ščedrn.
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l. Ziwot fwatého Fnlgencia,
ďiskupa thspenskšho (ef r. 533).

W

pčxero;kossnhchrragčnčxchsewernj Afrčkp ;kwecala

přemčlostně wjra

erťstowa

dixjwe nrš Mahome:

tčmskč powěrh gč pohnbilp;
neboť slowh č skUtkp
gi w;dčláwalč UlUšowč, kterč?š wssjm práwem k
Ueysslechcměgssjmslnssj počjtati,
gakoš gfaU bpli:

fw. Chprččm, bčsinp Karthaginexlský, fw. Mhana:
siltš, patrťarcha

thponrnský
fchjm

Alrrandrčnsleý, fro. AngUstčn biskUp

a mnoho gčm)ch. K dnchownjm těmto

přčpočjstč lše takč fw. FUlgeUcia,

thfpcnskčho,
bogného.

mUže Uad mer

bčskUpa

sslechetnčhoa boha:

Fnlgrnrinš Uarodil fe l. Pčmě 468 w Ta:
leptč, mčxstěfewrrnj Yfrčkp. Geho rodičowř, KlaU:

dčllcša MarlČaUa, bhli sice rodem slaij,
ale přč
wpdobytj Yfrčkp od Wandalů štratčwssr znamenč:
taU čási statkůw fwých poněknd fchndlč; šato wssak
bplč tjm bohatssj na wer a ctnostč křefťanskč. Po
fmrtč KlaUdča přew;ala owdowčlá Marčana wpchm

wánj djtrk fwhch. Bášcň Bošj a wjra Krčstowa bhlp
při tom Uábošnč wdowě základem, wzdělánj pak
ro,;nmn a sslechtčnj srdre Uepfwětčgssjm cjlem. Z
žehnal Hospodčn Upřjmnčmn fnašenj gegjmn, a Fnl:
genriUď od pťčrou;enostčUadáU gfa Urwssednjmč dary
Žiwotowč Swati:ch. lj
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dUsse, gak bč:žnj Božj tak i wsselčkým fwětsleým Umě:

njm profpjwal, zwlásstť ale w ga;hkU řeckem wp:
nčkal. deš poněkUd do let dofpělegssjchpřissel, Ugal
na žcidost ntáteře Mariany zpráwU statků otcowských.
Bržo pak tU geho fchopnost, geho opatrnost we wssem
gednánj, gakož č geho kU poddam)m laskawost bez
slabosti, a wldeá přjsnost be; krntostč na slowo fe
bralh, a powčxsto něm roznrsla fe wňkol, tak še FUl:
genciUš w krátkěm čase, ačkoliw gesstč wrlmi mlad,
stal se ředčtrlem a ;práwrrm zrmských poplatkůw a
danj. lednčmU wssak a ke wssem laskawřmU FUl:
genrčowi bržo fe žnechUtčl aUřad, š Ujmž tolikerč

erUtosii fpogenp gfaU, a ktrrýš nr;iejdka i k Ur:
pUtnčmU gednánj a hrdlowánj š blčšnjm podnětu
zawdáwč:. Protoš pohrdm:w swětrm, obrátšl se
wssrcrk k BohU, a žiwot bohabogný započal. Ctenj
pjfrm fwatých a modlčtba stala se mU šaměstknčmjm
nepmilegssjm, ansstčwowcinj klcissterů,abp se ď špů:
sobrm žiwota řcholnjků fežnámil, bhlo mU zábawaU
Urpro;kossnťgssj. Wčda pak, že mUšowč, kteřj se
bpli swčta odřrkli, ro;kossj fwčtslých owssem Uepo:
žjwagj, šato ale takě šádných mr;Utostj fwětských
nrokanssegjn a že tč, kdož w zdržrxllčwostč žčgj, zá:
wčstnjků žcidm)ch se nrbogj; anobrš že sebe wespolek
Upřjmně milngj, a o šachowálxj fwě čistotp tělrsně

i dllchownj pečUgj: šaplamll newpflownaU taUhaU
po

sallkronlnčm

a ode wsseho fwťtsleěho obrowčmj

wšdálenřm žiwobptj. „Proč,“ tášciwal fe w hoř:
kosti frdce fwčho, „proč medle lopotjme fe marně
a brše wssj naděgc bUdach odplatp pro tento swčt?
Co Uám bjdný tento fwět můše wrlikčho dáti? .Žč::
dúmelč rozkossj, oč wětssj mej

radost býti těch, kteřj
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swědomj magj ččstč a pokognč, gčmš žádnč hrdlo:
wánj nehrožj, kteřjš se Uebogj Uččehož krom hřjchU,
a nic ginčxho UeččUj, leč to, čjmž bh fe BohU za:
ljbilč; žčgjre pokogUě a střjdmě, we wssj pokoře a
fwornosti? NUše, proč medle Uenásledllgeme těchto
mUšů, proč chedUáme dle přjkladú gegčch?“
Dřjwe wssak Uešli taUhU tUto frdre fwč!ho w
slUcek Uwodčl, U;Ual ša dobrč, silll fwall a peonst
fwě wůle škanssetč, a Ua tťchost bUdachho žiwota
se přčprawowatč, abh fe ro Učro nrnwá,;al, feč bp
pošděgč bx)ti Uemohl. TU po;UeUahla dal whhost
gedUě radosti po druhe, gedUomU pohodlj po drU:
hem; chraUřl fe wsseho towachšstwa, postil se, mo:
dlčl fe, bdčl, a ačkolčw grsstě w aUradě stal giž
sioro wrdl ščwot řeholnickd). WssčckUčthámj dčwili
se těto ;mčxUě, gchč au;kostliwostč fwědomj, drUžj
malompslnosti to přčpis:lgjrc. FlllgeUrčUď alr kochal
fe w milostč Bošj, a koUečUčo maonsti bdečho
swěta aUplUě fe přeswědččw, gčš Uedlrl wjre, ale
odťekUUw fe aUřadU a důstogenstwj swčho, mage
let aď 23, do klásstera wstanpťtč pewnč U febe
Uzawřel.
Toho čan rtihodUý bčskUpFaUstUď, od HU:
Uerika WaUdalskčxho krále pro wp;náwáUj prawe
wjrp zbčskUpskš stolčre wphnaUý, w Bh;aceUě fobě
wzdťlal klásster, w Uěmš ď mUohHmi gčUHmčfwatý
žiwot weda, daleko ssčroko w dobr“c powěstč stčxl.
Sem se odebral takč FUlgrnciUď, fUažUěprofe, abp
přčgat bhl. FaUstUď pohlrdna na gčnocha, kterýž
w roškossech fwětskpch pofUd žčwot swůg trawil
Uechtělslowům geho wěřčti, anobr; po;dwčhna hlan,
karawě k UěmUmlnwil ťka: „Proč fe přctwařUgeš,
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spmr, a pročz eoho fe radUgeš, že sllršrbnjkyBožj
oklamatč l;e? Ty chreš řeholnjkem ďptč? Coš gsi
gj; UakloUUost k ro;mařilostem fwčtskhm odlo;čl?
Což mhsljš, že ti tak fnadno bUde sprosie a nechutnř

sirawh pošjwatč, a hrUbl)m ranchem se odjwati?
Wrať se, a hled, ať dřjwe ro;maixčlost překonaš,
pak tť sUad Uwěřjm, še swěta odrjcč fe chreš čmU:
žeš.“
GčUoch ale, pokorUč ljbage rUkll bčskllpowU,

profrbnč odpowědčl: „Qtče rtčhodný! Hofpodčn, kte:
rýž Umě wůlť dal, Zagistč takč silh ksetrwánj po:
přege. Powol grn, abhch sslčpěgj twých Uásledo:
watč

Uwhl,

a otcxwixčmUě brňnh

kťňsstrrnj.

DoF

pomo; mť k obrowánj swatčxnm, a přigmč mne me;i
Učcdlnjkh swč; Ueboť Bňh wi, Ua gakH Způsob mUe
hixjchůw m!)ch šprostj.“
Slyssr tpto řeěč stařeček

bťskup, podiwil se pewnč mhsli horliwčho mladjka,
a konečUěgeg pixťgal. „Zústaniš U Uáš mladij!“
dološčl, „dokUd fe ti ljbj, a br;o r;kUsiMe,šdali skntky
twč se frownáwagj c?e slowh twýmčd“

Powčst,

že FUlgenrťUď do zákona wstmlpil,

rošnesla fe w krcitkčm čafe me,;i grho šnám:)mč,
z Učcbž gednč grg z toho karalč, grdUč ale, rdjre
fe Uad přrstupkh swhmi, Uaslcdowali přjkladU geho

deš

pak i mateř geho Marťana fe bpla dowčděla,

že shn gcgj FUlgeUeiUš, opUstiw statkh swř rchol:
Ujkem se stal, a že mošno Ueni, aUmysl gcho ;wp:
klatč; i hned ke klasstern bč;rla Uařjkagjr a trpkymi
slowp od FaUsta bčsknpa žadagjr, abh matre fhna,

a podporU a ntčxchUwdowě anratil

WidaUr

pak še bistUpa k žadostč swč! Uaklonťti nemňše,
chodjwala často kU branam klassternjm Upčnliwpm

hlasem FUlgeUrča wolagjc, abh fe knj nawracil
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FUlgenriUď pak slpsse mciteř, ana kwjlj a hořekUge,
zkormantil fe w frdrč swčm, Ueboť gč srdeěně mi:
lowal; alc milostj Boť.j fjlen, přemohl pixťro;cUaU
láskU a nčxkloUUost. J j;ůsial w zcikoně, gedině o
to pečUje, abp denně wjre profpjwal cšltostj a do:

konalostj, pamětliw gfa slow Pcině: „Zcidný, kdok
wstáhUa rukU fwall kpthU ohljdá fe Ua;pět, Uexnj
fpůsobm) k králowstwj Bošjmn.“ (LUk. 9, 62).
W tom čafe powstali proti katoljkům Yrčánsstj
kacjři, kteřjBošstwj Krista Pciua popjrali.
Dčwci
gegich ;Určwost stjhala ge těmčř od gednoho koUce
k drlchčxmn. Faustuš a Fulgencťnš hledalč aUto:
čisstě w grdnom blj;kěm klcisslcře, pod Zpráwalt

Felira opata stogjrjm.

Swath

nmš tento přčgal

hostp fwř wljdně a laskawě, a ;Uamenage, šrbh
FUlgencčUš nrgeU nlnš byl swat!) alr i whfoce
Učenh, šádal ho, abh řcholnjkp těhoš klásstera w

bci;ni a mandrosti Bošj thčowal.

Nrdlanho

wssak na to wálečm)ux wpčxdrm Numidstých ť odtnd
wppU;rUi bylč. Gsauce Ua aměkn padli w rllre
Aricinskěnm kUě;i, Frlir Ua;waUčme, kterx) fwatč!
tPto mnše, zwlcisstě ale Fnlgenria, tč!měř Ua fmrt
Ubitč dat. J raděUo Flllgrncjowi, abh Ucsslcxchet:
Ušho a Ukrlltuěho kUě;e pixcd fand pohnal k bisklt:
powi Ariúnskčlxlxl, a Ua potrrstáUj geho sťcil; on
ale odpowěděl: „NrslUssj na kixefťana, dokUd šiw

gest, pomstp wphledciwati; nrboť Bohll to přinálešj,
abh slušebnskňw swých fr ngal.
uLl byť i Ua mč
dolehcinj onen kně; pro Uě:silj a ncfslcchrtnost fwaU
dle zaslonšexUjpotrrstcin ťxhl, ;dalibhch se gci pak ne:

zbawťl ;cislnhp za trpěliwost fwan? Zdali bh fe
množj nrhorssili, widaure, an katoljk a k tomU
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řeholnjk před arččmsk:)m bčsknprm Ua faUdU stogj?

Mp pak radowati se máme, že gfme hodni Učinčni
pro gmřno Ješjssowo pohaněnj trpětč.“
Nrmage Upnj FUlgeUriUď nikde stčxlčho útnlkU
a přrd Uátiskp Nriánůw nikde gist Urgsa; Umjnil
si do Egypta se odeťdrati, a tamto we fpolečUosti
řeholnjkú tUhaU káznj a wrlikaU fwatostj gčš ode
dáan
powěstm)ch, BohU faUkromně a w tčchosti
sianščtč. Loťn, na ktrrč fe k žcidoUrij cjli dostati
chtčl, plaUla podlř Sirčlie, a w Spraknfách zakot:

wila.

Tř přjlrščtosti ponščl FUlgeUcinš kansstj:

wenj fw. EUlalča, toho města biskUpa, mUě.r Ue:
aUhoUUostj žiwota a sstčxdrotan wěhlafnřho. GemU
fwčřťl takč aumpsl swůg a fnažně o dobraU radU
ho prosil. EUlalčUš wčda o rou;epřjch, ktrrč! Egppsstj

řeholnjcč ď bčskxlpemfw!)m, fwat. Prtrem erlan:
drčnsk:)m, stranh wjrh nmgj, zra;owal mU w tč!
wčci, a abp fe w Urbe;pečrnstwj ťdlndUnransstěl,
fnažně napomjnal. FUlgeUriUď trdp Uposlrchna radp
šůstal U fwat. bčsknpa, gfa po Uěgak:) ěaš Uegen
hostcm, alr i swědkem fwatěho grl,xo obrowánj.

S gara eornhčhorokUna to pUtowal do Řjma,
abp U hrobU fwat:)ch aposstolůrp, Petra a Pawla,

fwau pobošnost wpkonal. W ijě

fe práwč ko:

nalp kr rti krcilr Throdorčka Urwjdanč a Ueslx)chanř

siawnosti. Z wťšdato Fnlgencinš, šwolal: „Jestlčše
pozemský tento ij
takowan slciwaU se leskrte, gak
asi Uebesiý JrrUfaťem stkwjti fe mufj?
A proťa:
zugrlč fe gčž zde člowčku tělefnřmU takowá čest, gaká

sláwa pak asi swat:)m gest přčprawena, kteřj po
ste;ce prawdp a ctnosti chodj!“

Lěta Pc“mě 500 anrátil

fe fw. FUlgenriUď
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opťt z panti swe do Yfriky, a w Bp;areně klasster
wpstawěl k čemn; mU Silderillš, gčsipbohath pan,

některa
darowal
Powěst
o gaehoUčenostč,a
swatem role
obrowan,
br;o se
rožnesla,a
geho neljčena
pokora jakož č welika k lidem wljdnost přčlákala
scm mnoho šnamenčcých mnšňw, kteřj fe pod geho
zprciwaU w bohabognosti zdokanlčtč chcťlč. Swatý

FaUstnš,

obáwage fe, aby snad FUlgenrčUš opět

gčnam se neodebral, wyfwětčl gcxg na kněžstwj a
tjm způfobem grg na swč bčfknpstwj Uwčx„;al. A
skntečnč mnohč: mjsta iádala Fulgcxnrča ;a bčskUpa
mjtť; on pak, gfa ducha siromn“čho a pokornřho,
wšdy se tčto dústogUosti wyhpbal; ať. pak rokU 508
RUfpensstj geg práwě po dokonaUš prúrč se mo:
dljrjho z Uenadánj přepadlč, a na biskUpsiwi ;Ua:
menčtčho města RUfph pofwěcčcč dalč.
W těto
wssak důstognosti ne;měnil FUlgcnrčUš sprostnostč

a pokorh fwč, anobrž tjm che

se fnažil,

Uepmenssjm a stcitč se sinščbnjkem wssech.

býti

Wedl:li

giš prwč žčwot wetmč tcthý, wrdl Upnj nmohem
tnšssj. Za lože mU bx)wala holá země, Za pokrm
zeliny a woda za Učxpog. Pau;e w čaš nemoci
poušjwal trochU wjna; postp geho b:)waly častč a
dlaUhě, sanj krátkč. Gfa we dne záležčtostmč rjr:

kewnjmi zaneprcišdnčn; nastawowal noc ke čter a
stlcidánj Ušitečných fpifůw, a prodlxlšowal gť w mo:
dlicbč a swatčxn ro;gjmánj. Takowýto šiwot ;jskal
FUlgeUriowi wssecka srdce, tak že nrgen katoljrč, ale
č famč karjřč ď důwěrnostj a Uctiwostj k nčmn se

chowali.
Nebplo wssak swat. Fulgenciowi popřčmo, w
pokogi na biskUpskestoliri trwati.
Neboť Trasi:
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UUlUd, ariánský krč:l Wandalůw, whdal zč:kon, dle
Uěhoš se katoljkům přssně zapowjdalo, bUdaUrně
bisknpy Ustanowowatč. Katoljri Uahljžcgjre, že tento
ro;kaz ginam Uečelj, leč kU zkci;e rjrkwe, wždor
krcilowsiě šč:powědi bisknph si Ustanowowalč, wjre
poslanchagjrc Boha Ueš lidj.„ Gelikož scim fwatý

FnlgencčUš wyswěrrn byl proťi tonm roška;n, meel
takř oU, a š Ujm 60 gixchch bisknpňw do whhnan:
stwj gitč. Fnlgenrča prowášelo čistč swědomj, we:
sela mhsi, dmďěra w Boha a sladkc fwčdomj, že

pro Bošskčho fweho thUpitele

Utrpcnj snassj MUž

fwatp, w ci;inč gfa, UebPl nikde ci;jm; geho aUe
ččUlčwa laska Uale;la i w dalrkc kragiUě nrmalý
okreď kdoťdroěinnostč. Gako drlchdp w Yfrťre, tak
Uhnj iw Sardčnii bhl FUlgeUrčUš antoččsstčxmUtč:
skowam)ch, potčxssitrlem šarmaureUých, pomochkem
nnšm)ch, a maUdrým rádcem dUchoijm č stdětskx)m.
Geho horliwčl lciska pjdila fe i we welkč w;dále:
nostč po prostřrde, gakbp o blaho owčičrk swa)ch,
gež opnstiti Umsil, bedliwě fe staratč mohl, a mnohč!
ltsth do Yfrikh na Rllschslř pfanř ncim dokašl:gj,
ď gakaU lúskan k Uim byl ,;aplaUUl po tom tolčko dychtě

a fe fUašr, abp gich kr ctnostrm pow;bndčl, wer
gegčch Upewnil a w šármntkn gčch potěssčl. Tak w
gednom lčstUmimo gině pisse: „Nárrlščwostcm sw:)m
wzdorowatč, gestoprawdn lopotnčxprcire. K pťemoženj
gťch proto gčž tnhý bog přestatč mllsjme, poněwadš
pokllssenj takowa Urpowstawagj minw naš, Uebrž
Uepřjtrl Uaš (totč; žadostč tělch“r) w Uaš samx)ch
fe zahostil
Yčkolč Hofpodin whwolcxm)m swým
pomor fesýlá, abh w kdogiUeklesli: Uirmčně doan:
sstj milostiwě, aby bixjmě smrtelUěho žiwota cjtilť,
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a tjm lěpe swan wlastnj slabost poznáwalč; a abp
widaUre, že wlastnj silaU žádných rtnostj konati
nemohaU, tjm rpchlegč k HofpodčnU se obrátčli a
za pomoc ho prosili. Tak č mp swjtězjme nad
nepřjtelem swým, kdpš slzami, modlčtbamč, pokoraU
a postp proti němU bogoroatčdbudeme. Nnže tedp,
plaěme a kwělme před twářj Páně, abp nciď ofwoB
boditč ráččl od žádostj tělefných i špupnosti frdce,
a abp onU podrobenost w náď wsstjpčl, která prázdna
gfaUr náružčwostj tělefných, náď aUplně a dokonale

Pánu Bohu poslussnýmččinj.“
Dwanácte roků trwalo gčž tolo whhnanstwj,
kdpž Trasimnnd

král, gsa w rozepřč o některč článkp

kacjřstwj fwěho, na Fulgenria fe Upamatowal; i
powolaw geg, nťkterč otázkp mU předložil. Dúe
kladnost a wýbornost fpčfu, w kterem fw. Fulgen:
cčUď otázkp Zodpowjdal, zjskalp mn přjzeň krále U

welkč mjře; č powolit mU, abp w Karthagčně zů:
statč mohl. Sw. FUlgenrčUď použil tč přjleščtosti
k wpwracowánj blUdů arčánských; xale proto opět
w králowu Uenáwist Upadm:w, podrnhě wlast opustiti

mUsil (leta Páně 520).

Konečně powolil Tra:

simUndúw fpn a náměstck Hilderčch l. 523 wphna:
ným

bčstUpňm a dUchowenstwU, abp do wlastč a

w domow fe anrátili.

thž

pak powěst fe roz:

Uesla, že bčskUpowč fe wraregj, hrmllč fe obpwatelč
Karthaginrnsstj w žástnpech na břeh mořský, a Uzře:
wsse mčláčka fwřho Fnlgencča plefalč radostj nelj:
čeUaU. Nčkoli daw lidU kolem biskupa náramný
bpl, a lčgawec nenadále fe strhl, nedal fe zástup
lidu rozehnatč, anobrž ď wážnostj a Uctčwostj pťiblča
žowalč fe k němU ofobp wzácnč a důstognč, a fwlá:
13?
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čegjce oděw a raUcha fwá, krplP gčml pastýřc mi:

lčho.

PodobUaU radostj ijtali

takč RUspensstj

ďiskUpa fwřho a Ua wssech mjstech, kterýmiž mU
gjti bhlo, přčcházeli zástUpowčr ď pochodněmi a ra:

tolesimi gemU wstřjc, za nawrárenj se milčho otre
a pastýřr djkh BohU wšdčawagjce.
Od tě dobp žil fw. FUlgeUrinď w pokogi a
mjrn mezč ofadnjkp fwými, těměř prost wsscho pro:
tiwenstwj. J pečowal o gegich blaho ď neUnawc:
UaU horlčwostj, a wssemožně se ananašowal,
abp
hláfánjm slowa Pčmě, modlitbami a dobročinnostj
blaUdjcj do rjrkwe swatě Uwodťl, Uepořádkh whko:
řenil, hřjssnjkp kU pokčmj přčwodil, malompslných
posilUil a slabých U wjře Utwrdil a od pčde zachraeu
Učl. uo Konečně Uastal čaď, že č FUlgcnciUď do

pokoge wťčnčho fc odrbratč měl. Znamenage pak,
že fe hodčnka rozlančer bljšj, odrbral fr š nčxkolčka
bratrh do klčxsstera na blj;kU lešjcjho w tom aU:
mhslU, abh šde aUplnč Pám: BohU se odewzdaw,
k fmrtč fr přťprawowale Nemoha wssak snažným
proďbám bratrůw klásscera NUspenskčhoodolatť, opět

fe k Uim anrátil.

TUť br;h po swčm anrč:cenj

Upadl do těžkč a wclmč bolcstnč Uemoci, která po
70 dnj trwagjc anč neymrnssim fpůsobem Ulewťtč
nrchtěla. FUlgeUrčUš odrwzdal fe aUplnč do wůle
Bošj a z ňst geho po celh čaš tčměř Učc gčUčhoj

slpssetčnebhlo, lcč slowa: „Pane, popřeg UPnj tr:
pělčwosti, pak ale milosrdeUstwj!“ Přrd smrtj po:
wolal gcsstě wssrcko dUchowrnsiwo a ostatnj řehol:
Ujkh k fobě; Uapomjnal ge kplněnj powčnUostj, prosil
gich za odesstěUj, gestliže bh kterčmU z nich bpl
Ubljžil, a počal fe ď nimč laUčitč. Konečně pak

ll
wesskrrč fwč gměnj mrzč dnchowenstwo, wdowP, si7
rotkp a přjchozj rozdal, Uačeš w krátkč! době skanl

w 65. rore wěkUswěho l. P. 533. Tělo geho po:
chowáno bplo w chrámU Pcině města RUspp.

Nozgjmánj.
Dnrď, gakožto Ua prwnj den w roce, welicc
fpasitedlnau wěr UččUjme,kdpš na Uplynulý rok gesstč
gedUaU zpět fe ohljdneme, skaUmagjre, zdali gsme w
tomto rore dle přjkladn fw. Fulgencia aUzkaUrestaU
kU spafcnj aneb po ssčrokč, kzahynutj wedancj, erán
čeli: Gcstlčše gsme cestaU kfpasenj fe Ubjralč, wzdá:

wehme BohU djky za grho milost, profme ho o no:
waU silU a důwěrně i Uapotom po cestě rtnosti dúlc
pokraěUgme. Paklč ale po ssirokč rrstč gfme chodčlť,
gčť dřle Ueprodlčwrhme wolčmj mťlosti Božj slpssrtč;
chopme sc rUkh, která fe nám k wyswobozenj po:
dciwň, šaňechmr hřjssnčho žčwota a ččňme prawč

pokčmj. Powašmr, že Bůh w hodčmx Uáď powo:
lati můie, kdc toho se anč Uenaděgeme; powažme,
že na smrt Uáslednge wěčnost. Snad tento rok
bude poslednj w Uassrm žiwobhtj: UUše, šaswčťme ho

slUžbčBožj, abh fmrt náď ncpťepadla nepřčprawe:
UHch. Snažme se ď roszoženaU horlčwostj wp:
nahradčti, čehož gfme bpli zanedbali. S mUohýmč
fwatými w těto knčše se setkáme, kteřj dřjwe bhlt
hřjssnjcč; Uásledowawsse gčch w hřjchn, nč:slrďUgmc

gčch takč w pokúnj. Mčlofrdenstwj Bošj takč! nám
fe podáwá rowněž gako gčm. Modleme fr tedp, dů:
wěrnč se chowepme a zlřmU odpjrehmr!
„Dneď Uslpssjtelčhlaď geho, nezatwrzngte frdcj

fwých.“ (.Žalm 94, 8.)
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„Neprodlčwep

oďrátčti fe kU Pčmu, aniž odo

kládey xdenode dUe, Uebo náhle přigde lmčw geho,

a w čao pomsip rozptýlj tě.“

(Sirach

5, 89.)

Modlčtba.
Pane a wěčný Božc! děkUgi tobě za Uesčj:
siUá dobrodinj, která gsi mi Uděliti rciččl. Račiž
lni hřjchp mř a nedokonalosti žiwota mřho milo:

stčwě odestiti. Propůgč mně, abych afpoň osiatnj
de žiwota swčho gako fw. FUlgenciUď, podle swatč
wůlr Twč tráwil, a w dobrých skUtcjch hogným
UčiněU byl.

Za to tebe žádám skrzeZežjsse Krťsta,

Syna Twřho, který ď Teban a ď BUchem swatým
geden Bůh žťgr a kralUge Ua wěkh wčkůw. Nmen.
Dťleq takě pťipadá swátck nowčho rolžl čili ršbťjzel BáUť,

ak w ijepsw.
opata Almachia, 30 sw. wogxnů ntucedžUjků,sw.
artinh Unlcl w S oleto, sw. nmč. Konkordxa, sw. mUc. Magna,
w Theate sw. bisk. Usijna, w EtrUrii Serdilh„ Bonsilja, w Nlca
aUdriř sw. panťth CUsrosiud, AUgenda opata, Kžara opata, Qdiu
ona opata, kterh w Klnld r. 10:8 skawnost dUssicekzawepl MUU:
chan opatad.Fanchšp anUhs MochUa z Bally opata; a ginheý Swaa
tych a Swettc Bozxch.

2. Ziwot swatého Makária. (N. 894.)
Sw. MakáriUď mladssj, přigmjm mčsstč:k(pwe
lit:ic:uš). Uarodil fe w leerandrii, kde obchodem cU:
krářským fe žiwil. Geho rodičowč, chUdj sice, ale
UábožUj lidč, kladlč gčž do srdce pacholete počátek

wssj maUdrosti w bázeň Božj, a od dětinstwj Uwp:
kalč geg k žčwobhtč pracowitčmU. ij
fe stalo,
žc od Hofpodina na wččnost powoláUč gfamxe, ď
pokognaU mpslj syna fwěho opansstěli, Ucboť Bůh
byl geho podjlem a dědťctwjm.
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Sw. Makúriuď bpl gesstč we kwětachm wčkn,
kdpž se nm swět ďe wssj slawan techUtťl; i powsiala
swata taUha w srdci geho, abp se aUplUě Panu
Bohn poswětil a toliko we slnžbě Hofpodinowě

fpachj whhledawal. Což abp dokonalegťwpkanti
mohl

odebral fe w mladých letech Ua paussť, a tam

po 60 let žiw bpl posty a modlitbami Bohu slauie
Ncpprw totčž r. 305 zdršowal fr w Thebaidě čilč
hořcgssjm Eghptč; poněwadž ale co možná Ueywětssj
dokonalostč dosjci si předew,;al, opnstil brzo Thebaiď
a pntowal do dolegssjho Egypta, kde se w tak Uax
zwaně cellenskěanssti, domown to welkčxhomnožstwj

ansteijkůw,

Ufadil. Gakkolčobywatelčtěto pausstť

přjkrý a tUhý žčwot wedli,

daleko ge wsseckp pře:

wýssil fw. Makáriuď, posty, modlitbami, bdčnjm,
pracj, mrtwmjm tčla a ginými kagjcjmčskutkp, tak
že, cokoliw dokonalřho Ua kažďčmpanstewnij zwlássť
widěti bplo, sw. MakárčUď fám w gchč fwč osobě
fpogowati fe zdál. Po fcdm let ničeho Uepožjwal
leč zelin a sirowých kořjnků; tři UásledUgjcj lčta kogil
hlad denně ssesii neb osmi lotp chleba, a za rok Ue:
potřebowal che olege Uež gedUU lahwičkn.
HorlčwčmU panstrwnjku Uezdálo se přskrč šč:
wobptj, gakč posUd bpl wedl, kU dokonalostč posta:
čowatč; i chtěl tčlo fwč zcela dUchU podmaniti a
w slUžbUpodrobitč. (l. Kor. 9, 27). Odessel tedp do
klásstera Tabenenskčho, kdeš Uegsa poznčm, takě w
skntkn přigat bpl. KdPž se přibljžčl postnj čaš, mrt:
wil a kal se tU každy dle moci a fjlp; gedUi deU,
drUzj dwa třť i čthry dni Urpožjwagjcc pokrmU fe
postilť; ti zaš celý den stali, oniUo opčt kU prcirč
sisedalč. Ge wsseckp pťcwhssil MakarčUL, neboť po
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celý půst w kaUtkU stoge práce fwč wpkonáwal, a
gediUř w Ueděli sirowčho a we wodě fwařeUčxhláw:
kowěho lUpenj požjwal. J fám Paladiuď Užasl Uaď

mrtwenjm:fe a zdršenliwostj Makcirča, a pošnawš
wUUkUUtjBo.šjho, kdobh přjfný ten ansteijk
bpl,
geg propUstťl
Powěst o fwatem obcowanj a tUhem žiwotě
Makarča doUesla fe ai do Alr:aUdrťe, tak že pa:
trčarcha Wle:aUdrťnskýMakeirča powolaw Ua kněžstwj
wpfwťtťl; Uloščw gemU, aby ofadnjkp wedl kdoko:
Ualosti křesťanskě. Pod zpráwaU a wcderm fwa:
těho Makč:rča wprwičilo fe takč mnoho sslechetm)ch
mUžůw, Uapotom wsselčker:)mi cnostmč wčhlafnhch;
Ueboť on gim byl wzorrm w zapjránj fcbe, zdrženlt:
wosti, bohabognosti a fctrwčmj w dobrčm. Přč tom
powašowáwal modlťth ;a základ wesskerě ctUosii,
protož takě fám wčtssj část Uoci na modlitbách pro:
bdťl, aUčš gakákoli wěc B to bpla, gcg od modlitbp zdr:

žeti „Neopomjnep prU můg!“ prawčl gedUohočan
k UčedlUij fwemU, ktech si ;tčžowal že w modlčtr

bach prjlčš gest roztr;čtr)m, „erpomjnep modlitby
fwe, prodlUžUg raděgi modler, a rcč k dUssi fwe:
Nelzeli mť, abpch fr pokogně pomodlil, chct afpoň
pokognť Ua modlťtbcichwptrwatť, a pro Krista w tťchč:
fankromnostť přebýwati.“
Gak welice žcikowř fw.
Makč:rča we zdržeUlťwosti a w ;apjrčmj febe pro:
fpjwali, widčti lze Z gednoho přjkladU, který Uám

swe PaladčUď wpprange.
„Sw. MakcirťUď,“ pjsse on, „obdržel grdnoho
čan čersiwp hrošen wjna
Nechtě ho wssak U;čti,
dal geg darem gchomU z UěedlUjkůw fwých A
wssak č tomU zdalo fe bpti neslUssno, teto pochaUtkp
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okUsiti, a protoš ho ginčmu z bratrůw darowal;
kdpž ale i ten ho podršeti fe zpěěowal, chodčl hro:
žcn ž rUkp do rukp, aš se koUečUěnehposledUěgssij

bratrowi dorUčil, kterhš erěpa

o tom, žeby od

mčstra Maka“ria pochcizet, opět mU geg darem obě:
towal. Takowč mrtwenj žč:dostj fwhch těssčlo Ma:
kčxria tak welčce, že hned BohU wroUrj djky wšdá:

wal, wěda, še „an ten, kdož sstěpUge,gest něro, an
trn kdož šalčwá: ate Bůh, kterhš ;růst dcřwá.“
(l. Kor. 3, 7.) Přč wssj tUhosti a přjonsti na
sebe byl sw. MakáriUď nirmčně mjrný k Uěedlnj:
kňm fwým, a Uad mer laskawě š nimi zachá;es;
odtUd takč pochášj, še ěasto řjkciwal: „Každý mnčch
fwe posth tak Ufpořádatč má, gakobh 100 let žčw
býti chtěl; přitom wssak Uemč: zapomenaUti, nárU:
. žčwostč fwčxkrotčti, na pohaUěUj new;pomjnatč, trUd:

nost mpsli pťemáhati a Urmoci a protiwenstwj tr:
pčlinoě7 fUč:sscti.“

Castč a dlaUhčx posty, tUhá ká;eň a UeUstálě

tšměť bděnj a práre neUanUá

nefhladťlp 8 twáři

Makciriowh přjwětiwost, nezapUdčlť že stdre grho
bodrost, aniž Uhasili laskawost geho; Uebo rtUostUý
a bohabogUý, mage frdrr čisič a w BohU fpočj:
wagjcj, Učkdh se UežarmaUtj.
Tak grdUaU plaUl
Makárinď ď přjtelem a fpolUdrUhem fwým, fwa:

tým Makáriem, přjgmjm Egpptskhm, po Nilu, o
wěcech Ucibožných a fwathch ď Ujm ro;mlaňwage.
J přissli gčm dwa ;nameUitj dústognjrč w aUstrety,
kteřj wčdaUce ano se na twč:ťi chUdých těchto ana

stenmjkůw čiste wefelj a erinná
radost stkwj, 8
podiwenjm prawili: „Gak blašeni gfaU tčto w chU:
době fwč!“

Náš

MakárčUď Uslyssewthto řečč, od:
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wecegim: „Oprade
gsmejblašeni; neboťgiž nasse
gmřno to wpprawnge. (Neckč slowo Makarioo,
zemcapcoš, znamená tolťk eo blažený čjlj ssťastný).
Pakli alc proto, žc swětem uopowrhngeme, blažent
gsmc, což medle o wáš fmýssleti máme, kteřj si w
okowech fwěta lčbUgcte?“ Tato slowa působila Ua
gednoho z důsiognjkúw tak mornť, že přigda domů
hned gměnj fwč mezč chUdč rozdal, a odebraw se

na anssť, tam ostatnj žiwot swúg stráwil. Než
darmo bpchom fw. Makária welrbili ro wzor křea
stanskč dokonalostč, kdpbp swěřrnčho fobč pokladn,

prawč totiš wjrp bpl nežachowal, a do zcestnčho
Učrnj Ariánskěho, kterč tcnkráte drzc hlawu fwaU

pozdwťhowalo, byl npadl. Než MakáriUo náš pa:
mětliw gsa slow fw. Pawla k Timotheowi: „O Ti:
mothee! což grst swěřeno, ostřjhey, warnge fe nee
pobožných nowých slow a odporů falessUě Uašwa:

nčho Uměnj“ (l.

Tim. 6, 20);

nikdp od Učenj

cjrkwe se nenchýlil, a gako pewná skčxla,na Ujž fc

wlnp rošrážegj, hágil prawdn rjrkwe katolicke dů7
wodp, gimž nčkdo odolati š to nebpl. Neauhonný
žiwot a fwatč obcowánj dodáwalp slowňm a řečcm
geho wáhp, a mnošj, ktcřj lčchýmč Uámjtkami od:
padljkůw swrdeni bpwsse w blUd Upadlč, wraceli
fe kagjcnč do lůna cjrkwe. Šťastnč toto hágenj
rjrkwc fwatě a základnjch prawd gegich hněw bln:
daťůwe protč swatčmU mužč nepwýš popudčlo, že
Uessetřili an ntrhánj ani falessněho fwědectwj; ne:
Ustáwagjce Ua Uěg fočiti, až geg konečUč l. P. 373
cjfať Balenď, sám tjm bludem nakwassený, ze zcmť

wppowěděl. „ijeť,

že mčlugžcjmBoha wsseckp

wčcčUapomáhagjkdobrčmU.“(ij.

8, 28). Tak
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i swatý Makcirinď ro;šchnal se ď plačjcjmi nčedl:
njkh fw!)mi, a ď wefelaU mhslj, že pro Krčsta wsse:
likč Utrprnj fUcisseti bUde, Ubjral fe Ua gist:) welmč
wšdálený, sUrowým a pohaUskhm lidem ob!)waný

ostrow. Yricinč, kteřjse bhlč domijalč,

še sw. Ma:

káriUď tjmto spůfobem dokonre ;nččen gest, nemálo
fe podiwili, Uslhssewsse,še Umš tento kobrácenj di:
wčho lidU wyhnanstwj swčho ď prospěchem Ušjwci;
Ueboť diwochowř widaUre, aU MakciriUš wssrlikč
protiwenstwj trpěliwě snássj a gak fpanťlaU nchslj
i obrowánjm neauhomn)m whniká, a dčwnř ba č žč::
zračUč! wěci koná, rňdi pixigmUlt wer, ktrrci w bjdč
a UaUži dodciwci sily, a we wssech přjpadnostech
Uciď pokognýmč činj. Ro;hořčenj Arťánč! nepo;nci:

wali, že to prst Bošjn alr Uenúwistj šaslepeni, Ma:
kčxrča takř odtUd wyhUalč, který na to Uedlonho
před fwaU strtj, stčxřjmUa těle šemdlen, Ua milaU

anssť fe nawrátil, kdež 99 lrt strir, okolo r. 394
žťwot swůg dokanl.

Rozgjmánj.
Gčš zčchh Usilowal jdábrl, onen lhář od po:
čátkU, abh zcčkladnj prawdh křrstanskčho náboženstwj
wywrácil. K tomU poušjwal l;nolrřsscče
karjřň a od:

padljků. Hlaij
!Ue;i Uimťbhl be; odporU Arčllš,
kterhš Učil, še KristUď Pcin Uenj prawým Spnem
Bošjm, ale toliko pallhým člowěkrm. Blnd geho giž
dč:wno pixestal, an ;atjm wjra Kristowa aš pofUd
trwci a trwati bnde, a bránh pekrlně gj Uepixemo:
haU. Podobně č za Uassich časů po;dwťhUge blUd
mjstem drze hlawp fwč. N protož máme wer swaU
za přjkladem fw. Makc“:rta slowh i skntky ofwčdčo:
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watč, zwlásstě pak nrohroťmě wp;náwati, že wě:
řjmc w Krčsta Pána, kterýšgcst „gcdnoro;ený Shn
Bošj, ZOtcc ;ro;en přcdc wssemčwěkh, Blch šBoha,
swětlo ;c swťtla, prawp BUh ; praweho Boha,
zplo;en a ne Učinčn, a grdne š Otcrm podstath“
(Sxxťm NPreU..) Nle ať wjra tato nasse gest ščwa,
gech se žiwotcm prawě křesiansiým; „nrboť ne
kaidý kdoť.mč řjka: Pane! Pane!“ prawj fam Krč:
stnď, „wegde do kralowstwj nebeskčho: nebrž ten,
kdoš ččUj wůlč Qtre měho“ Čehož tjm sUa;e do:
wodčtč mU;emr, je;to sr Uam k tomn w erkwi
fwatc dostatečných mčlostj poskytllqr, gakowčž gsaU
zwlcisstě swátostč, ď ktrrýmčš Kristnš Pšm, gegich
Ustanwčtel, ;wlásstUj milost fpogitč rciččl.

„Na počátkn bplo Slowo a Slowo bplo U

Boha a BUh bpl slowo“
„Kdo

(ZaU 1 1)

gest, gessto přemčxha fwět? gedčne, kdož

wěřj,že Ješjš gest Syn Bošj (l Zan 5 5)
„xA wjmr, žc Syn Bo;j přčssrl a dal Uám
fmysl, abpchom po;Ualč prawčřho Boha, a bplč w

prawčm Shmt gcho. Tcnť grst prawý Bňh a žč:

wot wččnh.
“ (l Jan, 20)
„W nčm (w Kristn) přebhwa wsseckaplnost

Božstwj tělefnť.“(Kol 2,9

Modlitba.
Zešjssč, Spm: Boha žiweho, kterx)žgsi člowťk
a prawý BUh w jedne osobě Ty wssewčdaUrj,
Tp wssrmohaucj, Tp pixefwaty, bez nčho; nčěeho
UemUšeme; raččž Uam tč milostč popřjtč, abychom

w prawc wjřc w Tebe, PaUa a Boha sweho, gako
fw Makarčnš Uižadným křčwhm Učcnjm zwrtkan
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Ueďpli: nebrž aďhchom w;dh

srdrem, Usth a skntkp

whznawalč, žc Tpď Uaš Búh požehnam) na wěkh

wěkůw

Ymch

Dneď se take swčtj: Sw Konkordia, mučetxlUjka; swatých
Mnčedlnjtů, kterx pod ixjmskýmcjsařem Dioklecianem, nkrntnjkem,
radčgi žiwot fwx:g na smrt wddali, Uež swate kUibya núiadj k spau

lenj; tčž sw Pidora mnčcddljkx; sw Theodorx, bisknpa; sw Sylu
destra mnicha a ginde m g Swatoch a Swčtic Božjch

Žiwot fwaté Genowcfh. (N. 512.)
Genowrfa Uarodila se okolo r. 422 we wsi
Nanrrrre aš dwť hodislp w;dcilj od Pařjše. Nodi:
čowč!gegj, Seoernš a Geromxia, manželč ncibošnj
a bohabognj, pččliwě fe o dobrě w:)chowánj drerp
fwč staralť giš w antlč srdre gegj šciklad ctUostj
kladaUre. Sjmě, w ncporUssenč srdre aUtlč djwkp
pečliwě ;aseto, Ugalo fe tak, šr Genowefa ša přj:
kladem rodičúw swých giš w dětských letech BohU
z relěho srdre se oddala, a milostj Božj fjlena wě:
kcm ť ctnostmť prospjwata.

Byla práwě w tom wěkn, we kterčm powin:
nostč swř aUplnčgi pošnciwatč počchime, an swatt)
Grrman, biskUp YU:rrfký a sw. LUpUď Troysleý, do

Nngličan pUtUgjre, w Nantrrre přenorowali.
gegich přjchodU šhromáždťla

Přť

se celci osada, me;i

nimi pak i Grnowefa ď rodičemi swými, abp od
biskUpůw, swatosti powěstm)ch, pošehnánj

obdršelť.

Z Bošjho wnukmltj po;nal Germcm Gcnower, a
blahoslawil rodiěr, gegčchž drrran bpla. „Blaženj
T gste rodččowč,“ prawil, „že fe wám tento andčl
Uarodil, pečugte o newťnnaU djwkU, giš si Bčch za

obět wpwolil.“

Pak oďrátiw fe k Genowefě, o
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njšto wědčl, že PánU BohU anplně fr šafwčtčtč
hodlá, wšbUšowal gi, abp w přrdsewšrtj fwčm fetr:
wala, což ona zachowati pixčsljbčla i skntečně za:
chowala.
Drlchčho dne, kdpť;Grnowefa ď rodičemč fwýmť
sw. bčfknpa nawsstjwila, tá;axťfr gi tento, Zdali wj,
ro wěrra bpla Páml BohU přťsljbčla? Y kdpšbpla
odpowěděla, še fe Ua wsse dobřc pamatnge, a ď mi:
lostj Božj slčďU fwčmU dostáti daná, Zaradowal
fr bčskUp wrlicr. Na to gi grsstě Uapomemll, abp
opowrhUaUc fwětsk!)mi Ularnostmi, gedinč Ua rtnostný
žťwot sr oddala, a w;aw mědčný prnj;, Ua grhož
grdUč straně křjš whrašen bpl, darowal gi ho řka:
„Wr;mi trnto penj; Ua památkn, a Uoď grg mjsto
zlatč! okrafp; Uebo Tobč, ro erěstě Krčstowě, gčná
ozdoba nrpřjslnssj.“ Slowa tato zarpla fe hlllbore
w frdcr fwatě annp, ančš gj kdy chr ,; pamětč

wpssla. u

Mladá lčta plpmlla Grnowefě w Ur:

winnosti a bá;nč Bošj.
Po črmš Umohč z šeU:
fkčho pohlawj fe fháněgj, po marnostech fwětskýchpo
těch pranir Uctallščla; tjm raděgi ale mrsskáwala w
chrámě Božjm. Zde ošiwowala wer fwaU slowem
PáUě, swaU Uáděgi modlitbaU, lástU pak přigjmá:
Ujm welchč! fwátostč. Nrpwětssj pak bolrst gj pů:
fobilo, kdpkoli pro UěgakaU přrkáškU do chrčme gjtč

Urmohla.
W 15.roce wčkUfwčehosloščlaGenowefa do rUkaU
ZUlča, biskupa Pařjšsiěho, slib Ustawččnčhoanensiwj
a po fmrtč Geroncic, matkp swč odebrala fr do
Pařjše, kde U gčstč bohabognč šeny, fwč kmotrp,
přebx)wala. A od tč dobp wedla žiwot tUhý a přstý;
obáwagjc fe, abp růže Urwimwsti grgj přč bUgnčm
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a ro;kossněm ščwobptj erprchala.

Protoš

welmč

často a dlalcho se postjwala, toliko dwakráte za tx)den
gjdala, a to gen chleb a bobp, wjna Uepjwala Uikoh,
a holá zemč bPla gj lošem. Přitom gi Zdobila
neaUhonná čistota tčla a dnsse, hlUbokš pokora, žčwá

wjra a dňwěra pewná w Boha. w Cj frdce čistaU
láslan k BohU ;aplamllo, teUť šagistč! wssemošně
take o to pečč mjtč bnde, abh blišnjho sweho po:

dobným plamemm ;anjtil
Tak se take sUašila č
fwatci Genowrfa o to, abh ostatnj lčd přeswědčila,
že ro;kosse swčxtskemarUe gfan,a ažc člowěka nie
Ueblašj, grdčnč rtm) žčwot a fpoger dUsseď Bohrm.
Pixitom Uemohla předre bez protiwrnstwj býtč. J
Ua Uj mčxla fe flowa swatrho aposstola wyplUitč,

aU dj: „Wssickni, kdo chtěgj pobo;nč šiwč thi,w
Kristn Jeě.jssč,protčwrnstwj trpětč bUdan “ (2 Tim
Z 12) Ga;pkowe gi; lčwj opowašilč se UraUhonnp
žčwot tř fwatč pannp pr;nitč, winre gi ž pokrht:
stwj a Uwádjcc ěistottt a erčUnost gegj w pode:
zřenj. Toto wssecko ale bpla tolťko ;kansska, kte:
raUš gi Hofpodin skanmal; aťxy gestliby fhledeina
bhla trpčlčwan býti w protčwenstwj a danfagjrj w
pomoc Bošj, tjm wjre gi oslawčl. J stalo fe takč,

že erixmost

gegj na erbhčegný a prciwč ;ázračm)

způfob Ua gewo přčfsla. thtila totčš, krcil HUUůw,
zwam) bičem a :UetlaU Bošj, bljšil fe, hrů;n před
feban wpfýlage, ď wogskem swx)m k Paixjši.
Lčd
stsachrm trna opallsstěl pokognň obpdlj, w ci;ině

ochranp hlcdage. TU fw. Genowefa pozdwihnanc
hlafn fwřho, Uapomjnala lčd, abp se dňwčxrnaUmodlit:
baU k Bohn,

ZPfián:lmilofrdenstwj,

obrátťl, slčbUgjr,

že pak sprawedliwý hUčw Bošj od města odwrácen
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bUde. Mno;j,

důwěrnými slowp swatč Pannp

sna hřjssUěho probUzeUť, Utjkalč fe k BohU,

ze

modlit:

bamť, postp a almUžUamč sprawedonst gcho smj:
řťti fe sUažjce: ginj ale pochpbowalť o prawdč pro:
roctwj tohoto, a změsta Ubjhali. Ll hle, ro bhla
sw. Genowefa pťedpowěděla, stalo fe. SUrowj HU:
Uowč na hlawU poražrnč, města fe Uedotklť. To
widaUce ncpřátelě a záwčstnječfwatč Pannp, han:
bčlč fe z toho, že gť de w podezřenj w;alč, a giž
wjre o mčlostech Bošjch, gčmč“;“obdařcUa bpla, ne:
pochybowalť.
Qd tř dobp chowalť se kUj wssčcknč
wesměš ď Uepwčtssj Uctčwostj, a w tř mjře ro;núš
ssela se powěst gegj swatosti ť do Uehw.;dáleněgssjch
kragťn, že Umo;j gč ctjcr, o přjmlUwU a orodowcinj
U Krčsta Pčxna žádali.
Důwčxra tato mnohokrčxte

Uegrn ša ščwobhtj swatč Pannp ale i po grgj smrti
wyslpssenjm čťněných proseb odměUěUa bhla.

MUohhmť mťlostmť gfaUr od Boha Uadána,
wedla fwatá Genowefa žťwot dokonalý a stkwěla se
swatostj až do rokn 500., kdež gč Bčch dne Z. Bedna
w 89. rore wěku gegjho k fobě powolal, abh při:
gala odmčnU, kteraU přčprawčl těm, grnž geg mčlngj.

Rozgjmánj.
Co dopomohlo fw. Genowefč k tak welčkř
swatosti? Zagistč Uťr leě peěliwě a křefťansleewp:
chowánj. Co o mladčm Tobťássi Uapfáno stogj,

mělo bh býtč prawidlem wssem rodičům. „Qter grho
hned od dětčnstwj Učťl geg bátč se Boha, a ždr:
žowatč fr od wsselťkčho hřjchU.“ (Tob. 1, 10.) A
podobně asi wolá Bůh, šadostiwý fpafenj wssech,ro:
dččům křefťansiým: „Q rodťčowč! dehtež fwým djt:

23
kám dobrř, prawě křesianskě wychowánj. Čel,do wy
zanedbáte, wětssjm djlcm gčš ncl;e Uaprawčtč; čeho
wy poka;jte, ;ňstáwá obyčegně gčž powždh poka:
ženo!“ Pixjslowj gest: „Mládcnrr, podlč! cesth swě
(krcičtxgr) takčx kdpš festará, nenchýlj fe od Uj.“

(Přjsl.

22. 6.)

rodičowč

Gakých fanšenj přčprawngj fobě

gčš šdcx, kdpš Urdbalj gsan U wychowáUj

djtrk fwých, an

snad ;lým pixjkladem wlastUjm zc

srdee gegich prU;Ugj
sjmě dobrčx,kterčxw mladťstwě
gegich frdččka ginj lčdč wsstjpčli! Gak gim někdp
bude, aš od Uich sandre wěčný p:xžcidú, aby kladlč
počet že fwěřchých fobě dnssj? A ro Ulrdlr odpowj,

aš gegich od Boha ;awršenč djtky proci nčm powsta:
nau, a Ua Uč nařjkati bUdaU, šc kmarnosti a ro;:
mařilosti ge wedli, ctnosti a UábožeUstwj si wssj:
matt gčch UeUčilč, a ge k tomn grdťnč Uabjzelč,
aby po statcjch po;rmstých bašily cx pro nč se lomo:
zily? Q hrožnč! to fetke“xnjtakow:)ch rodťčů še swx)mč
djtkamč.

Gak Uaproti tomU swťdomčtým rodččnm mufj
bla;e bpti, kdpš wčdj, ie gegich pečlťwost o wpcho:
wáUj djtek Ua;mar nepixčcha;j, gelčko; w bá;nč Božj

prospjwagj

Gak pokognč mohan myslčti Ua fwe

stařj a Ua hodčnkn poslrdnj swaU, w kteranž budaU
moci k Otcč nebesičxmuijri: „Pane, zde gfan tp,
kterěž gsi Uám fwěřčs, eyhle, žádnř ;Uich nrpřčsslo
k ;awr;rUj “ A protož rodččowe křefťansstj,cwččte a
whchowáwchte djtky swe pro nebr; milUgte gr, ale
Ue laskau slean, abyste ge k ;áhnbč wrdlč, nýbrž

kspasenj; Uessetřtcmaudreho káran, drštr ge zahh
w kažni, pixedewssjm pak Ueboixtc wlaftUjm přjkla:x
ďem, co gste dobrpm slowčm w frdejch grgjch wy:
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stawčlč Dobrc whchowanj djtek zagčstč gest wasrx
Uepdňleščtěgssj powťnnostj
„Mašlč fpnp, rwčč gc a shd)beh ge w mladj

gegich“ (Sirach 7 25)
„Brpe bržbožne“
gest, be; prU
Umťjtč,6Ue;lč ;Ustawčtť po
fobě spUy
(Sčrach1

„Kdož milUgc spna swěho, 6často geg mrskci,
aby Z Uěho fe radowal w poslednjm časU swem.
Kdož cwččj fPUa swčxho, bnďe chwálen z Uěho. Kůň
Ue;krorenh ba)wá twrdoúsiý, a th rošpUstčth Uedá
se Ukrotčti. Sh:)beh ssjgi geho š mládi, a bčg bokp
gcho, dokndš gest Utlad:), abp fe fnad Uc;atwrdčl, a

Uerěixil

tobě, a bUdeť tobě bolest dusse.“ (Sirach

30, 1. 2. 8. 12.)
„Mrtla

a kciránj dáwci maUdrwst; ale pachole,

ktrrčmež fe odpansstj wňle geho, zahanťdUge matkU

fwaU.“

(Pixjsl. 29, 15.)

Modlčtba.
Hospodčnc!

geUš gsi prawčl: „Nechte malčč:

kých přigjti kc Umě, neboť gegich gest kralowstwj
Ueťdeskč!“ ofwětč; a posilniš rodiče kixefťanstč, abh
djtky swš gčž w aUtlřm wěkn k tobť wodlli a ge
znáti Uččli tebe, geUš gsi ;a Uě“Ua kixjščpněl; takto
ostřjhUgjce gčch od zká;p hřjssnčho swěta ge stowem
a přskladem wodili ste;kalt ctnostť k spasenj a ži:

wotn wěčUčmU

Amen.

DUeš se takě swčtj: sw Betra Balsama mUč sw Genou
wefy zawrženč manželkd salckčbo hraběte Sřgsrida w ijě
sw
papeže mnčx Nntera w Cesarii sw Ul Gordia w Helespontxl sw.

m Ciriana,
Wrima a Theošena
w Sicilti
Zozima a Nthaa
Uasia
sw Theopempa
a T eomase
we ijnisw. srancaUstěsw.
b
Florencia,w BadUi fw m Danřele
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!1.Žiwot fwatěhom
biskUpa Kretenskěho

(Qkolo roťU 70)

Q fwatčm Tčtowč mčmo to, co Uám pjfmo
swatr o Učm wpprawlxge, welmč malo wjme, a
wssak qčš to postačUge, abh naš nehwětssj k němU
Uctťwostť naplnilo.
Tčtclď, gak twrďj sw. JaU Zkatoňstý, Uarodčl
fe w KoriUtU, w mčstě Uad gťnč! bohatčm a Uád:
hcrnřm, alr č hUUfm)mmodlářstxdjm a prostopassUýmč
mrawh powěstUčm. Gcho rodičowčr, gsaUce pohamř,
wedlč i sPUa swřho kmodlč:ixstwj; alr Titnď zacho:
wciwal, ačkoli w modloslUšeonstť whchowčmgfa, wšdy
dobraU káxcň, a bedlčw gsa pťiroj;eněho hlasU fwě:
domj fwčr o, Učkdh Usslcchtilých mrawů swých Ue:
zbednostmř Ur;pr;Učl. Proto takr UrUaleZalo sslechetUč

qeho frdre w modloslnšronsti

pokogc aUč útěchy,

ale dhclxtčlo po wpšssjch wěcech, w UicldžbpdUsse swětla

a fwrdomj pokoge dosslo
W tom práwě čase pixťsseldo KorťUtU fwatý

Pawel, aposstol špáUě, a hlčcfal tam Krčsta, Spa:
sitele Uasscho TttUš poslaUchage řeči qrho, hsled
otewicl mčlostč Božj frdce fwč:,ť Uwěixčla pokrtěU

gest Proto takčfw PawoldUchoijm

fwým spUem

geg Ua;ýwá, o gchoš dokanlost oU wrliče pečowal.
Wťda pak, že UegrU w ctUostč profpjwá, ale takř
swatan taUhaU wře, abh t“rž ostatnj lčd kU po;Uámj
Krťsta pixčwodčl; tak wrlice geg fobě ,šamčlowal, že
geg i Ua fwč ccsth aposstolslř š frbaU brciwal.
NokU 51 po KrčstU wšal grg ď stbaU Ua fUěm
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do Zernfalčma, kde se práwě o to rokowalo, zdalť
kixesianč takčrpowiUUi gfan pofwcitně obřadp starčho
Zčxkonazachowáwatč ččlč nčr; odtUd pak geg dwa:
krate w Záležťtostech rjrkewnjch kU KorčUtsk:)m poslal;

gednaU abh wšnťkle tam ro;epřc porownal a po
drllhe abh almUšnU pro chUde do Jernfalema přč:

nrsl

Wčda fw Pawel

še TitUš tento Ukol š ne:

šisstnaU horlčwostj a š laskan křcsianskaU whkonal
a ;e we wssrm wssUdp gest dokonal:), fwěřčl mU ga:
kožto Uephodněgssjmxl aUrad

bčskupskx) na

ostrowě

Kretč; za to ale takč poščl sladkřho potěsser, že
UeUaneUaU fUahaU a lxedliwaU pěčj Titowau wětssj
čast obhwatelúw Kretensiých do lůna cjrkwe přčgata
bpla. Pawel, ncmoha dlanho brš mčláčka fwčho
bd)tč, pfal mU okolo rokn 64, geg Uabj;egc, abh, aš
k Učxmn pofsle Llrtema

aneb TčchPka, do Nťkopole

pospjssil gelčko; tam pťe;imowatč sobě Umjnčl Na
to bnd odsild aUcbo Z Řjma poslal tentyš aposstol

Paně Tita k Dalmatúm, abh i tam slowo Božj
hlcisal. Po Uěgakčm čafr anrátil
se Tčtnš opět
do Kretp, kdeš takčužčwot fwňg U whfokčxm stářj
dokonal. Swatč geho tčxlochowalo fe dlanhc) čaď

w hlawnjm chrámě Gorn)Uslěm; kdpš pak SarareUč
Uxěsto to wywrátilč, přčssla hlawa geho, gcdčm) to
pošústatek, pdo Benátek, kde fe po tU dobu w chrámť

sw. Marka

chowá.

Ccho fwatý

TťtUš Ua dalekx)ch cestách fwx)ch

šknsil, gaká proncisledowáUj od pohanůw fnássctčmusil,
gakč křiwdh a Uátčskp pixestál, toť gedčně PánU BohU
šUč:mo gest. Yle gako dobrý fyn UaUěer otre fwčho
rád plniwá, fnašťl fe ť Titnš, wsseckanapomrnmj
a Uančer mistra swěho úplně wUkoUáwatť, zwlásstě
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ona, která w listn gemU fwědčjcjm UapfáUa gfan,
a w Uěmš geg U)š mistr geho do Nikopole zwe, z
něhošto Uěkterá mjsta šde doslowUť stogi. Mešť gi:
m)mi pjsse tU fw. Pawel takto:
„Th mlUw, roš slUssjna zdrawě Uče:tj. Starrč
ať gfaU střj;liwi, wášnj, opatrnj, Zdrawj U wjře,
w snilowáslj, w trpčliwostč. Tčš takě starč žeUh
ať chodj pobošUč, w oděwU slUssUřm, a ať UegfaU

hč:stliwčx,aniš mnoho ija

pjgjrj; dobrřmU Učjcj:

aby opatonsti thěowalp

mlaďice, kterakbh mnže

fwř milowalp, Ua fyrch fwč laskawp bylP; abp bylh
silechetnč, ččstotně, střjžliwř, o dům peěngjcj, dobro:
tčwč, mUšům fw!)m poddaUč: aby Uebylo dáUo w

porarchňUj slowo Bošj. Takš ť mlňdeUců napomj:
Uep, ať gfaU stixj;liwj. . . Slnžebnjkp Uč, ať gfaU
poddanč pánli!U fw!)m, we wsscm gim se ljbjce, Ue:

odmlaxlwagjce, erkrádagjce, ale we wssem wěrnosti
prawř dokaZUgjre,abp UčrUjSpasitcle, UassehoBoha,

ošdobowali we wssechwěrech.“ (Kap. U.) „Napo:
mjnep gčch, ať gfaU knjšatňm a mornostrm poddčmi,
přiká;anj poslaUchagj, a ať gfaU ke wsselikčmn skUtkU
dobrělel hotowi.
Zlť žádUčtUll fe Ue;lořečj, chsaU
fwárliwj, ale mjrnj, dokašngjce wssclikč tichosti kr

wssem lidem.“

(3, 1uu3.)

Ro;gjmáUj.
Gak

fw. Pawla,

ssťasten gest Uhnj fw. TčtUeZ, že Uslpssew

hlúfagjcjho slowo Bošj, Uwěřil a we:

sskereU žiwot fwůg podlč zcikonů Božjch Ufpořčxdal.
Bylčť gfaU mezi poslaUchačč i mUošj, w gčchžto srdcť

simě Božj eršesslo.

