jerusaléma, nesa tamnťgssjm
bratřjm almUžnU po Macedonsku a YchajskU
sebranaU, gelčkož ale Zidě na cestč skrze Syrči
zňlohy mU položilč, umjnťl nawrňtčtč sr skrze

Macedonťi. W Troadezdržel se sedm dnj. Když
se w nedčlč pťed odchodem učednjci

bpli

fessli

Sw. Pawla.
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k lámánj chlěba, kázal gťm Bawel až do půlu
noci. Nle o půlnoci byl nessťastnaU nčxhodau
z ťečč wytržen. Grden totťž mlč:denec, gménem
EUtychUš, sedčl na oknč a hlUbokým snem přea
nwžen spadl š lřctjho ponebj dolů a zdwižen

gest mrtwý. Pawrl

štaupil dolů a zpoléhl na

něg a wzkťjsil ho opčt k žťwotU ; a wstaUpčw
pak zafe na siň lúmal chléb a až do Uswitu

kč:zal. Rčmo odebral se do Nšhon

a z Yšhonn

pkeď MčtylenU, Chioš a Samoš

do Mtletu,

Efch8 chtěl tenkrúle pomčnautč, aby se nemea
sskal w Llsii, nebo pospjchal, by možné gemU
bylo, aby Byl o letnčcjch w Jerusalémě. Gelčkož
ale gesstť mnohé důležčté wěci š Efezskými mlm
witi měl, powolal do Mčletu starssjch z cjrkwe
z Efesu, a kdož fessli se napomjnal ge w krúsué

řečiaby bnli sebe pilnč č wsseho skčxda,

w nčmžto

DUch swatý Ustanowil ge

biskuph, aby páslť a zprawowali cjra
kew Púně, kteréž sobě dobyl swaU

wlastnj
na

ukrwj. A když ge napomennl, klekna

leolerxladswň

modlň

fe 8

nčmi ďe wssemi.

J stal se plňč weliký ode wssech a padagjce

na hrdlo Pawlowo, ljbalč geg,rmautjce se neyu
wjre nad tjm, žeby gťž che nemčli twě:řčgeho
widčtč. J prowodilč geg aš k lodi.

Loď pťistňla w TyrU. Pawel zůstal zde
za sedm dnj; nrboť igtu Učednjky nalezl. Y ti
warowali ho, aby do Jerusaléma nechodiť, wě:
daUce duchem prorockým gaký rosnd na nčho
tam čekú. Rle Pawel nedbal Ua gegich ťečč
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nýbrž po sedmi dnech Ubjral fe dúle. Wssčckni
š manželkamč a š dčtmč wyprowodili geg až
wen za město, a pokleksse Ua kolena na břth
pomodlťlť se. W Ce“sarei, kam se nynj přeš
BtolomaidU dostal, sessel se U Fčlťpa š Ygabem
prorokcm, který mU opčt a zgewnč pťedpowj:
dal, že ro Jernsalémé od Zčdů swázňn a pohae
nňm wydcin bUde. To uslyssewsse Učedlnjcť prou
silť ho plačjce, aby nechodťl do Jermaléma.

Tedy odpowčděl Pawel a ťekl:

:Z

co činjte

plačjce a tréapjce srdce mé? Wssak gei netoliko
swúžč:n býtť, ale ť Umřjti hotow gsem w Jerm
salémě pro gméno Pčma Ježjsse.(( To Uslyssewsse
bratřť neosmčlťlč se mU che zrazowatč než, spoe
kogťwsse se řeklť: detaň se wůle Božj!e a doe

prowodťlť ho do Jerusalěma.
WJerusalémč byl swatý aposstol srdečnaU

radostj ijtán.

Druhého dne po swém pťjchoe

dU nawsstjwťl fw. Jakuba,

U něhož se bylč wssicklli
starssj sefslť. Poždrawťw gich wyprawowal gťm
wssecko, což Bůh

skrže službU geho činčl mezi

nňrody. Qnč Uslyssewsseto, welcbťli Boha a
radťlť Pawlowč, aby na důleaz, že nepohrdú zčx:
konem Mogžjssowým, čtyry mUže slibem zawúe
zané k sobř wzal š nimť se poswčtťl a zúklad za
občť gegich Uččnčl, doklúdagjce, že gedčné tjmto
způsobem zňsstj .Žťdowskč anoť očité smrti Ugjtč
mocč bUde.
Nic

ménč pobaUťčlč Zťdé z Ysie pťjchožj

wesskerenlťd. Neboť widaUcePawla, anšTro:
sinem Efézským, geuž od narozenj pohanem

