
Kwěúm:.
1.

Ziwot sioatěho Filippa,
Nposslola.

Sw. Fčlčpp, kragan sw. Nposstolů Petra
a Qndřege, narodčl fe w Bethsačdč w mčstč
Galťlrgskěm. Qd dětčnsiwj gčž gsa welmi be:
dlčw čtenj swatých pjsem, chnčchla poznčrwal,
že fe gčž doba naplnčla, w kteréž přčgjtč mčl
žasljbrný Wkapťrel a Spasitel swčta, nebolč
Mešsiúš. J tčssčl se na tU dobU š welčkaU sr:
dečnostj, a pčlnč fe přčprawowal, aby se bu:
dachho Spasitrle hodna Uččnčl; ť byl také geden
ž neyprwnčxgssjch Učednjků Pňně. Když totčž
KrčstUš wečeegně Uččtčpočal: powolal Qndťege
a bratra gcho, Ščmona za Učednjky. Z Beth:
fačdy ale Ubjrage se k Jordanu nalezl Fčlčppa;
a gelčkož wssecka srdce i mysslenj mU znúmčl
gsaU, shledal, že Filipp gest muž wýborný, a
že po Spasiteli swěta taužj. J prawčl k nčmix,
řka: :dPogď ža nmauee (Jan 1, 43.) Upo:
slechna Fčlčpp ssel za Krčstem. Wyroznměw ale
z řečj geho, žeby on skUtečně zasljbeným Wka:
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pčtelem bhl, gčným také wyprawowal, že dúwno
očekč:waný Mešsiciš pťťssel, a gmrnowslč Na:
thanaelowč, přjteli fwému, řka: xNalezlč gsme,
o kterémž Mogžiš psal č prorocč, Ježjsse, syna
Josefowa, ž Nazaréra.e Nathanael wčda z
pjsem swatých, že budaucj Spasitrl z Belhléma
wyǧjlč mčx, pochybowal o prawdě ťečč Fťlčppo:
wh a řrkl: ))Z Nažaréta múž Učco dobrého
býtť?e Načež ale swatý Filčpp důstogně a dů:
wčrně odpowčdčl řka: :Pogď a wiž!e J ssli
tedo, a Nalhanael se bržo přcswčděél, že Pňn
Ježjš gest skutečnč zasljbeným Mešsičxssem.(Zan
1, 4Zux49.) Ktrťjfolč wjru Krčstowu neznčxre,
aneb o prawdč nčkterých člčmků pochybugetr:
nezpolčbeptr se na swůg rozum, anť na řečť
mudrcň; Uébrž poǧďte a wčšte, co Učj swalčx
cjrkew, neboť xcjrkew Boha žiwého gest slauo
a Utwršenj prawdy.(( (j. Tčm. Z, 15.) Tři
dnč Ua to byl Fčšťop 8 Krťstem Pémem na
swadbč w Kúni Galilrgské, kdež se swědkem
prwnjho žňzrafu stal. Po roce byl wywolen
ša aposstola.

Co mťmo to o sw. Fčlčppn w pjfmech
swatých čtrme, dokazuge, že č leisky Kristoww
č auťadu aposslolského hoden bnl. We wssem
geho grdnčmj se gewj gakeisi Učenlťwost a pro:
stosrdečnost, k mťstru swému pak oddanost a
Uúchylnost, k auťadu zwlčxsstnj horlčwost. Tak
k. p. wjme, že, když Krťstuš gedenkrúte pťed
welkonocj za gezrro Tčbrrčadské odrssel, a nmož:
siwj lčdj za njm sslo, že se otňzal Fťlippa:
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:Qdeď UakaUpjme chlebů aby pogedlč tito?e
J nercizal se ho proto, gakoby U nčho rady
hledal, ale proto, že ho chtčl zkaussetč, zdali se
w dčwotwornau moc grho důwěťUge; wčdčlť
zagisté, coby mčl Učinirč. Fčlčpp nechúpagex aU:
mysl otúzky, mčl tolčko nepatrnau zásobU peněz
na myslť, i odpowčdčl: yZa dwč stč penčz
chlebů Uestačj gčm, aby gedenkaždý něco mččlo
wzal.e (Jan 6, 7.) Nle Krťstuš okččzal,že anč
tčch peněz UepotťebUge k nasycer zňstUpU; ne:
boť zčxzračně rozmnožil pět chlebů a dwč rybč
tak, že se wssčcknčdosyta Uagrdlč, a bylo gčch
kromč žen a dčtj okolo 5000 mužů. Krúsný
to zagčsté důkaz, že, kdož hledčx neyprw krčxlow:
sřwj Božjho a sprawedlnosti geho, že se Uepo:
tťebUge starati, co bUde gjstč aneb co bUde pjti
aneb čjm se bnde odjwarč, an se mU toto wsse
Uřčdeel.Zagťsté kdož danú w Boha, zahanben
nebude na wěky.

Gak welčce Filčpp mčstrU swému odx
dčm a nčxchylen byl, wyswjrčx zneisledUgjcj
Udčxlosti. Krťstuš Pčm wstaUpčl na kwětnaU
Uedčlč U welkě slčxwč do JerUsaléma. Nčkteťj
pohané, kteťjž w gedčného prawého Boha Uwč:
řčlť, Uslyssawsse, že KristUš Lazara z mrtwých
wzkťjsil a welťké dťwy končx, žúdali si geg wčdč:
tč. J obrč:tťlť se Ua Fčlčppa, řkaUce: oPane,
my bychom rč:dť Ježjsse wčdčlč.e Tenkrňte se
ale prúwč gednalo o Usmrcenj Krťsta. Fslťpp
pochybuge o Upťjmnostť tčchto mužů, porozprň:
wčl neyprxo 8 Qndťegem, a potom ge trprwa



Smůšzčllppl 42 Z

KristU P.inn ohlcisil, kterýž odpowčdčl řka:
:Přifslať gest hodčna, aby oslawen bol Syn
člowčka.e (Jan 19, LZ) to gest: Přčsselť čaš,
že pobané ze wssrch nairodň a wlastj přčgdan
a Syna člowčka za prawého Mešsicisse Uznagi,
a klančtť se mn budaU. To že se taleé po smrti
Kristowě skutečnč naplnčlo, Učj nč:š dčgepiš cjr:
kewnj.

SwaU Učenlčwost a talchu Oo požminj
Boha swél)o wygewil Filčpp zwlňsstě přť po:,
slednj wečcři. Tenfrúte mlUwil Kristuš Pčm
k aposstolům mnohé potčxssčtelné čxrčč,azwlňssť ge
napomjnal, aby sc wespolek mčlowalč, podlé
toho gen žr se požnú, zdalč Učrdlnjcťgeho gsan;
na to pak dokazowal, že š Bohem thrm ged:
né gest podstaty, k Učmnž nikdo Uepťichňžj, ncž
skrze Syna, genž gest cesta a prawda i žiwot.
dByste znalťnme,(( wecr dčxle,otaké čthr mél)o
bylibystc žaǧisťé pošnalť: a od této chwjle po:
žneile geg, a widělč gste geg.(( Na to odpowčdčl
Fťlčpp: xPane, nkaž nňm the, a dostčťgest
ncim.(( Jržjš ale ťrkl: dTak dlmlhý čaš š
wčxmč gsem, a nepoznalč gste xnne? Filippe,
kdož widj mmx, widjť č the. A kterak ty pra:
wjš: Ukaž mim the? Nexočřjtcliž,že gá w
Qsci a Qsec w mnč gest?e (Joa. 14, 7. a
t. d.) Tafé Um mčxlčbychomse wynasnažowati
Krista Ježjsse wždy ch a ch poznčxwati, anť
prawj: dTentoť gest žťwot wččný, aby poznalč
trbr samého Boha prawého, a kteréhož gsi po:
slal, Ježjsse Krčsta.e (Jan 17, 3.) Při tom
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wssak také slow pamčtliwi býtč mUsime, kterúž
Učedlnjk geho, sw. Zan, napsal: ON potomť
wjme, že gsme geg; poznali, gestlťže přťkčxzanj
geho ostťjhúmr. Kdo prawj, že geg znú, a při:
kúzanj geho neostřjhčx, lhčlť gest, a prawdy w
nčm nenj.e (l. Jan 2, Z. 4.)

Když se aposstolowé Púně po seslúnj DU:
cha sw. do swčta rožessli hlňfat wjru Krťstown,
prochčxzel Fňipp rozlččné kragťny Ysiatské, wssade
Krčsta š welifým prospěchem kč:že, posléz ale
pťčssel do Hčerapole, do hlawnjho města we
Frygjj, a tam až do fwé fmrtč fw. Ewanǧe:
lťum hlčxfal. Mnoho tťsjc lťdj uwěřťlo, č pokřtě:
nť gsau. Nad tjm sr rozbněwali kněžj modlox
služebnj,; a UchwceltiwsseFilťppa, tenkrúte gťž
staťečka ch než osemdefútiletého, bičowalť geg
a Ukťčžowali, a konečnč kamenjm Uházcxlč. To
se stalo w městč Hťerapoli po roce ofmdefčltém,
za panowčmj cjsaře Damiciana. Filťpp byl nry:
prw w Hčerapoli pochowún,.pak se ale pře:
nesly gcho swaté ostatky do ija.

Nožgjmčxnj.

Sote.oa že Filipp sčxmSpasitele swého Krč:
sta Ježjsse nalezl, giž se wynasnažowal bp také
gťnj lidé geg požnali. Proč b člowěče, proč
geg w tom nenčxsledUgeš? Newidjš, že mnozj
gesstě we tmňch sedj a we stjnu smrtč, neznagj:
ceSpasitrle a Wkapitelr swěta? Zdaliž nrgsme
sami podobnč sowám nežnagjcjm swětla wččné:
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bo? a to sire nikolč proto, žeby tčžko bhlo
Boha swého poznatť, leč ale proto grd.iné, že
o poznčxnj geho nrdbčxme. Rozpočtčte, kolčk ro:
kú občtUgete, byste se Znčxti naučili wěci stwo:
krnš! Bx,xchom poznalč wčcč sskodlčwé wynaklci:
dčxme wrsskrraU sjlu a mučjme se po celý žť:
wot; ale bychom sc naučilč fwatému Učeni, a
bychom Boha poznalč, k tomu nemeime ani
časU anť chutč. Q marnň fnaho lidstň! Gakú
to starost! gaké to namčchčxnj, bychom dosčxhlč
gakési poctiwostť aneb messlč w ž,mimost lťdj!
Llle kdo UwažUge w srdcs swém, coby .Bohu
byl powťnowcin? Prawdu mň swatý pěwec an
dj: Bčch š nebe popatťil na syny lidské: aby
widěl, bollčby kdo rozumný, aneb hlédagjcj
Boha. Wssicknj sř odchýlťlč, spolu neužitcčnč
Učinčnč gsaU: nenj kdobh činil dobrě, nenj anč
gednolqo.r sZalm. 52, 3. 4.) Nn tolik lidj sedj
w trmnostech a w stjnU smrtč: žůstanau tak
snad na wčleh, pakli gim swčtlo nerozžeš, ktr:
réž by gc Uwedlo kU pošnčmj Boba a k swětlu
wjry: proč medlr prodléwňš? Neřjkey: er:
múmk tomU přjlržitostť!ce Zdaž nrmůšeš se mo:
dlťti, aby poslal Bůh dčlujkú na žeň swau?
(Mat. 9, 88.) Proč gsi seim tak lčknawý při
slowť Božjm, proč nepťidržrlgeš lid a čeleď
swau k tomu? Proč si newezmrš časU, byš
fe afpoň týhodnč gediný den š Bohem objral,
když ostatnj dny swčtským pracem wěnUgeš?
Mčlm na to odpowřdjtč? u Proto že che
mčlngeš swčt a tčlo, než Boha a dussi, a že
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wjre fwých wčcj hledúš, než lěch, ktcréž gfaU
Zežjsse xKrčsta. (Fčlipp 2, 21.)

Na swčtč byl a swčt skrz nčho Uččnčn
gesť, a swět ho nepožnal (Jan 1, 10.)

Swčtlo w temnostech swjtj a tmp ho ne:
obsčchly.(Jan 1, 5.)

Nenj žcidné prawdh, mxnj milosrdenstwj
a nenj Uměnj Božjho w této zcmč; ale žloiee:
čcnj a lež a wražda a krčxdeža cizoložstwj ro:
zwodnila se. Lid nerožUmný bčt bude. (Qžeňš,
4, 1. 2. 14.)

Ze žňdný nerozmnj, na wěky žahpnau.
(Job 4, 90.)

Bčda mUčbUde, nebUdUlčkeizatč.(Kor. 9, 16.)

Modlčtba.

Q Pane JcžU Krťste, gessto gsi pťissel na
swčt, abyš oswjtčl wrsskeren swět: čd Oogď a o:
fwěť temnotU dUsse Uxé, abych Tebe auplnč po:
znal, řiď nohy mé a zprawůg na cestU zčxkonň
lwých, a w srdcč mém roznčť oheň milowčmj
Twého, abych afpoň od tohoto oleamženj počna,
netoliko súm Tebe wedlé osnrjcenj dusse mé
Tebe, soasitele swého, milowal; nobrž také blťž:
njho fwého oswjtčl a k mčlowčmj TwěmU roz:
njtile Genž gsi Bčch požehnaný na wčky. Nmen.
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Tentýž den:

Žčwoeswatého Zaknba menssjho,
aposstola, spna ?llfěowa.

Sw. Jakub Uažýwcife menssj aneb mladssj,
buď že skulečně menssj a mladssj byl, než saugmex
nowec geho sw. Jakub, bratr sw. Jana, buď že o
něco poždčgi byl mežč Učedlnjkw Krťstowy přčgat.
Jakub mlapssj grst fl2n Lllsčůw, gemuž laké
Rlčofúš ťjkalč, a Marče sestry, to gest pťijžné
neyblahoslawenčgssj rodččky Božj, odkudž č on,
č bratřj geho ŠčmoU a Judaš Thadděuš wrdle
Zpčlsobu žčdowského bratřjmi Krčstowýmč slaUlč.eš

U Zčdů býwalč lčdé, kteťj se zwlňsstnjm
slčbem k tuhčmu žčwokxhtj žawazowalč, a gak
dlanho slťb trwal, nesmělč ani wjna anigčného
coš opogného pjti, anč wlasů si střjhatč, ba anč
trUchliti nad mrtwým otcem ancb mat(au. Ta:
kowp člowčk slaul NažareUď, ččlč Nažčr, to
grst tolčk, co oddčlrný aneb ždrženliwý! Tafo:

e Wclebná Katcčina Emmerichowá ndáwá takto rodinU
Pálše dle wjr.ěuj, ktera“; o té wčct mšla: Zoachjm a Nsma
méll nrý gcsstě gedun aš o 20 lct starssj uixceruncč txyja
lxlahoslaweuá Nodťčka Bošj Panna Marla, gjš x earla
Hrli t. ge 5 carja Zoex,chlwowás čllt Hcllachimowá ťxjkall.
Gegj manšel slaul pryu .sklerdfáexšlDlr toho bylalxy trdU
Marja chofássowá llcl rodičfy Bošj a Ujkolisestra. Y
tšto 5 carjc chofássowy byl prwlljm čnanšelem leéuš
a spnowé š njm Smou, Zaknb mcnssj a Zudaš Tlpař:
reuď. S rleubym manželem, Sadaš nazuxxauúm,měla
Shua Joseš Barxčeqoaš.a š třctjm, geuž Jonaš st.xnl,
Stmoua, napotoml!jho blskupa Zcrnsalrmského.
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wým slčbrm zawčxzal se také fw. ZakUb Pčxnu
BohU, afpoň fe pjsse, že po crlx) čaš žťwota
swého čťstotUzachowčxwal, žr ncužjwal anč mjna
anč gčných opognúch nčxpogů nepjwa.l; a mafa
negjdal kromě berčmka welčkonrčnjho; žr wlafy
geho nrboly nččděc střčhčmy, anč tčlo grho ole:

grm mazčmo, ani w lčxžnčmyto; že obuwi ne:
Uosil, a za odťw mřl gen ǧrdčný a to fprostý
kabčxt, a k přikrýwánj gediné ǧcn plússť. Pro
wšnrsseně tyto ctnostť nažýwalč ho Zťdé fpka:
erdlčwým, a kněšj gegťch powolilinxu, kdyfolčby
chtěl do swatynč gjtť, kamž mimo knčžj nikdo
chodltč nesmčl. Sw. Cpifanťuš wyprawugr, že
prý fe wždy modljwal rozpčňtýma rufama, a
od dlauhého klekčxnjže tak zmožolowatčla kole:
na geho, že twrdč: Uččněna gsau gako kůžewrlb:
laudowa. Také geho modlčtba byla mocUčx: ne:
boť grdnaU w čaš welkého fucha wyprosil Zč:
dům na Pčmu Bohu aUrodnau wlčxhu.u

Když Krčstuš započal fwůg Učitelsleý au:
ťad, postawil sc taté Jakub do řady Učedlnjků
a ctnostmč swýmč hodna se Uččnil, žr za apo:
ssrola byl wywolen. Nčkoli Uččchož w pjsmech
fwatých nečteme, gak se w auťadč chowal, Učc
méně saUdčtč fe dčx, že welmč byl horlčwý, mč:
stru fwémU Uad mer wčrný a od nčho proto
welice mčlowaný; Ueboť se mu, gak pjsse sw.
Pawel (1. Kor. 15, 7.) po swém zmrtwých
wst.inj žwl.isstč lofčxzexl.Sw. Pawrl ho nazýwú
mimo Petra a Zana slaUpcm cjrkwr. Taleé lťd
ostatnj křestansfý č lepssj ččxstka Zťdú geg na
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ncyweyš ctčlč a milowalč. Potwržuge toho sw.
Hťeronym, an dj: že Zčdč gako o záwod se
wynasnažowalč dotknaUtč se lerage raUcha gcho,
proto bež pochyby, že od nčho wychúzela dť:
wotwornň moc, a mnozj tjmto způsobrm od
nednhů swých se Uždrawowalč.

Mezi tjm se rozmnožťla wjra Kristowa
w daleké krage, a Zidé č pohané přižnčlwalť se
k nj. Z toho powstaly ale nčktrré zpory, an
totťž kťesťanč z Zidů na pohanech žč:dali, aby
neyprw ZidowskaU a pak :eprwa ksxesťanskau
wer pťčgjmali. K porownč:nj tčch rozmyssek se:
sslč se sw. Nposstolé i ostatnj starssj cjrkwe okolo
roku 49 w ZerUfalémě ad tam o tom pilnč ro:
kowalč, gak bU se wsse zacl,wwúwatčmčlo. Nry:
prw mlUwil Pctr a po něm wyprawowal Barx
nabčxšxa Pawrl, gaké diwy Bůh skřzr ně na
pohanech Učinitč rúčil a na to prawčlosw. Ja:
kob, řka: ))Muži, bratřj,slysste mne. Sčmontrď
wyprawowal, klerať Bčch neyprwé popatřčl na
pohany, abyz nich wywolil si lid poswčcený
gmémn swémU. N štjm se srowneiwaǧj č slowa
prorockčx, gakož pscino gest (Ymoš 9, 11l 12.)
dPotom se anrútjm a wždčlcim stčmekDa:
widů, kterýž bol klesl a zboťrniny gčbo zafe
wzdčlúm a wyzdwihnn grg, aby č ginj lčdé hlé:
dalč Pčxna č wssčckni Ucirodowé, nad kterýmťž
gest wzýwčmo gméno mé, prawj Pún, genž ččnj
tyto wěci. Znúmoč gest PúnU od wčků djlo
geho. Protož gú tak sandjm, aby nebyli nepo:
kogrni lč, kteťjž se š pohanů obracrgj k Bohn,
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ale aby gčm psčmo bylo, ať sr zdržugj od poe
sskwrn model a smčlstwa, a toho, což grst Udň:
wrného a od krwc, nebo Mogžjš od dčaných
časů mú po wssech mčstrch, kdoby grg kúšal w
sskolčxch, kdežto na každaU sobotU čjtún býwčc.
(Skmk. 15. wn :!1.)

Tento nčxwrh ljbil fe wssrm, i byl trdy
šchwčxlen, a za zceckon wssem křrfťanům k dr:
žrnj a k žachowúwňnj tčmito slowy porUčrn.
:Widělo se žagisté DUchU fwatému č mim, žúd:
Uého che břrmenr na wč:š newšklúdati, kromě
tčchto wčcj potťrbných: totčž abystr se ždržo:
walť od wěcj občtowaných xnodlúm a od krwr
a od ndčxweUého a od smilstwa; od kťerých,žto
wčcj bndelrli fe ostťjhatč, dobřr bUdele činitč.
Mčǧtr sr dobťe.((

Jakub gsa biskupem horliwým, we wssech
wěcech opatruým a Uad to odr mssrch lťdj do:
brých welicr milowaným, obrcilčl drahnč Zťdů
na wer Kristowu, tale že w Jrrusalémě č w
celém wůkolj cjrkew křrsťanskci pťemťlostnč wy:
kwčtala. Z toho alr mčlč Urputnj a hrdostj za:
slepenj Žťdé welčký žal, a protož nrǧen apo:
sstola Pčmě, ale i ostatnj lťd kťestanský wsselčgak
Utťskowali a sUžowalč: JakUb wssak nesl lato
prolčwenstwj frdcem szžťlým a myslj ponjžr:
nau i wdččnaU, anť wčděl, žr také na nčm
slowa Pčmč fe naplnj: dPoněwadž semnepro:
tčwčlč i wčxmť se protiwiti budaU.(( (Jan 15,
90.) No gú posjlúm k wňm proroky, a maUdré
a Uččtcle: a wy z těch Učkteré šmordUgrte a
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UkřižUgete a nčkteré z nich bččowati bUdete we
sskolčxch swých a bUdete ge honiti z mčsta do
mčsta: aby pťissla na wúš wsselikčr krcw spra:
wedliwci, kterčxžgest wylčlčr na zemi.e (Math.
28, ZZbZZ) Protož nic se nestrachuge zUťi:
wosti Zidů brz přestčmj hlčxsal: Ze KristUš,kte:
rěhož Zidé zabťli, gest zasljbeným spasitelem, a
že z mrtwých wstaw sedj na praročci Pcinč.

Čjm chc wztekZidů rostl, tjm che rož:
množowala se horliwost sw. bčsknpa. Pro Ukřč:
žowčmeho spasitele Umřjtč bylo mU Ueywětssj
slastj. Konečnč Uahodčla se nepřňtelům wssrho
dobrčho pťjležčtost, že sr nenč:wčdčného bčskupa
zmocnitč a na nčm wssecken hněw a žuřiwost
wwlčti mohli. Když totťž po smrtč wlcidaťe Ze:
rUsalémského Festa gesstč žččdného ncistUpce w zemť
nebylo, swolal nrywyšssj kněš Zčdowský Ynnňš,
syn onoho Nnnčxsse, pťed kteréhož swcizaný Kri:
siUš weden byl, wssrckU radU, a postawiw Zaa,
kUba š Uděkterými gčnými křesťany, žalowal na
nč, že erssili zčxkon; Uačež ge odsaUdil, aby
Ukamenowčmi byli, což mjrněgssj Zťdé, gak swčdčj
Josefuš Flaoinš, welmi těžce neslč.

Dle wyprawowčmj Heǧesippa, neystarssjho
křesianskčho lětopiste, žňdali ti potměssťljpokrytri
na Janbowť, aby lťd, ktrrúž Krťsťaza prawého
Mešiússe držj, aby lčd od toho blUdUého domc
nčnj odwedl, ťkaUce: dPončwadž myǧi wesskeren
lid trbe za sprawedliwého držjme, a wjme že
žúdného osoby nepřčgjmúš: wstaUpni na wrch
zdi chrčxmowé, ať tě každý slysseti může, a na:

Zťwolo Buxoalýedjllx 19
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llď

pomeň lidU zústup, a dey gim UaUčenj ať přč
wjťe Ježjssowě neblaudj. My zagisté ť wssecken
lid trbe Uposlrchnrme.e Z postawilč Zakuba
Ua wrch zdj chrňmowých, a počali kněmU nšo:
latiřkauce: xQ fjorawedliwý mluw kmim teď,
co o Ukřjžowaném KristU smeyssleti méame?e
Té pťjležitosti poUžil aposstol Pěmě k oslawer
Učeanrčstowa a hlasemneohroženým, srdnatým
odpowčděl: :Co semne ptňte oJežjssowi,SynU
člowěka? Qnť sedj Ua pra.wici weliké moci Božj,
a w oblacjch nebeských zase přčgde sauditč žiwé
i mrtwé.e Mnozj w prostotč fsdce Uwěřili slo:
wům geho, a welebjce a chwaljce Boha pra:
wilč: xHosanna Syml DawčdowU!e Tedy fa:
izeowé a zúkonnjcč zahanbeni w aumyslech fwých,

křičeli hněwiwč: Ych, ach! sprawedliwý také
žblaudil! Naplňmež Ua něm proroctwj Zzaiússe
řkachho: :Wywrzme ze stťedU swého sprawe:
dliwého, Urbo gest nům ztjžný a UeUžitečnýe; a
bčžrli na horU k sw. mUčedlnij, a fwrhli ho
po hlawě dolů. Ze paf od toho pčde pogednau
nenmřel, šchopč se a pokleanw modlil se:
:aProsjm Pane Bože Qtče, odesť gčm, Ueboť
erťdj, co ččnj.e Co sw. Jakub wedlé přjfladU
swého wkapitrle wraždU na sobč fpčxchémau
newčdomnstj Zidů omlauwal, sypalo se famenj
še wssech stran Ua Uěho, a když ho fameno:
wali, zwolal grden z kněžj Zčdowských z rodU
Nechabitů, nemoha déle Ua UkrUteUstwj a ne:
sprawedlnosi tUto se djwati, hlafrm welč:
kým,řka: :Co dělúte? Zdaž neslyssjte, že spra:
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wedliwý za wčxš se modlj?e Wssak gedcn wal:
chňř Uchytiw sochor, gjmž sUkno U wodě tlačj,
Udeťčl Zakuba w hlawu, tak že w tome mUčr:
dlnťckčm trčxprnj žiwot swůg dokonal; dne 10.
dUbna rokUpo Kristn P. 61. Pohřben bpl Zaknb
na tom mjstě, kdcž skonal, bljzko U chrčme,
kdrž slaUp hrob grho wyznačowal. Bezbǧžné
zabčtj Zaknbowo wydúwalč nčkteťj lepssj Zčdé
za pťjčiml Uapotomnj žkč:zy mčsta ZerUfaléma,
newzpomjnagjce, že wywrč:cenj mčsta Židům za
Usmrccnj Krťsta Zcžjsse bylo přcdpowčdjno.

Pozůstatky sw. Jakuba byly prý roku
572 do Čarhradu pťrnesseny.

Nozgjmúnj.

Nsi dwa roky před swau smrtj Uapfal sw.
Jaleub lčst ččlč epťsstolU Ua wssecky křesťany w

rožličných zemjch rozptýlené, zaǧčsté krčsté dčdi:
ctwj pro nassc č pro bUdaucj časy. K nassemu
wzdčlčmj a k přrmpsslowúnj ncchť ncisledUgjrj
mjsta zde stogj.

Grstlčžc kdo z wúš potťebUge mandrostť:
žčxdry gj od Boha, kterýž dúwčx wssechněm hognč
a nromlauwč:, a budeť gemU dčma. Zak. 1, B.

Wsselčké dčmj wýborné, a každý dar do:
konalý š hňry gest, ďstUpUgjcjood the swětrl,
U nčhož nrnj proměnčnj, ba ani stjnu promč:
Učnj. 1, 17.

Bňďtcž pak ččnitcle slowa a nr poslUchačť
tolčko oklamúwagjce samť frbe. 1, 22.

19ue
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Rčxboženstwj čťsté a neposskwrněné U Boha
a the toto gest: nawsstčwowatťsirotky a wdowy
w saUženj gegťch, a neposskwrnřného sebe ostřč:
hatč od tohoto (zkaženěho) swčta. 1, 27.

Co prospěge, bratřj mogč, prawjlč kdo o
sobč,že wer mci a nemcilč skUtků. Zdalťž bude
mocč wjra spasitč geg? u era nemcilčskUtkú
mrtwěcť gest sama w sobě. 2, 14. 17.

W mnohém zagťsté klesúme wssčckni. Ge:
sřliže kdo neklesa w slowU, tenť grst dokonalý
mUž; a ten může (gako) nzdau zprawowatč
wsseckotělo. Z, .e

MaUdrost, kterciž gest š hůry newprwé za:
gťsté gest stydlčwci, potom pokognú, mjrnň, po:
wolnci t. dobrým roěcem powolugjcj, plnú mťlo:
srdrnstwj a owoce dobrého, nesaUdjcj a bez pox
krytstwj. Z, 17.

Prosjte a nrběčete, protožr zlr prosjte, totčž
abyste na swé žcidostč wynaklúdalč 4, Z.

Což newjte, že přjžeň tohoto swčra gest
nepťjtelkyně Božj! N protož kdobykoli chtčl býtč
přjtrlem tohoto swěta nepřjtelem Božjm Učinčn
býwň.4 4

Odpjrryte ďabln č ntečeť od waš :1, 7.
Kdo nmj dobre ččnčtča nečťnj, hřjchť ma

4, 17.
Gestlť kdo z wč:š w zcirmUrkU, modliž se;

paklčgest dobré myslč, prozpčwůg (Pcemn).5,13.
Mnoho může modlťlba sprawedlčwého Usta:

wččněc. 5, 16.

Bratřj mogi, gestlčžeby kdo z nňš poblan:
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dčl od prawdy, a někdoby geg zase obrňtčl, múť
wědťti, že ten, kdožby odwrútčl hřjssnjka od blUdU
cesty geho, wyfwobodj dussť geho od smrti a
přikrýge množstwj hřjchů. Z, 19. 20.

Modlťtba.

Utwrz, o neydobrotiwčgssjBože, w srdcjch
nassčch pamútku na skutky a Učenj twého swa:
tého aposstola; a mčlostj swaU nňš posilň, aby:
chom, čemn gsme fe od nčbo naUčťlč, také w
myssléňkčxch stňle chowalť, a skutky dokonale pl:
nčlť, a tak w fwatosti a w sprawedlnosti před
twářj TwaU beš přestčmj ochgjce, hodnými fe
stalč podjl mjti wslč:wčtéhož swatého aposstolá,
gehož slowa a skntky gsme konati se fnažčli,
skrze Ježjsse Ksčsta. Nmen.

Na dnessnj den pripadá gesstč swátek: W quptě sw
Geremiane proroka; w Galiř, w kragi Biuasienssém, sw
9lndeola podjabna; w Ofce w Špaňdeljch, sw mucednjků
Orencia a Paciencie; w 9lnsiodoru sw Nmatora btskupa;
wNuscium sw Qrtcnta biskupa; w Lluglicku sw Ysafa bt:
skupa r! sw Walburgp, pannp; w Berǧomu, sw Gratp,
pannp a m g sw.

0„.

Žiwot sw. Siǧnmndn, krcile.

Siǧmnud,krčxl a mUčednjk,sprawowal po
otci swém KUndebalowi Burǧundské krúlowstwj.
Bhl pún welmť sslechetný a dobrotčwý,a gesstě
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za žťwobytj otce swého přťstaupčl k wjťe kato:
lčcké od bludu a kacjřstwj Nrčanského, uo ku
kterémuž se tenkrňte BUrgundsstj přčznawalč Qd
té doby byla geho neywčtssj snaha zrmč a naa
rod sprawedlčwč řjditč, dobrodčnj prokazowatť
a w postrch, wmodlitbach a w tUhém pokanj
Panu Bohu slaužirč. Ugjmal se nabožrnstwj
wssj silau, stawčl nowé kostely a klasstery,meZi
nčmčžšwlasstč bohatč nadal klasster na Nǧaudče fn
ctťfw Mauricča atowaryssů ) zřjzený,duchowen:
stwo mčl w slussné wážnostč, podporowal geho bla:
hodčgné auťčnkowanj na wssrchstranach, a tjm způr
fobem položčl žaklad ku pťestaupenj celého BUr:
gUndska od kacjťsťwj Yrčanskčho do cjrkwe katolčcké.

Nlr zlý duch, kterýž dnem a nocj obchě:zj
gako lew ťwach, hledage kohoby Uchwatil, ztro:
psl w rodčnč krťclowské welťkě nrwole ť samého
krňle SťǧmUnda swedl k ťdelčkčmu hťjchU. Bůh
dopustčl na nčgtak hluboké klesmxtj, aby mčlostj
geho od pčxduwstana, tjm wýsse fe k Učmu pox
wšnesl. u Siǧmund pogal totťžza manželkudcrřu
krále Wlaského Theodorika, lealbergU, š njž fyna
zplodčl Siǧrrčka, mlňdence po otci wýbornč šdaa
ťilého. dež mu ale Nmalberga Umsrla, oženčl
fe po drUhé. Qd tč doby wznčkly rozlččnč růz:
nťce a newole w geho druhdy tak tčché a po:
kogné rodťnč. Macecha, towiž, grgjž gméno se na
naš nedochowalo, nrnawidčla pastorka Sčǧrrčka
wssj nenawistj ženskaU, bez pochyby že wlastnjho
syna časem na stolec kralowský dosadčtč chtčla.

P Kterých si ostatkp w Prazc U sw tha mámc na oltáři
zlatého sw krjše
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J nepťesřala geg U otce osočowatť a že mU o
hrdlo stogj a o trůn přčprawiti zameysslj, žalo:
watť, až konečně král lichým a ssalebným ťečrm
gegjm Uwčřiw newinného syna Siǧerčka we fpanj
zardaUsili pťťkúšal. N. 522.

Sotwa spčxchňnbyl hanebný skUtek, počal
ho gťž krúl welťce pykatť a Uwrhna se na mrt:
wol hoťce prchlčwost swaU oplakčxwal, na to
wstana, odesseldo klcisstera Nǧaudenského, a tam
mnoho dnj w modlitbč:ch, w postech a w tUhém
pokúnj lrčxwil, konrčně ale klússter welmi bohatč
nadal a Ustanowil, aby tam neustúlr we dne
i w nocč čest a chwcila Božj se prozpčwowola.

Když wsse dokonale se zařjdťlo a zawedlo,
a potwrdťlo, gak toho zákony rjrkewnj žúdaly,
obrňtčl se nessťasiný král w modlťtbcich k Pňnu
Bohu, snažně a wraucnč prose, aby zde pokud
žiw gest, trrstal geg wedlé dobroljbezné wůle swé,
gen po smrtť aby ho na milost pťigmauti rč:ččl,
neyche ale si přál, aby núsilně pro wer a
pro Boha Umťjtč a tak k múčedlnjkům swč:tým
pťipočtěn býtč zaslaužil. Z stalo se mU wedlč
žč:dosti geho. Téhož totiž časU bogowali Frane
kowé welmi ssťastně š mirody saUsednjmť, a po:
drobčwsse si gr konečně také na Burǧnnd se obo:
řilť. SťǧmUnd wida, žr od swých z welké čústi
opUsstěn gfa, nepřjtelč odporowalč što nebudr,
Ukryl se na gednom wrchU UBrrsallťe, bljž Luǧ:
dUnU, a tam chtčl panstewnický žiwot trúwitť.
Wssak negsa zde žiwotem gist, oholťl si hlawU
a wzal na se oděw klčxsstrrnj a welmč pťstě
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se keil. Tu ho ale wypčctrali nčkteťj Bnrǧune
dowé, a swúžaněho wndali geg FranckěmU krúlť,
Chlodomerowi. Sm. Yoituš, opat klčxssteraMi:
ciareUského, přrdzwjdaǧe, žc Chlodomer žagatého
krúle SčǧmUnda i š celaU rodinaU odprawiti
zameyfslj, zrazoroal hoz toho, trestem Božjm mU
hroze; Uežnadarmo Chlodomer zatwrdiw se, roz:
kášal ho i 8 manželkau i 8 syny odprawiti, a
pak mrtwčl tčla do stUdnčwhúzetč.N. 824. Tam
ležela tťi léta ta mrtwčl tčla. Noku wssak 827
bUla 8 powolenjm nowého krále Franckěho Theo:
doberta oded wysazena a pochowaná w klčc:
ssteťe Ngaunenském sw. MaUricia, kterýž byl gak
SwrchU xoowčdjno, nč:kladně wystawčl. Ze fe
pak po smrtť mnohýmč zč:žrafy a diwy stkwčl
a wzlússtě na zťmnťci wzywňn, mnohé zhogil,
k Swatým přččtčn býti zaslalržťl.

Karel lU., cjsať a krcilCrský dal léta 1860.
tčlo fw. Sťǧmnnda do Prahy poctčwč přťwe:
zené, w kostelefm. tha na Hradč Pražském
proti kapli a hroďu sw. Wčxcslawa, w kapli ku
pamútre fw. SčǧmUnda BohU poswěceUé složťti,
kdež se podneš 8 welčkau pobožnostj ctj.

Nožgjmánj.

Sw. Sčǧmmtdj klesl welmč hlUboce, že
lehre Uwčřil, když žeUa geho Utrhč:nj mU doná:
ssela. Wěřte Neymilegssj! že Uikdo tak sna:
dno nrpoblaudj, .gako ten, kdož lehkowěrný
gest. Co gsme slysselč, zwlňsstě směřuge:lito proti
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kobré powěstč blčžnjho, nemúme tak snadno za
prawdu mjtť, ledabychom se gťstoty bylť doma:
kalč. Kdyby každý hned se mčl odsaudčti, když
se obžalUge: kdo by byl asi z miš newčnen?
Bohnžel,blťžnjho pomlanatť a pofuzowati wr:
sslo gčž wr zwyk tak, že žč:dné wěci tak pčlnč
neposlanchúme, gako núřku. Běda tomU, kdož
naťkmxtšho odsUngr, newwslyssew prwé geho
odwodu; ba bčda tomU, kdož osprawedlňUge bez:
božného i kdož odsnzuge sprawedlčwého. (Pťjsl.
17, 15.)

Po hřjchušhledal toho prade sw. Stǧ:
mnnd; a wssak takě wsse to zlé co lehkowěr:
nostj w podezřenj spúchal pokčxnjm č gčnýmč
dobrýmť skUtky naprawitč hledčl. N protož py:
key se každý, kdož Sčǧmnnda w hřjchu něcsle:
dowal, Uwaž křčwdy, kteréžgsi blčžnjmu podobnč
Uččnčl, a pewnč U sebe Ulož, že buďaUcnč než
koho odsaudjš, také ǧeho osprawedlněnj wyslech:
Ueš. Naklonjlč se Ucho k žalobnij, mUsj se
také Uaklončtč k obžalowanémn; saud pak nemeer
býti stranný. Kdož rč:d poslaUchú nařknutj, ten
se rúd kochčc w legm:.

Kdož rychle wěřj, lehkého gest srdce a U:
menssen bnde.

Nr každému slowU wěť. Nčkdo klesň ga:
zykem, ale ne z aUmysla. (Sčrachx19, 14 16.)

Ne ke wssechnčm řečem, kteréž mlnwj lčdé,
pťčklňdey srdce swého. (Kazatel. 7, 28.)

leož od srbe ústa neprawú a rtowé Utr:
hawj ať gsau dalefo od tebe. (Pťjsl. 4, 24.)
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Opleť Ussčswé trnjm, neslyš gazyka zlébo,
a ústům swým Uděley dwéťe a zúmky. (Si:
rach 28, 28.)

,Modlčtba.

Q Bože Qtče, Ty gsi dúrce wsseho do:
brého! thledni na mne, na bjdného hřjssnjka,
ktcrýž U Tebeo milost žebře. Ty wjš, o. Pane,
že rúd gfem na pomlUwy blťžnjho pozor dúwal,
wjš, že gsem grg rúd brécwal w podezřenj. Qj
odefť, profjm Tě, odpusť mi toto prowčnřnj
pro gméno swaté swé! nahraď bližnij mémn
stonúsobněe w čemž gsem mU Ubljžil, srdce mé
Utwrď, aby bUdaUcnč k takowým wčcem se ne:
chýlťlo, nobrž wsseho podezťer na wždy prosto
bylo. J o to prosjm, Pane Božr, propůgč mi
na přjmlUwU sw. SiǧmUnda tu milost, aby
saUd můg bylsice wždy sprawedlčwý, ale č mi;
losrdný, tak abpch č gú nřkdy mčlosrdensiwj U
Tebe nagjtť mohl skrzeuJežjsse Ksista Púna na:
ssěho. Ymelt.

anessnjho dne swětj se také swátek: W ijé sw. mu:
čcdnjku: Saturčna, Neopola, Germana a Célestma. Tamtčxž
sw. Y)řučednjků: Eluperia a Zocď, manželfrš geho, Cyrtaka a
Theodnla, spnů, fteřjž jpod Hadrčanem trpěll. Téhož dne sw.
Wmdemtala, btskUpa a mUčednjka; w YbUlč w Spaňheljch sw.
SckUnda, bčskUpa;we Florcnct sw. ?lntomna, btsknpa, zákona
fazatelského, swatostj a Uměnjm slawného. a m. g. sw.
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Tentýž den :

Žiwot sw. Nthanasia,
patrčarchy Wexandrčnského.

Neystkwělegssj okrasa a neyprwněgssj podpo:

ra a zasstčta cjrkwe katolčckégest bež odporU swého
časUsw Nthanasinš, oněmž sw Řehor Nazčanský
prawj: že chwaljli Nthanasia, že chwalj ctnost
famU YthanasiUš se narodťl z rodččů Urozených
a welmť bedlťwě byl wychowan Wýbornými
wlastnostmč dUcha i srdce gsa nadčxn, lehce se
wssrm wčdčxm UaUčtl, a zwlčxssť prospčl w bo:
hoslowj a w pjsmech swatých, w kterýchž Uad:
obyčegnaU žbčhlost mčl, tak že Učgen tagemstwj
wjry pronťkl, ale č žčwot swůǧ aUplUč dle zé::
koUU Púnč spořčxdal. Wčda sw. Ylerandr pa:
trťarcha Ylerandrčnský thbanasia takto si počj:
natť, zaradowal se welčce, a aby mU na wrch
dokonalostč pomohl, pčstowalho welmi bedlčwč.
K tomU konci mU powolň na anssť k sw.
Antonjnowč sr odebratč, a od Uěho se Uččtť,
gak lúska k fobě samémU se Umrtwuge, a gak
dUsse š Bohem tťčba i we wer swčtském
nrnstčxle objratť se může. NthanasiUš se naU:
čil pod péčj mUže tak oscheného, gako byl
sw. Nntonjn, brzo křefťanské dokonalostč, dUsse
geho se zakotwťla w BohU, a Bůh ofwitjl roz:
Um geho a Utwrdil wůli, že napotom neǧen
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aUstně,aleč pjscmně blndy kacjřůš welčkýmprospč:
chem wywracowal a potjral. Nawrúlčwssjho se z
ansslčpřčgal sw. Nle„randerdo stawu duchownjho.

Tcnkrase powstalNrčuš knčz Nlrrandrinskú,
protť cjrkwč katolťcké, kterýž nadUt gednak lč
chým mUdrcským Umčnjm a gednak zaslepm
mrzkým hnčwem, že se ncstal biskupem w Nle
randrii, w ssjlenostť swé Uččl, žc prý Syn
Božj, Ježjš Krčstuš, nenj nebcskexmlthč w
podstatč roweň, nýbrž že gest gen anhým
tworem gako ostatnj tworowé, awssak tworem
dokonalegssjm; to gest: žr od wěčnostč Bohem
nenj. Nčkoli se bezbožný a rauhawú blUd za:
wrhl a zatratčl: trwal nicménč Yrťuš na swém,
a podporowún o“d mnohých a giných swrdených
mUžů, rozssjťowal swé kacjřstwj tak welčcr, že
roku 328 obecný sněm do Nťcci swolún býti
mUsil, na ktrrémž fc wjra prawčl karolickš mčla
wyložťti a Utwrdťti; blUd pak Yriúnský zno:
wa ohlédati a zawrhnaUtč.

Sw. Nlerandr Ubjrage fe na fnčm, wzal
?lthanasia š sebau, do gehož hlubofě Učenosti,
bystrého wrčpU, neljčené bohabognosti a neob:
lomné srdnatostč welikau naděgi sklňdal. Ylha:
Uasiuš Uebyl tenkrúsc ani 30 roků stúr, ale
š takowým ostrowtčpem odkrýwal blUd Yriůw
a š takowau důkladnostj dofazowalprawdy wj:
ry karolické, že blud tento se zawchl, wjra pak
katolickú se krútkými ale rňznými slowy scstawť:
la w tak nazwaném whznčmj wjry Niceyskěm,še

3 ktereš fc modlj knč!žstwa den gak den w brewčářč.
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w kterémž fe Učj, že KristUš od wěčnosti Bo:
hem gest; žrozen sice, ale neUččUčU,thč Uebe:
skémU spolupodstatný. Yrčuš č přčwržeUcč ge:
ho Uechtjce blUdU fc odřjcč, Upadli w tjrkeij
kletbu, Uačež ge cjsař Konstantčn W. že zemč
wypowčdčl.

Po Uěkterém čase podaťčlo se pocblebnýml
a ossemetUým Yrianúm š cjsařem Konstantčnem
se sinjřčtčidůwěru geho si wydobhtč, tak že gčm
powolčl do wlasti se anrátčti. Z Usilowali
zwlússť o to, aby Nrčuš by!w ?lle:andrčč slawx
Uč w dUchoij auřad swúg Uweden. r Sw.
YthaUasiUš , gsa gčž od roku 326 patriarchaU
NleraUdrinským, odporowal gčm wssemožUč,
čjmž YrčaUé Uad mer rozhnčwčmč, stůg to co
stůg, swrhnami grg Usilowalč. J ofočowali ho
U cjsaťe a žalowalč wčcč zcela nepodobné: že
prý Uepřútely cjfaře podporowal, že gedné Bo:
hU zaswčcené žeuě Ucisjlj Uččnčl, že bčskupa Nr:
fenča zabťl, a ruky geho k ččtrúm a kaUžlům
Užjwei a t. d. stať, kterýž se přefwčdččl, že
fe YsbanasiUš křčwč winj, odpjral dlaUho au:
skokům NrčaUů, koUečUř ale Ustawičnýmč žalo:
bamč přemožen, rozkčxzal sUčm do Tyru polo:
žčtč, a co Yrčané protč Ythanasiowč magj, ohlé:
datč l. ZZZ. Nč wřdčl Ythanasiuš, oě gde,
Uičehožzlého siwčdom negsa, přissrl še 68tč bi:
skUpy Egpptskýmč do TyrU. Me gak wessel,
i hUed, co na Uřho črkú, mohl pozorowati; Ue:
boť mUsil proti wssemU prúwu gako zločiUec
stútč, an ostatUj bčskupowé srdělč. Nepřčctelé,
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geho bylč žalobnjci, byli také faUdcowé; ačkolč
prúwomocnostč žčxdné kněmU nemčli. J winili
ho neyprw opět, žr gakési ženě núsilj Učťnčl, že
bťskUpa Nrsrnča zawraždčl, a knězi Jschyrowi
skrze Makarča kalčch rozbčti a oltúř wywrčxtčtč
rozkč:zal. Yčkoli hanebné tyto lžč YthanasiUš
makawě wywrútil, nic ménč trwali Nrťané na
swém, ďsadčlč ho š bčskUpského dústogenstwj, a
snad by ho také byli roztrhalť w hnčwU swém,
kdyby se nebyl aUtěkem zachowal. u Dč:melč
nňrxlžčwostč wznčk: stčxwňme se slepj a hlUssj k
mluwenj rozUmU, podobagjce fe dčwokémU a
bezuzdnému konč k propastč pňdagjcjdml. dPod
tebaU bUď žúdost hťjchU a ty panowati múš
nad njmae. (1. Mogžj. 4, 7.)

Wida YthansiUš toto wsse bezprčij, ode:
ssel do CařčhradU, a hlrdal pomoci U cjsaťe.
Zatjm přeložťlč nč:rnžčroj bťskupowé sněmz Tye
rU do Jrrusaléma a Ustanowčlč se na tom,
Yrča do cjrkwe opět přčgmaUtč. Zprawen gsa
stař od Ythanasia o wssem, což sr gen dčlo,
powolal bťsleUpydo CařčhradU, aby se zodpowj:
dalč, z čehož bylč naťantť. J bylť wyslúni k
tomU leonci někteťj nryobratněgssj a neyossemeta
něgssj mužč, kteřjž k starým žalobúm tU gesstč
pťčdali: že YthanasiUš hrozil zabrúnčti, aby bU;
daUcnč obilj z Nlerandrče do CaťčhradU se do:
wúželo. Tato žaloba nemčnula fe š žčxdaným
nňsledkrm; neboť Konstantčn rozmrzew se, wU:
powčdčl Ythanasia beze wsseho wyssetťenj do
TrewčrU, kamž se Ubohý biskup také bez odklax
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dU wydal. Trewčrský bťskup, sw. Marťmťn,
a sčlm Konstantin mladssj, těch zemj wlčxdař,
Ugali se 8 ochotnostj wyhnaného, wsselikau slu:
žbU mu prokazugjce.

Nynj bylť Nriané U cjle, Nthanasiuš byl
swržen a w daleké kraginy wypowězen, a 8 njm
klesla na wýchodě neypewnčgssj skala na kteréž
se aUtoky Nrianů proti wjře katolické lč:maly.
J nrstúlo nynj Nrčowč nťc w cestč, a protož
chtčl také slawně do cjrkwe w Caťihradč Uwe:
den býti. Průwod se giž ke kostelu hmxl
Llriuš pro potrebU se odstranťl Čckalo seana
nčho, když ale dlauho nekpřčchazel7podjwalo
se po nčm; nalezen wssak gest mrtew, stťewa
geho whbčhla z nčg núsledkem strassné anpla:
wčce. Patrný trest Božj! stař se nad tjm
žasmnssiw, chtčl prý Nthanasia opčt do Yle:
randrie powolati; ale smrt ho w tom předessla
rokU 337. Sonowé geho Konstantin, Kostan:
ciušp a Konstanš powolili sice Ythanasiowč na:
wrútiti se do biskupstwj geho; ale Nriané před:
zwjdagjcez toho welkaU zkčsz blUdu swémU,
osedlali si Konstancťa, osočowali nenňwidčného
biskUpa tak dlaUho, že prý gen samý nepokog
plodj a ruznťce, až gim cjsať powolťl, na geho
mjsto giného muže dosadčtť Nthanasiuš sr odebra
na to do Řj ma a osobně hagil prawa swého
před papežem sw. ZUliem r. 340. Preswčd:
čiw se swatý Qtrco geho newinnostč, naléhal
Ua Konstanse, aby womohl, by se opět smčl
do Nlrrandrie nawrňtrti. Konsťanš se Ugal
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skUtečnč pronúslcdowaného bisknpa, a pťmUtčl
k tomu také Konstancia, že na rok 347. cjr:
kewnj sněm byl swolein do Sardiky, do města
w Dacii ležjcjho, na kterěmž sr poznowU ztjž:
nosti Nrianů protč ?lthanasiowi ohledati a wh:
ssetřiti mčly. Tento sněm otcwřcl sice Konstam
cčowť oči tak, žr prohlednůw mrzkau ossemet:
nost a aUlifnost Nrianůw, Nthanasiowi se na:
klonil, a proti wsselileým nepřútrlům húgitč ho
sljbil; ale Yriané wydobylť si w krútkém čase
opět starau prjzeň Konstancla a po smrtč brat:
ra Konstance (ř Zčxo) také ho nawedlč, že
wssem biskUpům přjsně přikúzal by Nthanasia co
muže nrpoleogného a swarliwého z cjrkwe wy:
wrhli, což také na sUčmUNrelatském rokU 354
gednak z dobré wůle, gednak ze strachu Učinili
LiberťUš papcž, kterýž po fw. ZUliowč w Řj

mě sedel, húgil wssemožně Nthauajla, a ktomU
cjli swolal nowý sněm do Milcma r ZZZ ale
š welkaU sskodau: neboť srdnatřgssj biskUpowé
Lucifer Kalaritanstý, EusebiUš Bercrllenský,
Dionysiuš Milanský a po nčch súm papež Li:
beriUš a HosiUš KordUbský, sťoletý stařeček,
byli do bjdy wyhnúnč; slabssj ale wssickni hrů:
zaU a núsjljm se dali přťnUtťti, že w odsauzenj
a zawraženj Nthanasia swolilč. Na stolice kato:
lických btskupů dofcdali Uij biskUpowé Yrian:
ským kacjřstwjm nakwassenj, a na mjsto sw Nt:
hanasia dosazen r. 386 galeýsi Giřj Kappodocký,
mUž nad mer sUrowý a nčxsilný, gehož Ukrutnosti
NthanasiUš gen š těžj Ussel. PaUsstč Llegyt:
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ské bnlč sw. bčsknpowi po pučt lét domowem,
a wssak anč zde dostatrčné gistoty nemage, z
mjsta a na mjsto Utjkasč mUsil: neboť byla
cena na geho hlawu whsazena, a zčskUchtčwj
žoldnéťč očxtrúlč po nčm na wssech stranč:ch.

W tom hrůzném čase, kdež takmčř ode wssech
opUsstěn bhl, sepsal mnohé Učené knihy, w kte:
rýchž lčd prawé wjřr wyUčUge, blUd Nrsanský
wywracugr a podstatnýmč dňkazy i Učenj Krč:
stowo i swé gedněmj zastúwéc a heigj.

stař JUsťan, kterýž po smrti Konstancča
361. wlcidn nastaUpčl,powolčl wssem, pro wer
wyhnaným bčsknpům domů se nawrňtčlč. Té
swobody použčl takě sw. NthanasiUš. WracUgj:
cjbo se ijtalč Merandrčnsstj slawně gako nč:
gakého wjtězr; i zdčxlo se, že mu wrssleech
Egypt wyssrl waustrrty. Množj lezlč na stťechy
a na stromh, aby Uzťelč mťlcička swého, a kaž:
dý držel se za ssťastného, paklč byl od nčho
zastjnťn. Drahné množstwj modlňřů obrčxceno
pčč té pťjležčlostčna wer. Kdnž se o tom do:
wřdčl cjsať Jcllťan, přjsně naixjdil Ntbanasiowč:
aby hned Nlerandrči opUstčl; wčda pak že mě,
ssťané celaU dUssj na nčm ločgj, rozkeizal ho
tagnč zawražditč. Qpčt mUsil sw. ldčskUp na
aUtčk fe dúti; pťrdzwjdage wssak krcitké té baU:
ťe trwňnj, prawčl k Ylerandrinským, tčsse gsch:
:To gest gen mrčxček, ktcrúž brzy zagde,eč a seťd:u
naj na loď plawčl fe po NčlU do Thrbatdy.
Hchlmann, kterýž ho žawraždčrč mčl, pustil
sc i hned za njmz Wčda NthanasiUš, že nc,x
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přatelům Ugjtčnelze,rozkazal loď zpěl obratčtč,proa
tčwnjkům swým w aUstrety, a prawčl k swýw
pratelům, řka: xUkažemc, že ten, kterýž naš
ochraňUge, mocněgssj gest, než protčwnjcč nassj.e
Když lodj fr potkaly, tňzal fr heytmalt, Nta
hanasia Ueznage, zdalč NthaUasia newčdčl.? a
daleko:lč by byl? Naťež odpowčdčl swatý Nx
thanasiuš: xWčdčl gsem grg, a nenj daleko.e
Načež se každý swau cestaU dúle Ubjral; heola
man do Thebačdy, YthanasiUš do Nlerandrče;
kdež se ale dlaUho zdržetč nesměl, a trprw roe
kU ZČZ. po smrtč ZUlčaUa cjsaťe opčt zprčle
swého bčskUpstwj Ua se wzal. NcistUpce JUlču
čmůw, Jowčan, horlčwým gsa katoljkem, hécgčl
swatého Ythanasia gak protť pohanům tak proe
ti kacjřům Yrčanským kteřjž se marnř nama:
halčč geho také protč swatémU mUžč tomuto
popUdčtče Ga se dobře na nčho wyptale oda
powědčl gen gedenkrúte, když opťt ho poane:
zelč, :on gest prawowěrný, a lčd swůg dobře
wyUčUǧe.eudPrawda sicr,e řeklitčto, :že co
mlij dobré gest, ale srdce geho smeysslj
sspatnč.em de.yž tedy fe samč přčznčewúte,e
prawčl na to cjsař, :že, co mlij a Učj, doa
bré gesť, měgte Ua tom dostč. Bůh tolčko srdc
ce skaUmú, my lčdé mUsime sc slow držetč.e
wulee Panee zpauzrlť se Uepokognj Nrčaně
won Uažýwň núš kacjťe a půwodce bludného Učex
Uj !e .u :Toli ťčnj,e odpowčdčl Zowčan, ))ččUj
tolčko, což každý ččnitč mú, kterýž bdj, abý se
prawú wjra zachowala.e u Zahanbenj pro:
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tiwnjcč museli Umlknautč, uu doněmčlý rtowě
lstiwš, kteřjž mluwilť proti sprawedliwému nex
prawost wpýsse a 8 potUpau.e (Zalm 80, 19)

Jowian cjsařowal gen ofm mčxsjců. Po
geho smrti přessla wlúda zemj wýchodnjch na
Balence, muže w bludu Nrianském si libugjcjho,
a ten opět wylčl wssecken hněw swůg na Nthan
nasia; a prorož grg opčt z biskupstwj wyhnati
rozkňšal.

Kdyby se byl wlécdať města dlc cjsařského
rozkazu zachowal, bylaby se fnad celú obec žbanřča
la. J musil tedy Nthanasia prozatjm w po:
kogi nechati. a co bp činiti mčl, U dwora se
ptčxri. Poslalať také Nlerandrinskň obec k rjsau
ťi posly, prosjc za sw. biskupa. Whanasiuš
boge fe, aby aukladnč w moc wlčxdaťe nepadl,
odsťraniw se z mčsta, po čtyry mčsjce se skrýx
wal w hrobre otce swého. Y skutečnč byl by
ho wlčcdař w kostele pťi modlenj zagal, kdyby
w čaď nebyl Ussrl.

Když fe proneslo, že thhanasiuš z města
ntekl, počal se lčd kwasitť a bauřliwč žčxdal na
wlňdařť, aby biskupowi wymohl powolenj k na:
wrňcenj se. Uslyssaw Balenš o hrozjcj banři
w Ylerandrii, a gessrč horssjch núsledků se bo:
ge, powolil konrčnř ač nerad, by Whanasiuš
do mčsta fe nawrútil. Qd lé doby požjwal
sičxlého pokoge až do fmrti toliko zanepraždnčn
péčj o spasenj fwěřeněho stécda. K tomu cjlč
swolal gesstč roku 869 sněm do Nlerandrie, a
psal Ualosseckybiskupy Yfrické, wýstrahn gim dčxwage
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Uťed aUskoťh ossemetných Nrčanů. Húgenj člčm:
kU wjch: že Krťsťuš Zežjš prawým Bohem
9efi, bylo mU neyswětěgssj prňcj až do posled:
njho okamženj. Y Bůh nafytil ho dlaUhým ži:
wotem a UeUsťUpnéhobogownjka pro prade
a pso quew powolal do wččné slěcwy teprwa
roku 378. dne 2. Kwěrna po 46 letém zpra:
wowe,mj čjrkewnj lodťčky,zmjtané wlnami bluda
arianského.

Gak slawnj bylč skUtkowě sw. Nthanasia
pko wjru katolsckaU Uččnčnč, tak swatý byl we:
sskerrn žiwot grbo. :)W pokoře, dj o nčm sw.
Nehoť Nazťanský, nťkdo ho nepřrwýssčl. Qn přč:
gal ťašdšho tssse a wljdně. Srdcr geho dobro:
tiwě beze zmčny mčlo š každúm nessťastným
aUterost. W črčech grho byla gakňsi moc, ktex
ršš fkdče wssech si podmanila, ale hlUbssjho do:
gmU působsl žťwot gcho. Pokúrčxnj gcho nebý:
walo trpké a chwéllenj bylo neylepssjm ponau:
čenjm; Umčl obě tak spogťrč, že kčxrcinj bylo la.
skawé, gako keirúnj otcowo; a pochwala wčxžnň,
gako pochwala Učsselowa. Qn byl powolný bez
slabostť a. neoblomný bez twrdosťi. W obco:
wčmj geho mohl každý swé powčnnostč čjstť, a
mťUwll:U) působčla geho slowa tak mocně, že
zřjdka kdy byl nUren, š nčkým pčjsně naložlrč.
Každý staw nalezl Ua nčm, coby obdiwowal,
coby núsledowal. u Qn byl na modltrbčxchwy:
trwalý a horlťwý, w postech tuchý, w bdčnj
a w nčnj žalmů neUnawený, laskawý k chudým,
k nčžssjm wljdný; neustnpný, gednalo:li se o za.:
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mezenj neprawostj přednjch osob Ze mnž tak
znamenčtých ctnosťj a welčkých dokonalosťj ode
wssech dobrých lčdj byl mslowan, nenawťdčn ale
od zlých, gest prčrozena wčc, ť radť tomu wjru
přidčcme, že an tčto z geho smrrč se radowalč,
ončno ho oplakúwalť a wtťsknuwsse si pamútkU
gcho do srdcc i ctnostč geho pťlnč Uúslčedlmoalč.m

Nozgjmánj.

Sw. YthanasiUš bhl wčnrn zwelkýchuzlo:
ččnů; a wssak se brčmčl a hcigčl odkrýwage ha:
nebné lži swých žalobnjků a Ukazal qasně ne:
winnost swau Proto ale nelaužčl po mstč, Ue
přatel swých neprokljnal, aniž gčm sskodčlgakým
žpůsobenr Kdyby tobč UčledoUtrhowalanebo tč kťč
wč ze zloččnuwčnčl: ččň gako ččnil sw. Ylhanasiuš:
hag se a braň se, to Bůh Uezapowjdň: nrhledeo
ale pomsty aniž prokljnry swých nepřčctel, aniž
sklčxdeyw srdcč swém protč Učm zússť: Uebo Búh
súm chce mstčtelem twým býtč, an dj: xeMnč
pomsťa, gčlť odplatjm časem swýmc (4. Mogž.
ZB, 35.) Tré gest, což si Bčch pro sebe zadržel:
Přednč saudčtč aUmysl a mysslenj lčdska, (Jan
5, 22): druhe, Uepostaupčtť chwaly a slawy
swé gčnému(Jsať 42 ,.8) a tťetj,pomstU wzjtť
Protož se mčg na pozorU, abyš gedno aneb
druhe gemU neodgal a to tjm měnč, an gesť

to possetčlosťta neywětssj Ua nepťjteli pomstuwyhlédawati Čť snad maudré gesť, rann swé
chtjtč hogčtť cťzjmť ranamč? Gest lo maudré



454 Kwětcn. ,

swé sstěstj zakléedati na zkčxzebližnjho, aneb swa:
tost swaU na žatracenj bratra swého? Gakú,
mlUw, Užitekti přinefe pomsta? Či fnad newjš
že urazjš:li bljžniho na tč!e, že dussč swé fmr:
telné rčmy zasazugrš? newjš, co psčmo w pjs:
mech swatých: Ze kdo se chce mstjtč, U Pčma
nagde pomstU a že hťjchy geho k pomstč za:
chowčx?(Sirach 28, 1.) Čť gsi snad ty nčkdú nť:
komu neUbljžil, nikdčxgsi Boha neurazil? Y paklč
gsi Urazil, proč si nařjkčxš, gessto hřjssnjk gsa
zaslUhUgeš, aby celý swět proti tobě powstal.
Kdyby Bůh hned a tolikrčxte se byl na tobč
msťil, kdw a kolčkrčxtegsi ho urazčl, giž dčano
byš musil wččným trestem mučen býti; neboť
súm dj: Tauž mčrau,kteraUžměřitibudrte,bude
wč:m zase odmčřeno. (Luk.š, 88) a fw. aposslol
Zěckob hrošj, že saud bež mčlosrdenstwj stane se
lomu, kdož neUčiUilmilosrdenstwj, (Jak. 2, 13)
čeť,eožbychom z pjsem swatých hegno přjkladů
uwéstč mohli. (ll. Krčxl.21, 24; l. Mogž. 42,
21; 2. Mogž. 1, 22; 1:1, 28; SaUdc. 1, 7.)
Gestlčtedy kblťžnjmu nebUdeš mčlosrdným:Bůh
nebudc také k tobě milosrdným; bUdčsslč th se
mstjtč: také on se na tobě pomstjš a naopak
lčxsku twau k nepřjtelť opčt mťlostj odmčnj; ne:
boť prawdomluwný gsa wyplnj, co sljbil, an
dj:PBlahoslawenj gsaU mčlosrdnj, nebo ončmč:
lostdenstwj dogdaU.ee (Mth. 5, 7.)

Nehledey pomsty, ančžpamatowatť bUdeš na
křiwdn spolumčssťanů swých. (Z. Mogž. 19, 18.)
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Nrřjkrh:Gakž mť Učiniltak mU Učinjm:od:
platjm každémn podlé skútkňgeho. (Přjsl. 24, 28.)

Newzpomjnrn na každaU křčde bližnjho
swého, a žčxdnémU nečiň w skUtcjch křiwdy.
(Sirach. 10, 6.)

Gúť prawjm wúm, abyste nrodpjralť zlé:
mU:ale Udrťjlč tč w pra.wé ljce twé, nasaď mu
i druhébo. (Mth. Z, 39.)

Zčxdnému zlého za zlé neodplacUg. erey
se.přcmocť zlémU, ale pťemčchey w dobrém zlč.
(ij. 12, 17. 21.)

Wizte, aby žúdný žcidnémn žlého za zlé
neodplacowal: alr wždycky což dobrého gest,
čiňte sobčwespolrkč wssechnčm.(l. Thcšsal. 5, 15.)

Modlitba.

Q neytčšssj Ježjssč! ťtčrýž gsi, na smrt
weden, neotewťrl ani úst swých, nobrž za swě
nrpřútrly ercč swémU se modlil: o račiž pro:
szme na přjmlqu sw. thhanasia do srdcj na:
ssjch wljti clnost tichosti a lrpřliwosti, bychom
hněw dejce, zlé dobrým pťemúhalč, nepčečxlelo
swé milowalť, a dobře gim činjce, k podobné
lčxfcegr roznčcowali; bychom pak wssickni bra:
trskaU lčxskaUa srdečnau Upťimnostj přrdně na
zemi Tebe oslawowali, pak ale také slč:wy ne:
beskě ančastnč sc stalč. Nmen.
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3.

Nalezenj fw. kťjše.

Po třč sta č che lét zUřila owssem 8
nčkterými pťesičcwkami zlost Židů a pohanů co
neylčtčgč proti wjře křesťanské, a gakoby nemčli
dosti na proncisledowúnj křesťanů posskwrňowali
č mjst gim neyswčtčgssjch. Hrob w klerýž Kri:
stnš byl položen, zanesl se prstj a kamennjm,
a na mjstč, kdež wykaUpexnj člowěčenstwa fe
dokonalo, tam wždělal cj(ař Hadrian chrěcm ku
ctč nestndatébo boha ijského Zupitera a
chlčpné BenUsse. Z té přjčiny netraufal si ow:
ssem žčcdný křefťan tam choditi a se modlčtč,
proto wssak nepřčssla w zapomrnmj mjsta, kdc
KrisiUď wlastnč na křjžč pněl, a kde ǧeho sw.
hrob ležj.

Když se wssak krcw mučednjkú, gak sťarý
TertUllčan prawj, stala semenem kťesťanů, a
když wzdor wssemU protiweUstwj wjra Krčsto:
wa téměť po celém swčtě se roznesla a každý
člowěk wyznati přinUcen byl, že žčxdnčx moc
nad Učenjm Kristowým nrswjtězj: tn Uzawřel
konečnč Bůh w milosrdenstwj swém, cjrkwč swé
oddechU a pokoge popťciti.

stař Konstantjn, přjgmjm Welťký, ač.kolč
gesstč křesťanem nebyl, mčl nic méně křesťano

,U welčké urtiwosti, a byl na ně gako otec



Naležruj sw. křjše. 457

Konstanrťuš ChlorUš laskaw a Uťc protiwného
gim nečinťl.

TU přinUcen gsa wňleěnaU rUkau na Ur:
přjtele swého Malencia do Řjma tcihnanli:
počal, mnohem slabssj gsa, na mysli přemjtalč,
odeďby pomoci a posily wzjtč mčl. W lom
premjtanj padlo mU na srdce: žr ti, kteřjž prrd
njm zprawu obre Řjmskě drželi, nadčgť swau
w modly a čary skladalč, ale podwedenč bywssr,
hanebnč zahynUlč; že ale oser klcrýž lnodlamč
pohrdnmo gedčnému Bohu se klančl, až do
smrti we wssem podnilečmj ssťasten byl. J po:
čal sr tedy le témuž BohU modlťti a o pomoc
ho prosilť, ačkoli newčdčl, cobw to wlastnč za
Boha bylo. N ay! ǧednoho dne, když slunrr
prawč na polowici oblohy nrbeské fe wzneslo
a giž se 8 polodne schylowatč počalo, Uzťerl
znamenj křjže z blesiu fwčtlého Udčlaué Ua ne:
bi a k slUnci nachýleně, a na nčm řecký nčmťš
toho smyslu: ))W tomto swjlězjš!ar Když séem
U sebe na mUsič sformancen gsa, přemeyfslel,
coby widčnj wyzxxamenawati mčlo, přťpadla Ua
nčbo Uoc, a tU widčl we fnach Krista š tako:

wúm znamenjm, kteréž se mU prwé na nebi
okcizalo, a ten mU porUčil, aby sobč podobné
znamenj wwbotowitč dal a š sebaU ge do bo:
ge proti nepřalelům nosil Z poraztl tak wr
sskere nepřatelo swé, a stal fe grdinnm pamxm
a wladaťem nesmerrho mocnařstwj Řjmského
Qd té doby byl leu křesťanům o nmobo nú:
chhlnťgssjm, a na důkaz fwé Uctiwosri kU fw.
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křjžč, kterýž we walkúch nepřéttrlům tak zhaU:
bný byl, zakúzal budaurnč ku křjžč nčkoho od:
sUzowatč, swatčmU pak Makartowť bčskUpowi
ZerUsalemskému, fdyž se od snčmu Nčceyského
r. 825 wracel, Uornččl prawého dťewa fťjže
hledatč, na ktcrémž KrčstUš Pún pnčl.

Také cjfaťowa matka fw. Helena chtčla
z wnuknntj Božjho fwatého toho djla aUčast:
na býti, a proto, ač téměť 80 lét wěku swého
počjtala, nedbagjc na nebezpečenskwj, pUtowa:
la do Jerusaléma. Nle gak zabolelo gi srdce
když uzřela, že swatěc mjsta, na Uichž wykaur
penj nasse se Uskutečnčlo, zhanobenň a modlať:
skými powčramč zneUctčnč: byla, a že se anč
newědčlo, kam se sw. křjž č oskatnj. nčxstroge
mnlxčenj Pémč podčly. Nčkteřj prawťli, že snad
od aposssolů bčdliwč nčkam ukryty byly, na:
zwjre ale w tom se snčxssclč,že dle obyčege Zč:
dowského wsse, co k utrarenj odsauzeného pa:
třčlo, bljž hrobu geho se zakopúwalo, a že tedy
tam fe hlédali mUsj. Tu počal i fw. Maka:
riUš, bčskUp ť sw. Helena se postčti a wřelými
modlirbami Boha prositi, aby milostčwč Ukčxza:
ti rňčil, kde dřewo žiwota ukryto gest. J zgeď
weno gčm, že na témž mjstě, kdež chrččm a so:
cha ku rti oplzlé BenUsse stogj, dřewo křjže se
nalézéc. Na to rozkčxzala cjsaťowna chrčlm ten
nňkladný zboťitč, wykopatč zč:klady geho a prst
a truš odstrančtč. N ay tU se obgewil hrob
swatý i mjsto, kdež ukřižowém byl KrtstUď
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Pan, a nedaleko odeď i tři křjže a hťeby se
whkopaly, gťmiž pťibit bol

Nesmjrna byla radost wssech, kdnž tak
drahěho pokladu sc dohaabali, tjm se wssak po:
někud žarmamilč,an se nrdowědělo gsstotnč, Ua
kterém z těch křjžů KristUš Pňn skUtcčně pnčl.
YU wssak žiwéc wjra mkdč: bez odmťny nezů:
stčxwú, i pomohla gťm tenkrčxte take z rozpaleU.
Na radU totiž sw. Malearčal donesly se leřjže
k gedUé na smrt nemocné ženě, by se qčch do:
tkla. Dotknntj fe dwau prwnjch nemělo žčx:
dného aUčinkU, když fe ale dotkla třrtjho, Uz:
drawťla se nčxhle. Swatý Paulťnuš a Sul:
piciUš Seweruš wwprangj, žr prý lakě geden
mrtwý opčt obžčwnUl, když se ho dotklč kťjžcm
swatým. Kdo gestš to, tU radost sw. rjsaťowny
popsatč, an takro gčstoty nabyla o prawém dře:
wě fřjže; kdo grst š to, hlnboké cito srdce gegjho
wyslowčti i wssech pťjtonmých křesťaUů, widan:
cjch dťewo, na nčmž Bůh a člowěk pro Uasse
whkanper žťwot swůg doleonal.

Sw. HelcUa poslala gcdnU čústkusw. kťjže
i š hřcby synU swémn Konstantinowi, krerýž
ten přestkwostný dar š hlUdokaU UctaU a š ra:
dostj newýmluwnaU pťčgal; drUhaU dala do
kostela, ktrrýž byla w Řjmč pod gménem xaswa:
tého kťjže JerUsalemskéhoe wystawěla; tťetj
ale a sice tU neywětssj složila w střjbrnau
skřjnku, a dala gi sw. Makarčowi bčskUpowi k
opatrowanj. Na pamatku této radostné Uda:
losti Uwedla sw. Řjmska cjrkew zwlasltnj swan

00f,
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tek na den tťetjho kwčtna, pod ncelzwem: :na:
lezenj sw. kťjže.(( W ssestěm sioletj slawil se
gčž swéxtek tento po celém zčrpadu. Gak mčle
cjsař Konstantťn od matky tak stkwostnj dar
obdržel, UložťlU sebe, že na tom mjstě, kdež nalezen
byl swatý kťjž, slawný kostel dčl wystawťti.
Sw. Makarčuš měl wznessené to stawenj wy;
wéstč. Dracťlťanuš wlč:dař kragťny Zčdowské
musil potřebné stawčwo a dčxlnjkyzaopatřili: o
sochy pak mjstrné, o krňsný mramor, o drahé
kamenj, žlato a střjbro č o ostatUj ozdoby po:
staratč se sljbťl sčlm rjsař, neboť mčl kostel býti
kostelem neypěfnčgssjm na swčtě.

W tom kostele byl složen fw. kťjž a kťe:
sťanům nčlbožnúm čaš po čafe k weřegnémn
Uctčnj se podňwal, co se mimo welký pčxtrk
žwlússť stčxwalo na den 14. Zécřj,kterýž to drn
se také žaswětťl pode gménrm: o)Poždwiženj sw.
křjžr.ee K tomU dni přichúzelo do Jerusaléma
dr.ihné množstwj lidj fw. křjži se klanjrjch, :ané
sirr dťewU leťjžr, dj sw. Nmbrož, ale Spasitcli,
kterýž na fřjži tom pro nasse wykaupenj Um:
řel,eč a mnozj také bralť si třjsstččfy z nčho 8
sebaU, ač gak fw. Paulinuš bťskUpUgissťuge,
beze wssj Ugmy křjže.

KU wčxtssjmu oslawrnj sw. kťjže pťsspčl
zwlússtč cjasix HerakliUš. W tom wěkU, to grst
w flj. stoletj mčlť Řekowé a cjrkew křesťanfk.i
neywčsssj protčwnjky na Perssancch, geǧichž krčxl
Chosroeš ll. wypowčdčl rjsařč Řeckému Foko:
wč wognu, a porazčw wogska geho, dobýwal
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gedné kragťny po druhě, a konečně i mťsta Je:
rusaléma sc zmocnťw, sw. brob wssech klenotů
olanpil, mnoha tjsjr lidj pobťl, a osiatnj od:
wedl do zagrtj. W hnUsné době padl také ney:
kražssj klénot řo ruky wjtěze l. 614, ona totiž
siřjbernú skřjnfa, do njž sw. Hrléna ččlst fw.
křjže ukryla a lidU wrřegnč k Ucrěnj dúwati
pornčila, leč z diwněho řjzenj Božjho neopo:
wúžťli se wjtčznj Prrssané gi osewřťti, tak že

pečeri na nč nrpornssené zůstaln. .
Meži tjm čafcm přessla wlúda Neckčho

cjsařstwj na Heraklia, kterýž chrč se zotawiti,
Perssanů o pokog prosil. Hxxdý krčxl dal mU
hanebnaU odpowěd: dPofUď Řjmané Ukřižowa:
nčho člowťka za Boha ctjtť, a slUnci se klančtč
šnjratife bUdaU, že nemohaU pokoge očekciwatť.((
Nad tjmto rauhúnjnx.rozprchlčw se Herakli:
Uš, oprawťl wogska swčl, a w krčxtkém čafe tak
fe nad Chosroem žmohl, že před njm až do
Seleucie Utekl, tam ale od wlastnjho syna Sť:
ror gar, a do wčzenj Uwržén bol, w kterémž
i w mňlo dnech Umřel. .Siroe bogr se o leoru:
nu, Uččnil š wjlčznými Řjmany pokoǧ l. 628,
;agaté na fwobodn propnstťl, a zwlússtř sw. křjž
nawrň:il, leterýž tedy po 14 lelech onět nepo:
erssený do rUk křrsianslých sr dostal. Nčxsledn:
gjcjho rokn, 629. chtřl ho cjsať osobnč na sta:
ré mjsto Uložitť. J odčl se k ré slawnosti ney:
sťkwostněgssjm rauchem cjsařským, a položiw
kťjž fw. na ramena nrsl ho na horU Kalwarťi,
a drúhné množstwj lťdU š njm. Když wssak
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ku brčmč přissiť, ani kroleu dčxle gjti nemobl,
anť ho gakúsi tagnú moc zpět zdržowala. Wssi:
cknť se diwčlč tomu welčce; tu prawťl patriarcha

Zacharťaš cjsařťpo bokU gdaucj: xNozwaž Pa:
ne, zdalč oděw drahý a stkwostný hodj se kU
pokoťe Kristowč, w kterauž on odjn byl, když
křjž na tuto horU nesl. ))WyrozUměw cjsař že
prawdčwú gest ťeč bčskupowa, odložil i hned
wesskeré drahé raucha a wezma na sebe oděw
zprostý, ubjral se na horu boš, a kračel giž bez
pťrfúžky, a tam uložjl sfrz Zacharčč:sse bčskupa
swatý křjž na předesslé mjsťo. To se stalo dne
14. Zúřj roku 699. Ua ten prúwě den, když
od dňwna sw. křjž lidU k weřegnému uctčnj se
d.iwal, kterňžto slawnost, fe tjmto obnowila a
rozssjčťla.

Nozgjmúnj.

Sw. cjrkew mjwala krjž od neydawnčg
ssjch časů w neywčtssj ucrčwostč, a to že Kristuš
ho Učťm“lnastrogem nasseho wykaupenj, swatj
otcowé ale držrlč křjž za zúklad nassj wjry, za
kotew nassj nadčge a za auwazek lúsky Božj.
Z tčch a takowých přjččn stawťla cjrkewx od
Urwnjchdob a stawjaž podneš, křjž do každého
kostela a Užjwú bo, kdykolť swútostj Uděluge
anrb požehnňnj dúwú. J wěřťla tomU swarň
cjrkrw a wěřj až podneš že galeo moc ďúbla se
rožleotala na kťjžčKristowua spasenjodsuď núm
se stalo: tak že nhnj také mohau leřcstané křjže
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sw. pewnau wčraU Užjwagjce mocč ďabla Utéci,
mnohé nessťastnč přjpady od sebe odwrňtčtč, rož7
ljčnč pak mčlostč na dUssč a na tčlr zjskatč, ne:
boť gest křjž wssem nčlm nenprwnťgssjm sstjtem
proti wssemU pokUsser, zwlússtč protč lělesnč
neččstolě a neygčstěgssj obranaU před rossrlikým
hřjchem. :Toto znamenj prawj w tom ohlédu
sw Cyrťll JerUsalemský, hogj nemoci až podneš;e
asw NUgUstin wšbUnge naš k dUwťřrw moc
sw křjže, an dj: :Čeho se strachUgeš,paklťčelo
znamrUjm sw křjže si ozbrogčl9 Neb znanlrnj,
kleréž na čele nosjme gest znamenjm skrze kteréž
fe hogjme a ochpaňugeme.e N sotwa že mocnosti
pekelné znamenj toto Uzřj, pťčdúwčc sw. Jan
Zlatoústý, gčž hrůzaU a strachem Utjkagj. Ztěch
a takowých přjččn býwalo znamenj sw. křjže w
neystarssjch dobúch U wssech kťesťanů w neywčtssj
wěcžnosťi, kteřjž gak Trrtullčan prawj :na čele
křjžem se znamenalč, wychčlzegjce a pťčchcišegjce,
oblekčlgjce aneb obanagjce sr, gdauce do lčxšně
anrb ke stolU, rošswčcugjce, léhagjce aneb seda:
gjcee To když se stawalo za starých, a gak se
řjkawa, zlatých čafů cjrkwe fwaté, pročby dneš
také djlč se nemčlo? Či snad Uhasla w srdcjch
Uassjch leiska k Wykupčtelč nassemu, klerýž na

dřewě ksjžč za naš žčwot swůg dokonal? aneb
gest nam kťjž gako Žčdnm pohorssrnjm anrb
blaznostwjmgako pohanUm? (l Kor 12.3)
Wčřjšli w Krista, nehanbir se znamenjm křjžr
čelo a ústa a prsa znamenatč, gako stařj awčxrnj
katoljcč dčlčxwali, když on se nestydčl na křjži
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za tebe Umřjti, alebrž prácčswaU každsnleaU bUď
lčlesnau bUď dUchownj znamenjm swatébo kťjže

zaoočni a požehney, nebo tak naš k tomU sw.
Corčll JerUsalemský napomjna, an dj: xZnamenj
toto děleyte wždy, bUď že gjte aneb pjgete, se:
řjte anrb lržjte. rostawate, mlijte aneb chodjte,
xlowrm: děleyte ge pri každé praci Nebo frerý
Uleťižowan byl, gest w nebesjch. Qwssem snad
mUsrlťbychom se stydčti, kdydy Ukřižowaný a po:
bsbený w hrobč byl zUstal; teď ale an zmrtwých
wstal nrtřeba nam styděti fe ša geho wjtčzstwj e

eČčUjre ale křjž znameneote čelo a Usta a prfa,
přťpomjnagjce si že wčrjte w Krčsta Ukťižowa:
Uáho, že Ho ústn wyznčxročxte a 8 celým srdcem
a nade wsse milUgrte.

:My kažrme Krčsta Ukřčžowaného,Zčdum
zagčsté poborssenj, narodům Uak blaznowstwj,
ale powolaujm Zidům ť Řerm, Krčsta Božj
moc a Božj maudrost (j Kor.1, 23 2.4)

Qde mne odstUo to, abych se dp črm chlU:
bčl, gedčné w křjžť Pčma nasseho Zežjsse Krčsta.
(Galat. 6 9.4)

Krčstuš smazaw zapčš Ustanowenj, kterýž
byl proti nam i šhladťl grg psibiw geg kfřjžč,
a oblanoiw knjžatstwa a mocuostč, wedl ge na
odťwU zgrwnč, triUmf slawčw nad nčmť skrze
srbe samého. (Kološ. 2, 14. 15.)

J ťekl gemU Hospodin: Přegdi prostřed:
kem mčsta, prostťedkem JerUsalěma, a znameney
ThaU (xie)na čeljch mužů lkagjcjch a žalost magjcjch
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nade wsscmi obawnostmť, kteréž se děgj U pro:
střed něho. (Ezech. 9, 4.)

Modlťtba.

Q Bože, kterýž gsi skrz přeslawně wyna:
lezenj oblažugjcjho křjže zňzraky swého UmUčer
obnowčtč raičil: progůgč,abychom skrz crnU to:
hoto dřewa žiwota, wsselifau pomoc k žiwotU
wěčnémn obdrželi. Klerý gsi žiw a panUgeš š
Bobrm Qtrem a t. d. (Modlútba cjrkewnj na
dnessnj den.)

Na dnennj den pripadá gessté swátek: W Řjmč sw
mUčedekůchxandra papeže Edentia a Theodnla kněšj;w
Rarnřj sw meenela txňrkupaa wmuawače; w Casxlbradesw
mncednjků: Nlelandra wogáka a Zlnronjuy, panno; w The
bařde sw mucednjťů: Ttmolhea a Peaury, manšelky gebo; w
Nfrodisiř w Kariň sw mucednjků Diodora a Rodoptana.

4.

Žiwot sw. Floričmn.

Nad mjru smUtný byl staw kťesťanů, když
se proti nim rjsať DčokleriaU a spolleeidať
Marimidňan po dlaUhé přestňwce wssj silaU
zafadilč, po wssech kragjch ge pronňsledugjce a
hUbjre. Nesprawedliwý a Ukrutný ten Uěclez
byl také dorUčen anťlinowi, wlúdaťť kragčuy
Norické t. g. nmlčgssjl,w Nakauska, kterúž brz
messfúni w nxčxsteBaureakmn, gincik w Lorch,
po křrsianech pňlral, aby ge wedlé rozkazU cj:
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sařského bUď po dobrém buď po zléxn k zapřrnj
Krčsta přčwedl. TU sc rozprchli mnozj, a w
horčxch fe Ukrýwali, ginj ale w počtu aš 40
byli zgjmani a dčwnť mUčeni, až i Usmrceni.

TU Uslyssaw FloriaU wrchnč zprawce
Řjmskébo wogska, prebýwage w Cecči, genž
Uij slcxweZeiselmaUrr, wydal se hned na ce:
stU do LorchU, kdež wjru swaU zťegmč wyzna:
ti chlčl CrstaU polkaw se š Učsterýmčwogaky,
tazal se gťch, kamby hodlalč? klerjž odpowčdčlč:
že od Yqučlťna wladaťe poslanč gsaU aby wed
lé rozkazu cssarského zgjmalť ty, kteřjž by bo
hům občtowatč nechtělč. TU prawil Florččm:
OBratřj proč gčných hleděxle? Chcetelč, gmčte
Ume: Ueboť wčrným gsrm křesťanem, a ay
před wúmč stoǧjm.((j J galť ho a postawčlč
wlúdařť: xeProč gčnýchmcime stjhati, kdhž wrchnj
žprňwce nňš, Floričxn za kťestana se wndč:wci?
quUčlčnUš nxluwil k Učme aUlisnýmč slowy a
k zapřer ho nabjzcl, čxka: wZ co se to o to:
bě mlij Florťúne? Pogdťž a obětUg bobům,
gakož gčx i toroaryssč lwogť, abyš 8 númi žů:
stal Ua žčwU, a nezahmtul wedlé zč:konů cjsař:
ských.e b oToho bohdú! UrUčťUjm, odpowčdčl
Florčún, abych modlčxm obětowal a orotož ged:
nry, gak tč pťikčxžano!c: Když YqUčlčnUš lau
řečj gsa rozborlen, wyhrožowal, že welkúmč
mukami k obělowčxnj ho přsmxtj, neodpowjdal
Florčún, ale powznrsa k nebč žraků swých,
modlťl se: OPaUe Ježjssč Kristr, nadčgr mci
a spaerj neywyšssj wssechw Tebe danaqujch!
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w Tebe danal gsrm a zapťjti Tě Uemohu;
ale pro Tebe budu bogowati a občr chwúly
přinňssetť. Qstřjhey mne prawice Twci, a Udčl
mi trpčlčwosti. Přigmi mne meži bogownjky
swé, kteřjž pťede mnau obrčxtťwsse se, gméno
Twé swaté wyznúwali. Qděg mne, Hospo:
dine, w bjlé raucho sjly Twé, utwrz Ducha
Twého nade mnaU a neodpausstěg, aby ďčxbel
mé smeysslenj pťewrčdtil: nebo rada zlú obklj:
čila mne a býkowé bugnj rozerwati mUr wyhro:
žugj. Nlr th dobrý oastýři! uchop sstjt ochra:
ny swé a ku pomocč mé pospčš, kterýž gsi po:
žehnaUý na wčky Nmen,e

))Co to za possesilost mluwjš, a proč sc
protťwjš cjsařskému rozkč:zn?e túžal se hněwiwč
wlňdař. Načrž Florččxn: :Kdnž qfem w slnžbč
byl wogeUské, klanjwal gsem fe lagnč Bohu
swému, a nemohl mne ďňbel od něho odlaUči:
ti. Trď ale ty owssem moc nad mým tčlrm
nxčxš, dnsse wssak mé se nedotleneš: neboť gedi:
Uý Bůh Uad nj mčx moc. Nozkazů twých bu:
dU potud poslaUchati, pofuď se na woǧčxkasln:
ssj; ktomU wssak nifdo mne nepťinutj, abych
mýdlúm občrowal, smysslrným tworům gčx Ui:
koli klaněti se nebudu.or Hněwem rozpčxlcn nad
tau ťečj, dal wlcidať Floriúna z odčwu swlérč
a nemčlosrdně holemi bjti. Floričm wssak pra:
wil: dleyš widěl, že twých mUk se nebogjm:
zapalhranťci a gčxwe gménu Pčma mébo Zesu
Krista wystaUpjm na nf.e Mezč tjm co leata:
ně rozfaz wleidaťůo na FloriúUowi wykonawú:
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walť, wolal wlúdař ěastčgť: dleětUg bohům,
Floriúue, a gčc tě muk těch zbawjxn!e Florťčm
alr odpowčdčl: o9cx2nj přčnňssjm BobU odět
prawan, kterúž mne až po tUto chwjli žiwčl
a této cti hodna Uťčnil.e Mnohcem UfrUtněgč
byl trdy nxučen, wssak gasna a pokogna mwsl
tjm se lnu nežkalťla, ba ani když osirúmč klč
kami z plerj maso mU srhali, nczasmUssťla se
twať gebo, ano tjm wraUcnčgčdobrořrččl BohU
a tjm horlčwčegčwoznňwal, že křrsťanem gest.

Wida sr Nqčlilčnušpťemožena, wynesl faud,
aby Florčňn š mostU do ťeky Nresi fEmže)
šwržrn a Utopen bylu Florčňn plésal radostj,
Uslyssaw núlrz smrli a roefele se Ubjral Ua !nj:
sto Utracenj. Uwňzalč mU na .hrdlo tčxžfý kň:
jncxn, ale na profbu geho pomodlčri se mU po:
wolčlo. Yš hodčnku modlčl se twáťj na wý:
chod obraiccn ď takowau wraUcnostj, žr žcidný
ž přjromných wogaků dotknaUtč se ho neopowň:
žťl. TU ale přčbčhl gafýsi krwožjšnčwý mladjk,
a pokúraw wogska, že rozkazu wlňdařowa ne:
wykomiwň, swrhl muže Božjho do ťefy dne
4. Kwťtna. Bezbožnjka žasťjhl č hnrd trest
Božj, anť očč mu wytrkly, kdož za padagjcjm
se djwal. Nok Usmrcenj sw. Florčňna. ď gi:
stotau nemůže urťen lxytč, to gexngčsto, žr buď
kU koncť Zho anrb ze začčitfů 4ho stolrtj Umu:
čen byl. Wlny wynesly mrtwol na gednu skň:
lu,p kdež, gak sr pjsse, orrl geg chrňnčl pťrd
drawaU zwčřj a přrd drawým ptartwem, až
fonečnčxgrdna bohabogué žrna gménemBalerča,
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we fncicb nepomenUta bywssj, tagnč bo Unrsla
a na stasku swčm pochowala. Napotom se
Ua tom mjstě wystawčl kostel a poslě,; ť kl.issler
pro Benrdileriny. Když ale od nrpsxňlrlsleébo
wogska zbořen býl, wostawťl ho Llngrlbrrr, bi:
skUp Pasowský poznowu a uwrdl do nčxho žci:
konnjkw sw. LlUgUstina, gčmž až posUd nciležj.
Q zwrleldeni tčbož klčxsstera bljž Lčure lržjcjho
mci Ueywčlssjzaisluhy biskup Pasňwský ermann.
Qrodowein sw. Floričma býwci křesťanům w
porixrbňch grgčch a zwlňsstě w Uebcxšpeěenstwj
obně prospčssné, paklč ho důwčernč o ponxoc
wšýwagj. Z tě pťjččny šagčstě dúmi mibožný
lčd sw. Florčcina na ssrjty domůw swých ma:
lowatť, an wodu na hoťjcj dúm legr.

Nošgjmčxnj.

Na přjkladu sw. Florčúna patrně widťti,
kam br,dchommy také w čaš pokussrnj anrb ga:
kékoli porťeby aUroččssrč swé brčxtť mělť. amKdyž
sc mu hrozťlo Ukrmnýmč mUkamť pozdwťhnmo
očj k Ucbť, žádal š hůry o sle a trpčlčwost.
Kéžbychom mh také sr pčxeswčdčili, žr modlťtba
nč:m powžřy na nryweoš potčeebnčxgrst! Bůh
chce, abychom k spasenj přisslť; chce wssak takě,

qbychom prosilť o potřebnau milost kspasenj.
Clowěk dospčlý Uemůže bez modlčrby spasen býti,
nrbo wygjmage mjlost ku wjře a kU pokeinj nňš
wolaǧjcj, wesskeré ostatnj mťlosti a zwlússť mi:
lost wytrwňnj Ueudčlj se ncim, leda bychom
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wraUcnč o nj se modlilť. Tale aspoň o tom
mlij sw. ZlUgUstčn. N gsaUce my lidé křehcj
a slabj gal se Udržjme bez zwlússtnj pomoci
Božj w stawU mčlostčBožj, gak přemůžrme po:
kUssenj, gak swjtězjme nad hognými nrpřjtely
spasenj swého?! Tčchto milostj sťanemr se ge:
diné modlitbaU aUčastni. Z tčch a takowých pťjčťn
napomjnagj nčlš pjsma swatú tak časio a tak
rúzně k UeUsřúlémU modlrnj. N sw. sUčm cjr:
krwnj Tridrntský twrdj: žr Bůh nčkomn zúkonn
nemožné neuklúdci, neboť bnď núm propůgčUge
tU skUtečnaU a auččnlčwaU milost, bychom gr
držeti mohli: aneb aspoň milostj swaU núš pod:
něcnge, bychom o aučinliwau tn milosť ho pro:
silť a žúdali. :Búh nežúdč: nic nemožného, tak
pronrsli setam otcowé, nobrž pťileeizanjmiswýmť
napoijú, byš ččnčl, seč 9si, a o to abyš žčx:
dal, seč negsi, a Qn pomůže tobě, abyš L to
byl.e (Sczenj 6. kap. 11.

Polřebj gest wždycky se modlitč a neoble:
wowati. (Lnk. 18, 1.)

Modlele sr, abyste newefslč w pokUssenj.
(Luf„ 22, 40.)

Proste a wrzměte. (Jan. 16, 94.)
Bez přestúnj se modlte. (j. Thesal. 5,18.)
Nrkeh sobč pťrkazčli, aby se modlil wždy:

ckp. (Sčrach. 18, 22.)
Bdčre, wssrlikého ěasn modljcr sr, abyste

hodnidgmjmč byli Ugjti tčch wssech wčcj, krerčž
se budaU djti, a stč:tť před synem člowčlea.
(LUf. 21, .36.)
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Gakž gsem zwědčl že ginak nemohu býtč
zdrželťwý, lečby mč to Bůh dal, pťistaupil gsem
kU Pánu a prosil gfem ho. (Maudr. 8, 21.)

Modlitba.

Qtče swětel, od něhož pochčxzj wsselčký dar
dobrý a dokonalý: propůgč mi pro nesmjrné
zúsluhy gednorozrného Syna swého milost usta:
wičné modlčtbo, milost, prawjm, Teťxrustawččnč
o domoc žč:dali, a Uedoansstěg, aby kdy srdce
a ústa Uřestaly k Tobě plnan silau wolatj:
:Q Bože ku pomoci mé wzezťč, Pane k spo:
mahcinj mému pospčš.e: Nmen.

Tentýž den:

Žčwot sw. Moniky, todowh.

Sw. Monika byla ženau pťjkladnau, přj:
kladnau také wdowau, obzwlússtě ale prawau
křesťanskau matkau, klrrciž w horlčwých mořlčl:
beicb k BohU o spasenj shna swčho, BlUgUsična,
wzdychala, až gj konečnč Bňh wyslyssrl. Gj
mčx cjrkew sw. po Bohu neyche co děkowatť
;a neygasUěgssjhwězdu swau, za neyobratnčgssjho
zastawatele swého a bogownjka u za sw.NUgUstčna.

Sw. Monika se narodila roku ZZL. w
Tagastě, w Nfrčce. Co djtko bx)la fw. Monč:
ka se sestrami swými na starost dčma gedné opa:
trné a nčxbožné staťrnč, kterčxž giž také otce ge;
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gjbo bwla chowčnoala, a grdnak proto grdngk
pro stčxsxja mrawy wýborné U rodiny we wel:
ké wéežnostč stála. Šlecbcxtnú talo žcna pcčo:

p wala o dcerussky hospodňřů swých; porliwč kěc:
rala gr, když toho bylo třeba a pčesřowula gc
ď rozumem a opatrnostj. Mčmo čaš gjdla ne:
dowolila gim ničeho, ba ani wody pjtč, chtjc
pťedegjti daremný zwyk; řjkawalať:dNynj chre:
le gen wodu pjrč,xnemagjre wjna w swé mocč;
až fe ale prowdňte a panjmč buřere nad sspj:
žjrnau a nad sklepem, woda se wxim zossklťwj,
a tak nawyknetr wjno pjlť.e Gednale tjmto
wyučowúnjm a grdnak welebnau wčxžuostjfwan
zkrotťla chrčwost amlého wřku a nawykla tak
řjkage samu žjzeň demčútek na zňkon slussnosti,
tale že napotom ne„šxidúwalw, což slussného neby:
lo. Nčc mceně wssak se zmornila Moniky chti:
wost wjna. Ze bpla djwkau střjdmaU posjlci:
walť gč rodččowé obyčeǧnč do sklrpa pro wjno;
než ho wssak do lahwe nalčla, okanssela ho
trochuž čjssr. Nečťnjwala paktoz chutč na wjno,
nobrž z dčcké gakési wssetečnostť, a pťjdawagjc
kmaličkostč, tak daleko to pťxswrdla, že plný
kosljk gednjm daUssfem Umpsla. Gakož ale mč:
lostčwý Bůh U welemaudrostť swé wady a chyby
giných lidj k naprawenj Uassemu obraretť mnj,
a častokrcile obraruge: tak se stalo č žde.
Gednoho času pohcidala fe š Mončkau děwečka;
ď kteraUž do silrpa chodjwala, lak že gj w sU:
rowostč fwé roUU neclnost wytýkala; a UjŽaček
gj psxeždjwala. Mončka Uxuýčjlleňuhlubore ranč:
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na, pohledala na ohyzdnau chybu swaU, a hned
gj pykala a odložila.

Monťka byla siydlťwú a střidmá, poslussná
Boha č rodičů. Dosábssj dosočlých lét, prow:
dala se za Patrčcča, muže gesstě w bludu po:
banskěm wťzjcjho, newěrněho a prchlého. Gemu
flaUžťla nčc méně gako hospodúťč swémU upřjm:
nč a wěrně, ncwěru pak grbo a prchlťwost snčx:
ssela trnělčwč a tčsse, kogjc fe nadčgj, že ljbez:
nýmť mrawy swúmť geg na wer obrčxtj, wjra
alr že ho Učinj čťstým a mjrným. Proto také
neodmlauwala mu nčkdú ani slowem ani st:
tlerm byl:li rožhněwňn, a teprw když hněw se
Utissčl, še wssj mjrnostj aučet swého gednčmj mU
wydáwala, a tjm způsobem swatý mjr a pokog
w domč Udržrla. J stňwalo se, že také gťné
hospodyně k nj přčchazjwaly, sičžugjce si na su:
rawost swých manželů, gegjž znňmfy často na
tčle č na zhyzděné twčaři nesly, nrache, že po:.
choočtč nemohau, gak ona se swúm tak prchlč:
wým manželem w takowé swornosti a mjru
šáwa bútč mťlžr, že ani gediného dne w mrzu:
tostč nestrčij. Těm ťjkčxwala sw. Monika qako
w žertu, aby se Upamatowali, že prowdawsse
fe staly se mužůw swých saužebnťcemi; a proti
njm reptatč, že wěc nedowoleněx; a pak ge
wyUčowala, gaf sama w podobných přjpadno:
sťech se chowč:. Kleré rady gegj Uooslechly,
bnlw gj z tobo powdččno: které neuposlrchly,
lýrainj se nezbawťly. OSlowo fladké rozmno:
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šUge pťútely a UkrocUge nepřútrly.e (Sirach., Z.)
Podobnč wydobyla si Uslužnostj, wytrwa:

laU trpčliwostj a lichostj přjzeň tchýnř swé, o
kterauž gi čeledjnowé Utrhawýmť ťečmi pťipra:
wčli, w takowé mjře, že syna sama prosila,
aby utrhawé dťwky epotrestal, a pohrozila gim,
že každň bolestnaU wezme odwěnu, kterčxž ne:
wťstřUtrhali bude.u xUtrhagjcij tagnč blčž:
nij swěmU, tomUť gsem se prolčwil,e (Zalm
100, 5.) J to se takě na nj welebj, že nik:
dú dčxle nepowjdala, co se gj kdy o gčných do:
nrslo, leda čelilo:lť to k pokogi a k mjru; což
zagisté wýbormi gest ctnost; neboť gest drčlhnč
bezbožných lidj, kteťjž netoliko rozhněwanémU
nepřjtelť dončlssjwagj, což nepřjlel o něm w
bněwU powčdťl, nobrž ť wěci přťdčtwagj, kte:
rýchž anť neřekl.

Čeho swalcel Mončka tak wťele na Peinu
BohU prosila a tak pewnř daufala: stalo se ko:
ncčnč rokU 817; gegj manžel totťž Patriciuš,
obrčxtčl se na wer křesťansfaU, a od té doďn
rtcměla žcidnc přjťčnp na nčho si sťčžowatč, anť
wssecky nectnostť odložčl; a wssak obrátiw se
rla wččnost se odebral.

Když owdowčla swatčx Monťka, snažťla se
wždo ch a ch w křestanských ctnostech se
;dokonalčtč. J chodťla tedy každodennč na Mssť
dwatau, a abo podjl mčla wr weřegných mo:
dlitbúch, a slowo Božj aby slyssela, nezanedbala
lnč reino ani ď wečera do kostela chodčtť. Ča:
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sto také chodčla Ua hroby sro. mučednjků o
přjmluwn ge wzýwagjc. Byla dobrosťwaU ma:
tkau chUdých a we rossem gednčmj neyčisťssj
amnysl dčxwala na gcwo; kdokolč é nj obcoa
wal, přeswčdččl se, že Boha w frdcť nosj. Wssak
bohomilé tyto skmky nebrčmilo gj také o do:
mow swůg pečowatč a zwlčxssť djtky swé Učl:
božnť whchowčtwati. Na nj widěti lze, šeč gest
křesťanskei matka.

Manželi swémU porodčla dwa syny NU:
gUstan a Nadiǧia, a gcrmč dcerU, gcgjž gmé:
no neim neznčxmé gest. Skrze NUgustina, kte:
réhož newyslownť milorsala, byla ctnost gegj
trpce skaussena RedlaUho po narozenj geho
dala bo zapsati mezč Katechnmeny, (s. g mrzi
cwččenre w křesianské rojře, a wyUťowala bo
sama w Uč:boženstwj welmi zčxhy, dlc obyěege
ale tehdťgssjch časů nedala ho grsstč kťtjtť, bo:
gjc se, aby snad mťlost křtu swatého mladťsiwaU
bUgnostj neztratil

J nebnlo obáwanj nabožné matfn bez pťj:
ččny; welmi zahy zbčhl YUgUstťn z cesty kažně,
oddal se chlťpnosti, a w 19 roce Upadl w te:
nata mrškčho kacjťstwj Manicheyskébo. Nad
geho p.idem plakala nňbožnča Mončka mnohem
srdcčněgj než občeygnč matky tělefnau smrt synň
swých oplakawňgj. Bůh rossak pohlédl milostiwť
na slzn a wraUcné modlťtby bohabogné wdowy
a potěssčl gj we snach. Wčdťlať totiž stogjcj
a truchljcj Ua gakémsi dřewěném prawjde ga:
kéhosr mladence ro leskU ď gasnaU a Ufmjwagjcj
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se twúřj k nj přťchňzegjcjho, a ten se tč:zal po
přjččnč lruchliwosti a slz gegčch; ona ale odpo:
wědčla že oplakúwa zkňzu syna swého Nugusti:
na, načrž on gj welel upofogjti se a pohle:
dnautč: žr kde ona gest, bude č fyn gegj. Tento
sen wyklňdal Nugusttn na ten smysl, že matka
bnde, kdež on gesť, totťž že se také k bludu
Mančcheyskému obrňtj, na to prawila Mončka:
xNebulo mi řečeno: Kdež on gest, tam i ty
bndeš; nobrž kdež ly gsi, tam i on bUde,e
kterčxžto odpowěd,. rychle a š gčstolan pronesse:
nča, hlnboce se Yugnsťčna dolkla. Galekolť nynj
pewnčgč daufala pečliwčx lato mňleř, že Bůh
roznm syna gegjho oswjtj, srdce geho obrčxtj
aby opustťw blud, hledal prawdy w luně cjr:
kwe katolčcké: přcdc neulewila w plúči, wzdy:
chčmj a w modlčtbčxch; i prosila gednoho času
gčste,oo bčsknpa, kterýž wjře cjrkewnj wmlčrn a
w knčhňch zčxkona Božjho welmi zběhlý byl,
aby š Nngustčnem o wěcč tě rozprčxwčl, blndy
geho warúrilx, a w prawdč geg wyuččl. Ten
wssak gsa kněz roznmný a zkussený, nrboť sam
dřjwe w bludu Manichrwským wězel odpowť
dčl: Že NUgUstin w mladém wčku swém gest
neučer.llwý a nowolau kacjřsťwj nadmlllú; aby
ale radčgi Boha za něg prosila, žc napolom
séxm chybu lu poznú. Když sc Mončka těmi
slowy Upokogčti nedala, nolxrž hořké slzo wylě:
wagjc, tjm che na bisknpa naléhala, aby gen
8 Llugustinem promluwčl, odpowčdčl skoro mr:
zutě: :,Qdegdť ode mne, syn matky, kterčxžgest
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žiwa, gako ty, nemůže zahynauti!e Na tato
slowa si Monika pozdčgi w rožprawkach swýcl!
8 NUgUstinem častčgi wzpomjnawala, rjkagjc,
že gj znčly, gako bd hlaď š nebe s

Dosahnuw LlUgUstťn29. rofU, mnyslil U
do Řjma se přeplaUtť a ťečnčrtwj tam wyUčo:
wati TomU odporowala Monika wssemožnč,
Uechtjc ho od sebe pusřčti, gebož tak wřele mi:
lowala. J ssla za njm až k moťi, prosjc, aby
bUď doma zůstal, bUď allby gč wžal 8 srbaU.
be sc wssak YUgustťn matky žbawťl, prawil,
že se gesstě tak dlauho ždržj, dokud by dřjtel
gistý erdplanl; ale w noci odplanl do Řjma
sagnč, aniž malka co zwťdřla Nad tagným
odchodem syna swého nařjkala wrlťce oklamaná
mčxteř, z ossemetnostť a UkrUtnosti ho winjc;
než brzy wzala zaš aUtočťsssčkmodlilbčxm, pro:
sjc, aby ho Buh žčwčti a žachowati račil. Ubo:
ba newčdřla, že se gj bljžj doba neyžadančxgssj,
obracenj totčž syna, kteréhož snad che mllowa:
la, než gťné matky syny swé milUgj W Řjmě
Upadl Nuqustin do nebezprčné Uemoci, kteraž
ho až na krag hrobU pťiwedla. Pozdrawčw se,
odessrl do Mčlana, a tam ončowal řečnic:
twj Téhož časU byl w Milanč biskUpem
swatý lebrož be se pťeswčdčťlAugustin,
zdalť Ambrož tak dobrým kažatelem grst, gak
o nčm powčxst hlasala7 chodjwal welmi bedliwč
na kčxzanj geho, kterňž mU pozneněchlr bešbož:
nost blUdů Manicheyských wďložťla, saf že ža:
stydčw se, kacjřstwj to opUstil. W tom čase,
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co mčlost Božj srdce AUgUstťnowo pronikati po:
čala, wznikla w Monice taUha srdečnú po syǧ
UU, grgž w Mčlúně wyhledatť si předsewšala.
Plawba byla nebezpečnú tak, že až plawcům
auzko bylo: ale sw. Monika tčssila gich slj:
bugjc, že bez aUrazU do přjstawU se dostanau.
W Mčlanč nalezla syna we welkém, ale spa:
sitelném zčlrmUtkU, zanagjcjho, zdalč kde ččstaU
prade nagde. To gj bylo welčkau radostj.
Stúlť owssem NUgUstčn trprw gen na kragť o:
brčxcenj swého, ale sw. Monika magjc nadčgi
Ukotwenmx w Boha, danala, že wsse fe napl:
nj, cokolč gj sljbeno bylo; a protož také k synU
řekla, že daufčl w Krčsta Ježjsse, že ho dřjwe,
než Umře, wčrným katoljkem Užřj. Qd té do:
by chodčla mnohem pilnčgč do kostela, aby se
kčxzanjm swatého Nmbrože w nadčgť swé wždy
che posilowala, a w pobožnosti se wždy ch
roznčcowala.