A tak pofUd gest mnoho lidj,

lteřj sire slowo Božj

slhssj, ale UžitkU z toho Ue:
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magj; Ua anýem

slhssenj geho přestáwagjce a Ue:

plnjce k črmU wjra wede; gežto ne poskaUchačč ale

plUčtele ;ákona fpaerj dogdaU.
„Co profpěge, prawjlč kdo o fobě, že wer má,

a UemeilčstUtků?“ (Jak

2 14

„Kterč:školč wěri Uapfánp gfaU, knassexm: Ua:

Uěer Uapsány gfan.“ (Nom. 15, 4.)
„Zňstanetelť wp w řečč mč, prawj Uěedlnjci

mogť bUdete.“ (JaU 8, 31.)

Modlitba.
Q Boť;e a PaUe ,Uáš! kter:)š gsi fw. Tita
fkrše ústa slnšekxnjkafwčchoPawla z teUmoth modlo:
siUšronsti kfwťtlU prawř wjrp přčwčestčrčxčťl; pro:
sime rač nám propňgččti, abpchom gako oU i mh
ono Učenj, kn kterčemnše fw. Tťtrm fe přč;Uáwáme,
takč!sleUtkpanplně whkonáwali. Skrše Ježjsse Krista

PáUa nasscho

AmrU.

DUeš se také swětj: W Rheimf:l sw. ď Rigoberta, fw Pbao
railkh wdowd, sw Rumona, sw Libeucia arcibxsk Bremenskěho

fw mnč Wriska Prišcilřana, Benčdikra, lewimm a mani. m
Dafrofh. W Bononii sw mUč Hermesa Aqqéa a Kaja W Lann
grU sw ď Gregrria W Yslice sw nulc Madila NqUilan, Geo
lena, EUgeUia,Marciána, QUinta, Theodota a Trifona

5. Ziloot sio.Šimona Stylčta. (R 459)
Sw

Ščmon, přjgmjm Stplčta, našpwa fe

wssjm práwem dčwrxn fwěta, Ueboť celč!grho žčwo:
bptj we wssem szfoťxU kxpl gaksi podčwUý Ge:
mnšto se pak che diwčti slUssj, Uež ýo Ucisledo:

wati lše.
Sw

ŠčmoU Uarodčl fe okolo l 388 we wsi
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Snfan še stawU fpžxostčho. Qter geho bhl rolnjkcm,

gehož owce on, Sčmon, páfáwal.

chnoho

dne,

Uemoha braw pro fnjh na pastwU hnátč, ssel do
kostela. TU slhsselUč:slrdUgjcjslowa: „Blahoslawenj
lkagjrj; běda těm, kreřjfe fměgj; blahoslawenj čistčho
frdce.“ Nemoha fmhslU slow těch pochopčtč, žcidal
crčhodnčhostarre, abp mn slowa ta whlošil. „Gcst
řeě o tom,“ dj gemU kmet, „gak dussi fwau w po:
řč:dek Uwčstč, kU fwětlU přčgjtč a žxrst!t do Urbe Uagjtč

můieme.“ Ale č tato řečbhla Sťmonowč gako po:
hádkan, protož ppkračowal starec dcile, řka: „Dussť
fwau fpoixcidámešdržrnlčwostj a postp, ěistěnjm fwč:
domj a oběrowanjm sebe sanU)ch NePlcpssj toho
whfwětlenj w faUkromUčm a ofamonlělčm žčwobhtj
Uale;cimr“
Ščmon, abh lepe fmhslU Učenj toho
pochopčl, w;al aUtoěčsstě k modlčtbčx Scdm dnj a
scdm nocj lešel na šcmč be; gjdla a nápoge, ne:
Ustúle fe modlc, abh HofpodčU geg naUččl znciti cestn

prawau, která wede kspasenj. Koneěně pak Upadl
do hlnbokčho fUa, w ktrrčmž měl widěnj, gakobh
kopal šcikladh krl stawenj, a kopš fe UUl ;dčilo, še
Zčš dostč hlUboko kopal, chtčl Umdlem) pťrstatč. W
tom wssak slhssj hlaď aU mU welj, abh gesstčxhlaU:

běgi kopal a tak po třcrj a po ětwrtř, a; mn ko:
Uečně porUčcno, abh přcstal ano prp ted stawenj
gi; fnadno l;e wdčxlatč. J po;nal ; toho wčděnj
Šimon, še w kanj fe a mrtwenj těla ať na konec
žiwota ;Ustatt nema. Wstaw trdh, ssel do nehblčž:
ssjho klássrera (401) podu;prciwaU sw. Tčmothca
stogjcjho; a wssak nrtrallfage si ; Urtčwosti w ně
wstanpčti, poklekl před branan

dnč na modlčtbách crwal.

thž

klcissrerni, kdež po cřč

pak po tixechdnech
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pťigat byl, gal fe wždor mladčmU wěkU fwěmU
wsseckh lopotnč práce a wssecka dle šč:koml řeholnjho
Uložemi pokúnj, tak ťdrdliw wpkoUciwati, že w krátkčxm
čafe fobě zjskal Uáklomwst wssech fpolUbratrů, kteřjžto
gebo hlUbokě pokoře a Upřjmnř láfce Uad mer se
dčwilč.

ř

Dwě lčta stráwčl Sinwn w tomto klássteře.
PrahUa ale po wpšssj gesstě dokonalosti, odebral fe
do ginčho, mnohem cUžssjho klássrcra, gegš fwatý
Helčodor fprawowal, mnž wěhlafm) fwatd)m obro:
wčmjm a tUhaU kášnj, w Ujž od třetjho rokU wěkU
swčho po 62 let nrnstálr se cwťččl. Pod šprciwaU

takowěho mistra sw. Simon w ;apjránj sebe welire
pokroččl, a w krátkěm čafe wsseckhfpolllbratrh UchaU
kázUj a mrtwerm
těla dalrko přewx)ssčl. Neťžoťanč
drU;j gjdalč gednaU ša den, aUeb ob drn, gjdat Sčmon
gedUaU ,ša thdeU, roždáwage

chUdd)m čcho Ussetřčl,

aš koUečnč kášáno gch, abh žpůfobem obhčegUhm
žiw gsa, od pprawňdla ;ákontho se Urnchhlowal. Ne:
moha trš Sčmon tčlo fwč weťegně mrtwitč, Ueš
zcikoUempowolrno ťdhlo, Ua tagnř mrterj
mpslil
a prowa;rm ;palnxowčxho lčstj UfankaUým bedra fwá
tak silnčxpťrpáfal,

že fobč tjln gj;wP Ua těle Zpslfobčl.

Qpat klásstera, grmUž obšwlcisstnjtlkol Sťmo:
Uůw zUám nebht, nechtěl, a Uemohl děle trpčtč tak
tUhaU kál;rň, která zdrawj těla hnbčtč se nm ;dcila;
protož kášal ráUp horliwčho mUicha qssetřčtča lč:
ččtč, Uačeš geg šklčxsstrra propUstil. SčmoU mage
fe za člowčka Uehnehodttěgssjho a za hřjssUjka Uehwět:

ssjho, UzUáwal, že toho pokáránj aUplUč ;aslal:šil,
a wezma odesstěUj, w UePbldlbssj pokoře odcssel.
Než Uedlmcho po grho odchodU počali přrdstachj
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přenáhlenj fwčxho ppkatč; i rošká;alč hned wppU;e:
Uřho mUčcha hledati a do klásstera Ua;pět přiwčstč,

což fe gčm po dwaltdennjm hledánj takčipodařčlo.
Llsi po 9 Ueď 10 letech odebral fe Sčmon Ua
wrch, Telanišf:xš řečeUh, a tam fe w malč! chpšce
prtowal. Z Uepřestalšde swčhodnchownjho špráwce,
biskUpa Laďfa prositč, až mU konečně powoltl, abp
40dennj pňst w prawřm fmpslU dršetč nwhl, Uččeho
Uegeda anč Uepjge. K tonm cjlč kášal si wchod do
chpsse fwč ;a;diti, čemUž ale bťskup gčnak powolčtč
Urchtěs, lrda abh š frťxaU chlřb a wodU w;al.
A
hlc, k.ppš po čtprpcjtčdcnnjm postč ;eď ;boťcUa bpla,

lešrl Sčmon na twáři fwě, gako polomrth);

neooť

wodp a chlrba Uebyl fe ani dotekl. J swlašil tU
bdčsknp geho rth a podal mU weleďnaU fwátost;
SčmoU pak aUdělskýmtjm pokrmrm posilUčxm),wstana
dobrořrčtl BohU, a něco málo pogedl. Qd tohoto
čan každým rokem 40dennj pňst Uya tento Způfobx
konáwal. Po tťech letcch wstaUpil Sčmon Ua wrch
horp, kd.e fobě ;a obhdlj wpwolil stawenj še čtpr
stěU beu;e stropU

festčcwagjcj,

tak žc č drsstč č slU:

Uečnjmn wedrU wolný bpl přjstUp; abp wssak aU:
mPslU fwč!ho Uel;měnil, dal si kUáramnčmU kamrnč
UohU četězem přčkútč, gegť ale opět přepilowatč

dal Ua porUčenj Meletta

biskUpa, prachjho,

že

má fjlh we wňli, Utkoli ale w pewnosti řetě;U hle:
dati, málč aUmhsl aš do fmrtč na wrchn zňstáwatč.
Powěst o tUhem žčwokdptj nadobpěegnčho a
podčwUšho mUže tohoto ro;nesla fe daleko ssiroko,
a přčwábila k UěmU množstwj lťdj č ; ncpw;dále:
Uěgssjch kragiU, a to Urgen křesiaUp, ale č pohany a
žčdh, z Uichš gedni U Uěho U;drawenj
UedUhůw
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hledalč, drUšj w zarmaUcenj ňtěchh, w pochybnostšch
swětla, a gčnj opět o gině milostč ho prosilč. Sč:
moU wssak gfa pokorUčho frdre a skromnřho ducha,
a rckd we wsscm BohU čest a chwčxlU wťdúwage,
Urmohl to snčsti, že lčdč! walem k UěmU pUtowalč,
za blaťenh se pokládagjce, kdyš grn odčwn geho do:
tknaUtč fe mohlč; protož opustčw horU wšdčlal si
slaUp aš 6 loket wpfoký a 3 střeche ssčrokh, opax
třčw grg kolrm zčxbradljm. Slaup ten gemU nynj
za obpdlj slaUščl až do smrtč geho, od čehož takč

gcho přjgmj „Sthlčteš“ tolik ro Slanpnjk pochci;j.
Leta Púnč 423 započal podčwnč toto swř žiwobptj
Ua onom slanpě, gegš čaš po časr tak wywhssowal,
že drnhh bhl gťš 12, tixetj 22, čtwrt!) 36 loket
whsok:); an po rorr 440 postawčl mU lťd ginh
slaUp, ď wýssj 40

lokct.

Y. Ua U;aUnkčxlU tomto

stojútkU bpl žčw po 37 lct, přčtom modlitbamč,
hlúfcinjm slowa Bošjho a gčnýmť milofrdm)mč skU:
tkh BohU a lčdcm slauže. thkoli sr modlčl, tak
hlnborr fc klanjwal, že často čelrm noh fwých se

dot!)kal. W kášanjch sw!)chnrpraděgi mlijwal
o
o
a
a

pixjfa;r, o klrnj, o zachowáwál:j fprawedlnostč,
lčchwě, o powčmwsti slllšbp Bošj nawsstčwowatč,

o modlčtbč. Slowa

geho b!)wala tak wroncj

srdre tak prončkagjrj, že, kdoškolč gcho káZan slp:
sscl, ossklčwostj k hřjchu naplněU bhl.
Toto owssem podiwnč žčwobptj mnšr nadobh:
čegUčho ro;lčěUě sr pofll;owalo.
Nčktcřj marnostč,
drUzj pixrpčatč mhslč a gin Zaď gčUým přjččnám
to wsse připčfowalč, až č někteřj maUdřj a boha:
bognj muži a bťskUpowě ctnost geho ;kUsiti Ustano:
wčlč. Z poslali kněmu Uěkterč!portčwě a Ueibožnč
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lidč, kteřj bh gemn pťčkázali, aby ď slaUpU sleza
obpěegm)m špůsobem žčw byl. Neš widance geg
ochotnřho k slowňm fwým a ;namenagjre, že slč;ti

se chhstá, prawilč gemU: „Zůstaniš

UxedleUa ijstč

swěm, twci ochotUú poslnssnost doka;xlge, že ččstčho

gsi stdše, protoi we fwěm anmpslU dňle pokračng.“
Simon ;ůstal tedy Ua slaupU tom aš do fmrtč

fwč (lřta 459 dne 2. Zňixj).

Strastmi

ďhroeen

cjtil, še hodinka fmrtč fe mU pťibljščla. J poklončl
se tU hlnboce, aby obhčegnč fwč modlčtby wpkonal;
a wssak nepowstal che, neboť dusse geho odebrala
fe do sidla wěěnč blaženosti. Teprw třetjho dne
po;nalč lidč!, že mrtew gcst. J wžawsse tělo geho,
slawnč ge w Nntčochččpochowali. Sesslč fe kpo:
hřbn geho obhwatelč

celčxho okolj U welikčxm mnoš:

stwj, mešť nimč i Umoho bisknpňw. Geho pak
fwatost, giš za žiwa Umohhmi diwy patrmi, po:
twrdťla fe takč po fmrtč ro;ličm)mi šázraky, kterč

fe U geho hrobn a Ua geho přjmlan
tč dobh se takč! geho památka,

dály.

Qd

ušzwlcissrě
Ua wýchodn,

welmi slawně fwětj.
ThrodoretUď, bisknp ChcheUskh, wěrj wssech
těch očit:) swědek, zpěčowal fe o nadobyčegným tomto
muši Uěco pfátč, boge fe, že tomn, o čem wesskeren
fanwěk:) lčd přeswěděen gest, bUdaUrj pokolenj anč

nerěřj.

Rozgjmcinj.
Nikdo fe nehorssi Uad neobyčegným a w siUtkU
podčwným žpňfobem žiwota fwatčho mUže tohoto,
řka, žebh bhlo zahálčiwč, ničenmč a přepiatč; ale
radčgč fkanmrh, proč asi Bňh mnše toho k tak

23?
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tichěmU žiwobhtj Urččtč ráčil?
Odpowěd Ua to
tťžká Uer. Búh totiš w tomto mUši Uám Uká;atč
chtěl, čeho člowěk, mage dUssč swaU w BohU a
w mčlostč Boži šakotwenan, ,; láskh k UěmU pod:
stanpitč múžc. Takowčml: člowěkU UechUtná Uir,
leč Krčstnš; on pro Krčsta grst blá;nem, dčwadlem
tommo fwětn, powrhelem U wssech; oU powašUge
wsseckh wťrč za Uepatmč,

akxh Krčsta žjskal, a Ukřč:

žowán grst fwětn a fwět gch.

u A my, Uaopak,

gak howjme tělU a UárUšiwostcm gcho! Z láskp
kn Krčstu něco si odepřjtč, fmyslp fwe Ua U;dU
w;jtč, tělo w slnšbU dUcha podrobitť, ap, gak Uám
to přichá;j ;a těžko! N přrdre prawj Krčstnš, že
kdo sebe Ue;apře, geho Učetmjkrm bhtč Urmňše. Pro
rožkosse a weselj rádi fnássjwáme nmohč Uepohodlj,
ale pro Krčsta germ hodčnkn přeš ěaš bdjti, gčš
nemožUo ano čsskodlčwo sr Uňm ždá býtč; kU členj
báchor a fwčtských wěej wšdp Uúm čan zbýwá,

alr k rošgjmčmj a modlčtbč čan nrmjwáme.

Na

ro;kossr a radostč nčkdp pcně; něcm Uefchášj, ale
pro Krčsta a blišUjho bx)wcimexchudj; slUšbh Bošj

nawsstčwowatč, ach! to protčwno, ale w fpolečno:
stech Urwilmých pohorssowati, srdre šarmUrowati,
zlehčowatč dobrč gmčno blišnjho, ach! gak šo mjlo
grst. Dojčsta přjfný a tlchh žčwot sw. Sčmona
gednoU odfaUdj .nciš. u A Uwášjme:lč, že k slaUpU
fw. mUše UesčjslUč množstwj

lčdU rozliěxlěho stawxl

fr l,drmxlo,geš on Uždrawowal, thčowal,

těsičl,

kciral a Uapomjnal eZUšitkem welčkým, a še ď Božj
pomocj Ua blaho cjrkwe spasitedlUě půfobčl, stoge
gako na odťw ro;mařťlěnm swětU obrcitčw Ua

wer Bažh, část Perssanůw, Armenůw a Herůw;
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tnť :Uel;e pochhbowati, že pro;četedonst Bošj Šč:
man iktomn Urččtčráčila, abh tUhaU swan ká;Uj
osláblčho dUcha kixefťansičho UtUščl, klefagjrj

Uúbož:

Uost po;dwčhl a Utwrdťl, a prawan wjrn ro;množčl.
„Podiwm) gestBůh we swatýchswhch.“ (Žalm
,

G.

„Bratřj,

dlužchi gsme Ue těln, abpchom po:

dle těla žťwť bplč Nrbo bUdetelč podle těla šťwč,
žemřete; pakli dnchem skntkh tčxla mrtwčti bndete,

žťwi bndete. (Řjm. 8 12. 18.)
„Prče o tělo Uemjweptr podle žadostj geho.“

(Řjm 13.14)

„Trefri tělo swč, a w slnšbn podrobngč, abhch
fnad gim)m káže, sám Uebpl šawržem).“ (ťe Kor.

9, 27.)

Modlčtba.
O Bože! kter!)š gsi Uám služebnjka swčho Ši:

man ša w or Umrtwer datč raěil; propUqě Uám
takč te mťlostč, bpchom tělo fwč wedle Učer Spna
Twčxho,jwčho kaupitele,
krotili, a w slUšbU dncha
podrobowalť: abh Uám Urbplo wčce Uástrogem k
hřjchU, Uřbrš podporoU dusse na restč kdokanlostč,
a ď Uj gedUoUk slawněnm w;křjsser powstalo. Skrše
Ješjsse Krťsta Pána Uasscho. AmrU
DUeš se takšswčtj: W Řjmč sw. Telešsora dapeže a mUč,

w Rbeimsxx sw Gerlaka

w Thebaidč skrze cjsaťe Diokleciana

UmohoUxučedlxxjťnW )quličaUech sw Eduarda krale Wijč
sw panUdEmilialw a Apollinarh, w Ylešalxdrii sw p Sinkleiiih
Sw Talidd aUeb Nmath mUc a anny, fw Enpreč:ie wdowh,
Theogltie anUy; Theodora mUč., sw. RUstltana bisk., Bictoran
opata
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6. Žiwot fwatých tťj Kreiliiw.
KrťstUď Pbčm proto se Uaroditi rčxččl, abp
wsselčký Uárod, Zčdh č pohanp, ku po;Učmj prawčho

Boha a k fpafrUj přčwcdl. Na dúkaz toho, fwě:
tjme fwátck fwatých třj králů.
Zidč bylč ,;wlásstčk tomU powolánč, abp wer
w grdUoho Boha a Uaděgč w bUdaUrjho Spasitele
me;i lidmč zachowalč. Měliť jsoU proroky, kteřj

čaď, dobU a mjsto naro;er

kanpčtele

a Umoha

gčUá šUamch o Učm pixedpowčdělč, pročež Uepotře:
bowalč o siUtečUčmUarošer Kristowč žcidUčhožwlússt:

Ujho poUčer, leda ,;pjsem fwachch. Nle pohamim,
kteřj o přjsstj zasljerčho Spasitele žádnč zUúmosti
Ucmčlč, meelo fe gcho skUtečUčUarošer zřegmým
gakhmsi způfobem ošUámčti. To fe pak stalo ná:
sledowně: Giž za oUoho čan, kdhž fe lid Jšraelský
do šasljbenč země stěhowal, prorokowal me;č pohany
Balaam, žc w;egde nčkdp hwězda šJakuba, a po:

wstaUeberla z J;raele.

(lll.

k. Mog. 24, 17).

Proroctwj tohoto e;acl,oonmlafe zagistč meši pohaUh
gakási známost, aě mU fUad mUo;j Uero;Umělč. Kd;až
ale konečUě ěaď a doba přťssla, še proroctwj to se wp:
plUčtř mčlo, a KristUď PáU, fwětlo, wessťeren fwět
ofwěcUgjrj, Uarodťti fe ráěil: eyhle tU sr okášala
Ua wýchodU erbhčegUá hwě;da, š ěehoš mnozj, z

gčchž paměti oUo zasljber Bošj erpfslo,
wUčtřUjho wUUkmlti Bošjho

w J;raelč ZasljerUýkallpčtel
pjsmo Uažýwá ge anše

Ue beš

saUdilč, še bp fe mčl

Uaroditč. Swatč

mUdrrč, čjmž se wprozU:
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mjwagj mUšowř ;běhlj we wssech wědách a zwlá:
sstč we hwě;dařstwj, aUstUj a prastare ale podan

Udawa,že fe Kafpar, Melchčor aBalthazar
gmerwalč
Tčto mlldrcowčx, aneb gak fe wůbec gmrnugj
králowř, wydalč fe bez rošpaků na restU, abp Me:
siásse wyhledali. Hwěšda ge předchá;ela, a přjmo

do Jerllfalčma ge wedla. u

Q gak welice žahan:

bUgr tato horliwost pohanňw lcUčwč kixrsťaUp,kteřj
hwěť;dy mčlosti, gťš Bůh gčm scst)lá, Uáslcdowati
nechtěšj, temUost wjre nežlč fwětlo mčlUgjce! u

dež pak do erufalema přčssli,magjrr ;a to, žrbp
naro;eUh Mrsiáš měl býti kralem, pilně fe po Uo:
woro;enem krali poptawali, gchož hwěedUna oblo;e
bplč widělč. Uslpssew o tom král Hrrodeš Ulekl
fe welčrr, boge fc abp š trůUU fwržen Uebpl, a
fhromášdiw wssecka knjšata kněšská a Učitelr lidU,
tázal fr gich, kdeby fe měl KristUš narodčti? QUč

pak řrkli gemn: W Brtlčmť JUdowě; nebo tak
gest pfčmo fkr;c proroka: „A th Betlčme zrmě
JUdsia! Učkolč negsi neymenssj me;č knj;atu JUd:
skpmi, neboť z tcbe wpgde wrwoda, ktcrý;bp špra:

wowal lčd můg J;rarlsiý“

(Mčcheaš 5 2)

J

UložčlUoworo enrho krale zawrašdčti, aby koho bcitč
fe Ueměl.

N abp fe šrozenčho Mrsiásse tjm gistčxgč

zmorniti mohl tagně powolaw mudrcůw pilně se
gich wpptawal Ua čaď hwě;dy, ktrra fr gčm byla Uka:
šala? šl proansstčge ge do Betlema řekl: „Grěte
a ptrpte se pilne Ua djtě a když ge UaleUetr, zwě:
stUgtežmi, ať ťgá přčgda poklonjm fe gemU.“

O

gak hlUboce klefá élowěk, když fe UárUžiwostmč dá

opanowatč! „Ner

maUdrost w Uměnj Ueprawostč,
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a přemýsslowánj hřjssnjkůnenj opatrnostj.“

(Sčrach

19, 19
Kněšj a Zákonnjri bhlč sire aUplně Udalčmjsto,
kdež fe Spasitel dle proroctwi Micheassowa mšl
narodčtč, ašagiste gim take Uenamo Uebhlo, že
šwlásstě dle predpowěděnj proroka Dančele čaď giť
bpl Uastal, kdp měl Ua swčt přčgjtč; nčcmčně bhlč

až kU podin

geonostegnj a nrwssjmalč si hrUbť

toho, že giš cčžčnrowč noworozenčmU králč fe klanět
přissli. Tito pak dčche fe Uedbalosti grgčch wh:

dalč fe Ua cestU přjmo kBetlěmU. Horliwost ge:
gčch a wjra we Wkapitcle noworo;enčho o mnoho
se rozhognčla, kdhš wpssedsse z Jernfalřma
opět
hwěǧdn, kteraUž widělč na wl)chodtl, Uzřeli, ana
ge pťedchazela a w Betlřmě nad mjstem, kdež b;ol
Spasitcl, zňstala Užřewsse pak hwě;dU, šradowalč
fe radostj wrlikan, a wssedssedo domU Ualelčdjtě
ďMarťj matkaU geho,a padsse klančlč se gemn,
a otewřewsse pokladh fwč obětowali grmU darh:
zlato, kadťdlo a mhrrhU, Ua dúkax, že grg ša krále,

Boha a člowěka U;nawagj

Co; mh mU občto

wati BUdcme, gessto Uassim grst prostrednjkem, kterhš

fedj Ua prawčci Bošj?

QbětUgme gemU, čeho fcm

od náš žada, an dj: „Dep mč, san

mňg, srdce

swe, a oči twe ať cest mhch ostřjhagj.“

23, 26)

(Přjsl

Učiniwsse pokloUU KrčstU PČUU, chtěli fe ná:
božnj tito mUžowě předesslaU rrstall přeš JerUfalčm
do wlastč fwč anrátčtč;
Uež gfaUre od andčla
Paně we snach poUčenť, že Herodeš bež;ťwotj no:
worošenčho Spasitele zamýsslj, gčnaU cestaU domů

fe wratilč

Prawj fr, že fw Tomaš, aposstol ge
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pokřtil; ale gčsto gest, že w swatostč šiwč bpwsse

i swatě žčwota swčho ant sioněčlč. Těla gegich
chowala se Uehprwč w Mčláně, odkud we 12tčm
stoletj do Koljna nad Rýnem přenessena gfan, koe
fe až podmxš chowagj.
Dnrssnj fwátck slUge řeckpEpčphanča, to gest:

dewenj Páně. erkrw swatá pod tjmto gmrnem
wlastně trogj ;gewenj Púně wprošumjwá; prwnj
totčš: kopš se Krčstuš Pán

mudrrům sirze hwěždU

na w:)chodě zgewčrč rciččl; drUhč: kdp.š w Zordaně

od Jana

gsa pokřtěn hlafem ď Uebe za Syna

Bo:

žjho ďyl prohlcissrn, an DUch fw. w podobě holm
kxicenad Ujm fe fmissrl; a třetj: kdhi Krčstuš Pán
w Kánč Galilegskč wodU we wjno proměnčw Boš:
skau fwau mor ponepprw Ukúzatč rácččl.

Rozgjmánj.
Na sw. třech králjch wčdětč l;e, kam mčlost
Božj tp wedr, kteřj rhchle a š wytrwcinjm gj Uáo
sledUgj. Tčto Ualezlč Spasitele fwěta a U Uěho
fpafenj dnssj fwých, an zatjm ostatnj lid, grmUš
gafná hwě;da milostč rowněž swjtila, si gj anč
nepowssjmnuwsse, Uxe stjmx fmrtč Zňstalč. Nade
wsseckonrbe;pečná gest nrwssjmawost a zanedbáwánj
propůgčených Uám od Boha mčlostj: Neb Pčm
zagčstč od náď twciř fwaU odwrcitj, a co gfme pak
bezněho, be; geho mčlostč? Strassná gfaU slowa, která

knúm wěčná prawda mlij:

„Poněwadš gfem

wolala, a odpjralč gste, wztčchla gfem ruku fwaU,
a nebylo, kdobh pohleděl . . . protož č gci w za:
hpnntj wassem fmátč fe bUdU.“ (Přjsl. 1, 24, 26.)
N ro gest sprawedlčwěgssjho Ueš že kdo nrsipssj, aby
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Ueďyl slyssen, a kdo Bohem pohrdá, abp Zawrien
byl. Uwašme, žc daná přjležčtost kdobrěmu, fnad
se che newrátj.
.Nádč fe fpolčxháme Ua dlaUhč
žčwobhtj, a odkládáme polepssenj na budaUonst,
přjtomnan doťm bez profpěchU mčmo febe ansstě:
gjre, ano hřjchh w Uj páchagjce. Neš dřjwr, Uež
se toho Uaďěgrmc, wečnost přrkwapj Uáď a tU
zawřau fe náhle před námi dwčře k ščwotU wěč:
UřmU wedach.
Tma Uáď obkljčj, a mp dobrých
katků prcišdnč wolagjre tlaUcč bUdeme, ale ach,
fmUtná odpowěd fe o;we Uám: „Ne;nám wáe.š!“

(Mat. 25, 1u12.)

Q, Uepohrdepmegčš che

hlafem wolagjcjho a ,šwancjho nňď Boha;

alebrž

pospěssme za njm a následUgme ho, oU Zagčstč Uwede
Uáď do wěčnč slawy.

„Poněwadž

gsi Zawrhl ixečHofpodčnowU; i

on takč žawrhl tč.“ (l. Mog. 15.)
Wynč se ZerUfalčmc, aby fnad neodstaUpčla
dUsse má od tebe, abh fnad nepoložil tě w pUstinU,

w zemč Uebpdlčtedlno:t.“ (Zerem. 6, 8.)
Llh stogjm U dweřj a tlUkU, gcstlčže kdo Uslpssi

hlaš můg a otewře mč dweře.“ (dew.

Z, 20.)

Modlitba.
Q Bože! genz gsi přebohat!) w smčlowánj,
neodwracug, prosime, twařč fwč od náď, kteřjš
gfme tolčkrcite gčž milostj twaU bplč pohrdalť, aneb

zlě gj Užjwalč. anj oprawdowč přrd fe bčťeme,
TwaU pomocj wždp a ochotUě Twřho hlasix po:
slaUchatč, a ď wětssj horlčwostj opět promrhančho
časU Uahradčtč. De!)š, ať fwětlo mčlosič Twč Uám
fwjtj, jako mUdrcům na wýchodě swjtilo, abpchom
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Ualezlč Pána a Wyknpčtele fwěbo , genš ď TebaU
a ď Dnchem fwatým pam:ge na wěkp wěkúw.
Amrlt.
Dneo se take swťtj: swatě Makrh mUč fw Anastasia mUč,
sw. MelaUřa bisk Remleskeho. sw Wetra opata W Barcelone
sw Naimlmda z Pemtesort; W Afrřee mnobo od cjsaťe Sewera
zamord. mUčedlUjkú; w Egdptč sw Nilamacha, w Florencii sw
disk Qndťege EorsiUa

7. Ziwot fwatého Balcicina,
kUěze mUčedlUjka. (N. 312.)

Sw. LUcčáUUarodčl fe w Samofatč, mčstč
w Shrči.
Geho rodičowč bpli křefťanř, lčdč!bo:
hatj a welmč bohabognj. J wedlč proto takč fpna
fwčxho ke wsselikčmU Uměnj, předr wssj„m ale k bá;nč

Bošl) Uebo kdo tU má, mčlerád fe zláskp kBohU
wsseho,

ťxyř č febe mčlegssiho,

odřjká.

W

UměUj

tom LUrčáU takč welčce prospjwal; Ueboť dež ro:
dťčowč šemixeli, gsa teprw asi 12 lrt stár, ro;dal
wesskere gměuj

chUd:)m, a pUtowal

fw.Makarčnfowi,

do Edeešs;y k

mužť gak Učenostj tak č fwatostj

žčwota powěstnčxmn, abp od Uěho pjsmU fwatěmU
a bohomčlšmn obcowánj fe naxlčil MakariUeZ pťč:
gaw horltweho gčUocha laskawě dal sobě Ua geho
wpchowánj ;alešetč, tak še LUcčaU djlem anstnjm

wpUčowanjm sw. Makarča, djlem brdliwým ějta:
Ujm pjfem fwat!)ch, wrlčke Uabhl dokonalosti gak
we wjřr, tak we ctnostexchkresianskpch Neboť, ač,
koliw gfa mlad, wpnasnažowal fe nicmeUe wsse:
možně, žčwot swňg dle wňle Bošj Ufpořádati a

grdčnč pro Boha
modlitbách

a w BohU šjtč. Z trwal Ua

tčmčř po celč dnp a norč, byl weťmč
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střjdmý, wjna ncpjwal, mafa negjdal, zachowáwal
bedlťwě mlčenj, rozmlanagc
tolčko o wěcrch swa:
tých, a čjm přjfněgssj bpl na febe, tjm laskawěgssj
k gčným býwal.
Gfa dostč Utwrzen we wjře, zběhlý w pjf:
mech fwatých, a we ctnostnčm obrowánj dokonalý,
odessel do slawnčho města Nntiochie, kdež slUžby
swč cjrkwč obětowal.
Bisknp NUtčocheUský, gfa
pixeswědčen, že dobrá powěst o LUciáUowč se po:
twršnge, wpfwětčl gcg na kněžstwj, za ssťastnčho
fo poklčxdage, žr mUž tak Uěem) a swatý, gako LU:
cčán, na wčnnčcč Pňnč w Antiochčč pracowatč bUde.
Sw. anián, gfa npnj kněx;em,č ýned w Nntčochčč
zara;čl sskolp, w m“chš mlcideš Uetolčko ro;lččm)m

wčdomostem, ale přede wssjm bášnč Bošj, která
gest ;áklad wssj maUdrosti, wpUčowal; wýščwU opč:
sowánjm kněh si dobýwage; Ueboťbpl welmč zběhlh
w pfanj. Pčlnostj a bedlčwostj swan tolik si wh:
dělal, šc netoliko

sácm feťde wpžiwčl, ale takř chndč

z w:)dělkU podělowal.
Wčda„, že pjfma swatci od
erěřjcjch Ua mnoze gsaU pornssena, genž tjmto ,;pů:
sobem ďlUdp fwč poněkUB afpoú Ukrptč se snažčlč:

Ufpořcidal, mage wýbornau známost řečč hebregskě,
Uowč wpdánj swatčho čtěUj, kterř tak whbornč bhlo,
že geg fw. Jeroným, zagistč dokonalh w tčto wčxcč
saUdce, Uetolťko welice wychwalnge, nčxďrž i Ugi:
ssťUge, že po LUrčánowč za dlaUhH ěaď Lllcčánským

flaUlo. (ťjičšrl)lxz ácš rirjš iuUere.)
Prawj fe, že fw. aniěm do šrestnč!ho Učenj
Pawla Samofatenskčho Upadl, o čemš ale bez:
pečm)ch zpráw nemáme. Poněwadž ale fw. EU:
sebčUš,fw. Jeroným, fw. Jan .Zlatoústý, ano i fw.
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YthaUasiUď, mUžowč!, kteřj mU gfaU skoro fanwěcj,

ničehož o tom erědj,

gest wjře podoon,

že Uě:

kteřj blUdaři k Utwrzeltj blUdU swč!ho welebUčho
gmčna tak UěeUčho a fwatčho mnže zle poUžčtč fe
opowaščlč
x2ldehme tomU, žebp fw LUcčaU siU:

teěně po Uěgakh čaď we blUdU bPl wěžel

watč slUssj, že blUd fwůg po;an,

prawč! cjrkwe fe anrátil,

pošoro:

opět do lUUa

a pro prawan wer takč

fwaU krew wpcedčl. Ner hanba pobloUditč, owssemť
ale w blUdU fetrwatč. Sw. LUciáU wssak lásky
swč! k BohU dokášal takě setrwalostj,

š kteraU tčškč

Utrper, pro wer KristowUpodftonpčl dež

cjfař

MarčmčUUš leta 311 protč kixesianUm diwě zUrčl
bhl i fw LUcčaU, gako;to mUš me;č kiefťanp žUa:
meUčt:) a dUstognh, gat a do Nťkomrdče, fjdelUjho
města cjfařowa, wlečeU. Zde se mU podařilo, Umo:
h:)ch chaUlostth)ch bratrů U wjře posilnčtč a gčš

padlč!, cjrkwi opětanratčti;
lčwl) č whmlme),

kanl.

uu ijař

UeboťbPl welmč hor,

a ro sxstp mlUwčl

take skUtkh

Marimčmrš wěda, žebp LUcčáUU

křesťanůw w Ueywětssj wážUostč bpl, a šebh gcho
pťjklad welmč morně Ua Uč působčtč mohl, chtěl
Lllcčána, stůg co stůg, k modláťstwj UakloUitč. Ney:
prw gemU slčbowal dňstogeUstwj a bohatstwj č wsse:
lčkaU odmčUU za to, kdhbh modlám obětowal; kdpž
ale to Učc Ueprospčlo, ččUil aUtok Ua wer, rka, še
UepochopUge, gak člowěk maUdry a Učem) k wjře
fe pixč;ltáwatč mU;e, ž nj; počct klasti UrmožUo?
LtlrčáU wssak hagčl fe statUě a cjfarč, aě be; pro:

fpěchU, w!)borně wypracowanch obraml wjrh kre:
sianske dorUččw, prawčl: „Tagno Uenj, že gedčUý
Bůh, kteremUž mp křesťane fe klanmr, nam od
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Krčsta zgewen, a od DUcha swatrho w stďre Uasse
wsstjpen gest A tUdp Ueblandjme, gak wh se doá
Umjwate; nrboť o BohU Uassem fwědkem gest nam

Bůh

Při;anam

fe, že i mp druhdp modlp, ktere

sw:)ma rukama gsme bplť ntwořčlč, za twůrce Uebe

a zrmč gfme mjwalč: wssak wssemohach Bůh, kte:
rč!hož mp rUkama fwhma gfme Uebhlč Utwořčlč, Uč:

brž gchož my gsme stwoixrnjm, smilowal se nad
Uámč a feslal Uám SpUa fwčho, abp Uáď naněčl
zUátč srbe, Boha;
Stwoixčtrle Uebr a země. A
teU takě dal Uám :;ákoUp a ;gewčl Uám wůlč fwaU,
bpchom zachowawalt střjdmost, w chUdoběsi ltbowalč,
cwčěčlč se w tčchostč, hledělč pokoge, milowalč čč:
stotU frdce, a trpělčwost Zachowciwali“

Wťda rjfař, že tjmto špůfoďch mnše Bošjho
Uepixemn;e, zmčnčl aUlionst w hnťw, a Uchnkrnt:
Uěgssj fmrtj mU whhrošowal, gestlč;ebp mU po wnlč

bpti Urchtěl deš

pak fw anich těmto wyhrnš:

kám se pofmjwal,

tjm wěrssj tanhaU po korxmť mU:

čedlUčckč;ahoixew;

šarděl

fc cjfař.

J

přrmx)sslege

o Uowých mnkách, Ukrntm)ch č dlanhotrwagjrjch, we:
lrl, aby BUciáU do šalářr Uwršen a hladem mořen
bhl; Ueboť se mU a:.dcilata fmrt bhtč ncholestslěgssj.
Po dlaUhčm postU pččUesli Bucčánowi UchchUtUěgssj
pokrmp, ;obětj modlářskx)ch přčpraweUčx, dobixr saU:
djcc, žr grl,w bog tjm těšssj bnde, a še fUad pokn:

sser tomnto podlehno. Yle sw. ančáxt, mčlostj
Božj plm), šwjtě;čw Uad přťro;rnostj swan, pewnč
;awřrl,

,še raděgč wssr bndr trpětč, Uršlč Uečist!)ch

oněch pokrmň pošjwati.

SaUdčl zagčstč, šebp slabj

Uad tjm fe horssčlč, pohanč

pak še ťxp se domUj:

walč, že odřeknnw fe Krčsta,

modlám obětowal.
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Měl žde Ua Uchsli slowa, která w ohledU tom fw.

Pawel za;namenal, řka: „ij

a za gčstaUwčc

mám w PáUU Ježjssč, še (; stwoixem)chwěrj) Uic
Ueččstč!hoUer famo zfrbe, Uež utomU, kdož fe do:
mnjwá,

šebh Učro Uečistčho bhlo, tomUť Určťstč gest.

Nebo ,;armUrUgrlč fe Nbratr twůg pro pokrm, giž
podlč lcisky Uechodjš. NepixiwošUg k šahpmltj po:
krmeqt fwl)m toho, za kterčhož KristUš Umřel.“

(K ij.

14, 15.)

Wčda rjfař Uaděgi fwaU ;klamaUaU, a šr an:
kladP wssrcky Ua bá;nč Bošj fwatčho mUše fe roš:
kotalh, powolal grg opčt a ká.šal grg mUkamč Ueh:
UkrUtněgsszmč tech;Uiti, anbrš i hčoščl mU fmrtj.
Než wsseckoUadarmo. Pewný ro fkála stál LU:
cčcin; geho obraUaU a sstjtem bhla wšdh slowa:
„Gfem křesťaU!“ Těmř pak slowp Učc gčnčxho Ur:
ijčl,
leě dšje!nebeský Jrrll.;alčm gcst gcho wlastj,

stoatj oťchwatrlč gcho še gfaU grho piijn;Uj, a wěčUá
Blašenost grho ňčelem, dáwage Uám tjm Ua fro;rU:
měUaU, Uač přede wssjm ;řrtel fwňg obrciceti mcime.
„Nebo co platUo Zest člowčku, kdh wsserken fwět

šjskal, dnssr Hak swč!sskodu trpěl.“ (Mat.

16, 26.)

WčdaUr po tčchto wčcrch pohaně, že aUč aU:
lifUč řeči, an wx)hrňškxǧ, ba an Ueykrntssj mUkh
Lllrčána k modlcřřstwj nepťim:tj: odfaUdilč grg k
fmrtč, tak že rokU 312 dUe 7. Ledna fťat bpl.
UkrUtUj pohaUč Urměli dosti na mnkcich, kterč BU:
cián Za šiwa sitássrtť mUsil; gewiliť fwaU zUřčwost
protč UěmU i po rfmrti geho, hodiwssc geho fwatř
tčlo do moře. Nechtělh wssak wody mořfkč! oncn
drahý poklad fkrl)tč, tak šr křefťaxtč Uale;sse fwatč

tčlo Ua bťth,

ge wšalč, a dle swčdertwj fw. Je:
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roUýma

w mčstečkU Drepane

pochowalč.

ijař

městečko to eanm

w Bčchynčč čestně

Konstantčn, pixjgmjm Welčk!),
a kráfUě wPstaweUč, a ke rtč

fwř máteře fw. Helenh Helerpoliš

Uašwanš Ua

pamcitkU fwat. LUciána M. ode wssech dan ofwo:
bodťl.

Nošgjmám.
Sw.

LUcčán šnal fe dobře we wědách; ale

gedna wčda, be; ktčrě wssecky ostatnj Uic Ueprofpj:
wagi, ťchla mU Uade wssecko, wěda totčž fpaerj.

Protož takč faUdrúm fwým gčUak neodpowjdáwal,
než: „Gfem křrsťaU!“ J mp k tomU powolanč
gfmc, abPchom fe Uaněilč tomUto Uměnj; wssak, bo:
hUšrl, wčtssj ěást lčdj čan ktomn fobě Ueběťe,
fpjsse wčcmi mr;k:)mč a marm)mč čaš mařjc. Gaká
to šaslepenost! Co platno Uám wsselčkě nasse lo:
potěnj

a wesskerč pčče swětskčč,nrstarámelč

se o to,

Ua čemš Uepche žáležj? Co profpěge wsse Uasse
Uměnj, kdhž sebe šaUrdbáme? Ll gak mnoho fe
Uacháj;j těch, ktcixj o wsse gčnč lčpe fr staragj, Uešlč
o dUssčswaU, ba kteřj gť ;anedbáwagj, tčměř gakobh
UebPla Uefmrtcdlmi!
Wědj o wssech wěcech w!)a
borUě mlUwčti, ;Uagj se w rošmanitých Umělostech;

genom toho, ro se fpasenj dusso týká, gfaU erě:
domč, bUB UiěemUš fe UeUaUěiwsse, bUč wsse giš

w lomo;er
fwětskč!m zapomenUwsse. Possetčlcč!
Uenjli to Uesmpslche fe staratč o oděw, Uežlčo tělo?
Kčžbp tedh rodčěowě wždp přě whchowáwánj dětj
fw:)ch dle pixjkladU sw. Lurččma fe fnaščlč, záhp
láskU gim wsstjpčtč k tčto wědě, fpasenj totčš, ge:
gjž základ gest bázeň Božj! Křžby, črmU slowp
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wpUčUgj, takč wždp přjkladrm ztwrzowalčlč. Pak
Bp žagistč slowa LUcčánowa: „Gfrm křestan!“ U
Uich nabpla prawčxho fmpslu, i bpla by gim obranaU
w pokussenj, a pewm,šm sstjtem we wsselikřm pro:
tčwensiwj!
„Gednohoť gest potřebj. Maria UeplepssjstrcinkU
wpwolčla, kterč:što nebUde odgata od nj.“ (LUk.

10, 42.)
„Spnowě lidsstj, gak dlaUho bUde slciwa má
potnpau? J proč mčlUgetemamost a hledáte lžč.“

(Žalm 4, 3.)

r

„We wssechskUtcjchfwých pamě:liw bUd na po:
slednj wěcčfwě, a na wčkpUezhřessjš.“(Sčrach 7, 40.)

Modlitba,.x
Qtče fwětla! genš gsi fw. Dllrčána ofwjtčtč
ráččl, abp prawaU maUdrost nalčšti a gj následo:
watč mohl: propůgč abpchom i mp Uegrnom po:
znali, co k fpaerj nassrmn profpjwá, ale takč co
prawj UčedlnjcčSpna twčho Tobě ď horlčwostj a
ď láskan slaužili.
Raěčš nám toho Udčlčti skrze
Syna fwěho Zržjsse Krista, Pána nasseho. Nmen.
DUeš se take swčtj: W Amiochii sw. m. K(ara; w MaUsU
sw. b. Yldrika; w DánskU sw. k. Kanuta; w Eghpte sw Thdeodora;
w Heraklii swa m. Feliťe a JanUariae !o Bawli swd Krlspl,nq; w
Dacii sw. b. Niceta; w Sasjch sw. ťneze Tillo, w LoUdyUesw.
Ceda; w .Skotsku sw. wdowh KeUtigerUh; sw. BaleUtina biskUpa
Pajowskěho.

8. Ziloot fwatého Sewcrina,
aposstola Norickčho. (R. 482.)

deš

po fmrtč Attilp wůdceWandalůw spnowě

geho Chabaď takč Eslak řrčený a NladarčkUď o wládU
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meži febaU krwawč boge wedli, Zdálo fe, že wjra
Krčstowa w tak UašwaUěm NorikUm (to gest w
kpagčnách, kterě Uynj pode gmčerm RakaUsla,
Schrska a Kragiltska zUámy gfau) aUplUě wphn:
beUa bUde; Ueboť th kragčny byly gako středem,
xkde fe wsseliká wogenská fUrowost a diwokost wh:
chrlčla. Prozřetelnost Bošj postala wssak Utčsko:
waUělUU stádečkn fwěmn w UchtrUchlčwěgssj době
tč mnše, který weleťmostj fwaU fUrowč wůdre krotčl,
dčwokě mrawy sslrchtčl a modloslUžebnjkp kU po:

šUúUj prawč wjry přčwáděl. Muš ten bpl See
weriU. de a kde fe fw. Sewerčlt Uarodčl, kdo
geho rodčěowč bpli a z gakřho stawU pocháj;el,
Urččti Uel;e, podobci fe wssak prawdě, še z UárodU

ijskčho

půwod fwůg w;al.

Lčta P. 454 na:

gedUaU se wpskptl w okolj U Wdeě, oded rclaU
kragčm:, Woxei(mm xxipemščš Uažwanan, prochcišel,
gfa otrem, rcidrem, Uččtelem a těssčtelem obhwatr:
lůw fUšowaUých.
Sewerčn l;apočal aposstolskh aUřad fwůg dle
fwědertwj EUgippča, gedUoho ž šarkňwr fwých, w
městečkUYstUriešaUeb KastUriš (Uyněgssj Stokrawa),
gehoš obpwatelč welmč žhchralj bpli. Sewerčn
wčda to, žarmantčl fe welčre, a wegda do kostela
Uapomjnal dUchoweUstwoiostatnj lid, aby odwrci:
tiwssr fe od hřjchů, kálč fe, a postp, modlčtbamč a
dobrými skntky hUčw Páně Ukrotčti fe sUašilč,. sic
gčUak že od nepřjtele wyhUbeUi a wyhlazrnč bUdaU.
QlstUrsstj wssak erěřjce slowňm gcho posmjwalť fe
gemU a tUpčlč geg, Uačcš oU opUstčw rychle mčxsto,

Ua ktrrč je zhallba aUprkem walila, do Kdomagene
sc odebral (trjo Greifenstcčn Ua dolUjm DUUagi).
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Y hle, ǧak rekl, stalo fr. Hnnowč dobywsse města,
wsseckyobhwatele do gednoho wthbiťť. Komagexxsstj

ale přigalč Sewerina š radostj, pťčdali slowům
geho wjrh, a káli fe kagjrnostj wrlikan, tak še tjm
od gistč d;hanby ofwobo;eni bhli; UeboťUáhle w;Uiklo
;emětřrfenj, a Uepřjtel strachp Uchwácer hmll se
od města.
Toho

čafn Uastal w mčxstčx
Fabčaně, w dnessnj

to Wjdni, wcliký hlad a obywatelš newčdanre fobě

šečnčradh,
poslali
Sewerinowi,
fnašm)mi
proš:
ami žádagjcr,
abyk přigda
gčm pontohl.
Sewerin
poradiw fe ď Bohem č hUed sk Ua restU whdal;
měssťanp kn pokánj Uapomjnal a slskxčl,še bUdaUli
rady geho poslnssni, a obrčxtj:li fr ď relým srdrem
k P.iUU BohU, hlad bržp pomiUe. QběaUč města

FabčanP Uěinilč podlč radp a slow fw. Srwrrina,
phkali hixjchůw fneých, a tn chwelw gest Srwcri:
Uowi, še w mčxstěUachá;j fe gedna bohatú ale Uá:
ramnčx lakomá šeUa, gmřnem ProkUla, kteráš welkč
mUošstwj občlj nafpjšila.
Sw. Sewerčx: kášal gč

hned powolati, welmi důtklčwěgj domlanal,

a

ohawnost lakomstwj i Uesslrchetnost lčchwy šiwě gj
předstjral. Proknla šarašiwssi fe Uad welčkostj hřj:
chůw fwých, i hned šáfobll obilj me;i chUdčro;dala.

Tanto

UenadálaU a sstědratl pomorj bjda a hlad

z wčxtssj částkh přestaly,

a kdpž lxršo Ua to lodj ď

občljm po DUUagč, gak to fw. Srwerčn bpl pťrd:
powěděl, připlanlh, bplo UagedUaU wssem špomo:
žer.
Djkp a chwalošpěwp w,;násselh fe ; sxst ka:
gjcjch měssťanů wšhůrn k Bohn, še modlicbp slU:
žeťmjka fwčho wpslpsseti ráčil.
Sewerčn Ufadiw se nyni we Fabicmě, tam
Žčwoeowé chanžpchd 1z

Z
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dwa klássterp zalošil: gedeU našwam) „Ua wčnici“
a drUhx) „na hradě.“ Kolikrátkoli sáUt gedim) ď
Bohrm fe objrati a Ua modlčtbách trwatč chtjwal,
do gednobo š Učchfe odebral. thud
pak wpchá:
zege pUtowal po rozlččnhch kragjch. Na antčch
přissel takč do KUkUllťš (Knchel bljš Salcburkll),
do LorchU, U Emže, do Qnčntariš (Kňnj;en U Pa:
fowa) a Ua mnoha giná mjsta. Wssadp w;bU;owal
lčd k dňwěře w Boha a k láfce kU Krčstn PánU,
a geho kážanj býwala tak pobnntlčwá, še každH, kdoš
geg kolč slpssel, ossklčwostj k hřjchn a láslaU kBohU

naplUčn býwal. Slowům gcho kodč:walp alc takč
katkowč wáhp; nrboť bpl gako anděl strášný, kte:
rřhož Hospodčn Utčslowaněmn lidU kU pomocč a
Utčssc bhl fcslal. Kde pomocč a radp bplo potřebj,

tam Zagčstčbpl Sewerin. J Uzdrawowal UemocUč
zášračnan swaU mocj, wš:knpowal zagatč a wěznč,
podporowal chlldř, bránčl hřjchU, wzděláwal wer,
slowem Srwerin bPl we wsscchpotřebách žádaUrjm
pomochkrm, a kdc nepostačowala sila sčdská, tU skrze
gcho modlčtbp diwnč a zázračnč wěci fe dálh. Ký
dčw, že každá obcr fobě nrpwýš přála, fwatěho toho
muže U sebe Uljti; a šr i wládařowě pohansstj a
Uekatolččtj ǧeho radh w ,;álcžitostrch fw!)ch wphle:

dáwali a do modlitbp grho fr poraUčeli. Tak kU
př. žádal ho o pomoc Flakrčthcnď, král Nngčůw,
proti Gothům, ačkolč w blUdU Ariánfkčm wězel.

Scwerčn prawčl kněmU: „debšxchom obadwa ka:
tolickalt wěran fpogenč bhli, bplbpš mne radčgi o
radU žádal stranp fwčho spasrnj; žr tobě ale wěcč
pozrmskě na srdci lešj, wěš mrdle, že Gothowř tobě
nrnsskodj.“ Q! gak welčkan bolestj pogat bpl Se:
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weriU, an widěl, že kUjše tento wjre se bogj nepťj:
trle, kter:) grg toliko o pošemsk:) statek přiwčstč
mň„še, Uržlč onoho, kter:) tělo č dUssi šahUbUge.

PodobUaU horlčwostj, ktrraU sw Srwerin o
fpachj blišnjch sw:)ch pcčowal staral fe take o spa:
fenj wlastnj dnsse fwe; a diwčti fe mllfjme, že tak
tUhy žlwot pixi toltkerč praci fnasseti mohl
Bhlť
welmč střjdmý, wjna nrpjwal, toltko gedUaU za den
a sirr po slnnci šápadU gjdal, odiwal fe žjnčm)m
ranchem, ljhal na holč Zrmč, a Uebera ohledn na
krntost šimp po čaď šiwota

kxoe.šchodčl. Posty

bx)walp mimo to častr a welmč lnhe,a

ǧrhou

;dalo fe,

žr ant fpt b:)tč nemňše, dokUd grn grdčnčho clowěka

bplo, který bnd lačcn bpl anrb we wa;bě a w ša:
getj wčxžel Po stončene prari bywalh modlitba a
ro;gjnlánj o wěcrch Bošjch gcho Uchmťlrgssj šába:
waU. Záslnhp gcho o cjrkew bplP welťke, prč tom
ale stkwčl se i pokoran welčkal; a ačkoli geg
mnohr ofadh ;a bisknpa miti šadalh, Uťkdptomn swo:

liti nrchtčxl „Zdalčš,“ rjkawal, „na tom dostčUrmate,
že wam k wUlč, chtčxgewaď potěssitč, rošmčlaU fwaU

anstchU

gfrm opUstčl?“

Konrčnč Uastal čaď kdc fe měl ď tjmto ši:
wotrm po;rmsk!)m roššehnati. Bpltě fw SewerťU
tenkráte w klcisstrře, Sicorrinp řcčrnčxm, kde nynj

Heiligrnstadt ležj. Q fmrti fwč z wmlkllntj Bo:
Žjho šprawrn, pon;čl kratinkč te dobp kdobrpm
siutkUm Předně prosil Flakcithea, krale Rllgčůw,
ažlaU gcho choť GťfU, abp geg nawsstjwili
TU
qal fe fnažm)mi slowp prositi, abh lidll nentlačo:
walč, alc mjrnč a fprawedliwě gcg žprawowali, gr:
likož gedenkrate počet z toho whdawatť bndan Na:
ZR
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pomjnal pak takč Frederčka, králowa bratra, abp
bratrů klásstera UeUtiskowal, ale na pokogi gčch
Uechal, aby msta Bo,šj ho Uešastihla. Nato 5.
lrdna 482 porjtťl welik!)ch ťwlestj Ua těle, ro po
třč dnč trwalo. thš
bPlo tťetjho dne o půl Uocč,
ká;al wsseckhbratrp fwolati, a takto k Ujm pro:

mlUwil:

„Nchmisegssj

leraham

fxǧnáěkowč w KristU! wjte,

že

mnjrage sPUP fwř swolal, a gim žchUage

BUdaUrj wěri prorokowal.
Gci wssak Uegfa k ta:
kowř fwatostč schopen, tolčko Ua přjklad fwachch
přcdkú wciš ponka,;ngi. Abraham opnstil zroš kazU

Bošjho dědirtwj fwe, a do rť;ťnp, erěda
odessel

kam,

NUše, UasledUgte tohoš arcčotcxe we wjre,

a w fwatostť; opowrthtc

po;cmslaU wlastj a Ue:

beskč wl,chledawehte. u Modletr fe UeUstcile, abh
Bčxh oěi wasse oswjtťl, abhstr stezkp PaUě pošnalč;
Uekwť rad whslhssj modlith Uassi 21 protoq gfaUre
bogownjrť K:istowi Uepřrstawepte se modlitť, Urpro:
dlěwchte

kátť sr,

gešto

gste fe Uehanďťlč, hřcssťtč.

Newáhchte plačem Ukogťti sprawedlnost Božj, kte:
.rci;

dUcha skraUsseUřho a

oťxětj Uapwatč

raěj

frdce

kagjcj

Uehmčlcegssj

BUdtež pokorneho frdre a

tiche Uchsli, siřeštr fe wsseho hřjchU a pamatllgte

wšdxǧUa ;ákon Bošj

nu Ale k čch

shncičkowe? Mně Uepo;Ustciwa Uťr che,

waš ;držugč
Urš akPch

waš potěssčl poslednjmi slowp leosstola, aU dj:
„Gťš UPUj bratřj poranějm wcio BohU a slowU
milostť geho: ktrrýšto moeeU gest wr;dělati wciď, a
dcitč wám dědčrrwj mr,;č swathmi fwx)mi. Genm
bUdiž slciwa Ua wčkP wčkňw. Ymen.“,
thš
domlUwil, poljbčl gesstč každčho ; Uich,
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přigal welebnaU swátost, pak fe po;UameUal fwatr)m
kixjšem, šádago přjstogjrjch, abh mjsto plciěe chwalo:
zpěw pělč. Wida pak, anč hoťem přemoženi Učinitč
to Uemohan, gal fe fčUUZalm špjwatť: „Chwalme
Boha w fwatdnč č geho wsselťk!)dUch chwal Ho:
fpodťUa.“ ( alm 150, 1. 6.)
Gesstě UebPli
bratřj ;pčw dokoUěili, a giš fw. SewerťUa meži
žiw!)mi Uekpso. Gcho siUrt padá Ua 8. den mťfjce
Ledna. ,
„Q gak drahá gest přž?dočima Hofpodčno:

whma fmrt fwathch geho!“ (Zalm 115, 15.) A kdo
si Urpřrgr: K:)š Ulnrn fmrtj sprawedliwd)ch. Kčž
ale takč! sslčpěgj gegich Uáslrdtlgrmr!
Po ssrstč lrtech, gak to fwd Srwrrixt bpl před:
powěděl, bhli šúci geho, Bncčllnď, Marciamlš a
Engčppčllš, Urustál:)mi wpádP stčhllǧjrjch fe fUro:
w:)ch Uárodů pixťnUcrUi, stará sidka fwá opnstčti,
Uaéeš w;awsse geho fw. tělo do Wlach fe odebrali,

a Uehprwě geg w MoUte Ferrtraxlo (MoUtr Fel:
tre) pak na ;cimku BUkUllan me;č Neapoli a Pn:
troli lešjrjm, poslč;e ale bogjre fe Sararenů, w mčxstě
Nrapoli portčwě pochowalč.

Ro;gjmáUj.
Co Uledle přťmělo lUUoho UlUžčiw křesiansk!)ch,
že opnstiwsse wlasi a wssecko gčm mčlč! do cť;jch

kragčn pUtowalč, a wjrn Krčstowll přčUrfmjrm)ch Ue:
sUášjch a protčweltstwjch hláfalč? BPlař to láska k
blťšnij
a horlčwost kčxrsťanská,UsilUgjrj dUsselidskč ;
propastč temnosti wx,otrhnantť a kU spafrnj pixčwčstč.
Gčm dobče bylo wědomo, gak Umoho KrčstUš Pán
pro whkanchj pokolenj lčdskčhopodstaUpťti mUsil, a
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že grmU proto žcidná obět tak mčlá nenj, gako hor:
lčwost o fpaser dUssj. A skUtečně wětssjch šáslnh
fobč zjskati nel;r, an lepe grst, staratč fe o dUsse,
Ue;lč dčwp ččnčti N wssak Ueďonmjwrh fe šadnh,

gakobp tolčko kně;j a tak na;wan MčZsionarč za:
wazani bhlč, o spafenj dussj fe starati; gest to po:
winnost obcha Uam wssrm přčpadagjrj
Ncboť
wssčcknťwrfpolek co bratřj febe mťlowatč, a wsse:
mošně se pičččUčtčmamr, bpchom aUěastrnstwj w
tak fpasitedlnčm skUtkU měli, gakow:) gcst pčrče o
spasrnj dnssj.
Kašd!) ; Uáď mci k tomn hogUčr

přjlršitostč, kkpš ch chcr, a kdo Boha mčlUgc, přj:
leščtostč takowe fam wPhlrdaxdatč bUde. TU fe Ugme
opUsstčUhcha sirotkU, ktrřj; gfaU w Urbe;pcčeUstwj fwe:
denč bx)tč; hnrd žafe Mťďsianře peněžčt:)mťpřjspčwky

podporngr Ueb modlitbamč čpostp pošchnanj Bošj
gčm wpprostti

se pixččťUUgcx;hUrd Uxandrall

radaU

a opatrm)mč skUtkp blaudjcjm pomahá; ancb chP:
bngjcjho bratrskp Uapomjná; Urwčdomč wpUčUge,
hřjchúm. brčmj, ctnostč wsstčpUgc, a podobUě BohU
mčlč skUtky wpkonáwá.
Takto gednagc ;agčstčx w
prawdč fe modlj: Pofwěť fc gmčno Twč.
„Wěziš, šr kdošbp odwrcitčl hixjssUjkaod blndn
cestp grho, wpswobodj dUssč gcho od fmrtč, a při:

krpgc Umo;stwj hřjchči“ (Fak 5 20)
„AmeU prawjm wam, pokUdš gste ččUčlčge:
dnomU ž bratřj tčchto mr)ch nepmenssjch, Umě gste

ččUčli“(Mat 25 40)
„Blahoslawem), kdhžwpprawuge fprawedlnost
UchUposlaUchagirij.“ (Sčrach 25, 12.)
„Ap gak krcisUčUohy ;wčstllgjejch pokog, ;wě:

stUgjcjchdobrč wťci!“ (ij.