e

wa Pawla.
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byl, po městč chodj, welice fe horssilť. Když geg
ale na to Uzřeli w chrč:mč a domeyssleli fe, že
Trosima také do chrčxmu byl Uwedl: počalč
kťičetč protč nčmu: že on ten člowěk gest, kteux
rýž protč lidU č zč:koUU i chrňmU Zčdowskému
wsseckywssUdy Učja nad to i pohany Uwedl do
chrúmu a posskwrnčl geg. Tak zbaUřilo se wssecko

měslo a zbčhli se lidé, a UchopiwssePawla, táhli
geg wen z chrúmu, a zagťsté bylčby ho zamor:
dowalť, kdyby tisjcnjk wogska Lysiaš nebyl ho
rUkňm rozhořčedtých Zčdů wytrhl. K rozkazU ti:
sjcnjka byl Pawel teď dwčma ťetčzi swňzč:n a
na hrad Nntonia weden. Než se tam dosťal,
powolťlo se mU k lidU mlUwčtť. J wyprawo:
wal, gak zňzračnč od Ježjsse Razaretského na
wjru obrúcen byl. Lid poslaUchal tisse, neboť
mlUwčl gazykem Zidowským. Když ale wypra:
wowati počal: že od Pčma k nčxrodům poslún
gest, baUřčlse lid poznowU,awssčcknixkřičeli, aby

zahlazen byl, žexneslussj gemu žth

býtč.
Wčda Lysiaš wztek Zčdowský, rozkč:zal
Pawla na hrad wéstča aby zwčdělco Zčdé wlastnč
protč nčmu magj, bičť geg mrskati a mUččti poa
raUčel. Když geg k tomU koncč řemenjm swčczalč,
řekl Pawel setnjkowť, genž tU stcil: dSlUssjlčž
wčlmčlowčkaŘjmana a neodsaUzenčho, mrskatč?š

To Uslyssew setnjk upřčstmnoilk tisjcnijapowču
dčl mU ťka: J co chceš ččnitť? nebo tento člo:
wčk gest mčsstčnjn Řjmský!
Z přčstaUpčw tčx

sjcnjk řekl gemU: Powčz mi, gsili ty Řjman?
N on řekl: dYno, gčxgsem Řjman,

a sice od nau
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rozenj!eed Por tčch slowerh

Upnstilo se od bččou

wčmj a wazby se rozwázaly. Druhého dne pak
chtěge wčděti gčstotu, pro kteraU by přjčinu naň
žalowali

,Židé, rozkčxzal aby se sessli neywyšssj

kněži, i wssecka rada gegich, a wywed Pawla
postawil ho mezi nčmi. Nposstol Pňně mlUwčl
k Zidům rčrznan prostosrdečnostj a wssak š mjr:
nostj

a tčchosixpe“epogtmau;ja netrwalo

ar powstal rozbrog mczi thy
se zastckwalč, drUzj proti

dlauho,

z Uťchžgedni Pawla

němU swčdčťlč. Wida

Lysiaš ty rozččlené Zčdy a aby Pawel od nich
roztrhňn nebyl, boge fe: powolal žoldnéřč a kň:
zal gim wychwňtčti gcg z prostťedků gegťch a
wésti na hrad do leženj. W drUhaU noc Ukčla
zal fe mU Bčln, genž potčssčl geg w saUženj a
řekl: dBUdčž stálý Bawle; nebo gakož qsi swéčda
čil cZmnť w Jerusalémě, tak mUijš swědččti i

w ijč.

Mezi rjm zapřjsahlo se čtyřčdceri Zědů
řkaUce: žcxnebUdaUgjstňani pjtč, až zabčgjW aw la.
Dožwřdčw že Lysiaš o spikUUtj tomto, poslal

Pawla šc silnaU strážj w noci do Césarei kwlčz.
dařč Felirowi, nebo se búl, aby ho sna.d newyx
dřelč Zčdé a nezabilč, a on axby pocom k hanbč
Uepřissel, gakoby penjze od nťch wzal.

Felčr dal Bawla w radnjm domU Hex
rodesowU sstťjhatl) dokUď by žalobnjci geho
nepřčssli.

ll

Když po pčti šncch žalobnjcč se dostawili,
knjže rnčžské Ynaniúš š ,Uťťterými starssjmi a š
nťgakým Tertullem, jťeťnlťem, stežUgjce sobč: že