Sw. Nmbrož pošnal brzo welikaU cenU
sw. Mončky a často blahoslawil sw. AUgUstina,
že mU Bňh takowan matku dal.

Po dwaUletém messkúnj w Milčxnč do:
čkala se konrčnč sw. Monťka té doby, Ua njž
se po celé žčwobytj tčssila, té doby prawjm, w
kleréž Bůh milostiwý srdce NUgUstinowo obrú:
til, a do lůna sw. cjrkwe katolické grg Uwedl. Au:
gUstčn a Nlčpiuš wyprawowalč sami sw. Mo:
nčce, gak podčwnč Búh gegčch srdce obmčkččl,
že trď č blUdU i wssemu nepořúdnému žiwoby:
tj wýhost dčlti a služebnjky Božjmi stútť se
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chtěgi. Monika těssila se z toho nad mjru tU
zaplésala, wšlebjc Boha swrchowaného, a djky
nensrdečněgssj mU wzdčlwagjc, genž gj wčlssj
milosti propůgčil, Uež o kteréž w plúči a w lkú:
nj prosilč se opowažilaebed té doby neopu:
sřila che fyna takměř po druhé zrozeného. Ge:
ho horliwost w dobrém wynahradila gj wssecka
minulčx a w trčxpenj i w bolestech přežila léla.
Potěssenú nad milostmi, kleréž Bůh synu grgj:
mn propůgčtl, starala se Monika i o nčho i
o přčttely geho, kseřjž se k němu přčdaly tak,
gakoby nčxš wssecky zrodila, prawj sw. NUgU:
stin, a slaužčla núm gakoby wssech nčxš dceraU
bnla. Zagisté od té doby zakusila snad ty ney:
slastněgssj a nrypěknčgssj dny w žiwobytj swém;
a aučastna gsauc wssech rozprúwek přňtel swých,
gewila we wssech wěcech hlnbokých Uměnj, nadsse:
njm Božjm nadobyěegnau zběhlost. Tak k. p. pra:
wila gedenkrale: dan kdossťastčnbol, musjdo:
bro chtjli a ge mjli.u Kdyby člowčk wsse zbo:
žj pozemskě měl a ugčstěň byl, že mU Uikdú
wzato nebUde, předc nrbude nikdá auolně fpo:
kogen. Ten gediné skulečně gest ssťasten, kte:
rýž fwým srdcem wlčxdne, a pokog dusse zacho:
wúwč:, kterýž po wččném zbožj po Bohu a po
blaženosti nebeské taužj. w Gč: nrpochopugť,
gak člowčka nUzným nazýwati můžeme, gemuž
che nešchazj, než toliko zlato a střjbro:a proč
ne raděgi loho, klerémuž prawú maudrost chybj.e

Po nčklerém čase chlčli se wssicknč opět

do Nfriky přestčhowatč. Giž bylč w Ostič na
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aUstj Tibery, fdcž na loď wstaupitč chtčli, an
Monika se roznemohla a w Peinu usnula. Ge:
gj poslednj dny a blažené aUmrtj popisuge sw.
Nugustin w 9. knize swých wyznčmj asi takto:

Když se den přčbližowal, že z tohoto žiwo:
ta mčla wnkročitč, stalo se že gsme sami,gá a
opna na oka podepřeni stúli, odkuďž se dala
přehljdnautč zahrada toho domU, w krerémž
gfmc se Ubytowalč. Boloť to w Osťii na Tč:
beřc, okdež gsme se wsseho po dlauhé a obtjžné
anti ode hlUkU wzdčxlcnj k odplutj cbystali.
N tu wznifla mezi nňma ťeť milostnú a pťe:
sladkú o blaženosti budauqho žiwota, o Bohu
a o weliké ceně nassjch drahých nefmrtelných
dUssj.ce Potom prawila Monika: wCo se Umr
týče, sUnU! w tomto žiwotč gčž se netěssjm ž
ničebo. Newjm, co bych zde gesstč dčlala a
proč bych zde bnla, an se mú rana ro tomto
swětě giž wnplnila. Pro gednu wčc gsem si
žčadala trochu žjti, abych tebe spatřila co kato:
lického křesťana; Bůh mi to propůǧčrl u wětssj
mjře, neboť wťdjm, že qsi opowrhm:w pošem:
skau blaženostj, slUžeijkem Geho se stal. Co
zde dčlčxme?(eu?lsi po pětť neb Uěco che dnech
rošstonala se na hlawničku, wyprawuge sw. NU:
gUstiU ťčcle, a w té nemocť upadla gedenkrčxte
do tčžfč mdloby, a na frňtký čaš byla brz selxr.
My přiskočilč; ona wssale zpamatowawssi fr
pohlédla na přjstogjcj, gako se túžjc: dee
gfem byla ?(e A widauc nč:š šúrmutkrm skličrné
prawila: xPochowúte žde matku swau ?a Můg
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.xratr prawčl cosi, že si přňl, aby neUmťela w
cizčnč, nýbrž we wlasti, gakoby to bylo nčco
potčssitelněǧssjho. To Uslossewssč, aUžkostně na
nřho poblédla, gako ho kňragjc, že takowé wč:
ci smeysslj, pak obrútjc se ke mnč, ťckla: :pSlyš,
co mlij!e Brzy na to prawila k nčxmobč:
ma: :aPohřbčtč tolo tčlo kdr koliw; a starost
o nčg žúdnau ncmčgte, to gedčné wěeš profjm,
abystr na mne U oltčxře Pčmč, kdekolčw bUdete,
pamatowali.(( To řekssč,gak mohla Umlkla, nr:
boť nčmoc gegj zmč:hala se.

YUgUstin welebě Boha, obdiwowal múteť,
ana w dokonalosti tolik prospjwala. Neboť
prwé starala se welmť aUzkostliwč o pohťeb
swůg, a přč:la si wedlé manžčla swého pocho:
wúna býti. J w Jtalii mlUwila o tom; trď
ale přcd smrtj zccla důstognčgi fmčysslrla, ba
řřjwe Uež se rožnemohla, rozmlanala 8 nčko:
lika pťč:tely, gak welikci dobrota smrt gest, a
tcižúna, zdali se nebogj w takowé wždcilenosti
od otcowského domU tčlo swé žanrchatč, odpo:
wčdčla: ))BohU Uenj nic daleko, ančž se občx:
watč lze, že by newčdčl w den saUdný, kde
mne wzkřjsiti.t Dewňtého dne swé nemocč, ma:
gjc 56 lét, odlaUčila se núbožnčr dUsse grgj od
tčla. YugUstin mage 38 lét zatlačil ǧj oči, a
pťemňhage zármmek swůg, š pťijžnými se za
ni pomodlil. Nynj dal za ni msse sw. obč:
towati, a pochowaw gi, při Mssi swaté, gak
byla ž.idala, Ua ni pamatowal.

Žčwoto Swalých. ll„ 21
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Nozgjmúnj.

Sedmnúctelét wzdychata, plakasa a modli:
la se sw. Mončka, než se toho ladostného okam:
ženj dočkala, že syn gegj Nngustin milostj Bo:
žj proniknut, blud Manťcheyský zawrhl a ži:
wot swůg, wsselikým hřjchem posskwrněný očť:
stil a na:rawil. To budťž útěchau wúm ro:
dičowé, kteťxž bez swé wčny měete děti žheyra:
lé a prostopassné. ReUmdléweyte za obrcicenj
grgich se modlťlť, aniž přestč:weyte na gegťch
naprawenj neustč:lepracowati. Grli wynasna:
ženj wsse teď marné, snad časrm swým owoce
ponefe. Nezanrǧte nad spasenjm člowěka, třeba
neyhorssjho: neboť poknď žiw gest a dýchčx, gest
pautnjkem a dneš neb zjrra nagde cestU k ži:
wotu wedaucj. Co se po gedenkrčxte a po
dwakrčxte nepodaťilo, podaťj se snad po tťetj;
:akažte gen UeUstcile slowo, nabjšegte w čaš a
w nečaš, trrfcete, proste, žehřrte we wssj tr:
pčxlčwostia Učenj.e (ll. Tim. 4, 2.) Zůsta:
nelč ale snaha nasse powždy galowú, neklefeyte:
odměua wasse nemine wúš, protože Bůh pťi:
kňzal opéči mjtče o blčžnjho (Duk. 10, ZZ) a
nikoli Uzdrawiti ho, a nčxsledrwně odměňuge
dodraU wůli a nikoli skutek, nrustčxlaU fnahu
a Uikolč aučťnek, gakož sw. Pawel toho potwr:
zuge, an dj: ože gedenkaždý odplatu wezme
podlé swé prčxce.er (l. Kor. Z, 8.) Wy ale,
kteťjž samč gste Břjčťnau, že zheyraly a zkazily
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fč dčsi wasse proto: že gste ge přewrčxcrně wy:
chowčxwali, zlý přjklad gim dčxwali, mjsto do
kostela do hospod wodčlť, mjsto modlisby kljtč
ge Učilč a t. d., wy fe třešte přrd bUdaucjm
saudem, kdež sau;en bUde gedenkaždý podlé skut:
ků swúch.e (dew. 20, 12.) a kdež žěcdšny bU:
daU dusse synů wassjch z rUk wassjch.

dTrpčliwj bUďte bratřj až do pťjchodU
Pčmě: Ni, orécč očekňwč: drahého Užčlku zem:
skébo, trpělčwč snčxssrge, ažby přigal rannj č
pozdnj.e (Jak. 5, 7.)

deo wj, ncobrňtslčfe a Urodpůstjlf a nr:
žůstawjli po sobě požthč:nj a občti Hospodč:
Uu BohU wassemn ?(( (Zoel 2, 14.)

Modlčtba.

B Bože Neymilostčwěgssj! Ty gsi mne
powolati rúčil, abych wedl dussč bližnjhox swého,
za kreranž Syn Twůg gednorozený krew swau
wylil, abych gi wedl k žiwotu wěčnému. Ych,
gak třesU se, pomnsljmli, že mage býti pťjčč
naU gegjho spasenj, statč se mohu prjččnaU ae
gjho zatracenj! Q potčš mne, Qtče Urbeský!
potťš nme w aUzkostecldpostaweněho, a na oro:
dowč:nj swe Moniky rozmn můg oswěť, cobych
činilč měl. Udčl pak č blťžnij měkého srdce
pro Twůq swatý zčxkon, a obrať nolm geho na
cestU dokanlosti a wssecko geho mýsslenj, řečč

212:
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a skUtky, tak řčďa z:oranmg,d abychom na saU:
du wččněm před TebaU obstč:li a do wěčné
radosti wegjti mohlť. Skrze Zežjsse Krista Pú:
na nasseho. Ymen.

Dncssnjho dne swčtj sc také fwátek: W ijé sw. mU:
čcdnjků: Saturina, Neopola, Germana a Célcstina. Tamtéž
sw. mUčednjfů: Ernperča a Zocš, manšelky geho, Coriaka a
Theodula fynů geglch. Tébož dne sw. Windemiala„ bjskupa a
mUčcdnjka; w Ydult we Šoaňhesjch sw.SekUnda, biskupa; w

Florencj fsw. Nnronia, biskupa, swatostj a Uměnjm slawnéhoa m. g. w.

5.

Žiwot sw. Ǧodeharda,
aneb Ǧottharda.

Sw. Ǧotthard se narodil oleolodroleU960
we wsi Nčttenbachu, ležjcj Ua bljku prastarého
Benedčktčnskěho klússtera Nltahrnského (Nťeder:
altach) w Bawořjch. Geho rodičowé bhli po:
ctiwj rolnjcč, a wssak welčcc núbožnj a bohabog:
nj. Giž co pacholjle se rčxd Učjwal. Sw. Ǧott:
hard bol welice tichý, nad mer mrawný a
nňbožný. Nodččowé dali ho do klňssternjš ssko:
ly, kdež si neUnawenaU pilnostj, obzwlč:sstčswssak
neaUhonnaU bohabognostj přjšeň ťwčlžnost wssech
dUchownjch bratřj wydobhl. Tito UwažUgjce
krčxsné wlastnosti a swaté obcowčmj mladinkěho
Ǧottharda, schwě:liliho Fridrichowi, bťskupo:
wť Solnohradskémll, k gehož zprč:wč tenkrútr
klč:sstcr Yltahcnský núležel, a ten gsa tomu wel:
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mčjpowděčen, powolal ho kUdworU swěmu, a dal
ho dňle ssčUdowalč,a pak, aby fe cjrkewnij
aUřodowňnjdpřčččnčl, brňwage ho 8 sebau na
cesty swé, nčkteré žňležitostč k pořjzenj mU dal.

Když si bratřj Nltahensslj po nčkolika letech
otlharda opět mezčfebaU mjtč přálč, poswčtťl ho

bčskup na podjč:henstwj a poslal ho nazpčl do klčx:
ssrera.Bratřj ho ijtalč š newyslownau radostj,
za kterauž přjzeň fe gim odměňowal tjm, že kohož
mohl, slowy a skmky k bčxznčBožj UowžbUzowal.

Mezč tjm časem dostal klč:sster Nltahenský
za opata Erchamberta, muže wclebněho a doko:
nalého. Trn chtěge pončkud klšslau kúžeň klčl:
sslernj obnowčlť, powzbuzowal Gottharda, aby
do klňsstera wstaupil a zčxkonsw. Benedikla na
se wzal. Ǧotthard takowým mužem wybjdnm
wžal skutečně r. 990. gesstč 8 nčkterýxni xnla:
dýmč mUži odčw klússrernj, mage aš Zl) let, a
w krčltleém čase stana fe wzorem dokonalého zčx:
konnika ť ostatnj bratry podobnaU horlčwostj
ku kčxzni klčxssternj roznjtťl, tak že mčlo bylo,
podjwari se, gak se wynasnažUgj na rorch do:
konalosti rřesťanské dostati. Erchambert raduge
se z tčchto wčcj Ustanowčl Ǧoltbarda ža Uře:
wora, a dal ho od sw. Wolfǧanǧa,.bčskxxpa
Řezenského, na knčzstwj wyswěriti.e::) Gotthard
dyl owssrm tenkrčxte gesstě mlad, a proto gak
se domnjwali k zprňwč klňsstera nefchopný;
ale že byl přjkladem ro slowu, w obcowčxnjaw
e) W Čectdáchsw. parro,nau. Sw. Ǧotbard w Remšt o snšmU

Paocšxkšm sroll,l šgmpml btskuro sw. s)čosreleta za Swatébo
prohlásil. Take se ctj za patrona staweuj fojťrlčl.
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lúfce, U wjťe, w ččstotč: žňdný nepohrdal mla:
dostj grho. (1. Tčm. 4, 12.)

Když po Uěkolťka letech Erchambrrl opatx
stwj složil,a k sanromUěmu žčwotu se nawrč:a
lil, aby zbawen wssech pozemských starostj gedir
Ué Bohu slaUžčti mohl; wložil woywoda Ba:
worský, núpotomnj cjsař Německý, sw.Gťndřich,
tUto poctčwost Ua Ǧottharda, kterýž se wssak
wymlanal, doklúdage, že za žiwobytj Ercham:
bertowa se Uesmj opowč:žitť, dosednauti Ua
geho mjsto. Kdož ale Erchambert od bratťj
a biskupů k anrúrenj se w předesslaU důstoge
Uost pťemluwťli se nedal, musil konečuč takč
Golthard rozkažům biskUpů a prosldčxm bratřj
ustaupžtč a w těžký auřad se Uwúzatč, r. 997.

Gotthard žprawowal klússter až do rokU
1005, gsa bratťjm lasfawým otcem a bedlťwým
bospodňťem. Za geho panowúnj wykwétaly w
klč:ssseřeAltahenskám Uměnj, mibožnosti cjrkewx
nj kúšeň. deobowal welikým nč:kladem klú:
sstrr, nakaUpil mnoho kostelnjch neidob a drahých
raUch, okrasslowal núdherně chrúmy Pčmč, žaopaa
třil mnoho knih č k slUžbčxmBožjm č kUčenj nálex
žegjcjch.Tak an po 8 let o slúwU domu P.iuě hor:
lila o spčxsubrasťj swých se staral: ay powolal geg
roleU1005 sw. Gindřich, cjsař, a sw. Wsllčgťš, ar:
cibčskup MohUčský, na opatstwj Hiršfeldskě w
Hasjch, aby tam klesagjcj klússternj kúzeň pozdwjdl
a Upewnčl. Kleslau kúzeňUaorawčtč nenj wťc lchk.i,
neboť mňžese smčleřjri o duchownjch osobčtch, kteréž
wznesseného powolčmj nepamčtlčwy w rozmařilý žč:
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wot padly co sw. Pawcl k Zidům napsal:
:Nrmožnč (t. g. welmi nesnadné) gést tčm, kte:
ťjž gednaU gsaU oschrni a okUsili toho darU
nrbeského a učastnjrč gsaU Učťnčni darU DUcha
swatého, okUsilčtaké dobrého slowa Božjho a
moci swěta bUdaUrjho, w a padlť, nn zase obno:
wčri fe kU pokčmž.e cZčd. 6, 4maš)

Co wssak nemožného gest U lidj, možné gcst
U Boha. Ǧotthard Ugaw se zprčrwy klňsstrra
mocnaU rukaU a neohroženau myslj, poťal ob:
nowowati kleslau kňzrň. Neyorw sice Uwňdčl
bratřjm na pamět starě zúkony, pak gim odgj:
mal, což bylo zbytcčného w nčxťadj a UňťwtkU,
a koneťnč rožkéczal pťjsnč slussnýa zprosřý odčw
nositť; tčm pak odegjti powolil, kteťjž zúkonům
sc podrpbťtť nechtčlč. Milost Božj, o leterauž
stčxlc prosil, podporowala ho wůčlhlrdě, a Urom
mťnulo sedm lét, nabyl xklčxsslrrHiršfrldský tak:
mčť z cela nowě twúřnostť, ano mnozj zbralřj
dostalč fe na dosři wysoký stUpeň kťestanskě do:
leanlosiť. Mrzč njmť fe žwlasstč pťjpomjnai sw.
Gyntýť, geden Urošený a na staǧky a zaislUhy
bohatý muž, kterýž na radU sw. Gottharda
pomežjch českých pallstrwnčcký žťwot wcdl, tu

pokčmj za hřžchy mladosti swé čině. Q nčm bude
fe dnr 9. Rjgna grdnati.

Po něktcrém čafr byl Ǧotthardowi laké
klússter w Tegernsee a klčcssterw Kremšmňnstrn
k naprawenj odewždčcn; neboť i tam klrsla kčx:
zrň a bňzrň Božj. J dočkal fe toho potčssenj,
žc řečmč a skUtky a modlťtbamť a slžami grho
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také zde frdce klesagjcjch bratťj fe obmčkččla , a
milostj Božj fe otewťela. Dosňhnuw takto kon:
cr, kU krerémuž poslún byi, Ustanowil wssude no:
wé a dokonalé wrchnosti, kteréž by na dobrý
řčxd dbaly, sčxm ale wežma si swčt w ossklčwost

do klússlera Yltahenského fe nawrě:tčl, kdež ěp:wot swůg w kagjrnosti a w (lUžbč Božj do o:
Uatť obmeysslel. Defet lét strúwil w milowané
tčchostč a saukromnostč a giž wrlice fe šestaral
a ochUrawěl, an r. 1092 gednaU po gilřnj
zdřjmnuw, wčděnj měl, š něhož si bljzkaU smrt
přrdpowjdal. Wťdčl totťž pieefrčlsný oliwowý
sťrom w Učxdwoťj klčxsslrrnjm, pod gehož bug:
nými ratolestmť gakoby fedě čerl. TU ale přč:
sslč gacj mUžť, Urache: že od krále ooslňni
gsau, a o!ťwU ncisilnč whkopňwatč fe gqlč. Když
ale olčwa, čjm hlaubčgi kopali, tjm tUžssj a
hustssj koťeny gewčla, podřezalč gč a epéň sebau
wzawsse odessli. N hle, tu počalo kořeny 8
bugnostj bnciti že celé nč:dwořj množstwjm praU:
tj naplnťlo a lťdé wsseho ncdčxleUla pohlawj při:
chúzelč a kopagjce ge Ua swé role přesazowali.
Než to wťdčnj neramenalo brzkaú smrt swaté:
l!o mUže, alebrž že bUde zlelčxssteragťnam powo:
lčm, a že Učednjcť a bratťj Učenjm geho a oťj:
kladem wedeni, giné wyUčowatč a naprawowati
bUdaU. Což sr i stalo.

Po fmrti totiž fw. Bernarda, biskuda
Hťldšhečmstéúo, roku 1022. žúdalo wrsskeré
duchqwenstwo, což č cjsař fw. Ǧčndřťch fchwú:
ljl, Gottharda na geho mjsto dosaditi. Dlauho
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odpjral pokorný Ǧotthard a trprwa když wr
smich opět poznal, že w tom zřegmč:wůle Božj
gest, swolťw, w neděli prwnj ,adwenlnj téhož
rokU se poswětiti dal, a pak bez průtahU se
bral do swého biskUpstwj.

ll Wypsatť se nedú, ď gakaU horlťwostj a
swědomťtostj nowý biskUp w auřad se Uwčxzal.
Grho bedlčwého oka neUssla ani ta neymenssj
wěc. Než blahoděgného aučťnku neočekčxwal od
přťččnčnjfwého, ale daufal bo od Boha a od
milostč geho, a slňwa Božj a fpafenj swých
owčiček byl gedťný cjl geho namčchčlnj, pro ně
se wsseho odřjci a wsseliké strasti fe podrobťti, ža
těžko mU nepřťchčxzelo.Zeť ale doscihnautť cjle toho
nelze, leč pomocj a přispěnjm dokonalého dU:
chowenstwa: protož swalý bťskUp swčtské č ře:
holnj duclyowenstwo ktomU mčl, aby dokonale
a we wssrch čč:stkňch zč:leony cjrkewnj zachowčx:
walo, obřady cjrkewnj š newwťtssj bedliwostj a
wčxžnostj wnkonciwalo a čtenjm pjsma swatébo
a ginúch proswčssných a užirečných knčh se stčxle
wždčlčxwalo. Pieede wssjm pečowal o dobré wp:
chowčmj mlčxdeže, gelčkož č časnú i wěčnč: bla:
ženost gegj od toho zčxwi,sj. Protož sčxm nessr:
tťil ani pré:ce ani nčxkladu U wynčowémj gegjm,
ale taleé rodťče přjsnč k tomu mčl, aby djrky
swé ď newwčtss,j bedlťwost,i pčstowalč a chowa:
li. uu Mčlšlč swnw, cwčč a shýbey ge ž mlci.
dť gegčch. Mašli dcery, opatřUg tčlo gegťch a
neUkazug wefelé twč:řč swé k nťm. Sirach 7,
LZ. 26. Přikazowal takě, aby w fostelzch wsse:
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cko bylo čisté a krasné aby se wymjrllo, cožby:
kolč k neUctiwostť, k roztržčsosti a k nezbednosti
pťjčinau býti mohlo, doléhal na ozdobenj cldra:
mU Panť a prťkazowal slnžby Božj w gistč
čafy a možnostťconeyslawněgi wykonúwati Slo:
wem don mťlowale gak Zalmista prawj, wokra:
fU domU Panč a mjsto obýwanj slamy gehoe:
(Žalm 25 8) Na wsse toto mUsil wrliký na:
klad wésři, a poněwadž pťitom také nao mjru
k chndým a k chorým a k cizincům sslědrý bUl;
o nťchž řjkawal že gfau žiwým chramem Bo:
žjm, a pončwadž také nlnohé klússsery a kostely
wystawěl, nadal aneb aspoň oprawčl a ozdobil,
newybýwalo z důchodů mnoho pro geho osobu,
a wssak ani toho nrpotřebowal, gelťkož témčř
nensřúle fr posřč, che slowem Božjm byl žiw,
než chlebem, a gelikož wr wssech wěcrch, grho
ofoby fe týkagjcjch, milowal sprostnost,gednodue
chost a chůdobu. Takowé Usilowňnj a takowčx
přičiněnj milosij Božj podďorowčma gsanc, wo:
dčxwala hogné owoce, zwlňsitč aU fw. biskmoowi
stkxoěgjcjaxxUfe nadlo nepokalenall ččstotan, stťjd:
mosťj a pokoraU i mibožnostj Hospodin ť lé
milosti propůgčťl, že bUdaUrj wčcč předpomjdal,
we gménU Pana Krista choré a nrmorné U:
zdrawowal, zlé dUchy wymjtal ano ť mrtwé
křjsil. d

N wssak gakkoli Ǧotthard powolný byl ku
každému, poknd fe gen o gedo ofobU gednalo,
tak byl neUsiupný w húgenj práw bisknwstxmj
fwého, fterúž húgiti přjfahaU byl zawúzxin; i



Sw. Ǧodchard. 49l

dočkal se té radosti, že ho protiwnjk geho,
arcibčsknp Mohučský Yribo, ftrrúž mU prawo:
mocnost kU klússserU Ǧardcrshesmsleémll nrprčxwě
Upjral u přjtomnostč Učkolifa bťskupů w Mer:
seburce, Uznaw křiwdu swan, odprosil: a tak
ssl:lť se oba welebnj biskupowč wjtčzi, tento že
sicepřemrhlaza fťčde Učinčnau odprosil, onrn
že přemohl swau dobrotiwaU powolnost a prň:
wo bisknpstwj obhúgil. dNúsledUgmež toho, což:
bh slaužilo kU pokogi:.a což gest k wzdčxlňnj,
wespoleť Čstťjheyme.e(ij 4. 19.) Pd roťu
1022 až po rok 1038 pracowal sw. Gotthard
w auřadě pastýřském, gfa wzorem prawého bi:
skupa a otcem swých osadnjků, an mU Bůh
zgewil, že smrt gčž na bljzleu. TU ždwogil
horliwost a čthřidcetčdennj pčlst nad mer tnše
zachowúwal, ale sjly tělrsné Ubýwalo mn wůčť:
hledč, duch wssak byl gesstč silen. J napomj:
nal dUchowenstwo, aby každý pilen pro Boha
powinnostj,swých, a žcikono wjry a lčxsky be:
dlťwč aby zachowúwal. Pak pornčiw se do
modliteb gegich Udal drn a čaš swého aUmrtj,
a gak pochowún býti chce. Když st po welko:
nocjch a sice w den před wstaupenjm Pňně
slabost gesstčche rožmňhala, dal fe swcitostmiza:
opatřiti a pokud mU lze bylo, bez přestčmj žal:
lčl!ě se modlil, pykagc poklesků swých a Božj
mťlosrdenstwj wšýwagr. Konečnč leňzal čtyry
pacholjky powolatč, aby lxez přestčmj U lože gebo
hodiUky žpjwali. Kdnž po půl noci při jgjtřni
chwalozpčw Zachariňssůw započali: :Požehnaný
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Pún Bůh eraelsleýe a t. d. gťž š fmrtj Za:
pčxsil,a kdož zpjwalč: :be poswjtil tčm, kteťjž
w temnostech a w stjnu smrti sedj, otewřew
očč doložil: dk zprawenj Uoh na cestn pokoge((
Přjstogjcj duchowensťwopělo pak: dSlawa Bo:
hu Qlcč i SUUU i DUchU fw e a Yntifomx:
xWstUngi k otcč swémU a k otcč nassemU k
BohU swému, akBohU wassemu,e a tu pozdwč:
blč qeg, genž w tom ducha swého wypUstil dne
4 fkwětna 1088 Nčkolik hodiU na to Umrel
také geho bohabogný slnžrbnjk BUno,knčmuž
nčxgakýťaš pťrd smrtj byl prawil: dMčlý Buno,
brzo půgdeme do fwé wlasti, ne sice do Bawor,
ale do wlasti ,nebeské.e: Hrob grho oslawilč
mnozj Zňžrakowé, načež papež Jnnocenš jll. 28.
ťjgna 1181 swcitek geho w cjrkwi 4. mčxge swč:
tčtč porUččl.

Nozgjmúnj.

Nenjxna celém swčtč weleťměgssjch bUdow
nad kostely křesťanské, a to wssjm prňwcm; ne:
kxokostel grst zwlásstnjm sjdlem Božjm; tam fe
Syn Božj thť fwémUnebeskěmuobčtUge Způfo:
brm Uekrwa wúxn, tam se mim Udčlugj swútostč a
milosti Božj neohogněgssj. Z těchj přjččn pečowali
dobřj křesťané powždo, a sw. Gotthard žwlňssť
o sláwU domú Pčxnč, žčxdnaUneččstotU, žádnau
žanstU w Uťch netrpě. Co ale pomhsljme si
o těch a takowých křesťanech, kteťjž Uežlťby chu:

dému kostelU almUžnau ku pomoci přčspčli, swé
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penjze radčgi obraregj na marné a hťjssné roz:
kosse, na darcnmý ssperk, Ua přjlťssné ozdobowúUj
swých přjbytků a Ua sta gčných wčcj, bez klerýchž
by býtť mohli? Co múme si oomyslit o tčch, krrřjž
nerolťko sami nťčehož Uepřispjwagj k ozdoberžj
a okrčtsslenj domů Božjch, alebrž na wssrckU
ozdobU a okrasU reptagjx Uroto se hněwagj, a
gakoby byla wěcj zbytečnaU, Ueporřebnml, ba
i hřjssnau, gj zawrhugj? Co o tčch konečně
mčnne si myslťti, kteřjž takě giným zrangj, aby
kU kostelům Uččjm Uepřťspjwalť,ktrřjž dary aneb
odkazy kU kostelu Učinřné žrUssugj, že prý by
lépr bplo penjže ty obrčttitč Ua chudé, na sspč:
lč:ly a giné podobné wťci! Ti Zťdússowé! chtěgj,
aby masť,mčena Ua hlawU Spasitclr, byla nro:
dúna, by tafé swůg podjl w tržrných penčzjch
mčlč. Co se Ua kostel obracj, to prý grst zbyx,
tečné plýtwémj, a Ua chUdé by se obrčxtťli mělo;
co se ale we hře, w hlUčných kwasrch, w da:
remném ssperku promrhň: w tom magj chUdj
také podjl? Paklč tčm Zťdčxssům gakési dě:
dčctwj přčpadne aneb bohacé odfazula welčkč
obdarowčmj sr Ua Uč dostane: toť wssecko ččt:
dné grst a platné, a na chudého nčledo ani nr:
wzpomjnň. Qdkúže:li ale cosi ke kostrlU, tU
zloťečj giž na hlaUpé pobožnůstkč:řstwj, Ua aU:
skočné a lakomé dUchowenstwo, a erssUgj poa
slednj wůli a mjsto kostela chUdé podstrkUgj.
Proč ti zrčldcowé asi sami od sebe a ze swého
těm chUdým Uepřispjwagj, když gim tak welťce
grgťcb blaho na srdci lcxžj? Qč že bo ti ossr:
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mclnjcč také Pěma Boba keearalia wyčjtali mU
marnotratnost, kdyby za nassjch časů, gako w
starém zňkonč pťťkazowal, aby slawný zlatem
a střjbrem wyklňdaný kostel se mU stawťl; za:
gistč že také oml chUdičkaUžeml kěcragj, kterňž po:
slednj swé dwa penjze do poleladnicc pro kostel obě:
towala.uuSwým čascmokúžrse,kdo lépe gedUal,
ten:lč, co dbá o kostel: čťli len, co dbú gcn o
sebr KomU ležj slawa domU Panč na srdci,
miluge zagisté che Pana Boha a protož i
blčžnjho nežli ten, kterýž gediné blaho chudrho
w Ustech nosj a na Boha nrzpomjna Zpo:
lehne:li se chudý na toho, opUsssčn grst w čaš
neywčtssj potřeby a nauze. Qsiatnč sprawc:
dlčwý křesťan wj dobře: že fe mč: grdno plnťtj
a druhé ale nezanedbawati

Na dům Twůg přťslussi swatost Hospodč:
nr Ua dlauhost dnů. (Zalm 99, 5)

Yy stanrk Božj ď lťdmč, a ďřebýwatť bu:
de ú nčmť. N onč lid geho bUdaU, a on Bňb
š nčmť, bUde gegich Bohem. (dewenj 21, Z)

Gá hroznč gest mjsto toto! nenj tu glš
ného, gedčné dům Božj a brčma ncbeskú. (1.
Mogžd 98, 17.)

Pogďme nynj wyčťssťowati swatého mjsta
a obnowowati. (l. Mach. 4, 86.)

Eestlťž weim čaš, abpstc wy bndlcli w
domjch swých wyklaidaných, a dům tento pUstý
mel by zůstali?

Patťťlť gste k chc: a hle Uťčnčno gest
ménť;(TaUžjte po hognostť, a hlr stala se UaU:
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ze); nosili gste do domU, a gča rozfaUkal gfrm
to. Pro kterau přjčim:, prawj Hospodin zčx:
stUpů? Proto, že dům můg pUstý grst a wy
pofnjchúte gedenkaždý do domU swého. Protož
zabrčxněno grst nad wňmi Uebrsům aby Uedalh
rosy, a zemč zabrčměno gest, aby nedala plodU
swého. N powolal gsrm sucha Ua zemi tUro i
na hory č Ua pssenici, i na wjno č na oleg i
na wssecko to cožkoli sic wydúwú Země, i na
lidť ť na howada i na wssrlčkaU Urcici rUkaU
wassjch. Stawčgte dům můg a přjgemný mi
bUdr, a oslawen bUdU, prawj Hospodin. (Ng:
geUš 1, 4 nu 12.)

Modlťtba.

Q Bože, grssto obzlafstnjm způsobrm mezi
nami přebýwati račjš: zapal prosjme, w srdci
slUžchij fwých horlčwost, by se wsscmožně
starali o čest a oslawenj chrčxmů Twých a pčede
wssjm Učťň, abn Ueyprwé srdcr swé dokonalým
Uokčmjm očěsstilč, a tak Tobě, Pane Bože w
nčm hořxný pťjbl!lrk Tobč přťstrogťlč, w kterémž
přeťxýwatč Tobě by fe ljbilo, nélm ale Užitečno
jbylo Skrzr Krista Jržjsse Pana Uassého.Nmrn.

Dneď take swetj se swárek: W Řjmě sw Krescencianp,
mučednicea fw Slloaua mUcedujka; w chlandru sw Euc
lbomua jabna: w .:hessalomce fw mUcednjrůJrenea Pexe
qrma a Zre“no: w AntjsiodorU sw Joojnjana mucedujra w
Panormě w Sjcilid fw Yngela rnéže zakona Kaxmelttanskěho
w Jrrufalemě sw Marťma dtskupa; w Cdenc w Soxii sw
Enlogia ojukupa; w Yrelate sw ,Huaria bjssnpa; wc ernj
srancausze sw Ndrecia Oiňeupa w Borouči sw Tdeogom
bjekupa„ Tébož dne sw Sacerdola, btňeupa Saǧuunckčho; w
Merwlauč sw. Gcrnucúa, txtsk:xpaa m. gz sw.
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6.

Žiwot sw. Jmm Danmsrenfkčho.

Dneš fe fwětj w nassj fwaté cjrkwi swútck
swatého Jana U latčnské brúUy w Řjmč Po
nčwadž ale o tom, co ktomUto fwatkn přj
ležťtostpodalo w žčwotUsw. Jana EwaUgelčsty dne
26. Prosince obssjrnčmler.ditčsr bude:podčchime
tUlo žiwot sw. Zana Demašcenského, o Uěmž
dčgčpisy wyprawngj, že byl swatostj a Učenostj
slawný.

Sw. Jan Damašrenský se narodčl okolo
rokU 676. ro DamasskU, w mčstč Syrském,
oded také přjgmj obdržel Damašcenský. Po:
chňzel z starožčtUé a slawUé sslechty. Qtrc geho
gménem ManfUr, ač horlčwým křesťanem, stčxl
U Saracenů, k powěrúm Mahomcdským se pťť:
šnciwagjcjm, pro Urozenost, poctčwost a maudrost
U welikě wčxžnostč,aaknjžata gegťch,gťmž Kali
fowé řjkalč, powolalč ho kU wznesseným auřadům
zemským. Yuřadowé wssak tčlo UebUli š to, čistau
mwsl nčxbožného MaUsUra pokňlčtč aneb fwaté
Učenj že srdce a z mhslč mU wypUdčti, ano
čjm wrfxsse stúl, byl tjm pokornčgssjm a tjm
žčwěgssj lúskU chowal k BohU a bljžnjmn;j a
proto i welkým mikladem rúd zagaté bratry
z rUkau erčřjcjch wykupowal, a Ua swobodU
pxxopausstčl. xPamatUgte Ua wěznč, gakobpste
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spolU wězňowé bylť a na saUžené, gakožtoť sami
w rčle bydljcee (Zčd 18, Z)

Za tak sslrchrtné smeysslenj a gednčmj Udělil
mU Bůh syna obdařeného wýbornýmť wlastnostmi
dUsse č tčla, o gehož wychowúnj nemcilo pečliw
byl, gelčkož snadno mezč Mahomedúny č wer
č ctnost polralčli mohl, č modljwal se často
k Bohn o mčlost, aby syna dokonale wychowati
a přcd nebezpečenstwjm na dwore mU hrozjrjm
zachrantť mohl Y hle, mezi wyleaupenýmč
otroky nalézalse také geden mnčch gménem KoŽ:
maš, Učený a w ctnostech Uswrzcný mUž. ToxUU
odewzdal tedy Mansur swého fyna Jana, klerýž
ro krcitleém čase nad mjru prospjwal w Učenj
č w ctnostech, tak že Košmaše Uznňwage gčž
prňcč swau zbytečnan býti, do klčxssteraswatého
Saby, bljž Jernsaléma wstaUpčl, w tichémpokčmj
žťroot trňwě.

Nedlanho po odchodU milého mčstra zratťl
Jan také otce, kalif dealmelek ale dobřežnage
wýborně wlastnostčJanowy, powolal ho ke dworU
a wložčl na nčho aUřad Uebožtjka otce š tjm
Ubežpečenim, že auplně wrdlé swé wjry žčw
bý:i může. Jan zprawomal anřad špodťwU
hoichxux sprawedlnostj a mjrnostj, a žjfťal si
dúwčer knjžete w :akoxoé mjře, žr č do tagné
rady byl powolňn, a za zprňmce města Da:
masskau Ustanwen.

Wťňdař mčsta nezapomjnal pro Uozemské
a aUřadnj prúce na powinnosti kčesťanské; an
prosil Boha o mčlost, aby zcela podlé geho swalě
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wůle žiw býri mohl. Geho čistú mysl nemúlo
poraučela kťesťanskaU wjru knjžatům Mohomex
deinským, tak že se gegjm wnznawaěům milostc
númi a laskawými prokazowali. uo Widěti gcst,
gak gedťný ctnostný muž požehnúnjm gest pko
mnohé. Protož pjsse sw. Petr: ěachowčmj
swé mrzi pohany měgte dobré: aby w tom,
w črmž utrhugj wčxm gako zloččncům, dobré
skUlky wasse spalřugjce, wrlebťlč Boha w den
nawsstjwenj.e (l. Per. 2, 12.)

Co Jan mezi newčřjcjmi poledgnčdle wjry
katolické žiw bwl, zrussen byl pokog cjrkwe od
křesťausteéhoknjžrte. stař Leo Zsaurský wydal
roku 726 w Carhradě žňkon, kterýmž se Uctčnj
obrazů swatých zakažowalo. Muozj sice Upo:
slechli, ostatnj ale trwali we swé wjřr; žačcž
welkú protiwenstwj ba i smrr snásseti musili.
Uslyssew Zan o rauhawém zňkonč cjfařském,
rožpčxlil sc fwatým hněwem, a nčkterú pogednčmj
sepsal, w nčchž wjtězně Učenj cjrkwe o Uctčnj
očxražů swatých hč:gil.

Tato pogednúnj poslěma byla kU prawox
wčrným kťesťanům, aby se pewně drželi sw.
cjrkwe, ktrrúž blauditi nemůže, zč:konn alc cjsa;
řowa aby si newssjmali, gelikož grmu nepřčslussj
o člúncjch wjry rozkazowali. Wčc tato wzbudila
cjsařůw hněw U welké mjře, tak že Jana, ne:
moha ho wlastnj mocj dosúhnauti, U kalifa
osoťowal, zc zrč:dy winil a tak aspoň pomstťlť
se chtřl. Kalťf Uwěřil pončkud zrč:dným žalobúm,
a zbawčl Zana přjzně swé, a ač w krčxtce
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o neprarodč wssebo toho utrhúnj se pťrswědčil
a Janowi zxracenaU přjzeň ooět nawratil; než
tento zkmlw wrtkawost požemskéblaženostl t horssjch
wčcj se obawage, ustanowil se, že po celý žčwot
swůg gedťné Panu Bohu slaužiri chce, kterýž
wěrnaU službu wěčným blahoslawenstwjm od:
mčňUge. Nerad propUstil kalčf wěrného dwo:
řenjna Nle Zan taUhau pUzen po BohU,
Uspořadal wssecky zaležčtostč, propUstil swé otroky
na swobodn, rozdal zbožj swé chudým aneb na
qčné bobnmčlě wčcťobratil a chd gsa wydal se na
cestU do Jerusaléma. W Jerusalémč pomodlčl
se na sw. mjstech a když pobožnost swau wy:
konal, zamčťil do klásstrra fwatého Saby.

Přčssed do klússtera Uwrhl se k nohčnn pťed:

staweného a snažnými slowy prosil, aby po:
blaUdčlaU owčččkU přčgal, kterňž Krčsta hledagjc
nynj š hor přčchúzj. S radostj powolčlo fe
mU, oč prosil, anť powčst geho až sem byla
prončkla. Me z tč prúwě pťjččny nechtřl nťkdo
z bratřj žčxka ctnostmi a Umčnjm tak wěhlasného
zúkonům a prawčdlům wyUčowatč, až konečně
geden ctihodnú stareček, gménem NbeahamiUš,
zprostých mrawů a welikč Učenosti pod swau
ocbranU ho wzal. Uwécdčge ho w pokogjček
pťčkňzal mU: aby nčkd.i swé wůle nrplnčl ani
Ueǧednal dle žúdostj swúch, ale abw w modlčtbach
wsse swé starostč Bohu poraUčel a fe snažll,
hřjchy minuččbo žčwora slzamč šmýtč be
mrtxoil fwé snmsly, a nransstěl do dUssr obrazú
marných a swětských, aby se newychlanal Učee



600 Kwěten.

nostj, gako by giž wssecko wčděl, a aby nedychtil
po zgewenj Božjm, ani po wypňtránj tagných
wěcj; aby newzklúdal wssj nadčge na sebe, gakody
co žčw zblaUdisi nemohl; ale aby se radčgč
nedůwěřowal w saUd swúg a w swčxdůmčnj,
kterciž také chybnčx býti mohaU; aby se warowal
mysl swaU roztržčtostmi bawili, radčgi aby hledčl
wsscxmožnč gj sebrati, by tak Božjm swčllcm
se oswjtčla dusse, očistila a tělo bez posskwrny
by fe zachowalo. To a tak poručil a přčkazowal
otec synowi, n:sstr Učednjkowi, přčdada konečnč,
alxy na nifoho lčsty nepsal a zachowciwal přjsnč
mlčenlčwost; an mlčenliwost šchwalUgj negen ot:
cowé nassj, alr č stařj mUdrcowé. Tčmto zčx:
konňm se mnohý swčtcik wysmťgc; posmčxchem
seu ale newywrútj, což stolelú zkussenost ducho:
wnjmu žťwotU za prospěssné Uznala.

Zan se docela Zachowal podlě naučenj
mistra swého, a gak marnau mysl přemohl a
přirožené hrdosti potlaččl, wťdčxtiznčxsledugjcjch
Udúlostj. u Gednan pťikňzal mU NbrahamiUŽ,
aby od mnichú Upletrné kosse do Damassku na
prodeg nesl š tjm doloženjm, že ge pod UrčilaU,
ač prjliš wysokaU cenU, dati nesmj Jan wzal
kone, anč flowem neodmlauwage a chatrnč odčn,
pospjssil do města, w ktrrémž druhdy w ney:
wčlssj slčxwč žiw byl. J nosil weřrgně zbožj
swé Ua prodeg, že wssať cena byla přepiala,
smňli se mU wssicknč, i tupili a bančli geg, což
on š pokornau mlěenliwostj snússel. Tu ale na:
skytnul se geden z pťedesslých slnžebnjků geho, kterýž
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poznaw býwalého pňna swěho, slťtowal se nad
njm a wssecky kosse za Určťtý penjz odkanpil a
Jan přemoha takto marnomyslnost a hrdost
nawrč:tčl se š obdrženýmť penčzj k mistrU a
ookornč ge odwedl.

Gindč: zaš spatřčl gednoho mnčcha pťjlčš
rrUchlicjho nad smrtj bratra swého, tak že ho
likdo potěssťti nemohl. Také sw. Jan gal se
)o těssitť a posléz na fnažné prošby žarmaU:
:eného bratra kratťnkaU pjseň sepsal o pomjge:
gjcnostj wssrch wčcjch pozrmských. Nle Učťtrl
qeho Nbrabamťnš slyssrw ho pjseň zdjwatč obč::
wal se, aby snad nržhrdl a marnost nad njm
neswjtězťla: wrlmč trpce ho pokčxraw, že roZkazU
ǧeho poslussen nebyl, che za mistra mU býti
nechtěl, a teprw na pťjmlqu a domlUwU ostat:
njch bratřj a pťedstawených zaš přiǧmaUtč sljbčl,
Uaklč sr neyhnnsněǧssj a nryopowrženěgssj prňcč
w klňsstrře podrobj. Soswa že Jan Uslyssrl,
pod gakaU wýmčnkau mčstr mU odestčtť chce,
č hned prúci š nrywčxtssj ochornosťj ano radostj
započal; což zpozorowaw Ybrahamiuš přibčxhla
padna mU okolo krkU, ljbal mU rUce, očč a
ňěedrawolage: ny, gakého bogownjka gsrm wy:
chowal pro swataU poslussnost kU KeristU!e Yle
sw. Jan nad chwč:lau welebného kmeta zardčw
se, smčlčel slzami zemč a dusse geho bolestj se
zachwčla.

dež konečnč dossly dnh zkaUssrnj, zge:
weno bylo Ybrahamčowi, aby déle Janowi ne:
brěmil hlUbokaU učenost také kU prospčchU gčných
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obracetč, gelčkož mU šhůry proto dňna ďyla, aby
takě ostatnj lčd U pramene maudrosti gcho sr
občerstwčť. Na to sepsal Jan mnoho spčsů až
po tU dobU w cjrkwť weižených, z nichž některé
kU hčxgrnj sw. wjry slaUžjcj, gčně ale kU wždě:
lč:nj a ponaUčrnj kťesianů Užťlečny gsaU.

W tom čase powolal patrťarcha JrrUsa:
lemský Jana, a což tenkrúte w klňsslrřjch welmi
zťjdka býwalo na knězstwj ho poswčtťl. Důstog:
nost knčžskč:byla Janowť ostnem, aby nynjtjm
pčlněgi dbal o wykořeněnj wssech hřjcbů i nra:
mrnů gegťch, a aby tjm horlťwčgč sr přčččňowal
wydobýtč si ctnostč gčm odporné, neboť kněžj
magj swatj býtč, nebo č gú swatý gsem Hox
fpodčxn, kterýž poswčcUgeeč dj pjfmo swaté.
(Z. Mogž. 21,8.) J žapočal tedy tUhý bog zr
wssemť nčxružčwostmť, kteréž zwlňsstě w klússteřjch
se nachúzjwagj, a tjm nrbrzpečněgssj,búwagj, čjm
méně gr wčdčtť lze a na ně se dbúwč:, k. p.
zč:wist, tagnč: pýcha, bažrnj po marné slúwě
pod raUsskaU pokory, zbytrčné po cčzjch wěcrch
pňlrňnj, roztržčtost a tč!kawost myslč, prosto:
pňssnost mrawů, zpusklost pončženostj Ukrýwančl;
zdrženlčwost, spogena 8 dychtťwostj po rozkossjch;
anstUpnost wůlr, chtťwost Ulťzrrnčho zčsku, žéc:
dost leossjho odčwU ncž zcikon dowoluge, a tUdy
powstúwagjcj lčssenj se od bratřj a chlauba.

be tUdy se čistým zachowal od tagných
třchto sskwrn a tčlo i dUssť očťstčl da poswčtčl:
wynaklňdal wsseckrn čaš na modlčtbo, na swatě
rozgjmúnj, na čtenj a sstUdowcinjpjsem swatých
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a na spčsowčxnj dobrých kněh ku wzděléanj ja.
moučenj lťdu slaužjcjch, a ku hňgenj swaté cjr:
kwe. szwlússtř ale proti obrazoborcům bogo:
wal, a těm netolčko w spisech se protčwil, ale
i po Palrstině sem a tam chodťl, křesťanů pro
ctěnj obražů Utťskaných tčsse, a abp na pomoc
Božj daufaU,gjre wytrwali, napomjnal; ano i
do CarhradU se pUstťl, nestrachUge se ani cjsaře
Konsstancča Kopronyma, nepwčtssihoprotiwnjka
obrazů swatých.

Když se z CarhradU do klčxssteranawrútčl,
pťedewzal si préace Učené a ač nynj naneyweyš
zabawen byl, neochčxblaproto núbožnčx grho horlic
most, ano on gč ožiwowal stňlc a powznňssel
swatým rožgjmčxnjm a wraUcnýmč modlitbamť,
abp 8 maUdrostj zčxrowrň w pokoře prospjwal.

Tacj lidé wždy se Učj, gak sw. Pawel
Timotheowipjsse (ll. Tim. Z, 7.) a UťkdčxkU
poznčxnj prawdy nepřschňzrgj; a grǧťch Umčnj
nadýmň proto že prčazdno gest lě:sky, kterúž wzdě:
lčxwá. (l. Kor. 8, 1.)

Pln žčxslUha roků stúr aš 101, Umťel
léta Pčme 780 w klčxssteřeswém, a tam také
U wchodn do kostela pochowún gest.

Nožgjmňnj.

Gťž řeěeno bylo, že obražy swatých, o ktrréž
se sw. Jan Damascrnský tak horliwč zastč:wal,
wssjm prúwem w kosteljch a w domech se cho:

wagj, a že z toho každčmu člowčkU welileý pro:
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.spěch gest, pakli ččstaU mdslj na obraz swatý
hledj Nle w té wjre, w kteréž swatý obraz
nam Užčtečnýgest, w té mjre opět ano mnohem
che gsau dUssem nassjm zhaubnj obrazowé ne:
sthdatj a mrzcj. Ych, kdo sečte hřjchy, kterúchž
tacj obrazowé přjčinaU byly? Qbraz, na kserémž
wideti gest wěcč nestydaré a mržkr, gest mnoe
hem nebezprčněgssj a mnohem zahubněgssj, nržlč
nečisté a oplzle řeči a pjsuě. Grd kterýž z nčho
pňchne, wnčkú hlaněgťa auččnkUgetrwanlťwčgč,
než ged z oolžlých úst wychéezegjcj. Hlaš swů:
dného obrazu neUmlkú, gako hlaď aUstnj, ale
žnijez přestúnj; neboť se gjm i zrak i pamět kazj.
Co kniha pččjobj na čtenúřr, to působj obraz na
dčwčxka. Na obraze čre každý člowěk„ třeba anč čjstč
anměl, ž obrazU přiučj sr každý snaze wěcrm ne
žnxiným, nežlč z kněh; co sr wčdj, lehčrgč se dčl
Udělatč, než co sr slyssj Protož sr modlj Zal:
mčsta: dewrať oččmé, abh newlděly marnostče
(Zalm 118, 37.) Z toho ze wsseho widčtč, že
lčdé, kteřjž neččsté obrazy aneb sochy dělagj, we:
lice se protč BohU a člowčěrnstwu prohřessugj,
a že také ti tčžcr budau odpowjdati, kteřjž ta:
kowé obrazp buď sami w domě swém magj,
aneb ge u rodťny swé a U čeledč trpj. Gak
může Bůh žehnasť takowémU domu, kdrž se
oltúřowé ďěxblům stawěgj, kdrž fe osťdla strogj,
do nčchž se newťnnost lapčtč mú. Zúkonodár:
cowe pohansstj zakazowalč nrstydatě obrazy mjtť,
aby prý tjm neyohawnčgssj žloččnowé kU zéahu:
bč zemč prjlčš nezobecnčlč: a kťesťané mčlč by
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w té wěcť bútč zasleprnčgssj nez pohané?!
Prolož žaflussno, abychom štakowaU horlčwostj
Ua zrusscnj nrstydatých obrazů Ualéhali, š gakaU
lo swatj otcowé ččnjwalč. Bjdný gest lrn Umě:
lcc, kterýž Umčnj swé tak ohawným způsobem
Ua odčw wnstange; ale bjdný také ǧest teU
člowťk, ktrrýž ho za to chwúlj, ancb k tomu
powzbušuge. Prawé Umťnj gest samo w sobť
welebné: nrboť důstognost swau od nňboženstwj
beraUc, neurúžj nčkdý cčtu mrawUého. N protož,
mčlý křesťane, odstraň, co bUď trbr bUď gčného by
horssčtčmohlo. Powaž, že by člowčku, lelerýby po:
horssčl grdnoboz malččkých, kteřjž w Krčsta wčťj,
že by ělowčkU tomU lépe bylo, abn žawčssen
byl žernow na hrdlo grho a pohřjžcn byl do
hlUbokostť moťskě.e (Mt. 18, 16) Kde wččnost
gestw nebržprčrnstwj, pozorU njkdň našbyl nrbUde.

Bčda swčtU pro pohorssrnj: Yčkolč mUsj
to býtť, aby přčchčlžrla pohorssrnj: ale wssak
bčda člowěku tomU, skrze Učhož přčchčxžjpohor:
ssrnj. Paklč oko pohorssUge txebr, woluo gr
a wrz od srbe: lépe gest tobč gednookému do
žčwota ngli, Uežlť obč očč magjcjmu UwržcnU
bútč do pekelného ohnč. Mat. 18, 7. 9.

WstaUpčla smrt skrz okna (očč) Uasse. Ze:
rem. 9, 21. x

Qko mé oblaewťlo dnssč maU pro wssccky
dcery mčsta mého. Plčxč Zerem. Z, 51.
Wssecko což gest na swčtě, grst žčxdost rčla, a
žčxdost očj a pýcha žčwota. (l. Jan. 2, 16.)

Ziwow ďwalúch. ue 22
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Qdegmrssli úrazy swé od twaič mé, nebux
deš pohnut. erem. 4, l.

Modlčtba.

Wssemohach, wřčný Bože! propůgč nám,
prosjme, té milostč, abychom 8 takowau hosrli:
wostj sw. Zana služrbnjka twého i wssecky
swaté twé nécsledowali, kterauž on obrazy ge:
gich hagčl a zastawal proti Utrhačům gegich

Naplš o Bože! skUtkUgegich pjsmcnami
nezrussťtelnýmť do srdce nasseho, bychom pa:
mčrliwi smilowánj Twého na tom ǧrdině radosl
mčli, což Tobč o Pane se ljbj: od toho ale
odwraceli oči a frřce i mysl, což Tobč, Bohu
swatému, fe protiwj a neljbj. Q to prosime
skrže nefmjrné zúsluhy Syna Twého Jezu
Krčsta Pčma a Spasitele nasseho. leen.

Na dUessnjch pripadá rasě swátck: W anwchii sw
Erodia, txukupa a mucednjfa; w Cyreně fw Lucta bislenra
wd!lfrlce sw mucchjkň .Ocliodora a Bemesta; w Cypru fw
Thcodola dčskupa Cyrtcnskédo; w Carrbiš w Mesopotaml
sw Protoqena, blsknlxa; w Ynglii sw Eadberta, biskupa Lm
rušfarnenskeho; w Řjmš sw. Benediktp, panUy, a m. g. sw.

7.

Žiwot sw. Stmlislawa,
biskUpa a mUčedeka.

W Štčpanowč, w městečkU nedaleleo od
Nochutě, kdcž kamenněx sůl se lčlme w Haličč,
byly na počútku 11. sřoletj dwa Urozenj, bohatj
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a welmi nabonj manžele žiwi, gměnem Wčlťa
slaw a Boǧna. Qba chodilč pewným krokem
po cestě ctnosti; a přjsnj k fobč, byli giným
na neyweoš laskawj a wljdnj; U nťch nachazeli
chUds, wdowy a sirolci wždy gisté autočisstč a
ochotnaU pomoc; oni wystawěli laké ku cti sw.
Maťj Magdalrny kostel, a we dne w noci do
něho chodilť, nčxbožnč Bohu slaUžjce. Zde se
často modljwali, aby Bůh neplodné gegich man:
želstwj milostiwč požrhnatč lčxčťl,slibugjce, pať:
liby snnem obdařeni bolť, že ho slUžbč božj za:
swětj. Ale zdňlo se, že Bůh modlitby gegich
oflýchň, anť ZG lét w manželstwj přežili a ge:
sslč žcidnčho djtčtr nemčli. J trwali w ode:
wzdčxnj do wůle božj, klanjce se newystihlým
geho saudům. Konečnč když témčř wssecka na:
dčge znlťzrla, woplnťli se důwěrné modlitby
gegich a Boǧna porodťla dne 26. čerwence ro:
ku 1030 překrňsnč pacholňtko, gemuž Ua křtu
sw. gméno Stanťslaw fe dalo. J gsauce nň:
božnj rodičowé pamčtlťwi slibU, wdcl!owčnoalť
swnčxčleaz auplna podlé zčckonů Bošjch qťž do
autlého srdce sjmě ctnosti a bčnnč Božj kladauce.

Na Stanislawu.naplnila fe ťečSalaumana
krécle: :,Bwl gsem pachole wtťpnéd a dostal gsem
dusse dobré, a kdwž lepssj gsem fe stal, pťissel
gsem k tčlU neposskwrnčnému. Maudrost zami:
lowal gscxm a wybledňwal gsrm gi od mlacxosti
swé; a l,dledčlqsem tobo, abych gi sobč wšal za
nrwčstu a mťlownjk Uččnťn gsem krč!sw grgj.e
(MaUdr. 8, 19. 20.) Giž w autlém wčkU ge:

oq:šBau
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wčl na sobě wýborné wlastnosti a welikau lúsku
ku ctnosti. Na hrúch dělinských nemjwal žcidné
radosli, alebrž radčgi o samotč w modlitbě
fe bawčl; č w noci opausstjwal mčkleé, teplé
lůžko a lebňwal si buď Ua slňmu buď na ho:
laU twrdan podlahu. Také Uči stole nad mer
býwal střjdmý, a co swým ústům Utrhl, dciwal
chudým; a wesměš byl tak wňžný w ťečrch a
we wssem gednňnj, že zřjdka fdy se zafmňl a
tjm si i wňžnost mnohých dokonalých mužů zjskal.

Wčdauce bohabognj rodččowé swaté skutky
fynúčka, radowalč se welčce, a aby neochabowal,
laskawč ho wžbuzowalč. Nebeilč fe, že tudy tjm
sstUdia zanrdbci; neboť gsauce křefťané tělem
ť dussj, ža gisté mčli, že U wl,!chowúwňnj dělj
neyprw hledčtč sr mUsj, aby búzrň Božj a ctnost
w srdcjch grǧčch se zakotwila, pak žr i samo
sstudowúnj požehnúno bude. Nebo: xBůh dúwci
maudrost maudrým, a šnécmost magjcjm rozUm:
nost. Qn ;grwnge wčci hluboké a skryté a
Znú wr tmeich postaweně wčci a swčtlo š njm
gest.c: (Dan. 2, 21. 22.) J w skUtleUUččnil
Stanťslaw we wsselifém mněnj tak rychlú pokrok,
že ho rodčěowé ěafnč newprw do Ǧnčždna do
sskoly dč:ti muselť, napotom ho ale poslaly do
Paťjže, aby se tam cjrkewnij prčdwUa boho:
slowj pťčučsl. Gsa nad mjru pilný, a přitom
sčchý, skrowný a nčxbožný wwdobil si gak w
Č)nčždnč tak č w Paťjžč núklonnost a lčxsku
Učitelů i wssech, kteřjž ho znali, a že mimo to
bedliwč sr wyhýbal wssem osidlům, do nichž
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ssrUdUgjcj mlúdež tak rúda Ubjhú, a w nčch se
o gmčnj, o zdrawj a o ctnost přčprawuge;
mnozj se mU dčwčli, blahoslawčli geg, aaby hoa
dnostč doktorskě přigal pobjzelč. Qn ale w skro:
mnostč a pokoťe řjkúwal, že pro swůg staw
takowé bodnostč nepotřebUge a že mU postačuge
wčděti, co fe na doktora slussj.

Sedm let strúwčlStančslaw w Paťjži, an
mU ale mezi tjm časem rodičowé umřelč,nakaupčw
drahnč knčh do wlasři se nawrčxlil. Powěst o
wýborných wlastnostech ducha ra srdce předessla
ho, a brzo se shledalo, že prawda, ro powčst
hlásala: neboť rozdal wsse zbožj po rodičjch chU:
dým a nUzným, mage w aumyslU w některém
tuhém zňkonč BohU po celý wčk swůg w tčchě
saukromnostč slanžčtč. Uslyssew biskUp .xčrakowskx,Z,
Lambert Zula, o wssem tom, powolal ho a na
knězstwj poswčlťw, za kanownjka při hlawnjm
kostele Krakowském Ustanowil.

Stanislaw byl neykrašssj ozdobaU Kra:
kowského dUchowenstwa, wždh w srdcč a w
myslč šhromčxžděn bedlčwě chodčl do kůrU lšmod:
lirbčlm č ostatnj slUžby Božj wraucně odbýwal;
tělo swé držel postem, střjdmostj a gčnými ka:
gicjmi skutky w tUhé kč:znč; četl a rozgjmal
téměř brz přestňnj w pjsmech swatých, a neu:
nawenau horliwostč auřad kazatelfký gemu zwlňsstě
swěřrný zastúwal. J byli dčwnj nňsledkowé

“kěxzanj geho. Krakow co do mrawů skoro ž cela
se zmčnjl; wssUdc roškwjlaly ctnostč, a mnozj
odřjkagjce se swěta, ďbrč:tili se na cestu doko:
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nalostč. Dnchownj i swčtsstj lťdé bralč w do:
chybnostech a w zč:ležťtostcch swčdomj swého
aUtočisstř k nč:božněmu kanownjkowč Stančsla:
wowč, a Uikdo od Učho Ucodchúzel bež žeidané
útčchy a swětla. uu

Stařččký bčskUp Lambert byl wrlmč tomU
powdččen, že tak wýborného člowčka pro swé
bčskllpstwj zjskas, a dčknge za to Boho, přúl
si, aby ho gesstč ša žčwobntj swého za n.istlwce
Ustanowirč mohl. Yle pokornú služebnjk Božj
wzdorowal wssj silaU a gen š welčkým nama:
hčxnjm k zastňwcinj aUřadu Gener.ilnjbo Bčkúťe
přemlUwčtč se dal. NokU 1075 zemťel Lambert.
TU žčxdalo dUchowenstwo i ostatnj lčd Stanč:
slawa na geho mjsto mjtť, Uež teprw na mno:
hé prošby a domlauwčxnj sljbčl gčm po wňlč
býtč, aby se nezdúlo, že se ťjzenj Božjmll pro:
tčwj;.načež od krč:lc Boleslawa jl. fwatčmn
otcč thoťowč Ull. k potwršenj předstawen byl.

Bylo:lč obcowúnj fw. Stanislawa až po
tU dobn wýborné a neaúhonné, tjm dokona:
legssj mřlo nonj býtč. Trď se zgewčla geho po5
kora, horliwost o dUsse; zdwoǧily se také kagjcj
skutky a brdlčwost; nrboť wěděl, že co nústnpcc
aposstolů také žčwot aposstolský wéstč musj. Z
oblékl na nahé tčlo raUcho kagjcj, gež nčkda
che neodložťl; geho modlenj bylo wřelegssj,
almužny hogněgssj. Qn si zapsal wsseckywdowo
a ostatnj lčd chndý; a často i w domě swém
ge strawowal, mčmo tčlesný pokrm, také pokrm
pro dussi dciwage. Qn sessel každoročnč wssecky
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fary w biskupstwj, abh potťeby ofařnjků tčlefné
a zwlússtč duchownj Určitč fhledal a gčmpomohl;
on bděl obzwlčxsstčnad duchowenstwem a k tomu
gc mčl, aby Uetoliko lčd slowy k bňzni Božj
pťťdržowalo, ale fwatým a Urauhonným občx:
wčxnjm pťedchúzelo; neboť kdpž sama sňl, gjž
foliti se méč, pokaženň gest, gak možno lťd UchrčU
Uiti před dUchownj fhnilotinaU? Geho napo:
mjnňnj a kciršnj býwalo wždy plné tčchosti a
lňsko gako kňrčxnj otcowskěc, a koho fe tkla,
mUsil chtčg neb ncxchtěg wy,znatť, že to k geho
dobrémU čelj. Horliwost geho pro swatý ten
aUřad nemčla takmčř mežj, a zwlčrssrč w hleisčmj
slowa Božjho bpl neUnawený, a řečč úst gcho
pronikaly neyhlubssj litrobU a hogné wydčxwaly
owoce.

Wida nepťjtrl lidský, že pťččiněnjm fw. bč:
skmoa drňhnč dUssj z mocč geho fe whfwoťxožuge:
Uzawťel zahUbčlč ho, kU ktčrémUž kouci dwůr
krňlonoský slaUžčtč mčl. Trnkrčxte anowal w
Polsstč Boleslaw ll. mUž gcdnak o nčxrod za:
slaužčlý a mnohýmč dobrými wlastnostmi na:
daný, ale přč tom nčchtý a prchlý pak č UkrUt:

ný, a zwlússtč smilný tak, že ač ženatú byl,
anč neywznesseněgssjpanny anč ženy neyslowm:
nčgssjch mUžů před tělesnostj a núsiljm geho
gisty Ueřxyly, ano i ohawné fwé skulky weřegnčě
púchalč fe nrstydčl.

Nčkdo fe ersmčlčl núsilnémU krčclť
obraz ohawnostj ua očč postawčtč. Konečné
wessrl k Učxnu Staučslaw a tagně ho napormo
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nal, abo pečlčw byl o swé dobré gméno, nčl:
ružiwosti swé dusil, a ssetře čistoly gčných, súm
w počestném manželstwu žiw byl. J hrozil nmu
že nruposlechneli a Boha stúle Urcižeti, lidu
pak núsilj činčtč bude, že oprchča slčxwa geho a
že časnčr i wěčnú zúhuba ho pohltj.

Mjsto ro měl dobromyslné rady k srdci
sipťiložiti, rozhněwal se nad drzostj, gak přjmost
biskupowu od pochledných dwoťanů popuzen,
nazýwala omnohem che se rozfeipal. Nařjdilť
gednu manželku misiljm Unéstč, aby Ukogil swau
hťjssnaU žč:dost. Celčr polskci sslechta nad tjm
ztrnUla, a prosila wssech biskupů, aby krčxlek
naprawrnj tak welikého pohorssenj pťiwedli. Nle
gen Stanislaw byl neohrožený a na tak chaU:
lostiwan wěc připrawowal se dlauhými modlita
bami postem, a pogaw někleré wznessené mUže
swťtské i duchownj wessel ku krč:lt a prawil k
němU, aby byl pamčtlťw swé krúlowské důstog:
nosti, a že když on w tak ohawně bťjchy Upadú,
žčldný podanný geho před njm bcizeň mjti ne:
bude, anť to š sebaU lidskú pťirozenost nese, že
fprostj rúdč po wzuessených se dwořj a twoťj,
a že tedy gsa winen hťjchem swým a mnohými
hťjchy poddaného lťdu, gednaU ponese strassný
saud. Co se mčl ale krčxl polepssili, Uložil U
sebe pomstťti se na swatčm Stanislawu, k če:
muž použil křiwěho obžalowúnj.

Swatý Stanislaw kaupil pro swě biskup:
stwj od gednoho bezdčlněho sslechtice, gmšnem
Prtra dwůr, Piotramin, gegž U přjtomunosti
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nmoha swčdků wyplatil; pjfemně wssak Utwrdčti
ncdal. Krúl wčda o tom, i také žc Petr giž
Z léta mrtew gesť, pťemluwčl dědčěe, aby bčskupa
winčli, že nrpréawč dwůr ten držj. Swatý biskup
bnl tedo nUcrn na snčmU od kťťwého nařknmj
se oččstčtč, že wssak pjfemného nťc nemčl, a
krúl swědky bUď odstranil, bUď zastrassčl aneb
Uplatčl, aby prawdč fwčdectwj nedúwali, byl
sand wynessen, že se Pčotrawin dčdičům Pe:
trowým anrňtiti mci. Stančslaw opusstčn od
lčdj obrčxtčl se kU krúlč a pln důwčry w pomoc
Božj řekl: xPončwadž od lčdj pomocč nemúm
a U synů lidských mjsto sprawedlnostč bezprňwj
a mjsto prawdy kťiwda saUdj: odwolňwúm
se gú na Boha Ueysprawedlčwčgssjho saUdce,
kterýž se ani zasťrassčlč anč porUssčti ncdú, a
slčbugi za třčdny, powolj:lč se mi lhůta, w PčmU
žeanlého Pesra scm dostawčtč, aby prawé swč:
dectwj wndal.m S blasitým posmčchempowolila
se mU ta lhůta, giž on w bdčnj, w postech a
w modlčcbeich trciwil. W Určitý den četl w ko:

stele Piotrawčnském nčxbožnč mssi swataU, pak
odčn w raUcho bčskupské sscl w průwodU dU:
chowcnstwa a drčchného množsťwj lčdU fwčtského
kU brobu PrtrowU a otewřjtť geg rozkcizal.
Sprachnčwčlost a shnčlota strúwčly mrtwolU, že
che k požnčmj ncbyl. TU dotekl se ho biskup
swaU berlau, a we gméml troggediUého Boha
mU porUččl wstč:tč a na sněmč swčdectwj prawdě
dútč. Z wstal mrtwý a weden od biskupa do
snťmu sr Ubjral. Krě:l a křiwj swčdkowé lčssjce
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se, že bisknp zahanben bude, zdčsili fe wčdance
mrtwého Petra před srbaU stúrč: Tu wece bč:
skUp: :Nh tU gest, od něhož statek gsem kaUpčl.
Qn wstal z mrtwých, aby swčdectwj prawdě
dal. Znčtte geg wcšmčš, geg běrn za swřdka
kaupě.e N tu poswedččl wzkřjssený Petr, že
statck swůg Stanislawowy prodal a řúdnť za:
placen byl, a obrčxtiw se k přjbnzným a f dě:
dčcům rúznými slowy kU pokčmj ge napomjnal.
Stančslalp gsa taklo proti wůli krcilč oččstčn,
pogal Petra a od nesějslného množstwj lidj
prowúzen opčl k hrobU wedl, do nčhož se onen
položil a wssem pťjtomným do modliteb se poraU:
čege, w Pánu Usnul. :Bčch činj welké wčci a
nezpytateřlné a dčwů bez počtU; on rozptlege
úmysly zlostných a lapú maudré w chytrosti
gegsch,a padu zlých znťčuge.e (Job. 5, 9. 12. 13.)

Na krúle Boleslawa hlubore kleslého ani
zgcwenj mrtwého dobrého a crwanliwého aU:
čiUkU ne;důsobčlo, ano opčt páchal zloťčn na
zloččn. Biskup od té doby wčxžen co aposstol,
postčl a modlťl se k milosrdnému Bohu za
Ubohěho krúle, a opřt ho napowjnal a wzbu:
zowal, abh žiwol naprawil a Ustč:l kone:
čnť hřjchy pčxchati. dGak dsaUho prawčl
knčmu,budeš, o krčxlč,hyzdčti dUssi, azamykati
si nrzťjslnýmč hřjchy brčmu nebeš a Uwrhowati
se w propast? Uwaž, gak obcowčmj twé swaté
wjře gest odporné! . . . Nemyslť, že gen krci:
lrm gsi, ale že č člowťkem gsi, pamatug; nehlcď
grn na trún a na moc, ale také rozwaž přis
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roženost swau a smrtedlnost, čjmž se od lidU
sprostého nelčssjš . . . Nemysli si, že Boha
neUrčxžjš, gelikož ač posUd hněwU geho,xgsi nezkusil,
pťjsného na něm šhledčxš saudce, pohrdnešlč no:
wzbuzowčmjm k dobrému. Ty russjš chrěemPčmč
w lčlc swém stwořený, a w krňlce fč:m od Boha
zničen budeš, nenaprawjšlť se, a pro swé neslý:
chané hřjchy dostjhne te metla pomsty a oheň
wččný: nrotož tě profjm, Uapomjnčxm, zakljněxm,
pro Boha samého, gemUž každč:neččstota gest oha:
wnč: a Uro prawau swatau wer č pro krňlowstwj
twě nepopUng swými zlořečewými skulky Boha
k hněwU, nobrž choď w zcikonech geho a w pťi:
keizanj bez úbony! Kterýž Tč dobrolťwč stwořťl
chce dobrotťwěgi Tě laké fpasitč, wssak hněw
fw,ůg wylťge na tč bež milostč, neobrčxtjšli se.e

Když wssak anč tato řeč krcile neUapra:
wťla, ani ostatnj kúrčmj k zpamatowňnj Uepřč:
wedlo, wyhrožowal mU swalý biskup, že ho
tresty cjrkcwnjmi stjhalť bUde, a z lůna cjrkwe
swatě wyochge, což takě koneěně wwkonal, žm
kažuge mU do kostela choditi. Takowým trestem
moslil sluha Božj, že snad se krčxlpředcr ko:
nečnč zpamatUge a kčxti se bude, a že se aspoň
budanrj pohorssenj přetrhne a zúhnba od krčx:
lowstwj odwrňtj.

Wssak Boleslaw nechtčl wyrozUmětč, aby
dobře činčl (Zalm 85, 4) on zhrzel wsselčkau
radau Pčmč a domlauwčmj geho zanedbal
(Pčjsl. 1, 25) a nechtěl pozorowati a obrčltil
záda a odwrčxtčl se, a Ussč swé zacpal, aby ne:
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slyssel d(Zachar. 7, 11)e zatwrdil twčxřč swé
nad skéelUa nechtčl se nawrčxtiti. (Jerem. 5,.
3) ale rozprchle se hněwem neywčtssjm strogil
sw. biskUpowi rozljčné aUklady akonečnč zahla:
diti ho Uzawřel. Ten ohawný amnwsl wykonati
chwňtal wssemožnč, neboť dUchowenstwU bylo
nťikččzcemoi hned slnžby Božj poostawili, pakliby
krúl, kletbau cjrkewnj stjžený w drzostč swé do
kostela wessel.

Brzy na to slaUžil swatý Stanislaw mssi
swataU w gedné kapli. Dowčdčw se o lom
krňl, obkljččl tU kapli wogskem, a pťistaupsw k
oltčxři, aUkladnč zawražtxil swatého biskupa, zo:
hawťl gcho tčlo, a kčxzal gr wynésti na pole,
aby od rrawé zwěsxerožtrheiUo bolo. Nle Pún
Bčch ge dřjloe zachowal, ano i žéezrakyoslawťl.
Což widauce kanownjci a ginj nčxbožnj lidé od:
ložčli wsseckU bčxzeň, srbrali čňstky po růzUU le:
žjcj, aby ge počestně pochowals. Yy zčxzračnau
morj špogily se různé čústky, pťrlibaU wčmť
wydceewagicj w tčlo, na nčmž ani znúmley nňsilj
widčti nrbylo. Welebili Boba, genž we swatých
swýcb diwotworný gest a pochowali tělo přede
dweřmi kaple, kdrž zawražděn byl. Tam ležel 10
lés, pončwadž ale ten kosteljčck fw. Michala
dréchné množstwj lidU k hrobu sw. biskUpa ten:
krúte putUgjcjho obegmutč nemohl, rozkčxzalbiskUp
Lembert geg woždwčbnauti a do hlawnjho chrňmu
tenkrúle sw. Wcicslawu zaswěceného do Krakowa
přrnésti; a rak opčt sw. biskup we swém kosťele
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odpočjwal. Usmrcenj sw. Stanťslawa padci na
den 8. Kwětnǧx roku 1079.

Paorž Ncboť sill. zakúzal, když se mU
toto doneslo, po rrlém PolskU slUžby Božj, a
na Bolrslawa wwnesl kletbu cjrfewnj. Ten
sice č tentokrč:te cjrkrwnj kčxznťse wysmjwal, a
wssak nrdlauho na to dosijhl ho prst Božj.
Poddanj wzalť si ho w ossčliwost a flmalč mu;
kterúž fwčdomjm Ukrutnč hnčten, oollstčl Polsko a
do Uher fe Uteks a tam Upadna ro tčžkomysln
nost a ode wssech potUprn bjdně zahynUl. Něk:
teťj pjssj,že prý sčxmse zawraždil a že mrtwol
grho wlastnj psi sežrali.

Nesčjslnj trmčť zčlšrakowé na hrobě fwa:
tého Stanťslawa Udčxlédalo přjččnu, že geg
papež Jnorenc lsi. roku 1288 slawnč do
řadu swatých a wywolrných Božjch psxťwtčlil.

Nozgjmúnj.

W hťjssjch žatwrzelý krcil Boleslaw gest
obražem, BohUžel nasseho wlastnjho žťwota,
kdhž srdce swé rak w hřjssjch gfme zatwrdilč,
že gťž anť na wččnost, anč na saUd, anč na
rrest budaucj nedbr?me. Wčtssjm rrestem nemů:
že sprawcdlčwý Bňh člowčka hsxjssnčho Ua zeml
stjhati, nežlť když xo sprawedliwostč swé dopU:
stj, aby fr grho srdce w hřjssjch žatwrdčlo. Ta:
kowý člowčk scim pčeed sebau zawjrčx brňnu žč: d
wota a k wěčnémU žatracenj se odfnzuge: ne:
boť nedbage che na hlaš mčlostj Božj, mú
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srdce swé toliko otewťené k wolňnj swých nú:
rUžiwostj, a znj:lč předc kdy hlaš Božj w
nem, neni ď to che w mrawnj slabosti
swč za njm gjti, ba wolčmj milosti Božj gest
mU nesnesitelné, protože nechce wčděti bljzleau
propast, do njž Ubjhčl, ani odťjrč se bczbožné
nawyflostč. Yle odkud to pochčxzj, že člowěk
do takowé prohldlbnč Upaděl? To pochúzj od:
tUd, když člowčk opčt a opět do starých a o:
plakaných hťjchů leze. ij seslčxbnetčlo a dUsse,
smyslowé otUpj se, swčdomj Usne a gakčxsi ne:
tečnost, ba skoro brzpečnost zmocnj se gich, tak
že welkého pokoge požjwatť se zdagj, podobni
těžce nemocným, kteťjž gčž žúdně bolesti necjtj.
K tomu gesslť pťčdati dlužno, že i ostatnj lčd
w rozmařťlostech a prostopňssnostč si lčbugjcj
gegich zločťny omlauwú, ďchwalUgr, a zastěcwú.
Gaký dčw, pakli na to w srdcť swém prawj:
Nenj Boha, a geli gakýsi Bůh, pťjlčš přjsnč
ď nňmi gednati nebude. eu Wssak Bůh w
milosrdenstwj swém a w shoijawém čekanj
chodj za hřjssnjky a wolčl ge aby se nawrčltilč;
ten ale protiwj se a wzdorUge laskawému wo:
lúnj geho. TU Užjwčx pťjsněgssjch prostředků;
rozkosse gegčch se gčm zprotiwugj, lčd si ge béře
w ossklčwost, nemoci wrhnau ge na lože. Přčl:
telé přčchúzegj, napomjnagj, aby se!ufěllč; na lo
wssak Uynj nechtěgjj myslitť, magjre buď gčnč
zúležťtosti k spoťeidúnj, bUď tak důležčtými wčc:
mi se objratč nemohauce. Zatwrzelost trwai
a roste, nadčge gčch opausstj, zaufčxnj dostňwú
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pťewabu: a tak Umjragj w hřjssjch bez napraa
roenj, bez pokčmj, až hrozno a děsno pomhslťti.

Dneš Uslnssjtrli hlaš gebo, nezatwrngre
srdcj swých. (Zalm (94, 8). Qnč bhli odpor,
njswětlU, ne;nalč cest geho, aniž se kdy nawrčl:
tjlč po stezfúch geho. (Jak 24, 18.)

SmčlUgme se nad bezbožným a nenaučj
sr sprawedlnosti; w zemi swatých neprawč čie
Učl a neUzřj slúwy Hospodinowy. (Jfaččxš 96,
10.) Zbrželi ste wsselčkaU radaU maU a do:
mlančmj mého zanedbali gste: prolož i gčl také
w zahonUtj wassem smčxsťse bUdU a Uosinjwa:
tč fe bUdU, když přťgde na wúš to, ťehož gste
se bčllč. (Přjslowj 1, 25, 26.)

Srdcr twrdé naposledy zle se mjti bUde.
(Sčrach Z, 27.)

Gú gdU, a hledati bUdete mne a w hťj:
chU wassem zemřete. (Jan 8, 21.)

O kdhby poznalo ť ty a to w tento den
twůg, kteréby wěci tobě kU pokogť byly: ale
npnj skryté gsaU před oččmatwýma. (LUk. 19, 42.)

Modlitba.

SmťlUg se nad númi, swčtlo wččné! Noz:
ptyl tmy, dey nčxm očč, kseréž by wčděly, Ussť,
kteréž by Twého hlasU slysselU, a srdce, kteréž
by tč oprawdowě milowalo! Propůgč nčnn tu
mčlost, abychom se Upřjmně k Tobč obrč:tilč,
jlost zmnžile přrmohlč, a cjle swého ssťastnř do:
sichlť.Sťrze Jržjsse Krčsta, Pčma nasseho. Nmen.
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Dneš se také swétj swátek: W Terracině sw. Fladic
Domitllly, mučcdnňce, o njž se čte dne 20. duoua. Též sšd.
Zm:enala, mUčcdnjka; w Nikodemlč swd mučednjfů: Flama,
Bxugusta a Nugustňna. Tamte“ž sw. Qnadrata, mučcdnjka; lp
ijé sw. Brueřřcta, papcše; w Eboralťl (York) w Ynglu
swd Jana, dlskupa; w Paoň sw. Petra, blssupa. a me g. sw.

87 j::

Žčwot fw. Mǧathčo, setnjka, Nřnšima
knčze a. nt. g. sw.

NokU 303 rozkúzal Marimťanuš spolu:x
wlč:dař Djoklccťňna cjfaře, aby kde kdo gest,
modlňm občtowal, kdo by ale to činčti se zpau:
žel, aby mUčen byl. Kdož FsrmUš wúdce plu:
kU Marteského, w nčmž sw. Nǧathťuš setnjkem
bol, tento rozkaz Uslyssel wolal gednoho wo:
gčckapo druhém k sobě. aby se přeswčdččl, gafý dUch
w nich wěšj. TU množj z nťch strachem mUť
kleslť a modlúm obětowali. Když řňd pťissel
na Aǧathťa, wyznal srdnatč, že od narozenj
giž křesťanemgest, a žr gjm 8 milostj Božj žůsta:
ti chce. J túzal sr ho FčrmUš po druhé i po
tťrtj zdalč tomu tak grst a slťbowal mU welkaU
odměnu, ba zaš tčžkým trestem brožil, paklčby
se gčnak nerozmnslčl. Nn wssaf Nǧllathťuš pewnč
we wjře stúl, mUsil konečnč Fčrmuš wedlé ro;:
kazU cjsařského geg Upautatť a Bčbťanowč, wůdri
wogska postawčtč w Thrackěm městř Perinte
ččlťHeraklra sědjcjmu. Nǧathinš stč:l na saUdU
gafnau lwasxj, na njž se wnťtřnj plésňnj dUsse

e) Sw. Michala Archangcla dámc na 29. Zařj.
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gewťlo. Gaké gest twé gměno, otazal se ho
Bčbčannš :dMé neymilegssj gwéno, řeklmuž Božj,
pochúzj od Krista, lčd ale nazýwa mne Nǧa:
thčUš e :J gak se můžeš idobrýmxU nazýwatč,
tčxzal se zaš wůdce, an zěckonů cjfařských pťlen
negsa, skutečně zlým .si; neboť to wsse o tobě
mč FirmUš psal.e Na ta slowa odpowědčl
NǧathčUš: :Gčl tč ugčstugč, že w prawdč gen
proto Nǧachčem slngť, že Uechcť aučasten býli
neprawostj krwežjznťwých model,a a že nčc nechci
ďpohanh mjtť, kteřjž gčm slaUžj.er Qtňzčm nynj
odedby pochazel abh se š njm dle mrawů a
obyčegů wlasti qeho nakladatč mohlo, prawčl
NǧatbiUš, že z Řeckého narodu pochazj, ale w
Kappadacič že se narodťl kdež se geho rodčče
Usadčlť. Pak že do služby wogenské wstaUpčl,
a wčda že něktěřj ze spolubogownjkťi mnčedZ
nčckau smrt podstaupťlč a za to od Boba osla:
weni bwlť, že si prwnč předfewzal gčch m“xsledo:
watč,nikoliale podlé .žcikonů lčřských žiwu býtť,
kteréž č š lčdmť zachúzegj a hynau. Na tu
ťeč radčl mU Bčbčannš aby si přťponxenUl, že
weliké mUky na nčho čekagj, abh tedy zčlkonů
cjsařských poslauchal, a modlčrm občtowal, gegčchž
pomocj cjfařowé pamxgj, a aby se nedomnjwal, že
sčamgedčný wssemu rozumj, a nepředloženč aby fe
zpoléhal na člowěka, kterýž gak se wyprawUǧc,
podlé zňkonů tresťčm byl.

dJ blaUdjš, odpowčdčlNǧathiuš, oklamún
gsa ďxibly; neboť nepanugj proto cjsařowé, žc

e) Aǧathoď wpksáda“se na čcsko: dobrý.
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modlam se klančgj, gež ty Bohy Uazýwěcš než
proto qen, že neymčlostčwčgssj Bůh wsse rjdjcj
gim to propůgččl Co fe toho dotýče, že na:
dčgi swaU skladam gak sam prawjš, w člo:
wěka odsauzeného, wťz: že núš Pčm Jržjš k
wůlč núm člowččenstwj na se wzal a na swčt
pťčssrl aby naš spasil Qn gsa prawým Boc

e hem dčwnaU gakausi a newystjhlau prožřetedl
nostj wzal na se přčrozenost ládskau a w nj
byl žčw. To wssak ty ani pochopčtč nemůžeš
leč by si prwé k wjře kťesťanské se naklončl.
Neboť gsa od přirozenostč, gak gsem prawil, Bůh
a Slowo od the nerozdjlné, nobrž 8 njm wždy
spoluwěčné w urččtém čase, kdy se mu zljbilo,
wykonal skutek nasseho wykaupcnj, a nčxš ze
zatraceuj a z otroctwj ďcibla, zúwčstnjka nasseho
od počňtkU, wyswobodčl.

dedyž se cjsařowé twémU Krťstu protč:
ngj, prawčl teď faudce, proč medle ge netre:
stča, gessto gak gsi prawčl pro spasenj nasse
pťčrozenost lčdskau na se wzal? Můžeť zaǧisté
fnadno gčch potrestatč, pakli w skutku wssemo:
haucjm Bohem gest.e :dZ toho prúwř,ee odwece
Aǧalihuš, xdmůžešgeg i mocnost geho a dobrotč:
wost sezna:č, že když křčwda se mU děge, hned
wciš netrestěc, nobrž dlauho očekciwú, zdaliž ufe
kútč budete, kteřjžto službU a úctU Bohu pťi:
núležegjcj ďňblům prokazugete; mčmo to chce,
aby tjmto žpůdobem mčlý a wywolenj služekxnjci
geho se zgewčlč a zdokonalčlče Neboť kdyby
wčxš hned trestal zahymxlč byste wy na wčfy
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a slUžebnjci geho na gewo by nepťissli, ba i
moc milostj geho bylaby mrtwčl. Gak medle
mohl by oslaweU býti, kdyby nebyl w trrsteinj
hřjchů wassjch welmi trpčliwý? Tak ale do:
anslljwssetoto,abyste č wy, ktrřjž se nekagete,
nobrž pohrdagjce dlaUhaU gcho trpčlčwostj, w
zůřčwostč swé trwčxte, a od nčho wždy dčxl a
dč:l se wšdalUgjce w zčthbU Ubjhňte, smau
wlastnj wimxud odsaUšenť;,my pak, gessto pa:
nowcinj geho Uznčxwúme, Ua wčky š njm žiwi
byli. Konečnč okčxže se slčxwa gcho mocněgč
w těch lčdecl,d,kteťjž zloččny fwč poznawsse ži:
wot naprawčlč.e u

Tato ťeč zaljbčla se sice Bibiaaowi tak,
že gč šchwňlil, alc i hned Ua zčxkono cjsařské
pauleňzaw Nǧalhťa Uabjzrl, aby modlč:m obřto:
wal, a tak odměnU a pocliwostč si zaslaUžťl,
aneb že trestčxn a mUčen bUde. xNž OofUd
mčlgsrm š trbaU štrpenj, doložil, bera ohled na
mladý wěk twůǧ neb starssj negsi než 25 rokň,
a na dňstognost twaU wogenskaU, a protož
gsem tč mUččtčnrdal,.felrweiš:li ale w possctč:
losti swč bez mťlostč mUčen bUdeš.eé NšialhčUď
na ne!sseckydtUto řrčč odpowjdal, že křesťanem
gest, a ďňblúm nčgakým způsobem občtowati že
nebUde, a hňge statnč wer swaU wsscliké mU:
kU podstaUpiti pro wer ochotným býtč se pra:
wil:))Yy tčlo mé,e řka, xhotowo k mrskainj, na:
klúdey š njm dle libosti, mysl maU a dnsse
předsewzetj ani ty anč cjsař aUč sčxm ďčxbel
přrwrčltčliani k hřjchU pťim:titč ďto nebUdete.e
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Rozhněwňn kúzal teď fUdj swatého mlč:den:
ce k čtyrem kolům Uwč:zati a syrowými žilami
mrskati, aby žertowčmj nechal a nedomeysslel se,
že nčco wj, an zatjm newj Uččehož. waidjš
me, zdalť mU Bůh geho kU pomoci přispčge, a
gak pewnč: mysl a předsrwzetj nezmčnčtelné gest,
kusime.t Co fe porUčenj Bibianowo co Ueym
ukrUlnčgj wykonč:walo, nenařjkal Nǧathiuš, Uež
wolal,řka: xKriste,přigď mč pokornémU slUžebž
nij swémU kU pomoci! Pane Božr neoanss:
tčg mne!e K.onečnč Umdleln rurr biřťčů, a
fúm Bibiamlš nechtčl fe déle Ua zedrané tčlo
swatého mUčednska djwatť, otěczajfe, ždalťby ny:
nj občtowatč cl:tčl? YǧathiUš odpowčdčl, že ne:
bUde a že an Pčma swého Zer Krista ša
zdomocnjka mét, od nčhož sjlen a Utwrzowčm
gest, hotow gest pro něho wssecka ť ty Ueyu:
krUtněgssj muky snússetť. dGakéloli mUky pťč:
prawiti mč obmeyssljš, pradoťl konečnč, welmi
prospěssny mi bUdaU, a čjm Ukrmněgj mne
mUčitč bUdeš, tjm wětssj milost U Boha mého
mi připrawjš. Y orotož ččň, co se ti ljbj, gci
nebUdU Uikdú nečistým dUchům obětowatť.e Wie
da Bibťanuš ž tčchto a z giných gesstč řečj, že
nepřemůže muže Božjho,llporUčil ho do ney:
hlUbssjho žalččře UwrhnaUtť, trogj kladaU a tčže
kýmť řetězi snaUtati žčxdného k nčmU nepowolo:
watť,aby snad od sauwčrců kbudachm mUkňm
che gesstě fe neUrwrdčl. PotěsseU ze wsseho, co
giž přestčll, Ubjral se Llǧathčuš do wčzenj, w
Uťmž po seťžm dnj držč:n byl.
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W tom čafe dostal Bčbčannď od Flakci:
na, prokonfUla Thrackého rozkaz, aby sc do By:
zance odebral, a wťzně š sebaU wzal. J mU:
sil Ubohý Nǧalhiuď přelčžkými řctčzi ďantéen
plU ran a bolrsřj, hladem saužen, od sUrowého
wogska popohémčn z Perťnthy do Bčzance gjti,
a 8 njm i ostatnj wčzňowé. Qn myslčl, že na
žčwU zčlstati mu nelze. J prosil swých průwod:
čj, aby mu powolilč, chwjlkU se pomodlčti a
pak wece: dSláwa tobť, o Bože, kterýž milofrd:
ný gsi wssrm mťlugjcjm gméno twé. Slúwa
tobě, že gsi č mnr hťjssnjka k tomnto losU po:
wolal. SlčUUa tobě Ježjssi, ktrrýž znage sla:
bost třla Uasseho, mne gsi trpčliwosi propůgččl,
abych hrozné tyto mUko pťetrpčl. Poněwadž
ale Panr můg wčdjš, že mnohými straskmi
šbrocrn, sotwa žčw gsem, prosjm tč, račiž mi
angrla fwého poslatč, aby Uzdrawčl mnc, a
z aUkostj, kterýmiž skljčen gsem, wwtrhl; a toho
mi mčlostiwč Udčl, abych giž gakýmkoli způso:
bem mučedlnjctwj fwé dokonal a k tobč fe do:
stal.eé Nn fe tak LlǧathiUš modlil, rychle sly:
ssčm bylš oblakU hlaš pťčchčxzrgjcj.xBUdťž Nǧa:
thče silný a žmUžily!e Wěznowé a biřirowé
Uslhssawsse hlaš, Ulekli fe, a Umozj znách kleka:
gjce k nohčxm sw. mUčedlnjka, prosilt, aby ge
wc wjře křesťanské wyUčowal. Nǧathčuš to Učť:
nčl ochotně a wřelými slowy wyprawowal, gak
wrsskeré pokolenj lčdské skrze hťjch prwopočémx
trčný od Boha odstaUpčlo a w moc knjžrte
prkelněho Upadlo; že ale Bčch Uad njm se smi:
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lowaw wččného Syna swého ku spasenj riňm
noslal. Po lěch ťečechUwčřilťw Krťska Púna.
era gegčch Utaordčla se, a dodala gjm zmu:
žilosti, když w nčxslegugjcj nocť na noclehu
angely uzřelť w oděwu rytjřskěm, ani se sw.
mučedlnjkem rozprúwěgj. Nčkteťj prawťli, že to
Nǧathiowč přčxtclé a přjbuznj gsaU, ginj ale že
to angelé gfau nebesstj. Néxsledugjcj noc dora:
zili do Byzance a w gednom domě wssčckni
bylť Ubhtowúni. TU opět Uzřelj, an totiž an:
gelowé tčlo gebo Umýwagj a rúny lečegj, a
gťž nepochybowalť, že Bůb ku pomocč mu pťč:
fpťl. Zǧčlra druhčxho dne byl wssak mučedinjk
Púnč na rozkaž saUdre do neyhlubssjho wčzenj
uwržen a řetčzč a kladami obtjžen a Žpamčm.
Qstatnj wězňowé mčli žalčxťmnohem wolnťgssj.
Y tu po třrtj we welkém blesku uzřrlh anǧely,
z nichž gcxdnčxpauta sw. mUžč odgjmagj, ginj
rčmh geho lečegj, a třelj zaš pofrmy přťnússegj
a š njm hodugj. Nn se tato wťdčnj častčgi
opakowalo, konečně ge i sám žalčxťnjk uwčdčl,
a podiwiw fe swým pťcitelům o tom wypra:
wowal. x

Bibčannš poruččlsedmébo dne sw. Llǧalhča
ksaUdu postawčtť, gehož když uzřel žcrawébo 8 twú:
řj gasnaU a stkwaucj žaražčl fe neyprw; onť se
byl domnjwal, že bolrstným dlaným hladem
a obtjžnaU rcxsřau a giuúmi sťrastmť bUde ne:
mocnú a slabý, pak ale rozljtčw se, poťal ža:
lúřnjka lUpiti, že rozkazu grho ďoslussrn neťxpl,
a konečnč!ť mrskati. Tento sire pčeisahal„ že
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wsse núležitč wykončrwal, a že hlawU swaU
na ,to nasadj, paklčby fe co gčnak shledalo,
i odwolúwal se také na fwědectwj ostatnjch
wězňů, kteřjž wědj, že tagemnj lčdé we stkwam
cjm wogenském raUsse U Aǧalhťa wjdémč byli,
anč ho pěstugj a š njm hodugj, ač že když
k nťmu do žalúře wessel, nťkdy U nčho anj
žiwé dUsse nenalézal. Yle marné bylo omlaU:
wčmj žalúťnjkowo, tjm hůřr se mU wedlo.
Wida mUčednjk Pémě, gak nepččrtelé geho sa:
mi protč fobč zUřj, Usmúl se nad zasleprnostj
pohanskaU a prawčl: :)Mň sjla k bogi pochú:
zj 8 nebeš od Krčsta mého, kterýž mne posil:
nčl a služebnjkw swé slowem Uzdrawngee Po
těch slowech rozkazal sudj zuťxy mU wytlaucč,
že tazan negsa mlUwťl ))Ty snad fe nétm chceš
wosmjwatč, doložčl pak kauzly swýmj a ěédry?
Wčz, že mne nepřemůžeš, a gčr tč žťwčlč nebu:
du, lečbyš bohům občlowal, a Uposlechl rozka:
zů slaroných cjsařů.(:! xJ nesměgť fe, odpowě:
dčl NǧathčUš dostč obtjžně, mage ústa celč:
ztrýžnčxna, ǧakobnch se ze zahuby wassj tčssil
ano bolj mne welťce, že na wčky zalraceni bn:
dete Wyť fe samť sobč wysmjwale, opustčwsse
prawého Boha, sřwořťtele neb 8 i země i moře
a wěcj wssech a klanjce se kamenU. Qstatně
se pohrůžek twých nrbogjm, neboť kdybych se

gčch bal, byl ťxych tč bol Uposlechl, člnčx co ka
žeš Ze wssak Učenj mé lepssj gest twého, ne:
sirachugi se pohrUžek twých, čťň gak se ljbje

Qpčt ho dal Bibianuš žilamť mrskatč
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wčda wssak, žc nad njm neswjtčzj, poslal bo kox
nečně kU Flakcinowť prokonsUlowť TbrňckémU
a o wssem ho žprawťl, co mu až posUd zlého
uččnil. Flakcimcš dostaw Bibčanůw dopiš, roz:
kčlžal sicr Yǧathia uwěznťti, alc wssech wazeb
ho zprostťlč strúže propusiil; neboť byl sljbčl cho:
tč swé leřestanské, že kťesianů nebUde nikdn dlaU:
bo a krutč mUčťti. Po pětč dnech rozkčxzal
Yǧathča powolatť a wssecky sioisw od Bťbčana

zaslančt pťrčjsti, když byly xořečtčny,pokčxral Biá
bčana, že ho rychle neodprawťl, a protč wssj
slussnosti a dňstognostč wogcnské taf dlanbo a
tak nelťdsky mUčil a pak wyřkl saUd, aby Llǧat:
hinš ža mčstem fťat byl, proto že křesianem
gest a zňfonň cjsařských plnčtť necl!ce.

J bol trdy ža mčsto hned wwwedrn, an
dUssr grho nrwyslownau radostj pléjala Přč
ssed na mjsto poprawnj poklekl na kolena, dč
kowal BohU, že ho hrjssnjka takowých milostj
aUčastna Učťnťl, gčchž niktčrak nezaslUhowal.
dež pak modlťrbUdokonal zwolal gesslč: :,Do
brorečjm tobě , Pane Bože , š qednoroze
Unm Sonem twým a š Dnchem swatým: nrboť
twa gest slawa, twa gest čest nynj a wždy a
až na wěky wčkůw. Ymrn. xaTu oddčlťlť mu
hlawu od tčla, dne 8. Kwčtua.

Nozgjmanj.

Sw antbčUš bral w newwětssjch ťxolestecb
swé aUtočisstč k Bohu a spasiteli swčmU, w ré
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naděgi, že š hůrw obdržj i posilUč pomoc.
Ze na zdař Bůh nedanal, gebo žčwot grst nňm
na swčdectwj; ncboť milostj Božj sesjlen snússel
neyUkrUtnčgss1 mUky, ba i samú smrt trpělčwč ť
radostnč. Podobně mčlme my také aUtoččsstč swé
k BohU brélsť, kdykoli lúska k swčtU nňš lceckú,

přirošenú tčlesnost nčxš mUčj, wazby pak hřjchU
tčsně antagj: neboť nrpťčgdeli Ucim Búh milo:
stj swaU kU pomocť, wašeb hřjchú se nešpro:
stjme, tčlestnosti Uepťemůžeme, lčxsky k fwětu
neUdUsjme. Kdo tolčko na febe se zpoléha, aneb
na pomoc lidskaU, kdnž přemorč chce swčt, tčlo
a ďélbla, tobo anUsstj Bůh, a necldňwčxho cho:
dčri wedlé žňdostj srdce geho. Gaký diw, paklč
člowťk lakowý bsrmenem hrjchů gsa obtjžen

wždy hlančxgi kléja, wždy ijc od Boha se
wzdalUge Člowčk takowý gest podobrn stromU,
owoce gedowaté nesachmU, prolože kletčdaBožj
na něm ležj; a zoolébage se na sebe che nrž
na Boha, domnjwú se, že bUď dobrotčwý Bňh
pomocč mU nechce, buď wssemohamj Búh po:
moci mU nemňže. Yle kdo bog podnikú pro
Boha a pro spafenj dUsse, ten pomoči Božj
nikdér nepohřessj, důwčrně:li ǧen pomorť od
Boha očrkúwň. Qn pečUge o núš lňskaU ot:
cowskaU, gest průwodcem nassjm na cestč k ži:
wotU neywčrněgssjm; a kdyby wssickni nélš ox
pUstili, Qn gediuý něcš neopUstj, paleli š dů:
wčraU o pomoc bo poprosjmc.

Beze mne Učcnemůžete Uččnitč.(Jan 15, 5.1
Zlořečený ten člowčk, klerýž kanél w člox

Ziwoty Swatých. lla 23
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wčka a kladc tělo za rňmč swé a od Hospo:
dina odstupuge ssdce geho. Požehnaný sen muž,
kterýž danú w Hospodina a bude Hospodťn
dančmj gcho. (Jerem. 17, 5. 7.)

Ne núm Hospodťne, ne něem, ale gménn
Twému deh slúwn. (.Žalm 113, 9.)

Spomocnjkem mým buď, nropansslěgž mne,
ančžzhrzegnmau Bože spasitelčmůǧ. (Žalm 26, 9.)

W tobč wylržen búdU od pokussenj a w
Bohu mém překročjm zrď. (Žalm 17, 80.)

Gú žebrňk gsem a chudý: Pčm wssak pe:
čuge o mne. Spomochk můg, a obrance můg
ty gsi: Božr můg neprodléwegže(Zalm. 39, 18.)

Pane Bože, nebe i zemč, Ukaž, žc nro:
pausstjš danagjcjch w Tebe, a pončžugeš těch,
gessro sami w srbe daufagj a swau mocj se
chlubj. (JUdčth. 6, 15.)

Modlitba.

Prosjme, o Pane, zprawng srdce Uasse
wssemocným mčlosrdenstwjm swým, prosože bez
chc Tobě !jbťlč se nemůžeme. Skrze Ptina
Uasseho JrzU Krčsta. Ymen.

(Modlčtba cjrkrwnj Ua 18 chčli po sw. DUchu.)

Dnco fc fwčtj take fwátek: WMedtolaně sw. mučcdnja
ka Biktora; w Wňenne fw. Dňonysia, bčskupa a wyznamače
w !lntisiodorll fw.Helladl“a, oiskupa; w BisUnn“ně (Besanyon)

šwskPetra, bňskUpa Tšrcntaského; w Skotstu sw. Wčronal upa.
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9.

Žčwot sw. Řehoťe Nazianského.

Sw. Řrhoř bratr fw. Ǧorǧonie a sw.
Césarča, narořčl se mezč rokem .312 u 318 w
Naziaan, oťkudž také pťjgmj Nazianský wzal
Geho otec, také Řehoř Uazwan, byl neyprw žčw
w pohanských powěrach paf ale na snažné
modlilby a prosby swé manželky sw. Nonny
na wer fe obratiw, wedl tak dokonalý žiwot,
že.negen biskUpem w Nazťaan se stal, ale také
od sw. cjrkwr do řady swatých a wywolených
Božjch postawen bpl. Sw. Nonna žčxdagjc
syna mjtč, obrčxtčla se k BohU a sljbčla, že
paklčby synrm obdařrna byla, že ho zauplna
PaUU BohU zaswčtj N ble Buh wwsi!?ssel
profbu a dal gj syna Řebore, klrrýž kneystkwť:
legssjm hwězdňm sw cjrkwe datrj a pro hlUbo
kau Učenost wr wěcech, zwlňsslč nňboženstwj se
tyfagjcjch, wýstředně bohomluwcem slugr.

Tito tak wýbornj a swatj manželé Učili
djtky swé w nroaUtlegssjm wčku po cestč Božj
kračrti a nawykaly ge čafně Ua zakony Panť
J worustalzté prjččny Řeboř pod gegčchpečli;
waU rUkaU gako kwětinka Božj w newinné krú:
sr, a kdwž gčž do roho wěku pťissel, w nčmž se
nčxm rozum otkwjrú, zaslzbil se, že po wssecky
dny žťwota PňnU BobU slaUžiti bUde. Na sli:
bU lomto měla sw. mčxteř weliký djl; Ueboť

23m
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“často Uwadčla pťjklady ze sw. pjfem, gak rodi:
čowé sonh swe PanU BohU zasljbilč Tim a
takowým wyUčowanjm nabyla mysl sw. Řeho
ťe gakési ohlednosti, že giž tcnfrate ččstotU dUsse
a tčla zamilowaw o Ustawčěném panictwj pře:
mýfslel. Yn se tjm w dUchU zanňssel, eyhle!
zgewily se mU we fnňch dwě panny, čistotnč
a mrawně dlaUhým až na kotnjky ssaty při:
odčné, lice magjre zawogem přčkryté, oči sklo
pené d)Nad nimi gfem se zaradowal pjsse sam
Řehor což ony widaUce, laskawě se ke mne
mčly a gako shna mne obgjmaly.e Tažjcjmu
se gakby fe nazýwaly, prawčla gedna, žc čistota
slUge, drUhčx ale stťjdmost, a že KristU Pčtnu
slaUžjre krúsy panen nebeských Užjwagj. :Nuže
synčxčfme prawťly ke mnč sr obratčwsse dpogď
8 nami a my dowedeme tč až k swětlU Uef
mrtelné Trogčcee Tcnto sen působčl tak žčwč
na Řrhoťe, že od té doby panrnskaU ččstotU
na wždy žachowatiužawřel a proto gen towa:
ryšskwj takowých lidj wyhledčxwal, kteřjž pa:
Uenstwj si obljbili a proto také hodU sr wždy
stranil i wssech řečj oplžlých; ssatU stkwostného
a rozmařčlébo nenosil a pilně se wyhýbal wssemU,
což Ua Ugmu a kU sskodč obljbené čistoty býti
mohlo.