10, 15.)

ššck
„Kteřj; gčnč thčUgj,

stkwjtč se bUdaU gako

bleskoblohh“ (DaU 12

Modlitba.
Q Zešjssč, spasitelč fwčta,

genš gsi pokolenj

lidskě krwj fwaU wpkaUpčl, smčlUg fe nade wssemi,
kteřj po restách fpafenj nrchodj; otrwřč očč gegich,
abh Tě po;nalč a mčlowali; otewrč grgich Ussč,

abh Tng

hlaď, co pastýře dUssj, slpsselč Rač nam

mčlostč fwe Udělčti, bhchom č mh kU fpafenj bratřj
Uassich přčfpjwati mohlč, a fmčlng fe Uad Uami

wssrmč, nrboť mčmo Tebr, Pane a Bo.šc Uciš, nenj,
kdoš bh mohl pomoci :lmen.
Dneď se talč swčtj: W Hierapoli sw b Aposlinúťe; w
BeaUďxiď sw m. LUciaUa; w BrnselU fw p GUdUlw, giz sw.

Gertr:lda whchowala; w thii
Mezu sw b. Mašima;

sw m Theofila a Helladia; w

we Francii sw Ul EUgeUiaU„!; w Abero

denu fw b Nxthalatla; w AUažliisw p Beqh; w Serbormlfw
b Bulsilta; sw BaUreUciaJustjam, patriarcha Bellatskčho; Er:
harda disk Řczcnskeho

9. Ziwot fwatěhoePetra,
bisknpa Sebastenskčho (R 387)

„Geli koren swatý, gfan take ratolesti.“ (K

Řjm.11,16)

Tčchto slow skUtečUaU
prade

na:

chašjme přč fw Pctru. Dle swčdrctwj fw. Řr:
hoře Na;ianskčho, pochá;rl fw. Prtr ;rodn w;ne:
ssenřho, a giž w dawnowěkosti mnoh:)mč slowňtnhmi
mU;č powěstněho Yle gmena gegich ;assla, a pa:
mátka gegčch whmč; ela; Ueboťnebhla pfaUa w knť;e
žčwota. Welmč fe prawdě podoba, žebh o rodU
fw. Petra anč pohádkh bylo Uebhwalo, kdhbh zko:
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řeUe toho Urbplp wzrostlh ratolesrč, kterěž až do
sioUcřUj fwěta přrljbčx kwčstt bUdaU. Báďa fw Pe:

tra bpla fw. Maria, přjgmjm starssj; rodtčowř pak:
fw. BasiliUš starssj, a sw. Emmelta. Petr pak bhl
Uehmlakssj !z drfjtč dčtj, me;č Uťšniš gfaU fw. Ba:

siliUš, Ua;wáU Welčký, fw. Rehoř Nišsenskh a
fwatá Makrčna mladssj.
Giuš při fwčšm narošenj ztratčlPetr otre fw“cho;
č přewšala proto sestra, fwatci Makrina, wpchoweinj
bratra fwčho. Gešto sama mciteř, fw. Emmelia,
rtnosič dceřinh a bohabognost gegj welebčla: bplo
se Uadjtč, žeť Makrina ktomU fnažnč hleděti bUde,
UBP fe bratr

tolika gch

Ua těle a Ua dUssč sesisčl, a přjkladU

Ulilých ofob wčrně nňsledowal.

Wp:

Učowala grg we wjře, kladla w frdre geho béežeň
Božj, a wsstčpowala w Uě láskU ke KristU PciUU
a k bližUij,
dobřr ddčdaUr, že „Uade wsscckp swř
Uččtelc roš!lmněgssjx!t UčtnčU bUde teU,

gehoš pře:

prjslowánjm gsan fwčdectwj Bošj; a še opatršxčgssj
fe stane Uad starrr, ero přikášanj gcho hlrdá.“ (Zalm
118, 99.) Makrfna kchla mčmo to bratrU fwěmU
wžorrm wssj dokanlostč a šrradlem Uehěistssjm, w
němž co bp ččUiti Uxěl, wýborně fhledUaUtč mohl.
Prtr Uemagr pided oččma Učc gčnčho, leě pixjkladh
bohabognosit, tčchostč, poixádku a střjdmostč, tjm fUácze
přčrozeUč swč! n.iklomxostč překonatč, a ctnčmU fmý:

sslenj přewahll dáti mohl. N tak fr č stalo, že Petr,
wssj silaU, srdcrm mxatchonným a čist:)m PémU BohU
flaUščl, a fwňg čaš Ua modlitbách a při rUčnj prarj
tráwčl,

ancxď ginč bohUmčlč! siUtkh konal.

Sw. Emmelča založčla dwa klásstrrp, gedeU
pro mužfkčx,gehož opatem bpl BasiliUš, a drUhý pro
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šenskř, kterýš fw. MakrčUa, festra a pěstaUUka Pe:

trowa, ;prawowala. Petr wstanpil, ačkolč welmi
mlad, do onoho klásstera, genš pod žpráwaU bratra
geho Basilča stál, kdešto si w krátkěm čafe swaU tčchostj
a pokoraU, fwaU wranej Uábošnosij a přjwětčwostj
lástU a dúwěrxl wrsskerhch fpolUbratřj zjskal. Když
BasilčUš Ua bčskUpskaUstolčrč w Cčsareč Kappadockč
bpl dofa;cn, wywolčlč si osiřelj mnissj gednomyslUě

Petra

;a Uástnpre Basilča, ačkolč teprw 20 let stár

bpl. Petr Uechtěl takowč dňstogUostč přčgmantč, až
pak ktomn mnohýmč prošťdamč domxreU bpl, Uačež
geg takč BasilčUš Ua kUč;stwj pofwětil.

W tom čase powstal w PoUtU a Kappadocič
Uáramnh hlad. TU měl Petr kašděho UUzUčhoZa
Krťsta,

geUš gsa bohatx), pro Uáš Učinčxn gest chUdH,

abpchom mp ǧeho chUdobaU bohatj bplč (U. Kxor.
ď, 9.); a protoš wsseckp, kteřj k Ušnm fe Utjkalt,
láskaU práwě otrowskau přčgjmal. PUsici kragčna,
w Ujš kla“ssterw;děláU bpl, Urfmjrm)m množstwjm

lidU fem pro wpščchaU přčchá;egjrjho, podobala
fe lidUatřmU městn. K wyščwrnj ǧich obrátčl Petr
wesskerč gměnj a důchody klásstera a Uemage che
wlastnjho gměUj Ur;anal; neboť aUčinUá geho láska
k chUdým U gčnhch ;ámošných

mocč nale;la.
wpslýchá,

křesianů hognč po:

„Wolagjli fprawedlčwj, Hofpodin

a p;e wssech ;ármUtkú gegčch ge whfwo:

bo;Uge.“ (Zalm 33, 18.)
Okolo rokU 379 Zemřel Enstachčnš, bčsknp
SebasteUský, který fám w blUd ArčáUský gfa ;amo:
táU, geg wssemošně podporowal.
Aby w Seďastě
opčt stará katolčcká wjra ro,žkwětla, fw. Petr Ua
stolčcč tU dosach

gest; Ueboť UeťxhloUad Uěho mUže,
336!?
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důstognostč těto hodněgssjho. Gak fw. Petr fwůg
Uowh úřad zastáwal, co k whhlachj blUdů podnčkl,
a co wůbec dobrčho wpkonal, newjme: še wssak ;á:
slUhp geho o cjrkew a spaerj lčdskč Uefmjrnč bplh,
giš z toho patrno, poněwadš wssčckUizpráwrowř
cjrkeij
geg nepprwnčgssjm slanpem a podporaU
wjry Uašhwali, a Scbasiensstj hned po geho smrtč,
která se rokU 387 Udála, geg Za fwatěho mělč, poctU
slUssUaUgrmn prokangjce.

RozgjmáUj.
Co grst fančlegssiho a blašeUčgssjho Uad ro:
diUU, grgjžto aUdowč bohabogUostj a fwatostj fe
stkwj, gakož pixč rodččjch fw. Petra nalc;áme! N čj
to wčna, šr toho wšdp a wssadp tak UeUachei;jme?
Gest to wan Boii, kterhž Uechre, abh kdo zahpmxle?

Gesi to tha

rjrčwr, ktercišUám pjfma swatá wp:

kládá a wúli Božj Ua frdce kladc a k plnčnj gj
hogm)ch poskptnge prostředků? Np wasse, wasse to
Z wětssj částč wčna, wh rodččowč, kteřjš o fpasrnj
djtek fwhch anč tolčk fr Urstaráte, gako o ;drawj
Učmých, Uero;mmchch tworů; kteixjšwpwrarUgetc ;lým

přjkladem, co ginj dobrčho wsstjpčlč! Powaštc gen
gak přewrácenč gr wpchoddáwátc. K modlčtbě a
slUžbám Božjm gich pixidršowati, ;da“ fe wám býtt
fprostč; anpkatč ge k poslUssnostčmáte Za ;bhtečUčx;
trestatč ge pro winh pokládč:te ša wčr UkrUtnaU!
Gegich fwětártwj grst wassi radostj, gegčch Ue;bednost
wassj chlanaU a gegich prostopassUost wassjm we:
feljm.

Ký dčw, še Ua Uich fe Uťčeho dobrčho

Uer

dočekáte, anobrš i hanbU těžjtr! Běda wčxm, až Pčm
š rUkaU wassjch požádč: dUsse gegich!
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„Trestč fpna fwčxho,ne;anfey; k zabčtj pak geho
nepřčkládep dUsse fwč.“ (Přjsl. 19, 18.)
„Kdo ZdržUge metlU, nenáwčdj fyna fwčho,

ale kdož ho milnge, za ěan geg trefre.“

(Přjsl.

13, 24.)
„WpUčUg fpna fwčho a občerstwj tě, a ;pú:
fobj ro;koš dnssč twř.“ (Přjsl. 29, 17.)
„Mládener podlě cestp fwč takě kdpž festará
neUchýlj fe od Uj.“ (Přjsl. 28, 6.)

Modlčtba.
Boše, Otče náš, prosime Trbe, račťž naUěčti
rodťčr ;nčxtč powčnnostč powolánj gegčch, a Uděl
djtkám gegich wňlč powolnaU a srdre poslUssnč, aby

ctnostč zamilowawsse,
fe dostalč. Amen.

nčkdy k Tobě, Qtri

fwčmU

Žiwot sw. JUlisina a fw. Basilisse.
(R. ZZZe)

Sw. JUlián, spn bohatých a důstogných ro:
ričů, šananil
se k grgčch ro;ka;U, ačbp bpl radčgi
fwoboden ;ůstal, š Basilčssj, pannaU nápodobně ssle:
chetUaU a bohabognan.

hned po ;asnaner

J

Ufneslč fe oba manšelčx

na tom, šr w panťrtwj ostatek

žčwota strciwčtč chtěgj. Po fmrti rodččňw fwých
ro;dawsse gmčnj fwč, šhromášdčlč wúkol frbe nábošně
lidč, tato šenp, oncn mUže, gčmš bplč ;a přjklad
křesťanskřdokonalostč. W tom čase počali rjfařowě
Dioklecián a Marcián křesťanp ;Uřčwěpromisledo:
watč. Swatá Basilťsse, wťdaUr wssc šlě, kterč! fe
ze wssech stran na křefťanp walj, bála fe o pannp
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fwč, a prosila, abh ge Hofpodčn be,; muk k sobě po:
wolati ráččl. J Umťelh gfan iď Basilčssj wypokogč.

lee fwatč!hoJUlčcinakázal Marečán, wlcidařijský,
w Blntčochčč zatknalltč a do hnUfUčho šaláře Uwrci.

Dčle w žalátč pobhw, bpl zUěho whwech, a před
MarcčáUa na faUd postaweU, kter:)što grmU ;per
aUlčfUými pak ale přjfUýmč slowh welcl, qbp raU?
hagc fe KrčstU, xnodláxU poctU w;dal.
Ze wssak
fwat:) Julčán, Usmjwage fr possetčlš žádostč wládaře,
genU: po wůlč b!)tč nrchtěl, Ua skřčpec UatašcU a
kaowitými holemi tčměř Ua fmrt Ubčt bpl.
Přč
tč přjlcščtostč dály fe Umohš a podčwnč wěcč; ncbo
na proďbU sw. mUěedlnjka ro;kotalp fe mnohč modlp,
chořj ošdrawčlč, a mUožj, wčdaUce to wssccko, Uwě:

řiwsse,frdUatěKrčsta Spna Bošjho wy;náwalč. Me;č
nčmč ďpl takč fw. CelfUď pachole, wlastnj

Marrčána,

to fPU

těš ť Marcčonisla choť gcho. Marcčán,

wssrcky thto dčwy ;a kaU;rdlUč wěri mage, mUohem
che gesstč fe Zatwrdil, a bolestj, še fhn č choť geho
Krčsta wp;miwagj, hlUbocc dotčen, wssrmošně ge k
;apřenj wjry křesťaUskčnUtil. Wida pak, že anč
lahodm)mč slowp, slčbp, ani pohrůškami ge ;wiklatť
nemůše: ro;kú;al hněwiwě, akxp JUlčáU, Celfnš č
matka geho Ua faUd postawrni a š nimč takť!ostatnj
žagatj, gakož: kně.; Zlntončnš, Anastasinď a mnozj
gčnj přčwedrnč bplč. J bhlč tU přcd geho twářč
mUčer: katanč gčm Ua rUre, Uohy a Ua relč tčlo
plátno, koUopě a giUč hořawč wčcč olegem UapUsstěUč
ančnulč a pak zápalčlč; še gčm ale oheň neUsskodčl,
prwněgssjm kůžč ď hlaw dřolč, Antončowi a AUa:
stasiowi očč whlaUpalč, a poslěž na ně dčwokč sselmy
pUstčlč. dež aleč th ď Uctčwostj Uohh a rUce Ubo:
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hhch mUčedlUjkůlj;alP, mUsel Marcčán wP;natť, že
přemožen gest, načcš wssčrknč siati wasse, dusse swř
Bohxť odew;dalč. UkrUtUH Marriám pak UpadnUw
do Uemorč ohy;dnč, 8 wrlkýmč bolrstmi dUssi swau
k přjfnčmxx saUdU Bošjmu whdechl.

Nošgjmánj.
Swarx)

JUlčán a swatá Basilissc stkwěli se

přcmnol,dhmi rtnostmi; ;de wssak tolčko to bndčš po:
;orowčmo, klrrak gměnj a statkň swhch kU sláwě
Božj a k profpěchU blišnjho Ušjwalč. Kdo ; Uáš
podobnč bohatstwjm oplýwá, gdi, a Uč fr od Uáboš:
m)ch tčchto manšrlů, dobřc ho U.šjwatč; wě;ťš, še ti

statrk proto dán gest, abhš ho podlě wňlc Bošj
Ušjwal, ; črhoš grdUaU aUčet PámU klástč mUsiš.
Běda tomU, kdo po;emských statků Ušjwá ke ;kášr
swč a bližUjho swčho, grhoš dUssc na nčch lpi, gemUš
mamona bohcm gest. Takowh člowěk žagčstě nenj
wčrm)m žprciwrrm fwčxřenčhofobě statkU, gemUš Ho:
fpodčU gednaU řeknc: „SlUšrbnjčr dobrh a wčrm);
še gsi Uad málrm byl wěrm), Uad mnohcm Tebr
Ustanowjm, wegdťš w radost Pcina fwčxho.“ (Mat.

25, 21.) N gak snadno bohatj b:)wagj ;awedeni!
Bohatstwj ;aslep!lge gim očč, še, ;apomjnagjce Ua
Stwořčtelr swčho, stciwagj fc hrd:)mč a špUpm)mř, a
š hřjchů w hřjch Upadáwagj. Hro;ná gfaU slowa
Pčmě, řkachho: Běda wám bohathm, nebo wy gčš
máte potěssenj swč.“ (LUk. 6. 24.) „AP gak Ue:
fnadně tč, kdoš statkh magj, do králowstwj Bošjho

wegdaU!“ (LUk. 18, 24.)
„Kdo mčluge žlato ,

(Sčrach 31, 5.)

Uebndr sprawcdlčw.“
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„Blahoslawrnh bohatý, kterhž nalezeU gest be;
posskerp, a kterýš po ;latU nepostanpčl, anž Uedanfal
w penězjch a w pokladech.“ (Sirach 31, 8.)
„Cti Hofpodčna ze statkn swěho.“ (Přjsl.
, .
„BUdešli mjtč mnoho, dč:wehmnoho.“ (Tob.

4, 9.)

Modlitba.
O Bože! kterýš gsi swatčho ZUlčána a fwatan
Basilissi ofwjtiti a posilnčti rč:ččl, že pozemskými
statkp fobě wěěnč sláwh dobpli: oswčť a posilnťš takč
Uáď, abhchom po,zemskčho ;bošj gakošto wěrnj slU:
šebnjci maUdře Ušjwalč, nepprwčx králowstwj Bošjho
a fprawrdlnostč grho hledalť, a tjm wěčnčho ťbožj
fobě ;aslaUžťlč. Za to Tebr prosimr skrzr Krčsta
Pňna Uasseho. AmeU.
Dneď se ta!č swčtj: W Sebastč; xnimo swa m. JUliáUa a
Basilisse, takš sw. AUtonUa knčze, AthaUcisia, sw. MarcřoUisly š syo

nem Celsem a sedmi bratťjmi; w Mallritaltii fw. m. Marcialth a
Bašchasiež w Africe sw. m. Epikteta, Zuťunda a dewjti gixtúch;
w Ankolte sw. lx.Marcelina; w SUlhrUe fw. nt. Bitala, Newoťata
a FortUlžata; w Skotsku sw. op. Felana; w Eauš sw. Bani:tša;
w Anglil swd Adriam op.; w Kantnarii sw. arcib. Brlchtwalda.

lo. Ziwot fwatěho Pawla,
prwnjho paustewnska. (Ra 311.)

Sw. Pawcl narodčl fe w Eǧppcskč kragčně,
grUž slnge dolnj Thebačš. Rodičowř gcho bplč křr:
sianě a lidč welmi bohatj a Ucibošnj. Z tč:přjěčnp
takč spna swřho slussně wpchowalč, dawsse geg we
wssem Uměnj cwčččti; při tom wssak erpomimlli,
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přcde wssjm slowh č skUtky bň;cň Bošj a rtUostč
křrfťanskč gťž w aUtlč frdre fyUč:čka wsstěpowatč.

Pawel gfa wtipnčho dUcha a dobrčho srdce w obo:
gjm dosti welký profpěch giš byl Uččnil, aU fmrtj
obaU rodťččiw,gfa gčnochaš 16tčletý, osiixrl. ijto
;půfobem stal fe owsscm dědťrem welkčho gměnj,
a mohl, gsa auplnč fwoboden, gak Ua tisjce gi:
ných mladjků ččnjwá, obrátiti grg Ua ro;kosse a
weselj. Llle Pawel anykl!), wůlť Páně wr wssem
plnčtť, erášal
frdce swěho Ua statky po;rmsičx,alc
Ua Boha, a tak to gediUě! w dobrhch katcjch a
w službě Božj ro;kossj wyhledúwagr, žťl w tčchosti,
až do 22.

lčta wěkU fwčxho.

W tom časc (l. 250) rjfar Decich ro;ká;al,
aby kťesťanč k nllodlářstwj přidržowánť bylč, kdoby
fe wssak ro;ka;U geho protčwčtč opowúšťl, mčxl ne:
slýchaUýmř a nkrUtUýmč mUkami trestán bhti. Mno;j

křefťančx,mukami přemošrnč, klrflť.

Sw.

Pawrl

ale, UrdůwčřUge sobě, še by Uerltnčx, jxábelsk!)m
wtčpem whmysslrně muky snesl, dal scxna aUtěk,

gsa toho mjněnj,

šc Ua gcdnom odlehlěm statku

fwěm tak dlauho sc bnde moeč Ukrýwati, dokUťxby
krUtč pronáfledowčmj nepřestalo. Llle kam wedr

Uenafytná žádost peně;?! Pawlůw swat, ljth pol,dan,
dychtč po gmčUj geho, a Ucdbagr na prošby a
flžy žeUy swč, žamehsslel pobanům geg ;radčtť:
Ueboť Určeno bhlo, še púhoUčij
gmčnj odsaU;rUýcťd
křefťanů pixipadnc. Pawel, mage gčstaU smrt přxed
očima, Utekl fe do pUstčn w hořegssj Thcbaidě, kde
dlaUho femotam blaUdč, konrčnč geskyni, aufkaljm
;ahrašenml Uale;l. J wsianpil do Uj. xAhle před
mjm otcxwuřclosc prosiraUUčx mjsto, fwčtlcm

ď hůry
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padagjrjm ofchcnř, žastjnčnč wssakratolestmč palmp
obrowskř. Z geskpně prýsstil fe pramrn ččstčwodp,
Ua bljžku w hogUčm pjskU fe tratjrzj, an wúkol le:
želp pošústatkp lidských obydlj, chowagjcjch w sobě
množstwj kowadliU, kladiw, dlát n giných Uástrogú,
kterýchž be;pochhby podwodnjci ;a časiiw Kleopatrp
kU dělčmj Ueprawx)ch pcně; potiebowalč. Toto mjsto

šaljbčlo fe Pawlowi

Uad mer,

tak še při fobě

Ustanowčl šde šňstati, dokud bp fe Hofpodčml ljbčlo;
Ueboť zde Ualčzal

wssccko, čehož k šiwobptj

mčl

potřebj. Owoce palmowř posiptowalo mžl pokrmU,
lťstj oděwn, a pramen dciwal Ucipog. Clowčk ša:
gistř fám gediUý a fwětll odemřelx) mnoha Uepotřap
bUge, anobrž bx)wá tjm blašeněgssj, čjm menssj
gsaU potřebp grho; gfa dle slow pjfma fwatřho, bo:
hatý, ač Uičehoš Uemči. (Pixjsl. 13, 7.)
Dewadefáte lec pořád ;běh:hch trwal fwatx)
teUto mUš w geskpni tť!, UeUstcile fe modle a o
wěcech Bošjch pťrmýsslege, ančš geg kdo po relx)
trU čaš fpatřčl. Ano Uemělč bychom šcidnč wědo:

mosti o Učm, kdpbp sw. AntonU ansteijk

řj;e:

Ujm Bošjm ho Uebpl nalešl, a Uám afpoň o fmrti
geho špráwp Uebyl podal. Byl rotiž fw. Pawel
sto a tixčUácte let gčž stár, kdhš fw. Antonjnowi,
genž, mage dewadefáte let, w ginč panssti ščwot
fwůg trciwil, Uapadla ta mpsslřnka, šr Uer Ua
swětč dokonalegssjho člowěka nad něg, ktrrýby totiž
tak dráhný čaš, gak on, na ansstč w službč Božj
byl ztrciwil. TU wr fnách ;gewrno gem:l, še dále
oded mnohem dokonalegssj člowěk šiw gest, toho
aby wyhlrdal.
Stareček wpdal se i hned Ua restU,
kterci pro Uěg welmi obtjšná bpla, an erida Učkde
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stěškp, kam bp se obrátiti měl, erěděl.

Kdyš pak

třetjho dne gitixenka kraginn o:.ářčla, U;řel wlka,
který žjšnčw do wrchU běžel. Sw. Antonjn náslr:
dowal ho šrakem fwx)m a dostal fe tak k ijstn,
kde geskpnč, slabé ofwjrenan, Uzřel. Ze fwětla saUdil
Nntonjn, že U rjle gcxst. Pawcl pak ssUmotcm wp:
tržen, ZáworaU dwčixe ;awřcl. TU Yntonn wrZ
hnUw se na kolrna, snažm)mč slowp prosil, abh

UU:otrwřenobplo. „ijť
twčho pohledn hoden
odegdU.

ga!“ wolal, „še negfem
wssak nrušrjmli tebe, nr:

Y neuslpssjšlč mne,

UmrU před prahem

tw:)m: pak ;agčste pohibjš tťlo me “ KoUeěně sw
Pawel otewrel; č padlč fobě wclebnj starečkowč w
ssjge, gmrnh fw:)mi febe na;hwagjce a přatelskp fe
ljbagjce. Kdyš pak se oba bpli pofadilč, šapočal

fw Pawel řeč a prawil: Ephle, ;de maš před
srban toho mnšr geho; gsi tak horliwě hlcdal
Grho aUdowč wěkrm giš práchniwěgj, on wssecek
ssrdinamč pťčkryt gest, a br:.o w prach fe ro;padne.
Na to tá;al fe Ua wěri, kterč fe za 90 let bylp
Událp, kterak npnčgssj cjfaix se gmrmlge, a na ginč!
přjpadnosti wjre. Mezi tjm co tak přátelskp fpoln

ro;mlanaki,

pixčletělhawran a pološčl bochánek

chleba před mUše fwalč, kteřj se tomU welirr diwčlč.

J přcgaw Pawel slowo, wcre: „Wiš, gak dobro:
tiwý a laskaw:) grst Hospodin! Po 60 letdostá:
wám dcnUčťpůl chlrba, ale U twř přjtomnosti ;dwo:

gil Pan pokrm bogownjkům fwým.“ Načeš po:
sadiwsse fe kU praijkU, w prostotě dUsscabratrfkč
láfce lámalč chlčb, a welcbjce Boha darU grho po:
šjwali. Kdyi konečně rannj ;áře ge napadla, anč
djkp Bohn wždáwagj a chwaložpčwh gemu pro:
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;pčwngj,
„Dawno
mnč na
BUh kn

obratčw sc Pawel k hostč fwemU rekl:
gfem bratixe wčděl, že w tčchto kragčnach
blj;kU přebýwaš, Ucboť dawno mč tebe
pomorč přčsljbčl A poněwad; fe čaď

fmrtč mčř přčbljžčl, poslán gsi ke mUě, abpš

tělo mčr

pochowal a prach zemč odewzdal. Gdč mrdle domči,
a plássť, kten)ž Athanasinš bčskUp tobč dal, wešma
šaobal w Uěg tělo mec.“ To wssak grn proto pra:
wčl, abp hostč fwčme hoře nad bljzkaU fwansmrtj
Ussetřčl. Yntoninď podiwčl fe řečem tčm, Uemoha
pochopčtč, kterak Pawel o Athanasiowč bčsknpowi
a o plč:sstč wčdětč můše; Urchtěge wssak gemn od:

porowatč, ;ljbal přjtele fwčxho, a š plč:ěem domů
se Ubjral. Přčgda domů whprawowal, slšp cedě,
dwěma Učedlnjkňm fwým, še wčdčl Clčássr, Jana
Ua pausstč, ba Pawla w rágč, a xdšaxď plcissťAtha:
Uasiůw, anč slowa wjre nepromlnwčw, přjmo k
Pawlowě grfkpnč pofpjchal. Přčgda nale;l geg,
an k nebč obrárrným ;rakem a w;hňral fepčatýma
rnkama klečj gako pixč modlčtbě. Yntonjn poklek:

UUw podle něho, take fc modlčl
čegm)ch wšdechů pijtrle

še mrtew gest, fe;nal

thš

ale obh:

fwrho nrslhssel, wstana,

J ;aobaliw tčlo w plassť,

wpnesl ge ; geskpUě a w pjskU pochowatč chtěl AU

wssakUrmage šadne lopatp trUchlčl, rphle dwa lwowe
přčbčhsse wphrabalč row, a lahodčUjm gemn zna:
menj dawagjrr, abp Llntonjn w nčg mrtwolU po:
loščl hmxd odbčxhlč Nntonjn pološčw mrtwolU mčleho
přjtcle w row, ;ahrabal gč, nčxbošně fe modle a

swate pjfUě ;pjwage Drnheho dne we;ma pal:
mowh odčw Pawlůw ro dčdčrtwj swe, k bratrům
se anratčl
gčmž wsse Uplně wpprawowal W
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palmow:) trnto oděw po mčlčm Pawlowi
fc Yntonjn
todnssnjch.

obláčel

wždh o fwcitcjch welkonočnjch a swa:

Rožgjmánj.
Sotwa fwath Pawrl

w famotč!;aknsil, gak

sladkě gest, gedinčxBohll žjtč a gemn we fprostnostč
frdrc slaužitč: hned takě U srbe Ustanowčl Ua wždpcky
a ďeš pixrstánj na slnšbn Bošj fr oddatč a takto
fobě whdobýtč drahě prrlh, králowstwj Urbeskčho,
ktrrčš takč bpl dossel. Křžbychom č mh gedčnč po

krčxlowstwjBošjm tanšilč! Llle Bohnšel, často pla:
Uhm křčkrm, žc bh flnšďa Bošj těšká a protčwnčx
ťchla, swádětč fe dáw.imr!
Radčxjč wčxřjme šaslepe:
m)m fwětákům, Uešlč swatx)m, kteřj wlastnj ,;kusse:
Uostj po;nalť, kterak sladkých ro;kossj slnť;ebnjkům
Krčstowým okaUssetč grst. Dnssr žajťstě BohU crle
oddaná mjwá často sladká potčssenj, o nčchšto fwě:
tňcč anč šdánj Uemagj. Neďo kdo mčlostč Bošj
Učxslednge, ten zagčstč wždh ch a che se očissťnge
a pofwčrlxgr, a poflč;e tak dalcko dofpěge, že, co
mh Bolestmč a křjšem Ua;ýwčxmr, grmn pramenrm
Urdostjthch ro;kossi ťn)wá. NUšr tedh, zmnšmr fr,
a počněmr konečnč BohU celým srdcrm slanščtč,
trpkost bUdr br;o přrmošena a na gegj mjsto přčgde
sladkost nade wssrckp sladkosti. Pak ť mp ;kajme

prawdl: slow Páně:

„QkUste o wčzte, že lčbý grst

Hofpodčn.“ (Zalm 33, 9.)
„Blahoslawrnj

daU.“ (Mat. 5, 5.)

lkagjrj, nebo onč potěssenč bU:

.

„Kdo sr klanj BohU w Utěssenj, přčgat ťxnde.“

(Sirach 35, 20.)
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Modlčtba.
Prosimr Trer Hofpodine, raččšUám propůgčitč,
abychom za přjkladem sw. Pawla pa:lstewnjka gediUč
swatčr wěci wšdyckp Ua mpslč mčxli; slowp i siUtkp

TwaU fwatan wňlč plnili; a tak blašeUaU fmrtj
gako sw. Pawel do twčho nrbe fe dostali. Skrze
Zršjsse Krista Ymen
DUeB se takč fwčtj: W BoUrqeš sw b Wilčma w EhprU
fw Nikaora
eduobo ze sedmi Jahltů; w MilaUč fw b JaUa
Bona; w Earo rqdč fw Marciana; w Kuranč fw WetraUrfeola
w ijč fw papešeYgathoua; na Mxltč fw. b Donutima; swate
Floridy pauny; fw Alda panstcwnjka

U. Žiwot fwatěho Theodosia,
opata. cR. 529.)

TheodosiUď Uarodil sr lěta Páně 423 w městečkll

Mogariašfe (Upnj Marišsa).

Erho otcxcna;!)wal

se Proč!rrsiUš a matka slanla Elllogia.
GfaUce
oba ťdohabognj a protoš č BohU milj, wssrmošně
k tomn

se fnašili,

akdy takě shn gčxgich TheodosiUď

w rtnostrch gich Uásledowal. A tlerlo to naeoarmo;
Ueďoť TheodosiUš,

Uám rozUm otwjrá,

kdhš do tčch lrt pixissel, kdr se

wessleraU ro;kossj, po Ujž mla:

distwň mpsl tak ráda fe fhčmjwá, opowrhna, ge:
dině BohU se ljbiti a swatacl gcho wňlť plniti fe
fnaščl. W pjfmrch swatých Thcodosinš rád čjtci:
wal, naťdhw w Uich tak wrlkč ;běhlosti, že oťdratně
ge wpklúdal. Lidč!takč rádi ginocha slýchali, kdpkoli

pjstna fwatá četl, neďoť bpl bpstrřho ro;umU a přč:
tom sthdliw!) a mjrm). Z ohledU těchto wlastUostj
UstanoweU gest bpl ša lektora pjsem fwan)ch při
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kostele městečka Mogariašfe.
GedUoho čan čta
Theodosinš w starčm ;ákoně ono Utjsto: kde Búh
Nbrahamowi wrlj, abh opnstčwdomow wag a prj:
bUšUč!fwe ssel do cč;ě ;emčx(l Mogš 12 1): wee
lice fc pohnnl Urboť se mn ;dalo, gakobp slowa ta
ť gcho fr tpkala Kdy; ale napotom i w Uowěm
;ákoně četl slowa Krista Pána: še „kašdý, kdoš
opUstj dňm, Ucb bratrh, neb festrh, Ueb otre Ucb
matkll nrb manšelkn, Ueb fyUP, Ueb pole pro gmčno
geho, stokrátc wjre wešmc a šiwotem wěčm)m wlád:
Uanti bUde“ (Mat. 19. 29): tUť si pewUě před:„
sew;al, e Krista po aU;ke a drsUerestěnaslrdowatč
bUde O gak ssťastm)gcst člowěk Zrho; thčUge
Hofpodčn, kteranbh cxestllwhwolčtť mčl 7 (Žalm 25,
12)
Pončxwadš ale, „Uebndeli Hofpodin siawčti
domn, Uadarmo nsilllgj ti, kterjž stawj geg“

(Žalm 121,1:)

trdh Ustcmowil takc Theodosinš

Uehprwe do Zernfalčxma fe whdati a tam ď Hofpo:
dinem fe poraditč, gak:)m Zpňfobem bp bUdaUrně ži:

wobptj fwš Ufpořčldatiměl. Na tč anti ansstjwil
takč fw. Simona, přjgmjm Sthlitu, kter:) neobh:
čegUým fwhm žťzdobptjm Ua slanpě podťwenj U wssech
lťdj Zpúfobil. Simon o wssrch těch wěrech z wmlk:

Untj Bošjho wědomost magr, po;drawil přjcho;jho
Theodosia welmi frdečnčx,napomjnal geg kstálosti,
přrdpowjdal mU wěri bndallrj, ;wlássť, že geg Bňh
kU fpasrUj a pofwťrenj mnoha dllssjch powolati ráčťl,
a pak pošehnaw mU propnstil geg. Theodosinš

wpkonaw w Jrrnfalčmě

a Ua giných fwat:)ch mj:

stechZasljbenau pobožnost, nšawřel do klásstera wstan:
piti; Urboť fe mU to pro mladčho a Uešknssenčho
ělowěka widělo bhti Uepprofpěssněgssi. Toho čan
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bydlel w gcdnč chýsscc U tak na;wan“e wěše Dawč:

dowh, ťxljšeJerllfalčxnla gakx)š ansteijk

gmřnem

LonginUoŽ, mage powěst welmč chwalťteonall.

si Theodosinš Za Učitele a wůdcr waolil
geho zpráwaU

Toho

a pod

w krátkčm čafe welkř Uabpl doko:

nalostč. Widallr to Jkelia, gedUa ďohabognú žena,
chtčla, aby Throdosiclď kc kostelU, který byla kU rti

blahoslawenř Pasmp Marťe Ua restě do Betlěma
wystawěla, dofašen bpl. Podrobil fe sire ač Uerad
a tolčko na Urččth ro;ka; mistra fwěho tomU; Uic
wssak mřně w krátkřm ěafe kostel opUstťw do gednř
gefchUč na blj;kn lržjcj se Utekl, tam po 30 let w

fallkromnosti welmi Uch:) ščwot wedl, modlitbamč,
bděnjm a postp PČUU Bohu slaUžc.
Ačkolč Theodosillš tjm pochlebnjkůw a marnč!
chwálp Ugjtč chtěl, zabráUiti předre nemohl, abh
powěst o wx)borných gcho rtnostech a welčkú fwatostč

Ua drahně množstwj lidj blašenč Uepůfobila, kteřj
dle geho přjkladn fwěta fe odřjri a BohU toliko
slaUšiti chtěli. Wida Theodosinď gegřch horlčwost
a mpsl odhodlaUaU, šc pro Boha wrssleerř nefná;e
famoty fnássrti ochotni gfaU, gišneodporowal wjre

prošbám gegťch. Nchprw Uijčl si grn asi 6 neb
7 Učrdlnjkňw pogmaUti, bršo ale gčnák fe ro;m!:
sliw, každřho, grgš po dlalchřm škanssenj k žiwotU
šákonnč!mU ;a fchopnčxho Ušnal, pod fwaU Zpráwn
přigjlnal.
Za Ueylrpssj prostřrdrk k dnchownjmn
žiwocU magc Ustawččnčxrožgjmúnj flnrti, kňžal grd:
noho časU hrob wpkopatč, a pogaw bratrp wedl ge
kněmU řka: Kdo mrdle z wáš hotow gest Umřjti a do

tohoto hrobU se pološiti? ij

náwěsstjgim dáwage,

še tak žiwť b:)tč lnagj, abh kažďč chwjle Umřjti mohli.
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Powčst o swatčm Theodosiowč a o Zá;racjch,
kterč Bůh skrže Uěho wpkonati ráéčl, přilákala k
nčmu drn po dnč wšdp wětssj počer Učedlnjkň, tak

že pro ně stará obpdlj chr nepostačowala. Protoš
Theodosinď bljž Brtlčma UonH a prostranm) klásster
zaloštl, fpogčw ď njm tixi ncmocnire, kdrbh nrmorUj
a chořj lidř wssrlčkřho stawn negen lělrsnčho ;aopa:
třenj alr i dussewnjho ponaUčenj pošjwali. Theo:
dosiuď proukažllgr chorým sánt wsselčkan slUšbU a
láskn, č bratrp bcdliwť k tonul měl, abp slowa Krč:
stowa: „Amrn pradpjm !oállr, co gste čťnčlčgednomu
ž bratřj

lm)ch Uepmenssjch, mnčx gste ččxxčlč„(Mat.

25, 4()), nčkdp ,; pamětč newppalxsstělř. Na sw.
Theodosiowi welrbj fr wňbcc, žr, aěkolč drahnč
množstwj lčdj ro;ličnčxhostawn a powolňnj pro wý:
bornč grho pohostťnstwj k nčxmn fr fchážjwalo, Učc:
mčnč wšdh a we wsscm nehpčxknčgssjpořádrk ;a:
chowáwal. Pro toto wrlčkč a w skUtkn nesl:)chanč
pohostčnstwj Urzřjdka fe stáwalo, še w klássteixewsseckp
záfobh dosslh. Ale Bčch, na UčxhošThrodosiUď wssj
fwau naděgč skládal, diwnč UUl wšdy pomáhal, bUB
žr malč po;ůstatch šcizračnč ro,;mnoščti rcičil, bUB

že prciwě w pohodlm) čaš dobrodčncr slUšrbnij
fwčmU poslale Gednoho čafn o;námčla fe Theo:
dosiowť, že k nastáwagjrjmll hodn wclkonoěnjmn
aUč faUsta chleba nrmagj a náslrdowně anč obět
msse fwatč konatč mocč nrbndan.
Yle TheodosiUď
poždwčhna hlaflc důwěrnč takto kbratrům promlU:
wčl: „NrrmUťte fe, bratřjčkowč! Ten, grnš mnoho

tisir Jfraelitůw

na ansstč ščwčl, a pak nrmalč

mnošstwj málem chlrbů dčwně nashtčl, šagčstř takč!
o Uáď se postará; nrboť Uloc grho Urpomčnclla ani
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pro;rrtrdlnost geho Urpřestala.“

N fotwa že slnnce

w;rsslo, giš přisscl kdosi dwč mržků, šáfobaU pou
trawp obtjšr Uch, do klásstera ,šena a tak Uagcdnau

naU;e
přest(šchl. aGindh
kdyšžehrali,
podobnáše Theo:
Uanze
w klčxsstcřehla
bratřj zaď,
nad tjm
dosinď opat fwaU potřebU bohat:)m a sstědrx)m lčdcm

neošnámčl, prawil on: „Kdo, řeknětcmč, danagc
w Boha, bhl kdy opUsstěn? aneb fetrwage, w dů:
wěře, nebpl potěssen?“ A proto dj skr;e Jeremčásse
proroka: „Gá napágjm dUssišj;niwaU, a Uafpcllgi

dnssi hladowaU;“ (Zl, 25) a Dawťd pěgc: „We:
lčkýť gest Pčm Uáš, ktrr:)š dáwč: howadům potrawU
ge ich, ť mlad:)m krkaweům, ktrřj wolagj kněmU.“

( alm 146, 9):

NUšr, wč;me gak!) ro;djl gest

me;i starostj lčdsi“aUa pro;ixetrdlnostj Bošj,

anaš

fahú aš na konre fwěta, a ťxnixmengisstěni, šc Ua“m
ona, co gfme kolč š láskh kU Krťstn bhlč opustilť,

w hognostč whnat,!radj.“ A grdwa to dořekl, diwm)m
řjženjm Božjm stalo fe, že grden dobrodčgm) člowěk
bežděky od mezka fwč!ho potrawU UefaUrjho do klú:
sstera weden bPl, a wčda naU;č bratřj, ,ZáfobUowssem

gčnam odhodlanaU gim darowal.

Tpto a gim po,

dobnč dealosti tak blašeně aUčinkowalh Ua bratry
klásstera, že přestawsse reptatč protč Theodosiowi w
čaď UaUZe a bjdp prwně gakox oU danalč w Ho:
fpodan, „genž wssemU tworU dáwčx pokrm gegčch
w čaš pixjhodm); otwjrá rnkn fwan, a Uashrnge
ka„šd!)žiwočich podlč dobroljbeznče wůlr fwčx.“ (,Žal:n

144,

15. 16.)

Theodosia

Mezč wx)bomýmť ctUostmč fwat.

šagčstě Ueťxpla Uepmenssj gel,do hlnboká

pokora, ktrraUš krotil nrpřátele, zachowáwal pokog
a dobrl) mjr, a prchlč činil tich!)mi a krotkhmč.
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Wyprange

se, že gednoho čafn wčděl fe chena,

nrzbrdUčxhogakčhoš bratra pro welkč pohorssenj ;e
fpolečnostč drxchx)ch whobcowati,
čjmš tento welčce
fe roj;hněwal a Ua opata swčxho klath cjrkewnj
wpřknnl. Theodosi!lš poučen gsa Umoha!l škUsserstj,

že chprgjcjho bratra zagistč pokoraU fwaU naprawj,
tak fe chowal, gakoby práwě pod klatban bpl, pohnuw
tjm bratra kpo;UáUj chhbpgrho a kn pokánj. Gindh
;aď wčda TheodosiUš, šr fe dwa bratřč pohádali,
padmll gčm k nohám, a tak dlauho kleče gčch prosil,
až se Upřjnmč bhli fmjřčlč. Slowem, Theodosinš
kašdč přjlešitosti hleděl xm)boruě ponščtč k pončenj
a Uaprawenj Učedlnjkúw fwých, a aěkoli hlUbokčmU
Učenj

we sskolúch fe

Ucučiw ,

UicxmčUě předr

tak

ťxyl obratm) a wýmlllwnh, že anč wpfoce Učenj geho
maUdrostč nemohlť odolati, a ká;né a ixeči, w kte:
rých šákh swe ctnostcm wpnčowal, wšdp tak pohmxt:
liwč! bhwalp, že těško bplo slowům gel,do w;doro:
wati. Mimo gčUč ťrčč náslrdownč kšákům swým

mlnijal:

„Prosim wáš bratřj pro lástUKrjstowU,

genš fe súm Za Uasse l,xřjchpobětowal, počněmeš ko:
Uečnč pečowatč o blal,do dUssj swr)ch, kwělme Uad

marnostj miUUlčho ščwota fwčho a bogllgme pro
slciwn Bošj a Spna gcho. Nrprodlřwchme dč!le
w tčxto lrnosti a Urdbalosii, počcitrk prcicc Ua ;egtra
a po;rgtřj odkládagire, abpchom fw!)m čafem prá;dnč
dobrhch skntkúw od fjdla radostť whwršcnč bpwsse,
erplakáwalč marnč ;mrhaxtčxhočasn, kde chr či:
Učti pokánj Ueprospčge. Nhnj gest čaď přjhodnh,

trď gfan dnowe fpafrnj. anj

čaš gest kUpokánj,

pak ale k odplatě. Nynj čaš ku preicč, pak kn m;dě;
Upnj k Utrpenj, pak k potěssenj. NpUj grst Búh
4
Žiwotowé Swmých. jj
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pomornjkem tčm, kteřj fe odwrátčli od zlých cest
swých; pak alc, geUž oklamcin bl)tč nemůše, bUde
hro,;m)m fandcem skntkňw, řrčj a mpssich Uassich.
NPUj Uaš trpčlčwě fUássj, pak ale pozname fpra:
wcdlťwy fand, a; wstancme; mrtw:)ch, gcdni k wěč:
UčmU ščwotn, drU;j pak k ;ahhmltj, ka:.dl) wedlč
zaslnh swpch Gak dlaUho mrdle bUdemc fe ždrahat
Krťsta poslanchatč, kterýš Uáš powolal kU krcilowstwj
UebeskčmU? Coš fe Ur.probndjme a erdwrátjme
se
od starých anhklostj kdokonalostč křrsťanskě?Gak
mcdle fnefeme onen hro;ný drn, w kterčmš tč, ktr.řj
dobře ččnili, Ua prawťrč Páně fe postawčwsse, do
radostč Uebeskč wegdau; ončUo ale, kteťj zlš ččnčlč,
do propasti prkelnčx, kde gest oheň, tma a fkřjpěnj
ZUldů, UwršeUč bUdaU? bu Mpť owssem řjkciwáme:

že si žádáme králowsiwj Urbeskčho, ale o to, čjm
bPchom si ho ;aslanšťlč, žádUč pčče Uemcime: a pro
;akoU Bošj Uičehoš UepodstUpUgirr donmjwcime fe
w maonstt
smǧfsleUck fwhch, že stegUaU odměUU
obdršjmr š oněmi, kteřj aš ksmrtč proti hrjchU boět
BUZjck

Sw. Theodosinš Uebpl žiw w stálčm mjru a
pokogč. Nastalyť takř dobp, w Učchš geho pewná
wjra a stčxlcidňwěrnost protťwenstwjm a pronáslcx
dowcinjm měla ;kUsseUabhtč. Bčsknp Jerufalčmsk:)
Sallnst Ustanowťl Throdosia ; ohlrdU Ua geho fwatč

obrowánj a UepornssenaUwer

;a do;orre klásstrrůw

Palestčnsiých; Ueboť fe od Učho nadál, že karjřstwj
Entpchianfkčmn ččlčMoUophPsitskrmU, horliwě od:

porowatč, a prawe wjch Kristowp mocnč hagčtč
bUde. Yle práwč tato horlčwost w potlačowánj
bllldU a rošssčrowan praweho UaldožeUstwjwšbUdila
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mU mnoho protiwnjkůw, kteřj wsseligak fc o něho
pokansselč. Meč njmč bpl takč rjfař Řeckl) Zlna:
stasiUď, který karjřUm Ellthchianskl)m nakloněn gfa,
katoljkp pak wsseligak tr)rage a potlačuge, konečnč
bčsknpa JrrUfalěmskčxho Elčcissr, nčxměstkaSaslnstowa
ďwrhl a na gcho mjsto gakčhoď Umicha, gmč!nem
Sewera, bludem tjm nakwassencxho,dosadil. Thro:
dosiUď odporuge tomn ď bratrp fwýmč a řádm)ch
bčskUpůw fc dršr nikterakš blUdařům w;nčkUaUtč Uedal.
A geho ro;sUdek a wcišnost tak byla weliká, šr wssicknč

geho radp fe držjcr raděgť wssrlikččprotiwrnstwj sná:
ssrti, nežli šradrrmi prawc wjrp fe stati wolčlč.
WidaUre aUřednjri rjfaixssti, ;c cjlr fwčxhoanč nasiljm

ani allskokp nrdosahnml, doknd Thcodosillď kgrqich
stranč nepristmlpj, fna;ilč fe gcho wer prnč;i, slčby
a darh pornssčtť. Qn ale stcřl pewm) ro fkála n
wjře, a po Palestinč od mista k mťstU chodě, wp:
wracel blUdh, posilňowal klesagjrjch, těssil Utčskaných,
přigjmal tp, ktcřj pošnawsse blUd š cjrkwj katol.
fmjřiti fe přáli, a to ď takowým profpěcbcm, še

rjfař Blnastasiuš proto do wyhnanstwj geg poslal,
kterňš aš do fmrti (l. P. 518) cjfařowč trwalo.
Qd Ynastasiowa Ucistupnjka a fyUa, Jnstina, špět
powolčm gsa, fwatý a horliwý ThcxodosiUš gesstě
11 let žiw bhl, welmi Umoho dobrřho špůsobťw.
W poslednjch dnech ščwota fwčho nawsstjwil grg
Bůh těžkaU nrmocj, ktcraU ď nrwyslowncm trpčxlč:
wostj fnássel, tčsse fcx, že přissla poslrdnj hodťna geho.

Gednomll kmetUradjcij,
aby fe k Bohn za od:
wrarenj nemocč modlil odpowědčxl:Qtčr, nrmlnw
mč takowhch wěrj Mnohoť dobreho gfrm ZkUsilza
čaď žčwota fwčho; nrchť takč protčwrnstwj snassjm,

4
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pro nčš ťopch odměnU dallfatč mohl, sir gčnak bp i

Umě wssjm práwem řjci fe mohlo: „Spml ro;po:
meú fe, že gsi w;al robrč wěri w žiwotě fwčm.“
(Lnk. 16, 25). Před fmrtj powolaw gesstě gech:
krcite bratrP a Učedlnjkpfwč, napoijal
ge k bášni
Bošj, a předpowjdage mnohč bUdaUrj wěei, chnnl
w PánU l. 529, počjtage 105 roků wčkU fwčho.
KU pohřbU gcho, pťč nčmi fe nmo;j diwowč děli,
fcsslč fe mnošj biskUpowř a Urfčjslnč mnošstwj lidU.
Pochowán grst w grskpni, která mU Za prwnj
obydlj slanšťla.

Rozgjmánj.
Nrnstálč wšpomjnánj na fmrt, gcž fw. Theo:
dosiUď Učcdlnjkům fwým ;a prwnj ;ákon kdokona:
lostč fchwalowal, grst č nam profpěssne Rcrmeš
tcdp denně fobě. „MUsiš Umřjtč uu dnrš gesstč

mUšrš Umřjtč!Mhsslenka

tato morně branj hřjchU,

ponaUka k oprawdowemU fe polepssňlj, Udržngr w
dobrem, posilmlge w protiwcnstwj, Učj čafn dobře
Užjwatč, odhalUgc marnosti fwěta ďe wssj siawaU
grl,do, fmjřUge pak fc ď fmrtj tak, že přčchá;egjrj
Uám wjtaUaU a milaU b!)wá. Bla;c tomn, kdo kfmrtč
wždh hotow gest; k tomU ona erchá;j gako ;loe
dčg; neboť U něho horj lampa wjrp a dobr!)ch
siutků gcho tčssj fwédomj ččste; laska bdj na strašč,
a naděgr w milofrdenstwj Bošj dodawa mU silp
k setrwanj e!e)
„Lrpe gest gjtč do donxU zármntkn, Ue;li gjtč
e) Kdo k sstastné smrti se pťibotowiti chce

toxuU se schwaluge

spiš: Bane
zUstan
šstnalnř,“ w lll djlech, kterš w knel,ka
peetchý
k dostanj
gest.
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do domU hodowánj, proto šr fe tam fpatřUge do:
koUáUj každřho člowěka, a kdoš gest žťw, pomUi Ua

to, roš přigde.“ (Ekkl. 5,
„meěřrUi
gfan dnowč rckowčka,počet měsjcú
geho U trbe gistý gest, a cjle sigemn pološťl, ktea

rpžbh Uepřekračowal“ (Job 14 5)
„WssčckUi gsme ;agiste fmrtedlnj a gako wody

tratjme fe do ;rmě, kterčš fe nrnawracngj.“

Kral 14,14

(ll

„Ll protoš bUdte hotowč, Urboť w kteraU hoá
dčnU Urnaděgete fe, SUU člowěka prčgde.“ (LUk

12, 40).

Modlťtba.
Wěčm) Bošr, panownjěr Uad šiwotrxn a Uad
fmrtj!

račťš dUssj nassčch UakloUťtť, bhchom Ua koUer
dUU žiwota nassrho gako fw. Theodosinš pčlUčxa

horliwě pamatowalť, a fwěta tohoto tak ltžjwa!i,
bhchom šiwota wěčněho Ue;tratili Amen.
Dneš

se takš swčtj: W Kapadocii sw Theodosia Cenokxic

archa; w Řlmč sw p m. Hygixxy; w Ysrice sw m Saldia: w
Alešandrii sw Ul Wetra, Scwerx, Lencia; w Fermo sw b. Ale:
:andra; w Brindisi sw b LeUcia; w Thebaiš sw op. Balemo;
w
Suppcntoniř
sw Llnastazea
bratťj;wwWaťxši
swatčbpannh
Ho:
Uoraly;w
wanieUU
sw.bSalďča;
w WorcestrU
sw.b ..ngčna

12. Žiwot swatébo Nrkadia,
mučeklnjka.

therčho čafn fw. Llrkadťnš mnčcU byl, Určitč
newj fr, aU gedni Umnčrnj geho do ěan BalerčaUa

cjfaře kladau, ginj alr do čan Dioklrriána.
dobně i negisto gest,

Po:

w ktrrřm mčstč krrw fwaU
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pro Krista a wjrn geho wyredčl. Gisto ale, že w
tom ěase pohanč ď UeslpchanaU UkrUtnostj křesiany

pronasledowali; pro nchmenssj podržřenj wzteklc gee
gich domů dobýwagjce, pred modly ge wlačegjre a
UUtjce,abh gim obětowalč, kadidlo ;apatowali, aneb
pťi nesthdatých wrselostech kn cti modlh Bacha oplzle
pjfně zpjwali. Kteřj toho Učiniti nechtěli, krntě mn:
čenť a Usmrrowani bhlč
Wťda Arkadiclš takowč! nrsna;e a aU;kost, ktr:
rými wssickUi skljčeni bPlť, U;Ual ža dobrř mčsto a
statek swůg opUstitč a Ua sankromnčm mjstě modkit:

bamč a posth Bohn slanšiti. Yntěk geho dlanho
tagnh Uej;ůstal. Znamcxnage proknrator, žr Yrkadta
při weřegm)ch obětcch nenj, poslal pro nčxhowogfko,
kterrš dnm gcho obkljčiwssi dwčře whražilo. Geden

z přij npch Urkadia, w domč bpdlrrj, ;astawal fe
přjtele sweho, alc br; profpěchll; nrkxoť wogacč Uex
Uale;sse qlrkextxia wlrkli grho přjtrle kU prawn, a

prokUrator welrl abh do žalaře UwršeUbhl doknd
bh erpgewil
kde fe Yrkadinš tagj. Uslhsscw Ar:
kadinš w gakčm Uebe;prčrnstwj přjbn;nH geho fe
Uacha;j, a bogr fe, abh fam korUUh Umčcdlnicke
Ueztratil, dostawil se dobrowolnč kxlpráwlt, a takto
mlUwčti poěal: „Gestlč newinněho pixjtele měho
mjsto mUc w okowech dršjš dry mU fwobodn, anť
ga ArkadiUš fam přicha;jm, abhch tobč odpowěd

dal Ua tp wěri, Ua ktere fe mne ta;ati bndrš.“ J
rekl falldre: „Nad ti antěk promiml č wsselikebazně
tě zprostjm bUdešli geU tcd bohUm obětowati “
„Toho nellěinjm,“ odpowčděl ?lrkadiUš; „coš mh:
sljš, že Ukracenjm tohoto bjdncho ;iwota aneb fmrtj
wphrožowánjm slnšebnjků Božjch postrassjš? Nam
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zagistě, gakž pjfmo prawj:

„ščwU býti Kristmš gest,

Umřjtčzix“ (Ep k Filipp 1 21) meysli

si U

UepUkrutnčgssj mnkp, přrlnepssleg Ua Ueslhchane trp;:

něnj, Uaď od praweho Boha che erdlaxlčjš.“
Ro;hněwaný tanto odpowědj sandce pozastawčl
fe chwjli, přemepssťege gakallďh fmrtj Nrkadťa ša:
hUďitč měl,

Ueďoť wsseck;d ;ncimč! mUkp ;dálh

seedmU

malými býti. Pak ;awolaw na katany ro;ká;al gim,
abp Arkadia
toho

w;awsse,

aUd po aUdU mU Utjnalť,

gen ssctixjce, bp ncchle nemnixel

e„?lť si pixege

fmrt“ wece dabelským w;tekem, „nechť sc djwa Ua
rošmetanr andp a na těto ďeš aUdU, podobeU gsa
šiwch
trUpU Wsseckp geho aUdp magj bpti ;Utj:
Uanp, wsseckh gegich fwašp meegj fe ro;pUstťti.
Nehprw začnčte ď prsth U rUkp, pak oddělte pěstť
od hncitň, hnátp od loktů, a loktr od ramen; na
to Utjnehte prstp U noh, oddělte chodidla od holeně,
holcň od stehna, stehna od khčlj. Drpte si ale při
Umělč fwř prcici Ua čaš, abp dlallhotrwagjrjmi nUx:
kamč bjdp swč ;kUsil ten, geUš oďčtrm wlastrnských

bohú fe wphýbage, ci;ij

Bohn se klaněl.“

Ledwa bpl dořekl a giš pochopowř Blrkadia
wzawsse táhli k oldětnicč. Yrkadiuď po;dwihl tU
očj knebi, šádal Boha o posiln, a pak Uaskptl ssjgi,

gfa toho mjněnj žc fťat bnde. Katanč ro;ká;ali,
abp rUce podal, Uačež mU prstp, hnátp a t. d. aUd
po aUdU Utjnali, a pak na ;nak geg položiwssc tjm
způsobem Ufekali prstp, chodčdla, holeně a t. d.
Mxlčrdlnjk Páně podáwal gim aUd po aUdU trpě:
liwostj UepřemošitedlnaU wolagc neUstále k BohU:
„Pane, naUč mne maUdrosti fwč!“ u ncboťzapo:
měli tpranč gažhk mU wpřjznami. u
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Po

dokončcm)ch mUkách ležeto tčlo sw. mušc

anhx) trUp w krwi fwě plpUa.

Samč katanř a

přjtomnj diwárč slšjce trnUlč Uad taUto srdnatostj a

szžilostj.

Arkadťušale hsedělerd)mlanaU

ra:

dostj na fwče wůkol frbe ležjcxj aUdh a wece: „Q
blaženj aUdowčx, nhnj teprw gste mč mťlj, anť w
prawdč BohU Uálešjte, gfance mn ,ša občxt přťUe:

ssenh!“ Na to k zástnpn ;wolal: „Wh, ktcřj gste
krwawčme tom.Uto diwadlU přjtomnč, wěšte, žc
wrsskrrč mnkh Uičjmš Uegsan tomn, gemUž kornna
khne newadnaurj.
Wassj bohowče nrgfaU šádnx)mi
bohy, odstnpte od klančnj fe gim, grssto wám po:
Uwci nemohaU. Po;nepte mřho Boha, gcnš mne
silj, pro něhoš Umřjtč šiwotrm, pro něhoš trpčxtč
slastj grst. Geho láska Učkdh ncwpchladne, grho
sláwa nenstálr w;růsiá, a knčxmll i gá fe Uhnj ;a
tať malě mnkp dostanu, abpch wťčnčxU Uěho sidlil,
a chc od ltěho fe neodlaněil.“
Po tčxch slowech

skonal dnr

12. Ledna.

Nad grho smrtj i pohaUčď

Užasli, křrsťanč pak k podobnř Zmnščlostť pow;bu;mxi,

stbrali aUdp geho a poctiwč ge pochowali, wrlebjre
Boha w mUčrdlUij grho, še mU silp k prrtrpěUj
wrsskrrhch mnk propůgčiti račťl.

Rošgjmanj.
Mh slyssjce o hrozm)ch mukach, kterčxbpli fwatj
mUčrdlnjrť fnásselč, děsimr se a wespolrk fe tášeme:
což pak dodáwalo swathm mUěedlnťňim sjlp a žmU:
lčlosii k přrtrprUj Urfmjrnýchdbolrstj, tak še se čafem
zdálo, gakobh šádnčho cčtU neměli? Na to nám
sw. YrkadiUď fám odpowjdá, an dj: Wrsskrrč xUUka
nččjmž UegfaU pro toho, komU kpne kornna nr:
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wadUach.
Naděgc wěčnč odměnp zagistč Uám
dodawa fjlp k pretrpenj wsselikpch protiwenstwj, bjd
a nefna;j, ano i frdnate Uáš ěinj w Ueptěšssjchpro:
Uasledowanjch a w nehljtěgssjm bogi „Děfjšlč fe,“
pjsse sw. LlUgUstin, „prácc k wh;jskanj nebeš, po:
hlednč na odměUU.“ Y ap odměna Uasse Uenj tak
přjliš w;dálená.
Strasti nasse w krátce pomč:
naU, nastáwagjcjepak blašonsi Uemá konce. Ko:
rUUa wťčná budčš nassjm fwrchowaným cjlem, gj
dofáhnaUtč nassj Ucpwětssj fnahaU. A protoš kdpbh
Učxď fwět marnými fwýmč radosimi a pomjgegjcj
ro:.kossj lákal, aneb wýhrůžkamč ;astrassitč chtěl: tUť
por;dwčhněme zrakU a popatixme na oUU korUUn,
kteran Bůh přťprawčl tčxm, kteřj mčlUgj geg.

