
Oitopaď,
1.

Šitwot fiwaté otrofyné Wřarte, pannt
a nučeĎdnice.

Srmatá Maria narobila fe, gaf fe pobobá
a rodičů fřejťanílyh, a protož byla gtž ob Dětin
fioj co nepbebliměgí tve tvjře Sriftotvě topdho=
mána. Dámala tmefiferoýmgebnáním fivym na
gervo, že Dobré fimě na dobrau půbu padlo,

neboť gaffoli pofany obříjíena, neuchylila je ob
auzfé ecfty, genž f fpafenj rvebe, ani to praivo
ani m fervo S mufila to domě gaféfoč Nim
ffčho fiarofiy, gménem Tertulluš, aneb gafi atnj
pifji, Lufulluá, otročiti. W rvffaf myborna Mariavozumělatomutěžtoyborně,fterafby| Frufiného
ffarmu fivého fu fivému sbofonalenj a pofivěcenj
použiti mobla, těfjje fe, je giným laušje, podo
bnčajli fe flane Srafiteli mému, Fternžnepřifjel,
aby mu flaujjno bylo, nvbrž aby jlaušil.

< neměl ftarofta nab Marii čelebjna tvěr=
něgfiiho ; neboť hleděla toždby a mffube na pro
jpěd fioe mrehnofti, myfonátvala vozřazh gegid
netolifo rTydle a odotně, anobri get předdázela,
bylo-li tjm ziffáno : ano t oftatnj jpolučelediný
mwzbuzotala gednaf bobrom přiflabem, gebnaf
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laffarpým a přivětimým bomlaumáním, aby též
pominnofij fy pilní byli, Kbož pomoci a
Mužby gafiá potřebormal, propůgčomala fe mu
Wřaria telmi rába. Neztratila nifby trpěli
mofti ani tihofli jivé, byf fe 8 nj netvjm
gaf frutě bylo nafíábalo; neboť utfivělo gf blu
Boce tm myjli a m frbei přifázaní apofitola Táně,

genž bí: „Služebníci poddání bučte me mffj
bázní pánům, netolifo Dobrým a mírným, ale
tařé netohodným ; nebo taf geft milojt. geftliže
fbpopro fivědomj Božj fnáfij zármutfy, trpě nefprateblimě.| Rebogafágefttofláma,gefiliže
břefijce, a za to pohlamfotmání gfauce, jnáffite ?
Ale gefiliže bobře činjce trpělimě |náfijte, taf
geft milojť u Boha“ (I Bet. 2. 18—20.).
„Služebnici, poflufiní buĎte tve toffem pánů
itvýd tělejný, ne na ofo flaušjce, gaťo libem
je Ijbjce, ale m jproftmofti frbce, bogjce fe Boha,
Gošfoli činjte, ze frbce čiňte, gafo Janu a ne
(idem, měbauce, že obe Bana mezmete obplatu
měčného běbictioj, *Ránu Kriftu flužte.“ (Roloj.
8, 22—24.),

Saffoli Maria fu fašbému byla přiměttiva
a odotna, přebce fe moyhýbala přilifjnému přá
telení a co neppečliwěgi měla fe na pozorupřebeteffjm,čimábyfečiftotaffornila.© Protož
je, gaffoliro těžee pracormala, melmi čafto a
melmi tuze poftimala a o pofrm jmůg fe mile
ráda 8 nuzněgfjjm čbělotmala ; též fe tw fomůrce

fivé, foyfoli mohla, teče oelmi toraueně moblj
mala, vbzrolafitě ale tenfráte, fDyj oftatní lid
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moblám obětomat fjel; Což tožby taf naftrašiti
uměla, že nifbo gj nepřjtomnoft nemytpfal ; můbec
ofjecďy přebpify fiwaté rvjry fivé u jaufromnofti
a 8 nepmětíji měrnofij m;pfonámala. — KDY,
ab fy jpořadagi čelebjnomé naffi, fterjž wolně
florvo Boži fipffeti a potvinnoftem pomolánj mého
fe naučití mohan, ad fdy ujbořábagí život hvůg
taf, aby ge f fmatofti mebl? UW, gaf drahné

mnojfttoj gic$ ležj m ofomeů marnofti, lip
nofti i nemočrnofti, a ubjhá taf to čafnau a
toěčnau zfázu! Ó by mffiďní poznali, co gim

moffutfu projpěfino geft; féž Dy umájili a mali
n f frdet flotva prorofa Iidheáfje, geni Di(6, 8):
„Oznámjm tobě, o čloměče, co geft bobrčho,
i čeho Gvfpobin (ob tebe požabuge : zagifté abyá
činil jauĎD, a miloroal milojrbenfthoj, a pečlimě
bovil 8 Bohem jmým.“

WMariiny ctnofti zářily přiliš gajně, než aby
co můfol nj byli a až pojud po gegim nábo
ženfioj je neptali, nebyli fe na ni ftali pozorní,
pod oftřegfli bohljdfu gj nebyli rozali. A netr=
malo Dlaufo, rmozalíai mfjiďní m podezření, že

fřeťanfau geft. a farofta Zertuflu8, čloročf mo
Dlaříhvj rvelice oDDany, otázal je gi zgetoně po
jře gegj, nebof prátvě tenfráte toyfily přjine
záfony proti fřejfanům, a ou by byl nerad flus
žebnici jmau ztratil. Wřaria prázbna mffeho po
frytftoj a přetrmařomání, ( mflj mrtfamofit a
bázně, royznala upřimně nic fe neftraditgje, je
měřj m Krifla a že ob tvjry tě ftůg co ftůgneupuftj.© Saroftačinilmffe,fečtopminmnoff
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gejt, by gt oDviry Kriftoroy odroebla f modlářítvj
přinutil ; toffe marno. 5 rozljtiro fe, (áhl £ ofirým
proftředfům, a Dal Wartt, tozor tfjed čelebinů,

nepprto ufrutné bicotvati, paf ale zatřel ai Do
tmavého jílepa o modě a o dlebu, Doutnjinage
je, še mu paf pomolněgfji bude.

Cřiveet Dnj ztrátmila fatečná panna u Ivě=
zenj a tofjef plna gíme rabojii, že pro Spafitele
vého trpj a že ua zápas nafimvagici moblit
banti fe připramiti může, <$ muttil gi Hofpodář
gegi po čaje tam opět, aby je Krifia obřefia,
přibada pojrůjfu, ucučinjsli, gafž on dce, je
gi auřabu udá, aby bo záfoně 8 nj fe naflábalo.
Ale zmužilá panna odpomwěbělapřímě, řfaue: že
rába a Dofonale fažbe fpratveblioé poručení geho
přoná, ale nefpratveblirméžádofii,aby totiž ru
jmau zapřela, toyhoměti nemůže ; přidadauc, že
potvždy Dude fřcjfamfau a že botoma geft my
šnánj jiwě friwj zapečetí to nadějí, dě od zafla
batele a Dofonatele fimě tvjry mwěčné a netmy=

mfumné odměny Dogde. — ©af plamenná to
mira! ©, foy rozhřegeme my lebotvá prfa fivá,
aby zanjtila fe tauhau po fralorvftoj nebejřem,
čajnod ohlebů nezrajjce 2!

Miba teby Tertufing, že ftatečnofťtě panny
fřeffanfřé oblomiti je nedá, a aby mu to W zlé
pofláváno nebylo, foyby gi děle m Domě fivěm
tagil: ubal gi auřabu, aby bo záfoně 8 nj či
nit. — Gyble, gaf hoět měrné flužby vDimčňuge!
„Warnojť nad marnofij geft," mola fazatel (8, 14)
„fteráž fe na zemi Děge! Gjau fprareblivj, gunjto
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je ale tvebe, gaťoby činili ffutfy bezbožných: a
gfau bezbožní, fteřjž taf Bezpeční gfau, gafoby

něli ffutfy fprameblirých. 4
KDvžpřifjcl Den,že měla bytí Waria myjlýhá=

ua, fefilo je nefčjjiné množítoj lidj na mjftě fau=
Oujm; neboť fažby byl šáboftii, co fe 8 Dětečfau
itane, o njž tofficfní twěběli, še geft rozvor ženffydh
stnoftj a iwěrnofti čelebjna. Saudce otázal fe gj, fdyž
ji přivedli, na gegj ivjru, freráj obpotměběla
ifromně a ivfjaf povně: „©a giem fřejtanfa a
ita, MoŽDYfřejtanfau zůftanu !“ Saubce pofauficí
re at u mjře awtflati, gednaf melifé odměny gj
ibuge a gebnaf ljtými mufami hroze, nebuDesltsohům| obětomati.| Mariaalefiála,gafoby
udá; gebiné £ Bohu otevřena byla úfta gegj,
Jeboť je moblila o flatečnojř a jjlu. Konečné
zefla: „Bůf, fterennii jlatžjm, gefž de mnau.
Jtebogim fe teby mučeni, fterči mne pauze 0 žitvot
vřipratví, gegž byd taf vába Rvriftu šešjíji obě
romala.“ Břjtomny Lid pofanjn, mage toejelau
ttatečnojí za zlomyjínau urputnojí a za zgetonau
potupu Bohů, fřičel dimoce, aby Maria npálena
byla. Saudce uemage Dojtí na holém upálenj,
bal gi nepprio na ffřipec natabuauti a mrffati,
a to je bělo 8 tať nelidjfau ufrutnofij, je fan
[ib, pro proti jivětici rozlječný, na to reptnl a
fonečně bauřlimě žádal, aby ob mučenj přeftali,
©utj, boge je horffjh najlebřů, fteréž by jnab
a obecného foafjenj mohly pormffati, učinil liDu

paboj a Dal fipatat mučedníci gafémus mogáfuf opatrowdnj.
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Waria, fteráž mw Horlimyh mufád a Go=
leftech byla ftálá a beze ftradu, zarměla fe
u tvnitř buffe, fopž fi pomyflila, m gafé nebez
pečenftí čiftota geaj přigjti může u mogáfa ne
fáraného ; a mffaf brzo zad. unušila fe, bitvě
řitgje fánu, že at nezatmorhne, a ubjrala je Do
vého wězení, A co Hojpodin fírze ufla protofa
Darmida porměbělřfa: „Poněradžna mne Daufal,
vyjvobodjm geg, oraním ho, nebo poznal
gméno mí. WBolati bude fe mně, a gá myfly
im geg; 8 nám bubu 1 iauženj: toptrhnu geg
a ojlmvjm geg“ (alm, 90, 14. 15.), naplnilo
je též na fimaté panně. Marii gij náfledugjej
noc, gelifož aj Bůh dal přiležitorní že miftu i
čloměfu tolif nebezpečnému utéci mobla, Měfteři
fřejfané přigali a ufryli gi. To je ftalo r. 120.
Zdali jmatá panna na to u joy Hoftitelům

ttdhofti šimot fivůg Dofonala, aneb zdali opět i
Še fropmi přehomarmateli na 1aud byla pohnána
a brola odjauzena, o tom piftod prát nemáme.
Jimftý pašflonal pramj, je 31 čafu Gadriana
Cilaře jmrtj mučednifau žimot Dofonala,

Roza jmání.

Dnefinjho Dne flatvf fe jmátef mfjeh ja
ty, gená Dbroto Hlamně inveden byl, abybhom
© ty Imaté, gimi je bo celý rof žádného dne
£ oflaroeuj památfy gegich nevoftalo, etiti mobli.
Av, gaf mznefjená to flaronoff památfa círftve
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rvjtězugjej, to geft fimátef rfjed těď, fteřji zbe
na zemi Dobry Bog bogorvali, miru zaýomali a
blahoflarmeně bofonali, otofjem ffrze milojf Boži
a fivé tolafinj přičinění! W což my, negíme-li
těž povoláni bo fboru toffed fvatyh? Ba že
gjme, ojť Rriftuš Dán, že přijel na fivět, abyrofjeďfpfpafil,© Sižtedygenodnáštozámifeti
bude, megbdeme-li Do nebefřého Frálorofhvj, fteréž
vd měčnofti nám toffjem připrameno geft, tolifo
nám třeba Duffermnímuem poflauati a odotně
plniti, což nám ctihobní apofftolť, flatonj mu=
čebnjet, filedbetní toyznatwači a nepojhorněné ýotě
nebe8 mlutvj!

Moblete fe a bogugte, mlumj f nám tis
bobnj apofitolé. nadfjenj to ziměftoratelé eman=
jelium Kriftowa: moblete fe a bogugte, a ná.
Webugte náš, ipořadepte žimot fivůg Dle nebeffych
přifázaní, fteráž gfme mám ztvěftoroali, mytrrvepte
u tojře, naděgi a lájce, a nemine máš ani miloff
Božj ani foruna tvěčná,

Moblete fe roraueně, neuflámagice, mlutof
Haronj mučebnýci, melifomyfinj ftvědfomé praroby,
moblete je f Bohu tmyjemohaucmu o filu, af
me toffech firafteh a tojzlih života mwytrwati
můžete; Dlebepte nepprivé rofij filau frálotofhvi
nebefřého a fprarvedlnofti neho; fhromažĎugte ft
poflaby pro měčnojt; a nežbyfte fe flali nerměrní
emangelium SKriftotvu, raběgi tofjeďyp tvěci pos
šemířé to oběf bepte, raděgí rofjeho blaha po.
aemýřého fe obřjfente, raběgi Úolefti ano i fmrf
neptrpěj jnáffente. k
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Učte, ať jivětlo mafie hvjij, vofagj f nám
panilomyjiní iDyžmDačÍ, tozorové tv mýborní
rofjelifodh ctnofij fřefťanffod, učiňte, af fimětlo
afle Itejti a oflmvugte flowy © fFutfy Boha
otce fmočfhonebefřého před liDini' lačjejm buďte
těffiteli, $ubym zpomocujfy, opujítěnýmoranci:
uoaběgte Glaudjcj na ceftu Dofonalofii, flefagiejd
draňte, aby nepadli, ffefibm pobámepte Dratrfřan

rufu, aby potjtali 3 pofhrdepte ftatnau myflj
mfjim, což by máš vb měcí nebefínů odiradělo,
a zboží pozemfřehofu Blaženofit fpolubratrů ftvýd
obracepte.

Bobrobugte jivýh naflounofij, wwolagi nes
pofftorněné botě nebefíč., ti paulétj drámomě
Duda jimatého, podrobugte jmé náflonnofii a
šábofii (ivatémnu záfonu rozumu, fřižugte tělefnojt
Še rofjemi gegimi žadojimi, a přemáheytemvfjeďa
mábení a Drážbění F břidu, powznájjegjce Dů=wěrněočjimyjlifBohuOtcijmětel!| Bběte
a moblete fe, abyfte netvejíli to pofufieuj!

Budeme-linaučenýa přifladyvaty a jiětic
Božid pomidy fobě F jrdci brati, a budeme-li
giď vočrně najlcbomwati, gafož ont Srifia byli
náflebotvali, paf zagifié bude těž ucta naje f ním
pramá a dalitebná, Bohu milá, nám paf pro=
fpěfiná a užitečná: neboť baufati můžeme, že ft,

ftečji, fbvý pozemýřýmitvuj jříjčení byli, Bližujm
fmým bobrobiní toficlifé profazommali, ubnj fDyž
u Boha gfau a mmilofit geho tv plně mmjřebos
šitvagi, tim odotněgi a tim mocněgí za nas u
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Boha, u Otce tvijeh orobormatí a nám pomá=
bati bubau.

„Stráalowihoj nebejřč trpj nájilj, a ti, fteřjš
nájili činj, udmacugj ge“ (Mat, 11, 12.).

„Spramebliwj fe gafo flunce bubau fifojti
o fralowitvj Otce gegidh“ (Měat. 13, 43,).

„Uni ofo nemjbalo, ani uo nejlýalo,
ant na frbee libfíč nemftaupilo, což připratotl
Bůh těm, fteřj$ geg nulugj“ (I. Kor. 2, 9.).

„Jeymilegiii, nonj gime fbromwěDoži: anefýtěfeneufázalo,cobubeme.© WBimef,žefD93
je uřáže, pobobní gemu bubeme; nebo wibětt
geg bubeme taf, gafy geit“ (L San. 3, 2.).

„Dobrořečení a gajnofí, a maubroft. a Dj=
fučinénj, čeft a moc, t fila Bohu nafiemu, na
ěfy měfu. Amen“ (Jagem. im. San. 7, 12.).

Woblitba.

9Vifemofaucj, twěčny Bože, genž gfi nám
propůgčil záfluhy wjjeh jivatyý iw gěbné flat
nofti melebiti: projjme, abyš nám Bognojť fmi=
f[oránj fivého, o fteréž toraueně žádáme, z ohlebu
tolifa orobownjfů uDěliti račil. Sfrze Rrifta
Bána nafjeho, Umen. (Modlitba cjrfemní.)
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Dned talé pripabá: Smaftef mých fmatyh a mymolenvýBodld.| SlaimnofftatomáfivůgpůmobobAintfféhopapejeBoni
facia, toho gméua Čtwrtéh?, fterýš fary Řimffy rám fu poctěmffed
fmyflenyh bobů a bohyň myflamený a Yantbeon řečený fu cti
blahoflamené panny Marie a wwfjeý fmalýh nucebnifů pofivětil a(mateftenfaiboročně8melifaufIaimnftffmětitiporučil.© Nehoř
paťtafé čtrtý papež potom uftanomil, aby ta fiainoff, fteráj £os
ličnýní způfoby m rozličným cirfivih fe fvětjimala, fe ctí míjeh fma
tvý tohoto bne meřegně po mfff cirčiví na iměčnéčaly fonána byla.

„B Zarracině narosenj fmatého Cifarina, gáhna, nezprmé iv
daláří mnoho bní třápeného a potont Se fivatým Julianem, fnězemt,
W pytli bo noře uvršeného. Ra zámfu Dimtonenffém fratého Be
tijna, fněje; m Damafifu utrpení fiv. Géfaria, Dacia a ginýd
peti ; m Yerfřé zemi fimatýý mučeb. Zana biffupa a Zafuba, fněze,
ša frále Savora; m %Tarfu(maté Girenie a Suliany, za Marimiana
ejjaře ; m Amerius fivatého Aufiermonía, biffupa; 10Baloťfu fimatého

pakrorá biffupa; wmTiburu fivatého Semerina, nmiýa; a m. gwatý

2.

Širmot fwatébo Mřalachiáfie, arcibi:
(fupa Arnaagbcenffého.

Smaty Malachiáš, gehož žimot Imatp Ber
nard popfal, narobil fe r. 1094. m Urmaghce
Io zemi Srffé z robičů fflefetnýh a melice nás
božnýh, ob nidž fe rofjemu bobrému tveden byl,
tať že giž co padjole rožorem byl tiĎýofti, po
fory, ffromnofti a lafíp f bližnímu. Mle těž
Ive měbáď ryborné činil pofrofy, taf že m frát=
fém čaje tve fifolách tojjeďy vé jpoluždfy Das
lefo přehonil. Woftaucim tvěfem roftly též geho
měbomofli a etnofti mo mjře neobyčegně, ropra
žení a fratorjle neměly pro něho žádné tonaby,
owffem ale poflauage tahr buda, mořil tagné
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fmau tělejnojt a rozgimal fi přiťazaní Boží,
při tom vofjať vofjeho utjťal, čjmi by lid na febe
učinil pozorna, Ďoge te, aby fe marnofij, fteráj
emoflem na neproyš fifodna býmá, nenafažil.

Jabožný mlabenec, Dofonam fmá fitubia,

dnamenal Do febe mnitřní gafefi pudění, aby fe
mýbradně Bohu zajmětil a protož neoDflábage
činiti, fam bo Duď nutil, ffel £ gijtému boha
bognému paufteronifomi gmérem mar, genž to
$ýžce bljž foftela zůftámmal, a aby ho ceflám bo=
fonalofti učíl, jnašně žádal. Tento frof mlabého
fjlecdbticezpůjobil mejměš nemalého pobirmenj, a
fforo obe toffeí to zlau firanfu mu to toyflá=
Dáno bylo; ale Oalahiáš nebbal ani újměfiřů
ani fřimod pofuzomání, nedf přifjla obfubfoli,

obr frácel na Dráze Wvatofti taf mohutně přeb
je, že ro frátee mýjicfní i pofměmačťomé 1 utr=
bači umífije, 8 uctau na zbožného mlabjfa
Hlebělt.

Rějfíad přefrájny mýborněho filechtice pů=
fobil blaženě též na giné mladjfy, a netrmalo
Dlauho, ujneflo fe aid něfolif. že rormný životpormebau.| Walachiáš,gehožDorlimofijmffjiďní
fe tozdělámali, byl by rád, melmí ráb o jinaté
faufromnoftt žimot tvůg Dofonal, ale tu nas
gebnau z ufrytu jimého mufil myflaupiti a Io

firfijm oboru pracomati, gelifož bo arcibifřup
Urmaghcenffy nepprrvé za gahna a paf i za fněze
wyjimětil, nic na tozpjránj geho, že nenj f ta
fomé bůftoguofli způfobeu, nebbage, ano fonečně
mu i přifázal, aby na fe mzal úřad fazateljín,
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a aby bHlebělfázeň cjrfemonj, fteráš během blau=ydmálef,melicebylafícíla,napratviti,| Mas
[abid$ gaftamal porinnojé tuto 8 ráznofij a
peronofij; a je wmilojí Božj byla 8 njm, pos
čala fe Flejla fázeň tvffube mile obnotvotvatti a
ropborného vivoce vybármati: foftelotve fe toffubde
ozbobotmali, jlužby Boij fivětily fe 8 Důftognofij,
[ib zad čaftčgí $hodil fu fimaté zpotměbdi a f jiva=
tému přigimání; flato manželífů fe jnjmal ble

cjrferonjů) zafonů, a tvůbec taf vofje zařjbil a
ipořádaí, že lid prve taf furotvy a rozpufty,

nyní tojiemožně fe přičtňomal, aby Dobu to duuatopratoběflaužil.© Rázanjgehopřiázelaze
jrdee Iaffau planauciho, a tubyž půjobila na
pofluače gaťfo oheň 8 nebe přifíly! X mujela
fázanj gebo lidem. vířájatí a tvnifati Do nep
Hlubfjj Hlaubfy bufje geho, protože což fázal, fam
co nepjvědomitčet fonal; a netolifo je těměř
bez přeftanj fe moblil. nýbrž i neunamený Pol,
fbyž fe gednalo o dobry ffutef: a nenptmětíjimu
půfobilo rabdvjí, foyž $udbym mofl pomáhati a
nemocný unatfftěivotvati,ano i mrtvy rád
a 8 v$otnoftj pochormármal, nedbage úfjtěpfů fe
firy, Domnjtvagici je, že tafoirom $oivanjm bů
ftognotť jia (jledfticfau zneuctjimá a hanobi.

By te ugtftil, že cofoli foná pro obnotvenj
fazně cirfetonj, vbejjel na učgafy čas £ biffu
porot Sijmorffému, fteremuž Wlofebi řjfali a fte

rehož učenojí a žiota fivatojt po eclé šemí Šrfř
na flowv Mzata byla. Bod Dozorfimim utuže to
hoto pracomal fmatý Malahidě po něftery čas
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8 uemvětfjj Horfirmofij, taf ze foyž byl ob arci
biffupa Domů porolán, obohacen uměním, zfu=
fenofij i záfluhami Do Armajhu fe natorátil.

Mezi tim pomolal Yan feftru gebo, o njž
gíme prmě ulimili, ua ivěcnofí. Waladiás po=
raučel Dufji gegj po DÍnuho čas pří mfji fivaté
bo milojrdenfrj Báně. Bofléze toho po třidceti

Dni čímiti opominuí. u uflyffel čafu nočnjho
gaťfoji Hlas, že fefira geho m vaujic Černém na
hřbitotvě febá a po třidcet Duj melify hlad trpj.
Smaty Maladiaé porozuměl napomenttj to
muto, a opět za zefnulau jeftru obět mfje fimaté
přináfjeti počal. Do něfterém čaje, zdálo fe mu,
že gi mwidj, dna m černém: oDěmu u bdrveřj fo=
ttela ftogj, ale marně o Domolenj fe jnaži, aby
wwegiti měla. ©%pofračomal bále to modlitbád
fmyd, a tu uzel gi otefjem iv foftele a to raufie
bjlém, ale gefitě balefo od oltáře; fonečně ale,

an m obětovánj mjje fioaté a m oftatujů fřut
ci bobrych neuftároal, Dočfal fe té radofli, je
gi u oltáře a Io fiťedu blahojlanenýh bufij uzřel.

Sefitě gebné rabofii Doftalo fe toho čafuwěrnémtomutoflužebnjfoviBožjimu.| Totiž
gebo ugec opratpil opatfhoj Baugor, Fteréž toe

ffamou tehni bjdném bylo, ano Duzen taubatt
po Dbofouafofti jám fe m flájíter Dal, ale pod
tau. toyminfan, aby Maladiáš aprátou IOLDĚ

dřizeného fláfitera medl. Z umázal fe Mala
»idš tve aprámu fláfitera, a taf offe výborně
wedl a řjdil, že fláfiter Baujorily mwfrátfén
čaje opět fidlem ibožnofii a učenofii © Dobrť
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fázně fláffterní fe flal, čemuž fe owjjem nifbo
bímiti nebude, fdož urodášj, že přednofla flafitera,
gaf fimatyBernard geg popifuge, byl obcrománím
žimy záfon, že byl zrcadlo, me fterémž fe tvefifery

etnofti obrájely, že byl oterořenáfniha, me fteréž
fe fažby Pramym záfladům Dofonalofti učiti mohl,
A mffaf nebylo fmatému Malahiáffomi přáno o
famotě fláriterní žimot tramiti, mufiltě ná žábojí
libu a na poručení areibiffupa Gelia uprázbněné
biffupftvj Ronnoretfři přemzjti, ačfolim tenfráte
teprm gen tříbcet rofů ftár byl.