SwZ Pmola.
Pawrl růžnice wsznge
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mezč žčdy po wssem

swčtč gsa hlmoan setky Nazarrtských a že chrčxm
posskwrňUge, an pohany w nťg Uwňdčtč Usilou

wal. Mčmo to žalowali také na Lysia, že prý
gčm brčmil, aby Bawla dle zčckona Uepotrestalč.
Pawel hcigil a brčmil se welmč dobře, tak gak

sama prawda to kcizala.J poznal Fclčr snadno, že
Pawxel newinrn gest, a protož, ač ze strachU
pťed židy na swobodU geg nepustil, welmč wljdnť
k nťmU sr chowal, ano č když poněkolčka dnrch
DrUsilla manželka k nčmU přčgela, powolal

Pawla, aby slyssel od Učho wer, kterúž gest w
eriska Ježjxsse. Bawel byl mUdréld po wůli;
když alř mluwil o fprawedlnostč a o ččstotř a
o budaucjm saUdU, Ulekna se Felč: odpowčděl:
xRa ten čaď oodegdč, a w čaš pťjhodný za:
wolúm tť.c: Nadúl se také, že gemU Pawel dél
nčgaké penjze, aby na swobodU ho pUstčl. Toho
ale Pawel UeUčinil, mUsil dwč léta U wťu
zenj trwatč. Po dwaU létech wystaUpčl Felčr
sice z aUřadU, ale chtťge mčlost Učiniti Zidňm,

ncchal Pawla we wťzenj.
Felčrůw nňstupce byl FestUš Porcča, mUž
rozumný a sprawedlčwý. J U toho wrdli si
knjžata knčzskú a přednj z Zčdů stjžnost na
Bawla a žúdalč, aby geg kúzal do JerUsaléma
na faud gegčch posťawitť. W Uadťgč, že žádost
se gčm ncodepťe,

Uččnilť zčllohy,

aby

na

cestč

zabit byl. Nle,FestUš odpowčdťl, že má Pawel
ostřjhčm býtč

w Césarei,

a

že

magjli

nťeo

proti nemn, tam naň žalowati magj, a asi po
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osmč neb desjti dny na saudnaU stolici se po:
sadiw, Pawla přčwésřťkčxzal. Kteréhožto, když
byl pťiweden, obstaupili, genž pťissťťz Jern:
saléma Zidé, mnohé a těžkč žaloby protť nčmU
wedaUce, ktcrýchž wssak nemohli dokcizati. Rebo

Bawel mjrnan zprčwa dúwa!: že fe ani proti
zč:fomx židowskémU ani proti chrňmU anť proti
cjfaři nic neprowinil. Znamenage wssak, žewlcidař
Zidům žaljbiti se chce, a že noelké gistoty před
zčxlohyZidowskými nenagde, odwolal se gakožto
mčssťan Řjmský k cjfaři, od něho saUzen býti
chtě, a FesřUš porozprúwčw š raddaU odpowě:
děl: xK cjsařč se odwolal, a k cjsaťř půgdeš!e
Toho času pťčgeli do Césare krňl Nǧrippa
azlopowčstnú geho sestra Berenčce, aby pozdra:
wčli Fesřa. Uslyssew krčxlo Pawlowť au co wsse
Zidé Ua nčho žalowalč, bylby ho rč:d widěl a
slyssel. J powolčm drUhého dne, wymeawowal
Pawel důsřognč, gak od Boha kU wjře powoe
lňn byl a snažil sc krč:le pťefwčdčiti, že Kristuš
Ježjš od proroků w starém zéckonč zasljb„eným
Mesičxssem gest, a to činiť š tak wznessenaU pro:
stofrdečnostj, š tak wřelaU horliwostj a neodo:
latelnaU silaU, že krcealpoznal, řka: xPoněkUd
mne k tomU nakloňngeš, abych byl křesťanem.
Načež Pawelodpowčdčl, řka: ))Zčxdalť bych od
Boha,
abysi netoliko ty, ale také wssickni, ktea
řjž slyssj mne dneš, bylč takowj, gakož i gčx
gfem, kromč okowů těchto!e Widauce kréal i

wlúdař.po

tomto wýslechu, že na Pawlowi

docela žúdnci wina nalezena býti nemůže, by:

ew. Pawla.
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liby ho byli propUstčli, kdyby fe byl neodwolal
k cjsařč. Bylo tedh Uzawřjno, aby Pawel do
Wlach se plawil k cjfařč. Sw. LUkúš a Llristar:
chUš a někteřj gčnjkťesťané ho prowéczelč. Setu
njk JUliUš, mUž dobrofrdečný, mčl gegiostatnj