Prwnj liternj Učenj dostal Řehoř w do:
mč otcowském. K rozmnoženj swých wčdomoskj
odessel do Césaree Kappadocké, kdež sw. Basi:
lia, Uapotom nehwťrnčgssjho pťjtele swého srznal.
stUd pUtowal po Učkolika lrtech Ueyprw do
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Césaree Palestinské, pak ale do Ylerandrče a
konečnč do Nthén, do dťewnjho sjdla Učenosti,
a na wssech těch mjstech we wsselikěm Umčnj
nad gťné welice prospjwal. Byl gčž leden mčsjc,
když do Ythén plaul, a proto byla olawba na
neyweyš Urbezpečnčx. Když okolo CyprU plauti
strhla se tak núramnú baUťr, že žúdný podobnč
nepamatowal. Černň noc pokrwla rozgitřeUaU
hladčnU moťskaU ohnčwýmť blesky gen hrůzně
ofwicenau, a hrom strassně k tomU rachotil.
Stězeň fe zlomil a wlny wčžaté gednak z té
gednak z gčné sirany loď zaléwaly. Ze wssecb
kautů bylo slyssetč désný nčxťek, plčxča modlitby;
nebo Uauze Učj modlitť se. J pohané spogčlč
fwé blasy š modlčtbami křesťanů kU Krťstu
Ježjssi, na Učchžpozorowalč, že magj až posUd
newjdanaU důwčraU w pomoc Božj. Neyche
nařjkal Řehor, ne sice ze strachu pťrd očťtaU
žahUbaU, ale proto, že gesstč křtěn nebol Wssicknč
č tč surowj plawcč, ač wlastnj auškostj skljčenč
mčlť š Ubohým autrpnost Když loď baUťj
čjm dňl tjm hůře fe zmjtala, tU sljbčl Řrboř,
že se Bohu aUplnč a docela zaswěsj, pakliby
ho na žčwč zachowatť rčxččl. TU Utčchlo moře
a dlauhaU baurj zmjtanj dostalč se bez dalssj
pohrcxnw do přjstawU Egčnského a odsud pak
do Ythén wu

W thenach sessel se Řebor po nčgakém
čase k Uemalé radostč swé ď Basilčem psxjtelem
swým. Oba bylť gen pro wčdy a Uro clnost
žixoi, dUsse grgich neznala žaiwčsti; co gednoho
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potkalo přjgemného a dobrého, bylo i dsuhému
neywčtfsi radostj a rozkossj. Qni se wzbuzo:
wali wcspolek k pčlnosti a k dobrým sknlkům,
stranili fe wssedo prostopassného towaryšstwa,
bdčli pozornť nad sebau a nad swým chowčxnjm;
frdcr gcgich nic nechowalo tagněho. Wyhlrdň:
wali w modlitbňch sle a wytrwčmj, w chúzni
Božj útřchu i rozkosse, a tudy Ussli negenom
wssude osjdel, w kteréž mladý lčd wc welkých
mčstech tak snadno Upadúwčx a na tělc i na
dussi hyne, ale i tak wrlice se we wssech wču
dúch zdokonalčlč, žr k neyslawněgssjm řrčnjkům
a mudrcům se poějtali. ch w thhénach na:
učťli se také JUlčana znati, napotomnjho cjsaťc
Řjmského , o kterémž glž tenkrate předpo:
wjdalč, žc bUdc welkým proriwnjkrm cjrkwr a
že zemč na něm si nrtworu odchowčxwú. Ysi
po pčti letech okolo roku 855 opustil Basilčuš
k nrsmjrnemu hoři Řehorr Whény a nawratčl
se do wlastť Řehoř zUstal sice nčco maličko
gesslč w Whénach a pťeduasscl na domluwu
přútcl ťečnjctwj , pak ale taUdaU newwmlnwnall
po swém Basilťowč pnžen, opustčl lagnč thény
a přcď Cčxrhrad wracrl sc do Nazian;U. ouu W
Cčxrhradč sessel sc núhodau š bratrem Césarťem
pro Uěrnost a pro umčnj léleařské zwlússrč we:
lčkau powěst magjcjm. Chtěli sice Cčxrbradsslj
i Řehoře zadržetč, welské slčby mU ččnjcc, on
wssakdržetčsc nedada, do Naziaan se nawralil,
a přigaw od otrr krest swatý o sllbu w čaď
baure Panu BohU učinčnčm premeyfsleti začal
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Nenprw myslčl, že se š prjtelem Basiliem,
gako w Ythénach si to byli Umluwčlč, nčkam
na oaussť odebéře, a tam w tuhé prúcč, w
modlčtbúch, w postech a w rozgjmčxnj Bobu
slaUžiti bude Z té přjččny psal mu také Ba:
silčuš a zwal ho k sobě do Ponlu Nč by
byl Řehoť rad pozwúnj přčgal odepfal, že mage
synowskě powinnostč k rodičům wěkemsesslým
plnčti, teď přigjti nemůže; zato ale wedl w
domř otcowském žiwot welmi tuhý, gakoby kde:
si na pausstč byl, a zwlč:sstč wůli swau mrt:
witč si nťedfewzal. Z té přjččny wzal si na
starost hospodčtťstwj domňcj, ba č nčkteré pťe
zastúwal. Wěci tyto protiwily se mu welice
giž samy sebaU, teď ale tjm mu byly odpor:
něgssj, že pro ně nemohl se Ž tčlem č ý dnssj
tčchému rozgjmčmj odewzdalč a š přjtelem swým
w žúdaucj saukromnosti žčwot fwalý trciwčtč,
po čemž tolčko srdce grho taužilo. Nle ta my:
sslěnka, že poknď wlastnj wůlč nepřemňžeme,
wsselicj skutkowé dobřj žcidné ceny do sebe ne:
magj, a že mnohěm lépe gest, ž lčxsky k BohU
blčžnjmu slaužčtť, než dle žadostč srřce fweho
žčwu býti, tak mocně na nčho působčla, že se
wssemn ochotnč podrobčl cokolč dobrotčwý olec

od něho žčcdal aneb na něho wzklčxdal, boťby
fe lml to newjm gak bylo prolčwčlo. u dPo
žčxdostech fwewld nechoď, a od wůle swé odwrať
se.e (Sčrach 18, 38.)

ley mčlau sankromnost přjlčš nepobťesso:
wal, ulwořťl si Řrhoř w swém frdcč taǧný
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pokogjčef a do něho se Ukrúwal tťebaď by w
ftředu lčdskeho hluku byl Čaď po čase docha:
zel xtaké do Pontu k swému mčlěmu Basillowi
a po nřkterý čaď na pausstč w chýssce ani stře:
chy anť dwéřj anč ohnisste nemagjcj ď njm trá:
ijal. Zde Uracowáwalč pofpolsrč, tu tesali
kamen, aneb sňzelč stromy aneb wodťli wodn
do zahrňdky, anrb gťné hmotné prčxce wykona:
wali. Zelčny a sUchý chléb byl gčm gedinau
potrawaU, a snadby bylčpod ttUhaU kúznj kleslč,
kdhby nrbyla mňteť fw. Basilča zčlžčwnčgssj
strawau ge zaopatřowala. Také bohomyslnú cwč:
črnj swú wykonúwalč pospplčtě; pospolu se
modljwalč, pospolu žalmy zpjwawali, pospoln
čjtawalč také pjsma swata, pohřčžowalť se w
hlubokú smysl gegčch a š neljčrnau pokorau U
gegťch wýkladu swaté cjrkwč se podrobowali
Toto tčché a wsseho lomozu prosté žčwobytj
ljbčlo se tak welťce mjrnémU Řehořowč že
grsstč Zo pozdnjch letech na ně wzpomjnal

Rehoť byl prčxwč žaš U swého přjtele w
PontU, an otec geho, trn wrlebný a we wssem
wss:čťxw Zachowalý bčskUp Nazťanský ossemetno:
stj a ljcomčrnostj aUskočných Nrčanů swedrn,
rokU 360 snessenj wjry w mčstč Nimčnč slcitané
podrpsal. Toto pťrxmihlrnj bolelo Uasseho Řec
boře tjm che, protože za taU přjččnaU netolčko
mnissč Razčansstj, ale ť ostatnjaosadnjcč, na
neyweyš se pohorssčlč, ano z častkn od gedno
ty cjrčwe se odtrhlť Řehoř pospjssil domú,
aby otce, grhož ččstésrdce a wer pťefnaU znal
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ď osadnjky odět smjťil a Udobřil, což se mU takč
konečnč, ač š nemalým namúhňnjm podaťilo.

Téhož časU nawrútil se laké CésariUď domů.
Ztobo se radowal Řeboř nad mer, myslr, že
nynjwssecky pozemskéstarosti na bratra Uwrhnc
a gčž bež překňžky w zamčlowané pausstč žiwot
swůg lrémoitč bUde. Yle stařičký ořec ginam
š njm mčřťl a ač nad mer se zdrahagjcjho
rokU 361 Ua knťžstwj poswčtil. To zarman:
tilo skromnau tU dussičkU tak welčce, že ox:m,a
stiw domow rodčěe a přútele opčt Ua rozmilaU
paussť fe Urrkl. w Proďby wťťem srsslého olce,
nčxřrk osadnjků a konečnč č strach trestU,
ktrrýmž Bčxh neposlUssným dětem wphrožugr,
obměkčily geho bohabogné frdce, že malččko w
Pontč se pozdržew do Nazčaan se nawrútil,
a od té doby auřaťš fwůg duchownj š ney:
wčtssj horliwostj zastčxwal. Mnohé kúzanj a
ťeč od něbo wydč:waǧj o tom plné swčdectwj.
szwlússcř tkliwč: gest řeč, kterauž držčl, když
osadu š otcem swým smjřil.

RokU 363. poswěrťl powěstný biskUp Cé:
sarewskú EUfebiUš sw. Basilča na kněžstwj, že
wssak brzo na to mezi občma muži nčkterě rož:
mpssko wznikly, odessel Basilčuš opět na paussť.
Řeboř boge se, aby z toho cjrkrw sskodn ne:
wzala, zwlússť an Nriansslj kacjťi pod ocldraxmu
cjsaře Balence drze lčd prawowčrný Utjskowali,
UčťUil mežč oběma muži mjr a pokog, pťčwedl
Basilia zaš do Césaree a bratra geho sw. Ře:
hoře Npssenského k tomU přčdržel, že opnstťw
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lčché: a marnú sstudča smťtskň, k bohoslowj a
k pjsmům se obrútil.

Po smrtč EUsrbča rokU 369 dosedl sw.
Basilčuš na stolťcč biskUpskaU w Crsarei, kterýž
wčda toho welčkau potťebu, zťjdil w Sasimč
nowé biskupstwj a mermomocj sw Řehore na
nč dosadťtč chtčl Tento ale zdrahal se wsse:
možně, takowan důstognost na se wzjtč. Wťda
BasiliUš, že po dobrém ničehož nepoťjdj, přčssel
mčmo naťxěge gedenkrace do Nažianzu a přjtele
swého r. 372 skorem nasilnč na bčskupstwj
poswetčl. Sw Řehor wrlmi žalostnť si na lo
nařjkal, že pťjtel neussetril geho swobody, po
winnostč wssak biskupské w Sasimě nčkdy ne:
konal prorože Ynthťmuš biskUp Tyansky prawo
na Sasi uu si ofwoaowal Řehoř nemage chUti,
gak pjsse, bogowalč o stolťci bčskUpskaU, odessrl
opčt na zamilowanau anssť; ole po fratkém
čase namrčxtil se, neUstcile o to gsa prossen, orět
do Našťanu, a swému skoro giž stolrtému otci
bčskupstwj zprawowati pomahal

Po smrtť otcowě nechtčl Řehoť dele w
Nazčanšu zustatč, než odebral se do SeleUcie
w Jsanrťč, kdrž wzdúlen od wsseho lomozu
fwčtského pilnč sw. ijma sstudowal a w mon
dlťtbcich w rozgjmčmj a w tnhé kagjcnostč BohU
smémU slaužil. Šest let skoro ztrčxwil zde w
žúdaucj tčchosťi, an roku Z79. přčnucen byl
odsnd do Cčlrbradu se odebrati a Uwrcč se do
sporU o swaté núboženstwj.

Tam museli katoljci weliké protiwenstwj
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snčxsseti zwlasstť od Arianů a Nodacianů, tak
že od blUdařů těchto ze wssech kostelů wytisknuti
po domrch slUžby Božj konatč musili Byla
gich gen malinkú hrstka, anč pastýře ani owčince
nemagjcjch Noku 378 Umťel cisař Ba enš we:
liký protiwnjk katoljků, kteřjž, nynj wolnřgčsi oddy,
chUgjce, po Učgakčm mUžť se ohljželi, kterýžby wý
mlaným gazykemprawaU wer blasala důkladnč
proti lichým Uamjtkam rozmančtých kacjřů zasta:
wal J obratili se na sw Řehore Wexlminerad pox
drobll se tčchý tento mUž žadostem gegich a
teprw na cestu se wydal, když ďc wssrch stran
prosen byl a přatelé mu předhazowalč, že tak
důležčtau wěc cjrkwe za nic skodo nedržj Mimo
dobrau powčst neměl Řehoř nťěehož, cobo w
mčstč tak welikém pozornost mU bnlo zjfkalo.
Tělo geho bylo stčxřjm šhrbeno, hlawa byla
lysčx, twčxř od plčxče a postu wyžcibléc, řeč drsnč:
a nrpťjgemnú, odčw chatrný. N trnto mUž mřl w
hlawnjm mčstě š welmocnými Nriany w bog gjti
a bludy gegich a predsUdky wywratitč a roza
kotati Gaký medle to bog š kacjři, ktrrjž se
Řehořowi raUhali, kamrnjm po nčm hčxželč,
a na saud ho pohančlč. Řehoř smússel wsselsx
kau křide trpřliwě a szžčle; byl žiw welmč
tisse, a střjdmč; zřjdka kdy opustil byt swůg, a
nikda nebyl wjdčm na weřegných mjstech a ná:
městjch W domť gednoho ž přijzných geho
schéxzeli se wčrnj křesťané Učjce se od nčho sa:

mospasitelné wjře. W krčxtkémčafe wszdila nee
obyčegna wýmlanost geho pozornost wsseho
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lidn, tak že netoliko katoljci ale i karjři a po:
hané k němU se drali a často řeč geho radostným
tleskotem pťetrhowali, an zaš ginj, co mlnwil
napisowalč. Powčst o wýmluwnosti geho wnťkla
až do pausstč Syrské a wylandila sw Hsero:
nyma do Carhradn, kterýž na mnohých mjstech
pjsse, že rad tomU gest, že sw. Řehore, neywý:
mluwnťgssjho a nenmaudregssjho toho muže za
Učitele mčl Drahné množstwj lčdu bUďw blUdU
kacjrském bUď we tmach modlařských pogatého
obratilo se do lůna sw cjrkwe. Na pamútkU
tak požehnaného aUčinkowúnj wystawen napoa
tom z domu kostrl a gméno mu dúno kostel
:wzkťjssrnjc; protože se wjra katolčcleč:dzde opčt
wzkrjjila

Co fw Řehoť wjru katolickanbndil a Upew:
ňowal, rosjwal takě nepřjtrl wssj prawdh do
werstagjcj cjrkwe nowé různice a newole, k čemuž
gakúdtMa:imynš, prizwan silofof,podnět dal Člo:
wěk tento sspalných mrawů a zlé wjry pnzen
ceižadostj, wyzwal do Carhradu nčkteré bisknpy
Eǧyptské a nechal se od nčch potaqmo za bť
ftupa Carhradského wyfwčliti To když fe Řehok
dowědčl zarmautčl se welťce, a giž čměsto opu:
stitj chtčl, aby fe na pohorssenj z toho wzniklé
djwatč nčmUsil. Marťmuš wčda celaU obec proti
sobč rozgitřenan a zlých wěcj fe obúwage, mu:
sil bez průtahu město opustiti.

Sw Řehoř pťal si teď che, než křy gčnda,
by mčsto dokonalého gakéhoš bislupa mčlo, aby
se pak do mčlé swé samoty opět odebrati mohl.
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Qle lide naléhal prosbami swýmč neustale na
prawowčrněho cjsaťe Theodosia, aby Řrhoře za
biskupa gťm dal což se č konečně stalo, an sw.
Řehoř snažným č cjsaťe ilčdU prosbam powolil.
Tato cjsařska wůle protčwťla se nepřatelům
prawdy tak wrlčce, že sw. mUžc zawražditi si
Ustanowilť. Gakýsi mladjk sljbčl ohamný tcn čin
wykonatť, a k tomU konci také giž do ložnčce
geho se wlaudil. Nle nčxhlaU auzkostj siljčen a
nesmjrnaU ljtostj trčxpen, Uwrhl se mladjk kno:
ham arribťskUpowým a Usedawým hlasem zpřed:
sewzetj swébo sc wyznala za odesstčnj prosil.
Řeboř promluwčl k němU lahodnýmč slowy:
xBůh budťž opatrownjkem twým! Ga musim
laskawč tebe prčgmaUti, anť mne také Bůh zac
chowal Wina twa Učinčla tebe múm dlůžnjkem.
Přčččn se,abyď teď pred Bobrm a přrde mnan
dokončxležiw byl,e a odesičw mu prowiněnj
geho, k swým přňtelům ho od té doby počjtal.

W měsjci kwčtnu rokU 881. swolal cjfak
Theodosiuš sněm cjrkewnj do CarhradU ktomn
koncť, aby se odtržencč Nntčochensstj a Meleti:
ansstj opčt š cjrkwj wsseobecnaU spogčlč a Ře:
hoř na arcibčsknpstwj Cčxrhradském se potwrdčl
Řchoř stčtle tomU odpjral a slzawýma oččma
prosil, aby takowé bťemeno Ua něho nrkladlť.
Wida wssaf, že nččehož newymůže, podrobťl se
konečnč, koge se Uaděgj, že teď fnaze odtržencč
8 cjrkwč šgednoliti 8 to bude; rokowano o tom,
ale bez prospechu. Wida Řrhoť,že dobraU wůlj
geho se pohrda, ano že různčce gesstě rostaU, ba
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že nčkteřj zwlňsstě mladssj biskUpowé pkoto re:
ptagj, že se biskUpem stal Célrhradským, nzawřrl
biskupstwj fe odřjci a od aUmyslU žúdnými pro:
sbami odlaučiti wjre se nedal, wessel mezč otce
rokugjcj a wecr: :Pakli mé „ whwolenj téhož
Ucpokoge gest přjčinaU , nuže š Zončxsscm
djm: Wežmťte mne a Uwrhnčte m moťe, ať
Utissj se bauřr, ač gsem gi nežpůsobil. Kdyby
wssickni mého přjfladu núslrdowali, brzyby sc
cjrkwť pokog zgednal. Gú nežňdal nikdň biskn:
pem stúti se, a gsemli gjm, stalo sr to protč
wůlč mé. Zdň:lč se wúm prospěssno, abych od:
stanpťl, nuže nteku se do swé samoth, by konrčnč
cjrkew Božj mohla fe upokogťti. O to gedťné
gen wňš prosjm, k tomn hleďte, aby na stolčci
tuto dofedl mnž ctnostUý, kterýby wjru horlčwč
hágil.e Po té řečč opustil sněm a cjsaťc o pro:
pnsstěnj prosil, což také, ač těžce obdržcl.

Na ooslednjm kúžanj grho, w ktrrémž se
š osadefh lanččl, kǧolo nrsčjslného lťdstwa, i
wesskeťj bťsknpowé. Neč byla welmi tkliwň: neboť
dčcwal před osadan aučct z anřadn a z obco:
wčmj i z Učenj swého. pZachowňweyte, djtky
moge, žachowňwryte swčťrný poklad wjry a wzpo:
mjneyte si, že kamenowňn gfem byl proto,že
gsem še snažil prawau wjru do srdce wassich
wsstjpťti. Milost Pčma nasseho Zežjsse Krťsta
bndiž sc wssemť wúmi! Nmen,e bpla poslednj
slowa, ktcrňž k osadč promluwil. Hlasitý plúč
rožléhal se yo kostele sw. Žosir, kdež leňžanj to
držel, ale Nehoť stňl nepohnutě na anmyslU
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swém a brzy na to město opUsřčl a do wlasti
swé, do Nazťanzn se nawréltil.

Nažčansslj nrmčli až posawč:d žúdného bč:
skUpa; a cjrkew gčqich proto wrlmi byla zpusřlú
Sw. Řeboť Ugal se gj, dokndby nedosťala řčx
dného biskuda. Nato r 888 odebral se na
fwůg stalekNrienz, po olci zdedčný,aatam wedl
žiwot swatý a kagjcjwpostech, w bdčnj, w mo:
dlčtbeicha w mrtwenj tčla Gediným woraženjm
byla mU zahradka, kteraUž sam wlasřnoručnč
wzdčlčxwal. Tnhý žiwot swčxg sčxm takto popč:
sUgc: :Gú žigč mezt skalami a drawaU zwčřj.
thč nikděc newčdjm, obUwi nčkdú nenosjm.
Sprostý plčcssťgest gediným odčwem mým. Slci:
ma gest mélože, pytel mé přťkrýwadlo. Podlaha
mú wždy wlhka gest od slz mýcl,.e uu Tak žčw

gfa plnčl siowa pjsma sw. ťkachho: Kdo gest
sprawedliwý, osprawedlniž se gesstčche; a swatý,
poswčtižse gesstťwjre (dewenj 22,11)Nrbo
kdo na cestč dokonalostč statč zůstawú, ten giž
canú Bdčl pak sw Řehoť tjm bedlčwčgčnad
sebau a nad každým hnutjm srdce fwého ponč
wadž na wzdor wysokěmu wěku časťo od neči:
sťého dUcha pokaussjlt byl; modlitba wssak, roz;
gjmúnj, posty a mrtwenj tčla býwaloumu ostraU
zbranj, že nad leaždým pokUssenjm swjtčžil, a
čistotU nrporussenan až do hrobu zachowal. Po:
kussenj toto Učilo ho pokorr, budčlo w nřm dUwčrU
w Boha a k brdlčwénm bděnj ho nutilo u
Mnoboby se mohlo gesstě o sw. ŘrhočowiNa:
zčanském napfalč, cožby nam ku prospčchU a k
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wzdělémj býti mohlo, podotkma wssak gen nč:
které průpowřdi a dobrčx Uaučenj, kterěbychom
nňsledowali. W gedné řeťi swě prawj mčmo
gťné tato slowa: :Odstup ode mne, abych gč:
bohat byl, dokawad wůkol mne chudj brarkj
gsau. QdstUp, abych zdrčxw gsa adobře se mage
bolcstmi skljčeným kU pomoci nepřčchúzel, aneb
abych zaopatřen gsa wssemi potřebnostmi a bytem
pohodlným, chléb swůg š hladowým, odčw ď
nahým, přjbytek 8 tjm, kterýž nemčx domowa,
nesdčlowal!e u :Mysljš, prawj Uagťnémmjstě,
mysljš, že dobročinnost gest gen ewangelickaU rax
dau a nčkoli zč:konem Božjm? Gé. se lčkúm ode
sauzenj tčxch, kteřjž Krista w chudých nesytilť.
J bUdau stňtť na lrwici a to nťkolť proto, že
laupili, že cizoložilč aneb gťne zapowčzené wčci
pachalč; ale proto, že Krista w chUdých nepode
porowali. u Gak dUsse š lčlem spogena gest,
tak my takě š Bohem spogeni býli mňme. Na
nťho mčxme myslťtč w každém okamženj; neboť
žawazuge nčxš ktomu také každého o:dkmnžexnj.b
era bez skutků gest mrtwň, gako skutky bez
wjry mrlwé gsaU. u Gedné gen wčcť bčxtťse
mčmxe,ztratili Boha a ctnost. u Každau prňci
tjm maš začjnati a končiti, že gi gako srdce fwé
w kratké modlitbičce Bohu poručjše w

Konečně Upadl sw Nehoř do tčžke a bo
lcstné Uemocč, o njž takto pjsse: ))Nemoc ma
oůfobj mč mnoho bolrsti, mnobo také radostť;
netčssjm se wssak, že bolrsti mčtm, č:lr proto že
giným mohU Uččtelem w trpčlčwosti býti. Lln
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nemohU bez bolestč býti, chcč afpoň, aby mi bou
lrsť Užťtrčnei byla, a nauěila mnč wčrč odporné
lrpčlťwě snússeti a za trpké hodiny gako za dny
radostné BohU djky wždúwati. Gsrmť tjm gist,
že nemůže nrmaUdré býti, byťby se to i zdňlo,
co núď z dopUsstěUj maUdrosti Božj pockč:wú.e
Wida wssak žr Bůh Ueymilostťwěǧssi déle žťwťtč
ho nebUde: odkúzal wesskeré gměnj fwé chUdým,
a pak okolo roku 390 žiwot fwůg swatý w
Púm: dokonal. uu

Sw. Řeboř Uapsal na samotč swé, mčmo
giné knčhy, takč mnoho pťekrčxsnýchpjsnj a bčlsnj,
kterěž zaslUhUgj do sskol zawedenh býtč na mjsto
mnohých Ueplechých bcisnj z časů a dob modlo:
slUžebného pohanstwa.

Nozgjmécnj.

Na sw. Řrhoťi Z Nažčanzn mécme žčwý
obrčxž člowřka tichého a pokogného, o klerýchž
Spasitel prawj: xaBlahoslawenj gsaU pokognj:
neboť onč syny Božj slami bUdaU.e W pokogi
bolť on žčw ď Bohem, neboť neUrazčl ho žún
dným hťjchem fmrtelným, ale wssecky zčxkony
geho swčdomčtě plnčl a lciskU geho a pťňtelstwj
žachowalč si hledčl wjraU i skutky. W pokogi
hyl žčw také š blčžnjm; neboť nemčl 8 njm
žňdný swúr a rozepťč, žčxdnaU nrwůlč a hUěw.
Nč:d odansstěl nepťčxtelům swým; žčxdmi obět
nebyla lak welťkč:, kteréšby nebyl rčxd pro uwe:
denj a zachowčmj mer a swornosťi přčnesl; ba
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i o to takč wssemožnč se staral, aby každý člox
wřk drawčbo pokoge, kterýž gen zBoha pochňzj,
požjwal. W nokogi konečnť bol takč žčw sčxm
š sebaU; neboť podrobčl tělo duchU, nepořádné
žč:dosti rozUmU, ažúdné núrUžiwosti, pokog frdce
rUssjcj, wzs.čku nedal. uu Kdybychom my laké
trogjbo tohoto pokogr požjwali, zdaž bychom
nebyli syny Božjmč giž na zemi? a zdaž byx
chom nemohlč danfati, že se staneme také syny
Božjmč na nebč? Q, Učme fe cenčtč blaženost
člowěka pokogněho,kterýž mage swědomj klťdnč,
tčlo dnssč poslussné, gťž zde na zemčpožjwú gako
w dUchu pokoge nebeského a BohU i lčdU msx
lým gesř.

Hledey pofogc a sřjheygeg. Ǧalm ZZ, 15.)
Sprawedlnost a poleog ljbagj se. (Žalm

8:1, 11.)
Bratťč! gednomyslnj bUďtr, pokog mčgte,

a Bčxh půwod poťogeamilowúnj bUdeťďwčxmi.
(lj. Kor. 18, 11.)

S těmč, kteřjž nenčxwťdj pokogr, byl gsem
pokogný. (Zalm 119, 7.)

Pokog .Božj, ktrrýž přrwyssuge wssrlčký
smysl, ostřjhry srdcj wassjch i myslj wassjch w
KrťstU Ježjssča (Filčpp. 4, 7.)

Pokog Krťstůw wlúdniž w srdcj wassich,
k němUži powolčmč gste w gedno tčlo. (Kolosš.
.Z, 15.)

Modlčtba.

Spasitelč můg! pomoz mi profjm, pollačilť
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nňklonnostč k hnčwu, udčl mč trpčliwosiča mysl
pokognau do srdce mého wleg. Znčč w dussi
mé wsselikau trokost a propůgč mi, obraze ti:
chostť, srdre pokoǧné a tiché, abych w richosti
rňd Tobč slaužčl, wazbu lčxsky š bližnjm nex
russil, a tak zaslaužčl po smrti fpnem Božjm
slauti. Q lo Te prosjm slerzeneyswčlčgssjgméno
Twé, kterýž gsi a panUgeš ď Bohem them i
DUchem swatým geden Bůh na wčkh wčkůw.
!lmen.

Dnessnjho dne swětj fe také swátck:,W ijě sw. Hcr:
ma„o Uěmžse„ sw. Pawcl w emsstole k ijanům zmčňnge;
w Galtj sw. Goroncřa, bilkupa Fčcodemkého (Flcocle), mU:
čednjka; w Blndectně (Wendome) sw. Beata, wyznawače; w
Nltomedil sw. Quadrata, SatUrtna, Rusina a tommehssů,lmu:
tednjků; w TarsU w Clltctt fw. Yfrodtsia, Jukunda .a Frrma,
mUčednjků; w Padň sw. Lumtnosy a m. g. sw. a swenc Bošjch.

10.
7 r
Ziwot sw. Gordimm, Unlč.

Za panowainj cjsaťe Juliana bhlč mnozj
lčdé udémi, že křesťané gsau, kteréž cjsař zgj:
mati a Uwězniti rozfňzal. Mezi zagatýmč byl
takč grden stařičký knčz, gméncm Januarsuď,
mUž welmi Učený, gehož č scim cjsať pro Uče:
nost wwchwalowal. Po tťech dnech powolal
ejfať Ǧordčana wlňdaře floěbo a wrlrl, aby
Zanuaria na swém saUdu slyssel. J nedlel
Ǧordianuš, nobrž powolaw Januarťa tňzal se
ho, ǧakby se gménowal, a co by za kragana
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bnl? Načrž Januarčuš odpowěděl že měssťa:
nem grst Antčochenským a křesťanem. dK čemu
mame mnoho ťečjdělatč, prawčl tu Ǧordianuď,
poslyš nme a zr dwaU gednU si wyber. Qbť:
tug bohům a buď přjtelrm nepťemoženého cjx
saře nassrho Juliana: aneb na welťké tresty se
přčpraw.e Načež Januarťuš: xWěziž, žeesi
pťegi BohU swěmU se za občt smjřťtelnaU dátč,
acožkolč slibugeš to za hřjchy swé trpětč zaa
sluhUgj Ty ale kdoboš maUdrým byl hledab
byš Boha celým srdcem swým a přč:lbwš si,
abyď nalézl odpočinUtj dUssč swé a mřl žčwot
wěčný.e

ǦordčanUď Uzawťrl welebného staťečka w
domč swěm, nrž puzen mťlostj Božj powolal
bo w nocč, a prawčl, žc ho wyrážetč bUde.
er ZanUarčUš odpowěděl: :SUUU nemrhey
žbůhdarma swůg čaš ale raděgč čťň pokčmj, že
U Usmrtčl tolťk fwatých, a dey se křtjtč, abyš
nalešl wččné odpočťnutj a nehořel na wčč:
Uém ohnťe xN gakau mam glstotu, otazal se
Ǧordčanuš, žc když sr pokčtjm, zbawen budu
wěčného trestu ?e Načrž JanUarťuš: dGč:n
slibUgj we gmém: Pana nasseho Jesu Krťsta,
žr budešlč celým srdcrm wěřčťča pokťtjš sr,
wssech zločinů twých sspjna se šmyge tak že
neposskwrněn Pč:nu Ježjssč občetowatť se moci
dUdeše foaž pak mi prawťdlo wjrye prosiť
Ǧordčanuš w srdcčswém gfa pohnut; načrž Ja:
nUarčUŽ: Wyznč:wry we gměnU the i Syna
čDUcha fwatého gednoho Boha, a ččnč po:
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keinj Ukaž, že gsi hřessil.e Gčž nemohl Gordi:
anUš déle pohnUtj dUsse swě tagčtč, očč zaro:
sily fe mU slžami a wstana odessel k manželce
swé Nčarťně a o wssrm gj wyprawowal, což
od Jamlarča slyssel. Y w tU chwjlč nawrútilč
se oba ku fnčzi a Uwrhsse se mU knohúm,
prosilč, aby ge pokťtil a hřjchů zbawťl. JanU:
ariUš prawil: dWťžte, ždalť z relčho srdce wě:
řjti? wjmť, že U cjsaře U welké stogjte wňž:

anostť, neUkrýweyte žúdných motxel!e uo xMy
mčmte od cjsaře gen gednU modlU, Juditera,e
prawčla Marina, oro njž sw. mUčednjcťmUčenč
býwalč; ro š nj mčtme dčlati?e N pogawssi
JanUarťa Uwedla ho. přjbytkU, a modlu z kowU
Ukúzala. JanUarťUš Uchopiw gj Uwrhl w oheň
a pak Ǧordčana a manželkU geho MarinU i
ostatnj čeleď geho 53 osob pokťtčl.

Čtrnúcte dnj UplynUlo, co Ǧordčanuš z
cjfařowa rozkazU ZanUaria k zapřcnj Krťsta
nUtťtť mě!, a po čtrnč:ctť dnech roškúzal Jnlčan
Klemencianowť, tribUnowč swémU aby ohledal,
zdali JanUariUš modlčmt gčž občtowal, a pakli
nťc, aby na námčxstj Trajanském weřegně hole:
mi bčt byl. rLllcegak UstrnUl Klemencčanuš, když
na otúzku GordčanUš odpowčdčl: Q,Clemcnci:
ane, kdybyš poznal Pčma JežU Krista, nebúlbyš
se pohrůžek a nmk: leč widčlbyš žiwot wěčný,
qakož č gči gfa pťiprawen gsem wčděj. Kněze
Božjho bUdU wždy ctjti a žúdné kťčwdy che
mU neUčťnjm, a kdykolč Užťjm nohy gcho, lj:
bati ge bUdU, nrboť skrže nčho stalo fe mč spa:



550 Kwělen.

srnj.e Řrč Ǧordianowa nemřla žádaného nčx:
slrdkn, an KlemrncčanUš hněwiwč se odrbera
pťjmo kn cjsařč ssel, a na Januaria žalowal,
že grst kanzelnjkem a swými čč:rami netolčko

ordčana ale imanželkn č wrsskrrcn dům geho
swedl a pokřtčl; bohh pak wlastenské fpúlčl a
pohaněl. Na neyweyš taU řečj rozhorlen odsan:
dil cjsařJuliandknčzr Januarča, Marinn Uwrhl
do otroctwj, Gordiana ale neyprw zbawiw
wssech hodnosťj do wčzenj morcč a konrčnč stjti
rozfúzal. u

Nynj byl Klemrucčanuš geho saudcem,
winil ho z nrwdččnosti k cjfařč a z ranhánj
procč bohňm. Rato odpowčdčl Ǧoročanuš:
))To wsse“ Učinil gsem che kn spélfe wlasti, a
kdybwch wssrcky modly rUkaU lidskan Utwořrny
mčl, wssecky bych spúlčl a zrnssčl. Nrbo co my:
sljš,kdo hoden wčtssj Ucty: ten,co stwořil anrb
co stwořcno grst?euo))J kdož pak stwořčl wsse
což gest?e otúzal sr zaš Klementťanuš. dKri:
stnš, Syn Boha žiwého,e odpowčděl Ǧordia:
nnš. Potom fe tč:šal Klrmencianuš: :Proť
opUstčl rjsať Julčan Krista, když wsse, což gest,
od něho stwořeno ?e a opět powzbnzowal Ǧor:
diana, aby bohům obětowal, sic že mU hlawn
šraziti dél. Nle Ǧordčan ničehož fc nestrachngr,
že cjsař od Boha opusstčn gest, prawčl, grssto
Boha se neboge, modlčlm a ďčxblům sr klúnj, ď
njmčž i zahyne. Nrmoha se gčž w prchliwosti
swé udržeti, kčxzalKlemencianUš na tato slowa
sw. mučrdnjka nryprw Ukrntnč holrmi bjtč, a
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kdr,džho přemocč nrmohl, odsaudil ho na smrt a
usmrceného pochowatť zapowťděl, domnjwage se,
že rozsélpe geg drawň zwěř Pťt dnj ležel mrt
wol na mjsťě beže wssj pohromy Tu ale psissli
gedné nocč nabožnj křesťané a wzawsse ho we
wssj tichostč na drňze, řteraž slowe Latinska, aď
gednU mjli od Řjma, pochowalč ho w kryptč
fwateho Epčmacha Mučednjfa.

Nozgjmňnj.

Prwopočňtečnjm hčjchem přčsslo člowčťen:
stwo o wssecka prciwa synowskú a stalo se laue
pržj pekla. Nlr Krčstuš Pčxn wykaupil Uciš z
otroctwj ďúbla a sljbčl, že pakli w nřbo Uwě:
řjme a pokřtčni buřeme, žr se smaše wssecka
nasse wčna, žr se néam opčt nawrňtj nasse ztra:
cené prúwo, ze se stancme opčt syny Božjmč,
chrčxmem Ducha swatého, dčdscč krčclowstwj Ue:
beského a spoludědčcč Krťsta Ježjsse. Z té přjo
ččnw pjsse sw. Jan: :)Pohleďte, gafaU lčxskU
prokúzal k nňm otec, abychom fynowé Božj
slaulč a bylč.e (l. Zan. Z, 1.) Y což ty, člo:
wčče, gesstož gsi se wssech těchto mklosřj hned po
narozenj swém stal aUěasten, aniž o tom wčda,
což ty člowěče rozgjmal gsi gťž nčkdy roto welké
dobrodinj, kteréž se tč stalo mčmo wůlč twau,
an milčony lčdj gesstč w blUdU pobanském a w
lemnostech Zidowských wěžegj? Hledřl gsi, abyď
synem Božjm gsa, nestal se opět syncm hněwU?
a chrč:mem Ducha swatého gsa, aby fe ncslal
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domowem ďúbla ? Wěz, že prwnj fmrtelný hřjch,
po křtU swatém spachaný opřt Pana Boha
rozbněwal a tebe o newinnost připrawťl Proč
nrssetřčlgsi lépr raUcha erinnosti, proč erdx
pjral gsi tčlu a ďablu, kterýž w moc swaU tebe
dostatč wssemožnč hledj. Enhle š gakau bedlčx
wostj hljdaš pokladů swčtských, kteréž U Boha
žeidnč cenh Uemagj: proč gsi tak nrdbalý w hlj
danj ookladů, kterýmiž si žakaupitč mUžrš žiwot
wččný Hle gak ssetrjš raUcha na tčle, abhš ge
ncpokčxlrl: proč nedbécš takč na čťsté raucho ne:
winnosti? Pakliš ale hřjchy smrtelnými zmrhal
newinnost křesťnj: neodklúdey š pokcinjm. Dwť
gen cesty wedau ku spafenj: cesta newčnnosti
a cesta prawého pokúnj. Na které pak asi ty
b dUsse se nachaizjš?e

Kdož Uwěřj a pokťtj se,spasen bude (Mr.
16, 16.)

Nenarodjli se kdo z wodh a z Ducha
swatého, nemUže ngti do kralowstwj Bo 6.jho
(Jan Z, 5)

Ktrťjkoli w KristU pokťtěnč gste, Krčsta
gste oblékli. (Gallat. 8, 27.)

Qbmwri gste, poswěcenigste, osprawedlněni
gste we gméml Pčma nasseho Ježisse Krista a
w DUchU Boha nasseho. (1. Kor. 6, 4.)

Pohřbeni gste 8 njm we kťtu, w kterémž
i wstali gste ž mrtwých skržr wer působcnj
Božjho. (Kološ. 2, 12.)

Ten Dnch swčxdectwj whdňwú dUchU na:
ssenm,p„čegsme synowé Božj, a gestliže synowé,
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tedh ť dědčcowé, dčdicowě zagisté Božj, spolU
pak dčdčcowé Kristowi : wssak taf, gestlťže spolU

8 njm ,trpjme, abychom i spolU š Ujm oslawenť
bylč.(ij. 8, 16. 17.)

Magjce srdce čisťč od swědomj zlého a
Umylé tčlo wodau ččstaU,držme nepohnutelné
wyznč:nj nadčge swé. (Zťd. 10, 22. 23.)

Pokčmj čiňre a pokřtj se gedenkaždý z wňš
we gménu Zežjsse Krčsťa, Ua odesslěnj hřjchň
wassjch: a přigmčtedar Ducha swatého. (Skutk.
2, 38.)

Čjm se odplatjm HospodinU za wssecka
dobrodčnj, kterčxžmi Uččnčl?Kalich spasenj wesz
a gméno Hospodinowo wzýwatč bUdU.

Sliďy swé Hospodčnu fplnjm přede wssjm
lčdem geho. (Zalm 115. ZTB.

Modlčtba.

Bože! obnowčtelč a mčlownjče newidmostť,
nakloň k soďř srdce služebnjků smých: abychom
Uaplnčni horlčwostj Ducha swatého nalezeni byli
we wjře stcilj a w skutcjch aUččnliwj. Skrzc
Krčsta Ježjsse Pčma nasseho. Ymen.

rTo gest Modlitba cjrkewnj na stťedu w ll. Uedelipostnl.)
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Trntýž dcn:

Žiwot sw. Jsidora, rolnjka.

Pamčctfa mnohých mužů, ,kleťjž za žčwa
byli dťwem swčta, zah„ymxla a zhasla, tak že
ge sotwa podlé gména znčnnr. Naopak stal
se sw. Jsidor, gehož si za žčwa pro zprostý a
chUdý siaw nikdo newssjmal, po smrtč přrdxnčtem
Ueywětssj Uctčwostť celého kčefťanstwa. J může:
me w tom ohledu š Baruchem prorokrm wolati:
:Kde gsaU kUjžata núrodů, a kteťjž panugj nad
zwjřaty, kserécž gsau na žemč; kteřjž w ptaclwu
nebrském hragj; kleťjž stťjbro na poklad sklňdagj,
i žlato, w Učmžlidé danagj, a ner koncr do:
býwúnj grgčch? kteťj stčjbro kugj a pečlčwj gsau,
ančž gest nalržrnj skutků gegťch? Wyhlazeni
gsau a do hrobů staupčlč, a gťnj mjsto niche
powstalť.(( (Barlxch Z, 16n19.)

Jsidor se narodčl w Madrčdě zrodčěů chUdých
, a zprostých, ktrřjž sr rukau pracj žčwili. Ze wssak
rčcdi každé přjležčtostť kU ždokonalenj použjwalč,
kteréž rolnťcký a chudý staw w hogné mjťe po:
dčtwci, stalč se také bohabognýmť a Učtbožnými.
Proto wrdlť synňčka hned od kolébky k bňznj
Božj a nawykali ho, aby, cokoli myslj, mluwj
a čťnj, aneb kdy myslčtť, mluwčtč a konalč bude,
wždy obracel Ua Púna Boha, aby sr pilnč wy:
střjbúwal odr wsseho zlého, čjmž se nrydobrotč:
wčgssj a neylaskawčgssj Bůh urúžj a hnčwčl,
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a aby pro Boha každého člowčka č wesskeré
stwosženj milowal a wsse dobré mU přál. J po:
žehmiwal Bůh těmUž aumyslu gegich: neboť
pacholjk wyrůsťal w swaté kňznč; čistota, lúska,
trpčliwost, pokora, zdrželčwosť č wrsskeré ctnostč
wkořenťly se w geho srdce, a naplňowaly ho
maudrostj nebeskau, ktrrňž mU nedostatek maU:
drosti a Učenosřťswčtskě nahražowala;neboť ro:
dičowé chUdj nemohlč ho do sskol posjlalč, kterýchž
tenkrčxte gen pořjde bylo, a nč:sledownč neumčl
Jsčdor anč čjsti ani psňtč. Poněwadž ale welmč
bedliwý pozor dňwal na wyučoweinj swých bo:
habogných rodťěů, pončwadž rúd a často do kox
stela a na křesianské cwččenj chodťl, a pončwadž
co tam slossel, doma pilně si rošgjmal a wsse:
možně zachowúwali se snažťl: powžnesl se na
welmč wysoký usťUprň křesiansié doleonalosti.
dMaUdrost ,(š hůrn) Uwedla ho na cesty přjmé
a Ukúžala gemU krčxlowstwj Božj, a dala mu
znčxmost swatých wčcjee (Mandr. 10, 10.)
Zwlcisstnjho podčwenj zaslUhuge geho horlťwost
k modlťtbě. ley modlitbo swé dokonale fe mohl
pomoťliti, wstciwal welmč časnča kU žňdné prč:cč
nessel, lečby se bol prwé wralšrnč k PčmU Bobu
a kMarčč Pannč pomodlčl. Caď ten Uenj zman
řen, klrrúž Bobn w lúsce zaswěcugeme, an
každčx prňce mnohem lépe se nčrm bUde dařčlč,
když gč ď modlčtbaU započneme. dNebUdrlč Ho:
fpodln stawčti domU, nadarmo pracowali, kteťjž
stawčgj geg. NebUdelťHospodin ostřjhati města,
nadarmo bdj, kdož ostřjhci ho.e .(Zalm 126.)

24,„
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xNa požebnúnj Božjm wsse zčxležj!e tak
ťjkúwali nassj Uťedkowé. Kúžbychom takč my tak
smeyssleli, kýžby se za nassjch čafů mlčxdež kdlomU
mčla a přčďržowala, aby žčxdnaU prúci bez po:
modlenj nezačjnala.

Pončwadž se Jsidorowč r:xlnčckýstaw nad
gčné ljbil, zawrbnuw ǧčnčx řrmefla, wstůUpťť U
gakéhoš mčssťanaMadrčdského, gemuž bolo gméno
Jan Bergaš, do slUf;by za orčxče,U nčhož také až
do fmrlť zůstal. S Jsidorem wesslo do domU
Zanowa požehneinj Božj, nebo ruka Pémě byla
š Ujme Pošdťgč wstaupil Zsidor do stawU man:
želského, Marič Torribiowau za ženU Uogawn
pannU welmč bohabognaU a dobromyslnaU,
gegjž pamňtka se w cjrkwi dne 8. Zňťj swětj.

W powolčxnj a ro stawu swém byl Jsidor
Uad mjru dokonalý. Qn nesl wsselikúprotiwen:
sťwj š trpčlčwostj neoblomnaU, k nrpřútelům a
odpůrcům swým zachowňwal tťchost newywrat:
UaU, kpřčxtelúm pak upřjmnost srdečnau. Hospm
dúři fwému byl we wssem wčrný, k ostatnij
lčdU přjwětčwý a úslUžný, w pokrmu a nčxpogč
střjdmý. Nčkdú Uebral podjlu w rozpustčlých
radowňnkúch, nčfdú fe š prostopússnými a bez:
božnýmč towarossi nepřčxtelčl, ano aby dussi a
srdce ččsté od hřjchU zachowal, chodjwal welmč
často kU sprčxwč Božj a gesslč častčgč š neywět:
ssj skraussenostj ku stolu Púnč. Nepracowal
pro panhý zemský zčsk, nobrž protop že to wůle
Božj gest. Gemu nebyla žúdnú prňce protiž
wnú, neboť t tu neykrčcsnčgssjoslazowal si pťi:
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pomjnémjm wssech těch bolestj a strastj, kterúž
Krčstuš Pčm pro nasse wykaupenj erčnně
snčlssrtč musil. euNeděle a swčxtky byly zauplna
zaswěcrny službčxm Božjm, službě blčžnjho a
gťným dobrým skutkům. J nedč: sr wypsati,
š gakau dychtťwostj po slowu Božjm taužčl, S
gakau pozornostj ho poslanchal. Wraucnč: byla
také gcho uctčwost k Marčť Pannč,gegjž chwňlU
on wždy a wssude a každěmU wyprawowal.
Na mssi swatau nechodil lolčko w nrdělč a we
fwátek, ale w každý den, gčž w neyěafněǧssj
rč:no byl w kostele wjdčm, a teorwa po mssč
swaté chodčl po swě prňcs; a že Bůh š njm
wždy byl, dařilo se mu wssr až ku podťwU
dobře a ssťastně.

Gak se toto obcowúnj Púnu Bohu ljbilo,
okňzalo fr zwlússtě pťi mislrdugjcj přjležčtosti.
Někteřj zlowolnj lčdé, ťtcrýmž ctnost sw. Žsidora
byla gako fůl w očjch, wčnilť ho u hospodúťc
geho, že prý pro služby Božj a gťnú neibožnč:
cwččenj prúci oolnj zanedbňwčl a welnxč pozdč
k nj přčchěxzj.Zan Bergaš taU řečj rožhnčwčm
ssel be.xzprodlenj na pole a kčlral Jsidora za
tu nedbalost welmč ostťe, zwlňssť an se očťcě
přeswčdčťl, že skutrčnč požděgi ncž ginj črledjno:
wé do prúce přichňzj.

Jsidor nrsl ty wýččtky trpělťwě a prosil
hospodeiřr tolťko, aby mčl ztrpenj až do žnj, a
nebUdelč auroda na qebo poljch tak welčkň ǧako
na poljch sausrdů, žr r.id a swčdomitě wssrcku
sskodU Uahradj; wssak žr daufčx, žc Pčx:l Búh
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prňcč geho požehnci, gen aby nrbránťl š relým
srdcem mU slaUžčtť. Z stalo se, aUroda na
poljch od Jsidora wzdělúwaných byla mnohem
hognřgssj než sausedé měli. Hospodúť widaz toho,
že Bůh š Zsidorem gest, odprosiw ho za Uččx
Uěnau křiwdn, swěťil mU celé hospodúřstws, měk
bo che za brasra než za dělnjka, a nebrčmil
mu che Panu Bohn dle wůle a ljbostťslam
žčtť. Z přjzně Hospodúře swého nepyssněl Zsidor,
ale gako gindci chodil rčmo do kostela a teprw
když se pomodlil, ku prčxcč.Pracowal ale neustúle
po celý den anč toho neymenssjho nežanedbciwa:
ge. Y prč;re ssla mU tak dobře od rUkau, gax
koby Uxěl několik newťditelných pomocnjků.

Sw. Jsidor, gfa, Upřjmným slUžebnjkem
Božjm, mťlowal také bližnjho swého slowy a
skmkn. Ke každěmu byl wljdný a ochotný,
nťkdci nrpřipomjnal nčkomn Usroené křiwdy, nad
žeidnébo se ncwypjnal a nikdčx žč:dnémn ani tjm
nrmnrnssjm neublťžowal, alr kdo pomori aneb
rarp potťebowal, byťby wssude byl oslysscřn,
U Jsidora nebyl neoslyssen. Sdělowal také o:
chotně wýdělek swůg š nnžným a potřebným,
a raděgi fcim naUzi trpěl, gen když blčžnij se
pomohlo. Také Upřjmnčl lčxska, taso nezisstnčx
sstěkrota, ljbčla se Bohu tak welčce, že negeden:
krúte potrawa pod rUkama zčxzračněse mU roz:
množila, a chndj negen do syta fe nagedkč,
nobrž zbytky š sehaU domů brali. Tak se k. p.
pjsse, že fdyž gednobo časU wsse rozdal co měl,
že gesstč geden žebrúk se tU wyskytl. Jsidor pol



Sw. Jssdor. 659

ruččl manželce, aby mu we gménU Pňně trochU
pokrmu dala. Tato wčdaUc že nťčehož nešbylo,
ssla, aby mU prúzdnau núdobu okúžala, giž wssak
k neywětssj radostč swé plnau .nalezla. u Kdyby
nasse ruka z lúsky k BohU a z lúskyk bližnjmu
dpla sstčdťegssj,zagčsté rUka Púnč ssrědřegi by nč:m
se otewjrala, neboť dBlahoslawený gest,e dj
pjfmo swaté, okterýž pamarUge na mlzněbo a
chUdého, w den zlý wyswobodj ho Hospodin.e
(Zalm 40, 2.) Geho srdcr gest Upewnčno, Ue:
bUdeť pohnUto, ažč zhrzj nepřútely swýmť; roz:
ptýlil adal chudým, sprawrdlnost geho zůstúw.i
Ua wěley wčkůw; roh (sjla) geho wywyssen
bUde w sjle.a (Zalm 111, 8. 9)

Jsidorowa sstčdrota nrwztahowala fetolčko
na lčdť nobrž ť na twory nerošUmné. Když
gedenkrúte w tUhé zčmě do mlýna obťlj wezl a
widěl, an ptčlčútka nUznč polrawy w zmrzlč
zemč si hledagj,rozwč:zalpytel a sstědťe gim po:
trawy Uasypal. Geden člowřk, klerýž š njm
ssel,smčll se geho forosťotť, a kúral ho z tobo;
a hle Jsidor přswezldomů mnohem che maUky,
než kdyby z pytle Učš se Uebylo Usypalo. u
dSprawedlčwý,e dj SalomaUn, opečUgeo dUssi
(o potřebU) dobytka swého, ale bezbožných střewa
(frdce) gsau UkrUtUčc.(((Přjsl. 12, 10) Jsidor
mčl třč hlawnj prawčdla, přjmo k blaženostč
wedaUrj, kterýmiž wesskeré swé gednčmj ťjdil a
zprawowal, toliž: oHledeyte neyprw kreilowstwj
Božjho a sprawcdlnostť grho, wsse ostatnj bUde
wúm přčdňno;e (Mrh. 6, .M) pak ))KaždýpracUg
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dčlage rUkama swýma, což dobrého gest, abh
mčl z čcho Udčliti tomU, klerýž Uauzi troj,e a
konečné :Zúdmel ťeč zlč: newhchčlzrg z úst Uassjche
(Efeď. 4, 28. 29); z kterěhož ohledU gazyk swůg
tak pewně na uzdě držel, že nťkdčxz úst gebo
žčxťxnéhomarného a rauhawého slowa nen.mssio,
neboť :Kdož neklésč:w slorou, gest dokonalý mUž,
a len může také gafo Uzdau zprawowati wssrcko
lčlo.t (Zak. 3, 2.)

Takto trčxwťlJsidor žiwot swůg 8 manžel:
kaU w lťchosti po mnohčx léta, nic o wěcť po:

zemfké seanestarage; a když asi 60tč roků dosáhl,
roznemohl se. J žgrweno mU, žr hodinka roz:
laučenj přissla Plésal welice nad tjm, žc teď
ku Krisťu, Spasitcli swému přigde a jpožčxdam
swárostj, 8 nehwčtssj skranssenostj a wraUcnostj
ge pťigaw, tak žc lid přjtomný až k slzč:m se
pobnul. Potom Uanl w Pčmu rokn 1170,
dne 15. kwělna. Pochowún byl neyprw na hť:
bťtow obecnj w Madrťdč. Tam leželo tělo geho po
40 ler, an některé bohabogné osoby we fnúch
se napomjnaly, abh ge wyzdwihly. K nemalěmu
pčxefwaprnj šhledalo se i tčlo i raUcho zrela
neporussené, ano člťbau wůni wwdúwalo. Z
bylo ledy do kostela sw. Qndčřgr pťenesseno,
kdež Bůh geho swatost mn.ohýmť zčxzraky oswě:
dčowal. Za swatčho byl wyhlússcn roku 1692.
dne 22. Bťezna. We Spaňhelskll fwčlj fe geho
swčxrekdne 15. u nčxš ale 191Kwětna. Manželka

eho Mari a Torribia Umťela po nčm .po pěti
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letech a gakx řečeno fwčtj fe swátek gegj dne
8. Zúřj. x

Nozgjmčdnj.

Zňdný hťjch nenjtak oberný gako klenj, a
to zwlčxsstč U lčdu pracowitého, xtak že nčkdy
až hrozno gich poslaUchati, když prokljnagj sebe
a bližnjho a nřmau twňř,a prč:ci swau iostatnj
wčcč necitelné. Q kéžbyusi ti lidé sw. Jsidora
wzali za přjklad, z gehož úst nčkdčx marného a
rauhawého slowa newysslo, ačkoli také tčžce
pracowal; kéžby Uwažowali, gak ohawnč a
sskodliwé klenj gest, aby konečně tak zlého a
hťjssného zwyku se zbawilč. Čjm asi dň se klenj
osprawedlnčlč? xSuďte samč, zdali se powolčtť
může, aby člowěk w zlostč swé zloťečil sobě sa:
mémU a blčžnjmu swčmu, aby se gménUBožij
aneb giným wěcem swatým raUhal, nadarmo
ge bera; aneb aby zlořečowč:njm a prokljnúnjm
swým Ubližowalginého, Urúžel a horssťl? Mysljte,
že klenjm prňce lépe dařčtise budaU; že důstogn
no gest mluwiti slowa, kterakč: gen zatracenri
w pekle mluwj; aneb že nč:božněgssj a poslUss:
nčgssj bUdaU dčti a čcleď wasse, kdpž hromowati
wúš Uslyssj? W tom fé meyljle. Člowčka k
spafenj wččnčmU powolaného, gcst nehodno mlU:
witi řeč zatracenců; kdcž se flege, tam se zahčn
nj požehnúnj Božj, a dčli i čeleď prokljnanú
stúwú se wůbec twrdossjgněgssj a neposlussneg:
ssj a bezbožnčgssj. Neťjkryte, žc nezlořečjte, leda
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we zlostť, a žr talť zle to nemnsljte. Zdaž nrnj
giž sama zlost hťjchem, a z Urameml l,)řessného
což může wygjtč, než zase břjch? uu Protož
radjm a napomjnč:m wňš: kroťrc hněw a zlost,
chcetelč zlořečowúnj fe zbawiti; a múlr:li gťž
kler we zwyku, dennč si .umiňte, žr se hřjchn
tohoto wwstřjhňte, a pokécnj slussnč si Uklč:deyte,
kdwkoli klesnrte. Modlete se také wraUcně k
PúnU Bohu o mčlost ho prosjre,neboť bez mčn
losti Božj xmrdoweřčdera!unččehož, a Bůh bUde
wúm ďpomocnjkem.

Renj žčldné prawdh a Uenj milosrdenstwj
a nrnj Umčnj Božjho w těto zemi, ale zlořeče:
nj a lež a wražda a krč:dež a cizoložstwo ro:
zwodnťly se. (Qsčňš 4, 1. 2.)

Newezmež ǧména Hospodťna, Boba swého,
nadarmo, Ueboť nebude mjli za newiného Ho:
fpodťntoho, kdož wzal gméno Hospodina,Boha
swého, nadarmo. (2. Mogž. 20, 7.)

Zamilowal (bezbožný) zlořrčrnj a přčgdeť
gemu, a Uechtěl požehnč:nj a wzdeilj se od nčho.
(Zalm 108, 18.)

Dobroťečte těm, kteťjž se Ušúm protčwj:
dobrořečte,prawjm a Uezlořrčtr.(ij. 12, 14.)

Nekč:zanémU mluwenj ať nenawykagj ústa
twú: gest zagťsté w něm slowo hřjchu. (Sťrach
LZ, am,

Prawjm wňm, že z každého slowa prčn
zdného, kteréž mluwitť budau lčdé, wydagj počet
w den sandný. (Mat. 12,a 36.)
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Modlčtba.

Polož, Hospodčne, strúž ústům mým: a
dwéťe wUkol rtům mým. NeUchylng srdce mého
k slowUm zlostč a k wymlanwanj hťjchů mých,
gako lčdé čsnjwagj passjcj neprawost, a nechci
bratč podle w tom, čehož onč žadagj NmeU.

(Dle ZalmU 140, Z. 4.) u

Dncssnjho dne swětj se také swátek: W zemi OUď sw
Zoba, proroka mužc předťwné trpeliwosti; w Řjmě sw knčze
Kalepodta, Palmacia, konsula Sxmplcia, scnatora a Felt:e i
Blanro, manšelkp gcbo mucednjků Tamtéž sw mucednjků
Quarta a Qutnta; w Mesopoli w Stciltt sw mucedujků Nl:
sia Ftladelfa a Cprina; w Smprně sw Dioscordča: mučcd
njka; w Tcrtn sw mUcedntků: Prima knězc,Marrai jahna,
Jasoua a Feljana; w Padowč blahosl. Blašenp (Beatru)ž
Cste, pannp zakona Benedtkt a m g sw

11.

Ziwot sw. Mamerta,
biskupa Wjdcňského wc Francauzjch.

Do ťadp slawUých a swatých bčskupči ze:
mě Francanzské w 4. a w 5 stoletj Ualežj
také sw. MamertUď, bčskUpWjdeňský. Q mlan
dostč geho sice Uedossly naď žadné zprawy, ani
co wsse dobrého Uččnil Uež biskUprm se stal
že wssak byl we wssem wssady dokonasý, o tom
dčtwagj mnozj dťgeprawcč a zwlússtč geho Učed:
njk sw. Yočsuš auplné swčdectwj, kterýž dj:
že byl we wsselčkém Uměnj wclčce zběhlý, že
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,obcowánj geho bylo beze wssj auhony a že ow:
ťičky swé bedlťwě pňfal, slowem Božjm ge kr:
mjwal a milostmť fwátostj napúgel, a že i o
to zwlčrsstnj pťčč mťl, aby také ostatnj dUcho:
wenstwo swých powinnostj dokonale pilno bylo.

Yle dobré fjmť od nčho rozsjwané neneslo
žčxdného owoce; nebo.ť gedno padlo Ua cestU,
a hned ďčxbelským ponaukčmjm se znččťlo; gčné
padlo na půdU kamenčtau, a w dUssjch dobro:
myslných rychle wzesslo, když ale pťissel čaď
zkaUssky a poknssenj opčt Uschlo; an třetj zaš
UdUsilo lrnj starostj swetských, nepořúdných nčx:
rnžťwostj a múmčwého lesku zlata a střjbra.

U Wssak laskawý Bůh, genž nechce smrti
hřjssnjka, nobrž každěho člowčka od wťěné zčxx
hUby milostčwě zachrčmitihledj: ansstjwčl Wj:
deňské gako drUhdy žatwrzrlý nčxrod žčdowský
š metlaU, aby gr, když po dobrém nechtčlč, po
zlém na cestU do nebeš wedach Uwedl. TU se
hrůzně zrmě otťčxsala, že mnohú stawenj se se:

. sUla; tU zčchUbný oheň zžjral gegčch magetnost,
aneb dčwci zwčř ť do mčst a wrsnťc zabjhagjc,
rhkem a řwčxnjmlčd náramným strachem a hrů:
zaU naplňowala. Bezbožnjci drželi to wsse Za
wěc welmš přčrozenaU a za anhaU ncihodU;
gčnj ale, ktečxjž na Péma Boha gesstť wěřilť,
tč prawčll“:že to fprawedliwý trest Božj gest za
hřjchy a newťrU,a že tjm Bůh Ueymťlosrdnčxgssj
na cestU fpasitelnaU Uwésťč ge obmeysslj.

Zwlússť bťsčUp fw. MamertUš w těch wě:
ccch Uic gčného nehledal než gediné hnčw Božj
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a proto lčd důtklťwě nepomjnal, aby prawé po:
kčmj ččnil a od srdce žťwot swůg hťjssný na:
prawil, súm pal dnem a nocj w tak sinutných
dobaich Boha prosil a wzýwal o mčlx:xsrdenstwj
a o pomoc.. N Hofpodťn pohleděl Se zaljbe:
njm na modlitby služebnjka swého, tak že ge:
denkrčxte weliký obeň, ktrrýž crlémU mčstU mohl
zhanný býtť, nčlhle fe Udasil, a lčd wřelýmč
slowny jwatého bisinoa a neustálým napomjnú:
njm konečně hnUt, wessel gako drUhdU Niniwčté
do sebe, rokU 469 a w čaš čwřčdcetč dennjho
postu we weliké kagjcnosti trúwčl w té nadčgť,
že kagjcnostj grgčch Utissj se hněw Božj: N ay
když pťčd Welkonocj bťskup a lťd w kostele na
modlitbách trwali, prosjce pospolťtě, aby Ho:
spodťn w mťlosrdenstwj swém zaslanženau metlu
od nich odegmUl: ryhle wznikl opět w gednom
weťegném domě ohrň, tak že celé mčsto w očie
tém nebezpečenstwj bylo. Wsse se hrnulo ž ko:
stela k opatřenj swého žbožj, gedčný Mamertuš
zůstal. TU Uwrhl fe na twč:ř a modlil se, hořké
slzy proléwagr, za smťlowčmj: a hlc oheň opčt
byl UdUssen,gak sw. Lločtuš wyprangr, w skUtkU
zč:zračeným žpůfobem. S radostným plésúnjm
wrútťl fe lid ku modljcjmu fe pastýťč do kostela
a welebč fmťlowčmj Božj wděčnosti srdce Ua
hod Božj důstognč se připrawowal. Šťastnň
tato Udúlost byla pťjťinaU, že fw. Mamertuš
lid opčt ku pokčmj napomjnal, twrdě,.že tjm
gedčné způsobem hněw Božj fe odwrčnj a spra:
wedlčwý Bůh trestarť ge přestane.
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Konečně oznamil lidu, že ma w aUmyslU,
by duch kagjcnosti každoročnč w naš se obno:
wowal a Upewňowal tak nazwane kťjžowé dny
zawéstť, w kteréžby lid zwlasstnř mel žalmn zpj:
wati, kagjcj modlitby se modlčsi, almUžnU dú:
wali, posty držeti„fwčxtost pokúnj a swčetost
oltěeťnj přigjmati a gťné kagjcj skUtky wykonú:
wali Toto nawrženj zaljbilo se welice dUcho
wenstwU i wesskrrémU lčdU, načež se wespolek
Ufneslč, aby ty lri dni, před na nebe wstaUpe:
njm Pěmě k tomU konci se zafwťtily. NokU
470 byly tyto křjžowé dni poneyprw slaweny

xa na to pak každým rokrm. Pokorně modlitby
w kagjcnosti konané pronťkly nebesa a š hůry
8estaUpčla milost Božj na lid, mibožnost a bo:
habognost rozssčřowalyse wždy ch a ch po
celém bťskupstwj Wjdcňském, trest Božj. přestal
gak mčle Božj milost na lid se šnesla.

NedlaUho na to počali i gčnj biskUpowé
a osady podobnúm způsobem dny křjžowé .dre
žcti, až fe poznenúhla do celé fwalé cjrkwe Uwedly

ea až posUd se rzaclwwčxwagj.
Qstatně stkwřl fe také sw. MamerrUš welkaU

lrpěliwostj a neljčenaU pokorau, snassel kriwdn
bez reptanj a nrrmaUlil fe, když ho zawistiwj
nepřatelé w Řjmě U sw otrr osočowali, aneb
že púnowitým a szpným gest, ho wťnila; tichost
geho swjtčšila nad zlostj nepťatelskaU, a sw
otec nabyl w krúrkém čafe gťstého přeswědčenj,
že we wssem, z čehož byl winťn, ččst a nea
wťnrn gest. Také to se na nčm wychwalUge,
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že welmč skromč o sobč smeysslel, rčld wčxkol
sebe rozssafné lel Učrné knčze mjwal, a š njmi
we wěcech důležitých radU bréewal. Mežč nimi
wynčkal zwlčxssťbratr geho, Klaudianuš, gak
Učenostj taf zbožršostj.

che o žťwotě téhož sw. bčskUpa newjme
zhola nččehož, ale dHospodčn znú dny nepo:
sskwrnčných a protož dčdčctwj gegťch na wčxky.e
(Zalm 86, 18.) ))Cesty gegčch pťed nčmť gsaU
roždycky a.negfaU skrytě psxed oččma grho.e
(Sčrach 17, 13). Geho aUmrtj kladc se oby:
čegně na rok 477.

Nozgjměcnj.

Gen člowěk wjry nemagjcj prawj, že co
se dčge, že se děge gen z pauhě Uéchody; člo:
wřk ale w prawdě křesťanský wčťj tomu, gako
fw. MamertUš, že wsse, cokoli nčlš potkúwú
bUď radosřného bUď protiwného, od Boha neya
mčlostiwěgssjho twůrce a ředitele wssehomjra po:
chňzj, kterýž nňš tak welire mčlUge, že č gedno:
rozenčho Syna swého wydal za neiš na smrt,
a že proto zarmucuge núš,jaby nécš potčssil;
proto bolestč na nčcď šesjlú, aby nňš Uzdrawčl;
a proto wodj cestamt obtjžnýmť, aby nňš tjm
gistěgi do wěčné slňwy Uwedl. Proto do:
konalý křesťan zpoléhčl Ua geho dobrotu a
maUdrost, důwěřuge se w nčho a Učc po bU:
daucnosti wssetečné nepčrtragež klanj fe newy:
stjhlým a podiwným saudům geho. Přj wssem
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tom neopomjnň také wsselčkých sprawrdlčwých
a poctiwých prostředků Užjwatč, kterýmiž zlé,
gjmž štjsněn gesť, od sebe by odwrátil aneb
aspoň Umjrnil; nadťge wssak zpočjwá w Bohu
a nikoli ro opatrnosti lčdské. Před Bohem
tedy kleka w pokoťe frdce a o pomoc ho wzý:
wú a wěda že pomoci Božj tomU gedčne se
dostúwň, kdož prost gest hřjchů , neyprw .se
odřjkú wssech hřjchů, pramene wssrho zlého,
nawracj fe na cestU spasenj, kage se.a woznúwčl
z poklésků swých, a wstaupťw gedenkrúte na
drúhu dokonalosti, giž se nedú che 8 nj odlaU:
ditč, ale w důwčře a wdččnosti kU řjssč swčtel
krčxčj. N protož aneplačte, a nekwčltc, když ne:
hody na nňš se hrnaU, ale Udeřte se w prsa
řkauce: Pane, šhřessil gsem, bUď mčlostiw mně
hřjssněmn a w hnčwU swém mne nesrestey na
wčky, ale mjsto dep kupokánj a k naprawenj
žiwota x

dZdalč bUde co zlčho w městě, gehožby
Hospodčn neUččnčl?(Nmoš Z 6)

Welčký gsi Pane na wčky a po wssecky
wčky krčxlowstloj twé; nebo ty sswčbciš a U:
zdrawugeš, Uwúdzš do hrobu a zase wywodjš,
a nenjť kooby Utéci mohl před rUkaU twm;.
(Tob. 13. 1. 2.)

Kdo se kdy protťwil Bohu a mčl pokog?
(Job 9n 4)

Totoť ma šagisté každý, kdož tebe ctj, že
žčwot gebo, bUdeli kussený, korUnowan bUde:
paklč lxnde w sauženj, wpswobozen bUde, a bU:
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delč w trestňnj k mčlosrdenstwj twčmU bUde
mocč přčgťtč. (Tob. 3, 21)

Wzúweg mne w den sanženj: wytrbnn tě,
a ty mne.budeš slawťtč. (Žalm 49, 15.)

Kňznč Hofpodťnowy, synn můg, nezamjtey,
aniž Ustňwey, kdež od nčho tresťún býwúš: nebo
kohož mčlnge Hospodčn, toho tresce, a gako
otec w syml zalčbnge sobč. (Přjsl. Z, 11. 12.)

Modlčtba.

Qa Bože, kterýž se Určxžjš hřjchem, pokň
Ujm ale fe smčřUgrš: popatřmťlostiwč na mod:
lčtby lidU, Tebe prosjcjho, a odwrať od nčxš
metln hněwn swého, kterýž za hřjchy swé zaslu:
hugeme. Ymen.

Tentýž den:
7 .
Ziwot sw. Nnthimn, knčzc

a towarpssů mnčednsku.

Za panowčmj cjsaťů Dťoklecťana a Marč:
miana (kn koncč tťetjho stoletj) byl Faltonťuš
Pťnčanuš prokonsnlem w Nsii, a ten widza že
Chaeremon geho tagemnjk (fonsiliariUď), ljtý
křesianů nepřjtel 8 wozn snadl a po mUoha
horin ďčabelstwjm trčxpen, konečnč dussť nessťastnč
wypUstťl; Upadl w tak hlnbokan lčžkonmslnost
a chorobn dnsse a těla, že o uzdrawenj geho
každý pochybowal. Uwažngjc Lucčna, manželka
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geho, že prjčina choroby gcst bryzenj swčdomj,
anť i PčnťanUš mnoha kťesťanů mUčitč a Ua
smrtčtť dal powolala tagnč nčkteré Uwřznťné
křesiany, mczč nimčž bylč AnthčmUš kněž a Si:
siniuš gúhen, pak Marčmuš BafšUš, FabťUš
DčoklcxciUš a FlorencčUš, a prawčlč k nim, aby
Uzdrawťlč muže gegjho, že gim welkau odměnu
dá, i na swobodU ge propUstj. Načež Yntbi:
mUš odpowčděl, aby manželi swěmu domlaU:
wala, by kťesianskaU wjru pťigmnl; staUelč fe
křesianem, že hned plněho, zdrawj nabUde. To
Uslyssawssj LUcina zaradowala se, a ,bčxžela č
hned k manželi, a wyprawowala, že nalrzla
nčktrré mUže, kteťjž ždarma a hned plné zdrawj
mU nawratitč slibUgj, což až posUd žadný lékať
nemohl paklčby wer křefťanskaUpřčgal Na
to odpowědčl Pčnčanuš: ))Posserilcem gest kdož
newěťj, želexn prawým Bohem gest, kdož zdrawj
nčxm nawracuge, nad njmž giž gsme zaufaly a
opět k žťwotu křjsi, gimž hrob giž se přiwraa
wťl.e LUcčna powolala tedy Ynthima a Stsi:
niana. Gčch prosil PinianUď, aby ho Uzdra:
wilť, že cclým srdcem w Krčsta wčřj. Ynthča
nuš odpowěděl: dee anhú mocKrčstowa poa
mcibú, nenj léťaře tťeba.e Ra to mU w krát:
kosťč wyložťl hlawnj člúnky wjry křejťanské; a
když se to stalo, prawčl ťka: ))We gménu
Zežjsse Krista, Nazaretbského, Ukřčžowaného a
wzkťjsseného, položjme rUre na tebe, wěřjce, že
co sljbčl, na tobč naplnj.or To slwssaw Pčni:
anUš wztúhl rure swé, ťka: d.Kristr, o Učmž
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bych byl erťdčl, že Bohem gsia kdybych to
nynj z úst tčchto nebyl slyssel, kteřjž tč whznčl:
wagj, (než se stanu křesianem) wnznňwúm a
wěčjm, že zdrawj mč nawrňtjš, neboť lékařč
prawj, že che Uzdrawen býti nemohu!e A tU
Uwrhl se thťmUš a SčrčniUš Ua twňř, za
dlaUhaU chwjlč se modljce. A w tom gasnů
zňře nebeskú oswjtčla ge a asi za půl hodčnn nad
nčmč fr szčxssela. Ll pomodlčwsse se, ťkaUc k
Pťnčanowi: dWstančž, Ucboť nawsstjwil tč .Kriu
stUš, Syn Božj, w kteréhož gsi Uwěřťl.e Y on
wstana zdrňw, prawil zřetedlnýmhlasem: dPrawý
gsi Búb Kristc, kterýž gsi mne aUplně Uždrax
wčl.e Na to se č ostatnj zagatj křesiané Marčx
mUšo BasšUš, Fabťuš, DčoklrciUš a FlorencčUš
powolalč, a ti wssicknč modljce se wyUčowali
Pinťana a manželkn č celý dům gegich, LUcinU,
ža srdm de pak poleťtilč ge.

Pčniamlď zůstal po celý rok w aUťadč
swěm bez úkorU, w tom čase wssecky pro wjrn
Uwčznčué aneb kU trestU odsaUzené kčesiany
powolaw, nohy gčm Umýwal, rUce ljbal, a na
swobodU ge propUstiw, wssjm což na cestU pox
tťebodwalč, poslaUžsl; potom ale š mnobúmi
do ija se nawrčxtčl a ge na swých rozlehlých
statcjch rozbostťl, zwlňssť w okolj města Nurťx
macčUm, kdež oUi témčť po tťi léta w lichěm
pokogč žčwi bylč.

Téhož čan stalo fe, že obhwatelč pohan:
sstj U swých modrl odpowěd Ua rozlťčné otňz:
ky wyhleděewalť, což se každým tťťlerjm stúwalo,
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tenkráte ale prý řeklč, že nebUdaUli Sčrč:
nčuš, Dčoklecčanuš a FlorenciUš obťtowati, bm
daucně žúdných odpowčdj dúwati nebndanz Lid
wlekl bez odkladu ty swaté třč muže k modlúm
o tam ge také, když obťtoroatť nechtčli, ukame:
nowal. Na lom mjstč byli takš pochowúnč.

Nnthimuš bydlel nedalekoija na ginčm
statkU Pinčana U silnčce, Salaria řečené. J zde
chtčl lid gednoho časn bohn Sčlwanowč občt
dúwatč, an nagednau půwodre té obětč od
ďňbla byl Uchwč:cen, tak že wytrhna meč kaž:
dého, kdož mu w aUstrety přčchě:zel, tepal.
Mnozj gčž bjdnč zahynuli, an YnthimUš do:
staw o tom zprúwn w anstrety mU wessel, a
we gménu Jcžjsse Krista poruččl, aby zůstal
stérti a meč odhodťl. J Uposlechl ihned bj:
dnjk, načež geg YnthimUš domů odwedl a po
tři dnčza nčho se modle a postě, konečně neto:
lčko ďčxbelstwj ho zprostťl, ale i na wjru obrň:
tťl i š crlým domrm geho a šmnohými ginýmč;
načež i hčxg Sčlwann poswěcený se znťččl a
speilťl. Tu se udúlo, že tau kraginaU ssel
PrčskUš Profonsul. K němu obrútilť se pohané,
žalugjce na Nnthťma, žr prý wssecky modly
gegich erssil a hč:g swatý spňlčl. PrčskUš ho
welel zalknautč a k obťtowúnj nUtťti. Když
wssak po wůli býti nechtěl, wleklč geg za no:
hU, a Uwč:zawsse pak na hrdlo těžký kúmen do
ťeky Tťbery Uwrblť; kdebn šagčsté byl UtonUl,
kdyby mU nebyl angel Pčmě ku pomocť přispěl,
a zprostťw ho kamene na žiwě zachowal. Z gčtra
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druhého dne sslč kťrsiané gak obyčegnč k
Nnchčmowčknězč, na swaté služby. To widauce
pohané wysmjwalť se gim prache,aby za swým
Ynthionem do řeky sslč.Než když tito ugissťowali,že ll
Ynthimuš žiwa zdrňw gest,otewťelči mnozj po:
haně Bči spasitelnč prawdč a Uwrhugjce se Yn:
thčmomč k nohúm, ččnčlč pokčlnj a křrst swatý
žňdalč.

Wracege se Prčsknš wyptňwal se, gak se
Ynthimuš Usnesl. TU žalowalč pohané opčt, že
Uegenom Usmrtčsi ho nemohli, anobrž že ktrřj
ho Usmrrowali, samč se na :ojru křesťanskaU
obrútčli. J powolal ho Prifkuš a nemoha bo
po dobrém k zapřenj Krčsta pččnutitč po tři dnč
ho Ueyprw žalúřemčrozličnýmč mukamť trestal,
pak ale hlawu srazčtč welel. Křesťané wzalč rělo
geho a pochowalč dna mjstč, kdrž se modljwal.
Po smrtč lehťma kněze přeneslč osiřalj křesiané
wssecku UctU a lúsku na přjtele geho sw. Ma:
rima. J ztěžowalč si opět pohaně U Prčska na
to, řkauce, že Usmrcenj Nnthima nic neprospčlo,
grlikož přjtel geho Marimuš mnohem che lčdU
za sebaU potahUgr. Prčskuš poslal tedy některé
drňby, kteřjž by ho galť. Lid křesianský chtčl sc
gčm sice posřawitč, wssak na Marimowo slowo
odstanpčlč, ač srdce gim krwúcelo. Nemoha Prč:
sluš ani Marťma u wjťe zwčklatť,dal ho ney:
prw ukrutně ubitč, pak ale stjtč. J Marčmuš
pochowčm na témž mjstě, kdež se za žiwa mo:
dljwal. Po smrtč sw. Marčma Ugal se Prisknš
lčdU křesianského, gegž napomjnal, aby neplakali
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ale radčgč se weselili nad smrtj mučedlnjkň Bo:
žjch. Z stalo sc, žc prčnoť tenkrčrte w nowém
nxěstř(forum uorum), ledcžslawné občtč modlcim
se přčnč:ssjwaly, trh držč!n byl a drahnř lidu
se tamx scsslo. J zagalč Bassa a wlekli ku občé
tnčcť kťččjcr,aby občlowal Bachowť, kterýš lxoznn
dč!wč:, a Cereťe aby hogné žnč popřčxla. Bassuš
wssak doklúdal, že Bůh nebefký dčxwč:rannj l
pozdnj déssť i wsse co k žiwobytj se polřebugec
bozi ale pohansstj, žc negsau nčc než mrtwe
modly, ani dusse ani žčwota Uemagjcj, a na
důkaz dechl na nč a ony fe rozkotaly a rozdr:
tily. To wida lid, Učinčl na nčho aUtot a tak
dlauho pčstmi, holrmč a gčnými gesstč nčxstrogt
do nčho bčl, až konečnč i dUssi swaU wypUstil.
Na to zatkli i Fabia a ksaUdu odewzdali, kdrž
wer stčxlewyšnčxwage, odsauzen byl, aby se mU
hlawa sťala. PčnťanUš nedal se Usmrcenjm eo:
lika wčrných křesťemůzastrassiti a nobrž po mnohú
grssrč léta gčm wsselčgak pomčchal, gsa gim ochra:
nau a ssljtem ť pomocnjkem, až ho konečnčBůh
powolal, dada mU korunU wěčnaU. Lucčna, ǧeho
mauželka,trwala po grho smrtť lakmčř dnem a
nocj na modlitbceccha w postech, a ač nad mjrn
sliěnú, žiwot fwůg w stč:lém wdowstwj lrč:wila.
Z ona byla kťesťanů autočisstč a nemohlalč gťch
na žťwě zachowatč, zaǧťsťé Umučených tčla a ǧiné
xšožůstatky gak gen mohla fbjrala a počestnč
pocldowúwala. Tak k. p. wytúhla mrtwol sw.
Sebastiana z kloaky a pohřbila, tak také těla
fw. Beatricr, fw. Memie a sw. Zulťana, Cy:
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riaka a Smaraǧda pochowala. LUcina byla 95
let, když umřela, wzawssj za dobré swé kasky
žťwot wěčný a krúlowstwj nebexské.

Nošgjmúnj.o

Tak gako Faltoniuš Pčnsanuš pro hřjchy
swé do těžkě nemoci Upadl, a dřjwe se nepo:
zdťawil až kdUž w Krťsta Uwťřil a žiwot naa
prawil: tak také až dosawčxd býwagj hřjchowé
Ueyprwněgssj a neyhlawnřgssj přjččnau chorob
nassjch, gakož pjsmo dj: deo hčessj pťed oblť:
čegem toho, ktrrýž qeg Učinil, Upadne w ruce
lékaři.e (Sčrach 88, 15.) N protož kdož Ušdras
wen býti chceš, odstraň neyprw pťjčima nemoci,
totiž hťjch. Tak Spasitrl núš muži fslakem
poraženémU neyprw hřjchy odpustil a pak teprw
bo uzdrawčl. Kdo se we tmě ranil, toho lékač
wywč:dj na swčtlo, a podobně Bůh rčmy dUsse
twé, kteréž newidjš na tťlo UwrhUge, abyš gc
nzťel a žahogiti mohle Proto se také stúwň,
še nmohý, když choroba dUsse, na njž Ho celý
rof ani newzpomene, na těle se mU Ukčxže,k
Bohu se obracj, zpowjdč: fe a wssecky wčcl“ w
poťčldek Uwčxdj. Když tedy Bůh proto chorobU
tčla na nč:Ž sesjla, aby dusse nasse fe Uz3rawčla,
zagisté že také chorobu Ž lebe šegme, gak mčlc
dUssi swau Uždrawjše Z té přjčiny zagťsté při:
kazuge cjrkew, aby lékař neyprw nemocné k tomU
mčl, aby xdokonalau zpowědj a swútostmi ol:
teiťnj i poslednjho pomazémj dussi swaU od hřjchu
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oččstilč, proto laké Učj, že kdo fwútostč ryto w
kagjcnostč přčgme, Uzdrawj se, oakli k spasenj
geho to slaUžj, (Jak. Z, 15) a nenj pochybnox
stč, že mnozj křefťané, kteřjž UlnaU skranssenostj
swúlostč pťigali, od toho okamženj Uzdrawowati
se počalč. Bohnžel,že přečasto knčz nUcen býwč:
těchto swútostj Udělowatč takowým nemocným,
kteťjž skoro o fobť gčž nččehož nrwědj, a protož
ani ceny a cjle fwáctostj nepochopUgj. Paklč
ale Bůh chorobU a Uemoc Ua Uěxš sesllčx pro
hťjchn nasse: rozwažugme trochu, gakých trestů
pro hřjchy swé zaslUhUgeme, a to rozwažowúnj
naUčj nčxš trpčlčwostča tčchostť, neboť wjme, že
wětssj gesstč tresty na núš w bUdaUcnostč čekagj,
paklč nynj keitč sr nebudeme. N protož gsili Ue:
mocen, obrať se k BohU, přjčťml nemocč od:
straň, a zdrawj se tč nawrčxtj. Nenawrútjli se,
neš trpeilťwč, ať zčxsluhn mčlš pčed Bohem.

Pčnčamlš fe Uzdrawil, když k BohU se o:
brčatťl, také krúl Ezechičxš Uzdrawil se, když k
BohU se obrútťl: ale krčxl inúš, že se w ne:
mocč k BohU swěmu neobrčxtčl, Umťel smrtj

zlaU, gakož Elčúš prorok mu předpowjdal (4.
Krúl 1, 4.) N ty člowčče, núsledUg pťjkladn
mužů těch, ď kterýmiž korUnowčxn býti žňdúš,
a nemšcč swé tak užjwey, aby tč prospěla k

spasenj dUsse;zpolěhey se na Boba, ažúdey od
něho frdcem čisřým, srdcem skraUsieným to co tč
prospěge k žiwotu wěčnémU, a on ndělj toho tobču
pro Krista Syna swého.u

Gestliže bUdete choditd wrotj mnč a nrbU:
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dete chtjtč poslaUchati mne, possli mor mezi wňš.
(Z. Mogž 26 21. 25)

Potrrstal si mnr awycwičen gfem.(Jerem.
Zl, 18.)

S wysostč feslal oheň do kostj lných a wy:
Uččlmne. (Plňč Jerem. 1, lZl)

Nrmoc tčžfčl střjzliwau činj dnssť (Sčrach
ZU 2)

Modlťtba wjry Uzdrawj nemocného a po:
lehčjť gemU Pún. (Jak. Z, 15.)

Nožncmobl fe Nsa na noho přetčžkau nc:
mocj, a ani w fwé Uemocč ner)ledal Hospodčna,
ale chr daufal w lékařské Umčnj, č Ufmll š
otci swými a Umřel. (lj. Paralčp. 17, 12. 13.)

eModlťtba.

O Bože otče! od gehož pokynmj každéa
doba žiwota Uasseho žawčsj; raččž prosjme, po:
korné modlitbo Uasse prigmaUti a tU milost nam
oropůgč abx,:cbom we zdrawj Tobč po wssrcky
dno žiwola slaužili; a pakli na Uaš nemoci
sessleš, mčlostiwč Učiň, abychom ge snasscli o
fwatau trpčlčwostj, dUssč swaU oččsťowalč, a tak
bodni stali sr zasljbenj Twých Q to Tč pro:
fjnle skrze Syna Twrho, Pčma nasseho Zežjsse
Krťsta Amen

Dneš se takčxfwětj: W Řjmě jw Eocllia mUčrdnska;
w Camcriné sw ?lnastasia, mnccdnjka t towarossů;w Ba.
rrnně sw Ǧonqulfa mncednjka; w Silotniace (Saunštgn)
sw Majola, opara Klnumccnskeldo; w Scnčď wc Francku fw
Ltccrřcpannp a m g sw

Ziwon,dSwawch. ll. 25
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12o

Žiwot sw. Pnnkrncča,
mučednjťa.

Sw. Pankrarčuš narozen we Frygčj, ge:
diný syn Kledonia, Řjmana wzarného a cjsařč
Dioklecčanowi welmi milěldo, zlratčl ǧčž w aUt:
lém pacholetstwj ,swé rodčče. Sčrotka Ugal se
Dionpsiuš, strýr a staral fe tak o něbo a tak
prčliwě ho whchowčcwal, že snad anč xwlastnj
otrc lépe bpxnebyl Uččnčl. Pankrarčuš byl ale
poslussný, Učrlčwý a wdččný, žr DčonysiUš z
toho weliké potěssenj měl. Wssak oba wězelč
qesstě wr tmach pohanstwa Po trech letcch
přrstčhowal se Dčonyjlucš do Řjma, kdež Pan:
kraciUš po otci welmč rozsúhlé stasky mčxl, a na
bore CélčUš se ubytowal. Pankracčnš i wrsskrřj
slUžebnjri ssli š njm

Trnkrcile zůťili pohané š wrlčkau wzteklostj
protč křestanum, tak že bUď modlčxm oběrowatč
aneb UkrUtné muky č bolestnau smrt podstaupčti
musilč. W té strastné dobč bylč sw. Sebastčan
a sw Hasstal a nmozj gčnj swasj a wwwolenj
Božj grdčnaU ochranau a ausoččsstčxmpronňslčx
dowaných křesťanU, anť netolčko bostťnskébo pťjc
střrssj gina pralč ale č Uwěznčxných těssxlč a k

zmnžčlostť a k stalosti powšbuzowalč Také par
prž, sw Kajuš Ukrýwalse, kde a gak gen mohl
a w tU ty dny se zdržowal na statrjch Pan:
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kraciowých. Téhož swatého Uadeže wťelň naa
pomjminj a přjklad krcisný byla ostatnjm kře:
sťanům ostnrm, že netratili důwčrU w pomoc
a w posiln Božj, a že wefelým srdcem a raa
dostUaU myslj smrt za Spasitele swého podstU:
powali. DionysiUš, ačkoli pohan, wssak muž
prawdy welčký milownjk, nržawjral Uss, když
fe mU o welrbných ctnostrch sw. Kaja a o bo:
habognosti ostatnjch křesřanů wyprawowalo; a
gelikož súm na swé oči widěl, 8 ǧakaU stcilostj
křesťané wjru swaU wyšnňwagj, a š gakaU sz:
žčlostj a radostj mUky podstUpuxgj; sěxm U srbe
prawťl, žr wjra křrsťanskei mUsj býlť w prawdě
wjrau Božstan a fpasilelnau, a že ž čeho se
křesťané wčnj, nemůže žúdné podstaty mjli. J
šdčlčl tedy mhsslenj swci mčlémU Pankraciowi,
a tU se Usn d žr wyhlrdagj fw. Kaja, a o
wjře křrsians poptaǧj, w čem wlastně gegj
podstata šeiležj. J ssli trřo. Pťčssedssr do domU,
w ktrršmž se KajUš Ukrýwal, žčxdalťwrútnébo
EUsrbia, fťefťana welmč n.ibožného, aby ǧek
sw. otci Uwrdl. EUsebčUš wčda gegčch Upsejmnau
twciř, a že od Učch nččeho k oběxwčmj nenj, n
wedl ge

Sw otec od Boha poUčrn,že dwa wzeich
Řjmané bo nawsssčwqu, zaradowal se srdečnč,
když wcsslč a na grgčch fnažUaU prošbU wo:
kladal qim prawdy sw katoljckč wjry š taleo
waU wraUcnostj, žr po 20 dennjm wyUčowanj
fkrz kserst fwatý do lUna cjrlewe wstaupťll

GakaU rařostj dUsse ǧrgťch se naplnčla kdnže
253
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obmýtj odc hřjchůw a posskwrn znowa z dncha
swatého se narodťlč, wypsalč nrlzr, srdcr gegich
roznjtčla se takowaU borliwostj a lčxskau kU
Kristn Ježjssť, žeby se bylč č hned protťwnj:
kum wjry křesťanské wydali a weregnč wyznali,
že krefťany gfaU, kdoby tomU byl sw otec ne:
zabrančl

NedlaUho na to Usnul w Púm: Dťony:
siUš, a wzal za odměnu korUnU wččného žiwo:

PankraciUš byl tenkrčxte sice grn 14 let
stélr, ale wjra Krčstowa Učinčla z něho mUžc
roznmem iswatým obcowčmjmdospělého. Zbožj
pozemské a wsseckp swčtské rozkosse žtxratily w
očjch gcho celaU cenU, a dobrodinj prokazowati
chUdému a nUznémU zdalo fe mU býti ney:
fwětčgssj powťnnostj On také nenkrýwal nčkděc
wer swau ani se neostýchal egně gméno
Krčsta Ježjsse wyznč:wasi Pw asitele swého
tročtč, bylo mu mosslénfau neyžadančgssj. J
bylo se nadjsč, že, po črm tolčk taužj, konrčně
se dočekň, Někteřj pohané widance szžťlé gex
dnčmj sw. mlňdrnse, i že mnozj ginj wedlé přj:
fladU geho od modloslUžebnosti odpadagj a do
cjrkwe křesťanské wstnpnšj, wrlčce se rozbně:
walť a U cjsaťe Dčoklecťana z wjry křrsťanské
ho obžalowalť. stař, grnž prwé w třfném ořú:
telsťwj š .Kledončem žčn.djbyl, powolal Panfsa:
cia a wčda w nčm mlňdencc krčxsného, mrawů
Usedlých a k welkým činům šchopného, hledčl
na něho š welikým zaljbenjm, i myslil, že to
nebUdc mnoho stúti, opčt k modloslUžrbnosťč ho
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pťemlUwiti aneb pťťUUtčti. J mluwťl k Učmn
Ueyprw aUlismi a lstiwčl slowa, wyprawowal
mU mnoho o zúslUhňch nebožtjfa otce, a gak
by Uynj syn za dobrodčnj, otcč prokúzanč:, mčl
wdččným a zč:leonů zexnských we wssj Uctťwostč
poslussným býti; že sladko gest bohům se kla:
Učli, anř wjra křesťanskú ncxnj Učc, Uež pauhei
gessčtnost (marnost) a mimo lo tčžké tresty ano
ť smrt podstaUpitč musi, kdož bohňm wlasten:
ským rauhali se Uepřestane. Na to pobjzrl ho,
aby modleim oťxětowal, pamčtliw slúwy otců
swých, že Uak welké poctidoosti a odměna wrlle.i
Ua Uěho čekci, a že milowati ho bUde gafo
wlastnjho syna; pakli by ale, w fwé possetťlosti
trwal, že hrozných trestů neUgde.

Wssak peanU důwčrU sw. mlúdence ne:
zwiklali ani slčby, aUč pohrůžky gť erblomčly;
odpowědčlť cjsačč w prostotě srdcr, že 8 milo:
stj JčsU Krista wč wjťe kieesťaUskéwytrwali

hodlú, a že KrčstUš č rozUm geho xosdščšc:lge! č
szžilostť dodčchi, aby se žúdných lrestů nr:
brozťl; a koneěnčxdoložčl: xQstatně diwno gcst,
že ty, pane, gessto rak maudrý Zsi, nlč přtka:
ngeš, abych bohčlm se klančl,ktrřjž Uic UegsaU,
než djla rUkaU lčdských, a kteřjž dokud grsstč
Ua žčwU bplč, tak ohawnj, mrzrj lčdé byli, že
kdUby twogj slUžčbnjri a otrocietakowý žiwot
wedli, stjti byš ge mUsil.((

Tato kčxrawú slowa zahanbila cjsaťe i
rozpčxlila hněw geho w takowé mjře, že i hned
katanůw powolal a pčxčkč:zal,aby Pankracča
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wywedli a sťalč, mrtwol pakiežetiUechalť psům
k potrawč. Pankracťclš slysse saud swůg zara:
dowal se srdcčnč a weselau md,:slj ssel š pochopy
ku poprawčsstč na drňže Nurelčanské, kdež po:
modlčw se lnalččko, hlawu ť stčtj sklonťl. Tělo
zůstalo dle rozfazu ležetč, wssak w norč wzala
ge tagnč gedna néebožnň a Urozenň matrona,
gměnem thaočlla a welmi poťestně ge pocho:
nala na hťbitowč sw. Kalrpodča, ktrrýž pozdě:
gč břbťtow fw. Pankracťa slaul. Toto sc stalo
roku 304.

Nozgjmúnj.

Mnošj lidé se domeysslegj, že mladost gest
ku bohabognému obcowňnj žcela neschopnň; ale
žťwot sw. Pankracťa zřegmě uěj, že možnoi
w mladistwém wčxku š milostj Božj auplnč
wedlě zéckonůPňnč žiwu býtč. mSnďte sami,
zdalč bUde š to mssrlťkému pofaussrnj a lčxkčxnj
k hsejchn wzdorowati, fdož zmlúdj ncbyl weden
ku wččnémn powolňnj swému, ledož z ččstě lčxsky
keBohU gednatč nenawykl, kdož časnř do srdre
nepoložťl simě prawé nňbožnosti, a růsti ho
Uenechčxweiw strom ťokonalosti? Gak se rodi:
čowé zodpowčdj gednaU, ktrťjž dřtem fwým
mnohau bezbognost, poklésko a wadu promjgegj
pod tau zússlitau, že mladost musj mjtč radost
a že co Učinčlč zlého, že sr stalo grn z mla:
distwé lehkomyslnostť. Ych bčda! owore pro:
stopassné a žahňlččwé mladosti býwčx ;exihubné
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a co si mladjk nawyfl w stařj konati nrpře:
stane, a zla nawwklost neopanssljwá otroka swého
až w smrtč. Qstatnč bnde Bňh přjsné aUčty
od člowčka žúdatť i z mladostť žčwota gehoe
Gak obstogj, když geho dny kreifné sežral rez
zahčxlky a prosiopňssnosti, když hřiwny swé pro:
mrhal w hřjssjch a w marnostech swťta? Kdož
sc zčxhy zbožnostč neoddú, ten také w hřjfsjcha
sestcirne; nebo hixjssné nawyklostč z wčkU gesstč
mladčho rostaU stňle a fonečně stňwagj fe te:
naty, kterýchž Ugjli welmč tčžleo býwň, a sice
genom zwlčxsstnj pomocj Božj. A konečnč nenj
to hanebno BohU gen leal žiwota obětowari
a srdcr rozfossemč Umdlrné, od swčeta giž zawr:
žené! W starém zčxfonč žčxdal Bňb, aby se nxU
wsseckyprwotiny občtowaly; nemňmr my tafé
giž prwotťny žiwota fwého, wěk mladý, gemu
poswěrowatť, srdce grsstč nrwčnně gemU oběto:
watč, a zěckony geho weň zapifowati? Wčru,
tjm nenj draze kaUpeno dobré fwčdomj a Ua:
dčge spasenj wččného.

Dobré qest muži tomu, kterýžby nosil gho
od čnladostčswé (Plcič Jerem Z, 2e)

Dey mi syml srdce swé: a očl tmé cest
mých ať ostřjhagj. (Pčjsl. 96, 26.)

Přjslowj gest, Mlčxdrnec podlé crsty swé,
také fdož se stara neUchýlj sceod nj (Prjsl.che2,

Wesel fe ml.idenče w mladosti fwé . . . a
wssak také wiz, že pro wssecky ty wčci přčwe:
de tě Bůh k fandn. ergmi hnčw od srdcc
swčho a odwrať zlost od wčfU swého; nebo
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mladost a wzkoš marné wťci gfaU. PamatUg
na stwořitele swébo we dnech mladostč swé,
prwe než na tebe prťgde čaš trapenj a přčbljžj
fe létae o mchž djš: Neljbj se mi. (Kazatel 11,
9. 10 xexex12 ,.1)

Gakým zpusolšem napraane mladenec ce:
stUswaU?Ostřjhanjm rečj swých.(Zalm 118,9)

Modlitba.

O Bože! newzpomjney na hřjchy mladostč
mé a nedbalosti mé; uwrď kroky mé na cestU
ščekonů Twých, nedey, adych se fdy od Tebe
skrze hťjch odlmlčťl; alc mčlosrdnč mi Uččň,
abych pťrd Tebau, grmuž tělo idussi swau o:
bčtugi, tak dokonale obcowal, bych gedenkrčxte
Tebe twáťj w twčxř wčdětť a na wěky Tebe
požjwatč mohl. Skrze Krčsta Zcžjsse Pcina
nassrho. Amen.

DUcssUjho duč fwětj se také fwátck W Řjmé sw mna
cednjkň Nerea Nchhllea a Flaoie Dominčlo„ o nlchž sc mlUx
wxlo dne 20 DUbna; w chilti sw Fxnppa quirťolm; w
Salamjnč Ua ostrowe Cnprn w Eplfania blskupa; w Cár
hrade fm Germana, bčsknpactnostmi a nměnjm wehlasného;
w Treoer Modoalda bisknpa; w mésté Kalcialském sw Doo
mimka; w Flandrjch sw Rtchlmdh, abathssr a m g sw.

13.

Ziwot fw. Serdúcťa,
diskupa Tangrrského.

Kde a kdy se narodťl swalý Serwňciuš,
Udatč se Uemůže, to grdiné gisto, že sslechetné
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a Urozené měl rodčče, a že hlUboce byl Učený,
mrawů ncaUhonných a swalých; a že proto na
biskUpstwj Tongerskš dosazen bnl. Co bistUp byl
nad mer horliwýw plnťnj swých powinnostj a
zwlňsslč owčinky swé pťed Yrčany střržil, kteřjž
tenkrčue fwým karjřstwjm wesskeré kraginy na:
plňowali, biskupy prawowťrné Utiskowali xa ze
sjdel wyhčměli. J fw. Nthanasinš Me:andrinfký
patriarcha půwodem tčch kacjřů ze sjdla fwého
wypuzen do Treďčru gjti musil; zde wssak wimo
giné biskupy také fw. Srrwúcča Tongerskčho za
pťjlele Ualezl, tak že se ho zwlússtč Ua snřmč
cjrkewnjm w Sardice r. 847 i 8 ginými bi:
skupy zastčxwal a wer prawaU proti aUskokům
Nrfanů hňgil.

Yč Srrwňciuš pro kacjťe, wsselikými aU:
skými blUdy swé ro;ssjřugjcj,žčxdnčho pokoge po:
žjwatč nrmohl, č toho fc dočekati mUsil, že na
geho bťstpstwj i na celčFrancsko nesmjrné za
sťupy krwežjznťwých HUnnůw se walčly, hrůzau
wssecko naplňugjce Sw. bčskUp osadu nad žčwot
swůg milowal, a byl by rúd i wlast i osadnjky
pťkd furowými barbary zachrúnil, a protož zdwo:
gčldfwčc něcbožnci cwičenj, a gťž neusiňle fe tak:
měč postil, bččowal, bdčl, plakal a modlčl fe,
aby Bňh milosrdčnstwj swé Uččnčti reiččl.Wssak
k zarmaucenj .suoémU zgewil mU Hospodin, že
pro hrjchp, kterýmiž ho lťdé Uražegj a kati se
nechtčgj, wyda gew moc nepřatel gegich Juža
wťel tedy Serdacčuš do Řjma pUlowatiwtom
aumyslU, že snad na hrobč swatých aposstolU



586 Kwetene

a na pťjmlUwU a orodowánj gegťch modlčtby
geho Bůh mčlostčwčwyslyssi J modljwalse tU
brz pťestč:nj dnem a nocj dwa tťř i che dnj
nižúdného pokrťnU nepožjwage a hokkými slzami
za smilowaxnjprofe Nwssak nadarmo, neboť
an neustčcwalwkagjcnostč, zgrwil se mu aposstol
Petr, an mU dj: že Uložil Bůh francauzskaU
zemi skrze Hunny popleniti pro hťjchy gegčch;
:Ty ale, prawčl k bčskUpowť, dey si raditť,
přčpil si, zpořadry dUm swůg, neboť doma opU:
stjš tělo a oči twé neUzřj ohawnosti, kteraUž
HUnnowč w Ǧalii pňchati budaU e To Uslyssaw
sw bisknp pospjchal domů, a lauče fe 8 dU:
chowenstwem i š ostatnjmť sausedy Tongerský
mi prawil, že wjre nenzřj twúři geho. TU
wznikl ze wssrch stran nčxramný plč:č a krojlenj:
:Neopausstčg náď, wolali wssicknč, otče swatý,
nezapomjney na núď. dobrý paslýťč!e Wssak
bisknp znage wůli Božj rozžehnal se 8 nj,mi a
do TraǧatU nad Mosau (Mastrťch) se odebral.
Tam přigda, rozstonal se na zťmnici a w krútcc
umřel rokU 384 dne 13. Kwěrna, a w tom
mčstč také pochowčm bpl.

Nozgjmánj.

Tak gako nemocmť Bůh lid swůg pro hťj:
chy geho stjha, tak podobnč i ginými nehodami
ho trestňwa: neaUrodau, drabotaU, hladem, wal:
kau, morowými ranami a gčnými strastmč, gau
kožsč:m k židúm dj: dPaklinrbudetc poslauchatč



Swl Ser:me:iell 587

mne a nebudetelč ččnčtč wssech pťikčxzčxnj mých;
gestliže pohrdatč bUdete Ustanowenjmč mými a
sandy mé potUpjtr:li,tak abyste nrčinčli tech wč:
cj, ťteréž odr mne Ustanoweny gsaU a zrussčli:lt:
byste smlanwn maU: gč: také Uččnjm wňm: Naa
wsstjwjm waš rychle chudoban a horkostj, kteraž
by zkazčla oči wasse a thbila dusse wasse. Na:
darmo budele sjtč semeno swé, kteréž od nepťútel
srďrano bude Posťawjm twčxřswaU protiwam,
a padnete pťcd nrpřútely swýmť, a budete podčmč
rčm, kteťjž nenáwčdj wúš. BUdete Utjkatč an
wúš žč:dný nehonj. Geslliže pak ani tak ncm
poslechnete mne, pťčdám rrestúnj wassich sedm:
krčxte che pro hřjchy wasse, a potru pýchU
twrdostč wassj, a dcim wám nrbe š wrchu gako
železo a zemi mťdčnau. Nadarmo bUde wy:
naloženú prúce wasse, erhdč: zcmě aUrody, aniž
sťromowé wydagj owoce; a pUstjm na wúš
zwjťata polnj, kterčržbyzhubila wúš i howada
wasse, a wssech wťcj tak Umenssčla, aby žpnstly
cesty wasse; gčx býtť wč:š bUdU sedmkrčxte che
pro hrjchy wasse a Uwedn na waš meč, gcnž
pomstj zrnssenj Umlnwy, a když ntečete do měst:
possli mor meziwaš, a dčmi budrre w ruce ner
přatelUm.e (Z Mogž 26 14 Qo25) Y opčt:
Gestliže nchdeš chtjti poslanchatč hlasU Hoď
spodčna Boha swého, abyš ostťjhal a ťinčl
wssecka přileúzanj geho a ťňdh poswňlné, kteréž
gú prikazugi Tobě dneš přigdaU na tebe wsse
cka zlorcčenj tato a zachwatj tebe. ZloťrčeUý
bndeš w městě, zlorečený Ua poli. ZlořečrUa
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stodola twň a zloťečený ostatkowé twogj; zloťeo
čený plod žiwora twého i auroda zemč twé
skoty wolů twých a sťčxda owcj twých; zloťeče:
ný budeš wchúzege,o zlořečený wychňzege.e (Z.
Mogž. 28, 15 et šč!q.) Bůh nawssljwil Uáú
také neaurodaU, pokazil osenj nasse, seslal na
nčuš drahotu a hlad a gčnýmč gesslě strastmi
núm wyhrdžuge, nrž kdo z Uúš hlrdal přjčinU
wsseho toho w newťřc nassjch dnů a w hťjssjch
wřku Uasseho? Rdo pomyslil, že rozhněwaný
Bůh smjřilč fe mufj modlťlbamť a pokúnjm,
kdo žiwota fwého naprawowalč počal, kdo po:
dřkowal Bohu,když metlu od Uč:šodňal? Zdaž
nefnažilč se lidé wsseho toho zlého přjččnu klčxstč
tu do zkažené powčtmostť, tu do zlého semene,
tU do žle připrawených poljch, ale kdož gest,
genž powčtrnost dřlčx, sjmě zachowňwč:, rozUm
wygasňUge? erčra? hřjch? lidskň hrřost, zbož:
nowúnj sebe? J nikoli! ale Bůh, který stwořťl
nebe i zemč č wsse cožkolť gest, a prorož také dj:
Budetelť chodťtť w přikúzanjch m!)ch .a po:
ručenj mých ostřjhati a čiUiti ge: dčxm wčmt
desslě časy swýmť a země wydč: aurodu swau
a stromowé plnč bUdaU owoce; a budete gjstč
chlčb fwůg do sytosti a dez strachu budete by:
dlťli w zrmi swé. 3. Mogž. 26, anš

Sklčldey poklad fwůg w přjkčxzanjch Ney:
wyšssjho a profpčge lobč che nrž zlalo. Sč:
rach 99, 14.

Budeteli chtjlč a mne poslauchatť, dobré
wěcč zemč. gjsti bUdete. Zš. 1, 19.
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Nniten,kdož sstěpuge, gest Uěco; aniž ten,
kdožzaléwá: aleuBůh, klerýžzrůst dč:wň.l.Kor. Z, 7.

o Modlitba.