„aněgssj
malččkč fanšch Uasse přewclikan
hognost slciwh nám púfobj.“ (Ue Kor. 4, 17.)
„Mám ;a to, še,jUtrpenj tohoto čan UegfaU
rowna bndaUrj slawě, kteraž fe ;gewj na nai“t

(Řjm. 4 18)

Moudlitk!a
Q Bo e,

genž gsi w nefmjmě dobrotě fwe

wěrnhm sln;ebnijm

fwým korunU ščwota wěčnrho

zasljbčti ráčil; propůgč mťlostiwě, abychom šasljbcnj
twěho wšdP pamětlčwi gfance UeUstálegako sw. Llr:
kadčnď kráčeli po tč an;kě restě, která wede tam,
kde Tě swatj twogi welebj a oslawugj, po wssrcky

wěkp wěkUw leeU
Dnec se take swčtj: W Cesarei sw b m Arkadia; sw

Mainarda
anst,,a.ťštlad
ant patrona
mjsta nasseho
w SwýcaťjchMaria
Einx
siedel
ktery
olsganga,
w klafster pťigal.
W Angliiryjwfwop biskupa Aelreda; w GrenoblU fw.b e

reola:wwijě

Fen

sw m Tatiauh; wAchaiisw m Sathra;wmLlfrlee

40 sw mUč a mUč Zotika; w Llsii 12 klassrernjků mUč., w Nao

wennč sw.b .,Jana

we Beroně sw. b Proba
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13. Žiwot fwaté Beroniky,
Medčosčmsrč.

Clowěk, chrelč gen oprawdowě, můšr w kaš:
děm stawU, bpť i sebe sprostěgssj bPl, š mčlostj Božj
dokonale a fwatě žiw býtč, gakož to při fw. Be:
ronice widěti l;e. Paklč tomU ale wšdhckP tak ne:
ťchwá, tolťko chaUlostiwost a malcitnost lidská, nikoli
ale poxdoláxdj, tjm wimxh gfaU.
u
Sw. Beronika Uarodila fe l. 144.5 w grdnče

wsi bljš Mrdioláml.

Grgj rodičowč bPlč lidč sprostj

a chndj, a toliko pracj rUkan fwx)ch dosti UUžUč
fe žiwťlť. Wesskerč grgich bohatstwj Uad statkh ce:
lřho fwčta dražssj, záleželo w poctiwosič a búznč

Bošj.

Grgj otrc tak bpl poctin,

že koPkoli ro

prodáwal, wšdh knpre pozorUa ěinil Ua wadP, kterč
wěc do sebe měla, Uikdp gj ale Urwhchwalowal.
Přjklad

otcxňw a přrkrčxfnč etnosti matčilch,

frdečná a fprostčxslowa a UapoijáUj
djwkp giž od Uepantlegssiho

gegich

UaplUila srdce

UxěkUwrancj

láskaU ke

rtnosii. Modliti se býwalo gj nehsladssjm whra:
žerm, a poslauchati slowo Bošj, Uchmčlegssjm;a:
mčstkUúUjm. W tč!to sskole UaUěčla fe BeroUika tomU,

čemU Uáš ani UephlllťxssjmaUdrost swětská erede:
uurošgjmcxtčo prawdě Bošj a dnsse fwč podožnásseti

w;hňrn, kdeKrťstxlšSpasitel a kaUpitcl
Nrbo „blahoslawrnH

Uáš sidlj.

gcst čxlowčk,kterěhož bh wP:

ctpťčil Hofpodin a šákoml fwčxmn geg thěil.“

(Zalm 93, 12.)
Přč wssrm tom fwatčxm oďcoxdánj nebplo Učde
widěti, aďh kdh fwatá panUa tato gakčkoli po:
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winnosti powoláUj fwčxhobpla zanrdbala. Ona bý:
wala mrzč wssemi towarpsskami wždp neppilněgssj
a neppracowťtěgssj; rodičúw fwhch i ostatnjch před:
staweUhch posiallchúwala we wěcech i nepnepatr:
Uěgssjch, k towarPsskcim fwým i ke wssemU lidU wšdh

fe wljdně a přjwětiwě chowala, a kdeZen koli mohla,
ráda gim slUšbP a wděk pronka;owala.
PracUgjc
i febe úsilněgi, UešpUstila Boha Uikdh š očj a š
mpsli, a bhloli wůkol nj žertowčmo a leUwrno,
Uide w tom neměla ťxčastenstwj,ani nrwťdaUr ani
Urslpssjr, ro kolem nj fr dčlo; ba abh gedťně a š crlaU

dUssj š Bohrm objrati fe mohla, rcida při pracech
se od ostatnjch dělnjkňw stranjwala. Tato ncikloUnost
kfamotě, ač od wssech gfaUr obdiwowáUa, nečiUila
BcronikU zafmUssilaUanrb mršUtan, alebrž po twáťi
gegj, kdhkolť se gi ď něk:)m mlUwiti aneb gednati
Událo, ro;lčxdala se mčlostná přjwčxtiwost. MUou,

thkrčxte zpo;orowalp towarysskh oči gegj slšami žro:
fenč; ncwědělp wssak, že toho pramenrm gest dč:
tiUUá a wraUrj taUha po BohU, Urboť an pilUě
poklad fwatosti swě před lidmi Ukrýwala.
W tom čafe w;nikla w frdri fwatcx Beronich
tanha po odiekxtlxtj se fwěta, chtjc osiatUj dobP ši:
wota fwčxho w klásstcřr AUgUsiiUek U fw. Marthh
w Mediola“Uě stráwiti.
J wpUaložila wsseckUpččť

a sle na to, abh fe k tak důlršitčmU krokn, gak
nálešj, připrawila, až po třjletěm Uamčchč:njkonečUě
raUchem ;ákollUjm oděUá gest.

W nowčm tom stawU wedla BeroUika žčwot,
co mošUá dokanlx). BHwala předstawených fwých
we wssech wěrech aUplně poslnssna; nebo ctjwala
w nich wúli Bošj. Neowětssjm woraťenjm b!)walo
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gj fcstrám fwl)m poslllhowati a přč prarech gčm
pomáhati; přč tom wssak práre Urhlopotněgssj a
nchopowržrněgssi bx)malh gj nrymilegssjmč; ktomU
chlčb a woda gj Ueychlltněgssjxsirawall bplh. DUsse
gegj ťchla wšd:ǧ w Bohn a we wčrrch Božsk!)ch
pohřjšena; protoš takč! o Uťčrm tak často Uemer

ijala,

gako o BohU a o hřjssnostťfwč.

A ga:

kolč od dětčnstwj bhla wšd:ǧ fwatč žčwa, předre fe

za Uchwčtssj hřjssniri pokládala, tak še Upamato:
wánj na grgj poklčskp gj wšdh mnoho sl; stálo,
zwlčxsstěkdhš UmUěer Páně ro;gjmala. Slowcm,
wrsskrren šiwot grgj bhl UrustálaU Ulodlčtball; protoš
často takčx tráwťla w kostele celč an a Uorč, kde
modljr sr, whlěwala dnssčfwaU přr.d Bohrm, šaěeš
mnoh!)mi milostmi od Učxhoobdařena kxyla. W řr:
črch a w prošbcich gegich takowá bhwala důstognost
a wrlebnosi, že Umozj ;atwrželj hřjssnjcť gť wčdaUre,
na pokánj fc dalč.

Zčwot fwatčr Pannh
tčchčlm: potúčkU;

nepodobal fe ale anZe

nrboť pieissč:ǧtakč Ua nč baUře, a

Bůh gč nawsstjwčl Urmorj dlaUhaU. Wssak po relá
třč lčta, po ktrráš ncxmor trwala, whnasnašowala
fe Uirmčně, wsseckp prčxce a powi:mostť powolánj
fwčho dokonale wpkonáwatč. Nčkdy sobě neUlewčla,
nikdp nrpřigala pomorč frstrr, Uťkdhfe nedala prarj

sprostčtč. „MUfjm,“ řjkáwala, „prarowatč, dokUd
mohn, a dokUd k tomU čaď.“ Tak tráwila žčwot
fwůg w báznč Božj aš do dwa a padrfátřho rokU
wěkU fwčho, kdr gč Búh k sobě powolal (l. P.

1497).

Swatost gegj ztwr;rna grst mnohýmčšá:

zrakh, kterč fe na gegj přjmlUwU bylp stalp.

RozgjmáUj.
kaonáwčmj

powčnnostj fwěho powolánj gest

přednjm zákoUem a takč bešpeěUaU cestaU ke swa:
tosti. K tomU pak přede wssjm třeba, abpchom co:
kolčw končnne, wždp konalč ; dobrčcho ňmpslU a ď
čťstx)mfrdrem, před twářj Bošj sslcchctně ochgsre,
a febe č práce fwč BohU w oběr šňpalnaU přixxá:
ssegjrr. Protošj mhlj se wrlčre, koo fe domnjwčx,

že anhč plUěUj powinnostj gčš famo w fobč BohU
milč gest, a še přč tom člowčk šiwot prostopňssnh

westi můše. Naopak kdošada, aby kaonawanm
fw:)ch powčnnostj ;asllchn mčxl před Bohem, mel
gako fw Beronika narU;iwosti swe krotčti, w srbe
asilU fwaU ncdůwčxiowati, přrstUpkn fwhch pykatč
a takto ano č fmd)sslenj fwých pofwčr“owati.

Mčmo

to potřrbj, swatemn roqgjmanj a modlitbam nčktera
okamženj wčxnowati; tjm ;agiste lčpe okřegc srdre
a wjre fe posilnj, Ue;li w radostech a roškossjch
fwětskhch, bohUšel Ue;řjdka i hřjssných. A protoš
wšdp w fpasitedlnč bá;nč Bošj FčwU býtč, bndiš
ňlohan kašdeho wraUrjho křesťana!
„Co bnde mjtč ělowěk ;e wssj prácc fwě, a

traprnj

dUcha, ǧjmžto pod siUnrem trápčl se?“

(Kašatel 2 20.)
„Po wsseckpdnp ;iwota w pamětč měg Pana
Boha, a warUg sr, abpš Uikdp Ueswolil hřjchll, a
abhe!nneoansstčl přiká;anj geho.“ (Tob. 4, 6.)
Kteřjš fe bogj PúUa, dota;owati fe bUdaU na
tp wčrč, ktrrěš dobroljbežnč! gfaU gemU.“ (Sirach

2, 19.)
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Modlitba
PropUgč Uč:m o Boše mčlost swaU, abpchom
gako fw BeroUčka br; aUhoUh w;dy přcd twařj
TwaU obcowali, a wsse, cokolč kanme, gediUe ;
toho úmpslU kanlč, bpchom Tobč fe ;aljbčli; deh
abpchom TwaU fwataU wůli plUili a aby wssecko
Uasse gednánj a počjUáUj nám k ;čxflU;ešiwota wěč:
Učho přčpočtěUo bhlo.

Amen.

Dneš se take swčcj: W MilaUč swatč p Beromtd: ro Ara
lesU sw pe Cesarie; w TrewirU sw b Agrtcia; w Řimč 40

UmčP w Mhsii sw Hermřla a StratoUika leadskxl

sw b

Mungho; w Cesarii sw Beontia; w Nmačei swa:é p Glasiry;

sw Bobumjra, sw Kentigera

m. Žiwot sioatého Fcliše. (N. 285.)
Felir Uarodil fe w Nolr Rampanii, kde fr
Ufadil geho otec Hermčaš, rodrsn ;r Sprie, genš
drUhdh wr

wogsstč cjsařsičm slaUšil.

Zřjdka

kdp

wssickni aUdowče gedUú rodčUyugedUostegUhch bhwaǧj

náklomwsti; a tak to bplo i w rodčUč fw. Felire.
Gcho bratr, po otri Ua;wáU Hcrmčače, giUoch ctč:
žádostiw!)e wogeUskčmU siawU fe oddal; Feli:: gfa
ale tichý a náboženstwj miloth,
wstanpčl do slnšby
Kristowh; coš aby pohodlněgi kanli mohl, rozdal
po fmrti rodičůw fwých gmčUj a siatky fwř me;i
chUdč, něco málo si podršew. Z ohledn wýťxorxchch
wlastUostj přigal geg fwe Ma::imue.ť, biskup Nox
laUst:), milerúd do stawU dnchownjho a Uchprw

gcg lektorem w kostrle Nolauskčm Ustanwčl,

a po

Uěkterčm čase i ;a kUč;c whfwětil.
W axtřadč a
důstogeUstwj tomto počjnal si Felťr welmi chroaliu
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tebUe, tak že wssčcknčpro mandrost a rtnostč na chp,
w:)š geg rrili a milowalč, a obzwlasstě bčsknpMa:
sčmUď w dUle;itpch wěrech Uaň gakožto nepsilUěgssj

podporn fwaU Zpolehal
W tom čafr. powstalo krrltč! pronáslcdowanj
rjrkwe kixrfťanskř,kgcqj;to wpwrárenj rjfai DecčUš
Uaramne pťjprawh činčl ijařske wogsko i do
Nolp wtrhlo po hlawach rjrkwe se ohledagjr, abp
ge bUd slčbp, bnd pohrnškamč, kdUdUkrutnyli: 9 dťatlé

hd)mmněenjm k;apřch Krčsta prčnUtilč. Sw
simlle.i erěda,

Mae

;dalčťxy mUkam fe podrobiti a ofadU

osiřexlaxl šxlstawitč, ěčsi antěkem frbr ofadě ;achowatč

měl, poslč; podlč! slow Kristowých: „Kd:ǧby wáš
proncisledowali w gednom mjstč, Utrčte do drnhčxho,“
aUtěkrm šiwot obhágil. ijaixsstj wogári Uenalc;sse
lxisknpa, cbopčlč fr Frli:ee kUě;e, chš w Ucpixjtom:
Uostč biskllpowě rjrkcxw fprawowal.
A Uemohssc ho
k ;apřcnj Krčsta pixemlnwčtč, Uehprw ho mrskalť,

pak fpiatx)ma rnkama a Uohama do šalářc, grhoš
podlaha třrpinamč ze skla a šhlinčnčho Uúdoťxjpo:
fetá ťchla, Uwrhlč.
Ma:eimUeZ Ukrd)wal fe Zatjm

w

rou;fedlinách

blj;k!)ch hor. Bpla ;ima, a on fám gedčx.n)na
tč! panssti br; obydlj a be; potrawy mcsskal. Tělo
wčkem fesslě trapil hlad, žj;rn a mraš, UtroťxU
rošr!)wala starost o osiřelall ofadU, gemn Uad šiwot

dra;ssj prlblj;ekfmrti

„Ne; kdpžUan;enepwhšssj,

Bošska pomoc erblčžss,j “ Kdnx fe Uoc bnla pxi:
bljšila, wstaUpil andčxl PaUč w ohině šaič do
žalciře,

w Uěmž Felčr

UwčxZUěUbyl

a

kci;al

mU,

abh bčsknpowč fwčmn, který ďe fmrtj ;úpafj, skn
pomocč přčfpčl. J hnrd fpadly xUU okowP š těla,
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dwěře šaláře otewřelp fe a on UásledUge anděla,
přissel na mjsto, kde MarčmUš giš be; fmhslů a

polomrtew lešel.

Felir erěda

co fobč w tčto

šalostnč! dobč poějtť, prosil Boha o pomoc; a hle,
nenadále fpatři Ua trnj hro;en, kterýžto wezma
wptlačil ssťáwU geho w ústa mdlčho starre. A
Búh pošchnal milofrdnh skUtrk. Stareěek biskUp
pirissel ;aš k sobě, otewřrl očč a poěal opět mlU:
witč, ncxboťwinnaU ssťáwaU okřál,gcho stUhlý ga;pk.

Srdečná bpla geho radost, kdhš n;řel miláčka fwěho,
šaláře a mnk sprosstčxnčho. Láskall otcowskmx ob:

gjmal ochránce swěho, pak otá;aw fe ho, kde bh
tak dlaUho bhl prodlčwal, grssto od Boba za ochrance
mU byl sljben, prosil konrčnčx,abp do bth bisknp:
skčxho donrfcn bpl.
Felčr pogaw starečka, Uččnčl
dle ě;ádostč geho, a bedliwč pčxčťgrdnč starč šeUp

geg odew;daw, nawrátil fe tčxšdo domU fwčho,
kdeš po nčxgakh čaš fe grsstě Ukrhwal.
Wida pak,
šebh proncisledowánj Ulewowalo, a še gťš pončkUd
fmčlegč wpgjtč l;e, gal fe gako kdh gindp lčd wp:

Uěowati a we wjře Utwr;owatť. Neš pohanč do:
;wěděwsse sr, že Felčr opět weřegně lid wpUčUge,
Učinili sltok Ua gcho bht, chtjce ho gjti. Zname:
nage to, chtěl prchnaUti, ale na cestě fetkal fe š
rotaU na Uěho whslanaxl, od njšto táx;čm bpw,
;ncili Frlire? odpowěděl: še podlř twáře ho ne;ná.
Tak

rUkaU grgich

nssed w

gakčmsi žbořenisstč fe

Ukrhl. Znamenagjce pohanč, še fe sklamalč, rhchle
Ua to mjsto, kam Felir se bpl Ubjral, fpěchalť.
Wssak prošřctelnost Bošská ;achránčla slnšebnjka fwěho
ťpůfobem Uadobpčegným; Ueboť wchod do tč skrýsse
mnohhmč pawUčinami Zastřel fe tak, že Uikdo ne:x
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tnssčl, šeby tU kdo wě;cl.

„Nenj

šádxtř mandrostč

ani opatrnosti ani radp protč Hofpodťml.“ (Přjsi.
21, 30.) Po 6 mčsjcůmUsilfe pak Frli:e w gednč wp:
fchlč! stUdUi Ukrýwati,

strawowala,

kdeš ho gedUa chndá šena

a teprw když pronáslrdowánj

bylo

přestalo, whssel opčt na fwětlo, š plefánjm od ofady
fwř pixiwjtán bpw.
Po fmrtč fw. Marima chtčlč ofadnjrč Felčre,
miláčka swčho, biskUprm mjtč, on pak gsa pokor:
nčho ducha odpjral tř důstognostč, a gakřhoš Qnťnta
gim co schopněgssjho a hodněgssjho fchwalowal a
poraUčel. QučntUš přťgal sire tUto důstognost,
be; radp Frlirowp ncčťUčl wssak ničeho, gako otce
we wúšnosii a Uctčwosti grg mage.
Qd tč dobp šiw bhl Frlčr w pokogč. Co
mU gesstě ; podle otcowskřhowhbhwalo, propadlo
cjsařč, a ačkolč mohl, Uechtěl toho po fmrtč cjfaixowě
;pět šádati; ba anč pomocč od mošUčgssjchposkhtmltč
Uepřčgjmal, Uobrš chUdobUKrčstowu nčxsleduge, pracj
rnkan fwých se šiwil, a ž whdčlkn gesstč chudým

Udčlowal, ixjkáwagr, kdpš geg podporowatč chtčlč:
„Ne wssecko,coť;mč slussj, takč mi profpjwá. Chraň
Bůh, abpch statků, kterčxšgfem pro Krista ;lratčl,
opět wpdobýwal, aneb po bohatstwj fwětskřm tau:
šil, gehoš gfem fe odřekl pro poklady Uebeskč. Ten,
grUť; až pofud mne šiwčl a o mne se staral, č
budancně mne opatrowatč bude, wčrnost:li mU swaU

;achowám.“

Plnh

;ásluh o wer

a o rjrkew U

whfokěm stčřixjumřel, gak fe podobá rokU 265 dUe

14. Ledna.

Po;(xstatkh grho w Nole fe chowagj,

Uěkterěčástkp do ija

a BrneertU odnessenpjfaU.
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Žjllčošgjnleinjd

Sw. Felčr gest nám w;orem pewně důwěrp
w PáUa Boha. Gak mčle wúli Bošj fe,;nal, hned
takč gč xdpkonáwati fe gal, nestarage fe o konec, geUš

w rUre Páně gest.

W každčm ro;pakn fe obrátil

w modlčtbě k BohU,

pixč tom wssak rUkaU fwhch
ne;akládal, ale takř fám fe pťčččswwal a hle kolč:
kráte mU bplo diwně spomošeno. J nasse důwěra

w Boha mUsi pewná býti, pewně dršjr,že U Boha
nčr nenj Uemino.
be wssak ;polčxhánj nasse ne:
bylo opowážlixdč, máme čmh poUščti wssechprawých
prostixrdkň,

kterč Učxm se k dosaženj

podáwagj;

Bohn

rjle

Uasseho

wěrně slaUšitř a fwataU geho

wúlč Z lásih k UěmU wykonáwatč, pak ;agčstč nčc
Ucim scházetč nchde; a třebalč, oU nám č dčwným

;půfobem ;pomúše.
„Toho,
geUš nadčšgi skládčx w Hofpodčna,

milofrdenstwj obkljčj.“ (Zalm Zl, 10.)
„Zdalč

kdo, dowěixiw se Pč:nU opUsstěU bhl,

2,
12. kdo wzýwal geg, a on pohrdl gjm.“ (Sčr.
a ;dalč)
„Dowěř fe Bohn, a on fe tě Ugme.“ (Sčr.

2, 0.)

Modlitba.
Bože! silo wssech danagjcjch w che,

račiš

profjme mčlostčw bx)ti modlčtbám nassjm, a poně:
wadž be; Tebe lčdská slabost nir nemúše: přifpěg
nám kn pomorč milostj swaU, abpchom, ;achowá:
wagjre zákoU Twúg, Tobě gako fw. Felir se zalj:

bčli; skr;e Krista Pána nasseho. leen.
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Dneš se takč swťli: W Poitiersu sw b Hilaria; w Miu
laUčb.sw
Dacie; w
w Shrii
Walestiaě
proroka
Malachiaše:owe
w Cčfarei
Asrice
sw.b EUsrosia;
sw fw
JuliaUa
Sobrst;

sw. Makryuy; w Egdpte 49 fw ansteijků

a Jsaiasse, Sabafe,

Wawla, Mogžjsfe a Bhaese; w SeleUcii sw arcťb. Barseman:

w

BoitoUswp Nomodie; sw Engkmanaanst., sw Makaria babh;
sw Basilia.

15. Ziwot swatého Makária,
Eghptskčho, pťjgmŽm starssjbo. (R. 390.)

PaUssť ScetrUská,

grUš fe asi 20

hodin

od

Lllrxeandrie dalrko ro;prostjrá, býwala odedč:an
obpdljm pallstewnjkň. Mrzi tčmito wpUjká fw. Ma:
kárčUeZ, pixigmjm

starssj.

MakáriUď Uarodčl fr okolo l. P. 300 w ho:
řegssjm EgPptě, odkndš fe takč Eghptským Ua;ýwá.
Z mládj býwal past:)ixem. Bršo fr mu wssak swět
;Urchlltil a on chtč BohU aUplUě se ;afwčxtťti, wh:
wolil si gakansi chatrč blčš gedue wrfUice ša obhdlj,

w Ujš modlitban ro gjmanm
dokonalostč fe cUxčril

šiwy wyhledáwal.
wáinostč,

a posth w krestanskč!

a pletrUjm kossU tělrfnč! ob:

TU požjwal U sanedů tak wrlke

Zr rčxdč k Učmn w zálešitostrch fwych Ua

radU chodiwalč. Pončwadš alr be; protčweUstwj a
poknssrnj Uenj wjtč; stwj, mnfrlať i pokora, tčchost a
dňwěra fw. Makčlria žkaUsseUa bx)lč. Gakási ženfká
přissrdssi k peidn, wpdčxwala Makč:ria ša swůdnjka
fwčho. Lčd maǧe se ;a ;klamana wpchrlčl wsscckcn

hUěw swúg Ua Makária, a pokrytrů mn spjlage,
pral ho a femotam po Ulčrjch ssmchkal. Makňrinď
dost magr Ua blahčm fwědomj erinUostč swč, trpě:
liwě fnesl wssclčkč!potUper, a šdwogiw prácč fwaU
i o UestpdataU žalolmici pčěč mčl. „Nu„še Makasrie,“
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fam k fobě řjkáwal, „kdh; gsi dostať šeml, tehdp č

pilnost fwaU šdwognafobiti musiš akchšgi wpiiwil “

(Řjm

12 19 20)

Ncš Bnh doansstj, ale Uc:

oansstj Žalobnirr tčškx)porod ;a fprawedlťwp trrst
zkřiw“chofwědectwj powašUgir, při;nata fr, že Ma:
káriUš erinen gest. W tom okamšenj promčmila
fc Uenáwčst proti UěmU w nrhwětssj Urtiwost, a lid

nemohl se dost wpnadiwiti mladřho pattstrwnjka ti:
chosti, mjrnosti a pokoře; on wssakUegsa miloijk
chwálp, odrssexlna panssť Srete řeěrUaU a tam 60
let šiw bhl.
Wssak darmo Ukrl)wal MakáriUď etnosti fwě
w mjsta pustá, gegťch lesk dalrko ;ářil, a lidř wč:
daUce ctnostnč! obrowánj pallstewnjka a slpssjre o

geho fwatřm šiwotn, walem kinčnm se hrmllč o
fpasitcdlná nančenj šádagjre. Zc MakáriUš wx):
borm)m

bpl mistrem

w dokonalosti

kixefťcmskčx,
toho

doka;ngj prawidla, ktcrei Učrdlnjkům fwým dálďal.
Tato Zálcžela wrfměš w krátkých prňpowědech, ktcrč
gfanre wrlmť přiměřenč a gakobp ; útrobp žákůw
wpňatč tjm fpasitedlněgi anččnkowalh. Na gak:)
špňfob Učrdlnjkp fwč k dokonalosti křefťanskč wedl,

grden aneb drnhý přjklad Uám wpswěttj.

Mr;č

dawrm lidu kUěmU o radU w potřebách dUssrwnjch
přichá;rxgjrjho, bpl takčx gedrn mlad:) člowěk, pan:

steijkem býti šádage. Makárirlď poslal geg Ua
hřbťtow, abp mrtwým ;pnrně domlanwal. Po drtchč
opět ho poslal, abp ge chwálčl. dež fe nawrcitčl,
tášal fe, co Ua to řjkali mrtwj? Qn prawil: „Ynč
Ua haml ani Ua chwálU nir neodpowědělť.“ „Gdč
tehdh,“ wece MakáriUď, „a Uč fe od nčch powrhati
hanaU č chwalaU lčdstaU.“ Gčnřnm Zaď ansiew:
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njkowč stěšngjcjmu si, že na paussti wclkým hladem
trápen

bd)wá, gessto w klássceixe snadUo č celh týden

be; gjdla wydršel, odpowčděl, ixka: „To odtUd po,u
chášj, milý fyml, že Ua pansstč šádnřho Uer, kdobp
lPl fwědkem twých postň, a tcbe fwaU pochwalaU
sptčl; w klássteře bpla marUá chwála tw!)m pokr:

mem.“ „dešbpste

fe postčli, Urbýwepteš gako po:

kchtci Zafmnssčlj, Urboť possmuřngj :wáixj fwých, abp

wědome bylo lidrm, že fr postj.

Ymen prawjmť

wám, w;alčť gfan odplatn fwaU.“ (Mat. 6, 16.)
Přigmršlč prawťl ,;aď třrtjmx: ;rnkp Bošj chU:
dobU, tak wdťčnč gako bohatstwj; hlad a bjdu gako
hognost a radost, doqista pora;jš Urprjtcxlefwč bla:
žersič a premU;eš wssrckp fwe Uamščwostč. „Bla:
hoslaweUh trU clowčk kterpš stlada w Hofpodčnu
swaU Uadčgč, a xšeohledá sr Ua mamosti a blá;now:

stwj fwodně.“ (Zalm 39, 5.)
Tak a podobně mlllewal

Makúrčuš, a eo

gčm)m radčl, fám takč konal. QbyčcgUě gjdal gen
gedUaU Za týdeU, a to gen tolčk, ěcho kšachowáltj

žiwota erphnntedlslě Zapotřebj bplo. Tak fe pjsse,
že Ewagrčuš gedeUš šakňw, horancj šj;Uj gfa tra:

pen, prosil abp mU powolon bplo prahnach gapk
swlaščtč. QU pak odpowěděl mU: „Bnd radp še
w stjml Zsi, mnohým aUč tohoto okian Uenj přano.
Po 20 let Uegedl a ncpčl gsem Učěrho che, ani
dčle gfem Urfpal Ue; čchok zachowanj žčwota se
potiebnge. “ Gako;to Zaklad dokoslalostč křefťanske
fchwalowal Ua Ueywhš mlčelčwost, modlčth, opa:

tonst, pokorU a mrtwer těla, obwlasstě k ěastemU

modler Uapol!ljUáanl. „deš

fc modljte,“ řjká:

wal, „Uch potřcba mUoho slow mlnwčti, dostiť gest,

94
kdpž Upřjmm)m frdrem často opakngete: Hospodčne,
bUdčž mč milostiw podle wňle fwčx.“ Znalť gest
on přrdobřr mor a aUččnrk těchto krátkých modlit:
bčěek, gimčš fwaU oddanost do wúle Božj a naděgi
w BošsiaU milost ofwědčUgrme.
Sw. MakcirčUď nebogowal tolťko protč tčxlU
a žádosirm gcho, protč fwčxtU a marnostč fwčtskčx,

ale takč protč nepřátelúm wjry erčstowh, gegjšto
fwatost a prawdn ;s;rakh a dčwp dokašowal. Ge:
dUaU k. p. gakx)si kacjř ; j;borU Hťeraritú ro;trU:
ssowal Ua pansstč me;ť pallsirwnikp blUdnč Učer
fwčx, a m:ǧlnýmč dňka;p ljče, še w;křjssrUj tčl nc:
bUde, mUohč k swř stranč přčwcdl. Uslhssaw to

MakáriUš, w;křjsil dle fwědectwj Sokratefa, Pakla:
dča a NUsina gednoho mrtwčho, a tak nrgonm
žákp fwč we wjře Upewnčl, ale č blUdem nakwa:
ssenčropět cjrkwi nawrátil.
Zá;rak tento wášUost
MakcirčowU o mnoho ro;mnoščl, a od tčxdobp Zpo:
lčhalč fe wssickni bratixj Ua gcho ro;Um we wěrech
wjrh fe tpkagjrjch, oded gim fnadno bplo žcestnčho
Učenj Llrča, od BUcča, patrčarchh Alrrattdrinskčho,
rošnassenrmtl Ugjti Wida aUskočm)mUš trnto, še

anstewnjri

blUdúm wšdorngl) a Že, dokawad pod

ZprciwaU Makúria státč bUdaU, k šcrstnčme Učrnj
YrčowU namlUwitť fr Uedagj; poslal rokU 376
wogsko, abh gr ro;plassčlo a šahnalo. Mnošj přč
tč! pileežitostč Ufmrrenť, Makcirčowš wssak oba, pak
Jsidor a Pombo gacč a Ua malý a bahnčta) ostrow
w Eg:ǧptě wphostčni gfaU. Wssak toto wphnanstwj
slaUžčlokro;mUožrnj wjrp křrsianskě; neboťpohansstj
obpwatelč ostrowU od Uich poUčrni, KrčstU Zjsiánť
a pokřtčnč gsaU. LUriUď wida, že nčc ncprofpjwác
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a že lid těchto erčnných a swatých mnžůw lčtUge,
powolil Makárčowi a drnhům geho do někdegssjch

bptů fe anrátčti.
Od tř doby bpl MakcirčUď šťw w pokogč ne:
přestáwage kátč fe. Přrdžwjdage ďljškaU fmrt swaU,
ansstjwň
gesstě gedenkrátr mnčchp Ua hoře Nč:
trťanskř bhdljcj, a tak dogjmawml řečj knčm mlU:
wil, še wssčcknč k Uohamn geho fe wrhsse, hognř
sl;p wplčwalč. To wida on, řekl: „NUše fhnčxč:
kowč! plačme, xnoplřnoeyme potoky slš, dřjwe nrž fe
odfnd odebcřeme, bhchom nepřisslč w an mjsta, kde
bp Uassr slzp plamen tčlo Uasse ;šjragjcj gcn roš:

mnošowalh.“
Ne dlatcho na to opUstčlMakárčUď
tento fwět, l. P. 390 w 90. roce wěkU fwěho po
ssedefcitiletčm přeb:)wčmj na ansstč.

Rošgjmánj.
Sw. Makári:lď Uad mer

fchwalowal kratččkě

tak šwaně střelnč delitbččkh; Ueboť gsan Uegenom
fnadnč, ale stntečnč takě welmť prospěssnš. Gimi
očissťngj se Uassc mpsslěnkh, gčmč pofwěcnge fe kašdá
práce rUkaU Uassjch, gťmť konrčně spoguge se w kaž:
dčm třměř okamšenj dUssc ď Bohem, a člowčk Ue:
Ustcile před twář Bošj fe stawj. Thto modlčtbččkp
zagistř nebhwagj nťkop na překcišknprarem Uassjm,

alebrž mocně ge podporUgj. PaUtUjk, pjsse swatý
Frantčssek Salrskd), kcerh trochu wjna koběerstwenj
fwřmn požjwá, přcdcc ccsip fwč nežanrdbáwá, bhťbh
fe i proto chwjlklt ;astawčl, m)brš naťxx)wá silp, abp
tim rPchlegť kráčcti mohl.

„Be; pťestánj fe modletr.“ (1. Thešs. 5, 17.)
„Na

wsscch rrstách fwhch mpslč na

Bo:
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ha,

a onť zprawowatč

bUde stčx;kptwč.“

(Přjsl.

3, 6o)
Wšdh semodlete a neoblrwngte.“ (LUk.18, 1.)
„Po wssrckydnp Ua Pána Boha Uassehopa:

matUg.“ (Tob. 4, 6.)

Modlitba.
Boše! otče Uehnlčlostčwěgssj, Tpš dárre wsseho
dobrčho, a brž Tebr my djtkp Twč nir Urmúšemr.
Račiš, prosime, gako U fw. Makárča ro;thčtč w
Uáď plameU swč mčlosti,
mhslčli,

bhchom gedčnčx na Tebe

Ua Tebe wesskerčxřcxččswě a skntkh fwčx obra:

reli, a takto stali fe Tobě podobUpmč, qako; Ty otče

nciš dokanlp gsi. leen.
Dnečt se takě fweti: Sw Pawla anst.;

w Balestinč pro:

roka Habaknta a Micheáessč;w ?llešandrii knčzeJsidora, tšš Jsidora

anstew.;

w FraUcii sw b Boneta; w SardiUii fw m. Efisia;

Drskxl swaté Zth; w Nuangni sw xU Sekundixlh; w Nole sw

b Max:imina; w Carohradť sw Jana Calibhth; w Glanfelllll sw
op Mara; swatýchpanen Maurh a Britty

jli. Ziwot sioatého HoUorácin,
biskUpa Arelatcnskčl,w (N 430)

Dle wssj podobnosii qest Gallče Honoratowan
wlastj, kam fe bplč qrho rodččowr z Řjma prestčx:
howalč. Honoratuw otec gfa hrdy na staroščtnosi
kmene a Ua sláwU fwř rodinp, dal fhna fwčho
wsscmu Uččtč, čjmbp si we fwětě rti

a slawnčrho

gmčxna dobýtč mohl, a Honorát od Uaroš;er UadáU
gfa wýbornýmč fchopnostmč, wr wsselčkěm Učenj a
wčdčxch aš kU podčwU profpiwal, a snašenj otce
Uskutečňowatč se ;dál.
Ale U PáUa Boha wssr
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gčnák bhlo UfaU;rno. Honorát po;Ual giš w aUtlčm
wčkU wjrn křcsianfkaU, a hned od toho časn, ačkoli
křtem fwatým gcsstě pofwěren Urbpl, ščwobptj fwč

šákonem Pánč řjdčl a :.prawowal. Gakcisi wášnost
mhsli, počrsinost Utrawň, dobroččnnost kťxlčšnij a
horaUrj lcifka k PáUU BohU giž tehdáš ,;dobhlp geho
dUssi; a bplo se Uadjti, še Pán Bkch w pacholrtč
tomto welčce oslawen bUdr. Wčda otec takowč ob:
rowánj fpna fwěho, na Uěmš sláwn rodU swčho
žakládal, ;armaUtčl fe, a wsselčgakUa gťná mpssler
gcg pixčwčxstife wpnafnašowal.
Me Honorát Ue:
dbage recj otrowskl)ch a proskb malččm)ch anť; si
wssjmagr wefelosij a ro;kossj fobě k wUlč přčpra:
wcm)ch, godiUč kxaščlPaml BohU slanšitč a gcme

se ljbčtč

J opowrhna wssj ro;kosij těla, lčbowal

si w oděwn fprostčxm, w postcxch, w modlčtbňch,

a

w tčchřm a faUkromnčm žiwobhtj. „Neš ale tělesm)
člowěk nechcipá těch wěrj, kterčrš gfau DUcha Bo:
žjho, Ucboť gsan gcnm blá;nowstwj, ančš gčch múše
poznati, proto že oUh dUchowně magj ro;sil;owáUP

b:)ti.“ (1. Kor. 2, 14. 15.)

Z tč přjčiny mUsil

takč Honoreit nmohá protčweUstwj od přcitel fw!)ch
ano č od fam:)ch rodččU fnasseti, grnš fwan marnall
Uaděgť mařenall b!)tť widěli. Yle Hofpodťxx fjlil
mladcho kxogownjka, a w kratkrm čafe w;blldil Um
pomor a podporU we wlastnťm bratrU WeUanrowi,
ktechě.to wčda pokorU, Usslechtilosi a Uabomost Hono:
rátowU,

tčš fwčřa a roškouj geho sr oořekť a Uxčxroš:

djlnpm towarpsscm gcho fe stal „A tU ;apasilč bratřj
wrspolrk,“ pjsse fw. HčlarťUš, žák Honorátůw, kdo
ž Uich gest horliwčxgssj w Uábošnostč a stišjdměgssj

w pokrmrch;

kdo přjwětiwěgssj w řečč a sprostssj
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w oděwU; koo mřně šnčchmlij

a che fe delj,

mčně fpánjm wjrr pak ro;gjmúnjm fe Zanássj; kdo
mč!Uě protiwenstwjm che ale milofrdenstwjm fe
rošpalnge; kdo ochotněgi, čeho fobě bpl Ugmtll, nUz:
nřmU Udělllge;
Krista

kdo laskawěgi přjcho;jl,w přčgjmci,

w nčxm rtj;

kdo měnčx o fwčxtě a častěgč o

KrčstU ro;mlaná,
a kdo při takow:)ch ctnostrch šdá
sobě býti fe menssjm a nrhche fr kagc.“
WidaUrr pak rodičowč fwatč a nemchonnč ob:
rowčmj fpnú fwých, ;mčnili konečně hnčw fwúg w
lásieU, frdečnč fe štoho radngjrr, še fpnú w zšikonč
Bošjm

krcičjcxjchčtxsta chwúla po relč lčmťř Gaslčť

fe hláfú. Ačkolč bohabognj tito bratři bedliwě Ukrý:
wali rtUosti fwč, nicmčxně čjm wjre gich tagilě,
tjm hlxlčněgi fcx o nčch ro;prciwčxlo, tak še konečně,

chtjre marnř chwcilh Ugjtč, w rišjch kragincich w
faUkromnosti žiwot swňg Pcimx BohU zafwčtitč
Uložili. Wssak ale UskUtečněnj axlmpslU toho stcilo
gr tlchh bog, Ueboť negen rodičowř a přátelř nobrž

crlč těměř okolj fe fnašilo,

tom pťedsew;etj ge prklati.

profbami a plúčem w

er

fwatj bratřj stcilč

pewně na axlmPslU fwčm, a rodšdawsse gmčnj a
statkh fwčk me;i chndě a Unšnč, š grdnjm kussenhm
starcrm, sw Kaprcisiem, qehož si Za wůdce bhli zwo:

lili, na crstn sr dealč

Nešli wssakrjle anti

fwe, Řrckr totiž ;rmčx, ťxhlidosslč, Umřel Benane.š w

Methoně na brchn Mršsalie, a Honorat fcim chU:
cmoi) co lomjlč fč Uňřďťc:lltl, po jjrǧari) čaš w ho,

rúch Ferepslehchro ansteijk
sr Ukrhwage. Yle č
zdc naležli gcg ti, kteřj Boha a fwatč obcowánj
slUšebnjka geho milowali, načeš on Utjkage marnř
chwcilp na pnst:) ostrow erťnš řrěenh, a aš posUd
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za obydlj hadům siaUšjrj fe dostal.

DůwěřUge fe,

„že kdo w skrepssiNehwpšssjho přebýwá, po le
a ba;čliskU chodčti bUde, a ;asslape leěe i draka,“
(.Žalm 90.) poěal fw. Honorác hadp pleniti a
kragiml pilUě w;děláwati.
PoUěwadš pak i fem
mno;j

bohompslnj

mUžowčx ho Uúsledowalč, chtjre

pod gcho řj;enjm a ;práwan kdokonalosti kráčeti:
tUť on, wčda, še darmo řj;enj uBošimn w;dorUgr,
na fe přigal, ač be;dečně, aUřad kUěšský, a ;alošiw
okolo rokU 400 Ua osixcowěklásster Uapotom welmč
powěstm), kašdřho, kdo bá;ni Božj wpUčiti se

chtěl, přigjmal.

Bratrp

chto dUchownj ;prawowal

Honorčxt welmi milostiwě a maUdře, kašdčho strgUě
milUge pomáhal radan a fkntkem, kde a gak mohl,
nikoho ;úmyslně ne;armantil,
nikoho bež ňtčchp
a be; poUčenj Uepropnstil; a kde nestačowala lidskci
pomoc a sjla, bral aUtoččsstě fwč k BohU. „Že se
nikdp w naděgč fwč ne;klamal, toho doka;Uge ná:
sirdUgjcj přjběh. Gednoho ěan uu pjsse fwat!)

HčlariUš, geden ; Učedlnjkůw geho, pu darowal
Honorcit poslednj penjše, ktrrč bhlp w ,;ásobě, ga:
kčmuš chnřxafowi, řka při tom
swých:

„Gsem

kňtěsse

Učedlnjků

Zist, še Uěkdo Zčš Ua cestě gest, čxenš

náš opěc peUě;č záfobj.“

Y aP, gak prawil,

stalo

se. Gesstě těhoš dne přissli Umo;j bohabogni lčdř
na ostrow a sstědřr ho nadělčli, šádagjce, abp we
gměml gegich dle U;nánx fwčho nn;xchch podělowal.
Za to takčxUěedlchi geho milowali geg Upřimně,
brali srdeěnč aUčastenstwj w grho radostč a šalostč,

pomáhali mU w prácech, následowali wěrUě geho
přjkladn a pilně geho ;bošnaU wúli, gako wůli
otce fwěho wpkoUáwali.
577
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Rokn 426 Umřcl Prodnš, bčskup Llrelatskh,
a Honorcit be;děkh Ua geho siolirč dofazch bhl. Nle
i w tčxdňstognosti dokašowal, še gest prawx)m Uá:
mčstkrm aposstolsk!)m, sstědrhm otcem chndých a wěr:
Uým pastl)řem stádečka fwčho, o Uěgž an w Ue:
moci fwč! prěowatč Uenstal. Bplo to Ua tři krále
l. P. 430, kdhš tělesUčebolestč láfkaU k kxlišUij
přemáhage Uaposledh slowo Božj owčččkcim fwhm
hlásal.
Tělo gcho sirc překoUáUo bplo bolestmi,
dUch ale ,;ňstal silm) a ěerstwx). „Po;orngtr mogj
milj,“ prawil tn koUečUěk přjstoǧjcjm, „pozorUǧte
pomjgegerost tčxla, w nčxmž přebx)wáme! Smrt
gest osUdem gedxloho ka;deho, před Uj; Uaš anč dňsiog:

Uost,aUčbohatstwj neobhaǧj W;rawepme tedh djkp
Spasitrli

fwěmU, že fw:)m; mrtw:)ch wstanm takčx

Uasse wj;křjssenj pogisiil a fmrt Učun Ulehččl. Nnže
te!xh žčgme tak, abhchom fe Uepotřeboxdalč smrtč
bati, Uobrš bpchom gi Za přechod k gčUemU a to

lepssij žiwotUpowa;owalť Nechte fe, mogj milj,
laskaU swětfkaU osedlati,

Uefhromašdlxgte po;em:

sihch pokladll, aUčž frdce fwr bleskem gegčch oslc:
pčti dopollsstěgte. Blondj, kdo kU fwč! ;kci;e Ušjwá

wěrj, kterč mU kpofwčxcch a kspaerj

dáUp bhlh.“

Tak mlUwě HoUorcit UfUUl w PáUU a dUsse geho

odebrala se do šiwota wěčUčho l. P. 430.

RošgjmáUj.
WssickUč mh mllsime Umřjti Q
gak Ue:
ssťastUý grst člowek tcn, kterhš thkrate teprw dU:

choij fwe šalešitosii pořada, kdhžgiž ze fwěta Ubj:
rati fe ma Smrt Uaš zachwacUge časio mimo Ua:
dáxlj. Búh, grUš ďchš odesstěUj hřjchňUcimpodáwá,
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žčwot na ;egtřek nam Uesljbčl A protoš, kdo blašeně
Umrjtč chre, Uechť gč; dneZ Umťjtč se Učj dež po:

slede hodinka nastane, a sila, smhsly a wsse ostatnj
Uaš opansstj, tUť fe obpčegnč nestawa, ro gfme bplč až
na tUto dobU odklcidalč. Wěrn fprawedlčwx) to
trest Bošj, že kdo Uechtěl fe kátč, kdpž mohl, kdyš
chce, UěčUťtč toho

„Po

Uemůže.

wsseckh dUp wpmčřenčho

oěekawati bUdU, až přčgde proměna

časU swřho

pro

mne.“

(Job 14 14)
„Bndte

hotowť, neboť w kteraU hodťnU Uena:

dčgrte fe Spn člowčka pťčgde.“ (Buk 12 40.)
„NrUale;l (E;aU) mjsta kU pokanj, ač ho
rkolčš plačem hledal“ (k Žčd 12, 17)
„Ga

gdU a hledatč bndete mne, a w hřjchU

wassem zemřcte.“ (Jan 8, 21.)

Modlitba.
Pane Ješjssť Kriste, kter!)ž gsi fmrtj fwaU
Uad fmrtj nassj swjtěj;čl, profjme: raěčš gako při
sw Honoracčowč w frdre nassr wljtč ba;eú wěěne
fmrti, bpchom žahy skranssem)m frdcem k Tobě fr
obratčwsse, ;a hřjchy fwe dokonale se kali,a tak
hodnč Uččněnč bPlč ď Teball w slúwě nebeske fe
radowatč na wěky wěkňw. Amrn.
Dneš se take swětj: W Arlu fw b Holwrata; wFrancii
šršelash;
opataweUrsh
w Řjmě
pap Marcesla;
sw b
Wfasitch
fw bsro
Titiana;
w lenč w
sw Egyptě
xstrišrillp;w
Marokkn pčti mUc Frantijskěmů; w Bagne sw opata FUrseUse; w

Danskusw panftewGindťicha,Berxrarda,WM

sw Amara a Maria mnč B towardssi.

a Qtta,
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17. Ziwot swatého Nntolljna,
ansteijka.

(N. 356.)

Yntonjn narodčl se r. 251 we wsi Komanske,
bljž města Hrraklep, w hořegssjmEgpptě. Qn sice
pochúzel ze stawU Urol;enččhoa bohatřho, ale gak
fr zdá zňmhsla nenawsstěwowal sskolweřegm)ch, aďp
Usslechtčlč mrawp geho scxneporUssčlp. Za to tjm

horlťwěgč dbal na cjrkerj wpnčowcinj, tak že dP:
chtiwost geho an Uaspcrslá thč Uemohla. Křesianskě
rwččrnj nančilo grg pjfmům swathm, a fwatá
pjfma pronťkla geho lltrobn, ro;njtila w něm taUhU
fwětU Umixjtč, ď Kristem

fe fpogčti, a gemU toliko

žjti; coš takř konečně wpkonal. Ztratčw totčž co
ogčnoch asi 18 neb 20tčleth rodčče smrtj, stal sc
dědčccm a panrm znamenitých statkU, na gichž pře:
gmUtj gčUeho žawa; kU Uebhlo, leč peče o wpcho:
wanj Uedofpělr sestrp J naskhtla fe mU ota;ka,
gakčbh žčwobhtj pro frbr a sestrn swaU wpwolitč
měl? Gednoho ěan gda do kostela přemjtal Ua
mhsli, šr fw. Yposstolowč pro Krista wsse bhlč opU:
stčli; a že takř prawj křefťaUč!gmčnj a statkp fwe
k nohám Yposstolůw kladlč kU podpoře chUdHch a
UUZUpch, Za to překrasnaU w;awssr odměnU TaU
mpsslenkaU sr objrage wstaUpčl do kostrla, kdr fe

prawě slowa pjsma fwateho čtla: „Chcešlč doko:
Ualým bhrť, gdč, prodch co maš a ro;deh chUde,
bUdrš mjtč poklad w Uebč: a pogd, UaslrdUg mne“

(Mat

19 21)

AUtonU mage za to, še bp onp

mpsslenkh, gimč; se Ua cestě do kosiela objral

wUUk:

UUtle DUcha fwateho, a slowa swateho Ewange:
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lčUm, geš w chrámU zaslechl, žebša hlasem Božjm
bhlh; ro;dal wesskeržxstatek fwůg mezi chUdč, něro
málo Ua ldychowánj festrp podržew. Po Uěgakčm
čase, slpsse opět čjstč slowa Krčstowa: „Nepeěngtež

ozegtřegssj den“ (Mat. 6, 34): Utwrdčl se Anto:
njn tak w UmyslU swem, že č ;bptek ďohatstwj sweho

rošdal sestrU pak k wychowánj Uabošm)m palmam
odew;daw fam ale opodal domowa rošgjmanjm ta:
gemstwj Bo;jch a prarj rUkaU sw:)ch fe zaměstkUa:
wal. Stařičký geden a wclrbm) anstewnjk w saU:
fedstwU fdělngjcj mU swaU kussenost, stal se wůdcem
geho. Neboť ačkolč NUtonn scim nadcin byl mčlostj
Božj a rjle fwčho nčkdp ď očj Uesansstěl; nťrměně
rád dle rč;j ;kUssenostč gednal, gedUak abp nepo:

blandil, gednak aby rychlegč rjle fwčho dosáhl. Z
tč přjčiny č gčně anstewnjkp rád ansstěwowal,
od nich dokonalostč se Uěe. Zwlásstč pak se snažil
ctUosti, kterx)mč kašd:) o sobě se stkwěl, na fobě w
geden aUplnh relek fatlstixedčtč. Protož wěrně Učxsle:

dowat we wefelčxmpsli toho, onoho pak we wptrwa:
lostč w xnodlčtbách; gednoho w neobyčegnč! tčchosti

a dobrotě srdre, drUhěho pak w bděUj a ro;gjmčmj:
gčneho ;aď w stalostč w postech a pijkrostč žiwota, aneb
w laskawostč a wljdnostč; wssech pak w Uciďožnosti
k PanU Ješjssč a Upixjmnostč bratrske; a z tč přj:
ččnp wssjm prawem BohUmčlem Uazwaml býtč za:
slaUžil.
Wssak ale nepřjtel lčdský;áwčstčw!)m okem patře
Ua w;rUstagjcj YntonjUa dokonalost, wssemožně sna,
žčl se z cesty geg swestč a U wščnaU

zkazU Uwr:

hUaUtč. Nepprw mU Uwaděl na mpsl: že snad
žčwot, kterh nhnj wede, BohU mčlý Uenj, a na:
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siedownč k spafenj erede;
pak ale mU předsta:
wowal sláwU bohat:)ch a motných wc swětě a ge:
gich ro;kossc, a poslčz dUem i nocj Ueěist:)mi a
mrzk:)mč mpsslčxnkami a obra;p grg trcipil. Než

YUtonjU Zdwogil mrtwenj fwě. Qn pracowal pilně,
obpěegnč gjdal gednan za deU a to grU chlčeb po
zcipadU slUUce; často ale 2 i 4 dni lačněl; ljhage
Ua holč zemi, nešixjdka celě noci stráwťl na mo:
dlčtbach a w nábošnčm ro;gjmáUj; a mage wesskerU

prsl ;akotwenaU w BohU, pijtomUostj Geho co
sstjtem chranil se pred aUtokem nepratetskd)m Neboť
BUh Uaš ǧest oko wšdp Uad Uassj bla;enostj bdjcj,
kterp gako wUdre welkeho wogska tam posilU pospla,

kde qj nepwjre ;aporřebj

„Qči

šagistč!Hospodi:

Uowi spatrngj wsseckU;cmť, abp doka;owal silp fwe
pixi těch, kteij; gfaU k UěmU srdce Upijmmxho “ (sl.

Paraltp 16 9)

Aš potUd pokaUssel fe nepixjtrl lidský o fw.
YntoUan toliko lstj a aUskoky chtěǧe ho pixemoci a

od Boha odlančiti; pak i ncisiljm Ua nčg dotjral,
a dewnaU mocj ;ahUbiti geg Usilowal. Nntonjn
Ukrpl fe totiš ; nákloUnosti kfamotčx„ a abp tak po:
kUssenj dábelskci tjm fUá;e pixemohl, do gednč hroďkp,

kde od gednohoz piatel dosti UU;Uěstrawowan bpl
anowenaU w;teklostj pronasledowali tU ;lj dUchowe
panstewnjka,

a UemohaUce dabelskýmč Ukladp geg

premoci, bili ho ranami fmrcedlnymč tak, že rano
pixissedssj přjtel ;a mrtwčxho geg dršel.

an

Neš Ynco:

Zpamatowaw fe a důwěrně kBohU fe obrcitiw

a očekciwage pomoci ď hůry smál se marnřmU na:
máhanj dUchůw pekelm)ch, a otewra oči fxdč, Uzřel
hroka pixedčwnan fwětlostj ošáixemx. DUchowč za:
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gčsičxťxhlč ;mč;elč, Ueboť bhl Pán

pixjtomeU. „Kdeš

bpl, Pane Ješjssi,“ wece NUtonjU w srdečnč mod:
lčtťxěfwe k BošskemU kallpitelč,
„k“deš bpl w tU
dobU? Kdeš kxpl a proč gsi mi dixjwr kU pomocč

Uepřčfpčl?“ Gamnž Hofpodčn odpowěděl „Zde
gfem bpl Antonjne, ale ěekal gfem Ua wjtěšstwj
twč, a poněwadš gsi fwjtě;čl, rošhlásim gmčno twč
po wsscm swětě.“ Tato slowa dodala YUtonUowč
Uowč silp, potěssčla geho frdre a šotawila dUssčgeho

tak, šr fe wroch djky hrnnlh ; úst geho kBohU,
gehož mčlostj posilUěU Uepřjtrle přemohl.
Lčta Pčmč 285 odesselxAUtonUw 34. roce wěkU

fwčho hlančgi
Nil

Ua anssť.

J pixeplawčw fe přeš

w ;řjreUiUách gednoho starčrho u;cimkU, wchod

;ahradiw, fe Ufadil. Dwadret lrt šil ;de w;dálen
ode wssj lčdskč spoleěnostč Twrdp chlčb ktrrh; mU

kašd:)m pUlletjm geden bohabogný ansteijk
přeš
šed ha;jwal bhl geho gedčnaUpotrawa:l. Nle leta
305 do;wěděwsse fe Umo;j rtčtelowř o UpUěgssjm
geho bhtn, walem fe k UěmU hrmllč, radp w šále:
žčtostech fw:)ch, pomocč w potřebach a ponaUěer

w erědomostť U nčho hledagjre

Na neUstalegegčch

prošbp opUstil koneěltě Antoltjn mčlaU fwaU skrepš,
wegda me č Uě Nle gak podiwili fr wssickUčUrewsse
geg Ua w;doč wssch mrtwenj a pokroččlčmn wěkU
(teUkráte giš bpl 54 let stár) dokonale qdrawčho a
silnčxho. Na grho twáři gewila fe wefelá mhsl a
pokog dUsse. Geho obcowčmj š lidmi bplo neUU:
ccUě a obratnč, welchá dústognost geho bUdčla po,:
dčwenj, mčlosiná přjwětčwost dúwěrU a láka, gakžbp
fe toho Učkdo bpl Uenadál.
Wčda YUtonU, še ;cistUpowč lčdj Ua poUssť
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sc walj, a žr Umo;j z Uťch frdečnč si přegj podob:
UaU cestaU, gakož oU fam ke 1krejpl
anske

dokonalostč

kračetť; w;dělal tU blj; Thebačdp klásster Faim:m
ťečeUh, w kterčmž žakp fwe wpUčowal postmi,
mrtwerm těla, modlitbamč a chwalošpěwh BohU
dnrm

ť Uocj slaUščti.

„Přrdnjm žákoncm nassjm,“ řjkč:wal gťm,
„gest, abPste ncochabowalč w zapoěatč fwč! horlť:
wostč. Nasse šťwobptj podobá se kUprctwj, kde proda:
wač che nedáwci neš kxhlobdršel od kUpUchjho. er
žiwot wččný kaUpiti si můžcme za malaU ceUU.
Neboť psáno gest: „Wsscch dnU lct Uassťch gest
fedmdefate aUeb Ua neywepš ofmdefátr, a co preď

nč! Uir než prace a bjda“ (Žalm 89

10) N

strawjmrlč ofmdefate č sto let w siUšbě Bošj, Ue:
bUdeme tolťk take gen lrt w siáwč nebeskč pano:
watť, nobrž ša hrstkU oUěch let slawa nasse trwati
bUde Ua wěkp.....
Y protož spnačkowe nebUdte
mr;Utj na slUšbUBožj, anťš nebažte po marne siawě:
neboť negfaU rowna Utrpenj Uhněgssj oUr bUdach

siawě ktcraš fe zgrwiti ma w naš (Řjm 8 18)
Nťkdo nemhslč, že oansstčge fwět mnoho oansstjš
Neboť wesskrra země U poroanUj ď erbfahlým
Ueďem gest mala de; medle odřjkagjre fe wesske:
reho fwěta k Zpsleanj Uebrfkřho kralowstwj

Uťc obx

žwlasstnjho Uekonamr, rošwaž tedP kašdh: že opU:
stiw

pjd země, několťk sičxUa hrst pemě;, mUohoď

UcopUstčl ani mrzeti fe nefmjš, Zakobpď ša to gen
malaU odměnU w;al Y konecně po;orUgme, žr
bpťbPchom ť swč siatkh podrščtč chtěli, šakonem
fmrtť od Učch násčlně odťaUčeUč bUdeme . . . . Ll
proto„š křesťan Uemá mjtť pileissnč pčče o wěči,
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gich; 8 febaU erešme,
lrč o to se wjre stare P, ro
Uaď wede do Uebrď: o maUdrosr totiš, o ččstotU,
sprawedlnost, rtnosř, a bedliwost; o Uir Ueměg peče
leč o chUdč, o pewnaU wer w Krista, o dUcha
hnčw potlačUgjrjho, a bUřdhostťnným.“
Takto kdyš domlUwil, ap tU rozhcirala se
w gedněch Uúklonnost kU ctnosti, U gčných kleslá
Uaděge fe w;bUdťla; ; dUsse těch šmizelo přewrá:
cenč fmx)ssienj, an zaď onino osidel Uepčátelských
bátč fe přestali. A tak klcisster tento bpl co stňnek,
w Uěmš gfaU kůrowč! pro;pěwl:gjrjch, čtachch a
modljcjch se mUšůw, tterj dhchciwč po spasenj

tanšj wefpolek fe milngj, kchndym gfaU milofrdnj,
k bděUj ochotnj a w postech wptrwalj
Me;č nčmi
neďylo k naleženj winnjka, nebylo slhsseti Utrhanj
Ueb ranhánj, aniš wčdčtč Uenáwist. Q, kdo.š po:
zorUge to, Ue;wolalby: „Hle jak dobre jest to, a
jak Utčsseně, kdpš prek!ýwagj bratřj w gednotě“

(Zalm 132, 1)
Toho čan okolo rokU 311 počal cjfař Ma:
rimian diwně proti křestanůn zwlcisstě w Egpptě
znřiti. Swatý Nntonjn odeďral se ďez prodlenj
š několika UčedlnjkP fwými do hlawnjho města
Nle:andrie, gednak aďp Utiskowančho stádečka Boá
žjho potěssčl a w stňlosti Upewnil, gednak, abp takě
sobč mošnolč, korUny mUčedlnťckezaslanžil. Wssak
ačkoli oU žagate k:edlčwč nawsstěwowal
odsaUzene
k fmrři doprowa;el a odčwem fwým mnišskpm od
ostatnjch obhwatelůw welmi fe lčssil; predce krew

swaU pro Krčsta wprediti popřjno mU Uebplo. Pro:

ode ral. proncisledowcinj ocháblo, opět fe na anssť
tožbkdpš
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Po

krátkčxm čafe opUstiw YUtonjU be; pochhbh

z wmlknmj Bošjho tUto kragčUU, Uowšbo sidla si
hledat ssel. Potkaw pak se š několťka Saracenp,
genš za obchodem do Egypta bpli pntowalč, přč:
wtělťl se k Uťm a prowci;el gr na crstě gegich. Tře:
tjbo dne pUtowánj fwčxho přisslť k gednomU kame:
UčtěmUwrchU w Thebaidě, U gehoš path praijek
črrstwč wodh fe preysstil, w blj;kč!m pjskU fe tratjcj.
Na Zcho březjch ro;prostjral fe Urweliký palaUk
palmamč porostlx) Mjsto toto Zako Bohem Uka;ane

whwolťl si Antonjn za obpdlj. Sararenč zaopa:
třowalť ho chlebem Wrch ten, npnj horaU sw
Yntonjna Ua;wany, trnkratc gmenowal fe Kolcčm
Yč Učedlnjci mčstra swčho po dlaUhčm hledánj
chlebem šaopatixowalč, Učcmčně nechtě gťm těšek
býtč, wyšádal si tolčko mochkn, fekerU a trochn
obilj. Těmito wěrmť opatřen púdU wedle pramene
lešjrj ij;dělciwal,
a z poširkň nrtoliko fám feťxe
žťwčl, ale chUdýchtakč!podělowal. Učedlnjri geho ra:
dUere se ; toho, že opět mčstra swšho nale;lť,
Usadilč fe blj;ko Uěho a Zeho špráwě fe podrobčlč.
Nowč: tato ofada mnichúw tak se w krátkčxm čase
roZmUošila, še dle fwědectwj Uěktechch fpťfowatelň

aš do 5000

mnťchňw tam přrbhwalo.