wěznéopatrowati. Plawba byla welmi obtjžnú.
W Miťe,

do kraginč

Liciť, pťestaUpčli na loď

Ylerandrinskau do Wlach se plachj. Dwť stě
a ssest a ssedesúte osob bylo na lodi. Plawba
byla Ustawičně obtjžnéa, wjtr protčwný. Když
U Thalošfu pťčstali, radil Pawelsetnjkowi, aby
zde pťezimowali, gelikož plawba giž nebezpečnú
gest. Wssickniwssak skoro stčxli na tom, aby do
giného přjstawu fe dostčlli. J wytrhsse kotwice
pUstčlč se po wětrU polednjm do moťe, ale nea
trwalo dlaUho, ždwihl se wjtr tuhý mezč půl:
nocj a wýchodem a lodi zachwúlil1ak, že ne:

mohance protiwětru odolatč, po wťtru se wezti
a konečnč i lodj podpňsatč, a žezlo prstčtč mU:
silč. DrUhého dne metali wen což bylo w lodč
nč:ksadU a tťetjho dne i nč:dobj lodnj. Banče
tak byla tuhčx, že po čtrnč:cte dnj nebylo anč
slUnce anč hwězdy k spatťrnj.
Raděge wssecka
ge opUstila nemagjce pťed oččma nťčehoe než

hrůzy plnaU fmrt. Gen Bawel byl dobre myu
slč: neboť bylo mU zgeweno, že žčxdný člowčk z

této lodč o žiwot nrpťigde.

J

napomjnal

wsseckyaby byli dobré nadčge, slčbUgjc, že mimo
loď žč:dný zahuben nebude. N když giž čtrnúcte dnj
baUťj se zmjtali, zdč:lo se gim, že zemi rozeznč::

wagj.

J

wyhodiwsse čtyry kotwe, čekali rčma.

Ue

jowen

Pawel napomenulwssctky, aby epogudláa swau
bedlčmostj zabrúnil, že nč:ktečj xplawrj ď člumm
Uplauti Uesmčli. Z rčma .znamrmagjee skuteemč
zemi, odl:ehčili loď, kterú hnčma k zemi na mčřčin?e
Uwúzla a se rozkotala. Kdo Uměl plšawati pU:
stčl se do moře a wmoňzl; ostwlmjwyolaulei Ua
deskčxch,aneb na kufechz roškotcmé lodj. Nikdo
z těch, kteťj bylč na lodi xnezaxhynul, gak tosw.

Pawel

byl předpowčdčl.

Zemčx, na

kterau

fe dostali,

byl aoskrow

Melite, nynj Malta.
Lčdé toho ostnoma ukú:
žalč k nessťastným welikan pťijšlčwost, a zar
pňlčwsse hromadu dřew pohodlj gim .rčinňč; neboť

padl dessť a bylo zčma. thž
roždj a kladl

Bawel febral

na ohčU: gessčUka ul:jfagjc

pťrd

horkem připtala se k ruce geho. Widame ostwu
wané, ana gesslřrka wisj z Ucka,: gnho, řnkli
gedni k drUhým: Gčstč kento člowěk gest wsa:
žedlnjk, neb ač žmoře wysses, wssak pxomsta
Božj nedú gemU žčwU xbýtč. QU wssak šrazáw
gesstěrkn do ohně,

nčc zlé.ho netar.pťť.

očekúwali že oteče,anrb
Ll kdnž toho

dlauho

Yřr uoni

padna pogednau alm!ře.

čekali a widčli, že se mU

nic zsčho Uestalo, šmxčnniwssuemyrfslenj fwé, prau
wilč, xže grst on Bůh,
a gegřch Uctčrwost pero

něho tjm chc wzrůstala, kdhž ušťelei,že amnocnéu
ho olce knjžete toho ostrowa, a mnoho giných
uzdrawsl. u Zde zdržcli fe za tři mčsjte oB
lidu melťrc wč:ženi gfance. Pro tčech wťfjcjch
ale pkawčlá fe na lodč Yle.ramdriuské, brrňš lu

přrzimmoala, dro Synakuš,

Negium a do Pm

dne mlao
teosloš,

čdčr se po fedm

áů1

dnj zdržcli xoch u

.š

brarry. Z Pnteoly Uďjralč se po zemčk
jam:.
Brmřj Uslyssewsse, že Bawel přichaizj, whssli mU
wsťťjč; kteréž když spatťil, podčkowaw Bohn
nabyl daufanliwosti. J powolilo se mU, aby
sěem bydlel 8 žoldnéřem, ktrrýž ho ostřjhal, aby
Zidé neubližowali mU. Mohlť redy každémU,
kdo pťissel, sw. Ewangelčmn kňzati, a jmmozj
zwlússtěz pohanů obrútčli se. Gelčkož nčkdo
k saUdu ho nepohňnčl,dalč mn po dwau lerech
swobodU. W ěaš grho zagetj poslali mU Fi:
liqoensstj po swém bťskupowč Cpafroditowi
pomoc prnčžčtau; začež on gim odepfal, napou
m.jnage gčch, aby se na pozoru mělčpřed Uččteli,
kteřj zeikon Mogžjssůw zachowciwatť pťčkazugj.