Propůgč nam wssemohaucj wťčný Bože,

tu milost abychom kteřlž k Twé dobrotč w nen
snázjch swých fe Uljkame, zbaweni wsseho zlého
plnau dUssj Tobč slaUžilť. Sfrze Pana nasseho
Ježjsse Krista. Nmen.

Tentýž den:

Ziwot sw. Jana mlčeliwčho.

Sw. Jan se narodil roku 464 dne 8..
Ledna w mestčYrmenském, w Nťkopoly. Gcho ro:
dičowé Enkraciuš a Eufrmča byli wysoce urozcni
nmohýmč wznessrnýmť auřady slawnj, na zbožj
aj statky bohatj. Při tom byla gim wůle Bo:
žj nade wssecko, drotož čJan č drUhé djtky
byly welmi nčlbožnč od nťch wychowňUi. Gak
hluboko se otcowskč: slowa w srdce Zana zaleo:
ťenila, Uké:zalo se zwlcissť po gegich fmrti, anť
Jan swůg znamenťtý nodjl na wystawenj no:
wého kostela ku cti bl. Panny Marie a nowého
klússtera wynaložčl, do nčhož 8 10. gesstč towa:
ryssi stegného smeysslcnj wstaupil, počjtage ten:
krúte gen 18 lét, a gediné jPémem Bohem fe
objratč a dnem a nocj slaužčli mU si předfewzal.

Gsa pokorný bez přetwč:ťenj a k tomn
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ke wssem wljdný, w pokrmU a nňpogť stťjdmý,
o čistotU dUsse a tela anzkostnř pečliwý, na
modlilbach wrach, a we wssem dobrčm wýc
borne zachowalý, stal se pťjkladem aozrcadlem

pro wsseckybratry klasstera, nad nimiž zprawu
a wlúdn wzjlť přinncen byl. Rad gině wssak
ctnosti sřkwřla se na něm mysl stale w BohU
sebrcecnaa tkchj w rozgjmňnj welebnosti geho,
gjž obžiwowal zwlasstč bedliwým bdťnjm nad
gazykem swým. Nemluwil nikdú leč kdhž toho
polreba fazala; a i tU gen skromnť a che ni:
čehož, než co bylo newyhnmedlnř polřebj. Dúwal
pilný pozor na každinké hnnlj lúsky sobčcké a
lělefnostť, a hned na počútku ge dUsil a mouřil,
aby znikU nemčly. Rikdú také nezahcilel, a nikdá
nnť gedsné chwjlley bez Užitečného zaměstnčmj
progjti nenechal. Proto také w klassteře zan
hčllky, pramene wsseho zlého, a pťede wssjm a
na neyweyš ode wssech neljčené pokory wyhle:
dawal a protož powažowal wsseho kanj za lč:
ché a galowé, nezakladalolč se na poniženosti

Deset rokU přežsl Jan w klassteťe a we
wssech ctnostrch nad mer se zdokonalčl Blesk

rtnostj geho zúril, ae ge pilnč Ukrýwal až do
wzdalených kragin, tak že obywatelé Kolonsstj
w Armenič ža biskupa ho mjli žadali. Yrcibť:
skUp Sebastenský Uznčxwage žčxdost gegich za
slnssnau a sprawedlťwau, wyswětťl Zana rokn
482. ač teprw 28 roků stúr byl, za biskupa, Uic
na lo nedbage, že mU mčlenau samotu onustčti
a w duchownj tcn aUťad se Unoúšatidwelmi za
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třžko pťčchúzelo. Zan zastúkoal aUřad swůg ď
neywětssj pťlnostj a š horliwostj neUanenaU,
apokUd možno negen žčwobytj w klassteťe ob:
wyklě aUplnč zachowawal ale č horlťwost swaU

zdwogčl tak že fe sikwčl gako gasna hwězda w
cjrkwč Paně a že mnohým swťtlem swým na
cestu Ukazowal wedach kU blaženosii wččneš
Powčst o dokonalěmaneaUhonném žiwotť geho
donesla se také do CarhradU, do sjdelnjho mesta
cjsaťského, kdež bratr geho PerǧamiUš a synox

wec Theodor U welké wažnostč a důstogenstwj
stalč, a tak welice gich dogala, že oba Uzawřelč,
že žčwot swůg dle zakonů Božjch Uspořúdagj,
we wer swčrského hlUku nabožnč a tčsse žiwi
gsaUce,rrodťnU swaU k baznč Božj psčdržowati
bUdaU ij Uaplnila se zagčste řeč Panč:
dNerozswěcugj se sche a nestawčgj se pode
kbelec, ale Ua schen, aby swjtila wssechnčm,
kteřj gsaU w domče( (Mt 5, 15)

Nadost, krerauž Jan nad tjm mřl zkalil
mU pončkUd swat PasimkUš mjstodržjcj w Nr:
menii, krerýž za žčwa gesstř manželky swé Ma:
rťe, Janawy sestry, kostel Kolonský Utčskowal a
mnohé giné přjkořj cjrkwi ččnil; po smrtť pak
manželky nčxsilj a bezprňwj o mnoho zwčtssčl.
Jan nemoha an prošbamč aUč odporem Učče:
hož pořjditiž wzal swé aUtočisstř ke dworu cj:
sařeZena, kdež se mu také sljb:lo, že stjžnostem
ǧeho pomoženo bude Tyto newole působily
na Jana welmč nemile, tak že porjdčw zaležčtosti
lwého bčskUpstwj w Carhradč, se Usnesl, che
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se domů nrnawrútttť, ale kdesi w daleké zemi
neznčm w klússternj samotnostč žiwot fwůg w
slnžbč dokonatť. Deset lél zprawowal bisknpn
stwj 8 nemalým požehminjm, nrboť byl otcem
chUdých a Utčssčtclem zarmaUcrných, wssUdc roza
siwal sjmě aUrodné bohabognostčwsslxde wěrnúm
pastýřem býtč se prokazowal. J mUseloby fe
mU za zlé :ok:údatč, že proti zčxkonůmcjrkewnjm
osadn oanssrj, abyddle wlastnj wůle žiwot
lrúwčtč mobl, kčybh w tom nebyl zťegmau wů:
lť Božj šhledal. Neboť když pťemeysslel o tom
zdaliby bčskUpstwj opustitč měl a proto wřele k
Púnn Bohu za oschrnj myslč fe modlťl: ay
Uzřj hwěsz w podobdč křjžeč hlaš slyssjdřkanrj:
dChcrsslč spasen býlč (eruš) gdč za tjmto
swčntlem.e: J zdňlo fe mu, že fwěslo přjmo kU
towaryšstwU sw. Saby bljž JerUsaléma wede.
To wčděnj odňalo mU wsselikaU pochybnost tak,
že kU welčkémU hoři swých ofadnjků do towa:

rpšstwa aneb do Lanry )sw Saby přigatU bý:Užňdal.
Sw. Sabaš drže Jana za člowěka spro:

stého w kňznť klassternj nrzbčhleho w obrowanj
za nedokonalčho, odewzdal ho zprawcť klňsster:
nij kU cwččenj a wedenj, od něhož k těžkým
pracem domúcjm potřebowan byl

e) mem slauso počadi chýssjnnrb geskyň w ktcrochš mnissj
dlc swe ljdostx sc kále a žadným odccnjm zákoncm wázau
n Uedolt Kdo do LaUrp se chtěl dostati, mUsil ncoprw
wklánlcrc w tUde kázm sc cwaciti a kdpž dostatcčuý dU:
kaz dal o swe dokonalosti tcprw powolil mU predstawený
do šwlántnj chúntey se Učawřxtl“
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TU mnsil wodU přťnússetť, tU zaď núde:
nťckaU prúci při stawrnj nowých budow konats,
aneb delnjkům pokrmy přčprawowatč a donč:u
ssetč a gčné a gčné těžleé prňre dčlati. Mage
rozkazy předstawených za zúkon Božj, wykoná:
wal wsse ď wefelaU twúřj, ď myslj ochotnau
a pokornaU alň loho nrymenssjho nrodporuge,
ani geriným slowem si nestěžugr. z:aUčle se,ode
mne, dj Pčm, neboť gsem gč: tčchý a pokorným
srdcem a naleznete odpočinutj dussem swým.e
(Mt. 11, 29.).

Tento Janůw neaubonný, žčwot taro pokora
a tichost, toto Ustawťěné mlčcxnj a trpčliwé snú:
ssenj wssebo pro Boha waUdťly U wssech brat:
kj a U předstawených zwlňssrč welčké Uodiwenj,
tak že gčž po roce uzněm ža dostatečrxého, péči
cčžčnců a hosťj na se wzjti musil. Ten auťad
žúdal wsselčgakdokonalčho člowčka, gelčkož mno:
bé pileežitosti k roztržitostem w nčm feu nalézá;
Jan wssak swým chowčmjm dokúzal, žr hodcn
gest důarxčry, kterau do nčbo wrchnj klcisstera
zkleidalť. Poslubomll každému pťjchozjmn tak
ǧakoi.šy to sňm Spasitel byl, a žčxdmj od nčho
nrodessrl, aby fe byl newšdčlal ǧcho twňřj
a ochotnostj. Bwť se nčfdy prúce febe wjre
nahrUUlo, Jan nťkd.i poklad dusse neztratjl,nťkš
dčx mysslčnky geho na Boha Ugalé fe nerozplú:
ssily.

To wsse znamenage sw. Sabaď, !oykúžal
Janowi gako každčmu gmémx z brarťj w don
konalosti gťž zbčhlému, zwlňssrnj chýssku, w njž
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dlé swé wlastnj wůle xdňle w krrsťanskýcb
ctnostech se cwťččtčč Bohn slaužčtť mohl Tu
byl Jan gčž celý blažený. Gebo chýssťa zdúla
se mu ragem býti. W nj trňwčl w. každém
týhodně pět dnj w .postech a w modlčtbécch a
gen w sobotu a w nedčlť wychčxzel ku sdoleč:
ným službčxmBožjm, a při mssi fwaté se rozplýwal
lčxskaU a slšy roděčnosti a zkraUssrnosti kanuly
mU wždp psxeš ljce, tak že bratřj Uad tjm se
dčchr, Boha, pramen mčlostj, wrlrbilč. Třj
lěta žtrčxwčl Jan w télo samotnostč š Učžúdným
nemage žňdného obcowňnj a š nťžcidným ani
slowa nemlmoě, aU tu za žprúwce a ťedťtele
zciležčtostj klússternjch Ustanowen, opčt wěcmi
zrwnčtřnjmč se objrati musil. Nrž starosti po:
žeuxské neodlauččly dUssi geho od Boha, ani
Ua okamšenj: neboť byl gčž U welké mjřr okUsil
gak sladko gest w Bohu odpočjwali. Každčnkú
i frbe nepatrnčgssj wčc byla mu prostředkem,
grbož pomocj srdce a mpsl k Bohu powšnassel
a w Učm se kochal. K temuž čjlč slaUžčly mu
wýbornč tak Uazwané stťxelnémodlčtbččkww nčchž
kralččce sice ale wselé cčty lasko a wdččnostč,
chwčlly a zfraussenosti wyléwal, stcile ku trůnu
Božij zalétal a lak rošfaz Panč: modletr fe
bez prestanj, dokonale zachowawal

Čtyry léta zwrawowal Jan zaležitostč klae
sstrra; wsse se dobťe darčlo, neboť Bůh žehnal
milostčwř fnahu a prčxce geho pro lč:sku geho
i bratřj wzdčlúwalč se na přjkladu geho a ď
welťkau horlčwostj každý powčnnostť swé wyko:
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anatč se snažčl u Šťastná zagjčstégest rodč:
Ua, ssťasťná také obec, ťteráž ma mUže sslechetne
a bohabogné Z lasky k nťm nrtrrsta sprawe:
dlčwý Buh hřjchy ostatnjch a požrhnanj swé wne
léwú pro né na hodné č na nehodné. Gaka
dobrodčnj neprokazowal Bůh pro Dawida lťdn
Zťdowskému, a zdaž nechtčl Pan Sodomn
zachrančtč pro pčt sprawedliwých.

TU chtčl sw. Sabaš Zana na knězstwj
dati poswčxtiti, nmge za lo, že by pak kU wzdč:
lanj čxratřj a ku zdokonascnj gednoho každého
zwlasssčmnohem che prťstwatč mohl Z po:
gaw ho pUtowal š njnt do Zemsaléma a sdo
Eliňsse tnmnčxgssjho arcsbťskmda žňdal, aby ho
wyswětčl r. 497. Yrcťbsskup š radostj k tomu
pťiwolčl a proto ihned do kostela na horu
Kalwarče sr nbjral. Kěyž přisslč na mjsto a
Jan widčl, že woswčrrnj swému nťktrrak se
wyhUauti nrmůžr, žécdal arcčbťskllpa, žer š njm
tagnč cosi mlnwťti nxň, a protť wyswčcenj zpj:
ratč sr nebllde,„ Užnňlť ho potom za hodna.
Když fe trdy odsiranťli a arcibťskup sljbil, že
ro žgeweno mu bude, bedlčwč U srbe Ukryge
prawťl Jan: ďxG.igsrm sw. Qtec gčž wnswčcrný
za bťskupa grdnoho mčsta, že wssak roznmožčla
se nesprawrdlnost mogr, Uznal gfem ža dobré,
tagně bťsknpstwj swé opustťti a na pausslť PémU
BohU slaUžťtč,slanžťtč laké bratrjm, pokud silen
a zdrmo gsrm,a abnch až sčUn šchřadnu, saUZrn
nebyl když č gčnj slaUžitč mč bUdnUe Sw.
Patrčarcha podiwťw sr tak welčké pokoťe, za:
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wolal sw SabU řka: xže Zan z gistých přjčin
wyswčcen býtť nemůže, nechte l,w proto w po:
leogi a nebUďte mU proto obrjžnja Sabaď
domnjwage se, že snad pro Učgaký zločťn dťj
we zpachaný Jan wyswčcen býsč nemUže,ď
bolestným srdcem domů se wracel a Uwrhna
se na twňť psxed Pánem Bohem, modlťl se w
slzúch a w skranssenosti, aby mu zgewčtť rc“:ččl,
proč Jana zawrhl,grgž on za wywolenaU nú:
dobU milostj Božjch držel. J wyslyssel ho
Hospodm a zgewil mU, že Jan gčž za bčskU:
pa gest poswčcen. ))Qtče! prawil tU ď rado:
stnaU myslj k Janowi Sabaš, Qtče, co ty
pčede mUaU gsi Ukrúwal to žgrwil mi Bůhe;
načež Jan odpowčdčl: ))Qtče! To mne welčce
rmaUtj, anť gsem tomU chtěl aby taqemstwj mé
Ufryto zůstalo; č nemohu proto déle w towa:
rošstwU twém zůstčxwati.e Křyž ale Sabaš
Ugissťowal, že nikomn tagemstwj to Uežgewj, ode:
ssel zaš Jan do swé chýssfo, a opčt 4 lčta
str.iwtl ď nižčtdným nččebo nemlUwč leč 8 člo:
wčkem, co mU žlrawU doncissel; neboť kterýž si
nawykl 8 stwořčtelrm se radowatč, tčžce nalezne
we tworU gaké radosti.

Noku Z()Z wznikly w towaryšstwu sw.
Saby Učkteré newole, pro něž sw. Sabaš oko:
lj to opustiw, na gčnaU anssť se odebral. Po
něm odessel takč Jan a na paussti Nuban se
Ubostčl, kdež gen od koťjnků a bylin žťw gsa,
tčlo .swé w tuhé kčxžnixdrš;el, a che k občer:
stwenj mU nedčxwal,než co bylo newyhnutedlně
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tťeba. Po něgaký čaď přebýwal ď njmgcsstč
geden mnčch z .towaryšstwa sw. Saby. Brzo
wssak znechUtčw si samotu a tuhé žiwobytj
pseemlauwal okolo welkonocť Jana aby Uaussť
opustčl, a opět do staré Laury se nawréxtčl, a
auprawněgssj potrawaU se občerstwťl. Jan chtč
wrrkawého mnčcha w dobrém setrmúnj ulwrdčtč,
prawil: že Bůh, klerýž Zidy po 40 let na
UaUsstč žčwil, také ge oba dostatečnau ztrawaU
zaopatřj, onť sňm dj, abwchom se nestaralč o
,žčwot, řjkagjce co bUdeme gjstč anebo co bUde:
mr pjtč, anebo čjm se budeme odjwati, že Qrec
Učxš wj, že tobo mssebo dotťebugeme, alr aby:
chom hledali neyprwé krňlowstwj Uebeské č zprax
wedlnostč geho, že wste to nčxm přidčmo bUde.e
Yle na wrtkawého mnčcha ťeči ty prančc nr:
aUčťnkowaly, a mrzut nad přjkrým žčxootem
opustčl Jana a restU do Laury nastaUpčl. Sot.
wa že odessrl: ay přčnesl gakýsi člowčxf Janowqi
wrlčkaU žňsobu dobrúch pokrmů na swútky
Welkonočnj. Po dwaU dnech nawrěctil se také
wrtleawý bratr, genž na pausstč byl žablaUdčl a
wida, že mistr mu dobré krmy w hoǧnostik
občerstwenj pťedklčxdú, podiwčl i zastydčl se, a
padna na kolena prosil za odpusstěnj jwěhlawnosti
a nedůwěry a wrlť“awostť.Yy widjš, prawil knčmU
Jan, že Bůh také na pa Usslčhody přčprawčti mim
může.e m ))Uwrž na Hospodina péči swaU a
on tě krmilč bude. (Zalm. 54, 23)

Konečnč 510 Utissilč se zaš mnissč w Lau:
ke, a powolali opět fw. Sabu nazpčt kterýž
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i Zana na Nnbanské pausstč wyhledaw .e Uax
wrčxcenj se přemluwil. Jan nemage od deiwna
w Uťčemžnižňdného zaljbenj, krom w Bohn do
staré swé chýssc opět se Užawřel a tam gesstť
skoro půl sta roků ztrawčl w tUhé kagjcnostč
w rozgjměmj swatém a w přjsném mlčenj,
kteréž Uikdň nezrnssčl, leč kdl,dž lčdé ť němu
přissli o požehnčmj o ponančenj aneb úrčchu,
neboť powěsť o weliké swatostč geho pronikla
až do dalekých kragin, tak že lčd z daleka č
z bljzlea k němU přicdňšel pomorč hledage tělu
a dUssi a nikdčxbež auččnkn domů se newracel;
pzwlcissťod té doby, co Ntherčuš geden bisknp “z
kr,agťnYsiatských z wnuknutj Božjho o Janowi
powědčxl že biskupem gest. Mrzč přjchozjmi byl
také gčstý CyrillUš, a ten wyprawnge, že když
we 16 roce swého wěkn sw. Jaua prosilo radu,
g,akýby mčxlstaw si wywoliti, že swatý Jan mu ra:
dťl,aby sseldo klňsstera fw. Eml,dymťa. Než Cyrilluš
wywolil si gčný klčlsster,ležjcj na břebu Jordan:
ském. Sotwa wssak že tam pťissel rošstonal sednrbrz:
pečně a gis; pyleal, že neUposlechl rado mužr
Božjbo. TU zgewil fe mu Zan a pokňraw bo
za swéblawost, prawil, že wstaupj:li do klňsstera
fw. Eurbymťa, na těle ť Ua dussč Ušdrawj se.
J zdwihna se z gjrra druhého dne z lože
Cyrčll, rošlančil fe S brarřjmi, ač ho merxnomo:
cj zdržowalč, a do řečeného klňsstera se lejral.
kam když přťssel ihned aUplného ždrawj Uabyl,
Tentýž Cnrill Uapsal žiwot sw. Jana a pjsse,
že an psňtť počjnú, Jan giž 104 léta steir



Swn Zan ml. Z99

gest, nic meně zdrúw na těle a ua dUssi a ptn
laskawostč až ku podťwu Z to také udúwá
že gedenkrate gakýsi Urozrný pňn, z CarhradU
bludem EUtychiowým) nakwassený, prosil sw
Zana o požehnanj Ll ten putowal na fnaž:
né prossenj swé pčjbuzné Basiliny do Jerusalé:
ma a odsUd do LaUry sw.Saby, abyš Zanem
promluwil; neboťdanala Basilčna, že od nčho z
bludn EUtychčowa wyweden bUde. Theodor ge:
den z žúků prowúzel ho. Pťissedsse k chússi sta:
ťeěka zccklepali,xa když se okénko osewťelo, pok:
lončli se a Theodor prawil: d)Požehney nciš
Qlče!e che požehněem odpowědčl ZaU, ale
twůg průwodčj nonj požrbnaný, anťž ga ho po:
žchnňm, lečby opustťl blud a do luna fw cjr:
kwe se nawratčle To uslnssaw Řjman zara:
žčl se nad tagnau wědomostj stascčka, a padna
na kolrna, prosil za požrbnúnj, twrdě, že na:
wrčxtj se do lůna cjrkwr swalé. TU požčxhnal ho
Jan, a zdwčhna bo, sw. sxoňtostj mu Udělčl, i
wssecky pochnbnosťť z dusse grho wywréxlčl. Po:
dobnč i mnozj gťnj sler;r Zanowy modlrby a
pijmluwu stalť se mčlostj Božjch aUčastnť tak
že dle možnostč žťwot swůq naprawowali a w
kagjcnostť a w dobrých skutcjch Pčmu Bohu
slau;ťlť Jan ale roku 559 odčbral se na
wřčnost aby wzal odmčml ža laisku, krerauž Uo
celý žčwot k Bohu swému chowal a gťným
Žcčlowatč fe snažčl

e) Eulxclunš Ucil: že w erstn Páuu fe Ualéza gedna tolxko
pruozcnost a to sice prxrozenost Božska, šeť dp tcdo drolu
nebyl prawým clowěfrm
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Rošgjmč:nj.

xWždělúnj t. g. owoce sprawedlnosti grst
mlčenje wrawj Zsaiaš (82, 17.) a to wčc tak
gčstá, že nebude nikdá dokonalým člowčkem,
kdož famolU a umlčenj nemčluge. Nť nic ne:
djmž že dle pjsma fwatého :w mnohých řečech
Ualéžéc se blúžnowstwje (xKažatel 5, 2) a žc
))mnohem che gest těch, ťteřj zahwmxli skrze
gažyk swůg Uež kleťj padli ostrostj mečee (Si:
rach. 28, 92) Ua tom trwěxm, žr kdož mUoho
š lčdmť ochge a mlij: tjm ménč 8 Bohem
fe objrú a mluwj, a že kdož gažyk swůg na
Uzdč nedržj aUť mwsslénleami swými wlúdnamť,
ani na Bďha ge Upjnati UeUmj. Proto pjsse
fw. Jakub dždňli se komu z Uúš, že by byl
Učxbožný a wssak w Uzdu Uepogjmčx gazyka
swého, tobo mgarné gest núboženstwj.e (Jale. l,
26) Urboť omnoho mlUwrnj nebýwú bez hřjch!l.e
(Pťjsl. 10, 19.) To wssr uwažUge sw. Zan,
wssecky marné rozprňwkh bedlčwč utjleal; a
gako on tak bUlč také wssčcknť ostasnj swatj
welicj milownjci mlčenj, a o fw. Janu zwlňsssř
se řjci můžr, že do slowa Ua něm se Uaplnila
ťeč pjsma swatého, kterciž dj: xBlaboslawený
mUž, kterýž se Uepoklesl slowem z úst swých.e
(Sirach 14, 1.) Tať tUhé mlčenj nržúdň se
na tobě,čtemiťi ale milugrš:li fpafrnj swé mUsjš se
welmi na pozorU mjti, abpď nepýklesl slowem
z úst fwých. Lčpe bUde zagisté, když che bU:
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deš noslaUchalč než mlnwčtť, a šdá se že Bůh
proto nčlm daldwě Ussi a gedrn gazyk, abychom
che poslauchalč než mluwili a gazyk Uroto
Uzamanl dosiami azUbamč, abychom lehkomyslně
w ťeč žňdnch sc nransstěli. MUsjšlč ale
předc mluwitť,tedy si pamatUg núsledUgjcj pra:
wťdlo: Než promlijš, každéslowo prwé Ua trogj
wúhU lelaď : aby neUrazilo Boha, a nesskodilo tobě
a bližnij ; a wčz, že proto Bůh ti rozUm dal,
aby ti Ukazowal, co mluwirť a gak grdnatč múš.
Noznm gest, ǧjmž fr Uad němaU twčxřpowzneisjš.

Kdo zdržuge řečť swé, Učcný gest a opatr:
ný. (Přjsl. 17, 27.)

Mnohé mluwenj Uebýwú bez hťjchU: kdož
pak zdržugr rty swé, opatrný gest. (Přjsl.
10, 19.)

Prwé nežliby mlUwil, UaUč sr. (Sťrach
18, 19)

Z hognosti frdce mlnwj ústa. (Luk. 6, 44.)
BUdiž každý člowřk rychlý k slyssenj, ale

zpošdilý k mluwenj. (Jak. 1, 19.)
Kdož ostřjhú úst fwých a ga,šwka swého,

ostřjhú od aUzkosti dUsse swě. (Přjsl. 21, BZ.)

Modlitba.

Polož,Hospodčne, Ua přjmlUwU sw. Jana,
strčxž ústčxm mým, a dwéře wůkol rtčxm mým,
abych nenadčxle Uepadl skrše Uě, a gašwk můg aby
mne na zkašU Urpřlwedl; ale otrwři rty mé,
ať zwřstugj chwalU twaU, a gazyk můg rošx

06waoto Swatocd u a
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waž, aby mluwčl gen řeťi Božj a což prospjdúú
k spasenj dussj lčdských. Q to prosim skrze
Ježjsse Krčsta, xPúna nasseho. Nmen.

Dneď sc gesstě swetj swátrk: W Carhradč sw MUcřa
knězr mUčednska; w Heraklei sw Glycerie panny mučednirei
quUjlerii sw. Petra Regalan z zákona Frant; w Come
sw panny Domimky Tamtrž blabosl Maqdalenh !llbcrich
abbatysse w Sulmé w Jtalii blahosl pannp Gemmp, paux
stewmcc a m g sw

14.

Ziloot sw. Bonifacčn,
mučednjka.

Za panowanj cjsaťe Diokleriana, na za:
čatkU 4 stolrtj, byla žčwa w Řjmě Yǧlae, drera
Ykacia, prokonsula, kleraž tolik mčla stalkU, že
73 žprčcwců k nim polťebowala, nad kterýmiž
Bonťfacčuš neywyšssj žprčxwu mčl. N 8 tjm
Bončfaciem wrdla Yǧlae žswot wcxlminrpořňdný,
že lid Uad tjm welice se horssil. Mťmo Ueči:
stotu bol Bonifacčuš také welmč nestřjdmý w
pčtj, gakož smilnjrč obyčegně býwagj. N wssak
měl týž Bonťfaciuš přrdc třť dobré wlastnosti
do sebe: byl totiž sstčdrý, hostinský a nad mer
milosrdný. Cizince a pautnjky rčxd přčgjmal do
domu swého, a ochotnč a laskawč wsselikau
službu gim pjrokažowčxwal; ano i nočnj doban
chodjwal po městč a chudým a nuzným, ťehož
potčrbowali, ssrědře Udčlowčxwal, i podobú se,

že tyto krúsné ctnosti přjčinaU byly, že se zcela



Sw. Bonifacia. 603

a dokonale k BohU obrčxlťl ano č mUčednickaU

korunu si zaslaUžil: neboť almUžna, prawj sta:
rý Tobiňš, wyswobonge od smrti a onať gest
gessto čťstj hřjchy a činj že člowčk nalěšň mč:
lostdenstwj a žiwot wččný.e (Tob. 12. 9.)

W tak nepočestném obrowčxnj bhlč tito
dwa lťdč dostť dlauho žiwť, an tu paprsslek mi:
lostť Božj zaslepené núrUžiwostj srdce Nǧlaťno
oswjtťl a okčlzal gj bljzkau a hrůžoplnau ščxhu:
bU wěčnaU; ona wessla do sebe, a pošmiwa:
gjc welikost hťjchů swých a přečťněnj uzawťela
wwhledčxwati orodownjky U Pčlna Boha, xna
gřgčchž přjwluwu a zčxslUby od Boha obdržetť
danala, čehožpro fwau hřjssnostfama ze sebe do:
sčchnautišanala.e (Sw. lebrož.) J powolala
Bončfacia wlčxdačerswého a prawila k nčmu:
oBratčxr, Bonifacťe, ty dojš, w gakau prohlau:
beň hťjchů gsme Upadli, neražUǧjce,že ǧednčxU
pťed Bohrm stňtč a aučty ze wsscxho deiwatč
bUdrme, což gsme zlšho na toUUo swětč žpú:
chalť. Tu slyssela gsem některč kťesťanp, anť pra:
wťlč, že kdož mčx w uctiwosti swaté, kleřjž pro
gméno Pčma Ježu Krčsta smrl Utrpělť, w oan
hrožqý den faudu Božjho w geǧich sl.iwě po:
djl xňjti bude. Ll pončwadž gsem slwssela, že
prč:wč Uhnj slUšrbnjrť Kristowy w kragčnčxch
wýchodnjch ťrutsš bog proti ďčxblU wedaU, a
radčgi smrt bolestnau podstupUgj, nežbo wer
zapřeli: gdi tedo do lěch kragťn, a přťnrš neim
pozůstalley swalých mučednjků, akxychom skrze

26x::
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UmUčenj geǧich spafeni byli i my i mnozj gčnj
slaužjcc ǧim a slussné modlčtebny stache.

BončfaciUš poslussen rozkazn swé welitel:
kyně, zaopatřil fe zlatem, za nčž by těla swa:
tých mučednjků kauoil, i chudým ku pomoci
přisočl, i wonnýmč mastmť, a š černým prů:
wodem wydal se na cestu. Qdchčxzegeprawil
wrsclc k Nǧlať: dPanj mč!, bUdu:lč 8 to, těla
swatých mučedlnjků kaupťti, zagisté že gr 8 febaU
pťťnrsu; fdyby ale mč tčlo přčnesli, zdaliž pak
ge gako tčlo mučedlnjkú přčǧmeš?G Yǧlae držjc
slowa ta za pauhý žert, prawila leňrawč: dNechey
possrtčlých ťečj, a gdi, wřda, že těla swatň
nésič mčxš. Gčr pak, hťjssnice nehodnň, brzy tč
očrkč:wati .budU. Hospodin ale a Bčch wsscch
wčcj, ktrrl)ž pro núš lidi a pro nasse spasenj
na se wzal žpůsob služebnjka a swau krcw za
wyfaupenj nassc wylčl, possli před tebaU angrla
swého, žprawňg kroky twé w mťlostč swé a
naplň milosrdnč žčxdostmau, nrpřčpomjnage si
hťjchů mých.e:

Na cesič otewťel také Bonťfaciuš srdcc
milostč Božj a U sebe přrmjtal, žrby slussno
bwlo, aby pokuď na cestč bude, nrgrdl anč masa
ani wjna nepčl, an hřjssnjkem gsa, tťla swatých
mučrdlnjků néstč mň. J pozdwihna očj k Uebi
prawťl: :aPanr Bože wsscmohaucj, Qtčr fwého
gednorozeného Syna, přčspěgmi, slUžebnij swé:
mu, ku pomoci, a zprang krokymé, aby gméno
twé oslawrno bylo na wčky wčkůw Ymen!e
Ubjral sc teď dňle wesrle. wu
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ijto způsobem se kage celaU cestau přťa
ssel konečně do TarsU, hlawnjho města w Cč:
lčcťč,kdež Sčmplťcčuš, člowěk nad mjrn Ukrut:
ný a nemčlosrdný, z rozkazn cjsaře Dťoklecčana
a Ma:čmčana kťesťany mUččl a Usmrcowal.
Uslyssaw to BončfacčUď odeslal průwodčj, aby
hos:oodu něgakaU wwhlrdali, súm ale ssel na
mjsto, kkež fe křrsianě muččlč. Ny ǧak hrožné
bylo to podjwčmj. TU byl gedrn mučednjk za
nohU powčssen a pod hlawu oheň mU rozdčlún;
tam zaď bol gčný ku čryrem slamoům Uatažen
a mUčen, gťný opčt obljčeg mčl Zedraný, čtwrtý
železnýmť klčkamť po relém tčle bhl dťčxn, pčxtý
mčlnťaté ruce, aneb kůlem skrz hrdlo prohnčm
na zemi ležel, aneb nohy a ruce na zad mage
swč:žané holemi byl bčt; a tak rozlččně byli mu:
čenč. Hrůzno č dčsno bylo djwati se na Ukrm:
né ty muky: radostněgssj wssak bwlo přčhljženj
na poražrného ďeibla a wjtěngjcj mUčedlnjky;
gčchž poětem bylo dwadcer.

Bončfacčuš pťčstaupčw k nčm ljbal ge,
wolage: xWelifý gest Bčch křesťanský! Prosjm
wúš, služebnjcč Krčstowč, orodugte za nme,
abych č gčl za hodna Ušnčxnbyl aUčastným býti
muk wassjch, boguge proti ďčxblu.e Pak sedna k
nohčxm gegťch, ljbal okowy gegčch, řka: :,Bogugtr
žnmžčle rekowé a mUčedlnjrčKrčstowi, potlačre ďú:
bla, a grn malččko gesstč wytrweytr. Tčxžkúsice
ta prúce, odpoččnutj wssak welké; hrožnčx sice
ta muka, radost wssak eryslownče! Zde na
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zemč mučj katané tťla wasse, bUdaucně wssač
angelé gčm slaUžilč bUdaU e

. Wida SčmplčcčUš Bonifacča takto kmUn
čedlnjkum Panč se chowati, rožhněwal se ak
saUdU swčmn ho postawčw,tažal se, kdoby bnl,
že ufe opowažUgr saUdU geho sr pofmjwati?
Bonťfacčuš odpowčděl: dGci gfem fřesťan, a
mage Pčma mého JrzU Krčsta, nrdbčlm, ani
na tebe anč na twňg saUd, anť pomoc Púna
mého mč bljzkň gest.e oGak fe gmenUgeš?e
tňzal se fudj: dGťž ťekl fem,e: odpowěčxčl Bonč:
facčuš, ))gú gsrm křesťan, chcrsslč alcx mé
s.očtské gméno wčdětč, gmemxgi se BonťfacťUš. e
dNrž se dotknn těla twého,cčpokračowal Simp:
lčcimš, xdpogď a obělUg Bohům nefmrtrdlným e
:Gčž tollkratřeklgsem tč(( odwrce Bonifacinš
dže kťesťanem gfem, a že modlčxm mrškým obě:
towatč nebUdU.(( Co trdw ččnitč obmeyssljš, Uččň
a nrprodléwey: ay totoť tělo mére:

W nrywětssjm hnčwu rozkňzal tu fudj
geg na sksxipec natčxhnami a žrlcznýmť drúpy
tělo grho dřjtť, tak že až kostč a hnčlty wčděli
bylo. BonifacčUš mage zraky na ostatnj mu:
čedlnjky Upťcné mlčrl stčxlr. Tato tťchost pod:
pňlčla hnčw sUdjho mnohem che, i rozkčxzal ho
powěsitť, a asi Uo hodčně prawil k němn: ))Qbť:
tug nesmrtedlným bohům a smťlUg fe scim Uad
sixbauee dNestydjš se, přebjdný člowěče,ee odpo:
wťdčl Bouifacčnš, dnenstňle mne nUtilť, abych
oběton:xal, wěda že o marných modlčxch twých
ničehož slyssetč nechcie?e
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Gako wzteklý zlostj kúzal nynj Simpliciuš
tťtinu zasspččatitč a za nehty mU gč wražťtč,
kterýž powznesa k Uebi zraků radostnč i ty
mUky snassel TU wčda Sťmplčciuď rozkazal
roszsstěné olowo w ústa mU ljtč, Bonifacinš
wssak modlil se: xDčkUgitč, Pane Jer Krč:
ste, Synu Božj, prispěg mi, slUžebnij swémU,
kU pomoci a učiň, abych ty muky snéstč mohl
a nedopausstčxg, aby erěťjcj sUdj nade mnaU
swjtězil, neboť wjš, že wsse toto pro gméno
twé trpjm ě)Pak kmUčrdlnijm prawťl: ě)WaŽ
teď prosjm, sluebnjci Krčstowi, modlrte se za
mne za spoluslUžebnjkawassrho e a gako gednčmi
nsty prawilč tito: ))Hospodťn naš, Ježjš .Kri:
stuš, sessli li angela swého, wyrrhnč tě z ruky
nrspsawedliwého saUdce; dokoney rychlr bčh
swůǧ a gméno twé k prworozeným x(wywole:
ným) swým pťipťš. Sotwa :Ymenee wyřklč:
tU wynťkne xo zústUpu dťwúků plňč a dčsný
křik: xWelifý gest Bůh kťesťanský, weliký Búh
swatých mUčedlnjkň, Kriste! SynU Božj, spasiž
nčxď, my wssčckni wěřjme w Tebe a k sobč se
Utjkňme. Zabyňtrž wssrckh modly pohanskéle
TU erssen oltúř modlč:řskýa kamrnjm po saUdci
hňzer, že pťed lidem Utéci musil. SymplčcčUš
byl gako modly geho;mřl Ussi a neslyssel, mčl
oči a newčdčl; frdce geho zatwrdilo se. Z gi:
tra druhého dne mUčrdlnjka opět pťed swau
stolicč saUdnaU postawiw řekl: :Gak mrdle tak
Ubohý zaslepen býtč můžeš že w člowčka daU:
faš a UkřťžowanémUzloččncise klanjš? oZaraž
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nessťastnjče, rozhorlil se Bončfarčuš pťi rauxha:
wých tčch řečech, axneopowažug se ústa swci
otewrjti protč Panu mému, Zezu Kristu Kle:
tba natebe,dade temnoth, starý zloččnče;(t g ďa:
ble) to wssetrpčl Kristuš aby spasilpokolenj lidské e

Nynj dal sUdj kotel smůlaU nUplnlti, a do
nj, když wřela, swatého mučedlnjka po hlawě
Uwrcť Bonifariuš Udčlal nad kollem křjž,a
angel Panč dotekl se smůly, že mu neussko:
dčla, an se mnozj wukol stogjcj popaltlť Zdee
ssen nad mocj Kristowau a trpčliwostť swatého
mučedlnjka se dčwč, odsaudčl hb saUřce, aby
byl sťat, načež grg pochopowé wywedli.

Než odprawen byl poznamenal se fw. kťj:
žcm, pak ale prosil katů,aby mu popřě:lč,chwjl:
kU se pomodlitť. N obrčxtčw se na wýchod
slunce, takto se modlčl: oHospodine, wssemo:
haucj Božj, Qlče Peina Zezu Krčsta, přťspěg
slUžebnjku swému kU pomoci. Posslč angcla
swého a wezmč dussč mau w pokogi, aby mi
nepřrkúžel gedowatý a wražedný had zlostč, a
nepřelstčl mne aulisnostj swau, nobrž dey mi
odpočinautč we šboru swatých mučedlnjků swých.
Wytrhni Hospodťne lčd swů ž protiwenstwj
brzbožných: neboť tobč patrj a ssecka čest l moc
spolrčnč š gednorozenúm twým a še swatým
ožčwugjcjm Dnchem na wčky wěkůw Amrn ((
Řdyž se domodlil, sťal mu kat h!awu, a w
tom powstalo tak welifé tťesenj šemě, že lid
wesskrren wolal: AW fkutku weliký gest BUh křr:
sťanský!e a mnozj opčc w Krčstu Jržjsse uwě:
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ťčlč. bu J tenkrňte wwwolčl si Bůb, což bylo
Uswěta mdlého, aby zahaubčl silné ; anxtotčž člowčka
mčkkého, chlčpncebo a gčnýmč gesstě hřjchy zprzoe
něného Učinčl wjtčž.em nade wssemi mUkamč a
ťorUny mUčedlnlckčmu Udčlťtčraččl nQ hrjss
njče kagjcj nržaufew; tentwžmmčlosrdnú Bťlh žčw
gest; a gakož se slltowawa otec nad syny tak
slťtowňwa se Hospodln nad tčmť,kteřjž se ho bogj
(Zalm 102, 13)

Průwodcť Bouťfacčowč nčc o tom o wssrm
newědaUce čekali na nčho w hofpodě, a kdpž
nepřčchúzel, fsll ho hledat w donlněaň, žc se
ginde Uhostčl. TU sr 8 nťmi potkal bratr ged:
noho z cjsaťských ausxednjků, š kterúmž se o
pémU swém domlanalč, a k welčkémU podť:
wenj fwémU se od nčbo dowěděli, že Spasitele
Ježjsse Krčsta wyznal, a pro geho gméno mu:
čedlnickaU usmrt podstaUpčl. Načež kallpčlť tělo
geho za 800 penčxzzlatýcb, namazali ge won:
nými mastmč a w drahé plútno zawťnUlť, a
položiwsse ho na nositka, domů se llb1rali, ra:
dugjce se a Pexna Bol!a chwčxljcepro slawnau
smrt fwatého mUčrdlnjka

W tčch dnech zqewčl se Llǧlač w ijě
angel Božj, řlea: Tohož, co druhdy twým slu
žebnjkembyl teď ale nassjmblatrem ǧrst, ij:
tew gako Pana swého apočestně ho pochowry;
nrboť slrz geho přjmlUwU odesstěnj bUdau ť
tobč břjchowé twogť. J dečhla fe Nšilae a
wzawssč š febau duchowenstwo a núbožné muže
ssla, prozpěwngjc swaté pjsnč, w aUstsety pozů:
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stalkUm mučedlnjka Božjbo a pochowala qe Uťt
honů od Řjma Ua drei;e Latčnské, kdež napo
tom l modlčsebnčci (0rulouium) wystawčla
Na lom mjstč Búh na pťjmlUwu tébož swax
lrbo mnobo milostj lidu skljčcnrunu plopugčo:
wal, tale že chořj se tam Ušdrawowalč a Urči:
siýmč duchy possrdlj se očisťowali MUčen byl
sw. Bonifariuš dnr 111. Kwčtna.

Llšilar fe odřrkla swčta iwssj slúwo grbo,
rošdala wsse zbožj chudúm, psopuestila olroley
lUxé na swobodu, a š nčxkolčfa djwkami podo:
lxnř fwčtu wýhost dagjcjmč tak lubý a ka:
gjcj žiwot roedla, žc od Boba i mťlost otddrže:
la, choré U;drawowati a ďčxbrlstwj wymjlasi.
Tsxčnairtelétstrňwčla w kúznč a w službč Božj;
tU ale powolal gč Pún Bůh na wččnost. Po:
chow.ina gcst wrdlé fw. Bončfaria a oamčxlka
grgj obyčegnč Ua dcn 14. .Kwčtna se přťpomjmi.

Nozgjmúnj.

Bončfacčuš a Aálar, dwa welčrj hťjssujcť,
obr.ilťli fc k Pčmu Bobu ; celého srdce a na:
prawčlč žčwot; onen se stal mučrdnjkem a lato
fčxla fc až do swé smrlť. Také ly, člowěče, hřjss:
Ujkrm gsi welčkým: mluw,co ty gsi Uččnčl a až
posnd ččnjš, abyš za hixjchy swé zadost uraže:
nému Bohu uččnťl? Mluw, Ua galeý zpúfob
dlub fwčxg u Pčma Boba zaplalsti mysljše?
Nozum lo fcim žúdň, abychom wsse oplatčli, což
fe Učxm púgčilo, a len spraweťlnostť nedostál,
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kdož dluh swčiq aen z ťčxstč žaprawčl. Ty nxl:
čjš? Slyš pak sprawcdliwého Boha gakau po:
mstu wyhlrdeiwú na tom, kterýž zadost sprawe:
dlnosťi nrxlččnil. d)DrUlrž grx.ml, gakož i on
dňwal wňm; a drytr dwoǧxxcisob podlé skutleň
grho: w kosljk w ktrrýž naléwal, nalrgtcx gr:
mu to dwogneisob. Gakž sr mnoho chlubčl a
w rozkossrch bugUčl, tak mnobo dryte grmn
mUk a smutlen.a (Zgrw. 18, lš. 7.)

Zmnž sr lrdy, člowčxče, sňm sebe keirry a
UUxč, aby saudrr k wččltúm mukčxm tč nrodsan:
dťl, kterýchž sr nrzbeawjš,lrda byš poslcdnj baljř
dlnhu swého zaprawil. Tcxď se oldrať k Bobu
8 celým srdcrm swým, š postem a š plčxčrm,
i š kwjlrnjm; což tť bylo přjččnau hťjchu, to
Uččň nústrogem ctnostč, a audw, krcxréž byly w
službč nrprawosti, podry w slnžbu zňleonn Bo:
žjxnu. Gako gsme zlr Užjwalč sil lčla a dnssr,
prawj sw. J;ixxňc, když gsmr russčli zňkon Pň:
nč, tak gčch Užjweymr obdržcwssr skrz pokěxnj
mčlost k naprawrnj žčwotae Mosljš, žc to
wčc tčžkú? Nuže wol fl grdno ž dwaU: weč
ný trest anrbo wččnau ldlažcnost Čs arst slUžba
břjchčl tale lrhka a snadnň? Nrmusjš si také
pro hťjch Umobo protiwnčl:o ncchat ljbitj? Jl
pro zisk zemský anrb pro zdrawj anrb pro Uč:
gakau hodnost což nrsnčxsselš Učc zlčbo a od:
pornrho? Nrš grn drfatý djl wsscho tobo, co
pxo swět snássjš pro Boba, kteréhož gsl hřjchy U:
sazil: a nagdcš odpočimltj dussi swr i žťwot
wřčný, neboť gho Božj sladkc gest a břjmč lehké.
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Lčdskau wěc prawjm: pro mdsobu těla Uač
ssebo: Uebo gafož gste prwé wndč.walť auddy ne:
čťstotč a neprawostť k neprawostč: tak gčž nynj
wodčxmeyle audxǧ. swé w slUžbU fprawedlnosti
ku pofwčceuj.(ij. 6, 19.)

Nebudrreli činčrť poleúnj wssčckni zahhnete.
(Luk. 18, Z.)

Qbrať fe kU PcinU a zanrchey břjchů
swúcb. Modli se pseedobličeǧem Pčmč a mnrnš
poborssenej. Nawrať fe ku Pčmu a odwrať se
od nesprawrdlnosti swé a welťcr mčg w nenčt:
wistt ohawnost. (Straclp 17) Mau BZ.)

Pro odpusstčnú hsxjch nebýwey bez bciznč,
anťž přčdúwey hřjchll k hřjchu, a Ueřjkeey:
Smilowčxnj Púnč wclťké gčxst, smčluge se Uad
ntnožstwjm hřjchů múch. Milosrdrnstwj zagisté
č hnčw rhchle pčtčclx.ižcxǧjod nčho, a na hčxjssnjkh
hledj hnčw geho. (Sťrach 5, 5 uu 7.)

Modlitba.

Nepmťlosrdnčxǧssj Bože! kterýž odpausstjš
UZUUbřjchw nasse w mčlofrdenstwj swém, pro:
pšlqč, prosjme, ncim gafo sw. Bonťfacč a sw.
Blglagťš taleé tu xncčlosť, abychom se ž bsejcbů
swúch netolifo doleonale fčxli, ale takč bodné
oworč pokčmj wydňwalč a tak hodni Učinčni
ťxxdlťžasljbrnj Kristowých. Q to prosjmc skrzr
Ješu Krista, Péma nasscholeen.
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Dueů fe take swětj fwátek: W Galii fw Poncia mU
črklujka w Syrai sw Wiletora a man;clky gebo Korouy mu:
cerlujkčl; w Sňrdřuii sw Justo, Justjuo a Henediup mnre
duic; m Řjmé sw Paschala, pqžeťe; w čUfcit sw Bouifacla
dtskura; m Pccapolč s.w Pomronia, biskUpa; w ngplě sw
Pachouta opara a m. g sw

15.

Žiwot sw. Hčlam,
opata Ǧaleatcnského me Wlassjch.

NokU 488. byl w Tosleanfku žiw geden
pacholjk, gménem Hilar, boge se Peina Boha
a žlého sr warnge. Bpl pak giž gako mlěc:
drnec w otcowském domč tagným Učedlnjkem
Kristowým. Kdnž alr ǧedenkrčxtr rpisstolo sw.
Pawla Llposstola do rulep dostať, počal pře:
mrysslrlť, zdalčby ncmohl rodičr fwé opnstilč a
grdiné Pňnn BohU slaUžiti. Tan mysslénkaU
stčcle se objraǧe, wrsscl geřnoho časn do kostrla:
a ay tU sll.?ssj EwangeliUm, w klcxrčmž KristUš
Učednjkúm swým dj: ))Gdrlč kdo ke mnč a
nemú w neneiwčstť otce swceho č mčxteře i ženy

i fwnů i bratřj ť sester a gcxsstč č žčwota swého,
nemůž býtť múm Učednjfem.e: (LUk. 11, 26.)
J otňžal jř gakéhoš stařrčka, colxy ta sloma
šnamenala, ktrrýž mu odpowřdčl: ))Ty teprw
gsi 12 lét a giž dbúš stčxle o smysl té řrčč?c:
Na ta kúrawěc slowa wece pacholjk: ))Qtče,
Pňn n.iš takco dj w Ewangrlčmn: Nechtež
djsek gjtč ke mnč a nebraňtež gťm.e Nad tau
odpowčdj zaradowaw se stařrček a pochwúlťl
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horlťwostč pacholjkowy, a wyklúdat nxU smysl
ončch slow, ixka: že, kdož cbce dogjri kxalowsťwj
nebeského, Pana Boha che musj mčlowatť
než swé rodčče a prjbuzné l wsseckozbožj po,šemské

To Uslyssaw pacholjkllzaplcesal radostj a
wecc: ))P.me Zešu Krisře, wůdce ččstoty, wh:
kupireli hřjssnjků, sstjte newťnnúeld, pomocnjků
Utiskaných, gehožl nebesa obfúbnami Uemoban:
tebe prosjm, račiž mi angela sčslatť, aby žpra:
wowal nolw mé na cesiě; a abw Uepťjrcl pa:
choljka twého nezawrdl, gessro chci pro swaté
gméno twé žiwot westi paustewnický, bych tjm
dokonalegi, tjm aUplnčgč tobě slaužiti mohl.ar
Y tu zgewil se mn anǧel Pčmě a posilnil ho
řka: dBUď silen a šmužčle gednen; Ueboť na:
plnj Hospodčn žadosti slřcc twého, a ay qa
tobč dan gsem ža ochrancr, a cokoli počncš,
dařitč se tč bnde. (( Hčlar oUUstil trdy otččnu a
putowal ťo Lťǧurie, a gak aUgel mu ponkňzal,
Usadil se na gedné boře, U geǧjž paty řelea Bčé
denš teče. Ra té hoře slaužťl Pčmu Bohu w
tnhé kčxznč; modlil se dncm a nocj, rozgjmal
si ojfma swasci a tagné mčlosti Božj. Gebo
powčsť se rožUesla w kreitkém čase po crlém
wůkolj, a lčdé přichcizclčk nčmužřalefa o radn
o pomoc w Uemocrch a o gčné mťlosti prosjce.

Mrzč přjcbozjmi byl také gakúsi pohan
anblxťuš, wclmč mocný a bohatý mnž z Na:
weno. Tenšjgfa ďúbelstwjm mnčen, a pomocč
si erčřa, ssel k Hilarowi č š ženaU a fyny
swýmč, a snažnč prosil, aby ho Uždrawčl. Hť:
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lar nsťrnUw fe Uad njm, pomodlčl fe oo crlau
Uor, prose Krčsta Pčma, aby Olybrča negrnom
ďčxbelstwj zbawťl, ale také uččnčl ž nťg služeb:
Ujlea wčrného. J opustčlo ďcibčlstwj Ubohého
Olyerča, krrrúž Ua to ť š crlým domrm wjrn
KrčstowU pččǧal, swřr ťše fyny Jobčrm a EU:
nomčrm (manželka EUstasia Umčrla w Uěkolčka
dncch po křtU swasém) opustčl. Hťlarowi wsse
fwé zbožj odcxwzdal, a prosil, aby ho i še syno
za učrdnjka pixťgal. Qd té doby dostňwalo celé
to wůleolj nowau rwúienost a než Uxčmal,o10
ler, stala se kragina drUhdy zUUstlň a newzdě:
lanú kmrtaurj a aUrodUau. Štčdře bylť teď
wssťckni chrldj podělomúni. Trď přčchúšrlč sem
hUstčgi lťdé wssech stawů, stécťj a powolňnj, od
Hilara se Učjce krúčelť gistč a žmužčlr na cestč
dokonalosti. Prúce rUčnuj a modlťrlx.a bply zci:
kladnjm prawťdlcm,xklerýmž fe gedcnkaždý ťj:

dčxitč a šprawowatť mřl. Lúska ale auččnliwú
kU BohU a k blčšnij bnla cjlrm wssrho ge:
dnčmj gcǧťch; nikdo ncxsmčl Uro sebe něco wlast:
njho podržrli, Uikdo také mťmo urččsš .doby nč:
črho požjwan“, aneb Učro psacowatč, rož mU
Urlxwlo přikčxzčmo. J to přčkčxžal také bratřjm
Hčlar, aby grdrU k drnhému byl úslUžUý a
ponjžený, aby si wespolck Uohy mýwalť, a mjr
a pokog mešč sebau zachowňwalč. QU byl gčm
w tom wr wssrm scim neypěkněgssjm přjkladem;
nrboť s.im Uobo gčm mýwal, a sinn gim ga:
koby mrzi njmč byl neymrnssjm,x posllchowal, a
ač ginak přjsnčx na žachowňweinj wssrch žéckonů
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tlaččl, byl nic méne také laskawý a nxčlosrdný,
gen když UpřjmnaU mysl a dobraU wůlč wčděl.
Tak se k. p. pjsse, že geden bratr, Glyceriuš,
skrze wčnici gda, Uzťel geden pěkný a zralý
hrozen, an wsseckyostatnj gesstě nrdozrúly. Pln
laskomčny chtčl bo gčž Utrhnamč, an mU na:
padl zeikon klčxssternj. Pykagr swého chtjče, běžel
bratr i hnrd k mistrU Hčlarowi scim na sebe
žalowal. Hčlar přčhlědage k dobré wúlč a k
přjmé myslč žarmaUceného bratra, powolil mU

teď lšrožrn UtrhnaUti, slčbUge, že Bůh do předzčxhu aU ochrčmj. Z ssel tedy Glčcerťuš a Uu
trhl hrozen, a wssak ho z pokory nepoščl.

Qsmdesútého roku dosňhk giž Hčlar, an
sr mU angel Paně okčxžala žwčstowal mu, žr
za tčxidni zr swčta powolňn bUde. Uslyssaw
to mUž Božj zplésal srdečUaU radostj a powo:
law bratťj prawil k nim: wSynačkowé mčlj,
bUďte stúlj, zachowčxwryte, což se weim pťčkň:.
zalo, aby žňdný z wúš neUpadl w osidla ďčx:
belsleň.(( Tak ke wssem promlmočl, na to wssak
kU každémU zwlússť leuwčl spasitedlnň slowa
po cclý trn den. Druhšbo dne odcsscl Učkoltk
honů cesth od kostela, a tam pčxčprawčw si hrob,
wr dne w Uoci se modlťl, a Boha wrlebčl. Zrčma
wssak třetjho dne odcbral se na wěčnost rokU
568 dne 15. Kwětna. Grho tělo,pjssc Pawrl,
geden z geho žčxků, pomazali gsme wonnúmi
Uxastmt a 8 neywětssj Urtčwostj pochowalč.
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Nozgjmánj.

Sw. Hčlaruš nahljžel giž gako. pacholjk,
žr tjm sychlegč na drúže dokonalosii krčxčjme,
čjm méně břrmrn tohoto swčta mňme. Gest
wssak takowých břemrn a wazeb wrliké množ:
stwj, ale žčxdnú nenj lak tUhú a pewnčx gako
anazky přjbuzenstwa, a každé gčné pauto dčx
se fnadněgč rozwúzatč, nržlč pauto, kteréž
Uciš na dťtč, na rodičr, na přčxtelwa přjbu;né
wjže. Tato anta pťijZenstwa býwaǧj časem
tak přjliš twrdci, že byťbychom i chlěli k ne:
befům zapolétnamč, nemůžemr; a paklč gsme
fr přrdce š welikýrň nčxsčljm nčkdw powZneslč,
opět nňš tjžj smaU š hůry štrhUgj. Q gak
mnobý sr přčprawčl pro nezsejzenaU leiskU k
dčtem aneb krořččům a pťjbužným o přjšeň
Božj; gak mnobý mage na myslč gediné časné
blaho swého přij;enstwa promrhal sxrxaUwěč:
naU blažerst. Pjsmo swaté prawj, žr auškú
gest cesta a brúna tčsnň, kterňž wrde k žiwotu,
lak že nňsilj ččnitč si musj, kdož do krčxlowstwj
Uebeského wegjtč chcr; gak medle asi ten bUde
mocč krčxčrtč po aU;ké té cestě, když Upamcin
gesť na drUby, kreťjž ho grdnak frm gednak tam
labagj a trhagj; gak progdr asi skrz tU těsnaU
brúnU, když wleče za sebaU nesmjrný Užel ča:
sných a swčtských starosij a ohawnúch bsxjchú?

ij sr wssak nemjnj, žrby rodičowé dčti
swé, děti pak swé rořťče mčlč w potřebčxch



618 Rwětcn.

gegťchopausstčti n nebo to zakange Bůh pod tresty
neypřjsnřgssjmi: ale tolčko nezťjzeUč: lčxska se
zakazugr, kterčxž che člowěka mčlUgenrž Boha,
che se o dobré bydlo swého pťjbuzensiwa sřarč:
nežlč o fpasrnj wěčné; kterč: k dosaženj toho
cjle hřjchn rse nehro,;j, wěčněho zatracrnj se ne:
bogj. Q, udeřte na prsa swčx, sňad fe ozwe
také swčdomj wasse a promluwj k wé:m,egak
wy také z nrzťjzenělčxsky nrsprawrdlnostč gstr se
dopausstč!li, kťiwč přisahali, bližnjho Utiskalť,
zaslaužrnan mšcu zadržowali, dobrě gméno
prznilť, hřjssnjfňm pochlebowalč, k břjchům fwo:
lowali a giné a gťwě zločiustwj pčxchali; a bu:
delť k wčxm mlmočtť a wytýkasť wěxm nepo:
ťúdnau lňsku wassť : obrraťte fe k Bohu
celým srdcrm, a on pomůše wčxm přetjnati pau:
ta, kterúž wňď na swět a ňa pťjbuzné wasse
wčxžaU, a bude fpomocnjkem wassjm a dč: weim
gčž zde ňrčch srdce, pak alr žiwot wěčný.

Dokonalost twú (Pane) a Učenj twé (bu:
diž) nmži swatémU twému .. . kterýž ťekl otc
swému a matce swé: Neznňm wúš, a bratťjm
swým: Newjm o wč:š. (š. Mogž. ZZ, 8. 9.)

Zapomeň na lčd swůg a na dům otce
swého, a požécdč:ťkrč:l frčxsylwé.(Zasm 44, 1 1. 12.)

Pogď za mnau a nech ať řUrtwj pocho:
wagj mrlwé swé. (Mat 8, 22.)

Kdo mčlUge otce neb matky che nežlč
mne, Uenjť mne hoden; a kdož miluge syna
neb dcerU che nežli mne, nenjť mne hoden.
(Mat. 10, 37.)
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Modlčtba.

O Pane Bože stwořiteli wsseho mjra!
Tyš wlčl w frdce nasse pťťrozenm: laskU k přč:
bUzným nassčm. Nch Ty wjš že ž nezrjzené
lasky k nťm často meze sprawedlnosti a pocti:
wostč gfme pťekročťlť; b profjme, raččž ncim trn
hřjch odestťti a naprawťti núm ho popťeg.
Raplň frdce nasse mťlowúnjm Tebe, tak aby:
chom, kteřjž gsme až posud na Tebr zapomj:
nali, od nnnjčka tjm horliwčxgj Tebe, neywyšssj
dobro, nade wssecko č: blťžnjho pro Tebe gako
samy sebe milowalč. Skrze Krťsta Pčxna na:
sseho. Nmen.

Tentýž den: e

Žiwot sw. Dyntpnn,
annp a mnčcdnjcc.

W sedmém stoletj, gak fe podobú, pano:
wal w Briraniť, t. g. w zemi Ynǧlické geden
krňl, ktrrýž ač gesstě w modlčxťstwj wězel, nťc
ménč bohatstwjm, Udatnostj a nádhernostj wel:
mi bol proslUlý. N ten krúl, gehož gméno
núš nrdosslo, pogal za manžčlku gednU Uro:
zenaU a na dnssi ina těle welmť Zpančlau
pannU, š kteraUž drerU Dymmxu dostal: Dym:
pna byla mciteřť fwé we wssech dobrých wlastr
nostech anplnč podobnú: byla tťchčc a mjrnú,
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newyblčdúwala pozemské slňwy w hlučném to:
waryšstwu a nelčbowala si w nezbrdných rož:
kossjch, ani nrtaužila po wesclostcch a radostech
swětských. Tu dostala Dympna, newj se wssak
gafým způsobem,o zncimost wjro křesťanské, w
njž takowau radost naležala, že i křrst swatý
pťigala, o čemž rodičowé ničéhož newčdčli. Qd
té doby podrobčla se dokonale pod slaťxké gho
Krsstowo, a wesskerú ǧegj snaha črlčla gedsné
tam, slowem i skUtkemSpasiteliswému slaužiti,
grmuž se docela zasnanila

Po smrti kralowny chtěl se krúl opťt ože:
niti, že pak nikde nemohl nebožce chotč rowné
aneb podobné newěsty naleznaUti, žahoťel z
wnUknutj ďúbelského nežťjzenau krwofmjlnau lú:
skau k gedčné dcrři swé Dympně. J zdčlil gj
mrzký swůg Uumysl, a abp tjm spjssr gč po
wňlť mčl, pochlebowal gj a aUlssnýmť řečmi,
welčkýms sliby a stkwostnýmč darh ku swolenj
ponaukal.

Ych! gak časřo, gak pťečasto zawčxdj nčxď
neččstú lěcska! Kdo se gj poddci, prawj sw. Jan
Zlatoústý, ten se dopustj wssech žločinů, kteréž
gen ďúbel chce....a kdo w Uj setrwčx, ren ne:
pťestane poleUď žiw hřcssstč; nrboť neččstý oheň
nrrjfú nifdý: xTeď gestdost,e: prawj sw Nuprrt.
Swata panna čKrlsta samého za chotčsi wywo:
liwssj, šbrozsla a zarmautila se na neywewš nad
nrpřirozrxxým a mrzkým aumyslem otce swého,
arašnýmť slowy mu odpowědčla, že w tow
nikdč: mu po wůli nrbude, gelikož co žúdčl, gest
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protť přirozenosti, protč zúkonům a nrymrzčegssj
a nryohawněgssj zloččn. Tu se wssakxkrčxl tjm
che rožpňlil, a stal se tjm drzegssjm, a usilo:

wať, že chlřg nrb nechtčg 8 njm se zasnanbčtimu z.

Widauc Dympna, že nesslechetný otec od
mrzkého aumysln UpUstťtťnemjnj, anoei Učxsilj
užťti chce, wyžúdala si na rozmysslenau 40tč:
drnnj lhňtu. Qtec gj to rňd powolčl a na
důkaz swé nčxklonnostč opťt stkwostnýmč dary
nadřlťl.x W tom čase přčprawowala se Ua au:
těk, an gčnak čťstotu swaU zachowati a hřjchU
otcowa zabrúniti nemohla. be newszdťla po:
dezřenj, odjwala se w lementa w drabé raucha.
Modlťtby nepsrdrčněgssj lčnUly se dnem a Uocj
ze rtů gegich k BohU, gehož o pomoc a posi:
lu prosila.

Toho časU byl w Brťtančč žiw geden sw.
kněz gméUem GerrbrrnUš, powěstný swatým
žčwotem, wýmluwnostj, čtstotaU, maUdrostj a
tuhau kciznj. Ten býwal aUtočisstčm wssrch U:
tiskaných a pomocj Uotčxebných. Toho tafé po:
wolala Dympna a zgewila mu otcůw mrzký
aUmhsl, a že aUtťkem hřjchu wyhnautť se chce.
Sw. Gerebernuů Uwažuge, že weliké grst ne:
bezpečenstwj, w kterémž sw. panna wčžj, a že
gj nebude možno, ze wssrch osidel bež anony
wywúznauti, ani nad hrozjcjm núsiljm žwjtťžťtť,
šchwňlťl gegj předsewšetj, ba i sčxm se nabjdl,
že gj do cťzjch a wzdúlených kragů bezpečnč
doprowodj.
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Když se Udúla pťjhodnčr doba, opUstila
fw. Dympna š knťzem Gerebernem a nekolika
wčrnými slUžebnjky tagně otcowský dúm a
wstanpiwsse na loď š pomocj Božj do Nnt:
werpen se pťeplaUlč. Zde pozdržewsse se za nčkox
lik dnj, royptčxwalč se, ždalťby nebyolo we wůe
kolj gakési mjsto pťjhodné, na kterémž by ode
hlUku fwčtského wzdúleni PčmU BohU bež pře:
kč:žky slaUžčti mohlť. Po mnohém choženj w
lese Udčlali si U kaplččkh sw. Martina bťskupa
bljže wsi, Chelcxn řečeně, dwé chýssek, gedm: pro
Dympml, gednU pro knčze Gereberna. Qstatnj
průwodcowé se rozessli. Zde trčxwťla Dympna
panna a staťččký kněz sw. Gerebrrmxš žiwot
w neywětssj swatostč, che angelům nrž lidem
podobnj. DlaUhé a tubé posty horlťwé modlitbh
swatň rozgjmúnj, pťjkrú kcinj bylo gcxgčchney:
milrǧssjm zamčstknúnjm, a radostj neywčtss,
když blčžnimU radaU přispčti aneb almllžny U:
děliti gim lže bylo. Dymwna Uodobala se
Marič fedjcj U noh Pcinč, Gerebrrnuš ale Ja:
nowi aposstolowi, gemUžUmjragjcj Spasitel múe
teť swaU bolrstnau do ochrany porUčťl.

Když krcil se o aUtčkU drery swé dowč:
dšl, zarmaUtčl se dwogj bolestj, gednak že dcerU
ztratťl, grdnak že chlťpné a nezťjzené swé žúdo:
stť Ukogčtč nemohl, a ze žňrmmlen a hnčwU
rožtrhna ssat swůǧ, rozčslal na wssecky strany
krúlowstwj posly, aby žtracené hlrda?i a bUď
žiwaU bUď mrtwaU nazpčr psxčnrsti ano netr:
pelčw dlaUhého čekúnj, wydal se konečně sčxm
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Ua cestU a lefy a bory proběhal a ničehož ne:
docjlil i za mořc ssel ztracené hledat Řjzenjm
Božjm stalo fe, že také loď geho w Ynlwerp
nčxch přčstčxla, odlendž opět posly wyslal, aby
we wůkolj a w celém kragi ztracené dcery hle:
dali w.pewné nadčgč, že konrčně přrdc nalezne
po čemž dychtčlo frdce geho. TU fe udéelo, že
nčkrrťj z poslů bospodau byli we wsi Westerlo
ťečené, odedž Dympna čaš od času swau po
trawu kUpowala, a tam celau noc w radostč
a šweseljm ztrawili, gakoby w pťrdrussr, že gčž
U cjle gsaU Když z gčtra drUbébo dne swan
aUtratU plalčlč, podjwal se bostčnský ostťegť Ua
obdržené penjze, a konečnč řekl, že takowých
penčxz giž che obdržel, že ale gťm nerozUmj

J tňšalč se ho poslowé, odkudby ge do:
stúwal, načež gčm wyprawowal, co wčdčl: že
totťž gakeisi panna z Brčtanče tam nedaleko na
anssti přčbúwéc, a swůg chléb tčmč prnězč pla:
tj. Po dalssjm dotažowčmjm nrpochybowalč
gčž poslowé, že nalešlč ztracenaU Dmnan, a
opatrUě se dali wésti na mjsto, kdež pťrbýwala.
Nalezsse gť, nawrčxtilť se do Llntwerpen, a žprac
wčlč od wssrm krčxle. Zaradowaw se Krčwl, bez
okladU posojchal na Ukúšané mjsto a šhlcxdaw
fe 8 dcrraU, přemlamoal gi aulifnýxnť řečmč,
aby fr domůu nawrčltčla, slčbowal gi krňlowstwj,
žc gj wystawš chrčem, a že pod pokutau pseikéx:
že polxdaným, aby gč w nčmctili gako bobwni.

Mjsto Dompno pťrgal ixečknčz Gerebermlš
ťka: dBešbožný krč:li a nepřjtelč wssech ctnostj,
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proč prončxsledUgrš Boha a angelům mčlaU či:
stotU ? proč strogjš osidla newinnostť, kteráž
gednaU zmrhčma gsaUc nťgak se nedú nawrčxtťtč.
Hleď, abyš krčllům nebyl k potUpř.a k hanbč
a důstognost fwaUu abhš zločinem neleúlil. Nc:
mlmo che o té wčxcť,xnanjž mwsliti tak haneb:
no gestčistým,gakož i samým chlipnjkům a smilnj:
kům. Gú ǧsem gist, že dcrra twei, ǧjž se pro Boba
znechutil swět, ani wybrůžkami se nezastrassj,
ani slťbo ani dary neoblomj;a wčřjm, že ne:
mlUwťl boš knj thto wčcť, kdwby twčl prawice
byla ožbroǧrněc mečem sprawcdlnosti, kterýmž
drUhdh Fťneeš fmilpé pťestnpiteled zčckonů po:
trrstal.e:

Ta řeč rozpčxlila hnčw krčxle tak, že se
otňzal fwých průwodců, co by mčl činitč š
knězem, kterýžtoxprý fčxmgediný tak DUman
pťewrútil, že anť po dobrém anč po zlémk
sňatkU přťwoliti nechce. N Uesprawedliwj ťú:
dowé pronrslť faUd, že knčz Gerebernuš fmrti
hoden ǧrst, a tU šhluksse se, sčlpalť se na
nčho gako drawj wlci, že Dyman zawedl, a
namluwčl gj, aby otcefwého neposlauchala. Swatý
GerebernUŽ se hčlgčl zmužile a wssak nadarmo,
pochlcbnj dwoťčmé nUtili ho, aby co na Dwmp:
ně zkazil, teď asdoň wssemožnč naprawčti hledčl,
sic že bez milosri wrdlé zčxsluhy pxotrestúnxbndr.
Než GerebernUš ozbrogen sstjrem wjry, odom
wčdčl gťm„že geho swatau gest powťnnostj
djwkU wyučowari w ctnostech,une pak w hťj:
ssjch, a wszzdwati gč k setrwcinj w čistotč, ne:
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pak raditi k smilstwU a ku zprznčni krwe. oN
ač mč wyhrožUgrte, doložťl, welikými mUkami,
wčzrež, že prawú lčxska tu KrťstU přikange,
aby kdo ho milUgr, rňd protťwensťwj pro wj:
ru fněessel,a že od tťla Kristowa se oddělngr,
kdož wnznawače wjry křesiaUské před nepřéetely
szžčle nedciǧj.e

Po tčch slowecl, oborilč se rozčilenj po:
chlebnjci na sw. stařečka a mnohýmč ranamť
ho Ufmrtilč. Smrt Gerobernowa ochladťla po:
UčkUd hněw kreile. J kúžal Dympml si po:
stawiti. Wčda ǧi, ano w čaroťrčxsné milostnosti,
před njm stogj, obnowil swé domlančmj slťby
a wúhrúžkami, Uež wsseenadarmo; neboť Dl)mp:
Ua wolila radčgč žiwota pošbotť, než gedinúm
hřjchem sr posskwrniti, ť prawťl: ))Proč mne
nessťastný otče, lichǧ,!mi dfliby od Umjnčné či:
sťoty odwrarUgeš? Ci mysljš,že žúdostiwú zem:
ské slňwy od předsewzetj swceho odstaUpjm a
prznjc tělo swé Krista chotě swého ureižrti bu:
du? Nedomnjwey se, že we mne lehkomoslný
dUch žemstý se nalezčx: Uebo wsscmč znňmka:
mi čafné slčnoy pohrdňm a tolčko po slciwě
wěčné od Krčska swým wl,xwolem)m zasljbené
dychtjm. Ll protož nemlmo anč che o těch
wčcech; anťzagťsté sUúze gest, co mčxme, Udržesi,
než wydobytč opčt, což ǧsme promrbalč.e ZUa:
menage krčxl, že Dymea wlastenskúch bohú
opustiwssi wer křesianskaU přigasa, rožp.ilčl fe
Uegen ohněm chlťpnosťi, ale i modlúřsťwj, a giž
po zlém gi pťčnmiti hrozil, aby mU po wůlč
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byla a přednč modlúm obělowala a pakš njm
se zasnaubčla. Na to wýhrůžky odpowjdařa
sw panna fesjlena šhury srdnatř a zmužjle
řkauc: xMysljš krali bezbožný, že Ugdeš saudU
wssrwčdachho Boha? Na twé bohy ga nčc
nrdbam, neboť hoťjm laskaU ku KrčstU PanU
Qn choť mug, slúwa ma, žadost i sladkost,
mčmo nčbo ga nčc nežadam, on gediný stačj
mč, na něǧž Zastupy angelu patřj, odsuď mne
k neykrutěǧssjm mukúm, gč: ge ponesu pro
Pxina mého š radostj; za sslussno grst, abych
anč smrti, anč mjstem se nelťssčla od toho S
njmž mne stegnč: wjra w Krčsta spogila.a Tu krúl
žlostj o sobč ani newčda, abh sebe imodlo swé ža
UččněnaUkřčde pomstčl, kúšal wlastnj swau
dceru mečem na tom mjstč odprawitť. Yle
anč geden z pochlebných dwořanů neopowúžčl
fr na newťnnau pannU rukU wztcihnautč; to
wčda krčxl, wytčchl mcč a swaU wlastnj rukau
swé wlastnj dceťč hlawU sťal, a nechaw oba
swaté mučedlnjky w krwč ležrti do swé zemč
č š celým komonstwem se nawrčxlťl.

Qbywatelč nčktrťj na bljzku nalezli ta
fwatčx lčla po některém čase brze wssj posskwr:
no a pochowali ge do hrobu pdd gcdnau ge:
skynj wybrabaného. Když alc roždjlnj zéezra:
kowé fe stčxwalť, byla konečnč po mnohých le:
tech wyždwťžena a přenessena, a sice sw. Dymp:
ny do Ghelu, sw. Gerberna ale neyprw do
Santar, pak ale do Sanďbeku w hrabstwj
lewenském.
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Nozgjmúnjo

Welmč ťasto stčxwč: se, že núš lčdé k hřj:
chům zwlčxsstč k nrččstotč ponankeiwagj, lčdé,
kU ktrrým nňš buď lč:ska a přútelstwj, bUď
uctčwost a wdččnost aneb poslUssnost a podda:
Uost wčxže. Gegich přčxtelstwj a přjzeň může
nčxm bútč kn welfému zisku, gegčch pak nemťlost
a nepřjzeň mnoho žlého může na ně:š Uwr:
hnaUtč. N ti tarj tU, k núm se lčchotj, sli:
bUgj hory doly, pěkné a wzúcné dary núm dú:
wagj; a to když nrspomcihú, berau autočisstč k
zuťčwostč, k pobrnžkam a trestUm, a myslj,
že co Uesslo po dobrém, po zlrm zagistě že
půgde Co asč w takowém přjpadn maš, kie:
sťanska dUsse, činťtč? u To co sw. Dympna
činčla: oroti hijchU se neyprw opjratč, to když
nespomUže, prjležčtostč k hrjchU Utjkatč, a konrčx
ně když Utéci nemožno, radčgč žťwota nrchatč,
Uež k hrjchU swolčtč. Bohnžrl! že negsaU wssc:
cko djwko a panny Dymwnamč, bohUžel že U
nčch přečasto přrwlcidčx buď tčlrsnost, bnď mar:

nčx mosl, buď strach, buď zisk, bnď pochlcbenstwi
a aUllfnost, a že che poslanchagj lčdj nežlč

Boba, že che seastrachUǧj nepřjznč lčdské nržtreftů pekelných aže radčgi blaboslawensiwj
wččné w ssanc dawagj, než aby se odřrklč okam,
žité roškossr swčtské. Yle ťcknčte, co wčxm spo:

muže, kdybyste zjskalč celý swčt, když zkazu dUe
sse trpjte7 řelenčte, co spomuže, že gsťr fe balč



628 .skwěten.

tčch, kteťj šabjgegj tčlo ale dUssč UemohaU za:
bili? když loho gste se Urbéali, kterýž můžei dU:
ssi ť tělo žatratiti do pekelnčho ohnč? (Mt. 10,
28.) Proč 9ste tak malomyslnj a búzlčwj? proč
nedaufúlc w Boha? zdalťž kdy opustčl koho,
kdož w nčho danal? ždaliž Uepomohl tomU,
kdož ho prosil o pomoc? nQči HospodčUowy
spatťUgj wssecku zemi, a děewagj sle těm, kte:
ťjž srdcem dokonalým důwčřUgj w nťho.e (ll.
Paralip. 16, 9.) NUže trdy oblečte se w erč:
Učnj wjrn, w odčnj Božj, abyste mohli odolati
w den zlý a we wssem dokonalj stňti. Stůgtež
tedy magjcr podpňsanú bedra swei prawdaU a
oblrčeni gsaUcewpancjř sprawedlnostč, beraUce sssjt
wjry, kterýmž byste mohli wssecky ssjpo ohnťwé
Uesslechetnjka Uhasili, a lebku spasenj wez:
měte a meč dUcha, genž gest slowo Božj, wsse:
likau modlťlbaU modljce se každého času w dU:
chu.e (Efeš. 6, 18 n 18.)

Blahoslawený. tčU mUž, který erdessel po
radč bežbožných. (Zalm 1, 1.)

SyUu můg, gestližeby tč lcikali hřjssnjcč, ne:
pťiwolUg gim, nechodiž š nťmi, zdrž nohU swau
od stczek gegich; Uebo nohy geǧich kU žlémU
bčžj, a pospjchagj aby krew wylili. (Přjsl. 1,
10. 15, 16.)

Kdo gest, gesstoby wňm usskodťl, bUdeteli
Uňslrdownjct dobrého? Nle trpjtelť co pro spra:
wedlnost, blahoslaweUť gste. StrachU pak ge:
gčchUcbogte se a nekormUťlese. (1. Pet. 8, 13. 14.)
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Modlitba.

Učťň we mně, o Bože, srdce ččstč a naUč
mne swatau wůli twaU zachowčxwati, zapal
we mně oheň mifowčmj twébo: abych z lasky k
tobě zčxkon twůg brz bňzně a bezc strachu ko:
nala. Neuwčedčǧ mne w pokUssenj; Užnčxš:lťale
za dobré, abych pokaussjna byl, propůgč mi tU
mťlost, abych gako sw. Dwmpna nad po:
kussenjm i nad pokUssitelem fwjtězčla a raděgť
žťwota ntxchala, než protť Tobě se prohřessčla. Q
to Tč prosjm skrze Zer Krčsta, Púna nassrhoe
Nmen.

Dneů se také swětj swátek: WeoxŠpaňheljch sw mučed
njků: Torquata Ktesifonta SekUUda Jndalecia Cčxcllča,.Oe:
rychčaa Eufrasia W Eboře w Portuǧalsku sw Mancťa mU:
čedujka Nň ostrowě Chio sw Jsidoaa mučednjka; w Lamp:
saku w Oelleďpontu sw mucednjků: Pecra Ondrege Pawla
a Dčommm; we Fausině w Sardťnčl sw Sčmnlčcčc biskupa a
muccdnjra; w ererml sw mUcednij: Kaďsia„Wlkrorina,Ma:
lima a m g sw.

16.

Ziwot sw. Jana Neponmckěho.

Wčera gsme swětisť swčatek sw. Dympny,
kterúž pro lúskU k ččstotě UmUčeUa byla: a dneš
núm připadú swútek fw. Jana prwnjho mU:
čedlnjka pro mlčenliwost mUčeného.

RepomUk město ležj w kragi Prachenskčm,
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aš 10 silných mťl od Prahy. Několák honů
od města ležj tak nazwanú zelena hora, na ge:
gjž patě drUhdy klčxssterCisterciáků čilč Berhar:
dinů stawal Pomnk ťeěený,gegž napolom HU:
sité wywratčli a ť š mnichy spalťli W mře
stečkU tom txyli dwa nňbožnj a bjohabognj man:
želé žčwi. Dlanho bylo manželstwj gegťch ne:
plodné; č prosili wřelýmť modlčtbami Boha,
aby ge potomkem dožehnati rčxččl,a ž toho on
bledu ť k Marči Nodťčce Božj aUtočťssrě brali,
prosjce o gegj pťjmlnwn. J bwla konečné mo:
dlitba gegčch wyslyssňna; a narodčl se gťm pa:
choljčrk gemnž dali gméno Jan. Gegčch radosk
ale se bršo proměnila w lU neywěrssj aUžkost,
neboť se rozeňatko brzo rožnemohlo až na smrt
TU fe obrcitili nňbožnl rodičowé opěl w dů:
wčrné modlčlbč k rodičcr Božj, prosjce, aby
snnaček na žťwč bnl žachowan, žr ho gediné
službě Božj žaswčtčtč chtčgj Nw a folwa slib
Učlněn, diwotworně Uzdrawčlo se pacholatko,a
takmčr po druhe gčm zrozeno. Bohabogných
rodičň neyswělčxgssjpowinnostj ďylo teď Jana
co možnél dobťr a swatč wychowúmati, a Jan
tťchý gsa, prostosrdečný, núbožný, Učelčwý, do:
brými wlohami nadaný a Uilný přrwýssčl da:
leko wssecko očrkčawčmj a wssrckU naděgi rodičů
a roelikau radostj a blahostj gich naplnčl. Gea
mU býwalo neywťtssj rozkossj pťi Mssč swaté
kněžjm posluhowati. J dochčxzrl každodrnnč do
bljškého klňsstera Pomnckébo U zelrné Horyl a
š takowaU tam wždy nčxbožnostj, š rakowau
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skraUssenostj duchownjm poslUhowal, až wssčckni
nadatjm se welice diwťli a snad mnohý u sebe
samého řjkal: J kteraké djrť toto bude, nrbo
ruka Púnč gest 8 njm.

W klč:ssteče PomUckém Učil se Zan od
knčžj Cistercčúků zňleladům liternjm a dospčw,
byl poslěcn na wyšssj stUdia, Ueyprw do
mčsta Zatce a pak do Prahy, kdež nedlaUho
před tjm cjsať Karel lsi. wysoké sskolo bnl za:
ložťl. Jan giž ž domowa gfa pilnostč a bňzni Božj
anyklý, tak se wssadc chowal, že negenom
swým spolužúkům za pťjklad byl, ale č Uččte:
lům wssrm ku radosič a ke ctč welťfč slaužit.
Synowskci běczeňBožj, tento pramen wssj pra:
wé maUdrostč, chrčxnčla ho, že wssrch pohrom
mlúdenrcké bugnostč Ussel, žr ačkoli dofrorem
Uťčněn w bohoslowj a w prňwU cjrkewnjm,
UeUpadl w lichan marnomnslnost a swaU Uče:
nostj a malldrostj se ncwypjnal.

Jan pamčtliw geduak slibU swých ro:
dččů, a gednak podlé wlastnj miklonnostť swé,
žňdal o přťgmmj do ťadU dUchowenstwa,a brzo
na to byl kwyswčcenj powolém. Na kněžstwjpčč:
prawowal fe po čtyry týhodny postem, modlčt:
bamť, bedlčwým zpytowúnjm swědomj, přiqjmci:
Ujm welebné swňtostč a gťnými gesstč Uňbošný:
mč skutky, nrbo kdož o spasenj oUsse blťžnjho
staratč fe chce, neyprw o swé neywčtssj péčť
mjti mú, aby an gťným pomčxhatč chce, tjm
hlančgč sčxmneupadl. dPřjsný saUd na rčch,
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genž předstaweni gsaU giuýuž, wykončm bUde.e
(Maudr. 6 6.) .

,1

z Zan gsa od narozeuj gťž nadan welč!au
wýmluwnostj, pčstčl za čaď swého sstUdowanj
zwlčlssťčtento dar Božj Kňzaunj gebo býwala
plnč: Ducha swatěho a gako olamenný meč
wničala do útroby ooslnchačU a přrtjnala waz
.bU.starých nawyklostj a obracela w popcl kořo:
.ny nezřjzených nč:ružčwostj a wassnj Z toho
mčl Janu welikan črst a chwčxlu, lid pak nesmjr:
ný Ujirel“ Z swčřrn mU proto nrad kazatelský
w Teynskěm kostele, kdež nedlaudo pred tjm
Konrad Štekna a Zan Mčlččeco kazatelowé
wynčkalť. Núš sw. Jan n„ahradil oba muže do:
statečnč, a nrtrwalo dlauho, a gčž bylo widěti,
že kňjanj geho, nezč:ležegjcj w řečrch důwodných
lidskě maudrostč, ale w, dokčxzémj dnchja. a xnocč,
noýbornéj owoce kagjcnostča prawého pokňnj při:
nč:ssrgj. uLidn ušhon a šběh do kostela, kdhž
Zan kčlzal, býwalpřewelťký, zwlňssť od té doby
co se kanownjkem w hlawnjm chrúmu Púně U
sw. tha na hrade Pražském stal. J samť
dwořané chodčsč učasto na geho kčxžanj a w Utro:
bč dUsse„fwé se rdělť, kdhž wýmluwným gazy:
ťem ohawnost u dwora panugjcjch hřjchů ljčil,
plamennau horlčwostj ku pokanj ge wzbuzowal
a gadrnýmč, gasnýmčslowy na očč gim stawrl
co bý činčti a črho by se warowati mčxlť Na
plnčlť slowa Pč:ně: dWoleh bez přestčmj, gako
trauba powyš hlasn swého a oznam lčdUmémU
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nrsslcchetnostč gegčch a domu Zakobom: hťjchy
gegťch!e(Zsai 88e 1)

Také kral Wéuslaw rad wýmluwnčho a

Uůbožnehď postauchúwal Jana, an kňže, a na
dňkaz swé naklonnosti k nťmU podawal mu,
gak sc prawj, neyprw uprazdnťnau stolčcč bi:
skUpskau ro Litomysslč, pak ale přebohaté proa
bosstwj Wyssrhradské, 8 čjmž tcnkrúte také dťl:
sřognost kancljrska spogena byla, tak že probosst

Wnsschradský po arcibčskupowi neyorwněgssjmwzemč České dustognjkem byl Než Jan ne:
magr na srdci am cti a důstogenstwj anč zbožj
a bohatstwj, leč spasenj dussj lčdských, oběma
pohrdal spokogenugsa 8 auťadem kazatelským,
w němž roědřl,j že mnobo dobrého š pomocj
Božj púsobj. Mkoli sr bčskupstwj a probosstwj
odťekl, wssem pak noctčwostem pťedc wyhnauti
fe nemohl, ano anč wyhýbalč nrsmčl, aby sc
nczdňlo, že pod plňsstěm pokoryx Ukrýwú ducha
twrdossčgnosti a hrdostč. Protož grdnak, a ged:
nak že danal blčžnjmu mnohem prospčssnčgssjm
fe stčUi, přčgal aUřad krúlowského alnmžnjfa.
W tom auřadč tak wýbornř sc chowal, že wssťckni
roesmřš dwořáné gebo obratnost, beďlťwost a
rozssafnost welebilť, chudj pak milosrdmstwj, o:
patrnost a sprawedlnost w tozdělowěmj almužny
chwňlilť. J nrdú se wypsati, gak plodnú geho
laska byla na prostrcdky kUpomahánjblťžnjmm
Bylť gednoho každébo cledého orodownjkem
a otcem, š gednjm každým takc se radowal;
geho byt byl aUtočťsstčm pro ťaždého nUzného,
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Uliskaného, chorého a zarmauceného.. Kde nea
mohla almUžna pomorť, tam pomahala rada,
tam Učenj, tam tčssenj a modlitby.

Když weižnost Zanowa ode dne ke dnč
stúle rostla, a geho swatý brzauhonnú žčwot
přede zraky wssrho lidU wgasnčm lrskU se ob:
rč:žel: wywolila siho nčxbožné: a wrlmi rtnosťnčx
králowna Zohana, dcera Nlberta Baworského,
za swěho zpowčdnjka. N snad nebolo trnkrňte
člowčka w Praze, krerýbp byl oscheného a
mandrého a roznmného zpowědlnjka tolťk potřr:
loowal, gako ona. Nrboť lerúl Wúcslaw klesal
trnkrúte z gedné possrrilosti do drubé a sUrowý:
mi wčlssnčmč zaslrnen působil swé ctnostčdlné
choti nrsmjrnau bolrst a hoťr. Marné byly
prošby gkgj, marnň také napomjnňnj č wssrcka
osťatnj snaha, krčxl swůg prostopússný wssrlikými
mrzkostmi a Ukrutrnstwjm pokcilrný žiwot nemč:
Uil a snad ani na naprawenj gcho nrmyslťl.

Wčdauc bohabognčl krúlowna, že w pťe:
bolrstném stawu swém U lidj dostatrčné útěchy a po:
mocčanaleznr odřjkala jr swčtskýchrozkossj,brala
aUtočisstř k BohU a U stolu Pč:nč a w zprčlwť
Božj hledala potťebné trpčlčwosti, sjly a útřchy
dussr. Wúborný Jan byl, geǧjm zpowědnjkem,
grgjm rúdcrm a wůdcrm a poslUssmi a pokor:
Uú krúlowna stala sr pod grbo rUkaU nrykrci:
snčgssjm obrazrm prawé trpitelkn, ťrňčegjrj rychlým
lerokrm kU dokonalosti křrsťanské. Mrtwila lčlo

Uxbau kčxznj, Uǧjmala se mateřsky chudých a cho:
rých, modljwala se mnoho i dlauho ď Ueywělssj
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skraussenostj stdce za sebe i za manžela swého,
rozgjmala si často a wraUcne dčwné saudy Božj
a marnosti swetské, běčla se každého hřjchu, ba
i před stjnem hřjchU se lekala: zpowjdňwala se
proto i z neymenssjho poklésku a welmť často
chodčla 8 neywťtssj skraussenostj ku stolu Pčmě.

Tak wznessenými ctnostmč Urňžel se wex
lčce prostopňssný ťrčxl, nemoha pochopowatč,
že dusse bohabognčx, ččstň ť tu mynepatrněg:
ssjwadU Ua sobě wčdjwň a swňtostj pokánj Umýtč
hledjwň, wzal krúlowm: w podezřenj, že snad
pod rausskau lúsky ochotnostč a laskawostčukrý:
wú newěru manželskau a proto gediné tak často
k zorúwč Božj chodj. Běda člowěkU, kterýž po:
dlé zdúnj saudj, zagisté že oklamún bUde. Ne:
žpoléhey se Ua mysslénj swčx a wčz, že gako w
nocč nechcemelč brknamč, lucernu rozswjtčtť musj:
me, tak podobnč saudčtč nemúmr, o črm doko:
nalé Ugistčnč negsme, protož pjsse Jan Edange:
lista Púnč: ))Nesuďte podlé twářnostč, alr spra:
wedliwý saUd sUďte.e: (Zan. 7, 24.) J nrměl
pofoge, dokadby se nedowědčxl, stůg co stůg, la:
grmstwj krúlowny.lZlé, zkažrné srdce smeyssljwú
obyčegnř také o každém člowěkU zlr gako pa:
wauk, kterýž i z toho ged přťprange, z črho:
bo wčela mrd bhla šsúla. Zkažený žaludek pře:
wracj wsse w žluč. nLúska ale Uemyslj nic
zlého.e (1. Kor. 13, 5.) x

Ta žrhrawost a mrzká podezřiwost přiwed:
la krňle Wňcslawa konrčně na tu zpozdčlau myx
sslénťu, že se Ua lagemstwj fwě manželky u zpo:



636 Kweten.

wkdnjka gegjho Zana ptáti bude: i powolaw ho
žúdal aby mu zgrwil, z čeho fe frč:lowna dpla
zpowjdala. Pťč tom slibowal mu za odmťnu
wznrssrné hodnosťč a welčfé bohatstwj. Zan
Užasnuw nad tau zpozdčlau a hřjssnau žčldostj,
mluwil ku krúli, aby swan wssrlečnost Udusil a
nežádal wčcj hřjssných. xTak Pewné, určťrč a
szžčlé odpowědč zagčsté kreil fe nenadňl; roz:
pčxlila se dussc geho hněwem neoprchlťwťgssjm
sice: wssak pro tu chwjlť gesstč udusil ho, daU:
fage, že po druhé lépe fe mu dařiti bUde.

Nedlauho na to stalo se, že na stůl krále
pťťnessrn bol kapaun nedopečenú. Prchlý krúl
nad tjm se hněwage, rozkčxzal, aby kuchať ža
len poklesek za žčwa na rožni prčen byl. Nčkdo
neopowňžň se prchlémUkreilčodmlanatč, o wlastnj
žčmot se boge. TU ale wwstaUPčl Zan a ney:
prw lahodnými slowy, a když ro neprospjwalo
důtkliwými řečmi k odwolémj ukrutného rozkazu
pčeemlauwal. ij ale tak rožprchlťl se kreil, že
nebera ohledU anč na swaU frňlowskau dňstog:
nost ani na poswčcrnj knčžsié, Jana na tom
mjstě.zabawťtť a ěo neyl,musnčxǧssjhoža“lúřeUwr:
hnautirozfázal, kdrž ho hladem a žižnj ť ostat:
njmč strastmč mnčťl za nčkolčk dnj. Potom ale
gakoby pykal pťenčchlenj swého, poslal k němu
gednoho z dwoťanů, za odpusstěnj prosil na
swobodu propustil, ano i fe stolU swému po:
žwal. Jan přčssel a gak fe neyprw zdeilo wel:
mi zdwoťile a milostťwě byl uwžtún. Po skon:
čené tabUlť, fdyž hddownjcj odessťi, pogaw Zana
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krčxlna stranu, opět na unťho nalčhal, aby mu
zgewilzpowťd krčxlowny, přčpowjdagr mu gednak
welťkau zwlčxssrnj odplatu, gednak ale wymyssle:
nými tresty hrozr. Rež jJan tjm wssjm pohr:
dage, gal se powčnnostix zpowědnjka a zúkony
Božj a cjrkewnj w pečeti swatě zpowčdi wy:
klúdati, gistě při tom, že we wssrch giných
wčccch zemských rňd krňle poslauclxali chce, w
lčchto ale radčgč tisjckrčxte umře, než mu po wů:
li bude. TU powolal rozhněwaný krúl katany
a pčťkúžal Jana na slesečpecnateihnami a hořj:
cjmi pochodnčmč pčxlťti. Přč bolrstných tčxch

nxnkach služrbnjk Božj anť Usta neotrwřčl k Ua:
ťjkanj, toliko swata gména Ježjš a Maria wzna:
ssrla se na rtrch geho a sjly mu doda:
wala. Tu ustali konrčnč umdlrnj mUčitelowé
a ztrwzněného Jana uwrhli opčt do wčzrnj.
Zde ale nawssrjwťl grg B.ůh milostj fwau a na:
plnil dUssč gčho nadsmyslnau útčchaU a rado:
stj; č také kral na swobodu bo propUstil bez
pochoby, že bohabogna krčxlowna za Uěg se
pťčmlauwala

Jan dčkowal Kristu Peiml, žc bo za hod:
Ua Uznal podjl mjti w trpkém umučenj gebo a
nikomu otom, co ho potkalo, nrmluwč, šahogťl
rčxnw a pak opčt a š dwogčtau horliwostj aU:
ťad kazatrlský nastaupil; nrboť znage powabn
a prchltwost kréllc Wňcslawa, Urmohl to přrd
srbau tagitč, že w bržkě dobč nowé a snad
smurnčgssj gesstč nrotiwrnstwj trpčti bude. W
rťctj nedčli po Wclkonoci kášal na slowa sw.
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Ewangelčum: dMalččko a nenzřjte mne.š W
kéxzanj tom mlnwčl welmi zřegmě o brzké swé
smrtč, o bndachm kacjřstwj a wrlikých bogjch
we wlastč, což se wsse z čústč gesstě za
žčwobytj Wúcslawa a aUplnč po smrtč grho na:
plnilo za přjččnan Hnsitských wňlek. Potom se
lanččl ď poslnchačč swýmč.

Qd té doby objral se Jan gedťnénélbožnúnt
cwťčenjm a Ua bog nastčxwagjcj důstognč se přť:
prawowal. W tom ohledn pntowal také do
Staré Boleslawť, kdež zčxzračný a U wsseho lč:
dn welčce wélžrnú obraz Nodččky Božj sr nalézéx,
a prosil gč uu genž sluge antočissrčm křefťanů
a branau nrbeskau uu, za mocnau přjmlUwU a
orodowéanj.

Wúcslaw hledčl. prúwť z okna, když Jan
k wcčern z Boleslawi domů se wracel. TU
obnowila sr w něm opčc starčx wssetrčnost, žc
Jana na mjstě zawolaw k němU wecr: dSlyš
knťže, umřeš, nezgewjšli mi zpowčd mé manželky,
a z čebo trdy tobč se wyznala, nepowjšli mi,
po tobě wrta! Při sčxmBůh, wodU budrš pjx
ti!e ij děawal na roznm, že Utopčtťho dú.
Jan drže za zbotečno dčxle o těch wčrech mln:
wčtť, toliko pťjsným pohledem, pokynutjm hlawy
odpowjdal, že po wůli mu nebude. Wztekcm
proto gako bez fmyslň, kčxzalkrčxlJana ť hned od:
wéstť, a až bn se setmělo, swcizaného š mostn
do Wltawy šwrhnanlč. Krč:lůw rozkaz wyplnil
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se toho gesstě dne z wečera pťed wstanpenjm
Pčdnč rokU 1883. dne 29. dubna. ee)

Wčxcslaw krúl domnjmal se, že wražda ta
na gewo nepřigde, než Ten, pked njmž nic ne:
nj tagného, zgewil ji hned sleiwn muťednjka swé:
ho. Sotwa totiž Utopen byl: ay zgewila fe
nesčjslnň swětla nad wodau Wltawy a prowčl:
zrla swaté tělo až na ono mjsto, kdež na sUchU le:
žetč zůstalo we wčlssjm o mnoho gesstč bleskU.
Množstwj lidj djwalo se na nepobyčegnau
zňťi, aniž kdo o tom co řjci wěděl. Králowna
žpozorowawssč swčtlo z okna swé komnasy we:
ssla ku krúlowi, a na neobyčegný ten wýgew či:
nila ho pošorna, tcižjc se pkč tom we swé pro:
stotč, coby aš to znamenati mčeloe.ě Yle krúl
hrůžaU zdčsen, neodpowjdal gj a po tři dni se
Uzawjral, nčfoho pťed sebe neoansstě;neboť :Ne:
sslechctnost,e dj wččnéeprawda (Maudr. 17, 10.)
:gfauc béezlčwč:,dčxwň swčdectwj odsauzenj: swť:
domj zagčsté zbaUřené wždycky prwé cjtj těžkosti
nežlť přigdmx.a

Z girra drUhého dne zgewčlo se, což tago
ného bylo; Zanowo tčxlototiž nalezcno na pjsku
ležjcj we wssednjm odčwU š twčxřjgafnaU. Nych:
le roznesla se o tom powčst po městč a an ani
dwořané nemlčelč, ani pochopowé winU fwan
netagčli, brzo půwodcetak ohawného skutku, krňl

ee) l!oučme!d(Fučxnlumoberrmuruš čšget u wro. qujfjšjlju
am ňďccušiouig componero cum 16. djnji, rol jxinc xinn
teujšoš. qujn od unno 1355j uďquš 1414d numqunm čou
ciclit řxicconcurgug; mmo nutom 1383 ájotum korsišilium
29j ňpr. colebrntum eďt.
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totiž přissel na gewo. Kanownjci při hlawnjm
chrňmn Uslyssewsse o tom, přissli weu slawném
průwodn a wyzdwihssemrtwoln býwalého bratra,
pochowali geg prozatjm w kosťele sw. křjže bra:
tťj kagjcjch,dofawad by w kostelr U sw.l tha
na hradč Pražském slussný hrob pro sw. tčlo
Uebyl wzdčlčm. Mezi tjm hrnuly se nesmjrné
dawy lidU na mjsto, kdež odpočjwalsw. mUčed:
njk; a každý dral se ke předU, aby gesscěgednau
spatřťl gcho welebnaU twčxť, rUce i nohy mU
zljbal, a do modlčteb se mU pornčil. dež do:
konč:n byl hrob, bylo sw. tčlox š neywčtssj slň:
waU z kostela sw. křjže wnzdwiženo a přcncsseno
ksw. thU na hrad Pražský. Přť té přjležitosti
Uzdrawili fe nč:ble mnozj choťj a nedužiwj. J
w pozdčgssjch dobčtch stúwali se rozličnj zazra:
kowé na hrobč geho a drahně lidj na orodo:
wčmj sw. Jana dťwlotwornč w swúch potřebúch
od Boba pomoc obdrželo. Zwlaisslč ti, kteřjž
osočowčmi býwagj a klerýmž se utrhuge, i w
nebczpcčrnstwj wod wčžjcj brňwalť a brňwagj
k nčmu swé aUtočťsssč a dňwčrnň modlirba k

PčxnU Bohu, exby na orodoweinj služrbnjka swé:
ho Zana mťlostťwě ku pomocť pťčspčti a z ne:
bržpečcnstwj potupy a Utomlrj wytrhnauti rč:čil,
nebýwčt nťkdy marnč: a plančx.

Po 336 létech otewřen byl hrob. Kosťčby:
ly bez masa, ale neporusseny a dobťe gesslě
spogeny; gažyk wssak tak grsstč byl čerstwý, ga:
ko ǧažyk žiwý. Po ssesti letcch na to pťissli
od sw. stolice nařjzrni komťšsaťč, aby ho osse:
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tkťli. TU zaš nabčhl a rndčx prw geho barwa
změnila se w gasně ěerwenau. dež se dmssexckx,d
zňzrafy znowU wyssetřčly a prawými zčxzraley
ďhlrdaly: powolťl papež Znnocenc )(jll., aby
se Jan za blaboslawenného ctjti a wzýwatť směl,
papež Benedčkt )(lll. wohlúsil ho roku 1729
ša Swatého. Roku 1829 bylo prwnj sioleté
Jubilémn na pamňrkn grho wohlčxssenjša Swa:
tého w Prnze 8 newýslownau slécwau drženo.

Z 25 zňzrakn, gakých o sw. Zaml Nep.
Řjmské stolirč přrdnesseni bpli, núsleduǧjrj ětwry
přťgatč bylť, k swatořečenj za dostatečny a dů:
stogny:

1. po ZZZ letech w hrobč nalezený gazyk
Ueporussrnú r, 1749. Swědku bylo 100.

Z. po tje letech pťč drUhém wyssesťowčxnj
U přjtomnostť 80 sxočdků,ze zwadlosti uagrdnaU
opřt obžswený;

Z. ssťastné zachowúnj dčwčete Nozalče Ho:
dúnkowé w Strakonicjch pod ledem přeš ho:
dťnU, bez wssj pochromy.

4. Nňhlé Uzdrawenj ramena k Uřjšnmj
okhodlaného Terežie Krebsowé w Praze.

Rozgjmúnj.

Každý zpowědnjk gest pod fmrtelným břj:
chem a pod tčžfúm tresťem zawčizšn mlčerč š tjm,
z ěebož se mU hťjssnjk šwowjřal, byť by to i
žťwot stéetčmělo. Swatý Jan Nepomucký gest
žiwým přjkladem, gak swatč knčz tagemsřwj zpo:
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wedť držetč mUsj. Bůh také swatan cjrkew
tak řjdj, že nebwlo slysseno, že by nčkterý knťz
protč této powčnnostč se byl prowčnčl. Když
tedy knťz še zrowědi ani toho neymenssjho wy:
zraditč nrsmj: ý gdč tedy, syml, ledyž swřdomj
tč hnčte, a otewrč mU srdce, a on otewře tč
branU nebeskaU Proč se stpdjš člowčka tobč
podobneho? proč se stydjš hřjssnjka z hrjchU se
wyznawatč, když gsi se nestydel pred Bohem ge
pčxchati? Kdekolč gsi, wssUde gsixBoxhuna očjch,
on hledj na wssech mjstech na dobré č na zlé.
Rech tedy stUdU, tenkrčxte gen užitečného, když
hiessčtč chreš: ale sskodlčwého, když kali se maš
Kdo břjchy swé taǧj, zdaž se nepodoba člowčkn,
který raUy před lěfarem Ukrýwa? Tak tedy to:

bř che lržj na frdcč čest twa, než spasenz twe?
astydjš fe gedčnémU člowěkU zgrwiti, ž čehož
gedenkrate před crlým swč!tem saUzen budeš? Co
počnež, bjdnjče, w onrn den hrů;o, fdyž BUh
okňžc co bnlo we tmčxch, a tagnostč srdce twé:
ho zgewj, a nčc nebude, co by nepřisslo na swě:
tloe.ěz NUže proč se studjš wyprawowati, rož
Uččnitč gsi se Urstydčl? Q gak mnohým staly se
swěxtostč, pramen mčlosti a spasenj, pro stydli:
wost přjčťnaU zahynutj! Přemož ledy newčafný
stUd pokor se pred knčzem, genž na mjstě Bop
žjm gest, myslč pč, že nemlijš kU člowčkU,ale
brž kU samému wssewědachlml KristU, zgew mU
neprawosti swe, abyš se osprawrdlnil, a léků,
kteréž ti pťedrpjsse, swčdomťtč Užjwey, abyš se
Uzdrawťl. Pohlednč na Krista, a wčz geho ra:
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mena gsaU rozpčatú, abh tě pťigala, wčz bok
ǧeho olewťený, abyš wstaupitč mohl kU pramc:
ml smilowčmj: proč. lrnUgeš? Ruže zmuž se
a gdi k němU, an tě k fobč wolň, ťka:

Pogďtrž ke mně wssickns, kteťjž pracUǧrte
a obtjžeUigste, a géawňš občrrstwjm. (Mt. 11, 28.)

.!edo se krýge 8 hťjchy swými, nepowede
se mU ssťastnř: ale kdožby ge wnznal a opustčl,
milosrdenstwj dogde. (Přjsl. 28, 18.)

Muž nebo žcna, kdyby Uččnili ze wssrch
hťjchů, kteťjž se přčhňzjwagj lčdem, a skrze ne:
dbňnliwost pťestaUpiliby přťkeizanjHofoodinowo,
a prowčnčliby: wyznagj hřjch swňg. (4. Mogž.
5, 6. 7.)

Restoď se wy.žnatč z hřjchů swých. Gest ša:
gčsté stud, kterýž Uwozuge břjch, a gest stud,
kterýž uwodj slécwn a milost. (Sčrach. 4, 81. LQU)

Přigmřte Ducha swatého, fterýmž odestjte
hřjchy, odoaUsstěgjť se ǧim, a kterýmž ge zadr:
žjtr, zadržčmi gsau. (Jan. 20, 22. 28.)

Paklť budeme wnznúwati hťjchy swé, wěr:
nýť gest Bůh a fprawedlťwý, aby nčuu ode:
sťil hťjchy nasse, a oččstčl neiš od wsselčké ne:
prawosti. (j. Jan. 1, 9.)

Modlčtba.

Bože, kterú si pro neporussenaU zpowčdnj
mlčenlčwost sw. Jana cjrkew swaU nowau mu.
čednčckan korunau ozdobčl: propňgč, abnchom
skrz geho pťjklad a přjmlnwu, ústňm swým streiž
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kladauce k blahoslaweným, kteřjžgažykem nekleslč,
připočtčnč bylč. Skrze Péena nasseho Jesu
Krista. Nmen.

Na dncssnj den pripadá gcsstě swátck: W EanbiUm
sm Ubalda biskUpa W JsaUrji fw mUcednjku Yqullina a
Biktorřána; w .lnlisiodoru Utrpenj fm Peregrina biskupa;
w Uzalc w Yfrice fw mUcednij Felilc a Gennadia; w Pcr
sii fw .lndy bukUpa a giuých 2Z mukcdnjfU; w BlmbiaUU
wc Fraucansku Houoráta lxiňenpa; U Cenomunu sm Damuo:
la oukupa; w Trcriď sw Fidola wozuawace; w Skotlku fw
Braudana opatn, wc ForUm Juliowě: (Friaul) sw Ncanmp,
pauny a m g fw

17.

Žiwot sw. Torpefa.