Smaty bifhip, genž pauze z pojlufinofti to
biffupftvj fe utmázal, 1$lebal, že ofabníci, co Do

mraronofit Hluboce flejlj gfau, a že mnozi z ni
mimo gméno fřejfanftoj ničehož neměběli. U
mffaf Malachiáš Důměře fe m pomoc a < mis
Loft Boží, ali tolifráte očividně byl zafufil, galtetoffjfilaut| zpufilautoinicitozDělámati,měrně
plně flora apofitola Janě f Zimotheoti, řfauci:
„Staž (lorvo, nabjzey to ča | ne m ča8; trefci,
proš, žebří we mffj trpěltmofit a učený! Bbi,
rve mfjem pracug, foney bjlo fazatele, myplňug

flužbu fimau, řjzlimy buď“ (IL Tim, 4, 2, 5.).
Drže fe těďto přifazanj, gafo fobě řečený, celé
noci na moblitbáďh za poblaubilé ormčičfy fivé

trátnil, prodpázel celé biffupftoj od mjfta f mjftu,
offube uče., napomjnage a gebnaf po Dobrém,
gebnaf přjjně f pořádřu a f dobré fazní [ib bo=
nutuge. Úfitěpfy, pofjměď a nařlávání alé jná
fel 8 trpělimofij nepřemožitelnau, A ay, to brzee
ropborula neumělojí a poměry po tvffed fragib
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gemila je jnaha f nábožnému žimotu, zmláfitě
fopž fe něfdy flalo, že zarputilého Hřjfinjfa náolotrefitvoftihl.| Ufázalofetoztoláfffmelmí
tápadně na gafémá mogáfomi, fteryž proti rofjem
safonům cjrforoním 8 blizfau přibuznau mo man
zelftmo hanebném žím byl, a taf břjjjným (ňats
fem gefitě je honojil. Srvaty bijfuv napomjnal
geg melmi Důtflirrě, aby přeftal pohorfienj bámati
1 4 břihu jimébo aby fe fál, Doflal ale za to
urputnan a Drzj odporvěĎ, gafaž gen z úft nez
Wlecdetnijfa ropgjtí může. 3 pramil f němu Hor
lvoftj zanjeeno biffup: „Bůh tě fam proti můli
tmé oD předmětu podlé náružirvoňí tvé oddělil“
— a ble než minula hodina upadí $ltpnif ten
mo ruce nepřátel jmý$, oD nici zamražběn byl.

Sij po uěfolif ler byl jmatp WMalachidé
5 borlimoftj i 8 mibitelným pojehnáním Bos
jim bifftpitmj Konnorffé zpramotoal, an arci
biffup Gelinš umřel, Tento mrnj paftyř, Do
farmaDua živě byl, mažil fi MalaĎiáffe velmi,
a protož tafé Dufomenfhmo 1 ojtatní lib f tomu
měl, aby, až munře, Walaciajje za arcibiffupa fi
roprmolili, M gafi jadal, ftalo je. Mb a bus
$ormenftmo mymolili, taf gaf tomu záfony jr
feronj drěly, Maladiafje za arcibiffupa Urmagbffeho;| ale.tentogiaDat.mirimiloteny,
nifteraf je m taf maneffenait pomirtojí uroázatt
nedtčí, a to z tě vřjčiny, je uěfteřj páni arci
btfupitoj gmenormane gafo Dědičné rve fvoch ro
otnáí učiniti ftěli. A ffutečně fe flalo, že gift
cloměf 3 roba nebojtjfa arcibijfipa moci I ať
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cibiffupfhvj fe metřel. Malainš různic a hábef
nega mífovují, nedtěl nifterafým zvůjvbem ©
právo mé fe zajiámvati, až geg fonečně po třed
[ete £ tomu bifftpome a ginj páni zemfjifpří
nutiít, 3 ntbž mu prvuěajjj 1 flatbau cjrfemujhrozili,nezlomýslirozborfmůg.| Gošomumwa=
juge řeťl £ brffupum o „2By dcete mat jmrf,
gá poflauham Io naděgí mučebnictoj; a tmffaf
pod ta mwmjnfau, aby, gefisli fe měče podařj
a řad opět iw ofadu wrebu, aby paf opět
f prmuj doti fivé a f zamilované $ubobě nas
orátiti fe iněl!“ ODýmjufa tato byla f$iválena.

Smaty biffup mufil nouj ob přibuznýa
přátel toetřelce, fteřjš je proti němu fpifli, příliš
roelfpd protiveníhoj (náffeti; a mffaf ivfjemo=
bauej Bůh, iv něhož Daufal a fterčimuž fe úplně
tve tvůli rozdal, zgednal inu m frátce pofog, an
půlvoda jpřfnutf a tří pomoenjfo geho, foyž 1
leje na arcibiffupa wo fojtefjéfu je modljejho čj=
Bali, Bleffem zabil a oftatnj jpolumiunjfp ginafaginafpotrejtal.| GinDyz18pozivalgregginý
zeman, genž těž o beziiimobytj geho ftdl, pob zú=
ffěrau přátelihoj Do Domu jimého to tom úmyjlu,
že geg paf 8 pomocujíp fivými jnadno žitvotazbawj.| Kněšj,freřjšpřítomníDoli,fbyžpos
zwánj je flalo, zrazomali co mofli jimatčmu ar
cibiffupomwi, aby neďdodtl do Dontt zgemoučho ne
přítele, om ale odpoměnčí, rfa: „Bratřj ntogt,uetemnenáflebotvatimijiramého.| Marně
ojem fřejťanem, nenájlebugi=lt Krifta. Snab ob
měféjn ufrutujfa, pořořuje je!“ 2$ jjeí te0Y Do
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Domu, Do fterčéhož pozván byl, a fDyž iveficl,
nalezl tam mnoho ozbrogenýh libj, ti ale tvt=

Dauce biffupa, něj odhodlaně fráčj, taf příliš fe
sarazili, že žádný fe ani nehuní. (Šož fbyž zočil
zeman, tvegda do febe mvrhl fe f nohaum bis
upormým a.za odpujítění proje, oD těď Dob
Wufině a rozfjajně je f fmatému ©ýomal, Tito
a pobobuj přiflabomě božífť obrany způjobili,
ze fi vaty arcibiffup žádními Brozbami ant
fřivbami u toyfonámánj vého paftyřjíchoúřabu
přefášett nebal.

Wage fonečně oD zaeionvů 1 ufrytyh nes
přátel pofog, obbal fe fivaty arcibiffuy še fi
pinoftj zprárě fimého ftánečfa, a než minuly tří
rofy, bylo celé arcibiffupfhoj m bofonaly řád
mpedeno: 1 neobřládal, fpatřhv to, gaf ji byl
eonjníl fivčho Důftogenioj 1e mabáti, a tafé
utečně ufřanomito jobě za najleboronjfa Oelafia,
fněze toficitranně Dofonalého, DoKonnorjíčho DiWuapfhoj| milerádfenamrátil.©biffupfivjm
timto bylo oD Dánýd let tíž Bijfupihoj Dosmwengfčjpogeno.| ImažugejivatyYWaladhidě,že
bp bobře bylo pro Dufieronj. projpéc ojabnjíů,
foydby fe Bijfupíhoj Konnorffé gařo přeb měfy
Jytwalo, tve Divě rozdělilo, učinil to a ujřanomim
offupfhví Konnorjíčmu avláfitního Diffupa, fobě
zprámt Domenjfčho gafožto menffjho a duofjho
ponedal. — „Plafoflnmveny Dohatý, fternž tia=
lezen geft 6cz poffirný: a fterýž po zlatu ue=
poftanvil, aniž Daufal mwpenézjeh a mwpoflabed“
(Sir. 31, 3.).
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3 byl jwatý Malachiáš po mnohá lfta po
mažotnán za rádce a zd apofitola celého Svýfa,
neboť negen dufotoní ofjoby, nebrž t jmětfřy Tib
brámal 8 njm radu o záležitofteh těla 1 vuffe,
a nebylo, fbožby od. milomaného paftýře bez
útěchy aneb bez pomoci byl odefjel. Rofu mfjaf
1139. tvybalfe fmaty biffup ffrze měci tvelmi
Důležité Do Řima £ papeži Snnocenceomi IL
Geftau zamjtal bo Ffláfitera Rlaromallenffého, zá=
fona Giftercffého, a feznámim fe tu 8e fmatým

Bernardem a 8 celým šimotem fláfiternifů na
nie vice nemyjlil, než biffupftvý je rmzdáti a
m řečeném fláfiteře pod zprámau Bernarbomau
až Do jmrti Bohu flaušiti. Břigda bo Rjma
přednejl jimatému otci mfjeďy záležitofii (mé, a
ten utojtam přibozího biffupa počejině, fe toffemu
přijměbčil, za čež žádal, toygjmage, že mu nepo

roolil biffupitroj fe tozdáti a m flájiter Rlaro=
ivallenfřy roffaupitt; ano tmiba, že pro ten čaš
nemožno taf imýtečného Giffupa, gafý byl Mala
hiaé, propuftitt učinil geg (vým [ejátem po
celém $rffu a mnobými fmatymi ročěemigeg pos
bařim počeftně propuftií. Malabiáš přigal mffe,
čehož mu fimaty otec ubělil, mo Dubu pofory a

Iyfonam na to fivau bobožnojí na Hhrobecjma
tých, zpáteční ceftu naftaupil.

Roví fe Doiffupfioj opět byl jimeho narmrátil,
gal je 8 obnomenau horlitvofij oročičfy fimé DuWo=
ronj flormem Božim frmiti a ceftu bo frálorvfhvjnebejřehogimofazorvati.© Bůhojmvěčoroníroffe
což mlutmil aneb fonal, mnohýmizázrafy, Sraty
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Bernard mnohé z niď mypramuge, paf Dofluvá:

„Jteptvětfjjm šázrafem byl fmaty muž ten fám,
a to pro topborné ctnofti a pro život prárvě
avofitoliř. Jteměltě od prronjho ofamženj, co
život Duforní započal, nic fimého3 ba ani tmlaft
ního přibytfu. 3 geho úft nifbo neflyfiel flotoa
marného, tjm méně fhřifineho, WMfjecfycefip fonal
pěfffy : nifoy fi nebal zmlafitní pofrm dáti ani

obzmlafitě i pofluhorvati Bro ýube 1bjral
almužtu, nemocné rád naroritěroomal, ufědbugin
přináffege. Rifbo neobefjel vo něho, aby nebyl pos

těfjen. Gřifinjfům Domlautoamal coneymiloftirvě ji,
ftavěl gim milojrbenfim] VBožina očí, aby Š bů

rěrnofij obpufitění Hřjdfům (jivýd žádali a fe
napratmili. Leprma foyj po Dobrém nic nebomeDÍ,
čl gim příjnau fpratvedlnojt nebefřého taubee,
aby, nemoha [áffau, ajpoň frůzau f poťánj giď
bofnal, a negebnomu, fbyž blud byl fe tffjemu
bomlaumanj a fe mffemu napomjnání, předpo=
rojdal brzfo trefit Bojj, a náfledef ofázal, žebrozbylichénebyly.| (Sedenztafotmýdpřiflavů
at; drordbu gime byli umeDii.

Srmaty Bernard mypramuge gefitě mnobě giné
tvěci o tomto jmatém Diffapomi, než to teffeďo
minauce tolifo o biafojlamené fmrti gefitě fcaminime.© SeDnvhoDnemyráželfefmatoBiffup
še fipými Dufotonjmi přiiwětitopmi rozprámfamiagmenoritěofmrti.| ajdyzpřitomnýůpo
těbděl, fby a fdeby fi přal umřjti, fonečně byl
i fivaty Biffup na přánj jwé otáián. $ odpo
ěDěl gafo u mptrieuj, řfa; „Umrusli tve tolafti,
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jábám fi, aby fe to ftalo, Fdežapofito[ náš, fivatý
Batriciuš obpocímá, aby 8 ujm z mrtimyd
wftal ; čefásli jmrf na mne mimo tolaff, přal
by fi, aby une tv opatftoj Klaromalleiffém
zaftjhla; na teficen způjob ale přegi fi, aby
ro Den teffeh točený bujjičef fivět opufiil, pes
lifož toho Dne fmatá cirfem zemřelým umofo
pofladů uděluge,“ Aapotom ufázalo fe, že přánj
toto bylo prorocfivjim,

Jlotmé cirferonj bůležitofii přinutily Južebnífa
Božjho, že po Druhé f fipatímu otci Do Jijma
je mydati mufil. 3 natfftjimil opět zamilomaný
fláfiter RIaromafienffy, fbež Bo opat jwaty Ber
nard a oftatní bratří 8 neljčenau raDoftj utoj
tali. Přibyl tam to měfjci řjgnu r, 1148. Sotma
ale že něfolif bnj tu pobyl, roznemohl fe melmi
těžce, přebporojbalf určitě, že fe tvjce neuzbratvj,
přigjmal ale nicměně tefje, což mu [affatvj bratři
pro uzDratoení pobámali. $ zdálo fe, že fc A0
tarmuge, taf že na tmjje Smaté flujbům Božjm
prjtomen byl. Po Hnžbaí Božích cjtil fe taf
abym, že f bratřjm čefl: „Wině na cefiu Do
trěčnojti nezbypivá nic, než zaopatřenj a pofledujpomazánj.“© WRapotomfeDalbofofielabonefii
a na popel pološiti, i fivátofimi uojragiejh za>opatřit.© KdyžbopafDopořogeoDnejlí,poručtí
febe i teffeďy vé přifiogjejm do modliteb, a
umřel tifje tm Pánu po půlnocí, flár afa teprm
54 let.. Opatotvé neflt uto geho f hrobu
a giž při pobřbu oflawmilbo Pán zázrafy.
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R ozylmání,

9 životě jimatéhoVWalachiafjeiběli gime,
gaf fnažně a 8 gafom nájlebfem obět mffc fiv.
za Dujji zemřelé feftry fimé obětoval, gafo by
nám tuby přifazomal, řfa: „G0 a učiň po
bobné!“ W to-li nám tvolá přjflab fimatého at
cibiffitpa, tim tojce unás f tomu pobjij Dnefi:
fatonojť, genž zwmlafitě£ tomu uftanoivena geft,
abychom my, lidé tn na zemi rytěřugicj z4 3
jnulé bratry a feftry mm*Ránu fe přimlaumali, «
ginč dobré jfutfy za ně a mjfto nic fonali, aby tjm
ipjfje obe ffern, gimiž pofalení z tohoto jměta
tvyfrocili, očifitění a Do rabofti tvěrně přigati byli.
zeť toho ty Dufjepotřebugj ato melice potřebugj,
může je faždby bomyjliti, fbož tvoj, že brozně geft,
gaf jmato apofitol Ramel fiměděj: badnauti tm
ruce Boha živého, a je nafledotoně tant na
měčnofti jnáffegi mufp přebolejtné a fami fobě
nifterafo pomocí nemohauce, žalofiivě f nám
molagi: „©Slitugte fe nade mnau, flitugte je nade
mnau alejpoň Ivy, přátelé mogi, nebo fe miebotflarufaPáně.“| Atájčfe,fřejfanířáDufic,
gaf jpomoci můžeš m Kin zejnulým, ale m
obnt očijicocm DrženýmGratrům a jeftrám? Ja
obpoměd měg, že fe to může flati způjobem přčrozmanitom.© Wůžemeftoučinitipředrahaumffj
Hatau, nad. Fteroužto občf Bofu nic nenj mí
egffito a Dufičfám m očiftcinic projpěfincafife.
Wůžemef gm přihtětt ffutfy jpraredlnofii, FD
na mjfto ni nahradjme, cofoli formu ubljžily
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na cti a na ftatfu, na těle a na bufji, nedf
paf ubljšenj ftalo fe z nepřebloženofii aneb z leh
fomyfinofii aneb z gafehofoli pramene giného.
Bohužel, že gimenomitě tu nad míru netcční bý=
toáme a nemilofrdní, a zmlafitě ti, fteřji zbožj
a flatfy zemřelý m Držení magj. WMnozjz nid
měj, že na ftatfu gegicb uejpratvedlnotf gafáš
lpj, je mnohá mměc něgafom aujffofem nabyta
byla, že nebylo taf $budým pomaháno, gaf býtiměloacomcpodobného.| AužetiliDE1mědi
to a mměDj,že fe zemřeli namahali zafonům fpra
mebdlnofli zadoft učiniti, že ale jmmrtj přefmapenií,
zaDoft úplně učiniti nemohli; aď oni to mědi a
mohli by me gménu zenřelyd, gegichžflatef Držj,
učiněné fřitody napratiti, a tudy ulehčiti mu:
fam gegií očiftcormýma gib ufrátiti, by gen
piffry lafip £ ubohým vuffičřám měli a mfjaf
to an nemagf, řífátmagf: ap co mi do zemřelý,
to af fi fami zoDpotojdagí a 8 Bofem tpypofá
Dagj, to geft gegid mina, gá nemohu ničehož
učiniti, abych fobě neufifodil mámDěti a ro
Dinu, ta geft mi Dližfjj. — af a podobně řj
fámagi ti nemilojrbníci, uepomeyfilegice. še Do
máhagitce Duffičfáam m očijici, negen boholibě
gebnáme, nobrž na očifjtěnyh Dufjjh orobomnjfů
nabymáme, fteřji zagifté lájfu laffau nám zplácetibubau.| TalemůžemeDujjičfámpřijpětitěž
ffutfy milojronpmi, Dofonámagice Dobré, což 0D
niĎ bylo počato, aneb almužny za ně udělugice,
aneb za ně je mobljee a poňjce, aneb něco mis
lébo fi obpjragice, a giné ffutfy tělejného i Du
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fiermníhomilofrdenfhojzaněobětugjce.| Selifož
Kriftus Ján fám febe za topfaupení a fpafenj
dufij naffich obětomal a fmrf nepboleftněgfji na
dřevě fřiže podflaupil: my byWom fe zdráhali

taťf nepatrných mwěej za Dufje zemřelé fonati ?

Fomněnie, že negime gif potem fwým, a žerufijce auvmazeť lájfo, gimi f zemřelým vázání

gíme, tjm piš fe prohřefjugeme, a je nájlebfem
i nám mjlo bude, bubdau-li libé na fimětěžimaucí
a záfinh u Bofa fi ajířati mohaurj, budau-li da
náš orodomati. M co deeš, aby tobě giuj či
nili, gdi a čiň podobně gim.

„Smatě a jpafiteblné geft myfflenj za mrttimé
fe mobliti, aby ob břjdhůjprofiční byli“ (II. Mad.
12, 46.).

„Woblete fe za febe mefpolef, abyfie fpa
jení byli3 mnofoť zagiftéemůže moblitba (pra=
meblivého uftamičná“ (af. 5, 16.).

„Almužna od mfjelifiho hřjhu i ob jmeti
toyivobozuge, a nebopaufiti Duff gjti Dotermnofti“
(Xob. 4, 11.).

„Pamětlim buď na ofud můg; nebo ta
formy bude i tmůg:, mně měera a tobě Dnes“
(Sir, 38, 23.).

Woblitý a.

O Bože! mffed měrnýchStoořiteli a Wy
fupiteli; bufjem flužebnjů a flužebnic five ob
pufitěnj mfjeď hřidů rač Dáti: aby prominutj,

ŽimotySmat. V. 16
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fteréfož tožby žádali, pofornými profbami bogjtímohli.| Senžgfižimafralugeěnaiěťytě
fům. Amen. (Woblitba cirferoní.)

Dnefinjho Dne ami fe též: Jamatfa wfjed měrnyh seniře:
lýh ; téhež dne narození fimatého Wiftora Prftamienfřéhe, bifupa ;
D + erňeftě utrpení fmatébo 3ufia; m Sebaftě fmatýh mučebnjřů
Rarteria, Ciiriafa, Tobiafie, Emtoxia, Adapia a tomareffit gegiů.

pit per šení fv atýd mučebnífi Afníbia. Aeňafia, Aftrnia 6 mnosbými torarvíjí ; W Africe narození fmratýh mučeb. Pubiia, iftora,
$erméta a Hapie ; rmTatfa w Gilicii froté Ewucdie, paunp a
mučebnice; W Lapbicei m Cyrit fmatého ADerdota, bíffupa; we
Ak;dní francauzjřé fwatého Sirf, biffupa; m fláfiteře Afaunfřém fm.
Ambroje, opata; WmSyrit, m měfiě Cyru, fmatého Dlariiana, Wfs
šnamače, a ut. G. fmatýh.

3.

Šísvot fiwatébo SSuberta.

Stvatý $Gubert, (pon.Bertranba, tpmobdyp
afiritánfřefo, narobil fe to polotvicí ffefiého flo=
letj. Wťěj otce fimého boftal fe tm mlabijitném
pefitě měfu fe Dimoru frale franrauzfřého, T feoborifaIL.© Smaumratonofij,nábožnofija
mnohými trčbemofimi fvými bobyl fi celé Dů
mwěry frálemy, a tubyž i tmážnofi a uctimoffi
mefiferého panftma i mfjed uřadnífů, a náfle=
botoné boffel i tvzneffenýd bůftognofli, o niž
fe taf flufiné omal, že fe t to přjaní frálorvě
L u mážnofii lidu čj bál tjm tyjce uttvrzomal.
slle prámě tyto rvznefjené auřaby a tato přizeň
půjobily na Duffi gebo, pinaf toffeho bobrého a
Mlebetného (dopnau, velmi neblaženěj nemyjhlf
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totiž na nic ginfho, než pauze na fimětfic fivé
auřaby a polminnofli, a na rozfefje a rabotvánfy
u Diora a na giné poffetilofii; o fpafenj ale
dufje neftaral fe, gaffoli tenfráte žitvot fivůg

žádnau nefficdetnofij nepofhornil, ani po bezcefij
nechodil. Wohlof je o něm řjei, což jwaty San

emangelifia o biffupu Caobicegffém pramil, řfa:
„jm ffutfy nné, že negfi ani flubený, ani
borfý: o byš fubený Pyl aneb horfý ! ale že gfi
tolaáný, a negfi ftubeny, ant borfo, počnu tě

tyterýoivat s úfi mý“ (3gem. 3, 15, 16.).
A reffaf prámě proto, še mlabý Hubert po

bezcefij nefobil. a že žimot nefilefetnofimi až
pofub nebyl poffornil, byla bufie gebo milofii

VDožj„pe přiftupná, nebof, gaf pjímo fiatébj: „m zlowolnau buffi netoegbe maubrojí, aniž
bybleti bube to těle, fteré pobbáno geft břiu,“
a bylo fe nabjti, že rád a odotně půgbe, famž

bo milojf Boij pomebe, gafmile naň zamolá.
©%ftalo fe taf. Sufert floge we mzneffený

bůftogenfitojh a pobnoftrů) měl přečafto přile=
žitoj sdázeti fe 8 muži bohabognými a toěrnými
Hužebnjťy Rriftowrymi. A tě mužům tidoff a
neminná tvejelofť z točbomj čifičho poázegicj
tolif geg bogimala, že neprabégií 8 nimi obco=
trámal, a tjm čaftým 8 nimi obcotváním naučil
je zájabám a přifázanjím, o niž až pofub ani
2bla netmměběl. 5 počal geft opratoboměgí pře
myfileti o marnofti pozemířé cti a fiětflnd
rozfofij; co bo prmcétěffimalo, rabrivánfy u brvora

bnujily fe mu nýynj, a gegid mo, oPanomalo
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rozgajmání o tvěčnofii, o nebezpečj, fteréž ipafenf
vufij brozj, o profiřebejh, Fteraf by člorvěfz rojru

břidbů a pofuffení vybějítt a budaucj Dlaženojífiugifiitimohl.| TafotpymimyfilénfamiBa
měftfnán, myffel fi gebenfráte na fomw, gemuž
náruživě obřán byl, a tu padl mu nagebnau
obraz ufřižomwaného Krifta bo včj, a taf melice

aeg bogimal, že bolem gafo přemožen u jebe
řefl: „X gá gíem přičinau utrpení geho!“ Ob
toho ofamžení ftal fe Gubert, prvé o ficé jpa=
jení taf neftarofiný, nagebnau gafo gtným člo=
tměfem; tař še fložito bůftognofii fivé, Dimůr 1
fjeďy rabománfy a rogfofje Drvornj opufiil a
po tvůbet fe oflébal, fteryž by mu ceflu fu
etnofit ufazotval a po nj geg mobil. — „Dneš
uflyfiite-li hlad $ofpobina, nezatteraugte jrvej
fy“ (3. 94, 8.).

Lobo čatu byl Diffup Trajeftenffy, fiatý
CamĎert, pro učenojí a žitoota fiwatofí a cb=
amlájitě pro Horliteoft, glž čeft Boží rozffiřotoal

balefo ffirofo znám. K němu tedy vydal je
$ubert, a zaemiv mu fian Duffe jivč nebez
pečný, profil co nepinažněgí, aby mu byl t učí
telem i můbdcem na Dráze žímota. Srwaty Piffup

přígal po fpafenf taužjejho mlabjřa ge tofij ob
yflat laffatoofti, a gfa mýforně potvěbom ce=
ftám bofonalofti, učil 806 přede tofijm pofoře,
obřjfání fe tvfjeho, tož tělejnofit mjlo, a paf
moblitbě a fivatému rozojmání, podpjrage fe při
tom negen na tvlaftnj zfufjenoft, nýbrž ra při
fázanj apofftola firatého Fatmla, an fu Rorint=
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úym (II. K. 6, 4. 2e.) pjíje, řfa: „We tfjem
te profazugme gaťfo flužebnjet Božj, me mnobé
trpělirofti, to fauženjh, to potřebám, m auzfos
fie, o ranáď, m žaláři, ro různicjh, m pras
cid, me bběnj, m pofieů, to čiftotč, m umění,
ro Dlauhočefání, ro Dobrotirmofti,m Du (ima=
tém, m láfee neojjemetné.“ Bob mebením taf
myborného učitele boffel m frátfem čaje Gubert

royfjofého flupně fřejfanfřé bofonalofti, taf áe m
něm žádojí mznifla, bo Dufovnjho ftamu fe
báti. Tuf otofjem bpia cbof gebo přefášťau ;
než Óubert nezaufal, nýbrž toplože gj tauhu
Dufje fivé bez těžfofii ob nj, genž tíž bo fláfitera
je Dala, přimolenj obbržel, že Do Duýomwnjho

ftavu mftaupiti mob.
< nemibí fimaty Lambert žábně přefášťy,

tvyjivětil geg na fněžfhvj, fterauj bůftognoff ne=
gen obcománjm neaufonným, nýbrž ctnoftmi nep

rozáenčefjimi oflarvomal. Wěezi tim ftalo fe, je
fwaty Larbert, Fteryž bůtffimými formy faždau
nefilefetnojí fárámal, na nic fe neobljžege, ob
něfolifa nejflecfetnjEů gtebž fe řečí gebo atolájjí
botýfaly, zamorajděn jmrtj mučebniďau umřel.
Ofiřelé fiabo obrátilo nyní zrafy fivé na finateho
SGuberta, a gedbnomyfjiněgeg za náftupce matého
Samberta učinili,

Boftatven na fipjten, ftvjtil jmaty $ubert
i jitvota fivatofti i Borlimoftj pro rogfjiřenj i

utorzení tojry Sriftory ( pro Iněrné přifázaní
gegih šadotámání. Yynf byl gebinéBobu froému
a cjrfvi fimaté ším, zámaby a přeťážťy, fterýci
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mu buť bezbožnoff, buď zlomolnojí Jibfřá to ceftu
fladla, rozplameňornaly Horlimojř gebo gefitě

jee. Bod geho bozorfiojm a přičiněním gebo
wzdělalo fe mnoho nábožný, fteřji paf m budu
gebo fráloivfthoj Boží rozffiřomali. Hubert byl

též oteem duby, utěfiitelem garmaucený a
ora Dojilho blajatelem jlowůtnom, taťfže [dě
t 3 Dljaťa 1 zdalefa fázanj geho pojliuĎat při
dázeli, Uřinef geho fázanj ani fe meypfati nedá,
ftery tim byl fimončgjjí, je čemu učil. fám uep=
primé fonal, gfa tofičm ofadnjfům nepfrářěgítm
přiffadem u tjře a w lájce, glž moblitbamí,
bděnjm a pofty ojinomal a pill.