deržew
swobodu odessel opčt na wýchod, rxoroa
chěpzel,š mnohýmiobtjžno.stmi a protčwenstwjm
zúpafe, cjrkwr w Nsiť a w Řecku založené. NokU

6é. neb 65. šesselseŽr sw. Petrem w Korith
a 8 Ujum wydal sc teď opčt do Řjma,

kde nen

dlauho na to oba swůg ščwotza wyznčxnjwjry
občtowalč. Pčxn Bůh žehnal hojgnč prúcč tčchto
swatých aposstolů w Řxjmč, a kúzanj zwlússť sw.
Pmďla obrútčla mnoho wyfoce wznessených
mnžů na wjru; ano i U dwora samého cjsaře byli

lčdé, kteťj fpasitrlnau wjrn bhlipřčgali. J saue
ložnřce cjsaťowa obrátila sr, a opUstiwsse dwúr
w tnhé kagjcnosič hťjch.h swě oplakč:wala. UkrUtaý
cjfař proto se rozzlobčw, kúzal Pgawla do wčzenj
warri,

a

komťnč

co xměssckanxaŘámského

„xstjtč.

To sialo se w ten den a rok, co sw. Ptt
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aposstol ukřižowčm byl, ale na rozličných mj:
stech. Sw. Petr byl Ukťižowém na dráze k

QstiUm wedach, sw. Bawrl ale byl šťat U
pramenů Saloianských Geho swaté pozůstatky
chowagj fe až podneš w Řjmě Qd nčho mamc
čtrnacte Episstol ččli listů na rozličnc cjrkwe z
nichž se čtenč:ř dokonalosti a maUdrostč naUčili
i potčssiti a posilnčti může.

Kdybychom o sw. Pawlu nččehož che
erědčli, než co strUčný trnto a nedokonalý pou
Piš geho žiwota nňm podčxwč:, mUsilč bychom k
nčmU wclikaU Uctčwost a wcižnost mjti.
Wou
hlédnemeli ale také na geho dUssč a na frdce,
na dokonalost gebo w křesťanských ctnostech, tak
gak o tom wssem w episstolňch geho dočjstt
lzr gest, tUť nasse Uctiwost č wčlžnost k němn o

mnoho o welmimnoho zwětssiti se mUsi. Tak
k. p. pjsse w swém obcowěmj a trpěliwosti.
a„ čw gsem giž ne gčx: ale

žiw gest we mně

KristUš.a (Gallat 2, 20.) ))Nasse obcowúnj
gest w nebcfjch.a (Fčlipp š, 20.) :,Umjm i
snjžen býti, Umjm i hognost mjti: (wssUdy a
we wsscch wčcech poswčcen gfem) i nafycen býtč

č lačněti, i hognost mjli i naUzč trdčtč.e (Jbid
4, 12.) xGú tresci tělo fwě a w slUžbU poa
drobUgi, abych snad giným kúže, sňm nebyl
zawržen.er (l. Kor.9, 27.) :,Lačnjme, i žjžnjx
me, inažj gsmr, i polččkowémčbýweime, i mjsta
gistého nrmcime, a pracugeme dělagjce rUkama

swýma.t (Jbid. 4, 11. 12.) dOd židů přtkrčxt
čtyťidceti ran

bez gednč trpěl gfem.

Tťikréxte

Sw. Pawla.
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metlamč mrskňn gsem, grdnaU gsem byl kamenox
wan, třčlerút gsem na moťč tonul, za celý den i
za celau noc w hlubokosti moťskě byl gsrm. Ra
cestňch často, byl gsem w nebezpečenstwjch na
řekňch, w nebezpečenstwjchod lotrů, w nebezpeu
čenstwjch od swého pokolcnj, w ncbezpečenstwjch
od pohanů, w nebezpečenstwjch w mčsřech, w
nebezpečenstwjch na ansstč, w nebezpečenstwjch
na mořč, w nebezpečenstwjch mezi falrssnými
bratřjmi. W prňci a w bjdč, w bděnjchmnohých,
w hladU a w žjzni, w postech mnohých, w zimě
a w nahotč; krom toho, co zewnčtř pochúzj,
totčž to ustawiťné na mne nabjhánj a péče o

wsseckycjrkwe.e (lj. Kor. 11, 94m28.)