Starň gest sice a zwlčxsstěw Jtalsku a we
FrancaUskU slawnú pamčxtka sw. Torprsa, ale
o žčwotč grbo welmi mčxlo wjme 8 gčstolau.
W MartyroloǧiUm, t. g. w knize, w Ujž žčwo:
ty swatúch zkrúlka poznamrminw gsau, čtrme o
nčm, že bUl geden z pťednjch dwořanů cjsařc
Nerona, a grden z tčch, o nčchž sw. Pawel
w lčstU kU Filčprnským Uapsal: x.Pozdrangj
wčxš wssčcknčswatj, zwlússťč pak ti, kteřjž gsaU
zdomú cjsařowa.e Ten musil napolom pro
wer mnol)o zlého trpčtč, qsa ucyprwé na roz:
kaz gakéboai Satellťka polččkow.in a mrskan,
pak ale i drawé zwčři k sežreinj dan. Ze wssať
tato mu neubljžčla byl dne 27 DUbna šťat.
To se stalo w mčstč Pčse. chitek geho swťtj
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se w dnessnj den, prorože w ten den tčlo geho
swaté přenesseno bylo.

Nozgjmécnj.

Proč podstanpťl sw. Torpeš fmrte? Proto
že Spasitele swého nade wssecko mčlowal. Nic
Uenj tak sladkého, dj sw. Zǧnúc, gako ž lčxfky
pro Boha mnoho twčtč. Widjme to wrlmi
často na fobě. Čjm dražsij a Uúm mčlegssj
přcdmčt lcisky nassj gest, ljm wčtssj občlč mU
pťinč:ssjwcime. Kdož ale pochybowari bude, že
Bůh gest, nasseho milowčmj neyhodněgssj že
on grst dobro to nepwčtssj, pramen nasseho
spasenj, kterýž č Syna swého ǧednorošrného za
Uňš na smrt wydal, a že tedy mn také ž lčtsky
k nčxmu, gako sw. Torpeš trpčti hoťowč býtč
mcime. Kdož gen cl,xcemilowarť, ale nrchce
žúdné!ko protiwenstwj lrpělč, teU grst lenoch a
zahňleč, lčxska geho gest galowč: a sobčckú. Nebo
kdož z lňsky k Bodu trpčtč se zxoaUzj, ten mč:
luǧe gedťnš sebe samébo a nikolť Boba, wyhle:
dciwč: ǧedině swých wěcj a nikolť těcld, kteréž
gsaUrJežjsse Kkista. Kdož Boha tolčko mčluge,
kdxǧž dobťe se mU wede, nehodrn gest slautč
člowěkem dokonalým; neboť to také lldě smy:
slnj a tělesnj ččnčtč mohaU; žnčxmka ale doko:
Ualostť grst, šdwž Boha w křjži a w zčarmurku
milUgeme. Tak ǧako ǧiskra faUkčmjm a dmy:
chcinjml w oheň se roznčcuǧe, tak srdce w praw:
dě mťlugjcjho kťesťana křjžem a strastmč šmj:
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tčmo gfaUc, w plamen lasky se roznjtj Ruže
proč ǧU tak chladný? Slyš co pjssj aposstolo:
wé Panč:

Gčx netolčko swúzčm ,býtť, ale ť Umřjti
hotow gsem pro gméno Pčma Ježjsse. (Skutk.
21, 13.)

Gčst gsem, že anč smrt, anč žťwot.. . nr:
bude moci núš odlauččtč od lasky Božj, kterňž
gest w KrčstU Ježjssč, PanU nassem (Řjm. 8,
88 39)

SaUženj a auzkost štjhaaj mne! a wssak
pťčfúžanj twa rozgjmanj mé gest (Zalm 118,
148)

Nkodlitba.

Zapal, o neysladssj Bože, zapal srdce mé
ohuěm lňsky k Tobě! Tak grdčné bUdu š to
wňlť Twan zachowčxwatč a zčxkony Twé Bržeti.
Mťluǧjcjnm nebýwč:u Uťc tčxžkéhoaneb nemožné:
bo nrbo silného, ǧako fmrt grst mocné geho
mčlowúnj. Q kéž mčlowúnj Twé srdre mé za:
hťjwčx a zprawnge lak, aby giž Twčx wůle
byla man wůlj, a aby tělo mé newždorowalo
wjre zčxkonňm Twým, neboť kdož žnč: zúkon
Twůg a zachowč:wú ho, ten gest, kterýž tč mi:
lnge. J prosjm o to skrze Pcina nasseho Je:
žjsse Krčsta. lern.
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„ Tentýž den:

Žlloot slo. Pafchala Bnhlona,
pasáka.

Paschalčš, přjgmjm Baylon, narodil fe
w mřstečkUYraǧonském Torre Formosa (Her:
mosa) rokU 1540. Geho otec Martťn Baylon
a matfa Jsabella, rozenú JUbéra, lidé boha:
bognj wychowúwalč pacholjka welmi pečlčwě,
wssak pro chdobU do sskoly ho posjlalč ne5
mohsse k pasenj brawů ho odhodlalč. Pascha:
lčš, genžby bnl od srdce rúd čjstč a psčxtč Uměl,
zaopatřil se kdeš gakaUsi knčhaU a na pastwU
š sebaU gč bera každébo mimogdáchho prosil,
abyj ho pro Púna Boha pjfmena žnčxtča čjž
stč Uččk. Gfa pacholjkeem wtioným a Učelčwým,

bržcr se tomU naUčil, po čem toliko taUžčla
dUsse geho. Qd té doby čjral welmč pilně,
ale knťhy toliko núbožné a swaté. oRepobož:
ných a marných řečj warUg se: neboť welmč
profpjwagj k bezbožnostč a řeč gegčch gako rak
rozgjdú se.e:uw (ll. Tim. 2, 10.) Z tohoto spa:
sitelnéldo črenj naUččl se aUplnč powťnnostrm
křefťanským č prostředkům k dokonalosti wedaU:
cjm. Modlčtba o milost Božj a rozgjmúnj
swatci staly fe mU texď prúcj neysladssj a neyx

mčlegssj. Proto Uehrúl enikdč: anč nržertowal
8 ostalnjmi pafécky, a co oni hrňlč a se smč:lč,
modlčl se on hodinfy k blahoslawené pannč Marčč
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anrb giné modlťtby, a xgiž tenkráte wedl žiwot
tak swatý, a we wssem gednňnj tak Usedlý ro:
zům dúwal Ua gewo, že se spolupasúkům co
do jmrawů a obcowčenj angclem býtč zdúl.
Zwlússtč wychwalUge fe na nčm neobyčcgnú
mibožnost k Panně Mariť, nebo Ueyraděgč oú:
súwal we loůkoťj gcdné kapličky, rodičce Božj
zaswěcené. Yby mU nifdý newypadla z pa:
mčti Matka mčlostť, wydlabal si na swé holi
pastýřské křjž a obraz Panny neposskwrnčné.
Kdykoli se modlil, žarazťl hůl do žemč a Uo:
klekna š ncywčtssj wraucnostj city swé wyléwal,
a gako by žiwň pčxed njm stcila, frdrčnř ď nj
rozmlamoal. We wssem tom nemčl žňdného
giného Učitrle mimo Bol,řa. “Bůh osxnčcrdwal
milostj swau rozum geho a w srdci obeň lčxsley
rožnčcowal, Bůh woučowal ho maUdrosti fwé
a noby geho Uwúdčl Ua steku rtnostč; i mohl
tedy Paschalťš fmčle o sobč ťjci: :aBlahosla:
wený gesť ten člowčk, kseréhožby ty wpcwiččl,
Hospodine, a zúkonu swémU ǧeg wyUčil.a
(Zalm 93, 12.) Wyklňdeinj (znúmost) řečj
twýcld (Bože) oswěcugr: a rozUmnost dúwčc
maličkým. Q gak milUgi zúkon twůg Hospo:
dťne? celý den on gest mé přemýsslowňnj. Nad
starce opatrnčgssj gsem, nebo přťkúzanj Twých
gfem hledal. Z přikúžanj twých rožumnosti gfem
nabyl, protož ncnúwčdjm wsseliké cesty nepra:
wosii. Powjdali mťébezbožnjci běxsnč: ale ne
gako zčxkon lwčlg. Poljkli mť hřjssnjci osidla,
ale gú od přikúšanj twých neodwracjm se. Dč:
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řčctwjm dosčxhl gsem swědectwj twých Ua wčky:
neboť gsaU plésúnj srdce mého. Mlúdeneček
gfem gú a opowržrný: wssak na sprawedlnostč
twé gsem nezapomnčl. Pokog mnohý magj ti,
kteřjž miquj zúkon twůg a ncmagj žúdné U:
rčxžry.a čZalm. 118, 130. 97. loo. 104. 85.
110. 111. 141. 165.)

Sw. Paschališ dospěw pončknď dal se
za pasčxlea k gakémusi měssťanU, gcnž se gme:
nowal,Martčn Garzčaš, muži to poctťwému a
rozssafnému, U nčhož si w krútkém čase přjgmj
dswatého pastýseee si wyzjskal. Bylť ale také
zrcadlrm prawé ctnosti. Nikdo ho nrslyssel
kljtč a lbčUť ani řeči neslnssné a daremné mlu:
witi, což U pastýřů wčc obočegnú; Uikdo ho
také nrwidčl mrzntého a netrpčliwěho, nikdo
konečnč nrsblédal, že by snad něleomn křide
aneb bezor.iwj udčxlal, někoho ossidťl aneb ne:
sprawedlnostč se dopustil. To ale widělť rossickni,
že kdwž dobytek geho Učkomu i neynepatrnčgssj
sskodn Uččnťl, že on to wždy swčdomčtč ze swé
mzdy nahražowal, že pomčchal w čaš žnj zdar:
ma hospodčxixům, grgťchž pole š pasiwčssťaty
mezowaly, aby naprawil, fdyby snad ǧim do:
bytek brz gcho wčdomj byl usskodťl; ano ť to
fe čte, že Urchtčl kožy pňsatč z té grdčné přj:
činy, pončwadž gsau tčxkawéa bngné a snadno
bližnjmn w osenj ancb ginčxk sskoditi mohau,
a že kdož grdnau ssafúř ho posjlal, aby w rizj
winici bro„;en Utrbl,že odpowčdčl: dradčgč že se
na knsw roztrhati nrchú, nežby fe toho dopU:

0
ZčmotýSwatocd u. .
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stčl!(( Q kéžbo U nňš také tak welčkčx sprawe:
dlnost se nachčxzela, kéžby také nčxm nčkdň ž
pamčti newypadalo: že Hosoodčn protiwj se
wsseliké nesprawedlnosti (5. Mogž. 25, 16.)
a že nesetrwagj nesprawedlčwj před oččma ge:
ho. (Zalm 5, 6.)

Wsse toto když Upřjmnau myslj Uwúžjme,
nebUde nčlm diwno, že Paschalťš wssemU lčdu
bol mťlý, že si ho malj a welčcj nad mer
wcižčlč, rč:dč U nčho dlelč a pozorně ho poslau:
chali, když ohniwaU wýmluwnostj mlUwčl o
BohU, o krčxse ctnosti aneb o mrzkostč břjchU.
Mnozj dospčlj a Usedlj lidé slyssjce mlč:dence
tak mlnchjbo rončlť wřelé slzy a ťečč geho
ochotnaU myslj do Utroby swé skládalť.

Rad gčné mčlowal poctiwého a sprawe:
dliwého, na dussč i na tčle ččstého, přjwětiwého
a bohabogného mlúdence hospodéať geho, gme:
nowaný giž Martčn Garzčaš, a proto č gedč:
naU dcerU swaU i še wssjm zbožjm mu za
manželku dčxwal. Pokussenj bylo welčkě pro
mlčddence chUdého, ale na Paschala tak stkwřlě
ponawrženj žúdachho aUččnku; nebo č nemělo
lťbUǧe si w chUdobě, podčkowal se srdečně ža
nezaslaUženaU láskU a odpowčdčl: že nebažj
po zbožj pozrmském, ano že wssj nčxklonnostč
k nčmU se zbawčtč chce, a proto že nčkam do klú:
sslera wsťaupiti aUmysl mú. Tento aumysl co
neydřjwe w skUtek Uwésti, zdčxlo se mU teď
potřébau newyhnmelnau; neboť si nrmohl ta:
gčtč, že pokud mešč lčdmi obcowatč bUde, š
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mnohými pťekčxžkami se setkú, od nichž na ce:
stč k dokonalosti welčce zadržowčm bUde. J
modlťl se lelxy, aby ho Bůh milostj swaU o:
swjtil, a Ukčlzal gemU, coby činťtč a kamby se
obrčxtit mčl. J Ukčuzúno mU we snčxch widě:
nj, aby do zňkona Frantisskúnského wstaUpil.
Z onUstťl tedy slUžbU, a wydal se na cestU
do Balencie, kdež w okolj mťstečka Montišfor:
tiš stčxl Frantťsskčxnský klňsster, w Loritč řečený.
Zde se opčt do služby dal za pastýře, a wedl
wsseligak tnhý a přjkrý žiwot, Chodťl UeUstúe
le boš i přcš wrchy a po cestúch drsnatých;
nosil oděw sprostý a chatrny, nélpodobný klěx:
ssternij odčwU, a prowazem se přepasowal;
w čaš postnj nepožjwal mimo chléb a wodu
ginébo pokrmU, a ginak gesstě se kúl. J tU
newysslo z úst geho nikdci marné aneb daremné
slowo. Když nčco chtěl lwrditi aneb zapjrati,
řjkal gen: xSkUtečně tak lomU gest,e aneb:
:Renj tomU tak;(c a xkdyž ťean w prawdě
gest tomU lak aneb gčnak, ani nežertUgi anť
neth.e Byl anhlawnjm nepřjtelem wssj zahňl:
ky, kterčxžto gest, počútkem wssebo zlého a proto
wsse, co dčlati měl, děléxwal w Určitý čaš. Čč:
stotU swau střežil tak brdliwě, že gi po cclý
čaš žiwota neposskwrnil, a lělesnčmU hmltj,
kterébož, gak sčlm řjkčxwal, prost nebyl, nťkdč:
wzniku nedal. Proto mrskčlwal se tak dlaUho,
až wssecken oheň w sobě UdUsil, proto také ne:
mťlowal žčxdné společnosti, zwlňssť dlšdyžw nich
ženské se nachúzely, ano když gedenkrčxte od ge:

28
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dnoho saUseda pozwčm byl š tjm doloženjm, že
pro wyraženj weselau djwku powolú, odpowč:
dčl: xže Učinjli to, že on gč i 8 hospodářem ď
domu wyžene.e:

Tuto tak sslechetnan a čistau mysl ožťwo:
wal Paschalťš častými modlčtbami a časřým
přťgjmúnjm welebné fwčltosťi oltúřnj, w njž i
útěchyxhledal w protčwrnstwj č sjly proti po:
kUssenj. By laUze a žčxdosti swé neUsťč:le do
kosťela a kU stolu Púnč ho tč:hnaucj gak gen
možno wyhowěl, pčlsúwal nepraděgi w okolj a
až při samé zdi klússtera; a když se to čťnčtč
Uedalo, mUsila opčt hůl pastýřskú slaUžiti za
kostel a za oltúř. W takowé dobč dčcwal wždy
dobrý pozor na zwončnj w klčxssteře,aby ne:
moha osobně, aspoň dUchowně slaUžbúm Bo:
žjm přjtomen byl. Nosil také ansťéclr kalen:
dúř přč sobč, a wyrozmněw, gaký fwčxtek gest,
wzbuzowal spolUpastýře k modlitbám a kU patťjcj
nčebožnosti: Qstatnč ač sčxm chUdý byl, pomo:
hal rád každémU blčžnij a z chUdoby swé
Udělonšal almužny potřebným.

Ctyry léta strčxwťl Paschalťš we wůkolj
klňsstera Loretanského. Mrzi tjm roznesla se
powčst o geho swatém obcowčmj po crlé kragť:
ně a zgednala mU přjstUp do klússtera. J wzal
tedy na febe rokU 1561. odč!w žčxkona sw.
Franlčsska.

Když se mnichem stal, nrdč: se wyprawťti
8 gakaU horlčwostj fe snažčl wssecky zéckony klú:
sstrrnj wykonúwali a wesskerý žťwot zdokona:
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litť, uemiž možnú Urěiti, kterčl ctnost se do Učho
we wčtssj mjťe nachúzela, anť pokora, posluss:
nost, mrtwenj, ččsťota, milofrdenstwj, nčxbožnost,
zapjrúnj sebe, počestnost w mrawech, lčxska k
chUdobč, rrpťliwost, žťwň wjra, pewnú nadčge,
wraucj lčxska, setrwalost w modlitbě a wssecky
ostatnj ctnosťi w stegně mjře U Učho wlňdly.
Ku mrtwenj, žcikonem předepsanému přťdčxwal
gessrč giné, zwlcisscč o fwčlrcjch mučrdl:ljků Pú:
Uč. TU se mrskňwal až do krwe, aby po:
dobným gťm se stas; fdyž se mu ase přťkazo:
walo, aby kagjcj horliwost zmjrnil: ť hned xš sy:
nowskau sprostnostj Uposlechl. Geho pokrm zěc:
ležcl gen z chléba a pil gen wodU, bedra přepčx:
sčewal drsným pcifem anebo řetězem; gcho ložc
byla holú země aneb holé prkno, podhlawnička
ale kamen anebo dťewo. Před půlnocj spčl:
wal obyěegUč 2 neb Z hodiny, pak ale až do
rčma na modlirbňch rrwňwal, a to š takowaU
wraUcnostj, že ho brarřj často U wytrženj po
mnoho hodin naléžali. Přč modlirbúch wssale
nebýwal auzkostliw, an gednomu bratrU, stúle
gedna a tatéž slowa w modlitbč opčtugjcj:
mu z búznč žr snad dosť horliwť nebyl gc pro:
nesl, prawťl: dNeččň loho budaucnč; tjm U:
rč:žj sr Bůh a nepijteli se dčlwú přjlržťrost, abU
dussi aUzkostlčwaU wssrlčgak mohl mUččsi. ?luz:
kostliwosť gsau blrchy na swčdomj, kreréž ge
marau a Umdléwagj, dussč pak od Boha od:
trbugj a o pokog wnirřnj pťiprawugj, rjm oheň
lčxsky hasnr a wssemu zlémn dUchoijmu brčx:
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ny fe otwjragjpc Neyswětčgssj swňtost olrčxřnj,
UmUčenj Púnč, xžalosřťa radostl rodičky Božj,
búwaly neyobyčegnčgssjm předxnčtrm geho roz:
gjmúnj. Rťkdč: nessrl kprúcč, lečby se byl prwé
o pomoc Božj pomodlčl, a pracowal wždy i
při neywťtssjm parml š odkrytaU hlawaU,
modlil fe pťi každé drňci tak nazwané stťelné
modlťtby, chodil w zčmě w lrtř boš, a nosil
gen gedčný a to naneywenš chatrnú odčw.
Býwal wždy wefelé mysli, wždy tichý ap laska:
wý; gen když chwúlen byl zafmUssila fe twčxř
geho, ale když bydl haněn a tuoen, a když se
mU lňlo a zfpjlalo, welťce se těssjwal. Prč:ce
také neyobtjžněgssj a neymrzměgssj býwaly mu
Ueymťlegssxmi. Nic neodmlauwage nefl gednaU
na rozkaz Prodčncialůw do Pařjže list na Ge:

u Uerala řčxdu, ačkoli wědčl, že od kacjťů w ze:
mi francanžskč weliké protiwenstwj fnússeti musj,
ano i do nebezpečenstwj žiwola Upadne; rož
se i stalo, neb welmč nesslechetnč š njm naklč::
dalč a tak wrlčce grg Ubilť, že až do smrti toho
bolestnéx znňmky podržel. uo O čistotu swčdomj
fwého pččowal co neybedlčwěgť, a wsseho dřjchu
se wystřjhal, ano č před stjnem hřjchU che se
na pozoru měl, nržlč gťnj lidé pťrd wrlikými
a ohawnými pokléskn.

S podobnan horčlwostj wynasnažowal se
Pafchalčš, gakkoli knčzem nelml, naprawťti a
Uwéstč na cestu foafrm každédo bližnjdo; a w
tom tak byl zbčxblýa mťlost Božj tak diwnč
še slowy geho na gednoho každého půso:
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bťla že i ti neyzatwrzelegssj hťjssnjci fe obra:
celi na prawaU cestu, když Paschalťš ge napo:
menUl. Tak k. p. nechtřl na žčldný zpňsob
Martčn Krespo, mčssťan, Montišforlť wrahům
otce fwého odestčlť alsmjťčtč se. Whnasnaže:
nj ,téměť celé obce nebylo š .to, horach do
pomstč mysli geho Utťfsiti. TU pogalť ho na
welký pútek nčktrřj znúmj a do kostela postawčlč,
dnchowenstwo wesskeré mlUwilo mu do dUsse,
leč bez prospěchU. TU ho Ugal za rUkU Pascha:
lťš a z kostela wywed, přjwčtčwě a laskawč ho
napomjnalx řka : ))Bratře, odpusi pro lč:skuBožj;
a wťz tUto tagemstwj umučenj Péeně wykončx:
watč.c Y ta krčetkú a sorostčx slowa obměkččla
zatwrzčlé frdce téhož muže, že odestčl wrabům
otcowým a Upřjmč š nťmť se smjřčl. Tako:
wých pťjkladů mohloby se mnoho uwéstť.

Welmč wraucně modljwal fe Paschalčš
také ža kazatele, Bůh aby ge ofwjtitč a slowům
gegťch požehnatč rúčil; také gčm radjwal, aby
kúzanj swú pracugjce raděgč che rožǧjmali a
se modlčlť než w knčbúch se přebjrali, a we:
lice se na to znal, každélw na powinnosti Upo:
menauti a k dokonalému obcowúnj powzbudčtč.
Geho swaté obcowčmj a maUdrost č roznmnost
byly wůbec zneimy; protož laké do rozlččných
klússtrrů byl posjlčm, aby w nčch slowem skutkem,
zúkonům klčlssternjm wyučowal, w čemž se tak
dobťe žnal, že ěastěgč zprúwU kléxssrera w nrpřj:
tomnostť nředstawcných na se wzjlť mUsil. Pro:
hlédal také wnčlťnostč a tagnostč srdcj lčdských
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a mnohého tjm od zlčho aUmUslU odwrátčl a
na dobran cestn uwedl a nmoheho pred nebcz:
pečcUstwjm a hřxchem whstrahl. Bůh skrz nčho
i giné mnohé zazrako Uččnil.

Gcho neymťlcgssj průpowjdkaU a hlawnj
zasadau wesskerého geho fmýsslch a gednanj
byla núsledUgjcjslowa: oČlowčk mufj mjti
k BohU srdce poslnssného djtčtc; ku
bljžnjmn srdce matky; ak sobě srdce
přjsného saudce.((

Poslednj léta fwého žiwota strúwťl témčť
wssccky nocč w kostelc, Ucustéxle rodičku Božj
wšýwage, abh za nčho orodowala, aby poleUd
žiw budc, hřjchn fe Uchrěmil. dež doscihl
52 rokU, nebrzpečně sc roznemohl w klčxssteťe
Billa:Ncalo. Přcdzwjdal smrt swau, a kdož
bo lékaťť Ugistťlť, žc se nřpozdrawj, wygasnila
se twúř geho: dNikdéc,e prawil, xtak wesclčho
nčxwěsstj gsem nedostal.e Mczi tjm zhorssila se
Uemoc Wssicknť bralřč č množj gťnj lťdé Ua
wsstjwili bo, laučjce se š Ujm, i o požehminj
prosjce QU žchnal gcdnoho každčho a k gedno
mu každémn krčxtkú a přčmčcha slowa pro
mluwčl. Potom přťgal swátostč š ncobyčegnaU
wraUcnostj a skraUsserstj, a když reino zawjtal
božj hod sxoatodussnj, nahljžcl, že hodťnka grho
Uřčssla. TU se těxzal častčgč, zdalč ǧťž se welkčl

Msse swatň započala; Uačež, když fc UlU ko:
nrčnč přčswčdčilo, zagiskřila se twčxř radosřj.
Upťal očč Ua křjž, wzal růžrnec do rUfy, dal
se swčccUaU wodaU pofropčti, a když byťo po:
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zdwjhowúnj, zwolal welčkým hlasem: :Ježjsss,
Zežjssi!a a požehnaw se uo skonal dne 17
kwčtna, rokU 1592

Tčlo swaté zůstalo po celý čaš ohebné,
a kdpž po 8 měsjcjch bylo wyzdwiženo šhle:
dalo fe neporUssené, ačkolč nehasseným wč:pnem
bhlo zasypano U geho hrobU stalo se welké
množstwj zazraleu, protož geg sw otec Nle:an
der flll rokU 1690 slawně do rady swatých
postawiti přikňžal

Nozgjmčxnj.

Nadobyčegnú byla nčxbožnostsw. Pafchala
kUpneyswětčgssj swútostť oltúčnj, tak že o neye,
swčtčgssj swútosti Ueyradčgč pťemýsslel a ťU
slolU Peinč 8 neywětssj dnchlťwostj a š wraUr:
nostj neyhlnbssj chodil. Q proč pak ty, kře:
sťanskú dusse, proč pak ty tak lčknawčl gsi a
tak zřjdka kdy ku siolU Pčmč pťistnpugeš? proč
gest srdre twé tak stUrxené, kdx,nžpožjwčxš téhož
chleba nebeského, pokrmu angelského? Widjš!o
chléb wezdegssj se staraš dnem a nocj, pracU:
geš až do Umdlenj, nasazugeš zdrawj i žiwot
ale o chléb nebeský nedbaš otewřč pak Ussčsrdce
swého, slyš Krčsta wolagjrjho: yPogďte ke
mne wssčcknť, kteřjž pracugete a obtjženč gste, a
gčl občerstwjm wčxš! Gčx gsem pastýř dobrý,
kterýž gsem dUssč swaU paložčl za owce swé,
a pafu ge na neysladssz pastwč žčwota, t. g.
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tělem a krwj swaU. Gň připrawčl hostinU we:
lťkau, abych okčxzal bohatskwj a moc krčxlowstwj
swého. Pogďte medle a ǧezte chléb můg a
pite wjno mé, ktrréž gsrm připrawil wúm, ne:
boť rozkossno mi gest obcowatč š syny lčdskýmč.
Pogďte, ǧěx wúš Učinjm aUčastny milosti a
slč:wy fwé; gú š weimi šdřljm zbožj swé, a
dčxm wčxm krč:lowstwj nebeské, neboť wěrným
gsem přjtelem, Upřjmným gsrm bratrem. Gú
gsem chléb žiwota, a kdož gjsti bUdc z chléba
tohoto, žčw bude na wěky, a kdo nebnde ǧjstč
tčla Syna člowěka a pjti geho krwe, nebudr
mjtč žčwota w sobě; a když žiwot swůg za
tebe ǧsem položťl a tělo swé za pokrm a krew
swaU za nč:poǧ lobč dúwčxm, rož gest, gessto
bych neučinil pro tebe? PotřrbUgešli maUdro:
stť a Umněnj, žňdey ode mne, a dčmU bUdaU
tobčx, nebo we mnř gsaU Uoklaoowé maUdrostť
a Umnčnj skryti; chrešli důstoqenstwj a bohat:
stwj? můg ǧrst okreš swěra a nlnost grho, U
mne gest rada, U mne opatrnost, U mnr sjla.
Chreš mjtč zdrawj a žiwot: brš mé wůle nčc
se nedřǧe, gú přikangi moři a wčtrům č
wssem žiwlům, ode mne pocházj žčwot č smrt,
zdrawj ť nemoci, w rUce mé ǧfaU wssecky kon:
činw swěta, darmo tyto wěci ǧťnde bledčxš, ke
mnč sr obrať a gú deim, čehož potřebugrš. uu
Protož člowěěe, kdokoli gsi a zdr časnč a pak
wččnč žčw býtč chceš, zkansseǧ sč:m sebr, očťst

swč!domj swé, a gez pak z tohoto cbleba a
z leallcha pj, nedo alťdožǧj a pjge nehodnč, odfau:
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zenj sobť gj a pjge, nerozsUnge tťlo Pčmť.
(l. Kor. 11,)

Yni,ž gesť gčný narod tak welčký, kterýžby
měl bohy k sobč přibližngjcj se, gafo BUh
náš prjtomen gcst wsscm prosb(xm nassjm (5.
Mogž 4 7.)

Pogďte, klaněgme se a padenme pčed njm
č plačme pťed Hospodčnem, kterýž nao Uččnil.
(Žalm 94, 6)

Tedy rekl Ježjš lee dwancicti: Zdaliž i
wn chcete odegjti? J odpowčdčl gemU Šimon
Petr: Pane, kekomU půgdeme ? a ty slowa wčč:
ného žiwota múš, a my gfme Uwčřčlča pošnali,
že gsi to KristUš,Syn Božj. (Zan. 6, 68 u 70.)

Gée gako pěstaUn Effraimňw, nosil gskm ge
Ua ramenč:ch swých, a newčdčli, žr gsem gú ge
Uzdrawowal. Syny gsem whchowal a wywýssil,
onť pak Uohrdli mnaU. (Zš. 1, 2.)

Modlitba.

Q Božr, který si sw. Paschala oťepodiw:
nau lécskaU k neyfwětčgssj swútosti oltúřnj na:

dčel,aačiž, prosjme, núm ta:é tU milost propůg7
čiti, abychom U stolu Twebo oné dokonalosti
nabýwalč, kteréž se swatý slUha twůg aUčasteU
stúwal. Skrze Pčma nasseho J. K. Ymrn.

Dneš se také swětj swatek: W Neaooli sw panno a
mučedmce Neslitutp; w Nowčodunum ( etou) sw mucednjku:
Heraklm Pawla Monerka YqUilčna;w Cdalcedone s.w Solo
chona, Pamfalona, Pamsamem mucednifu; w Ylerandrtt sw
Bdrlana letora Basilla a Sllwana mncednij; we Wtrc
burǧUsw Brunoua bistuda a m g w
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18.

Žiwot fw. Wenancia.

Q sw. Wrnancčowť .nrwjme mťmo gméno
skoro nťčrhož, anř so, xcož se o nčm pjsse, na
něho se nčkolťwčk nehodj, gelťkož wzato gest ze
žťwota sw. Nǧapčta MUčednjka, grhož swčxtek
fr dne 18. Srpna sxýělj. (Q sw. Wenancčowť
pjsse Pohoťelý dlr smysslrné leǧendy dobře.)

Tentýž den:

Ziwot sw. Theodota Nnchranfkeho
a swatých pmmen Teknfh, Nlešandrd,
Klandie, Fainh, EUfrasie,Matronh,

JUlitty neb JUlie.

TheodotUš pochúželz Nncyry w Ǧalac.
Gčž w autlém dčtčnstwj od swalě panny Te:
kay na ccstu spafrnj Uweden, od řé doby wedl
žčwot wrlmč dokonqlý a swatý, tak že gťným
mohl mťstrem a Uččtelem býtť Nelibowal si,
wyprange núm o Uěm Nčluš očťrý wssech
wčrj těch swčdek, nelčbowal si w marných rož:
kossjch, anť neslanžčl mrzkým núrUžčwosicm, alr
ždrželčwost wywolťl si za sstjt clnostť, Umrtwo:
wal tčlrsnosl posty, bugnost koťil stčjdmostj a
lakomost sstědrotaU k chUdým. Dosaihna let

mUžských pogal manželku a stal sr hospodským,
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a to grdťné z toho ohledU, aby tjm snúze aby
mnoho dobrého pro spasenj lčdské ččnitťmohl. W
této žčwnostč gťnčxkwelmi nebežpečné eUkéczalyse we:
sskerč ctnostč geho Ueystkwělegssjm w swčtle. Hoře
lúskean k Bouhn, hledčl saké každého přjcho:
zjho do domn swého Bohu zjfkatť. Mnohé
kťesťany, kteřjž na drai“hn hřjchU žablandčlč
Uwedl, napomjnúnjm a modlčtbamč swýmč na
cestunpokčmj muohé pohany a žčdy obrčxtčl,
na wjrn, ktrťjž napolom statnč nrykrutřgssj mUky
podstanpčlč. U nčho nachčxzeli nUznj lafkawaU
podporU, U pronúsledowčmj pro wer pťjwčtč:
roé přjstřrssj, malomyslnj a klefaquj sjlu a
zmnžťlosť, chosxj, a nemoch pak nčchlé a neočekč::
wémé uzdrawenj. Prst a mťlost Božj byly 8
Ujm wčdčtedlnč.

W tom wynesl cjsať Dťoklecťan swé krU:
té a nemilosrdné zěckonyprotč křesťanům azprčxwu
kragčny Ǧalatské, kdež Yncyra gest hlawnjm
mčstem, odewždal gakémUsi mUžč gménrm The:
oteknnš, slčbngjcij, žr w krútkém čase wssecky
kťesťany buď k púdu pťčwrdr, bUď zahladj. Dřjw
než nepoťčxdný, prostopússný a krwežjšniwý Ulernt:
njk tento k meži Galacče doražčl, rožtrubowali
gčž pťedrslanj poslowé geho bohaprúzdné, brůzy:
plné zč:mčry a rozkazp. Kčrsťané rozprchli se
nazche ankrýwalč sr w lesich,w boreich a gefky:
njch; kdrž wedlč žčwot krnssný. Pohané se rado:
wali z toho nad mer, drali se do domů,
laupťlč, kdrž co bylo, a Uikdo se gčm obořiti
nesmčl, aby za zbognjka nebyl Udč:n. W frút:
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ce rozmohlo se drotiwenstwj; žúdný kťesian ne:
smčl se giž weťegně okúzati; gemU nezbýwalo
než wolčtč neykrutěgssj muky a smrt aneb od:
padnaUtj od wjry. Strassný byl staw cjrkwe,
podobagjéj se loďcc na wzteklém mořč zmjtané;
kostelowé byly prúzdny, duchowenstwo rozplax,
ssčno; Uikde nebylo gistého autočisstě, wssude
chudoba a hlad, wssechnh sslechernépanj a panny
wlňčely se od newúzané chasy nestpdatč po Ulicjch;
wzncssenčgssj lčdé úpělč w žalčxřjch, uesčjslnj
byli odpraweni, wssUde panowalax nedůwěra,
wssade zrčlda.

W této pak hrůžné dobč byl zdopusstčnj
Božjho grdiný Theodotůw dům od powssechné
pohromy Uchowún, ačkolč Theodotuš bedliwč
se o wjru a dobro wyznawačů Ugjmal a ochot:
ně beze strachn přjstťessj duciwal. Ba i Uwěz:
nčné často nawsstěwowal, Usmrrcné pochowúwal,
neboge se smrti, giž každý okUsiti mčl, kdož se
mrtwoly swatých Ukrýti opowčxžil, aby drawčx
zwěř a nebo psi ge nesežrali. W geho domč
slawily se také služby Božj, a pončwadž The:
otekonuš w ďúbelské swé bezbožnostč nařjdil, aby
wsselčkci posrawa a zwlčxsstč chléb a wjno dťjwe
Uežby přčssťo na prodeg od modlč:čstých knčžj
se swčtila, bylčby zagisté křesťané do welikého
rozpaku přissli, kdyby Theodotuš wěci ty pťed:
zwjdage, dřjwe nebyl neposskwrnčnč potrawy
nakaupťl, tak že leď Bohu občt ěčstaU a ne:
posskwrněnau pťčnčxssetii 8 dobrým swčdomjm
od něho kaupené potrawy požjwatč mohli. Tak
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stala se hospoda geho autoččsstčm pro wssecky,
w hrůzném tom wlnobitj zmjsané křesťanh.
Hospoda byla gim kostelem, přjstressjm a ol:
tňřem, na kterémž nrkrwawan obět BohU
přčnňsselť, Theodotuš ale, hospodstú, wyna:
snažowal se wssechnřm wssecko býlč, cborémU
léfařem, hladowému žiwčrelem, po spasenj tau:
žjcjmu Uččtelem,č utěssčtelem a podporaU, muče:
dlnjkům powzbuzowatelem, a po smrti gegich
hrobnjkem.

Téhož čan byl Biktor, Theodolůw přjtel,
na saud postawen, neboť pobansstj kněžj geg
wčnilť,že prý se bohyni Dianč rauhal. Pohané
nessetixili ani aulčsných řečj ani slibů, ani po:
hrůžek, aby ho přemluwili, aby bohům obě:
towal. Theodotuš ssel .času nočnjho k přjtelč
do wězenj a tčmčto slowy ho k stčxlostč wzbu:
zowal: :Křesťané o nic giného starati se ne:
magj, než o žiwot čistý, o obrowčmj neauhoné
a mysl we wjře Utwrzrnau rnuu poklady to,
kteréž po řjdku a ztěžka sr dobýwagj a múlo
kdo ge (w drženj) mú. Nedbey, prosim tč, na
zhaubné a brzbožné řeči, ktrrýmčž na tř nečistj
pohané doréxžrgj a nrposlaUchey gegčch rady,
abyš núš opUstiw k nčm pi:estaupil, a chlčpnostj
před ččstotau, nesprawedlnostč psxed sprawedlno:

stj, bežbožnosti před zbožnostj předUost dal. Ne:
ččň toho Bčktorr, nrččň toho. Nč wrlťké tčch

bežbožnjků slťbo gsau a lňkawé, psxedc w gistaU
zkúzu Uwrbugj. Což neoklamali podobnýmč sliby
zrňdného Jidcisse? Prospčlo mu co, že dostal
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30 stťjbrných? Wždyť za nč kaUpen hřbitow
pro cizince, on sélm ale se občsil, zjskaw tedy
za penjže gonm prowaz. Nročekčxwey od
zlých nťc dobrého: sliby gegich wed„aU grn k
wččné smrlč.eu Tato a podobnú slowa po:
wzbudila Bčktora k zmužčlostč, tak že wssrcko
mUky srdnatě přesťčxl,a giž na tom byl, wžjti
korUnu mUčednickaU an nčxhleod Ukrutného Theo:
tekna na rožmysslrnau lerútkaUchwjlleUpožcidal. J
hned pťrsťali katané od dčxlssjho muťrnj w do:
Umčnj, že od wjry odpadl. Qn ale skonal we
wčzenj na rčmy obdrženě; a geho spasenj zů:
sťalo w pochnbnosti. Bdětež a modlrte se, abyste
eresslč ro pokussenj. Duch zagčsté wúš hotow
grsř, ale tčlo Uemocno. (Mth. 26, 41.) deož
se domnjwá, že stogj, hlediž, aby nepadl.(( (l.
Kor. 10, 12)

W dčsných dobčlch pťčssrl gedenkrňte sw.
TheodlotUš do wsi MalUš, grn .Uěkolťk hodťn
od Nncyry wždúlené, a to prčawč w tu dobu,
kdož se požůstatky po sw Balensowi, grnž ohnčm
upéelen bol, do řrfy Halyš húzely. Wynesa ge ž
wody, ssrl po ťere Ua horU a přčssel do grdné
grskyně, wnjž nčkseřj bratťi se Ukrýwalt, kteréž
ne dlaUho před tjm š welčkým namčxhčmjm a
š welčkými aUlratami z wčzenj wyswobodil.
Nadost wespolmi byla wrlileú, když se žde šhle:
dalč. ThrodotUš zwal ge, abo š njm pogedli, č
také pro dUchownjho do wsi poslal, aby při:
gda požehnal pokrmh a pogedl 8 nimi, neboť
mčl ThrodotUš ten obyčrǧ, že giných pofrmů
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negjdal, leč dožehnaných. m Kéžbh nepřestň:
wal starý zwyk, poswčcený pťjkladem swatých
a zwlússtě přjkladem Kristowým ua modliti se
totťž pťed gjdlemj a po gjdle a pokrmy žehnari!
Wyslanj mužč potkali kněze, gměnem Fronto,
an se prúwě po modlťtbč polednj domů wracel.
Fronto pozd“rawil gťch a wida, že křesťané
gsaU, pozwal gich do domU swého a tU wypra:
wowal,že we snčxcb widčl dwa mUže gčm zcela
podobné, anť drahý poklad přinasseli. xaNUže,
doložil odewzyegte mi poklad.ce

Wyslanj mužowé odpowčdčli, že Theodo:
tUš mezč nťmi gest Bražssj nad wesskerý poklad;
teď ale prosilč aby Uwedl ge ke knčzi téhož mjsta.
Fronto dal se gčm teď znatč a gda š nimč
poljbčl Theodotai bratrj, a wzal ge k sobě do
domU. ThrodotUš to alc odřekl, an do Nn:
cyry pospjchal, aby bratřjm Utiskaným a stjsnč:
ným ku pomoci ořťspčl. Když tedy tU pogedli
prawťl TheodotUš, Usmjwage se, kU knčzč: wa
gak krňsné to mjsto pro pošůstatky swatých!
Proč nrstawjš zde žúdnaU kaplččkU?e::xNeyprw,
odpowčťčl knčz, musjme pozůstatky mjti. Zao:
patťjš:li ge, nebUdU še stawenjm kapličky pro:
dléwatť.e Po těch řečech prosil ho sw. Tbeodo:
tUš, aby še stawenjm neodklúdal, a siéchnUw
drstcn z rUky dal ho knězč, ťka: xHospodčn
bUď swčdkem mezť tebaU a mezi mnau, že brzo
pozůstatky obdržjš.c :Nato nawrútil se do
Yncyry, kdež wsse bylo wywrúceno, gako po
zemětťesenj. ,
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W témž městč bylo také sedm panen gato,
kterěž od dčlinstwj čisiotU naneyweyš milowaw:
sse, žťwot wedly neustúle neauhonný a doko
nalý. Gťž byly přestúly mnoho nútčsků pro
wer, an UkrUtUjkTheoteanš ge nčkolčkaszst:
lým mladjkům w moc wydal. Panny gčž
zletilé, wťdaUce se w rUkúch smilné a newúzané
chasy, pozdwihly očj a rUkaU swých k nebť a
modlili sr, řkaUce: :)Q Pane Zežjssi Kriste,
pokud bylo w nassj mocť, panenskaU čistorU
neporussenaU zachowari, wjš, gak bedliwč gsme
to činťlč, až na tento den. Teď ale magj
nesthdatj mladjci moc Uad těly nassimi.o: Co
se takto modlily, wzal neynestydarčgssj zmladjků
ThekaU mezi pannamť neystarssj na stranu,
ta ale obgala kolena geho aš slzamč promlUwťla:
:Gaký, snnn Užťteka gakaU rozkoš můžete na
tělech nassťch nalézatč, genž wčkem, posio, nemoc:
mi a mučenjm, gak widjš zhrocena gfaU?
Zagisté bude pro wčxš hanebno tčlo milowati
tak řka gťž mrtwé, gež w krúlce Uzřjte, an
ljtá zwčř a ptácč xge trhagj: nrboť gčž usaU:
zeno, že pohřbeny nebUdeme. Yno, wezmčle mjsto
nao Pana Ježjsse Čřrčsta,kterýž wam za to wel
kýmť mčlostmi odplatj. e Y roztrhssi zawog, Uka
zowala na ssedčny (byla giž che 70 let, ostatnj
ne mnoho mladssj) dMčg aspoň tyto ssedťnyw
Ucti wosti, řkaUc; dsnad maš také ty gčž fam
matkU ssediwaU. Ta bUdiž nassj orodownťcj,
Uechť pak žiwa aneb giž mrtwa. Nčml nessťa:
stnťcjm ponech slzy, ty ale wezmi nadčgť, že fe tj
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welké milosti od Pčma nasseho Ježjsse Krista
za podjl dostanaU. Naděge w něg nikoho
neklame.e Tato ťeč Uhasila nečistý oheň
mladjků, i dalť se do plécče a litugjce panen
odesslč.

Usinssaw, Throtekmaš, žr Uanny mrzkého
pohaněnj Ussly, welel gc Učinťtč knčžkami
bohwň Dčany a Mčnerwy, gegčchž modlh kaž:
doročně dle obhčegc w bljzkém gednom grzerU,
Umýwatč mčly. Prúwč byla wehkočnj siaw:
Uost, že modlh mýtč fe měly. Theoteknuš roz:
kňzal p,anny č hUed wywésti, a modlářský ren
obťad wykonécwati. Welebné panny dbyly tedy
nahé na wošy postaweny a š hudbaU přť ne:
smjrném šhonU lčdj k gezeru weženy, a za
nimť wozy š modlami a Theoteknuš.

Theodotuš boge se o panny, aby snad ze
ženské stydlťwosti w tak ljtém bogč neklesly,
modlčl se š Polychronsem, š přjbuzným Ten
kUsiným, a gesstč š Učktrrými křesťany w domě
Theocharida, od rčxna až do polrdne na žcmť
ležr, aby gčm Bůh sjln a wytrwčxnj dčxtč rú:
ťil. TU přissla Theocharidowa žena, zwěstU:
gjc, že panny ani sliby ani wýhrůžkamč nc:
mohlw šwedeny býti, že bjlúm rauchem a wčncem
knčžek Diančných a Minerwinúch opowrhly, a
že konečně na rozkaž Theotekna nčxramnými
kameny obtjženy do prohlannč gezera uwrženy
bhll)e TU wzléchl ThrodotUš radosině ruce
fwé k nebi, ťka: :oDčkUgi ti o Pane, že ne:
pohrdl gsi slžawaU modlitbau maU,e a až pod
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wrčer š Polychroniem da Theocharidem pťe:
meysslel, na gaký by způsob tčla swatých pa:
nen wytúhl. Grho rozpak wzrosťl gesstě che,
když na saumrak gistý mlúdenrc GlyceriUš to
nčlťoěsstj přčnesl, že Theoteknuš U gezera strčxže
rožstawil. Z wyssel k wečeru TheodotUš sčxm
gediný z domu Theocharťdowa a modlčl fe u
hrobu swatých (mučedlnjků Nncyrčmských) a pak
se nawrčxtil Theocharčdowč. Sotwa tu trochU
zdřjml žgewčla se mu Tekusa řkauc: xTh spjš,
Theodote synu, a nestaraš se o naš Nepa:
matUgeš sč gčž che na učenj, kteraž gsem ti
w mladj twém dawala, a mčmo očekawanj
twých rodčěů po cestč ctnosťč wodťla? Za žčwa
gsi mne nčkdčx nežanedbúwal, alebrž ctjwal co
matku; tcď ale co gsem Umře!la,r zapomčl gsi,
že mi až do smrtč slaužitč mčxš. Nenechč:wey,
prosim tě, nassčch tčl we wodach gezera za po
trawu rybam; neboť ža dwa dnť čeka také na
tebe tťchý bog J wstaň lehdy a gdč k grzeru,
měg se ale na požoru před zreidcem ee

Theodotuš procčtnuw wyprawowal pťč::
telům widěnj fwé,a wssčcknčfe modlčli a strčxže
grsstě u gezera stčxly, nemohlť nčc pťed se wžjtč.
Když wssak noc černú nastala, wžalč ostré srpy
k pťeřezčmj prowazů, gimč těla ku kamenům
oťiwčlzana byla, a wydalť se na cestuk gežeru.
Noc byla černéc, anť mčsjc anť hwčzdy neswjtčly.
Přčssedssek weřegnému poprawčssti žhrozilč se
welčce; tu wssak uslwsselčhlaš, an dj: Theodote,
gen dňwčrnč gdč dúle! Poznowu fe zhrozčw
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každý znamenal se sroatým křjžem, a č hUed
uzřeli l,la wýchodč gafný kťjž. Wx radostném
Užan padli na kolena a pomodliwsse se Ubjx
rali se dúle. Noc byla tak temná, že druh
drnha newčděl; déssť gen se lťl a po kluzké
cestě dč:le gjti brúnili. „J modlil se opčt, a
tu Ufcizalo se gťm swětlo cestU Ukazugjcj, č
dwa ctčhodnj stařečkowé zgewčlč fe a děli k
pocestm)m: dMěg důwčru, Theodotel Pěm
zapfal gméno twé mezť mučednxjky, a mod:
litby twé wyslyssel, zasjlané w Ulčači o wy:
nalezenj swatých těl. My gfme od nřho po:
slčmť, abychom tč přčgalč,a gfme tč, ktrréž otci
nazýwňte. Nž ořťgdešk gezrrU, nagdeš tam sw.
Sosandra w žbranč, a ten wystrassj stráže:
zrě:dce ale neměl si š sebau brčxti.

Při zčxžračném swčtle, přissli konečnč k
gezerU. Hrůznň baučxe a zǧewenj se rytjře, ž
gehož zbrauč a oděwu oheň srssel, žastrassily
tU stogjrj strčxžné wogsko, že do bljzkých chatrčj
se Uteflť. Nčlsilnčc baUře hnala pťčtom wodu ke

drnhémU ťxřebU,tak že sw. těla zůstala ležeti na
prosto. Toho okamženj použiwsse uťezali Thc:
odotUši towarpssowé prowazy, položili tčla na
swň howada, a pčinešssr ge ke kapli swatých
arciotců, tam na blj;kU ge pohřbčli. Tp panny
gmenomaly se Tekusa, Nlerandra, Fačne, Klau:
dča, Cufrasia, Matrona a ZUlčtta aneb JUlia.

Z rčma drUhého dne zbauřčlo se celé mě:
sto pro odnessenj swatých tčl, o čemž se powěst



670 Sw. Theodta oc.

rnchle roznesla, a kde fe gaký křesťan zastjhl,
byl bez messkčch k saUdU h“něcn a mUčene The:
odotuš chtčl se tU sčxm dobrowolnť postawiti,
aby ginúch Ussetřil, ale dratřj brčmilť mU w
tom. Mezč tjm odessel PolychroniUš w ssatech
srdlských do domU saUdnjho podjwati se, co
se wsse děge, a wssak poznčm a mUčeU, přčznal
sp, že Theodoluš tčla panen z gezera odnesl,
i takč kam ge pochowal. TU bhla č hned la
swatčx tťla wzata a špúlena. Teď ale i kťe:
siané se dowčdčli, žr Polychroniuš tjm zrúd:
cem gest, kterébož se TheodotUď stťjci měl.

Uslyssaw TheýdotUš o zreidč Polychroniowě
i o špčxlenj tčl swatých, laUčil se šbratřjmč, a
napomjual ge k wytrmčxnj na modlitbúch, abh
mU Bůh dopťcil korUny mUčedlnické. QU pak
ť sňm modlil se Ua hlaš, aby mU dopťčxl mUky
wssecky pťestčxti a cjrkwi aby pokoge Udělil.
Na to obegmUl gednoho každého zwlčxssťžčxdage,
abh tělo geho, mohlili by ge mjti, knčzi Fron:
towi ze wsi Maluš dali, když se prstenem pro:
Ukčxže. To domluwťw poznamenal seoswatým
křjžem a odessel srdcem szžilým na mjsto
zňpasnj. (Kěžbnchom my také důwěrnť se mod:
ljwali: wHospodčn, oschenj mé a spasenj mé,
kohož sc budu bč:ti. Hospodin ochrance žiwota
mého, kohož se bUdU sťrassiti. Když se přčbli:
žUgj na mne lčdé sskodlčwj, aby gedli tělo mé,
kteťjž sUžUgj mne, nepřňtelé mogi oni famť
zemdleli a padli. N protož byť se postawilč
proti mne wogensssj stanowé, Uebndeť sc bčUť
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srdre mě. Byť powstala proti mne wč:lka w
romť gú daufatč budu.t (Zalm 26, 1m4.)

Na cestč setkal se š dwěma mčssťany, do:
brýmč pťčesely, a ti doléhalč, aby se rychlým
aUrčkem zachowal, rgelčkož wesskerň obec na nčho
U wlčxdaře sočj. Qn wssak nrdbage na dobraU
wůlč lěch přútel, postamil se szžile a srdna:
te pťed saUdnau stolťci ra usmjwawau twč:ťj
mčťčl pťčprawená rozlččnč! mUččdla a gasný
žhlrd gewil odhodlanaU a statečnau mysl.

Uzřew Theotrkmlš, an takto beze strachU
pťed njm sťogj, sebral wesskeru wýmluwnost a
aulčsnost zdalčžby ho neswedl kU zapťenj ukřižo:
waného Krčsta. TU slčbowal mu wlč:dn nad
městem, neryšssj také důstognost w knězstwu
modloslužebném, přútelstwj rjsaťe, welťkě bohat:
stwj, rozsčchlé stútky a co gesstč ch. Lčd libo:
wal si w ťečech wlčxdařowých a Theodota za
tak wclčké sstčstj blahořeččl, radč, aby nepohrdal
takowch mčlostj.

TheodotUš odpowčdčl wlúdaťi w tento
smysl: :Pťede wssjmprosjm Púna mého, Jer
Krista, o kterémž ty š opowrženjm gako o
člowěku sprostém mlijš, za mčlost, abpch wúš
blUd z ohledu bohů wassčch mohl wywrč:lčtč
a Púna, mého Jezn Krista tagemstwj soasenj
krčnce wyložčtč. Neboť gest tťeba, abych fwaU
wjru w nčho teď slowy a skmky přede wssemi
swčdky Uk.izal. Co do činů bobů twých, haneb:
no o nčch mlUwitč, promlijm wssak předce
k zahanbenj wassemu. Ten, gehož wy Jupč:
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terem nazýwúte, a za boha neywyšssjho držjte,
tak daleko fe do ohawnosti k ženským a pacho:
latům szstil, zr on usécm. gediný wssrho zlého
počúrek a konec gest. Sčxm Waš búsnjk Qrerš
wyprawuge, že JUpťter otee swého SatUrna
žabil; fwau matkU Nheu za manželkn pogal,
š nj PersefonU zplodil, a tU také za mčlenku
mčl, že potom mčl takč sestrU JUnonU za manžel:
kU, a že Ypollo sestrU Diaml před oltč:řem w
DeloŽ žprznčl, a že nčxpodobnč zahořel Marš
k Benussč a WUklan k Mčnerwč, brarťi totiž
k festrčxm. Wčdjš medle wlúdaťi, gaké ohaw:
ňosťi fe do bohů wassich nalězagj? Wy ale
chlUbjte fe prostopússnostj bohů swých a nesty:
djte se klančtč se prznčrelům pacholat, cčzoložnj:
kůnl, trawičům; neboť to wsse búsnjci wassj
wyprawugj o bozjch wassiche :O mocnosřiPčxna
Uasseho Ježjsse Krčsta a o zxizracjch gcho a o
tagemstwj geho wtčlenj pťedpowjdali sice takč
Umoho prorocť a gťnj žbožnj lčdé, a wssak
nčkdo nefmj se hanbťti weřegnč o tom mluwťtč:
tU wsse gest ččstč, wsse počeftněud Qnť wypra:
wugj, že w plnosli čafů š nrbe šstaUpčw lidU fe
zgewčl, znamenj podčwné a neslýchané zňzrakh
na nemocných fonal, a lťd krúlowstwj .nebeského,
hodna činil. Zewrubnč psali tč proroci také
o geho wtělenj, o geho smrti a mUčenj i š
mrlwých wstčmj. Swědkowé toho gdaU Chal:
deowé a Maǧowé, zPerssanů nehmaudťegssj, kteřjž
bwězdaU wedenč čaš gcho narozenj dle tčla
požnali, nenprwnčxgssj poznawssr w nčm Boha
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co Bdohu dary pťinesli. Qn Učinil mnoho
a podčwných zňzraků. Nenprw zmčnil wodu
we wjno a dwčma chleby a dwěma rybama
nasytilš(dl)o lčdj na ansslť, slowem Uzdraroo:
wal nemocné a chodťl po moťi gako po pewné
zemč. Gehod wlúdn Uznala také přirozenost a
oheň; na geho rožkaz wstčxwalč mrtwj a od
narozenj slepj na xgeho slowo dostúwalč zrak,
chromj pak moc k chozenj a mrtwj gčž ětwrtý
den wsťalč knowémU žiwotn. N wssak kdo
gest što, wyprawitč dčwo a zč:zraky, gimčž se
prokúzal, že Bohem gest a ne anhým, obec:
ným člowěkcm.e TaU kečj stal se lid pohanský
gako bčsný. Knčžj trhali swč: rancha, rwalč si
wlafy a obyčegné koruny swé drrčlč na blawúch,
a zčrstUp rozbauťený ztčžowal si na wlúdaře,
že negednéa dle zúkonů š člowěkem, muka smrtč
hodným. W newwětssj rozččlenostč rozkčx;al tedy
Theoteknuš swatčho na skřipec natcihnautč, ba
we wzteklostč swé čjze stolčce skoččl, chtč wlastnj rU:
kaU ho mučťti. Nrž Theodotnš zůstal tčchý přč
wssem tom překotném přčprawowčmj neyukrut:
něgssjch mule, gakoby se ho to ani netýkalo.

Wsselikýmť nčxstrogi dalč fe teď do Tbeodoc
ta; natčxblť ho na skřčpec, rozrýwalč ml: boky
železnýmč čelčkami, lčlť neyostťegssj ocet na rčxny,
gež pak přčpalowalč ohnčm. Repřemožrný
bogownjk dal tějo swě ťatanům, wždy se střj:
dagjcjm, gakoby to cčzj tčlo bylo, anč přč ney:
menssjm bolrst znúri nedeiwage, neboť držcl sr
pewnč Pčxna nebeš č země. dež ale fmrad

29Ziwoly Snmnýchj ur
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od popňlenčho masaz bokU geho ucjtil, odwrňx
stčl noš trochne Qkamžitť šeskočil wlňdať še
saudné stolice domnjwage se, že giž mučcdlnjk
klesč:. Ten ale prawil k nčmu: deemyl fe,

o wlčedařť, žc chtčw smrad ze spňlených boků
swých noš gsem odwrútil; nařiď raděgť, aby
bčřcowcé twé rozkazy wykončrwaly; neboťxzna:
meněxm, žc hodnč nrdbalč gsaU. Wymysli nowé
mUky a nňstroge, byš kusil srdnatostx maU,
aneb raděgi pozncy Pěma Ježjsse Krčsta, genž
mť nomúh.i, pro něhož gú tebau pobrdúm co
otrokem neybjdněgssjm a cjsařem bezbožným,
opowrhngj: tafowč szžčlosti dodúwú mi Kristuš
Pém. Kdybyš byl mne pro zloččn gal, musil
bwch se búti; tak ale nebogjm se twých wýhrůx
žek, hotow gsa pro wjru KristowU wsse trpětč.
TU mU dal wlčxdař ťelist kamenjm rozbjli, a
zabo wytlaUcť, mUčrdnjk wssak odpowťdčl: ON
kdybyš mť gazyk a wssecky stroge k mlUwenj
(euxščma rolxi.š) wyřezal, Bůh slyssj pťedc
křesťanh i mlčjcj.((

Konečenř Umdleli katané mnčjcj, a tU roz:
kéxšal Theoreanš swatého do wězenj Uwésti
k bUdachmU faudu. Gda přeš núměstj, takto
wolal na mťssťany ze wssecl, stran se stxjhagjcj:
x:Wčzte wssčcknč,gak podťwnú grst moc Krťstowa,
a gakan těm, kteťjž pro něbo muky podsřnpuge,
propůgčuge mčlost, abychom wssecky tělesné bole:
sti přemčchalč. Ll takowé milostč propůgčuge
Pčm wssehomjra grdnomU každémU bez ohledu
na osobu, prostým, otrofúm, swobodUým, bar:



Kwčtcn. 67 5

barům.e A Ukazuge na fwé rčxno prawčl
dčxle: xZaslussno gest, aby wěřjcj w Krťsta
takowé občti gemu dčxwalč, gafau gčxpřinčxssjm,
anť dřjwe on pro gednoho každého z miď tak
trpčl.e Q nrzapomjneyme nikdč:na tato slowa,
wždyť č aposstol Púně Petr pjsse: :Kristuš
trpčl za náš, wčlm pozůstawiw přjflad,xabyste
núslcdowali sslrpčgj.grho.e (j. Prtr, 2, 21.)

Po pěti dnech kčxzal si Theoteknmš w sťřcd
na mjsťč powýsseném sťolicč saudnau postawitč
a swatého Theodota přiwésti. Newprwá skau:
ssel ho opčt lahodnýmť slowy a pohrůžkamť,
pak ho ale dal Ukrutně mučiti. Byl tedy opěl
na skřipec natažen, na to kčtzxalwlčldař rúny
sotwa zacelené železnými drčepy rožbleci;diti, na
žžhawých stťepčnčlch,až do wnťtřnosts wnikagjrjch,
ho wčxlrri, pak zaš na skřipec natčxhnauti. MUž
Božj snrsl to mufn š trpčliwostj Uedťrmožeuau.
Wida tedy wlčxdař,že nad njm nefwjtčzj, že nowé
muky newymyslj, a že tafé Umřlrlč pochooowé:
odsaudčl l,wkonečně, aby sťat byl, tčlo pak aby do
ohně uwrženo bylo. Wssecken zústup mužů ssel
za njm na poxorawisstč, aby koncc gebo uzřelť.
Přčsseď na mjsto, modlčl se Theodotuš ťka:
:Pane Jezu Krťste, Stwoťiteli nebe i zemč,
kterýž nrooaUsstjš daufagjrj w tebe, dčkugť, žeš
mne důstogným Uěťnťl občanem nebeského mčsta
a aučastnjkem lerúlowstwj twého; děkugč tč, žeš
mi mslosiiwč propůgčil swjtčzitč nad drakcm
a hlawu grho potřjti. Propůxgč pofog služeb:
njleům fwým a še ulnau nechť wezme konec

29:t
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zuťiwost nepřňtelskčr; propůgč qřkwč smé pokog
a wytrhnť gi z Ukrutenstwj ďúbla. Když mod:
litbu skončil a d?lmrne řekl, obrútil fe, a wida
bratři, ani pláči, řrkl: :Neolačtež, bratři, ale
chwalte Púna nasseho Zržjssc Krista, genž mi
dopřčxl, abych bčh swůg dokonal a nepřjtele
přemohl. Budaucnč budU důwěrně orodowati
za weiš U Boha.e A to domlUwťw 8 weseljm
rčmu smrtjcj obdržel roku 303.

Teď byl mrtwol, gak bylo Usauzrno, na
hranici hozen a mnoho paliwa snesseno,a wssak
nč:hle tak gasným bleskem oswjtil se, žc nčkdo
se hranici žapciliti neopowčržťl. J fúzal wlčxdař
střežitť geg, aby w nori do ruk křesťanů nepři:
ssel. Než k wrčeru fsel tau cestau knězFronto
do Yncyry, prstrn po Theodotowi 8 febau nrsa,
pro zasljbené pozůstatky. Řjzenjm Božjm zůsta:
la oslťre stčxti na mjstč, kdež fw. Theodota
mrtwol ležel, ratolesťmi asenem zakrytý. Stráž:
njci uzřewfse knčze, zwalť ho, aby U nich pře:
nocowal, gelťkož w také tmě důle gjti nrmůže.
Fronto zůstal. Po wečeřčdal glm pjti z wjna,
kteréž 8 sebau pťinesl, a že gim chmnalo, pod:
napili se. TU se dowěděl o utrprnj sw. The:
odota i o mjstč, kdcž geho swaté tčlo ležj.

Brzo Upadli strčxžnjČpilj do hlubokého fna.
TU wstal knčz Fronto a wzýwage pomoc
Božj, wzal sw. tělo, naložťl ge na oslicč
a na prst mu prsten wstrčil, řka: dNUže,
mUčednjku, wyplň slib, kterýž gsi mi uťčnčl.tč
Na to zpořčxdal wčlwe i fcno, abh strážnj
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zadné podezťenj nemřlč, a ,slicč samotnu na
cestU do wsi Maluš pustil, amž také od ange:
la wedena ssťastně přťssla. Qn sěxm zůstal w
baudě až do rčxna. Teď ale wstal a weliký
pokřik dčlal, gakoby se mu oslire byla ztratila.
Strčxžnj žčxdného podezřenj nemagjce lťrowalť
ho frdečně. J sskl tedy domů, strúžnj ale
zůstalč na strčxžč, w tom domnčnj, že sw. tělo
gesstč na swčm mjstč gest. u We wsi Maluš
byl pak pozdčgč kostel wystawen, kdež sr sw.
Thcodotuš za orodowémj wzýwal. Jakýsi NilUš,
očitý swedek wssech těchto wěcj, nčxm také toto

dn!sse napsal.

Nozgjmčlnj.

Sw. Theodoluš wedl žčwnost, kterčlctnost:
nému a bobabognčmu obcowčmj wůbec nebez:
pečnčč býwčl; ale on dokúzal, že žňdný staw
a žčadmi žťwnosť fwatěmu žiwotu nemůže býtč
na překňžku, gen kdož gť hledjmr tak, gak wjra
kťesťanskčl tomu přťkazuge. Zachowč:wal we:
sskeré powčnnosti k Bohu, k sobč samému i kU
blčžnjmn š neywetssj swčdomťtostj. Boha milo:
wal nade wssecko, sebe zapjral a núřužiwosťi
fwé dUsil, blťžnjmu prokazowal ochotnč wssell?
kaU službu křesťanskau, a se tak k nčmu chowal,
gakby byl súm si přčll, aby gčnj k nemu se
chowalč. Hospoda geho, kteráž gťnde, a bohu:
žel často, býwú pelessj lotlowskarl, pťjčinau
k hťjchu a zčlhnbau newčnnostť, byla domem
Božjm, prawau sskolau maudrostč a ctnosti,
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w ktrréž sr hosté nehorssilť anč nckazilč, ale
wzdťlúwali a naprawowalč, a Thcodotuď snažil
se powčnnosti hospodsiého wokonúwali z lčxsky
k BohU a nčkoli pro mrzký ziske W modlitbě
hlrdal sjlu, w slowU Božjm naUčenj, u stolu
Pčmě rozkoš a slast, a tjm stalo sr, žc žiwnost,
kterúž zax nassich časil býwú hospodúřům pťj:
činaU k hřjchu, grmu se stala přjččnaU ku
ctnostč, a že přjkladem swým wywrčltil a roz:
kotal wssecky nčnnitkh, kterýmčž lidé podobné
žiwnosti sebe omlauwagj, kdežxdomy swé činj
pelessj hřjchň, w kterěž se newinnost lapčx, poc:
tiwost podkopčxwň, mjr domúcj russj a nuzotě,
Ucmocem i wssemu zlému zúklady kladau.

Toť grst zagistě wůle Božj, poswčcenj

wasse. (1. Theďf. 4, Z.)
Ne každý, kdož mťřjkč:,Panr, Pane, wegde

do krčxlowstwj nrbeskébo: alř ten, koož ččnj
wůli the mébo, kterýž w nrbesich grst, ten
wrgde do kréelowstwj ncbeskěho. (Mth. 7, 21.)

Mčlowati budeš Pč:na Boha fwého z crlé:
ho srdcr swého, a ze wssj dusse swě a ze wssj
mysli swé. Toť gest nrywetssj a prwnj přiká:
zanj. Druhé pak grst podobné tomu: Milo:
wati budeš bljžnjbo swého gako sebe samého.
cM:h. 22, Z7UZ9.)

Swatj buďte, nrbo gúswatý gsem.(3. Mogž.
11, 44.)

Wssecko mohu skrze loho, kterýž mne
posilňuge. (Filipp. 4, 13.)
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Geden každý wlastnj odplatu weznxe podlé
swé práce. (le Kor. 3, .8.)

Modleckcba.

O Bože a Pane neydobrotčwěǧssj, kcerýž
si gednoho každého z Učaš do gistého stawu
powolari rčxčil, a tomu cheeš, abychom swědo:
mitť wesskeré powčnnosti powolčmj zachowčxwali
a plnili: k Tobč sexteď obracjme, snažnč pro:
sice, neopausstěg neiď a milostť swé nňš ne:

xzbawug, neboť slabi gfme a pokussenj gsau we:
likú; snadno klesnemr a Urazjme Tebe, paklč
ď nč:mi nebudrš. Nauč nčeš znňti powinnosti
dnassc a wůli swaU fwatau w frdce nasse
wtisknč, abychom napotom wždy wčděli, co plnilč
od núš chceš, a co chceš; adychom wždy také
plnťti mohlč, to profjme, na přjmlqu fw.
slUžebnjka swého fw. Theodola skrže Jezu
Krťsta mťlostiwč propůgččti raččž. Nmen.

q Dneď sc také swetj swásek: W ngptě sw. Dr“oskora,
mučcdnjka; we Spolctu snšuFclua, btsleupa a mUčcdujka; wc

gppte sw. Potamona, bnkupa a jmučednjkea; w Ursale me
wcdsku sw. Erjka, d!Prálca mučednškex; w Nicci w Bythynij

sw. pamw a mučcdmcc Eufrasie:ijme smpTheodora, olskux

pa a řtxučednjra; w Pcrsil swd pannp a mučcdnúce Sřry am. g. w.
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19.

Žčwot sw. Célestina,
papcše.

Petr CélestčnUš, ansiewnjk, žakladatel
nowé řrhole a konečnč papež, narodčl sc w
lerUcči, w kragině Npuleyské roku 1221. z roo
řťčů počestných, pro sstčdrotn, bohabognost a
sprawedlnost U wsseho lidU dobran powěst
magjcjch. Qtec se gmenowal Llngelcrčnš a matka
Maria. Po fmrtť Nngelerťa mUsila se Maria
sama gedinú staratť o wychowúnj 7 synů, kteťjž
gj z12tťna žťwč zůstali. Z nťchž by rňda, aby
qednoho, gak ťjkč:wala, dobrým slnžebnjkem
Božjm mčla. J dala trdy druhorozeného na
sstUdča dUchownj, než widaUc, že on sice we
wěcrch swčtsleých dobťe si poějnú, ale o bohUn

mčlé obcowňuj malaU péčť mň, welčcc sez toho
rnlautťla, ťjkúwagjc: dEyhle tolťk synů gsem
porodčla a žč:dného z nťch newťdjm, aby dobrým
sluhau Božjm byl.c Petr, předposlednjzbratťj,
byl tenkrcite teprw Z neb 6 let stčxr. Na lom
wssak spočjwala gčž tenkrč:te nadobyčegnú mčlost
Božj; neboť cožkolč dobrčho kdy slyssel, to
Ukrýwal hluboko w frdci swém, a často č ťjkún
wal: :Matťčko, gá chci dobrým sllqhau Božjm
býti.c Byl tedy, ač synowé a mnozj znúmj to
nefchwalowali, do sskol posjlún, kdež si pilnostj
přč swém dobrým wlťpu weliký poklad Učenosti
nafhromčaždťl.



Čjm chc rozUm geho fe řďywinowal, tjm
wťelegssj powstúwala w dUssč geho taUha, někdc
na osamřlčm mjsiř Pčmu Bohu kokonale š tě:
lem i 8 dUssj slaužčtč, než nenalezna w osčinč
mjsia pohodlného, Ustanowil se na tom aš w 20
roku gesstčš aednjm towaryssem mnoho starssjm,
ueoprw do Řjma pUtowatč, a pak někde na
paussti slnžbč Božj w saUkromnč se odewzdati.
Když aš den cesty Urazili, počal towarhš před:
sewzetj pykati a k nawrúreni radčtč; než Petr
sťčalýw anmyslu řekl: xDůwčřugť se w Boha,
še, dhť byš ity mne opUstil on mne nropustje
Y tak sč:m a sam dale se Ubjral Ue sice qiž
do Řjma ale na gakýsi wrch na bljzku mě
stečka Senǧrum, a tU se usadčl w malé geskyňce,
w njž Uemohl ani zroan stčxtčani ležetť, kdrž
relčt třč lčta žiwor wedl nad mer tuhý a
přjkrý, na množe pokaUsseu gsa od ďcibla, od
swčdta i od swé tčlrsnosti. Wssak milostj Božj
fwjtťžiw, a we wssem dobrém sr utwrdiw, dobhl
si welmi chwalčtebné powěsti U wsseho lidU J
přrmlanalč ho, aby gda do Řjma, na kněžstwj
se dal poswětiti J dal fe skutečnč na kUěžstwj
poswčtitť, načež se odebral na wrch Murronský
a tam U wyhledal obydlj w gakéjl krypté.
Pčt let byl tU žiw w Ueywěrssj tUhostť dčwnými
mčlostmi od Boha nadún Čjm sstčdregi se
wyléwala Ua Uěho milost Božj, tjm byl
ponjženěǧssj a pokornčgssj, tak že kjonečnč w
ohledU na welebnost Božj a na swaU nččemnost
anč mssi swatan che čjstč nechtčl. Než pon:
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čen, že psxed twúťj Pěmč nčkdo sorawedlčw nenj,
odložčl bčxzeň a napotom š nřywllelssj skrausse:
nostj a wraUcnostj obět tU UekrwawaU piečmi.e
ssjwal, pykaǧe toho srdečne, že pod plňsssěm
pokorn a nehodnostť tak dlano obť! tu swataU
nepřťnússel, a se tak o nenrozkossnegssj Utěchn srdce
přťprawowal. Po pčtč letech r. 1281, anť
lesy toho wrchu bnlo wwsekany, odebral se
Pesr na horu Maǧella w okrfslku mčsta Sal:
mo, kdež abh tjm fwobodnegť Bobn slaUžčtč
a w nťm se kochari mohl tčlo swé nad mer
přjksxemoťčl Postjwal se po celý týden, mťmo
nrdělť nťčeho nepožjwage, než chleba a wodu ;
člyryfrate do rolea zachowawal tuhý čtysčdceti
dennj půst, a často negjdal nččeho než lčstj a
fnrowé koťjnky. Nosil také na nahém tčle náš
žjněný, někdo ť řetězem hola bedra prepúsowňl
a za lože mčl holau podlahU (aneb mřjže), za
podhlawnťčleu pairz aneb leamen. Pťebdčč tafé
celé nocč w modlčrbach a swatém rozgjmčmj;
š Bohrm sicile se objratť, mčl tU ža neywčtssj
rošfoš. Yby nepřjtel k nčme pixjstupu neměl,
zaUčxssel se wždh něgakaU ručnj prčxcj; tU o:xi:
sowal fnihp, tu ssčl oděw klcisstrrni, tu žase
nčco gčnébo pracowal. Qbywarrlé wůkolnj na:
bywsse pseswčdčenj, že paustewnjk Petr muž
gest wssestdanně dokonalý a swatý, dochú;exli
k nčmU welmť často, hledagjce radn a oomocť
U nčbo w potťebčxch swúcld. Mnošj gebo ořj:
wčtčwostj ť ducha sprdstnostj tak hlubore bolč
dogali, že za Učednjky se mu nabjzeli. Qn sice
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dlano se zpěčoxpal přigmauti gčch, anť samotrn
žčwot trčawiti chtěl, gelikož ale tč wždy chr a
che„ Ua Uěho doléhali, podwolčl se konečuě
profbčxm gegčch a neyprwě pčekrčxsný kosteljčele
kU ctč sw. Ducha a napotom i několik chússrk
wzdčlal na hoťe Maǧrlla i na ginýcb mjstech,
xa bratřjm dadaxzúkon sw. Benedčkta k welčké
pťjfrosti žčwota ge zawazowal ij posožil
zaklad k tak našwanémll dUchownij řadU
Célestčnů Uapotom žwanénm. Pro poswxšenj
swého zúkona pulowal ač nemocmi a fňnjm
shrocen byl na sněm Lčonský l274 a doseihna
na papeži Řehoři x ro žadal potťssen ke
swým se nawratťl Qd tě doby rozmnožoxoal fe
počet bratřj geho tak welice, že w kratkém čase
w 36 klússteiejch gich sr .skoro ke 600 počjralo.
YU ale i ginj lčdé z bljžka a zdaleka k UčmU
přčchčaželio požehnčmj, o radU a o pomoc, onu:
stil Petr ď bolestj zamčlowanaU samotU a z mjsta
na mjsto chodťti nUcen gsa, konečně zaš na
horU Murronskau pťissrl a tam asi po 18
mčsjců, pokUd možno, Ukyrtč žiw gsa, konečně
na stolčcč papežskaU bezděky powýssen byl
To fe stalo, gak nasleduge

Po smrti papeže MčkUlasselU rokU 1292
nemohaUce kardčněalowé U woleni se šhodnami,
nechalč po 27 mčsjců stolčce Řjmské uprúžd nč:
Ué. TU Učinčl geden znich Uahodau zmjnku
o swatčm PetrU, anstewnij MUrronském a o
geho obcowúnj, a w tom se šgednotili wssčckni
přjtomnj otcowé geho za papeže, ač nepťjtomného
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wywolčti. Wssicknč gčxsali, že na muže tak swa:
tého hlasy padly, gen gedčný Petr 8 tjm špo:
kogen negsa, wssemožnč tak wznessenau důstog:
nost od sebe odkaZowal, a nemoha prosbami a
řeťj nic pořjditi, dal se koneťnč š gednjm bra:
trem na autřk. Yle od lčdn stjhčm, nrmohl se
niklerak ukrýti, a tak dne 29. srpna roku 1294.
slawnč w Nquile městř na papežstwj pomazán
a korunowčm gsa, gméno Célestina 7. pčigal,
a také nowému řúdu swému gméno Célestinů
dal. Když uzťel, že stolice ugj!i nelze, prosil
onoho bralra Roberta, aby ho neopausslěl, ale
lrn w skromnosti a pokoře odpowědčl: :Nennť
nme, qtče, uwrhowatč se š tebaU do trnj. Gčx
byl towaryssem twým na autčku, na wznesse:
nostč wssak towaryssem býtč nrchci.e

Po korunowúnj obmcysslel, že powede
paustewnický žiwot gako prwě a od nawyklé
tuhosti a samoty žr neupustje„ Nn wssak nahrnu:
gjcj se prňce auřednj a starosti o zčxležitosti
cjrkewnj tomu fe zccla přjččly, ano an wssemu
wyhowětč neumčl, zdrotiwila se mu důstog:
nost a welebnost papežskň taf welice, že po
panoweinj gen 4 mčsjčném na snčmu w Nea:
poli weťegnč se důstognostč froé odřjkage, o:

ždobu papežskau odložčl, w raucho mnťžské seodčl,
a uwrhna se před kardinaly na kolena fnažnč
prosil, aby mu odpustili, čjm se w tom ťase prowč:
nil; aby wywolenjm důstognčho námřstka Púnč o
dobré cjrkwe se postarali. Když odřeknutj geho se
přčgalo, zaradowal se wčdčtedlne, z čehož každý
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mohl saudčn“,žezpauhč xpoleory to učinil. Pe!r
bolby se leď rčld do fwé famoly zabral a také
gčž tagně w lom ohledu odessel; než nčxstnpcr
geho Bončfacťuš Ulll. dal ho wyhledatť a na
zňmku Fumore bljž ?lnagnť ho střežsl; ncboť
bylo se co bč:ti,žc roztržky w cjrkwť powstanau,
anť nčkteřj na tom stčxlť, že paprž ncmůže se
prňw swých odťjcč, anť ze sebe důstogenstwj
složjtť, a nčxsledowně že Bonifacťuš za žťwobytj
Célestina za papeže gmjn a držún býlč nemůže.
Ysi 10 měsjců bhl Petr na hradč Fumorc we
strčdžčžiw, spokogcn na nryweyš še stawem swým;
ano čafrm prý k sobť řjkčlwal: dPetťe, tyš
tolik bažťl po tčchčm pokogjčku, ay tu ho mčxš!e
Bůh mu zgewil den aumrtj geho i blaženost
bndach. Na okamženj připrawowal sc bed:
lčwč; přčgjmal weelebnan swč:tost 8 nrhwětssj
skraussrnostj; dal se pak na prkno položčtl, a
wefele zpjwage žalmy pťl slowsch: dWsselký
duch chwal Hospodinae sleonale Noku 1296
dne 19. kwětna, stčxr gsa lct 75. Kljment pro:
hlúsil ho roku 1318 za swatého.

Nozgjmčxnj.

Sw. Petr Célestčn nechtěl neyprw mssi
sw. čjstl, proto že cjn“l nesmjrnau welebnost
občtčmssc sw.,swau pak ncpatrnost, nččrmnosř a
nehodnost. Poučen ale, že přrd twčxřjBožj žúdný
člowčk sprawedlčw nrnj, odložil rozpak a búzeň
a pak š neywčtssj skraussenostj swatau tu obřt.
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Pňnn Bobu přťnassjwal J mezč namč gfaU
mnozj, kleřj pro welčkan pokorU a donjženost,
gak řjkawagj, len stoln Panč choditč nechtčgj
Co mame o těchto pofrytcjch smrnsslett?
Nčc ginéh:x, nrž že tč a tacj lidé sami srbr
klamagjce pod plňsstčm pokory swgn nrdbalost
a chladnost ukrýwagj. Wssak oko Božj ga:
snčgssj nad slnncr neda sr oklamati, anoť wičj,
že tato núbožnost gest bezbožna a hřjssn.i, a žc
co onč baznj Božjaaswatan borllwostj nazý
wagj, nic gťného nenj, Uež gen lrnost a sřude
nost, a že gen droto gediné kn stolu Páxne
chodťti nechtěgj, bUď aldy se nemUsili odřjkatč
swých hřjssných núklonnostj á mržleýchjnawolelosřj,
aabo tjm swobodněgi, tjm wolnčgč žčwot swňg
trawčtč mohlč; aneb neznagj důstognost a wex
lebnost fwatostč oltaťnj anč Užjtek š častébo
prigjmanj plwnaucj. Mysljte, žc ti lčdr dU:
stognčgč gdan kU stolU Pňně, když se to stúwú.
Gen zřjdka mwsljte, žr dnssc gegčch tjm wčt:
ssj tanban plane po pofrmn tomto nrbeském,
čjm déle lťla Panť nepožjwala? Ga mnsljm
žr nc! u SUďte samť, zdalt člowřk nemocný
tjm dťjwe se Uždrawj, čjm déle pro léleaře
nrposjlú, aneb dřjwe ohťege se ten, kdo od
ohnč dčllcgi stogj? Pakli dusse twč: nemocnčl:
přčgjmey Krista, on gest lékařem, ftrrý nrřUdy
nasse snňssrl; daleli srdce twé stnkeně, gdč kU
Krčstn: on přčssrl oheň pustťt na zemč, a chce,
aby se zapálil a srdce nasse rozehřúl; potřrbn:
gešli maUdrostč, gdč k němn, a proš a dčmo rč
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bude. Zdaž newjš konččnť, že w swútosti ol:
lúřnj mťlosti Božj fe núm Udčxluge? a že nč::
sledowně hogněgssjch milostj ten sťane sc auča:
sten, kdož časiěgč ku stolU Pňně přistUpugr.
Kdež ale milosti rostau, tam roste také wjra,
nadřge č lčaska; tam Uctiwost, čistota i ostat:
nj ctnosti, kteréž rozUm oswětlUgj, wsz;Ugj
bohabogný cťt a očistugj srdce. N tyto ctnostč
gsaU to raucbo swateij, kterýmž odjnč búti
máme, chcemeli na hody Pcinť pozwúnč býtč.
Tak stčndč: sr gedno přčgjmcinj přjprawau na
druhé, aniž se co bútč, že fe mim žnechmj
pokrm trnto nebrský, alebrž čjm častěgť ho Uři:
gjmatč budrme, tjm w nčm wťtssjch slastj okue
sjme. Nebudeteli gjstč tčla Syna člowčxka a
:djtč geho krwe, nebudcte mjtť žiwota w fobč.
(Jan.) Kdož gj mé třlo a pjge mau frew,
méeť žčwot wěčný, a gčlť geg wzkčxjsjm w ney:
posledněgssj den. Kdož gj mé tělo a pjge mau
krrw, wr mnč přebýwčx a gčx w Uěm. (Jan
ci, čx:l uu 57.)

Kalich požehnňnj, kterémuž dobroťečjme,
zdaliž nenj soolečnost krwe Kristowh? a chléb,
kterýž leimeme, zdalčž nenj účastnosi těsa Púně?
Nebo gako grdrn chléb gest, ǧedno lčlo množj
gfmr, wssickni kteřjž gednoho chléba Učasťni
gfme. (l. Kor. 10, 16. 17.)



688 Sw. Cčlestčn.

Modlťtba.
Q Bože, wťčný Bože, milosrdný Qtčc

Pé:na nasscho Zežjsse Krista, naplň srdce nasse
wraucnaU lěxskaU k neyswčrčgssj swčxtostč oltěxťnj,
a Udčl dostatečné čistoty, abychom často kU

stolU Pčmč chodili mohlť axwssech mčlostj we swú:
tosti této otxsažených aučastni se stali. Skrze
Pňna nasseho Zežjsse Krista. Ymen.

Temýž den:

Ziwot sw. .Jdona.
Zoo narodil seudne 17. Řjgna rokU 1253

w menssj Bretanči we wsi Martin řečené, bljž
mčsta Trekorča, z rodččů Urozených, bohabogných
a wssestranně sslechetných. Gmenowali se pak
HelarčUš, a matfa ušáou áo 3je88j8. Zr
bUde Zoo Bobu mčlým služebnjkelň, bylo gebou
matce z milostč Božj zgewrno, protož č na
geho dobré wychowánj welťkčx péče fe mťla.
Malka zwlússť ťjkciwala pacholij rostaucjmu,
aby žčw byl tak, by se swatým stal. Y ta
dobromyslnée slowa zaryla se tak hluboko w
mladistwé srdce grho, že giž co pacholjk mčlostj
Božj nadčm gfa, dřjwr nrž něueUžiwosti zlé
w něm wzniknauti mohly, wůnč wsselčkýchctno:
stj a bohabogněho žčwota wydúwal. xPo snaž:
nostech swých pozněano býwčx pachole,e (Pťjsl.
20, 11.) gsauli prawj skulkowé geho.

Jdo nadčm gsa wýbornými dary dUcha a
srdce a w prwnjch poččxtcjch lčternjho Uměnj
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dokonale wycwičen, odessel teprw aš 14lčletý
mlč:denec do Pařjže, aby se lam mndrctwj a
wčdúm bohoslownjm Uččl„odsUd pak do ereac
nn, kdrž cjrkewnj a swčtské prúwo stndowal,
wsse o neywčtssjm prospřchem a Užitkem.

Pro pčlné studowěmj nežanedbůwal Joo,
gak se Bobnžrl tak často stúwčx, stčxle myslčli o
Usslechtčnj a poswěcenj swého smýsslenj č skUlleú
swých; a že wrancně se modljwal, ostražilě nad
smysly swýmč bděl, wsseho zlšho lowaryšstwa a
ženského pohlawj zwlč:sstč se bedlčwě wystřjhal,
tělesnost swaU wssemožně mrtwčl, wranrnost nak
častým chozenj ku stolu Pčxně ožiwowal: Ussel
také ssťastně wssj mrawnj pohromo, do njž nex
opatrnú na Boha nepamětlčwú mlúdež sslUde
gjcj za nassčch ťasů tak lehkomyslnč a snadno
npadú. Slowa matčina: dSwatým býtť m.iš,e
chodčla š njm, gako angelx strúžný na wsse strm
ny, zdržowala ho od zlého towaryšstwa, a zau
chowala mU nehdražssj poksad newčnnostť ažxdo
hrobu nepornssený. BSonU, přigjmey nčenj od
mladostč swé, aaž do ssedčn nalezali bndeš mam
drost. (Sčrach 6, 18.)

Mage Zdo amnysl wstaupčtč do stawn
dnchownjho, započal časne žiwot tUhý wésti.
Qdřjkal se požjwčmj masa a wjna, w dny po:
stnj od cjrkwe Ustawené nepožjwal nččeho mimo
chléb a wodn, když ale dobrowolný půst si
Uložčl, což nebýwalo zřjdka, pťčdúwal gesslě nčex
které zelčny. Geho spanj býwalo co možnú
krútké, a holá podlaha mnsila mu slanžčli za
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lože, knčha anebo kénnen za podusskU; nosil také
témeř neUstcile raucho kagjcjch, rúd čjsč:wal w
pjfmech fwatých, k dokonalostč fe tudy podnecm
ge, neopomčnUl nikdá o wčccch Božjch každodennč
rozgjmati, na mssi swatau chodiri a w dlauhých
modlitbčlchsle a útťchu, a radost wyhlrdúwatč.
Za to za wsse wylčl Hospodinu Ua nčho mčlost
fwau u wrliké mjře, opogťl ho wnitřnjm wra
srljm a wynahradil mU sslčdťe wsselikaU tjseň
a protiwcnstwj, kterciž w trpěliwostč snč:ssrl.
u Kéžby nassi mladjci gedenkréue gen dobU
pro swčtskaU rozkoš Určrnau šu, pewnaU wůlj
službť Božj zaswčtili: i pocjtťlčby zagistě slad:
kost Pčmř; ,ntboť wojlú Zalmista: dPřia
stuptr k nemu, a oscheni budete a unebudanť
zahanbeny twčxři wasse. quste a wiztc, že
libý gest Hospodin; blahoslawený muž, kterýž
daufčl w něho. Bogtež se Hospodina wssčcknť
swatj geho; neboť nrmagj UrdostatkU, kdož
se ho bogj. čZalm ZZ, 6. 9. 10.)

Uwažuge MauriciUš, arcčgahenNbcdonenský
(Nenneš), že Zoo gest hlUbocr Učrný a žiwot
wede swatý: Ustanowil ho za ossčcťala ččli za
zpráwce saUdU biskupskčho. Nedlauho na to
pťenrfel sčxm biskUp Trckorenský, Ylamlš, na
nčho tuto dňstognost. Když Uwčrděl ho w
auřad, mlUwil k nťmU slowa, ktrrú drubdy
Bůh k Jeremičxssowi prorokowi nrawil: :Hle
ustanowugť sť dnrš nad národy a krčllowa
stwjmi, abyš plenil, ka;čl, hUbil a moťčl, abyš
stawťl a sssčpowal.e (Ter. 1, 10).
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Joo byl w auřade swém nezisstný, poctia
wý, pťedložrný, laskawý a lrpřliwý; činil
sprawrdlnost každémU bez ohledu na ofobu pox
ctčwe a rychle, a když wýrole wynňssel, sičewalo
sc to wždy 8 plčučem, Ueboť byl pamřtliw na
bUdaucj saud Božj. Geho rozsUdku se každý
rč:d podrobowal, ba i ten, kdož při prohrúl.
Chudj a opUsstěnj mťli w nťm ochranre a za:
stupitele neywerněgssjho a neysrdnatěgssjho. Za:
stč:walť fe wřele prúw gegich, šdarma wedl ge:
gich pťe, a když U gčného saUdU stč:ti nxUsili,
wsse, čehož potťebowali, dobrowolně gsm praco:
wal. Proto pro wsse Uazýwali ho zastUpitelem
chlxdých, sirotfů a wdow. QU napomjnal ge:
dnohokažděho kU sprawrdlnosti a k béazni Božj,
Urputné stjhal tresty giným Ua přjflad, a fdež
různice byly a fwúry, tam Uwcidčl swatý mjr
a pokog. W krčňkém čase zmčnila se celú osa:
da Trekorenskú. Dobřj a sslechernj milowalč
ho co otcc; zlj pak se búli sprawedliwého saU:
du; a malj, welcj mčli ho w neywřtssj Ucriwo:
sts, a přútele i nepřčctele chwňlili gebo sprawe:
dinost, poctčwost, dobrotiwost a milosrdenstwj.

Qwssem bylo mu takč semotam Utrhčmo
a spjlčmo; oU wssak na tď nedbal a mage
zsxetel toliko Ua Boha Upřený, gednal wždy
dle swťdomj swěho, w té dobrě naděgť, že
leaždý bližnj, krerémUž zde zlňsky kU Krsstu
PčmU pomúhúme, nassjm zastUpitelem a oro:
downjkem bude na onom sprawedliwém saudu,
kdež se gednatč bUde o nasse fpasenj. Z dj
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w tom ohledu Pán, řka: (Luk. 16, 9.) dČiňte
sobč přčxtelč z mamony neprawosii, aby když
bysře zahynuli, přčgali nčaš do wččných sřanů.ewd
Než domússleli se nesmjme, uže sw. Zoo na zdař
Búh kterěkoli pře se Ugal. Neyprwé se pilně
na wsse Udňlostč wyptélwal, oak si dal wsselité
důkazy pťrdložčti, a konečně musil každý, kdož
od Učho zasťaupen býtť chtěl, přisaharč: že při
swau držj za poctiwau a sprawedliwau. Z
mohlo se tedy o nčm wssjm prěuoem ťjci, co
druhdy Zob o sobě powědčl, ťka: :Qko gsem
byl slepému a noha kulhawému, otec gsem byl
chudých a na pťi, gjž gsem nebyl powčdom,
welmi pčlnč gsem se wyptč:wal; porjral gsem
tťnowce nesprawedliwěho a z zUbů geho od:
gjmal gsem laupež.e (Job 29, 15.) Q kéžby
saudcowé a pťedstawenj obraz swatého Joona
wždy na pamčti mčli! kéžby nezapomjnalč mkdý
na slowa hrůzyplnčt wččné maudrosti: Nachylte
Ussj wy, leteřjžwládnelc nad množsťwjm .. dčma
gest wéun ta moc (kterauž mčxte) od Pčma ..
kterýž tč:zatť sexbude skurků wassjch, i mysslenj
zpytowati. Ponřwadž gsauce služebnjcč krč:low:
stwj geho, nesaudili gsťe prčlwč, aniž gste zň:
kona sprawedlnosři osťřjhali, ani podlé wůle
Božj nechodilť: hrozně a brzce ukčxže se wňm;
nebo neotwrdssj saud při tčch, genž předstawenč
gsau giným, wykonún bUdc. Sprostému zagisté
propůgčuge se mčlosrdensiwj, ale mocnj mocné
muky trpčti bUdau. Nebndeť zagistč dbáti na
osobu žčxdného Bůh, anč se ostýchatč welčkostč
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něčj: nebo maléboxi welkého on Učinil, a gednox
stegně peěuge o wssecky.e(Mandrost C, 3u9.j

Y ač sw. Zoo mnohými pracemi swětský:
mi zanessen bhl, proto wssak pro wsse, neopox
mčnul bedliwě se starati o poťlad swůg ney:x
dražssj n o soafenjdnssr swé, a časťo i we
wjrn pozemských starostj myslť swé k Bohn w
modlitbě a w fwatém rozgjmanj powznússeti
Bylo mU to zagisté gako každému smrtelnjleu
welmi profpčxckssno.Neboťže byl přjgemný Bohu,
bhlo mU treba, aby poknssenj zkujllo geho (Tob
12 13 ), proto že Bůh wywolrné swé zkussUge,
gako zlato w péci fe zkaUssjwa J byl tuhý
to bog, w kterýž gjti mUsil. Tu ho pokanssela
tťlesnost z ohledU sličnosti těla, tu zaď Urozenost,
wýborné wlohy nadýmawča Učenosť, hrdé dů:
stogenstwj, Uřjzeň fwčta, Uúwsstěwh a šhon lťdj,
welké bohatstwj, dobra powěst a gina a gina po:
kUssenj ďeibelska, kteraž gako w ssik se posta
wiwsse wssj jllaU na nčho autok ččnily, rošum
žaslepiti, narUžiwosti wždnditi a geg celého sobě
podmanitč hledjce. Tnhý zagisté to byl bog,
než Jďo Uoťew žraka mysl a srdce na Boha,
bogowal zmužile a wždy si pťrdstawoleoal, že we:
sskrrč dobré wlastnosti, krrrékoli do scbe mč:,
darem Božjm gsau nezaslauženým, a že kochage
se wrožfossjch tělesnúch, stane fe mrzkým otrokem
tčla, a že blaženěgi gest pro nebc lidi žjskali než
požjwati rozkossj stawU manželského. Tu zaš
pťedstawowal si, že aUřad prčančcký gest aUřa:
dem Božjm, a že sauditi mú na mjstč U.dsse:
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wědaucjho saudce, a gak zde na zemi Usaudj,
do fmrti ,že fe mu zplúceti bude, a že tak se ke
každémn chowati mčč, aby BohU, angelům a
lidem w středU přrwrúceného swťsa wýborným
přihljžrnjm býti mobl a koncčně i zbožj i wsse,
coxž si wydělal chUdúm a Uuzným aneb kostelům
roždč:wal, a tak š milostj Božj wdččnost přenwhla
anpnost, čistota tčlrjnost, pokora hrdost, ssrě:
drota lakomstwj.

Po dcwět let musil Zoo wssj siluu š nň:
rUžiwostmi, še fwčtem i š ďúbln Uotýkati fe, a
kdož 8 milostj Božj konečně neořjtele poraziw
Ulného wjtězstwj dosúhl, zdúlo semu prospěssno
a užitečno búti, wssem pracrm a starostem swčt:
ským wúbost dčxtč,a Uťkde na mjstě saukromném
a od ltdského hluku wzdčxleném, ǧedinč š Bohem
se objrati, ale bťskup Trekorrnský chtě ho w
službě cjrkwr Udržetč, wyswětiw ho na knčžstwj
wnutil mU neyprw farU Trezdreckau, po osmi
letech alc faru Lohaneckau, na kteréžaž do fmrri
zůstal. Co farúť byl, kýmž každý hodný farúř
w powolúnj fwém býtč mci, dobrým pastýřem
swčřeného stčxdečka a ořjkladem dokonalostč, nť:
čehož při nčm newyhledňwage, než spasenj gebo,
pro nčgž Krtstuš Pčm přcdrahau krew swau
wylil. Bololi geho žčwobotj prwé giž tuhé, a
přjkrč, zostččlo se seď o mnoho che. Negsa spo:
kogen, že powčnnosti swébo, brz tobo přjliš obtjž:
ného siuwn fwřdomčtč wykonúwal, a že modlenj
breočč:če od rjrkwe swaté předepsaného nčkdy
neopomčnul, byťby newjm gafau prarj byl za:
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nessen, gesstě gčmi mrtwcnj dobrowolnť na sc
Uwalčl. Mnoho časU we dne i w noci oběto:
wal modlitbčxm, swatémU rozgjmčmj a duchownj:
mu čtcnj, zwlčxsstťijsmech swarých, kteráž sko:
ro neUstčxleš srbau nosil. Měl to pťeswčdčenj,
že žčldný kněz a pťedewssjm žčxdný pastýť dU:
chownj wznrssenémU powolúnj ani zadost Učiniti,
ani žiwot swětěgssj w sobč Uchowati nemůže,
pakli neusťále takmťř se nemodlj a nerošgjmú;
a gakby mohla wčtew owoce wydňwati, když
od kmene se odtrhla? Bn byl nepřjtel wssech
zbytečných společnostj, zwlússtč tčch, kdež bázni
Božj zhauba hrozťla a wesskrrým radostem swet:
ským bedlčwč fc wyhýbal. Geho odřw býwal
gednodUchý a chudobný gehox pokrm, pakli se
nepostťl, totiž gen poljwka a wařťwo. W půl noci
wstáwčxl š lože, modlil se a pťiprawowal na
mssi swatau. To wsse dělo se tak wraucně,
takuskraUssenč, že často, když od modlilby wstal,
w očjch fe mU slšy leskly. Při mssť fwaté ge:
wřla fr gebo wraUcnost a pokora na celém tčle
a we wssrm pobobowčmj. Z úst gebo tekčxwa:
lo slowo Peecnč 8 newýmlanaU wraucnostj
a rosilo mčlost Božj na posluchače, a hognaU
aurodu přinússelo. Wssak byl také w kčxzanj
neunawiselnú, an negenom we swé osadč ale
i wr wůkolj často kúzeelwal,a nčkdy č chekrčxte
za drn; on také chodjwal do domů swých osa:
dnjků a dčti a ěeledjny wyučowal, swčxrypokogil,
chudé, choré a cizince opatrowal a ossetťowal.
J wj se také, že když ani přjklad ani weřegnň
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kčlzanj, anč saukromnň napomjnúnj poleog w
rodiny rozhoťčené neuwúdčly, mssi fwatau za
nč občtowal, a nikdčx š cjlem žčxdaucjm se nea
chybčl: Hogné důchody z geho fary, ty byly
odb.odlúno wssecky na dobré a mťlosrdné skUtkU,

neboť co sčnn pro sebe potřxebowalt bylo nepatrné.
Tak gednage wyplnil zagisté mdsl sw. cjrkwc,
ana přikazuge, aby duchownj zprčchi zbytfy z
důchodů swých na dobré skutky wynaklúdali a
obracelj.

Dům sw. J!oonau bol wždy chudým a
chorým otewťen, kteréž přigjmáwal š neywčtssj
pťjwčtiwostj, múwúwal gim nohy, přewazoxoč::
wal rčmy, poslubowňwal U stolU, a co po nich
zbylo gjdal. Ubohého toho lidu šbčeh k do:
bročinněmu farňři bol leonečně tak weliký, že
nemoha ge wssecky uhostiti, sspitňl rožsč:dlý pro
nč wystawěl, a tam gim wsselikau službU a
lčxskUkřesťanskau prokazowal. Mimo gině do:
brodinj to, se zwlčxsslč na něm wychwaluge, že
po dewčt lét gednU chudaU rodťnU ne toliko
ďče strawaU, ale i 8 oděwem a gčnými potřeb:
nosťmi zaopalťowal. By tjm che pro sspirúl
nasooťil, cť)odjwa1 wždy pěssky. Když bylo po
žnčch, poodložťw co pro sebe potřebowal a pro
dům swůg, zbytek rozdal mezi chUdé. GednaU
radil mU kdosi, aby obilj swé gessrě nčkolik
měsjců ležeti nechal, že pak mnohem drúžegi pro:
dčxwaci se bude, odpowčděl: deo wj, zdali
budu gessrč žiw.e Po Uěkolika měsjrjch při:
sscl tenrúž člowěk a prmoil, že čekňnjm na
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občlj swém pčtťnu žjskal; anň ale, odpowťděl
fwalý, stokrč:teche, žc gsem nrčekal.e mKdo
aš lěpe prodal? J my sterý Užťlek mjti mů:
žeme, kdhž z hognosti swé nuzných poděljme, neboť
d)blaženčgi grst dč:ti nrž brčxsť.e(Skutk. 20, 35.)

Pončxwadž Joo žúdného prosjcjho o al:
mužnU neoslyssrs, stalo se gedenkrúte w čaš
hladu, že poslrdnj bochnjk chleba rozdati přč:
kčxzal thž wssak kapsan tomu odporowal,
rozdwogil bochnjk a půl kaplann daw, swau po:
lowčcč chUdým rozk“rňgel, nččehož pro sebe nc:
podržew krom důwřru newhwratnaU w pro:
zřetelnost Božj. N ač tU dorUčenh mU byly
tři chléby od gakési hospodhnč, a ty, kkyž ge
krňgel,tak pod rukama geho se rozmnožowalh,
že na dé1ssj čaš i pro dům ť uxorochUdé po:
stačťlh. Gčndčl zaš oznamowal mU hospodčlř,
že gčž anť zrna na srwpcr nenj, an prčlwě zaš
geden chudý o obťlj prosila Důwčrnč přčkčxzal
sw. Zoo hospodúřč, aby gen na seypku ssel a
chudého žádost wpplnťl, že zagčsté obilj tam na:
lezne. N stalo fe, že kdrž prw ani zr,na nrbylo
teď welkň hromada obťlj se nachúzela.

Grdnau, an Joo U stolu seděl, přťssel
gakýsi malomocný o almnžnU prose. Joo po:
sadťw ho za stůl, dal mu swň gjdla a přjwě:
tčwč 8 njm rožmlauwal. Poznenčxhla promč:
ňowala se postawč! žebrčxkowa tak, že konečně
celý pokog gafným swčtsem se naplnčl, w tU
chwjli ale zmčzel. W čaš postnj rofU 1303
cjtč, že mu tělesné sjlh značnč Ubýwú, bljzkaU dsmr:

ZčmotwSwanšch ll. 30
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swaU tUssil; wssak pťedce tUhého žiwobotj nezane:
chal. Když se slabost zwčxtssťla, dal si swe“xtost:
nU poslaUžitť, a dne19. Kwčtna, stčxr gfa roků
50, žiwot swůg blaženč dokonal. Pochowčm
byl do kostela hlawnjho Trekorenského. Lid
oplakňwal srdečnč swatébo knčze, utalť wňbec
řxyl našx)wňn; papež pak Kljment fl. pro:
hlasil ho rokU P. 1317 za swalého.

Nozgjmňnj.

Sw. Joo Ukazowal fwan wraUcnaU lú:
skU k txiižnij zwlcisstnjm žpůsobrm, a sice
tjm, že Ugjmal fe wdow, sirotků a chUdých,
a zasiupowal ge zdarma na saUdU, když toho
potřrba žňdala. Za tčchto dob gfaU mnozj,
kteťjž si slUžby a prcice swé ubožčctkům takowúm:
lo prokúzaně Uexgenompřeš pťjliš zaplatiti dň:
wagj, ano semotam gesstč ge Utiskugj a zkra:
cUgj. Tento hťjch slUǧe pro welikan bezbož:
nost swaU břjchrm do nrbe wolagjcjm, a proto
také před Bohem gest w Ueywčtssj ohawnostč.
Protož wyhrožUge gčm, řka: dečda tčm, kteřjž
Ustanongj prčcwa neprawč:, a kteřjž nespra:
wrdlnost pjssj, aby potlačilč w saUdU chUdé a
Uúsilj činili pťi ponjžených lth mého; wdowy
abl: byly koťist gegich, a sirotky aby laU:
pili. J což Učinjte w den nawsstjwenj (po:
nxsty Božj) a bjdy z daleka přťchčlzegjcj? Ke
fomU fe o pomoc Utečete? x(Jsať. 10, 1au3.)
Bl na giném mjstě čteme: dPče wdowh nesan:



d Sw. Joo. 699

dčlč, pře sirotka nezdrawčli a faUdů chUdých
nefaUdčlť. Zdalčž pro ty wěci nenawsstjwj,
prawj Hospodin, anrbo nad Učxrodemtaleowým
nepomstj fe dusse mú ?er (Jerem. 5, 28. 29.)
Takowé nesprawedlčwé a nemťlosrdné saudcc a
rady a wrchnostč a zastupitele šagisté pomsta
Božj ncmťne. U sw. Lukčxsse(90, 47) prawj
KrčstnšleUčednjkům fwúm, že Fariseowé a Zň:
konnjci wětssj odsanzenj ponrsau, a to proto,
že zžjragj domy wdowské pod žcimoslem dlaul,!é
modlitby. N čjm wččnci ne.audrost Farčseům a
zč:konnjkům hrozj, toho sč každý člowěk mčx co
búti, klerýž Ugmau wdow a sirotků a chudýcb
zbohatnaUtichce, a o zbožj gegčch ge odjrú aneb
zkracuge, kteryž pod plčxsstčm sprawedlnostčge o
dům a o polr ao luka, poťle, o zbon a gmč:
nj pťsprawuge. Q tčch a taleowých lčdech mů:
žeme řjci, žr zžjraǧj domy geǧťcb a zbožj gegťch
a polikagj ge k nefmjrné zčxbnbě a sstšodě swé,
neboť pťigde čaš, že se naplnj slowa Joba
řkaucjho: beožj, kteréhož nahltal, to zafe wh
wrčxtj az břicha grbo wotcibne ge Bůb.ee (Job
20, 15.)u2l protož každú z nčxš na požorU
se měg, abyš neposlkwrnil rUce nespramdliwým
zbožjm, nemůžešli opUsstčnúch se zastali, aspoň
se za nč modli, když toho pořeba žcidč:, swč:
dectwj dobré mU dey, a slowem ččň wsse, což
chceš, aby tobě gčnj ččnčliw podobné přjpadnosti.

Wdowč a sirotkn nebudele sskodčtč; Ura:
šjteli e, onč wolati budau ke mně a gčx bUdU
slyssrti křjk gegjch, a rozhněwň se prchliwdst



700 Kwčtcn.

mú, a zbigi wňš mečem a bUdaU manželky
wasse wdowy a synowé wassi sirotci. (2. Mogž.
22, 22 u 24.)

Toto prawj Hospodin: Ččňte faUd a spra:
wedlnost a wyfwobongte nč:siljm Utisslčného z
ruky nňsilnjka: a přjchozjbo a sirotka i wdowy
nezarmucugte, aniž gčchUtiskUgte neprúwč. (Jer.
W, Z.)

Zloťečený, kdož pťewracj faUd přjchožjho
sirotka a wdowy. (5. Mogž. 97, 19.)

W saudu bUdiž milosrdný, sirotleům gako
otec, a za mUže buď matce grgich. (Sirach 4, 10.)

Modlčtba.

Pane Bože, Qtče nčxš nrymilostiwčgssj,
neopausstěg núš w nanzi a w potřebčxchnassjch.
My gsme djtky twogi nehodnj sice a newděčnj,
ale bez Twé pomoci ani časnč ani wččně žiwť
býti nemůžeme. Přigmi nňš tedy kagjcj na
milost a na pťjmlUwU fw. Joona, když o chléb
tč prosjme, nedúwey nám kamen, a kdwž w
opUsstčnj swékaobě wolč:me: Ussi k žúdostcm
Uassim nakloň. Skrze Krista Ježjsse, Pčma
nasseho. Nmen.