3 mděčné uctůvoji £ jimatému Lambertu,
mifiru a tmůdcí foěmu na ceňč bofonalofii, bal
na mjftě, na fterčmi umučen byl, foftel toypfla=
roěti a fimaté pozůřlatfy geho f meřegnému uctění
meň uložil; a gelifož na přímluvu tehož jiwa=
těho mučebujfa aázrafowvé je ftali, učinila je
ofolo foftela brsp ofjada, fteraž během Čaju 1
měfto, Luttidh řečené, warofila, Do fteréhož jrvatý
$Subert r. 721. fiblo nvě Giffupffč vřeložil. W

mjjaf gebo Horliiojť neroztahornala fe pauze na

S ob nýbrž dhtčí tež pohanffe obymatele
8 Oiffupftmjm mezugicj fu poznání praroDy pří
wefli, a protož neobtěžoroal fi i bimofé paufftě
leja Arbenfřého prodázeti a lidu me tmid ju
rorého mobláříhoj pohřjšenému fivětlo fimatéhoermangeliumrozioěromati,© Renufonnýafimatý
život a mnozí zájrafomě ffrze něho učinění Do
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bárvali řečem gefo toážnofli a tojry, a zgebnali
aim molněgijj přiftup u libu poloDitmofého,

Rtyž byl giž po mnohá Ičta m flujbě Kos
fpobinomě prožil, a pro ojlatvení gmťna Bdně
a pro fpajenj neféjílnný bufjj pracomal, zgervil
mu Bůh, že m roce ufonéj fe ptuťf života geho.
Gubert Dleděl taužebně hodině té toitřje a při
pramomal fe na ni pečíímě motlitbami a f vatým
rozgjmanjm. Duffe geho byla mice giž u Bvfa
nežli na zemi, fteraž ho gíž tafměř ničjm f fobě
nepautala. MAfoyž domotv fmůg ujpořadalř, tvy
bal fe gefitě gednait na ceftt po jinem bijfup=
ftvj. OByfude, tamfoli přijjel, obnomvil fará při=
fázanj a Dobry řáď umádří, napomjnaje toffec,
aby Doha a pvatýd přifázaní pamětlimi byli aneljčenaunábožnojt]gemufIanžili.| WBečuru,
nebalefo Čuttidu, topňvětil gefité foftcl, a při
té přilejitofti tež £ lidu mlumil, 8 nim fe Irdce=
gemnými flomy Imuče, řfa: „ofub žimi gfme,

gfau nam Dmměřemilojebenýtm oterořeno, po jimrti
nafij ale zatorau fe a oteroře fe brána pefelna,

aby pohrDatele a přejtupnjíh přifazanj Bíně fu
potreftání pogala: Uovajiš fažby bedlivě, čím
bol, co geft a čim to frátfém čaje bude! Čjm

fe proti přifázaním Bojim prohřefjil, z toho Dp
Dep Dobré omwoce pofanj a 8 Bofem fe fmiř.“
ned na to gmocnila je fo tějťá nemoc, gfš
přinucen bo poftele fi Ichnauti mufif, a ifeftého
Due na to mypuftil u přitomnofti mý Dus
»ormnjeh, fteříž pro něho gafo jpnomé pro otce
plafali, bijí om to ruce Bošj, a to r, 727.
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Wozgjmání.

Smaty Gubert uzřeto náhobau ufřížotva
něho Rrifta, taťf Hluboce bol bogat, že Bolefině
gwolal: „A gá pfem příčinau utrpení geho *"
a že nagebnau zcela ginym čloměfem fe ftaf.
© libé, libé pohledněte též pebenfráte top na

obraz ufřižomaného SKrifla upřímně a umajte,
foo tu na fřjši pnj, a proč nj: ud nenj to
čloměf, nenj to angel, nenj to ani Gferubim
ani Gerafim, leč geft to Syn Božf, Stmořitel
tioůg, fterpž 8 nebe sflaupna, pobobu na febe
možal flužebnjfa, a fiooření fmému mlaftní tvi=

nau přebjdnému flauži, pro něho trbi, pro něho
umírá! © wizte noby geho, fterčý pro náš
ceftami umolely, železnými hřeby na fřjš glau pří

bity; geho ruce, nájirog nefějííných Futfů milo=
jrdenftmj a lájřy, ap, to ruce Ďroznými ranami
gláu proraženp: geho frbee, přibyteř milofit Božj,
fopím geft profláno, a geho blama, fiblo měčné
maubrofti, přeofirým trním probobána aefi, ba
celé tělo, bomoto obalájitní Božítwj, ad to tělo
peft celé jamá žimá rána! X proč, Sežífji můg,
proč rofje toto trpjš? fbo, fbo tě taf melice
umučil? fbo tě na fřj přitvebí ? © Iibé, [ivé,
najfi to afau bříďome, fteřj Syna Bošjho na
fřjz přivedli, gafoj zaiáš prorof pije, řfa:
„On geft raněn pro nepramofit nafje, potřjn

get pro Hřiby nafje!“ © zlořečené nepratoofti,
o proflati přídomě: X ap, mý nefitě Břeffime
a gefitě zraněnému Kriflu nomýd ran zafazu
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geme, „Syna Bošiho znoma fřišugeme a Impojměďtvybámáme.“| Kdožbyfitopomyjlil?
A přede tomu taf. a rány ob břjďům naffid
zagifté tojce bo boli než rány, gež na těle trpj,
neboť pro Hřiby nafje zraněn geft. Mány tě
[ejné trroaly gen na ča8, rány ob břehům pos
řád vnautily bufji geho, ony cjtil tolifo na těle,
tyto i buffe geho fe botyfaly. (o myjljš, o člo
tvěče, gať tě utojtá, až gedenfráte f faubu geho
přigbeš2“ tepofárásli tě fIomy fwatého Wuňuflinafbe8ftogiejmi:© „BročgfttěžijíDřjeby
foými fřjžš na mne mlošil, než ten byl; na
frerémi gjem mijel? Rřjž ob břidů toy, na
fterémá bezběf pníjm, geft mi těší fřjše, na fte=
ryž glem z milofrbenfhoj £ tobě mftaupil. Wiz
člotměfa, fterého8 ufřižomal; miz rány, fteréžš
mu zafabil; miz bof. fteryiš proflál: že ffrze
tebe a pro tebe. otemřen byl a ty8 tmegjti nedtrěl!| Lytonohyzranilgfi,fonž$obilšmyfo=
námat vaděgí žábofii fměta, než přifázaní mý;
tyto ruce zranil gfi, fonžš páal zlé: zranilš
tuto flatmu, fDpž pýau feš potoznáfjel; tyto
ufta poličťomalš, fdyž8 mlumil marnojt a lež;
tento bof proříálš, fbyž8 miloval giné měci než
Boha. A nemělá na tom Dojt ješ to geben=
fráte učinil, nýbrž činjě to tolifrate, folifráte
milojt Božj opaufitjé a od pofání uftupugeš. —
af a podobně, mogi milí, mlutmomef obě, hle
bjce na obraz ufřišomaného Rrifta, a paf zagifté
nejen že 8e jimatým $Gufertem zvoláme: „3 gá

k
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gfem přjčinau utrpení Ariftowa!“ nýbrž gafoonftanemefeginymičlomwěfy,| Ahnen.
„Dn paf raněn geft pro nepratofii nafie,

potřin geft pro $řjdbynafje“ (jai, 53, 5.).

„Aehřejjme tojee znomu, fřišugjee foběSyna
Božiho a m pojměd toydámagice“ (ep. f Jid.
6, 6.).

- „řo cifme na fobě, což i na Rriftu ZSežjjji“
(šiltp. 2, 5.).

„Wjme, že ftary čloměf náš ufřižomán geft,
aby bylo zfaženo tělo Dřjea, a abychom tvjce
neflaušili Dřjehu, neboť fDož umřel, ofprateblněn
geft od Hřihu“ (Ajm. 6, 5.).

PWodlttba.

O Fane můg, mlum fe mně, fe Nužebnjíu
jmému, nynj pofud žito gfem, o Hřjfjíh my a
o nejpramedlnoftii mě, abyš, až zenu, o těď
méceh mlumiti nemufil! OD tohoto ofamšenj
žádám tym býti a tvym zůftati; a molim
3 ldjřy £ tobě raděgi umějti, než fe tebe ři
©em uraziti, genž aft žim a fralugeš na měfy
měfům. Amen.
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One8fmětifetéžfmáteř:© Marozenjfm.Kmarta,apojitolň
učebujfa; m Gófaret Rapraboďé fmatýh mučebnířůŠermána, heo
fila, Géfaria a Mitaliáfje ; mwGéfaraugufiě fmatýh nefčjílnýh mus
čebnířů, fteří aa Dariana mládaře me Španělih pro Srifta Pána
přeblwně ffonali We Miterbium fmatýh mučednítů %Balencia, fněze,
a Gilaria, dábna; m Angliďé zemi fmaté AMBenefriby,panny a mus
čebnice; me Wlbní franrausfřé jm. Domna, Úiffupa a Wpinamače;
r Urňelle me Španělih fmatého Sermežauby, biffupa ; wmŘímě fw.
Gilmie, báby matého Rehoře melifého, papeje a m. g. fmatýh,

4.

Šimot fw. Rarla Borromneaffébo.

SGrabě Silbert, ze filechetného robu Borros
mů, a Hof geho Warfita Webičegýřá,feftra
napotomnjho papeže Bia IV., byli pro bohas
bognofť a rozfjafnojí na flotvo tvzati. <$ napl=
nilo fe na ni flomo: „Sprameblimy, fterýž
bodj to iproftnofti fioť, Olahojlamené zůftatví potoběDěti“(Přiji.20,7.).| AteboťftoffeďnyDětí,
azgich Droa fonomě a čtyry Dcery, myborně plnily
přifázanj Páně, Boha nabe mffeďo z celého frbce
mntfugice,a tve tofjeh případnofte žitvota tv něhocotpotceDobrotitvěhoDůměřugice.| RepmjcealemezitojjemitoynifalKarel.| ij mbětjfýchle
tech Dámmalna getvo myfl nábojnau, proft gia
rorfi větjřé Hraroofii a lebfomyfInofti; řeči [žitvé
aneb bezbožné nejnejí, 8 bětmi rozpuftilpmi ne
obcomal, moblitbu milomal, rád bo fofiela $os=
bil a obřady cjrfemnj rád tffeďy fonal; wůbee
ze tofieho gebnání Dalo fe faubiti, že Mwelifau
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náfíonnojt f bufotrmnímu fiamu má, což bofia=
bogní robičormě rádi Podporomali, a fbyž Divas
nácte let flár byl, f flamu Dufoiwujinu ho 0D=
hodlali; a gelifož i me mmědá mwyborněpofra
čomal, a přítom neobyčegnau pilnoft a melify
otip měl, doftal oD fiméfo ugce, SSulia Géfara
Borromegitého bohaté opatftoj, fterehož iwelifé
vůhoby téměř tofjeďy foftelům a $ubým ivě

norval, pro jebe gen co nemyhnutelně potřebo=
mal, toypminiv.

Royž ffeftnactého rofu boffel, poflali geg

robičorvé do Pavie, aby fe tam prámům učil,
93 čečeném mějtě bofinupila zfáza mramů nep

ropějiho flupně, a fbo fe nebojforněný zao
mal, mělo fe tať řjfage ga tvelify šdzraf; ale
Karel zůftal nepoffmrněný a čifly. eznal-tě
o tom měftě gen bivě cefly, gednu tveDauci Dofoftelaabdruhanmebdaucijbofifol.| Modlitba
byla mu utědau, zpoměĎ $readlem, Smátoft ol

tářní pofilau, a taťf ftalo fe, že negen bázní
Bošj, nýbrž i tve toěbách fu podimu nab ffeďyfpolužáťyfivéropnífí.| Ufilománjněfterýhbo=
mácid Kdj, ob Dráhy file$hetnojii geg fvéfii, LOž
fotalo je na geho petonn zajadáď, a že mfje
zlý přilešitoftj Geblirvě fe franil. Bo fmrti
oteoivě Dofončitw ftvd fitubia, torátil fe £ matce,
a wzal na febe zprámu oteorvffo$ ftatfů. ob
geho opatrnau rufau a prozřetelnom gebnánjm
umebl me tffí zprámu notvy řád a položil zá=
flad F rozfivětu celé bomácnofii, a to mfje zpo=
řabam, mrátil fe do Batwie a bal fe na bůftognoff
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boftoraporogfjiti,© BrzobonamráceníDoffltho
zpráma, že ftrýt geho Kardinal Webičegffy za
papeže byl zimolen. Tato zpráma nezpůjobila
mu žádné rabdofti, fpjfje bolefti, nebof fe obámaf,
že bo ftrpe f topfofom auřadům Potahomati bube,
a protož fi umjnil, že gemu ofobně fitějij f ney
topárj vůftogrtofti na ftvětě ojobně přati nebube,
a bo Štjma nepogebe, leč by byl pomolán. Čeho
fe obámal, ftalo fe; papež potvolal geg Do Šjma
a nepbůležitěafjih záležitofií mu fročřino, též hob
nofti farbinálffau geg poctil a arcibiffupem WMi=
Tánffpmučinil. Karel byl tenfráte teprm 22 let fiár.
Ražby fe o něho melice Bál, že mage tafinčř
celau ejrfem zpramotmati, úfolu jipému neboftogi.
Ale Karel, fterýž ned foyž pormyfjenbyl řefí:
„Buď nebubu ani farbinálem ani arcibijfupent,
aneb fe o ty ctnofti přičiním, fteréž fe na far=
binála a arcibiffupa fluffj!“ — 3%ofprameblnil
to řrátce očefámání fmatého Otce, ©Seho mau
brojí a činnoff negemily mlabjfa, nýbrž muše
bofpělého, fterýž te toffem, co foli před fe tozal,
gebiné mětfji čeft Božj na zřeteli měl, a fterýž
u profiřeb fimětířé flámy a bohatfhvj obe bráhyctnoftianipřinepmenfijmfeneudylil.© Drvě
léta na to r. 1562. umřel mu gebiny bratrtvefrvětaucímměťfu,| MBffiďfníboléhalinpnjna
Karla, i fám papež, aby Do flami manžšeliřeho
toftaupil, a robu Borromegffo$ý myhynauti nebal.

oto fe moblo ftáti, neboť byl tenfrát
fivaty Karel m nižífim tolifo pofmětenj, z něhož
geft fažbému tolný nármrat bo fiětířého ftau.
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Ale (mrť Gratroma tozbubila to bufji Kar
[oroě zcela giné myfflénfo: uzamřel u febe, že
peroně bBubefráčeti ceftau bofonalofti, že fe obdá
rofif filau žitmotu zbožnému a že bube moblitbami,
poftem i Gběním tělejnoft bufiti, a aby naléhánj
příbuzných a přátel z ftrany oženění na ršby
ujjel, bal fe me tmffí tidofti na fněžíhvj*) ponvětiti.| ©ehoneppředněaíiftaroftjbyloteĎ,
aby fe fněm cjrfetonj Tribentffy ufončil, což fe
mu tafé r. 1563. mebenjm Duma fmatého po
meblo. Ale fivatý Karel byl tafé ze fe nep
proněgfjj, Fterýž přiťázaní němu řečeného8e tffe
možnam pilnofii zachotoamal, an náflad na fivau
Domácnojt zteněií, bi čelebjníhva propuftil, heb:
bármný oběm obložil, čehoži ob fioýh Lufotonjh
požabomal; on ob jiné tabule tofje, což zby
tečného a drahého bylo, objtranil, tohobně je ge=
Denfráte o lebě a mobděpoftil, benně hobinu
nvatému rozajmání fe oddátval, flomem tve toffech
toffuby ftranfád žitoot bofonalého fněze na getnoDatmal,© Sehofivatéobrománípůfobilotéžtop=
borně na oftatní Drmůrpapešířy, fterý to frátfém
čafe zcela giné tmářnofli nabyl.

Ačfolim flatoný arcibiffup, fteréhož záleží
tofti meffferč cirhve to Šjmě zdržomaly, o fivf

*) m flarfid bobát fiámalo fe, že mnobý muž pošitvaí bůhobůněťteréhoopatítmíabiffupfimj,negfaČnějem.© Porinnoftibi:
ffupfté spramomány býmaty mtafomém pábu ob smíafitníh fněží
aneb miftobiffupů f tomtu pomolenýh. Tolif na frozguměnau
těm, třeřjě tebDeaiii řád moěciméně snagf.
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arcibiffupfhoj tim poftarati fe Hlebčí, že tvýtečné
fněze mjfto febe bo Milána pojal, a gaffolito

geg muži u Ivěcec cirferonjd nenzběhlenfij ubez=
pečornali, že to taforoýdh ofoličnofieh mázán nenf,
ofjobně jmé biffupfhoj zpramomati: neměl přebc
utěfjené myfli a neuftál na papeže Doléhati, až
mu fonečně bomolil, aby fe bo mého biffupfivj
narorátil, jivé Dudomenfivo fu porabě ftvolal
a paf ofaby biffupfioj ohlebal. Čo fe tjm rofjím

ganáfiel, mufil na feap opět bo Rjma f fima
tému otci, genž fe na f(mrf byl roznemofhl a
Fternž tafé, oderožbán Do můle Božj m náruěj
mého jeftrotoce Dufjitmypujití 1. profince r. 1565.
Armní měc, fteréž farbindl Karel oD nomě zmo
Ieného papeže Bia V. žádal, byla, aby fe na
ožby do fivého arcibiffupfthoj narorátíti mol
fteraužto profbu papež, prohlébage f nutným po=
třebám arcibiffupfhoj, oflnfjeti nemofil.

Mějice bubna r. 1566. mrátil fe náš fivatý
bo Milána, to peroné mage předjetozeti, že (tvého

brffupftoj nifby tvjce neopnftj, [eba z Dřjčin na
neptyš bůlešitýd, a že wmffeďufilu fivau, ba
i život blahu jivyd orvčičef obětormati Gube,
gta to tozbatw fe tofjeh mimořádných prebenb,
gal fe biffupftmj fiwé pořádati. Ale tu zběfila
je buffe gebo, neboť taformé zpaujih a zfázn ne
byl je nabál. Bylof tu nabobpčegného přičiněnj
a zmláfitní milofti Božj potřebj. Smatýy Karel
nezaufal. <$ Dal hned ufneffenj fněmu Tri
Dentfřého tmůbec ohláfiti, a co tam fe přifazos
malo, fám co neyftočbomitěgí myfonámati fe gal,
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maubře faudě, že gen tenfráre lib boftatečné fe
napramiti bá, bubausli paftořomé bofonalí tye
tofjem bobrém ge přebázenjče. K tomu fonči
založil bům, m fterémi by fe mlabjci f ftatou
buýotonjmu připratmotmali, přigimal bo něho gen
mládence mrarvů neauhonnyĎ a Dobré poměfti,
Pděl nab nimi a nab gegií hománjm oftrašitě,
zfaujijival ge něťolifráte Do vořa, a fonečně aby
t ftarfij bufowenfhvo Fžimobyti na flarmogegid
přiflufínému přiměl, čafto ge f fobě molátval aporaby8nímbrátval,© Owfiemžefentotamna
lezl odpor, a twjjaf geho opatrnojf a ftálojí Ia
ffamá přemofla pojléz tojjeďy obtjše,

Bobirou © nájlebomání Bobna byla gefobomácnofi.— Abyfeftaroftjfroětífohzbatvil,ufta
notvil fi zroláfitního $brármce, dále ginému porau“
čel o hofti fe flarati, třetjmu o oré a Diměma
o dubě. Mimo to nařjbil bročma fjeftranně
bofonalym fněžim, aby na něho famého Geblirny

bozor měli, a fažbau nebofonalojf, giž zpozorugi,ofamšitěmupowěběli.| Ginyfnězmělbozorftvi
nab čelebinfioem, m něž nifdo nebymal přigat,lečmělivýbornauporějí.| bofeněgafého
přeftupfubočinil,bylofamšitěpropufitěn.© Du=
don gebo mujeli Denně míjí fiatau finužiti
a týhobně £ zprámě Božj oditi, auřabníci
jětfiti a oftatní lib bomáci činjwali to gebnau
ža mějje. Rano Sýázjivali fe tofjiní bo faple
bomáci £ moblitbě a f rozajmání, fněží ale obili

bo přebjjně biffupotvy, tam 8 ním rozajmagjce
a žalmy jimaté a hobinfy flečmo zpjtoagjce. Nep
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primě gibármali též rofficfní pohromabě; při gjblečitárvalafeněgaťánábožnáfniha.© Tozběgi,
fbyž fmaty arcibijfup gebiné $lebem a modau
fe fpofogormal, ftranil fe obecného ftolu, abyfoaupřifrofijoftatníhneurážel.© Bogjbleobj
rvali opět bo faple; a taf fe ftal bům biffupům
gafo femenifftěm bobrých řeholnjfů, fvatýdh fněžj
a toybornýd zprámců cjrferonjeh.

Go fmatý Bamel o fobě naplal: „©a trefci

tělo fv, a tw flužbu ge pobrobugi, abych (nab,
an giným fáži, fám nebyl zamoržen,“ nájlebotoal

Pužebnjí Božj pilně a tvěrněj nojil uflatvičné
brjny fiat na bolém těle, fpámal gen melmi
málo, a to wmplném fjatě na pauhém prfně,
ojbal gen telní ffroroně, a pofléz, gař gíme fe
gtž aminilt, nic než ©$lebamobu, Wffe na něm

foěbeilo o Hlubořé pofoře, o emmangelicřédbubobě
a o odemření mfjemu tomu, což fročt přitovšen=
cům fmým flibuge a bamá; ticboff gebo Úyla

uevblomná, horlivojí geho a toytriwalojř 7 MO+
plitbád a tv rozgjmánj nepřemoženáa, a jwěbomi
gebo, gež Denně přede mfjj fivatau ffraufienau
zpoměbj čifijtoal, na neptvyš gemné a autlé.
Wimo to měl f Robičee Boží obzvláfitní ucti
tooff, gegi obraz mulel fe na Divéře fašbého
foftela pomějiti, aj poručil poD oranu tofjeďh
jmé uúftatvy, af ní brámal jmé autočifitě M ftvj=
ale fwých; neppřebněgfijale předmětgeko rozaj
mánj a ftřeb tvfjeho myfflenj cjtění a gebnánjbyloutrpenjPRánč.© OBůbeczachomátvalconebps
bofonalegi, což gebnomu pánu byl poměběl, řfa:
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„$bo m flujbě Božj přebje gti žádá, mujf fašby
ben žiroota fivého 8 nomau Horlimofij počjnati,
mufj, pofub možná, bez přeflánj před hvářj Božj
obcomati, a při toffeh ffutcjh fivyh gebiné čejí
Božij na myfli mjti.“

Gceho borlimofii Lžely nab giné ha mýjit
fraginy hornaté země Sroýcarffe, gegiž nepatrné
cáfify těž £ gebo biffupfhvj náležely. A m tř
fraginá nebylo faple, fteréžby byl jmaty biffip
nenamjirjim, a byf ecftp byly febe přifregfij
a nephůbučajíj, a byť bylo pariv aneb fiubeuv
jebe protimoněgjjj, on nebal fe nifterafi obftraffiti,
a na fažbě mjfto přijjlo 8 njm a ffrze něho

pojehnánj a občeritmení. Ghubj byli podařent,
fojtelormě oprarvení a ozdobení, nemocní a trpjcejpotěffení.| Byl-lifpe$afyneřadaiebgafámmaba,
napramily fe, rozepře a různice fe toppořábaly,
břinnjci fe na ceftu pofání pomzbubili, bludaři
neféjjínf bo lůna cjrfme fmaté umebli, a roffiďní
o Horlirvofti f bobrému fe utorbili. U při těd
roje prací až Do umblenj neměl přečníto
mimo gečny «bleb a fafitam a jněhomau moduničehož,čiměbyumblenétěloobčerfhvil,© RDyž
bylo po mizitacj, tu opět Sroolárnal Du$fotvenftvo,
napomjnage bo tmefpolef, aby fe Důftogně ýomali,

tof gaf na fněze a zprátoce Duoronj přijlujij,a gedrma [ze uvěřit, gaf flomwmagebo přiflaben
ztrovzená Duffe pofluačů rozgařomala, (jiwatau
$orlimoftj naplňomala a myjli nabe mffe nebes
pečenftoj pomanájfela,

Atojiaf myborny pajtyř nejtaral fe pauže



Em. Karel Borromegffy. 379

v fpafenj lidu a Duomenfthna fmětfíčho, nýbrž
měl těž Duomenftoo řeholní a můbec fláfitery
na zřeteli, z niž mnozi ob prrvotn] bofonalofit
a oD pramidel vd fe byli udslili. A nebal
č Mo ton žádnými přeťájami brániti, a tafé
nenfidl, až ge opět £ ftaré fazní a bázní přivedl.
ge mu pří tom bylo 8 mnohým prottvenfirvjm
zápajiti, foožby podybomcal, pelitož niž GSnpafitel
a Wyfupitel náš apofitolům a náměftfům gegid
přebpotojbal, tfa: „$KDybnftebyli ze fnvéta, milos
malby imět, což gefo geft: ale z negfte gejiěta,
nýbrž ná ze fioěta mwymolilpfem Ibá$, proto tvdájmětnenávidj.| Seftližefemněprotimwiliitmámfjeprotimitibubau.“| Protožetedy„fmatoarci
biffup na zaflabě rozfasu (němu Tridentffho
toffude na opramenj. mramů tlačil a nigafým
apůjobem tve fivé fitaze myliti fe nedal. ftalo fe,
de tněší U nefněži. fflecbta 1 lid, mlabi í ftařj,
gimž olvffem jimět fjel nab fpafenj, na něho zane=

Rádi geg tupili a toffeďfu Dobrau tmmůlí gehom zlau firánfu přemraceli. Ba měe taf balefo
přijjla, še něfteřj aloroolnjci t roraha nagali, aby

ivatefo paftyře ze fměta zpromobili. Bplo to
na twečer Dne 26. řjana r. 1569. že je fmaty8libemfmymmfapliarcibiffupffé© modlitby
večerní moblil; prároě zpimali florpa: „Aermuti
fe fvbce maffe, aníž fe firafug!“ an fe tmrahpřeftrogenbofaple| meDralanaareibiffupa
před oltářem flečicjho fiřelil, a8 ua G6 frofů
zdali. Po ráně toyffočili míficfní ftrachem; gen
fr. pajtyř, ačfoli je Domujmal, že jimrtelně geft
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raněn, zůftal flečeti, moble fe, a oftatním twele,
aby m moblenj pofračotmali, čímž fe torahu čajuboftalo,žepohodlněutécimofl,| Kdyžarcibiffup
po moblitbě roftal, fhlebalo fe, že mu faule mimo
uepatrnau modřínu ta zábedý anf při nennenffjmneubljštla.© ZBrahbyltofrátfémčajei8erofjemi
fpolurminujfo poftjien, a gaffoli fe fivaty Karel
fnažně přimlamval, na $rdle pofreftán.