Při

tom tak wraUcnú, gak horaucj byla geho lňska
k Bohu

a k bljžnjmu!

d)Z kdož meeš odlaučj

od lňsky Kristowy? pjsse. Zdalč sauženj? aneb
úzkost? nebo hlad? zdalč nahota čili nebczpe:
čenstwj? zdali protčwenstmj? čili meč? Gist
gfem zagisté že anismrt, ani žiwot, ani angelě,
ani knjždtstwo, ani mocnosti, ani Uřjtomné wěci
ani budach, ani sjla, ani wysokost, ani hlnbo:
kost, anigčné stwořenj nebude moci núš odlauu
čili od lňsky Božj, kterňž gest w Kristu Ježjssi
Bčmu nassem.e (Řjm. 8, ZZ. 38. 39.) d)Mnč
žiwu býti KrčstUš gest a Umdejtizisk.((x(Filip. 1, 22.)

ďKdo Umdléwá, abych gú š njm neumdlel? kdo
se horssj, abych gécse nepňlil?e: (ll. Kor. 11, 29.)
dWssechnčm wssecko gsem Učiněn, abych wssecky k

spa„senj přiwedl.x p(l. Kor. 9, 22.)
konečně slowa hlUboké geho pokory:
leosp Swatšch.ur

19

ex)oflyssmel
dGča gfem
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neymenssjzapossrolů, kserýž negsem hoden slaurč
aposstol, protože gsem sc protiwčl cjrkwč Božjee:
(l. Kor. 18, 9.) Wčrnčxť řeč a wsselťkého ob:
ljbenj hodnú, že KrtstUš Zežjš pťťssel na tento
fwčt,

aby

hřjssnč spafena

Uččnťl, z Uťchžto gčx

prwnj gsem. Yle proto milofrdenstmj gfem dossel:
aby na mnč dokčxzal Krťstuš Ježjš wsselifé tr:
přliwostč k naUčenj tčch, kteřjž bUdaUcnč Uwčřj

w nčho kščwotU wččnému.e (l. Tčm. 1,15. 16.)
:Abn welikosť zgewenj mnr nepozdwťhla, dčm
gest mi osten rěla mého, angel satanů, ktr:
rýžby nme polťčkowal. Brotož třťkrúte gsem
Bč:na prosil, aby odstaupil ode mne, ale řekl
mi: Dosti mňš na mé mťlosti: nebo moc fe w
nemoci dokonúwň. Protož rúd se chlubiti bUdU
Uemocmť swými, aby we mnč přebýwala moc
Kristowa.
Brotož ljbjmť se seim sobě w neu
mocech swých, w pohaněnjch, w potřebčxch, w
protťwenstwjch a w auzkostech pro Krčsta: nrbo
když gsem nemocen, tehdňž silen gsem.e (ll.Kor.

12,7u:10.)

Zostatnjch ctnostj, fterým,lžfetento

aposstol Pč:ně stkwěl, gfau zagčsté wsseho podč:
wenj č núsledowémj hodné a gmenowitč geho
žiwčxwjra, geho pewnň naděge, geho neoblomnň pe:

wnost, geho horach horlčwost, geho aUččnliwé
milosrdenstwj a t. d. zaslUhUgj nassj nrywčtssj
wčxžnosti, gakož i zaslUssno gest, abUchom geg
w třch wčcech nč:sledowali.

Nozgjmúnj.

Episstoly swatého Pawla
krásného Učrnj,

gsau plny pčeu

kteréhož kdybhchom se my, co

ew. Pawla.
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křesťanhse gmenUgeme, pilně drželi, zagisté bychom
geg, w mnohé ctnosti doskjhli, afpoň podobni bychom
sr gemu stali.

Z pťčkange nám:
Můželč to býtť, což na wáš gest, še wssemi

lidmi pokog mčgte. (Řjm.

12, 18.)

Lč:skaUbratrskaU wefpolek sebc milugte.uu
Wpotřebčxch š fwatými fe 8dčlugle, přjwťtiwostč
k hostem mexsledUgte.uu Nadugte se 8 radugjcjwi,

plačre š plačjcjmť. (Řjm.

12, 10. 13. xď.)

Mdlého U wjře přigjmeyte ne w húdkách
w mysslenj. u Resxlďmež gednč druhých, alc
toto radťgi U sebe Ulošte, abhchom nrkladli úrazu,

nebo pohorssenj bratru. (Řjm. 14, 1. 13.)
Bůh dňrce trpčliwosti a potkssenj deyž wéxm
gednostegnč smeyssleti wespolek dle naučrnj
Zežjsse Krista,

cabysteedgednomyslnť

nčmi Usty ctili Boha a the
Ježjsse Krista.

Pročež

a gako gcdu

Bčma nasseho

pťigjmeyte fe wespolek

gakož i Krčstn8 pťigal wčxš. (Řjm.