Dneš se gesstč swětj swátck; W ijě sw. Panny
Pupencmnp„fcstrp sw. Praxxch; tamtéž sw. Pudenta, otce
gegxch; tamteš sw mučcdnjků Kalocrra a Partenia, dwořanjuň
u dšdorquccia cjfařc; w Nikomedň swzFjlotéra a Eubtota,
mucednjfrl. W Kanterburt sw. Dunstana, olskupa; wTrewtrU

sw. C?rllla, bxsčUpa; we Florenci sw. Čmiltanp, wdowp. amd g. w.
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20.

Ziwot sw. Bernnrdčm
Sienského, ze zákona sw. Frantisska.

Sw. Bernardčn, o. kterěmž se pjsse, že slo:
wem č skUtky celau,zemč Wlaskau ofwjtčl, na:
rodil se dne 8.Zčxřj rokU l880 w Masše, bljž
slawného mčslaaSirny. Geho otec Tolluš Nl:

ubťzeschi a matka Nera byli lidé Urozrnj a bo:
habognj. Bernardčn byl teprw aš 6 lrt stěcr,
když neyprw matku pak č otce ztratčl; ale Uey:
dobrotiwčgssj starostliwý otrc wssech sirolků dal
slččnému pacholjkowč núbožnau telu Dianu za
pčsťaunkU, kterúž se o Učho co matlea starala.
Přede wssjm wzbuzowala ho, aby fe Pčma Boha
bňl a srdečnč ho milowal, a po Pčmu BohU
rodččkuBožj,Marči Pannu, klerauž ona sama
welčce milowala, polom ho nawykala, abo byl
k nižssjm tichý,k sobč rowným wljdný, k wyš:
ssjm Uctiwý, k chUdým a bjdným mťlosrdný,
wrchnostč poslUssUý a konečnč přstč mU zaka:
owala wrsskrré obcowčmj š takowými, gegčchž
žčwot bdl buď skUlečnč Uesslrchetný aneb aspoň
podezřelý; wssak rada zaš ho wjdala š tčmč,
kterjž byli dokonalj, a slowy a dobrým prj:
kladem na aUtlě geho srdéčko blaze půsidbilč Časťo
Uwadela mu na pamčt slowo prorolea: d)Se swa:
tým swatý bUdeš a š mužem eriUným nrwčn:
ný budeš, a ď wywoleným wywolrný budeš,
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a š pťewrúreným přewrúcený bUdeš. (Žalm 17,
26. 97.) Za přjčťnan tak peěliwého wycho:
wčmj stal se Bernardin, bez toho od narozenj
welikými šchopnostmi ke wssemU dobrěmU a
sslrchetnémU Uadém, nad mer dokonalým pa:
choljkcm, tak že kdo na něho pohledl a Uzřel
geho sličnaU twúř, gasnaU mysl, neaubonný
žiwot, srdečnost a Upřjmnost, nr člowěka lrč wtč:
lenébo angela widčti se domnjwal. Nad gčné
ctnosii ždobylo ho milosrdenstwj k chudému a
bjdněmU člowččenstwU tak, žc nic mU tak welké
radosti nrdčlalo, gako pomčchati gim, a plnťti
ťeč proroka ř“faucjho: ))Lúmeh lačnémn chléb
swůg a nuzné porestné Uweď do domu swěho:
když uzťjš nabého,pťiodčg ho a tělem (bližnjm)
swúm nepobrdry.t: (Jsai. 58, 7.1 J stalo se ge:
drnfrúte, že, Un prúwč w donxčx chlélxa nazbht
nekxylo, Dčana gednoho žebrňka bcxš almnžnh
odbyla. To wida swatý pacholjk, řrkl k nj:
dJ dey mU, profjm, oč žcidci, za to gčx ncchci
dneš wcčrřrli.c:

Pčxt lét strúwčl Brrnardin pod pečlčwaU
rUkaU bobabognš fwé tety Dlanyž kdwž alei
ta Umťela, Ugal fe ho strýc, Christoforuš, a
do Sirny ho š febaU wzal. ChrťstoforUš mčl
manželkU Pču, žrnU wýbornau a dokonalaU, a
ta starala fe o Belenardjna gaťo wlastnj matka
a wrdla ho ke wssemU dobrémU, gako prwé Di:
aUa. Zde w Sčeně giž zřegmčxgiUkazowala se
bUdach swarost a slčlwa Bernardinowa. WU:
nikal we wssech sskolňch nad wesskeré spolUžúky,
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chodil welmi rúd do kostela, wssem služťxňm
Božjm býwal š welikaU horlčwostj pťjtomen a
kčlzanj gak si ge byl pamatowal, spolusstudentům
wýmluwnč a rňzně přednčxssjwal. Wysřawčl si
doma oltúťjk, U Uěhož se wraUcUč modljwal,
a k Panně Marči tak wřelaU lúskaU zahořel,
že dennč gj kU cti hodinkh Marčanské fe
modlčl, w každaU sobotU se postil, a drnnč
za mčsto chodil do gedné kaple Božj Nodičkn,
kdež w tichéu samotnosti kleče š matkaU čisté
lňsky rozmlanwal.

BernardčU chodčl w Sčeně ǧrsstč do Učž:
ssjch sskol a gsž tenkrčxte bhlo pťč nčem wťřčti
erbyčegnau lčxsku k čistotč. Každé poUčxfuď
Ue:očestné slowo způfobčlo mu zardčnj, a kdož
tjm bhl wčnen, UrUssel trpfého pokúrcinj. Giž
neopowěcžil se Uťkdo, ani sen UeyrozPUstilrgssj U
geho pť,stomnostť nestaUdného coš mluwitť, ano
když ho tacj lťdě gcn zdaleka zabljdli, ťxjkalč:
OMlčte, Bermardin přťcheizj.eéPrawú ctnost
prokazuge podčanU moc nad dusscxmi ne dox
cela zatwrzelýmť a dusse anickčx, o čistotU opraw:
dowč pečliroci č prostopassnjka Uctťwostj a
ostýchawostj naplňuge. Klesm:lč panna, oč že
zahrúwala š pokUsserm. ))Gako přrd tuxúřj
hada Utjkey pťed břjchy; přčstaupjš:lť k nčxuxu,
Usstknetě.e: (Sirach 91, 2) depjrryte ďeiblu,
i Utcčeť od wúš.e: (Jak. 4, 7.) Y negen slowy,
Uobrž č skutkem kčlraiwal nestydaté lidi. Tak
k. p. gedenkrúte Udeřil gednoho ǧiž dospčlého
muže pro Uestydaté a nečisté řeči nerňznč w
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ústa, a gindň zaš gakéhoď chlťpnjka, od něhož
kU zlěmu pokaUssen byl š gťnými pacholjky, wy:
prowodil z mčsta blútem a mrwau tak, že se
che neosmělčl, Ukčxzati fe.

Šťastně skončiw Bernardin sstudča nižssi
we sskolcich Sčenenských, sstUdowal prciwa a ko:
Uečně bohoslowj, w kterémž si tolčk libowal, že
se mU ostatnj Učenj malťcherné býti zdúlo, a čjm
hlauběgč wnikal w rozUm pjsem swatých a čjm
che Učenost geho se ssjřila, tjm che rostla
také snaha geho ť w crnostech profpjwati, w
črmž zwlússtě nčkteré žcny přjbužně, ať gťž nčc
nrdjm o ďěstaUnce geho Pii, zwlússtě geho sc:
střenťceTobťa a trta Tolla Bartolomaea wel:
ký podjl mčlo, gsaUce obě ženy gak wčkem tak
i ctnostmi na neyweyš welebně a dokonalč.
Bernardčn gr ansstčwowal, kdy gen mohl, a
roznčrowal se kr wssrmU dobrémU negenom wýo
bornými ťečmť gegjch anobrž také sslechrtnúm
gegich přjkladem. Q přeblažený člowěk, grmuž
se w mladosti dobrých wychowatelů dostanc,
ktrřjž maUdrým způsobem na bUdaUcnost ho
pťťprawugj. Co tenkrěxte do sčbe wďagr do:
brého ancb žlěho, to zůstúwú pči nčm po wssechny
dny žčwota. Proto se dčx wyswčtliri, proč fe
w pjsmrch swatých tak důtkliwě naléhčx, aby
synowé od neyamlegssjho wěkU počjnage w
ťáznč dobrě se řdržeiť. chdciwey syml,e dj
Sťrach, ))wůle za mladU a nrpřrhljdey
wýstupleú grho; šhýbet! si 9eho z mlčldj a
bj boky geho, dokUdž ge nrmluwně (malý a
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mladý,) úby fe snad nezatwrdil a newčťil to:
bť; a bUde tobě bolrst dUsse. Uč fyna swého
a pracUg w nčm (š njm ), aby mrzkostj
geho Uražen nebyl.e (Sčrach 80, 11.) Od té
doby kúl se mnohrm přjsněgi nežlč kdy gindčl,
málo fpňwalapostčl fe často, rozgjmňwal téměť
neUstňle pjsma swatčl, nosil na nahém tčle žj:
něný pciš, mrslečxwal se i kopřťwami a konečnč
gsa ginoch aš 17tčletý, zapsati se dal do gednoho
nčxbožného bratrstwa, kteréž za aučel mčlo ne:
mocným a nedužčwým poslUhowati, a do kteréhož
se grn dokonňlj muži přčqjmalč. Pro leňzeň
tUbau nebyl Bernardčn gaksi žafmUssilý, newrlú
aneb mrzUtý, ano na opak, poněwadž prawú
ctnost pramenem neyčistssj gest radostč, byl taleé
Bernardin wljdné twčxřč, wesrlého wzeťenj, U:
služný a přjwětčwú, w gehož útrobč poklid a
leiskapanowala. ))Owoce dUcha gest: lěcska, ra:
dost, pokog, trpěliwost, dobrotčwosi, dobrota,
dlaUhočekčxnj, tichost, wjra, mjrnost, zdrželčwost
ččstotaé(dj Nposstol Pčmč (Gallar. 5, 22 23.)
Tobo důkažem grst misledugjcj Udéelost Sw.
Bernardin chodjwal, gak gčž podotknuto, každo:
denně ža mčxsto fe modlčt, kdež kaplička š mč:
lostným obrazem Nodččky Božj stčtla. Sestře:
nčcegebo Tobša, žrna to opatrna a prtxdložrna,
warowawalo ho často, fdož do lét mladeneckých
wstaupčl, aby se měl pred ženstýmč na pozorU,
a aby bez newhhnutelné přjčinn společnosti
šegich nehledal. Na tak dobromwslnau radU
odpowčdčl gedenkrč:te Bernardin Zertem: že mč;
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lUge gedm: překrúfnau pannU, že gj každodennť
pod wečer nawsstčwnge, a žeby anč spčxti Ue:
mohl, kdpby prwé gj nespatřil. Tobia se zar:
maUtila nad tau ťečj poněkUd, an gednak o
počestném a bohumčlčm obcowúnj bratraUcr
přeswčdčena byla, a gednak tU ťrč niktcrak si
wyložiti neuměla. Z dúwala Ua něho pozor,
a když šhledala, že přemčlostnú ta panna gcst
Nodička Božj, blaženaU radostj opogena Uc:
mohla fe slz zdržcti a obgawssi mlúdence pra:
wila: xSynU můg požehnaný, teď rúda umrU,
anť gsem fe o lúsre twé k Marič Pannč pře:
swčdčťla.e

Noku 1400 ansstjwťl Pňn Bčch Jtalťi
rožličnými neřcstmi a zwlússtě morowau ranaU.
Sťena zakaussela nad gčné osady ostrau tuto
metlu Božj. W krňtkém čase padli wssčckni
za obět swé lúsky, kteřjž tčxlesnau a duchownj
pomoc chorým we sspťtácleposkytowali. Zdúlo
se, že ústaw ten dobročťnný zanikne, neboť ne:
bUlo, kdožby sc byl w zprč:wU geho ani za welký
nenjz Uwčxšal. TU se podrobťl 20tčletý Bernar:
dčn ž lčxskyk BohU w hnusnau tU službu. J
musilo to býtť mťlostné na nčho podjwčmj,
když ty neyomrzeleyssj prúcc wykonúwal, gcd:
Uomu každémn š neywčtssj ochotnostj a laska:
wostj slaUžčl, tu těssil, tam swčxtostmi zaopa:
tťowatť dňwal, a onde opět mrtwě pochowúwal,
a to wsse ď Uesmjrným namúhěmjm dnem a
Uocj činil, wěže pči lom sčxm w oččtém nebez;
prčenstwj žčwota. Z řjkúwal: oKdo w službč
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nemocných žčwot swůg w nebezpečenstwj wydú:
wa, ten wydobýwú si gakén mUčednťctwj.

Wždyť wjme, že Krčstuš prawčl: Cožkolč gste
činťlč gednomuz bratťj tčchto mých neymen:
ssjch, mnč gste ťinilč Eyhle, odmčna za pracť
gest pťed númi, ktrréž abychom slawným způ:
sobem dobýwali, prawj Coanǧelinm: Kralow:
stwj nebeskě núsilj trpj, a tč, kteřjž nasilj ččnj,
Uchwacngjťge. Nuže, Učsňme si Uéasilj a nestyď:
me se Umjratč w službč blťžnjho! Zdaliž co
pěkněgssjho, co wčtssjho nežli pťčgjtč w čaš po:
koge ku koruně mUčcdnčcké Umřemelč w službč
Uemocných, umjramc zagčsté pro Krčsta, a ta:
kowú smrt rozmnožuge nassj odmčml, Umrn:
ssnge hřjchy, a do gisťé flúwy nčxš Uwňdj. K
čemu loto swčtlo, když nčxm swčtlo wřčnč slj:
beno gest? Smrtj mUsjme pohrdatť, smrtj, geš:
to Krčstnš za nčlš Umťel. m Mčgme, prosim,
pťjklad trpjcjho Spasitele a zasljbenau odměnU
stale před oččma, neboť kteřjž milosrdenstwj pro
kazugj, mčlosrdcnstwj dosahnaU (( Takowúmč
rečmč zjskal gesstě několika dobrosrdečných mla
djků, kteťjž po čtyry mřsice, dokad mororoa
rčma trwala, obtjžnaU prňci we sspitcile zastčl:
wali mu pomúhalť.

Když konečně po čtyrech mčfjcjch metla
Božj přestala, nawrčxtčl se takč Bernardin do
domu swého a tU leprw naslcdkcm welkěho Ua:
mabanj do tčžké nemocč Upadl. Byllč prwé
laskawý w slUžbě bližnjho, byl takč w Uemoci
swč trpěliwý, a do wůle Božj fe poraučel, tak
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že slaUžčl:li prwé zdrawým za pťjklad lúsky k
bližnjmu, teď chořj z něho pťjklad trpčlťwosti
brčxti si mohli. Sotwa že se pozdrawtl, musil
swau churawau a skoro stoleraU tetu obstarčla
watiu Činil to š neywčrssj bedliwostj a laska:
wostj, gakoby geho wlastnj matkau bnla, a nra:
wj se, že tato bohabogna žena onu nadoby
čegnaU nabožnost k neyswčrčgssjmu gménu Je:
žjš, kterauž napotom Bernardčn wynikal, do
srdce mu wsstjpila

W rom čase okúžala se okU Bernardinowu
marnost a ossemetnost swčta we wssj nahotč
tak, že geho fe odřjci a do žčxkona buď Fran:
tisskčmského buď Domčnčkansleého wstaUpčti U

zawřel Mage to wssak za krok pťedůležčrú,
kterýž lehkomyslně ťčnčri se nefmj, Ukrywal fe
po nčktrrý čaš u gistého přjtele a še dwogrmm
borlčwostj Pčma Boha o ofwjrenj mysli prosil.
Když gednoho dne opčr pťed kťjžem kleče o
zgewenj wůle Božj se modlil, zawžnčlo to w
úrrobč geho gako něgaký hlaš řkaurj: xSynU
můg! šde wťdjš mne nahého a pťčbčrébo na
křjž Mllugeš li mne a hledašlč nme, zde na
gdeš mne. Pospřš wssak a UleťišUgse, ať saké
nahý gsi(( Bernardin wyrozumřw wUli Pančx,
rozdal wesskeré zbožj a wstaupil do klússrera
Kolumbarťa zčxkonaFrantčssfčmského. Kdo po:
pjsse teď horlčwost, kdo wraucnost, kterauž mla:
dý tento ťeholnjk na drúze dokonalosti krúčel,
kdo tuhost kč:zně, kdo skraUssenost a ochotnost
kU každémU rozkazu, fdo trpělčwosi a wljdnost,



Sw. chardčn. 709

když se mU křčwda dčla, aneb kdwž sUpen a
hančn byl. Když poneyprw almužnu šbjrage
po Ulicjch Sieny chodil, hčxzeli nčkteřj Uličnjri
kamenjm a bčútem na něho, posmjwagjre se mu,
tak že bratr š njm gdancj proto welmť ne:
trpěliw byl. Yle Bernardin promluwilk nťmn
Usmjwage se: :Přeg gim, milý bralťe, té ra:
dosič, neboť an to činj, dopomohau nčxm fU
slčxwč wččné, cwččjce nčxš w trpčliwosti, w kre:

réž dussemť swýmč wlcidnrme.e Gindci přťssel
do domu grdné bohaté, ale chlipné panj, almuž:
UU profe. Zena domnjwagjc seejU cjle žúdosič
swé, zawolala sličného ťcholnjka do pokoge a
tU mU swůg lnrzký aumysl žgewila, š wýhrůžkall
prach, že nebude:lť gj po wůli, pokřčleUččnj,
že núsilj se gj stalo. Bernardin w tak welkém
nrsdezprčenstwj zdwčhl mysl a srdce k BohU a
prosil Nodičley Božj, aby nedoansslěla mu
klesnaUli a wčrnost gj sljbenau zmrhati. Chlč:
pnčxžena zarděnj hnčwťwé mlúdencowo držjc ža
znamenj fwolenj, stala se tjm dotjrawčxgssj a
nestydatými posuňky k bsejchu ho wčcbčla. TU
wytcihl Brrnardin dčllky a tak nemčlosrdně ne:
cudnau ženu mrskal, že se třesauc,za odpusstčnj
prosila a naprawrnj slčbowala. u xWsselčkčl
zlost gest nesslrchelnosř ženw. (Sčrach 28, 17.)
Nassel gsem, žr hořčrgssjnad smrt grst žrna; ona
ǧčst ǧňřeo osiřxia lowců, gako wrže srďce grgj,
a rUce gegj gsau gako okowy. Kdož se ljbj
Bohn, ten se gj wywarnge, ale hťjssnjk gat
bnde od nj. (Kazatel 7, 27.) NeUchlegž se k
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cestam gegjm mysl twčl: aniž sklamún buď stez
kamč gegjmč; nebo mnohé zranťwssčporazila,a
neysilněgssj wsselčcj zmordowúnč gsaU od nj
Cesty pekelné dům gegj, wedancj do wnčlřnostč
smrti.e (Přjsl. 7, 95 u 27.) Gaké djkn ččstot:
ný Bernardčn Pč:nu Bohu wzdúwal, wywázna
z tak welkého pokussenj bcz Uhony, a gak od
té doby w obcowňnj š lidmč byl opatrný, wyš
psatť se ňedň, a tolčko ten tomU ponřkuď wy:
rozUmj, křož stále na myslč mčl řeč sw. Pawla
ťkachho: dWčztež bratťč, ktrrakby gstc opatrnč
chodťlč,ne gako nrmaudťj.e lEfrš. 5, 15.) aneb
pčlen gest rady maudrého Sťracha: wNa cestU
púdu nechoď a ncUražjš se o kamenj: ančž sc
swěrug cestč nesnadné, aby nepoložil dussč swau
Urazu.e (Sťrach 82, 25.)

Sw. Bernardťn byl w bohoslowj welmi
zběhlý a zwlčxsstčna pjsma swalč: wýborně se
znal. Qko geho pronikalo srdce lidskč: še wssrmi
wč:ssněmč a žčldostmč, a nebylo žloččnu aneb
ctnostč, gegťchž zč:rodek a wzrůst, bp mU ne:
znúmy byly. Z tčch přjččn musil na rožkaz

predstawrných na se powčnnost kašatelskaU wzjtč.
Geho hlaš byl zwnčný a přjgemnn, pobhbowún
nj důdlognéa přčrozrné, kažanj pak gasna, slčč:
na, raznél a plnčx ohnč, gemnž hčjssnjcč anč
tč neyzatwrzelegssj odolalť nemohli. Kdežj on
kč:zal, tam hrňčč rUssilč karty a kosťky, rosze
stťlcť orčjkalč se swých ohawných nrťestj a spo:
lečnostj; panj a panny marnomyslné a roz:
maťčlé odklúdú swůdnci a neslUssnč: raucha, au:
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hlawnj nepřčxtele podáwalč si Upťjmně rUce,la:
komcč olewjralč swé zúsoby a činčli sprawedlnost
a mťlosrdenstwj, ožralcč a nestřjdmj dáwali se
na střjdmost, slowem geho řeč obměkčowala
zkamenčlčx srdce.

Stťedem, kU kterémnž wssecky ťečč a kéxza:
nj geho mťřily, byl KristUš Zežjš. be geg
lidé nade wssecko milowalť, gemU aby se celau
dUssi klančlč, neopomenul poslnchače anč geden:
krčxte napomjnati a wszzowatč. Neysladssj
gméno Ježjš napsal si zlalýmč pjfmenami na
tabUlkU a pťi kúzanj stawčl gi posluchačům na
oči, připomjnal gim nesmjrná geho dobrodinj
o člowččenstwo a mohutnými slowy gimč otťú:
sal, abp procčtnnli konečně ze sna hřjchů, opn:
stili cestU třlesnostč a na cestU spasenj se obrú:
tčlč. :Kéž mohu,e prawčl gedenkrále, gako traU:
ba od gednoho konce swěta k drUhémU slowa
DUcha swatého hlúsatč: dSynowé lidsstj, doka:
wčxdž bUdete zatwrzowalč stdce? i proč milU:
gete marnost a hledáte lžč? (Zalm 4, Z.) Nž
dokawad malťčcj milowati bndcte dčtinstwj?
(Přjsl. 1, 22.) n Neywělssj csj gest býti synem
Božjm. Nž bUdeme mčlostj Božj gako opo:
geni, nebudemr pro nic giného cit mjtč, než
pro Něho a pro to, ro na Nčho fe wzlahUge;
trnkrčxtepřegdeme gaksi w Nčho. uu Kdo gméno
Ježjš, gméno žiwota skraussenč wzýwč:, i hned
po žčwotu taUžčtč bUde, ale po žiwotU wěčném.e

Pjsse se, že w gednom městč hra w karty
a w kostky, prw obyčegnci na důtkliwú kčxzanj
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Bernardina zmizela. TU pťčssel gakýsi mčssťan,
drubdy malowúnjm karet se žčchj, k Bernar:
txinowi a ztčžowal si, že teď o swau žiwnost
přissel. Sw. Bernardčn těssil ho a radčl, abn
teď swaté gméno Ježjš malowal, aneb na giný
gakýsi způsob wyobrazowal, předpowjdage mu
hogný odbm. J uposlechl karteiř dobromyslné
rado, a také mřl mnohem wčrssj z toho užitek
nežli z malowčxnj karer. nPožrbnčmj Hospo:
dčnowo bobaté činj a to beze wsseho trňpenj.(e
(Přjsl. 19, 99.)

Ze kúzanj swareho téhož kažatele tak wý:
borné owoce přťnčxssela, diwno núm nebUde, U:

wčxžjme:lť, že wesskcrč: kcizanj swčd pracowúwal
U Uohau Ukťižowaného Spasitele; tam sc mo:
dljwal Uež na kazaselml wstaUpil, o oschenj
myslť a o požehnúnj pro febc a pro poslúcha:
če, tam se také wracel, kdož mluwťti přestal,
ram wzdúwal djky za seďe i za poslnchače a
o mčlost prosil, aby přednessené slowo Božj
také w srdrjch gednoho kašdého se šafořenilo a
bogného owore přinňsselo. Pjsma swatei a
srdce lidslůi, gehož neytagnčgssj skrrysse znal, bý:
waly mu knihami pomormšmč při prúci. uo
Gedenkrňte otčxzal sc ho kdosi, ǧafby se kčxzanj
neylépe pracowati měla? načrž on: nHleď new:
prw skutky swýmť frčxlowstwj crnostj rozssjrili
a čest Božj rožmnožčti. Nemčg gčnú rjl před
oččma, krom spasenj dusse swé. Lčxst“u k blio:
njmn zchowčxwey, a saim neyprwe čiň, čcmuž
giné Učjš. To ččnč bUdeš mjtč Dncha swatěho
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za Uččtelc, od něho obdržjš maUdrost a sle,
kteréž Učkdo neodolň ou Gci nemlUwil w žčx:
dném kčxzanj anč gediného slowa w gčném aU:
myslU, leč pro čest a slúwu Božj. TomU
prawčdlU, leteréž gsem pilně zachowúwal, mcim
gedčné co děkowati, co do Umč Učenosti, wý:
mlUonsti, obralnosti aneb wňžnosti se Ualézň,
ǧemU gedčné to přťpisilgč, že dusse ztracenék
BohU zaš přiwčxdjm.((

Čtrnčxcte lét zastaiwal Bernardin aUřad
kazatelský w mežech wlastť swě; seď ale pro:
bjhal celau Jtalii a wssUde tak drahnj zňstU:
powé k UčmU se walili, že anč kostelowě množ:
stwj gegich obfčxhnamč Uemohli a že na weťegných
mjstech slowo Božj hlňsati mUsil; a kčlzanj geho
pťčnňssela wssade owoce hogné a krčxsné, a to
tjm che, grsslo Bůh slUžrbnij lomUto žwlň:
sstnjmčlost propůgčil, že anhým znamenjm sw.
křjže nezhogjtelné nemoci léčil a Uzdrawowal, a
mnobé gťné dčwy a šňzraky konal. Nčkolč Ber:
nardin každodennč kňzciwal a někdy i chekreite
za den, neopominul také každodenně mssč swataU
čjsti ani ostatnj powinnosti, kteréž mU zčxkon
Frantčssčúnský Ukleidal, swčdomťtě zacldowňwati
Uezanedbčxwal; ba i mimo to obětowal každo:
dennč gednU hodinU saUkromně modlčlbč a swa:
témU rožgjmčmj, w len čaš UčkomU přjstUpU k
sobč nedčxwage.

Wssak nebylč wždy wssicknť posluchačť kča:
zanj geho dobré wůle ae mčkkčho srdce, časem
Ureiželč se mnozj geho pwstosrdečnau horlčwostj,
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a kwasili se, že nemlUwil gťm wčcč libé. Tak
k. p. wyhrožowal mU wéwoda Milčxnský, Fčlipp
Marča Bčšcontč, smrtj pro dutkliwa kazanj,
gťnj donesli ho k papeži Martinowi U. oso:
čugjce ho, že prý ge nowotařcm, že bludné Ue
čenj přednassj,že cjfaře Sčǧlmmda nedonkem a
kacjřem Uazýwa, a giné a gčne wčci che, a to
š takowým aUčinkem, že mU papež oklamaný
Ueyprw kazati zapowčdčl, konečnč aleť do Řjma
ho powolal aby se z nařknutj očťstil Pokore
ný Bernardčn nesl wssecky ty krčmdy tisse a tr:
pčliwč dNechte gen Pana Boha wladnaUti,e
aneb xo to wsse postara se Pan BUb(: řj:
kawal k přatelUm, když ho tčssili, a gak lakowé
raUhanj snéstč muže se dťwili

Brrnardin se odebral do Řjma gak mU
nařjzeno bylo, aby se zodpowjdal z čeho wťnťn
byl Me což mčlo slaUžitč k geho zahUbě, při:
spčlo k geho oslawenj; nrboť w Řjmč se šhle:
dalo, že Učenj geho gest prawowěrné a čisté,
obcowňnj UeaUhonné, horlťwost fwatň. Zahan:
benj nepťútelé mUsilč UmlknaUti; načež papež
swatémU mUži powolťl EwangelčUm fwaré, kde
by chrčl hlasati, ano i bčskUpstwj SťrUské mU
podawal; Uež Bernardťn nepřčgal ani toto ani
gčna biskUpstwj, k nimž ho papež EUgen jsi
nUtil, stcile prose, aby mU přcili powolcinj geho,
w kterémž, gak dana, che dobrédo pro cjrkew
působčtť může, než kdyby Uwážan byl na gistaU
osadu

Podobnan horlčwdstj gak o blaženost lčdU
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wesmčš staral fe Swatý Bernardčn o blaže:
Uosť spolUbratťj zwlňsstě. Geho přičiněnjm
Uwedla fe do mnoha klčxssterů tUžssj kň;eň a
mnohé znowa se založili. Co gemU gedčnémU
zňkon Frantjslťčmský powjnen gest, zto“ho se
poněkud dčx UahljdnaUtč, že za tčch 40 lét, co
on kazatelský auřad zasřúwal, w Jtalič klňsstery
Frantisskeinské z 20 na 300 se rožmnožily a
počrt mnichů od 200 na 5000 téměř wysťaU:
pčl. Pro tak znamenčté zúslUhy byl roleU
1438. za Generalnjho Bčkúťe w zňkoně Usta:
Uowen, z čehož se podčkowaw, putowal do
Lombardslea, aby opčt slowo Božj hlcifal.

stud chtěl do Neapole gjtč, což mn ale
nřkteťj žražowali, na wysoký wčk grho UkažU:
gjce. Než on čťstaU plana lčxskaUpro blaženosř
ltdskau, nedbal na radU gegčch. Než fe wssak
na cestu wydal, zastawil se w rodném měsřč
Mašse a pak w Sienč, a rošlauččw fe tu š
obywatrlč, neboť tussčl bljžkaU smrt; konečně
cestU nastanpčl, wssUde kúzal, kamž přissel, ač
mu sjly wůčihledě Ubýwalo. Když k?lqučle pťč:
chčxzel, k městu w Neapolčtan!“fém krňlowstwj
ležjcjm, rožnemohl se welmi těžre, tak že siare:
ček š tťžkent do města fe dostal. Tu ale rož:
mňbala se memoc, a giž nebwlo pochybnosiť, že
hodťnfa grho se bljžj. Pln radostč, že Pňn bo
wolú giž do wěčného pokoge, dal se sxoútostmi
zaopalřčti, pak ale na oodlabU powrlem posy:
panaU polo,žiti, a tam ččstau dussč swau mymx:
stčl. NokU 1444. dne 20. Kwětna, na kserýž
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den tenkrňte na Nrbewstaupenj Púnč přtpqdalo.
Gčž po 6 letech postawčl papež MčkUlňš 7.
gméno geho do ťady swatých.

Nozgjmúnj.

Swatý Bernardčn plamxl Uadobyčegnan
nňbožnostj k Ueyswětťgssjmu gménu Jcžjš, a
gméno Ježjš měloby Uňm také býtť předmětrm
Ueywěsssjho mťlowánj a Ueyhlubssj úcty. Bez
Ježjsse byli bychom zůstalč po wssecky wěkh fyny
smrtč, Uemagjcjmč žňdné Uadčge, že bjda Uasse
gednau přestaUe aneb aspoň že umenssena bude.
Teď ale máme Ježjsse wyknpčtelea spasitele! Qn
šhladčl lerwj fwaU hřjchy Uassr, fmrtj swau
wykaupťl Učxš z otroctij ďcibla, swým wstň:
njmz mrtwých pťemohl a UgčstčlUňm blahosla:
wenstwj wěčné. Qn gest ccsťa, prawda ižčwot,
a Učledonebude ančastným wěčné slč:wy, kdož w
Uěho erěsxj, a Učenj geho nenúsleduge. QU grsř
půwod a dokonawatcl wjry nassj, oU Uasse
fjla, Uasseslčxwa, nasse blahoslawenstwj. KNčmU
tedy fe Utjkeyme, fdyž fe rmaUtj dusse Uasse:
QU Učxš potčssj; k Němu běžme, když mřeme
w hřjssjch, QU Uúš občerstwj; Geho wzýwey:
me w čaš strasti a bjdy: QU Uám pomůže; k
NěmU se obracugmr w čaš Uemorč a choroby:
QU Uúš pozdrawj; kNěmU fpěcheyme, QU Uúš
wyslyssj, Uebo dj fúm: Bndrseli zač prositč mUe
we gménu mém, toť uččnjm. (Jan 14, 14.)
?l protož křesťanskú dusse, we gméno Zežjsse
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wěř a daufey, we gménu Jržjš se modli, pra:
cug a wrsel se, gméno Ježjš ctč a milUg; pro
gméno Zržjš trp, žiwa buď a Umjrey;
Zežjš bUď tč střrdem w ústech, zpčwem w Ussjch
a w srdši plrsrm. xO slawné gméno,e wolčx
Lwaik Granadský, ))o sladké a přjgemné gméno,
gméno nrskonalé sjly a wssj Ucty hodno. Gmé:
no, kleréž fúm Bůh wymyslil, ktcréž š Uebe
na zemč bylo přinesseno, od angela wysloweno
a od wsseho lidu žéedčmo. Přrd bleskem toho
gména utjkagj ďčxblowé, lťesaU se morč temno:
sii. Sjla toho gména wjtězj nad nepřútely,
rozplassUgr zústupy dUchú pekelných, pťemúhč!
pokUssrnj, dúwci zarmauceným útčch,ahťjssnjky
Uadlňnge nadčǧj a důwťrau.e

Nenjť ro žčxdném giném soasenj nebo
nenj gťného gména pod nrbem daného lčdrm,
skrzr kteréž bwchommělčspafrni búti. (SkUt.ú, 12.)

Ponjžťl febe famého, poslUssný gsa Učiněn
až do smrti a to do fmrti křjže. Protož i Bčch
powýssťl ho a dal gemU gméno, kteréž grfř
nad wsseliké gméno; aby we gmémx Jržjsse každé
koleno klekalo nebeských, zemských i pekelných, a
kažoý gazyk abo wyznčxwal, že Pčm Ježjš
Kristuš w slčxwč gest Boha the. (Filčpp
2, 8 u 11.)

Wssrcko, rožkolč ččnjte w slowu neb w
skutkU, wssecko čťňte we gménU Púna Ježjssr
Krista, djky činjce Bohu a thč skrzr nčbo.
(Kolosš. Z, 17.)

Nmrn, amen prawjm wúm: BUdrteli zač
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prositi the we gménU mém, dňť wčxm. (Jan
16, 23. srowney Mr. 16 27. 18.)

Modlitba.

Bože, kterýž gsigednorozeného Snna swého
Ustanowťl pokolenj lčdskémU za Spasitele a
Ježjssem gmenowatť rožkčxzal, račťž mťlostiwě
propňgčiti: abychom, ktrťjž swaté Geho grnéno
na zemť ctjmr, geho pohledU Užjwalť w nrbe:
sjch. Skrze téhož Ježjsse Krťsta a t. d.Nmen.

Na dnennj ch pťipadá gesstě fwátek: W Řjmě fw
p.xnny a mUcchacc Basillo; w Beemarzu wc Fraucauzsku fw
Bandclia mUcodnjka; w Edcšse w Syrli sw mucednjku Tba:
lalaea Ysterja Ylelandra a towar!)uu; w čoeonoe fw
qully, mučcdlljka; U BritUrlků we Fran;auzsku jw YUstre
gisila diskupa w Brčsix sw Nnastana bisfupa; w Papii
sw Tbeodora dřskupa; w ijě sw Plautilly muccdnice, w
Trew!ru fw Masimlna, diskupa a mučcdnjsa. a m g sw.

21. z

Ziwot sw. Felčše.
Frlsr narozen rokU 1513. w KartalicčU,

mčstcčleu ležjcjm mezi Umbrčj a Sabinau w
zemjch paeoežských, z rodičů sice chudých, ale
wrlčce núbožných. Gsa gesstč pacholjkem wrdl
gčž tak dokonalý žčwot, že ostatnj pacholjcť geho
si welčcr wňžilť, ani tč neymenssj neslussnosti
u gcxbo přjtomnosti si nedowolugjce, a wůbec
swatým Felirem ho šowaUce. Negsa aučasten
sskolnjho uťrnj, byl nucen gťž w autlém wčku
řobytek pústi, gako sw.Pafchalťš Banlon, čebož
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on ku fpafenj swému wčrně použjwal, Ueboť
an ostatnj pacholjcč na pastwč skotačili aneb
ginaU kralochwjli prowazowali, odebjral se Frlir
na mjsto wzděxlené aneb do nčkteré geskyně a tam
se modljwal kleče š taU ncywčtssj skraUssenostj
modlťrbičko, kterým ho byla núbožnú matka w
dčxtinstwj naUčila. W nocč gako když ostatnj
pafúcč na ooli U stúd swých Usmllč, wstúwal w
tichosti a k dUbU gednomu chodjwal se modlčt,
do grhož kůrn křjž si byl wyřezal, a tam nr:
zťjdka w slzúch a w Upěnj rozgjmňwal si pře:
hořkě UmUčenj Púnč, a čafem ť mrskčxwal se
a pamatnge na korUUU trnowaU kladl si růže:
nec Ua hlawU.

Dosúhnmo aš roků 12 wstaUpil Felťr U
gakéboš mčssťana Marko TUllčo Pichi do slUžby
neyprw za pasécka, pak ale ža orčxče. TU nikdú
nezapočal rčmo prčxcč, aby se nebyl prwé po:
modlil; modlitbaU končil takč každau prúcč i
každý den. J mezi Pracj modljwčxwal fe tak
Uazwané sťťelné modlčtbččky aneb pjsnč núbož:
nč zpjwal, a tUdy tak srdce i mosl Usslechtil,
že anhý pohled na nč!ktrrý twor Uostaččl w
něm ohrň lčxsleyk Bohu UeywraUcněǧssj podpéc:
liti. Neyraděgi ale rozgjmal tagemstwj wykaUpenj
nassrbo a tu wždy zřegmčgč a zregměgč se mU
obgrwowalo, gak bjdný gest kleslý člowčk, a
wždy wraUcnčgi a wraUcnčgi wstnpowali djky
gebo k BohU, genž sc nad Učxmč smilowaw
Sona swébo gednorozeného ža Učxš Ua smrt
wl)dal. Pťč tom byl w pokrmech welmi sťřjdný,
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gazyk držel na Uzdě, byl pokogný, tčchý, w ob:
cowňnj wljdný, xwždy twéeři gasnč a mysli
weselé a na Ueyweyš trpťliwý. Urazčl:lč ho
kdo aneb spjlal:lč mU, tU mstjwal se tjm, že
mu řkl: oTeď mnohem che tebe mčlUgi a
modlčtť se bUdU k BohU, aby z Tebe grdnoho
swatél,w Učinil.e( Neywčtssj wyraženj působil
mU, když swatého čtcnj mohl pťislaUchatč. Když
gedenkrúte slyssel čjsti žiwot swatých anstewnjků
za starých časň, tak fe mu o tom zaljbčlo, žeby
na tom mjstě pausiownjfem fe byl sial. Uwčx:
žčw ale welfú nebezpečenstwj paustewnčckémU
žiwotU hrozjcj, Ustanowčl fe na tom, že radčgi
bude fapucšnem. Yn wssak aumysl wywésti
wňhal, pokéeral ho Bčih welmi důtklčwě. Bolo
mu totčž dwé býleň odewždčxno, aby ge tabatč
Uččl. Y ti ďplassiwsse se poražťli ho a dostalč
geg pod rčxdlo, č tčchlčho tak, že kUsy oděwu na o:
stťj radlice wifetč šůstaly. Když Feli: wstana
seznal, že bez aurazU grst: padl na koled:a
djfy Bohn wšdňwage a znowa slibUge, službě
geho fc aUplnč poswčtitč. Z žčadal tčdy Guar:
dťna klč:ssteraw Citta anale r. 1548. o přic
gmutj do zčxkonaKapchnského.eč Guardčan zna:
menal sice, že Felir tenkrcite aš Zt)tiletý, duchem
swatým pUzen gest. Než aby stúlost geho zkusil,
drze ho odbýwal, což ho ale neodstrassilo. Zod:
powčděl slzawýma oččma: :)Bůh gest swčdkenl, že
nččehož newwhledciwňm, než gemU gedinému
slaužčti, nadčgi fe, že ktrrýž mč wčxlč k tomu
dal, neodepře mi sjly abpch to také wykonal.
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Po té odpowědi pogaw ho ǦUardťčm, do ko
stela ho Uwedl a na Ukřčžowaného Krista Ukangc
prawil: xWčdjš tUto, leoho maš nasledowatť?
Nozwaž, zdalť chuti maš po crlý žťwot swůg 8
Ujm na křjžč wiseti?e xBoha brrU za
swčdka, odpowčxdčl Frlčr, že nččrhož gťného
UehlcdúxU, než žčwot swůg w kčjžč a w chudo:
bě strciwitťaeč Gsa do zč:kona přčgat, poslčm
byl do Nntčkoli, kdež obyčegné zkaUssky ččli No:
wťcčat ořestéxti mřl. Mohutnýmč kroky, až fe
wssčckni. podiwili, krňčel tenlo noweiček na cestč
dokonalostť a w krčxtkém dobyl aUplněho wj:
tčzstwj nad wsselčkýmč nč:rUžčwostmi swými.
Co do chUdoby, do pokory a do kagicnosti
nčkdo ho nepřrdčil. DUch geho byl stčxle na
Boha upčatý, i zdčxlo sč, že žčwot geho wesske:
rý gest neustúlaU modlitban. Konatwůlč předsta:
wrných bylo takmčť gedčný žiwlem wsseho
gedminj geho. Nn čjstčneumčl, ťjkčxwal, že se gen
ssestč pjfmrnúm učj a sice pčti čerweným a
gedné bjlě, a ty že prý postačUgj k naučenj fe
maudrostť swatých. Wyrozumjwal pak pod
pjsmenami čerwrnými pčt ran Krista Pč:na, o
nčmž neyraděǧč rozgjmal ť také welčké z toho
swatostč nabyl, a pod bjlaU pjfmenaU wyro:
zmnjwal Ueposskwrnčnall ččstotU blahoslawene
Panno Marťr, k njž zwlasstnj horlčwostj hořel
hxú Tato knčha takč nam bylabo wrlmč užiteč:
na, kdwbychom w nj gen radi ějtali!

Noku 1515 byl po složeném slawném
slčbu od předstawených do Řjma poslňn a

ZiwotoSwatdchu Zl
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Určen k toemU, aby pro bratry almUžnU sbjral.
YUřad tento nad gčné obtjžný a mrzntý zastci:
wal Felčr po 49 let, to gest po celý wčk
swůg š neslýchanau wěrnostj a sprostnostj, tak
že netolčko lčd swčtský ctnostmč žebragjcjho mnč:
cha fe wzdělal i Zdokonalťl, bratřj pak na ney:
weyš spokogénč bylť; ale i Felťr sňm každé
přjležitostč poUžťl, kteréž mU tento aUťad w
hognostť poskytowal, aby se w pokoře, w trpčli:
wosti, wtčchostč, w mrtwenj i w ostatnjch ctno:
strch cwťčiti mohl be neUpadl w roztržťtost
dUsseamyslč, chodťl wždy š sklopenýma oččma.
xBratře mčlý(( rjkawal k průwodčij fwému,
:růženec do rUky, zraky k zemi, a mysl k nebč!ee
N že si nawykl wždy a za wssc Bohu djfy
wzdč:watť, neUstčxleslowa Uj)eo šrčatiňšee to
gest :,Bohu djk(č na gazyku mčl, i ostatnj lid a
zwlássťdčti k tomu powzbnzowal, aby ťastoa rády
ta slowa řjlealy. J pjsse se, že gedenlerč:te dwoťa:
né nčkteťj panj Blažemy Ursiny Kolunmy se po:
wčxdčlč a gťž pčstmť mečů se chytali, an Felčr zdúlj
na so fe djwage, plným hrdlem wolatť segal: j)eo
šrštičw, j)oo šrčxti:xš7a ay mužčtčFeli:c we wňž:
nosti magjce zardčwsse se, i hned se smjřčlč.

Dennj pořadek bkatra Felirc byl Uasle:
dUgjcj Když wečer Učco malo pogedl a mod:
litby swé dokonal odessel na odpočťnutj Holú
podlaba byla mU ložem, na nčmž on bUď
klečc buď leže odpočjwal; nčco chrastj slaUžilo
mu podhlawniťkn Po dwau nrb trech hodťnach
ssel opět do kostela, a tam se mrskage čekal až
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do gilřnj ; mrzi gčtsenjm, k UčmUž co bratr laik
zawúzún Uebyl, zaď trochU si lehl, po gilřnj
ale opčt do kostela fe odebjrage až do rannj
msse fwaté se modlťl, přč ktrréž knězť U oltčxťe
pťčslUhowal. Poslrdnjch 15 lét žiwota swého
chodil každodennč k sw. přťgjmčmj. Po skon:
čených slUžbúch Božjch ssel almUžnU po mčstč
šbjratč. Rawreitiw se k polrdnjmn e oznč:mčl
přrdstaweným, gak šbjrka wypadla, a opčxtdo
kostela se odebral klanět se KrčstU PčxnU w
neyswčtčgssj swč:tostč oltciřnj. Se spolUbratry
z ťjdka kdy rošmlauwal, pťedstjrage, že co
erzdčlaný orúč š Učenými mUžč obcowati ne:
rozumj; wlastně alr xz té přjčťny, aby che čan
k modlitbúm nabyl.x Podobně hodiny odpolednj
byly gednak w modlťrbě a gednak w auťadč
mU swčřrném strúwrny. Při tom sc postjwal
wrlmč tUze, wůbrc š chlebem a š wodau spoko:
gen gsa, ba tUhé swé kčmj Ukrýwal, gak grn
mohl. Tak kU p. že stčxleboš chodj, omlanal
tjm, že prý mU tak chůze Umohrm snadněgssj
gest. Srbr samého Uenazýwal gťnak Uež mezkem
klússtera, tělo pak fwé oslem, a to proto,aby ged:
Uak sebesamého pokoťťla grdnak i gině powszdčl
pokořowati ho, teyrati a pracemi zanússetč.

Gak pťjfný trnto služrbnjk Božj k sobě
byl, tak laskawý bhl zaš kgťným a zwlčxsstě
k chorým, gimž časU nočnjho š neywčtssj ochot:
nostj poslUhowal. Y gakň to aš pro něho
bola rožkoš, když mU pťedstawrnj powolilť, aby
ččxstnasbjrané almUžUy chudým darowali smčl!

31
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We dny nedčlnj a swútečnj gsa glné prúce
prost, chodjwat do sspitčxlň, tam chorým posln:
howal, připrawowal gek dňstognému pťigjmúnj
welrbné swútosti a Umjragjcjm pomúhal kUssťastné
hodince, slowa lúsky neywraucnčgssj gim pťedřj:
kaiwagc CistotU fwaU zachoroal až do hrobU.
Wůbec ťjkali mU xabratr Kapnche a neywyš:
ssj důstognjci cjrkewnj ano ť papežowé we
welké ho mčli wúžnosti beze wssj Ugmy poko:
rh geho. Zwlússtč sw. Filipp Nereyský obdi:
wowal geho welikau sroatost wc wssem gednécnj
se obrúžegjcj, a kdykoli dwa tťto mUži fe pot:
kalť, bylo widčtť, gak geden druhěho w pokoře
pťewýssiti se fnažj. Nozprčxwka gegich býwala
wýraz neyčistssj lč:sky Božj.

Horliwost pro čest Božj a pro fpasenj
bližnjho nUtila swatéhox Felť:e, že kdykolč gen
pťjležťtost fe mU Udála, kratká sice ale razna
slowa š neobyčegnau opatrnostj mlijwal; čehož
nčkolik přjkladů zde nechť se Uwede. Když Učkdy
Ua Ulicť nčkterého prostopassného mladjka pot:
kal, kterýž nedbage o spasrnj froé za hřjchem se
Ubjral, lahodnými ale i mohUtnými slowy wo:
lčxwal za njm: xNessťastnij! kam gdeš?
Rewidjš, že do pekla? Newjš, žr Umťeš?e
ijto fpůsobemobrútili fe množj na cestUctnostť

Tčhož časn byl žiw BernardinUš Bčscča,
geden z nrypťednčgssjchprawnjch w Řjmě Toho
nawsstjwilgednan Feli: a wida ho mnohýmč
knihami obklopena diwil se, k čemn také množ
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, stwj kněh potřebUge, načež prúwnj lřekl: dCož
newjš, Felčrr, že z nich se Učjme prúwům a
dle nčch pče saUdjme, aby každémn se prčxwo
stalo ?e dBohdeUž, odpowedčl Felč:, bohdeyž,
aby se neUkrýwala lakomost tak často pod těmč

knčhamť, tak že se che osobnjho ziskU než
prúwa hledú; bohdeyž by se různčcr a swělry
nčmi nežťwtly a nepřewracowal se starý dobrý
poťňdek! Wěč mč wssak, Bernardčne, že to
množstwj kněh mňlo tč prospěge, nenančjšlč se
dřjwe dobťe znúlč knťhU žčwota, z kteréž
by gsi lxeprw tčmto wyroszčl. Krčstuš tolčleo
wyUťUge, prawému prčančcle tagný smysl
otewjrčx a zaplerené oteizky rozhťessUge.e ouo
uu:dGest dňmyslnost gťstčr, ale č tať býwú ne:
prawúe dj Jerš Sčrach. (19, 22.) Gindy
zaš, když Utéhož Bernardina, muže gťnak ssle:
chetného, o wčcech swatých rozprúwčl, přčssel
kdosi při magjcj a přinesl darem prúwnij
tomU tUčné tcle. Co prúwnj lčsty probjhal
zabečrlo tele a tU obrútč se Felir prawčl:
ijš, Bernardčne!co tele to mlij? Prosj
abyš wynesl saud ku prospčch dcirce. Hleď se
wssak, aby tacj darowé w den saUdný nestalč
se přjččnaU twého zatracenj.e N Bernardťn to
napomenUtj tak mčle pťčgal, že wstana srdrčnč
Felčre obegmul, djky mU wzdňwage. nu xBla:
hoslawenj, kreřjž ostřjhagj saUdU a ččnj spra:
wedlnost každého ěasU.e (Zalm 108, Z.)

SpodobnaU opatrnostj pokčxralFelčr také
wysoce Urozenan panj Blažem: Kolumen (()ou
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jouučx) zwlč:sstnj patronkU a dobrodčgkU Kapn:
cjnů. Ta požcidala gedenkrúte Felťre, aby gj
Učco dřrwřných křjžkůž křerčžon w prúzdné chwjli
dčlciwal, darowal. Felčr sljbil wyplnčtč žúdost
gegj, pťčssel ale š prčxždnýma rUkama, protože
wssecky kťjžky mezč lťd mčmo gdaucj rozdal,
gfa o ně prossen. leauwal fe sice, ale nad:
zmjněmň panj řekla: dTo gest pčkné, slčbowatč
a neplnčtč!e Načrž Felčr: !,er panj mň! co
wsse sljbčlč gsme BohU a ncsplnilč gsme? e uo

Gťndy pozwalci hý gedna Urozenň panj,
gjž o almUžnU prosil, aby pťčgda o nč:božných
wěcech 8 nj rožprúwěl. Felčr wčda gi welmi
Ueslussnč UstrogenaU, sklopčl očč na žcidnaU
otňku nrodpowjdage. Zťna nad tjm fe dčch
tčxzala fe, proč nemlij.? Račež Felčr takto
k nj promlUwil: dPowjm tč sestro, pťjťčnUmlčenj
swého, nemoha délr bolest w dussč Uzamknantč,
prosjm gen, aby ti řrč mú psotčwmec nebyla.
Scstro! ty dobré swé powčstč welťce sskodjš,
takowé wěcč ččnjc, kteréž se anč neslUssj anť
tobě ke ctč negfaU. Restydjš fc š obnaženýmč
ňadry na weťrgnost uwychcizrts? Zbožj, ktrréž
fe Ua oťč lčdj wystange, býwá na prodeg, a
kdo poklad weřegně okange, chcr okraden býtč.
Proč obnažUgeš swú ňčxdra, pakli ne proto,
abyď se gčným zaljbčla? Co se ljbj, to bUdj w
srdcč žúdost po sobě. N proč bych to tagil
pťed tebaU? Ty dúwč:š maličkým pohorssenj,
bUdjš U mnohých hřjssné tělrsné žúdostč a Urú:
žjš swědomj slabých. Uwaž pak, w gak welkém
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nebezpečjwězjš awčř, že Bůh, saudce twňg, za
hřjch ti to počjtati bUde. Gakého ale trestU
se za to wimm čťnjš, wj zagčsté ten, grnž w
Ewangelčmn dj: xaKdoby pak pohorssil grdnoho
z maličkých těchto, kteřjž we mne wčřj, léprby
gemu bylo, abh zawěssen byl žernow oslťčj na
h.rdlo geho a pohřjžrn byl do hlUboťostč mořské.e
Neč la tak hluboko pronťkla dUssč žrnh, že
od té doby po wssecky dny žiwota stydlťwč a
cUdjnč a počrstné se odjwala. uu

Podobnč nezanrdbúwal Felťr takě bratrů
pokňratč, když prolč zčxkončim klňsslrrnjm se w
něčem prowčnilť, ačkolč obcowčmj geho gťm
Ustawičným a pronťkawým bylo kělzanjm. Qn
držcl se za Ueymenssjho w zňťonč a za nehod:
Uého, by k bratťjm fe počjtatč mohl, protož
také U gegčchpřjtomnosti zřjdka kdy mluijal.
Horach lňska k BohU w útrobč grho gewi:
la fe welmč často buď w zpjwčmj sprostých
ale nč:božných pjsnj, kseréž sňm složťl, aneb w
potokU slzj. Grho mysl býwala wždy tak
přeplnčna Bohrm, že často anč tčch Uepožoro:
wal, kteřjž wňfol nčho bylč, ano nezřzdka se
stačo, když grdnoho anrb druhého dUchowyjho
do mčsřa prowč:zrl aneb pťi oltč:řč mU ďřťsln:
howal nawrčxtčw se, do klčxsstera, nrwčdčl š kým

ssel, aneb komU slaUžčl. N w tom tak swatčm
obcowcinj š Bohem a w Bohu nebylo mu na
přckúžku časté obcowúnj š lidmč swčrskýmč, což
giž aUřad, kterýž zastciwatč musil, fč:m š sebau
nrsl, tak že se wssickni lomU wrlčce diwčlť.
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Když fe bo gedcnkrčlte geden z bratrů túzal,
gak mU možno při ťolikerých rozmaUčtých pťj:
padnostech w mysli tak sebrňnu býti, odpowěr
děl:d ))Wsseliký twor na swětč může nčxď k
Bohu powznéstť, gen když Ua něg okem sslen
chetným hledjme.š uu oMarnj zagisté gfaU
wssickni lidé, w nichžto nenj znň„mosti Boha, a
ktečjž z tčchto wěcj wčdačtelných nechňpagj Toho,
genž gest, ani ze skutků geho poznawagj, kdoby
byl řemeslnjk.e: (Maudr. 18, 1.)

Felis obdržel od Púna Boha mnoho
milostj, gež wssak bedlčwč ukrýwal. Protož
každr“ nocč, než mrfkécnj a modlčtby započal,
celý kostel welmi pčlně prohljžcl, zdaliby se kdo
zde tagně neukryl, od nčhož by mohl pozoro:
wňn býti; nic wssak ménč ne!nohl přrdc zabrú:
niti, že nčktčťj swčdkem geho ncibožnosii bhlč.
Knčz Lupuš, muž welmi nčxbožný a bohabog:
ný, byl gedenkrčxte swčdky nčxsledngjcj nado:
byčegné Udúlosti. Eednau w noci, wyprawuge
on, ssel Fclťr gak obyěegně do kostela a swau
pobožnost tam wykonúwal, a když neywětssj
wraUcnostj takmčř hořel a pro lcisku byl gako
bez,sebe, zdwihna fe núble bčžel k wclkému ol:
tč:ťi, kdež byl obraz rodččky Božj, a tu ď ho:
raucnostj prosil, aby nm sonúčka swébo držerč
dala, a prosiri Ueustúl, až fe aUčasten stal, o:
čež Urosil. uu Kéžby takowň tauha nčxš pudčla
k přčgjmúnj Krčsta Púna w swútosti oltářnj,
kéžbwchom také w důwěrnosti k rodťčce Božj je
Utjkalč, abychom na přjmluwu důstogný přjbyš
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tek w srdci swěm mU pťiprawslč. Qstatnč ob:
držel Feljr také milost, že bUdach wčci pťcd:
powjdal, a diwy rozlsčné na chorých a nemoc:
ných konal, z toho wssak nezpýchal, ani st nad
giné newzncissel,xalebrž tjm che se kořil a
Boha welebč se ponižowal.

Trpčliwost swaU nadobyčegnaU okeizalžwlér
sstč w nemocech rozličných, geg stjhagjcjch. W
těch dobňch zawrhowal wsseliký hogjcj prostťe:u
dek, wygjmage to, když poslUssnostj k Užjwčmj
nUcen byl. Když gedenkráte weliké bolesti
trpe od lékaťe Gaglčardelli:ho túzan byl, proč
Krista Pcina neprosj za Uzdrawenj, gako za
giné se modljwěa, odpowčdčl: :Co ti to napadča?
Gá bych mčl Ježjsse prositi, aby mne Uždra:
wil? J kdybych Ugistčn byl, že na modlith
maU mne Uzdrawj, neprosil bych ho. Paklč
Bůh mne tčmito bolestmť nawsstěnge, proč
bych neměl medle ge z lúsky k nčmU trpčliwč
snčrsseti?e Nnže, nezapomjney memy také,co sw.
Pawel milému Učednij swémU Timotheowi
pjsse (lj. 2, 11. 12.) :Wčrnč:ť gest řeč: nebo
gestližeť gfme spolu (8 Kristem) zemřelč, spolU
8 nlm i žťwi bUdeme; bUdrmelč 8 njm trpčti,
bUdeme také 8 njm krúlowati.e Nni co sw.
Jakob pjsse, z myslč neansstčgme (1, 2uuú)
dZa neywčtssj radost měgte, bratřj mogi, když
w rozličnň pokUssenj Upadnete, widauce, že to
zknssenj wjry wassj trpčliwost působj, trpčliwost
pak skutek dokonalý mú.ec

Když se Felir gčž welice šestaral a proto
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bo Kardčnal U sw. Seweriny, žčxstUpce zúkona
Kawucjnskčho zbawčtť chtčl šbjrčmj almUžny:
:xrosil sw. muž welmi snažnč, aby při tom
ausxadn žůstatť mohl: dWogjn,(( prawil, omčxza:
hwnamč š mečem w pčxsti, me;ek alc pod bke:
menrm swým. Chraniž Bůh, abych tčlu swé:
mu odpočťnutj dopřčtl, kteréž k mčemUž ginč:
mU se Urhodj, lrč k Utrpenj a kprúci. uu
Protož wy posilňte fe, a nechť neoslčlbnml
rUrr wassr: nebo bUde mjtl“ swaU mždu prcice
wasse.eTak se pjssewknjze(ll Paralťp 15 7)

Po čtyťčdcetť lét zastawal Felťr gťž přr:
obtjžnaU slUžbU swau, an se mU zgewilo, že
ťonec gebo na bljku Čaš rozlaUčenj swrbo
ožnčxmil rozlťčným osobam N skmečnč Upadl
roku 1587. w poslednj den mčsjce Dnbna
do těžké Uemoci Čjm che choroba rosila,
tjm che zmčxhala se dUsse gebo wraUcnost a
ťagjcnost srdce. Swčxtosti Umjragjcjch přigal
ď newjdanaU skraUssenostj. Welkě potčssenj
způsobčlo mU zgewenj se matky Božj, ktcrauž
tak frdečně ctjwal. Nedlauho Ua to odrbral
se do wččného odpočťnmj dne 18. mřsjce
kwčtna.

Mnozj zazrafowe, kteťjž se přč geho smrtč
gakož ť na hrobě grho stali, roznrsli gméno
grbo po celč cjrkwč fwaté, tak že roku 1712
papež Klemenš xl za swatého geg prohlasil
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Nozgjmčcnj.

Ze žiwola sw.,Felť:e Učjme se zwlcisstě,
že, kdož se chce w modlťtbě a w rozgjmčmj stčxle
L Bohem objratč, anč welké Učenosiť nepotťe:
bUge anč krom obyčegných gakýchsi přjpraw,
nebo každý čkowčk, ba i ten nrysprostssj, chcelť
genom, může wždy a bež přestúnj č w neytčžx
ssl prčxcčw modlčtbč a w rozgjmúnj š Bohem
obcowatč. Nebo nenj člowčka, ktrrýž bp nemohl
Boha pdoznatča mčlowatč; nenj, kdožby netanžil
š Pčmem Bohem sr spogčtť a sw. gméno geho
oslawitč; a nenj, kdožby nemusil hřjchy oplae
kčlwacč, aneb kdožby nepotřebowal mčlostč a
mčlosrdenstwj Božjho., DUsse pokornú a spro:
stčt naučj se brzo a snadno e.šéBohem sr obj:
ratč a wesskeré swé fmepsslenj a gednňnj na
něho wztahowarč. Qstatnč gest to powťnnosij
nassj neyswětčgssj, š Bobem w modlťtbč a w
rožgjmčmj se stčxle objratč, chceme:lč na wrch
dokonalostč se dostasč. Kdož mňže zachowatč
swčdomj swé ččstě, nezakořenčla:li se w hlanč
frdce ǧebo bélzeň hřjch? N gak se může búzeň
ta zakořenčtč, paklť ohawnost hřjchu si častčgč
nepťčpomjnčxme? Gak zachowč:me powťnnostť
swé w pamťtč a gak sr Uřržjme na drúze spra:
wedlnosiť, zanessenč gfaUce wsselčgakými roztr:
žitostmť, pakli si častěgť na mysl neredeme,
co Bohu, co sobě, co bljžnjmu swému powčnnť
gsme? Co může na nciš působťti učenj o smrti,
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o saUdU, o nrbi a o pekle, pakli o nčm často
nepřemryssljme, a gak koneťnř můžeme frdečně
hřjchů swých pykatť a důstognř swčxtost pokémj
ue! swč:tost oltčtřnj přigjmati, pakli si deimč nea
lozgjmécme ohawnost hřjchů a welikost milosr:
denstwj Božjho? Protož se stčlwčxwelmť často,
žr, ktrřjž o tyto wčcč nedbagj, lchkomyslnř w
hťjchy klesagj, swčxtostč nehodnť přťgjmagj, w
hťjssné bezpečnosti žčgj a rak wččnč hynaU.
Kdyby ale před Bohem w modlitbč a w uroz:
gjmčlnj obcowalť, búli by fe hřjchU a taužiliby
po BohU, a snažťli by se plnčtir wůlť gčho swa:
taU; neboť kdož přťkč:zanj Pěmě zachowčxwčc,
tenť grst, kterýž Boha mťluge. We wssech skut:
cjch swých pamětliw bUď na poslednj wčcč swé
a na wčky nezhřessjš. (Sirach 7, 40.)

PťčstUpte k němU (k Pčmn) a oscheni
buďte. (Zalm ZZ, 6.)

Sche nohč:m mým gest slowo twé, a
swčtlo stezkčrmmým. (Žalm 118, 105.)

Bez přestčmjse modlcte. (j. Thešš. 5, 17.)
Modlete se ťaždého časU w duchu a w

rtom bedliwj buďte ďe wssj Ustawččnostj. (Efeš.
6, 18.)

Blahoslawrný mUž tcn, kterýž w zčlkonč
Hospodinowě zaljbrnj mčxa w zč:konč geho pře:
mýsslUgednem a nocj. (Žalm 1, l. 9.)

Modlržečxa.

Q Bože,dňrče wsseho dobrého, račiž pro:
sjme, napsati swaté Učenj Twé do srdcj nassich
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a w oamčt nassj ge wtisknč, tak abychom o
swatém zčckoně Twém„ negřnom dnrm a nocj
pťemeysslowalč, ale pťikňzanj Twú swatci také
co neyswčdomčtťgč zachowňwali a tak se stali
áUčastnč zasljbenj Krčsta Ježjsse, genž š Teban
gest žčw a krúluge i L Duchem sw. na weky
wčkůw: Nmen.

Na dnessnj den pťipadá takč swátek: W Mauritanči sw.
mUčedeků Tčmolhca, Polláa a Eutpcha, jáhnu; w Ccsare
Kappadocke“sw. mUčednjků: Polčeukta, Bicrora a Donata; ow
Kordube usw.„Secundan, Sťncsia a Theoroumra. ngčedn,jkšl:
w Cesarca Flllppowě: fw. leostrata a wacha, muccdjl,nkU;
w ?llcxandrtč sw.quckUnda, !ňězc, mučedsljka; w Nucu ,we
F:žancausku fw. Haďpacia, pausttwnska; w Buǧljcku sm. Go:
dnka, paustcwnjka a m. g. sw.

22.

Žiwot sw. Jnlie,
panny a mučedmcr.

ijmeť, eže milugjcjm Boha wssecky wčci
napomúhagj k dobrému, totčž lěm, ktrťjž podlé
Uloženj geho powolčm gsaU swasj.e (ij. 8,
28.) K tčmso powolaňým dlužno také sw.
anič přťpočjstč gak wznesseným rodem, tak a
mnohem che hlubokau bohabognostj a Usslech:.
tilostj mysli. Ll wssak pončwadž okohož mčlu:
ge Pein, tohoť tresce(( (Přjsl. Z, 12„), musila
také Zulie olmčm protčwenstwj zkaussena býtč,
abh wzala odplatU wěčnau, když by trpčliwan
Shledčma byla.
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NokU 439. dobyl Ǧenferich, krcilWandalů,
aUhlaij Uepřjtel cjrkwe katolické, města Kar:
thaginenského, wydrancowal ge, kostelw žneUcrčl,
knčze,x lťdč bohaté a wzúcné gednak k aUtěkU
přčnmil, ostatnj pak lid a zwleisstč panny na
weťegném trhU za otroky prodal. Tento zlý
osUd potkal také Usslechtilau pannU JUlii, ktrrčxž
se ža otrokpni dostala gakémusi pohanskémU
lerci ze Syrie, gměnem Eusebiowč, kleřýž gč
taleé š febaU do swé wlastť wzal.

Neoprwč fe gj zdé:lo, že eofud swůg ne:
snese, neboť se welťce rmaUtťla, že panna gfauc
Urošenčx a we wssj hognostťu wychowuančx, nynj
U pobana slnžbu orrockaU zastčlwati mčx.“ Brzo
wssak Ualézla we wjťe křesťanské, ňo njž se wý:
bornč znala, tolťk útčchy a sjly, že se gj orro:
ctwj gen sladké býri zdčxlo. N ǧest w skUtkU
wjra katolčckú prameU Ueyhogněǧss, ž Uěhož
každý kťesťan w zč:rmntcjch fwých č Ueybolest:
Učgssjch potřebné útčchp, fjlh č pomoci Uabýwč:.
dHospodin jdal, Hospodin wzal: gakž fe Ho:
tpodiml ljbilo, tak se stalo: buď gméno Hospo:
dťnowo požehnúno.e (Zob 1, 21.) dHofpo:
dinť gest: což dobrého gest pťed očima geho,
nrchť Učťnj.e (j. Krúl. Z, 18.) :Gestláže dobré
wčcč bralť gsme z rUky Božj, zlých pročbychom
Uepřťgjmalč?e fJob 2, 10.) :Zňdný žagťsté z
Učrď Uenj sobč žčw, a žňdný fobě neumjrčx; Uebo
buď že gsme žťwť, Pčmu žťwč gfme; bUď že
Umjrčxme, PčmU Umjrčrme. Protož bUďdže gsme
žťwi, búď že umjrňme, Pčmě gfme.e (ij. 14,
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7. 8.) dMUsjme skrze mnohú sauženj wǧjti do
kreilowstwjBožjho.e (Skntk. 14, 21.) a,Nerť
zahanben, kterýž i)anfaťl w Pčma Boha. Wěř
BohU a přigme lě, ašpřaw cesťUswau a daue
fey w Uťho.e (Sirach 2, 11. 6.) dZdalč ne:
musil trpčxtčKristuš a tak ngtč do slciwo swé?e
lLUk. 24, 26.) dSyn člowřka Uepřissrl, aby
gean slaUžer bylo, ale aby on slaužil.e (Mal.
20, 28.) d

Nožwažowémj lčchto a podobUých prawd
sjlčlo JUlči w lrpčliwostť wždy ch a ch, a
prolož také dofonalé zeikony žachowúwala, kteréž
swatý Pawel aposstol slUžeijkům předepsal:
:Slnžebnjcč poslussni buďte we wssrm pňUů
swých tčlesných, ne Ua oko toliko slaUžjre, gako
lidem se ljbjce, ale w sprostUosti srdce bogjce
se Boha. Cožkoli činjte, z toho srdce ččňte,
gako PúUU a ne lidem, wčdauce že ode Pčma
wežmete odplatu wččUého dčdčctwj. Pěmu Kri:
stu služtr.e (Kološ. Z, 22 uo 24.) :oSlušebnjky
Uč, ať gsau poddan peinům swým we wssem se
gim ljbjce, erdmlanwagjce, neokrúdagjce, ale
we wssem wěrnosti prawé dokazugjce, ary Uče:
Uj Spasilele, anssrho Boha ozdobowali we wssech
wěcech„e (Tčt. 2, 9. 10.) J byla sw. Zulča
prawau ozdobau swatčho nňbožeUstwj, a weli:
tel Eusebčuš Urmohl se dosti wynadťwťtč pionstč,
mrawnosti, ticho.sti, ččstoonsti a tuhěmU žčwo:
bylj olrokpnč swé. Julča se postjwala Uximo
nedčle na kažřý deU, po wykanné prčxcčse
zaněessela saoalým čterm, k čemuž si knčhy od
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křcsianů wydůgčowala, rozgjmala si welmč „skraU:
ssenč ulrpenj Pánč a neUstále se témčť modlčla.
Přč tom byla w obcowúnj na neyweyš oparr:
nš, warowala scuwsseho, což cťstotč nebezpečno
býti mohlo a U dřjtomnostč prostopě:ssnjků cho:
wala se takchižně a důstognť, že dr.zosti swč
Uzdu pustitč sc ostýchalč. Tak krč:sné ctnosti
sw. panny staly se přjěčnau, že EUsebiUď č
wssecken lid gehoj mibožcnstwj do welké wúž:
nosti si wzaulč, ťteréž tyto ctnostč plodj a wrlmi
se podobci prawdě, že mnozj sc mUxtaké od
swaté panny Uččlč; neboť nelze na bljku býtč
takowémU ohnč, abychom sc sami nezahřúli.

Po nčkolika letrch nastaupčl EUsebiUš w
zňlcžťlostech kupeckých cestu po močť do Ǧallče.
JUlča, kteréž si nad mjr;l wé:žil,musila 8 njm.
Mezč tjm zakotwčlč na ojstrowč Korsicr. Yn
obywatelé ostrowa prňwč ťu cti modlčxm swým
welké slawnosti konalč, pogal EusebčUď slUže:
bnjky swé a ssel také do modlúrny, bohům se
modlčtč chtěge. ZUlia žůstala sama gedťněc Ua
lodť, a poklrknuwssi scpčala rUce a modlčla
se wťeleda dlaUho až i slzy wyléwala nad za:
slepenostj, bezbožnoskj a newňzanostj modloslU:
žebnjků. Gest totčž každě Boha mčlUgjcj dUssi e
přjččnau nesmjrných bolestj každé zlchčenj Boha
žčwého.

Mczi tjm, co se ZUlča modlj, přčsslč nť:
kteřj slUžebnjct Felire, wlúdače ostrowa na loď,
kterauž si prohljžcli, a Uzťewssc djwkU sc mo:
dljcj, tázali se, proč ď welilelem swým bohům
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občtowat nessla? :Gčt gsem kťestanka,qcodpowčx
dčla pansxa, da oďětugi tolčko prawému aj žťc
wémU Bohu, nčkolswčkale bohům neprawým,
kteťjž ctčnč býti nezasluhugj.e Služebnirč sprax
wilč č hned wlúdaře o wssem, což wčrěli, kterýž
gfa auhlawnjm nepťjtelem wjry katolčcké, Eux
sebča fe tňzal: co by to za ženu bylo, kterňž
sc bobům rauhatč oapowažuge? Načcž Eusebč:
Uš ťšekl: oZena ta gest křesťanka a mau otro:
kynj. Snažčl gsem se chekrňte gj od wjry
gegj odlauččtč ae wssak bez nrospřchxx. Poně:
wadž ale mť nad mjru wťrmi gest a gň brz
slUžby gegj býti nemohu, přesťal gsem gč proto
che rmaUtitť.e TU žcidal Felč: EUfebia, aby
djwku buď přčnutil, by modlňm obělowala, aneb
aby mu gi postaupčl, slčbugr, že mu Za ni bUď
zaplatj, což žérdatč bUde, aneb že čtwero giných
a neylepssjch otrokyň za Uť si wybrati může.
Eusebťuš odpowěděl: deyby si mč wsse zbožj
swé dal, nrnahradjš mi tjm wěrné služby gex
g!.e uu Yy loizme, gak welťkau moc prawú
ctnost nad lidmi mč:; wťžme gak krúsné swěx
dectwi dčcwa ipohan ctnostem panny křesťanské.
m becowánj fwé mezť pohany mčgtc do:
brč, aby u dobré skutko wasse spatťugjce we
lebčlč Boha w den nawsstjwenj,a tak pjsse fw.
Pelr (j. 2, 19.)

Felťr zameysslel teď giným způfobem k
cjlč fe dostati. J přčstrogil stkwostný kwaš a
Uozwaw Eusebia, tolik ho do pčtj nnlčl, až ho
i odčl. Co Ensebiuš pro nestťjdmost w tuhém



738 Kwetcn.

spanj ležel: bqu Zulťa z lodi nňsilně k Felč:
rowč odwedena, kterýž neyprwé gj aUlisnť wy:
chroalowal pro ctnostč, lčtowal gj pro krutý
osud, slčbowal pak fwobodU č ginaU odplatU,
kdyby bobňm obťtowala. Ra tak aUlčsné řečč
odpowčděla panna bez rozpaku: :dS,woboda mň
gest služba Krčstowa, gemUž gck denně ččstým
srdcem slaužjm. Rechť potkú mne cofolč, zra:
zenjm wjro swobody swé nikdň newykaupjm.
Wassjch pak model netolčko nectjm anobrž ť w
nrnňwistč ge múm.e: Tu kélzcxljgi wlčxdače po:
lččkowatť,ona ale řckla: eržjš KrčstUš, Pňn
můg, byl pro mne Uplwčm a polččkowčm, gak
bych gčx nemčla trpčti, když mne polččleugj, proč
Uemčlčby ljce moge slzami se fmačetč?e: Noz:
hněwaný tau řečj roladař kažal Uynj Julťi neyx
prwé za wlafy rwatč a Ukrutnč bťčowatč. Co
když se wykonalo, wolala Julča: xToho wy:
znawam, kterýž pro mne bičoroan byl a když

Pan můg za mne korUnowan a Ukťčžowan bylěproč bwch ga netrpěla, aby rolasy mč wyrwali?
pročbych fe zanzela pod praporcrm Krista Ze:
žjsse Utrpenj swé dokonatč a tudy zjskatč si
palmU muččdnickaU?eu Swatň tato mUčednčce
Učj nčxš, kdrbychom w čaš Utrprnj a protiwen:
stwj txtčchy hlrdati mělč; a zagčsté nedčge se
bez přjčťny, žr kťefťané na wssech téměř mjstrch
obraz UkřižowaněhoSpasitele spatčUgj xPonč
wadž Krlstuš trpčl za naš na lčle, č wy také
týmž mysslenjm ohraženč buďteee pjsse swatý
Perr (l.4 , 1.)
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Boge fe Ukrutný wlúdař, aby fe kUpec
EUsebiuš neprobudň a nebrčmčl mu, hněw swůg
na JUliť wyljti, za rauhčxnj bohů wlastenských
poručil gi na křjž powěsiti. Nadost, srdečnú
radost pronikla wesskrré audy swaté muče:
dlnice, Uzřewssj nústroge swé smrti: dčfo:
wala PčmU Bohu za tu milost, modlila se za
protiwnjky swé, prosila Krčsta Ježjsse o pomoc,
občtowala mU swé utrpenj, krew i žčwot swůg,
a po krčxtkých mUkúch čistau dussi swau mu o:
drwzdala. Hrůza a bolest welitele gegjho, když
ze sna se probral, snčxzedú se cjtčti, nrž popč:
sowatie ,

Uslyssewssemnichowé bljzkého ostrowa Gor:
ǧona, co se w Korsice stalo, odebralč se tam,
a wzawsse tělo swaté pochowali ge w klússteťe.
Noku 763. welrl Drsiderčuš, krčxl Longobard:
ský, swaté tčlo do Bririe přenéstč a slawně ge do
kostela, gednoho nowč založeného klčxsssrra,w kte:
rémž dcera geho Nnǧelbeǧa abbatyssj byla, položitčx.

, Nozgjmňnj.

Co Eusebiuš wjnem špitý spal, spúchal
Felir na JUliť oharonaU wraždu, což by se ne:
bylo stalo, kdyby EUsebiuš byl stťjzliwý zůstal.
Grst ale obžerstwj zločin ten neymrzčj a ney:
sskodlčřďčšssj, a kdož si piǧanstwj nawykť, šťjdo
ka kdy, ba welmč zťjdka kdy zaš mu odwykne.
Wizte pak ožralého, gak přirozenost a důstognost
llř)fť!auhanobj, gak UdUsiw rozum, pod dobytek
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nerozUmný se sňižUge. ch gest gaký hřjch aneb
zloččn, kteréhož by ožralý člowčk šchopen nebyl.
Rrslwsselť gste ho nikdú z nečistých úst chrlčte
řeči neynrstydatčgssj, neyoplzlegssj? newidčlč gstč
ho skUtky púchati neymrščjuě Co dčxwčeUeyche
přjččnU k rňznčcem a fwúrům, ku rwaěkčxm a k
wraždč? w Co rnssjwčl neyťastěgi pokog man:
želů, a Uwčxdj hospodč:řstwj na mčšťnu? Co
klade neygistssj zčxklad knešhogčtelným nemocem
a k brzké smrti? Což giného než nestřjdmost a
obžcrstwj? N konečnč ukdo wězj w tak welkém
nebešpečrnstwj, žr w těžkěm hřjchu swčt tento
opnstj gako člowěk takowýto! Nebo co mčx knčz
ď člowčkrm dčlatť, kdwž opčlý do nrbczprčj fmrti
Upadne? Uwažme slowa pjsem swatých o ohan
wnosti obžerstwj mluchj.

KomU bčda? čij otci bčda? komu swú:
dy? komu gúmy? komu bez přjčiny rciny? koc
mu čcrwenost očj? Zdaž ne tčm, kteťjž se me:
sskagj na wjně a snčxžnj gsaU U wypjgenj čjssj
swých? cPřjsl. W, 29. 80.) z

Bdčnj, žlUč a hryzenj mč: člowčk nřstťjda
mý. (Sirach 31, 28.)

ano mnoho pťté činj swár i hnčw i
púdy mnohé. (Sťrach 31, 38.)

Neopjgrgte sc wjnem, w nčmž gest prosto:
pčxssnost. cEfeš. b, 18.)

Břda wčrm, kteřjž wstéčwúte rúno, abyste
chodilč po opčlstwj a pčli až do wečera, tak že
wjnem hořjte. (Js. 5, 11.)

Dělnjk opilec Uezbohatne. (Sirach 19, 1.)
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Pro obžerstn!j mnozj zemřeli: č:le kdož gest
stťjdmý prodlaužj žčwota. (Sčrach. .U, Zá.)

Nemylte se, opšlci kréllowstwjm Božjm wlň:
dnaUtť nebUdaU. (l. Kor. 6, 10.)

Šelřte fe, aby snad nebyla obtjžena srdce
wasse obžerstwjm a opčlstwjm, a pečowčmjm to:
hoto žiwota a pťisselby na mč:jšunéchlý ten den
(saudný.) (Luk. 21, 34.)

Procčťtež opčlj a plačtež a kwělte wssčcknč,
kteřjž pčgete wjno w sladkosti, neb odtrženo bude
od úst wassčch. (Zoel. 1, 5.)

Modlitbm

Propůgč, profjme, wssemohach Bože, aby
důstognost lidskě přčrozenosti nrstřjdmostj Uražena,
lúskaU k spasitelné stčjdmostťopět se zacelčla. Skrze
Pčma nasseho Ježjsse Krčsta. 8čllnen.

(Modlitba cjrkewnj we čtwrtek Z. Ueděle postnj.)

„ Dneď se gesste swčtj swácer: W Řjmš pr Faustčna,
methea a chusta, mnčcdnjků; w Nfri,ccsw. Kasta a Cmřu
la, mučed„njků; w Komaně ro Pontu sw. Basilúska, mučednjc
ka; we Soaňbeljch sw. panny a mučcdnice.Quřtcrie w Naje
ocně s.d. Marciana, bjskupa; w Nnčisiodoru blahofl. Romana
opata, fw. pannp Hclen,p; w ZqumU sw. Fulka, wpznawače
a m. g.
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28. z

Žintot sw. Desideria,
btskUpa mUčedeka.

Sw. Desiderčuš se narodil w Nugustodunč
(AUtUn) w BUrǧUndskU z rodičů Urozených a
sslechetných, ktcťjž mU Desideriuš ťjkalč, gakoby
slowem tjm naznačiti chtťlč, že po celý žiwot

swůg gen po BohU tanžčrčma ) DesidrriUš gfa
pacholjk wtipný a šchopný, byl dan na sstudča,
w nichž nade wfsecky soolUžako daleko xoym“kal
pozděgi alr poslčm byl do Wjdně francaUzské,
kdež se ho blahosl bťskuo Naamatuš Ugal a gako
wlastnj djtě we wssem dobrém a sslrchetném
bedliwč wychowawnl J Raamalowč namťst
kowé w biskupstwj sw. Filipp, sw. annciUš
a sw. Biruš pečowali otcowsky o Desiderťa a
žnamenagjcr, že gak učenostj tale ť búžnž Božj
wynikél, přčgalč ho do služby cjrkrwnj a konečně
i na knčžstwj wyswělčlť. W důstognosti knčžskč
chowal se DesideriUšetak swatě, že po smrti sw.
Bťra na arcčbťskupskau stolčci Wjdeňskau dosa:
zrn byl r. 596.

Téhož časU panowal w Nustralči krňl Sč:
ǧebertuš ktrrýž za žrnu měl Brunehildu, panj
nad gťněprchlau a mstiwaU Y ta se po úkladném
zawraždčnj manžela swého r 575 prowdala

e) Latinské slowo uečjaerare gest na česko: taučiti.
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zčx syna po swatU swém Chčlperichowč, za Mc:
rodea r. 576 a byla š njm w tom krwo:
smčlném manželstwj žťwa. Mezč tjm čafem stal
se D.esiderčuš bčskuprm, a že byl mUž horlťwý a
o kúzeň cjrkewnj pečliwý, Ua dusse Pak swčře:
ných owčťček přjliš laskawý, gal se BrunrhčldU
pro skUtky gegj nrsprawedlčwé a zwlšxsstčpro
manželstwj krwofmťlné fčlratč. N wssak minul
sr š dobrým núsledkem. Krúlowna tjm Uraže:
nč:, snažila fe swatého mUže wsselikýmť ausko:
ky o dobrau powřst přťprawčti a talě to tak
daleko přčwedla, žr z nařknutj několťka křčwých
Uplacených swědků od bčskupů w KatalaUně
(Chalon) šwržrn byl, načež byl na ostrow Lowč:
siUm od Theoderčka, leterý po fmrtť olce swého
Sťǧeberta w BurǧundskU krčxlowal, wypowčzrn
r. 608. uau :eNenj hnčwn nad hnťw ženy.e
(Sčrach 25, 23.)

Desidrrča doprowéczelodo wyhnanstwj dobré
swědomj a pewnú nadřge, že wsselčkčr kťťwda,
kterúž se mU stala, swým časrm naprawrna
bUde. J ssel tedy š myslj utčssenaU, a Bůh,
kterýž neopustťl Josefa anč w cizj zemč, anč
we wřzenj, přťspčl tafé Desiderčowi kU pomoci
a milostj swaU i w bjdč mU pťjtomen byl.
Když sr powťst po ostrowč a wůkolnj kraginť
roznesla, že sw. biskUp DestderťUš ž bčskupstwj
do bjdy wyhnčm grst, ugalč se ho ostrowané še
wssj ochotnostj, prokazowalč mU wsselikaU slUžbU
a gako otce fwého geg milowalť. DesiderťUů
zplčxrel gim zaš lciskU grgťch dUchownjm dobro:
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dťnjm, an ge gednak záxkonům Božjmr.wyUčowal
a grdnak zaš choré a nrmocně dčwotworným
způsobem Uzdrawowal, zarmaUceným pak ne:
beskan útčchU do srdce lil

UslyssawssiBrUnehildčš že wyhnaný 6isknp
w bjdě swé mnoho dobrého působj a slawnau
powčst w celém wůkolj mú, powolila, aby se do
biskUpstwj sweho zaš nawratil kteréž giž čtyry
roky newčděl Gak welčké hoře pro něho ostro:
wané mřlč, tak welika byla zaš radost Wjde:
ňanů, když mčlowanébo otce a pastýre swého
opčt w stťedn swém mělť. Wssak nebyla radost
gegich dlaUhú, anť krúlowna šchwúlnč wsselčgaké
mrzUtostč mU působila, a rozličné přjkoťj a nč::
tisky strogťla, zagčstě z žúdnéhd giného ohledU,
ňež aby nčgakaU winU do nčho šhledala, pro
njžby hrdelnjm:x prúwu jposťamen býtč mohl.
N wssak na trpčlťwostč a tčchostť fwatého mUže
swezly se wssecky aUskoky .wčxssniwé ženy, tak,
že z toho fwatémU bčskUpowť wždy wčtssj a wět:
ssj čest a chwúla wžrústala, zwlússť an mťlosrdný
Bůh milostčwě na modlčtby slUžcbnjka swčho
Desiderťa patťil a mnohé dčwy skrze něho Ua
chorých činil

a To Uslyssaw kral Theoderčkuš, syn BrUne:
ýčldy, powolal Desiderťa k sobč, a o mnohých
núbožných wěcech ď njm rozmlauwage konrčně
fe otúzal, zdaliby lépe bylo oženčtť se ťilč radčgi
w chlčpnosii se brodťti. Na tU otúku odpowě:
dťl bťskUp: že lépe grst w staw manželský wstau:
pčtč, nežlč chlčpnostj hoťeti, a že pro smilstwo
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gedenkaždý manželkU swau mjti mú, a gedna:
každčl muže swého. Kdnž se ta ťxečk Brune:
hildč donesla,rwzala si bčskupa w takowausne:
nňwčst, že stčig co stůg bezhrdlj geho zamey:
sslela. J nagala k tomu konci tť bohaprěx:
zdnčmeže, a přikč:zala gim, aby sčwatého bť:
skUpa še fwěta šhladčli. Drside:xčxuš se nachč::

zel tenkrč:teprúwě w okolj Luǧdunském (Lyon),eď
an“ bo wražedlnjci zastjhlč. Wčda lčd, gaké ne:
bczpeěenstwj mňowanémU pastýři hrozj, bauťil
se, ale břskUp na smrt dosti přšprawen, poklekl
a maiččko se pomodlil. Po stončrné modlčtbě
nastawil ssjgt)mysle, žr stút bUdr; w tom ale
mrssril geden z wražednjků Ua hlawu sw. muže
ohromný kňmen, a že gesstč dýcdal, sochorem ho
doďil, r. 608. Pochdwésn byl welxmsslawnč we
wsi PrčšcčanUm,kterčlž nynj S.Dťdier (swf De:
sideriuš) áš csišjorouuš sluge. stnď bylo tčlo
po nčkolika ťrtech wyzdwiženo a we W.anč fran:
cauzské w kostele sw. aposstolů Petra a Pawla
pochowčmo. Přč té slawnosti obdrže.li mnošj
chořj.a nednžčwj na přjmlUwU utčxhožswalého
p1ného Zdrawj. anebilda neUssla zaslaUžrné
pomsty( Nebo kdož Chlotar, krúl Franckú, se
dowěděl, gak hanebně Desiderťuš zawražděn
byl, zmocntl se pňwodleonč té hanebnostč a po
mnohém trňpenj kňzal gč na ocaš diwokého ko:
ně pťčwčxzatč a tak Usmrtitč.

xe)We Francň.

ijol!) Swňtýchuu. 30
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Nozgjmúnj.

ČtaUce 8 gakan msťčwostj xatc UkrUtnostj
chlipnú Brunehčlda sw. lbčsteeupaprončlsledowala
za dobromhslnčx napomjnč:njegrho, nelze, aby:
chom sr bolesťnémn pohmltj Ubránili; ale bolrst
nassr gesstť che rozmnožj se, powč:žjmeli, že
Uezřjdka nasse smeysslenj, ať nedjm nasse grdnémj,
zcela bohUžel! smcysslenj a gednčcnj Brunehčldi:
nu se podobň. Nch, kolikkeite nčcš Upomjnčcwa:

x ǧj kněžj,řkaUre šc fw. Pawlem: :šTať gest wůle
Božj uu poswěcenj wasse u. abyste se zdržowalč
od fmilstwa, aby Uměl gedenkaždý z wciš me::
dobaU swaU (tělcml swým) wlčxdnantť w poswť:
cenj a cti, ne jpak w mirUžťwostť ,tělesné žč:do:

sti gako i pohané, kteřjž Boha neznagj: a aby
žčxdný neUbližowal ani oklamáwal w gednč:nj
bratra swého; nrbo mstitel gest Pčm toho wsse:
ho, gakož gsme předpowčdčli wúm a oswčdčili.
Nrbo nepowolal núš Bůh k nečťsřotč, ale ke
poswěcenj, a protož, kdož tčmi wčcmč pohrdú,
ne ťlowěkem pohrdéa, ale Bohem, kterýž i dal
DUcha fwatého w nélš.e (l. Thef. 4, 4 uu 8.)
Yle my pohrdč:me gako Brnnehilda nápomjnň:
njm kněžj Urňžjmc fe gegčch řečmi, tUpjme ge
a přjkořj wsseligaké pťiprangeme a strogjme.
Brnnehilda nenssla ani časného a snad anč
wččněho trcstU, neboť Umřela w hřjssjch swých,
Co mysljš, gakýbude asi osUd swůg, :akdyž ša:
twrdjš ssjgc fwé a ncposlaUchčxš pťťfúzanj Bo:
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žjche?e (ll. Ešd. 9, 16.) Srdce twrdé, od:
powjdá na to JesUš Sčrach (Ekkl. , 27.),
naposledy zle se mjtč bnde. Y protož dneš
Uslyssjtelč hlaď xǧcxho(Hospodčna), nezatwrzngtc
srdcj swých. (Zalm 94, 8.)

Neprodléwey obrútťti se fU Púnu, aniž
odkléudey den odr dne, nrbo núhle přčgde hněw
geho a w čaš pomsty rozptýlj ,tč. (Ekkl. 5, 8. 9.)

Neobrčctjšlť se, meč swůg napřúhnr, luči:
sstčswé natúhne a naměřj ge, aw něm přčpra:
wj núdoby smrti. (,Žalm!7, 18. 14.)

Poněwadž sprawedlťwý sotwa spasen bUde,
bezbožný a hřjssnjkkterak obsřogj? (l. Pet. 4, 18.)

Modlitba.

Qx neymčlostčwěgssj Ježjssč, lékaťť dussj nm
ssjch! le my bhli hlussj, fdyž gsi nčxš wolal, a
slepj, když gsi núm cestu f spasenj okazowal,
o prosjme, otewři teď aspoň ussč a očč nasse,
a mluw opětle dUssi nassj, a okazug núm opět
cestu spasenj. Obmčkčť srdce, aby slowa twú
rčxdo pťčgjmalo, a wůlč dey sjln, abychom, co
mlnwjš, ochotně plnťli; kterýž gsi žčw a kralu:
geš na wěley. Nmest.
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dTentýž den :

Ziwot sw. Gniberta
aneb Wčberta.

Sw. Wibert fe narodil okolo rokU 892
wc wsi Germium w Lothorinǧčxch,(we Francan:
zjch) z rodU wrlmi wznefseného. Qtec geho sr
gmenowal Lťetold,matfa QšbUrǧa. Qšburǧa po
fmrtč Lirtoldowč wdawssč fe po drnhé, po třetj i
po čtwrtě byla matkau welmičelnr rodiny. Wi:
bert byl pxworozený a nrtolťfo dle wčku alr č
dle ctnosťj Ǧťž od dčlinstwj anchkal na ba
zeň Božj a stkwčl sc co pacholjk tolileerýmč
ctnostmi, že wůnč gegčch po celém wůkolj se
roznassela Z neustúl Wibert co žiw w do
brém, tak že w kmé mjřc prospjwal wěkem,
w té také prospjwal w ctnostech, podoben stro
mu gfa wsaženoémUw žahradč Pčmč a pťehog:
ného owore wydč:wagjrjmu. To fe na nčm
chwčllj zwlč:sstř, že srdcr geho nelpčlo na mar:
nostech fwětských, nodrž wssclikň wěc pozemské:
byla mU stupsxě:m, po kterémž k BohU swěmU
wstupowal. Z xlé žagisté přjčiny nehleděl galeo
drnžj bralřj ǧméno a zbožj fwé tčlesnjm po:
tomfům zůstawiti, ale raděgi fwobodrn zůstal.
nebo ))kdo grst bez ženy, prčUge o to, což Pčx:
ně gest, kterakby se ljbil Bohuc: (l. Kor. 7.)
a swataU cjrkew mater fwaU za děd.ťčku Usta
nowčtt obmeysslel w tom zagisté aUmyslU, že
ona sstědre fmrtelné bratry žiwťtč bUde, gemU
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pak prč:wa synowská w nebcsjch wymůže a spon
lUdčdicem Kristowým ho Učťnj. Gak hluboce
bazeň Božj w srdce Wčbertowo fe zakotwťla,
bylo zwlasstč wčdčti když w slUžbu wogensleaU
wstaUpťl klerýžto staw dobrým mrawům a boa
habognosti welmi nebezpečný býwa. Rež Wi:
bert chowal se tak že což giným kU zkaze a
mrawnj zhaubě býwa, gcmu kU swatostť dopou
mohlo; neboť po celý ten čaš žčwot fwůg nee
toliko hťjchem nrposskwrnil, ale ochrancem gja
utiskaného, pomocnjfrm opusstčného, utčssitelem
zarmaUceného welčkých zúsluh pťrd twčlřj Božj
si dobyl. Konečně roztaUžčlo se srdce geho no
Bohu takowau žcidostj, že oxoUstčwstaw wogen:
ský, na lom fe Ustanowil, celau dussj č tčxlem
PčmU BohU slaužitť. K tomu cjlč a koncť
wystawěl a založil na zděděném statkU fwém;
Gemmelauš řečeném, klcissterGemblacenskú.x Ná:
božnčl Gisla, búba geho, pořporowala ho wsse:
možnčr a nápodobnč wssecko zbožj swé Ua tak
dobroděgný aUmwsl wčnowala, kněz ErlUin byl
mU radcem w pracč tak fwaté neyopatrmčqssjm
a pomochkem we wssem podnikanj neyprospťš:
Uěgssjm W kratkém čafe naplUčl fe klasster bra:
try, gimž Wčbert wsse swé zbožj še wssemč pťj:
slussnostmč na wččné čafy odkčuzal.

Mnohý člowčk tauže po dokonalosti, dou
mnjwč: se, na tom žr gčž dostč gest, koUž se od
hťjchU odwrčllťl, odřekl fe fwčta a slúwy gebo
a zbožj swé chUdým rozdal. Yle Wibert nro:
hlédage fe na lo, což giž Učinčl dobrého, nobrž
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Ua to zraky Upjral, což činiti mň, nebo :žňdny,
kdož wztěčhna rUkU fmaU f pthU, obljdň fe
Uazpět, nenj způsobný k kralowstwj Božjmm
(.LUk 9 52 ), a d)kdo wlažný gest a Uenj anč
studený, anč horký, toho wywrhne Bth
fwých( (dew Z 16) N proto Zapjral zsi!be,
wzal na se kťjž Umrtwenj, moťťl tťlo swé,w
slUžbU dUcha ge podrobowal a PanU BohU za
obět podawal Kdo po dokonalosti tanžj a kle
fnaUti nechce, nesmj sam U sebe maudrým býti.
(Kor 11, 9.,5) lépe gesť kdož wywolj si maU:
dršho a w kělznčuBožj zběhlěho wůdce, kterýž
by w pochybnostech radsl, klesagjrjho zadržowal
a padlého zdwčhal. To nahljžrge Wčbe!rtl po:
drobil se še wssrmi bratřjmi zprňwě Ygrnolda
opata klcissteraGorzienského, tenkrcite pro dobran
kciZe,ňdalrko ssťroko proslnlého, a tak dlaUho w
poslUssnosti grho býtč zamrysslel, dokad by sělm
i š ostatnjmť bratry na wrch křrsťanské doko:
Ualosti se nedostal. Magjce wssickni wůli leU
kčxšni ochotnaU a dUssi po Bohu roztaUženaU,
tak rychle se zdokonalslť, že Ygenold za dobré
Užnal, aby si gjž wlastnjho opata wolili. Wj:
bert, kterýž se sotwa whzulzmarnostj fwčtskych,
obúwal se, aby snad bratřj na něho se nesgrd:
Uotťli, a protož šchwalsw gsm wýborného kněše
ErlUina, sam do klasstera Gorzjenského odrssel
a tam po celý wěk swůg Panu Bohn w mod
lčtbach, w posťecha w mrlwenj slaužťl a xmi:
lost Božj byla š njm, že mňowal Pčma nasseho
Ježjsse Krisťa Ustawičnč.a (Efez. 6, 94.)
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Co Wťbcrt w klňssteře Gorzčenském Peiml
Bohu slaUžčl, rostla powčst klčxssteraGemblacen:
ského, gehož obywatrlé wsselčkýmčctnostmč ozdo:
benč dalekě kragťny ozúřowalč. Wůně freisných
ctnostj ugegčch naplnčla celé wůkolj a prončkla
až ke dworu cjsaťskémU. Mnozj Wčbertu za
to dobroťeččlť, že kleisster ten založčl, a žťwot
swůg naprawowalť, tak gasnú swětla před očť:
ma magjce. uo Llle gčnj, gčmž hubena žawčst
oko zatemnčla, mrzutě neslč, že Wčbert zbožj
swé cjrkwč odkazal a neustali na nčho proto U
cjsare Qtty j žalowatč: že prý klasster založen
gest protť zúkonům, že Gemelauš Zbožjm gest
kralowským, a že tjm důchod kralowský se zten:
čUge, až kral Wčberta a opata Erlučna k san,
dU pohnal, a aby prňwu zadost Uččnťlčǧe UU:
tčl. Erluťmlš a Wibert dostawčwsse se, Uwrhlč
se k nohcim cjsaře, ťkaUce: že mčlost cjsařskň
ťadowati by se mčla z toho, že za panowč:nj
geho několťk mnžů prozretelnost Božj na swčt
seslala, kteřjž by modljce se za blaho zexnčwy:
slossenč býti zasluhowalť, a že proto žcidagj,
aby což z wlastnjho zbožj pro Boha učťnčlč,
potwrdťtť a zahňgitč rňčťl; č zaslussno prý, aby
U cjsaťe che platila BohU šmťlčrprawda než
klewetnjků a pomlúwačů ossemetnost aneb po:
chlebnjků anlťsnost, o nťchž maUdrost dj: edPo:
mluwač a owogjoo gazyra gepr ziorečený: nebo
mnohé, kteřjž pokog magj, zbaurj a lřetj gazhk
(t g pochlebnjleu) mnohýmč pohnnle (Sčrach
28, 15.) Tak a podobnč mlijce hňgčlťse



7 52 .stjeteu.

tito můžowé a dobrú nuaděge, kterauž w Boha
sklýdali, nczklamala gich. Dobrotiwý krčxlOtto,
gemUž blabo swalého nabožmstwj a swalé cjr:
kwc na srdtč leželo, wyslyssel mllostiwč grgčch
žúdost a i hned oč žčldali a promi, šchwalťl
aztwrdil aby si oprawce kráxlmoskčhowýwolili,
prikazal mnohú gťnň prawa klassteru propůgčil
a welmč sstťdř.e důchody,geho rozmnožil. To
wssc fe stalo rolenu 946. x

Toho času, rokU totiž 954, wyřjtili se sU:
rowj Maďařč, mirod to nad mer laupežčwý
a pohanský, na Nčmecko a kragčUy wůkolnj,
brůzně wssr plenjee, a až dou Belǧče proražčli.
Sw. Wčbert, genž zbraň occll“waUgiž od dúw:
na odložil, ozbrogil se proti nčm mečem dU:
chownjm, a kdež gen 8 nimi se selkati mohl,
slowo Božj spasitrlné gim hlňsal, zwlčxsstěkdpž
dlelč noe wůkolj klússtrra Gemblacenského. A
Bůb žebnal swatau snahU geho, anť skutečnč
nčkleřj z těch surowců modelswých se odřefnuw:
sse wzali na se brnčnj wjryjKrčsiowy.

Mezť ljm dosslo dny sw. Wčbrrta kU kon:
ci, což on wida, nawrútčl sc opěl do klússtera
Goržienskxého a welmi bedliwě sr na wěčné od:
poččnmj pťiprawowal. an bratřj gesstč po
smrti po nčm gakaUš pamúth mělč, mlUwil k
nčm slowa wraucnčx, a aby wespolek se mťlo:
wali, ge wszzowal: lo žc gest auwazek gedno:
ty, to plnost zúkona, to přednj rožkaz Krista
ťkachho: dPřikčxzanj nowé dúwčxm wňm: aby:
ste se milowali wespolek.e (Jan 18.) Potom
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napomjnal ge, aby ode wsseho zulého se zdržo:
walť, wespolek za sebe fe modlili, wslnžbč Bo:
žj byli horlťwť, a modlčtbamť, almužnau, posty
a chwalopenjm ččstoln dusse i těla zachowatť
hledčlč. Umřel dne 23 měsjce kwčtna rokU
962 a že rozsjwal w požehnanj, žal také požr
hmemj stonúsobně a wzal žiwot wťčný dle zaslj
benj Paně Pohrben byl slawnč dle swé ža:
dosti w klásslere Gemblarcnském. uuo

Nozgjmňnj.
Kdokolč na wrch dokonalosti křesťanfké

dostatč fe zameysslyš a klesnautť nrchceš, nebuď
súm U sebe maUdrým, ale gako swatý Wibert
fwťř osnd swůg zkussenému a opatrnémn zprú:
wci. Nikdo nenj tak maUdrý, aby nikdú rady
mandřegssjbo ncpotřebowal, a nťkdo tak spra:
wedlčwý, aby se nčkdy lúskaU sobčckan nepod:
wedl. Kdo byl swčtěgssj a bobumťlegssj nad
Dawida krále, ale přede po spacbaném hrjchU
nckal se, až teprw když od Nathana pokň
ran byl Protož ty také hledey si wčrného na
crstč k spasenj wůdce, wůdce, kterýž wssecky aU
kladp ďčxbelskéznčl, U kterčhož byš w pochybno:
stech mohl radU brútč, kterémuž byď tagnostť
srdce swého mohl zgewťtč, a kterého byš Uúsle:.
dowal. Kdyby tť prawdu mlUwil a wěci pro:
tiwné, ncsmjš ho nenúwťdčti; neboť lepssj gsau,
gak pjsmo dj, ránw od toho, klerýž mčlUge,
nežli lstiwň ljbňnj toho, kleryž nenúwidj. (Přjsl.
27, 6.) Warng fe lěch nčxsledowasť, kleřjž mčlU
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gj neprawost a nenč:wčděgj dUsse fwé, kteťjž
wyhledňwagj si Učitcle měkké a od prawdy Ussi
swč odwracUgj. WarUg se prawjm tčch, kteťjž
mlUw ti qcn ,libé wčcč, (Žš 10 1) kteťjž
ťjkaajjxpokogekdyžpokognenj (Jerčm 6 14)
Zdaž lékať neUsmchge chorého, kleréhož sseetrjeě
Tak podobně tebe klamau, kterjž tě blahoslawj
Protož bUď opatrný, komu byš dUssč fwau
fwčřirčjmčl Kdybyš nršnamau cestu časU noč:
njho gjti chtčl, zdaž wešmros: wůdce cesty ne:
powčdoměho? kdybyš tčxžce nčmocenxbyl, zdaž
wezmcš si lékaťe neUmčlěť,w anrb chaulostiwčho,
kterýž by tč ssetřeUfmrtťl? Ba anť howada swň
neswčřjš cloxočku nrzkussenénm: gak můžeš o
dUssi méně pečliw býtč? Kdo fécm dUssi swau
hogitť Umj, ten bUde neylepssjm lékařem dusse
twé, neb kdoby slepý slčxaoéhorwedl:d ždaž Ueu:
pňdnaU okxú do gčlmy? a kdo gest sňnt soťxč
Zlý, komU bude dobrý? (Sčrach 14, 5.) Bčda
samotnému, nrbo když padne nrmč:, kdožby ho
podzwihl. (Kazatcl 4, 10.) Pončte mnr a ǧň
mlčrti bUdU, a ǧestlčže čeho snad newčdčxl gsem,
naUčtemne. (Job. 7, 24.) Bratr, fterýž pomoc
mň od bratra, gcst gako město pewné. (Pťjšl.
18, 19.) S mužem swatým Uslawťčný bnď (wždw
se raď) ktcréhokoliž poznňš, že zachowúwčl bňzeň
Božj, gehožto dusse ǧcst podlé dusse twé, ucc
kterýž kdyžbo gsi poklrsl wetmach,polilnge trbe
(Slrach 37 15 16)

Kdo daufa w srdce swé (tolčko na swůg
rozUm se zpoléhčx), blčxzengest. (Pťjšl. 28, 26.)
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Modlitba.

Wyznúwcim, Pane Bože můg, že slabý
gsem a snadno klesécm. Dey mč tedy, projjm,
wůdce magjcjho horlčwost Božj podlé Uměnj,
kterýž by schopen byl Uččti mne w dUchU lichosti
a mjrnostť; ktcrýž by nehledal, což geho gest,
nobrž což ǧest Krčsta Ježjsse; kterýžby z lňsky
kTobč a k blťžnjmu nessetřčl mne, abyš Ty
Ussetťčtť mne mohl. Rechť mne kčnxň sprawrdlť:
wý a trefce mne bogjcj se Tebe; ale pťed pon
chlebnjkem zamknč Ussi dUsse mé a oleg aUlčsnjka
nechť nezmasij hlawy mé. Q to prosim we
gménU Krčsta Ježjsse, Syna Twého Ymen.

Na dnessnj ren laké připadá swátck: W Spaňheljch
sw. mchednjků: Epitacča, a bčskupa Basilea, W Lčngouu we
Francamfku sw. Qcsiderta, bčskUra od Nandalů Ufmrcenébo;
w Nfrice fw. mUčednjků: Gnčntana, LUcia a JUliana: w Sm:
Uadč we Frtgtč: swu Mlchala, bčskupa; w Neapolč sw. Euscbta
biskUpa,w Nnrsii fw. mnichů : CUrpchla a Florcncic a m. g. fw.

1!4.

Žiwot sw. Jobmmh.

Když Krčstuš Pcin weťegně lid Uččtčpoťal
a mnohé dčwy a zcižraky konal, Uwčřilp také
Uěkteré mibožné ženy ze stawů wyšssjch, že gest
synem Božjm a dňwno zasljbeným fpasitelem.
ijma swčxta nazýwaǧj ženy ty wůbec přjtel:
fynčmi Kristowýmj. Mezi nčmi Uwčddj fw. LU:
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kčxš(8, Z ) mčmo Sušannu, Mařj Magdalenu a
giné, také swatau Jobamm, o njždj, žr byla chotj
ChUsy, zprčche Hrrodesowa. Ll ly prowňšely ho na
cesťúch geho, slaUžjly mu a 8 radostj gmčnj fmé
š njm šdčlowalč. Grgich lúska k Němu byla
tak horliwú, gegjch wťrnost tak welikú, že ho w
žňdnčm okamženj neopustčly, ba ani tenkrňte ne,
když wssickni apossrolé, mimo Jcma, ze strachu
židowského se ukrýwali. Šly ď Ujm až na horU
Kalwarskall, nezapjraly, že gsaU grho přjtelkyněmi
ano prodrawsse sc skrze leU krwežjzniwaU posta:
wčly se pod fřjžem Ukřižowané léeskoswé, a před,
twňřj wssrho lčdU oplakčnoalo wykupitele swébo.
Wčru kdo tale wčrnč, tak horlčwť mčluge, tak Ugč:
sstěn gesto wznrssenostť roho, p:o ktrréhož trpjme a
o newinnosti geho tak Ubezpečen grst: wčrU ten
se netúže, zdali wčdjn grst třeba od celého swěta.