Rofu 1570. panomala m Miláně a m celém
můřoli pro neaurodu náramná brafota a blab.
GSmaty biffup podporomal udé gaf m měftě
taf £ na trenfit, co mohl; prodal f tomu fonci
ftatfy fivé i meffe ftřibro i co giného (fwoftného
a brahého měl, a fdyž ani to nepoftačilo, profil
a žebral u Bohatfii a mohotvitěgfjih o pomoc
a podporu ano t brahnau fummu peněz fe tvy=
půgčil, aby $ubým a nuzným potřebnau firamužgebnal.| Aageboautratybyloponěfolifaměfjecůbennětřittjjcelibiživeno.© Bo6a8
obecné nauze této pobařilo fe fivatému Diffupotvi
rozpujtilé a nefázané rabovánfy mafopuftnj pře
faziti a na gegid mjflo projební Dny, tveřegnéě
moblenj a giné nábožné ervičenjuméfti. Ba mnozi
občané, gimž florvo „fpafenj“ nebylo pauhym tvě=
trem, zammázalife, že ftále na to bbáti bubau, aby
Flenj a giná řeč rauhatvá pbofudmojná, přeftala.
Aroffaf i tu byli přemnozj, fteříž fe nábožnými
nomotami těmito uráželi, a fteřjš wwefelofijmafos
puftnjch a piny) rabománef zapomenauti nedtěli,
a protož t na bijfupa zanemřeli a přifořj tofje
ligafé m= tropili. A ti obbdali fe neftaubně
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trfjem rozfofjiem, nedbagjee fivatého jubiláum,
gež r. 1576, myborny paflýř mw Wiláně flamitiDal,alidpřifladem| torftetonjfůtofiveben,anovýmianomýmirabotvánfami| (ú>
fán, zmrhal tafměř gebnjm ofamžifem namáhaní

biffupotvo a o oWoce geho jnah je přípramil,
©Smatý Karel pocitil nab tim melify bol a určis
tomi flory přebpotvjdal, že nemděf tafomy bez
treftu nezůftane.

Předpojbání zarmauceného arcibiffupa nasplnilojeconetviděti.| Odefjelttotižtomějici
čermenci r. 1576. bo Zobí, aby tamnégfiho
biffupa ffmrti připratmil, a prámměfmrtelné geho
pozůjtatfy f hrobu Dopromázel an bo bofila
jmutná zprátva, že mwMiláně morotmá rána tvp=

pufla, a že frálowffy mjílotvládař a přenmobé
ozácně rodin přeb průzonojnau nemoc) 3 měfta
utefli, a že fi tam nifbo ani rady ant pomoctnem.© SmatyKarelanifiodbebunebada
Ioftaupil po pohřbu bo fočáru a jpědal Do nes
fifafineho měfla. Libé ze tyfiech fiatmů topbihali
mu m aufirety, fopž ulicemi ffel, frojljce a rucezaufonlivěfpínagiceazapomocprojjce.| Karel
fel přjmo bo foftela a uvrhl fe před oltářem
na fofena: fizy praudtly fe mu z oči, (dyž 11b
ujlyfici, on žalofině upěl: „Smilománj, jmilo=
wánj o Panel“ o moblitpě iveffel Do něfterých
přibytfů, me fterýhž moromá rána giž obětiněfterýdbylapožádala.© RtyžDofméhopalacu
přijjel, (Hromažbili je ofolo něho něfteřj auřab=
njet a Horliej fneži, projjce, aby měfto neopau=
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těl. gelifož ti, co ge měli zpramomati, gafo
nejmyfiní na autčf je Dali, a nifoho tu není,

fbož by uměl rabiti aneb pomůhati, Karel těffil
gdi a bi tveleflatoně, že gmění fivé t ojobu
fimau, ba £ život jmůg pro blaho lidu Dá.
Royž Byl fám, přemyjílel zralegi o toěci této a
pař uflanoreil, co Dělatt bude. Sfa přejmědčen,
že morotná rána geft treft Božj za břidy [ibu,
uznal za potřebné, že přebe mfijm tuhým po
fanjm uraženy Bůh jmjřen byti mufj. 3 učinilpočátefi febe.| RKažbodenněpofitlfeomoté
a o dlebě, noci trámil na moblitbáb, tělo
mrffal až bo frme, a flamnjf, na fterémž až
pofub ljhal. mufil ttorbému prfnu uftaupiti. Bo
těh nařjbil tři profebnj Dní. fázal fam fhro
mážděnému lidu a napomjnal geg flotoy neppo=
$nutliměgffjmi f pofání.

Rarel hoto gfa co dobry paftyř i život
za fivé fiáda položiti, neopufil měfto ani na
profby přibuznoh a přátel vých. Nemoci a
bjby ftále přibymalo. Biffup obbal fe bocela

užbě moromau ranau fřljčenýdh; ronifal i Do
paláců telmožů, i bo bjdným datrěj Audyď,
a fam foli přijjel, toffude gemila fe mu nepfru
tčaři bida, amlájítě ale mo Iazaretě fmatého Oe

hoře. Stamenj toto bylo otvjjem pro nemocné
určeno, ale až pojub nežařjaeno. Š nebylo tu
ani poftelj, ani gafod zájob, ani lčfaře ani Ičfu,

ani firážců. Do budomy třto nancjly fe hro
maby nemocný, fbo ale jem je bojtal, byl giž
tafměř z řady živý mymazán, Do ujjel ne



Sw. Farel Borromegffy. 383

moci, flal fe oběti Hlabu a zaufalfhoj. Jde hp
nuly běti přeb obličegem firyd rodičů ; mužotvé
umjrali tu to náručí fivy opufitěnýh manže
Ief; a co jdu této nemocnice gefitěztvětífomalo:
mujeli nemocní pro neboftatef hrobnjfů zemřelých
buď fami pochotvámati aneb gebormatým reyýparem
z mrttvol fe ubufiti. To uflyffam fmaty Karel,
zaplafal hořce a pomoci ubohým flůg co flůg
přinefti uzamřel. <%bal tofje fifibro, fteréfoli
m palácu gebo fe nalezlo, bo mincotony oDnéfii
a penfze ražíti, a poflal tvffeďh poftele ( peřin
hvé i roffe prádlo, ba č ten flamnjf, na fterémž
Tihármal i 8 penězy bo řečeného příbytfu bjby.
— jm způfobem podařilo fe mu, že fe tělejným
potřebám ubohyd gaf m měftě taf ©we ffpitale
poněfud ajpoň myhorělo. Oe merffij než tělejna,OplatéžbjbaDuffetonjubohéholidu.| Strady
před morem uzatořeli fe těměř teffiďfní Dudomnj
to Domy fivé, a tofjaf plamenná Iúffa erdujho
paftyře, frerpž nemocné po Dome ba ( bw ne
mocnicíh mpblebámal, gim fmátofimi přifluhomal
a beze ftradhu mezi mrttmolami jmrf a zfázu
topoyĎugjcim dodil, bodala gim frbre, je je
pobobnau ftatečnoft] ozbrogili, a frdtegemman řeči
fvatého pafiyře pohnutí, rádi za Bliiního a pro
Blišního život fmůg odotně najazormalí.

Wěor fe zmáhal co Den; F tomu fe přidal
neboftatef peněz f podporování $udyď, nebos
ftatef práce, a nájlebfem toho i nedojtatef $lebanábenujfůmaoftatnímDělnífům.© Obýovtffe=
fen máazl; bohatjjj měfifané a fupci Dali fe na
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autěf, ulice byly pufty a prázdny, bilny 6cz
práce. W teĎ přidázela i zima; Óudj neměli
teplého odětou, žádných přifrymabdel, šádného prá=
bla. Rauze byla bějná. U mffaf fmaty Karel

nepozbyl myfli, ačfoli mu frbce bolefij a hořem
puřalo. Wypůgčil fi penfzge, a cely jvůg palác
topprázdníl. tmlafiní oděm a pradlo gebo,
ffeďfp fabáty a pláfitě a flerify i ojtatní bjlí
rauo cirfetonj ivýje fe Doftalo bo rufau $ubym.
Gám neměl nie než roěcí neppotřebněgjji a byblelmpoťogjůzuplnaprázdných.| Aleprámě
tfliwy tento přiflad nablibjřeho tafměř milofr=

Denfivj rabudilo t autrpnojf w (rdejh bohatfjiců,
a fivatému paftyři pojjlány f pobporomání u
bých penjze, Drahé prfteny, náufinice, náramfy,
řetězp na frf, platno, oběm, pofrmy a giné po=
třebné toěci,

A rofiaf mor zuřití nepřeftámal. AB mě
jet řjanu umjralo benně až do fla libj. Swmwaty
Karel nařjbil opět flammné mobdlenj a průmoby
od fofřela Do foftela, aby fe fonecně Bůh (mi=
[omati ráčil. Kdo f modlení přijjel, tomu jppaf
na Hlatou popel, tě taf m Duffi geho tozbubitiželafagjenojf,| Aifieelid)zemfjeďflamůpus
tomali boft a Dimaa Dva a $ rufama pozbirt
ženýmí Do foftelů. B flředu gíď fráčel fivaty

Karel Borromegffo, farbinál a arcibiftup, pros
vaz Mage na hrdle a nohama Úojýma a těžťo
fřjž wmrufau a plače, gafo by nepmětíjí byl
břifiníf a oběf za firé fladečfo.

Ale až pojub bylo moláuj f Bohu oflyffáno,
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metla Wožj pořáb byla gefitě napřažena nab
ubohým měfiem, mor zuřil bez přeftánj. Spi
tály byly přeplněny; to měftě panovalo bějné
ticho. Domy byly uzamřený, protože je libé ná=
fazb Fáli, ale nifdo nebyl, fbo by obyvatelům
7 uzatořené Demh potfamy bonáfjel. 3 mujcli
fe zmelájitní libé uftanotiti, řteřjž by to činili.
Geomdefát tijje libi bylo tenfráte na mweřegné
autraty žitveno, protože ani peněz ani tvýbelfu
neměli. Sám Karel upadl negebenfráte tm ta=
fowau nauzi, že u dobrý přátel obžimyHledatiDatímujfil.| Sebenfrátepřijelfmečerubomů,
umbilen a ab hladem a namáháním. S%nebylo
m celém domě ani Baljře ant fanfto leba,
Gmutně pohlčbal tu geben na druheho. U vffaf
Karel Důměřotval tm pomoc Božj, a cyhle bo
něfolifa hodinách poflal mu fbofi mitno nadánj
1000 fujů duřátů barem.

Sažty Den přinafiel notvau bjdau. Dráhně

množfitvj firotfů zůftalo femotam po Dome na
živě, obufitěnýoh a bez pomoci. Něfteři sfáli

gefitě na findenýyĎ prfau gemřelých matef. S
o ty mufelo býti poftaráno, a že nebylo Doft
Fcanýdh matef, mufili přemmnozi mléfem fozjmtepřifagetí,bofudžpofrmunepřitovíli,| IBnes
mvenicjů nebylo boft opatrotonjfů, nemocní mu
felt bez pomoci fynauti. S obratil je ftvaty

Karel na ojoby něfteré nábožní, a geho frdce=
[onným projbám fe podařilo, že fe mefmi mnozi
bobrorolně £ obflubomání nemocný nabjtli, a
še finžby ty otrfiem bnufné, roznjeení gfauce lá

17Širvoty Smatý4, V.
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ffau, co nepbofonalegt plnili. W taf je flaral
fuwatý arcitiffup o blaho celého měňta i tffedvjadnifů.| Sehopečlimémuofunifboneufiel,
foo pomoct potřebotmal, dobil obe bomu f Domu,
fu fažběmu přihljžel, fažbému pomáhal, ani těd
nezapomjnage, fteřjž je jivau naužzj tagili.

©Saffoli fvaty arcibiffup o tělejné potřeby
ubožáfů tvelice pečlim byl, taf še fe i melice
zadlužil, balefo rejce ftaral fe o nefjmrtelné dufje,
fterohž fe Denně na fta na tměčnojť ubjralo.
Kněží, gež přiflabem a flotvy f wěrnému fonánj
gegid pominnofij potozbubil, byli taf horlimi atafneohrožení,žebylofečemubimiti.| Wbe
Dne, to noci obilí m rozlično hobinád po
tofje$ ulicjh a myzymali lid m bomed, aby
8 nimi fe moblili. Swatofti ubělomali Huftěginaulirjhnežmfoftelih.| 2Belebnaufmátojf
nofilt pořáb při fobě, aby umjragiejh zaopatřowati
mohli. AB neběli a o jmátcih obili < raujje
fněšífém po ulicieh, a pobámali nabožným mě
fffanům na weřegíchDomůBana Boha. Sm. Karel
fám přebázel ge nepmyborněgfjim přiflabem, a
faždého, fDy a fbe těl, zpotvjdal a přijluhomal
mu toelebnau ftvátoftj. Kde je ulice fřišomaly
a na náměfijeh Dal oltáře poftmviti, a naříbil
benně mffe foaté tam flaužiti, aby měfifané, fte=
ři fe tm Dome fvyd uzamjrali, tozbdělati fe
mohli.

Roncčně fu začatfu r. 1577. přeftal mor,
gafož to fivaty Rarel byl přebpoměběl. Na
poběfománj, že Bůb ofirau metlu, fteráž pět a.
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brcabecet tijje libí a 150 fněži zadhmátila, ob=
rorátití ráčil, rozfázal fivaty tří flatoné průtmoby,

při nichž tveffferé Dufomenfivo fe zúčaftnilo, Pos
fleduj průmod profjel mýjecy ulice měfta 1 wů=
folj gebo. Ra teřegnýh mjftech zafiamilo fe,
a fimaty arcibiffup řázal libu, aby frbee geho fu
vběčnofii vozplamenil ohnímau mýmlumnofij. Bos
bobné průmoby běly fe i na giný mjftech Diffupftoj.| Bylslilidmběčen£Bohu,byltěž
tobečen výbornému paftyři fjoému, a Hlafitě mo
lali f němu, žef otec wlafii gefl a odrance
měfia.

A mffaf officní tito ffutfotvt nep eepněBÍTáfřp, Fteréž jivaty Karel po čas moru fonal,
tofjecfa ta mala, fteráž bo Se wffed ftran ho
dázela, nebyla 8 to, aby zarytá frbee nepřátelgeboobměfčila;| zanermřelifnaňproto,že
horliwě na fázeň a pořádeř tlačil, a prátva a
fimoboby cirfive petoně Hágil. Obzmlájitě Hně
toal fe naň mjftomlábař. Muž tento opufti!tvčašmoruprotimffjpotvinnoftiměfio.| rei
biffup fáral ho gebenfráte z toho. A ten proto
na areibijfupa tafivelice zanemřcí, že je 8 něftes

Tomi zgetvnými a od Karla těž pofáranými ři
finjfo (pogitv, na něho m Jjmě u papeže a me
Spaněli u frále žaloval: že prý nebezpečné
nomoty umebdl, m neděli a o fmátejďh hry a

tance šapoměbč, nome fimátfy uftanotmiti dtěl,
ojoby mužjft ob ženífo mwfoftele obbělil ; že
ženffym přifázal, aby bez zámogů bo fofiela ne
©dobily. je nomé pofly utedí a t. b. Žalobu10
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tuto tepbámali nectní tito libé za Imyfilenj toe
fřerého měfta i celého biffupfhvj a po i$malním
poflu bo Ajma gi poflali. Smaty otec proflénl
ofamžitě obatvné aufřofy nepřátel arcibiffupotvyýď
a pofáram giď pro nefiledetnojť gegiď, poflalžalobufivatémuareibiffupomi.| Jemflyana
tyzbory fardinálomi bal npní mjftomlabař o fvat
ej, fbyž Karel HWužbyBoži fonal a fázal, prámě
přeb foftelem tancomati, hry rozmanité 8 mel
fým naffadem promozotati, ano i ženfře 4 fo
ftela lauditi, ba i náfiljm fe brám mvtodděti.
©ebdenfrate dal i před palácem arcibifinpflym,
prámě fbyž fiužby Božj měl, flatoné hry rytjřířé
promáběti. Straty Karel zůftal po cely ten Den
m foftele, a modlitbami, napomjnáním, fázanjm
i řlatbau cjrferonj tafotmé zneuctimání jmátfužamezomwal.| Wéctazpůjobilamupřewelifau
bolejť, neboť fbož geft, aby, triba rauhánj fe
Bohu, a poforfilimy přiflad, a zlehčorání cit
fce, gá řfu, fbož geft, aby irfje toto iba fe
nermautil? ři gebné tafomé přiležitofti pros
mlumil jwatý paftyř f přítomnému lidu na fiuž
bád Božjďh mimo giná i nájledugici flotra: „Sa
tan použil čalu mafopuftního, aby lib F $lipncfti
popudtř, a aby žábofiem těla Byl po můli aeg
naffonil, A to gefi, mogi milj! Děti fivé mo
dlám obětotrati, a GSypafitele jotima uarozenéhojmrf.myhlebámati.| Njfáráfe:afautěmladi,
mufi je gim uzda potroliti, mláťež mujj fe toys
Wetačit. WUto geft tolif, gafo že mujegí ncy=
prim onemeocnéti, aby je za uzdromili! že mit
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jedí neyprivě sed pití, aby je mohli zad zadrá=
niti! že mujegj fmét mlabofit fata nafii Dati, aby
ftiřj Bohu ponedali? Ab gaf fázyplny gjáu
to zájady! © fpnomé, fpnomě! Kriftuš fi duffe
tolif máší, že aby gen g2dinan zi$omvwal, tijje=
fráte jmré na fřjšt by podňiupil, a Ivy zrád=
coivé, my mu gl nájilně z rufau modjráte: Se
Diný geft gen pramen tojfeho Dobra, a ten gefi
Kriflu8; a gediny gen pramen mffeho zleho, a
to geft bříd. Nuže 4 fterého pramene Dubete
pitiš“ Azlifož ale mjjtomladať neujtál flužby
Bojj proftopájihomi frami, a to m čas poftuj
vujjiti, a arcibijfupomi přifoři ta nevioět Dě=
lati, obejjel tento bo Říma, aby aufině oatemu
otci nerole ivypramil, fteréj wtezi njm a mezi
mjftoroládařem gjau. WBracugjcího fe Domů twj=

tal lid $ nepivětfjjm pléjánjm, mofjudě aeg otcem
a ofraneem nazýro138, rate t nohy mu Íjbage,
a ša geho námrat Bofju midármage bjfp. Tu
ale bofilt zájoba dnů nepřátel arcibiffupovyc.
Jeefteři z auřadnífů, tať Dezbojně flužby Boží
vufije, umřeli náflau jmrtj; geden z tadníh
panů přijel o rožim; mjftormladař, fterpž tolif

bolů froatému způjobil, byl šabodnut, a ginj
ginaf bjdbněa Hubeně šahynuli, že Io jmrit gegib
treňagici rufu Báně patrně midětt bplo. Bo
nenadjíč jmrti zlomolného a Dezbojného mjfto=
mládaře přijel na geho mjfto bo Milána Karel
Aragonjiy, a ten ga 8 jmatým arcibiffupem
gedna Bujje, jnažil je ivfjentožně rofjecy fřimDy,
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fteréž je oaténtu faly WWzapomenutj přímějti
a bnýyživota mu tvybnmagjej oflabiti.

Bylo paf bnů fmatému Karlomi giž gen
na mále. Což on gaffi přebztvjbage, obefjel na
rý WBaraflo,Bljž pomezí fiýcarficd. 3be
byl geben Grantifffán na hoře, z úbolj ropfht=
pugici a folfolem tor$éy obflopené, foftel fitctinepofforněné| Wobičíy| Božíwyflaměl,a
roůfol něho rozeftmoil fapličfp, 1m nichž utrpení
DBáně © hrob Boží topobrazen Byl. A bo této
famoty uftaupil ftmaty Karel, aby rozgímánímutrpeníDBáněnafmřffepřipramil.© Přibytef
geho to ofjamotnělém úbolj tomto byla fomůrfa,
a Iože gebo bylo něfolif holoýh prfen, na fte=
výbě něťolif hodin. $ubinfau Haunj přifryt fiobpočinul,© Bofrmemmubylčernýblébamoba;© KtomufeDičommalDenněažbofrme;
gisroy ob ran, gež fobě taf učinil, bylo t uamrttmolemiběti.© MBelfaučájfnocitrámil1mfa=
pličťác, umučení Báně fi rozgimage a fiměbomí
oč zpytuge, aby Důfladbnau zpoměĎ za minuly
rof flošiti mohl, oc přeb tau zpotoěbj ztrámil
téměř celau fleče fe moble, a zporěĎ famu fložtl
8 tafotvau ffrauficnoitj, še t zporočbnif až f fizim
byl pohnut. Bří mffi fmaté byl miběn, an záře
nebefřá geg ofimitila. Smrf byla mu přežábaná.

5 uflyrfelBůh torauci přánj geho; lehfá zimnice
obefjla ho, giš ale fiwaty Karel tagil, aby ze
jmaté fagienofti nebyl tvytrhotnán. Ale brzo
optvinula fe zimnice nebezpečná, což je tagitt
mie nebalo. limenfiil teby fmaty Karel fivé
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přifrofti a fpědal gefitě bo Wilána, něfteré zú=
ležitofti ufortčít, o niž pratotl, že by nebofonalézůftaly.| Konečněbofjelměfta,bopofteletofjaf
neffe[, Ieč je prmé to fapli pomoblil, a sprároci
bomu orefo flužebnjfa, fteréhož 8 febau při=mezi,poručil,| DruhéhoDnepotwolalifelé=
fařomé, a ti zrvěftomali ©$orému brzfau jmrf.
Smatý Starel, genž potvědby fmrf za nebrměrnéc“

fiiho přítele a za ceftu přímo £ Bohu tvebauef
pormažomwal, potěfjil fe při té zprámě. S myflj
ftatečnan přigal teď fmátofti umjragicjeh, bal fi
paf čjfti umučení Báně, a požefhnal přítomnýmazrafynafrucifiruprul.| jiagehoujmimala
je a čiftá gefo burffe obebrala fe £ Bánu. Umřel
r. 4584., flár gfa 46 let, Reblaubo po fivém
umťtj getvil fe fioému zpotvěbnjfomi, EněziWbor=
nomi, řfa: „Wině geft bobře! brzo přigbeš za
mnau !“

Sotma že franp měftu i libu o úmrtf mís
fowaného paftýře ziměft daly, pomftal po měftě
nefmirný nářef, Gěbomání, pláč a rufau lámánj.
Rtažbý fe bomýfilel, že jvého otce, fioého odrance,

jmméhobobroběge ztratil. Obrmláfitně dubdj, gimi
Inffamým oteem byl, nebali fe potěfjiti. KDYŠ
mrtrmool Ha pobjmanatt royftaměli, ftal fe tafotvy
námal líbu, že ze mufeli probaurati, aby obe
ajtt bylo možno, neboť fažvy gefitě (gebenfrátefivéfopaftýřeuzititěl.| ©ižpometetili
aeg tofliďní co jimatého, a prioní imyroční pas
mátfa gebo úmrti Gyl míjem Dnem fivátečním.
Bfeobecná ucta, fteráž fe nebožtifotvi běla, a
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nejějjiní zázraťomé, fteřj je u geho $robu jtali,
přiměli papeže Bamla V., je Rarla giž r. 1610.
za jimatého prohlajil, a jivátef geho dne4. lifto=

padu pvětitt poručil. OB Úulle, m fterěj je
ša jimatéfo prohlajjuge, dj papež o něm: še byl
mučebnjíem [ajfy, galnym přifladem pafřýřím
L omečfán, a ivtěleným angelem a £. D. Bivot
gelho gejž tojjeho toho dgewdným DŮfazem, a Óy=
dom mjjeďy ctnofi a záfluhp geho wybočjíti
drei, ani fniha by ueftačila, „neřfu-li něfolif
lutů. Přitomně uvedeme gen něfteré průpomjvĚp
3 geho fázanj a řečí mjfto.

R ozpjmání

Byda geft nenámifti matfa, sámifti pramen,
etnoftj záhuba, rojjeho ieletního vyrmrat, mo
oktby ubyti, nepramořt počátef : ale pvfora pů=
fobj Dobrau můli. živi láffu, povznáfij flejlé a
opotmržené, geft toed etnoftj matfa, moblitby
foření a žíla f oboržení mulofrdenfhvj.

Do čafto fimatofii přigjmá a neudvtjť f
bližnímu Mmprfau doma, nepřinajíj olvvce,
Leč liňý.

O gaf melice $ybugi, ftežiž žizeň jrdce a

Dujje ginau tmodau udaňuzí, než geft milojt
Duda ivatého a požimánj Boha ! Jeffonalyh
méci šáda bufje, a protvý gen Bohem neffonalym
najptiti fe Da.
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Jnamenj, po fterémi poznáme, zbali Bofa
miflugeme, giau: Rbyž rabi na Boha myfljme,
rádi rv bomě Božjm odljme; rabi 8 Bofem aneb
o Bofu rozprámime: rádi což nafjeho geft pro
gméno pBaně obětugeme, rábi pro Boha proti
wenfioj nejeme, rádií přiťázanj Božih pojlau=
»)ame: fopž milugeme, což fe Bofu ljbj, a nes
námidjme, což je mu protivi: fopž jiwět nám
nefibiti fe počíná, fbyž milugeme ty, fteřjž náš
f Bohu mebau, a fbyž gim flufjnau ucfu pros
fazugeme,

'Beflo geft plno Dobro přebjemzetj, Fteréž
rořjaf nifop ffutfem nebyly.

Go get. uftamričné moblitbě nemožného ?
Rapfy, čajto padagjej, wypdugi fámen neptmorbfjí;
1 opétná moblitba neměla by Rrifla nepgemněg=ilihoanepdobrotivěgrjihouprofiti?© Opětormana
ra m ffálu na paufiti toprebla mobit; a opě=
tomané molání fu Krifiu nemělo by mifofrbenftvf
owmoci? Nepoftačuge geben neb bruhý ffip moblitby
na řeb milofií paujitěti, čím tojce gib taminěřj,timmětrjjobdršjtemiloji.© Přitomněži
wobytj geft fifola, tv fteréž je ničenmít neučí, než
Dobře umjrati. Baf ti to mofau uměti, fteřj
tomu mfdy fe neučili <

„Bůh fe pýřným proti, ale poforným
bámá miloji“ (E$af. 4, 6.).

„Báť gfem počátef i fonec, gáf bam šÍznis
ioěmu ze flubnice 1woby života. U fDo žízní,
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přigbiř, a fbož dce, nabeř mody žimota Darmo“
(Bye. Ap. 21, 6; 22, 17.).

„Bdězte, žeť mvyflyffj Ban. moblitby maffe,
geftliže trivagjce fetrmoáte tv pofted a m modlit=
bách před obličegem ianě“ (Sub. 4, 12.).

Poolitba.