Antonjsl

žil ;de w Uchwětssj tčchostč a přjkrostč. J wsiáwal
o pňlnori, a klrče srpčatýma rUkama kolťkráte tře:
baď až do třetj hodinP š poledne be,š pixestčmj fe
modljwal.
Neu;ixjdka, k“dpš whchá;egjcj slUUre ;

o;gjmanj Zeg wptrhlo,

narjkawal si: „Ay eox

gest mč siUnre do tebe, a co tobč do mnr? Proě
mi ;abraňngeš fwčtlem fwhm prawaU U;ixjti fwětx
lost?“

Gakx)m

zpňsobem ťxhchom sr mělč modlťtť,
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ponaZUgc on txka: „DokUdš modljce fe, ;nameneime
že fe modljme, Uenj dokonalá modlitba Uasse.“
Mkoliw fw. AntoUina fwatč obrowánj č do
nchw,;dcileUěgsstch kragň fr ro;neslo a geho sláwa
wssUdh fe hlúfala; nirměrnč on fám gediný o fobě
Uic dobrčho erčtxěl.
J fčxm cjfař KonstaUtinUš a
fhnowč gcho Konstanš a KonstantiUš poslalč mn
listh a prosilč sUašUě, abh ;a nč fe modlčl a listh
fwýmč gich potčsstl.
Přigaw
lisih Že siUssnaU
Uctiwostj fwolal bratrh takto k nim mlUwč: „KUj:
šata ;emstci pfali Uám, proě alr křefťanř tomU sc

magj ro diwiti?

Gcst owssrm me;i námč ro;djl

w dňstogrnsiwj, ale stegm)m ;půfobem se wssickni
rodjme a Umiráme. Lllebrž tomU gest fe co diwicč,
še Bůh oŽ nčcmi skr;e Shna fwčho gest mlUwiti
rčxččl.“ . . . thť. bratřj neUstčlle ho prosilč, abh
Ua obdrženč listh odpowčdčl, odcpsal konečně, chwč:le
rjfaixe a fhnh geho ;a to, še křefťanp gfaU, ale fpolU
Uapomjnage, aťdh fe králowskan fwaU dňstognostj
newypjnalč, Uobrž pamětliwi bhlč, že lčdř gfaU
mdlj, geně; od Krťsta j;ároweň ď fprost:)mč faU:
ženč bUdaU. Poslč; prosil gčch, abh bhlč mtlosiče

whmč k poddaným a fprawedlčw!)mč, abh erpo:
mťnUlč siarati fe o chndč, abh nešapomsnalť, že
KrisiUš Ješjš wěčným gest králem.
Toho čafu potlačowali gfoU Aričmč katolickě
cjrkwe tčměix na wssech straUcich, a terčem gegich
Urnciwčsti bhl šwlásstč fw. thhanasiUš, bisknp Yle:
::andriUskh. Swath AntonU, wsseckh sttastč a wssč
bde, která od těch karjřů Ua rjrkew Uwalena bUde,
; wUUantj Bošjho pixcd;wjdage wclčce fe ;armaUtčl
a častčgčBoha profjwal, abh geg, nežlč se to stanr,
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raděgi ze fwěta powolal.

Nle prozřetedlnost Bož:

ská Určila geg k tomU, abh bpl oďraUaU a sstjtem
prawč wjrh protč blUdU NrčowU a abp Utčskowa:
Učho stádeěka Krčstowěho fe Ugjmal. Z tř přjččUp
negen orodowal .;a Athanasia bčsknpa, Umohých
nátifkú geg šbawčw, Uobrž č opět do Nlerandrie
na proďbU mnohých bčsknpů pUtowal, neboť se tam
blUdaři gcho dowoláwalč, ťjkagjre: še čemU onč,
takč AUtonjn Učj. thš fe powčst o geho pťjchodU
roznesla, stal fe nefmjrm) fběh křesťanú, ščdůč po:
hanů, chtjrjch wěhlasUčho tohoto mnše widčti a slh:

ssetč. J gal fe Antonjn U gegčch přjtomnostč prade
wjrh katolicke hagčti, wywrarege blUdy Yrčoroh š
takowym profpťchrm, že fe mnobo zatwr; elých a
blaUdjrjch kU prawdě obratčlo, a qak fe praroj ša ge:
den den che Ue;nabobů w Krista Uwěičlo, Uežlč
drnhdp po celý rok.
deš
po Uěkolčk dnj AUtonjU w Llle:andrii
pobyl, šastesklo fe mU tak, še po famotě swč opět
tanžčti počal. Nadarmo wpnafnašowali fe Uěkteřj
důstognj mušč geg gesstě .;pět zadržetč, on řjkáwal
gim: „Mnčch gest gako rhba, tato Umjrci, opustjlč
wodU, a tento, w;dciljlč fe od froč famotp.“
Ně:
kteřj pohansstj mUdrrowe slyssjce o ;čwotě a ža;ra:
rjch fw Yntonjna roxprawrti, nawsstjwčli geg rokU:
gjce š njm o ro;lččnhch wěcech; Antonjn doka;o:

wal gim dUka;y tak newpwratnhmi prade

wjrh

křefťanskč, a marnost a fměssUost modloslUšebnosti,
že fe Za přemošenč U;ansse
odpowjdatč Uemohlč.
Gčnj ale chrjce si ; něho fmjch Udělati, wychkalč
mU neUmělost a nr;běhlost w hlnbokých wědách. QU
ale gfa wtipU bystrčxho, tázal fe gčch we fwčr spro:
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siotě: Cobh dřjwe bylo, šdalč rozUm ččlč Uměnj.
Be; pochhbp rozmn, řeklč onč. NUše, odwere Nn:
tonjn, postačUge nč:m rozUm. A Ua otá;kn, čjmbp

se na antč objral, nemage kněh wpražer mhsli
púsobjrjch, odpowěděl: že w přjrodě gako w knjše
slowo Božj čjtč:.

Po fwčm anrácenj

fe ansstjwil LlUtonU

gesstě gedenkrč:te klcissterp, a laUěr fc š bratrp fwýmč

posledně ge Uapoijal,

abp, magjce wšdp Boha

před oččma, gakoby kašdým dncm Umřjtč mčlč, chrá:
nčlč fe wssj šahč:lkp a malatnostť, a brdliwě fr wp:
střjhalč blUdň Nrčánskx)ch, gegichš be;božňost zgewUč:

gest. Nrdlalcho po anrč:cenj

fe do klásstera fwčho

cjtčl gčž zřegmč, že hodinka grho fr přčbljščla. We:
felaU mpsij prawčl tU gesstě kdwěma zr fw!)ch Uče:

dlnjkú: „Gčš widjm, že Pčm mne wolá.

Bdětež

medlr, ať ne;mrháte owore mnoholetč fwčx;kUsserstč.
NásledUgte wždh Krčsta a w Uěho důwěřugte!“ Ná:
podobnč kášal ostatnj bratrp Uapomrnal:tč, ,;wlásstě
abp fr blUdú wpstřjhalč. Poslednj slowa geho bpla:
„Nž přčgde den zmrtwých wstčmj, obdršjm z rUkp
Kristowč opět tělo fwč UepornssčtedlUě. Qděw mčxg
rozdělte. NUše měgte fe gčž djtkp dobře, Antonjn
se Ubjrč:, a wjre ho me;č wč:mč UebUde.“ Po
těchto slowech poljbčli ho Učedlnjcč MakariUš a
Ythanaď; oU pak sloščw rUrr Uanl w 105. roee
wěkU fwčho l. P. 356.
R o z g j m á Uj.

NozwašUgme si některá ,; mrawných Uančenj fw.
Antonjna, gak ge pixiro;liěUých přjlrščtostech fwx)m Učeý
dekům bpl přrdnássjwal, Ueboť gsaU welmč Uščtečná.
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Nťr

křesiaUU Uenj Užčtečnčgssjho,

Uežlč aby

deUUě si ro;gjmal: DUeš poěal gfem BohU slaU:
žťt, a den ten poslede gest mčho žčwota. u Cčste
ščwothj a ščwa wjra w přjtomnost Bošj gsaU nep:
profpčssnčgssjmčprotč hřjchn u Protč lijawostč
Uenj Učc Uščtečňěgssjho, Ueš ro;gjmatť si gak kratký
tento žčwot gcst a Zak konec geho Uegčstý u Po:
kUsser fnadno přemU;cme, paklč w silU fwaU fe

ned:lwěř:lgeme,ale pewnčgč w Boha daname

u

Q bUdach wěri Uemame přjlčš bhti pečlčwč, lčxpe

gest dUwěrUě ;polehatč Ua prožřetedlnost Božj u
Bděte neUstále Uad pokUsserm, a ZmUžile ponaU:
kanj jdabelskrm:l odpjrepte
Nepřjtel teUto welmč
slabý gest, kdhš wjme gak ho be:bralmeho Uěčnčtč
PostU, modlťteb pokoch a poěestUeho žčwota oU
bogj se
Potřeba grn křjš Uěčnčtč a hned wssccka
geho lest a podwod mčne. Počcstnč žčwobptj a

pewná wjra gfan protč Uěnm welká žbrasl, a k za:
pU;er geho postačUge gasUú mhsl a UeUstálč pa:
matoxďánj Ua přjtomnost Božj.
Nešpolčheh Ua fwaU sprawedlnost; kroť gašhk
č břčcho. u Co gedUaU stalo fe, proto welmč se
Uerm::ť; měg wšdP přjkladp Swachch před oččma,
stiež dUsse fwe pixed opl; lhmč mPssleUkamť WarUg
se gedU hřjchU a w;polehcp se Ua swan wer.

„Podepteš fe BohU a zapřete se dabl:l,č Utcěeť

od wae.š“ (Jak.4
dabrl
fežral

„Střjšlčwj ďUdtr7a bděte: Urboproliwnjk waš,
gako lew rwaUrj obchašj, hledaǧe kohobh
GrmU

odpjrehte silUč gsaUce we wjře.“

(1. Pet. 5, 8.)
„Blahoslawenh

mUš, kterhš fnássj pokUsser,
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Uebo kdpš bUde kussen, we;me korUnU žčwota, ktea

raUž zasljbťlPán těm, genž ho milUgj.“ (Jak. 1, 12.)

Modlčtba.
Q Bošr! fjlo slabých a Utiskowaných, pixčfpěg
Ucim kU pomoci: gakoš Uěim“lš fw. NUtonUowť,
abpchom Uelolčko střj;lčwostj a bděnjm Uepixcitelům
dUssj Uassčch wj;dorowatť

mohlč,

ale

takčx skUtečně

fwět a tělo přemohlť, sirze Ježjsse Krista Pcan
sseho.

Ua:

Amen.

Dneď se take swčtj: W prpadocii sw. m. Leonisly a wUU!ů
Spensippi, Elensippř a Melellsippi; w Bourgeš sw. b. Snsnitinš;

w ijě

sw m Diodora Mariana, Nmoma, MerUdaa Jana;

w ZrskUsw. opata Neana;

sw Mřloidy pamtd.

l8. deler fw. Petra w Řjmě.
Swátrk tcn mpeer
stolire papešstř w ijě.

gest na památku zalošenj
Gčš w nrpstarssjch do:

bách rjrkwe fwatč tato památka se fwčtjwala, gen
že tčměř w kašděm kraǧč ginčxho dUe;

pape; Pawel lU l P.1558
crkwč dne

18tčxho lrdna

aš konečně

roškášal abp po cele

te pamčctre fe zafwětčl

efwatp Petr ;a sidlo Uepwpšssjch pasthixůw cjr:
keijch whwolčlŘjm, stalo fe be;pochhbhleásstxljm
řj;enjm Bo;jm; Ueboť do slawneho tohoto města
pixčcha;elčlčde teměr zreleho fwčta, tjm wjra Krč:
stowa Uchsnciže do wssech UhlUw fwěta odtUd fe dox

statč mohla
Qwssem UebPla to wěr tak fUadna,
anť Řjm bhl stredem pohanstwa, a cjrkew trdp
hlawU modloslU;rbnosti Zde dřjwe potixjtč mUsila.
Pomorj Božj šdaixčlo fe wssak fwate toto pixedfex

wzetj wšdor wssemtl protiwenstwj a Řjm

stal se
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sjdlem hlawp cjrkwe, Uepwhšssjho biskUpa, gegš pm
pešem nažhwáme, aš po tUto dobU. Qwssem fe
pokaUsselp newěra, blUd, Záwist i wsseckp tčměř moeu
Uosti pekelnč o wpwrácer a šUiěenj dňstogUostč a
mocč papešskč; qte Uikdp fe to lnepodc:řilo, aUčž fe
kdp Uepodařj. Casto bxǧlo papežům Utrháno, Ue:
wěřjcj se gim pofmjwalť, laUpťlč ge, metalť ge do

„žalářů a Ueisilně wrašdčli, a předre posloUonst ge:
gťch fe Uepřetrhla. Kolikráte meelč před Uepřátelč
swýmč na

Utěk se dátč,

anrátili!

Nebo dle wx)rokUKrčsta Pána mocUostč

a předre fe opět wjtězně

pekelne gčch Uepťemohon.

Ustanoera
nepwpšssj

pak gest tato widčtrlna hlawa a

mocnost w cjrkwč katolčcke Ua teU konee

a cjl abh tjm gednota w rjrkwť fe zachowala,a
wznčkleApochpťmostča
epre we wjre
UkoU:
čťlh
x ,;agčstc bee ro
wťdčtedlne
hlawhhUrd
w secjrkwč,
bez Uepwpšssjho pastýťe Ua grdnotU a fwoonst we
wjře a gedUostegUost w Udělowán fwatostj anč po:
mhslťtč Uelze. Q, gak pixekrcisná to ozdoba Uassj
fwatě cjrkwe! W Uj gfaU wěřjcj kťefťcmč spogeni
ďe fwd)mč pastýřč, tčto ď bčskUpP, a tč opět ď nč::
městkem Kristowým. W Uj kašdý křefťaU skr;c ústa
kněze řádUě UstanoweUčho Uabýwá známosti onč

wjrh, kteraU aposstol PáUě sw. Petr hláfal, i aU:
ěasteU býtč mňše oněch mčlostj, ktere KrčstUď w geho

rUce bhl wlo;čl Kde Uenj gedUotp, tam Uenj prawč!
wjrh. Takowj lčde, gsaUce gako lod be; weslare,
gako rodina be; hťawh aneb wogsko bez wUdce,
aUprkem we ;ka;U fwaU Ubjhagj Kdo fe ode středU
gednotp wzdalUge, UchplUge fe od rcsty k žčwotU
wěčnemU. NUže bděmež, Ueboť ščgeme za čan
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welmi ossememých. Nikdo owssem nám UpUj ohněm
anebo mcčem Uehrošje ale tjm wjre sUažj fe Uepřá:
telř cjrkwe fwatř atlsioky, lahodčnjm a gako kradmo
gedem erěrh,
blUdU a lhostegslostč naď opogčtč
Nrwčřme ntkomU, ať oU kdo chce, gestli w hrdosti
fwč Urpwpšssj mocnost cjrkew tUpj, gegjm zakonům
wzdorUge, a grgj roašnost zlehčowati se sUažj Dě:
kUgme ale take BohU, xe wer nassi Uprwnčl, a
thasnašUgme
se wrsskeren žťwot swůg dle záko:
Uůw gegich Ufpořádati; Urboť wjra beš slUtků mrtwá
gest. Modlemr fe takč!, abp Bůh cjrkew fwaU fwa:
taU Zachowal a ro;ssjixčl, bludů potlaččl, UcwčrU wp:
wrčxtčl a chkadnost UdUsil. Modleme se, abp stá:
dečkU swřmU sefhlal past:)řů frdre fwčho, zrmských
wrchnostj naklonit kU ejrkwi swč a ob,šwlásstě fwaé
tčmu otcč dáti ráčil mčlost a dar horlčwostč, fjlp a
maUdrostť, bp lčd Božj fkrše Uebe,špečenstwj swěta
do přjstawU wččUčho pokoge Uwciděti mohl.
„Přčchá;jlč kdo k wám, a toho Učenj nepřč:
nčessj,Uepřťgjmepteho do domU, aniš ho poždrangte.“

11 ZaU 10.)
„Učenjm ro,;ličlchm cižjm Uedepte fe swodčtč.“

(K Zid. 18, 9.)

Modlčtba.
Q Bože! Udčlčš slabostč Uassj tě mčlosti, abh:
chom cjrkwe fw. wčrně fe přčdršUgjce, tebc w Uj
oslawowalč, fpaser swčho w Uč wzděláwalč, a tak
pak zowččmr cjrkewnjho do owčince neďeskčho přč:
gatU býtť sobězaslaUžčlč. Skrze Ježjssr Krčsta. AmeU.
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Ziwot sioaté Priškhe
UtUčcdlUicc. (N. 270.)

Swatčx Prie.ška;anskčho rodU pochá;egjc, bpla
UemčUě Usslrchtčlč!powahp.
ijať
KlaUdčUB, toho
gšUčďnadrnh:), za Uěktrrci wjtězstwj, kteráž bhl nad
Gothh obdržrl, chtěl bohům fwhm wděk Uěiniti, a
porUčtl, abp gčm wňbec črst a slciwa prokažowcan
bhla. KřesťaUč zdráhagjce fe to Uččnilč, Umoho Uá:
tisků an č fmrt proto fUcissrlč. Mezč oUčmi, kteřjš
č fmrt proto podsiaUpčlč, bPla takč! fw. Prčeška, ten:

kráte teprw 18 lrt stará. Swázanal: přiwrdlčpřed
cjfaixe, še bohňm obětowati Uechce, Ua Uč žalUgjce.
Essaix mpsle, že djwkU tU fUadno skrorj a poslaU:
chatč UaUěj, welel gi wč!stčdo chramU boha Nposla,

ro;ka;aw abp mU občtowala Prčška ale nedbagjc
Ua ro kaž cjfařUw potUpčla modlh, obydljm dablUw
ge Ua;hwagjc a whx;nala gedinrho prawcho Boha
a Krčsta, Spna geho, gemUž famč!mUobčtowatč
přčnálržj. Za to wp;UáUj polččkowcina, UkrUtUč
trH;UěUa a pak do žaláře odwedeUa gcst. Po Uě:
gakčm čafe opět wpwedená ani slčbh anč whhrůš:
kamč k šapřenj Krista UamlUwitč fe Uedala, Uč!brž
ochotně krew fwaU pro Krčsta Spasitelr fwřho wh:
ceditč chtčla. J hodilč gč Ua hranrč, a oheň gj
UrUsskodil, pUstčlč na Ui rozdrášděnčho lwa, on pak
gj Ussetřčl; gen lčdř UkrUtUěgssjUeš ohrň a dčwoká
zwěř mUčilč gč, a poslěž abh siata bhla, gi odfaUa

dčli Y tak Prčďka dUr 14 ledna okolo rokU 270
pro Krčsta mečrm odpraweUa grst Qstatkh grgj
chowaǧj fr w Řjmč w chramU Paně gegj pamatce
ZaswěreUrm
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RozgjmáUj.
Sw. Petr. Uapomjná, abh šádnx) :; Uáš Ue:
trpěl gako wražedlnjk, aneb ;loděg ancb ;loččncc
Ueb wssetečxch; gestlčše bp pak kdo trpěl pro wer

Krťstown ža to ať sixUestpdj. (l. Pet 4
Slowa

15)

tato fw Prťďka sobě hlUboce w dUssčwssti:

pčla. Ččsta gako ;lato a erinna gako andčl obě:
towala ščwot wag pro wer KristowU Q Uj
platj co fw Pawel kŘjmaUUm pjsse: „Gťst gfemd
zagťsic, že ani fmrt, ani žiwot ani andčle, ani
mornosti, ani nastáwagjrj wčri, ani wpfokost, ani
hlnťxokost, ani kterřxkolťgťnč stwořenj nebUde moci
Uáď odlaUčťti od láskp Boši, ktercřš grst w Krisixt
Zešjssč PáUU Uassem.“ un Grst Uasse láska podobUě
silnci? šťwothj nasse podobně ččstř? Koho :; Uáš
Uelše winťti ; hřjchů; koho od Krťsta neodlaUčťla
phcha, lakomstwj, Uestixjdmost, Uečisiota, Uenawťst a
gine hřjchp, ktere mrč křefťaUh Uenlagj ani gme:

nowanP býti? uu
„Djliť kdo, ;Uám gege a přčkášanj geho Ue:

osiřjhá, lhář grst, a prawch w Uěm Uer,
ostřjl,xá slowa geho, w prawdě lciska Božj

kdoš

w tom

gest dokonalá.“ (1 Jan 2, 4, 5.)

Modlčtďa.
O nePlaskawěgsst Ješissi!

kter!)š gsi š láskh k

člowěčeUstwU přchoixkoU fmrt podstallpčtč rciččl, pro:

půgč Uám mčlostťwč, abpchom gako fw. Priďka,
bUdaUrně wsscho hřjchU Z láfkp k Tobě fe waro:

walť, a wphlaď w Uáš wsselťkaUnňrllžiwost, která
od Trťxe náe.? bp odlaUččti mohla,

kterx) šiw gsi a
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kralUgeš ď Otrem a DUchrm fwachm Ua wěkp wě:
kůw
NmeU.
DUeď se take fwčtj: Sw

wE dptě sw m
Tonre sw arcib.
wWoUtU fw m
BeroUě sw Fazi

pannh Markyty, knčžnh Uberske;
BaUla a towar. , we Frasl,cii sw op. Deicoli: w
Bolusina a Ledbarda; we Swčdjch sw ď Ulfrida;
Ntbenagora a wogálů Wojeuse a Nmmdnase; we
zlatnjka; sw m Mosea a Nmmonča

19. Ziwot fwatého Hilaria,
bčskupa Pčrtawsrčho. (R. 388.)

Swach HčlarťUš žčw bPl w oUč trUchlčwč
době, kde blUd Yrčémský Ua wsse straUp fe rozmáhal

an i cjrkew katolčckaUwhwrátčtč hrožil. KrčstUš
ale, genš bpl rjrkew fwaU Ua fkále w;dělal, gjš aUč
brčmh pekelnč! Urpřemohan, sefýlal stádečkU fwčmu
wždh w přjhodný čaď past:)ře, kteřj cjrkew wsse:
mošně šastciwali a gj hcigilč. Mrši Učmi Uachá;j
se takě fw. HčlariUš, gegž fw Hčerom)m ; ohledU
podstaUpem)ch protč karjřňm Yrčánfkým bogčx, traU:
baU Latinjkňw, to gest řjmskýchkatoljkňw protč Yriá:
Uúm Uazýwá.
HčlarčUš narodčl se w prowčUcčč
Wwčtanfkč Učkdegssj Gaslčr w městě PčktaočUm.
Rodččowř geho patřilť mešč wyfore Uro;eUč a UeP:
šUameUčtěgssj rodiUp Gaslčckě, bhlč wssak grsstě po:
hanč, protož č HčlarčUš od dčtinstwj modlám se

klaněl. NadáU gfa wssak od Boha dobrým frd:
rem, zdrawým ro;Umem a bpstrým wtčpem, Uabpl
Uetoliko we wssech wědách pohanských wrlkě žběhlostť,
ale takč! brzo fe přefwědččl, še modloslllšrbnost fama

w fobě Ueprawč: grst a bllldná, a že člowěk sze:
sseUěgssjpowolúnj mjti mej, Uežlč gest howěnj Uá:
rUžiwostem. „deš
gfem fácm U frbe ro;wažowal,
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tak whprawuge w kUi;e fwč „o Trogicč Boij“
zwaně, še fmpslům lčdským Učr nenj mčlegssjho nad

pokog a nad pošjwánj ro;ličm)ch roškossj, i hned
takč gfem pošnal: toť šcbp siegnhm i člowěka č
howada bhlo podjlem, a Ucisledowně že blaženosti
lčdskě w érmsi w;nesseněgssjm hledati slnssj;

totčš

w po;nciwánj prawdp a U whkonáwánj ctnostč. A
poUěwadš přjtomnh žčwot řetěšem gest mUohhch
protčweUstwj, Zdálo fe mť, še nčxm od Boha gedinš
proto dčm gcst, abPchom se w trpěliwostč, w střjd:
mostč a w tčchostč cwiččli, nikoliw ale proto, abh
nč:ď Uehlaskawěgssj BUh gesstě bjdnčgssjmi Uččnčl,
aU žěwot nč:m opět odgjma N tak šahorelo frdre

me nepwpšssj tanžebnostj po BohU, bhch pramen
wsscho dobreho dokonale po;nal; neboť aUplUě gfem
sepřeswědččs, še ro pohane o Bohlt Uéj, panhhm
blúdem gest Qnčť totť; ro;kladagj bohh swe w
ro;ltčne osobh obřho pohlawj a přičjtagj bošstwj
šwjřatúm, sochám a gčným be;ščwotným wěcem.
Y tjmto Zpúsobem po;nal gfem, že tolťko geden Búh
ťu)tč mU;e, a ten ;e gest wěčm), wssemoha!xrj a

ne;měnčtedlnh. ijrage

se takow:)mč mhsslenkami

dostal gfem do rUkh th knčhp, kterě Mogšjš a pro:
rocč bplč fepsalť, a kde Buh Stworčtel fam o fobě

takto mlij:

„Gč: gfem, kterhž gfem (U. Mogš.

3 14) a mxbe trnnem mým gest, a země podnošj
Uoh mhch“ (Jsač. 66, 1) a opět: Kdo odměrčl
hrstj wodh a nebefa pjdj ro;měiil? kdo odwažčl
tremč prstmč (sstčpcem) tjšť ;emě a šwa;čl Ua wa;e

horh a pahrbkh Ua záwažj?“ (tamtči 40, 12.)
Prwnj

slowa ;UameUagj, že Bohlx wsse gest po:

droťxeno, drnhá

ale že anč nrbe aUť šemě ho neob:
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fahUgj Ga fe podčwťl, whprange

dale, gak přč:

měřeně newhstjhla welebnost Bošj pro kratk:) rošUm
Uaš tčmčto slowp grst na;načena!
N tak gsixm fe
přrfwědččl že BUh gest pramrnem wsscho dobra,
ano, že on gest fwrchowaný, Uásledowně še erp:
hUUtedlUě potřebj gest, wčřčtč w gedčnřho a erp:

stjhlehoBoha“

thž

fe HčlarčUš takto o thnosti

gedčUcho Boha prefwědččl a že člowčka powolanj
ǧest: taU;čtť po fwatem a ctnostUem obcowanj; tUť
gesstč fe mořčl taU mpsslenkaU, še fnad fmrtj lčdskaU

wsse pomťnr a bUdachho ščwora a wěčnč odměnp
nenj. ler gcho pochpbnost ;mč;rla č wrsskerá bá:
zeň klrsla, kdhš wezma nowý ,;cikoUdo rUkh prwnj
kapťtolU š EwangelčUm fw. Jana četl, kde mčmo
gčnče dj: „še slowo Páně Tělrm Uččněno gest, a
wssem, ktcřj Uwěřj wUěho, dal gest moe fhnh Bošjmč
bhtč, a še gfme wssčckUč;plnostč geho wžalť milost

Za mťlost.“ Na fw. Hčlarťowť wpplnťla fe slowa
kUťhhmaUdrostť, kde čteme: „Kdo prawdp oprade
hledá, šagčsičx gč Uagdc. Mandrost pixedchá;j tp,
kteřj gj šádostťwč gfaU, abp fe gim dřjwe oká;ala.
Kdož na úfwčtě procčtUe pro Uť, nebUdeť fe UesUad:
Uťtč, nrboť fedjcj U dweřj sim)ch qť nagde. Qna

obchá;j hledagsr sekxehodných.“ (8, 12 a t. d.)
Hčsarčnš gfa aUplně a dokonale pixefwědčen
o prawdč Učenj Krčstowa, dal fe č hned še fwaU
man,šelkaU a dceraU NpraU pokřtjtč. Kterým rokem
fe to stalo, ťncimo Uch: ale od tč dobp staw fc
Hčlarinď gako nowhm člowěkem, pořadal wěrně
ťčwot wag podle zakona Bošjho, Utikal wssechmar:
Upch rozkossč,horlťl pro prawaU wer, pomahal bljž:
njm radaU a siUtkem, skowem wssemožně fe Ua wrch
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křesianskčx dokonalostč dostati fUaščl. Za přjččnml
těchto rtnostj mčl geg lid w Ucywětssj Urtiwosti,
a po smrtč bčsknpa Pčktawskěho grdnolnpslnč Za Uá:

ms.stkasi geg wywolil.
Rokn 350 bpl ;awra;dčm Řjmsl:) rjsar Kon:
stanď, obhagce wjrh katolťckča ldratr grho Konstan:
tčUš, rjfař Nrckd), staw fe grho dědirrm a nciměsikrm
obč nwrnáixstwj fpogil.
ŽlUnxrtjm Kxonsianrc ;dálo
fe, gakoby karolická wjra klrflxami nxčla, neboť Llrč:
áně, wčdanre še rjfař KoUstaUtiUš gim pixrge, ,;a:
hánělč S gcho pomocj katolickč bťsknpy, wtjrali fe
Ua gegich sidla, nUtilč go k Učenj Yrčánskčmll a k
podrpsánj klatbP, kteráš na katolčckr ťxčsknpyneprawě

pronrssena bpla.
fe Hťlarinď

Protč takowemU brprawj

cřucjfaře ;wlassmjm

opixel

fpisem Ua to ččnčl

po;oma, profe ho wr chnn fwrm a qim)ch ubisien:
púw, abh Urtrpěl pronáslrdowanj a Utiskowanj pra:
wowěřjrjch křesťaUUw. Wssak čcho se nxohl nadjti

HilarčUď od rjfařr, ktrrh fc dršel ;a ;akonodarre
U wjře a ťxisktlpůml. 356 na fněmn w Miláně
o mjmost ho prosirjm odpowěděl: „Co ga chcč,
ma wam bhtť rjrkrwnjm ;akonem Wolte bUd Upo:
slcchnaUtč aUeb rakěgi bťsknpstwj fwa opUstitť “ Hťe
lariUš č Ua to ro UrPhorssjho odhodlán gfa na šeidm)
špčlfob š karjři obrowati Uechtěl, čjmš bčfknpp ge:

gčch, ob;wlásstě SatUrUan

Arelatskěho, proti fobě

tak popUdil, še nrpixestalť Ua něg U cjfaře foččtť, po:

kUdš ho do Frhǧir chwhpowěd.čxl. HilarčUš odrbral
fe asi w polowťrť l. 356 do wphUanstwj fwřho,
radnge fe ; toho, še pro Krčsta Utrpenj fnássctč
mU popřon.
Jlčkolč w ci;ťUě a opnsstěn Uepřestal

Hčlarčnď neUUachaU horliwostj o prawan wer
Žiwotowé Swňtť,xch. la

6
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fe staratč. J wszZowal katoljkp pjfenmč i austně
ktrpčlčwosti a fetrwáUj, oder)wal gťm osidla Yrč:
úUůw, whwracel

gcgčch ssalebUč a lťchč Uámjtkh, a

důwodh podstatnými prawč wjrp hágčl a Utwrzowal,
magc takč! to potěssrnj, že drahnč mnošstwj lťdj od:
řekUUwssifc blndU, do lnna cjrkwe fe anrátťlo.
Zda fe, žr pro;řetedlnost Bo;x proto wphUaUstwj
Hilaria bpla dopUsttla, abh gčš Uegen o gednn
častkn ale o celaU cjrkew peči měl

Čtwrtčho roku wthaUstwj, totiš l. 359, po:
wolal cjfař Hčlarťa do Seleucče w Jfanrči Ua fnčm,
brž pochpbp žtčr pijččnp, abp geg kArčáUúm, moe
žnolť, přiwcdl. Nle Hťlarčnď siatUě fe bránťl a
dňkladUč dowo;owal,

ě.e tolčko wjra katolickč: grst
prawdiwá, Učenj ale Ariánskč blndnčxa panhč ranš
hánj se Bohll. Po skončenčm fnčxmnputowal Hi:
larčnš do Cařčhradu, a prosil rjfaře, abh protč Sa:
tUrniUowi Nrelatsk“emu, genš fe prúwě w Cařťhradě
nachál;el, wh;nánj katolsckčwrixegně hágčti fměl, do:
klcidage xUxe!,šigčnhm:

„še prawč

wjrh U Yriúnlido

bhti Uemůšr, poněwadž Uenstále wh;nánj fwú mě:
njcr, lčd neučem) klmnan a ;awáděgi, gakobp sami
erčdčli
čclml wěřitč. Přerlo pr!) Učkdp karjixr,
kter:) ťxh nrbhl

;cestněho fwčho Učch pjfmh fwa:

tpmč dokašowal; L
dlriančx odwolawagj fe na pjfma,
UcšUagjre grgich fnchsln, a Ušjwagj prawowčrjrjch

slow, nrmagjrc wjrh“
Zdalč tn Arčanč š Hilarťem o wer opčxr
rokowalč, erj
fe: fnad to poklúdalč ;a ;bhtrěně,
gelčkoš w Selcncťč o tom be; profpěchU bplo gr:

dnáno, aUrb ď Hilarjem o wjrn hádatč fe búlč.
Gisto ale gcst, že Hčlaria ;bostťtč fc žádalť, genš
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w Uegcdnom ohledU nebc;pečnhm gčm sr b:)ti ;dál.
Proto takč UalčxhaliUa cjfaře, abp anrátčti
se do
wlastč nUl powolčl, neboť oU pn) gest půwodrem
fwárů a bUřččem celčxho w:)chodn.“

Giš rokU 360 wracel se Hilarillš přeš Jllp:
riknm a Wlachh do Gallče a do bčsinpstwj fwčho,
a kam kolč pťissel, wssade katoljci Upřjmnč geg wj:
tali. Ale gak welčre zarmantčl se, kdhš přčgda domú
UZřel, že me;č tjm časem nepřjtel mnoho ;lčxho byl

rozsil, a gedni z ofadnjků ossemrtnostj karjřňw žawe:
deni

w blUd Upadlč, drU;j

alo U wjře bx,xlčwrt:

kawj welmi, a še nemrawnost a Uepořádek i famo
dUchowcnstwo naka;čl. Hčlarinš wťda to úpěl sice
bolestj, ale ť hned pro;ťetedlnost Bošj welebil a
oslawowal,

od njž práwě w tU dobU k stčxdcčfwčmn

powoláU bhl, kdpš kPl čaš swrchowam). Protož
Ugal fe tn potlačrnř rjrkwe š newpslownall hor:
liwostj: wyUčUge, kárage, wpwrarUge blndy; pixede
wssjm pak mnohčx fnčmp cjrkewnj fwolal, na Uichš
o potřebách cjrkewnjch fe gcdnalo, a lo wsse š tak
patrm)m profpěchem, žr w krátkřm čafe š pomocj

Bošj wsseckp bludy fe whmýtčlp. S wěraU na:
wrátčla fe takř kášeň, bohabognost fe opět mUošila,
swatx) mjr se w rjrkwi Upcwnil, a Hilarinš npctj
swaU pěčč o Blaho cjrkwc až ;a hranire Gaslčc Ua
fanfednj Wlachh ro;ssjřťtť modhl. Z tč přjččnp oder
bral fe rokU 364 do Mčlána, Uče lčd prawč wjixe
a snaže fe kacjřskřho biskllpa Jlnrensia buč na praop
waU crstU přčwčstč, aneb přemlUwčtč, aby pUstťw

Uepráwě dršenč ďisknpstwi, křádnčmU wolenj wůli
swaU dal.

LlUlentčUš důwody

přemožeU wpťUal

sice, že Bůh Qtec a Bňh SPU stegnč gfml pode
68:
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statP, a lakč wc swčxmwp;nánj wjrp, cssařč Ba:
lentinčanowi jl podančm, ťakowhch slow Ušiwal,

žr ;a prawowěřjcjho katoljka dršán bPl; ale Hi:
lariUe.š po;orUgcx ljroměrxwst a pokrhtstwj toho mUše,
odkrhl gcho blUdy, kterě w nellrčitx)ch slowech kryl,

a přctwářcUost gcho wh;radil.

Těmito wěcmi při:

wržcnri AU:ceUtia karjixstčxhobikapa tak hrubě proti
horliwč!mxl Hilariowi fc ro;hnčxwalč, a tak dlaUho

na něg U cjfaře fočili, aš ǧrǧ ;Milána w:ǧpowě:
děl; naěeš fe on ke swč!milě ofadě anrátiw,
tam
takč! l. P. 308 dno 13. lrdna Umřes.

Rožgjmánj.
Sw. HilariUe.š gest w;orrm dokonalěho bifknpa
w horliwostť, Uterostč a lňfce k swč ofadě. QU
wcdl šiwot wrlmč stixjdmý, a moklitha, swatč ro;:
gjmánj, ká;anj slowa Bo„šjho anrb fpčfowč:nj nčx:
bošm)ch kněh ťdPlo mU kašdodennjm ;áměstknánjm.
W knťhách sim)ch kixesťanúm ;wlássť radj a porančj
častaU modlitbn, ro;gjmánj tagemstwj Bošs„ch a ne:
Ustále w;pomjnáxxj, šr Bčch grst počátrk a cjl wefskr:
rčho UasscxhofmcpfslrUj a gedUáUj. „Boha fe bog
a pixiká;anj grho ostřjhch, Urbo Ua tom wssccko člo:

wčku zálršj.“ (Ka;. 12, 13.)
Swatěho Hilaria tčměix wrsskčxrx)šiwot nenj
nic giUčxho, nčš ťxog š bllldem pro prawan wer,
která mU milegssj bhla Ua.s:xšiwot a drašssj Uad wlast.

NUše éislmrž podobUě! Cč fnad Uch meži námik
Ualrd;enj erčxra,
Uenj slhssrti raUháUj? Bdčmcš
tedp, aby wjra Uasse fe ne;wrátila we fwětě ne:
wěřjrjm, kter:) slowrm a skntkP, fpťfy fwat!)mi i Ue:

fwat:)mi gť podkopáwá.

„Sprawedliwý

mUž, š
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wjrp ščw jest, pakli fe odtrhUe od nžjrh, Ueťmde fe
liťxčtidUssčmč,“ pjsse fw. Pawel. (.Zčd. 10, 38.)

Slhšmrš

cjrkrw fwaU, ona Uáš wolci, bUZte gj po:

slUssUi, kdpš náš Uapominci, a Utjkepme lidj, kterčž

;a blUdaře wphlásila. Ona gest dwč!řxnčkščwotu
wěčnšmu, gj kdo fe dršj a gegjho Učenj ;achowciwá,
ten š Bohem a Bkch š njm gest a Zňstane na wěkh.
„Zbraň kxogowánj Uasseho Uenj tělrsUú (slabú),

ale morná w BohU k wprorárenj ohrad, gjšto pod:
wracjme

radh,

i wssclčkaU wysokost powpssngťcj fe

protč UměnjBošjmtt (Ewangelimn);
gjmáme

wsscxlčkhro;Um

a w poddanost

k slUšbě Krčstowčx.“

(U.

Kor. 10, 4, Z.)
M o d li th a.
Wěčná prawdo a moUdrostč, mitosrdný Boše!
raččš nciš ofmjtťtč, abpchom gako fwat:) HčlariUš,

wšdh osidla erěrp

mohlč po;natč; a ntwrd Uáš

we wjřr a w Učrnj prawč rxrkwe, kteraU w;dělal
a Ustanowčl fpn Twňg Jršxš KrčstUš a Spasitel
Uáš, genž ď TebaU geft wěčm) Bňh. Amrn.
Dneš se takč sPčtj: W DúnskU sw. Kamlta; w Řjmě sw.
Marie a Marthh manželú, še syUp Audifaše a Nbacha; w Francii
sw. opata Batmomara; w Slnprne sw. mch. Germanika; w Afriee
sw. m. Geromie a tow.; w Jtalii sw. m. Polltialla, muč. Heou
rřka: w NaUeU sw. b. Remjgia; we WoreestrU swa b. Wulstana;
w NormaUdii swe b. LatUina; wxllpsalc sw. arcib. GiUdřicha; sw.
AbUndaUtie,anuy.

20. Žiwot fw. Fabčeilma Sebaftiálta
B towarhssj.

(N. 390.)

Po fmrtč papreše fw. Anrhcra l. P. 236
wstaUpčl na stolčrčijska:l
fw. Fabčán. EUfebčUš
pjsse: dež dUchoerstwo a lid šhromážděnč bpli
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k wolenj Uowč!ho paprše, přiletěw holUb, sedl na
hlawn Fabičmown. Wssickni tmo přjhodU ša zna:

mch Bošj powa;ngjce, Fabiana, aěkolibyl rišiUrr
a swětskHčlowěk ;a papr;c šwolili. Šrstnarte let
šprawowal rjrkew, aš poslez rokU 250 Umřel smrtj
mUčcdlnickaU;a panowanj cjfaře Drcia

Sw.

Sebastčán Uarodil se w Narboně, wp:

chowčm Zcst w Mčsáně, oded gcho matka po:
chášela. Grho prchowánj ;alošrno gfaUc Ua wjře
křesianstě, bylo wýbornčř. ijařowč Diokleciún a
Ma:eimián ;amčlowawssc geg welicr, a newědance,
še kixesiaUem gesi, fetnjkem tělefnč strč:še geg Uěčnili.

Bpl allx Scbastián

takř wsseho mtlowánj hoden;

Urboť bhw élowěk wýborxch, w řeči prawdomlnwný,
w faUdU sprawedliwý, a w pieedfew;etj opatrný, we
wsselčkčm gednánj gen poctčwosič hleděl. W aUřadě

aslUšbč přjfnp sicr bpl alr take Uad mer laskawý;
Protoš qeg poddanj co otre milowalč, předstawenj
pak si ho Uanepwpš waščli
Mxkoli cjfar Dioklčrčan aspoň š počátkn fwřho
panowánj (l. 285) šádnhch Zúkonůwproti křrsťa:
Uům Urwpdal, ano i sserrně š Učmč Uaklcidal: pro:
následowánj gich Zde ondr pťedre Ubránčti se Ue:
mohlo; nrboť starč šúkonh na Uě wpnefrnš posnd
erssenp Uebplp, a mnohx) fandce, osobnjmn sxděmU
hněwn howě, nátčskp gčm ččnil, ano č k fmrtč ge
odsnžowal.
W těchto ěafech poklčxdal si to Seba:
stian

;a

Uepfwčxtčxgssjpowinnost,

žagatč

křefťam,d

ansstěwowati
a gich těssčti, Ua fmrt pak odfan;ene
kn stálosti w;bUšowati; Ueboť pro swaU důstognost
woqenskaU a Uáklonnost cjfařown wssady wolUý
přjstnp mjwal.
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Tohoš ěafn bylčMarklw a Marcelliamw, bratťj
a wlastUj spnowe Trankwillina, šnameUiteho chtjře
Řjmskchq, pro wer křesianskaugati a ksmrtč od:
faU;eni Na fUa;UaU prošbn rodičnw a přatel po:
wolčl gim Agreciǧlš ChromariUď, prčfekt ččli pťed:

stawenh mčsta ija,

30 dnj na ro;mpsslenaU.

Tato lhůta ďpla pro nč dobon nepbolestněgssj, pro:
tože pťátelř, rodičowř an č maUšelkp domlaná:
njm, proe.?bamia nářkem fe wynanašowali, abp ge
k zapřer fwatč wjrh pixiwčstčmohli.
Nepprwč ansstjwčlč ge w šalč:ixi přátelě,
kteřjš gim wixelýmč slowp domlanwalč, twrdost a
Uecčtedlnost wytýkali, še swčwolUč ohawnaU fmrt
podstUpUgjcr stařičkú rodiče, milostnč: manšelkp a
aUtlě djtkp w Uehwčtssj hoixe UwalUgj. NU pťátelč

ďpli takto mlUwili, pixiběhla takč matka Marcča nad
trpkx)m ofndem stm
hořekugjc. WssťcknčpixjtomUj
plakalč. Rožtchssi ona rancho swř Uka;owala fynňm
fwč ssrdinp, připomjnagjc

gak gťm w dětských letech

lahodjwala: „Běda mUčx,běda mně,“ doložčla ho:
řekUgjc, „ďe wssech stran walj se na mne nesnesi:
tedlnh zúrmUtek, strast ltrslýchanú, dwogj osiřelost,
gč; Uel;e ď kteraU ganU pohromaU porokdnatč.
Ephle dwa spUy ztracjm, gi;to swewolrlě k smrtč
padčgj Kdyby ge neprjtel gal bě;ela bpch za Uimi
skrže zastnpp woǧenske; kdpby nefprawedliwým na:
le;em Uwčšněnč ťxplč, wcxdrala bpch fe knčm do ža:
láře, abpch ď nčmi Umřrla. Nesld)chančxto ale wěr,

profj:lť kdo kata, abp geg Ufmrtčl, a tak sám abp
Umřjtč se nabj;el! Gaký to ;úrmxxtek, gaká to strast,
kdpš mladj synowč fwřwolUě hPUaU, Ubohč starč!

rodiče Ua žčwč šůstangjre!“

W tom takč přčssel
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stařičk!) oter,

kter:) Uemoha pro dmt choditč od slU:

šebnjkůw Uefrn grst. Hlawa geho co ijh, kPla
popelem pofppúna, a on llpěnlčwx)m hlafem takto
mlnwčl: ž,Přissel gfem, abpch fe ro;lanččl še fhnp,
kteřjš fe dobrowolUě fmrtč obětUgj, a abpch Ubohh,
ěchoš gfem se přč fwe fmrti od nčch Uadcil, fam na

gegčchpohřrb wynaloščl O fPUowe mogč! podporo
starj mcho, geUšto rodcm fw:)m gste ssťastnč, wy:

chowanm blaženi, wýbornpmi fchopnostmča Umě,
Ujm proslnlj: gaka to possetčlost od wáce, še fami:
chtjre fmrtč wphledáwatr! Smrt Uenj UčkomUmčlá,
anč Umjxxagjrj gj fobě Uepřege; ona UchwarUǧe Učř:

silUě a Uťkdo fr qj Uepodrobčl be;děkp O poǧdtr
fem medlr, ginoclwwr, o oplakáwchte tpto mladjkp,
genšto fwřwolUč l,praU! Pogdte fem, starrowř, ktrij

otrowfke frrrr máte, aplačte Zr mnau Uad sPUp
Un)mč! Pogdte fem, otrowe a bkěte, abp roš po:
dobnčxho wam fe Uestalo! Qsleptež očč me, abyrb
mxwčdčxlmrčem hpnanti th, ktexrhchšto frdrr, mčš frdre
Uxšdp kxolrstj plnjwalo!“
uu A kdpš oter Uaixikagcx
tpto ixeččmlUwčl, přťběhlh konečně i maUšelkP š djr:
kami geǧťch, a šaufanliwx)m nčxixkemžalář naplňo:

walh, Upčnlčwx)m hlafrm profjre: abp ščwot fwúǧ
šachrčmčlč a k rodinč fwč fc opět nawrčltťli. Tčžký
bpl to bog pro statnč rekp; giš fe obmčkčowala frdre
ǧrgich, w;dor bpl gčš slabssj, a giš bplč na rošpaku, ro
ťxyččUčti měli. „Yle wěrm)ť grst Bůh, kterl)š Urdo:
ansstj náce pokanssetč nad Uassj mošUost: ale ;pňfobj
š poknssrnjm takě ofwobo;ch abhchom mohlč fUčstč.“

(l. Kor. 10, lZ.) J smilowal fe HofpodčUUad bo:
gownjkp

Srďastiáň

fw!)mť a mčlostj fwaU gčch posilnčsč ráččl.

Uslyssrw, w gakčxmchbe;pečenstwj wjra
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č ďlašenost wěcUá mladých těch reků fe Uacházj, po:
fpjssčl k Učm be; mrsskánj do žaláixe, a wraUrj řečj

ge Uapoijal
ke stálosti a szť;člostč, abh se Ue:
ohljšeli na Uářek a bědowánj šeU a dětj: „Kdybp
onč,“ tak prawčl, „genš UhUj před wámč pláěj,
wčxdělč,co wp wjte: šagistč radowalibP fe; ale onč
domhsslegi fe, še teUto žiwot gest grdčm), a še kdhž
geg ;tratjme, takčxdnsse Uassc ZathaU.
Kdyby ale
wčdělč, že gesstč giný gest šiwot, žčwot Uefmrtedlný,
wssj sirasti prostý, w Uěmš Uáď oěekáwci radost Ue:
sionalá: o šagčstěbP ď wcimi pofpjchalč Zeho si wh:

dobýti, a ;hrdagire tjmto ščwotem baščlčbh po onom,
geUš gest wefelj bezkonečnč.
Tento žčwot gest
krátk:) gen a pramcU mnoha zlčho, a kdo geg přjlčš
mčlUge, Upadá do propastč hřjchů itratj šiwot wččUH.
Protoš grdnáte Uefprawedlčwě,“prawčl k žalngjrjm,
„šc bědowáltjm a slšamč těmčto šbraň::gete gim to:
hoto marnčho šiwota fe ;prostčti; i Uemilofrdenstwj
grst, ě.e do wěčUčeščchpr domlanáUjm
a hoixeko:
wňUjm Uwcidjte th, kUčmšto láskU mjti předstjráte.
Pixrgte gčm medle blašrnostč wččnř, a raděgi fe
pixčččňte, abpste fami gj stali fe ančastnýmč; Ueboť
wssecko požemskč wefrlj, wssrcko Zbošj a gmčnj, gjmš
o;xlhwáer, marnč! gest a fwodUš: ona alc gest wěčUčc
a Ue;rUssčtedlUá. Protoš přátelě, rodččowě a man:
šelkh, UrdomloUwepte dčle bošownjkňm Krčstowl)m
aby opnstčwsse žčwot, wolčlč fobě fmrt, a mjsto ra:
dosti ZármUtek, mjsto fwětťa temnost, mjsto wěěnč!ho
ohpoččmltj wččUH trest si zpúfobilč. Křesianče fe Ue:
hro;j čafm)ch mUk, wčdaUcr, že za reUU kratčnkčho

trápenj wěčnč blahoslawenstwj, a za okamžčtaUstrast
UeskanlaU radost sobě šgednáwagj.“
638:
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DlaUho takto mlUwil fw. Sebastiasl. Welekmost,
na grho twáři fe stkwěgjcj, a Uebeskágafnost, která

hlawU geho ošářila, dodáwala slowům wúhh a silp.
A kdhž mlUwitč přestal, wrhla fe mU k UohaUm
Zoe, žena Nikoxstratowa, pixrdeho pjfaixe žemskřho,
w gehož domě jšratřj Uwěznčnč bPlč, gfaUc pak po
ssest let Uěmčx,šnamenjmi ho o pomoc žádala, wer
fwau dle možUostč Ua gewo dčlwagjc. J gal fe tn

Srbastčan opěc mluwiti: „Gfrmlč praw:) slušebnjk
Ješjsse Krťsta, a gestli wsse prawda, coš tato šeUa
gest kdh slyssela z llst mých: račtž o Bože, kterx)š
gsi Zachariássi prorokowi ústa otewřel, takč gj gazhk
rozwae;atč.“ N tU ro;wášal fe ga;pk grgj, a ona
mlUwila zřctedlně a dobrořečila BohU, i Uwěřisa
fpolU š manšelcm fwhm Nikostratem. Markuď ale
a Marceslčanuď od SebastiáUa U wjře tjm opčt
Upewněni, phkali okamžitče wrtkawosti fwč; Uechtěli
takč, kdpž Nikostrateď ge Ua fwobodu proansstěl,
tčto poUšiti, Uěbrš obrátiwsse fe kpřjtomUým přá:
trlňm, tak frdcěnč a wraUrUě gim domlauwalč, že
wssickUiodixeknnwssťfe model wh;nali Ješjsse Krčsia,

SPUa Bošjho. Na to nácsledowalo gcsstěobrácrnj
KlaUdia, žaláťnjka, a 16 giných ofob. Y hlr, kdpš
křtěni bpli od kně;e Polpkarpa, Uždrawilč fe fynowč
KlaUdiowi
Mr;č

a gistx) Trankwčslčxtuš od Uemoci fwč.
tjm Uplhmxsa Zl)tideUUj lhůta, ktrraU

wladař mčsta, Chromariuš, Markowi a Marcellia:
Uowi Ua ro;mpsslrm:l bhs powolil. N tU ssel gc:
gich otec k Chromacťowč a podělowaw grmU za
powolrUaU lhůtU, whprawowal gemU,;eerbně, co
fe w tom čafr stalo: kterak oU sám TraUkwčsliUUď,
a němci Zoe i mnoho giných fkrže wer fwaU Uždra:
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wenč bhlč, načr„ž geg brdlčwč Uapomjnal, aby od:
řekna se blUdU pohanskčho, w Krčsta Uwěřčl. Clpro:u
marčnš Uwašnge U sebe prawdčwost dňwodů, gčmčž

Trankwislim:š blUd pohanskh porášel, a rozgjmage
Udalost, ktcrak zhogeU grst: ká;al č hUed Sebasiičma
powolati, aďy od Uěho wr wjře křesťanskčthčen,
a možnolč, takě od nemorč, kteranš welmi trpěl,
šbawen bpl. Srbastián slibowal mU, že, gestlč z
relěho frdce a ne tolčko k wůlč U;drawrnj swčmll
w Krčsta Uwěixj, ;agistč fwř Uemori zprosstěn bUde.
Coš kdyš on Uččniti přčpowěděl, a Ua dúka; ččstčho
fwčxho aUmyslU wsseckp a gčnč wěrč modlářskč er:

ssiti kcižal: ihned U;drawen a še fhnem TibUrriem
pokixtěn gest. Propnstčl Ua to CbromariUš wsseckp
swě otrokp Ua swobodU, a jložčw úřad swůg odebral

fe ď nimč na statkp fwč Sel š Uimi take kněž Po,
lykaerď a drahne nmošstwj gim)chkřefťannw, Se:

bastian ale znstal w Řjmě
Qbracenj

tolika Znamenithch ofob Uemohlo

dlaUho tagUo šůstatč, x;wlásstě rm nowj tčto křefťanč!
weřcgUě a bcž okolků bludp pohanskč kcirali. Po:
hanč tjmto Urašenč, zanrwřeli Ua Uě, a ťdedliwč Ua

přjlešitost čjhali, bh hněw swůg krwj křesianskaU
ochladčli.

J

podařčlo sc gčm to pixewx)bomčx,nebo

Ua dčwokost a Ukrntnost Marimicina, genš si Dčo:
klerččmr. 288 ša fpolchfaře wywolčl, špolčhalť.
MUozj křesiaUě, před;wjdagjrr krwawč pronáslrdo:
wčmj, w;ali swč! útoěisstě ke dworU rjsaixskčmU, a U

gakčhoš dwořenjna, gměnem Hasstala, horliwčho
křefťcma,se Ukr!)wagjce, šiwot fwňg ochránili. Prwnj
wssak swaU wer fmrtj potwrdila Zoe. Na hrobš
fw. Petra se modljr, gata, za Uohy powěssrna, a
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kaUřem ; ohně pod nj ro;dělančho UkrUtně UdUsseUá

gest. Trankwislimlď, kdyš na hrobě fw. Pawla fe
delil,
od lU;P Ukamrnowán, glxhopak mrtwola do
Tibery who;ená gest. Nikostratllš, KlaUdčUď, Ka:
storillš a BiktoriUš, hlrdagjrr mrtwoly gcho, gatť,
a po třikráte UkrUtně mUčeni, pak do moře mrtánč
gfan.
TibUrrťUš od špronewěřčlřho křesťana wp:
zrazen, sťat bpl. Hasstal, U něhož mno;j křesťanč
útočisstě ďplč nale;lť, od třhoš ,;pronewěixčlce obža:
lowán, třčkráte na skřipec natašen, a pak ša žiwa

pohřben gest.

Marknď a MarcesliánUš nepprw ša

Uohp kU slaUpu přibčtč, a kdpš 24 hodin tak wp:
fcli, kopjm prokláni šemřeli.
Poslčl; i Sebastián,
genš tolik mUčedlnskůw
Umjratč bpl widěl, U Dčokleriána ž wjry křesťanskč

obwiněn grst.

ijař

wytýkal mU nrwděčnost geho,o

že Za wssecka dobrodinj

bohňm národu gednal.

tak šle fe odměnčl, a protť

Sebastián

omlanwal se

řka: „še rjfař nrmň wčxrněgssjhoslnirbnjka nad něg,
oU že modlj fe ša nčq k fwemU BohU, od něho;
rjfaixstwj bpl obdr;el; kněmym wssak modlam, ža:
dnč morť nemagjrjm, ;č nikdh modlčti fe nrbUdr“

Tanto řečjro;hněwan rjfai, odew;dal geg něktrrpm
Manritánsl!)m střelrňm, kteřj Uwci;awsse gcg k slaU:
pU, střjlelť Uaň ssjph, a mnjce, še giš mrtew gest,

odessli. TUť Jrena, po;ňstalčx wdowa po fw. Ha:
sstalU, pťissedssi chtěla geg pochowati; widaUr ale,
že grsstě žiw .gest, tagUě ho do donnl fwěho odncsla,

kde fe br;o U;drawčl
Přátelě radisi mU Uynj,
abp útěkem dalssij
pronč:slrdowánj a mUkám Ussel;
oU ale tč radp nrssetřiw, na fchody rjfařowp sinč
fe postawil, čckage na cjfaře. Přichášrgjrjmll pak
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wrssel wstřjr, a domlanal

mU, že křesťanhnefpra:

wedliwč pronáslcduge, grssto se w nčěem protč němU
nebplč prowinili, wěrnost mU Zachowáwagj, a za
geho i ša wlastč blaho k Uefmrtedlnemll Bohxl fe

modlj

Prostosrdečna slowa zara;ila rjfaře welčre,

ale podiwenj

ǧeho dosslo Uepwpšssjho stUpně, kdpž

po;dwčhna očj, Sebastiana, grg; ,;a mrtweho gč;
měl, po;nal. Ro,;hněwán dat geg poznow:: gati,
a holemi aš do fmrtč Ubitč l. P. 287. Mrtwota
Ua to hožena do tratčwodxl. LUrčaUa, gčstci boha:
bogná icna, o tom we fmich UapomenUtci, daťa

mrtwolu wptáhnauti, a poctiwč gč pochowala w
pod;emnj gakčsi krpptě bljš hrobU sw. Petra a

Pawla, ktrráš podneš slnge Katakomba fw. Se:
bastiátla. Pošděgč dal tam Damasllš papeš kostel
gmčxnem fw. Sebasičána wpstawětč, do Učhož se
často křcsťanč, ;wlásstč w Uakašliwých nemocech a
w morowš.x rěmě, Utjkáwagj.
Na ǧcho přjmlUwU

r. 680 ij,

r. 1575 Mčlcina r. 1599 Li:

fabon od těškčho moru ofwobo;enp bhlp.

Nozgjmánj.
Gak kráfm) pixjklad láskp k blčšnij
dáwč:
Uám fw. Scbastčárt. On se staral še wssj silau,
abp takš ginj poj;Ualč wjrn fpasitedlnm:, a dle Uj
šiwot wag zřjdčli. Qn w;bxlšowal ge bež pixrstanj
kdobremn, fnaščl fe daUtanjrj gisirU wjrp opět
rošdmjchati, nadčgi a lasku gegčcho;iwčti, a neUstál
dokUd fwatý oheň opět se nesilal

dokUd klefaqujch

neposilnil a dUssegegichpro UebeUršjskal u Schwa:
lugešli to na Sebastianowi, gdč a čiU podobnč
Gak bjdnj ale a wssj krefťansie laskp prazdni
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gfaU lide, kteřj blčžnjho fweho zawaděgj a ka;j,
geg w blUdp Uwrhngj, pohorssenj mU dawagj, geho
wadp
k hrjchU
geg ponc(lBUkagj!
Q
gak hroschwalUgj
np mUsi aneb
býtč staw
swndnjka!
Gakh strach
a gaká hrů;a geg obkljčj, ai někdy před saUdUaU

stoticj fwateho a fprawedlčwčho Boha
klastč z dUssj od Uěho fwedených;

aUčth bUde

:. dUssj, kgegčchž

whkanpenj fpn Božj Umrel; ,š dUssj, ktere; o bla:
ženost pixčprawčl a ge dablU w mor dal! „Kde

gest bratr thg ?“ bnde pak tazan, a ;awršenj dusse
geho padne Ua hlawU geho, a tisicerč zanalstwj
bUde w Ussjch geho fe ošhwatč

„Bratřj, gcstli ;eďp kdo š waš poblaUdil od
prawdp a Uěkdo bh geg naprawčl; wčx;iš, že ten,
kdošbh odwratil hrjssnjka od blUdUe resth gcho, wP:
swobodj dUssi geho od smrti a přikrhge mnošstwj

hřjchU“(Jak 5 19 20
„Geden

každý wlastnj odplatn we;me podlč

fwč práre.“ (l. Kor. Z, 8.)
„Běda

člowěkn,

fkrze Učxhoš pohorssenj

přč:

cházj.“ (Mat. 18, 17.)