Kristuď Pcin Umřel! Zeny ry zčlstalo mu
wěrnyť we smrti. Chtěgjť wčdětť, kam tělo
geho se položj. N tu gesstč láslea gegčch ne:
přestáwú. J gd.aU,aby kaUpčlydrahé mastč atěla
gčmť pomazaly. Lúska wede ge khrobU. Ll
ay wssedsse do hrobU Uzřely angelp, anč zwěstu:
gj, že Ten ))kterýž mrtwý byl, wstalť geste:, gakož
byl předpowěděl. Búzeň a radost střjdaly se za:
gčsté w dUssjch gegčch, když wrarely sekU gedrnúctč,
aby gim zwěstowaly, ro wčdčly a slyssely. u
Y to gedčné wjme o sw. Johannč a chr ni:
čehož, ba anť, gak dlanho po wzkřjsseaj Pčmě
na žjwě byla, Určitč nemožno.
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š)ťošgjmcinj.u
ČtaUce o welilee lčxsce sw. Johanny kU KrčsťU

PčmU, rdjtťajw neyhlnbssjch wnitřnostech bole:
stj pohnauti se mUsjme. Swatú žena tato pU:
zena horliwau lciskaU prowúzela wkapitele a
spasitele swěta na cestúch geho: a nčlm býwci
obejžnoxnawsstěwoxdatť ho w neyswětěgssj swú:
tosti oltč:řnj, kdež wez způsobč chleba žčw a
pťjtomen gesť, kdež se nčlm za pokrm podeiwá,
mčlostmč nčtš naplňUge a žčwota wččnébo aU:
častny činj. Sw. Johanna prowčlzela Krista
Pčma š dychtiwostj po prawdč Božj a po Učenj
spasitelném: a my zacpňwúme Ussi, když se
ncim slowo Božj hlcksčlxa wzdxorUgeme cjrkwť
swaté, když we gménu Kristowř něco přikange,
co se nassj sobčcké myslč al nassi tělesnosti pro:

tčrrj, ačkoli wjme, že kdož slUžebnjky cjrkwe slyssj,
Krčsta samého mlUwťrjho slyssj. (Lcck. 10, 16.)
Swatčl Johanna podporowala zbožjm swým
Krčsta Púna w potřebeich grho: a my zdrče:
húme se pod rošličnýmč wúmlUwamč blčžnij,
w potřebeich geho pomúhatj, ač wjme, že což
ččnjme gednomU z bratřj chndých a opUsstčuých,
powažowáno bUde, gakobychom wUkUUilelťsa:
mémU činčlč. (Mt. 2.6, 39. 40.) S,w. Jo:
hanna nestydčla se w twčlřč nesčjslného žťdow:
ského a Uohanského lčdU lúskU froaU k Ufřčžo:
wanémU Ježjssi Ukazowatč: a my ostýchčmxe se,
pčxed leřesťany leonati powinuostč křesťana; ďěxblu

ale a saočtu a tělesnostč swé slaUžitč nesťydjmc
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se N protož kdož w gednom neb w drnhém
wčnen gU, započnč dneš gessrč žiwot swug na:
prawowatč; nedbry na saUd fwčta, neboť swět
wsseckenwe zlém postawen gest. (1. Zan. 5, 19,)
nobrž bogUg szžile a statně, a wčz, že krú:
lowstwj nebeské núsilj trpj, a že genom tť, kte:
řjž nasilj ččnj, Uchwacugj ge. (Mth. 11, 12.)

dCo mi gest na nebi krom tebe? a bez tebe
co gsem chtčl na zemť? Byť žhnmllo tělo mé č
srdce mé: wssak BUh srdse mého a djl můg
gesť na wěky (Žalm 79„ LZ 06)

Milowalč tč bUdU Hofpodne, sjlo mú.
šŽalm 17 1)

Kdož milUge Boha, modliti se budr za
hťjchy a zdržj se od nčch, a w čaď modlitby wy
slyssen bUde (Ekkl 3, 4)

MilUǧetelť mne, přikúžanj ma zachowaweyte.
Kdož ma přileňzanj mú a zachowňwú ge, tenť
gest, který miluge mnr (Jan 14 15 21)

Lčd tento ústy mne ctj: ale srdce geho
daleko gest ode Ume. (Mth. 15, 8.)

Modlťtba.

Q Bože, krrrýž gsi mčlUgjcjm Tebe newčdi:
trlné statky připrawil, wleg w frdce nasse zňoal
lúsky k Tobč, bychom Tebe we wssem a nade
wsse milUgjce, zasljbenj Twých, krerč:ž wsseckU
žčxdost přewyssugj, aUčastnč se stalť. Skrže Krčsta
Ježjsse ard. Ymen. u

(Modl irba na nědělč7. po swatěm Duchu.)
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Tentýž den

Ziwot fw. Donnciana a Nošncimm,
(bratrj amnc“ednjků.x

Donacčan a Noǧacian bpli wlastnj bralřť,
kteřjž ž rodU wznessrného pohanského ýochčxzrgjcr
w Rannetč (Nanteš we Franraužjch) žčwibyli.
Donarian byl mladssj, otewřel zúhw oči Urawřč
spasitelné a dal se pokřljti. Nezmrhal co žiw
mčlost na křtU fwatém obdrženau. era kro:
tila buǧnost mladistwau tak, že nepokňlel sr
mrzkosřmč směrskýmť. Čisté a neaUhonné obro:
wčxňj dčtwalo slowům rňznostť, když mluwil k
pohanům o UkčižowanémťKrčstU; množj opUstť:
wsse modloslUžebnost, Uwěřili w Krčsta, Syna
Božjho. Mcxzitčmi, genž w slowy a skutky geho po:
hnUtč wčřeǧnč wer křrsťanskau wyznali, byl také
starssj ǧrho txratr Noǧarian. Krok tento byl za
onoho času owssem wclmť nebrzprčný, an pohan:
sstj sandcowé š Ubohými kťesťany dlr wňle
naklúdati smčli; ale kdož otewřel mčlostť frdce
fwék,xo, ten Uedbč: na nebrzprčenstwj: Krčstuš
gest mU žčwu býti a umťjtč zčsk. (Fčlip,. 1, 21.)

Noǧacian nežčxdal teď nččehož tak taušrbně,
nrž aby skrze wodu a Ducha swatého znowa se
narodčl; an ale kněšr w ťaš protiwenstwj tU
nrbylo, Uemohl žúťostť aučasten sr stčltť, blezo
wssaf wlastnj krwj pokčlěn byl.

Když préfrkt ččli wrchnj sUdj do Nannela
pťťsscl, zěckony od cjfaře Ma:imťana HerkUlea
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proti křesianům ď. seban Ursa, tU č hned geden
z měssťanů Donaciana U něho wiUil,„že Urtoliko
sčlm wlastenské bohy opnstil, wer gakéhosi
Urkřjžowance přťgal, anobrž neUstúle i giné lť:
di přewracnge, gakož i wlastnj bratr geho No:
ǧacčan od uněho zaweden nyn bohy pohrdú a
gim.se raUhá.

Z rozkážal sUdj, aby se Donacǧan bez od:
kladU dostawil, a tU wece knťmU: xNečeno nčxm
bylo o tobě, Donaciane, že JUpitrrowi a Npol:
lowi, kteťjž žiwot nčlm dali a geg zachowáwagj,
klaUětč fe netoliko twrdossjgnř se zanzjš, ano
Utrhňnjm a raUhčlnjm ge zlehčngeš, ba č gakýmsi
galowým Učenjm lid k blaženostč pťiwéstč sli:
bUgeš, paklčby w Krčsta Uwěťčli.e Ra to od5
powčdělDonacian: x:aBezděkymlijš prade
řka, že wynasnažUgč se lid w bludU wčzjcj pťč:
wésti kU poznúnj Téhož, krerčmUž wesskeré
stwoťenj fe klaněrč má.e .u.. :oBuď ť hned zby:
tečnému kč:zanj swémU konec Udťley,cxprawil sU:
dj, xaneb gá rozkúži žiwot twůg rychle Ukončiti.e
noo TU zaš odpowťděl Donacian: xPohrůžky,
kreréž mčdčlčxš, Ua tobč samém fe UskUtečUěgjna
do aUkladU, kterýž mi sirogjš, scim Upadneš, an
lčchým domněnjm pogat gsa,temnorU nad swětlo
si púčjš a blndem zaslepen swčtlo sprawedltwor
stč newčdjš.e Hnčwem rozpčxlen kúzal sudj teď
Donacčana šantati a do wčzenj Uwrci, aby
ho mUkami buď k šapřčnj pťčnntčl aneb ašwoň
ostatnj lčd od wjry křesťanské odstrafsil. Teď
byl také Noǧacčan dostawen. SUdj slčbowal
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mu welčkau a stkwosinau odměnu, Uakliby se
Krčsta dodřerkl,a Uad to přjžeň č cjfaťe i bohů,
ale Noǧacian odpowědčl:, dSňm gfa přewrúce:
ný přewrácené wěrč mč slčbugrš, a sňm neyx
prwé milost cjsaře, pak ale přjzeň bohů. Gak
pak možno se klanětč těme kteřjž co do důstogno:
sřť za lčdmč stčttť se zdagje? N wssak wy, gako
bozi wassi, bjdnjgste: onč gfau hlussj, proto že
gsau z kowu, wy ale hlussj gste pro wsselikau
prade; onč gsaU bez dusse, wy ale bez cčtu;
Uebo kdo kamenu čest božskau prokažuge, stč:wú
sc tjm, čemUž fe klanj.e

Po tčch ťeščechjkúzal sUdj také Noǧacčana
do wčzenj kUbratrn Donacčanowi Uwrci pod tjm
wlastnč aUmUslem, že na zrytťj ge oba mečem
odprawj. Nocžacian rmaUtčl se nad tjm wclčce,
že gesstč křtem swatým obmyt nenj; mwslčl ale
že za kťest to platitč bUde, když by bratr ho na
znamenj pokoge a mjru poljbčl. Znarnenage
Donacian „šňrmutek bratrůw, modlil fe za nčho
takto: wPane Jer Krčste, U nťhož dobr.i wů:
le a skUtek stegné ceny magj, protože postačuge
chtjtč gcn, co ťinčtč nemůžeme; gessto si núm
chtěnj propůgččl, wykoněxnj jobč zůstawiw; pro:
Půgč, aby slUžebnij twémU Roǧacčanowč ččstú
wjra za křest platila, a stane.li se, že zjlra pod
mečem skončxme, popčxeg: aby wylitj kswe na
snjsto swútostč bččmowňnj mu slaužťlo.xe Když
dokonal modlčtbud ústy č srdcem pronessenau,
fetrwalč gesstě po celau noc bdjce a š wefelau
myslj Uastciwagjcj mUky očekúwalč.
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Drnhého dne kčxzal sUdj slawné whznm
wače opčr na saUd postawitť a takto k nčm
mlUwťl před oblččegem wsseho lčdU: :lednč ď
wňmč nynj gednatč nebUdU, aby pčjsnost zúko:
nůx wljdnostj se nezlomsla, aUť wjru wx bohy
bUď z newčxdomostťUezachowčxwúte, aneb což mno:
hem horssjbo gest, swéwolnť gč tUpjte.e Na to
odpowědčli swatj UUxčrdlnjcčqakočgodnčmi ústy:
xWťda twň, genž horssj gest nad neyhrubssj
neumčlost , nechť stane fe gako modly wasse,
kteréž wy w necitelném leowu ctjte. MU ale gsme
hotowč pro gméno Krťstowo wsse snússeti, co:
kolč zlost katanů womyslj; neboť žťwot nčxš ne:
wezmez toho žčxdné pohromy, když tomu ho
nawrútjme, od nčbož poččxtek fwůg wzal, a od
nčbož w budaucnostč hogným swčtlrm odměnčnč
bUdeme.t Welkým hnčwem rozpňlrn kúšal sU:
dj po tčch řečech swaté bratry muččtť, pak ale
hlawy gčm šrazčtč. Kat, genž tU poprawU měl
royleonatč,j chtěge se sUdij zaljbčti, probodl
neyprw hrdla gegich kopjm a pale teprwa ge
ďkolťl. ij spůsobem obdrželj swatj bratťj
slawné koruny lUUčednčckčokolo rokU 287.

Nozgjmňnj.

Hledjmelč na smrt okem tělesnjm, zdč: se
nčxm hroznci a strassmi; paklč alr na nč okem
sr djwč:me dUchownjm, tu přřchúzj núm ljbeznčx
a přežúdach. lem dUchownjm hleděli také
tito swatj bratřj na smrt, ktcranž fe gčm hrozťlo.
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dZiwot nč:š, prawťli, newežme z toho žúdné
pohromy, když tonm ho nawrútjme, od nčbož
počútek swůg wzal, a od nčhož w budaUcnosti
hogným swčtlem odměněnť budeme.e Podobne
smeysslj každý člowěk fprawedliwý o fmrtč.
Wjť, že smrt konec Uččnj wssem bčdécm a stxra:
stem a žc :Bůh setře wsselikaU slzu š očj na:
ssich a po smrtiche nebUde anť kwjlrnj anť kťi:
kU ani bolestč;e: (dew.. 21, 4.) on wj, že
pakli dobrý bog bogowal, abčh dokonal, wer
zachowal, obdržj korUnU fprawedlnostť, kreraUž
dčl mU w onen den Pčm, fprawedliwý saUdce,
a netolťko gemU, nýbrž i wssechněm tčm, kteřjž
mťlugj pťjsstj geho. (2. Tťm. 4, 7. 8.) N po:
něwadž to wsse wj, proto také necjtj té aUzko:
sti, fteraUž člowčk hřjssnjk Umjrage cjtjwčx, ani
se ncfekč: hlan k saUdU wolagjcjho, nebo wspra:
wedliwých dUsse gsaU w ruce Božj a nedotkne
fe gich :xUka smrtť.(( (MaUdr. Z, 1.) Geho
nermautj ta mysslénka, že musj opusiitč swět a
wsse zbožj geho, nebo magc srdce odlaučené od
wsseho pozemského trUsU, wolěc bez pťestúnj:
dBčch frdce mého a djl můg gest Bůh na wč:
ky,(( (Zalm 72, 26.) a dš radostj trpj rozcbwň:
tčmj statkú fwých, wěda, že lepssj a trwanlťwé
zbožj mci w nebesjch.e (Zid. ll), 34.) Qn
wj, že smrr neporěcžj tolčko tělo ale také znťčU:
ge wsselikau wússeň, a nňsledownč že nebude
wjre Urňžeti Boha, swé dobro neywětssj; ::až
bUde wytržen, aby zlost nežměnčla rozUmU geho
aneb aby lest nepodwedla dussi geho.c: (MaUdr.
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é, 11.); ba ani tčlesnjch bolestj necjtj w tako:
wé mjřt, w gaké člowčkhřjssnjk ge rjtjwň; ne:
bo co trpj, trpj dobrowolnč, pak daufň, že bo:
lestmč ďhladj, pakliby měl co k opykčmj, a
konečně wzhled na bUdach blaženost, kterěž žčxd:
né oko ne!widčlo;p ani Uchoa neslpsselo, a kterúž
ani na srdce lidské newstaUpila, činj ho skoro
necitedlným tak, že ď Dawčdem wolčx: OGak gsaU
milj stanowé Twogj, Hospodine zastUpů! TaUžj
a omdléwa dUsse ma po sjnjch Hospodčnowýche
(Žalm. 83, 2.3) Protož woleyme také my:
))Rechť Umře dusse ma smrtj tčchto sprawedlť:
wých a poslednj wčci me ať gsau gim podob
ně.(( (4 Mogž. 23 10)

Blahoslawenj mrtwj, kteřj w Pčmn Umj:
ragj. Gižxod této chwjle prawj dnch, aby od:
počinUli od pracj swých, nebo sčutkowé gegich
nčxsleduǧj gich. (Zǧew. 14, 18.)

Sprawedliwých dUsse gsau w rnce Božj
o nedotkne se gčch muka smrti Zdalo se očjm
nesmyslných, že mrau, a pokladano gest wygitj
gegčchza trapenj (Maudr 3,1z 2)

Drahať gest smrt před očima Hofpodčno:
wýma smrt fwatých geho (Zalm 115 15)

Budetelipodlétělažjws,zemřete(Kor 8,13)
Nčodlitba.

Q Bože Qsče! wzbuď wč muě žčldost po
sprawedliwém obcowňnj, nebo kdož chce Umřjti
smrtj sprawedliwých, musj sprawedliwč žiw býtč.
Ty wolčxš sice te mně: Eyhle teď gest čaď přj:
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hodný, teď gfaU dnowé spasenj! Obraťtex se a
čiňte pokčxnj, nebo dny člowčka krčxtké gfaU,
pak pokčmj mjsta mjti nebUde. J slhssjm, o
Bože! h,laď Twůg a třesu se, neboť byl gsem
žčw až posUď gako kůň a mezuek, kteťjž rozUmU
nrmagj. Q, nelrestey mne proto, ale pogď,
mťlosrdný Pane, a obrať kroky mé na cestU
pokúnj, srdce mé naplň mčlostj ajUčťň ze mnc
člowčka sprawedlčwého, kterýž by Tebe nade
wssecko a bližnjho gako sebe mčlowal. Skrze
Ježjsse Krčsta Púna nassel,w. Nmen.

Na dncssnj den pťipadá gessrě swa“tek: W Antiochii sw.
Manabema, proroka nowčho zákona; w Portu ijském:
smu Bčncencia, mUčednjka; um Brilij: sw. Yfry, mUčcdnice;
w Jstrii: Zoela, Satura, Timina, Satnrnina, Serojlřa, Mcle:
cia,wůdce wogenského š 250 towaryssi za Nntonňa cjsaře umu:
čenýmč,ew Medřolánu: sw. čťťolonstiana,mUcč,dwflássteře Liri:
ncnskem: fw. Binecencťa, a m. g. sw.

25.

Žiwot sw. Urbmm,
papcše a mnčednjka.

Sw. papež Urban pochčlžel z rodU welmi
wznesseného. Geho oter se nazýwalPoncťanUš.
Urbanowo papežowčxnj padú do čan rjsařr
Ylerandra Seoera, kterýž na powšbUzenj mat:
ky swé Zulťe Mamre kn kťesťanům we.lmč noljd:u
ně sc měl, ale nčc ménč pťedce zabrčmitč ne:
mohl, aby TurcčUš Nlmachčuš, w gthož ruce
tenkrúte wsselčkú moc faUdnj a hrdelnj nad mč:
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stem Řjmem byla, krwawč gichnepronúsledowal.
Tento Ylmachťnš přčkúzal gakémnsi Karpasiowi,
múži welmi sUrowémU a .UlerUřnémU, aby we:
zmax drč:by a bťčice, coeneyoilněgi po křesťanech
pútral. J podaťťlo se přččinliwosti geho, že
wysljdčl skreyš, w kteréž se sw. papež Urban
gesstč š dllwčma kněžmč a tťemi gčxhny Ukrýwal.
Z potčssen Uad tak drahým nalezem, kwapil
bez prodlenjk Nlmachčowč a š ďabelskaU ra
dostj mU zwěstowal, co naležl Nlmachťuď ob
meysslege č poslednj stopU kťesianstwa w Řjmč
zahladťtť, kazal dUchoijky č hned sobč do pa:
lčlce Wespasianského, kdrž sjdlem byl, postawiti.
Když ge zhlédl, rozwzteklil se a znťťwč na Ur:
bana se obočil: :To gest ten swodnjk Urban,
kterýž, opčtně na saUdu sřčxla grhož si křrstané
za papeže wywolili?a Urban odpowčdčlmjrně:
:Nno, gú zawčxdjm lčd, aby opUsřiwsse crsťU Ue:
sprawčdlnostč Ua cestUfprawrdlnosti se obratilč. e
xToť krasna cesřa prawdy! ,(( prawj sudj,
dkdež se anč bozi nectěgj, ani wrchnostj se ne:
poslaucha!e ))Twé bohy,a wece zaš Urban,
dgčč nectjm, ani wrchnostj se nebogjm Uččň
še mnaU, gak se ljbje Řeč tato wdkladala se
za raUhúnj, načež LllmachiUš kazal Urbana a
ostatnj gaté knězr do wězmj Uwrci wedlě mod:
lúrny ZUpťterowy.

Kťesiané Uslyssewsse, že mčlúček gegčch, pa:
pež Urban, we wčzenj gest, zarmaUtilťse welčce.
Mnozj z nich odebrali se nočnj dobaU ku ža:
lňřč, aYnolina, žalčlťnjho, dary ktomu pohm:li,
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že gr do wězenj wpustil. Uzřearsse pastýře swé:
ho, padli plačjce na zemť a o požehnčxnj ho
žč:dalča Noc strčlwemi byla w .modlčlbach a w
dobrořečenj BohU. Když dnělo, poljbčlť Uwčznť:
Ué bratry,poraUčelčse do modlťteb gegťch,zwlčxssrč
do modlťtby Urbanowy a domů se ncxrwrcřtťlť.j

Nedlauho na to rozkúzal LllmachiUŽUrbana
iš ostatnjmč wěznčUa saud postawčtč a wece k nim:
aby se odřeklč swé neUstUonsti, a bohům občto:
walť, a wysýkal gčm, že gčž che pčtč tisjců lč:
dU od nčch zawedeno gest, kseťjž bjdně zahy:
naUti mustlť. Ra to odpowčděl Urban: ))J
Uezahymllť, ale dostalť sr do krúlowstwj nebe:
ského.(( TU se gal NlmachčUď Urbanwč přrd:
hazowatč, že takowýmťto řečmč také Cecčlčiaže:
Učcha i přijzného gegjho fwedl a o welké
žbožj gč přťprawťl, a protož od něho přjsnč
žčtdčt, abo ge nawrútťl. Urban odpowčdčl:
dPožney, pak possetčlče, stwořltele swého, pro nč:
hož ončno zbožj swé chUdým rozdalč a 8 rado:
stj smrt podstaUpčlč. Nťfdo nezahyne, leč kdo
se stwoťťrelť swémU neljbj, bUď pro wer, bUď
pro skUtky.((

Trď obrútťl se NlmachčUš kU knčžjm Za:
nowč a Mamčlčanowi, a olúšal se ǧich, zdalčby
oni také tak smeysslelče? Y když om na to
přčswědčťlť, kúzal ge mrskatč, šačež mUčenj lmlžč
Pčmu BohU srdečnč kčkowalč. Nynj mluwčl
gesstč 8 Urbanem a rožličné wčcč mU wytýkal;u
konečnč ale předhazowal, žr prý gsa fč:m starcem
po smrti bažj, aby odpoččnku nalezl, a proto
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prý také mladssjm žčwot zúwčdť, ge swč:dj, ge:
likož pro swůg wčk déle žjti nemůže. Trpkčx
to byla pčedhúzka, ale knčz Jan omluwil bý:
skupa, ťka kU Nlmachčowi: ě)Ty mlnwjš ťčrau
nrprade. Qtri uassemU gčž od mladictwj bý;x
walo žiwu býti Krčstušx a Umřjti zisk; proto
stčxl .tolčfrččtr na saud.n a žťwot swůg za owre
swé nasazowal.e a

Poradčw sreNlmachťUš š Karpasiem, roby
činťtť měl, kúzal swaté ty muže opčt do žalčlře
Uwrci, kteťjž wchč:zegjce, gako grdnčmč ústy zwo:
lalč: Pane, dty:š aUročisstč nassc od nčlroďU do
núrodn!

Kdož sr kše:mjroalozh sslč někteťj kťesiané
a gmenowčtě tři sctnjcť Faočam:š, Kallťstuš a
Ymmonťuš á dwa kněžj Forlunatuš aJUstť:
nuš klepalť na dwéťe wčzenj. To slnsse gčchen
Marcialčš, řekl to Urbanowi, klrrýž žalúřnjho
Ynolťna poprosil, aby weǧjtč smčlč. J stalo
se. Ql tUu Uwrhlč se pťed swatým papežem a
plaťjre prosilť ho, aby fe ža Uč !Uodlčl, že pro:
tčwenstwj nastúwú. Urban odpoxwčdťl::Proto
nemělčbystr plafatč, ale radowarč se; neboť
gen skrz mnohú protiwrnstwj do frčllowstwj ne:
beského nčxm wegjtť lze.e Nxoc strčlwilť w mo:
dlitbčlch a chwalozpčwU o smčlowánj Božj :oro:
sjce. Wsse to, což w žalč:řč se dělo, pronlklo
dussi Ynolčna žalňřnjho. J přemožen xboho:
myslnostj, ktcranž na swatých mužich widěl a
gegťch pewnaU důwčrn a prostodnssnau lčlskn
obdčwugjc, Uwrhl fe k noheim papeže a wyžnú:
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wage wjru ro Krista Ježjsse, přigal kťest swatý
a swaté biťxnowanj Byl prawč swatek Pa
pež občtowal Mssi swataU; přjtomnj posilnčlč
se wssťcknčswútostj oltarnj

Uslyssew YlmachiUš žc také YnolťnUš ža
larnj sr obrútil na wjru, ihned ho na saud
pohnal; ale Nnolimxš odpowťdčl w horlčwosii:
dLlch, ga bjdný, ža gsem w minulém žčwotč
swém nepoznal stwořitele swého! Dčkugi ale
že mť aspoň w poslednj de žiwota geg poznati
mčlosrdnč popřano.e Což tussil Nnolčnuš že
totiž den obracenj bude dnem fmrrx, sťalo se,
anť po té ťeči i hned k modlúrnč Dičmy we:
den a tam č šťat byl.

Urban mUsil fe š osťatnjmč .drUhy gesstč
několikrčxtek Nlmachiowč dostawčtč. Geho Usi:
lowúnj, statečné ty rcky k zapřenj wjry přťml:
tčtč, bylo nadarmo. J rozkčxzalge dp modlňrny
JUpiterowy odwčstč, kamž se fonečňč na do:
mlauwúnj gakéhosiTaurčna sčamodebral. Gdauce
prozpťwowalč: ONa restč swědectwj twých ko:
chali gsme se gako we wssech bohatstwjche (žalm
118, 14.) a když ge drúbowé nutčli, aby gčž
modlčlm občtowals, modlilč se plným hlasrm k
BohU žčwému, a tu pozdwčhna Urban hlafu
pohlédl na modlu, wolagc: !,Zahlaď tč mor Bo:
ha nasseho!e a ay modla rozkotala se, a množj
z kněžj pohanských nňhle skonali. To wčda
YlmachčUš, Ulekl se núramnč, a xdomů se na:
wrčnčl. Yle zaslepen gsa a powčramč pohan:
skýmč oslnUlý nechtěl w tom, což se sťalo prst

Ziwotio Swarpch uj ZZ
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Božj znamenatč, ale sotwa se z auzkostč pro:
bral, rozkňžal Urbana a towarosse geho ooxočt
powolatť, a wyhrožowal w Ueylitčgssjm hnčwu
Ukrmnau fmrtj, pakli by od wjry neodstaUpčlť.N
když i tentofrč:te na zmar mluwčl, welel ge na
zemi natč:hnaUti a holemč nemťlosrdnč bjtč.
Pod tťmi mukamť gepen z jč:hnů, Lucianuš,
wypusťťl dUssi. Urban, ač súm nemčlosrdně bčt,
zapomjnal na wlastnj strast a co prawý otec
syněcčko swé srdečně wžbUzowal,x člby se nehro:
zilť jtělrsnúch a pomjgitrlných mukx. Za to kei:
zal ho Nlmachťuš důtkami mrskatť, na gegčchž
koncjch železné hwězdčce a olowčné kaUule Upe:
wněny bylč. Nn se toto dúťo, hodčlč katané
mrtwol Luctana před očč fwatých wyznawačů,
zdalťby tjm pohledcme se nezasirassčli. YU wssak
prúce dta galowčc byla, byli zaš wssčcknťdo ža:
lúře Uxďrženi. W noci pťissel knčž Fortunatuš,
a wzaw tělo LUcianowo, xoochowal ge.

Po třech dnech kč:zal Lllmachčuš Urbana č
druhy geho k modlúrnč Diany wywéstč a ne:
chrěllťby obětowatč, hned ge stjti. Urban powzbu:
zowal opčl swých towaryssů w utrpenj k stč:losti
ak zmužilostč.dNyto!e řka, dteď wolú miš Bůh
ť sobě, řka: Pogďte ke mně, kreťjž pracugete a
obtjžčnč gstr, a gú wúš občersťwjm.e Nž posUd
widčlť gsme ho gen gako w žrcadle: teď ale
wťdětť ho bndeme twúťj w twúť!e Mežč tau
řrčj přťsslč k modlúrně, tu obrúrťwsse se ku drú:
bům, ťrkli: ))Nuže, co čťnčti múte, čiňte. Toho
neUčinjmc, což gsem po tU chwjli se zpjrali Učč:
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niti.e Na to boli ť hned mečrm odprawenť.
TU gmenowanj tři setnjci Faoťanuš, KallčstUš
aYmmončUš přisslťa oplakawsse pastýře swého,
geg i š ostatnjmť mUčednjky pochowali Ua drú:
ze Yppčowě.

Umučenj fw. Urbana a duchownjch geho
trestal Bůh na Karpasiowi náhlau smrtj To

aUflyssewssi manželka grho Marmenča, tak se w
útrolxě swé pohnula, že pogawssť dceru Lucčnčť,
nočnj dobaU ku kněžjm FortUnatowi au Justč:
nowi se odebrala, a wyuťtwssi se od nčch wjře
křesianské, křtjti fe dala, šnj také wesskeren dům
gegj. Qbrárenj Marmenče a wssj čeledi gegj
Uemohlo Ylmachča taǧno žůstatť, zwlčxssť an
Umuěenému Urbanowť a geho saumUčednjkům
slawný pohťeb a stkwostný hrob m domč fwém
způsobťla. Dowčděw se tedn o těchto wěrech,
pohnal č hned Marmeniť na xfaud a neoprwé
aulčsnýmč slowy, a to když Ueprosijalo, Utra,
hňnjm a wýhrůžkamč, aby Krčsta se odřekla, gi
nUtil, a konečně, wťda, že wsse namúhémj marné
gest, řo žalúťe Uwrci rozkčxzal. Nle Marmenťa
magjc srdce přeplnčné slastmi nebeskými, rado:
wala se z toho, že pro Krčsta trpčxtibude: ))Chwá:
la Tobť, wolagjc, Krťsťe Zežjssč Slowo Qlce
wěčného, 8 kterýmž ť 8 DUchem fwalým panU
geš na wčkw wěkůwe Když gsem bola nehodna,
Ty Uznalš mne ža hodnu, bych lrpčti mohla
pro Tebe. J eorosjm Tč, dcy, ať mčlost Twá
mne wždy prowčxzj, bych porazila nrpřjtele zlé:
ho, co wjtčz k Tobč přigjlč mohla.e Lucčnia

ZZZ:
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Uslyssewssč, že Marinenča mčxteř w žalčxť gest
Uwržena, nepochybowala, že tcď také na Uj čad
přčgde. J rošdala redy wesskeré zbožj chudým
a m!zným; kněžj FortUnatUš a JUstčnUš wzbn:
zowalč pakxgč ix dům gegj a ostatnj kťesťany k
trpčlčwostč a k stúlostč. Ylmachčuš dowčděw se
o tom, skřjpěl zUbami a w zůťčwosti, rozkčxzal
Lucčnčč č še wssj ťeledj gjti a bez messkčxnj č ď
Marmenčj na saud postawčtč. jxaGakého gste
stawn?e tčlzal se gčchhnčwčwě, da gakého nňbožen:
stwj?e u dMy gsme,e odpowčdčly swaté po:
ko:xnč, xslužebnčce této Marmenče, panj nassj, a
dle nčxboženstwj wyznúwcime š pomocj Božj
wer kťesťanskau.e Tak Upťjmné wyzminj nex
moha YlmachčUš snéstč, kňzal Taquinčowč TaU:
rinowi, aby ge wssecky bez odkladU mečem od:
prawčl. TaqučnčUš TaUrčnUš neprodléwal také,
ale zmrfkaw ge nemčlosrdně, bljž modly Marso:
wy odprawčl. Bylo gich mčmo fw. Marmrnsi
a dceru Lucčnččaš dwa a dwadcet.

Rozgjumúnj.

Slysselaš, křesťanskci dusse, ke komu gjtč
mciš, když strastč na tebe se walj a U koho múš
pomocč hledati, když zúrmmkem stljčena gsi?
KU KrčstU gděte wssicknč, kteřjž pracUgete a
obtjženi gste,on občcrstwj wúš. Wčzte, ramena
Gebo gsaU rozpčata, aby obgala wciď! Mlnwte
samč, kdo může obraz žasslý a zhanobený tak
dokonale naprawčti, než maljť, kterýž ho malo:



Sw. Urbanj 7 7 Z

wal? Nécsledownť gfaUlť dnsse wasse posskwr:
nčny hřjchem, kdož š to, lépe ge očistťtť než
siwořčtel a wxykupitel gegich? Protož neswčťugtc
dusse swé swčtu, nezpoléheyte se na lži geho,
a xnewjtelč cobyste činitť mčli, toto wňm po:
zůstňwň, abysťe oči swé obrátťlč k Hospodťnu!e
(ll Paralčp. 20, 12.) Gessťlnost (marnost)
gest, žúdatť almUžnu od žebrčxka, pokuď Bůb,
twůrce wsseho mjra, sstčdrau ruku swau ně:m
otwjrň. K nčmU radčgi gdť, k němu obrať
srdce swé a na něho se žooléheh, on tč bUde
krmčti w hladU twém a napč:geti w žjzni twé,
on přikryge nahotU twaU. Bůh bude tč húgitť,
když nepřňtelé na tebr fe pohrnaU. Bůh po:
mňže tč když od wsseho swčra opusslčn bUdeš,
gdi gen k němU důwěrnč, a žčxdey ho, a ne:
Umdléwey xnebo mocen gest wssecko Učťniti mno:
hem hoǧnčgť než prosjme, neb rozumjme.(( (Efeš.
3, 29.) Wssak nedomjwey se, že tjhoty swčtské
skutečnč cosi zlého gfaU, anrb že blaženost po:
zemskci cosi dobrého gest. Wsse býwň obyčegně
na opak strastj a neřestj, gťmž wssemožně Utcri
hlrdjme, odtrhugj dUssi nassj od lcisky k swčtU,
wzbužngj w nčxšdůwěru w Boha a brčmj hřjchu;
ďlaženost pozemskú Umrtwuge wzpomjnňnj na
Boha, ponaUkčx k hřjch, pťekčxžjmťlowúnj Bo:
jha, a na drčxžedokonalosti nécš zadržuge. Pro:
tož také sw. Urban wssjm prčxwem přčxtely swé
kňral žčxdagjcj, aby se za ně modlsl, an orotť:
wenstwj nastčxwalo, řka: xNemělťbyste plakatť,
ale radowali se: nrboť skrz mnohú protiwenstwj
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do krňlowstwj nebcského wegjtč lze.e Protož
rozwažUgtr si častěgi núsledugjcj wersse z pjsma
swatél!o:

Člowěk, když wr cti byl, nefrozUmřl: přť:
rownčm howadům nemaudrým a podoben Učť:
něn grst gim. (Zalm. 48, 18.)

Lépc gest gjtč do domu plňče, než do domU
hodowanj: protože se w onom připomjna koec
wssech lidj, a kdož gest žiw moslj, co potom
bude. (Kazatel 7, Z) ,

Wžýwey nme ro den faUženj: wytrhnu lě
a ty mUe budeš slamitť. (Zalm 49 15.)

Qbkljčilč mne še wssech stran, a nebyl
kdoby soomohl un protož rozpomenul gfem se
na milosrdenstwj Twé, Pane, že wychwacUgeš
ty, kteťjž očekawagj na Trbe, Pane. (Sťrach
51, 10b12.)

Modlčtba.

Q Bože a Pane můg! Ke komu múm
gjti, kdwž opUsstěU gsem, než k Tobě, u koho
mňm útčchn hledati, když bořem skljčen gsem, než
U Tebr? Zdaliž nrgsi TU otec můg, kterýž uči:
nil si mne, zdaliž newwdal si Snna swého Ua
smrt, abw xmnewykaUnil? Slwš tedw,Panr můg,
sloš wolňnj mé w bjdč mé a pomoz mi; po:
moz mi, gak gsi UčiUilslužeijku Twémn Urbanoč,
a wwtrbni mne z lrčxpenj a tjhol mých. Wssak
gen Twň wůle sr staň! Ueboť wjš, co profojwčl
mi a co sskodj, a protož lolo milostiwř ode
nme odwrať a ono w hogUostť na mne uwal,

uu
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a nedoansstěg abych w protčroenstwj klesal, w
sstěstj pak onpnčl: ale raděqi proplolgť, abl)ch
wždy Tebe, Pčma Boha fwého, z eejšho frťee
swého a nadr wssecko milowal. Skrze Zežjsse
Krista, Pčma nasseho. Nmen.

Dneš se také fwětj swátck: W Doroštorn w Mlsix dw.
Pasikrataa Balrnttana, mučednjků; W Medxolaml ow. Dlo:
npsia, biskUpa;w ijě fw. Bonifaci alďasj darešc;w,SajeťUU
fmd Nedořc Ull. papešc: we Florencli sw. choom ,bnkupa; w
Anǧltckalsw. Blldelma bjsleUpa; w Trřkastnškém krag lfw. Leona
wpznawačc a m. g. sw.

WH

Žiwot sw. Filipa Nercškěho.
s: l595.

K neystkwčlegssjm schjm xsl. stolrtj,
cjrkew swětlem swatostť ozúřUgjcjm, patřj žwlčxsstč
sw. Filip Neri, narozen rokU 1525. dne 99.
Čerwence we Florencťť. Grho otec Frantťssek
Neri a geho matka LUkrecča Soldč, bylč lčdé
Uúbožnj, ssťrchetnj, we wssem dobrém zachowalj,
a sončxčrk gegťch wyžnamenčxwal se gčž w pa:
choletském wčleU takowau tčchostj, mjrnostj, po:

woknostj a poslussnostj, že fe stal xUčlaiěkem
wsseho lidU, a wůbec gm dobrým Fčljpkrm se
nazýwal. Gčž tenkrč:te dljwal neyradčgi ro ko:
strlr, š nadobyčegnaU pozornostj dciwal pozor
na slowo Božj a modljwal se 8 newjdanaU
wraucnostj. Y ta srdečnčxmodlťtba a ta po:
zornost při kúzanj poučila ho roelmi časnč o
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marnosti wsseho pozemského zbošj a wzbndčla
w srdcť gebo gakamt nechuť ku wěcem zemským.

W osmnactém roce bol Fčlip od otce do
městečka Germano poslún kU streyci Romulowč,
kupcč welmi bohatému. Nomuluš bezdětný gsa,
chrčl bratrowce kUpecle wyuččtč adědčcem žbožj
swého Ustanowirť: ale ten prahna po krňlowstwj
nebeském a w roztržčtostech stawu kUpeckékw si
nelčbuge, odřekl sr dčdictwj zemského a opUsiil
dům strýcůw a putowal r 1543 do Řjma
w tom aumyslu, že se zcela Kristu PúnU zau
swětj.mp :oMnozj pťčssli ku púdn pro žlato a
Učinčna gest w krúse geho zěchuba gegich.t (Sčrach
Zl, 6.)

Geden Flore,ntinský sslechlicGaleotto Kae:
cčaudal mu přjstťessj. Wdččný Fčlip wzal si
za to dwa syny geho na starost a tak dokonale
ge wychowúwal, že Uetolčkomnohými wřdomost:
mč nad gťné mladjky se wznesli, alei mrawh
sxoými dwěma angrlům se podobalč Filčp wedl
žiwor welmť nabožný a pčjkrý doal gen
qedrnkrate za drn a to genom chléb a wodn
Učl; zrjdka kdo přd“dal několčk olčw a zelj, ba
nčxkdo třrba po třč dny nččehož nčpožjwal. Qdčw
gcxho býwal welmi sprostý a chUdoba dobrowol:
nčx ǧeho dědčctwjm na zemč nxeymčlegssjm, také
se rúd stranjwal marného towaryšstwa; wesske:
ren čaš wěnowal buď.saukronmým, buď wrťeg:
ným modlčtbúm, anebo ssestidennjm Učenjm se
zanňssrle W oldém tak wrlčce pdokročťl, že co
do Učruostč, i tčm nrowýbornčǧssjm hlawúm se
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wyrownal, co do zbožnosti, nčkdo mU roweň
nebol. uu Bňzeň Božj a pracowčtost a poslUss:
nost mělabh se po dobrém i po zlém w dUssť
mlňdeže wsstěnowati; nebo toto tré ctnostj Uwe:
dc každého do přjstawU časné i wččné blaženosti.
Proto také dj ŠalamaUn: deo mčlnge syna
swého, stčcle ho držj w kňzUi.e: (Přjsl. 18, 24.)

Když sstUdťa swú skončil. roztcxužčlod se
srdce geho po Krčstu Ježjssi tak, že stúr gsa aš
28 rofůe knčhy rozprodal, zlržcné penjze rozdal
a wzdňlen od wsseho lomozU swěta, gedčné š
Púnem Bohem objratč fe počal. Nad modlťtbn
nebylo mU nčc mčlegssjbo„ nčc pťjgemněgssjho;
modlčl se we dne, modlťl sew nocč, a žjzeň po
modlčtbě gesstč se nenasytčla: dennč skoro chodčl
do sedmč kostelů, a negednau w tom, anrb w
onom celaU Uoc w rozgjmúnj strňwčl. Pomo:
sslenj na smrt Kristowu a na hřjchy lťdské Ua:
plňowalo bo bolestjxUesmjrnau, a často w hoř:
kém plúčč prosjwal Boha, aby břjssnjkům mčlo:
stiw búti rňčil. W krňtkém čase powznesl se
na wwsoký stUpeň šfransscnostť, a mčlost Božj
wyléwala se na nčxho w takowé hoǧnostč, žc
sladkostj gegj opogrn na zem se Uwrhowal,wo:
laǧe: xDostč, Pane, ǧčž dostť, zadrž, Pane,
zadrž, prosjm, wlny swé mčlostč((!u aneb ))Qd:
stUp Pane, odstnp, nebo smrtelnjkrmxgsa, Uesnr:
su takowý nňwal nebeských rozkossj, Uepřčgdešli
mť leU pomocč.e Prňwč byl 29 roků stčxr, když
na hod swatodUssnj o mťlosti Ducha swatého
se modle, ohnčm mčlowúnj Božjho tak se roz:
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njtil, že nemoha se na nohau udržeti, na lZ,em
se Uwrhl,a aby horach srdce ochladčloděw swůg
rozewěel. thž Uo nčktcré chwjlč horaUc,nost
pončkUd sr ochladčla, a zejžemč fe pozdwčhl, cjtil
neobyčegnaU rozkoš a na celém tčle sr chwčl. J
wztúhna rUkUza ňč:dra zpozorowal, že prsa nad
frdcemz wýssj pčste sc wydmuly. Po smrtť Sble:
dalo se, že čtwrté a púté žebro bylo žlomeno,
aby núsilné pobpbowúnj srdce wolnost mělo. Nue:
cjril ani tenkrásc, anť kdy gindy žúdnúch bolestj,
toliko srdce bťlo, kdwkoli se modlsl, mssť sw. čcxtl,

kúzal, swč:tostmi přčsluhowal, aneb coš podob:
ného konal, tak núsilnč, gakobn z tčla wylclěti
chtčlo. jJ mohlo se tedy o nčm řjci, že žbmd
siw si wesskeré wěcč pozemské k Púnu BohU
wolei: :)Kdo mi dč: fřjdla gako bolubici a po:
letjm a odpočinu? Běda mně, že tak dlaUho
pohostťnU gsem! Kdy přčgdU a Ukč:žč se pťed
cwč:řj Božj?ce

K žiwotU tčchému a rozgjmawémU pťčdal
Fčlčp teď také žťwotl auččnliwý. Gal se nemocné
we sspčtčllechnawsslčwowatť, obsluhowal ge we
wsselťkúch gegich polčebč:ch 8 ochotnau lčrskaU,
wžbUzowal ge k pokčmj, tčssčl malomwslné, aby
Ua Boha se zpoléhalť, napomjnal, a zwlč:sstčw
hodinkn smrli gako angel strcižný po boku gim
stčxwal. Chodčl také na weřegné trhy a Ulťce,
do djlen řemeslnjků, a na ginč: těm podobně:
mjsta, awsscmožnč bledčl břjssnjky na cestn po:
kč:nj obrútčtč, lťd mladý od cest břjssných wy:
střjhatť, aspoň hťjchy předegjtč. Geho laskawé
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pťjwětiwosti a srdečnosřč otwirala fr frdce za:
twrzelčx i zarotú, a ti, kteřjž byli prwé bližnjmu
urč:žkau a Uohorssenjm, stč:walť se poznenúhla
přjleladem kagjcnosti. To nesli nčfteťj prosto:
pčxssnj a zbeyralj heysci wclmč tčžce, a protož
kladlť Fčlťpowč rozličné osidla a poslěze ť U:
kryli do pokogjčka geho dwě zpustlé ženfké,
aby ho k pčxdu přčwedly. Nle Filťp wyssel ne:
toliko z tohoto ohnč bez posskwrny a porussenj
ano č mnobého hkjssnjlea swaU pewnostj ku po:
zncinj ohawnostj grho a kU ookč:nj Přtwedl.
Nlc lidé, kteřjž lňsku k ctnostč w sobč docela
gesstť nrudusilť, lťbowali si swatého muže žiwot
swatý a skutfn geho blahodčgné Uad mjru, a
giž mnozj pťjkladu geho núsledowallš Tak po:
wstalo r. 1848. přťspěnjm zwlčlsstěknčzePersiano
Nosw wrlebné bratrstwo newswětěgssi Trogice,
kteréž w krňtkém času U wsseho lidu tak ,welleé
pťjzně dosslo, žr gčž mxtolčleo sprostj, ale č uro:

azenj a bohatj mUžowé stawu swčtského i du:
chownjho do bratrstwa zapsati se dčxwalč. Gr:
gich pomocj a přťspěnjm založťl Filťp nowú
sspitúl, gehož dobré zřjzenj se až podneš wrlcbj.
Nudowé řečeného bratrstwa mělč za nowinnosř
we :sspčtúlech choré obstarúwatč, cizčnců se Uǧj:
matť a chudým pautnjkům poméchati. W prwnj
nedčlť každého měsjce ďchúzjwalť se w určttém
kostele hodinky swé se modljcr, k dobrému sc
powszgjce a ku sťolu Pémě přčstupUgjce. Nú:
božnúch tčchto schůzrk dylč také mimo bratry gč:
nj lidé aučastnč. Qbyčégně mluijal k nťm
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Filťp slowa spasitelnéa a to tak wraurnč a tak
dogjmawč, že kdo ho koli slyssel, w neyhlUbssj
ňtrobě pohnnt, žiwot swůg hřjssný ocholně na:
prawowal. Gedenkrúte opUstčlo 30 mladjků
nagednaU zheyralý žčwot swůg. Geho dobro:
dčxgnost Uedržela se tolťko w aUzkých mršech
sspttálq, ale wztahowala se také na chUdémimo
sspitéalxa zwlússtť na sy, gegichž chudoba weřeg:
ně známča Uebyla. Těm dončxssjwal w nocč,
když wssř w tťchém spanj pohřjžcno bylo, pe:
njze, potrawll, oděw, paliwo ť wsse čeho polťer
bowalť, sstedke a bogně. Od Učho neodessel
žčxdný chdúk bez almUžny, š chUdým dčljwal
i odčw fwůq, a žwlússtč obled brak na chudé
sstndrnty. ,Že takowéato občť PúnU Bohu milč:
bwla, widčti ze zčxzračné ochrany, pod ktrraUž
bo w čaš nebezpečj wžal. Gedenkráte Upadl
Filiw, Uesa w tmawé Uoci potrawn gťstémU
Urošenému ale welmi chUdému mUži, do hlUboké
gčxmy, wssak angrl PúUě pomohl mU, že žč:dné
pohromy Uceutrx:děl.mudeož obýwú w pomocč
Neowyšssjho w ochraně Boha nebrskčho přebý:
warč bUde. Rebo angelům swým přťkčxzal o
tobč: aby tě ostčjhalč na wssech cestňch twých.
Ra rUkaU ponesaU tč:u aby snad UrUražčl okň:
men nohy swé(( (Zalm 99, 1. 11. 12.)

Fčlťp gsa pokorného srdce a skromné dussr,
Uecbtčl se nižč:dným způsobrm dálč Ua knťžsiwj
poswčlitť, Uensťčxle na fwaU nehodnost a ne:do:u

stačilelnost okaznge. Nlr zpowčdnjk geho, ťnťz
Persiano Nosa nebrra ohled na wýmluwy,
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nobrž nae zisk cjnkwe,. pťčkeizal mu, aby se kněž:
skě důstognostť gťž nrwšdalomaj,u načež fe dal
w UeyhlUbssj poťoře, mage roků aš 56 wyswčtčlč.
Co wssc muž trnto pro čest Božj, pro zdo:
konalenj sebe samého a pro fpasenj dusse
blťžnjho ččnil, nedčx se tak“ krňtce wypfatť, a
mnohčx wěc teprw stanr se nčlm srozumitelnaU,
až když na wěčnostť rausska temnosti 8 oka na:
ssrho se segme. Geho neywětssj starostj bhlo
nynj, w srdcj kčesťanů Utuchlau lúf!eu kU Krčstu
Púnu opčt wzbudťti, a ge k častěgssjmu přťgj:
mčxnj neywelebněgssj swútosii oltúřnj přiměsi.
Z třch přjčtn Uwázaw srw auřad zpowědnjka,
sedal takmčč wr dne w noct w zpowčdnčcie
.Kdo ho porřebowal, nalešl ho buď w kostele
buď w pokogjčku gebo, z nčlx.ož brz newwhnu:
telné polřeby newychúzel. Qheň, w slowech
gebo dlanaucj, obmčkčowal i neyzatwrzelegssj
hťjssnjky. Kxoho řečč a domluwa nrnaprawilw,
toho zagťsté obrňtťly modlitby fw. muže. Bůh
mu dal také tu mčlost, že tagnostč srdce lidského
pronikal a tjm hťjssnjkh buď z aUmyslu bUď z
nedbalostč aneb ze slabostč hixjchy swé tagjcj
přiměl, žr skrausseně, upřjmě i dokonalc ž břj:
chů fwých se zpowjdali a kúlť. Qbžwlňsstě le:
želč mU na srdci hřjssnječ z nciwwků.ll Tčm
eUklňdčanl za polečmj, aby si w každý wečer
rozgjmali fmrt, strassnú osud zatracencň, krňtkost
neččstúch rozkossj, weljkost trestů za bťjchy, a
hrůznau wčečnost, aneb aby se w mysslénkúch
postawili na lože Umjragjrjho člowěka aneb k
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otewťenémU hrobU, w kterémž tělo ležj hnjgjci
a t. d. Gistému w prostopússnostrch šesřarlému
mladjkon.ii uložll, aby se kňždodenně modlčl sedm:
krúte: derúwaš krúlowno!(( po modlilbě ale
aby žečmiuljbage řjkal: :thra mohU mrtero
býtč!e a trn mladjk se napramil. Ginému
smjřiti fe wzdorugjcjmu držel na očč lerueisir.x
dWiz!(( ťka, xa Uwažůg, že Krčstuš krew swaU
oro tebe wylčl a žc netolčko wssem, kteřjž ho
Ukřižowčxlčodestčl, ale i thr nebeského ža
odpufstčnj, pro nř prosil. Čč newjš, bjdnjče,
že modle se thče núš,ar newolčxšo odpusstěnj
hťjchů ale o pomstu?c .Mladjk klrkna pťed obra:
zrm Ukřižowaného Spasitele, modlčl sr za smilo:
wňnj a naprawčl se. szlússtč naléhal, abyč
neyhlubssj kořenh hťjchů, xbyťby to newjm gaké
bolesti působilo, wyrwatč hlrdřli a wssj pťjle:
žčtostč k hřjchU fe wystťjhalč, bez tobo, řjkňwal,
naprawenj nenj možné. mu Kdo slčbuge pžiloota
fwého naprawčtč, alr pťjležčtostč k hřjchU se
nrwystťjhú, ten oeklu působj rozkoš a pleŽ. w
deo mčluge nebezpečrnstwj zahyřle w nčm.e
xeGako pťrd twčxťj hada Utjkey před hřjchem,
nebo přčstaUpjšli k nčmU, lapj tč.(( (Sčrach Z,
27. xxu 2,1 2.)

Nn ale swatý Fťlčp křchkost lidskau dobťe
znal a wčxděl, že zwlčxsslč obrčxcený hřjssnjk š
tčžkýmpokUsserm zapňsitč musj: obúwal sr, aby,
kleřjž na pokčmj fe dali, opět do starých hťjchů
nepadali. be to předrssel, a w dodbrém ge
Utwrdil, powolúwal ge po poledni k sobě, a o
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bazni a kazni Božj 8 njmč rozmlauwage, Ukae
zowal gim zécrodky a wzrůst hřjchU, a wssak ť
krasU a welebnost ctnosti aneb o podobných
wčcecb rožmlauwal a to 8 takowaU wraucnostj
a 8 takowúm ohněm, že nčkdy Ua celém tčle
se chwěl. Kdo z posluchačů maudré geho rady
se držel a zachowúwal gedo rozkazy: Ulwrdil
se neroliko we wssech ctnostech ale i wznesseného
stUpnč dokonalosti doféchl. Z počéctkU pťčchúšelo
k tčmto odpolednjm rozmlnwúm lidj málo, po:
znenňbla se ale rozmnožil počet gegich lak we:
lice, že Filio pro Uč wystawčti mUsel rokU 1588
na swé aUtrash w leostele sw. Hieronyma zwlň:
sstnj QrarorčUm. TU se neyprwé modlili wssi:
ckni po txjchU, pak se česlo něco z někrerě soa:
sitelné knihh, Uak se rozmlamdalo o ročcech čte:
ných; někdy držel geden Ueb druhý z bratrů
krútkaú ar přiměřenan řeč, nat,o wyprawowal
někdo žlomfy z rjrkewných dčgů aneb z žiwotů
fwatých a t. d. KU konci napomjmiwal oby:
čegnč scim Fčlip, abh milowali Boha, swělem
abh pohrdali, a pokorU zachowňwali. w.stdo
w žťwotč duchownjm pokročiti chce,o: prawil mi:
mo giné, xtenť mú swčl ša nic držeri, wssecb lidj
si wčxžitč, febaU pohrdati a od giných opowržen
gsa, nereocari u Zapjrňnj wůle sdrxégest Uey
kratssj a neyglstěgssjcesta kdokonalostu w Zdali

wčťj, aby mimo Boha něčeho gčného mťlowal?
b Bůh doansstj slUžebnjky fwé ksxiwěod
wiňowati, aby se w pokoťe ucwičiti mohli.c: We
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dny Uedťlnj aUrb swútečUj musil každý k zprúu
wř Božj gjti, wssem slnžbč:m Božjm přjtomen
býti, a neyswětčgssj swcitost oltařnj přigmami;
a mčmo to w nčkterčm sspčtčxlechorým a chUdým

slUžbU křesianské lúsky prokažowari. Gak ocho:
tUč to konalč, widčti z Učxsledngjcj Udčxlostč. Ge:
denkrčxte sslť Učftrřj bratřj dod sspitňla krmy š
sebaU nesauce. Sw. Filčp ssel š Uimč. TU

Uzřelč ǧednoho nemocného, an w blčxtč ležj a,
slabostj ani pozdwibnanti se nemůžr. Filčp po:
kynul gednomuz bratťj, kterýž bez odkladu blčx:
tem pokcileného chUrawce Ua swé plecxe Ualožil
a do sspitúla odnesl.

Neǧfa Fčlčp spokogen š owocem swého
Uamčchčmj bnlby rúd brarřjm a zwlňsstč lčdU
ml,adémn také wssclifaU přjležitostk hixjchům ode:
gmUl, a ponřwadž wůbec w časU masopnstyjm
swobodněgča hňře se hťessjwčx,Uež kdy gindy, Usta:
Uowil, že ten čaš bratry, a kdoby fe k Uim
přidati chtěl, w slawném průwodu do sedmera
hlawnjch kostelů woditi bUde. Na poččxtkUchodčlo
8 njm gen třidcer bratřj, pozděǧid wyrostel pxxoočrt
ngich aš pťeš tisjc. Hned časnř rčmo mUseli sc
rossicknťw kostele sw. Pawla segjtč a odtUď sslč w
rřjdy rozdčlcni ď wňdcč swými od kostela ke ko:
ťe!U. CestaU bawils se zpěwem aneb modlitbami a
dwatými rozoráwkami. W každém kostele držr:
Čo se kratinké kúzanj. W kostele sw.„ Šrbastkana
anrb Stčpúna bďla slawnčx msse swatčt; wssickni
nUselik sw. psxigjmčmj. Po skončeUých slllž:
Zč:ch Božjch hmll se průwod Učkam za mčsto,
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kdež rozhostťwsse sr po palachch něco owore,
sýra a wagec poqedli Hudba, zpčw a swaté
rozmluwy byly gim newčnným wyraženjm Po:
odpočinUwsse si, zdwčhli se a w témže porade
ssli do drUhých kostelů, a pak trprw k wečerU
se rozchěezelč. Mimo ženské mohl každý člowčk
na tylo núbožné průwody chodťlč. xZisk z tox:
ho mělť bratřj ť ostatnj lťdé nad mer welčký,
gelčkož netoliko od zlého fe zadržowali, anobrž
w dobrém Utwrzowalč a k lascc k BohU a

bližnjmn rozpalowali .
Rabožna tato cwičenj, ač welmi spasi

telnčc, wszdčla U mUohých nrlťbost a zassť, a
negedrn reptal proto na sw muže, spjlal mU,
a wsselileé ořjkoťj mU činik, a nčkteřj w zasstč
swé lak dalrko se ďpnstčlč, že grg ť U Bikčtťe
papežského obžalowali: že prý gest člowčk hrdý
a ctč,žeidostiwý, že Bohu gen na oko slaužj a
spafrnj dUssj že mu gen šcimjnkan gest, aby
wčxssněmswým zadost mohl čťnitť; že průwody,
od nčho zawedenč, wrťegné gistorě gsau nebeza
pečné, blabn pak šemč sskodné, hospodciřstwj a
pofogi w rodčnách odporné a co gťného che.
Bčkeiř lehkowčrný powolaw Filipa, pohrozil mU,
ncibožné fchůzfy a průwody držetť mu zapowčdčl,
a zakeizal mU na gistý čacťslyssrtť swatan zpowěd.
Fčlčp sljbčl w pokoře swé, že se dle rozkažu za:
chowč:, a také swatč fe zachowal, ač žúkowé bezděky
gen se podmolťli. Retrwalo ale dlaUho a newnčnost
swatšho mnže přissla na gewo a nrsslechetnú
zássť nepřeitrlskčx sr odkryla. TU odwolaw pa:
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pež rosse, což na něbo bylo wynesseno, a powo2
lil opět,x aby gako prwé lčd xwyUčowal a dle
libosti a wlastnjho přeswědčenj k dokonalostč
kťesťanskěwedl. Při wssj té křiwdč, ktermxž snú:
sseti mUsil, byl wždy tčchý ja lrpčlčwý k nepřčx:
tťlům pak laskawý a milostiwý. :xNic nemůže,e
řjkáwal,:, křesťanu tak počrstného se stč:ti, než
když pro Krista trpj. u Kdo Boha w prawdč
milUge, tomu nic nebýwú tak protiwno, gako
když pro Nčho trpčsi nemůže. šu Zúdného nex
mjti utrprnj, gest slUžebnjkúm Božjm neywět:
ssjm Utrpenjm. Nrnj gistěgssj znúmky, že Bůh
Uúš mčlUge, nežlč když se protiwenstwj na nčlš
walj. m W žiwotč tomto nenj žč!dného očistce,
Uež gen nebe a peklo. Nebo kdož protčwenstwj
trpčliwč snčcssj, tomU UdělUge Bůh radostť a
útčcho nebeské; kdož ale w protiwenstwj gest
netrpělčwým, tenť se takmčř nUtj snécsseti mUky
pekelné.e

Toho časU wpstawěli si mčssťané w Řjmě
nowý kosťel ku ctť sw. Jana křtťlele, a wčdacčre,
žr kragan gegťchFilip žiwot wede dokanlý a
swatý, že wljdnýmč a labodnými mrawy swými
každodennč drahné množstwj lidj ku Kristu při:
wčldj, a welmč opatrně i obralně clnostem a
bňzni Božj ge wnuěuge: žč:dalč ho fnažnč, aby
na sebe wzal zprňwU ťečeného kostela, ktcrýž
před nedáwnem bylčwystawčlt a potřebným na:
dčmjm opatřili. Filťp se neyprwé poradiw š
Pňnem Bohem, sljbil žúdostcm gegich zadost
Uťtnilč,a dadaz té pťjččny nčkterě dokonalé mU:
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žez braterstwa xna kněžstwo poswčtitč, swčřčl
gim řečený kostel a předepsal gakési prawidla,
dle kterýchž by žiwot swůg řjditi a kosiel zprawo:
watť a lid wyUčowati mčli. Zwlčassrč tomU
chtěl, aby w společnosti žiwi bnli, slawnýmč
slitxh ale aby se newč:zalč: Lčxska k Bohu a k
blťžnjmn mčla býtť gedinaU wazbaU mešť nimi.
Mčmo to žúdal, aby dokonalaU poslnssnost za:
chowúwali, swau wůli Umrtwowali, k lidu pčck
mlmoilč slowo Božj w řeči frozumitelné a po:
chopitelné. ijl položil zč:klad k lowaryšstwn
Qratorťanů, kteréž gmšno od Qratorčnm obdr:
želč, w krerémž se k modlitbúm rannjm a we:
černjm ďchčxzjwali a núbožné rozmlUwy o wěcech
swatých a spasitelných mjwalť. Sw Filip byl
prwnjm předstaweným tšdhoto towaryšsťwa, kte:
réž roleu 1575 papež Nehoť xlll. kxchwňlila
také kostel Marčanský we Ballicelle mu daro:.
wal. Sw. Filip kčtzal ten kostel zbořčtč a
nowý a néckladný wystawěti. Noku 1877 drže:
lo towaryšstwo poneyprw w nčm služby Božj,
a roku 1588 přestčhowal fe sem také Fčlio, a
mnohé zč:konya prawčdla towaryšstwu předepsal,
což wsse napotom paoež Pawel U. rokU 1612
podtwrdil. Wr Wlassjch slowau Qratoriané také
Filťpinowé po zaklécdatelowi swém, kterýž gesstě
ža žčwa ústaw swůg do gčných mčxst: do Flo:
rence, do Neapole, do San:Seoerťno, do Luky,
do Palerma, do Paduy, do Fernatyxa na gie
nú mjsta uwňdčtť wťděl. Z rowaryšstuoa Qra:
rorianů wysslo mnoho swatých a UčxrnýchmUžů
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mezi nčmžzagiste César BaroniUš prwnjho mjsta
zasluhuge, klerýž na ponaUkanj a pobjzenj sw
Filipa letopisy cjrkrwnj sepsal, djlo lo welikanskč
a nad mer znamrnité

Posawad gsme wyprawowali,c co wsse sw
Filip podnikl pro spasenj bližnjho, teď musime
také promlUwiti o krúsných ctnostech, kterýmiž
se stlewčl Fčlip byl wždy gasné a tiche mysli
a gakúsi weselosť srdce, gegjž zaklad owssem w
ččstémswčdomj a w dussiš šBobem spogrné
hledati fe mUsj, gewila se na ťwaři geho a we
wssem grdnčxnj. ij se slal UřťchaUa občer:
stwenjm wssech zarmaucených dUssj, a mnohý
gak gen Uzřel ho, potčssil fe a whgafnil zasmm
ssilaU twať, a kdo pťisselk nčmu, pozbyli hned
wssebo zarmUtkU, a poklid a Ulěcha nrobpčegna
naplnily dussi geho. Z tťch přjčiň byl každý
rad w geho společnosťi a zwlasstč mladež drala
se k nčmU, chtjc zahřati se na ohnč otcowské
geho lasky Když někdy wyssrl býwalo oby:
črgně š njm drahnč mladého lidu, grmuž on
tčlesné i dUchownj wyraženj přúl a pťčprawo:
wal, a poznenčxhla wraucnaU lňsku k Bohu w
aUlljch srdcjch grgich roznčcowal. Pjsse sr, že
gedrnkrútc pacholjcť š wclkým hlukem wedle
pofogepxstařččkého Filťpa si hreili, ale od čelrdjnů
něktrrých za to pokúrčxni byli. Uslyssew to sťa:
řečrk řekl k pacholjkům: xxNebogte se, djrley,
hraqte si grn dale a buďte wesrlj; ga od waš
ničehož gťného nežadam, gen akxyste nehťessilčt
Ginémn podobnan ztjžnost magjcij rekl: :Q
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když gen nehřessj, pak nechť dřjwj na mne sstj:
pagj.e Smutnost ax tezkomyslnost u nxlčxdeže
byla mu tak protčwnú gako rozpustťlost, před
oboǧjm aby se bedlčwě na pozoru mčlč, zwlússtč
sstudemy napomjnúwalx a radčl gčm, aby Ueu:
stčxle nčgakaU pracj se zabýwalť.

Fťlčn mťlowal chudobu wrlťce, a chUdoba
gewčla se w grho ďřjbytku, w geho odčwu, w
geho pokrmech,a tak byl střjdmý, gakoby nru:
stč:le se postil. ChndobU šchwalowal laké Učed:
njkům swým, a aby srdre na bo.balstwj newěsseli,
radil. deož zbožj swé rozmnožčti blrdj, Uťkdy
dUcha neobdržj.e: bnx :Kdyby mlúdež, řjkawal
také,e utjkala rozkossrm třlesným a starci lakom:
stwj: swatj bychom byli.a Mwslčl také, žr cjr:
kwi fwaté Učc nepřčnese tak welfého UžčtkU, ga:
ko pohrdčmj zbožjm uxoozeemsleým. xDey mč,
prawčlxd w tom ohledu deset mužů oprawdowč
wssemi pozemskýmť wěcmč pohrdagjcjch, a dů:
wěřugj fe, že wesskerý swět kU Krčstu pťčwch.ac

Yč byl swatý Fčlip gen prostodUssnú člo:
wčk, Uicménč byl mautxrý a bystrý, že lťdé wsseho
sťawu a wsseho powolúnj wysorj a njzcj U Uč:
ho radU a pomoc wyhledúwali. Gedenkrňle
powolaw ksobč mlúdence Franlčsska Zazžera,
kterýž tenkrč:te prúwa sstudowal, w tom aUmyslU,
aby k hodnostem a k bohatstwj pťčssel prawčl
k nčmu: :Q přcblažený člowčče, trď sstudu:
gcš prawa, a beznochyby staneš se také dokto:
tem Z prawnčctwj budeš mjtč welčký užťtrk,
rod sng powznesseš pak staneš se prawnjm
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přjtelema snadi papežem((présulem)! Q bla
žený člowěče, to bUdeš blawu nositiz wysoka!ee
Tak a podobnč mluwil k mladenci, klrrýž wsse
cky ty řeči držel za čisťau Oramdu, protožr skue,
teťnč tak smeysslrl. TU alr obgal bo mUž
swatú a possrptal mu: xaLlco potom?e Ta
slowa tak šaryla se w srdcr mlúdencowo, že
wrútiw se domů neustčxle o tom přemeyssel:
OCo potom ?e al pustiw mčmo sebe wssecka mar:
nč: smeysslenj a celý fwřt, wstaupil do towa:
rwšstwa Qratorianů, kdež si Boha ša grdiný
predmčt swého smeysslrnj a gednanj obral u
))We wssech skutcjch swých pamětliw buď na
poslrdnj wéci, a na wčky nezhťessjš!e (Sirach
7, 40)

Mrzi ginými clnostmi fwatého Fčlipa stkwě:
la se také nadobyčrynč geho pokora Swatost

l geho byla w celém Řjmě znama, a wssickni
lťde, malj, welcj, ba i sami papežowé mčli ho w
nrywětssj .wúžnosti a uctiwosti. Nle ačkolč mi:
lúčkem wssech stawů byl, neuchýlil se přrdce od
křrsťanskč pokory, než držel se roždy za člowčka
hřjssného a neužťtečného, a za stwoťenj bjdné a
ničemné. Z té přjččny nepřigal žúdné důstog:
Uosti cjrkewnj, ačo to papežowé wssrmožně usi:
lowalč, ba ani předstaweným bratrstma nechtčl
slautč, než toliko otcem. Gak hlubokčx byla
gebo pokora a gak malččce o sobč smeysslel, nry:
lépez geho řečj se wyrozumj. xaQ Božr,e pra:
wčl grdenkrčxte, dgú nrmohn nčc, grU zlé činitč,
pakli Ty mč nezpomůžrš.ee :Q Božr, tolikrčlte
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gťž slťbowal gsem, že se polepssjm, a nikdy gsem
le slowU swému nedostčxl.e u :Wy Uazýwčlte
mne swatým, dey Bože, abych byl, zač mne
poklúdč:te.er :Q gč: bjdný člowěk! kolťk rolnjků,
kolčk chudých djwek dogde w krúlowstwj nebe:
ském wčtssjch mčlostj.a :Gú neuččnťl ničehož,
proč bych žtwot wččný zaslUhowal. Cjtjm, že
proto gen Ua zemi gsem, abych gťné powžbuzo:
wal k ctnosti a k nčxbožnosti.e m Když ge:
denkráte nemocen byl, prosili ho bratťj welmi
snažnč, aby se k PčmU Bohu modlil gako dru:
hdy sw. Martťn: xPane, gsemlť ltdu twému
potřebný, nezpauzjm se pracowati.e er fw.
Filťp odpowědčl: dToho neUčťnjm, neboť ne:
mysljm, žrbych nčkomU potřeben bpl. To mť
gesstč nčkdn nenapadlo, kdybych se za potřebného
držel, bnl bych fnad mčlostť Božj neboden.((

Grho nč:božnost k rodťčce Božj nedčx se
wypsalč, on gi nažýwal swau lě:skaU, fwaU útč:
chaU a co neysrdečnčgť gč mťlowal, a proto
také od nř mnoho milostj obdržrl. Nsi rok před
smrtj stonal na zimnicč tak nebršprčnč, že an
nemlUwčl anť negedl, a lěkačowé necjtjce giž žčxdn
tlUčenj tepno, (t. g. pulsownj žjly) prawčli, žr
po nčm weta. Když fe ale do wedlegssjbo po:
kogjčka wzdúlilť, zwolal núhle: oQ mčx pře:
fwatčx Panj, o panj mč: neykrúsněgssj, panj po:
žehnanú!er Lčkařowé a nčkteťj z přútel slyssjce
ho wolatč, přťbčhlť a tU Užťelč ho an nad lo:
žem m powětřj fe wznčlssj, rucr rozpznčx a se:
štahUge, gako kdyby nřkoho obgjmal, neUstácle
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wolage: dPanj ma, negscm toho hoden ne:
gsem toho hoden Ych, co gsem ga nryswčtěgssj
matko Božj, že přťchazjš ke nmť?e Na to
prawčl k lékaťUm, tažjcjm se na geho zdrawj:
:Newidelč gste neyswťtťgssjPannu, ona přčssedfsi
ke mne, e wssech bolestj mne zbawčla?a W tom
okamženj přisscl k sobč, a wčda pťjstogjcj zakryl
twar w přčkrýwadlo a dlauho plakal Lekařo:
wé ossetřUgjce tepml widčlč, že docela zdrčxw
gest. TU pťčkazowal gťm přjsnč, aby o tom,
což wťdčli a slwsselť, nemlUwťlť, a drUhěho dne
opustil postel, gakoby mU nikdú nťc nebolo
ďchúzelo. Qd té doby wychwalowal núbož:
nosť k neyswěrčgssj rodťčce Božj mnohem
wraucnčgť Uežlť kdy gindú.

PodčwU hodnčt, ba z cela nadobyčegnú by:
la geho lúska kx ncyswčtěgssj swčxtostť oltč:ťnj.
Dokawad gesstč člowčkem swčtským byl, chodčl
skoro každodenně kU zprciwč Božj a k sw. přť:
ngmčmj; když se knčzem stal, bylojgeho neyhla:
nčgssj a neymťlegssj prarj denně BohU swémn
ččstaU občt berá.nka přinússetč. To činjwal š
takowaU horaUcnostj, že se Učkdy od zemč gako
powznassel a twúř geho sc swčtlem nebeským
zúrťla. Kdo ho widěl při swaté této občti,
neUbraUčl se hlubokémn pohnUtj a často wylili
se slzy na twč:ť lťdU přjtomného Nčkdy zabý:
wal sc ď taUto občtj po dwč ť po trč hodčny,
pohřjzěn gsa, we wytrženj swaté, protož také
čjtčxwal w pozdčgssjch letech w kapli doma, aby
se wssetečným diwúkům wyhnUl. Byllť mU kdy
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aemoc na pťekúžkrr, že mssi swataU čjsti nemohl:
mUsil mu gjný kněz welebnaU swútost podatť,
a kdyby gen gedenkréxte Krista fwého nebyl
mohl přlfgntautč, bylo by mU mUkaU nrsnesi:
telnaU býwalo. J stalo“fe, že kdyžxgedenkrúte
knkz welebnan swútost podati mU prodléwal, že
roztaUžen po pofrmu nebeském wolo,l: dNch,
proč držjte Pč:na mého jtcxkdlauho w rUre a
nedúwč:te mč ho?e Tato horaucj tauha pro:
nifla celaU wnťtřnost kněze tak, že w slzy fe
rozplynUl. Yby pak také gťné nč:božné dusse
třkoxPčxnč často psečgjmaly,uwssj silaU se namúhal, a
zdč:lo se, že proto gedčné knčzem sc,stal, aby
časté pťťgjmúnj U něho sc žjoowjdagjcjm šchwa:
lowati a raditi mohl, a pomocj častěho přčgj:
múnj w srdcjch mnohých tak wraUcnč lúsku
kPémU Bohnu a ksblčžnjnm aby roznjtťl, že
swaté grgich obcowánj kU wzdčlčxnj celěho Řj:
ma slaužťlo.

Sw. Fčlťp byl časťo nemocrn, a skoro
šaždým rokem musil tčžkaU nemoc apřrstútč.
štyrykráte byl swátostmi zaopatřen. Rež on
aesl wssecky bolesti w fwaté trpčlťwosti beze
wsseho nčlřku. :,Pane, modljwal fe obyťegně,
rozmnož bolrsti mé, rozmnož ale ť trpělťwost.e
W mčsicčDnbml rokU 1595, roznrmohl se o:
pčt těžce na žimnicč, k čemu se w nčlsledUgjcjm
měsjcť také wrhnutj krwe pťidalo. Baronťuš,
tenkreite předstawrným towaryšstwa, držrl ne:
bešpečenstwj za tak welčké, že nemocnému fwei:
tosti poslednjho pomaščmj udělil. Potom se

64Ziwoty Swatých. llj 0
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pončkUd sebral sw. Filťp, a wrhnUtj,krwr pťex
stalo, načež se kardinal, Frčedrťch BarončUš,
odrbral p,ro Ueyswčtěgssj fwč:tost. Když do
pokoge x:dcl)cizc?l,zwolal sw. Filťp š plčxčemxhla:
sitč: )aCyhle mei lňska, eyhle mčx lúska! Ten
gediný, w ktcrémž se raduge dussr mú!e N když
swňtost š wraucnostj xa pobožnostj přťgal, že
wssickni“ přčstogjcj až k slzúm fe pohnuli,x ťrkl:
)xxNynj gsem dostal prawéhuo lškaře dUsse swé!
Marnost nad marnostj, a wsseckomarnost. Kdo:
koli nčxčeho gčného hlédú než Krčsta, ten wěrn
erj, co hledú.e( Nato žúdal, aby druhého
dnr Uěkteřj mnichowš mssč swatau čtlť na geho
amnysl a od toho ,gitra pominula ho nemoc
tak, že swarčx cwičenj a prúce opět konal až do
28. dne Kwčtna, kterýšto den dňwno nčkte:
rým gakožto poslchj dch žiwota swého zwnU:
antj Božjho bwl pošnamenal. W deU tento,
kxpl prč:wč swútek Božjbo tělad, xoyžpowjdal se,
modlil fe .breoťúř a četl hodčnU dťjwe, než
obyčegně. Po mssi fwaté podáwal, některým
wečeři Pčmě a wzdaw djky Pč:nU Bohu, .do
fwéhoxpokogjčku se nawrcitil. Zúdný netUssil,
že smrti tak bljzko gest, onx gedčné to pťedpo:
wjdal, ťka k xbratřjm, gcž žehnal: :oKonečně
přrdce Umřrme ;(( a takě k wečerU U pťjtonsnosti
bratřj, ččstaUswaU dUssi wypUstčl, aby na wěky
mobl požjwati Tobo, ktrréhož zde na zemi
každodennč š Ueywětssj skraussenostj přťgjmal.

Gak za žčwa tak po smrtč také stali se
Ua geho přjmlUwU a orodowémj mnozj zú:
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xzrakowé Papež Řehoť x wyhlújtl ho gčž
soku 1622. za swatého.

Nozgjmčmj.

Sw. Filip pln neywťelegssj lč:skh k blčž:
njmu sedal takmčť dnem ť nocj w zpowčdnčcl)
a že byl zpowědnjkem oschemšln, zkusseným

bohabogným a horlčwým, wykonawali U nčho
lidé radi zprawU Božj, kteřjž oprade se kalia
na fpasenj dnssr swé si šúležeti dawali W nassčch
žpowednčcjch nesedagj dťce kněžč swatj, gako bhl
swatý Fčlip, predce ale wčtssjm djlem mužť oswj
crnj, nabožnj, horlčwj a kussenj, a kdož oprade
fe kage a o spasrnj swé pečlčw gcst wyhlcda
wa gr, modlj se, aby xml Bůh takowého kněše
nagjli dal, a nassel:li ho, otewjrčx mu Upťjmně
tagnosti srdce swébo, přčgjmú ponaučenj a na:
pomeUUtj geho pokorně a wdččně, a 8 neywěr:
ssj swědomitostj lzachowčxwei, což se mu bylo za
pokčmj uložilo. uu Co ale o těch hřjssnjcjch
ťjcč se mň, kteťjž ponaučnjm zpowčdnjka pohr:
dagj, na napomjnčmj gcho Urdbagj, pokčmj Ulo:
žené newykonawagj aneb dokonre swatost po
ťanj w lehkowažnost aneb pofměch Uwadčqj?
GsaU tť a tacj také oprawdu kagjcj? Co ma:
me o těch fmewsslelč, ktcrjž naschwal si žpo:
wčdnjka nezkusseného aneb neoschenébo, aneb
doťonce nefwčdomťtého wolj? Co hlcdagj U těch,
kteťjž od žpowědnjlea žadagj aUeb čekagj, aby
wassnjm gegrch howčl, ran dUsse gegich fe nez

Z4x
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dotýkal, lehaUnké, ač tťeba nepostaččtelné pro:
siředky přcdpisowal, ze sna hřjchů gťch nchdil,
gegich, tak nazwané přirozcnč slabosti, laskawč
snč:ssel, gsaU to také prč:wč kagjcj, pečUgj takč
Upřjmnč o fpafenj dUsse swe“? Ych, na žcidný
způsob! Ti nechtěgj Ua prawaU cesťU UwedeUč
býti: umrboť geU slepé wůdce mjti si žě:dagj;x to
co KristUš Ustanowťl za prostředek k spasenj,
to přewracUgj w ged a w prostřcdrk k zarracenj,
a přitom fc domjwagj, že rozhťesser knčzské, tak
aUskočnč wylaUzené, UBoha ge očťstj a milosťi
gčm dobUde; w tom wssak gsan welmi na omle,
neboť U Boba nagdaU mjsto milosti odsaUzenj,
mjsto spafenj žatracenj. N protož kťesťanskčl
dUsse, drž se wčrnč dzxeoomědnjka,kterýž tě napo:
mjnň a k naprawenj tžiwota pohcinj, ktrrýž žlé
anyklostč twč hledj wykořeniti, před bUdachm
kleantjm tč warUge, rňny twé léčj, a š Bohrm
tč mjřj, a wčz, že byťby léfy až do žťwého
sahaly, že konú geU powťnnost swaU, ato,k twé:
mU spasenj, a že ten gcdiné tč oprade milUge,
kterýž pťed časnan a wččnaU zčchUbaU tě wy:
střjhč:, což taleé pjsmo swaté potwrnge,“an dj:
:Lepssj gsaU rě:ny od toho, kterýž milUge, nežli
lstťwé ljd,únj toho, ktrrýž nenňwidj.(( (Přjsl.
27, 6.)

Pťi mUži pobožném Ustawťčně bUď, o němž
wjš, že zachowúwčl přikňzanj Pč:nč, a ktcrýž
gestlčže padneš, spolU š tcbaU žalost mjti bUde.
cZalm 87, 15, 16.)

Kdybychom sami scbe rožsuzowali, Ueby:
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lčbychom zagisté (od Boha) saUzenť. (l. Kor.
11, 31.)

Wyznňweysež se gedrn druhým z hťjchů
fwých. ,(Jak. 5, 16.

ae)š)ťignnčteducha swatého, kterýmž odpau:
sstjte hťjchy, odpausstěgjť se gim, a kterýmž za:
držjte ge, žadržúni gfau. (Zan 20, 22. ZZ.

Qdstup od poblauženj a žpraw ruce a
od wsselčkéhohřjchU oččsťsrdce. (Sčrach 38, 10.)

Modlitba.

Pane Bože a Qtče nč:š neylaskawčgssj!
Tyš propůgčil služebnjku swému Fťlipowi tU
milost, žr, když w zpowčdnicč sedčl, srdre za:
ryrčr se mu w skraUssenosti otewjrala, a dusse
w hřjssjch žatwrzelé oprawdowč Ua pokúnj se
deiwaly: Uděl, prosjme, na pťjmluwu téhož slU:
žebnjka twého, také Uúm bjdným hťjssnjkům du:
cha skrausseného a oprqwdowť kagjcjho; a zpo:
wědnýky nasse oswčt Duchem swatým, šak aby
co nčxm na mjstč a we gménU Twém radj a
pťikazugj, netoliko do wnčrřnosti wnčkalo, ale
také w skutku núš Uaprawowalo, a my se
tak stalč z otroků hťjchů swobodnými služebnjky
Krista Ježjsse, genž š Tebau a šDuchrm swa:
tým gest žiw a krč:luge geden Bůh na wčky
wťkůw. Nmen.
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. Na dnessnjdcn pčipadá swátck: W Řjmě sw. Cleutheria
papežc a mučednjka; Tamtéz sme Somctr:a. (něžc ď gu“nými
rwčlma a dwacjti m. 159e umučencho Bš leťacc auw Blmč:
nach sw: Quadrata, učcdnjfa sw. aposstolU. Wc Wjdni fran:
cauzskč snǧ. Zachariássr, bčskupa a mUčedpjka. W T;ldertu sw.
mucednjku: Felucx“šsima,Haraklea a Paulma.W !ln(lsiadorskéln
kragň sw.Prjšra, mučcdnjldadlW Kumerburi w Ynǧlxčancch sw.
Qlugustina, blskUpa,genš tam hlásalsw. Ewangelulm a m.g. sw.

27.

Zčwot sw. Marčc Magdolenh
uPncci.

N: lZecx , x

Nodina Parci byla we FljorentskU.welmi
slawnčc a š tehdegssj krúlowskall rodčnaU Me:
diceů přjčmzňú. Nle swatú panna, gegjž žčwot
tUto se popčsUge, powýssčla lesk tohoto rodU
mnohcm che, nežli dlanhčc ťada Udatných reků
a welčkých mužů Učťniti mohla. Matka gegj
pochčxzela z Ue ménč pslaroného rodU Boundel:
monte (Blondelmonli). u

Narodčla pak se tato Maria Magdalena
we Florencči rokU 1866 dne 14. dubnaaa na
křtU swatém obdržela gméno Kateřina, kU ctč
sw. Kateřčny Sťenské, gťž také núpotom we
wzlčxsstnj Uctčwosti měla. Kdyžxse gj počal roz:
winowatč roznm, Uleazowalyd se giž znčxmky bU:
daucj swatosti, kU leteréž gi Pěm Bůh předťjdil.
W sedmém roce planUla gčž tak welikan lčxskaU
k chUdým, že fama, fobč Ugjmala PdokrmU, gen
aby mohla krmčtxilaěné. Nemagjc žcidného za:
ljbenj w dětskúch hrčtch, opaussrěla towaryssky
a potaǧmo se chodčla modllt. chilo se, že mi:
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mo Boha pro nťc giného cťtU nemčl, a dřjwe,
než umčlajčjsti, tnodljwala se, aby ǧj Bůh dal
poznalč, kterak bh se mU ljbitč mohla. Z tčch
přjččn poslaUchalauš ncywčtssj dychtčwostj kaž:
dého o Bohu a Božských wěcech mlijcjbo, a
zw„lňsstěkněžj na potkňnj na núboženstwj sruwy:
ptciwala. Modlčth Púně, poždrawenj angelské
a sUessenj Uposstolské modljwala se š Ueywčtssj
wradúcnostj, a rúda č gčné děti sčm i giným
modlčtbcim wyučowala. Když gč nťkdy otecjš
sebaU Ua statky wšal, býwalo gj neywčtssj roz:
kossj pacholata a dřwčata modltrbčxm a poččxr:
kům núboženstwj wyUčowatč. Gedénkrúte dala
se prúwč do wyučowúnj gednoho dčwčútka, aU
se gj ozUúmčlo, že gest čaš kmiwratu do mčsta.
To naplnčlo gj nesmjrným hořem a dťjwe pla:
katč Urpťestala, až otec děwčcitko š febaU wžal.

W osmém a dewňtém roce roszožowala
se geǧj Uécklonnost k modlčtbč tak fU podťwu,

,že gřž celé hodčny Ua modlťtbě wytrwala, a
modlitba Uččla gj milowatč ctnost, a lakowaU
lélskU k PČUU Bohu w Uj rožnťtila, že wsseliké
rozkosse a radostč swčtské trpkostj a hořkostj gč
naplňowaly. GedčUaU blaženostj bylo gj š Bo:
hcm a o BohU mlUwčtč. Stciwalr fe často,
že času Uočnjho opustjwssr ložcx na slňmU aneb
Ua podlahU w pokoǧjčku fwém se kladla. Ge:
drnkrúte UwťnUla si dokonce korUnU ze sitj, pro:
pletla gjd trnjm a než se položila, na hlawu si
gi Uwňzaka. Snadno se dxi pomyslťci, gafých
bolestj gč to zpňsobčlo. UmUčenj Púnč bylo
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od té doby gediným pťedmětem grgjch mysslrénjek
a citů, 8 njm a pro nčbo trpěti snažčla se
wssemožnč, a rs.dzlčěnýmukčmjm a mrtwenjm tťla
Grmu podobna sťč:ti sr hledčla. SkraUssrnost
dusse gegj byla nadobyťrgnú a slz nemobla se
zdržetč, kdnkolč naj množstwj tťlesných a dussew:
njch neduhů wzhledla, kteréž na sobě a na bliž:
njm wjdala.

Newýmlanú byla také gegj nč:božUosťk
neyswětěgssj swúlostť oltciřnj, a když tauha gi w
mladčstwé gegj dUssi po wečrťť Púnč rožpalo:
wala ode dne ke dni, powolil gj kněz zpowčd:
njk, w descitém rokU gegjm kU stolu Púně po:
neyprw gjti. Den ren šůsťal gj w pamětč po:
kUď žčwa byla. erdlaUho Ua to obdržela po:
wolenj každého týhodne tčlo Pčmč přigjmatč.
Mčlosii, kteréž od té doby na autlan pannn sr
wyljwaly, byly newýmluwné. Gegj wraucj lú:
ska k nebeskému chotč zmúhala se wždy U wětssj
plcipol. Ctnostť gegj rostlč teď wůčshledč!, každě
kwjtko, každú bhlinka a každinkú wěc, na kterauž
pohlédla, byla gj gako stUp“něm, po kterémž sr
k BohU swémU wžnňssela. Když dosúhla 12 ro:
ků, zasljbsla se nebeskému choti ustawičnan ččsto:
taU. Noku 1580 mUsil fr Kamilluš otec gegj
w zúležťtostech stútnjch do Kortony odebratč.
Na radU kněze Petra Blanka byla teď Kate:
ťťna k dalssjmu wychowňnj welebným sestrúm
do klásstera sw. Jana dcina. Tato odlaučenost
od swětskébo hlnku ljbila se gj Uad mjru. Teď
si mohla dle wůle swých modlčteb hledčxtča nč::
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božnému cčtU fwémU howčti. Nedci se wypsatť,
šx gakau unUchlcnostj giž trnkrňte Púml BohU
slaUžťla, ar 8 gzxkaU horliwosřj fe zdokonalstč
snažila. Ctyrp ho.dčnp denně č che obětowala
modlilbúm a sw. rozgjmúnj, co wsse klečjc od:
býwala.x Sw. Cwangelťa a sw. YUgUstčnaEn:
chprťdilml a Solilquia a gčné podobné knťhy
býwalť gj neymilrgssjm čtenjm. S djwkamč
swčtskými, w klússteťe na wychowčmj gfachmč
neobcowala Uikdú, rčxda ale dlela U nemocných
fester,uš nimť rokowala o wčcech Uč:božných aneb
ťjlala gidú spasitelné knťhy aneb gťné služby
prokazowala.Z úst gegjch newwsslo nikdée slowo
marné aneb galowé, nikdo newiděl gjohnčwčwau
aneb errlaU, a Uikdo, aby si w marnosiech
fwčtských libowala, což U djwek wěc býwxi
obyčegnú, ale každý obdiwowal gegj wljdnost a
pčjwčtťwost, gegj úslužnost a mysli Uscdlosť,
gegj hlUbokaU pokorU a wrlikaU trpěljwost, gegj
posty a zdrželiwost oa zwlňssrě wraUcnaU hor:
liwost, š kteraUž kU stolU Púně pťťsťUpowala.
Pčxekrúsnéxa swaté obcowcinj panny nUtčlo také
welebné matky še sslechetným pťjkladem gegjm

netoltko se wzdělch, alc ixpowzbndily, by také
powťnnostj swého powolúnj š wčtssj horliwostj
wykonúwaly, a zlússtč nawykaly si srdečnaU
modlilbU a častčgssj přčgjmčmj welebné swčxtostť.
Obé gfau prostťedkowé kU dokonalosti neymoc:
Učxgssj. Welrbné matky pťúly si srdcčnč ctihod:
naU tU pannU w towaryšstwU swém podržerě,
sltbowaly .gj, že dle gegjho přjkladU žiwot swůg
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zařjditi chtěgj; pakliby .U nich zústala, ale Kate:
ťina odpowčděla pokornjč: aby fe modlčly k
BohU, aby gj oswjtčl, a co .by bylo neypro:
spčssněgssjho, aby gj zǧrwil, že sama ktomu
koncč modlčti se bUde, slčbugjc. Qstatnč doložčla,
že, co fe gj dotýče, že by si raděgj přála do
takowčho klússtera wstaUpiti, ktxež giž xsuhá kú:
zeň panUge, protože gfauc křehčj a slabssj, gi:
ných gssté pro negisté oanssrčti nrsmj.

Když po patnúcti mčesjcjchck:)olec Kamčl:
luš š rodinau opčt do Florence se nawrútil,
wrútila fe také Kateřťna do domu otcowského,
a U welké bčxzni Božj žiwa gsauc, dnem a
nocj o tom přcmeysslela, do kterého klčxssteraby
mčla gjlť. W tom zaslechla,llže rodičowě pro:
wdati gč žameysslrgj. J bogjc se, aby snad
slowo swě nčkomU nezadali, poradčla se neyprw
8 Bohem a pak přťkroččwssi k rodičům řekla:
že fe zasljbila KristU Ježissi, a že radčgi smrr
Utrpj, než zaxmužr se wdň, aneb že Upustj od
předfewzetj fwél,w, totťž: do klcisstera wstaupili.
Núbožnj rodičowé přeswčdčiwsse se takto o
wyšssjm powolčmj dccry swě, ač gčm wrlmi

bcšlrstno bylo od roznxčlé dreG na wždy se od:
laučiti, předce gj nrchalč plnr wůle, do klcrého
by zčxkonawstaUpitč cblěla. Kaleřina roledla
se pro zňkon Karmelitúnský, ponřwadž tam skoro
denně kU stolU Pčmč se chodj. Rokn 1582 dne

W P,č!mšcké Legrndp !pssecknp magj po pěsi měsjcjch, ale
Bollanrme zregmč! prawěgj qmurecrm, a tnssjm šě tlto do:
dre prawj.
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14. Srpna wstaUpila do klčxsstera sw. Frigťdť:
ana w předměstj ležjcjho. Po 19 dnj zkau:
ssela sr, zdalť powolčmj gegj k žčwotU klússter:
njmu prawé gest a prawdťwé. Welebné malky
nemohly se dost wynadťwčti gegj horlťwostč a
čl wytmoalosti na modlitbúch, geǧj hlUboké po:
koře a trpělčwostť i ostatnjm ctnostem, kleréž w
tom kratťnkém čase na, gewo dč:roala. Geden:
krútr prawila k nj welebnú matka Ewangelista
Zuknndč, že bUdeli geotťsskaU, nebnde moci to:
lťk času Ua modlenj obětowati, gako doma, ge:
lťkož š ostatnjmť nowťckamť obrcným modlilbčam
podrobťtť se musj. wTo wjm,ee odpowťdčla
Kateřina pokornč, xale také nenj mne tagno,
že cokoli ťeholnjk z poslussnosti konč:, modlilbau
gest.e: ďMnohem zagčsté lrpssj grst poslussrnstwj,
nržli občti blciznťwých lidj, klerýž erčdj, co
činj zlého.e (Kazatel 4, 17.) N kdyby to bylo
od nj zaelwisclo, byla by se bez průtahU w raU:
cho zčckonnj odjti dala. Poněwadž ale tomU
zúkon chtťl, aby na nčgaký čaš gesstě mezi swý:
mi w domč otcowském se žkaussrla, zdalť po:
wolč:nj gegj od Boha gest, mUsila sr také nutné
potřrbč podrobťtť.. Tři měfjce strňwčla gčsstě
mezi swými w neywětssj tťchostč,žeidného podle
neberaUc w rozkossjch a radostech swětských, a
toliko w modlilbč a swatém rozgjmčmj, w Ua:
oožnriři ťččiřj a Bťřǧjřňunj iřčř)siďštčǧjjj fiďasďprč
fe kochagjc. Dnr 1 Prosince rokU 1882 roz:
laUčťwssťse na wždy 8 rodťčč a še swčtem, ode:
brala se do klússtera.
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Wčdam fe U cjle wrachch žadostj fwých,
zplésala radostj welťkaU Na den, w ktrrýž odčxw
swčtský 8 oděwrm grptčšským wymenčti mela, při:
prawowala se nrwjdanaU horlčwostj, rozgjmagjc
si gednak weltkost té milosti, že stane se chorj
KrisťowaU a gednak čjm a gakby sr za to Ge:
mU odměniti mčla na myslč přemjtagjc. Dne
30. ledna r.j1583 nemagjc gesstěplných sedm:
micte lét, byxla w odčw zeikonnj obleťema.Když
gj knčz kčjž do rokU dúwal a mnissky xslowa
sw.Pawla aposstola pčly: ))Qde mne to odstUp,

x abych se w čem chlubťl, gedtné w kťjžť Pčma
Uassrho Ježjsse Krčsťa.tm (Gallat. 6, 14.) na:
plnťla se dUsse gegj útěchaU a slastj, gaké galetčw
žčwa nebyla pocjtčla, ,a srdce zapúlčlo se lúsleau
kU KrťstU Ježjssi tak wraUcnaU, že esljbila, od
té dobo podnččem gčném netaužiň, než gcn po
choti swém a ničehož Uežčxdati, než, by dUsse
geǧj 8 njm sr dokonalc a aUplně fpogila a w
pokoče U:U slaužila. Gméno dostala Marča
Maadalěna, pod kterýmž také w cjrfwť fwa:

té sc rtj
Žiwot a obcowanj mladé nowicky bwlo

bezaUhonné akU podin dokonalé. Piede wssjm
chtčla Umrtwiti swau wůli. Z ré přjččny wrhla
fe k nobcim welebné matkey Bťktorče Conlngi,
swé mčsťrpnč a pokornč prawčla: že se w rUre
gegj wydúwei, ǧakoby mrtwň b.yla a žeidú, aby
8 nj dle libosti naklcidala, slťbngjr, že rozkazu
geǧsbo nikdčx nepťesťaUpj, že ale laké prosj, aby
wůli a žeidostem grgjm st.ile odpjrala a tak gi
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wssrwožnč pokoieowala a Umrtwowala. J kdyla
w skntkn mistryni swé we wssrch wěrrch poslussnú,
ake sestrúm,pak plnú wljdnosti alaskawosti. Na
twč:ťč gegj stkwčla se ustawččně Urwinnú wrsrlost
a z úst gegčch plynula sladká slowa každého
k mčlowňnj Boha žawach. Qna neměla nťče:
hož do sebe zwlússlnjbo, Uičchož čjmby se sestry
Urúžely anrb gen dost mčxlo popUdčly, a Uroto
také chtěla, aby každý člowěk wždy gasné lroňťi
byl a wescxléhoxsrdce, a wčdauc gedenkrúte gr:
dnU z spolUnowčcek zasmnssilaU, řekla: OWy:
gasnč, sestřččko, ducha swého: Uebo Bůh nelege
mčlost swau w prfa smutnú.e Ku prčxcčbyla
ochotnň a wytrwalča, a djlo neyhnUfnřgssj bý:o
walo gj neymčlegssj. S poklésky xgčných mjwala
srdečnaU aUlrpnost, a by nťkomU nrstala se
obtjžnau, snažčla fe wůlč gednoho každého, po:
kUď možno bylo, zadost čťnitč. Spolunowťcky
mčlale tomu, aby o Uččem gčném nemlnwčly,
Uež toliko o BohU a w takowé ge mčla Uctč:
wostč, že každaU z nčch za dokonalegssj sebe dr:
žčla, a od každé nčxčemU dobrému Učč.ečfe sna:
žťla. Kdo sladké ťeči gegj Uslyssrl, rozpalowal
fe oťměm lúskp k BohU, a kdo pohlědl Ua ni,
brždčky fwatčx předsewzetj činťl. Pro tak kréxsné
ctnostč mčlowal gč wsseckem klússtrr wclčce a
mnohé nowčckn Uechlčly dřjwe na odooččnulj
gjlč, xaž když gi pošdrawčly a něgalea naučenj
spasitrlnň na dobrau noc od nj dostaln.

Kdož wyprssrly dnh geqjho žanssrnj ččlč
noočciatu, rožtaužčla se tolťk dUsse gegj po Kri:
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sťu .Zežjssf, že pťedstawených swých snčxžně proa
sila, aby gj powoliln slawne slťby složťtč a 8
chotěm swým na wěky se zasnančtť Yle wlad
kynč klasstera neznagjce oheň milowanj Bo:
žjbo, prsa gegj zžjragjcj, odpowěděly, aby měla
ztrpenj, ažby i nčkteré gťnč nowicky to činitč
mohly, načež Marťa gim rekla: že š welťkým
nepohodljm swým přčnUreny bUdaU dřjwe k slo:
ženj slawných slibů gť prťpustčti. Ll lak stalo,
se. NedlaUho na to Upadla do roelmi těžké ne:
mocč a wůbec se za to drželo, že che se ne:
pozdrawj Bolesti, kteréž uboha snasseti mUsila,
byly nesmjrné, často se zdalo, žr wssecky žjly w
enj se potrhagj. Ncywýtečnčxgssj lěkařowé newě:
dčli si ani rady ani pomocť. Smutnň byla
to podjwanú. Co tčlo swaté panny bolestmť sc
mUčilo, byl duch gegj silen a Uzřrawowal a
čťstčlse ode wssj mrawnj choroby. Gedenkrúte
otč:zgnú od sesťer, odkuď sle atrpčlčwost w tak
roelkých bolestech beěe, pončxzala prstrnt na

krjž, řkaUc: dHledjm, ro nesmjrna laska Božj
pro spasenj mé trpěla. Tato lciska zna krchkost
maU a dodawa mť sjly. Nebo bolestč, mUky,
kterčž wywolenj Božj snčxsselč,Utrpčlo také ono
nehswčtěgssj člowěčenstwj, a tjm oslazugj se mU:
ky nasse a stúwagj se nč:m Užitečnýmť.e uu
Modleme se, abychom trpětč se naUčťlč kU pro:
spěchU sroému, neboť w slzawém tomto audolj
to núm pťede wssjm polkebj gest. uu Třč pllté
mčsice trroala giž podčronú nemoe swaté panny,
a pončwadž lékařowé twrdčlč, zde že wssecka
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pomoc lčdskč:marnň, a že Uepomůželi Bůh, ne:
mocnci na žčwč nezůstane: xtU srprw powolťly
welebné fcstry by se Magdalena slawným sli:
bem choti swémU Krčstu Ježjssi zasnančla. To
sr stalo dne 27. Kwetna, na den neyfwětčǧssj
Trogice roku 1584. Maria Magdalena byla
seunkrcite18 let starú. Když wykonňn byl obťad
swatý, Upadla w Uwysrženj Umslť po dwčr ho:
diny trwagjcj. Twčxť gegj se leskla, ljce se za:
čerwenaly a celé tčlo obžčwlo;x oko bylo Upnulo
Ua krurifťr, Magdalena nodobala se angelU.
Tato wyrrženj přjchúzelo Ua nč od tě,doby kaž:
dodennč, gak mile swúsost olsčxřUj pťčgala, a
Uaplňowala gč newýmlanaU rozkossj a newý:
mluwnaU bolestj; nrboť Ukč:zal gj Bůh netoliko
blaženostť Uebessťanů, ale takě usrpenj Krista
Zržjsse. To trwalo po 40 dnj; když ale dny
sh wypřssely, wstalak nemalémU podiwenj wsscch
sester ž lože auplnč a dokonale zdrčxwa.

Ze se Magdalena, o gegjž žčwobytj před
malau chwjlj gesstč se pochobowalo, sak nčchle
Uzdrawila, naplnčlo celý klússter wrlskan radostj
a ťeditelkynk„ kořjce se wssemohaucnostť Božj,
kterňž Ua sw. panně očirč se okúzala, chtťlyxgi
nooiciatU a wsseho dňlssjho cwččenj zbawili, a
nowoliln gj, aby dle wlastnj wúle Bohu slaU:
žťla. ,Nle fw. panna wzdorowala tomu wsse:
možnč twrdjc, že Urdokona!egssj gest, než wssrcky
ostarnj sestry a che Uež ony xwyučowúnj a
dohljženj potřebugr,a protož prosila, aby pod kěc:
znj a zprčxwau mčsternč zůstati smčla; powolilo
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se gj, oč prxosila š radostj. rSroaté panny gea
dinú snada byla teď, Boha swěho š celadeU:
ssj mčlowatč a wssj silau gemu slaužiti. Qheň
lcisky ku Kristu PčxnU nčkdy tak gč rozpeilil, že
musila odčw rozwjrati, aby se ochladila, a stue
denaU wodaU se kropťti. Nčkdy se ždňlo, že
twčxřigegj hoťj a .prsa od ohnč mňowúnj puknaU.
dež se roznjtčlo gegj srdre takowým ohnřm,
běhala po chodbach a po zabradč Ustawččnč wo:
lagjc: xPogďte dusse laskUmau mčlowali, pogďte
milowati Boha swého; e a když nčekleraUfestrU
potkala, chopčla gi ža rUkU a lčxdnauc za febaU
tcižúwala se gj: dQ dUsse, milugcš:lč pak lásku?
Gak můžeš žiwa býti? Nccjtjš, že lčxska tč zžjrú
a lčlskau že Umjrčxš?e N nabčhawssč fe až do
Umdlenj, Uchopila prowazy od žwonů a zwonjc
wssj sjlaU jws.ďlala: xPogďte dusse mčlowati,
pogďtr milowari lcisku, od nčž tak wčlčrr mčlo:
wčlnn gste.euu OQ lňsleo,e prawčla šaš gčndn,
))o lásko, gak mčxlo gsi znňma a milowciua! Ne:
wjšlč kdebyš odpoččnula, a pogď lúsleo, pogď
celčx ke mně, gčx ráda přčgmu Tebe! Q dusse
od lasky stworene, proč nemilugcxte lcisku! Ll co
gest laska gčnčho nežli Bůh? Yno, BUh laska
gcst. Q lafko, ty mne žničugeš ty nme zžjraš
ty mne usmrcugeš a ay pťedcžiwa gsem Bolj
mne, když widjm, ǧak mčxlo gsi mčlowána a
znčxna. ou Q můg Ježjssi, dey mč hlaš, kterýby
wr wssech koncjch swčta slyssein byl, že leisku
twaU wssicknť magj mťlowatia csjti. Nlr mržť“tš
ged samoleisky hubj wžnesscné poznčmj toto, stogc
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lňsce Božj na odpor. Tebe gedinčho chcč a
žčxdnaU ginan lúsku. Kdož bude kdy š to, pox
chopiti aneb wysiawčti welčkost Twau, lererýž
wěčný gsi a neskonalý a nezmčnitclný.e

DUsse oplýwagjcj zwlčxssrnjmč mčlosťmi mš
se co búti, abh nepřissli dnowé, kdy ohněm
zúrmUtkU a protčwcnstwj zkausseti a čistiti sc
bude. Wčtssj fjla a wyšssj Utěcha Uedčlwč: fe gj
nadarmo; gich držjc se, méc zkaUsskUš radostj
snússeti a w pokoře se twrdťti, aby na stupeň
tjťU wyšssj dokonalosti powznésti .se řnohla. uw
udeljzieo gest Hospodčn swaU pomoch těm, kteťjž
saUženého gsaU srdce: a ponjžené jdncbem spa:
seny Učťnj. Mnohci gfaU saUženj sprawedltwých:
a zr wssech tčch wyswobdj ge Hofpodin.e (Zalm
ZZ, 19, 20.)x To zakUsila fw. Magdaléna n
welké mjťe, nebo seslal na ni Bůh rožličňě
křjže a poknssenj welikú, a dopustil, aby mocu
nostť pekelné wssj silaU na ni dorúžely, a kU
pcidU a k zaufúnj gč přčwéstč hledťlč. Staw
gegj byl hřňzný: nebeskčl útěcha přestala, w
mysli gegj twořčly se mysslénky neyoplzlegssj a
obrazy neymrzčj stawěly se gj na oči; gedno po:
kUsser prrmohla, Uastalo zaš gčné, konrčně k
raUhcinj k nrstřjdmosti a k hněwU gi pUdčlo, a
nebplo gi pťáno ani oddechn,i zdálo se, že
wztek ďčxblůw každodrnně se rožmnožUgr. NU:
skost a tesknost walily se na nč še wssech stran,
a kam gen pohlédla, wsse gč děsilo a hrůzaU
naplňowalo; zdčxlo sex,že Hospodčn gč oonstil a
že wzreku mocnostj pekelných propadlae K tomU
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ku wssemu počaly gť sestry w lehkost bré:tč, ntaa
gjce zagčsto, že milostiž kteréž prwé na Uj wj:
daly a ctily,l nrboli Uic než gen pauhý klam a
mč:mrnj. Nle Maria Magdaleňa neklesla w
tuhěm tom bogi Plných pčt lét trwal tento
krutý zúpaš w kterémž Marťa Magdalrna ne:
wymluwnau bde na dussi a Ua tele snasseli
musila, a wssak w pewně důwčře, že gi Bůh
neopUstj, zdwogila modlenj swň a w rozgjmanj
pťehořké smrti Krista Ježjsse hledala úlěchu i
sjlu; teď zostťťla postl!, mťmo dny nedčlnj a
swatečnj Uččrhož nepožjwagjc, než toliko chleba
a wody; teď tafé chodila bosa, mrskala se často
eostrými důtkami a gťnaú a gťnaU kazeň na fe
uwalowala, kteraUž se frdcc očisťuge, sioéwoonst
lúme, hrdost poko.řugr, hněw tčssj, tčlesnost mořj
a dusse kBobU, stworčtelť swémU, priwadj. W
tomto tak bjdném a opusstčném stawU mohla
Ubohú trpitelka š Žalmistau Paně roolatč:
:Wyswoboď mne, o Bože, nrboť gsau roessly
roody až k dussč mé ijzla gsem w bahUě
hlUbokém a Uenjť dna Pťčfsla gsem na hlUbť:
Uu morskau a baUře potopila nme. Qchraňo:
roala gsem postem dussi swau a č to bylo mi
ku pohančnj obrúcerw, a položčla gsem w raucho
swé žjnj a Učiněna gftxm za přjslowj (,Žalm
68,0 ., Z 11, 12) W tebeť HospodčnedaU:
fala gscm, nechť ncgsem zahanbena Ua roěkh
W sprawedlnosti swé wyswoboď mne, a wytrhni
mne, nakloň ke mUě Ucha swého a spaš mUe.