O Boje a Bane můg, račiž mwdujjí mě
šjzeňt po. prambě vzuditi, giž Sežjš Krifhn3
toůg nám Úví zgemil, a ffrze fterauž fe £ tobž
přibljšití mohu, a roznět m frbci mém tu láffu,
giž nám Kritu3 Bán byl přifázal, a fteráš
vede f tobě; de af poznám, gafo fžebují
tvůj Karel poznámal, mizernojí fiwéta a fráj
etnofit a ár frálowvfhvj tmoehojDey af negen
poznám tyto twěci, ale af tafč fimětu tvždy tojcealojeeumírámatoběžígfem.| Wmeit.
| „Dnes fe tafé fivěti fimátef: B VBononit fratýý mučednitů

Mitaltaffe a Agrifoly; m Audujobunu fm. Slara, něje a muť.;
» Čfefu fmatého Porfiria; mwmějtě Vlyrenffém fiwatého Rifanbra,biffupa,aSermyfněze.| TéhožDnenarosentfivatéhoPieria,Čučse
Uerandrinířého ; u Rutenů me $ranrausítu plahoflameného Amancia,
biř.; m Vitýdnít fmatého Joanicia, opata; W Žrewiriš fin. Děůs
befjiv, panny a ru. g. fmatýh.
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DJe

Žiwot fwaté Sstby, braběufy Zoň=
čenbuvífé,

Bylo to rofu 1197. tow; mlaby hrabě
3 Tojjenburfu GinDřih z SKolina nad Rýnent
ode fer rotjřífoh je toraceje, a hradě GHart=
manna tv Rirýberfit zamital. Zam gim po
bofit byla Deera pegi žjíma, nábožná a bofa=
Gogna Sta čili Judita aneb Juta, (Šjauecm
bázní Božj vmyformána, Lyla ode mffeĎ, fDož gi
ztalr, tvážena a ztvlájjtě pro Dobrotu jrbce mi[omána.© Ghudjmělia nípratvaumatfit.
Oinbřih fota žegi uzřel, profil u ofte i u ntá=teřevgegirufu.| Suta,ačbybylarádaněfpe
v famoté život jimůg tv ftálénr pauenfhvj ztrá=
mwifa, než že můle rodičů poflauatt narmyflá
byla, upofleýla 1 tenfráte, gfaue přejivedčena,
je rodičomé tímto zajmaubením upřimně blaho
Djtěte jeho žavagi. Šuta měla gafauji před
tubu o těď utrpenjh, fteraž gi čefala, a proto
obrátila fe toraucnými modlitbami £ Golefitě
Jdodiéce Bošj, projje za milojí, aby tu těžfau
obíť rodičůn: mohla přiněji, 1 fřji, fteryš at
vufa Bošj uložila, jnajeti. < ufrymiji tagné
hoře to duffi jivau, tvyDala fe 8 mladým mait=
jelem jivym, od otte i matfy glauc Požehiama,
na frab Tojjenburf, Gindřid byl hrabě mocný,
a bohatý na hrady a zámfy, na tofi a Droory,

to bogi udatný a poftatvy ufflrdtilé a fličué.
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Ale wmjrdci gebo Hnžzbif vřjliš zlý bad, Fterýž

i gemu i giným liDem mnofo zlého spůjobil, a
to byla — udhlojí. ři nepmenfij přjetně ros
prdlil fe, a upadl tm ljtý tvztef. taf že febe ani
mocen nebyl. Go mu přifjlo tv teftu, ro po=
Wlapal, mate geho neměl mezi, byltě hluď fe
faždéěmu napomenutj a fu faždě domlumě:; ten
nepmenjfij odpor přimedl geg zcela Do ofně.

Přefjel=Ii ale bněm, byl $a$ čloročf ten nep=
lepfij, tolibný, bobrojrbečný, újlužný a trpce želel
ohatmné náružimofti. Juta zpozoromala Órzcena
ot melfau $ybu tuto, mibauc Dennětafměř

pařomé úřazy prhlimofti. Brotož zadázela 8 njmSneprětijjtihoftjaDobrotau.| Wždymupos
rvolornala, nify mu neobmlaumala, a jnažila fe
pilně rofjemu zabrániti, což Dy dotě f bněmu
popubilo. Břemoblasli bo ale náružiivojí nic
méně, tuf byla trpělima gafo beráucf, a (náffela
pro Rrifla toe8 ten bol, co gj $ormánj Oinbři=otozpůjobilo.| Čeuněmoblimalafetéžza
botě fu Kriftu Sšežijjí, aby bo mf nejpratmedl=
noftí udhomal, aby mu oči otermřel, by melifau
dbybu fmau poznal, gi paf aby milvílj jivau
vedl. by fmornoff manželiřa nifdy neporufiilajemezinimi,© PofubtomubomolilyftaroftiDo
máci, dodila mwibybo flajitera Gifinjen na
Hužby Božj, aneb ffla fe fapličee Robify *Dožj
na lufaď, profie za miloft, aby protirvenfivj
ftavu fivého trpělimě fnefit mohla. WManželige
gm nelibilofe, že Bůf manželihvígegi bjtfami
nepožehnal, ale Suta to nejla 8 myfij Bohu
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oberozbatnau, ědauc, še Dobré gejt, cožBůh činí.
A umájjmesli fi prlivoff Gindřidomu, fteraž
pří fažbé maličfofii me žimy plamen toprazila,
učinil Pan Důh zagifié bobře, an manželůmtěmtožádnýDětinebal.© BylosliteĎzle,bylo
by paf gefitě hůře bymalo, a Bůh fám mj,
fam by fe Ginbři zlofij fjivau nebal zaměfii, a

bo gaťeho nefitěftj by Děti jmyh byl neurorbl *
Hončmadi tedy SSuta žadný děti neměla, učínilabubébjtfamifopmi,© Bomáhalanuzným
fwým poddaným, fDe a gaf mohla; přibázela
£ nim gafo něgafo angel a těffila zarmaucené

a utjrala fizy tobotvám a firotfům, nytiťa hlad
Ďdudýd a ulehčomala boleflem nemocný, při
objiala nahotu nuzníý: flormem Úpla maťfau
toffen, fteřjžš něgafé boře na frbei měli. če
měně byla £ ltbu Domácímu toljbna a laffatva;
čelebjnům bamala frájny přiflad, napomjnala gic
fu fřejtanífému obcomání, rozbuzomala gichf pil
nofti, f pořádřu a fjetrnofii ; učila ge, fteraf je
prace ntoblitbau bá pofivětití, a že bo můle Božj

obetvzdámati je máme. Bběla nabe tyfiemt gafo
angel firáiný, netrpěla u nifobho žabnau nepra=
mojf, a ufazotmala, fteraf t ont Io flamu fimém
Boha ob frbre milomati a život Gofomyflny,
bohuliby rvěftí mohau.

Wloznemobl=li fe fdo z niď, ofjetřomala ho
gafo matfa, mělsli gafau měc na jrdci, mohl to
gen hraběnce řící, a ona bo potěfjila a porabila
mu, ona i pomohla. Ja to gi ale tafé tojficní
milorali, topgjmage gednoho dloměfa z fomott=
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fhoa Hraběte.. Gloměf ten podázel ze WBlad

a gmenomal je Dominifo: on byl obratného
$eovwánj, tvý:nfutonéfo pazyfa, fe flužbám obotny,
a proto hraběti iwelmi mily, ale při tom byl

Ia heprýš aufřočný, mfliby a $lipny. A ten
neobmyffle[ nic mzácněgfiho než Hraběnfu f hřídu,
fteréhož je fažoá ctná Dufje $rozi, foéfti. Bíba
ale, še marnáto práce, chtofinau a Úbofhabog=natpanujf Břidutafoharonému| nafloniti,
rozpálil fe fnémem a myflif, že nájjlint Dowebe,
čohož po Dobrém Dogfti nemohl. Gebenfráte čihal
fi na ui, foyž lejem Do foftela fe ubjrala, tu
mvyffočiwze fioeho zafrytu, těl nájilně na nj
oben. jvůg f$laditi, le Suta zapajila gafo
brufby zbožná Juzaua 8 nefíledetujfem, a mos
[ala © auzfofti fivě v pomoc, a Bůh, gehož ofo
hvezdy Dbj, feflal gj ivyjimobobitele m ojobě ra
bujho rapflimce, ginénem uno, genž prámě ua
honbě byl. Tento ufipfjem muzfofiné molánj hra
běnčino, Děžel na mjfto, oDfud hla3 mybázel a
zmocním je ueffledetnifa pořádně fo myplatil,
Graběnfa cjtje je odránětau, ivzdala toraucnýdh
bjfů Jiánu Bobu hmému a Rodiče gefo t tvěr
nému fužebnjfu pána fivého. Tento ale ne=

WMe$fetnoftj$lipnjfa tolif fe rozhněrmal, že celau
událoft fraběti panu jvěliti těl. Nle Suta
umažugje prhlimof jrmočhomanžela, a záhubu
neffle$hetnifa předztojdagje, profila myflirvce, aby
ničehož neřifal, odpujftila licoměrnjfomi a aby je
f Bofu natorátif napomjnala a myfonmofji fivau
pobožnojí na hrad fe natmorátila.
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Veftydaty a mrzfýů Divořanín tauto ubalojif
šafanben fe ida, a že cjle fivého nedofjel fe
mrže, uložil fi za to na $raběnce a ua Runotvi
frovarě fe pomftiti, A gal je Hladfom gazýfem
braběnfu iw poDezřenj urmoáděti,a cofvli dobrého
Do febe utěla aneb činila na černo Úarmiti, a
hrabě nage Důměru aulitýní čečem offentetnj
foiwym, mučil fidau ubofau manželfu nepčer=
něgffimpodezřiimáníma přetrpfymi mýčjtfami. Suta
mléela fe vofjemu a poraučela tměc fivau Domůle
Bojí, aje manželoru žehramovffznala, $omala je
£ němu tim moljdněgi a tim laffmvěgi, a též
f Dontinifowi měla je ffetrič, Do něhož fe taf
ohatoného gednání ani bomyfliti nemohla. AlevojjecďfaIaffarvojf,iwweffferaffetrnoff| gegjbyla
galoma ; manžel fe neoblomil, Domínifo oD fivé
nepramofti neoDftaupil, anobrž gen čefal přileji=
tofti, aby bněm fmůg v plné mjťe na hraběncewylif.23Dočefalfe,čehožfižádal.© SeDenfráte
za čafu garujho napablo totiž fraběnce, že jmé
ozdoby, gidbž při fivatbě měla, z almar Ivynbala
a opráfjila, a tozácné ffaty vé na fiunce toys
měfila. © bolefiným citem vzala prften fima=
tebuj Do rufo a Bleběla naň plačje, a připome=
muvfji fi fivé utrpení položila geg. Vo těď
obefila po praceí Domácih a tepriwa f mečeru
Wožilazaš rauýa a fjaty m almaru. Ale gaf
ulefla je, foyž drahy prilen pobřejjila; ntarné
prohledala celý pofog, prften byl ter tan. Ga
ora $ nedalefého leja, letě vofolo ofen, uzřel
Plyfitiej fe prften a 3 přirozeného pubu geg zato
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Do Hnjsdď geg obdnejl. 2Bibauc Šuta, že tvfje Hle
bánj marné poručila to Bohu,

Úte Dlauho na to fjel uno na lom, a že
toho Dne nic na ránu mu ucpřifjlo, toplezí na
wofofo firom, na fterémě byl hnjzDo 8 mladými
hatmrany uzřel. Abyž mlabé mybral, zbozoromal
f fidému pobimení na bně bnjzba lefinauci fe
prften, a mmiba ze ffuffenofti, še hamraní rádi
lefříč rměci berau, ftrčil geg na prít a šlezl i 8 mla=
bomí Dolů, Rerměba Kunv, fomu priten nálešj,
ufažomal geg, nic zlého je nebomyfilege, tofjem
zuámým, ano i Dominifomi, a tppramomal,
fteraf f němu byl přijel, Zento poznam prften,
Goftormal t hneb Bábelífy jivůg obrmyjí. 3 běžel
8 pefelnau raDofti £ Hraběti a myprátvěl mu
blajem fice zarmauceným, ale o Dufit potěffen,
že gij mafamyý má Důfazů o neměrnofti gebo
manželfyo a myjlimce Kuna, gelifož tento fiva
tebnj prften Hraběnfy na prftu uojj. Hrabě zlofij
a mztefem fe třeja, Dal Runa zamolati a po
prftenu fe pral, Tento mage vědomi čifič, ofázal
geg $raběti, ftery nie Dále je netáše, fteraf £ tomu
prftenu byl přijel, co nepljtězijjm toztefem fázal,
aby ubohběho Kuna f ocaju foně přimázali a geg
8 brabu Dolů hnali. Wřarně profil Simo za my=
Hpfienj, marně Domolámal fe ueminnofti fivé a
marně profil za milojí; rozljceny hrabě neflyfjel,
nýbrž m nepmětjjm matefu běžel bo pofoge hra=
běnčina, a činil gj nepbolejtněgfji tvýčitfp a
paf u$obimo gi toyhobil ofnem Do náramné pros
pafit, Žim fe ale mztef gebo odlabil: RKunobyl



Sm. Šštíha. 401

bo jimrti ufimpfán a praběnfa, gaf fe Domuj
walo, na ffaláď roztřijínla je. Straď a Hrůza
voanomala po té frůzné ubálofti Ivefiřerý hrab.
Bfjiční šeleli po tibu bobrotive Hraběnfy a
hodného Kuna, nifdo nemčřií, žeby iviunt byli:
gediny Dominifo netrudlil, geho obmyjl je mu
pomebl, mítě Doftalo fe oběti, a plny gia zlo
můle přemlaumal Hraběte, aby Dal mwůbeeroz
plájiti, že <S5tbaa uno trejt fvůg zajlaužili, a
ppolu aby nařidil, by je bubaueně ntfdo neopo
mážil o roěcité mluvit, — a to židal nefflefetnjf
proto, aby jivé jivědomi t jiměDomiHraběte poři?
možno ufonenjfil,

MBijifní drželi Hraběnfu za mrtwuj tato
ale nalézala fe zbráma a neporufjena m Huftém

leje. Bůh ivatabl nad uj jivau odrannau ru,azaotvalgibezefifody.© Onaicepabla400
fiřeojců Hlubofo, a ftrafiným pádem omráčena
gafo mrtiva tu ležela; fopž ale zaje £ pobě při
fila, wiběla, že žavného urazit nerozala. /$ padnauc
ua folena rozdala jrbečné bifo Dobrottmému Otci
nebejfému, profie jnajně, aby gj i budaucj jivau
pomoci miloftimě přijpětí ráčil. W tau moblitbau
potěfjena, fila bo leja to tom peivném přebjerozeti,
že tam tozdálena fivěta gediné Bohu (laužitiDube.| Alešten,nazvanýRabenftcin,táhlje
mnoho hodin bo Dálfy, a zřidfa fop lidfřa noha
Do tonitra gebo iwefila, eba fnab něfoy noha
myflitoce, plaau změř pronájledugjejho. A Do
toho leja zabrala je hraběnfa Šuta, a ualezíjí
tu po mnohém blebánj me ffale acffoni gafaus a
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na bljstu pramjnef prýfjtjej, zůftala tu, a mebla
tu šimot frufiný melice. Safoby a fořinfy byly
aj pofrarvau, pramjnef bámal gj nápog, bola

země, pofrytá medem, byla gegim Ložem,moblitba
a fivaté rozajmaní bylo dj nevflabfjím wyražením
a zaměfifnáním, a Bůh fám byl útěďau. Obe=
mzbána bo MmůleBoží áffela trpělivě tofjeďy
ftrafit a nehody žimota, a famota tolif fe gj

satibia, že fe flibem zatmázala, že až Do fmrtio famotě žima Dube. M ffutečně ftrámila vobjbné

geffyni vé téměř plný 17 let, neuzřerofji po
cely ten čas žádné libfřé tmáře, omwfjem ale

8 Bohem fe batmila, gfauc miloftj gebo offetřo=
mána a filena a natvfftěmomána, še fe gj ne
zaftefflo. Sproftý fřji, gegš fobě Dbofti těžce
ubělala, Byl gj rámem, u fteréhož horfé (Izy
toraucnofii a Iúffy Bošj roylémala. Oběm upletla
f 3 Wčj, 3 Hfti a ze fit.

Go etpimná Juta to buftém lefe ro nep=
těší nuzotě. ale i tm nepflabfjim pofogi $ivot
trárotla, byl $rabě Ginbřih na Togaenburce živ
jmuten a še frbeem rozerimaným. Směbomí geho
rozbudilo fe brzo po Hrozném činu, a bnem a
noci ho mučilo, že manželfu fivau a měrného
užebnjfa, neropfleýnutmoaid, taf ufrutně postreftal.© GrabTočáenburfpobobaljereĎža
láři; twfjeďfa rabojí a tfjeďo wefeli zmizelo
x něho. 3lé fivěbomi trapilo hraběte uftaticně,
a famfoli fe obrátil tvffube je mu Dějné obrazy
na očí ftarěly. Štůza ho po fažbé obázela,
fbyž fe pofogům Hraběnčiným přibljšil, Ronečně
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bylo trápení geho taf melifé, že fobě uložil, hrabopufiitiaginbeztracenéhopofogeBlebati,© Dos
mintfo muftl bo KiriBerfu o tofjem, což fe ftalo,
zprármu báti, a tof fe rozum), ubohau HraGénfuconevčerněgffimibarimamityljčíti.| Hrůzada
bol pogal rodiče ubohé panj, fdyž fe o tvěted
tě Doročběli; a toffaf, že by Deera geniů ffu
tečně toinna byla, tomu gaftě žití netvěřili; ale
že 8 phrabětem Oinbřichem bylo těžfo fe rotonati,
poručitojje twěc fivau a Dcery fivé Bohu, nejli
potupu, gim učiněnau, 8 obbanau trpěliivofij.

Ginbřich tvybal fe nynj 8 miláčfem fvým
Dominifem bo fijrého fiměta, a torhal fe z ge=
bnofho tvefelj bo Dřuhého a z gebné rozfofje bo
Druhé; ale ztraceného pofoge nenabyl, zlť frvě
bomj hobilo 8 ním, famfoli fe tortnul, a mlu.
milo £ němu £ m Blufu rabománef ftvětjfocd
i tiu nočním, a namáhání Dominifa, tohoto
ro nepratvofleý zrezorvatělého Hřifinifa, obluffiti
fměbomj Hraběte a f mlčení ge přinutitr, bylo
špozbilé a marné; čím bál, tim tětfji Gyl Bol geho,
$rbojř gebo fe zlomila, a on fe ftal cítům mjt=
nofti a fagienofti přiftupněgfjim, nebof SSuta ne
opomjnala bemně za manžela, tváfiněmi zajlepe=
něho, fe mobliti.

Konečně naplnili fe Dnorvě, že netvinnojf
utifitěná opět m gafjnu fimem fe měla obgemiti.
< ftalo fe, še geben z fomonftwa, fteréhož prabě
na mjfto Kunotvo byl uflanomil, bo leja Was
benfteinfřého na Hon fi royfjel. ft geho fnali
je pořab Blaub a $laub bo lefja, ftopu zivěťe
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fledugice, a myflimec za nimi. ©iž fe byl Blu=
bofo m les Doflal, an nagebníiu to měffé půbě
ftopy [ibjfé zpozoromal. Z neĎam pfů, g0e Po
ftopád, a ti ho rmebli až f geffpní. M Do=
mněnj, že tu něgafy pauftětonjf, nahlčoně oto
rem, a ab tu zočj ojobu lidffat pobitmně fjatem
4 lepčí uftrogenau. 3 pozoruge ai oftřegí ; trvař
gegi abá fe mu známa; přemyfíli a nagebnau
gafo ze jna mpražen prami: „Ano my giič to,vygftenafjebobrá$raběnfaSuta!“| Sfzy
bránily mu bále mlumiti. Bo tě jlomech Dala
je braběnfa znáti, glž on mppramotval, gaf m2=
[ice Sinbřih (mého činu pyfá, a gaf fivěpomim
fojrán ob mjfla na mjio fe taula. To ufly=
fetmjji Suta, zarabotoala fe, a ráda fimolila, aby
myjliimec potojdal, že gefitě na žirvě geft.

Briního ofamženj nemyjlil hrabě ginaf, než
že fe myjflimec zbláznil, fonečně ale umočřim (los
mům gebo, běžel bo leja. Stud a ljtojí, firad
a úzťojí, podezření a Daufánj tebly uftamičný
bog 1m priau gebo. Suta je zatim moblila.
Slyfije frofy a myjlje, že to jnab hrabě, toftalaafil1mumauftrety,| Sofažegltentozočil,
přemožen jřubem, Ijtoftj i Bolem torhl je gif nos
baum a projil gj, hogně fizp prolémage, za ob
pujitěnj. Šuta podala mu rufu a obgamfji geg,
plafafa blauho na prjáu geho ani floma nepros
mlumje, rabojí, že Sindřih fřimdu fivau poznal
a aj lituge, a niyfilénfa, že oleomfít rufa Báněrofjef Dobrému| přimábi,nedalagjmíumiti.
Suta ma odpuftila ob frdee a profila, aby též
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onDominifotrtodpuftil.© Ginbrihfljbiltoa
boftál tafé f flotvu. Teč. ale žádal, aby hra
běnfa 8 njm na hrad fe mrátila, ona ale mu
obepřela, botvolámagje fe flibu, gimž fe byla, tvy=
roržena pfauc ze fpolečnofti libffě, zafijbila. Ro
getiné možábali fi, aby af u faple Robičfy Božj
na lufáď Uljž tláfitera, Giffingen řečeného, oby=
bljčfo dal připratviti, me fterém By žitvot jmůg
trámila, prozatjm ale že zůftane to geffynt.

Mezi tim, co je $yžičfa připratmotvala, tr
mala fivatá Suta pořád nefitěto lefe, toraucnými
modlitbami před fproftičlym fřjžem bjfy za po
moc mbármagic, fteréž gj Gofpobin feflati, a
útěchu, fterauž aj občerftviti 1 za tofjeďy ty
Wafti, fterneh af na paufiti upěliti ráčil. <$ bos
lelo gi to nemálo, že tu famotu, gtž fi byla
oblibila, a fbež fe bobrotu a miloft Božj Dů=fladněznátinaučila,opuftitimá.© ObeDátona
prabla též po nepftočtěgfij fiwátofti oltářní, a
protož žádala fi fněze, fterož by gj tmyzpotojbalarovpráhlanbuffitělemBáněobčerih<il.| Ko
necně byl příbyteř gegi u faple Robtéfy Božjufpořábán.© ©Golefinýmfrdeemopaufitělage
ffpni, tre fterč byla taf Dlaubo přebýmala a tr
pěla. opaujfitěla praměnef, gehož ob požimala,
i btačíp, 8 fterpmiž bůtvěrně byla zadbázela.
aězte byle gj laučenj; fizám gegjmnebylo fonce,
efjifní Ifalt 8 nj Tu rezala fřji, přeb fte=
rýmž Duffi van byla myplémala, a opuftila ge
fípní, jiwědfyní jivých žalů a nebejlých Habřoft na
rožby. Ghyjfa, giž Drabě Ginbřid bal gj udělati,
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byla ffroroňaucfá a obři nj zahrábřa. M této
zahbrábečee Bamila fe Juta ivelmi ráda, gebnaf
bylinfy zafazugic, gebnaf ge zalémagje, a gafo
bitťy ai ofjetřugje. SOftatnj čaš ztrámila tv mo
blitbách, na flužbádhBožjch aneb m fapli Boforobicfy.| Ghudjnalezlitvnjopětmatfuapo
mocnici fimau, gim náleželo téměř tfje, (vš za
Hrábečfa přinefla, a toffe, co 8 hradu gj pofilali,
neboť nezměnila přebefilé tuhé žimmobytij jivé;
mrtiwiti febe, zdálo fe af byti flabfé, a f fpafenj
bufje projpěfiné,

Wobiče gegj Dotvěbětvje je, že „Suta na žitvě
a že neminnojf gegj tv nepěififjim jiwětle je obge=
mila, nemohli fe boft narabotvati a Bohu za taf
melfau mílojt naběfotvati. 3 natofitimili gi, fizv
neljčené rabofti na prfau gegid plačjee. Tafé
Sinbřiý jlatvně ge obprofil, a obpufitjno mu,
On fe ftal nonj zcela giným čloměfem a žitvot

geho byl přiflabným a zbožným. Suta potvěběla
mu, ač neraba, celau tu událojí 8 prftenem a
profila, aby byl bufje nebobého Runa pamětlim.
A Ginbřií mobljmal fe Denně za ubohého mla

bence a Dal mfje jivaté za geho bufit flaužití.
Ule Dominifo je nenapramil, nýbrž fpyž ujflyffel,
že Hraběnfa na žitvě geft a že auffofo gebo na
gemo přijíly, zběfil je, pomně treftů, pibž zaflu
bomal, a neměda, že mu obpujfitino, ffel a gafo
Sibáš fám životu fonec učinil.

ormějt o ofuded nábožné HraběníyJuty a
o boĎabogném obcomání gegim roznejla je brzo
po můfolj, a libé přidazeli záftupně z Blisfa
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i 3 balefa aby at umivěli a za přímímvu a vrobománjuBohaprofili.| ©Selifožlidupřibozjho
benně mje a toje přibymalo, áadala Šuta ge=
ptifjef fláfitera Gifiingen, aby gj v fjmém flá=
fiteře něgaťý pofogičeř poftaupily. 5 ftalo fe;
a tu byla Šuta tojjem fláfiterniejm gefitě po něfo=
Jf let nepfrajněgfjjmnofle etnofti vřjflabem, gfauc

átma 1Wneytušjji přifrofit a pro nic fmyflu nes
magie, neš pro Bana Boha. A ofjaf i to fe
ni abálo, že málo geft pro žímmotměčný; protož
uzamřela fe m malau fomůrfu a m té strámila
oftatnj Dny žítvota, nifomu téměř přiftupna negfauc,
až at řonečně Bůh, pro něhož fe tolif byla tru=
bila, pormolal, aby pi bo toěčné přigal rabofii.
WMrtwol gegí pofomali před oltářem fimatého
Wifulafje m fláfiteře Šiffináffem. Lib ctil gi giž
ša jitra co fimatau, a po fmrti nepogmenotmalpinifboginafnež,„fivatá$tha.“| Khrobugegimu
brámali nábožní libé čafto autočijitě, a přemnozi

bojýh tu na gegi přimlumu a orobománj vypl
něnj fmmyb tužeb a profeb,

WRoozajmání.