15, 5u7.)

Bratřj, bylliby zachwcicen člowěk w nčga:
kém hřjchU, wy, kteřj dUchownj t. g. dokonalcg:
ssj gsťe,

Učte takowého

w dUchU tčchosti pohléo

dage každý fcim k sobk, aby fnad i ty nebyl
pokaussjn. Geden druhého břcmena neste a tak
naplnjte zčxk.onKrčsiůw. (Gallat. 6, 1. 2.)
Prosjm wčxš gčx wkzeň w Wčmu, abyste
chodili w powolňnj, w ktrrémz powolčmj ste Be
wssj pokorau a tichostj, 8 trpčlťwostj, fnč:ssegjce
fe wefpolck w lčxfce, UsllUgjce zachowňwati ged:

nom ducha w swazknpokoge. (Efeš.chš,
1u3.)
19
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Wsselikňhořkost, a hněw i rozzlobenj fe i
křik i rauhúnj buď odgato od wciš še wssj
gčnau zlostj, ale buďtr radčgi k fobč wefpolek
dobrotčwj, milosrdnj odpausstěgjce fobť wespolrk,

gakož i Nůh skrzc Krista odpustil wňm. (Efrš.

4, 31. 32.)
Prosjmeť wúš bratřj, trescele nepokogné,
potčssUgte malomyslných, přigjmeyte Uemocné,
trpčliwč se měgtr fr wssechnřm. Wizte, aby
žěcdný žňdnémU zlěho ža zlé neodplacowal: ale
wždycky což dobrěho, ččňte fobě wespolrk i
wssechnčm. (Efeš. Z, 14. 15.)
Hleďte abyste gako w giných ctnostech tak
i w dobrodčgnosti hognj bylč. Nrbo žnčxtr mi: e
lost Púna Uasseho Jržjsse Krťsta, že pro miš
Učinčn grst chudý, gsa bohatý, abyste wy geho
chUdobaU zbohatlč. (jj. xKor. 8, 7. 9.)
Kdo UdťlUgealmUžny, udělug š Upťjmnosij,
kdo sr slituge, čťň š wesrlj. Milowčmj bUď bez

pokrytstwj. (Řjm. 12, 8. 9,)
eny mUžům swým poddčmy buďte gako
pčxml, nebo muž gest hlawa žrno.
Mužč ml“:
lugte manželky swé gakož č Kristuš milowal
cjrkcw. Kdo mťlUge manželku swau, sebrť fa:
mého mčluge. Manželka ať se bogj mUže fwého.

(Eseš. 5, 2:!, LZ. 28. ZZ.)
Wy otcowé nepopauzrgte kehnčwu djtek
sw.jch, ale wychowňwegte

stčmj Púně.

ge w kňzUi a ro trru

(Efrš, 6, 4.)

Synowé poslancheyte rodčťů swýchw Pčmu,
Ucbo to gest fprawedlčwé. Cti otce fwčho i matkU,

Šw. Puwla.
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sroau,

toť grst pťčkčlzúnj prwnj (na drUhé tan
bUli) š zafljbenjm tjmto: aby dobře bylo tobě
a abyš byl dlauho žiw. (Epheš. 6, 1. 2. 3.)
Wy

pčmi (hospodčxři) měgte

Ujkům fwým laskawč, odansstěgjce
wťdaUcc

fe k slUžeba

pohrůžfy,

že i gegťch č wčxš Pčm gest w Uebesjch,

a přigjmčxnj ofob Uenj U něho. (Epheš. 6, 9.)
Což gest sprawrdliwého a flussUého slUžebnjkům

prokangte. (Kološ. 4, 1.)
SlUžeijci

buďtr poflussni pčmů tělesných

8 dčxznj a 8 tťesenjm w sprostnosti srdce fwého
gako Krista; ne na oko slaUžjce, gako lidem se

ljbjce, ale gako slUžebnjci Kristowy činjce wůli
Božj z toho frdce, 8 dobraU wůlj slaUžjce gaa

kožto PčmU a ne lidem. (Cpheš. 6, 5u7.)
Nemyslete che o fobč nrž flUssj smyslťti,
ale myflete siřjdmě, tafž ga?ž gednomu každémU

Bňh Udělilmjru wjry.

(ij.

12, Z.)

Wysoce o sobť nemysletr, ale szkým Uo:
woluǧte. Nebuďte opatrnč sami u febe. (Řjdn.

19, 16. 17.)
Nebýweyme marné chwěclyžúdostiwj, gedni
druhých popauzegjce a gedni drUhým zúwidjcr.