Modlitba.
Boše,

kterx)š blaUdjcjm,

abP opět Ua cestU

fprawedonstč se obratilč, swětlo prawdp oka;Ugeš
rači; wssem kresiaUům gako fwatčmU FabiaUU a
SebastičmU Udělčti, abh wsseho UeUciwčděli, coš fe
Ua ně UeslUssj, a po tom taUščli, ro kčxrsťanskřho

gmčna hodUo gest.
sseho Amen

Skrze Jršjsse Krista Pčma Uar

DUčš fe takč swčti: W Bdthyrxii sro UrlúdeUce mUč Neosith;

w PalestiUč sw opata EUthhmia; w Jtalii sw b Maura;w
Franeii sw Ut. Kljmenta
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2l. Žčwot swate! Nxxčšky.
anny a UlUčedlnicer. 301

Sw
xAUčžka,gak Uaď fw Amďroš UgissťUge,
pochazrla z rodU sslechtickrt)o W bohabognostč a
ka;Uč Bošj wpchowcima gfaUr, sljbčla gesstě w aUe
tlěm wčku gsamx aneUskaU ččstotU ;achowatč, Krčsta
Pcma ;a šcUčcha fobě whwolčwssč! a raděgč fmrt

podstanpila, UešlčbpslibU fwemu stala fe erěrUaU
UmUčer Zegj pada do rokU 304 Ueb305
AUčžka
bpta teUkrate aď 13 let stara
Mlad:) wěk siičUa
twář,

Usslechtila postawa,

sslechtčcky rod,

sslrchetnč!

mrawh, a gmčUj wrlike lakalh mUohe sslechtčckr
mladskh Řjmskčx, še fe o gegj rUkU Uchašelč Ona
ale powx)sseUa nade wssr, což pošemfkeho gesř, Upřjx

mUě wh;Uala, že giš ;asnanena
gemux w čistotě chce siaušitč

ng,“

prawila

gcst žcUichowť,

„Krcism) grst ženčch

UadchUUta Uebeskau lciskan, „kra:

fUčgsij, Uešli wssicknč mladeUcč.

Geho krase dťwj sc

slUUre, a mčsic Uad Uj trne Geho Matka gest pan:
Ua, a geho Qtec nepo;Ual ženp. Q, gak morUý
gest přjtel můg! Přčd njm třesaU se kUjšata a
aUdětowč poslnhngj mU; Uebc grst geho trůUem a
žemě podUošj geho. dež oU wrchů se dotkne, tUť

whdáwagj quř; a kdpš pohro;j mořč, Ulehnau
wth fe zmjtagjrj. Geho dUch ozdrange Uemo:
cnč, grho flowo w;bU;Uge kžiwotU mrtwč. Můg
tolčko přjtel grst bohat: geho gfaU pokladxǧ zcmč a
wšacnosii mořsič; geho grst wsse zlato w banjch,
geho gfaU perlh w řekcich, a geho drahč kamenj
od wýchodll slUUre aš Ua šapad.
Můg ženčch to:
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lčko má prawaU lč:skU; Ueboť Uikdo Uemilnge Uad
Učg frdečUěgč a Upřjmněgi. OU dal wsse ,;a ne:
wěstn fwaU. Ke mUť š láskp opUstčl radostč Ue:

beske, a žčwot wag ;a Ume oBětowal Yh, šlatým
prstcnem „;ananil fe Umě, oU odjwá Ume Uehstkwost
nčxgssjm raUchem, stkwosknčqssjm, nrž maqj drerp
kralowskčx. Gťž mam raUcho swatebnj, tkaUe š hedx

bňwje QU opafal mne ;lataU paskaU; Uepkra:
fněgssj ťlěUoth, prrlh a ;ápotch o;dobngj tělo mč,

a kolem hlawp owiUUt gest wěnec eradnach.
Tp, ephle, a mnohem wčtssj pokladp dč:wč: mi,
grstlč wčrnau Unc ;UstaUU Gak boch medle mohla
takowčxho šenicha opUstčti, gemUž nehwěrnťgssj lastan
gsem odewžecxcma!“ Tak

welebčla Ynčška

šeUicha

swčho.
„Ale tělerý člowěk Uechápá těch wěrj, kterčx
gfaU dncha Bošjho; Ucboť gfan gemu blč:;Uow:
stwjm, anťš gčch múše požnati, protoše magj du:
chowně ro;fU;owčUchldhtč.“ (l. Kor. 2, 14.) Wi:
daUce Ucipadnjri Uaděgi fwaU ;klamaUaU, proměUčlč
lč:skn w UeUčxwist, a kteraU Uedč:wno mčlowalč, wč:
Učlč teď, šč kčefťaUkaU gest, domnjwagjce fe, že fUad

ch

tak dlanho Krčstn wěrUaU zňstane, doknd Uá:

strogú mnččrjch Uell;řj.

Z počútkU Usilowas faUdce

Shmfronitxš doďrotiw:)mč a lahodlchmč slowp a
welkými slibp gi k ;apťer Krčsta pohUaUtč; poUě:
wadž ale neUstúle mU opětowasa, žr erěstaU Krč,
stowaU gest, wida oU, še dobrota Uťr Ueprospjwá,
w hUěwU fwčm UkrUtUými mUkamč gj pohro;il,
a pro strach hákh a tefakh pixinčxstia welčk:) oheň

ro;thčtť ka;al
AUč;ka, wčdaUr chto Uastroqe, za:
radowala fr, a hUed mUčeUa b:)tč žadala, Ueboť
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Kristnš dodáwal gj šmuščlostč. Wčda tU Shm:
frončUš, še anUU anč lahodnč! ixeéťani hrů;a fmrtč
Uepřemoha:l, wpmyslčl now:), prawě ixč:belskptrest,
grstlťxebu mU po wUlč ncbpla J wece k Uj: „Po,
Uěwadš mUk a fmrtč fe Uchro;jš, a holowa qsi,
ge podstaUpčli, fnad pirdce tč bUde mčle aneUsiwj
twe, kte:rš šenčchUswemU Zasljbčla Proěe; mčláli
tobč ččsiota, bnd se modlč kbohpnč Westě a gj oběx

tUg, aneb daUa bUdeš kpohaUěUj do domU erěstck “
„Nčkdp,“ odpowčxdčla Ane;ka, „Ue;apomenr
Spasitel na wpwolenšx fwčš, on č mne tak dalece
erpUstj,
akxp ǧrmU ;afwčceUác ěčstota násilně mť
odňata bPla. Nčošno tč krwj maU orel ťbarwitč,
ermUosti
mčx ale Uepossťwrnjš.“ KdPš tak do:
Ullllwčla, hnrd gč do chrámU Besty wedlč, kadčdlo
do rUkan dáwali, a abp bohPUč okdětowala, Untčlč.
Llnčxškaale mjsto obětč fwatx)m křjšrm fe ;namenala,

a tak čekaǧjcj lid w naděgč geho ;klamala.

anj

odwexdli gť do weixcgnčxhodomU hanronsič, a pro:
stopássslč chafe kposskwrnčnj ǧč dalč. KrčstUš Pčm
ale ochrčmil ǧj wrdlč dňwěrP gegj. Neboť „Zedčm)

gřžstBůh, genš erpausscj toho, kdo w Uěho daná.“
(Zalm 70, 1.) Gak mčle ale Ančška do domU
wkroččla, o;ňixčla gi gaonst Uebeská, a fmčlnci chafa
Urtčwostj a hrů:an fe Uaplnťla, tak že Učkdo Ue:
opowáščl se k fwatě anUě Ueččstěfe přčbliširi. Ge:
Uom grdeU ; uUčcbopowcižlčwěgssj a žhowadčlrgssj
ofmčxlčl fe knj ptxčstallpčri, ale č hmxd UáhlaU fmrtj
trrstčm bhl. Nátxrk stal fe tU welčký, neboť Ue:

ssťastUjk ten ťxhl fpn Spmfronta

fUdjho.

Nňřkem

a proďbami pohUUta, orodowala fw. Ančška Za
Uťg, gako Krisiuď Pán ;a fwč mUěčtele fe modlčl,
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ajUa gegj přjmlUwUanrátil
a oko geho dUchoij

fe žčwot bdejkowi

fe otewřelo, tak že welebil

moc a silU Boha křesťaUskčho. Thto Ueslýchastč
wěrť, genž sř tU dálp, mohlh owssem pohaUúm oěi
otewřjtč. PoUčwadž ale prawda, ncirUščwosti lidskč
zawrhUgjc, gen potUd Ua člowěka bla;eUč púfobj, po:
kUd temo Urprawost a Uesslcchemost hřjssUeho fm!)ssčeslj

a gednanj fweho po;ana,

sic gank ale Uepwýš pro:

tčwna bpwa: Uemohli aneb Uechtělčtakč pohcmř pro
UcirUšiwosta mrawnj slepotn swaU křrfťanskčprawdp
dosiihUaUtč, a protoš Yněšku, djwkU erčUUaU pod
zúnxčnkall, že potUpčla domárjch bohů, na fmrt odsaU:

dčli. Swatá panna Uále; fmrti přigala ď wefelaU a
radosiUaU mpslj, a wssickllč přjtonmj, wťdaUrr grgj

eriUnost aš k sl;áam pohm:ti bpli. Pomodliwssi
se maliěko, hrdlo swe pod meč Uafadila de; ale
kat dosti sjlp Ueměl k rcinč fmrtedlne, obratčla fe
k Uěmu Anežka, rkaUc: „Co prodlewaš? Ten mUe
mUsi mjtč, ktechš si mUč drjwe whwolčl m žeUich
Uebeský.“ Y kdpž tak domluwila, Udeřčlgi kat me:
čem fťaw fwataU hlawU gegj; dUssepak fe odebrala
k žeUichU swčmll, KrčstU Zežjssč

Rodičowč pochowali gi bljž města Řjma, a
cjsať KonstantiU w;dělal Ua gegjm hrobč kostel
který aš podneď stogj. Po;dčgč wpstawěl papež
JUUocenš )(. Ua onom mjstě, kdr fw. Ančška k we:
řegUčmn posskwrněUj měla býti odew;dčma, gj ke
cti kostel překráfUý. Mimo PanUU Marič a sw.
TheklU ctj fe ob;wlásstě sw. AUčxžkaco ochranitelka

erinnosti

a ččstotp.
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Rozgjmánj.
Sw. Ančška ;nagjc wpfokaU ceUU a podi,wnan
krčlfn ěistotp, milowala gj Uad žiwot fwůg. O kčž:
bpchom č šnh podobně tUto ctnost srdečně fobě zami:
lowalť! Cistota „;agistč!dáwei tělU důstognost, zacho:

wáwčx gr od posskwrněnj, a činj ge aUdrm eristo:
w:)m, chrámem DUcha fwatčxho. Cistota činj dUssč

fchopnaU, abh fc fnáše kBohU powžnesla, a tagem:
stwj Uebeskápronikla; ona powPssUge člowčka knebi,
ččnj geg andělúm rowněho; an nčnn giž Ua šemč
půfobj newpmlnwnal: slast; po fmrti ale Uchwětssj
blašenostj náš okddarUgr, k njš Uemrawnj přjstUpU
nemagj.
A co gest kráfněgssjho nad čistotU, ktrrá
š nrpxrč:telrplodj přátele Bošj, a z člowěka anděla
twoixj. „Cistota šdobj smrtedlm) žčwot Uesmrtedlnan

sláwaU,“ prawj fw. Bernard.
rodťtč, gen zPannh

Měl:lč fe Bůh Ua:

Uaroj;en bx)tč Utohl;u a mělalť

panna porodidti, mohla gen Boha poroditi;“ dj fw.
YUgUstin. „Cistota plodj čistaU láskU, a za anděl:ǧ
kráčj; ona gest přjstaw be; banxc, w němž pokog
a klčd; ona

těssj frdre

lidskčx, a e.? dUssj k Uebefům

šapoljtá; ona gest matkaU wssj dUchownj slasti;“
tak dj fw. Efrem.
„Panrnstwj
gest krčxlownaU
ctnostj; kdo gc má, mč: wsseckh statkh,“

pjsse fw.

Chprián.
„Mčlost nad mčlostgest žena stpdlčwá.“ (Siu

rach 26, 19.)
„O

(rtnosti)
geho,

gak kráfnč gest pokolrnj

ěistč! w ťeskU

fwčm, nefmrtedlná gest zagčstř pamútka

neboť č U Boha

(MaUdr. 4, 1.)

známč: gcxst ť U lidj.“
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„A zpjwalč pjfeň nowaU před trňnem a před
ooťdlčěe!gexnberčmka, a přrd čtyrmč ijřaty,
a pixed
starci: a šúdný Uemohl fe UaUččti tč pjfnč, gedčnč
těch sto čtyřicetč a čtyry tčsice, kteixj gfan

ze šemě.

Totoš

kaUpenč

gfan tč, kteřjš ď ženamč Uegfan

posskwrněni: nebo ančcowř gfan.“

(dew.

14,

3. 4.)

Modlčtba.
Q Boťe, mčlownjěe ěčstoch, račťš prosime,
feslatč do dnssj nassich paprsslek fwětla fwčho, aby:
chom gako fw. Anč!ška kráfxl ččstotp po;nalč, gč mč:
lowalč a ;achowáwalč, a tak twěho šaljbem“ sialč

fe aUěastm)mč. Skrze Jržjsse Krčsta Pána
Amen.

Uasseho.

Dneš se takč swětj: W Spaněljch sw. b. Fruktuosa a brao
tťj; w Athem“:chsw. b. nl. Bublina; w KoUstaUei sw. paust. Matu
Uarda; w Wawii sw. lx. Episauia; w Troheů sn.ddluuč. Watrokla;
w Skotskll sw. b. Bibie:naj

22. Žiwot fwatébo Bincrncia,
mxlčedlUjka, r. 34l.

Pronásledowánj křesianů,na ro;ka; Dioklecčána
wznčklě, nebplo w ;ápadnjch kragčnách Ewropp tak
krUtč, gako na w:)chodn; Ueboť mjstokrál Konstan:

tiUš Chlornď, mUš mjrný a prawřho Boha ctitel,
genš ony kraginy ;prawowal,
nččeho ;aUmPslUě
protč

Ujm ne.;aěal.

fnad ani
krwe fwč
fwě mjsto
Sw.

Nťcmč!ně ;abránčtč nomojšxl a

nefměl, aby femotam někteřj pro Krista
erpcedčlř, gakoš to při sw. Bčncenciowč
má.
Bčncencčxlď, fpn Enthčcča a Enolp, a
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wUUk powěstUčxlw Konfnla

:Plgrešsa, Uarodil

fe w

Osšce w Hifanii
; rodU welmč qUameUčtěho. Z
mládj oddal se Ua wčdh, a pod Naleriem bťsknpem
Saragoďsi;)m (CččfaraUgUsta) ;wlásstě w pssmcchfwa:
thch welkč! nabhl ;běhlosti. Bifknp, ostatUčx Učený a
sslechetný muš, Ueměl slUssnčš wýřečUostč a ga;!ǧka

obratUostč, a po;orUge dobran powahu a schopnostč
šáka fwřho, gakoš i gcho profpěch w UměUj, š

gáhna

ho pofwětil a hláfáUj slowa Bošjho

mU

swěřťl; sám pak Ua modlčtlxách a w bohabogUčm

rošgjmánj trwal.
Nčcši tjm wpdáwalč cjfař Dčoklecčán a Maá
sťmčán, spolnwlčxdař geho,

Zákon po šákoUU protč

křesiaUúm. Darčám, wladař cjsařský w Hifaniť,
UkrUtUč chto ;č:konh UelidsiaU ;Uřťwostj kaoUáwal,
a křrsianP dťwýmť nlukamť k obětowáUj bohům a
kU w!ǧdčmjpssem fwat:)ch UUtil. Perj,
genž UkrUt:

Uostť Darčánoxdh okusili, byli sw. Balerinš, bisinp
Saragošsih a gcho gúhen BčUreUcčUď. Na geho
ro;kaš bPlč oba od pohaUů gatť, a do BaleUcče
leečeUť před Dacťa wladařc, který ge do žaláře
Uwrhnallti, a hladem a žjšnj dlanho mnčťtť ro;:
kázal, mPslr še takto šádostť geho se stanaU powol:
něgssjmč. Bogc se ale, abP snad hladem Uezahp:
mllč, a k dalssjm mnkám fe tjm anplně Uefchopxchmč
Uestalť, welel ge před faUdUan fwau siolťcj pofta:
witč. Ale gak sc podťwčs, wčda šdrawč, silUř, čcr:
stwxčxa wčselč tP, kterš Za efchřadlč, mdlčx a hladem

Uchmořemč mUčl.

PlU

žnřťwostč tážal

fe, kdo fe

opowáščl, gčm be; gcho wědomj a wúle pokUnU
dáwati?
Pak obrátčw se k bťskupowč, sičby i po:
hrňškamč ho Uabj;el, aby zákomřw ejsařsthch poslxx:
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ssnč bplč. KdPž ale bčskUpničeho erdpowjdal,
gal
fe BiUceUciUš š geho powolenjm w tato slowa
mlUwiti: „Thš Ucimwer šapřjti radil; UUě;ewěz,

že mezi námi kťestanp za ohaonst fe pokládá, ;a:
přenjm wjrp Bohu fe rmchati. Nechreme tebe děle
w

Uegčstotč Uecháwati,

nčxbrš Upřjmllě a weřegnť

wh,;náwcimr, že ctitelowř UábožextstwjKrčstowa gfme x
a slUžebnjri gednoho prawčho Boha, ktech wěčně
wěkůw žige. We gměml geho nabýwčxme dUcho:
wnj silp k odpjránj wssemU tomU, cožkoli twá UkrUt:
Uost gen whmhsliti múše; UeboťUchro;jme se twhch
pohrňžek a twěho trestU, alebrž radUgemc fe, šc

Umřemepro prade.“

u

Wštekem gako fmpslů šbaweUH kášal DaciánUš
Bal,eria, proto že gednal proti zčxkonúmcjfařským,“
ďo whhnaxtstwj odwčsti, ale „twrdossjgnčho Bin:
cencia, který fe mU prý weřegně pofmjwal,“ ktěž:
ssij
trestU odfaUdil. Y bplp tp mUkp skUtečnč
tak welikč, že bp člowěk bez obšwlásitxtj posilP Božj
gich aUč Uefnesl. Nepprw kčx;al wladař Bčncenria
na skřčper natáhUaUtč. Pochopowě rUrr a Uohp
gcho prowa;p Uwá;awsse š takowým Ueisiljm ge
Utahowali, že klanp geho fe rošstaUplh a bolestUě
fr whmkmrlp.
Ansmčssně tázal se Upnj Dacičm
Binrencia, gak bh mU bplo? QU pak š wefelaU
mpslj odpowčděl: „Hle, toť gest, čeho gfem si přčxl,
a po čem dhchtiwě gfem tanšil. SlUšebnjk Bošj
gest wždy hotow pro Spasitele swč!hocokoliw pod:
stanpiti.
NUže, žuťiž proti mě šr wssj silaU wžte:
klosti swč!: 8 pomocj Bošj předce má trpěliwost
nad tebaU fwjtťšj, a čjm wětssj mUkp, tjm slawněgssj
bUde wjtčžstwj.“
We wzteklč ssjlenosti fwč dal
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fe DaciaU do trý;něnj katanůw, gfa toho domněnj,
že prjliš milosrdně š Bincencčem nakladagj Wčda
to Bčncenc řekl: „Llh Daciane, ro činjš? wždhť
mUe fám mstjš nad mUčitelč lm)mč?“
Konečně Umdlrli ikatanč, gegich rUka sklesia,
twciř gegich ;bledla a sila ge opUstčla. Potokem
lil fe pot š andůw, a prfa dmnla se z hlUboka, ga:
kobh mUčjce gčnčho, fami mUčeUi bPlč. Co fmrt
bledh stál tU Dacián, šUbh slřjpage, wštekcm po
celšm těle fe tixefa a oči diwore kraUtě. Zpama:
towaw fe pak hrů;m)m hlafem Ua bťřčce wzkřikl:
„Čo dělate? wrahp, cčžološUjkp a čarodčxgnjkh k
wy;nánj prawdp gste přimxtili, a ten gedťnp mčl
bp Uaš dneď přemoci kUassemU Zahanbenj? Depte
trochU odpočanUtč prawiri fwe, ať ;otawj fe sila
wasse, abPste zleho toho nepřjtele premoci mohli“

Ufmjwage fe odpowěděl Wťncencinď: „Whšnawam
Krista Pana, wpznawam, že grst Syn Uepwpšssjho

Qtre, gediný grdineho a š them

a Dnchem fwa:

tým geden Bůh. Protož šakljnám tebe, abpď ne:
prestawal ď mUčerm, dokud bpď nrpožUal prawdp
tobě protiwnčx, a nefhledal ;e Ume U wp;nawanj
prawdp křefťaUskeUepiemU;eš.
Dacian w ;Uriwosti fwr k lčdskěmU citU ne:

fchopeU, od Binrencia ani oka nežpnstil, a gedowatš
slšp prolěwal, wida, anto ; bokú a těla mUčedl:
Ujkowa krew gen hrčj, aUdowř rožedránp gfan, a
wsseckp fwal;owě fe bplh wpmknnlp.
Wssak ějm
krUtěgssj bplh mnkp, tjm che se Bčncenc w duchU
těssil a tjm wětssj silp Uabywal tak že fe Dacian
konečně pťižnal še premošen gest, neboť rozka;al
od mUčenj Ustati, a opět klahoděnj Utočisstě wzal
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prjwětčwě k Bimcencťowč prawě: „Smtlng

fe Uad

mladostj fwaU Binerncie, a ne;hUb fwčnxolxxěfánx
febe w kwčtU wčka fwčho, a fobčx ostatnjch trestů
Ussetixčž!“ BčnceUc ale odposwčděl: „Proč pokallssjš

Hospodina? u

Nebogjm se saUdň tw:)cb u

přefwěděiti fe máš,

ale

še sladká gest wjra křesiaUUm, i

kdhš UepUkrUtněgi gfaU ančeUť;

neťxoť gčnx st.ilostč

a whlrwánj Udčlngr Trn, ktrr:)ž prawj: „Nrbogte
fe těch, kteři tč!lo Zabjgj, dUsse ale zabťtč Uemohaxx.“

(Mat. l(), 23.)
Dacián Ua to ká;al šele;UaU lssU pixčprawiti,
pod nj řeřawš Uhlj Uahrnallti a Wincencia na Uj
wlošiti, kde geg opčt mrskali, a ššawým šelešcxm
pálťli, aUdp nUl roztahowali a krUtě UxUččli. Ko:
Uečně foli do ohnč nahášelť,

abp prskagjrj

ěčxstkP

na rošedraslč tčlo padalp, bolest tjm hlaněgi wUč:
kala, a tak žádlch aUd be; aUra;U Uešůstal, a starč

pak ránh opět se obnowčlp. SlUšeijk
tissr ro beráUek Ua žšawěnx šrle;e;

modlil se, a ď takowaU szščlostj

Boši lešel

č po;dwčhna očj

a srdUatostj Ukap

tp fnássrl, še ť fami mUčitelowč nad tjm UstrUUli.
KdPš Daričmowi ošnámili, še Winrenc mUkamč pře:
mošen býti nemňže, ká;al ho do hnllfněho žaláixe
Uwrhnallti, Uohy do klúdp UxU ;awřjtč a geg ob:
našenčho Ua ostrčš střepčUy pološiti, přťká;aw, aťxp
powčděli, kdhby bolestj přemožen Krista se oďřjkal.
Nle Uebesk!) kreil, pro Uěgš Binernr

Uxsseckyth mUkp

trpěl, ofwjtil temm) žalčxř erťxyčegUaU fwětlostj,
střepčUy pak promčmťl w kwjtj ljbe;UaU wůUi pá:
chUaUrj; UohP zprosstěny bylp waFeb, a andělč! Ue:
besstj whrášeli wčzně. Strášnj šaláixe widaUce, an
mUčedlnjk Páně U středU andělů se prochci;j, a sláwn
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Božj prozpěwllge, Ua wjrn kťesťanslall fe obrátilč.

thž

to Daričmowť bhlo ošnámeno, Uáramně fe

Ulekl, a BťUreUrča Ze žaláťe whwřstť, Ua měkkě lože
položčtč a rčmh geho hogčti kášal, snad abh geg

potom znowaxnulčitč mohl. Bůh ale gčUakUfandčl;
Ucboť ho k fobě powolal.
Darčán Uaťjdťl Upnj
geho tělo drawčmll ptartwll a zwěřčZa pokrm dátč,
a wssak BožskaU prozřetedonstj šachowáUo gest.
Neboť dwa UábošUj kťesťaně Ualežlč ge na bi:ehn
mořsiěm w pjsku, a w;awsse ge, tagUě a portčwě
w kaplč před městem pochowalř.

Rozgjmánj.
„Nebogte

se těch, kteřj tělo šabjgj, dUsse ale

zabitť Urmohan.“ (Mat. 10, 28.) Sw. BčnceUc
bál fe, abh Búh geho dUsse Uežabčl, to gest, abp
gj k wěčm)m mUkč:m erdsaudčl, an gest fprawe:
dlťw. N pro tnto bášeň žťl wždh wedlč wňle Bošj,

zč:koUhgeho dokanle ,;achowáwage. Tato pak bážeň
dodala mU takř ,šmUščlostč, žr raděgť Uepwětssj mnkp
fnássel, Uežlč bp Boha fwčxhozapixenjm wjrp Ura;čl.

Mukp geho po málo hodčnách pťesialp, zatjm co
pekelmř mnkh Uellstále trwagj, a trwatč bUdaU wěéně
wčkňw a th očekáwagj Uekagjcjho hřjssUjka. Běda
wč:m, kteřj anč z lč:sip k BohU an š hrúzp před

peklem hřessťtiUepřestáwáte. Wh erčřjte šebp stra:
ssliwč:mnka pekelmi bplh, poněwadš Zste gťcheri:
dělč; ale blažrnj gfaU, kteřj erťdělč a Uwěřťlč.Nllže,
zmllžte se, potlačte fwx)ch UárUžčwostj, ať šachwěge fe
dnsse wasse před mpsslěnkall, že na wěkP šawržrni bl)ti
můžete, gestlť žčwota fwčho Uepolepssjte.
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„Bogte fe toho, kterh;to deš šabjge, ma mor,

Uwrri do prkelnrhoohně“ (LUk.125)
„Cesta hijssnjkú gest delašdšUa kamrnjm, ale

cjl gegj grst propast pekelná“ (Ekkl 21 11)

Modlitba.
Wssemohallcj Boše!

Tpš swřho mllěrdlnjka

Binrrncia silčti ráččl, že ď mpslj statUaU č nepwčtssj
mUky přestál. J mP prosime Tebe, raččš takč w
srdcjch Uassjch ohrň fwč? lciskp rošnjtčtč a zprawowati
Uasse fmepsslrnj a Uassr skUtkP, ab!,xchomopowrhUgjre

wťcmi časichmč, toltko po wěčnhch tanžilt, a wěrnost
i láskU Tobě wšdy a we wssrch škansskcich zacho:

walč. Qchraň Uaš před ohUčm wťčUHm, a přigmč
Uaš nťkdh k fobě do wěčnřho pokoge, kde anUgeš
Ua wěkP wěkuw. Amrn
Dneš se take swčtj: W Berssanech sw m AUastásia w
Nowore we Wlassjch sw b GaUdeUtia; w derUUe we Frane
caUzjchsw m Qroncia; w Saie sw opala DomiUika

23. Ziwot fwatého Nahmmtda,
Brllafortskčho. (R. 1275.)

Rapmxmd narodčl fe 1175 w Katalončč na
hradě, PeUafort řečeUčm. Nodan geho bpla w zemč
welmč proslUlá a fpixj;něna š rodem kralUw Ara:
gonských Qd Uarornj nadáU gfa zwlá„sstnjmťdarp,
whnčkal meščfančkami drUhp erbpčegUaU dobrotau
frdre a neUnaeraU pilnostj U Uěrnlčwostj, čjmš
tak welikaU šáfobn rošličných wědomostj si nafhro:
máždil, že ro ginoch 20tilrtý w BarreloUč mU:
drctwj weťegnč wpUčowal. Nerdila
ho k tomU
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marná mhsl aneb ctišádost, aneb dokoUreUanze, ale
anže čistác lciska k blišnjmn, ;a kterallž přjčinaU
takč při ančowáUj swřm Zřetelfwňǧ grdinř Ua to
měl, abp srdre žákňw fw!)ch prawaU mandrostj fe
Uaplnilo, čistá bohabognost se gim wsstjpila, a tUdh

čest a sláwa Bošj fe ro;mcihala. J mohl danati,
že ančeln fwčxho dosáhnc; neboť fcim žrcadlcm gfa
wslech ctnostj, zwjásstč pak ančinlčwčx lásky k blčš:
nij,
Ueljčenč pokorh a tichostč, každčho k Uásle:
dowcinj přjkladcxm fwx)m wzbll;owal.

Maǧe aš 30 let, odrbral se Raylnnnd na wp:
sokř sskolP do Bolonh, kde se cjrkrwnjmn a zemskřmll
práwn Učil, až konečně Za doktora pow:)ssrn bpl.

Gako drnth

w Barrelonč silofosii, tak kaládal

Upnj w Bolonč Rapmnnd
Uměnj

fwčxho kU pomocč

prčcwa, přcdewssjm pak
chlld:)ch obrarel,

ge před

práwrm ;darma ZastUpUgc Bolonsstj radowalč fe
z toho wrlicr, šr tak bohabognp, Učem) a Uežisstný
mnž Ua stolťcč Učitelskan dosedl, ale radost gegich
změUila se br;o w šármUtek aU geg Berrnǧarčnď,
bčslUp Barcelonský, pro geho Učenost a sslrchetnč!

obcowan Uchprw;a kanijka

přčhlawnjm chramn

w Barceloně, a ťdrj;oUa to za generálnjho
bčskUpstwj fxoěho ustanowil.

RaPmUnd, gsa Uhnj Ua tak isokH

oikáře

stnpeň

txůstognosti postawen, a magr fobě fxoěřellanblašcnost
gak dUchoerstwa, tak i lidU fwětskěho,Uetoliko fnašil
fe fwjtiti přjkladem Urpdokonalegssjm, ale takč wsse:

mošně powinnosti swčho powolcinj kaonciwal. On
hláfal slowo Bošj, trestal, Uapomjnal we wssj ti:
chosti (U. Tčm. 4, 2.) slowem wsscchněm wssecko
Učiněn gest, abp wždh Uěktcrč k fpafenj přčwedl.
77?
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(l. Kor. 9, 22.)
zrcadlo dokanlosti

YU geg takto dUchoweUstwoza
mělo, ctťlč geg lčde fwětsstj co

Uthpťijěgssjho
přjtele; chUdj pak gegčchž dlUž:
Ujkem sebe Uašx)wawal milowalč geg co otce. Po:
cha;et pakz toho zťsk a Ušťtek Urmalý, an dUchou
wenstwo še wssj silaU grho UeUaneUč horlčwostč,
UadobPčegUčwěrnosti w powolánj, wrach Uábošu
Uosti, pečlčwš láskp o chUdč, a třměř wrsskerč do:

kanlostč Uásledowalo, roš opět Ua lťd bta;e púsobčlo.

Neboť kde fwatč gfan hlawh cjrkeij, tam b!)wagj
fwatj pastýťowč, tam takě ofada slďatá.
Toho čan zalošil fw. Domčnik Uowh řád, dle
geho gmčUa na;wanh DomčUťkánsix), a dlr ščm:ěrn,
kU kteremUž ;aložen bpl, ka;atelský. RaPmUUdowi
welčre se zaljbčlo Ustanwenj Uowčho řádU, do Učhož
takě r. 1222 wstaUpčl a tam pokoraU, tťchostj, do:
broččnnostj a horliwostj láskU a wážnost U wssech si
šjskal. Křefťanč a blandjcj Zťdč č Mahomeránč
okUsilč geho láskh a přče w stegnč mjře; neboť geho
gedčUaU fnahaU bplo, abp wesskech lčd kU poZUánj
prawčho Boha a skrše pokánj kU spaerj přčwedlč.
Bhlo geg sioro ch Ua ka;atelUčcč aUeb we ;pou
wědUčci wčdětč, kde š nefmjrm)m Užčtkempracowal,
aU wranrj geho slowa hlUboko srdre lidská proni:
káwala a tak mčlostč Božj wolUřho přjstUpU přťá

prawowala
Powěst o sw. Namendowč doUrsla fe aš k
papežt Řrhoři )(l kterp; geg rokU1230 do Řjma
powolaw, za přjsešUjho přč wssrch faUdech a ža fweho
zpowčdeka Ustanowťl, a abh poněkUd záslnhám geho
fe odměnťl, hodlal mn arcčbčsknpstwj TarragoUskč

pod Zpráde dátč (r. 1238).

NameUd tčto dň:
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stognostč wssj silaU odpjral.
Marne bylobh wssak
grho špččowánj b:)walo, kopbp nebpl do tčškč nr:
moci Upadl; Uačež fwat:) otec ho UenUtil, ale žádal
toliko, aby sám hodnřho mUše pro tUto důstognost
pogmenowal. W podobm)ch přjpadnostech řjkáwal
on: „Dokonalým dUchownjm we w;dwolenčm řádU
b:)ti, grst dosti welčkčxdůstognost.“

Neunawnau pracj a bděnjm pohubilo fe ,;drawj
fwa:čho mUžestak welčce, žr lřkařowř mU radili,

abp opUsiiw ij

do swě wlastč se odebral, k čr:

mnš i papcž, ač nrrad powolil. Barcrlonsstj ij:
tali miláčka fwřho Br frdečnaU radostj, wsslldp UU:
welťkč poctp čťnjce. Qn alc powýssen gfa nad
wsseckUsláwn ;emskau geU pro Boha a pro blčž:

njho swčho žil. Mimo nedčle a swňtkp gjdal grn
gednaU ša den, obětowáwal deUnč mssi swataU, a
celř geho žiwobptj podobalo se takoixka neUstálč mo:

dlitbě.

Sepsal

i mnoho nábošm)ch kněh,

měl

účastenstwj w l;alošerxj řčxdu k wpkaUper ;agat:)ch,
a obzwlásstě na ;práwě Boť;j w zpowědnici ;álešrti
si dáwal, wčda přcdobře, še zde žákladU a pramene
wssj dokonalosti hlrdati slussj.
MUě„ genš po tak mnohá lčta wr wrřegm)ch
záleě;čtostech cjrkrwnjch ftrciwil, a ro;ssafnostj a Uče:

nostj swaU bpl wčxhlasm), nrmohl dlano w fau:
kromnosti žjtč. NokU 1238 nmřel Jordan, wrchnj
špráwce řádu Domčnikánskčho. AUdowč, kteřj k Uo:
wřmU wolenj do Bolony fe bhli frssli, žč:dalč ged:

nompslně NathUda

ša náftUpcr. QU sice fnašně

žádal, aby toho aUťadU sprosstěn bhl: stoge wssak
pod poslUssenstwjm, mnsil rozmilaU famotU opUstiti
a w nowý aUřad se Uwázatč. Napmlmd weda
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zprcin
onoho řádU rUkaU ;kUsscnaU pečlčwě o to
se staral, abh frdre spolUbratrůw fe Uaplnčlo Upřj:

mnan láskaU k BohU a k blčšUij, abh bohabognost
sc roZmahala a prawá wjra wždh wjre se Uprw:
ňowala. Kde Urnj dohljdkP, Urnj řádU; toho mčl
Nahmmtd

šagistč dobraU ZkUsscUost,a protož často

swč klásstrrp ansstěwowal,
pčlUě Ua Uě dohljšel,
UrpřjslUssnostčUaprawowal, a wssUdp otrem a bra:
trem býti fc proka;owal. Gelčkoš ale tUto dústog:
Uost mimo wňli fwaU přigmami a mčlaU swaU
famotU opustčti mnsil, hlrděl úixadU fwěho opět se
fprostčtč,

rož č rokU 1240 Za přjččUaU frsslčho gčž
wčxkn fwčho Uččnil. Qd tš dobh odewl;dat fe šaU:
pan slnžbě blčžUjch, a pixcdewssjm o obrácenj Sa:

raceUů pracowal. Búh pak žchUal takč geho hor:
liwostč a prácč, Urboť mohl r. 1256 wrchnleU
Zpráwrč fwčme ožUámťti, že 10.000 SarareUů křrst
fwat!) přigalo.
KU profpěch:: hlcisáUjslowa Bošjho me,;i Sa:
rarrnp a Zťdp zixjdčlRapmnnd fcmotam w klásste:
řjch sskoly, w nčchš fe gaZPkU arabfkšmU a heďreg:
sičmU Uččlo, Ueboť bpla wčliká gcho přče o to,
aby wždpckp bUl dostatek mUžňw, ktcřjbp gašhkp těmč

ká;atč mohli.
Tak horlil Raymnnd pro slúwU gmčUa Boe
žjho a pro blašenost blišnjch aš do fkonánj. Žádná
práre Uebpla mU těčkei, žcidnč protiwenstwj odporUě,
grU kdhš aUčclU fwěho dogjtč mohl. Nrmlremi
pokora aj Upřjmslá Uábošnost podáwala mU často
whodUč přjleščtosti, wšUesseUš a dňstognč ofobp Ua
gegčch pokleskp a wadh po;ortch Učinitč. Mohl gťm

pak tjm úplUěgiprade

Ua mpsl wložiti, a ztoho
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pro wěc dobraU welčkčho profpěchU Uab:)watč, an o
gegčch pťjzeú a naklonUost nrstoge, žádnými ohlrdh

wášati se Uedáwal.
ZUamrUage, še koner žiwota geho se bljšj,
připrawowal fe ď dwognáfob:laU horlčwostj na wh:
kročenj z tohoto fwěta, často a dlanho w postech a
na modlitbč:ch trwagr.
Zaopatřcn fwátostmč Umje
ragjcjch, odebral sr dne 6. ledUa 1275sdo lepssjho
fwěta, mage sto let wěkU fwčho. MUohš šážrakh,
kterč U geho hrobU fe stalp, pohnnlh papeše Klč:
menta xslll.7 že geg roku 1601 ;a fwatěho pro:
hleisil; Klčxment )(. pak nařjdčl, abh swátek geho
wšdh 23. ledna fe slawčl.

No.ž,gjmčmj.
Sw
w

Napmnnd dalsi welčrena ;prawě Bošj

;powědnčci ;alešetť, neboť má:lč lčdz

hřjchUw

fwých powstati, ;ale;j to nepche na fw. . zpowčdi,
kde stdce k frdri mlnijú
a dUsse mčlosti Bošj
gest otewřesla.

Yle eo o lčdrch řjcč, ktrřj nedbale

žpowčdč fwatě odbýwagj,
howětč mohlč, Uechtjre ran

abh nárUščwostem fwým
dUssj swých fe dochkatč,

aniš še fna hřjchůw fe probratč, abh gen tčlU ho:
wčtč mohlč! Tito dogjsta, nrchtjre Ua prawaU
restU fe dostati, wphledúdďagj křčwč crstp, Ušjwagj
toho, ro BUh nam kU spasenj Ustanowil k swemn
žahnbenj, a mysljce, že podwodcm whlanděne roz:
hressenj gčm profpjwa, Ubjhaǧj w trest wěěnh
„Tak o naš (o kněžjch) fmehssleg člowěk gako
o slUšebnjcjch Kristowhch a o Udělowateljch tagem:

stwjBošch.“ (l Kor 4 1)
„Nadre

měg ž tisie gednoho.

Přjtel wěrm)
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gest lěkařstwj žčwota, a kteřjš sc bogj PáUa,

Uachci:

šegl geg“ (Sčrach 6 6
„Přč mUžč pobo;nem 1Ustawiěně bUd, o Učmž

wjš, žr šachowawa přčkazanj PaUě, a kterhž gestližr
padneš, spolU š teďaU žalost mjti bUde.“ (Zalm

37 15.16.)

Modlčtba.
Boše, genž gsi sw. Ramenda

Za slUžchjka

wzpowědUicč powolatč, a geho přťččněnjm Umoho
hřjssnij Ua cestUpokanj Uwesti raččl: prosimr Tebe,
raččz take nam na gcho mocnaU přjmlUwU pro:
půgčiti tř mčlosič, abhchomč my oprawdowě fe
kcilč a tak do owččncc twých wpwolených

přťgatU

bhtč ZaslaUžčlč. Skrze Jcžjssr Krčsta Pána
Nmen.

Uassrho.

DUeď se takě swčtj: ZasUaner

Pamw Marie; w Yleš.mu

drii sw patr. JaUa; w ije sw p a mUc Cmeremřanp,w Man
ccdonii sw m Parmena; w LaUgru we FraUcii swb Urbam;

w Anti:we w Cghptč sw muč Aďklafe; w AUciťe w Gallacii sw

w Kllmema; w Shrii sw opata Cusebia; we Wdei Frallcowskě
sw BarUarda, tamtčž w NorUUaUdiisw Bannga; we Wlasfjch
sw Martiria, w Tokedo we Spaxtheljch sw b JldesoUsa; sw
pamch a mUc Kortčlře; sw pannd Greqorie; sw Sewerim a
AqUilly maUželů; sw UUlč AUasiasia ď 73 towarhssi
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24. Ziwot fwatého Tnnothea,
biskUpa a mUčedlUjka r. 265.

K Uep;namenčtěgssjm

mUšUm, o Učchš w pjs:

mech fwatých sc dočjtame, naležj bez odporn fw. Tčmo:

thrnď, nero;djlnh sw. Pawla

aposstola towarpš,

wěhlafný pewnaU wěraU a UcUstalaU fUahaU o
čest a sláwU gmřna Božjho.

153
TimothenŽ měl ;a occc pohana, geho matka
ale Ennicr, gakož i baba Loiš bhlp prwe wjrh žču

dowsie,aanad

od fw Pawla na wjru křefťanskan

obraceny gfoU; alefpon wychwaluge aposstol Paně
pewnau a stálan ǧegich wjrn, a Timotheowi gj
Ua pamět Uwádi. (sl. Tim. 1, 5.) Timothenď
narodil se w Bistře w LikaoUii, a anederm
matkh
a bcibp fwčx hUed od dětťUstwj často wpssmech swa:
tr)ch ějtage,
dostč welke šběl,dlostč w nčch Uabyl

Sam

aposstol Pawel

geg Za to chwálj a geg w;bU:

;Uge, bh qrdUal podle grgčch obsahll: „HUed od
dětinstwj fwata pjfma šnaš, ktcra; mohau tcbc Uae
Učťti (maUdrostč a westi) kfpafenj, fkr;e wjrn, kte:

rái gest w Kristll Zršjssť.“ (sl. 3, 15.)
rokU 51 Uminil si aposscol Pawrl

Qkolo

osadh kresianskě,

femotam po kraqjch qalo;cnč!, ansstjwčti,
a dle
porřebp :.prawčti
Barnabaš,
bx)wal:) Zeho Ua
ansstjch a cestach towachš oddělil fr od Uěho, a
Pawcl magc Uynj toliko SilU prč fobě, ;adal mjtť
grsscě gedUoho prúwodce a fpolnpomocnjka. Přčgda
do Listch, slpssel tam mUoho dobreho o Timotheowi,
„a kterj byli w Bčstre a w ZkoUič bratři,“ prawj
fw Bnkaš „Zemu fwědectwj dolxrčxwydawali;“

(Skm 2lp.162.)obljbťw

geg fobě š febaUho

u;jtčUstanowil. Timothellš nebpl tenkrč:tc obřešán,
proto šc obřj;ky proti wůli otrowh státč fe Uefmělp.

Wida Pawcl, šebp to Timotheowi překášrti mohlo
w prarech Aposstolstych, gesstobp občxc;aU Uegfa,
ani do sskol ščdowskx)chpřjstUpU Ucměl obre; al geg

Qd te doby stali fe Pawel a Tťmothan drUhp Ue:
ro;lněitelm)mi; Timochenš ctil sw. Pawla co otce
a slnšebnjka Krčstowa, gfa ho wc wssrm poslnssen:
7:exexc
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Pawel pak milowal Tčmothea ro wlastUjho fPUa,
še wssjm fe Um přátelfkp fwěřčw. Protoš takč
Pawel o Uěm k Fčlčppensk:)m pjsse: „šc Urmá žá:
dnčho tak gedUompslUčho.“(2, 2.) S Ujm pro:
chášcl Uhnj mnohč žemě, š Ujm rokU 52. přčstál
k Maredonči, kázal EwaUgelinm wr Fčlippč, w
Týeďfaloltice a w Beroei, kde stjhčm gfa od šidůw
Timothca a SčlP zaUechaw, fám přeď AthčnP do
KorčUthU ssel a tam Ua nčxčekal. (Sknt. Aposst.

18,)

Timothcl:š pob:ǧl U Pawla

w KoriUtě po

Uěkterý čaš, pak š Ujm pUtowal do Efosn, odkndš
ď Erastrm Ua gcho rozka; do Macedonče fe odebral
šbjrat almUšny pro chUdč křesťanh Jer::falřmskč.

Po

whkanUčxm pofrlstwj anrátil

fcxTimotheUš

opět do Efer, kde Ua Učg Pawcl čekal, Uačeš od
Uěho šaš kU Korintským byl poslán, ab:ǧ wl;nčklě
taln Urpořádkh porownal a U wjře gich posilnil.

Pawel poslal po UěmKorčntsk!)mperj

swůg list,

w Uěmž frdečně Tčmothra Korčntskx)m poraUčj a
gčch profj, aťxyo něg pčči měli a gjm pro mladost

Urpohrdali, an „tak gako on (Pawrl)

djlo Bošj

dělá.“ (l. Kor. 16, 10.)
TčmotheUŽ w:ǧkcsnaw
co Ueplčpe úkol swůg, do Efefn fe anrátčl,
a od
tč dobp zdá fe, še milčho fwčho mčstra erpnstil
wjre,

ale wssUdP mU bpl po k)oknřgak w slastč tak

č we strastč. Gčsto gcst, šr w ijčx
bhl š Pa:
wlem pone:ǧprwč!w zagctj dršán, Urboťpo;drangc
i Thimothenš Fčlřmona w listn, gegš Pawel wě:
šeň FilčmoUowi psal. Pawel po dwaU lrtech wa:
šeb fprostťm), wracrl fe prochá;egr Umol,xá mjsta,
w Učchš wjra Krčstowa fe bUla Ugala, opět Ua
w!)chod, a tU fe podobá, še Tinwthra ;a biskUpa a
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zpráwre ;Uamenčtčxhoměsta Efer

Ustanowčl, wida,

že oU me;č Umohx)mč důstognostč

tč Uehhodltčgssj

gest. Qd tč dobh tratj se wssechUy z pjfma swa:
těho w;atě siopP o weřegnčm žťwobhtj a púfobenj
swatčho Tčmochea; leč Uadjti fe l;e, ie wěrUě se
dršel Učenj a přjkladU mčsřra sdďěho, sw. Pawla,
od Uěhož wšdy Uchwýš chwáleU bhl. (Filip. 2, 22.)
Sem do Efesil pfal takč! Pawel Tčmotheowč sUad

. žMacedoUťe, Uapoijage ho, aďp blndUčmUUčer
wstřjr whchášel, (l. Tim. 1.) a se staral, aby
předr wssemč wčcxmččtUěUpbýwaly (k BohU) prošbh,
modlčtťch, šádostč a djkči ččUěUj (; pťigachch dobro:
din)
;a wsseckh lidč: l;c: králr, č d;exwssecky, kteřjš
gsaU w anixadech wpsokx)ch posiawem“, abpchom po:
kogxch a tčch:) žiwot wedli, we wssj pobošxwstč a

ččstotě; (Tamtčš 2, 12.)

aby mUši fe ondlťli na

wsselikčltl mjstčx,poždwčhngjcr

čist:)ch rnkaU brž hUč:

wU a fwárU, takš takč išeny,

abh sc oděwem slU:

ssm)m c? sthdlčwostj a cš střjdnwstj o;dobowaly . . . .
gak sr slUssj ženciln, ktcrč!š doka;xlgj Ua fobě pobož:

Uost fkr;e dobrč skntkp (tamtčxš 2, 8u10).
Pjsse
UUl dcilr, abh bhl opatrm) pixi UstanwowáUj Uo:
w:)ch knčšj a služrbnjkň rjrkwe (Tamtčš Z,) abp
Uěil, lakomstwj fe chowati, protoše lakomstwj kořeU
wssech ;lých wěrj

gest, a abh bohatých k sstědrosti

a k dobr:)m stntkňm Uapomjnal.

r

Kdyš pak sw. Pawcl po drlchč w ijě

U

wčj;er bPl, poslal Tčmotheowč swčxnm Uchmčlrǧssj:
Um sPUU (U wjře) (ll. Tťm. 2, 2) drUha) lčst,
geUš krátre pixed gcho UnUlčerm pfáU, tak srdečnml
prostotaU a Učxšnostj wPUčká, šc wssjm práwrm Za
posle!xUjwňlč Pawlown fe powašowatč nxňže. Zwr
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tU fw. quxdel wedlč gčm)ch Uapomenntj Tťmochea,
aby do ija
pixčssel, še si ho šč:dá wťdčxti, aby

radostj bhl Uaplněn. (ll.

Tirn. 1, 4.)

MošUč:,

žc Tťmochrnš, geštš sl;e ď mistrem fwým fe ro;laUe

čil, stntrčnč do ija

fe Ua restu wydal, aby mi:

lčho fwčxho mťstra Umjratť widěl.

Minj:li

se pod

andělrm osady Efrskě, grgš fw. JaU Ewangrlista

w ;gewenj fwěm (2, 1u6.)

kárá fw. TimotheUď;

tedp podobá fe, že on fnad po fmrti fw. Pawla
trochn od horlčwosti a bedlťwostč fwř UpUstil. Llle
bUid tomU gak bclid, gisto gest, šr takč Tčmothenš

Ucisilnan fmrtj klesl, šr ro;njren gsa ohněm wraUej
láfkp, odewšdal fe pro Krťsta xa oběť ččstaU. Nex
boť když Efešsstj fwětili slawnost Dčcmh, grgj fochU
weřcgně Uosire, chtčl gr Tťmothellš od gcgich po:
wěr odwrátčti awjřo křestanskěUaučitť. Qni wssak
domluwaU gcho popn;cni kPgmi Ua nčxg tak dlaUho
dorášeli, aš polomrtew lešcti .;ústal. KixefťaUěpřj:
padem tjm welmi zarmaUreUč, odneslč geg Ua bež:
peěnč misto, kdež br;h ducha whpustil. Tělo geho

pochowali l. P. 97 Ua gednoln pahorkU bljž Efer,
odkudž pak r. 337 do Cařihradn přenesseno bPlo.

Ro;gimč:nj.
Napomenntj bisknpa Efeskčxť,xo
(dew.
2) aby
fe anrč:til k prwnj láfre, pokáUj činil, gestli Uechce,
abp fchnem geho šmjsta hnnto lqulo, takě Uciď fr
tx)ká; Ueboť Z toho widěti,

gak welčká xǧrstpotřeba,

abpchom whtrwali w pokáUj a w horliwosič. Gsmxť
mnošj, kteixiž horliwč rUkU swaU na pth pološťlč,
horlčwč a takě profpěssně po stčšre kU rtnosti krá:
ěelie pošdčgť wssak obrátčwsse f,e w

horliwosič

a
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bedliwosti Ustcili, a tak we welčč Uebe;pečenstwj Upa:
dli. Kdo Uechre lepssjm bhtč, giš fe pohorssil, a
protoš tč gedinč dokonalj bndaxl, kteřj erchabUgj,
a kteřjš Urpřestč:wagj po dokanlostť taUšici. Wťšme
horliwost fwatých, Uwašme pokog a sladkosti, kterč

HofpodiU w frdce slUšeijků fwých wlčwá, a patřme
Ua odměUU, kteraU Ucim, gestli w slUšbě geho wh:

trwcime, ;asljbčl. Zagistč pak ochabUgjrj fjla fe
šotawi, chladUaUrj lciska fe rošthj a UeUstaUe, kdhš
wolati bUdeme k NěmU, dod Učhož wssecko dobrč
pochášl.

„Steška fprawedliwx)ch gesi gako fwětlo gafnř,
ktrrřž fe rožmčcha a fwjtj, aš fe Ukáše prawh den.“

(Přjsl. 4, 18.)
„Tť,

geUš očrkňwagj Ua Hofpodina,

Uabh:

wagj Uowč! silp; w;Ucissegj fe pčxřjm gako orlire;
běšj a wssak UeUmdlěwagj; chodj a UeUstciwagj.“

(Jfai. 40, 31.)
che;

„Kdo gest fprawedlčw!), ofprawedlllťš gesstč
a fwath pofwětčš fe gesstě wjre.“ (Nposst.

22,

1l.

xx

„Kdo fetrwč: aš do konce, fpafen bUde.“ (Mat.

l(), 22.

Modlitba.
Boše milostčwh, geUš si Uáš ; erpstťhlč fwč!
milostť kU wěčUč blašerstč powolatť rčlěřl: prosime
Trbe, potlač w Uč:ď wsseckUliknawost a malátnost,
a ro;něť w Uáď oheň prawč horlťwostč, abychom
gako fw. TimocheUš wssj silaU Tobě slaUšilť, Tebc
Uade wsseckoa pro Tebe ť bližUjho fwčho milowali,
skrze Ješjsse Krťsta. Amcn.

158
Dneď se take swčtx: W NUtiochiisw ťxm Babhla

w Nowe

Cesarii sw m Mardonia Mnstix Eugenia a Metisla; w Klerr
moUtUFrancanzskem sw b Artemix; w Syrii sw anst Maceu
doUia; w Llngťickusw opatň Kadoka

FoligUi Wlaské sw b

Felieiana; tamtež w BoUoUřisw.bbŽamasa;

sw Bertrerm opata

25. Žčwotfw.pJerntixm a Mašimina,
ňmčedrnjrů r. ZešZ.

stař JUliáU, kdpš bpl od wjry křrsťanskč!od:
padl, a k modloslUšchostč opčt se obrátčl: o Učc

che Ueusilowal, neš aby klefagjcjmxl pohanstwx:po:
mohl, wjrp pak křesianskčxpotlačťl a gč wphladil.
Zpčlfob, gjmž toho dofjcč fe fnašil, bhl arcč dorela
ro;djlm) od onoho prwnjch Uepřátel wirp prawč!;
Ueboť stawěl sc ZewUčx b:)tč dobrotčw:)m,

mjrm)m

a fprawedliwým, kašdého při wy;Uáwčmj swř wjry
Urchciwage, nčemřně alr mnoh:)mi obxnhslh a někdy
č tělesm)m trestrm lid od Krista odwrstč Usilowal
Mešť nmoh:)mi gim)mč prostřcdkh, gťch; k tomU
koncča cjlč Ušjwal byl take ten, žr wssrckp stUdnčcr
modlarsk:)mč obětmi Uaka.;ťl aby wssčcknč pčgjre z
Učch wody takč pohanskč ohawnostč účastnč bpli;
pak takč! což fe kolč potraw w krč:mjch a na trhU

prodáwalo,
maso,

tjmž ;půfobrm porussčl, ká;aw chlrbp,

;elčnh, owore

č gčne wčxcč,k gjdlU slaUšjrj,

pohanskpm šprobem ;ehnanaU wodau fkropčtč Kře:
stane rmautilť fc a narjkalč nad brprawjm tjmto,
wssemo;nčx takowpch pokrmU sr warxlgjce kdyš alc
giných mjtč Uemohlč, pošjwalč i porussem)ch podlč!

ro;ka;n fw Pawla:

„Coš fe kolč w gatce prodá:

wa, Uic se Ucwyptawagjce, ge;te wsseckobr; rošdle. “

sl Kor 10 25.)

Dwa žnamenitj mUžčJllwrnx
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tčUUš a Ma„rčmiamlď, sttnjkowř těsesnč stráše cj:
sařskč, přč gedUč hostčně na bežpráwj to sobě stčžo:

wali,

obracngjrc Uato slowa oněch .třj mládrnců

w ohniwč prcč: „thalď
Ucpřeitel Uassčch, a

Uáď, o Bošr, w rUce

králč UesprawrdliwřmU

a Uch:

horssjmrl Ua ;emč.“ (Dan. Z. 32.) Ktrráito slo:
wa grdrn ze fpothodoijkú
cjfařčo;námil. JUliáU
gich hned powolatč dal, tášagc fe gich, co o Uěm

při stolowámj bpli mlnwili. TaUto otá;kan pow;bU:
žrni donmjwali fr mjti přjčťmt, fwobodUě cjsařč
o;Uámčti, ro Ua stdri magj. J odpowěděli: „Mh
gfanrr w křrfťanskřm Uábošrnstwj whchowmti a
;wrdrni, a poslallchaǧjre chwalitebm)ch Uařj;ch a
práw od KoUstaUtan a fyUňw geho whdmchch, Ur:
můžemc lrč sprawedlťwč fobč nařjkatč, widaUrc, aUP
wssrckh pokrmp a nčlpoge a pohaUskhmi občxtmť fr
porUssUgj a posskwrňUgj. A protoš i doma šalo:
wali gfmr š plcičem, čUhUi před tebaU Ua to Uam
řjkámr: ančš gest ro giUčho kromě toho, grsstoby:
chom fobč do tebe a do twčxho panowánj stčšowatč
mělť. To Uslhssewrjfař hned dobrotiwost a mťlost

w přjonst a Ukrntnost proměnil. Nrbo Uařjdťl th
fwatř mnšc UkrUtUě trápťti aš ge č Ufmrtil; aUeb
raděgč z bdečxho žťwota wytrhl a k wěčnš sláwš

dopomohl, dne 25. ledna rokU 363.

RozgjmáUj.
Kčš bh fr těmro swatým mnčxedlnjkňm podo:
bali

wssickni kixrsianč č ša nassich kdhš časiiw fc gťm

w ;apowě;rm) den masitč pokrmh předkládagj! Ale
bohnžcl, abh UeUrašili prostopássUčxho hostitrle, a od
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gixchch spolllhodowňjkúw, geUš takč pohrdagj wefske:
rým katolickým řádem, wysmáni Uebhlř, mUo;j fe Ua

to odwašUgj, raděgi přčká;anj fwatč erkwe přestan:
pitč. Mp pak, gakošto wěrnj prowč fwatř matkp
fwe erkwe, chedrqmr Uikde ke stoln, kde:; wjme,
že fe U Uěho katolčckeho řadn Ueachowawa

gfme ale erědomkp
od Uěho wstaňme,

gestlčše

přifedli k Uěmu, erhrošeně

a dokažme skntkcm, šeť Uc“UUwjre

;áležj Ua fwatč erkwť, Urž Ua prostopássUčm ho:
stiteli a Ua pokrmech getw. Wšdpť prawj Krčstuš:
„Kdoš erkwe UeposlaUchčx,bUdiš tobě gako pohan

a pllblčkán.“ (Mat.

18, 17.)

Nercčš ě.ádm): „pokrm gako pokrm, wsseckogr

dar Bo;j.“ Giš w ragi HofpodčUperij

člowěkU,

pixika;al řka: Ze drewa wedčUj dobreho a šleho ať
Uegjš: Ueďo ktery by den koli ; Ueho qedl fmrtj

Umřeš“ (1 Mog; 2 15m17) Qwocetchoš

dřewa famo feban Uebplo ;le, anoť wsse, roš Bůb
stwořil, dobr“e gest a před.ceť UččUilHofpodiU

ro;djl

me;č pokrmem; a še prwnj člowčxktčhoš ro;dle Ue:
šachowal, ;hřessčltak welire. Podobně šadUh pokrm,

ktrrpž fwata erkew w gisty deU ;apowjda, fam
febaU nch ;lp owssem: ale Ueachowanj cjrkeijho
ro,;kaZU proto gest hrjchem welťkým, proto;c z frdce
dleho pochllxl

Modlčtba.
Boše, kter:)ž qsi prthjho

člowěka ; rage wy:

hUal, šenešachowal Ustanercho
postnjho:

od Tebr přčka;an

posilUiš Uaš milostj fwaU, ab:ǧchom dlex

přjkladn fwatčxhoaneUtan

a Mariman

;enčho pokrmU fe ;dršowalč,

;apowě:

wesskrrá pixiká;an
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wěrUě a be;e wssj bá;ně lťdU šachowáwalč, a šlďlássi
zachowámjm fwatčho postu do Uebrskěho ráge Uweá
denč bx)tč zaslaUšilč. Skrze Ježjsse Krčsta Pána
Uasseho. Nmen.

Qbráconj fwatého Pawla.
Sw. Pawrl, dřjwe Šawel UašwaUh, pochá;el
z pokolenj BeramčUowa. Geho oter bpdlel w hla:
wnjm městč Cčlťcčr, TharfUď gmenowančm a Uá:
sledowně bhl měssťaUcm řjmským. Gamalčel, Uččtel
gak Uěenostj tak č fslechetnostj slowútný, wychowal
geg w Jerqulčmě,
a k wP;UáUj čťlťsskolc farčfrpskě
grg wedl. Sawel bPl ščdem ď tělem a ď dUssj, a

protoš UabošeUstwjfwřmn frdeěnč oddaU, úhlaijm
Uepťjtelem kreplaUU bPl.

ŠtěpáUa kamerwalč,

Giš

tenkrate kdp; fwat

bPl Šawel prjtomeU, opa:

trUgc ssatp oUěch, kterj geg kamrnowalč, a protož,
gak fw. YUgUstčUprawi, w kamenowánj oUom č
fám úěasten bhl. Tentx)š fw. otec fe domýsslj,i še
Pawlowo obrárem“ stalo fe skrze modlčtťm fw. Stč:
páma a doklcwci,d žebp cjrkew Učkdh UebPla Pawla
měla, kdhbp fe Stěpan Uebhl modlťl

Toho čan

powstalo welikc pronasledowáUj

křesiaUů w JerUfalemě a Šawel
hUbil gr wssemožně QU gjmal
wrhal do šalářú, bčl ge metlami
kamč nUtčl, abp fe Krčstu raUhali.

Uad gčUe horlčw
gr po domech,
a dčwnýmč mU:
Nemage Ua tom

dosti, wpmohl

si od kUěžj a biskUpů ščdowských lčsth,
abp wssecky žčdp w DamasskU, Krista wy;Uáwagjej,

gatč a fwá;aUč do Jerufalčmaeknǧpotrestánj pohnati
mohl.

Teeč marUá gfaU přrdfrwzetj lčdská.