JB jrbci libffém gaffoli malém, přebptvagí
přerozmanité obluby, fteréž Dofimvffe tvládu, ne

(jiného nefitěftj natroyj. SBobobagiť fe habům,
fteřji gebem jwým negen tomu jiřobj, fbož ge
M útrobě jmé fryge, ale i těm elifau nebezpeč
přináfjegi, na fteréš ge paufitime. Ban Ješjé
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něfolif tafotvyd oblub gmenuge, an gi: Je frdce
myĎázegí zlá myfflenj, toraždby, cízoložftoj, milfthoo,frábeže,fřimáfmědecrmj,rauhání.“© Dma
nepnebezpečněgfji 4 tě Hadům, fteřjž m mnohém
frbei lidffém přebytmagj, gfau náhlojt a žádoft
těleftná. rronj, náhloji, přebymalao frdci hra
běte Ginbřicha, druhy m frdci bezbožního Dominifa.© SaftmelféhonefitěfijtitoDivamužorvé
tim na febe, na Dobrau Šutu a na tměrného
Hužebnifa Runa byli urmrhli, žirootopiš Sutinuřazuge.© Yrhlitoojtučinilihrabětemrahbem,atělejnážádoftDominifacizoložnífem,| utrhačem
a jamomrafem. M gedné tvěcí gfau tito ha
borvé fobě zeela ftegní, a to št fažbého, fdož giddbomá,úplněoflepugj.| Wztefzbamilhraběte
rozumu, nebof fám febe neznal a netvěběf, cočini[,anižnajledfyzuřítvoftifiveumážil,© obobnězaflepilaDominifažádojítělejná.© Opo
ášilf fe ua ctnojf telitelfy jmé fáhnauti, a
nemoha mrzfé žábofti jiné dogiti, oddal je bněmu
a Bněm Bnaf geg fu Iraždě. U co měli hrabě
a Dominifo z toho, že Dali badům to frdcí fivém
amůle? Poffrorněné, Bolamé ftočdomi, peřlo na

zemi. — Ó fřejfanftů Difje, flatmey fe, zdali fe
tito baboré též vo frbci trorm nezahnýzdili, anebehginnabtebautoláfti.| Wyrvagjfotofiem
čafto gen malj, ale poznenáhla toprůftagi 3 zabiggebnedanedcygímznifu.| Alezabitígemu
jj, mufjš ge zahubiti, eeš- i pofoge požímati;
mvfljš-sli ale, že na tom gtž boft, fdyž gím hlavu
utneě, © to toelice fe myljé, zmofauť fe opět
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ano nezřibřa i budau mětfji filau na tebe borážetta mětfjíh© bolentjtinaDělagj.Slypfjel-hé
fby o čermu tajemníci? Byfby8 celého čerma

6 šaludfu člověfa připramil, sůftane=lt tam bla
mičfa, nic na plat, zmůže je opět co neprymlcýit.
A taf to geft 8 břjby a náruživofimi livffomi,
úplně a bo fořen ge mujjš myfubiti, dceš.li

pofoge nabytí. © $řiďem nefmj fe činiti mjr,
nýbrž věčný, měčný 8 njm ti budiž boa, Dofub

bo nemybhubjé. Obyčegně nepřitel ten neumjrá,
[eba až fim umřeě. Oflatně měz, že marný
bube západ, bubeš-li na gebnau še ffemi břjďy
toáléiti; ober fi nepprmé geben, genš ti blam=
ujm ; 8 tim bogug, ten přemafhey, ten moř a
a Du8; přemůješ-li můbdce a Hlamu, oftatnj
Inadno je madagí; přeftalasli pějčina Čoroby,
známfy nemoci famý přeftanau, 3braň, gfž je tobě
hágiti a nepřjtele přemáhati geft znáš ; geft to
movlitba, bdění, a brnění miry.

$Sne-lt fe Mmtobě něm a zlojf, tvolep fu
Kriftu Sežífli, a Do geo ran fe utjfehs Drž gas

bř na uzdě, a pomní na fřjž Paně, trpělivofij
fe zbrog; bybesli fe m tobě tělejnojí, pomní
Wobičy Doži, nepčífifji panny, gl je obětug, ni
o pomoc ivzytvey a zbrog fe poforau; býbe-li je
mwtobě had zátvijii a nenámifti, pomni láffp a
Dobroty nebefřiho Otce, genž ant gebnorozeného
Syna neuffetříl, nobrž za náš geg na fmrf top=
bal, pomní láffp, gjž frtce nefějínýů jivary$ a

fročtic f člomeéenýhou plálo a odcg fe m brnění
přízně a fitěbrety, a taf Duba na febe tbalt, a

ŽimvtySSuavd V. 15
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bůměře je moBoha, a foře fe před fivatau hváři
geho, a přigjmage fvátojt, gež f pofměcení na

fiemu Spafitel uftanomil, přemůžeš bozagifta, a
přemůžeš m brzce fažbého hada, genž geft břiď
m útrobě tvé,

„MWByplnjé-li bufii froé žábofii gegf, učiní tí
to radojt nepřátelům tmym“ (Sir. 18, 31.).

„Rob tebau má býti šadojt (břjdbu) a tt
panomati máš nad njm“ (1. Mogž. 4, 7.).

„Běda mám záfonnjci a farizeomé, pofrytci
fteřjá " bámáte bejátfp z máty, a z fopru, G
3 fmjnu, a opuftili gfte, což těšfjjho geft, wwzá
fonč, faud, a milofrbenfimj, a miru“ (Wat.
23, 23.).

„vy jpnu můg, pofilní fe tv milofti,fterá:
geft m Rriftu Sežjjji“ (IL Tim. 2, 1.).

Woblttba.

© nevflabji Sešiffi! ubuš, profim, tv.frbci

mém tvfjecen břjfiny bněm a tě tidbofti a čiftoty
mi propůgčiti račiž, fterauž tmé frbee oplýmá, a
nedbopaufitěg,abybližnímu prdliofij ubližomal
a tebe bhněmal, antž Dopaufitia, aby w moc
břífinýd náružitovfij upadl a Hřefje o tmau bobroljbeznofťfepřipramil.© Amen.
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Dnes| fetéžfmětífiratef:SmatěfoJadariáffe,fněia
rorofa, otre fmatebo Sana fřtitele ; též fimatéAliběty, téhož fratéhy
šana motfy ; m Xarracině narození fmatvý mučebnířů Zelira, fněze
1 Grofebia, mniýa; m Gmefe me Senici fratýh mučebnítů Sala:
tona a Gpifteniá, gebo manželťy, ftetjš po mnohcnájobném mučení
a panomání Dercia cífoře ffati byli. Též fv. mučebnífu DOomnina,
teotina, štlotea, Silmána a tomaryffů gegib za dfare Dlařímino ;
p Webiolanu fmatého Majna, biffupa a mysnamače; m Trewiris
Iatého čibicio, bifura ; wmUbrjý fmatého Emrrifa, fona fvattho
Stípana, frale Uberfřéko, Eterož ob otce mýborně gfa myboman a
le memu dobrému wmebrn, gefitě m mlábeneďém wměťu co panic
jimot fmig bofonal, a m. g. jmatpů

ditvot fiv. Leonarda, paujtetvnjřa.

Smaty Leonard, aneb gaf my mu řjfámáme
fvatýtitibareě podázel z robu filegfetnéhoto zemi
Gtatentijfte. " Giž melmi čajně boftal je fu
Dimoru frále“ franrauzffeho, SKlobrjfa [, u fte
réhož robičomé geho u twelifé mážnofti byli. 3be
fe mu* boftalo bobrého Ivyhomání, a že myborné
měle rdlafinofti t co bo Dufje i co bo těla, zjffal
fi měřřatre.bůměry frálovy, a tubjž fi proflejil
tŘfě ceftu pohodlnau f trzneffeným auřadům a
vůftognofiem. A mwjjaf bufie gebo nenalezala
m ničem, co fmět melfého a flamného mu pos
fintuge něgafřeho ufogenj, nypbrž byla žábdoflima
waneffenčgfiiho i ftalegfijho zboži. U tu počal
fiwatn Remijiuš, apofitol ranfům, zivěftomati
famtofpajitelnau Ivjru, a čonardb pojlaual ho
8 oterořenom jrbcem a 8 Dychtimau bufij, a mira
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fmatá ojimjtila mu rozum a utiffila mu bufji.
S přigal fřeft fivatp, frál byl mu fám fmotrem.

Křeft fivaty způjebil m Leonardotrě áimotě ne=
tuffeny přetvrat ; nebo připomjnage fi, že fe na
fřtu fatém obřjfal dábla a ofied fřutťů gefo,
i ftvěta t tefij flámp firětfře. opbufiil bimůr a
uzatvřel, že mifira (mého, Wemifia ive tyfjem
nájledomati bude, Wemifiuá znamenage to, při
gal geg za učednífa, a tmebl bo pečlitbau tufa:
po dráze Dofonafofii, a tmida, že tmyborně pros
fpitvá, obljbil fi Do, a nepprm za gábna a paf
it za fněze geg myjmětil. Sinhart dbtě fe mifiru
fmému me tofjem podobným ftáti, rozdal, což měl,
Ďudbym, a tfji $mály i tvfjj marnomyfjlnofii
gafo baba utjfal, a poflufjen rozfazu piffupotva,
gal fe nyní fimatě emangelium zivěftotngti. Xen
fráte nebylo m zemí Granrauzffé*gefité , mnoho
fřejtanů, mobloflužba a potměry téměř gěfitě můbeebanotmaly.© Linhartztměftotvaltémužneuměle=
mu, to moblářfhoj wy$ýomanému lidu učení famo
Spafitelné 8 Horlitmoftj plamennau, a flotna gebo
přináfjela omoce Blahoplobné; tmy uflupotnaly

fmětlu nebeffému, a bráhné mnošfitoj [ibu nofjeho
ěfu a ftatou Dali fe fřtjti, zázrafy, gež rufa
Boži ffrze (flužebnjía (mého fonala, bodátmaly
flomům geho tofry a oterjraly oči těm, fteřjž

ufji f flotoům peho zatofrali.
Rdvš fe fráli Rlodomjfovi boneflo, gaf pos

dehnaně$infart na lid pobanffy půjobj, potnolal
geg opět a Doléhal na něho, aby ajpoň potud
u Drmora gůfial, bofudž by mu nedal něfteré
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biffupfhoj; tvfjař marně, tinfart, fterýž fIabřofti
z; poforyp a z ponižení pro trifta poďázegící
vfufil, a tubdjj něfbe m tifé jamotnofti žimot
Dofonati fi přál, zamjtal mffeďy poctitvofti, gež
mu frál buď ffutečně poffotomal, anchb pro bu
Daucnojí fliborval, a teprm fbyž naň frál nalé=
batt nepřeftamal, a aby fi milojt gafaufoli tp
zábal, geg nutil: myprofil fi potwolenj, aby Do
zalářů fměl gjti a těďf mwěznůmw,gež za Hobnéuzná,najimobobupropuftiti.| Wilofttatopos
wofila je mu.

2Xby paf pro budaucnojí mfjem požabo
ánjm frálowym fe myfnul, a tauze mlaftní
vuffe zaboft učinil, obejjel fivatn tinfart bo Flá
ftera Wiifo řečeného, genž afi brně míle od Or=
fzánu byl mzdálen, a tenfráte pod zprámau
Tmatého WMarimina opata ftál. WBffifní oby
matelé Fláfitera, miDauce poforu, umrtimenj i ná=

božnof vějdozjho Gnharta, nemofli je Doft na
Dimiti, a elite geho jmatým obcománjm fe
rozdělali, neboť fe tvynafnažotval, aby tafměř
ioffeďo etnofti Flafiternjfů fi ofimogil,ztvláfitě život
opata fimatéfho WMarimina, a bratra Lěta Dofti
únautt fe fjnaže. M rvfjaf horliivofit Vinfartotvě
uepoftačowala tamota flájiternj, gebo tauha fe
tahla po tvětjji gefitě Dofonalofti, a protož opus
tito po jmrti jimatého WMariminar.520, fláfiter

a obefel fraginau Berey £f leju Botenffému,
čterýyž je nepalefo Limoufina měftla na mnoho
mil Do země táhl. Gefiau uzřel po fe gefitě
mnobly. X roznícen jimatým Hněmem nad moblář=
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ftmim, počal i neb ieřegně lidu zivěftomati
Woro DBožj a otemjrati gim očí naD zajiepenofti
gegib,. U lid přígal flomo jvály de jrdeem
DyĎtimym, a rozfotarmmmodly, obrátil fe f Bohu
jivému, a gelifož jmaty Linhart milojij Božj tež
nemocné zázračným způjobem uzdramomal, Dos
ftámala těž fázaní geho neobyčegné mwáfyp,myjli
pojludačům oterořely je mu, a sáftupně hrnul
te fid m lůno matfy cjrfime, a než fe foo naddl,

zmizely mfjeďy modly po celé fraginé, Tafomým
otmocem prací jmý$h ufpofogen, zafjel nynj fipaty
Sinfart do leja JBomenffého, a inzdělam (i u ges
Dnoho mjfta Jčoblaf řečeného fapličfu. po pau=
eronícu tam žití počal; planě orvoce lefnj a
něfteré gjbelné bylinfy byly mu pofrmem, mo
Dittba a fimaté rozgjmanj rozfojjj. — © fejby
Óom těž my upřímně taužili po jamoté jrdce,
nemohauce pro práce jrvětjft famotě těla je ob=
dámati; féž bpihom též poroždy gafo fmatý Vin
bart 1m jmětě jice jhvi byli, ale ne po jměs=
taďfu, pamětlimi floro Baně, řfaucjeh: „Seonofof
geft potřebj“ totiž jebe pojivěritt a tudy jpajenj
Jogiti !

Ytárobome mufvinj neměli až pofub aneb
pražádné známorti o Bohu, a mělisli gafé, byla
gen fujá. $orle pro flamu gména Božího t proÚpafenjouilioffod| ovuftiilhvatyŠinfartvo
nějafém čaje pauferonu, a ffel f národům těm
a Hláfal gim ufřižomaného Krifla, a to 8 ta=
fovmym požehnáním, že te zartupně f mjře Ari
omě $rnuli, a mezi ními byli mnozí mládenci,
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fteřjš o five fpafení nab giné flarofilirvěgfji, gemu

je za učebujív Dali, profjce, aby gi$ ceflám Dos
fonalojti a fivatému obcorvánjoyučil. A Linfart
přigal ge 8 rabofti, a gelifož toho čaj od frále

oráhny fu8 lela barem boftal, myjinoěl pro ně

fláfiteřif, fteryž napotom pode pérem fajftervatého Linharta m Woblafu melmi latoným je
ftal. Bobnůtfa a příčina £ tomu Darormání ps

pramuge fe nájleboně ; Kral dámal čaftofráte
v leje řečeném tvelifé fony, pří fteryd něfby
t frálormna pobdjí Prala. ftalo je, že, fbyě
opět gebenfráte tu Bonili, na frálomnu bolefti
fu porodu přifjly, a že frálorona, gelifož mifeďfa
aomoc léfařům byla bez projpědu, Do nebezpe=
čenfhoj života přifjla. Lu přiftaupilt něfteří
rolnjet fu fráli, hořem ffličenému, a učinili ho
pozorna na mnohé dooré, fteřjž orodotmánjm
vatéfho Linharta zázračným způjobem je uzbra=
ili. < byl ofamšitě pojel myjlin, aby fo přis
tebl bo Hradu, m fterémi je prámě frál a frá=
[otona zdržowali. AB málo ofamžení ftal vaty
Ginfart před frálotvnau, a moblil je nab nj, a
myprojil gj ob Pána Boja, že fifaftně porodila
a m frátee plného zoramj Dofjla. Radojť meffře
rého Dmora z toho nedá fe ani popjati; ano
frál podátal jmatén'h pauftetonjfu přehoguédary,
tento ale oDpoměděl Profté a upřímně, řfa:
„Dary Boží nedagj je za Penjze fattpiti, leč

tojra gefi cena ta. za fterau Je oěřjejm pro=
půgěuaí. Dey o frali, což gfi mně bati těl,
$ubým, tobotnám, firotfům a nuzným, abyš po
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fmrti Děbicem tměčného Blahoflatvenftoj boti mohl.
Ze roffeho, co mí bátodě, nepotřebugí ničeho,
nobrž pohrbám pofladby fměta a žádám fi ge
biné něfde na ofjamělém mjftě Bohu flaužiti. A
přičina, proč 8 libmi obcomatt fe zoráhám, geft,
abych dnem a nocj RKriflu Bánu Haušíti a tjmnervaDnaucjhpořlavůnebejfydboffel.“| Těmito
flory melice tozbdělan,naléhal fral opět na ftva
těho, aby ajpoň ten le8, to fterém fapličfu ty
ftamčf, darem přigal, ale toje mymofl, než že
ten fuš přigal, fbež potom gmenomaný flájiter
založen byl. orojbá je též, že ob Frále to
šrolájitní prátvo obdržel, aby čas po čaje toězně
a zagatě, giďž by obzmlajitně litoval, na fvo=bobupaufitěl.| Kranforme,tenfrátenárobmelmi
bogormný , měli 8e faudními nároby nezříbfaroálfy.| *Břemoženjazagatinepřátelébýtvali
bneb fpautáni, a nafládalo de 8 nimt gafo
8 otrofy, W tyto iwězně namfjtěvomal fmatý
Sinbart, tějfil ge a ble možnofii na jivobodu propaujitěl.| BagehoInjfaFzagatýmÚbplataf
welifá, že i bo žalářů, foež zločineomwěbyli,
roftupotval, a ráznými flotvy Do fivěbomj gím
mluril, aby rozfotali mazby Bříjhů a nepořáb=
ných zryflofij a náružimofij, aby (nab něfby
alauce flužebnííh bějhu a dábla rv Dějné mězení
pefeIné nepabli. 5 mlumil f nim taf Dogjmamě
a taf pohuutlimě, že negební z niď Domlau=
máním gefo pohnuti, upřímně fe fáli, negební
bo Fláfitera pod geho zprámu je Dali, a negební
pole a lufa tvgDělárvagice, pracotvitofij, nepra=
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woftj utjfali. Bormějí o tom o tofjem roznejla
je po rmfjed fragi, a gelifož fe též potvjbalo,eeBůhbobrotimyžádnaumoblitbu| tvěrného
iužebnjfa fioeho neofinfjj, flámalo je též, že těz=
nomé i tozdálenj geho orobománj fe Domolamali,
gaťfo by giž na nebejjeh mezi mymolenct Božími
byl. U eyfhle! oformy padaly gim z nohau a
3 rufau, © octlí je na jmobodě, a fjli a fložtlt
na znamenj tmběfu ofomy fnofhaum Linfartomým
a žádali fo, aby ge za učebnjíy jvě přigalajřutfofagicimifjprameblnojiitvebl.| Jagifté
$těl Bůh, oyflyjjem tafotmemodlitby měznů, ufá
zati, gaf tozácná a Drahá mu geft milojí, gtž
Cinfart f měznům měl. Sowaty Linhart nezhrdnul
nad obyčegnými miloftmi, fterymiž geg Bůf
ofkuwiti ráčil; ny$rž te tjm ivjce pofořomwal, a
tim tužegí fe fál, a tjm $orliměji pracomal o
pafjenj Dujji. U fdyž ob modlitby roflní, pos
ivjebal do jaujebnjch moji a mějtečef, a myučomal
nemmělé, nefagicih napomjnal a hřijinify f Bohu
obracel. $ bojáhl finaty Linfart při uftatvičné
praci m flužbě Bojj myjofého měfu a Dočfal fe
na naflonfu jiného žirnobyti té přečijté rabofti,
je jimě floiva Bošjho, fteréž taf laffamě a taf
pečltmě byl rozijmal, miloftimě rozefjlo a ftoná=
vobný ušitef učinilo.

Stoež prvé mobloflužebnojí, nermědomojf, fu
romojí a ofhamně nepramofti fiblily, tam panos
mala te blahonojná přifazaní Bojí; bůměrná
modlitba ojlazomala liou práce a namáfání, a

maubroft a ctnojí rozbily fi ftánfo to přibytrejůh
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budorounjh 1 mnibů. Me i my fi tv paměf
tofitipme floma, fterdž gedenfráte f nvogim pra
mil, řfa: „teymilegijí mlinvjm f mám flomy
prorofa frále, uložte ji ge Do jrdee: „WělaDgjem
byl a šeftaral gjem fe: ale neriděl giícm fpra=
teblitoého, aby Byl opujitěn, ani jemtene geho,
še by Hledalo dleba. Bogtež je Gofpobina míji=
ní fmatj geho; nebo nemagj nebojtatfu ti, fdož
je ho Dogj. Boháči měli nauzi a lačněli, ale

ti, fteřji blebagi $ojpoDina, nebubau afrácent
m ničemž Dobrém.“ Slyštež mne tedy, mogi mili,
naučím as bázní Božj. Protož odlaučil maš
Buh obe Hlufu jiměta, abyfe o tamotě jpra=

medlnofií a joatofit hledali, a medii žitvof Do
fonaly. Bure pamětliví řečí proroforvy: „Lepřjj
gejt maličfo Ipraiedlůvemu nad Dohatihvj Hřj=njfůimmofhá.“| Nezapomeňtetéžflompjima:
„ep gert fuá leda rudého 8 rabofij,nežDům
plný obětj fe jmárem.“

Swat Zinhart Dofonalcejiu meho pozem=
fřeho putománj ofofo r. 559, Mnohé foftely,
štolájjt ro zemich$rancausffýh a Jěmeďfoý magj
imatého Linharta za jměho patrona, nepčašěgí
paf geg tozýmátnagj měznomé a ženy fu porodupracugjci.| Gehoorodotoáujpřipijtgejemitož=
hoj zázrafů; geden 4 nevčeluěgíjjh gejt nafle=Dugicj.| Wartell,pannaBacgueville©zemi
Orancauzfře, přijjel w čtrnáctím ftoletj Do zagetj
turecfého, fDej přemelifé firafti a Újdu jnajfetimufil.© Aaběge,žebypomotjlidjfanuajmo=
bovu přiffel, zmizela Docela, foyž mu žalařnjí
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poroěběl, je zegtřegíjiho Dne 4 rána obpramen
bube. M tědto fmrtelnýcd) auzfoftech mzal autos
čífýtě £ jmatému Linhartorot, a moblil je po celau
noc co nepmrauenčgí a fljbil, že ugoe-[t jmrti a
rězení, že fe cti gebo fapli vyftam] a nabá.
Vo tom ujnul, a fdyž je probudil, octnul fe,
ofomvyna rufau a nofhau, nageDuau na ofragi leja
Bacguevillffého. < myplnil bez obřladu (lib noůg,

dada na vůfaz fvé robděčnoftina Hrabě fapli fia=
měti. Aa památfu této šdaračné ubálofii fonagí
obymatefé fajboročně prtonj neběle mějjce lifto=
padu flatony průmob. Smatý Šinhart mypo=
Dobňuge fe obyčegně m řjze Dudomní, zlomený
řetěz na ruce Drže, na Důfaz, je měrně flotoa
Baně fonal, řfaucj: „WBžaláři giem byl a pří
li gfte fe mně!“ (Mat. 25, 36.)

Rozajmánj.

Bomni, fřejfanífy bratře, pomní naučení,
genž fmato infart tněznům aneb těm báral,
freřj mazeb zproftění pauta f nohaum geho
flabli: aby totiž rozfotali toazby hřjibů a nepo=
řábných aoyfiofij a náružimwofi, aby (nab něfdy,
giauce užebnjfy hřibu a čábla, nenpabli ro bějné
uézenj pefelně. Váží fe: foyby8 m Domě fém
oD nepřátel jme Byl upaután a nebezpečí ti
hrozilo, ze oD ni$ na rody Do nujného žaláře
uvržen Pubes ; a foyby8 fe m těďto ofolnoftech

jnabno T vazeb i nebezpečí uftatvičného šalářos
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mánj zbatmiti mohl: táži fe, zbalibyš m tť ne=
Bezpečí provlémal a autěfem zaĎhvivatí je obflá=
bal? — Aufijm, že by8 bez rozbafu pauta ob
torbl a Dal je na autěť, abys uffel tofjemu, což

ti hrozilo. Si teby iměz, še pofud m hřifjjh
triváš, že vězeň afi fatanáfie a fpaután mažbami
břibů, a že m nebezvečenfhoj twězjš, še Dueš
neb zaitra umržen budeš Do Pefelného tvězení,

4 fterčhož žádného myfaupenj nenj. Ačuže Ďeeš
fe zbamitt paut břidů, dceš fe Doftati z moci
páblomy, dceš uteci imězenjpefelného, foci roččný
buve pláč a ffřjpenj zubů ? Ghecš tomu? —
©bi teby a myfoncy ffraufienau zpotoců a mazby
té fe rozmáží, moc dablomwapřeftane, a mmězení
pefeIné na rměfy před tebau je zamfne,

Soi fu fnězí, fternž má moc zamazomati a
rogivazorvatí, a ofaž mu, gafými ofotvy jpaután
gfi a on rozmáže tvá Pauta, a zgedná ti aupl=
nau fimobodu, taf že ugded nebezpečenítm) 1vť=čnéhozatracení,| Mlumtedy,nenjslitoBDOzDÍ=
[ofř, foyg pofánjm ovřládage fivěiwolně m řečeném
nebezpečenfimj trwáš? MRomní, co to geji, rvěčně
měfům m pefelněm žalaří jebětí ! Či myjljš, že
máš f pofání bojt čafu ? Roo ti zaručil bubdaitci
ofamžif ? bo tě ubezpečil, že nagdeš fněze,
fterý; by ti m pojledním ofamžifu imazby břibu
vozimázal? do tě ubezpečil, že Bůf, gehož mi
loni gfi taf Dlaubo pohrbal, tebe ujlvjji, dž 1D
poflebním ořamšifu f němu iwolati budeš? 3

pomní tedh, co činjš, co myfls, co tebe cefá!
„Mu'jme fi pojpiffiti,""pratvj jmatn Ambrož, „jimot
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geft frátfy, m problémání geft nepmětífj nebezpeč.
A tofjaf mětfjj gefitě nebezpeč Brozf ti, pafsli,
byo gebenfráte fproftén tvazeb Úřjbů a na fmo=
bodu pufitén, paf=lt opět fjimémolně fpautati fe
dáš, aneb lépe; řečeno , pafsli bočině fe ftaryd
břidů, febe m pauta mydáváš! Sbdaliby fe člo
roěf, zbamiro fe žalaře, me fterém umězněn byl,
Dobromwolněa jivermolné opět m ofotvy topbátnal?
Broč meble gfi ty taf zpozbily, že zbamě fe
iraufienau zpomědj ofomů hřibu, vbět norpých
břjehů te Dopaufitié, a taf to moc a u mazbu
Bábla fe royDámáš? Kdyby fdofi Doftana fe na
hvobodu ze žaláře, opět ftočivolně u mězenj fe
bármal, nebude fimoboby hoden, ani flítormání, a
byf © bořem zahynul. A podobně i ty negfi
odbpujfitěníbřibů hoden, pafli gedenfráte roz
Sřejjení obdržem mwbřjbdp lehfompjině fe umr=
$ugeš.“ „bo fe, uzdramen bpm, opět fivémolně
ranj,“ pravi fmaty WBamřinecSuftinian, „nenj
hoden, aby je opět nzbramil: a fbož obbržem
inifofť, břídy je pojforňuge, nenj hoden, aby
od ni byl ocifičn anebo aby je mu odpujitěnj
giý boftalo,“

„WBy bůř gfte činili, než otcomé maffi; neboť
ap geben fažby chodí po přetvrácenofti frdee fivého
šlého, aby mne nmejipfjel. A protož tvyrorhu
máš z země této bo země, o níž nerjte 1y,
ani otcomé mafii, a flaužiti budete tam bohům
(cizim Dnem i noci, fteřjš nedagf mám odpočinuti"
er. 16, 12. 13).
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„Wluže nepramého, ftery přejí, zaplete
ofiblo“ (fn, přiíl. 29. 6).