Budčž mi za Boha, obrěmce a za mjsto ohra:



Sw.. Magdalcna. 81 1

ženě, aby mnr soasena Učťnčl,nebo hrad můg
a autoččsstč. mé th gsi. Gako zčxzrak Učinčna
gsem,mnohým a ty. spomornjk mčlg silUý. Q
ať gsan naplnčna ústa rnčruchměxlan,d abych zpj:
wala chwúlU twan cclého dne a welťkost twau.
Gak kerlčleúu Ukeizal gsixxmisanženj mnohéc a zlčr:
a obrcicen gsa obžiwčl gsi mne a gako z pro:
pastč země žase .wywedl gsi mne.e (.Žalm 70,
1m3. 7. 8. 20.) ;

O swňtcjch swatodnssnjch dne 10. Čerwna
r. 1590 prčuoč o slUžbéxch Božjchd mčnUlo pč:
tťlelé toto poknssenj; útěcha nebeskčr nawratila
sc opčt do skljčexnýcbjprsaU Uďohč trpčtelky a mč:

lost Božj adqwlčlase zaď Ua nč w takowé hogno:
sti, žc rozkossj na cclém tčle se chwěgjc wolala:
oWycrhl. mne z ruky nepčútel mých a zahanbeni
gsč:U.x Sla gsem skrž ohcň a wodu, wssak ny:
nj uwrdl gsi mne do občerstwenje. a obrcitčwssi
se k sestrčxm: :)Banťe pomťnula, prawčla, do:
broťečte a welebtc še mnan laskawého stwoři:
tele mého.t

dZa welkú Utrpenj, kterčxžsw. panna po pěr
let š ncoblomcnau trpčlťwostj snč:ssela, za žmn:
žčlosi, ktcrauž wsselčkémn poknssenj odpjrala, a
za důwědrn, kseranž se do wůle Božj odewždč::
wUla a na pomoc šhůry daufala, odměnťl gi
Bčlh nesčjslnýmč a dťwnýmť milostmi: ncboť
předpowjdala wěcč bUdach, promfkala mnsslcnj
a srdce lčdskč:, Uždrawowala cboré a nemocně
žpůsobem prčxwčxzňzračným, a často U wytrženj
mhslč š Umwoleným chotčm, Krčstem Pécnem
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ď NodťčkaU gerhojneposskmrnčnaul i š mnohými
swatými důwčrnč obcowala. WzúpasU tom oči:
stčla se laké dusse gegj ode wsscho trnsn zem:
ského, gako se zlato w ohni očissťUge,a nebylo na
nj wčděti che anť toho neymenssjho poleléskuj
a zdňlo se, že spjsse angelrm gest nežli člowč:
kem. W gegich očjch ztratilo wssecko žbožj po:
zemské i wssecky radosti swčtskč celaU crnux;
nesťúla anť o pčjžeň lčdskaU anť o útčchU nee
beskau; chndoba byla gj teď pokladem neydraž:
fsim a Utrpenj slastj neymilegssj. ChUdobU šchwa:
lowala také sestrúm co prostředek k dokonalosti
neyhlawněgssj. :dWčzte,e řjkčxwalaknťm, :aže nr:
bUdete dlaUho po crstč dokonalostč chodťti, pakli
si nenawyknete každodenně tťsjckrčctefe odřjkati

wsseho pohodlj, nrboť wsseliké cwččenj dUsse ,zú:
ležj tolčko w milowčmj a w nenúwidčnj. Mllo:
wati mčxme tolčž Pčxna Boha nade wssecko,
sebe ale mč:me nrnňwidčtť a wtom zčxležj wssc:
cka dokonalosť.e Křjže a Utrpenj tak byla žň:
dostčwa, že Boha Ustawťčnč prosila, aby gi
kťjžkem nřgakým nawsstjwťl, a prositť nepřestala,
až obdržela U wčdčnj slib, že modlťtby gegj se
wyplnj a poknd žčwú úlěchy Uebeskéže zbawenú
bnde. W pčedstawených swých ctila Krista Je:
žxsse, a cokolčw gj pťikazowalč, wx,xkonala 8 Ury:
wětssj ochotnostj a fwčdomitostj. Nikdč: si nr:
pťňla gakčho odpoččnntj, a zčxkony nrytčžssj
byly gj neymčlegssj. PoslUssnost držela ža žě::
klad iossj dokonalostč, a protož i srstro wsso
možnť wszzowala, aby poslnssny byly, alr
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twúťj wcselaU a dUssj prostaU, wědemce, že Boha
poslaUchagj a Uikoli pauhého twora, a že wůlč
swemj nezadxaly člowčku, nobrž Krist“u Zežjssť.
pCjtjte:lie řjkúwala, :když wůlť fwaU lúmete,
gaké obtjžnostč: dokazugete, že gste w mťlowčmj
Púnae Boha gesstě mčxlo pokročťly; neboť ne:
chcete na mrtwenj febe pracowati, ačkolč tjm
Boha na nchwehš by gsťe ctčlo.e: Wůle Božj
byla gj prawčdlem, ku kterémuž Ustawččně hle:

děla a dleckkteréhož wssecky skutky swé řjdťla
a také gťným rfcdrla, abyd dle nj gednčmj swé
zprawowalť. :C.ož necjtjte,(( ťjkala k festrč:m,))gaké
sladkosti ta slowa: ))Wůle Božjc: w sobř obsa:
hugj? Chcetelť w kréttkéni čafe kwelké dokona:
lostť pťigjtť, mUsite wssrcky ččny fwé w tom aU:
myslu kantť, aby se stala Božj wůle. Swatý
tento aumysl mú do sebr tU sjlu, že tuakčpo:
swěcuge.e Gegj pokora byla až kU podčwu we:
lťkci. Sebe dřžala za nehwčtssj hřjssnčci, a za
nehodnau, aby še srstrami do kůrU chodťla.
Uzťela:lč gednU aneb drUhaU sestrU, ana klesč:,
ťjkúwala: xaGél bych to byla o mnoho hůťc
byla Udčlala, a ledyby Bůh rUkh swě ode mne
odwrcitil, nebude hřjchu, kterého bych se nedopu:
stila.e( Z byla tomu rúda, když od někoho na
swé wady pozorna byla Učiněna,ano sama poklésky
swé gčUým šgewowala, řjkagjc, že se občxwčx,
aby od zemč pohlcrna njebyla. dež se gj túzala
gcdnau gedna festra, zdali od Boha obdrženč
mťlostč nebyly gj přjčťnaU famolibostč a chlaU:
by, odpowěděla gj: :Ze nikdo nesmj se chlUbiti
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tjm, což grho nenj; gak mrdle domčúfsleti se
můžeš, abych si libowala w milosicch, .ktcréž
wesmčš od Boha přčchčazegjx uNěledy přemo:
žena cčtem swé Uččemnostijťjktanla ksobě:
:Q Učcoto, gak mcilouzněxmčtgsi!e

Mčmo tor welebj se na sw. pannť takě
welikú horlťwost o čest gména Božjho a o fpa:
senj dUssj lčdských, klrréž nad žčwor smčrǧj mi:
lowala: :GsaU,e řjkúwala, ))dlc obrašU Božjho
sřwoťeny a krwj .KrčsťowaU lžoykaUpeUy.e Pro
čest Božj bhla bp tčsjrerau smrt podstaUpčla,
a Učc gj nepůsokxčlo bolcst tak welikáU, gako

když widřlq aneb slysscla, že lčdé Pčma Boha
Urcižegj a tak dUsse swé hUbj. Proto nechrj:
wala tomu wčixčtč, že by nčxktcxrýleřexťan Pcina
Boha mohl za:lmyslně Uražitťe Patnčxclc ,dnj
pťed swaU smrtj prawila: xllldjrčxm sc ztohoto
fwčta a gesstč Uemohú pochopčli, gak člowěť
k smrtelnéUlU hřjchu protč sťwoťťrrlč swémU swo:
lčrč můželce Q spasenj blčžnjho lak wclčce„byla
starostlčwa, že ncrolčko dnem a nocj takměť
kBohU wolala, aby nad ncwčchjmť a kacjři
a hťjssnjky fe smčlowatč ctcuna crstU spasenj ge

obrárčtčlrčxččl; ale Uwalowala také na sebe roz:
ličnau kélzeň, aby gčm tjm spjsse mťlost Božj
wyprosila. K tomU nabjzela také fesťrwswě wsseá
možnč: ))Wčzte,eč řjkčxwala k nčm, ))že pro Uassj
nedbalost mnoho dussj přťfslo kwěčnému zatrae
cenj, kteréž by byly wččné slňwy požjwaly, hor:
liwř se modljwaly a krew Pémč dbětowúwaly.a
PomnčUj, že mUozj Púna Boha hřjchy swými
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Urč:žegj, zálťlo negednaU slzami oči gegj, a za
spafenj hřjssnjků byla wolnci snč:sseti wssrliké bo:
lestč, ba ismrt a mUky oččstcowé. xaKdyby fe
mne Bůh otňzal,e řekla gedenkrčxte, :)gako se sw.
Tomússe Yqučnenského tčxzal, co bych za odmčnU
mjtť chtěla? řekla bych: Spasenj lčdské!e Čaš
masopUstnj, U:dktcrýžjse Bůh obyčegnč che než
kdh gindú Určlžjwá, býwal gj časem plčlče a
núřkU. W uty dny zdwogila swé modlčtbylazo:
střčla kúnj. W tak nazwaný tučný člwrtek cho:
dilaxš něktrrýmč sestramč času nočnjho po chod:
búch klčxssternjch, za odwrčxcenj hnčwu Božjho
neUstč:le se mrskagjc. Gedenkpňte U,clxopčwssikřjž
řekla: ))Ty Pane, rč:čil gsi na křjžčUmřjti a krew
swaU za hťjssnjky wycedčtč. Ny Pane, gč: gsem
hotowa, krew swaU wyljti a žiwota se žbawčtť,
aby onč se obrútčlč. uu Nade mnaU Pane, se
mstť, mne trestey a bolestč na mne Uwal, ga:
kékoli se ljbj: neboť nemohU trpčtč slepotu au
newděčndst č newědomosř, kdež takowéc hognost
milostj gest.e Pro blčžnjho odřjkala se wsscho
pohodlj č wsseho odpoččnkU, tčssčla zarmaUcené,
podporowala klesagjcj, wyUčowala neUmřlé, po:
mčxhala pracUgjcjm čxsnažčla se wssechnčm wssecko
se stčxti. Polřebowala:li kterčx sestra pomoci, za:
pomjnala na swaU chorobU a slabost, a cťzj
blabo leželo gj chš na srdci, než grgj wlastnj.
szmlásslnj starostj prčowala o nemocné; gčm
k wůlč probděla celé noci, gim slaUžčla š ney:
wťtssj laskawostj, wžbUzowala ge k důwčťe k
Pčxnu BohU, a tak srdečnaU lč:skau ge obsta:
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rňwala, že ank wlastnj matky nebylyby to Uččniléx
co fw. tato panna sostrč:m swým bez rozdle
prokazowala. Slowem, lčxskak bljžnij ssla gj
Uade wssrcka ginú nůbožnčl cwičer, a wjme, že

lúsky k bljžnjmu i od modlťtrď wstčlwala, ťj:
agjc: dZe pro Boha Boha oanssrj.e Wsse

aje, což ečinčla, činila wždp čťstým srdcrm, brže
wsscho ohledU jidského, gediné že to wůle Božj
gest. Za taU přjčinaU napomjnúwala také sestry
rúznx)mč slowh, aby cokolť ččnčly anebo trpřly,
aby to ččnily a trpěly čistaU dussj kU ctč a kUj
chwále ǧména Púnůx Boha,e aproto že to grho
swatú wůle gest. Wůle Božj tak hlUbocew srdře
gj fe zaryla, že pťč tčch slowech gako U wytr:
ženj po chodbčxchk!člssterabčhagjc wolala: xWůle
Božj gest mčlowčmj hodnú,e a sestry aby“totéž
wolaly, Ustawičně nabjzela.

Welebné sestry Uwažugjce dokonalost Mag:
dalenčnu, wywolily gi rokU 1598 za mistrynť
nowťcek, a pp ssřstčletech za podpřeworku, w kte:
rémž aUťadě až do smrtť zůstala. Cesta, po
kteréž tato swětice panny swčťené kdokonalosti
křesťanské wedla, nebyla wždy tatúž a gedno:
stegn.i, protože powaby a wlastnosti a šchop:
Uosti nowčcek také stegné nebyly. Wsseckh ale
mčlowala lúskaU neyfrdečnčg j, wssem byla pra:
waU matkau a wssecky ňnu Bohu žjskatč
wsscmožnč se snažťla. xMatky nasse,eč ťjkúwala
knjm, xporodily wčxš gedenkrécte swětU, gú ale
rodjm wécš tisjce tisjckrcite Bohu, a to sice nče
kolč brz bolestť, neboť o čemkolč wjm, že wúm
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bolesřupůsobj a žalost rmaUlj nme che nežli
wčxš.e ReUsscl axi šeden drn, aby dge nebyla
napomenUla, By také scbe wespoleč mčlowaly.
NaUčenj, krrrúž welebnú tato malxka dUchownjm
d.cerúm swým dčxwala, gsau tak krčxsnú, že by
hřjch byl, kdybych nčktrré zde nercdl rak, gak
zúst gegčchwyssly. :Chcetelie ťjkňwala gim,
drychle klxokanlosti přigjti, wezmčtc si Ukřižop
waného Spasilele za Učitele, a čgeho napqu
mjnúnj pozornř Ussj otewjreyle; neboť mlij
ncUsťéxlek srdcč wassch. thněte se na modle:
nj nebo obcngjce w modlitbč ďBohem, mimo
Boha ničeho giného žúdatč nebudete; Ten ge:
diný dosti weim bnde. Q rodičc aneb o giné
wčcč zemské nebuďte starostlčwy; Ugisťugi wčxš,
že w KrčstU dosřanc feu wčxm wsseho dobrého
a wssrcky žňdostč wassc sc wrchowatě naplnj.
Otrwťte mU srdce a mysslenj swéx neytagnčgssj,
a pak žěxdný nepřjtel wéxš nepťrmůžm J tác:
zňwala sc gich laké: oCo asi mlUwil dUeš Jc:
žjš Kristuš ksrdci wassemu? Mnč toto mlu:
wenje praijala pak, xdodneUaUtlegssjhodčtinstwj
welčký pťincisselo Užitek.eč Pťxcd modlitbaU čejkú:
wala: cherUssky, UwažUgte, že až posud za:
nčxssely gste sc pracemi zemskými, gednagjce
š twory: trď ale kprňcč gdele angelské a gea
dnati budete še stwoťitelesn, wěc to tak důle:
Žťpte,džr ani fwatj duchowé, gegichž čistota za:
Zťstť podiwu bodnú grst, neopowňžugj se to
čmiti bez bcizně a třesenj, čjm che my bčxti
fe Ulňme, chtjce postawčtt se před twúř Boha

Ziwoth Swalých. U. ZZ
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swrchowaného! uu Juto také kjkňwala, xažc
Bůh od lidj ničehož ginčho nežúdú, než Praé
wau smrt, a že dnsse, kterčxžBohu slaUžitč chee,
přede wssjm hledčti mč:, aby každěho okamženj
tisjreronúsobným způsobem Umjrala. Co by to
ale za Umjrúnj aeco za smrt bylo, núsledowně
wyložila: xZčwot tčla nassebo š;estxrozkoš: smrt
ale umoťenj rozkosse tělesné postu, bděnjm a přj:
krostmi. Ziwot wůle gest, ččniti co se komU ljbj:
smrt ale gest wůli swaU poslUssněpodrobiti wůli
giného. Podobně Umrthge se ctižeidost, když
se totiž koťjme a ponťžUgeme a před očima lčd:
skýma Ukrýwúme. Yle meplj se, kdož se domey:
ssťj, že těto smrtť stane se aUčasten po restč
přrtýkagjcj mrdrm a mlěkem: neboť nemůže teU
necjtčti welčkých bolestj, kdož w prawdč .Umjrú,
aby žiw byl w něm Kristuš.e

Sotwa že se Maria Magdalena stala pod:
přeworkaU, a jgťž počalo se Uskulrčňowati, co
gj Búh byl sljbil, že tořťž wssrcky ostatnj dny
žčwota gegjho bUdaU plny sirastť, a že pokUd
žťwa, bUde zbawena wssj útčchy Uebeské! Tťžká
zimnice Uwrhla gi na lože. K tomu pťidalo se
núramné laUpčmj w hlawč, bolrnj prsau, zalj:
wčmj krwe a konečnč i ohyždné kUrděge, tak že
gč wssecky zuby wypadaly. Plnci lťi léta trwa:
la tato choroba tjm bolestnčgssj, an dUsse Ubo:
hč trpčrelky wyprúhla, :a anť gcdinú kapka útč:
chy nebeské skljčenau dUssi nržarosila.x Přč wssj
té sťarostil neztratila Ubohú trpšliwosti ani na
okamženj anobrž mnohrm wčtssjch bolestj pro
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Urbeského chotč swého si žádala. dTrpčtč chcť,
ťjkúwala w bolestech swých, trpčtč chci a ni:
koli Umťžti.e Zňdnú sestra se ncmohla zdržetť,
slz, když .na tak nesmjrnč mUčenau spolusestrU
pohl.édlaj. u.(še)egjmgedčným Utěssenjm a gcdčnaU
posilan w utak welkých strastech byla neyweleb:
něgssj swňtost oltúřnj, kterauž denně pťťgjmala,
sbez Uj ťjkala, že by lak welké bolestť nesnesla.

Tťť plnú léla trwala gťž nemoc a bolesti
fwaté panny, an lékaťowé saudilť, že hodčnka
gegj přissla. Magdaleua žádala zaopatřena
býtť. Pocom prosila sestry, aby gť odpustťly,
čjm ge byla Uražťla, napomjnala ge kU bčlzni
Božj a eobzwlňsstť aby Boha mťlowaly, seďe
ale nemiwidčly. Dwanňctr dnj byla gesstč na
žčwu w bolrstech, pak ase skonala fw. žťwot
swňg dne 25. Kwčtna roku 1607. w 41. roce
wěkU swého.

Sotwa že skonala, občerstwilo se gegj dlaU:
e haU nemocj a.tUhaU kciznj wychUdlé tčlo astalo

se tak krčxsné a stkwělé, že wssčcknč, kteřjž tU
stč:li, radostným úžafem a wraucnaU núbožnostj
se naplnčli a djwúnjm anč se nasytčti Uemohlť.
Wydňwaloť pak gegj tčlo že sebe přjgemnaU
wůni. Resčjslnj lťdé šesslť se, když před po:
hřbem tělo wrřegnč se wystawčlo. Každý chtěl
Uzťjti angelskan Uostawu w Púmx zesnulé pan:
ny, každý něco na pamč:lku mjti. Tu se stalo
mnoho zňzraků. RokU 1663. bylo tělo sw.
anťadnč ossrtťeno, nalezeno ale z cela nrporU:
ssené a lčbau wůnč wzdč:wagjcj. Myslj fe, že

353
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se to pannenské tistotě gegj mč: co dčkowatč,
kteraU sw. Maria Magdalena pomocj tubčho
pokémj, wrancjch wodlčteb, ,častého přigjmčxnj
swútostj a dětinné lúsky k neyblahoslawenťgssj
Marťe panny nrporUssenaU a neposskwrnčnan
zachowala.

Nozgjmč:nj.

Několikdnj před smrtj prawila fw. Maria
Magdalena: dUmjrám a gesstěnemohn pochopiti,
gak člowčkk smrtelnému hřjchu přiwolťtj může.:
ije take, že každě Uraženj Boha weliké bo:
lesti gj působilo. NUže, tažme se samč sebe,
zdali my také každého, a zwlússtč smrtelného
hřjchu od srdce nenúwčdjmr, gako swatéx panna
ho nenúwčdčla, tažme fe, ždalč se Upřjmnť hťje
chů odřjkame, ždali oprawdowč hřjchúm brčl
njme? Nch,obawam se, žr mnozj, přemnošj gsaU
mezi namč, kreřjž nršnaǧjce ani welčkost hrj:
chU smrtelného ani ohawnost, aUč zlc naslede
ky geho, š raUhawaU bezbožnostj ťjkagj: :Hle
hřessťlgsem, a co se mč z toho prčhodčlo?e (Sťrach
5 4) Q, kdybyš kresťanskú dusse, Uwažčla wc:
likost a ohawnost hřjchu, o, kůybyš znala ne:
smjrně Zlé, kteréž za hrjchem w patčlch gde; gl:
stěbyš Udeťčla fe w hrjssna prfa a lkala byš
pokUď byď žťwa byla: že gsi kdy Boha swého,
dobro swé neowyšssj, urazčla, že krew KristowU,
kteraUž gsi wykaUpenú, bohaprčazdnč posslapala,
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že gsi Ducha sw., gehož milost tč pofwčcuge, z
srdce zapUdťla. Plakalabyš, že si fe prodala
ďáblu, žeš stala sr otrokynj hřjchU, žeš nebe
ztratila a pod howado nerozUmné sc ponjžila;
ano plakalabyď, žc gsi kdy hřessilaathe swého
nebeskeho nepťjtelem si Učinila. Čč nenj, hťjch,
co člowčka pťiprawilo o milost Božj, a skrze
pťissla na swčt smrt, co časnú a wččnú zčchuba?
Čč nenj to hřjch, což člowěka olupuge o odčw
newinnosťč, k:e:úž gsme dostali na kťtu swatěm,
a což Uáš odjwúxw pýchu, w maonst, w roz:
mařilost, w tělesnost a w nezťjzenaU žúdost po
zbožj? Čť nenj to hřjch, což dnssi lidskau zale:
mňUge a mořj a konečnč i tělo hUbj? Ll nenj
to konečnč také hřjch, což nad númi wlúdU
ďúbla UpewňUgr? N protož,kdybysťe dneš Usly:
sseli hlaš Božj, nczatwrzugte srdcj swých, (Zalm
94, 8.) a bohatstwjm dobroly gedo a. trpěli:
wosij a dlaUhočekeinjmnepohrdeyte. (ij. 2,
4.) Ale obraťte se k PčxnU BohU cely srdcem
swým, š postem a š pláťrm i š kwjlenjm (Jorl.
2, 12) a nehřesstc, aťby se něco horssjho ne:
pťihodťlo wčmt. (Jan Z, 14.)

Skrze gcdnoho člowčfa hťjch na tšnto
fwět wessel, a skrze hřjch bjda a smrt. (ij.
5, 15.)

delata za hřjchgest fmrt. (Řjm. 6, 23.)
Kdož činj hťjch, slUžebnjk gest hřjcha (Jan

8, 34.)
Wy z otce ďčxbla gste, a žcidosti otcc swč:

ho chcete činčtj. (Jan 8, 44.)



822 Kwěten.

Kdož čťnj hřjch, z ďúbla gest. (l. Zan
3, 8.)

Hospodin zpytnge srdcr a zknssnge lrdwj,
a dčxwú gednomukaždémn podlč cesiy grho a
podlé owoce skutků geho. lZercm. 17, 10.)

Mod litba.
O Pane Bože můg! nrprawostč mé wzr:

ssly gako wody nad hlawau maU, a gako bťj:
mě těžké obtjženy gsaU nade mnaU. Nenjť
zdrawj na celém tčle mém a nemagj pokoge
kosti mé pro hťj,ch můg. Ztrýzněn gsem a po:
njžen pťjlčš, řwu od lkúnj srdce mého. Co si
Oočmx aneb co Uččnjm utobč, b stréežce lčdj?
Proč gsi mne postawťl odporného fobě a Učťnčn
gsem sčmx sobč tčžký? Kdo de“xhlawč mé Uoodn
aočjm mým studnici slzj, bych ojplakňwal dnem
a norj, že zabil gsem dUssť, mčlost promrhal,
blahoslawrnstwj ztratťl! Teď ale chcť fe kčxti, a
kdy gen drchnU, chcť zločťnů swých se odťjkati,
o mťlofrdenstwj twč prositč a skrzc Zežjsse
Krista Tobě se občtowatč. Pčťgmť o Bože,
slťb můg, a mčlosřj swaU mč kU pomocť pospčš,

abych aspoň od tohoto okamženjhřjchU se upťlnč
siřežčl a Umjrage še sw. Marťj MagdalrnaU
wolal: Nemohn pochopitč, kterak kťesťan kdmr:
telnému sščjch swolťti může. thoho mne Ucho:
wey ý Bože! Nmen.

Na dncssnj den přjpadá takě swátek: Sw. Jana, papeše
a mučednjka. W DorostorU w Mésii sw. Jnlia, mUc“ednxka.
W Soře sw. panno a mučedntcc Rcstttmo. We wsi Ntreba:
lemke“swdlRanulsa, mučednjka. W Yrausice swj Eutropja, bt:
skupa. Tchoš dne weledného Bedp, rnéze. A ma g. sw.



Sw.xGermana. 823

28.

Ziwot fw. Germema,
biskupa Pařjšského.

!:496.

Sw. Germanuš narodčlroku 496. w okoxlj
Nutnnskěm (Augustodunum)z rodťčů sslechetných
a wčxžených. Geho otec slaul Eleuthrrčuš,
matka Eusebia. W pacholetském wěkn poslalč
ho rodččowč do Aoalonq do ssťol; Ueboť byl
pacholjkem welmč wtčpným a bystrým. Mezi
tjm Umřelč mu. rodičowé, welké dčdčctwj mU
zůstawčwsse. ?llc teťa grho, žena lakomú, kte:
rč: by rňda to bohaté dědčctwj synU swému
Stratčdowč byla zjskala, dala fe momonaU tak
zaslepirč, že Germana otrňwčtč chtěla. Nrž ha:
Uebný aUmysl nepodaťil se gj, protožc řjzenjm
Božjm SlratčdUš otrawugjcjho nňpoge obdržrl
nčkolč alr GcrmanUš. Wčda Gcrmanuš oha:
wnost rety jsweě, urekl se do Lňzy ku streycč
swémU Skopilčowi, knčzč welmi núbožnémU
a UčeněmU, a trn ngaw se dobrosrdrčnčho pac
choljka, tak dobře se o něho staral, atak brdlč:
wě ho wychowňwal, že fe stal z něho mlňde:
nec dokonjalý. Člowčkn bohabognému wsse slau:
žj k dobrémU, bač anklady Uepřátelské! leď:
me tedy, Púnu Bohu upřjmným frdcem slaU:
žitč a geg milowatč. Qn pak postarň sr o
Učxš a wsse k dobrěmU nassemn Ufpořúdci.

Grrmannš prospjwal k nemalé radostč
strepce swého dennč w búznč Božj a w uče:
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nostč, zwlásstť gewťla se na nčm gakšsi neoby:
čegnčx horliwost k nábožnostť a k modlitbčxm.
Wstč:wal wždy před xoůllnocj, chodil každodennř
ďe streycem na, gťtřnj a byl wssem slUžbúm Bo:
žjm skraussenč pťjtomen. W tom mU nezabrňa
nčla anikrmň zima ani tmawú noc, ani bauře,
anč déssť, ani ginčx slota, ač skoro půl bodiny
daleko do kostela měl. S Púncm Bohemw mon
dlťtbéachrozmlauwati gako 8 them, býwalo mU
neywělssj rozkossj. Mťmo to, ač gcsstě welmi
mlad, nic ménč postjwal se gčž často a tělesnost
fwau ZcihyUmrtwťtixusilowal: :Nebo kdo rozkossnť
chowci od dťtinstwj služebnjka swého, potom
bUde mjti ho zpnrného.e (Pťjsl. 29, 21.)
Protož tč, kteřjž gfau w těle (poplě žcidostč
těla) BobU se ljbčtl“nemohau.e j(stn. 8, 8.)
W krúrkém čase roznesla se powťst o dokona:
lém obcowčmj mladjka, načež geg sw. Ngrčppinuš,
bčskup Nutnnský, na kněžstwj wyswětčl, a nei:
sinpce gcho sw. NektarčUš za opata w klčcssteťe
sw. Symforčana Ustanowčl.

Germanuš zprawowal podané bratry chr
přjkladem než zňkony, neboť byl ozdoben we:
sskerými ctnostmi prawého řeholnjka; na ney:
weyš ale stkwčla se geho neunamcnč: nčabožnost
a sstědrň lúskak chUdým. Když w kléxssteře
wssecko we snu bylo pohřjženo, chodil Germa:
nUď samogedťný do kostela a přebděl tam, žalmy
se modle nezřjdka celaU noc, až do rannjch slu:
žeb Božjch, ku kserýmž bratry bndjwal, gako:
by prciwč z pokogjčlea swého wychčxzel. Srdce
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gebo plaUUlo takowau lčlskau kPému Bohu, že
často podčwný lesk z twčlťi geho wychúzel. Qd
Učho neodessel Uikdo bez polčssenj, nťkdo bez
pomoci, a k chndým bylutak.sstědrý, že nčkdyi
neyposlednčgssj zcisobU potrawy gim rozdal,
owssem w naděgč, že Bůhw čaš přjhodný dň
pokrmU tťm, kteřjž důwčřUgj w Učho, a nťkdý
ho nezlelamala důwčra w Hospodťna; neboť
wždy se nalezli nčktečj dobrotčwj lidé, kteřj klčx:
sster w čaš neyswrchowanřgssj potřebh dostatečnaU
potrawau zaopatťowali. oPřjbytkowé sprawrdlč:
wých požehnémč bndan a nrbUde sužowatč Ho:
spodčn hlaďem dUssesprawrdlčwého,(: prawj Ša:
lomon (Přjsl. Z, ZZ, 10, Z.) Bůh UdělčlslU:
žebnjkn swěmU tafé tě milostč, že budach wčcč
předpowjdal ua we gménn Pčmě chorč Uždrawo:
wnl a giné dčwotwomé wčci konal, tak k. p.
Umořil núhle oheň, kterýž w gedné stodolc klai:
sstrra powstal a wssrckh stawenj strěcwiti hro:
zil, tjm, že w plamrn trochu fwčceně wody
wlil a YllelUja zpjwage křjžem geg žehnal.z

Gednoho času wčdčl sw. opat roe sncich
welrbného starce přrd sebaU stogjcjho a podčw
wagjcjho kljčr ke branňm města Paťjže š tjm
doloženjm, abh gr opatrowal kU spúse obýwa:
telů geho. Smysl těch slow byl Germanowi
tagný. thž ale po smrtč biskUpa Ensrbča od
krč:le Childrberta na stolčcč bčskupskan w Pařjži
dosazen byl, wygasnťlausc mU také ťeč welebného
starce a Užawťel pewně, že kljče bedliwč bude
opatrowati a na spasenj osadnjků swých wčrnč

B
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a sté!le pracowatč. Gsa teď postawen na swj:
cen, chtěl, abd wssťcknč swčlloxwťdčlč, a proto
neUchýlčl se anč tohxo neymenssjho od nawyklěho
žiwobylj, a gako prwé, bnl také nynj člo.wěk
prokorný, chudý, laskawý, stťjdmý a tUhé kúznč
pťlný. Skoro celě noci sré:wťl w kostele Ua

modlčtbčlch a w swatém rozgjmúnj, nosil gak
za parna letnjho tak i w tUhé zčmě odčw chu:
dobný a gcdnoducl)ý, pokog fwůg nikdň netopťl.
U geho stolu, nax kterýž nčkdú žňdnň lahůdka
aneb pokrmy wybrančgssj nepťčssly, sedúwali
wždy někteťj chUdj, aby pak přč sycenj těla
nelačnčla dusse, mUsilo se při gjdle wždy něco
čjstč buď z pjsem swalých aneb z giné spasilrlné
knťhy, ostatnj čaš dennj byl wrsskcrý zaswčcen
powťnnostem aUřadnjm k službě blčžnjho, ktrčjž
ža otce swého grg cljce, U něho w zňrmmku
útčxchy, w potřebč pomocč hledúwalč. Geho kčx:

žanj plnei ohně tak blahodegnč púsobčla,že mě:
sto w kráckčm čafe zcela obrécccné býtč se ždéclo.
Nadowécnkh nebrzprčné a nesluussné přcstaly,
marnost a přjlissnč: stk:oostnost w odčwU zmi:
zela, nepťcectelstwj a swé:ry se mjřťly, prostopú:
ssnost zapuzowala se a hřjssnjcčdobrčatiwsse sč na
crstU pokčxnj upřjmnč se naprawowalť. Naplnčlo
se slowo Púnč: xGakož šstUpUge déssť a fnjch
š nebe, a tanx sr che Uenawracugr, ale napňgj
zemi a zaléwú gť, a ččnj gč, aby plodťla, a dčx:
wei fjmč rošsjmagjcjmu a chléb grdaucjmu: tak
buřr slodoo mé, krexxéžwygde z úst mýche Nc:
Uaslxreitj se ke mnr prčxšdné, ale učinj, což ǧsrm
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koli chtčl a ssťastně se mU zwede pťč som, k
čemUž gfem ge poslal;e (Zfačňš 55, 10. 11.)
neboť žčwú gest zagisté ťrč Božj a lnocnú, a
prončkawčgssj nad wsselileý meč na obč stranč
ostrý, a dofahUge až do roždčlenj dUssri dUcha
od tčla, klankň také i možkůew kostech, a ro:
zešneiwčc myfslenjť mjněnj srdce.(( (Zčd. ui, 121

Mežč těmč, kteřjž wraUcnými ulečxšanjmifw.
bčskupa na drčth ctnosti se obrcilťls, ldyl také
krúl Childebert. Qbrúrťw fe založčl mnoho
klčxssterů a ždňlo fe, že od té doby gčné mdosič
neznú, než chudým a nUznýxn pomčcharč. Swalý
bčskUp obdržrl od nčhole tomU koncč wcxlkésUm:
Uty penčž, a ty když Urpostaččlh, Uechal dobro:
tiwý krč:l drahé nč:doby ze zlata a že sisejbra
sljtč : wNepřestňwry,a prawčl při tom k bčsleudo:
wč, dnrpťestňwey dňwatč; neboť mňm Uaděǧi,
že mč KrčstUš poklad dčr, klerýž fe Uepřexbrrr.((
u Blažcnées zagisté ta země, w kteréž dUchownj
a swčtské wrchnosti grdnomyslně o blaho pod:
daných pečngj! Q dobrotčwostč a o nčxbožné
mysli krčxle Childeberta swčxdčj laké nčtsledUǧjcj
Udcilost. RokU 842 obléhl město Saragošsu.
Mčssťané newčřaUce si ani rady ani pomocť,
obrcitčlť se w modlčtbč:ch kU sw. Bincencťowč,

patronU fwčmn, a an nrpťččtrle na to se dj:
walč, grho swalé pozůstatky w slawném prň:
wodu nosilť. Krčll Chťldrbert neibožnostjuSa:
ragošsanú pohm:t, žčxdalš lxčsknpem mč!sta mlU:
wťsť a pťčssrdssjmu sTckl: žc od mčsta odlrbne
pakliby něgaké požňstatky po sw. Bčncencčowi
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obdržel. Ubozj měssťané dali mU sstolu po swe
mučednij, načcž krúl ď wogskem odtčxhnuw w
hlawnjm mřsťe swém kostel ku cli sw. Bincen:
rja welmč ně:dherný wystawěl. xx

Po smrti Chčldrbrrta krúle nastaUpťl bratr
geho Klotar wlňdU w zemi francauzsčé. Ten
se po nčkterý čaš k sw. bčskUpowi welmč chladně
chowal, a gedenkrúte necl,al ho dlaUho přede
dweřmi stúlč, aniž mu wegjti idal.p Bčskup ode:
bral se w tčchosič domů. Když ale krčxl nedlaU:
ho na to nebezprčnč sc rozstonal, kčxzalbiskuďa
powolati, prosil ho ža odpusslěnj a okrag ssalů
geho ljbal. Sw. GermanUš položčl teď krag
odčwu na krčxle, kterýž č hned se poždrawil.
Qd tě doby mčl krč:l swe bčskupa w nex)wčtssj
wčlžnosti, a skoro che gesstěho ctil nežlč ne:
božtjk bratr Chčldebert. u oZe wssj dUsse
swé bog se Peema, a kněžj geho w poctčwosti
měg,e prawj mandrý Sčrach 7, 31. u

NokU 561 UmčelKlolar a krňlowstwj grho
rozdadlo fe na člyry ččxsťč,o fteréž sr synowé ǧeho
Charjbert, sw. GUntram,ckxe)Sicgbertxa Chilpe:
rčch rozdělčlč. Tato knjžata gsaUce z wčtssj čeisii
szstlčx a prostopčxssnú a wcissnj plnčx, nedb.alč
na kčxzrňa na búzeň Bošje a zwlússtč! w Pa:
řjžč, kdež Charčbert panowal, wssc zrub Ua rUb
se přewracelo, starée neibožnost hynula a ža přj:
kladem krúlowým otwjraly se brúm,d wsselčfým
hťjchům. Smčlný ten krúl zapudčw manželfU

e) Wťž o nem dnc 28. Břečna.
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swaU JnǧoberǧU obcowal nedprw 8 MerofledaU,
dwořankaU, a pox gegj fmrtč ďe sestrau gegj
MarkowrsaU. Sw. jGermanuš nesa to welmi bo:
lestně, prosil a napomjnal kré:le co neynafněži,
aby pohorssenj to přetrhl a choť swau prawaU
kfobč wzal MlUwil wssak na zmar. TU
wčda, žr po dobrém ničrhož nezmůže,wwynesl na
neposlUssne“ kletbu cjrkewnj Smalť se lomU,
owssem hťjssnými wassnčmč zaslepenč gsaUce,
wssak lrest Božj nedal dlaUho na sebe čekati,
neboť w krútfe“m časr Umťel geden posměwaček
po drUhém. mu Reprodléwey obrčxtťlčse ku Pú:
UU, ančž odkččldey den odr dne. Nebo nčxhlr
pťigde hnčw gehoa w čaš pomstyx rozprylj tě.e
(Sčrach 5, 8, 9.)

Po smrtť Charčberta r. 579. nastaly te:
prw trudné časy, neboť požůstalj wssčcknč třj
bralřj Uchňzelčfe o wlčde nad Pařjžem. Sw.
GermanUš musil wssecky smwsly sebralč, chtělli
mřsto od rozbrogů a různic zachowatč, což fe
mU také ssťastnč podařťlo. Laska Uččla ho opa
trnostč, laska okazowala gak pobauřené hlawy
Ut:ssčtč a pofog Udržeti.

Koneťnč dossly dny swe bčskuoa kU koncť.
Yč byl giž welmč staťičký, nepřčxl sižňdného od:
dechu, ale gako kdy gčnděc zachowčxwal nrgenom
pčlně tUhé posiy a mrtwenj, ale plnčl i powčn:
nostč swého powolanj co nryfwědomčtěgť, ano,
čjm bljže dny geho rozlaučenj pťčchazely, tjm byl
horlčwěǧssj, tjm wraUcnčgssj w modlčtbach, tjm
starostlčwěgssj o stadečko, kteréž opausstčl tjm
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přjfnčgssj k !ělU se rozpadagjcjmu. TU zgewen
mU den, w ktrrýž še swčlem se rozlauččti měl.
RikomU o tom ničchož neřjkage„poručťl, aby
na postel napsalť: :ane 28. Kwětna.e: Y když
bylo 28. Kwětna r.„576. powolal ho Hospodťn,
a teď poznalč pťňtelé sw. bčsknpa, co znamenal
den 28. Kwětna. Germanuš bpl 80 let stčxr
když Umťcl. Geho zčaslnhy o cjrkew, a zwlcisstě
w zemi Francauzskě, gsaU welčké, anť grmu Ua
nenche mú se co dčkowati, že modlčxťstwj w
zemi wyhymllo, že hčjchy se poznenčchla ztrčxcely,
kčxzeň cjrkewnj se sjlťla, ctnosti sezmúhaly, lúska
rostla, k čchž ke wssemU bez pochyby také
spčsy sw. mUze nemčxlo přčspčly. ,Bůh oslawil
ho po geho smrti mnohýmť zčxzraky, a zwlčtsslč
wězňowé fhledúwali na nčm často mocného oro:
downjka a přjmlnwce. Geho swatý žňstatkowé
nalézagj fe až podneš skoro wssecky w kostele
swe Bťncencia od Childeberta wwstaweném, po:
slěz kostelem8l. 08rmňjuuá88u9ršš nazwanént.

Nozgjmécnj.

Kam nezťjzenčx žňdost peněz a zemského
zbožj ťlowřťa wede, wtdčli gsmr na letě sw.
Grrmana; i prawda tedy, což dj Sčrach, xže
totťž nad lakomce Uťc nrnj nrsslechetnčxgssjho.ee
(10, 9.) Uwažňg tedy dussr brdllwě obawnost
lakomstwj! Nrnj to ohawnost, ťčyž si člowčk
bjduého kowu che wčxžj, nržli Bolm saxnceho,
koyž w srdri swcem, lesrréž mň býti chrňnxem
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DUcha swatěho, stawj kaplč mamomx a che
ao mrrwé wčcl“ a o lrsklaU prsť se stara, nržli
o spasrnj dussc swé? Nrnj to possetčlost když
Ustawičnč takxowé gen zbožj wyhledawame
kteréž anč dUssč nezwokoguǧe, aUč srdrr nenafy:
cUge, krrréž grn pňsobj Ucfmeré starostč a Usta:
wččný strach, o kscréž konrčUč pťrdce okamžťtě
přčgjtť můžemr; gú řkU, nrnj to posso.xtilosi, ge:
dčné o taleowé žbožj starari fe, kteréž čafnéi
wěčné mukoupřiprange, a o prawě žbožj, o
wččUé poklady, a .blahoflawenstwj nebeské nr:
dbati qakoby wěčna muka a wěčna blažrnost
byla wčc genom Urpatrna a malťchrrna! Nrnj
to zpo„šdťlost ta Ueywčtssj, dnem a nocj až do
Umdler Oo tom fe shňUčri, což dneš neb šjtra
zheyralý dčdčc promrhň, ancb quskostně a bo:
lestnč to chreinťtč a hčxgitč, čcl,:ožš sebau na saUd
newezmrš! Nenj to bržbožnost, nebč:ri sr trrstů
ktrrýmťž Bňh lakomcům gen po ziskU swětském
bažjcjm wyhrožuge, a oohrdati šasljbrnaU ode.
měnau těm, kteřjž Ueyprw hledagj krčxlowstwj
Božjho? Y Urnj lto konrčnč ukrurné tyranstwj,
kdpž gsauce Ua drčlze kU wčxčné blaženostť slďé:
wolně tťžké břjmč Ua sr fladcmr, š ftrsým fotwa
skrzetčxs:mU brčxmx nrbrskaú progdrmr, kdpž swé:
wolUě nepřjtelť swémn Ueyauhlawnčgssjxmlzbraň do
rUky wsirkčxmr, ktrrauž nrosnňze Ueiš přrmůže a
porašj, když samť.swéwolnč Ood reiny grho lr:
žcme, a brž odporU bjri sr dúwcimr. Ll protož
odlož kčrsťanskxi dUssč, odlož wsseckU lakomost,
nrřychtť po cišjm zbožj, ačjm tč Pčm Bňb mi:
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lostčwč nadelil, toho lakomč a lakotně nedrž;
Uezamjkey dussi swau, když bližnj twě pomoci.
potřebngr, a když k tobč w polřebč fwé wolei,
Uezatwrng srdce swého a ruky swé nczawjrey;
nešnoléhey fe Ua statek fwůg a w penjze swé
Uedaufey, ale Uklúdey si poklady na wččnost z
mamony Uesprawedlnosti, wčdauc že ty, xkteřjž
chtťgj zbohatnautč, upadagj w ookussenj a w
osidlo ďúblowo, a w žúdostč mnobé neUžiteťnč
i sskodliwé, ktcréž pohřižugj lidč w zahwnutj a
w zatracenj;e (l. Tim. 6, 9.) a že oblahosla:
wcný gest bohatý, kterýž nalezcn gest bez po:
sskwrny, a kterýž pxozlatť ncpostaUnů, oniž daufal
wu. prnězjch a w pokladech.e (Sčrach 31, 8.)

Kořen wsseho zlého gest žčxdost, gjž nč:
kteťj pUzrnč gsaucr, poblaUdilč od wjry a Uwedlč
se w bolestč mnohé. (l. Tim. 6, 10.)

Wiztež a wystřjhente se od wsselikého la:
komstwj: neboť žádného žiwot Urzcilcžj w hog:
nostť těch wčcj, klerýmčž wlčxdneme. (Luk. 12, 15.)

Kdož núsleduge laleomstwj, kormautj dům
swůg. (Přjsl. 15, 27.)

z MUžť lakomému a skaupému nadarmo gesk
zbožj. Kdo šhromúžďúge 9 Ugmau dUsse swé,
šhromúžďUge jginým, a w zbožj gehoe bUdc gčný
rozkoš prowozowatť. Nenafyccně grst oko lakom:
cowo w djlu Ueprawosti: ncnasytjš se, až i
strúwj, wnyssUge dUssč swaU. (Sirach 14, Z.
4. 9.)

Mnozj přčsslč kU pňdu pro zlato, a Učiněnčx
gest wkrúsc geho zcihUbagegčch. (Sčrqch 81,6.)
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Co mč chcetc dúti a gč: wám ho zradjm?„
prawčl Jidáš. (Math. 96, 15.)

Lepssjgcst maličko fprawedliwém: nad bo:
harstwj hřjssnjků mnohčl. (Zalm 36, 16.)

Gestiť zisk weliký pobožnosť 8 dostatečnostj.
Nčc gfmc zagisté nepřinesli na temo swčt: bez:
Uochyby že také nic odnésti Urmůžemc; alc ma:
gjce pokrm a čjm bychom se odjwali, mčgmež
na lom dosti. (l. Tčm. 6, 6u 8.)

Modlitba.

Q, Spasitrlč a Wykupčteli můg, kterýž gsi
chUdým byl Učinčn, abychom my skrze chudobu
Twau zbohatli: nakloň, prosjm, frdcc mčho k
fwčdectwjm swým a nc klakomosti, a tU milost
mi propůgč, abych po zlatť netanžil, a w zlato
a w pokladn nedaufal, ale fpokogen bol tjm,
čehož misstčdrei adobrotiwá rUka Twčx Udělnge,
a abych wssecku siarost swaU wzklúdal na Tebe,
kterýž š them a š Duchrm swatým žiw gest
a panugr na wěky wčkůw. Nmen.

Na dnessnj dcn pťjpadá laké swátck: W Sardinii sw.
mučednjků: melja, Fellle, Prxawa a aniana. W Karnotu
sw. Karanna, mučtduska. W Kprmthu: swaté Heltomdp, mu:
čclžnžce, sw. Krefrcnm,l št)l“oskorwau Pawla a Helladta, mučc:
dnjku. W Medtoláně sw. Spnatora, dtskupa. W Urgellt fw.
Justa, bčskupa. Wc Florencl swe Podta, dlskupa a w. g. sw.
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29.

Žiwot sw. Nťašiminn, xx)
bčskupa Treočrstého.

Sw. MariminUš pochúzel zrodU welmi
wzacného w Piktaoii a dle toho také byl wye
chowún W mladeneckých letech powřstj sw.
Agricia biskUpa powzbnzen, odebral sr do Tre:
Bťru, fwatý bčskUp šhledaw, že pťjchošj mlčx:
denec wýborných gest mrawů, a že welké šchop:
nosti i horliwost ke wssemu dobrémn mča, wp:
chowčxwal ho š welikau lúskau a opatrnostj,
a konečnť i na kněžstwj ho pofwětil. J nemohl
fw. biskup hodnčgssjho mUže poswětiti nad Ma:
rimina, neboť byl pln wljdnosti a UslUžnosti,
na modlitbčxch wytrwalý, w službč Božj horlč:
wý, w hlúsč:nj slowa Púnč nčUnawený, ke
wssem milostiwý, ksobě ale twrdý. Treoirsstj
obýwatelé Uznúwali rčxdč a wdčěnť wznessené
zčxsluhh, kterčž si kněz Marimin o gegčch dU:
ssewnj a třlefné blaho bhl zjskal; a aby tedy
ofwčdčili, že si ho wčxžčti Umčgj, dosadila geg,
ač wssemožnř odpjragjrjho po smrti sw. Ygricia
(okolo rokU 332) na Uprčxzdnčnan siolici bť:

e) Q sw Malimn bistnpu Bcronenském geboš gméno w
kasendařastogj nic“ehožznamo ncnj; sw Masťma ale mu
čednjlea swáleť o němš tUto se cjsti muše pada wlastně
na den Zl) dUbna, dneUnjho dne tolilo gedo rxreuessenj
se slaw protoš na geho mjsto stawjm sw Ma:řmčna, di:
sknpa reočrskeho.
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skUpskaU. o aniž kdo sám sobč osobuxge lxč
cti, ale ten kdož uporoolčm býwč: od Boha ga:
kož č Naron.e cZčde Z, 4.) x

Sw. Marčminuď gsa baisknpenetzdwogil
horlčwost a starost o swx.cjrkew. J bylať loho
swrchowanú potřeba;e nrboť tohoj časnllzdwihali
Nriané držex hlxawll a blud swůg gxedowatý raUx
hčmj a bežbožňostť Ulný welmi ossemetně po
wssech kragčmich wyléwali. Kněžj ax bisknpowé
prawowčrnj mufelč osady jwé opansstěti a do
bjdy se Ubjratč. Sw. Marimxčn, gemUž wjra
ččstč:drňžssj byla nad wssrckU blažrnost pošem:
skaU, ano i nad žswot, odpjral netoliko blUdU
wssj silau„ ale i pro wer Utisstčných zmužile
a ochomě fe Ugjmal. Mezi tčmčto zwlňsslč šmj:
nitč se slussj o sw. Nthanasiowi, patriarchowi
errandrinském, kterýž gak znčxmo, pro pewné
hčtgrnj wjry katolťcké do TreoťrU wyhnčm byl
roku 836. WyhnanémU bčskUpowidal sw Ma:
rimin pohostčnné přjstřessj, a Uedbage ani na
hnčw cjsaťe Konstancia, kacjťstwjm Uakwassenéx
ho, ani na zčxssťa nepřcitelstwj raUhawých Nria:
nů, mťl se khostU š neywťlssj wčxžnostj a wssrho,
ťehož potřebowal po celč: dwě léla, sstčdře a
hognč mU poskytowal. Ze š tjmto sw. mUžem
obcowalť a Ua pewně geho wjťe také swau
wer twrditč a na ohnčugcbo mťlowč:nj také
w sobč lčxsknč BohU a k blťžnij rozněcowati
může, poklňdal si za nrywčlssj blaženost. wu
:Kdo chodj š maUdrými, maudrý bUde; ale
přjtel blčxznú,podobný gim UččnčnbUde.c (Přjsl.
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lZ, 90). dS swatym swasý budrš, a 8 wywo:
leným,.wywolcny budeš, aď pťewráceným pťe:
wreiccňýbudcš.ej(Zalm 17, 26. 27.)

Noku 338 nawrňtčl se sw. YthanasiUš
z wyhu,xanstwj opět do biskUpstwj swého do
Lllerandric, a nctrwalo dlauho, musil laké bi:
skup Carhradský čili Konstantinopolský zrozkazu
cjsaře Konstancia do bjdy se stěhowati. J toho
Ugal sc sw. Marimin a byl mU přjtelem, ochrax
nau a sstjtcm. Nad tjm zamrzrlč se Ariané nad
mjru welčcr a proto i cjfaťe Konstance, genž
w Treoiru sjdlil, netoliko popuzowali proti Ma:
:imčnowť anobrž i usilowali geg w tenata swého
ossemetného kacjřstwj laoiti. YlexMa:imin Uro:
hlědage ossemctnost blUdařů, odkryl gegich ha:
nebné auskoky, wygewil nefprawedlnost a Ukru:
tcnstwj, wywrč:til lichě nňmjtky proti swaté
wjře katolické, a tjm netoliko cjfaťc a Z njm
i mnoho duchowenstwa pťcd osidly gegich wy:
stčjhal, ale i wjru katolickau zahčxgil a utwrdil.
Že mu to Nriané welmi za zlě mčli a tjm
wřtssjm hněwcm na nřho zanewřeli, kdožby po:
chybowal? Gegčch weliká zčxssťokázala je roku
347. na sněmě we Filipopoli, kdež sw. Mari:
mina a š njm i che giných prawowěrných bč:
skupů ze společnosti swé wyobcowali, prolo že
božstwj Krista Ježjsse proti rauhawému bludu
gegich húgili a brúnili.

Ustawiťnými bogi pro fwaté nábožrnstwj,
pro prade a pro fprawrdlnost, těžkými sta:
rostmč o blaho swé osady a koncčně i mnohau
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prňcj w slnžbč Božj podryla fe sia swatěho
biskUpa a poznenúhla bljžilod fe i okamžcnj,
w kterémž měl dostatč zasljbenan korUnU spra:
wedlnostč; neboť byl dobrý bog bogowal, běh
swůg dokonal, wer zachowal. Než na wěčnost
se odebral, nawssljwčl g.esstč grdenklčlte wlast
a dědčnn č brasry swé w Pčktaočum, a tam,
kdež poneyprw spatřil swčtlo fwčta, tam taťé
zamknul na wždy oťi fwé r. 349, aby we
wyšssjm swětlr na wčky wčdčl Pčma Boha
swého, pro něhož prarowal a trpěl.

Geho sw. pdzůstatky dal nčxstupce geho
fw. Panlčnuš do TrwčrU přenéstč, a w kostele
grmll ke ctť šaswčcenémn poxchowatč. u Na
přjmluwu geho stalč se mnozj zúzrakowč.

Nozgjmúnj.

Sw. Marťmčn magr dosti na stawu spro:
stého kněze Uechtťl žiwaU wěcj důstognostč bi,:
skupa na se pťťgmamč. Zagťsté lanUla mU
Ustawťxčněna myslť slowa maudrého krč:le: Ze
wssr na swětě gen anhčl marnost gest. Qn
widčl, že wssťckni lčdé malččtj č welicj, Umjragj;
widčl, že tjm hlaněgi flrsčl, čjm wýssr kdo
stogj, a že mocnj mocně muky trpěsi bUdaU
wčdčl. (MaUdr. 6, 7.) ou Q, ťlowřče, proč
pak ty lolčk po ctč swčxtské taUžjš? proč tak
pčlnč důstogenstwj a hodnostj hledč:š? Podjwey
pak fe, kleřj před tebaU w důskogenstwj bylč,
ach čpo těch nrnj žúdné pamútkh, swět na
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ně zapomnťl, eba ani gména grgčch chedmz.nú..
Těla gegich Žprúchnťwčla, gako těla lěch, nad
kcerýmž wlúdli, a w hrobť Uero,;eznčlš prach
Bohúče a chndáka, anť prncb púna a poddaného.
Smrt wsse na swčtě wyrownú a wsse zničj.
Nn tomu tak, nenj:lč lo posse:ilost po wěcech
taužitč, kleréž dneš gsaU a zjtra pominau?
Nenj:li blúznowstwj ža stjnrm se hončxť, kterýmž
ani rUka anxi s:dce se ncnaplnj? ij, bralře,
wjm že řeknrš, že gen zté pťjččny po poctčwo:
stech a hodnostech fe sbúnjš, abyš prý BohU
lěpr a dokonalegť wstawu wyšssjm slaUžst mohl,
wjm tafé, že.gen proto bohat býti chceš, abyš prý
potom chUdým sslědřegssj almužnU mohl dňwatť,
a newjm gaké wclké da wšúcné skUrky konatč.
Wsse to gen klam a ssalba, wssc podwod ďú:
belský. Čjm kdo wýsse stogj, tjm che méc po:
winnostť. Když tedh w njzkčm stawU swčm,
když w chUdobč swé powinnostj swých nrplřxjš
a nrkonúš: gak bUdeš š to wyšssjm powčnnostem
zadost čťnčli? Když malčchcrné gťž starosti přř
modlenj a pťi slUžbcich Božjch tť na překčxžkU
gsaU a dUssč twaU roztržčtau ččnj; gak medle
pohťjžen w starostč neywětssj BohU slaUžčli bU:
deš? Kdo nenaUčil se dobče poslanchatč, neUmj
dobře rozkazowati; a kdožnenj dobrým poddaným,
nebnde dobrým předstawueným. dež sedléckpo
rychtúřsřwj laUžj, řjkúte, že gesř ctčžňdostčwým;
a mysljte snad, že sc stanc pokorným, když se
naplnj geho taUha? Bl kdož w chUdobč swé
skaUpý gesl: mysljte, že, zbohatnUw, stane se
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sstědrým? Protož hleď býti pťjtelem Božjm,
milng čistotU swědomj a zanpan Bobu se po:
raučeq. Geli lč Bohem kterú h.odnost sauzenča,
powýssj tř bezdtwě pomoci. Twého přičinčnj
nepotťebuge. Buď U febe pokorný a o hodnostč
o žúdné nedbey, ročda, že žňdnň důstognost
Uenj tak wysokčx, aby gč ruka zlowolnčx nedo:
sňhla, a že žúdn.ý staw nenj tak pcwný, abh
zdopnsstěnj Božjho zlost lidskč: h.o nepodkopala.
Buď tedy še stawem swým wždy fpokogen,
nebaž nad lid .sc wzněxssetť a po panowčxm ne:
dychtč; neboť pčťgde ch, kdež Bůh pustj frp
swůg a žjtť bnde, a wssickni staneme se sobě
rowni, a ten gediné, d)kdožby se ponjžil .gako
maličký (djtč), gest wětssj w ckrčxloxostw.jnebe:

ském. cMach. 18, 4.) d
Wysoce jUesmex,yssleǧ,.ale bog se. (ij.

11, W.)
Ponjžte se přcd oblččegrm Pěmč a powý:

ssjť núš. (Jak. 4, 10.)
Za pyssným gdr ponjženj, ale pokorného

pťjgme slčxwa. (Přjsl. 29, 23.)
Pokořte se pod mocnan rukan Božj, aby

umcišpowýssčl w čaš nawsstjwenj. (j. Pel. 5, 6.)

M o d l i t b a.

Q Pane Ježjssč Krčste, wysofťčponjžených
a prawé pokory přjklade i odměno! račiž, pro:
sžsťte, pro swaté gméno swé, té mčlostť mim Udě:
lm, abychom nčkdú hrdč o fobč, Uemyslčli ani
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wyfokýchwťcj nežadali, ale w pokoťe Tobť za:
ljbené wždy wj.cc a che prospjwali a takč
odmkny pokorUým zasljbrné ssřastně dosúhli.
Ymcn.

Tcntýxž d:n :

Žiwor fxo. Cyrčlla pacholjka.

Dnessnjho dne slawj cjrkrw sw. také pčn
mčxtkU fw. CUrťlla, ktrrýž co do let sice gen
pacholjkem byl, co se ale wjry dotýče, aUplnť
byl Utwrzený: a proto také slabaU silaU jwaU
tělesnaU dokonalého wjtčzstwj nad ďčablemobdržel.

UmUčenj tohoto pacholjka zachowalo sc w
gednom listu, gak se podobč:, psaném od fw.
Termťlčana, biskUpa Césarcyského, kU nčkterým
rodinčxm aneb osadúm.x an ale takto we wol:
ném přckladu:

Umučenj fw. pacholjka Cyrilla nesmjm
wčxm, milj bratřj, tagitč, leč zwčstowati. Nebo
š njm bogowala wyšssj Uwc ano Bůh súm bo:
gowal š njm. S njm bogowala fjla wjry
proti nesprawedliwémU saUdcčCésareyskémU. YU:
tlý wčk sw. Cyrčlla wymxtťla welké dčwcikům
podčwenj a geho neoblomemi stčxlost u wjře
chwčxlu Krčstowu, lčdem předloženým. Krťsta
mage stúle na gažka wyznúwal, od Nčho že
puzeU gest. Nanami ubčt gsa a strassen nedbal
anč na wýhrůžky ani na bolestné Utrpenj: ale
snňssel wsse toto welmt rčxd, a 8 neywčtssj ocho:
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tnostj i na mnohem wťtssj utrprnj se přčprar
wowal Mnozj o wjťe křrsťanske dobre smen:
sslrgjce nakloňowalť sr mu, a množj, ktcrjž siegné:
ho š njm byli stčxřj,následowalť ho. Nlr oUc
odřekl se ho, zawřel mU dům swůg awssecku pod:
poru mu odeořel. Něktrťj chwčxlilč orce ža to
aobdčwowali ho: ale CyrillUď, ktrrýž wydčdčxnj
a wyhnčmj za nic si nepoklúdal, prawťl, xžeco ny:
nj ztreicj, nepatrné gesi: ale wjla w Krista
Zržjsse že mu mnohrm lepssj a dokonalegssj od:
mčnU žaopatřj.

ijto gedminjm popUdil hnčw saudre
Césareyského, kterýž grg od wogčxků gjtť a na
saUd postawiti kášal, mysle hrdelnjm :dreiwem
geg žastrassťtč. Wssak brzo se přeswědččl, že
pacholjk tak snadno nrdčx fe zasirassčrč, nekxoť
stčxl tu pokognča beze strachu, sjlen wřraU, pro
nčž wsse nččjm se mu býti zdúlo. Tu prawčl
k nčmU sUdj: )Eč: ti odpansstjm, holečkn, wsse:
cka prowčněnj rwú,i také otec twůg ti odpusij,
čjmž gsi ho Uražil a wezme tč žaš do domU
sweho, a budeš žaš aučasten žbožj grho, budešlť
mjt rožUm a š mandraU se potažeš Ra to
odpowčděl Cyrilluš: wS radostj nesU tpto pťedx
hěxzky, kleréž se mi dčlagj. Ncid trpjm, žez
domU otcowského wyhnún gsem: Bůh lnne
pťčgme co neylaskawěgi; u Nčho nagdu byt
mnohem wčrssj, mnohem peknčgssj! Rúd poncsu
chudobU, abych wččného bohatsťwj požjwati mohl
Sm?ti se nebogjm, neboť črka na mne žčwot
Umoť)em lepssje ?ln to prawčl pacholjkš ǧa:

Ziwoto Swawch U. 36
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kansi welebnaU důstognostj, kázal sndj, aby we:
ťegnř fwúzém byl tjm způfobem gak fc pamč::
wali k jmrtč odsaUzenj. Po tom dal ho také
od katanů na poprawčsstč wésli w rom důmč:

nj, ǧe, až Uzřj pčjprawy, kteréž sek gebo usmr:
cenj dčgj, žr strachem a hrůzau pťemožrn gčnč:k
se usmyslj. Když wssakpochopowé sndij ozna:
mowalč, že pacholjk anč neplčxťe anč ohnč se ne:
bogjn do kteréhož whodčtč geg se stawčlč, oale že
š Ueywělssj ochotaU kU smrtč gde: tu powolal
ho fudj opčt nazoěl ackdomlauwal mu dlr způ:
sobu swébo: ))Wťdčl gsi chlapčc oheň, widčl gsi
meč. Mčg sedy roznm, abyš do domu otcowské:
ho sr nawrňtčti a zbožj otcowského požjwatť
mohl.e Cyrťll odpowědťl: :oTyš mč, Ukrutnjče,
welmč Usskodil a žlr gsi Uččnčl, že nazpčr gsi
mne powalal. Nač gsi zapálil hranťcč, nač gsi
naostťčl meč? Dům gest mnohem wčtss, do kte:
réhož stčhowati se pospjchčxm, mnohem dokona:
legssj gest bohatstwj, kleréž od Hospodčna dostatč
taužjm. Usmrť mne rychle, ať rychlegi toho bla:
ha se mť dostane.ee

u Mnozj z pťjtomného lčdu slyssjce toto, ne:
mohlč se slz ždržetč, pacholjk pak fwatý prawil
knčm: deřlčbyste se smútč, radowatč byste
se mčlč a wesele byste mne k smrtč doprowo:
dčtč mčlč. Ncwjte, w gakém mčstť gú bydleti
bUdu, newjtr gakau géx důwěrn múm? Přegte
mč tedy té radostť, ať žťwot swůg občtugi.ee
Po tčch slowech wedlč pacholjka skutečnč kU fmrtč,
kterýž gč podstaUpčw szžčle a statnč oslawčl
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gméno Púnč a wzdčlal a Ulwrdčl wčrné kťe:
sťany š pomocj Téhož, genž gest žčw a krcilnge
na wčťy wčkúw leen.

Nozgjmčenj.

Když pohlrdjme grdnak na žmUžčlost, š
kteraUž aUtlý pacholjk sw. Cyrčll bogowal pro
wer a ctnost, grdnak Uwčxžjmeswau chaUlostč:
wost a wrtkawost i nrwěrnost, grssto pro kra:
tičfau rošfoš, pro mčzerné a pomjgitelné zbožj,
pro marnaU chwálu Krista se odřjkčxme,wer
zrangeme, ctnost w sobčč w giných mrtwjme a
moťjme: gú ťku, to když si tak pewnč w myslč
rozweižjme, ždalčž nrmejme se styděrč, že se Ua:
zýwčxme křrfťany? n Nalrzčx:lč se ale do nčlš
gessrě tolčk křrsťanského smeysslenj, že toso wsse
UwažUgjce nad clpaúlostčmr.dstj,rbešbožnostj a ša:
slrpenostj swaU se rdjme: nUže trdy se szžme
přjkladem aUtlého pacholjka roznjceni, a hlcďme
wssj silaU, aby wjra Krčstowa také pewnč se
Ugala a takowé owoce wpdčxwala, ktrréž nesla
w mUčednjcjch Božjch, ba gčž č w tom pacho:
lesč Cyrčllowč. Yle to se ginak nestane, lrdaby:
chom UpťjmnaU myslj gčxpťigalč, ledabychom po:
slUssným srdcem fe gj podrobčlč. Nrboť wyu:
čUge Učxš: abochom odčeknaUce se wssj bežbožno:
stč a swčtských žúdostj, stťjzlčwč a sprawedlťwč
a pobožnč žčwť bylč Ua tomto swětč, a očekčx:
wali wččného dlahoslawenstwj, w gehož nadčgč
gfme skrže Krisťa Pčxna a geho núboženstwj

Z6ll:
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Ustanowenč. (Tťt. 2, 12, 13.) Toto ow,ore
překrafné nepřinassj wjra toliko U lťdj gisteho
powolanj aneb sťčxťj,ale w každém člowťkU ge
plodj, kterýž fe gj plným srdcem odda, nebo
sprawedlnost Božj, dj pjfmo fw přichazj skrze
wjru w Krista Ježjsse ke wsiem a na wssocky,

kteťjžowěťj w něho: neboť nrnj rozdle; (Řjm.2) a každý, kdož slyssj slowa Krčstowa a
plnj2 ge, přčpodobnčn bUde mUžč maUdremU, kte:
rýž Ustawčl dům swůg na skúle. Z spadl pťj:
wal a pťťssly ťeky, a wčxli wťtrowé a oboťili
fe na ten dům, a nrpadl: nebo položen byl
na skňle. (Mt. 7, 24. 25.)

Kdo slowo mé slyssj a wčřj tomU, kterýž
mne poslal, mčxťžčwot wěčný, a na saUd nc:
přkgde, ale přessel z fmrtč do žiwoťa. (Jan
5, 24.)

Služebnjk ten, klerýž požnal wůlč Péma
swčhoa nrpřiprawowal se, a neččnčlpodlé wůle
geho, bit bude mnohúmč ranami. (Luk. 12, 47.)

WsseckU péčč na to přiložjce přčpogUgte k
wjťe fwé ctnost, a k ctnostč Umčnj; k Umčnj
pak zdrželiwost, k zdrželčwostč pak tspčlťwost,
k trpělčwostč pak pobožnost, k pobožnostč pak
mčlowčmj bratrstwa, k mčlowčmj pak bratrstwa
lěxskukU wssechnem lťdem. (ll. Petre 1, 5. 6. 7.)

Modlitba.

Q Bože! který gazykům dětským wymlU:
wnostč UdčlUgeš, aby mUžowé se zahanbčlč, wylj
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prosime, mčlost Dncha swatého na mlúdence a
na starre, kterýž by gc netolťko naučil, po ťem
by zde na zemť grdčné caužťtť, nobrž takék to:
mu ge nutťl; kterýž gsi a panugeš š Ježjssem
Kristem w gednotč téhož Ducha sw. na wěky
wěkůw. Nmen.

f Dnessnjho dne s.wétj se také swátek: W ijě sw. Ne:
stltnta, mučedlxjka.W ZkontUm waaUrii sw. Konona asplža
geho mučcřnjků. W Anaunři sw. mučednjků Sňsim“a,Marnrla
a?llšlandra. W Césarei Fllipowč sw. Theodosic a l„qtnylchdwq:
nactl šen, pro wer Umučených. We Weroně sw. Masxma, dl:

stUra.sW Yrkanu w Lacimn sw. Eleutheria wpznawače am. g. w.

30.

Ziwot sw. Ferdinanda,
krále Špaňhelského.

N. llDď.

Špaschelo byly rozdělrny na mnohú krčx:
lowstwj, a drahnaU čústj réro wlasti panowali
od dčana Machomrdansstj Maurowé, a wlčxda
gegčch byla křesianům welmť tčžkú. Wedlť sice
křesťansstj mocnúřowě š nimť časté wúlky, ale
bez welčkěhoprospčchU, a trprw w 15. stoletj za:
ljbilo fe prozťetelnosti Božj, žehnati zbranč křr:
sťanské a na trůn krúle pofaditi, kteťjž ohnčwaU
horlčwostj wjru křesťanskau rozmnožowali a u:
twrzowalč. Mezi nimť zwlňsslč wnznamenč:wal
se sw. Ferdinand lll. grgž takě cjrkew pro ne:
aubonnost žiwota, pro sprawrdlnosta pro obnč:
waU lčlsku k Bohu, do ťady swatých napsala.
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Byl alr Ferdinand fyn Wfonsa krčxlc
Leonského, a BereUgUely, dcerw krčxle Kastčlského,
také leonsa zwaného, narodťl se pak okolo roleU
1198. Matka geho Berenchxla, žena nad mer
bohabognčx, nčxbožnú, opatrnň a maUdrčx, mčla
o to wrlčkau starost, aby se snn wssrm wčro:
mosiem, na staw a Ua budach gcho powolémj
přjslussným a potřebným, dokonale a auplnč na:
Učťl, přť tom wssak Uezanedťmla w srdce geho
rozsjwati prawan maudrost, genž gest bčxzeň
Božj. ij způsobem stal se Ferdinand mléc:
dencrm dokonalým. Grho srdce hoťelo lčlskan
pro nč:boženstwj a pro ctnost, on byl pokorný
a dobrotiwý, a prost wssj mlčxdeneckélehkomysl:
nosti, nepokéxlrl nčkdčxswé dussr oplzlostmč. Kdož
na nčxg pohlédl, šhledal na Učm dle twčxči
mlčxdcncr,dle chowúnj a mrawů maudrěho mužr;
sprawedlnost byla prawsdlem wssech ťťnů gebo

ua rada maudr.i psxjgenmčxUssjm geho. Šťastmi
země, kdrž pannge takowý frňl! anu xLepssj grst
maudrost nržli sjla, a krčxlmaudrý gest Utwrzenj
lčdu.(( (Mmldr. 6 1, 96)

Léta 1214 Umřel leoUš kral Kastilský, a
po dwau letech i syn a dčdťč gebo, nržletčlý
Gindřťch. Teď dřčssla wlčxda na GindřťchowU
sestru Berenguelu, ta wssak gč postaupťla san
swčmu Frrdčnandowi, tenfreite l8 roků teprwa
starémn. Mladý krčxlsr ale Ueljbčl hrabčli Nl:
:xarc;owi, mUžť to nad mjrn brdémU a pčmo:
witému imstiwémn. Y ten popUdiw newprw dwa
lxratry swé a pak čginé mnohé pčmy protč no:
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wémn krňlč, baUřil wesskeran zemi Nle krcil
Ferdinand podporowan radaU maUdré a opalrné
matere Udusil w kratkém čafe zbaUrenj, odbogné
panp pťemohl, zemťa saUženémUlčdUopčt dokonalý
pokog zgednal. Nldarez, půwod celého tobo zbog:
nictwj Upadl w rnce krčxlowy; ač byl ale fmrtč
hoden, předceť dossel milostiwého odesstěnj a
anplné swobody. Ywssak odmčnil fe králi swémU
newdčkem, neboť posstjwal na nčho Ueusťčxxleorce
Lllfonsa, krňle Lronského, a posstjwati nepřestal,
až brannaU rUkaU protť fynowi do pole wytcihl.
Ferdčnand zhrozčw fe té mysslénky: že 8 otcem
srtkati fe mčx, wynasnažowal se wssemožnč hnčw
geho Upokogitč. Jpsal mU mčmo giné: xQdkuď
trnto hnčw a nenčxwčsťke mnč? Proč tahneš
proti mne do pole7 Skoro se zdú žr fe rmamjš
že sstčstj meho, z něhož byš se radowati měl;
neboť lobč kr cti gest, že fyna maš který žežlo
Kastťlské w ruce mú pro něhož také žadný krúl
tak snadno wňlkn proti tobč nezdwťhne, alrbrž
che tebe se běcti a tebe slawiti bUde, nrž kdy gčndci.
Budeš:li tedy mne znepokogowatč, fčxm sobč
Usskodjš. Mohl bych owssem i gěc w zemi twé
různice rozsjwati a sné:ze než kterýkoli krčxl: ale
mysljm, že by to byla wčc nedowolrnčx atrestU
hodnčx, protožc mým otcem a mým péenem gsi,
a chcč tak dlaUho twčtč, až sčxmkixide poznélš,
kteraUž mč činjš.e Pomocj a přifpěnjm nčkterých
pémů stalo se konečně mezi občma stranama po:
rownčmj a pokog, kterýž nčkdčxche se nežrussil.

Teď se Ugal Ferdinand wlcidy země mornaU
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rukaU. le, kterýž gedťné na myslť a na frdci
mu ležel, byl: poddané fwé blažené a ssťastné
Učťnčti. Z té přjččny bral si za rčxdce gen tax
kowé muže, o ǧegichž maUdrosti a sprawedlnosti
auolnč se přeswčxdččl. Neywzéccnčgssj mezč nčmi
bol šagťsté xRodrčgUež, slowútnú arcťbiskUp To:
ledský, kterýž tak gednomyslný řyl 8 krčxlem a
malkaU gebo, že se ťjkalo: Tito tťi magj tolčko
gedťnaU dUssť. Nozkč:zal také nowaU zúkonnj
knčl,m sepsatč, a aby nefprawedliwé nčxlrzy pře:
dcssel a Utiskowúnj poddaných zamrščl, šřjdčl
neywyšssj stolicč saudnan, kU fteréž kažrý od
nižssjho fandu odwolčxwati se mohl. U něho na:
lézalkaždý žčxdané pomocť a podpory, akaždému
stalo se plné prciwo. Byl ke každému pln mjr:
nosti a laskawostč, wygjmage toliko žlosyny,
kteřjž na něm pťjjného péma měli, ataké nikdčx
nččehož přrd sebe newzal, aby se bpl prwč wraUcnč
nepomodlil a o oschenj a požebnémjBoha neno:
prosil. U ǧeho dwora panowala siceslUssnňstkwost:
nost, nikolč ale neidhera, pod gegjmž by břrmenem
musilčpoddanj aUpťtč, aproto žčxdnénowé danč
Ukléedati Uechlěl. Když mu grdenkrúre w čaš
wňlek 8 Maury kdosi radil, aby nowaU daň
wppfal, odpowčdčl w hněwu swatém:u ),Cbraň
mne Búb od twé rady. Prozťetelnost Božj Umj
č na giný způsob mč pomáhatč. Gčx sc bogjm
che prokljnčxnj gedtné chudé ženy, nežlř wsseho
wogska MaUrského.e nu :Když Uanowati budau
brzbožnj, lhňts bUde lid,e prawj pjfmo swaté.
cPřjsl. 99, 9.
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Ferdinand poǧal rokU 1219 na radU fwé
matky,: BlažrnU (Beatrťr), přrwýbornau drerU
cjsařc Nťmeckého Fčlčpa, za manžrlkn, apo gegj
smrti roku 1286 oženil se š Johanau, dceraU
Simona, hrabčtc zdPonthieu. Bůh ho obdařil
mnohými syny a dceramť. Co manžrl a otec
držel se přjsnč zě:kona swatébo núboženstwj, a
gak swatč zachowčxwal wěrnost manže!skau, tak
se bedliwč tafé slxaral o dobré mychow.inj fynů
a dcrr fwých.

KU konrč rokU 12.30 Umřel leonš, krčxl
Leorlský, Frrdinand nastaupťl wlč:du po otri
swém. Teď zdwogil péčč o blaho swxšchpodda:
ných. Když grsstč krúlowstwjm Kastilským wlňdl,
wedl ssťastUé kxogeď Mahomedúnskými Manrw,
grnž na hranice gcho krěclowstwj neustúle dorč::
žrlč a křesťanw Utsskowali. Mage teď mnohem
wčtssj moc, wedl ty wúlky š wčxrssjmprospčxchem;
ťobyl Kordubské, Jaeuxské a Seočllské kraginy, a
Grnnčxtský k“rčxlstal se mu poplatným. Ze ho ktčm
wčxlkčxmnrdudila crťžčxdost ani dochtťwost wlč:dy
alebrž tolťko ten aumysl, aby fwým křesťanskúm
poddanúm fwatý kpokogjžǧednal, ngewťl frxil
Ferdinand súm, řka: )xxTyPane, skaumňš srdce
a ledwj lčdskčx!Ty wjš, že ncwwhledúwňm suoau
nobrž twau črst, a nežčxdúm rošmnožitť pomj:
gegjcj krěclowstwj swé, nobrž wer sn.xau a cjr:
krro ksxesťanskaU.c N to také dokcizal skutkrm,
nrťxoť do wssecb mčst a kraǧů wwdobytých uwčxřčl
wjru křrsianskau, wssadč ;ixť;owal nowé stolčce
bťsillpské aneb kostely a kleisslrry, wykúzal gťm
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slUssné ba ihogné důchody, a wsse cokolťbylo w
gcho mocč, wwnaklč:dal na oslawenj swaté wjro.
Swě wogsko držel na Uzdě a w káznč, a wsse:
možně hledťl w nčm zakotwťtťabážeň Božj a
nčxbožnost; neboť tam tolťko naležú fe prawč:
szžčlosi, kdcž búzeň Božj srdcem wlúdnr. Yr:
cčbťskUp NodrčgUez zastélwal sčxm osobně aUřad
pastúťský we wogsssě, a tak nrmúlo podporowal
spasitelnú aumysl něxbožného králr. Qstatně byl
krčxlFerdinand lťdUswémU wýborným přjkladem
wssech ctnostj. Zachowáwal wesskeré od cjrkwe
pťedepsané posty š neywťtssj swťdomitostj; nosil
na holém třle kagjcj uch:cho, w podobč kťjže;
kúzal před bogownjkp nositčobraz neposskwrnčné
Nodičky Bošj,d a tjm důwťrU w nčch w gegj
pomoc bUditč, a sčxmpodobný obrúzek na prsjch
nosil; strč:wčl taleé celé nocť nadnodlčtbě, zwlússtč
před bčtwaU, a swú wjtčšstwj nepřčpisowal nťkdú
zmužčlostč a srdnalostč swého wogska aneb wůdců
geho, nobrž pomocč a ochranč Božj, gakož pjfmo
dj: xKůň přčprange se ke dnť bogť, ale Ho:
spodťn dčxwú wjtčžstwj.e (Přjsl. 21, 31.) N
skmečnč přťssla zčxstUpU geho nrgednan rUka
Božj kU pomocť. To sr zwlússrč Ukeizalo, kdnž
rokU 1234 krňlewčč Ylfonš U ReresU š oatnňete
sto mUžčl sedemkrcite silněgssj woǧsko nepřňtelské
proraščl a roleU 1249, w kterémž Frrdčnand
přewewnčho mčsta Swťlly dobyl. Geden nepřei:
telský wůdce, gméneln Yrataf, odchúzege zmčsta
prawťl: že gen člowčk swatý š tak nmlýmx wog:
skrm tale stlnčho a lčdnatého mčsta dobytť lnohl,



Sw. Ferdinanda. 851

a že se mohlo gen š pomocj Púnč Mamům wzjtč.
Dobpw tak mohútného mťsta, w ktrrémž se wee
sskerč: sjla nepřčxtelskú sklčxdala, rozkčxžal bohab.
krčxl, aby fe wssude djky Pčmu BohU wzdéawaly;
sčnn se poraučel do ochrany Nodččky Božj, a
chrč:m Sročllský dal š welikým nčxkladem co
nrynčxdbernťgč zřjdčtč.

Než do boge protč Seoťlle wytéchl, Umřel
mU rč:dce a přjtel neymťlegssj, arcčbčskUp Nodri:
guez, a nedlanho po nčm takéb mčxteř, nčxbožnčl
BerengUela. Geho srdce zkormautčlo se sice nad
smrtj tak milých osob, ale neleleslo. Nčxboženstwj
a wjra Kristowa byly Uxu útčchaU a posilau
w zčxrmUtku tomto, gakož č we uwssrch ostatnjch
strastech, ktrrčkoli ho potfaly, a wjra dčxwala
mU také dostatečnan sjlu, že wsselčké nepoťč:dné
wássně w srdcč swém udUsil, w léesce k BohU
a k blčžnjmu swémU profpjwal, a tak patrnč
dofazowal, že také krčxlmňže swědomčtým ančx:
božným křesťanem kxýtč, a že fe powčnnosti nú:
boženstwj snadno š powčnnostmillwlčxdařr slau:
ččtč daqjl

Noku 1251 chlěl horlčwúp krčxl brannaU
rukau do Yfrčky wtrhnautč, odkuď Šnaňl!elsstj
MaUrowé neywětssj podporu dostéawali, ale nčxhlú
nemoc, kterčažse w krúlkém čase stala nebežpečnaU,
překaščla atlmysl gebo. Z nrmoci grbo se zal
rmautilčwssčcknč, grdčnký kreil byl myslč pokogné
a poraučrl se do wůle Božpj. Wčda, že nemoc
gest nebrzpečnčx, složil pokorně a skranssenč obcxc:
nau žpowčd a pak žcidal o wečeťi Pčmč. Rdnž
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bčsknp Segooeský prowoděn od četného ducho:
wenstwa a dwořanstwa, š welebnaU swčxtostj do
komnaty wessel, wstal nemocný krčxl z postele a
prowaz kolem brdla a krucčsir w rUce, uwrhl
se na podlahn, wece: wQ Pane, gak toho ža:
sl,Ubugť, žc přčchcizjš kr mně? Ty gsi, Pane, ž
leisky kcckmně mnohrm třžssj břemeno Uesl, a ro
gčxbjdný hřjssnjk Učťnilgsem pro trbe? Q nehleď

.prosjm Bože! na to, že sspatné aučty kladu ze
wssrho toho, což gsi mnč swčsxil, a z času, gak
gfem ho wynaložil; ale hlcď grU Ua to, co gsi
ty sixm, a smilug se nake mnau.(( Nn mluwťl
ta a podobnci slowa, ljbal w neyblubssj skrau:
sserstč krucisir, a kleče, přigal welebnau fwčxtost.

Když bylo po sw. přigjmúnj, žehnal krei:
lownč! a wssrm dčtem swúm, a welmť ge na:
pomjnalk bčxžnč Božj. K neystarssjmn fynU
Ylfonsowi prawil mčnxo giné: :OWidjš, synu,
gakě množstwj pokladčx, poddanúch a zrmj tobč
zanechčxwňm, mňš gich che, Uežlč kterýkolč krčxl
křesianský. Hleď, abyš toho wssrbo k dobrému
Užjwal! Buď dobrým a dobčxe konry, mage tolťk
prostředfů k dobrému w rure! Zachowčxšli wsse,
což gsem přikčxžaltobř, bUde mé požrbminj š tebaU,
nczachowúšlč, odstaupj od tebe požehnčxnj Božj.e

Rež sr sw. krčxl še swčtem rozlauččl, po:
těssil ho Bůh nebeským wčděnjm, a tu zwčhna
oččk ncbi čekl: dPčme, ty Udčlilš mi krúlowstwj,
ktrréž gscm neměl, a wětssj slčxwu a moc, než gfem
zaslaUžtl, dalš mi tolik, což se fwaté wůlč twé
ljlxťlcx.Za wsse loto wždňweim kjky a ksčxlowsťwj
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swé tobě odew;dáwúnl, kteréž gfem dle možnosti
rošmnožťl; také dussč swau tobč porančjm.e
Na to prosil wssrch pťjtonmých, qby nlu odpu:
stili, čjm ge byl Urazil, scim také wssem odpau:
sstčl, a wezma hromnčcč w obě ruce, pošwibl fe a
modlťl fe řka: oPane Jrzu Kriste, wnkupťtrli
můg! nah wyssrl gfem z žťwora matky mě, a
Uah nawracngťse wlůno Zemč. Pťigmčdussč mau,
a pro zúsluhy fwatého mnučcnj twého, račiž gi
postawčtč mrzč fwatě slUžrbnjky swě.e TU spn:
stťw ruce, prosil, aby duchowewstwo litanie se
modlilo, a pak :Tč Boha chwécljmeežijalo,
načrž hlawu skloniw, welmi Usseskonal dne 80.
Kwčtna rokU 1252. Zťw byl let ZZ, a ZZ let
panowal. Pochowám bol ro hlawujm kostrle
Seoťllskěm. U gcho hrobu stalč sr mUozj žúžra:
kowé; uačež gra papež Kljmrul x. roku 167.1.
za fwatěho wyhlěxsil.

Nozgjmúnj.

Kdo dokonalý a“swatú žiwot zdcxna Zrmť
wéstč chce, Uesmj staw swúg, kU ktcrčmUž PČU
Bůh ho powolal, anč na okamženj š mpsli a
š očj spausstěti, nrbo tjm grdčné zpňsolxcxmdowj
fe každý, čebo se mčx warowati, naučj se :xo:
wim:osti swé znútť, a seznčx, ǧakau ccsiaU a ga:
kúmi prostřrixko bo cjlr fwélw dosxiluurl, nelxoť

ginak musj žčw lxýti rolnjk a gčnak knjže, ginač
wogěck, ǧinak člowěk dncl!owwj; alr každý mci
wčdčti, co božské a co lidská zčxkony od Učho
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žádagj. Komu mnoho dčxno, od toho bude také
mnoho žčxdúno; :neboť budr Bůh gednobo každé:
ho faudčti podlé cesť geho (Ezech. 18, Zl).) a
nebude zagisté dbútč na osobu žúdného, ani se
ostýchatč wrlčkosič nččj: ncbo malého i welkého

on učinil a gednostegnč pečUge o wssrcky e
(MaUdr 6 8.) Čjm wčtssj gsaU powinnostč,
w leseréž se kdo Uwazal, a čjm che gich gest,
tjm pťjsněassjz nich bude aučsy dčxwati. ))Moc:
nj, prawj alomon, mocnč muky trpčtť budau.ee
(Maudr. 6, 7.) Nenxú:lč člowěk na zemč niko:
ho, gebož bn se strachowak, mčx zagťsté Boha
za saudce, :kterýž bez pťčǧjmčmj osob saudj
wedlé skutfů gednoho každého.c( (j. Petr. 1, 17.)
Nozumj se, že čjmxdůstognčgssj auřad, tjm Uxětssj
odměna, owssem ale gcn tenkrúte, paklč gsme
nade wssjm poleussrnjmi nad wssemč pťekúžkami
swjtěšťwsse powčnnost swého powolešnj swčdo:
mčtč plnili, nrbo ))BUh mocných nezamjta, po:

nčwadž č fam gest mocný, ale nedawčx žirou
býtč bezbožným Uposlrchnanlč alea budaulč ho
ctjtč, sirawj dny swě w dobrém a léta swa w
slúwě.e (Job. 86, 5, 11.) N prosož, ktrťjleoli
gčným ǧste pťcdstawenť, stčale na pamětč mčxgte,
že pčxnem wassjm grst Bůh wssewčdaucj a wssady
přjsomný, neboť :Okaždú dusse mocnostem wyšssjm
poddana geste (ij 18 1.) Buď si ale kdo
kolť: nezapomjnry, že krestanem gpl, a že gsi se
co křesťan wůdcč fwému, Pčxnu Kristu, od kte:
rébož č gméno swé mčxš, za bogownjka zasljbťl,
gessso gsi na křtu swatém pod korauhew geho
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wstanpťl a na še„ákongrho přčsúbl, auďúbsa č pompn
gcxho se odřrkl. Nozwažng si mrdlc, zdali gsi
dle Uččnčné přjsahy, dle zňleonů přťgalých a dle
gména swého žiw byl, aneb ždali gsi přjfabU
nrerssil, koranhrw Ksistowu neopustčla w slnžbU
ďábla newstaUpil? Shledčxš:li, že gsi poklesl a
slťb swůg erssil: Udeť se kagjcně w prsa a
woley kU KrčstU, wůdci swémU, aby se nad te:
baU fmilowal, aby ti odestčl wrtkawost ax.nr:
wěrnost, a opčt pod korauhew swan tě pťigal,
a hlrď, abyš pak šmužťle a srdnatě boǧomal,
gako prawý bogownjk Kristůw protč tčlrsnosti,
protč swětU a protť ďč:blu, a grssto kťefťanrm
gsi, nčcsledugKrista, Boha swého. Renoš gméno
loto na darmo, ale chowey se podlé obsabU ge:
ho, činč skUtky křesťana bodné. dPracUg gako
dobrý rytjř Krťsta Ježjsse,e: (ll. Tint. 2, Z.)
a přťpomjney si, že kdnž bogomnjk swětský pro
U:arnaU slein a pro mrzkau laupež žiwot w
nebezrxrčrnsřwj wodciwň, žr bogownjkll Kristo:
wU zaslnssno, aby zčckony a wůli swébo wů:
dce swatě zachoweiwal, grnž dj, že xgho grho
slaoké gest. Pakli km kdn mysl twčc w bogi
klesala, pakli by zčcpaš přjliš tuhý byl, a Uakli
boš ranami Ubil fobč ani rady anč pomoci ne:
wčd.ěl: gdč k cjrkwč fwaté, w grgj rUce složil
Krisiuš, wčldce twůg, pro blabo bogownjků
swých,prameny mčlosti newowčxžitrlné. K cjrkwi
gdť, prawjm, a ona tě před aUkladU ncpřeitelský:
mi wwstřjhú, nad nrpřňlely tě sszčžčti naUčj, a
srdce klésagjcj opčl žmužj. K cjrkwi ǧdč, a cjr:
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kew wyléčj swútostnxi rňny dusse twé a cboro:
bU srdce Užřrawj; w swaitostech nagdrš fle a
wytrwúnj, w swcitostechkonečnčl odpusssčňj wssech
poklésků a probrcssfů, krrrýchž gsi sr byl w bogi
dopUstčl Modlč sr k BobU a whslussj tě.

Gedenkaždý, w klerém rowolanj powolan
gest, w tom zustawey (l Kor. 7 0)

QdsiUp od zlébo a ččň dobré,2 a tak pře:
býwry na Uxťkywčků. (Žalm 36 9.7)

Wydry počrt z wladařstwj swébo. (LUk.
16,20

Prosim xwúš, abhste hodnč chodili w po:
wolčxnj, klerýmž powolěmčqste. (Efrš. ú, 1.)

Wěrnx)ť grst ten, ktcrýž powolal wciŽ, kte,
rýmž také Uččnj to. (j. Thršše Z, 24.)

Wčrnýť grst Biřť,x, skrze Učbo powolčmč gstc
k účastrnstwj Syna Geho Jržjsse Krista, Pcina
nassebo. (j. Kor. 1, 9.)

Mocenť gest Bůh, wssrlikaU mčlost hognau
Uččnčti w wúš, abhste we wssem wždycky wssr:
lčkaU dostatečnost magjce, rošmčchali se fe wsse:
likěmu skUlkUdobrémn. (U. Kor. 9, 8.)

Modlitba.

O Pane Božr, Qtče můg! ach, kolťkrě:te
gsem byl nrtrpělčwú w powolňnj swém, w kle:
réžéTyŽ mnr, doťxrotčwý Qtče, postawčtč rčxčťl,
a kolčkrúte gsrm Upjral š Zňwťstčwanmnslj šrafy
na staw lxlc“žnjboswého. anj robo srdrčxně OU
kčmx a 8 mťlostj TwaU brru před sebe, w sta
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wu swém býti ode dnesska trpčlčwý a fpokogený.
Raťčž, prosjm, gen powinnostč powolňnj mého
do srdce mi napsatč a tU mčlost mi propůgč,
abych gako wěrný bogownjk nrtolčko szžile
wytrwal na mjstč, na kteréž si mne postawčl,
ale i wssecky powčnnostč křesťanského bogownjka
swčdomčtč plnčl a zachowúwal. Skrze Krčsta
Ježjsse Pana nasseho, genž š Otccm a š DU:
chem swatým žiw gest a pamxge na wěky wě:
kůw. Nmen

Na dnessnj den připadá takr swátek: W Řjmě sw Fex
lisc pa:xežca mučedmka W anribnď w Sardmlt fw mUce
dnjku Gabma a Krťsnula W Nntťochiisw Sjka a Palatma,
muccdnij W Raxocnněsw Elapcrancia, bilkupa W Papňč
sw Ynastasia dčssupa W Césarej Kappadocke sw Basilm a
Emmelle rodččůsw Basilla welkeho, a m g lw

31.
7
Ziwot slo. Petronillh,

pannp.

Gak z nřkterhch mjst pjsma sw. wyswjtč:
(Mr. 8, 14. Mr. 1, 80. LUk. 4, 88.) byl
sw. aposslol Petr ženatý. Od té doby, co ho Krč:
stUš Pčm za Učednjka swého powolal, byl gak nčk:
teřj swatj otcowé ugčssťugj, w Ustawččné čistotě
žťw. Geho manželka, gménem Perpetua, gak swč:
dčj sw. Kljment Ylerandrčnský, Umřela prý smrtj
mučednjckau. Swalý Petr sč:m gč k smrtč pťč:
Urawowal a sjly dodawal Sw Petronťlla, o
kteréž tuto mlUwčtč budeme byla prý dcerau
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tčcbto fwatých manželů gak něktrťj qussťUgj,
ginj alr wyprawugj, žr bola Urozrna a sslrchesnú
Řjmanka, a sw Prtra dceraU byla toliko smy:
slU dUchownjm, protožr od nřho byla wjre
Kristowé wyUčrnaa křlrm swatým obmpcú kte
ražto domněnlea mnohem podstatnčgssj a pra:
wdiwčgssj býlč se zda, nrž ona prwnj BUď
tomU gakkoli, pamatka fw. Prlronťllw bnla w
cjrkwč od nrydúwnčgssjch časú welmč slawnčl,
tak že od pradawna na draze Nrdealčnské po:
hťebisstč a kostel pod gegjm gménrm fr založil
a U wrlťké wažnosti byl

Prtronilla byla wrlmč bobabognčx a nr:
wčnna, a pťč tom i dle tčla krčlfnci. Gednak
abn krcisa a sljčnost tčlesnčx nrbyla dUssi grgj
na sskodU, pa grdnak abh se che w trpčliwosti
cwččťla a očistčla i od nrymrnssj sskwrnn, srslal
na ni Bčch nemoc mnol,doleraU. Bobabognň djw:
ka snússela wsse, čjmkoli gč Pcin Bůh nawsstj:
witi rcičil, trpřlťwč a wdččnč, a nepťeila si nčn

čehož ginčho, nrž pro Krista Ježjssr, grmuž sr
byla tělem, dussj šasljbila,mnoho lrpčti Nčkte:
kj křesťanéwldauce, že sw. Prlr mnoho žažra
ků ččnja ncmocné lolťko stjnrm Uzdrawuge, po:
zastawowali sr pončkUd nad tjm, žr Ubohau
PetronťllU tak dčano nrmocnaU neUzdrangr.
J těrzali se ho gcdenkrútr, kterčx by toho bola
přjččna? Načcž sw. Prlr odpowčdčl: že gj tobo
polťebj gest, aby nrmocna byla; nemoc gest lr
krm pro dussi grgj, Urboťhoaj rany a od mnoha
zlrho gi zachraňuge Či pochybUgcte, ždali ona
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také we gměnn Krčsta Ježjsse Uzdrawstč se může?
To domluwiw prawil k choré: dWe gménn Jr:
žjsse wstaň a posluhug nčmt!(( N sw. Pelronilla
wstala, crlci zdrčxwa, a poslnhowala Prlrowč a
wssem, ktrťjž byli š njm pťi stole, a gakž gčm
odslaužila, wrčxtila sr opčt na pornčenj Pclrowo
nemocnei na lože. m theťjž se bogj Péma,
UebudaU newčřjrj slowu geho: a kteťjž mčlugj
ho, zachowagj cestu gcho. Ktrťjž se bogj Pňna,
dotazowati fe bUdaU na ty wčci, kteréž dobro:
ljbezné gsau gemU, ostřjhagj pťikňzan geho a
trpčxliwost mjli bUdaU až do wzezťenj grho.e
(Sčrache), 18, 19, 21.)

Po nčkterém časc nawsstjwťl gi Bůh opťt
milosrdrnstwjm fwým, a nawrútčl gj plné zdra:
wj, a šr zdrawjm i slččnost tčlrsnaU. Qd té
doby slaužťla sw. panna PúnU BohU š mno:
hrm wčtssj horlčwostj. Geǧj wjra utwrdila fe
tak welice, že na gegj orodowňnj mnozj choťj
zčxzračnč scxUzdrawowali.

Powčst o sličnosti a frafe swaté panny
Petronilly ro;ncsla fe po celěm Řjmč, a mnozj
mladrnri krasau gcgj gatj, Uchaželč se o rukU
geǧj a za manžrlkn poǧmautč gč chtčlč. Mezi
nimi byl taleě gakýsi Flakkuš, muž Urozrný a
bohatý. Ten přissel ǧedenkrúte kswaté pannč
a žčxdal gť o rnku. S njm ssrl zčxstup ozbro:
grncú, nrboť mčl aumysl neisilnč fwataU pamm
do swého domU odwésti, kdyby po dobrém gjti
ncchtčxla. TU wrce kněmU Petrončjla: xProč
pťichčxzjš ozbrogcn k djwcr bezbranné? Wždyť
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srdce ranenské nedobýwú se meči a pohrůžkamť.
Zúdaš:li mne mjtč za manželkU, dey mč tčč dny
na rozmysslenaU, a pak posslč ke mnč Urozené
panny a panj, ať mne dowrdaU slawnč do
domU twého tak, gak se na staw twůg slUssj.a:
ijčla fe ta odpowěd Flakkowč, a nawrčxtiw fe
domů š weseljm, dčlal welké přjprawy knastň:
roagjcij sňatkU. Swatěc Pctrončlla, kterčxžod
dúwna čťstotU fwaU KrťstU Pč:ml byla zasljbč:
la, postťla se a modlčla fe po celý ten čaš, žčx:
dagjc š nrywětssj skraussenostj, aby ǧč Bůh
wsseho nebezpečenstwj šbawťti a ččstaU a ncpo:
sskwrnčnaU ksobě powolati rúččl. Třctjho dne
anssrjwsl gi knřz, bohaboǧný Nčfodemuš, četl
mssi fwatau a welebnaU fwútost gj podal. Ll když
pťiǧala tělo Púnč položila fe na lože a ččstaU
a newčnnau dUssi swau wypUstťla. Sotwa že
Uanla w PúnU, psxisselzčxstUp,panen wěncč ozdo:
bených, nalrzly wssak PetronillU mrtwaU. FlakkUš
gj nynj wystrogčl slawný pohťeb mzsto sňatku.

Nozgjmúnj.

Blažený člowěk, kterýž nemoc a chorobu
trpělťwč snússj, a kpolepssenj a k zdokonalenj
swémU gj Užjwč:, gako gsme na sw. Petronille
wťděli. Bůh nemú žčxdného zaljbenj na nassem
utrpenj, neboť gest otcem nassjm nrydobrotlš
roěǧssjm, a tolčko nasse spasenj wohledúwň. Pro
sUasenj nasse č Syna swěho wodal na smrt a
skrze ústa proroka swého se túže: ))Co gest, ge:
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ssto gscm che Uťčnťtčměl winici fwé, a neuťi:
nčl gsem gj?e (Jsal 5, 4) Když tedy Bůh
zaljbenj w nassem Utrpenj nrmá proč tedy stjhú
náš nrmocmi a chorobau? tač mluwj geden
aneb druhý Na to djm: prolo, abyš pomocj
neduhu žčwot swůg naprawil a polepssil, aneb
w ctnostrch křesťanskýchche se zdokonalil. Wč:
djš, mnohý člowčknewzpomene na Péma Boha
celý ěaš; geho geoiná sřarost gesť, kteraf by
zbožj swč rozmnožčl GemU sr zda, že kdyby
chwjlkU Panu Boho zaswčlčl že celé hosoodačx
stwj se gemU rozfota; gčný zaš na nic giného
nemyslj, nrž gen nae samé radowěcnky a na
samé wyraženj: a pro famau radosř a weselj
nepompslj, že člowčk k něčemU gťnému stwořen
gest, než gen pro pauhý smjch; a třrtj zaŽ
wňlj se od mladosti swé w hřjssjch a tak se
chowň, gakobh ani nebe anť pekla nebylo. Když
ale tacj lčdé nemocj skljčrni na lože klesagj, a
choroba gegčch dlauho trwčx, tU se gčm pozne:
nčxhla otewjrú mošek, nčmé swčxdomj počne se
ozý:oati, adessi se zaswčtne,atu teprw gdaU
do sebe a tlukau se w prsa, řkaUce: ))Pane,
teď wjm, žr gsi, a žr fe o mne starčlš, prolť tobě
hřessčl gsem, bUď mčlostiw mně hťjssnému! Ne:
zaslub gč, abyš mne Uzdrawil, neboť gsa ždrěcw,
nesla il gsem tobč, ale slaužčl gsrm mamonč,
swčtU, tčlesnostč č ďúblu, alr zasluhugl, abyš
mnr bolestmč stjhal; ale chcešlč, můžrš mnc
uzdrawitt, abych pončkuď hrjchy fwé mohl na
prawčlč. Chreš:lč ale mnc déle na postrl pau:
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tati: UUže, stanťž se wůle Twú! Pieigmi ale,
prosjm, dolestč mé za pokčxnj za spňchané hřjchy,
ano, rožmnož bolesii mé, ale rozmnož také tr:
pčliwost maU, abhch sc nrstalmalomyslným, ale
w bolestech ljbal rUkUTwaU, kteraž mne k po:
Znanj sebesmnébo přiwedla (( Wčdjš, bratťe milý,
to gest ta hlawnj přjččna, pro kteraU Bůh Ua
nč:š Uemoci sesjlň, chce totiž nčxš naprawiti a
fpasiti. Y protož nerrptey Uikdč: proti PčmU
Bohu, pakli tč Uemocj nawsstjwčl, a Uždrawitť
tč wčxhčx, nébrž ljbew gcho otrowskaU rUku, a
oslang geho milofrdnau dobrotčwost. QbčtUg
mU bolrsti, kteréž gsi fnad Uepoťúdným žiwoby:
tjm sčxm fobě žpůsobil; občtUg mU swé bolesti
Ua žadostUččněnj geho swaté fprawedlnosti, a bUď
pamčtliw, že bUdeš mjtč welikaU zúslUhU, když
fe auplnč do grho swalé wůle odewšdaš Prede:
wssjm ale hleď abyš swčdomj fwc očistil: nrboť
erjš ani dnc ani hodinh, kdy Ua saUd bUdeš
powolcm; Užjwcy swatostj, kteréž KristUŽ Pan
k spasenj nassemU Ustanowčl, a Uelemlg takč še
kusseUým lékařem se poraditi o tčlesné Uzdra:
wenj. Drž sekťjžc Pěmč, a křjž bude ti Uesmjr:
Uým žiskem zde časnť a tam wčxčnč.

Nemoc tčžleú stťjzliwau činj dUssi.
Kdož hřessj před obličegem toho, kterýž

geg UčiUil Upadne w rUce lékaři
Pťed Urduhem, (prwé nežliťxyse rozstonal)

poniž se a w čaš nemocč, Ukaž obracenj swě.
(Sťrach31,2.18.;18, 21)

SyUU, w swé nemocč nepohrdey sam sebaU
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ale modli sr Pciml a onť Uzdrawj tě. derať
se od hťjchů a zpraw rUcr a od wsselčkého hťjchu
oččssťsrdre fwé. (Sčrach 38, 9. 10.)

Ctč léfaře pro potřebu, nebo igcg stwořil
Neywnšssj. Qd Boba zagisté gest wsseliké lékař:
stwj. Tčmi wčcmi Ulrwj bolestč ten, klerýž hogj.
(Sčrach 88, 12. 7.)

Modlčtba.

Neymilostčwěgssj Ježjssč! Tobě se odewzdée:
wčlm i pokUd gsem šdrčxw, i kdwbyš nemocj
mne nawssljwčtč rciččl. Uččň še mnaU dle do:
broljbezné wůle swé. To gediné prosjm, abyš mi
milost rrpčlťwostť propůgččlč, a do swaté wůle
Twé dokonale odewzdčxwati se naUčil, tak aby
Uemoc mč slaužčla k oslawenj swatébo gména
Twého ak naprawenj žiwota mého. Tobč nechť
žčw gfem a trpjm i Umjrňm. Ymrn.

Dneš sc pčipomjná také swátek: W Yquťleji sw. muče:
dnjků: Kancla, Kancňana a Kancianillh, wlastnjch bratřj. W
TUrrŽdUšwSardtnjtsw. Krescencicina, mučcdnjka. W Komanu
w Ppntu sw. Hcrmiq„wogáka, mUčedekq. Wc Beroně sw.
Wuplclna,onkupa. WRxmě sw.Pascharsa, jahna, am.g.sw.

umaddmščšeeemn



Ben

Wbaalj

žiwotů Swatých w mčsjrč kwětml.

Slr.

1. Žiwot sw. Filipa, aposstola . o. . . . 492
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sw. Jakuba menssjho, shna Ylfěowa . 499
sw. Sčǧmunda, krčxťe . . . . . 437
sw. thanasia,patriar.chrmldrinstěho 443
Nalezenj sw. křjže . . . . . . 456
sw. Floriana . . . . . . . . 465
sw. Monikp, wdowy . . . . . 471
sw. Ǧodeharda, aneb Gotthearda . 484
sw. Jana Damascenského . . . . 496
sw. Stanislawa, bifknpa a muč. . . 596
fw. Yǧathia, sernjka, Marima knčze 590
sw. Řehoře Nazčanského . . . . 531
sw. Ǧordiana, muč. . . . . . . 547
sw. Jsidora, rolnjka . . a . . . 554
sw.Mamerta, biskupa we Francauzjch 563
sw. Ynshima, kněze a towachsse muč. 569
sw. Pankracřa, muč. . . . . . 579
sw. Seroacia, biskupa Tanǧerského . 584
sw. Jana mlčeliwého . . g . . 589

sw. Bonifacča, muč. . . . : . . 602
sw. Hilara, opara Galeatenskél)o . 616
sw. Dhmpnh, pannh a muč. . . . 616
sw. Jana Nepomuckého. . . . . 699
sw.Torpesa . . . . . . . .644

37
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17. Ziwot fw. Paschala Baolona, pasě:ka. . 346
18. o sw. Wenantia . . . . . . . . 6 0
e n sw. Tdeodota Nnrýranského aswatých

pannen Tekusy, Bllerandrh, KlaUdče
Fainh, Cufrasie, Matronp, Julirth neb
Julie. . . . . . . . . . 660

19. n sw. Célestina, papeže . . . . . 680
x n fweJda . . . . . . . . .688

90. : sw.Bernardina Sienstého,Frantisskána 710
21. : sw. Felčre . . . . . . . . . 718
22. 7 sw. JUlie, pamlh a mUč. . . . . 783
23. : fw. Drsiderča, bčskupa nmč. . . . 742
7 : sw. GUiberta aneb Wiberta . . . 748

24. : sw. Johamlp . . . . . . : . 755
: : sw. Donaciana aNoǧaciana, bratřj, . 759

95. : sw. Urbana, papeže a mUč. . . . 765
26. x fw. Filipa Nerehského . . e x 775
27. u sw.aMarie Magdalenp Pacci . . , 798
28. : sw. Germana, biskUpaPařjžského . 823
29. : sw. Ma:imina, biskupa Treďirského . 884

a : sw. Cyrilla, pacholjka . . . . . 840
30. : sw. Ferdinanda, lerňle Špaňhelského . 845
31. : sw. Petronillp, pannh . g . . . 881