Mo:
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dlčtba fwat. Stěpána a ostatnjch křefťanů pronikla
Uebefa, a Bůh Uložil, Ua Šawlowč fwč smilowánj

a fwaU fhoijagjrnost

Ukázatč. Q polednňch, an

fe k DamasskU bljščl, hle, obkljčila geg UagrdnaU
fwčtlost, nad siUnce gqsněgssj. rJ padUa k ;emi,

Usihsselhlaď ixkach: „Sawle, Sawle, proč mi fe
protiwjš? J ixe(l: „J kdogsi Pcme?“ A Pán řekl:
„Gá gfem Ježjš, gemU.šty sc protčwjš. Těško gest
tobě proti ostUU fe ;pččowati.“ Mjrxťč toto pokárán.j,

spocho š intřnj

mčlostj, progelo SawlowU dUssi,

hněw gšho obrátčl se w tčchost, geho farizchská hr:
dost ZmčUila fe w pokorn a on stal fe nowým člo:

wěkeme Třefa fe ;wolal: „Pane, ro chreš, abPch
činil?“ A Pán wčlel mU, abp wstaUa ssel do
mčsta, tam še gisth slnha Pčmč Uančj grg, robh čč:
nčti měl. A Šawel wstana otewřel očč, ale ne:
widčl Ueb bPl oslrpl, a mUsil do Damassťxt wrdcn
býtč,

kde U gakčšl,wšJůdh

aUč erida

them

bPl,

po třč dnč

ani negeda an Urpigc ani erčda,

robh š Ujm Bůh Učiniti mjnil.
W DamasikU delel geden š nčednjkú Páně,
gmřnem Llnančáš, člowěkfwatý a bohabogný. rTost:
žgewil fe Pán, a welel, abh gda hledal Spawla,
an fr modlj w domě Zůdowě. Gmčna Sawel
žhro;il fe Llnaniáš, wěda gakč on protiwenstwj a

žlč waoleným Páně bpl ;působil, a proč do Da:
masskUpixissel. Hospodin ale opětowaw ro;ka; swůg
řekl: „Gdi, neboť on gest má Uádoba whwolench
abh Uosil gmčno mč před pohanp i králi před fpnp
Jfraelskhmi.
Gáť Zagistč tUkarščgemU, kterak oU
Umoho mUsi trpěti pro gmčno mčš.“ Tč dobP mčl

takč Sawel widěnj, i widěl mUžr, Ananiásse gměnem,
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aU gde k UěmU a w; klada

prohljdl.

Ua Učg rUre, abp zaď

Llnančaš prčssel tedp kŠawloxUč a wlo:

ščw rUceUa Uěg,rekl: „Šawlr,

bratrr, Pan Je;jš,

kterh fe Uka;al tobě Ua crstčx,poslal mnr abpsi ;rak
přčgal, a Uaplněxt bhl DUchem swat:)m.“ A hUed
fpadlh ď očj geho gako lUpčnh, a oU prohlědl po:
gednaU a wstaw pokižtěn gest. Y přčgaw pokrmU
posilnčl se. J zůstal Sawel ď Učcdlnjkp, kterjš kchlč
w DamasskU, za Uěkolčk dnj.
N hned we sskolách

ká;al Jršjsse, prawě, še oU gest Shn Bošj.
wčlč se Uáramně

J dč:

wssčcknč, kteřj grg slhsselť, a pra:

wčlč: „Zdalťž thto Ucnj, genš hUbčl w Jcr:lsalčmě
th, kteixj w„;ýwglč gmčno Jršjsse?“

A tak řjženjxn

Bošjm stal se Sawrl, bpw drnhdp Utrhaěem gměUa
Krčstowa a Uepřjtrlem geho wp;anačň, horlčwl)m
Llposstolem a UephlawUěgssjm Uástrogem, str;e Uěhoš
Bůh gmčno fwč po swčtě kU fpaser lčdslčme ro;:
hlassowal.

RozgjmáUj
Q newpwa;čtellch pramcUr fmilowan

šjho! Ephle Sawel

Bo:

protčijk KristUw, Ueprjtel

křesťaUůw, Uale;l mčlost pird twařj Božj! YU w
hrdostč fari;rhskč wychowáU bpl, bplo mU tčško, po:
tlaččtč Uenáwčstč w srdci fwrm; ale kdpš ho mčlost

Bošj hledala, a grho fe dotekla: otewrcl gj frdre,
a ptal fe PaUa, rka: „PaUr, co chreš, abp Učie
Učl?“ A dowěděw fe čeho Pan od Učho šádá, Ue:
protčwčl sr, ale Uččnčl, gak mU bylo rožkážáno, a
ď propůgčenaU sobě milostj horlčwě pracowal o
fpachj fwčm č o fpastUj blčšUjho. Kdo medle z
Učlš, bhť č febe wětssjm hřjssUjkem bpl, pohledUa Ua
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Šawla,

zanatč bUde nad milostdenstwjm Božjm?

Cbreš:lč wssak mčlofrdenstwj Božjho dofabnaUti gako
Šawel neodpjreh mn, kopš fe ti občtUge Ančš čj:
kep, že mčlostť Božj

Ušťnaxttexláš, že Pán k tobě tak

Uťkdýnewola, gako k Sawlowť wolal; bedlčwě po:
zorng tolčko wssecko hnntj stdre fwčho, a t Ua to
pťlnť hled, ro se wUkol tebe děge: a poznaš, žeť i
tebe kolčkrat hledala milost Božj, žrď gj ale od:
pjral. Radost č žalost, zdrawj č Ucmorč, blašerst
i protčwenstwj, gťUč přjhodp a nehodp, genž tebe
anebo blč;njho potkawagj: tpť gsaU fame prostředkh,

gčmi; k tobě wola Pan Je;jš:

Šawle,

Šawle,

ro se xUčprotťwjš?“ Nle tp se Ueptaš: „Kdo gsi,
PaUe? Co chreš, abpch Uččnčl? Proto grst mnoho

zatwr;elhch ŠawlU meši Uami, obrareněho Pawla
málo kde nacha;jme. Co řekl Pan Ježjš o Je:
rUfalemU, platj o přenmohých křefťaUech po dUessnj

den .Zwolaltě Pan Ješjš, řka: „JerUfaleme, Je:
rUsaleme, kterh; onrdUgeš prorokp, a kamemlgeš
th, genž k tobč poslan gsaU: kolčkrat gsem chtěl
fhroma;diti spnp twč, gako slepčcefhroanšdUge kU:
řatka swa pod krjdlp: a Urchtěl gsi Nh ;anechať

fe dUm waš pUsth.“ (Mat 23 37 38)

„Yp

stogjm U dweřj, prawj Pan Je;jš na ginem mjstě
a tlUkU: gestlť;e bh kdo Uslpsselhlasš ng,
a otewřel
dwšře wegdUť k němU, a bUdU š Ujm wečeřrti,

a oU ďe nmau.“

(dew.

3, 20.)

Gestliše dneš

tedp Uslyssjnǧe hlaď Pčmě, Uechtěgme zatwrdťtč frdcj

fwhch.“ (Zalm 94.)

Modlitba.
Q Bože! pramene wssechmilostj, Spasitelč
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Uciš, chfU Krčste, rač, prosime, laskawč Ua Uáď
popatřčtč,

a poněwadž

beš tebe k tobě přčgjtč Ue:

můžem:: mčlosti fwě nám neodgjmep, ale gako gsi
swatěho Pawla fám na wer obrátčl, obrať č Uáď
kprawčmU a horliwěmll pokánj, abpchom w tw:)ch
neskoUčeUých záslnhách č odesstěUj

dofáhlč č wěčnčho

blahoslaweUstwi aUčasiUi bplč. Amen
Dneo se takč swčtj: W DamasskU sw Ut Ančmiaffe;

Schtbii sw
Brittaniosxa; w KlermontU Francauskem sw. b
Brojekta; w bArrasU tamtéž sw. op Porppona; sw m Donata,
Sabina a N aba; w Tbebaiš w ngpte sw opata Llpollose; na
Eufratč w
acedonii sw. opata PUblia

26. Ziwot fwatébo Polhkarpa,
bisknpa a mučedlnjka. (N. 166.)

Smprrxa,

grdno z nehsiarssjch a Uepslawněg:

ssjch mčsi menssj Wsie, gčž w pradáwně

tčla se Ua wer

době obrá:

křesťanskaU. Sw. Pawel

a Jan

bplč prwnj zwěstowatrle Učenj fpasiredlneho w mčstě
tom, od nčchž gak fe zda, Uehprw BUkolUš pak
ale fw Polpkarpclď za biskUpa w měsiě tom Ustano:
wenč bhlť
Polpkarp w mladčckčxmwěkU asi okolo r. 80
po KrčsiU přčgal wer Krčstown, w Ujž od aposstolů
wpnčeU bpl. S Učmi a š ginsǧmč, kteřjž Pána
ofobně bhlť znalč, obcowal důwěrně, ;wlássť ale
fwath Jan to bhl, mčlciěekPáně, k Uěmuž Poly:
karp frdečUaU Upřjmnostj fe lUUl. Swěděj o Uěm

fw. JreneUš, gakož čteme U EUsčbča w cjrkeij
hčsiorči (knize 5, kap. 20.) „MohU č mjsto Udatť,
Ua kterěmž Polykarp fedě nčjwal, geho chůzť, celh
žiwota způfob, postawU i řrč, gakaU k lťdU mlij:
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wal, a cokolč o fwěm dúwěrnčm obcowánj ď Ja:
nexn, a š gilchxni, ktečxjPcina widěli, o rozprč:w:
kách gegčch, o wssrch grgich Pcina fe týkagjcjch wý:

powčdech whprawow.iwal.

Takř o šá;rarjch a Učch

grho, gakoš toho doslechl od tťch, kteřj slowo žiwota
fpatřowali, chmže úplnč způfobem pierdnč:ssrl, we

wssrm še swatým ijmem

se frownáwage.“

Ze

Polpkarp bčskUpskaUstolici, na njš od fw. Jana
aposstota bhl dofažen, fwatě a ď maUdraU horliwostj
fprawowal, sám KrčstUď Pán fwčdectwj wpdciwá,

gestliše slowa wr šgrwenj fw Jana, gak waec fe
za prade ma, Ua Polpkarpa fc w;tahUgj „AU:
dčlUSmprnr!xste cjrkwepčš“ welerťstnš: „Totě
prawj prwnj a poslcdnj, ktrrp; bpl xnrtew a šiw
grst: ij
o saUšrnj a chUdobčtwř, ale bohach
gsi (we rtnostrch); pomlanagj
trbe ti, ktrřjž fe
prawj býti žňxp, a Uegfan, ale gfaU Zbčixsatanwa
Nrbog fe nir těch Uxčrj, kterr; trpětč maš.
Ah
Uwršeť dabel Učkterč ž waš do šalaře, abhste pokU:
ssjUibpli, a bndetc mjti faUžon ;a drsrt dnj BUdťž
wčrm) aš do fmrti a dáUa budr toďě kornna ši:

wota.“ (2, 8u10.)
Protoš pošjwal takč! Polpkarp U wssrch lčdj
Uchwětssj wúšnosti a bpl přrdnjm bčskxlpem w Asii.

Sčxm fw. JgUacčUš nšěl š toho nemalml radost,

kdpš Ua fwč rrstě do ija
wr Smprně fe několik
dnj pošdršeti, a š PolPkarpem fegjti fr xnohl. Qd:
chci,;cge pornčil pč!čliwč gcho láscr ofadU fwaU we
zwlcisstsljm listn zTroadP xUUposiančm, prose, abp
wssrch Uapoijal,
ťP fpafeni bpli, abp ďe wssj tč:
lesUaU a dUssrwnj snašnostj úi.ad swúg zastciwal a
we wssrm bpl opatrný gako had, a brze lsti gako
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holnbice Okolo r 160 putowal Polhkarp, co cti:
hodný starec, do Řjma k papeži Anicetowč, abp
Učktrre otaxkh, žwlassť stranh dne wclkonoěnjho w
potaš fe w;aly a porownalh
Nčkolč UčelUanti
swe Urdossel měl tjm wětssj potčssenj z toho, že se
mU posstěstčlo, některř krefťany zcestným Učenjm

Marcčona a Balentťna fwrdrnč, do lůna prawe
cjrkwe přiwčstč. Bpl Polpkarp wúber welmi opa:
trný a br; přjčťnp ď odpadljkp obrowati nrchtěl;
kdykolč pr:) o šccstnčm gegčch Učenj mlUwčtč siýchal,

zacpáwal

si Ussč, wšdhchage: „Bože dobm), gakých

časii dalš mč fe doékatč, že takow!)ch řečj poslaU:

chati mam“
(MEU špišt. čťů ťe10:x) Po 70 let
šprawowal Polpkarp cjrkew Smprnenskalx, gfa mi:
lowan

Uepwpš od křefťaUů a wyfoce wcišeU od po:

hanů, práwě kdpš fobě cjsař Marck YUrcl přigmjm
silofof, předsew;al křrsťanh whhladťtč, ktrre za Uešna:
bohh, lidogrdp a nesthdate fmčlnjkh mage, bUd k
pohanstwU přiwčstč aneb fmrtj trestatč přčkažal
MUon gčž padli ša obět nefmhslnč tčxto šUřčwostč
cjsařowh, zwlcisstě pak cjrkew Smyrnenskci pťjfnosti
geho ,;č:konů w ncpwětssj mjie šakUsila; poUěwadž

ale přemošena býtť nemohla,
zběř, abp bčskUp Polhkarp
k rožfápcinj dč:n kchl.

ša“oala krwožjšnčwei

pixčweden a dčwř žwěři

Uslhssew Polhkarp, še pochlebnjci cjfaťowp o
geho be;hrdlj stonn ač smrtč fe Uebč:t, prošbám přátel
fwých pťedre powolťl, a bljš Smhrnp na gakčxmsi
statkn fe Ukrpl. Tam ď malým počtem fwých wčr:
ných přebýwagc, we dne č w Uorč na modlčtbcich
trwal, a rjrkwi pokoge od Boha žádal. TU gednč
Uocč, tři dnč před fwým šagetjm, měl srn, že pod:
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hlainčka grho ohnčm fe šňala a pogedUaUšhořela.
J pťedpowjdal ,štoho swým milým, že ohUčm Upálen
bUde. Gčž mU bpli whslanrowě rjfařowč Ua stopě, an
přemožen hořem fwých přátel Ua gťnčxmmjstě ochraUp
hledal. QUiUo pak přissedssea geho UeUale;sse, galč
dwa otrokp, z Uichž gedeU mUkami doUUreU geho

útočisstě wmradil.

Wida Polpkarp,

že prozrazen

gest, ač kútěkU dosti časU měl, fám gimaěům fwým

fe wpdal řka: „Staň

se wúle Božj!“ Oni pak

widaUce welebUčho starce: aU pixed Učmi stogj we
wssj fwě dústognostč, diwili fe, a Uěkteixj z Učchpra:

wili: „Zda toho chwátáUj bplo potixeťxj,abp gat bpl
stařeček takowýto.“
Polpkarp ká;al zagimače fwč
pokrmem a Uápogrm wpěastowati, prosis, abp gen
gednn hodčnkU popřcili, bp fe dlr ljbostč a z wňle po:

modliti mohl. dež mU w tom powolili, UaplUěn
gest milostj Bošj, a tak horlčwě fe modlil, že ti,
kdož geg fe modliti slpsseli, welmi fe dčwili, a mUozj
toho želeli, že Ua tak zbožneho stařečka bPlč whsslť.
Po wpkonane modlitbč, we kterčš Ua wsseclh
zpomUěl š Uimi;to fe bpl kdy fessel pofadilč ho Ua

osla a do města wedli Na cestě wpgeli mU wstijr
Herodrš, faUdre a otec geho Nikrtaš a wžawsse
geg do fwčho wožU lahodUpmi slowp přemlanalč,
abp modlam obětowal Polpkarp mlče poslaUchal
řečč gegich deš pak pořcid držegi Ua Uěg dotj:
rali,

odpowěděl:

„K čemU mně rct.ldjte,j Učkdp Ue:

Uččnjm“ WidaUce oni wsseckUprari marUaU, ha:
UebUPm nasiljm ; wožU geg whstrčili, že si UohU
poranil
QU pak gako bh fe Uir Uebylo stalo,
wesele

še

strašj

pixjmo k Uxěstxc kračel

wedrn gest do NmsithearrU čilč diwadla

kde hUed

okraUhlěho,
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kam se lid k weřrgm)m hram fcha;jwal. de;

tam

wchazel, gest slPssan ď hUrp hlaZ, mUohým srožu:

mitrdlm), ktrrp mn prawčl: „Bnd silnp a ;mUž
fe, Polpkarpe!“ Gak mile se rožneslo, že Polhkarp
gat gest, powstal UaramUh hlUk mešč lidem, ktrrp
se baUřčl. Satldce powolaw ctihodUeho kmrta, Ua:
pomjslal geq, abp ssrtře ssedčn sdm)cld bohllm čest
wzdal a KristU se raUhal, stčťmgergemU, že gcg pro:

pllstj.

Polpkarp odpowědčl: „Srst a ofmdesáte let

gemU slaUšjm, a Učkdp w nččrm žčdeř křiwdy se
mť nrstalo, i ktcrakš trdp králč swřmU, genž mne

kaaUptl raUhati sr mohll?“ SaUdre řekl: „Mam
ljtan šwěr pohotowě, pred Uj tcbe Uwrrč rožkáši,
gestli fobě gčUak w čaš Uenfmhfljš “ Polhkarp od:
powěděl: „Ro;kaš gi prčwrstč Gčc se Ua tom pcwně
Ustanwil,
aťxpch od lrpssjho k horssjmll Uigak fe

Uellchplowal“ Genm ;aš řckl wladar: „Skrotjm
tlxbe ohněm, pakli dťwoke ,;wěři fr nebogjš,

a hUed

gčnaklčscxnerompsljš “ Polpkarp dolo;il: „thěm
mč hro jš, kterp gen chwjli hořj a br;o Uhafm; ale
o tom ohni bUdaUrjho faUdU, kterh fe k wěčněmll

trapenj bržbošnpch chowa, žadne wědomosti Uemaš
Nle co mrsskaš? Ro;ka; priwčsti ljtaU zwěř, aneb
což se tč kolč gčncho ljbj“

Takto UllUwě, Uaplněn byl důwěran a radostj,

a milost Bošj ro;panUla se po twářč geho, tak ze
faUdre fr děsil Nynj weicgně ohlasseno, že Po:
lhkarp přčšnal fe, křefťanem bpti Žide a po:
hanč slpssjre to, šadalč ď naramm)m křčkrm, aby
lew na Uěg pllsstčn bhl; ro se gťm ša taU přjči:
UaU odrpřelo, že k tomU gčž čafn ner
A tU ge:

dem hlasem zwolali, abP za žčwa bhl Upalrn
Žiwotowé Swatých l.

8
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Pak

i hned

gakobP o Záwod sxxásselč ; dj:

len, lážnj a domů polrna a otepč. PogedUaU stála
hranire; Polpkarp odpafaw fe, sloščl rancho fwčx,
a Ua hraUčrč wstaUpčl. Kdyš ho tU hřebh a pro:
wašP Uprwnčtč chtělč, ixrkl k Uim: „Nrchte mUe gen
takto! lreďo ten, kter:)ž mč dal trpělčwost, xaďpch ho:

řjrj ohrň erstč mohl Udělj mč take fij, aďpch bez
hřebUUrpohmcth Ua hrančri whtrwal. “ Nato k Ue:
besilm frakp pow;nesa, takto fr modlčl: „Qtče mč:

lšho a pošthaUřho

Syna

fwčho Jršjsse Krčsta,

sirše Uěhož gfme tebc dokonale pošnali, Boše aU:
dělú a morj nrbesk!)ch, Boše wsseho stwořenj, šwlássť
fprawedlčw:)ch, kteixjžčgj pixed twářj twaU! erčxďjm
tě, žeď mnr Užnal ;a hodnčxho, akchch dUe toho a
taUto xhodanU w spolrčUostč mUčrdlUjků twhcb aU:

častcUďpl kalčchaUtrprnj PúUa Ježjsse Krčsta, Shna
Twčho,

kU wškixjsser a k ščwotn wěěnemU dUsse i

těla w UepornssčtedlUčm obnotchj sl“r;eDUcha fwa:
tčho. Deh, abpch dneš mešč tpto Za občt Tobě
přjgenmaU piťgat bhl gakož gsi sam Ustanowčl,

predpowčďěla wyplnil ktrry gsiBnh

prawý a kla:

marč nenmjš
A proto ;a wssrcko Tebe wrlebjm,
Tobě dobrořeějm a Tclde oslangč,
skru;e wěchěho
anepwyšssjho kně;e Ješjsse Krčsta mťlčho twcho
SPUa, skr;r něhoš Tobě, e.šUjm a w DUchU fwa:
tčm slawa bUd UhUj č Ua wěkh wěkUw AmeU“

Ledwa modlčth dokonal čhnedhrančce Zapčilena
gest; plamen sslehal w;húrll, č stal fe tU ;ázrak
welčkr), wčdčxnýod wssech přjtomm)ch.

Qheň

fe totčš

wpklemll w oblank gako plachta Ua lodč wětrem
prodetá,
tak že tělo fw. UlnčedlUjka gako šdj še
wssech stran obkljččl. QU pak stoge U prostťed ohně
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podobal fe střjďrn a žlatn psamrUem ššawčmn, přč
čemš tak likxú wťiUě fe ro;chá;ela,

aUrb onUč! wěri fr pálčlp.

gakobp kadčdlo

WidaUre to pohaxtě,

rošká;ali konrktorowi, t. g. wrébnij
aťxy přistaxlpčl k hranrč
kdh; fe stalo,

whlila

poprawci,

mrčrm ho proklál.

fe krcxw xextakowč

To

hognosti,

a; ohrn Ubasinal a cely ;asiUp žafnnl Uad ro;dj:
lem, ktch); gcxst mr;i Urwčxrrč a whwolem)mi.

Ale Zawisřiw!)protinjk

pokolrUj fprawedli:

wych, wida wZUessrUaUfmrt tohoto mU;r, gcho;
oťxcowanj od počatkn Urlchoxmč:bplo, a ktrx) Uij
kormch Uefnxrtedonsičdosahl: whnanažowal se Za:
brěmčti, aby j; gcho ostatkůw Uic odUesser Urbylo:
A protoš šádalč pohanč UeiddodšlUščdú, prokonUla,

abp mrtwolh křrfťanňmUrwpdal, aby prx) erdpadlč
od Krčsta a tohoto rrjtč počalť. „QUč erěbě!i,“
dokládagj Smhmensstj w lčsiu fwčm, „šr Uel;e Uám
Krista

opustiti, genž pro fpxifn wssech Ua fwětč Ur:

wčUUě Za hiejssnjch trpčl,

a že gčUčxho ctjti Uemň:

žeme. Pixed Ujm, grnž gest Syn Božj, klaUěgjre
fe padáme: nmčřdlnjkp pak, žákh a Uáslrdoijkh
Páně práwem Uxilllgrme, pro grgich Uedostihlal:
láskU k sidšnm krei!č a UxistrU. Kčť; fe staneme gegich

fpolečUjkP a fpolUšáky!“ Wida frtnjk takowaU ro;:
gjtřonst, kxi;al mrtwolU Polhkarpown Ua hranicč
Uwrhnantč a fpeiliti.
Nicměně fr Uěktrrč ostatky
geho Zachowalp, gichžto kixefťaUěš welikalx pilnostj
sebrawsse Uad šlato a drahě kaerUj fobě wážčlč.
(Wč; l,distorii EUseb. kU. 4. kapčt. 23.)

Qd fw. Polpkarpa

máme lťst k Filčprnfk!)m

fwědčjrj, ZrUš patrm)m grst dňkaj;rm o ěistě wjixe
a aposstolskř horliwostč sidatčkho bikapa a mUčedl:
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Ujka. Stňg zde gedinč!mjsto ž Uěho whňate: „Protoš
přepáfawsse bedra fwčc“ pjsse gim, „slUšte BohU w
bá;m“ a w prawdě; odixeknaUrefe lčchč maonmlU:
onsti a blUdúw, geš mUošj rozsiwagj, wěřte prwslč
w toho, geUž PáUa Uasseho ž mrtwých wškřjsil,
geg oslawil, a Ua prawicč swč pofadil. GemU
wsse gest podrober na Urbi č Ua zrmi, gemU slaUšj
wssrlik:) dUch. QU přigde gakoš faUdcr žčwých i mrt:
whch, gcho krwe bUde Bňh whhledáwatč od tčch,

ktrřj w Uěg erěřili.

Ktechž pak š mrtwých grg

wškřjsil, teU č Uáš wškixjfj, gestliže geho wúli ko:
Ucime, podle grho přčká;anj fe chowcimr, a mťlU:

geme, ro oU mčlowal,

wpstřjhagjre se wssj Uepra:

wostč, lakotp, křiwčho swčdectwj, pomlnwy, erd:
plar:lgjre

žlč!ho Za šlč!, an

Zlořrěemj za zlořečenj,

ani ránp ša rám:, ani kletbp Za klčth, pamatngjce
Ua to, co prawil PaU takto Uče: „NcodsUngte,
bhstr nrť)hlč odfanženč,

odpallsstěgte a bnde wam

odesstěUo; (Lnk 6 37) milostdnj bUdte, abpste
milofrdeUstwj dossli; (Mat 7 7) gakaU měran
mčrjtc, bude wam odměřon. (LUk 6, 38.) A
blahoslawexxj
chUdj, a pro
fprawrdonst
Ueb
gegčchgest kralowstwj
Uebeskč“
(Mat.5 tšpjcj,
3 10)

RozgjmáUj.
„Stau sr wňle Bošj!“ prawil fw. Polhkarp
N w prawdě Uehgistěgssjprostrrdrk k dofa;er

pokoge

dUsse a Uehkratssj crsta k Uebesilm gest br; odporU:
odřjrč se wlastnj fwe wUle Kdo wnle fwč! fe od:
řekmlw, wUlč Bošj fe podrobčl o gak blašeU gest!
QU žige br,; starosti a bčz strachU, gemn Uic trU:
dnčho, Učc hUUsUeho Uenj, Uechť gakaUkoliw restaU
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rUka Bošj geg wede; wčda, že ro geg kolč potká,
šdopnsstčnj Bošjho fe stane. Kdo wúle fwč se
odřekl, Uekráčj giě; k Uebesiim ale bčšj, Ueboť každč

hmttj

geho a kašd:) ččn pln gexst Záslxth tak,

žr

kolčk kroků, tolčk stxlpňů k Uebesiim činj.

„BUB wčile twá gako w Uebč tak čUa ;emi.“

(Mat. 6, 10.)
„Chrelč kdo Za mnau přčgjtč, žapřiš febe fcim.“

(Mat. 16, 24.)
„Nehledám wúle swč, alr wúle toho, genš
Ume poslal.“ (JaU 5, 30.)
„Ne kašd!)ť, kdo Utč řjká: Pane, Pane, wegťe
do králowsiwj nebrstčho: ale trU kdoš ččUj wňlč

the

mčho, kterx)žw Urbesichgest.“ (Mat. 7, 21.)

Modlčtba.
Bože! kter!)š gsi fwaU swatan wúli ,Uáš šnátč
UaUčil, a plnjejm gč odmčnn wěčnaU přčsljbčtčráččl:

prosime Trbe, Uččň: abpchom gako sw. Polpkarp
wůlč swaU we wssem wůlč twř podrobilť, a tak
odměny wěčnč si ;aslallžčlč. Skršc Ješjssc Krčsta

Pána Uasseho Ymen
Dneď se takč swčn: W Řjmč sw. wdowy Panly; we
Snwrně w Walestinědwanacti sw mnč, kteťj ď sw. Bolykarpem
trpčli; w Bomlť w Africe sw b. a m Tdeogexta š tixidcetia
ssesti mUčedlnjky; w Albh w Francii sw. b Theosrida; sw Siu

meona opata; sw Gabriela opata; blahoslaweslčHazekyansteince.

27. Žiwot fwatého Jana Zlatoúftého.
(R. .M.)

Sw. Jan Zlatoňstý parťj do počtU Uehsla:
wněgssjch řečnjkú, kteřj cjrkew w:)mlanostj

swaU
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o:;dobilč, ,ža kteran pixjěinaU přjgmjm Gud)xš()šr()o
mUZ (to grst Zlatoústx)) portčxn bpl.
Jan narodčl fr okolo r. 347 w Antiochčť,
flawUčm mčstč Asir. Br;o po narox;rrxjfwčm Ztratil
otrc swčxhoSeklmda, gcnš ;namcnitan dústognost
U wogsstě jrjfařsleřm ďhl žastáwal; lnátrř Janowa

JlnchUfabhla trnkrátr trprwa 20 lcl stará. Mčlowalať
fhna fwčho, w Uěmš twč:ř ,;esmtlčxhochotě wjdciwala,

láfkan Uchwrallrnčgssj. Gfallr pak šena w:)borUá, nsta:
Uowila fpna swčho tak wpchowatč, aby se ; Uěho stal
mUž dokonalh BohU a lčdrm milx). Nčxprowdala
fr trdp wjrr, aby wrsskrrall pččč swaU loliko Ua
wychowánj swčxho Jana obráriti mohla.
Wi:
daUr, še newssrdnj darp gcho dncha drnnč Udjre fe
whwimlgj, a šc fmna gťš kn w;dělánj gich Urpox
stačngr: pomolala fchopm)ch a mandr!)ch Učitrtúw,
pod gegichš bedlčwaU rUkaU JaU wrlčkčx pokroky
we wssclčkčmUmčnj, ;Udlásstě alr w řrčnirtwj činil,
tak šr LibanUš, w UmčUj tom grho Učditrl, ač po:
han, gcxg ša Uáměstka fwčho mjtt si pixcil.
Chrhsostomr dokanw bčh Uěchj fwčho, ;anu):
sslcl šiwot w fankromnosti a Uákošněm ro;gjmčmj
tráwťtť, bršo ale blrskcm siáw:ǧ, chwálaU lčdskaU a
ro;kossrmť swčta fwrdrn gsa, ňnchsl swůg šměnil,
a Ua prciwnčrcwj fc oddal, gclikoš tU fwaU wx):

mlUonstj fnadno kwelčkým hodnostcm přčgjtťUtohl.
Wčda ale, še tU Umoho ncřrstj, a pilecščtostj kU
pčxdn grst, opnstiw staw teU, dal fc do čthj pjfrm
fwatl)ch. Grgčch oďfah roǧhčlral w frdri gcho až
posud geU damnagjrj láskn k Bohn w ščw:) pla:
Unxn, tať žc odťrkmrw fr fwčta, taUť;il grn po swa:
tostč; modlitba, ro;gjmcinj, posth a bděnj bPlP mU
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crstaU k ;aměierčmU cjlť wedanrj, a JaU gak rád
drnhdh

Ua roškosse fwětskčx: tak bedliwě chodčl Upnj

Ua slnšby Bošj,

;apočaw krutý šápaš

še wssemč

ncirxlščwostmi swhmč, Zwlásstč pak š prchlčwostj a.
hnčxwem wam přčrošenhm, aš fe sial tich:)m a

mjrm)m.
Požoruge fw. MelrtčUš, patrčarcha AUtčo:
cheUstl), wssecky thto wčci, ;amčlowalJana
frdeěně,
a přťgma geg do domU swčho, Uěčl gcg wjřc kree
siaUsic, Uače; po třech letech grq pokřtil a ;a lcxktora
t. g čjtatrle pssem fwatých přč kostele Antiochcxnsič!m
Ustanowťl. Tchdáš bPl ZaU aď 21 rokči stácr. A
od tč dobh stal fe schlawnjm nepřjtelcm wssj lši

a Urprawdp, wsscho lanj a Utrhanj, an; kdh zúst
gcho wPslo slowo Urslussne Na radU fw Basilča,
fwcho p jtclr, U;awčxclUhUj Chrpfostom, Ua Učktcrč
pansstč w tťchostč a w bohumčlěm obcowámj ščwot
trawčtč Wssc gi; bylo k odchodU přťpraweno, aU
Ua prošbh a sl;:ǧ matky fwč od UUlyslUfweho UpUstiw,

doma ;ůstal a zde ščwot žrcla pallstewnčckx)wrdl
Me;č tjm rošmsla fe powěst, še JaU a přjtel
gcho BasilčUš ša bčfkupy whwolcnč bndaU JaU
w pokoře fwč Za Uehodnčho a Ucfchoplxěho ktonm
fe mage, odcssel na paussť, kde po 6 let poťád
zbčhl!)ch w Urhwčxtssj tčchosti ščl

Modlťtba,

posty

a ěter pssrm fwatpch býwalp tU gcho Uchhlawněg:
ssjm ;aměsiknanjm, ostatUj pak čaš rUčUj prarj fe
šabýwal
Geho wssak od naro;er slabčxtělo klcxslo
pod

břtxmrnem Uchčxhokánj,

tak še padUa do Ue:

morč do Antiochče fe wrátitč Umfcl. (N. 380.)
Nedlanho Ua lo pofwčtčl ho fw. McletčUš patri:
archa ;a gáhna; námčsirk ale gcho FlaeočaUUšdaxlfagc,
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žebp Uetoliko Učenostj aw!)mlUonstj fwaU, ale takč!
rtnosim)m žčwotem Umoho dobrčho špůsobitč mohl,
pom)ssiw ho Ua kUěZstwj, fwěřil mU aUřad kaza:
telskr), gegž tenkrčlte grdčně biskUpowč zastč:walč.

Sw. Jan mage teUkrč:teaď 39 let wěkUswěho,
Ugal fe aUřadU swčho ď Uadobpčegnaxl horliwostj.

Hlaš geho hřjmal gakobp hsaš Božj, a ro;rd)wal
útrobU malých č welk:)ch, otřáfage gčmi. Geho po:
wěst rošnesla se rpchle po wssech kragjch, tak že
Zdaleka přčchč:;elč lčdč ho poslaUchat.
Neyprwč
nrbyl anččnek geho řečj owssem weťmč patrm), tak
žr si častěgč na twrdossjgnost posluchačů swx)ch na:
ťjkáwal, žádage gich, abp mjsto pochwaly raděgč
žťwot fwůg Uaprawčli a hodně owcc pokčmj wy:
dčlwali. Wssak r. 387 přčhodila fc w Jlntiochič
Udalost, kterčš Jan tak whborně k cjli fwčxmn po:
Uščl, že Antiochcnsstj takořka Ua geho kantj zá:
wčfelč.

ijař

Theodosiuš chtěltotiž pč:tý rok panowúxtj

fyna fwčho Yrkadča
dúchodp wpprciždněnp
gčš Utlačem), nowall
powažngjre, že be;e

oslawčtč; grlikoš ale wsseckp
ďply, Uloščl Ua lčd, be; toho
daň
Měssťane YUtiocheUsstj
zkašh oďre daň tU febratč Ue:

mohaU,

pokorně U prokUratora mčsta ša Ulewenj

prosili

Wssak Uadarmo Rošdra;děn tjm lid hnal

útokem Ua bpt prokUrč:torůw, fmrtj mU hro,;e, po:
hančl obrazU rodinp cjfařslee,stroškotal grgj fochP,a
po městě ge wlačege, cjfaři a domU geho fpjlal
K Utisser ro;broge mUsilo wogsio prifpětč Po
fpachančm

sleUtkU po;nalč

teprw

AUtčocheUsstj we:

lčkost prowiněUj fweho, a že trest zaslUhUgj U;kost a
strach opanowasp celčměsto, mnozj oansstěgjre obpdlj
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fwá, do okolnjch kragťn, ba i Ua pansstě fe rozprchli.
Nikdo nctranalsi weixegUěwhgjti, a wsscckhUlčre, di:
wadla weřegmi, mjsta ť krámh bhlh gako wpmřelř, to:
lčko kostrlowč byli UaplUěUč, a lid hanUě pod břeme:
Uem prowčUčUj swčho na koleUcichBoha a fmilowáUj
prosil. W tč tjfnč Uebplo ělowěka, ktrrý bh fe Ubohčho
města bhl Ugal. KoUeěUě Flaďčamlď Uedbage Ua
krUtaU powčtonst, aUč Ua wěk a chnrawost fwan,
odebral fr, o to gfa prossen, do CařihradU, bp za
město U rjfaře o mčlost prosil. Me;č tjm ro Fla:
UiaUUš do CařčhradU pofpjchal, Ueká;al Jan, ěe:
k.age, ašbh roščťlrUá mpsl měssťaUúw se Usedla a
oni slow geho š Utěsscnhm dUchrm poslaUchati mohlč.
TU pak wpstaupťw, ččUčl 21 řeěj, w kterých pla:

mcUaU horliwostj owaatele káral, hřjssUh ščwot
gčm přrdstčral, zaslaUšeUým trestem gčm hrošil, a
kU polepssenj

ge wšbn;owal.

Pak

gich žasr tčxssčl

Uapomjnagr, abh do wúle Bošj fr odew;dalť, dá:
wal gčm naděgi, še mčlost gťm dáUa bUdr, až gi
koUečUčč zwčstowal. Ehhlr, gaká to změUa! nxčlost
Božj Uassla rrstU do skdcj AUtiochrUských, a ď Uj

sslo polepsser w zápětj.
Toho čan, totčž r. 397, UmřelNektariUď, pa:
trčarcha Caťčhradský, a stolťrr ta důležitá Zak w
ejrkeijm tak w občanskčm ohlrdU byla Uprá;dUěUa.
Mnošj Uchá;rlč fe o Uj. ijař ArkadčUš chtěge Ua
radU EUtropťa, fwčho komorUska, ša biskUpa mjtč
powěstnčeho JaUa Zlatosxstčho, ro;ká;al dwořchUU
Llsterčowčabp geg, možnoli, do Cařťhradxl přčwrdl;
Urbo bhlo se obáwatč,

še wúbcxr milowcmh

kUě; tak

snadUo ofadh fwč erpnstj.
LlsteriUď whlaxldil grg
trdh pod gistaU zámjnkaU ž mčsta, a Uedada mU
833

178
che fwobodp knawracenj fe, přjmo do CaixčhradU
ď Ujm fc Ubjral kde geg Cařčhradssti š newpslo:

anU radostja plefanm ijtali
Powhssenj Janwo

tě;ce Uesl TheosilUš, pa:

trčarcha Ylerandrčnský, genž gakčxhoš knčx;r Jsidora
tam dofadčtť chtěl, o Uěmš danal,
še mU za to

powolným bUde. Wida alc naděgč fwaU silama:
Uan, a fhlrdaw Jana bhti mU;rm stčll:)m a w po:
woláUj fwřm horlčwým, ;aerixel na Uěg gi;lčwým
Uepřátelstwjm, a tak mUoho protěwexxstwj a Uátčskú
mU Způfobil, že koUcčUě do wPhUanstwj gjtč bhl
přčnucen.

Staw

Chrpfostoma w Caixčhradě bpl welmč

Uesnadný ano i Uebc;pečný. DUchoweUstwo totčš
za Nektaria mUše marnompslUčxho welmč ;hepralo,
a toltko marnostem fwčtským slanšjc ;aUedbáwalo
pěče o chndě, bač zádnssj Ua fwč whrašenj mrhalo.
Na trůUě fcdčxl ?lrkadiUš, mUš slabý, gfa hřjčkaU

wassnčwe a prchle cjsařoth Endo:ie a Uskočneho
ašiskll chtčweho EUtropča Lčd obrrnýe plU lehko:
myslnosti, dwořčl fe podlčkstawU wpšssjch, a w pro:
stopassnosti a mr;ke chtipnosti žčwot trawčl. Jan
wčda chto wěcč kormaUtčl fe welčce; ale take hned
poznal :;e malč fe Ueřrst odstrančtč, ctnost pak wsstj:
piti, Uehprwe potreďj U febe šapoějti a dUm wlastUj
spořadatč, gčUak že bp wssr Uamahanj marUe bplo

Rozprodal tedy i hUrd nadhemý a drahp nabptrk
po fwcm přede Nrktariowč, a Ztr;eUe penj;e chU:
dhm ro;dal
Posth geho býwalč wrlmi častr a
dlaUhotrwagjcj.
Z důchodú fwhch Zakládal domp
pro chUdč a UemocUě, ěasto fám chorě ossetřowal,
a nawsstěwowal wězUčx,přechowcřwal cčžčUcea Utla:
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čeUým ochraUU a pomor whmcihal.
K podobUč
dobročimwsti Uabjj;el pak takč ofadekp; Ucboť řj:

káwal, že slowa PáUě (Mat.

25, 35.)

„LačUěť

gfem a dali gste mi gjsii, šjšUil gfem a dati gste
mi pjtč, hostrm gfem br)wal a přigali gste mUě,
Uah gsem býwal a přioděli gste mUe, UemoceU gfem
bhwal a ansstjwťlť gstr mUe, w šaláři gfrm feděl
a přichú;eli

gste ke mUčx,“ wesskerhch křefťaUú fe

tx)kagj. Modljwal fe wšdp dla:cho do Uori, nikdh
erpomčmll UekrwawaU oběť Bohn přinčxssrtč,a to
wšdh ď takowaU wranmostj, že ěasto U wytršrxtj
widěU bhl, a lid plU báznč Bošj šasi. Geho lásla
w;tahowala se Ua wesskrrh lčd, a katoljcč i Ueka:
toljrč, žťdř i pohaUč fměle U něho pomoci hledati
mohli; Ucboťfe wpnanažowal, wsseckxǧ
PáUU BohU
;jskati. Slowrm,
dUsse gcho podobala fc, qak
AUčaUUď prawj, ;ahradě, w njš bplilch Ursijslm)ch
ctnostj bUgUě fe rodilp, a kterr)chž an swětskč!mh:

sslčUkpa marnč andP

tohoto šiwota, an chwála

lčdská a obdčwcnj, ba an

Uepdiwěgssj ťxaUřkPUchod

a protiwenstwj UdUsiti Uemohlp. „K takowčto ssle:
chetnostč,“ řjkáwal, „přichá;jwá dusse lidská sir;e
láskU Božj.
Nrbo ktrřj po;emskaU láskaU opogeni
gfaU, z Uččrho radosti Uemagi; leč ; toho, ro šú:
dosiem gegich howj; gak mrdlc možno, abp tp, ktež:j
Boha mčlUgj, krom Učxho roš těssiti mohlo? Cj
dUssč KristUš má, teUť tolťko pro Krisia grst Ua
swětě, a Uethkú se ho an fwětská slúwa an haUa.“
Ufpořúdaw takto dúm fwůg a obrowáUj fwě
počal o zlrpsser mrawů dUchowenstwa fwčho pra:

cowati.

Napoijal

ge k střjdmosii a počestnosti,

w.šbU;owal ge abp se warowalč marUč chsanbh, a
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ččstotU dUsse č těla zachowáwalč. Neposlnssnč složil
ď aUřadU, a rjrkewnjmi trestp stjhal, a dřjwe takč
neUstál, aš ; Učch wětssj čcistkU Uaprawčl.

Nhnj mohl owssem ď wětssj dúwěrnostj při:
kročiti k wadčxm osiatnjch stawů. TU káral gegčch
welikan Ucidhemost a marnomyslnost, gegťch Uestřjd:
most a tělefnost, gegich Uefprawrdlnost a Utčskowcin,
obzwlcisstě ale žensiým ofobám Uepočestnh oděw a
přjlissUaU UcidherU předstjral, prawě, že takowč! ženskč!

trestn gfan hodněZssj nežli nemrawn“e erěstkp.
„Neboť tpto,“ dološčl„Zawáděgj lid andami fwýmč
toliko w domrch swých: wy ale chodjte Ua weřegná

mjsta, erixmosii
mjtnetc,

osidla kladaUre. Snad

žc Uikoho k hřjchU Uelcikátc.

ansstjm,

J

mi Ua:
rád pixi:

šc siowh toho se Urdopatlsstjte, wssak ;dali

UeqfaU ixcxěiwasse tifjckrat

měně Uebcpečnp

mx;lč

waš odčw a Ucbrdnost wasse? MUšctc medlc řjci,
;e erinnp gste, an ginr w stdri fwem k hřjchU
ponankate? ŘekUětc pak koho ;atracUge saUdce?
Zdali

toho, co gedU okUsil, aUeb tp, kteťj ho při:

prawili a gjm otráwili?
panU

Wp gste Uaplnili ;kázp

ějssi, wp podcřwcitr ncipog fmrtjcj.

Wčrn,

we wasscm gedncinj Uachášj fe tak welký j;ločiU, še
ho U trawččů Ualel;ti Uel;r; Uebo tito wraždj toliko

tělo, wp ale
grst.

;abigjtc

dnssi, coš Umohem horssj

Ll kdpbh wcim koneěUě tito Urssťasinjri w Uť:

čem bhli Ubljšťli; alc wp grnom ; hlanpč pýchy
a mr;kč: marnomysllwsti to wsse koncite.“
Důtkliwč tyto ale skdečUč řečč měly dwogj

účinek

Mno j

totiš, ktrrj ;Upan

;kašeUč Uebylť,

bpwsse gimi gako še fUa wytr;eUť, phkali miUUlč!ho

fwcho žiwota, a wěmč slow JanwHch Uaslcdowalč.
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Qstatnj ale, gegčchš famolťbost a hrdost bhla tjm
Urašena, zanewřelč na bčsknpa fwěho, wssemožně
dútklčwěho mrawokárre žbawčtč se fnažjce. Gegich
počet ro;mnošťl se Ariánp, gčmž Chrhfostom pro
fwaU prawowěonst ostnem bhl. W čele těchto
wssech stcil TheosilUď Alerandrčnskh, kterýž pochle:
benstwjm, úslokP a slibp tak daleko to přčwedl, že
bťsknpowč a kUěšj od Zana pokáranj aneb potrestanj
k geho straně připadsse, Jana na sněmU, U DUBU
řcčertěm, ač Uepřjtomnčho, proti wssemU práwU a
sprawedlnostť š biskUpskčho dňstogeltsiwj fwrhli, a
pomocj EUdorče rjsařownp U Arkadťa nález w :

mohlť, abh ,š bisknpstwj wphnán ďhl r. 403. Wh:
hnanstwj ale fw. Jana netrwalo, ncš grden deU.
W Uoci po geho odchodU wšniklo w Caixihradě ;na:
menťtčx ,;cmětřestltj,

wšalo.

tak še mnošsiwj

domů

sskodU

Lťd, poklúdage to za trest Božj pro křčde,

bčsknpowi UčiněnaU, welice se baUřčl.

Sama

cj:

fařowna Uleanwssi se hned Nrkádča šádala,nabh
Zana „špětpowosal; an sama mU psala, abp fe
nawreitčl, wymlanwagjr fe, še bhla oklamána. TU
hned ťchlp lodč Ua wsse strcmy whslaltp, abp wP:
hnančho bčfknpa hledalp a nalee;sse ho do města

pičwedlh. th;

se ;prawa ro;nesla, še w Prenetr

gest, fpěchal wssecken lťd na lodť přťwjtat

mčlěho

pastýie Nawrarenj geho podobalo sr wjtě;oslawě,
ncboť celý BošforUš naplněn bpl lodmi, a lid ď
pochodněmi geg domů prowa;el
Chrpsosiom počas Uhnj wag dUchownj Uřad
š nowan horlťwostj .;astawatť; tjm wssak nowaU
baUřť proti

žachwátčla

fobě wžblldčl

kteraž geg konečnč takěx
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ijařowna EUdolčadala na prostranstwj mrži
rjfařskym palacem a kostelem fwate Zosie fwaU fochU
ze střjbra litaU postawčti. Sem fchašjwal fe lčd
k prowozowčmj weřegrlých her a newáu;aUhm a Ue:
merým hlUkem slušbh Bošj rUssčl. Chrhfostom
horlil protč tomU š obpčegUaU prostosrdečnostj, tjm
pak cjsařowUU opět Ura;il.
PoUščli tč! přjležčtostč
geho nrpřátelč, žalUgjce Ua něg U Arkadia cjfaře,
Ua kterčm whmohli, še mU cjfař ;akázal na hod
welkonočnj do kostela gjtč a weřegně slUšbp Božj
tam kanti. QU wssak, odw.olčcwagefe Ua powin:
nosi fwaU, řekl, še rožka;U toho poslUsseU bx)ti Ue:

může, ledaby násiljm nUrrU bhl. K weěerU na bjlan
fobotU fesslo fe w kostele naramUč

ktechž slowo Bošj

wzkřjssenj, gež drUheho dUr qčtra

přčprawowal

mnošstwj

lčdU,

poslaUchal a modlčtbami na
fe slawčlo,

fe

Me;č nťmč bylo take 3000 katechu:

maUů, t. g. lidj, kteťj U wjixe kťestaUsiě giš ;úplna
wpUčeUi gfaUce, kťest swatý přčǧjtč mělč. Giž se

k slaonstč tč ččnilh přjprawh, an tU Uagatj wo:
gáci do kostela wra;člč, ollúř obstaUplč, a wytafe:
ným mečem pťjtomný lid č ď dUchoerstwem, w
raUcho obřadne oblečeUým, wphaUělč. Zexch, aby
krest sw prčgalč, mUselh Utč!ri, knčžj a gahnowe
ranami bylč raUěUč, a kťestUj woda krwj lidskaU
zpržněna. Ba aš do fame fwathně wedralč fe Uex
wážanj wongowě, mezi Uimi č pohančx, kdešto Ua:
fptiwsse wssetečrwstč fwč, pofwátUaU krew po oděwn

swěm wylewali
DUchoweUstwo zkostela wypUzeUefhromaždilo
Upnj lčd w tak UazwaUpch laznjch cjfaře Konstan:
tčna, kde po celaU noc křtěUjm a gčrchmi slUžbami
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Božjmč fe bawilo. Na Božj hod welkoUočUj UUtčli
opět Janwi
Uepřátelč!lid Uásiljm do kostcla, abh
cjfař ArkadiUš, wida kostel plUý, Za to měl, že
lid biskUpaswčho Jana che UemilUge. Nle drahUá
část lčdU opnstila raděgi město a ď dUchoijmi w
llwalech a pod stromp hod Bošj slawila, Uežlibp
Učastnost měla š Uepřátely miláčka fwěho. Toli:
kráte zmařeUhUmpsl Uepieiwrdlprotiwnjkň Janwých
Ua dobrau restu, alebrž oni tjm chr stáli o si;Ui:

čer Zanwo.

dež

pak úmpsl gegich, JaUa ša:

wražditi, fe gčm Uepowedl, piinUtčli koUečUěrjsaře,
žr swatčxho mUše, ač bržděky, opět do wyhltanstwj

poslal. Zan, aby přer:ssel ZbaUřer lidn k geho
obraně fhromášděnčho roj;laUčiw fe w kostele š přá:

telh prmi,

ganU straUaU, než lid očrkáwal, prhě

se odebral r 404
Mjsto, kam wppowě;en bpl, gmrnowalo fe
KUknfUm Šedefate de trwala cesta, a po celý
teU čaš mnsil stareěrk bisknp tifjceroUásobUč proti:
wenstwj a Urbe;peěenstwj snásseti. Měssťanč! KU:
kUsUmsstj a grgich bisknp přigali wppowěšence ď
UeljčeUaU radostj, aUterost srdečUaU ď Ujm ma:
gjre. J podobalo se, že Chchfostom zde pokoge
Uagdr, gehoš w Cařihradč požjti Uemohl, Uebo geg

šde přatelř ansstěwowali,
pomoci mU UdělUgjce,
oU pak šafe oded wpfplal ka;alele do dalekých krae
gin, pfáwal

zUampm fwx)m listp, w Uichž gřch bUd

tčssjwal aUrb w rtnosti twrdil;

fem takr walem

lidč pntowali i ,; UepwšdáleUěgssjch kragiU, ňtěchp,
radh a pomori U Uěho hledagjce.
Uslhssewsse Ue:
přátelč o těchto wěcech, zarděli fe l,měwem; Ueboť
Uemohlť pochopčti, gak možUo, abp člowěk, o Uěmš
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fe domijalč,
že zničcn gest, tak daleko ssčrokopů:
sobitč mohl, a protož pomorj cjfaťowa opět Ua
Nrkadťowi meohlč, že Jan do gčnřho mjsta, Pč:
tPoUď, Ua whchodnjm břth čerUšho moře ležjcjho,
wypowě;en bpl Prňwodčj, dle přjfneho roška;U
š Uabožňým kmetem be; oddechU chwatali, odpočč,
UUtj mU Uepřegjre thž do KomaUU w PoUtU
pixisslč, chtěl si šde JaU

dalrkaU cestaU Umdlen.) po:

howěti, bpw zde welmč wldeě přigat; ale prň:
wodri

UUtilč geg k dalssj restě.

gjtč Uemoha, prosil,

QU

wssak dcile

aby w marchriUm čilč kapli

fw Basiltska, mUčedlUjka,přerrowatč mohl

We

fnach zgewtl fe mU fw Basilčsk, a potěssčl ho, řka:

„Těš seJeUe, šjtra fe fhlédame“ ijto

widěnjm

posilUěU a Ugčstěn, že toho gesstč dne ant žiwota
geho dokanUa bUde, prosil, ale Uadarmo, wUdrU
fwých, by do gedeUartr hodčUy mu odpočanUtč
přcilč Sotwa ťchli aď pUl drUhe hodčUp restp Ura:
zčli, JaU tak ščmdlel, že Ua;patek do martprčUm
weden býtč mnsil
TU fwlěkUa dlaUhhm restowa:
Ujm posskerěUý oděw, w čistě raUcho se oblekl
a poUčwadš gesstě lačxchm bhl přčgal tělo a krew

Paně,

wpkanl

Uěkterš modlťtbP, a kdpš poslednj

slowa: „Čest a chwala bUdčšBohU wc wssech wě.:
rech,“ bhl pronesl a swat:)m kixjšemse poznameUal:
dokanl pixjkladUý ščwot swňg dUe 14. řjgna lčta

P. 407.

Nozgjmánj.
Sw ZaU Zlatol:stý ;Uage powiUUostčpowo:
lan sweho, Ui haUaU Ui pransledowanm od do:
kanleho

gich plUěUj odstrassčtčfe Urdal

Řjkawalť:
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„BUdiš BohU ze wsseho chwcila! Kdo ohněm lcisky
kBohU ro;njcen gest, tomU gfaU chwcila ť potUpa
gednostegUč, práwě gakoby fe ho ani netýkalh.

Qn pohrdň protiwenstwjm, bččowánjm a šaláixem,
a Uerčtrdlný gfa k radostrm po;emským gako šlato
w ohnč ččsstěUčez prohlUbUě

nárUšťwostj

ččst wy:

cházj.“ Některč! gčnč grho prňpowčdč gfaU:
„Nebogjm fe leč hřjchU.“
„Nčr neiš nrčinj BohU tak podobm)mč, gako
kdpš Urpřatelllm fwx)m odpansstjme.“
„Nčkdo nepředstirep fwaU neUmělost, wždyť

máme wůdre u

fwědomj“

„Nepsilněgssj wžbu;owánj

ke ctnostč gest častč

wšpomjnanj na swe hřjchy.“
„Neodkladey k BohUyfr obratčtč: Ueboťerjš,
co žegtixegssj drn tč přinese“

Modlťtba.
Wzblfd w náct, ý Božr, dUcha Jana, slUže:
bmka fwěho, abpchom takč my powčnnosti prawčho
křestana dokonale po;nalč, a od wykonáwám gich
ani protiwenstdmm anč swětsk:)mčroškossrmi odwrá:
titč fe nedalč, skrže Ješjsse Krista Pána nasseho.

Nmen

DUeď se takč swčti: We Francii w MaUsU sw b Juliana;

w ereaUU tamtčx sw b Theodorika LUciana Maurilla, a che
Uxuč; w Llsrice sw m Daeia, Neata a společnsků; Datida, JUc
liana,
sedm giUúchUlučedlnjků;
w ijčsw op
sw
papezeBincencia
Bitalina aw dwadcet
Soťe sw
Juliana; w Bobaeii
MaUra; sw. Dedoth pannh sw Domitiana mnicha.
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28. Žčwot lxlahosl. Kxarla Welčrého.
(R. 8110)

Kares, pr franckčxhokrálr Pčpan, Uarodil fe
rokU 742. a r. 768. i ď bratrem KarlomaUem ;a
kralc kornnowaU bhl Po fmrti bratra r 771
stal fr ancm celč!ho mornařstwj franckčrho, ktere za
46 let panowanj fwcho ssťastnymťwalkami tak ro;:

ssiřil še mr;e grho fr wštahowalp od Ebra we
Španěljch až do NabU w Uhřjch; a pro ;Umne:
Učte činh Uaýwagj grg potomri Karlem Welťkym
Nassj wssak wažnostj Karel nr;aslnhUgr tak
pro swč walkh, gako proto, še fe o profpěch cjr:
kwe i národú fwých Upřjmně staral. Qn bhl totčš
mocm)m

ochráUcem cjrkwe a ;mUščťe hágčl

hlawP Hadriána a Lran jsl.;

gegj

oU wpfýlal kpře:

mošenx)m Uárodům pohanským ;wčstowatrle fw.
EwangelčUm, a wšdorUgjcj i ke křtn nntil. K wh:
pleněnj Zrestnčho Učrnj ro;epfal fUěmy, famofpasi:
tedlnan wer katolčckan wssemošUč hágťl a šwl.ňsstě
fe staral, abp wssrlikč Uepořádkp whlančcnh bPlh.
Zákorch od něho ;a taU pixjéťnaUwydanč gfaU wssj
chwály hodnč. Pixč tom ď ob;wlásstUj starostj Ugjmal
se chndx)ch a ncmocUých a Ua wssech stranách geho
morxxáiestwj powstáwaly Uemocnťcr a domp pro chn:
dě, gfaUce od Uěho sstědixeUadčmp. Nad to ;aložil
mnoho bčsknpstwj a klássterč:, a Ua grho ro;ka; wssadp
stawělč fe kostrlowř; oU ;řjdčl w biskxlpských sidlech
a klássteřjch sskolh, a powolaw Učenč mUše welkýmč

odměnami do ;rmj fwých, ža Učitrle ge Ustanowo:
wal; oU Uapomjnal páxch, abp dětč fwě wr sskolách
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rwčččtč dalč a fám, kdpkolč mohl k Ujm ťohljžel;
ano tať wčlký bhl takčx milownjk čtrUj, še si fw.
YUgUstčna knihh o UxčxstčBošjm pod hlawu kladl,
abp w Uich kašdč?ho okamšrnj čjstč mohl.
Na gcho
roj;ka; mUsiwalč se slxlšbp Bošj wšdx,: ď Uchwčtssj

sláwaU konatč, a abh toho dosáhl, Uččehož erpo:
mčnnl.

Z

tč přjččlch Udčlowať kosteďlůmudrahčho

Uáixadj, k slxlšbám Bošťm potčr!mčho, ;dobčl gr,
gak mohl Ua nrhwepš, o dobře Zřj;exch rjrkewnj
l;,xočěmfe postaral:
slowem Karel wsse wpxtaloščl,
robp grn poněkUd přčfpjwatč mohlo, abp Bňh ,;weu
leben bpl, abp wjra se ro;hognčla a poddanj gcxho
blaha Uabplč.

Gak slawným blahoslawrm) Karel bhl wla:
dařem, tak bpl takčk dokoslal!)m křosianem.

QU bl):

wal w gjdle a w pitj Uad mjru střjdm:) a rád
poslallcbáwal,
kdpš Z Uábošm)ch kněh přč gjdlc se
četlo. Qděw takř geho bx)wal gon sprostx), lcda
kdp toho potřeba ščidala, abp w sláwě fwč fr Ukážal.
W dxlcholdujch rwččcijch ostřjhal Urččtěho řádn, gako

kašdx) gim) řeholnik; a wpgma Urmor b:)wal takč
wssem stnšbám Bošjm přjtomrn, anč UočUjch Ue:
whgjmage. Modle fe, wždy to ěčsljwal tak wraU:
cně a ;kraUssrně, še lčd wida to
.žnosti se ro;njtčl.

Prawda
h!)mč wadamč

podobnčx k Uábo:

sire, še cjsař Karel žčwot fwůg Umo:
a poklčxskh posskwrxřčl;

wssak ,Za to

takcx tnhě pokánj ěčnil, a co žlčho prowčnčl, toho

srdečně lčtowal a wssemošněnaprawčl.
phkáwal

přcxstUpkň a hixjchň mladostč

szwlčcsstě
fwče; a

abP

tělo fwčx dnchu podmaslčl a w slUšeonsti ge za:
chowal, Uosil pod šprostým odčwrm žjněnč! raUcho;
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podobrn gfa DawťdU králť, gehož gak w hřjchU
tak iw pokcinj Ucisiedowal. „Dobrořrě dUsse má,“
modljwal fe ď Dawidem, „dobrořeč HofpodiUU a
Uešapomjnrh Ua wssecka dobrodčnj geho; kterhš od:
ansstj Tobě wsseckhUeprawostč, ktera)ž Uždrange
wssrckP nemorč twe; kterýš wpfwobošUge od žahp:
UUtj žčwot twňg, ktrrh; tě korUUUgr milofrdrUstwj:

mč“ (Žalm 102 2

5)

Hřjchň mladostčmc

a přrstaUper Uchch Ue;pomjnch, ale podle milofr:
denstwj sweho pamětliw bUd Ua mUe pro dobrotU

fwan, Hospodčnr (Žalm 24 7)
Nokn 814 ro;Uemohl fe cjfar Karel, na hla:
inčkU, k čemU se br;h pjchanj w ťwkU přčdalo
ZUameUage, že hodina fmrtť gcho fr bljšj, šcidal
šaopatřen b:)ti. DrUhčho pak dne ď welkým Uá:
siljm pol;dwčhUa rUkU fwaU, po;namenal se fw.
křjšem, a řka: „W twč! rllre HofpodiUr poraUčjm

dUssi fwaU,“ skanl.

No;gjmáUj.
Bohabogmi
a UčlbošUcřkUjiata gsaU welmi
wzcicný dar Božj, a éasto kdhš Bňh lčd fwůg pro
hřjchp ho trestatč chcr, fesi)lá mU ;lč kUjžata a wrch:

Uosti. Nnšr modleme sr, abp HofpodiU wrchUostem
Uassim wlil

láskU k UěmU a k fwatě

swě cjrkwč,

a abh wsstjpil gim otrowskaU láka kU poddam)m
gegich. Modleme se ěasto, abp wrchnostč Uasse be:
dlčwě fe staralh o Uassi éasUaU a wěčUaU ďlaženost,
abh podUčkan gegčch bhla požchUaUa a U;itrčna,
abh Pan od Učch odwratil wsselťke Uebe;prěenstwj

těla č dUssr, gich šachowal a ochranl
gegich časně a wěčUě oblažil.

a ge i poddane

Přč tom fUažme fe
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takě, abhchom BohU králi nad králi w Urphlnbssj
pokoře siauščlč, šeikonů geho fwatých poslaUchalč,
hřjchů fe wpstřjhalř, a sebe sami w oběť mU při:
ncřsselč; sir ginák srssle Uám wrchnosti zlě, kterěž náš

zprawowali bUdaU ďrrlaU šrle;naU
„Profjm pak předrwssjm, abh činěnp bhwalh
prošbh, modlčtbp, dijččnčnj ša wsseckh lidi: za
krale,i za
wsseckh,kteřj; gfaU w úřadrch wpsokhch
postaerč,
abpchom pokogný a tčchý žčwot wrdlť,
we wssj pobošnostč a ččstotě.