„Stepratvoftt tolaftnj gimagj Bezbožného, a
protvazy $řibům vyb fmázán býmá. Renj po
foge bezbožným, pratvj $ofpobin.“

Moblitba

Aejfončeně milojebný a Dofrotimy Bože!
ivyfimoboĎ mne z otrocttoj Dříhu a nebcy, aby
bubaucně fby bo hřidhu upadna o miloff a láffu
hvau fe připramil. MBtebe, o Bože, baufám ffrze
Sešlňje Krifta, Syna tmoího, fteryž pro břichy
nafje na Dřeměfřjše umřel, a 8 tebau i budem
watým ftegny Bůh živ geft a fraluge na měfy.
4[Imen.

Oneffnibobnefmětifetéžfvatef:© MÝrricenarozenífw.
šelire, muč.; w Zbheopolifoatný belití mučebnjtů , o fterýbi fe
čte, še ob Saracénů ufmrcení byli. M Barcinoné fmatého Šemera,
biřupa a mučebnifa; me šrváti fmatého Mttifa ; m Bergu flojenj
fmatého Minofa, opsta ; we Šundié me Blaffjh fwatého Zeliza,
mniĎba, a m. ag.maly.

1.

Šimot fwatého Gněelberta, arcibí:
ffupa Rolinffébo.

Srmaty Cnýelfert Byl jpn Gngelberta, bra
běte z Bergu, a manželfy gebo, rozené Hraběnfy
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4 ©elbern. Byl Boch číperný, tipu byftreho,
pilnofit mytrimalé, a fe toffemu, což Dobrého geft,
ronborně naflončný. Brofpěďí geho me mědád a
to učení byl mytečný; topnifal nade tofjeďy (polusžáťfy.© ©ehorobičoméchtěli,abyftuDorvalna
fnězíhoj, a toymohli mu něfolif prébenb, čili bu
$omenffoh důobům, ačfoli pro mlabojí měťu
ant nemědě[, co prebenba geft, a gafé 8 nj bos
minnofti gjau jpogeny. 3 počátfu nepobobalo je,
je. Gngelbert flamu Dudomnímu bube fe ctí;
nebof ua způjob tofjed mlavjfů netaušil po ničem
tolif, gafo po cti a jmětffé flárě. A tmffaf při
rozená nenámijí fe tfjemu zlému a obzmláfitě
milojť Božj udfomaly ho Hruby pofléjfů a ne
pratvojtj, a poznenáhla oterojraly fe mu oči: on
poznal pominnofti Duomuj t propaff, fu ftevéž
až pojub jamochtě pabil. <%zhrozil fe, a tvegba
bo febe, obrátil frofy, počal ivéfti žimot, gafý
na Dudbotmnjho (ufij.

Zenfrate panomaly tm řjfí Ntěmecfe twelifé
rozbroge a zmatfy, neboť Dra moenj fnižata
habali je tu o trůn. SOáfledfemtěd (portů, mu
velí giž Droábiffuporé Roljnifti odftaupiti. Sebnalo
fe teby o norvcho arcibiffupa pro řečené arcibiffup=
fioj, fterožby tofiem požádamfům čajů royhoměti,
ejrfero paf ble přiťazání Božieh horlimě t fpra=
eblimě řjbditia fpramomati uměl. © pabli bla
jomé r, 1215. na nábožného a maubrého fněze
Gngelberta, neboť toffifní za to měli, že mezítoffemi© bufotonjmítořečenýhofolnoftehon
gebiny tě bůftognofti geft nenhobněgfji, a ef tměten
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cirfivi i flátu, Dube Horlimě čeft Boží a ipafenjvoěřjcíhblebati.auffofůmnepofognýh| maubře
brániti, fprameblnojí rázně zaftámati a arcibi=
ffupftioj £ mmDufomním £ mě fvětfém ohledu
ýborně fpramomati, ©ebenfráte je giž fice bi
Wupfhoj Můnfterffmu roofnul, ale Koljnífému
je topbnautí nemohl. gelifož papež jam na něho
poléhal. Poflufien teby rozťazů ropšjjíh, dal fe
yftmětiti; a 8 poftoěcenjm zbálo je, že fe docela
směnil ; tmyžultě ftarého čloměfa, a Gorlitvěgí než
fby před tjm po fřejfanfře Dofonalofti taujil, flana
te taťf ofaonjfům přijflabem me flomeb a ffutcjh,

o [ájce, m milofrbenfhvj, u mjře, tv čiftotě, Do
Drotě, pofoře, tichofti a trpělitofti. Od tě boby,
(o fe arcibijfupem fřal, neměl nic na myjli, než

čeft Boží, jpafenj fimy$ ojadnifů, ofraju foftelů
a flájiterů, a obohacenj projpějjnýh uúftamů.
Biffupftvj fpramotal rázně, (prateblimě a roz
fafně, báge fimobody a práma gefo ( proti pří=
buzným a přátelům fjmym. Užitef a blaho jmyĎ
podbanýý podporomal mfjj filau; fajbému přál
f fobě molný přiftup, ryflyhal fažbého 8 ney
roětijí trpělitoofij, a (nažil fe faždému, Ppofubdimožno,zadvjiučiniti.© ABibělslifoho,třebaze
Ivadálj, že mu něgafau žábofjt cpce podatí, aneb
8 nim rozpráměti, počfal na něho, a tázal je
roljdbně,co gebo áboft, a bylo-li trou možná,
iophorměl mu.

Gebdenfráte fopž m palácu na faubné ftolici
jeběl, přifjla před učho těj gafáji $»ubobna mbotma
jádagie zaftupitele, fteroiby při gegi mebl. Gngel
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bert obporěběl gj, řfa: „Ženo, my neplepe znáte
nauží fivau, řefněte fama, co toaá faužj!“ Mě

fteřj z přítomných pánůto byli proti tomu, řfauce:
je to proti mefiem obpčegům grft, a nifbo
8 řeči taf jprofté ženířé maubrym nebude, Wrci
biffup odpověděl: „My tmelmi dobře rozumíme

florům fprofté ženy, F čemu teby ořolfů a obfla
tů €“ — Oinby těl fe mýborný arcibiffuptoy=
Dati na cefiu a gl až £ ibobům byl přifjel, an
budy gafy8 poddaný přigda atjžnofť fi ebl, že
mu ob gtiiřího pána zboži a ftatef byl obňat.
Gugelbert myfle$I ho trpělivé, a arfolt fomonfhvo
je utrhomalo, je cefta baleřá, že Pproblémati fe
nejmj a žalobnjf ginby přigjti může: nic méně
nechtěl fprameblitvy arcibiffup Dřjrveceftu naftau=
piti, bofudžby zaležitojí potlačence nebyla mýypo=
řábána, a bofuD by potlačitel nebyl přjjně nas
pomenut, aby zboži nejpratneblitvě odcizené pra
mému magetniífu namrátil, a ubojému žalobnjíu
úplně zaboft učinil. Srmym úřebnjfům a rabám
přifázal přjjně, aby fpratmeblnojf fonali, a těžce
treftal ty, fieřjšproti vozřazu geho Břefjili. „ta
floň,""bj maubry Strad, „F dudému bez zármutfu
ua fivého, a dey což pominen gfi, a odpotěz
mu pofogné a 8 tifofij, AByjtoboĎ toho, fterýž
fřimobu trvj, 4 vufo pyfiného, a neneš toho těžce
'D jrdei jiwém, MDlaudu bupiš milojroný, firotfům
jafo otec, a za muže buĎ matce gegiů ; a bubeš
gafo neytoyějjjho poflufjny, a tmjce fmiluge fe
naD tebau, nežli matfa“ (4, 8—11).

X £ $udym byl měby bobrotitvy a milos
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jrbny, opatřomal ge obětem, pofrmem i bytem,nifoho| nepropaufitělobfebenepotěfjitofo,
Góubé buoronj brámal 8 febau fu ftolu, ano
i mlafinj obě“ gim negedenfráte barem bal.
SBůbec fe toffjemu buforpenfhou i fe toffem ofo=
bám řeholním byl melmi Jaffa, měl ge to ucti
mofti, a netrpěl, aby fe gim ubližormalo. Ku
eti Robičfy Božj poftimal je tohopně geben Den,
a též Denně f těmuž aučelu giflé moblitbičfy fe
moblimmal, profje, aby ho pod fimau odranu a
mijt tvzjti ráčila. R obnotenj rámu fivatého
Jetra, genž ze tofieh byl nepznamenitěgíji, tvě
notpal mnoho peněz, a Dal nadto fráiny falicd
ze zlata Dělatí a Drahymí perlami a fameny,
gež ob rozmanitý pánům a frálům Darem Do
ital, ozdobiti. ro týto a pro giné mnohě ctnofti
byl jmaty Gngeflbert ode tofjeho lidu ctěn a más
jen. Gjjař Bebřih II. jam taf welice fi fo
mážil, je mu, mage je bo WBlaf m vůležityd
měced odebrati, zprámu mefiřere řjife t pěftaun=
fm] nade jpnem mym Ginbřidem oDetozbal,
Sroaty arcibiffup zaftámal obě pominnofti fimě
Domitě negen fu rabojti cifařomě, nybrž i fu
ipofogenofti celé řjíje; a bylo žádaueno, aby
pán ten gefité Dlauhá, Dínubá léta mwladu nadeřjjijRěmeďaubylpromozomal.| le bermátého
aneĎ gaf ginj fe Domyfflegj Dejátého rofu tola
Dařenj jineho přijel udfilně negen o wmládu,
nýbrž i o život.

Bedřich Hrabě z Zjenburfa, přibizný vas
tho arcibiffupa, byl oprarmeem paneuffého flá=
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jiteragménemGófen.© WleBebřihmjítocoměl
vřihlěébatifu profpědu fláfitera, melice geg tlačil
a nejpramedlirvě zboži gebo ztenčormal, a můbec
řečeno, tolif přiťoři a ezprároj 1mt učinil, že
notlačené fiafiternice u papeje Honoria a u cj
aře Bebřiha melifau ztjinojť fi mebly. šapež
1 cjfař Dorozumětvfje fe rozfázali fimatému Gn
jelbertomi, aby fe utijitěných mfjemožně ugal,
a opratoce, neučinif=lt bp prámu a fpraimeDlnofti
saboft, prám opramců zbamil. Maubrp a roz
fafny arcibiffup fnažil fe, břibuzního fivého ney
prvé 10 dobrotě přemlurmiti, aby od nepramofij
jropdh DOGrorvolně uftaupil a fřioby flájiteru
učiněné napramil ano aby frof ten mu tjnab=
nil, nabjol je, že mu ročně ze fveho znamenityvihoDba.| Alefázal$lufemu,atudižfemi
běl nucetta me ztámojí Dáti, že Dle mwyšfijh roz
fazů po záfoně 8 nim naložit mujj. Tauto
aprátvau rozljtil fe hrabě m tafore mjře, je za
pomena cti a Boha, arcibiffupa, flůg co ftůg,
ze fiměta zprorvoĎiti uzarořel, a tafé ffutečné

Sptflence $lebal. Arcibiffup netvadal je gefitě
rofij naběge, že tměc fe pofogně tvyrotmpná, a pros

tož hraběte Do Soeftu f mjrnému naroronánjiyzval.| Hraběpřijel,aflamělfeootným
£ miru a pofogi, ale zatím auffaby giž DruhéhoDneprotvefitfiumjníl.| ABěbelftotiž,jearci=
btjfup k gitra bruheho Dre do Sivelma 8 ma
lym fomonjhvem notvý foftel ftvětiti pogebe.

Ra mečer, než mrzfo čin fe zpáchal, bylo
noatému biffupu pjanj, ale bez podpiju, Doru



4 298 Vyjtopad.

čeno, tve fterémž fe četlo, je Hrabě gdaucjho bo

Šmelma dce zajřočiti a žímota zbatmiti. Urcibiffup
ned těl tomu tojry Dáti, bomnjivage je, že by
brabě taf Banebného ffutfu fbhopen nebyl, a
boručený lift $ned a to u přítomnofit biffupa
Dtinbenffého jpalil. W mfjaf aby jmrt nenabálá
geg nepoftihla, fložil u řečeného Diffupa ffrau=
ffeně generální zpotvěĎ a břipratmen na tvfjeďo,
neĎf přigde, co Přigbe, řefl: „Mtedhf fe Děge
můle Wožil“ (Selifož mu ale nic měně bránili
na ceflu je topdati, pratvil: „Xělo i bufil jmoau
oDeMzdbamámmmruce prozřetedlnvjt Božj!“ Taf
ala na tofje připramen, myDal je z pitra Drus
hého dne na ceftu; gen málofteří z fomonftwa
Mi 8 nim, a ffutečně, fbyž bo lefa přifjel, za
ffočil ho Hrabě Bedřich de tonmi fpiflenci aleomačtpřidejttranamiboujmrtili.| Mezitim,
co ho ta zlá rota mučila, nemyfjlo z uft tohoto
mučebnjfa fprameblnofli žádná giná řeč, uež:
„Bože odpují gim, neb nemědj, co činí !“ A taf
oofonal fmatý arcibiffup Gngelbert žimot jmůg,
mnučednifem gja učínén pro pprameblnojí, giž až
oo poflednjho rozdednutj Hágil. Geho jmaté tělo
bylo m foftele Kolinífem u fjimatéhoIetra po
hřbeno, fdež fe paf na přímlumu jratého mnozí
Divome ftali.

R oozgjmánj.

Swaty Engelbert poflaual njšnojií fond
vobdanyh 8 neobpěegnau odotnofij i tenfráte,
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fbe by tifíce giných předftatmenýh a mrýnoftitohonebyliučinili.© A těžcebudaufegebens
fráte před fpraroeblimým faudcem ti obporvjbati,
fteřiž, ač potvinnoftj f tomu zatvázání gfau, přebce

jaloby a ztjinvfti, projby a šddofti pobdanýd,
gmenotvitě tobom a firotfů, a jproftýíh a ubo=
by libi 8e lufinau trpělimofij nepoflauagj,
brubě a furomě 8 nimi naflabagj, tvěc gegid
obe Dne fe Dni obříddagj, potřebné pomocí gim
nebamagi, ancb nefpratvedlimě z ohledů foběďych
ge jaubj. Tafomeým lidem hrozi Bůh jaubem

neppřijněgfiim, an bj: „3lořečený, fbož přemraci
jaud přiehoziho, fitotfy a obory; zlořečený, fbož
běře Dary, aby zabil bufji frme netvinné“ (V,
VWogi. 27, 19, 25.). A rmfjaf negen tmrdnofii,
a rabotvé, a faubdcormé,a mlabařotvé, Hrůznau

tuto fletbu Boj] ponejau, bubausli nejpratve
Dlitvč a nelibfíp tvěci fpratveblitvé tatbiti, nybrž
L tacj předjiamení to zafujj, fteřjš £ pobbaným
jr$nt terdi gfau, giď ojpramedlnění nejlpfij,
nýbrž gc na pauhau fletvetu aneb bomnění a
podezření odfuzugí, 3 Dom myháněgi, zajlauženau
madu zadriugj aneb ztenčitaj, aneb ginpmi treftyfijbagi.© Rozumihvěbotnjtomudce,abyýon
obviněného neobjuzotvali a netreftali, leč bychom
geg dříve myflyfjeli. U gaf přemnozí Bliž
njmu fmemu ufffobili, že fřímě žalobě tvjry Dali!
Arotož prarvj flaré přiflotoj, je i Druhá firana
lyfjána býti má. 3 Bůj, ačfoli břjď prvni
robičů a SKainům dobře věděl, neodfaudil ai,
Ieč by gi prive toyfiyfjel, mfjem tordnofiem a
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předftameným na přjflav, je břjive nem4ánj DD
fuzomati a treflatt, pofub; moče fe tvýfefiramnéneropfjetřilaaobminěnyfenevyjipýjel.© maf
nemněte, je je ty Iméci más netpěj, co negfic

ani jaudci, ani torýnoftmi, ani zprámci záleži=
toftj ginýb. S u máš, mogi milj, ba i u tdó,
nezřidfa ufazuge je, že fřimě fauDjte, netryjlyfferoňicanitěď,giďžjetfne,| Rolifrátemuii
čeledjn bubu mafii jnáfjetí, a tvy nedáte mu
mjfta, aby fe výpratoedlníl z folifráte ztenčugete gebo
mabu, neberauce ohled na jprameblnoff ; folifráte
pofuzugete bližního, fříoo$ý gmen mu Dámagice,
a Do podezření geg umáděgjce, a nedbáte, zdali
pramba čt lež, co mlumjte, co myjlite; folifráte
činjimáte fami fobě fprameblnoff na cizim zboži
a neohlébáte fe na to, zvali fe mu fřirpba ne

Děge, a zbalt F tomu ffutečně prámo máte, čili
nic. Brotož mezmauce fi jmatého Cugefberta

ža přiflad, čiňte fažbému jprameDinojt; jíane-lí
je paf mám fřitvba, bůměřugte m Boba, je
obměnitelem vám bube a že lépe fřirdu trpěti
než činit,

„Stepohrdne (©ofpobin) projbau jirotfa, ani
tobotau, fopž bude mylématt řeč Ifánj, Zbaliž
fisy roborvy nešftupugj na ljce, a fřif gegj na
toho, fterýž ge ropmánj“ © ljce zagift oftitpugi
dž Do nebe, a Tan genž flyffj, nebude fe m ni
teffiti“ (Šir. 385, 17—19.).

„TBbomě a firotfu nebubete fffoditi. Ura=
dite-i“ ge, iolati bubau fe mné, a gá bubu
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Wyffeti fřif gegic$, a rozhněma je prehlitoojí má,
a gbigi máš mečem, a bubau manželfy maffe
mwborpy,a fonomwémaffi firotci“ (II. Mogi. 22,
22—24.).

Woblitba.

O Bože, gebož milojrDenfhoj neffonalé a
milofť netoymážitelná geft, uběl nám tě milofti,
aby ufji naffe toždy ofemřeny byly £ molánj
bratrů nafjid, a rufa nafje aby tožby hotoma
byla zaftati je opufitěnýh, zarmaucenýh a uti
fitěny, abychom, až fami f tobě molati bu=
deme, nalezli ufji té otetmřenéa fmilotvání tvéochotnénámfupomoci.| Amen.

©Onefiniho bne feěti fe též fmáteď : Me Zrišlanbu fm. Milli
Ororba, Trajeftenftého biffipa: m YPabutjmatého Prodbocima, prim
nibo téhož mějta biffupa; m YPerujit fm. Serfulana, biffupa muč. ;
téhož Due fmatého Amaranta, mučebnifa; m Meliténě m Armenii
atrpení fimatvá Šterona, Atifanbra, $efibpa a ginvý tribriti; im
Amfipoli m Alacebonii fmato mučebnífů Aufta, Tauriona a Tedfa
[ontfo; m Ancire utrpení fmatýh Vefajíppa, Antonia a Kariný pob
3ufřanem ořpabícem ; m Aleranbrii fratého Adilly, bíflupa a Wy
znamače; m Strasburfu fie. Slerencia, Diřupa, a m. a. fmatvý.
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10.

čitvot fwatébo Šodefrieda.

TB gebenactém měfu byli m fragině Stveš.
ftonenffé žirot Diva manželé, robem i zbvánofij tě

$lajnj. Otec nazomal fe Šulfo, a manželce řj=
fali Uliběta. A ti neměli DÍauho zádnýd Ditef,
ano giž byli tafomého měťu Dofjli, je nebylo
baufati, aby způfobem přirozeným Děti fe Do
čřali. WGtěd Dobách natyfitiiil gic obefrieb
cili Bobumjr, opat z flafjtera fivatéhoOuintina,
muž to toffelifómi ctnofimi tvyfoce ozdobený, a
ten měl nábožné manžele £ tomu, aby fe DBánu
Bohu něgafym flibem zatvázali, předpojdagepaf,žegidbBůhfpnempožehná.© Důměřugjce
je to flotva a tv modlitby bohabogného opata,
činili $ulfo a Uliběta wmelifé bary foftelům, a
Ble, než minul rof, porodila Ulžběta jpnáčřa,

fteremuž po fmotrotmt opatu Bohumjrotwt na
fřtu jmatém tež Bohumjr gméno bal. — „dan
bohatý gejt fe tyfjem, fteřiž bo zymagi“ (Ajm.
10, 12.).

Když VBobumjr pátého rofu Dožil, tvzal ho
maubry opat f fobě bo fláfitera na myĎomwa=
nau. U Bohumjr profpjrmal mýborně gaf mě
fen taf t maubroftj a baznj Božj, z čehož bo
habogny opat neljčenau rabdojt měl. On ušjival
čafju fiměbomitě, nemaře geg ani zahálfau ani
marnými zábamamí, a co mu Dob po fitubiid
topbytwalo, bylo obětotváno moblitbám a tuhému
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rozgimání.© Woblitbabylamuneyjlabfjiroz
fofij, a negebenfráte nalezli geg něfbe v fautě
flečjejho a fe mobljejho, an oftatnj při ftole fe=
Djce potřebám těla zabdoft činili, a negebenfráte

bběl na moblitbáď, co oftatní potřebnému fpánfu
je obbali, SL fbyž fe moblil, taf bymala myfl
gebo iHromážběna: že nemměběl, co můfol fe Dě=
ge, a gebo bufje tať bymala roznicena, še fize
nevblubfjí Wraufienofti po ljeeď mu fe málely,
zéž £ Óubým bymal Bohumir na neptopě la
ffarm, přál gim toje než fobě, nebof ctil m nid
Krifta, a raběgi úftům fivým utrhomwal, gen aby
udi lačněti nemufili. 2Bůbec bylo geho mes
feré obcotvánj taf bofonalé, že fláfiterní bratří
z něho fi přiflab brali. že je gefo toraucnofij

vozehřitali, a geho aučinlímau laffau f náflebo>
mání pobněcomwali. 3 toho Dá fe fauditi, že

raboft ctihodný obyrmatelů flafiternjh mufila
přemeliřá byti, fDyž mlady Bohumjr bofoněity
(ma fftubia bo fláfitera fe bal.

Jo fložení flamwmnýwflibů, byli mlabému
Bohumjromi »ořj na ftarofi Dáni, mimo to měl
boftům a $ubým pojhihomati a pofléz i o zale=
žitofit a potřeby fláfitera pěči a flaroff miti.
sbBeroje těď pominnofte omal je Bohumjr
bofonale a přiflabně. Ghoré obflarámal rufau
tafměř mateřífau a bo fřljčených frbej rofil floma

bůtočry a útěán; F boftům a přídozm gemil
úctu a 8 nelíčenau poforau gim flaujil; mwzále

tftoftcc bomácih paf byl taf opatrný a obe=

gřetný, že 8 geho zprámau fažby na neytoyě jpo=19Žimoth Srmatyrd. W.
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fogen byl. Saf tmelice bol poforný, ufázalo fe
to nepgajněgfjím fivětle, fbyž na fněžftroj jivěcen
byti měl. Gaffoli neznal myěfji bůftognofti nabe
fnežířau, a gaffolt buffe geho po fněšřé hobnofti
prábla, porvažomal fe nic měně f bůftognofti těto
za zcela nezpůjobného, a bylo f tomu, než febal
rovfivětiti, zťegmého rozfazu Biffitporva potřebj.
Pobobnýym způjobem fe zpauzel, fbyž mu Důftog=
nofi opatffau m fláfiteře RNogentffém pobámalí.
Ale 1 tenfráte mufila pořora rozfazům Biffupů
a opatů uftaupiti. a taf je Dohumjr opatem
tal. Opatftv] toto zmahaío fe pob obezřetnau
a táznau zprámmau normého předftatveného co Den,
a než fe fbo nadál, taťf melice je potvzneflo toně
1 ronitř, že giž oftatujm fláfiterům za tvzor fe
eyftamormal a náflebfem toho i Dima opatome
3 ginyd fláfiterů jem přiffli, aby fe tu fázní
ejrferonj přinčili a na ceftě fpratveblnofii fřejfanjří
je zbofonalili,

oto an je m flajiteře ogentfíčm bělo,
uprázbnilo je opatfitvj u jv. Remigia to měftě
Jtemeži. Cehož měfta arcibijfup přál fi mvatéhoBo
Bumjra na Bljzfu mjti, a pobámal mu bohaté opat
fhvj to; ale marna byla geho tovnajnažoránj, nes
bof Bohnmjr předftaupito před arcibiffnpa řefl:
„Shraniž Bůb, aby dbubffj»oť za bohatfji <ymě
nil, a tuby ftámagjci záfony cjrferonj přeftaupil,“
Oftatně byl fmaty Bohumjr přefhvěběen,žemáli člo
měf na bráze bofonalofii fu předu afti, přebc tofijm
tělefnojí pobrobitt a m flujbu buffe pogjti, a že
fbo ginýd zpramomati ce, u febe zprámatt
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tau počjti mufj, <$ bufil tedy a mořil fimatý
Bohumjr tělejnojť fivau, gaf gen foli uměl a
těděl; přederofjím ale držel zrafy m fázní a ne=
Domolomal gim bez potřeby na předměty mimo
něho gfauej Hleděti; Dále pogijmal gazyf to uzdu,
a neopomážil fe mlumiti, leč tofo čejí gména

Wožjho aneb projpěďd bližního žádal; flotvem čemu
učil, aneb f čemu rabil, to nepprw jám fonal,
ano f ginom gfa nad mjru fformjivamý a [a=

farmy, F fobě byl torby a neuprofitelny. DY
mu gedenfráte fumař trodu lepfijdh pofrmů při
nejl, nez obpčegně gibaval, pramil 8 Bolefinau
buffj: „Sterojě, že odbogné žábofti zpupného, čili
raděai Djdneho těla gedině rozmanitým mrtmenjm
bagi fe Dřemvci a udujiti? Aemjš, že tělo fe
zpauzj, fdopž fe mu labodj?“ A přiřlab tento

pozbuřil t oftatníd bratří, že utrhugjce ujtům
ftvynr, Óudýd podělomali, a že fpofogugice fe

potratvau nepiproftfij, lepfiiů gidel dorým a NUuz=
nom dámali. Dále požadomal fmaty opat ob
fláfiternifů (impčilau a ocpotnau poflufinoff,
bez fterci Dofonaloff fřejťanířá geft zhola nemožná,
Sedenfrate přiťazal fjafaři, aby fomufi febdlo
půgěil; gejito ale je tento zpauzel, bal melfau
Branici zapálitt a jedlo na ni hobiti, aby nebylo
m Flafiteře, co by na nepojlufinoff upomjnalo.Borvěffo.fivatofti| opata| Stogentiřého,
giž Bůh jám mnohými zázrafy oflawiti ráčil,
roznejla je po tvfjeí mlafieď, a protož nebylo
je co dimiti, že něřteré ofady geg jobě za

Biffupa žádali, Podobně ftalo fe tofu 1103.4 *
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m STricafie. Rečeného rofu jefili je Diffupotmé
a opatomé m nabzmjněném měftě o měce cjr=femníh| rofugjce.SmatyBohumjrbyltéž
mezi nimi. af an rofugi, rydle přifjli poflomé| Umbianenfitia jmatéhoBohumjrazabiflupažádali.© Jprátoptéuleřljejmatyopat
melice, a effeligaf fe bránil, abp na něho tafo=
mého břemena neřladii, fonečně ale mufil tool

newol fe pobrobiti, a za Diffupa fe báti myfimě
tit. Do8 a fraufienau mpflj mfiaupil fimatý
biffup tm měfto fire jjDelnj, fteréž je neljčené oD=
balo rabofii, a mlumil f lidu ze tfje fončin„běblémufrbregemnáfloma.© DůftognoftBiffupffa
nebyla enoftem fimatého muže na ugmu; Bohu
ir zůflal tentýž poforvy, tentnš tiby a ffromny
pán, gaťfý před tjm býmal. Geho oděm byl i

nyní (profiičfy a dubobný, gebo přibyteř germil
me tvffedh čafifá, je obyt atel gebo gefl prawymnájleboronjřemKriftomym.© Nedtěltěprofebe
ničeho mjti, ale ©ubym wffe m obět přinejl, a
těfiil fe fDyž gim co obětovat měl, a negebnau

fi madydl: „Sá bjbný člorěť giem nepnehodněg=
fjjm meži imrtelnify, gá mám flužebnifů a iných
Iěcj toje než potřebugi, ale mnobr ubožaf nemá,

čim by tělo přiťryl, a mujj jimu trpěti a firafitpřerozgmanite.““| Abytebynuznýmbratřjmpo
možíno bylo, obětoval gim, gaf řečeno, ivfje,
tvý měl, ba ani na tom bofti nemage, jam je
gim to lužbu podámal; nebof fažbobenně třinácti
ž nich nohy mýmal, ge čaftormal, a ge obfluhutal.
„5 nepbjbněgfij a nemocemi nepbnujněgfljmi fijžení
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nalézali u něho Iaffarného autočifitě, ano zdá fe,
že čjm foo byl fříjčeněafji, tím že mu milegfij
bymal, protože faždého za bratra, za fpoluběbice
frálorpftiv| nebejřého a za přátely Sriflormy potwa=žomal.| RDyžgebenfrátefjafářobeffel,nepobělit
gaf učíniti měl, dbubych,ffel jmaty Biffup Jám bo fu
$yně a ivezma rozácnau a welfau rybu, bal gi hu
bom, řfa: „Břigmete, bratří, bar tento z rufau mých,
a až mí fil bude ubymatiagá umru, přígměte mne
bo přibytfům měčnýh.“ Tafoma fftědrotaneljbila
je ffafaří, fteryj uzčem, co fe ftalo, vatému trpfé
toyčitfo Dělal; tento ale obpotjdal 8 angeffau
tihofti a mjrnofti: „3bali paf to po prámu, aby
dub, fleřjž za tůže cenu royfaupení gian, fteřjž
o témže těle a m téže frmi Krifla Bána po
bilu berau, a těhož Blahoflarmenftoj Dogbau, aby
©uoj hladem mřelí a gi neppojiebněgjjj mezi
fibDmi,gá byd měl Drahomi gjdly fe frmiti?—
Činiti milofrbenfhvj a jauď, twice je [bi Hojpo:
vinu, než obětí (Břjí. 21, 3.)