(Gallat. 5, 26.)
Nic neččňte skrze swčxr, anč pro marnau
chwěclu: ale w pokoře gednť druhé za wyšssj

nržli sami sebe držte. (Fčlipp. 2, 3.)
WsselťkaUmodlitbau a profbau modlete se
každého čan w dUchU, a w tom bedliwj bUďte
še

wssj Ustawičnostj

a

prossenjm

fwaté křesťany. (Eheš. 6, 18.)

za

wssecky
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Q nic nebuďte pečlčwj: ale we wsselčké
modlitbř a profbč š djků ččnčnjm prošby wassc
znčxmy bnďte Bohu.
cFčlčp. 4, 6.)
Na modlitbě trweyte uu modlete se spolu,
aby Bůh otewťcl dwěťe sxečik mluwenj o ta:
gemstwj KrčsťowUl (Kološ. 4, 2. 3.)
Bez přestánj se modlete. (l. Theš. 5, 17.)
Zčxdnú

řeč zlčx newychčxšeg z úst

wassjch,

ale každú řeč buď dobrčx k wzdčlánj wjry,

abp

byla mťlosť poslúchagjcjm. (Cfeš. 4, 99.)
Mrzkost, oplzlé mlmoenj Ueb ssprymowúnj
aniž gmenowúno bUď mezč nčnnč. (Efeš. 5,4.)
Bratřj, kterékolčwčcč gsan prawé, kterékoli
poctiwé, kterékolč sprawedlťwé, kterékolč swaté,
kteréfolť mčlé, kterékolč dobropowčstné, gestli
kterú ctnost, gestli krerč: chwála kúznť, na ty
wčcč mysljtr. lFčlčp. 4, 8.)
Bohatj toholo swěta ať Urgfau wysoko:
myslnj, anč daufagj w negistém zbožj, ale w
Bohu žjwém, kterýž dúwčx Uňm wssecky wťci
hogně ku požjwčxnj; ať dobře čťnj a bohatnau
w dobrých skntcjch, a snadně ať Udělugj a zdč:
lugj sr, a tak ať sobč Uklúdagj zňklad dobrý k

času bUdaucij

aby dosúhlč prawého žiwota.

(l. Tim. 6, l7w19.)

Modlitba.
QBože! který gsi skrze kázanj sw. Bawla
aposstola drňhné množsťwj pohanů swaté wjře
wyuěil, prosime, raččž neim propůgčťtč, abychom
čteřj geho pamňtku swčtjme, také moci a

Sw. Pawlap
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fjly geho orodowčmj aUčastnými se stali. Skrze
Wčxna nasseho Ježjsse Krista.
Amen.

Q Bane, wěčný, dobrotiwý Bože! kterúž
gsifobě skrzeJežjsse, twého mčléhoSyna, Pcina
Uasseho, ǧako skrze gediného pastýře, hlawn,
a ženicha ze wsselčkého ltdu, w gednotč wjrn
a křefťanském katolčckěm miboženstwj wywolený
lid récčil ďbromúžditi, aby ten swalé knřzstwj

byl w dotčeněm Kristu, nrywyšssjm Krúli a
Knčzy twémmčlém Synu, gakožto w neywyšssj
hlawč dnchownj, a protož ten šhromúždřný
lid,

twaU

křefťanskan ukeatolťckmlcjrkwj

býw.i

gmenowaný. Prosjm tebe š neywyšssj poforan,
aby ty tU swatan prawan fatolčckaU cjrkew
rčxčil Upokogiti
a zachowatč, pťed wsselčkým
pňdem a nesslčstjm, a po wssem swčtě i wssecka

krúlowstwj, tnězstwj a wrchnosii, i š gegčch
poddanými, podmaniti a wleořenčtč; aby ona
č š nťmi še wssemč, tebe Boha the,
a swého

milého Syna, w gednotč Dncha Swatého, č Ž
blahoslawenan rodičkanBožj Pannan Marij, še
wssemi Swatými a Wywolenýmučtwými, š stčxlau
wjraU a wyznčmjm twého swatého Gména, od
tohoto časn až na wěky mohla chwčxlčti. Nmen.
Dneo swětj sc takč fwátck: W !emooicu sm. Marciala
btsknpa. W Qle:aUdrři sw, Basilida, mučednjka. W Řjmč sw.
Bucini učernice sw. Bposstojů. Tamtéž sw. Emřlianh mučedmcep
W kragt Wiwarlenstčm smj thřana knězea wyznawače. W
Lowbardskn fw. Petra, wpznawače. W Brabantu sw. Rdilřr,
geptissky a m. g. fw.

Wbsah
žčwotň Swatých w mefjct čerwnu.
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