Nebo to dobrč gest

a wzácnč před Spasitelem nassjm Bohem.“ (1.
Tim. 11. 1, 2. 3.)

„Bog se Hofpodina anU ng

i krale ak

Utrhaěúm fe Ueprčmpssixg“(Přjsl 24 21)
„Každa dnssr mocem wpšssjm bUd poddána,
Ueďť nenj mornostč gcdčne od Boha, a ktrrež gsaU,

gfaU od Boha zřjǧenh“(Řjm

13,1)

Modlitba.
WssrmohaUrj wěčný Bošex, který gsi fwatěho
slUšebnjka fwčeho netoliko korUUaU šemskaU
oždobčl, alr pro grho fwatě obrowánj do wěčnčho
králowstwj přigmaUtč ráčťl: prosime Uděl takě Uám
tč milostč, bhchom Ho Uásledngjre, ť rtnostč č od:
plath eZnjm dostjhlť. SkrzepJežjssr Krčsta Pána
nasseho. Ymrn.
Karla,

Zčwot sioatébo Ehrilln,
patriarchh Nlešandrislskěbo. (R. 444.)

Swatý

Chrčsl bhl welmi bedlčwě w gednom

Ylerandrčnskčemklássteře wpchowán a po fmrti Theo:
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sila, Ugrr fwčxho dostdl Ua bčskl:pffan stolčrč !lse:
:aUdriUskaU
Bpltčx mU; Učenh, hlllbokč!ho ro,žllmll,

bohabogtth a nanchwchš prawowrrnp
Za časU
gebo powstal w Caťčhradě Nrstorčnš patrťarcha,
a blUdnč rošsjwal Učenj, popjrage, iebp Marča P.
šasllchowala gmcnowati fr matkml Bošj, a tak nch:
podstatněgssj a Urhntčsseněgssj prawdn wjrp nassj
katolčckčpodr!)wal a wywrarowatč fe opowažowať.
Sw. Čhrisl protiwil fc těmto bllrdňm gcho a Uch:

prw Nrsiorča laskawě a bratrskp napomjnal, a pro:
sil, aťxy pokoge cjrkwe Uowotamč fwhmi UrrUssčl.
Wida alr, še osscmetnčxho Nrstorča čxlnd fe Zmčxhá,

rošepfal Ua roška; Ččxlrstťna pache cjrkrwnj sněm
do Efrfn (451),
kdeš blUdowč! Nrsiorčowč wrřeg:
Učho odfml;enj a ;awršrnj dossli. Pro tPto wěrč
Umsel sw. Cprisl owsscm takč od protčijkň
fwhch
a pixiwršrnrň Nesťorčowých mnohč nefná„;e sncřssetč:
a Uxssak magcx to Za ;km:sskn a ;a šaslanšený tresi

pro hijchh fwe fnassel wnr š nepwčtssj trpělťwosij,

danage

w Boha, še Upijmnč geho srdrc šna, a

laskh gcxho be; odměnh nenecha

Pixi wssem tom

pilrn byl Cyrill anxadU fwčxhonad mer a strgncm
takč horlčwostj sám nad frball ťxděl; až 444 dnr
28. ledna dUssč swaU Pánxl BohU odewšdal.

Nošgjmánj.
Ze spčskl swatčho Cyrisla widěti, ktcxrakwraU:
rně a srdrčnčx pixcdňstogďml fwátost oltáixnj rtil.

Q pnfochj tč! fwatosti takto pjsse Qna hogj Ue:
morč dUssr, silj Uaš w pokllssrnj,

dUsi oheU těle:

fnostč,a spogUge naš š tělrm Kristowhm
Q!

gak neprawě gednagj kixrsťane,genž tohoto
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lčkU dUsse fwčx fe

sstjtj a tak Ua tčle a Ua dnssč

hPUaU.
Cošť asZ odpowj wssewědaxlrjmlt faUdrč
fwčUUl, ať; sprawrdliwx) faUd gcho UastaUe: šr tak
sladkx)m lčkem Ušdrawitč fe mohlč a wssak nechtělč,

a raděgč do ;atracenj wěčncho se Uwrhli?

„We;mětr a gexte: toto grst tělo me“ . . .

(Mat. 26 26)

„NrbUdetrlč gjsič těla Shna

člowěka a pjtč gcho

krwe, Uebndete mjtč žiwota w fobč. Kdoš gj mčš
tčxlo a pťge man krew máť ščwot wěčm) a gáťgeg

wškijsjm w UepposledUěgssj
drU.“ (Jan
„Gať

(chšjš)

6 54)

gstm ten chlčxbšiwota;

kdoš

přicha;j ke mně, Uebnde Uikoli laěněti, a kdo; wěřj
we Ume, UebUde žjšUčtč Uikdh.“ (Jan 6, 35.)

M od lčtba.
Panr Jee;U Krčstr, kterýš gsinám

febeša po:

krm datč rčxčil: profjmr Uafptiš naď cblčbem žčwota,
tak alch dnsse Uasse nclačUěla a Uešj;Uila Uež po
Tobě, a slr; Telxe ščwa lPla Ua wěkp; kterýš gsi
ď Bohem Qtrem a DUchem fwat:)m gedim) a wččm)
Bčch. 9lmrn.
Dneš se takč swčtj: W Aquilei we Wlafsjch sw patr quo
lina; w Uhťjchblahosl p erk kety w Frigii swatúchm Tldyrsi,
LeUciia Kalinici; w Francii sw ŽaUa Neonath; w Řjme sw
m Fladiana; w Thebaiď w ngptč sw Leonida a xdjeeUU:č:
tčž talč w Alešandrii; w prňbeljch w Saragose, sw.b Baleu
rina;w Walestinčsw paust JakUba

192

29. Žiwot sioatěho Frantisska Saleš:
skčho. (R. 1622.)
Sw. Frantissek fpatřil fwětlo žiwota dne 21.
frpna, l. P. 1567 Ua šámkn Saleš řečenčm, třč
hodinh od Ynncci, w Sawoyskn, odedž přjgmj
Saleskd) obdršrl. Qtec geho Frantissek hrabě Sa:
leskx)a matka Frantťsska zSianš
bhlč w žname:
Uitč powěsii, gak pro w;árný rod fwůg, tak ipro
prawaU a Upřjmnau náťxošnost.
Frantissck ža dčtinstwj fw“eho bpl welmč siab:)
a chUraw:), po;děgi ate stal fe ginochrm silUým,
kterx)ž w sljčnřm

těle chowal dussi gesstě sljčnčgssi,

bhstr:)m wtipcm a dobrosrdečnostj nadanaxl a ke
wssemU dobrěmU UakloněnaU. Slechetmi hrabčUka
dala si takcx obzwlásstě Ua whchowánj Frantisska
šálešeti a frdečnými slowy č wlastnjm přjkladem
w aUtlě frdce gcho simě bcišně Božj a láskh kbliš:
Ujmu bedliwě wsstěpowala. Upřjmná gegj slowa
zakořeUila fe hlxlbore w frdce Frantisskowo, a oU
ro žiw od cesth Bošj fe Uruchýlil. Geho nepkrci:
fněZssj rtnosti bplP: UeljěcUá pokora, ochotná po:
slxlssnost,Upřjmnost, wranrj láfka kBohU a kbliž:
njmu, erbhčegwá tichost, a bohabognost. N pjsse
fe, že giž co děcko k chudým Uad mer býwal la:
skaw, a nemagr gim co dáti, přijZnhch swých k
aUtrpnosti wšbUzowáwal; byl takř tak prawdo:
mluwný, že zkašdčho poklesk:l Upřjmně fe wh;nal,
a raděgi UePtrpčij trestu fe podrobčl, Urž abh lšť:
len siowrm fe ho lšprostťti chtěl.
Gak mile Uižssj stUdia w Nochewisln a w AU:
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nencč odbpl, a tam netoliko Umčnjm ale i ctnostmi
swč spolUžáky dalrko přewyssil; poslal geg otrc roku

1578 kdálssij
rwičenj na wpfokčxssťoly do Pa:
řjžr. dež sr odrbjral, opětowala mU npřjmnci
mátrř wssrcká dobrá naUčenj, která mU dřjwe bhla
dáwala, chtěgjc mU ge w pamět i w frdee hlUboko

wsstjpitč. Zwlássť napoijala

ho, abh ntilowal

Boha a bljšnjho, často fr modlč„l, w;xstřjhal sc wsseho
hřjchu a wssj k němU přjlešitostč. „SynU múg,“
tak prawčla konečUě, „fhm: můg, raděgi bych tě
mrtweho widěla, Ueš abpch slpssrla, že do fmrtedl:
neho hřjchU gsi Upadl“
Mčmo wpšssj Uměnj Učťl se Frantissrk take

gezditč, ssrrmowati, taUcowati a t. p a tUdh na:
bpl gakesi prabnosti w pohybowánj fwem a gakeď
dUstogne wšnessenostě Llle tpto wěci ho weliee ne:
těssčlp a on nrpraděgi, kdy po chwjlč měl bUd w
pjsmech fwatpch aneb w ginpch nabožnhch knťhách
čjtal, a Uad gčnč lčbowal si knčhtl od nabošnrho
kněšr SkUpUlč, o dUchownjm bogi, ktrraUž take pox
řad 8 febaU Uosil. Z te přjččny whhybal fe rad
wssrmU hlUčnemU towaryšstwU, a nrpraděgi toliko

se přťdršowal mU;U, o gegich; bohumhslnostiaa:ctnost
nčm obrowánj dobrá powěst ssla. GedrU ,š nep:
sslechetněgssjch mel;č takowými

gelUš hrabě zJoerfe,

bpl

žagčst“e P.

Ynǧ

kten) skoščw hraběrj dústoge

nost a wssrckp hodnosti swč do zcikona Frantisskán:

sičho bpl wstanpčl. Gednoho čan rozmlanwage
ď njm FraUtissek o mrtwenj těla a šapjránj frbe
samčho Ustanowil si po třčkráte ša týdrU žjněnč
raUcho na nahčm těle nositě, a aby cjm bedlčwěgi
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Uad srďaU bděl, Uěinil slib, kterýmš fe k Ustawččnč
ččstorě zawaešal.

Sw.

Frantisseť Salešstý

bpl w Uábožnosti

fwč aUplně blažrn, Ueboť geho frdre plno gfanc
pixjtomnostč Božj, kochalo se w sladkostech nábošne
mhslť. PoUěwadš ale pokog dUsse z nábožně mhslč
pochazcgjrj naš často marnompslnýmť činjwa, a takř
hrdaU mpsslčxnknplodjwa: šr roš dobrrho při fobč
mamr, Uaš to skutck a nasse šasluha gest odúať
mU Hofpodťn leta 1583 milost fwau, abp grg tjm
prwněgssj wčraU a naděgj přiwiUUl k fobě famemU,
dcirei wssrho fpafrnj. J stalo fe, že geg neobp:
čegná tč;kompslnost opanowala, geho dUsse wppra:
hla, wUčtřnj pokog fe ztratčl a za to dUssewnj bauře
šUřila w útrobě geho
Nčr netěssilo ted a Ueba:
wilo mládenrr, ginak w pracč UeUnawenčho, aUč
siUžbpBožj, ani modlitba, ani dobrč fkntkp, ba anč
rozgjmánj a stUdťa. Wsse gcg omrzelo a šprotť:
wilo fe mn konečnč i ta raUhawa mhsslrUka fe mU
w dUssi wplj;čla, žr od Boha ;awržen a :atraccn

gest; od Boha,

gchož nanepwehš mťlowal a ge:

mllž gediUč ljbiti fr fnašil. Nrbczpečnci nrmor obe
kljčila grg, lč!kařowč pochpbowalť o grho ššwobhtj.
TU mU napadlo, aťdp sscl do kostrla fw. Stčpána
a Bohtl tam frdce fwč otewřrl. J modlil se wraUrně,

a wzýwal nrhswčtěgssj Panm:, MatkU Bošj o přj:
mlUwU, pakli skUteěně (;atraceU býtč má,
přjno mU bPlo, afpoú dokUd ščw, Boha

abp po:
z celčho
srdre fwřho milowati. Ll ap, dež fe pomodlil,
anrátil
fe pokud dUssr geho, a on odesselpotěssen
a posilUěU gfa do domU swčrho, kdešto wssicknč nad

Uenadálau taUto změnan fr diwilč.
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Po

skoUčených sstUdťjch w

Pařjži

sstndowal

Frantčssek dle wůle otrowh práwa w PadUe pod
slowsxtm)m UččtelemKwčdan Pancčrolan. Do Pa:
dUp fchá;elč fe mladjcč tčměř z celč Ewropp a ď
Uimč takč Ue;brdUostč wssrch kragů Ewropepfkých.

Sw. Frantčsska neúholmě mrawp,

pokog a ččstota

dUssr na twářť fe gewjrj bpla ostUem w oéjch prosto:
pássnjkúw,

kteřj, rdjre fe Uad skUtkpxfw:)mč wlastUjmč

gemU hanebUa osidla kladlč CtUost ale a pewna
wjra w Bohn fjlčlp geg, a tak aUkladp grgich
překonal GedUaU pjssr fe, prčwedlč geg towarpssč
pod lstčwan ;amčUkaU kgedne UrrtUe ofobě kde ho
opUstiwsse, ;anrchalč
Frantčssek nemoha se dr;osti
a dotěrawostč grgj fwaU tčchostj UbráUčtč, popadna

oharek

branil fwe anťrtwj

a fmčlnčrč Zahnal

Gčndp ,;aď takowč ofobě stawěl přek oěč Bošj wsse:

wědanrnost, fwatost a fprawedonst. „Yť si Uciš,“
prawčl, „šátxnh člowěk newčdž, widj Uáď pťedceBňh,
kter:)š ač samá gest láfka, předee hřjch tento wěčnhm

zatrarrnjm trrsce.“ K slowňm těm žhro;čla fe šrna, a
zanechawssč Ueřádněho ščwota fwčxho,na pokcinžfe dala.

W Padne powpssčlčFrantisska slawně na dU:
stogenstwj doktora prawa obogjho, Uaěr; doWlach
pxltowal TUto geg na Uepwrpš ;agjmal Řjm še
prmč kostelp a fwathněmi, w kterých fe tolčkrro
pamatrk fwat:)ch chowa; kterpmčš nafptčw ;wčxda:
wost, ob;wlásstě ale UákxošUaUmpsl j“wan, anrátčl
fe Ua ;ámek ThUčle krodččňm fwým. Qtec geho chtěl,
abp fe oienil a aUřad ;rmfk:) Ua fr pťťgal: FraU:
tčssrk wssak giš dánďxlo panťrtwj Bohn šasljbiw,
wstaUpčl aě po UčkterčxmodporU otre fwčho raděgi
do stawU dnchownjho. Brzo na to stal fe pro:
9

3:
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bosstem pixi kapitole Grnrwskčx. Magr

na knčzstwj

pofwěren býtč, připrawowal se ktomU ď náboinm:
horlťwostj, wěda, gak ďe stawem tjmto mnohě a
přr.wrlikč powinnosti spogrny gfaU. Gfa alr skU:
tečnč kně;em wpkonáwal wsselikčpowinnosti fwčho
powolánj ď erbpčrgnaU horlčwostj. Kašděho dnc
občtowáwal nekrwawaU obět 8 podin hodUaUná:
božnostj a wranrnostj; tčměř kašdaU dobaU bpl bUď
w žpowťdUčrč, bnď na ka;atelnťrč. Hlaš gcho w
kázanjch bhl silm) aspřjgemný, řeě plna dncha Uá:
božnčho, žčwá a morně ohněm swatč wranrnosti
zančrngjrj.
TU chodčl po wrsnťrjch a wpUěowal
lčd, tU pečowal o chndě anrb obslnhowal nrmornč
a chorř. Do slowa fw. Frantissrk Saleďsih ďpl
zrradlcm dokonalčho pastx)ře, a ne,;čsstnostj, bohaboge
nostj a laskawostj fwaU ;sskal si dňwčrU U wssech:
a geho mjrnost a tčchost, gakkolč od přčrošenj prchlý
bpl, nťšárným přjkoixjmnrmohla překonána býtč; a
ta grmn otwjrala kašdč srdcr lčdskč.

Can toho Ušawřel Karrl CmmanUel, wčwoda
Sawogsiý w kragčnč Chablačď řrčrnř, kde blndh
Kalwčnsič Uad mjrn fr bPťh ro;mohly, karjřstwj to
ukaořčUčti a prawaxl wer katolickaU opťt w;bUdčti.
Sw. Frantťssrk postawčl fr w čelo Mčďsionářů tam
poslam)ch a dne 9. zářj r.1594 w 28. rorr wčkn
sdrxěhoprowá;rn gfa Llldwjkem Saleďsi!)m, kano:
anjkem w Grnewč, na Urččtě mjsto se odebral.
Tisirrrá protiwrnstwj UlUfel tU fnássetč, ktrrá od ka:
rjixskýchobpwatrlň mU strogena bpla; horlčwý ale

na wčniri Páně aposstol erssjmal

si anč hany

anč potnpp, kterau gcg kalwčnsstj kazatrlowč stjhalč,
ani hrUbč nedbal Ua protiwnjkp swě, pťed gegichž
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aUkladp,

merl,

do lefů Utjkati, a wsseligak fe Ukr!)wati

nrboť we wssem ho Bňh sjlčl a opatrowal

Ua wssech stežkách grho,

abp mU Ubljšeno Uebhlo.

Ktcrak prozřetedonst Bo.šská Uad Ujm bděla, bhlo
patrUě widčti, kdpš w městě, TanU řečeněm, mo:
rowá réma whpxlkla. W kašděm okamšenj klesalo
mnošstwj lčdj fmrtj strassnall, ale FraUtisskowa
horliwost a láska Uekleslp. OU ansstěwowal tě:
mčř be; oddechu UcmocUř, špowjdal dUrm i Uocj
kagjcj, zaopatřowat mrach, těssit gich a w;bU„šo:
wal, aby se w Boha důwěřowalč, a do fwatč! grho
wůle fr odewždčxwali; obstaráwat wlastnjma rUkama
UemorUš, a gako anděl strášre bdět nade wssrmi,
tak že fe podobalo, gakobp toliko oU gedčm) před
Uakašerm gťst bhl. Bůh ale takč šchUal wesskerm:
geho práci a fUahU. NeyUertUěgssj karjřowčx, wi:
daUre geho aposstolsič prárr, žčwot UeaUhoUUý, od
Boha často zázračslě zachowam), orwjrasč prawdě

frdre swč!, a anrarrlč

fe do lúna rjrkwr.

Počel:

takowšďch pořcid che fe w;máhal, gcssro wčděli lčdč
tito, žr Frantissek wsse geU ; palchč knim láskh a
br„;e wssrho ziskU fwčho koná, a wssrlčkaU peněšitaU

pomocj „;mUoha straU poskytowanan pohrdá.

Dwa

a frdmdrsáte tisjc poéjtá fe blUdařůw, kceřj od Uěho
wPUčeUi bpwssr, do cjrkwe se opěc anrútilč.
w

Po ssťastUědokonaně prácč anrátil

fe Franti: x

ssekr. 1596, do AUerp, bčskUpowizpráre fwč aUčth
složil, a od Uěho ď powolerm papešslým takě ;a
koadjmora čili pomorUjka w aUřadě bčskUpskčmUsta:
UoweU gesť. NowaU důstogswst tUto Urpřigal Fran:
tissek, leč na zřegmč powoler Papešowo; a to
pomhssler,

še gedUaU ze wssech fwěřeUých fobě dUssj
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ančet bndc klcistč, tak Uásilně Ua Uěg doraš;ilo,

že

do nrbezpečně Urmorč Upadl. Powěst o Frantč:
sskowě fwatostč a crnostnřm obrowánj ro;nássela fc
deU odc dnr wšdy dál a dále; a Uebplo Uikoho,
abh fobě Uebhl přál, erbhčcgsxěho mnže toho spa:
třitč, a Upřjnmá a pohnntliwá geho kázanj slhsseti.
Proto takč mnohč: města, gako NUUech, Pařjž a g.
portiwě ho šwalh, abP přčssed posinj ká;cmj U Uich
ččnčs, coš oU, předšwjdagc toho wclk:) pro cjrkew

prospěch, takč činwal.
A skUtečněro kaanj geho
púfobila, bhlo Ucobhěegm a takřka Urslhchane. MUošx
stwj karjřůw po;nawssr ; grho kaanj blUdP fwe,
wraceli st do rjrkwe, šastaralj hřjsschi i še stawU
Uchw;ncssrněgssjcha dUstogrUstwj anwPšssjcb, šcmc:
chawsse hřjssncho štwota fwčho, galč fc pokanj čiUiti

thš

r. 1602 odr dwora francaU;skěho, kami od

knjšete fwěho poslán bpl, do lemcďfh sc wraccl, dostal
špráw::, žr bifknp Gcnewsiý, wrlrrtěm) KlandiUS
Grcmicr, Umřrl. Na núwčxsstjto odrbral fe Frantissek
Ua ;cimek Salrď, chtěgc žde bikapskč poswěrenj při:

gmaxltč. chmártc

de přťprawowal fc k pofwč:t:

Uč!mUpřcdsewšrtj tomU, Ua modlitlxách a ro;gjmčmjch

trwage. W tčchčtčto famotč, festawil si takč gakási
prawidla pro bndaUej šiwobhtj fwčx.Dlr těchměl oděw
geho b:)ti gen fprostný, a wsscho ;bhtcčnčxho sspcrkU
prč:;dm), Uábytek domácj fprosix), a wssr co k po:
hodlj slanšj, mělo b:)ti odsiraUčxno; slnšrbnjků nechtčl
mjti che, Uež co gich UcwhhnUtcdlUč potřrbowal;
poern grho bhl rownčž sprostd) a loliko kdh hosti
měl w;ácnčgssj. Modlitbh fwč whkonáwal wšdy
klcčr, přč wssech pobožnostech rč:d b!)wal, chndhch
powašowal za swč dětč, postjwal se každx) pč:trk a
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fobotU, a kašdčho defcitč!ho dne oddal fe nellstálým

rozgjmémjm a modlčtbám.

Dnc 8. prosiUrc r. 1602, přčgal š ncwý:
mlanaU náťxošnostj pofwěrer na bifknpstwj, a
od tč dobp oddal fc aUřadU fwčmU ď tčlem i ď
dUssj, tak šc geho brdliwč požornostč ani ta nep:
mrnssj wčc neUfsla. QU Uwedl wc swčm bčskUpstwj
na dni nedělnj a fwátečnj kťefťanská cwťčenj, na:
řjdťl abp fe, k ;amej;enj nrzbedm)ch wefelostj, we:
lebmi fwátost wpstawowala,
šřjdil k tomU cjlč
zwlásstnj bratrstwo, tak řečrUč bratrstwo welrbnč
fwátostť, káf;as dnchownjm pasthřňm, abh fr čaš od
časU fchá;elč, a o ;č:ležitostech ofad fwých rokowalč;
slowrm Frantissck bpl prawým pastýřrm ofadh fwč!,
a přč wssrm tom byl tak pokorný, tak ne;čsstný, že
wssrckh hodnosti

a wssrck;d statky, geš mU odewssad

podáwšmh byly, j:;awrhl: „Gá přč wssj fwř chU:
době, řjkáwal, dobře fe mám, statků ale fe bogjm.
Gimiť gčš tolčk lidj w šáhxlbu bc,dlo Uwedeno: i
Umč mohlh bp tak poslauščtť.“
Magc Uhnj po fnašnčm namáhánj ofadU fwaU
w pořadkll, přigal mčlerňd pošwánj od ofad Dč:
jonskčx,Chambrrstř a Grenoblskř abp postnj ká;anj
U nich konal; nrboť bpl UeUnawenh, kdc sslo o čest
a sláwU Bošj, aneb o blaho blišnjch. TU gakoby
fám na frbr Zapomjlxal, ncssetřťl šádnč prčccc,.ne:
ohljžel se na těškost a protiweUstwj, ba anť ne:
bezpečenstwj šiwota si hrUbč newážil. Wssc cokolč
mčl, a wsseckh důchodp geho byl;d gměnjm chUd:)ch
a nťkdo od nčho bež rad;d, potčssrnj a pomocť ne:

odessel, čjmš ale fe často stáwalo, žr anť dům grho

potřrbnhmčwěcmčzaopatřrn nebhwal. dež

špráwce
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domU si gednaU na takowý nedostatek stěšowal, od:
powěděl biskUp: „Pane, wp mcite dobře. Gň negsem
k naprawenj; a roš při tonl horssjho, bUdeťďe mUaU
gesstě dlmcho tak státi.ť, Gesstě rá;něgč powaha
geho w tom žpůsobn j; Ucisledugjrj Udalosti wpfwjtá.

KristčUa, festra Gčndřčcha 17., krále franranszčho,
dala Frantisskowi na dnka; fwe k Uěmn Urtčwosti,
drahp prsten, ďtjm dološenjm, abp geg gj kljbosti
Uosil. „Milostiwa panj,“ rrkl Ua to biskUp, „ga
wam to slťbllgj, ale gen potnd pokUd ho chUdj
porřeďowati Urbudml“ „J tUť,“ prawila kněšna,
„si ho owssem šastawte, gá pak geg ;aď wpplatjm.“
„Bogjm fr,“ odwece ;aš oU, „šebp sc častěgč to stciti
mohlo, a tak bpch mčlostč wassj er Ušjwal“
u Qwssrm že Frantisskowp rtnosti a blahočinnč!
axlččnkowanj bhlo kamčn, o ktrrý; fe mnoxj Ura;elť,

a grg proto pomlanwalť, hanobilč, a wsseligak wx
potnpn Uwčsti Usilowalč. Wssak Uadarmo. Fran:
tissek gfa fobč erťxmostč fwř swědom, snássel trpě:
liwě wsselikr Utrhanj ť haml
Tichost na twaři
geho fe stkwěgjcj, bhla dkika;em wnitřnjho mer
grho, a fpoln takc wšdp geho nehsilUěgssj oďraUaU

proti Utrhačným gaxhknm Urpřatel J fměle twr:
ditč můšrme, žr gedinau taU fwaU tichostj a mjr:
Uostj

wsselčkč aUkladp k geho

přrmohl.

Tčchost a mjrnost,

zahnbč

Uastrogenč

patrně

Uesl kašdd)

fkntrk geho Ua zUakU fwřm, a ty ťxplp takořka Uep:

hlawněgssj z grho ctnostj. Pjsse fr, že bčskup fwatý
bpl kdhď doUUren, gakěmltš měsstěnjnowi faUlošnjci
oddáliti, a tak Ueřádnčlml obrowánj gcho přjtrž
Učinčti. Ten Uad tjm fe rozw;tekliw, podwršem)mi
lčsth, gakobp od bisknpa psánp bhlp, Frantisska w
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hrUbč pode;řenj

Uwěstč se fnašil,

což fe mU z čcistč

takč podařilo.
Sw. Frantissek ke wssrmcl toUtU
mlěrl, Ua Bošj wssewědachnost a čistč fwě fwědomj
ďpolčhaǧe. Po dwaU letech Upadl opowášliwx) a
odbogm) Utchač do těškě nrmori, a Ua fmrtedlnč
posteli Upřjnmě fwč prowčněnj wy;nal, a Utrhcinj
fwče odwolal.
Wňbec a wrfměš chtěl Frantissek, wšdh to:

mn, abh š wčnnjkp mjrně a wldeč fe nakládalo.
„Prawda,“ dj on, „má wšdh wljdná bx)tč. Trpkě
horlenj púfobj genom ;lč!. Káránj gest strawa ne:
šňšiwná; bratrská láfka mčla bh ge wšdh tak zntjr:
Uiti, abp fe trpkost ;tratila;

siru bh se podobalo

Ue;ralčxmn owori, kterčž hrh„;enj púsobj. Láska Ue:
hlcdá Ušťtkll swčxho, ale rtť Božj.
Hořkost a pťj:
siǧost pochášj toliko ; marnč náruščwostč a hrdosti.
Casto i dobrd) lčxkw Uečaš Ušit!) stane fe grdem.

Mandťe pomlčetč lěpe grst, nrš prade
be; ťácskh.“ N protoš takř wht:)kagjrjmu,

mlUwitč
še B hřj:

ssnjkpwelmč mjrnč gednň, dal ša odpowěd: „thbh
Uad tčchost bhlo něro lrpssjho, bylbp náš šagistě
tomU Kristnš P. UaUěil. QU ale nácm toliko dwč
wěci poraUčj: abhchom bhli tissj a pokornj srdrem.“
Roku 1619 musil opět w záležčtostech kUj:
žete fwěho do Pařjše restn konati. Geho sslechetná
horlčwost, chmohla dlaUho be:; dllchownj práre
b!)tť. J mčlť postnj ká;anj. Sběh lidU bhl Uci:
ramm), lak še dwořenjnowč! z těšj w kostele mjsta
dostalč, a Učkdo, komU koli

geg

sl:ǧssetč bplo

po:

přáno, be; dnchownjho potěsser domň fe errátčl.
Mnozj pak blUdaři a hřjssnjcč hlásáUjm geho z
wer blndň a hřjchů, wptrženč bhwsse, bh aUplně
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Ua prawaU

restU přigjti mohlč, prosili ho o ťaU:

kromnc ro;mlamdanj
Nawratiw fe do AUUešfp, opčxtwěrně
liwě aUřad fwňg šastáwati fe gal. Wssak
Uefnáše a přestňlá protiweUstwj porussťlP
gcho; i počal cjtitt, šc mU fij Ub:)wá.

a hor:
mnohř
;drawj
Pixedce
awsscck wpdal se, ač chUraw, Ua pokPUUtj wšwodP
fwřho, roku 1622 do AoiǧUoUU. S přútelh fe
lanéex, prawil, še gich sUad che UeU;ixj. Z Lloie
gUoUU prowá;el wěwodU swěho do LyoUU, kde ge:
sstč Ua sstědrh den a Bošj hod wáUočnj kei;al.
DrUhčho dUe po;orowal, še ;rak fr mU tratj a
fjla hPUr; odpolrdUe do postrle giš se pološiti mUsil,
a br;p Ua to Uka;owalh fe známkp mrtwicc. SlU:
žxebnjci stálť pláčjcc okolo lošr, oU gčch těssil a přj:

wčtčwě ;a

;pňsobčl

odpnsstěUj prosil,

;e gťm tolik pracr

Pak prigaw fwatost poslednjho poma;anj

dUe 28 prosinre r 1622 w 56 rocc wěkU,a 20
fwchodbisknpskřho aUřadU skanl.
Zťwot geho Ua wsse stranh dokanlx) a fwatý,
a Umohč ;á;rakp, kteďčxžfe Ua gcho orodowcin staly,
Untilh skoro wcsskerč křesiaUstwo, še U fwatč stolicr
šcidalč, aby ;a swatěho whhlásseU bPl. Papeš Lllcu

:xaUder 711. powolčw gegčchprošbcim, Frantisskowp
rtUosti a ;cisltchp pidstč ohledati kci;al, a den l29.
ledUa gšho Haměti Zafwětil.

No;gjmeinj.
Sw.

FraUtčssck od Uaro;eUi UaklončxU bhl k

hněwU a prchliwosti, ale UárUširoost statně premá
hage, sťal fe w;orem tichosti a mjmosti, ktercišto
rtuost gcst raZUým Znakrm wssech geho fkutkU Tašcš
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se, koho tichým Ua;ýwatč l;e?
Tichh gest, kooš
wssclikč protčwenstwj trpěliwč fnč:ssj, š každými
ď Uepixcitelplaskawě oergr, wděk a erdčk stegUaU
mpslj přťgjmci a Uad frbaU wlcidnc. Tichost a po:
korU Kristuš Pčm w:)slowně schwalngr, a abychom
od Učho gj fe Uččli, Uapomjná: „Učte fr ode mne,
neboť gfem tčchh a pokorm) frdcem.“ Tčchh po:
dobci fe tichčx wodě, w Ujš fc obra; slumxr dokonale

obrášj; oU podobá fe prwnč ;emť, ktrrá se Uchne,
an khprx)m pjsiem wjtr ;mjtci. QU gest takč gako
wlhkci a mč!kkci pčlda,

w Ujš w:)střely Uepixč:trlskčho

hUčwU be;e sskodp fc dUsj; gcssto padUaUli Ua twrř

daU dlašbu hrošnč sskodp půfobj. Kdo fám febc
přemáhci, silUěgssj grst Uad wjtě;e, který měst do:

býwci. Hlaij
prostředek k tichostč, grst modlitba
a ga;hk na U;dě. Swatý Frantissrkuprawj o tom:
„Nchpřrdněgssj

prostředek protč Uahlosti grst tčchč

a trpělťwč mlčenj.“
„Blahoslawrtlj tissj; UcboťoUi ;emi wlcidnalltč

bUdaU.“ (Mat. 5, 5.)
„Merá
odpowěd odwrarUgr hněw, ale řeč
;pnrnčl w;bn;nge prchliwost.“ (Přjsl. 15. 1.)
„BPl:lťbp

;achwňren ělowěk w gakčm hřjchU,

wh ktrixjdUchoij gste (dokonalj), Uaprawtr tako:
wřho nš dUchUtichosti.“ (Gal. 6, 1.)
„Clowěk hUěwčwx) wšbU;Ugr fwár a prchlčwh

mUoho hřessj.“ (Pixjsl. 29, 22.)

Modlťtba.
Q Boše! chž gsi fwatřmll bčsknpowčFrcm:
tčsskowi tU milost propúgěiti ráččl, že neohrošrnan
horlčwostj še šnamcnčtau tčchostj w překrúsm) swa;ek
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slaUčit: pixifpěg Uám, bhchom takč nUǧ přjkladU toho
Uáslrdowasi, frdce Uasse w tčchosti chowali, a tak

Uěkdp w Urbrsxch sláwU Twan pro;pěwowali.
gsi žiw a králllgrš Ua wěkp. Nmrn.

GrUž

; Dšxeš se také swětj: W BretaUgři Francau;skč swat. Gilda;
w lene sw. m. Pagia asMaUka; we Wlassjch sw. l.diskna m.
Kollslancia; w Cdčsi Syrste sro. mj Berbely a Barbey, w TrierU

sw. Balenia; w Bourgeš Francau;. swa b. Sulpicia Se!oera; U
Troheš Franc. snšrm. Sabina; prilcinč chxskšm sw. knrze a m.
Yquilia; w FraUcU sw. Sulpicia uced. sw. Martjna; sw. b. Bacula.
Filotea, igekch pťešnamenitfg c: whsoqe spasitelUú spiš, plný
maUdrlǧsti, zboznosti a dokonajč,kreskxlšlskělasky, od Dědictwj Swau
tojansieho wddmw, gest w kazdem tUchkUpectwj za 2:5 kr. kdostúnl.

39. Ziwot fwatého Jana almnšnjka,
patriarchy Alešandrinskčho (N., 619.)

Jan, pro swaU sstědrotU k chUdým, NlmUšUjk
Uašwam), Uarodčl fe w Ymathě, mčxstčUa osirowě

Chprn lršjrjm.

Gfa grdim) dědic bohatých rodč:

čůw, Umsil se gčm k wňlť ošrnťli, wssak po fmrtč

manšrlkp a djtek fw!)ch odřrkl fr fwěta, ro;dal ;Ua:
mcxnčtč gměm

fwč mezč chlldčx, a welmi

tlchx) šiwot

wěsti ;ačal.
Powěst o grho Uábošnčxm šiwotU brzy
se rošnesla, bisknpská osada Nlerasldrčnská gfaUr o
gegj prawdčwostč pixefwčxdčena,whwolila si grg r.

608 ;a biskUpa. Jan byl tenkráte aš w padesciti
lrtech.

thš

trdp Jan do erraUdrie pťisses,ro;ká;al

slUšeijkňm fwx)m, abh wssrckhchndč sepsalč. Shlc:
dčmo gich 7500.
Důchodh biskUpstwj bylč wrlmč
welikčx, a tak mohl Jcm, gfa wrlmi Ull;ně a střj:
dmě žiw, hognč chUd!)m Udčxlowatč. thš grdnoho
čan slUžebnjcč a aUřadeci mU přrdstawowalť, abp
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ssrtrněgč ď zcidUssjm Zachá;el, odpowťdčl: „O

zagčstčPán Bůh postará.“

to fe

Pak gčm wpprawowal

wčděUj fwč, ktcrč ,;a mladých gesstě let Ulčl.

„Ge:

dUoho dch, pranoil, ;gewilo fe mi mčlofrdenstwj w
podobč šenp čelo magjrj wawřjncm oztxobeUča nad
slnnrr fe stkwěgjrj. J bljščla se ke mně a dj:
Gác gfrm Uepstarssj dreran Hofpodina, whdobUdršli
si mě

pixj;Uě, dowrdU

tě pixed Něg:

Ueboť Učkdo

nrwcházj k UěUm ď takowan důwčran gako gci.
Skrze mne ďstaUpčl S Uebe Ua zcmť, aďh wtčlčw
fe wesskerč ělowěčrUstwo whkaUpťl.“ Y zagistč!z
tč přjččUh Uemčla sstčdrota fw. Jana aUč cjle anč
koUre. Gednoho čan, pjsse fe, darowal mU gcdeU
bohatý mčssťan drahaU a kreifnaU koltrn, profe abp
z lciskh k Učme gj fe přiodjwal. er Zan Uenwhl
po celaU Uor fpáti, Uekwť geg UeUstále ta mpfslčnka
Uwřila, še ;a rrUU, za kteraU koltra ťchla kaUprUa,
mUon chUdj mohli přčodjni bx)tť. N protoš kázal
gj hned rciUo prodatč a ztršeUčšpcnj;e chUde dátč.
Doťdročiuný mčssťan dowěděw fe o tom, whplatčl
gi ;afe, a bčskUpowi anrátčl,
kter:)š č po drnhě
i po třetj gi prodal, řka: „Uwčdjmr, kdo z Uáď
dwan dřjwe Uslanc. Gcho láska k chUde Zpolč:
hala Ua dkiwěře w Boha a pro;ixrtedlnostč geho.
Protoš takč nčšádm) počet chndých ho w ro;pakp
Uenwedl, a oU takč žádUěho, bpťbp č chrkrcite bpl
přčssel, brz darU UrpropUstčl. KUpec geden po dwa:
krritčx w

Uesstěstj swčm U něho

pomocč

Uasc.;l, a

kdpš po třctj Uesstěstj geg zastjhlo, w;al ;aš aUto:
ččsstě k fw. JaUu, a opěc od nčho podporU obdršel.
Gčndp

zaš

pixčssel gakx)š žckdrák třčkráte posfobě

k

bisiUpowť, a abp Uebpl poznán, wždp w oděwU gi:
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nem

Gakkolč fw JaU dobťe bpl geg po;nal a

Uadto č od ssafaře fweho bpl po;orUp Uěčněn; kazal
mU wšdp wětssj a wětssj almUšUU dati
„Deh mU

geU,“ prawil k ssafářč, „wšdpť to fúm Wkapčtel
thč můše, kterýš takto chce ;kaUmatť, kdo dele ;
nciš wrǧtrwa, ;dalč on žcidage, aUeb ga Udělnge“
desi
děkowal mU geden Uessťastm) ;a obdršeUaU

podporU mnohpmč siowy, Jan ale, padna mU do
řcččprawčl: „Bratřr múg! widp gfem gá aš po:
fUd erpcedčl
pro tcbe krrw swaU, gakoš mč to
KrčstUď múg Spasitrl a Wyknpčtcl welj.“
Janowa sstčdrárnka ertwjrala fe tolčkogcho
osadnjkům: m)brš mčltě k němU kašdý člowčk přjstnp
wolm), a oU přčgimal UU;nč ;e wssrch siran a dle
mošnostč ǧťm pomáhal.
QU wpkUpowal Zagat“r,
propansstčl otrokp, dáwal prcicč a dito dělnjkům, U
Uěho nachášelč Utlačenj ;astánj, ;armaUcer útčchp,
a tak šr wssjm prňwem otcem wssechnašýwatč můše,
ktrřj dňwčrně fc k němU přčbljiťlč. A tak slowem

wpplnowal řeč Páně, an skr; proroka swrho dl:
„Abp lamal lačnch chlčb fwug, a chUdc a whx
powě; ene abxǧ Uwedl do domU: wčděl:lčbp pak na:
heho, abp grq priodčl a prrd tčlem fw:)m abp fc

Uesirx)wal“ (Jf. 58. 7)
A často slpssanbpl bo:
habogm) bčskup, an modle fe řjkáwal. „Tak!
dobrotiw!) Ješissč tak!

Gen

neUmdlčxwch mi dáá

watč, o ro;dělenj gá fe postarám.“
Nrobhčeg!:á
tato sstčdrota půfobčla Janowč owssem takš žnamr:
nčtč!w:)lohp, gcho důchody dalrko přrwpssUgjcj. Wssak
oU Uťkdp nr;tratil prwnč Uadčge w pro;řetedlnost
Bošj, a důxpěra gcho takč ho stckUtcěnčǧ
nikdp ne,
zklamala.
Casto w takowč době, kdp krátko;rakd)
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rozUm lčdsk:) ;ananlťwě žadUč pomocč che Ue:
očekawa, přčssla pomor š neUadáUi a tak se slowa

žalmistp UskUtrčUčla,aU dj: „W Trbe Pane danal

gfem, ;ahanben nrbndn;“ a starčprjslowj ertwr:
dčlo: „Kde

blišssi“

potřeba Uepwyšssj, bošska pomor Uep

Tak stalo fe gchoho čan, še anowalasi

pro neanrodU welká drahota, a grmU famčmU ;dálo
se, šr Urbnde che mošUá, gako prwě o wssecky
chUdř a nU;Uč starost mjtť. Kafp bplp na ččsto

prá;dn“r, a mčmo to gesstě 1000 hřjwen dthn, a
pomocč odnčkUd. Nle fw. Jan Ue;anal.
Brzy
přtsiauptl

podáwage

k němU gedeU welmt

bohat:)

mč!ssťaU,

mU welťkaU fnmU prně; a mnošstwj

občlj, paklč bp ho Ua gáheUstwj pofwětčtč chtčl.
Bhloť to owsscm pokUssrUj welčkč, ale JaU nabhl

frdrc a řrkl: „Twř ponawržrnj gest profpěssltč a
mně nlčlč, ale aUčel twúg Urnj ččst:). Bňh wp:
ščwowal chUdř dřjwe Ueš th a gei Ua fwětě gsmc
bhlč, a be; pochPby takč ťdUdaUcnčxgr ščwťtť bUdr,

paklč ch

mh ;ákony grho plnitč bndeme.

Gako

drnhdp pčt chlrbů ro;msloščl, tak takč těch 10 měr
občli, ktercx gcsstč Učnn, ro;mnoščtč můšc.“ Sotwa
U:Uš š hanbaU odessrl, a ah! wstaUpčl slUšebnjk ď
radostUaU nowčnaU: še whslančš dwa korábh š oťxč:

ljm sr práwč anrátčlh.

Jan

modlčl fe: „Děknǧi Tč Panr,
prUj

padna Ua kolena

žeš mUc od přestalt

;ákoUú fwých UchráUťtč ráčil.“

Q

kčťzbp č

náš šádná nan;c

aUč gčUý ro;pak od ;ákomi Boe

šjch erdwrdla.

Bla;c

Ueboť „blj;k:)

kdo w pokUsser whtrwá,

gest Hofpodin

wsscxchUťlU,ďktrřjš ho

w;ýwagj, w prawdě a Upřjmnostie“ (Zalm 144,

18. 19.)
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Jan nebpl tolčko wzorem kťcfťanskřsstťdrotp,
ale č ;rcadlrm takrka wesskerých rtnostj.
YUřadU

fwčho welmč pčlen bhl,k

modlenj, rozgjmánj a

čtenj pjsem fwatých gistx) ěaš si Určil, o gčm)ch nir

zlčho Uemlllwčl, ančš mlnwitč trpťl. „Gak fmime
se opowúšit,“ řjkáwal, „bljšnjho fwěho pofU;owatť,
gessto gcho

okolččnosič ; wětssjho djln takowčk bý:

wagj, še křiwčho schde Z těška sr Uchránčti l;e.
Swčtsle!)m atlřrdnjkňm Uálešj winnjky tresiati, Uám
pak gich fe Ugjmati. Gdachnm gedUaU do kosiela
wrhla fe gčstá šrUa k UohaUm profjc o fprawedl:
Uost proti Zrtč fwěmU. Nčktrixj pixjtomnj prawčlť
ženě, aby UPnj biskUpowč obtjšna Uebpla, a aš se

z kostela wrátj, počkala. Qn ale řčkl: „To se
bohdá Uestane; nebť pak mohťby Bůh odkládati
š wpsipssrnjm modlčtbp Utčx.“ „Ponjžrnčx šádostč ď

saUšcheehoerdpjrey
chUdřho. Wptrhnč
gen; beprawj ččnj
a bUde tč mčlowatč

4 4. 9 11)

a erdwracng
twaixč fwč od
kride trpjrjho ; rUkp toho,
a bUdrš qako fPUNepwpšssjho
wjre Uešlč matka twa“ (Ekkl

Řcčč a skUtkp grho mťlp do febe ra; Ueljěene
pokory, a Uikdo Uemilowal fwornostč a bratrske
lásky tak Upřjmrxť gako fw. Jan.
Proriwenstwj
a strastč fnássel wšdp trpělčwě radUge fe ; toho,
kdyš protčwnjkům sw!)m odptlstitč mohl. N tU ge:
dnotU a bratrskaU fwornost fnašil fr takč w„šdy
zachowati a hněw blčšnjch w mir a pokog obrátčtť.
Abp w;dor a ;lost gedrwho ;namenitčho mUže pře:
mohl, poUščl Uásledugjcjhoprostřede. Po;wal ho
totčš k fobě a prosil, abh ď njm do kostrla wrgda
mssč swatč pčxjtomen ťxpl.

Stalo

se.

BčskUp, když
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k slowům: „deUsi
nám nasse wčnp, gakož č mh
odansstjme swým winnjkům„ přissel, Umlkl. MUž
přjtomm) dčwil se tomU.

Zl tU obrátil fe k němn

Jan a pro Boha ho prosil, abp fe ro;pomennl,
co ta slowa Znamenagj. Tento nroďpčegm) wý:
gew tak proUčkl srdce nefmjřitedlněhoxnrpřjtele,

že

padUa knohcim ťdčskUpowým fmjřčtč fe sljďil a takě
k slowU swčšmu dostál.

Gakkolť mjrnost a tčchost, hlawnj gsaU ráz
wsseho gednánj Janowa, Uicmčnč ďpl takč pro za:
chowúnj prawč wjrh a dobrčho řádn Uadobpčegně
horlčwa) a w přcdscw;rtj swčm w:ǧtrwalý. Pjsse
se, že gednall,

kdhž při wcxčxegm)chslušbách Božjch

mnoho lidj přrd kostelem se potnlowalo, a kleph
wedlo, bistup wen ; kostrla wygda mcši nč fe po:
ufaď:dil. Nad

tjm

se owssexm wssčckni ;ara;ili.

lee

on prawil knim:
„Djtkh! pastd)ř mnsj býti U
owččček fwých.“ Rokn 619 přrmlUwil Nikrtaš,
wladař Nlerandrčnskh, Jana bčsknpa, abp š njm
ssel rssaťč pokloU;d Učinit.

Z wpdalč se Ua cestu,

ate Ua ostrowě Rhodnš opět se ro;rsslč; UcboťJcm
w nori U wčdčnj po;nal, še Hospodin ho k sobě

wolá. J wrátiw fe na ostrow Cppruď, w Nmatě
ďr;h na to skonal w 64. rore wěku wdesátčm bč:
skl:pskčho aUřadowánj fwčho. Tčlo grho pošděgč
do Čařčhradu přenesseno gest. TUrrckH rjfař da:
rowal ge Mathicissowi HUUiadowč, králi Uherskč:
mu. Ten pak ge do BUdea ;awč;tč kcip;ala odfud
přisslo r. 1632 do hlawnjho chrámU w Břetčslawi,
gincik PrešbUrgU w Uhřjch, kdež fe pofawáde Uacházj.
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Ro;gjmánj.
Gak fw. Jan k chUdhm fe chowal, podobnč
č mh máme se k Uim chowati.
Neboť Uám wssem
přťkášáno gest blišnjho mťloroatč gako febe famčho,

předstangeť kašdh m:;m) takměř Krťsta Pčma, a
mh wespolek bratřj gfmc a djtky gchoho otce.
Pohledněmc takč Ua odmčUU za almUžUU Uassi!
Mh UdělUgeme wěci malťcherně a nádhernř bčřemr,
dáwáme pomjgťtedlUě a dostáwáme UepomjgčtelUč,
mp wyslhcháme UU;nč: a Bůh Učxš takč wyslýchň,
mp Uafchgemc lačných pokrmem, a Bůh UafPeUge
dUssč nassi fwaU milostj; a gfaUre mp milofrdnť,
od Boha milofrdcnstwj dochá;jmee Ukrotjmc:li šá.x
dosti fwe, whdčmj:lť fwč Umcnssjme, a zmjrnjmelč
potřebp fwč, zagistř wždh Uám něro „;bnde, ; čehoěe

bpchom almUšnP Udělťti mohli. Dawagjre almUšUU,
dáwegme gč wljdně a ochotně; Ueb „wrfelěho dárce
milUge Búh!“
Pak čpřť wětssjch dárkách hleťdme
takč na potřebU a hodUost chUdčho. N protoš x;we:
lebenj ústawň domárjch pro chUdč bUdiš ;wlásstě
Ua ;řeteli gednomU kašdčmU ; Uáš!

„Blahoslawcm),

kdoš pamatUgr Ua chUdč, w

dcn zlx)whfwobodj geg Hofpodťn.“ (Žalm 40, 2.)

„Kašdčm:: prosirij
„Coškolť

trbe dep.“ (LUk.6, 30.)

gste čťnťlť gednomU ž bratixj mhch

Uehmeussjch, mně gste Učťnilč.“ (Mat. 25, 40.)
„BUBte milofrdnj, gako oter wáš w nebesich
milosrdný gest.“ (LUk. 6, 36.)

„thú

plapolagjcj UhassUgewoda, a mčlofr:

denstwj šhlaZUge hřjchh.“ (Ekkl. 3, 33.)
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Modlčtba.
Qtče smilowáUj! ktcrýi gsi w fw. Jam: lčxskU
k blčšnij
wljtč a pomocj fwaU mU w potřebách
přifpjwatč ráččl: propňgč i Uám laslawč a milo:
frdUč! frdre, abpchom takč my rúdi dle možUosti
mxxnč podporowalč, a tak se z hřjchů whplácelč.

Sere JežjsseKrista .lmen
Dneď se take swčtj: We Francii sw kralownh Batbpldh a
sw pannh MdegUndh; w Edcsse sw Ut Barhimča a Barfa;w
Tlntřochji sw m Hyppolita; w Asrřce swš Ut Felřciaua š sto a

dwaceti
mUčedlnjky:
b. Mathiasse;w wMilanč
ijč
w papcxeFeliše
lll wwJerUsalčmč
wWadii sw swArmcntaria;

w Sawinh; w Rimč sw MartiUh

:n. Žiwot swatébo Petra Nolaska.
(R. 12;6.)

Scč láska k Bohu a kblťšUij

gest, patrný

toho přjklad máme Ua fw. PetrU, pťjgmjm No:
laskU. Narodčl fe rokU 1189 we Francanšskn w
městhsi jo MUZ 688 Bčdiutšš ť)UEUGBzw prowislcii

Laanrdok řečenč. Nodčče grho bohatstwjm č rodem
i sslechrtan obcowňnjm proslUlj, zwlássmj o to mčlť
přčč, aby spa gcgťch Uegen wc wssem UměUj Ua
staw gel,oo přislUssm)m alebr; č a obžwlásstě aby w

bcišUč Bošj whcwččen bhl.
Petr siUtečUě aUplnť
gegich iádosti ;adost Učťnil, tak še Uemalč! š toho
mělč potěssenj rodičowč! geho, wťdanre, aU práček
UčxgrnUa těle ale č ua dnssi profpjwá.
Qd maš
lččkostťswč měl Petr welčkaU náchPonst k chUde,
proto.ž ro Ua fwe whrašrnj dosta“wal, milerad gčm
pofkptowal, a kdpš Ueměl co dáti, do hořkčho pláčc

er se dáwal.
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KdPš mU bplo 15 ler stratiw otre osiixel.
MaUdra matka zdwogčla Uynj pěéť o giUocha a
slowh č přjkladem sw!)m kbobabognosti,
časičxml

modler a swatých wěrj rozgjmanj w;buzowala
dež Petr dospělěho wěkU dofahl chtěla matka,
aby se ožeUčl, a w zpráwU ,;Uamenitých swých statků

se Uwa;al

QU ale magr Uaklomwsi kUabošUemU

šaměstkUan

a k žčwotU saUkromUčmU Uěinčtč toho

Uechtčl a abh ;wěděl w tom roUli Bo;j, wstana
gednč Uorč padl Ua kolrna a Boha za ofwjrer
wraUcnč šúdal: TU milost Bošj o;úřčla geg, on
pak fe Zasljbčl, že pančrtwj zachowúwati bUdr, a že
gměnj fwě ke ctč Božj a kn prospěchU blťžUjho wP:

Ualošj
Gsa gčnoch 25tčlcty, dosial fe do BarceloUh
we Špaňl,deljch, ;a wPchowatele kralowčre Araǧon:
skeho Zde wjdal ěasto krefťaUyw otroctwj MaUrů,
a ,šalosiný siaw grgčch gako mrč prončkl frdce geho,
a žádosi w Uěm ro;bUdil, abp Ueboh!)m tčmto Uě:
gak kU pomocč přčspětč fe fnašil. Po mnohem ro;:
mrhsslrnj přtpadlo mU, abp zalošil Zwlásstnj řád k

wpkanprnj ;agat:)ch Ackolč w tom mUohe těkosič
Ualr;al Ueanal:
leč UeUstalčo wykoUánj anmPslU
fwčl,uo prarowal

což fe mU koUečUěpomorj JakUba

krúle NraǧoUskčxhoa fw. RaPanda
,; PrUUafortp
tak dalece podařilo, že rokU 1223 Ua den fw. Wa:
wřčnce Uow!) tento řč:d w šiwot a U weřegnost
Uweden bpl. Toho dne sloščl Pctr slawm) slčb do
rUkaU Berengarta, bčsknpa BarreloUskčho, a oblekl
se w Uowě Zákomxj rancho bjlč barwp, na Uěmž
čerwený

křjš pixčssťc kdpl.

Nowč!mU

zákoml

tomU

dáno gměno: Zákon k wpkaUper zagatých aUeb
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řehole blahosl. Pamch Marče de Mcrrede. Ehhle,
ď toho grst láska ělowěka, oščwena ranami Krčsta
Pána, „ktrrýšto dal febe ša m;dU Ua wykaUpenj
náď wssech.“ (lu Tim. 2, 6.) Ncim UrUj sire přč:
kázčmo, z láskp k BohU odřjci fe gměnj, uu wlast
fwaU opUstiti. a ginč! nadobpčegnř skUtkh whkoná:
watť, gakoš gfaU ččUili mUšowč takowj.
Y wssak
kdhš skUtkowč grgčch tak nám do očj bjgj: aP!
ždališ by Urmělo i frdce Uasse se pohUaUti m a
mh ncmě:liš bhchom se afpoň Uťkdh fami febe po:

zeptatč „Yy m toto wsse ěčnilč gsaU oni;
což pak pofawade th? 7“ uu
Blaženč

u

č

aUčťUkoPáUj Uowčxho řčde neobme:

zowalo fe toliko Ua Spaňl,delp, anobrž fáhalo až
do nehw;dáleněgssjch koněťn Llfriky a Nsie. Sám
Petr odebral se kto:nu koUcč,Uehprw sire do Ba:
leneče, pak ale do YlǧčrU. TU prokašowal se gako
angel strážUý, Za njmš w patách kráčelo poštháUj
Bošj.
Drcihnč mnošsťwj zagatých křefťanů bylo
whkanprno, nmohých ofnd fe Ulehčil, a wssicknčnad
obyčrg fe potěssilč. Grho lciska ne;nala me;j. Onťx
wtjral fr až do šalciixů, aby, kterým pomori Uemohl„
afpoň UtčxchUwjrp přčnássel; on hlafal plamrUUaU

horlčwostj wer

ránh,

KristowU, a fUcisseltrpčliwě hlad,

wedro, protiwenstwj, okowh, a rokoli grn

zlěho br;bošnost lidskci wymhslčti můžc: a předr přix

tom při wssrm laska grho k bli;nij
nemohla,
dčwčlč

UdUsenabýtč

tak že i fami UežUabohowe nad tjm fex

Po fwčm nawrárenj trciwčl swath Petr žť:x
wot w tichš samotnostč, w klássteře BarreloUskěm.
Gsa Uad obyčeg pokorný, milowal wždy tcxkowčxd

214
práce, kterč gčným fe protiwilp a Ucllstále o to Usi:
lowal, abh mU zpra“wa klásstrrů odegmUta bhla.
Yle čjm wjre fe kořčl, tjm wjre rozhlassowala fe
geho powěst; a mUšowě nehdůsťogněgssj ano č krá:
lowč fami hledali ho, rokUgjce š Ujm o wěcech Ue:
genom fwat!)ch ale takč U wedenj wěrj fwětsiých,
radp a přjmlUwh geho žádagjce. Ták kn př. žádal

ho r. 1243 Lwajk král Francký, abh geg w Laane:
dore

nawsstjwčl:

a tU me;č oběma mUšč frdečne

pťátelstwj wzesslo Petr bhlbh rad fw krale do:
prowážel na křčšowe wýprawě protč Saracenům,
ale chUrawost tťla ,;abra“nčla mn. Pán totiš Ua
Uěg těškaU a bolestnaU mxmoc feslatč ráčťl, abh tak

dokUd ščw gako zlato protřjben bhl. thš pak Zna:
menal, že poslrdnj hodčnka grho fe bljšj, dal se
zaopatřčtč: powolal pak bratřj a otcowskh ge na:

pomjnal, abh erchabowali w lásce k ;agathm, dada
gčm požehnánj, a řekl: „Gá Tě chcčHofpodine
welebčtč,

Pak

kterhšď feslal whkaUpenj lčdu fwěmn.“

po;namrnal

ge swat:)m kixjšem a skonal r

1256 Rokn 1628 whhlasil geg Urban Ulll
fwatěho

za

Rozgjmánj.
Gfanlč lňxč w otrortwj U fUrowých lčdj fe
Ualezagjrj kU polťtowánj; čjmž wjre mnsime lčto,
watč těch, ktrixj gfaU w otrortwj dUsse. Otroctwj
těla ěasem fwx)m pťestanr, ale otroctwj dUsse po
fmrtč staUe se gesstě těšssjm, Ucboť okowň pekrlm)ch

bran nčkdo nepťemůše. O!

kdpbhď spatřčl w šrradle

tp, o člowčxče! dUssč fwaU,
Ubohá hpUe, tU kdh pantá

gakť stjflxěná, fewřená,
gi hixjch: ach! gistěbh
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gsi na kolena klekl, rUre sepčal, a na wěkh fe zapřč:
fčchl, že Učkdp wjre nemá fe státi, abh takowaU

otrokynj fe stala an.
N protož litUgme siee otroků,
a aUterost měgme ď Uimč, ď Učmčž zle a krUtě
Uakládagj lčdč Uerčtrdlnj: a wssak che a wjee lč:
tUgme a aUtrpnost měgme š dussj hřjchem gataU;
a fnažme fe nelzeli ginak, modlčtbamč swýmč na
Pámx BohU wpprossowatč, abp negenom okowp, w
kterč náď nemilofrdnj lčdě Uwrhlč, rožlámal, ale
takč! otrortwj,

do něbož dusse hřjssná Ubjhá zni:

ččtč ráčil.

„Kdo Uemčlugr, ostáwá w fmrtč, každý, kdoš

Uenáwčdj bratra fwčho, wražcdlnjk gest.“ (l. Jan

Z, 14.)
„Řekl:lčbp kdo, milUgi Boha, a bratra fwřho
nenáwidělbh, lháix gcst: nebo kdož Uemčluge bratra
fwčho, kterěhož wčdčl, Boha, kterěhož nrwčdčl, kterak

může mčlowati.“ (l. Jan 4, 20.)

Modlčtba.
O Boše! kterýž gsi náš pixjkladem fwatřho
Perra, gak Bližnjho swěho milowatč máme, Uččtč
ráččl: propňgě nám mčlost swau, abychom na geho
přjmlUwU takowaU láskU w skdcjch fwých zakotwčlč,
z kterě bhchom skntkp gak tčlefněho, tak č dUchownjho

milosrdensiwj blčžnjmn nassemU ochotně proka;owalč,
a tak plněnjm zákona twěho, Tobě fe šaljbčli.
Skr;c Ježjsse Krčsia Páma Uasscho. Amrn.
7sě)nešsš také swčtj: W ijč
rsw. mUč. Chra a Zana; w
MilúUe sw. knrz,ea Julia; w Modene sw. b. Geminiana; w Lllcu
čandrii sw. mUc. Metrana, Saturllřna, Tharsacia, a společnjkůč
w Chziku w Hešlespont:: sw. m. Trifema; w Benátkčlch we Wlao
ssjch pťinessenj trla sw. ewaUgelřstdMarka; sw. Marcellp wdowh;
sw. Swukletpky panmp.

O b j tljj
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