© tauto láffau f »ubým pogil fimatý Bos
humjr též plamennau láffu f nejmrtelným bus
ním, za něž, že aučet woydaati Gude, Ppřejměb=
čen byl. M5 bijfupftivi geho panomali množi
neřávomé, nemramnojí, bugnojf, proftopafinoff,
a to netolifo u amu fiměrfřého,nýbrž Du fměta
1 bufotmenfivo otmanul, a co raf rozajbal fe ttam,odfudžzdramotayeházetíměla.© Bofumir
opřel fe tomu zlému rázně a tvffj filau f tomu
blevěl, aby tě nepramvoftj potlačil a na gegid
mjč bázeň a laffu Božj tozbubil.3 mlumil
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bůtflitoě zrolájitě £ těm, fteřjž bříbu a dlipnofti
Haužilt, a fbež řečí geho nedbali, tam t fu fázní
ejrferoní fahal, Zaf rázné a taf zmužtlé gebnání
nebylo libem tafotvym po duti, a čím méně fe
toho byli nadáli, tim protttoněgíjj bylo gm biffu
potvo gebnánj. $ umlumili fe něfteří, že gebem
geg zahubj; a tafé ffutečně poflali mu Daremotratmenétino.| AleBůh,fterožfivyýfluže
bnjřů neopaujitj, a fbož tv něho Důměřuge, fifodu
nebéře, byť t přes baby a Bafilifjfy fráčel, udrá
nul flužebnjfa fivého úfladu nefpratveblitvých ; a taf
fe zagifté naplnilo, což A3almifta Táně napfaf,
an bj: „Boruč Hofpodinu ceftu fivau, a naděgí
měg m něm! Pozorugef břifinjf (pratmebliroého,
a blebá ujmrtiti bo, ale GSofpobin neneá Ho
ID rufau geho. — Spafenj fpraroeblimyh geft ob
$Gofpobina, a on bude obrance gegid v čas fatt
šenj“ (3alm 38, 5. 32. 33, 39.).

Smaty Bohumjr nebal fe me fivém Horlenj
pro cenojí nigaf máfti, ano i foyž mimo fimé
btffupfhoj byl, poříadal to za potinojí, ty,
fteřjž Boha uráželi, poučomati, ba, fbyž bylo
potřeba, t fárati. Zaf fe f. p, gebenfráte ftalo,
še o mánocjeh Hraběte Wtrebatenfřčho, Moberta
narofitiioil a při té příležitojii též flatoné flužbyBojíměl.© opžbylopojimatémemangelium
toftalt paní a ginj tvzácuj libé a ffli ofěrau.
Wfjiďní téměř byli co nevffvoftněgí a tvelmi
rozťofině tvyfiňoření, taf že to bůftognofti foftela
a počeftnofti fřeffanířé nehodné bylo, Wiba to
Borlivy biffup, odmrfftil tv fivatém hněrou mefjecfy
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oběti a Dary těchto libj, mage za to, že obět ob
libi marnomofiny© přinefjená Bohu ljbiti fe ne=můje.| Statečnégebnáníbiffuporo| zamrzelo
melice ty, gidbito Darotvé přigati nebyli. $ rep=
tali na biffupa, brzo ale zaftybimfje fe a fivé

marnomyjinofti pořfagice, obefili Domů a oblo=
žije oděm pohorfflimý, torátili fe m oblefu

lufiném, aby feo požehnání může fvatého ne=
připratili. — © bydom je i my marné myfli
adržorvali, genj obyčegně znamením Wabyb Duff
bomá, a f6 bychom raběgi taužili zaljbiti fe Bohu,
čefok olvjjem ozbobau Dujje, ale nifolt ofrafau

tělejní bogiti ze! — „Pofie nifby nedopaujitég,
aby panorvala ro tivď myfli, aneb to tém ffomu;
nebtě tv ni počatef tozalo toffclifé zahynutj“" (Lob.
4, 14).

Wtozmanitá jmětjřá aaměfinánj, gež metvy=
Hnuteblně 8 Diffupotmánjm gfau fpogena, počala

te fivatému Bohumjromi, gehož buffe tvyfrabně
Bohu jlaužiti taužila, bnujiti, zrolafitě fbyž utvá=
žil, gaf málo až pofuď jjmě cnofij taf Beblirvě
Tozjirodno, fe ugimalo, a mzrůftalo. 3 zdalo fe
mu, že nehoben geft, aby dele pominnofti biffupffé
zaftámal: umjnil fi tofjeh hobnoftj fe obřjci a
něfbe iv jamotě flagiterní zbytef jiveho žitvota

vofonéttt. 5 začmil aumyjl fmůg bez obflabu
biffupům, tenfráte prátvě na němu m Belfovas
fum fhbromažběnom, poforně proje, aby ho z posminnofiiBiffupfíčpropuftili.© Mležaboftgeho
byla ojlnfjána, a or mujil opět břemeno biffupffé
bále nějti. S Bolefinom frbeem ubjral fe teby
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f fivému ftábečfu, a ugal fe 8 obnomenau Horli=
toofij na zpufilé winicí Báně pracomati. Ale
i tu bylo namáhání geho marné; nifbe nebplo
oroce miděti; Hluboce zafořenělé nepratvofti nes
dtěli nifde uftaupiti; ano gafož byrmá, i proná=
flebomání počalo z nibh potvftámati: frbee mu
bolem pufalo, fbyž fi pomyjlil, folif tu Dufjjfrtvj
Kriftotmau tmyfaupený tv zahpnutj upadne. Tu
atvěftotmal gednoho bne proftopáfjnému a monepra=
tvofteh zarytému měftu, gafo Druhby Sondš Plišjej
fc fprameblimau metlu Božšj, ale nebáno mu tjry;
pojměď a potupa Doftaly fe mu za odměnu; libaůftalzarntymnepramoftijmé.| AHlefmečeru
před jivatým Bartoloměgem ftáhli je čiročerný
mraformé nade hrbym měftem; náramná Gauře
fe firbla, pofel Božj uhobil, a než fe fbo naddí,
ftálo celé frájné to měfto Ambiafum to gednom
plamenu, a wmmálo fobináďň lehlo popelem;
genom foftel a biffupffá refivencj a něfolif Domečťů$udydzůjtalobezporujjenj.| Hlafity
nářef naplnil potvětří; bědománj bylo nejmjrně.Vtephlauběgialepocjtilbjdunejiťafiného| libu
fwaty Biffup fám. Bomáhal, fbe mohl, napo
minal, profil, a aby afjpoň nýnj, foyž je pi
fprammeblitvá rufa Dotfla, na pofánj dali, upěn=
[irvěžábal, řfa: „Ditfy, na máš leži fáragjej rufa
Báně. Wtěliť gfte omfiem napomjnání myh upos
lebnauti a fízami pofánj SÓojpodina jmjřiti ;
než pobrobte fe afpoň npnj zajlaužilým treftům
Božím, a napratote nynj, ačfoli pozbě, zlé obco
ání fimé. Tosli učinjte, flibugi wám; že máš
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Rrituš Ježiš milotmi jmými Hogně nabá, a že
ftaro máš priouěgijího Dalefo Gude jifafiněgfij.“
Zato floma fiařičíého Giffupa bDogala fonečně
frbce ojadnífům neřitěňtim bez toho obměfčená.
Š Dalí je na pofanj, žimot jivůg napramomali
a požehnání Boží bylo 8 nimi. Bohužel ale,
tafoiwy fiam netrwal Dlaufho, a než je fDo nas
Dal, upabli MAmbianfitj opět to předejílau netečnojtamflaréhřiby.© Smatěhobifupato
náramně bolelo © neměl na zemi giž židnéhopofogjeažábněútěytoje.| Mařjfalfitěžce
proto přátelům jivym, řfa: „3 čeho je mám
vojee tějjiti? Sa giem gafo mejlař, fternž meflo
ztratit, [obj mětrům oftamiti mujj, Dyf i na
mělčiny refnana byla. Dujje mí gjauc nejtá=
zemi obfljčena, nemá mje žádné filo, aniž pofoge
citi, ftery giž Dámno od nj byl geft prdl.“
©Sjly gebo ffutečně očímibně mízely, Čim flab:
im fe ale citil, tim Horlivěgi je po nebejře
mlafit rogtaušíl. $ uffutečníla je inu žádofi m
brzfém čaje. Sja na ceftč bo Wemeže, příjfel
bo flájítera piwatéhoKrtfpina me Srejfonč. 3be
zůftal hojpobau, nebof přifjla na něg tějfá ne=
moc. GČítě, že fmrť fe Gljší, tal fe jimátofimí
zaopatřiti, a pilně fe ua ceftu ueppojledněgijí
příprmvomal. Bo něfolifa Dne tovpuftil čífiau
bufit fioau, mage myfl i oči F Bohu obrácený ;
to fe flalo Dne 8, liftopabu r. 1118. Bobománbylpobléjméžádoftimtémžefláfiteře.© Stwa=
tého Bohumjra tvpoPrazugj obpěegně Im. oděmu
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Biffupjřem a tmeblé něho ped na Důfaz, že bebli
mým byl firájcem fiába fwého,

Rozgimání,

Smaty Bohumjr zivěftormal8 bolefinau bufij
bofaprázdným Ambianffanům naftámagjej trefly
Božij, neboť blnuhočefání *Báně bojílo fonce, a
Bůb počal trefati, omfjem gen proto, aby mis
Lofrbenfitoj učiniti mol. Seft to omfjem Draroda,
át to trefit Boží, fDpž na čloměčeníimo tmffe=
obecná jauženj, mor, málfa, Hlad, potvobdeň, ze=

mětřejenj, luďota, neauroba a t. b. přidázení,
a rojjař tmbějný treflech tědto geft přepodironé
milofrdenfhoj Bošj ufryto, Drotož © náhle ne=
přibazjvagi, nobrž fhomimagjcej Bůh čeťfá a
napomjná, zbali je čloročf f němu uenamráti;
a teprro bylo-li napomínání marné, Hrozí ffrze
fazatele, zpotoěblnjíy a ffrge giné fprarmeDlimé
muže fpratmeblittymi faudp jormi. W f čemu

to? Aby fe [ide napratvili, alé cejty jmé obufitli,
a Bohu opět upřjimným jrdcem flaužili. W po=
fiihnausli náš fďy ffutečně trefty WBoij, Děge fe
to gen proto, že gime f brozbam Blufjj byli, a
že Důh ufázati dce, že pánem gejt, fjemohau=
cim pánem zafjtupů, a že ucbe i země geho gfau.
Otemjrá nám oči, fDpž ae fimémoliě otervjráme:;
a otemjrá nám uffi, fdyž ge (obě zacpámáme,
a uřazuge nám flabotu a ničemovft nafii, a
ozbuzuge ná8, abpěom o milofť molali f němu,
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apoznalijebeanapramiližimotfivůg.© Obecné
flibu trpjejho mwolanj f nebi bubj a f rozumu
přímádj i ty, fteřjž towpyfje a m Drbofli fivé
wjru u mlábu Božj celého jměta zapjragj, a fe
ojmělugí mffeobeena fauženj, gimiž Bůh nároby

nefagici narfjtěmuge, ša pauhau náhobu aneb
ja ubálofti přirozené myDátwati. Smufegj uznat,
ze bauře a pomobdněa fudota a nemoci a wogut
a ueauroba atd. metly gjat m ruce Doži, a ná=
flebotoně i moc Reprmyšjho myznati miceny fe
mibj. Taf bige Bůh gednau rufau, a bruhau
zas hogj. (Čo by fe aš z libj bylo ftalo, foyby
gib Bůh nedal Běžetírv geffitnojti gegtdh, fbyby
Dopuftil, aby je jím tvfje Dařilo, fbyby gin ne
atrpěomwal rozfofje gegid, fdyby přihljšel fiale ge=
gti zajlepenofit a cefal až f pojlebnimu faubu!
Rolif afi vřifilo by pid f jpajenj? Xaf ale
trejce čafto Bůh giž iw tomto žimotě, aby těd
fteřjá je volepfjj, to žitvotě Gubaudjm uffetřil: a
nefagicih taf fárá, aby Dufjj gegiů zaormal,
A protož pomni i ty, čtenáři milý, že ffutečná
praroba gefi, co apofitol pramj, řfa: „Miilojrben=
fivj [e tovtoyffugena jaub“ (af. 2, 13.).

„Seftližeby Iprameblnofij mý poffornili,
a přiťázanj mý neoftrihali, namfitirojm meflau
nepramofii gegiý, a ranami hřiby gegih“ (3Jalm,
88, 32, 33.).

"Jeobrátjte-li je, meč jimůg napřáhne: [=
čifitě frvé natafne a namjří ge“ (3alm. 7, 13.).

„Re, pafo ginom nárobům čefá Rán trpě>

[immě, aby ge, fbyžby přifjel Dent faubný, 1W pl=
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nojti Bříďu treflal, ne taf i o náš, ufaudil,
Brotož zagifté nifby milojrdenfhvj oD náš neob=
pimá, treftage paf protirmeníhojm, neopaujítí zcela
[ibu fvého“ (IL Maf. 6, 14, 16.).

„Blafoflaroený čloměf, ftervž treftán býtá
ob Boha : treflanj teby Ráně nezamjten, nebo on
raní a hogi, tepe a ruce gefo uzbramugi“ (ob,
5, 17, 18.).

„Razně GHofpobinotoy, fpnu můg, nezamiteh,
aniž uflámey, fbyž od něbo trefián bymaš. Atebo
$ofpobin, fohož miluge. toho trefce, a gafo otec
m jynu zalibuge o fjobě“ (fn. přifi. 3, 11.).

Wodlitba.

O Bože můg a Otče můg! neodnjmey mí
fmilormání ftvého, aniž dopaufitěg, abych molagjej
milofti trvé fe protimil, a m Břifjid ivýh umřel.
Rárey mne, fbyž zajlubugj bpofáránj za žitvotatohoto,genmneufjetřínaměčnofii.| Kopfoli
ale, o Pane, mne fárati bubeš, aby fe zpa
matotval na ceftád my, aneb aby vozmnožil
sáfluby jiné, i račiž, profím, též miloft jwau mi
bati, aby trpělimě nejl, což miloflimě na mne
feflat, a abyý poforně fe pobrobil jivatému a

P oooebliměmuřízení tímu, ffrzeBána najfeho.mer.
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Rabnefnjbenvabátéžfmátef:© BRjménarozeníčtyř
forunomanýh bratři: Semera. Semeriana, Kerpofora a Riftoria;
tamtéž utrpení firatýh mnčebnífů: Klaubia, Rifofirata, Symforiana,
Raftoria a Simplicia; ty Rimě fmatého Bofbala (Deus dedit),
papeže ; m Bremě fmatého Tillehalba, proního téhož měfta biffupa ;
u WBirobomu fmatého Dlaura, biffupa; m Turonu fimatého Rlar:,
fněze, a m. g. fmatý.

9.

Zivot fwatébo Theodora, ntmučeĎ.

Srmatý Theovor aneb po čefiu Bofbar po

ebázel ze zemj tmýĎodníh a tu buĎ še SyrieanebzArmente.| KdyžDo[etmláveneďyhpři
jel, odmebli geg na mognu. 3 tě přjčiny na=
znmali geg nomáčef aneb refruta. Rluf, fu fte=
rémužš zapfán byl, ležel tenfráte m BRentu, a fice
to měftě Amajea. ZheoDor nebyl gefitě Dlauho
u Ivoganffého ftatou, an fripamr protioenihoj
fřejfanům opět nafialo. Smaty Theobor netagil
je 8 mjrau jimau, gebo obcotranj po Domáďu t
imeřegně bylo, gaf fe na pratvého fřejfana flu=
felo, rffeftranně bofonalé, a fažby, fbofolim Bo
uzřel, aneb 8 njm co geDnati měl, poznal ofa=
mžitě, že fřejfanem geft. WByznánj tojry Óplo mu

na čelo torypto. KDyž tedy protiroenýioj tozniflo, a
fažby, fDo po fřejfanýtu Ž1o byl, fiihal fe mu=
čil a ufmreotwal, Gyli fmaty Theodor na faud
poftatven, aby fe z tojry fivé myznal, nucen:
„WMlurm,“ pramili f němu faudcoměe, giž blaloně
fřejťanům fffobili, mlum, obfud podází ta jměloft
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a brzoft tvá, je záfonům cjinějfhm maborugeš,

še n pánům naffi uepoflnucháš,a podlérmůle gegib bohům fe neflonjs ?

S jlomům těm oDpoměděl jmaty Tfeobor
8 myjlij petonau a 8 tmářj neohroženau, ffa:
„Ba neznám žádných bohů, nebof žaduný nenj.
By meffaf blaudjte, an lfimé a auffočné čábly
gménem Dožim ctjte. Rriftu, gednorozený yn
Božj geft Bůh můg, Tomu já je flanjin, tohomyznátmám.| Kdoprotoránětid»eeč,udeřmne,
foo Újit ces, rozjápry mnej fDo paliti ýceš,
přineš oheň; a fDo je yznanjm mým urazjš,
opfrhní mí Bazyf můg! Zěle mě 1 8e tffemi
auvy geho geft pominno, aby za Stmofitele jmoeho
trpělo!“

Zato řečtaf zmužila zarazila poněfuv ufrurné
jaudce, neboť je podobného čehos oD tafomého

mladjfa nebyli nabáli. An teDy rofugj, co jiní
teň činit, opvmášil fe geben z Důjlogujfů tu přj=
tomnod z tjry fřejťanýféft jmjby Dělati, a tě
2a pána totipiého a tozbělančho Držán býti, pra=
mil f fivatemu: „Čo paf Bůh tmůg má tafé
mna a plodj, podroben žádofiem těla, gafo clo
mět?“ Srmaty Tfheobor odpoměbdělmážně a vů
ftoaně, řfa: „Bůh můg neplodj szpůtobem clo

věčjm, negja podroben libffom žadoftemn: gá alc
přede vyznátmání gedinčho | jbna Božjho a tmr=
bjm, že gebo narození geft Doha bůftogné. Ty
ale, o Újdný Ppoffetilče, u wěteý | fterež fe
rogumu a Dufje tofagj, tysli je nefipdjš a ie
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hanbjs, gejto i jenu za Boha máš, a matce
Drvanáctero Děti, plodné co zagje, je flanjs 2“

dyž byl Lhcobor $rdběmupohanu raufatvý
úfitipef Drmogafonahradil, vydali jandromě pode
raufiřau fautepnofii a mílofti nález, řfauce: „Sefi
třeba, aby je poffetilet ča8 Dal na rozmyfílenau,
nab máge fby, twěcIépe rozroášj a ginaf fi ujmyjij.“

Bopřané Ihůty použil fivaty Theodor f mys
mebenj činu, fterh fám to jobě fice nepramy,
gebině taf fe omhnviti Dá, že Dudem Božjmfněmupuzenbol.| LohočajutotižftálmAWmajet
bliž řefy ffvofiny drám, to fterémž moblu 8y
belu, o njj nejmyjině bágeli, že matfa Bohů
geft, bivofomi a uebůftognomi repdy etilí, Theo
Dor fmatau horlirvofij puzen těžce uefi, že mobla
rufau lidjfau učínčna 8 Bofem žibum, fterýž
o fobě Dj: „Sá gjem $Hojpodin, a nenj žádného
fce: fromě mne nenj Boha“ (S$af. 45, 5.) o
čejf fe Děliti má, tjel a $rám, přibytef mrzťého
mobláříhoj, zapálil. Óín tento byl zřegmá obpo=
věd : že auhlatmujm geft nepřjtelem tofjeho mob=
[arftroj, a že hotom geft, pro pratvau tvjru mufy
nepbolefinčafij a jmrt nepfrutegijj podftaupiti.
3 nezůftalo tagno, fbo půmodem požáru byl,
gelifož mlab» tvogin raDojf frau ze mfjeobec
ného lefmutj, fteréž na pohanypřifjlo, netagil,
a málomocným bohům, fteřji fe hágiti neuměli,ferovimjimal.| StalftedpzasbrzoujauDu,a
tu upřímné fe přiznal, ani otázef faubee nečefage,
že on tofo požáru, to fteréni taf zivaná matfa
bohů tonimec přijjín, půmobdcem geft. 3 rmyhro=
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žowáno mu ufrutnými mufami, a aby fe oofá
zalo, že to 30c opramDu, před očima geho Dějné
přípramy f mucenj fe děly. Mle twfje to neob=[oniloDbuamlábencomaneohroženého;| Což
midauce faudcotné, upuftirojje ob $rozeb naljčili
tmář přirětímau a [ajfamymi flory mu Domlau:
raft, aby oDrojry odjtaupil, flibugjce mu negen,
že Bezetreftu pro čin fpádany zůjtane, nýbrž i,
žo ho nepropějjím fnězem Gobpnč Rybeli učinj.
Sotma že flatečný mládenec o Důftognofti nep
rověfjího fněze mlumwiti ufipffcí, Dal fe vo Dlafi
teho fmj$u a na to řefl: „SÁ pomažugí fněze
moblářířé za [tdt přebjoné, a litují gid, že mar
ným twěcem flauži; mnofem mjec alelitugi ney=
ropějjiho fnčze a m offflimofti ho mám; nebof
foo mezi zlomí mětíjí gejt a gegi blamau, tenf
geft mnohem nejfifaftnčafij, podobně gafo mezi
nejprarvedlimými nefpratvevliměgfjí, mezi toraby
brubych ufrutněgíj, mezí neftyDatomi (milnify
ten, foo rozpujhlegrj a orzegfji geft. A protož
přejtaňte giž taf zhaubno roěej mi flibomati!
ACoffaf rmy bjdníci, my toho nečugete, že ivěci
mi flibugete nephorfijh; fbo ale fe ujnejí, že
ži bude Dohabogně a cnoftně, ten molj raděgi
byti to Domě Božim než bydleti m. přibytrjhbřifinjfů.| SLitugitéžcjjařů,gegidžnejpratvebli
my záfonů pořádfe boroolamáte, gelifož fi ofv
bug] giténa nepropšíjho fněze, ačfolt pro jmau
moc mladařířau nab mefffery liD neyroyšji Dů=
ftognofti požímagi — a pod zájititau tafomé
nebůjtognofti na způjob fněšj hnujným a obyzd=
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ným ffarlatem fe odjmagj, tudyž těd bjdnifů
nápobobugi a tozdor jmé twanefjené a flatoné
Důftognofti ofyzdbný obě nofj. A přiftaupjsli
mimo to fby i f nečiftým oltářům, ftátvagj fe
4 cjjařů fuchaři, ptáfy zabjaegjce, to tonitřnofieí
bobytfa fe páragjce a gich ffaumagice a ohyzbnau
frvj gafo řezníci mafo prodármagjej obě fmůg
pranjee.““

Bo této řečí nemohli faubromé zatagený
bnět véleufrýtvati nýbrž royrazitvije to ljty toztef
pratili mu, že bohaprázdný pojměmač pgeftbobů
a nefipdatý tupič a rauhač cjjařů, a fázatoje geg
na ffřipec natáhnauti, Dali geg železnými hřebenyufrutněDějt,© Aroffafžadnémufonebyly
8 to, aby gajnau a flibnáu Dufji flatečného mla
bifa oblomily, ftery m nepfrutěgfijeh Bolefieh

$lafitě $pitval: „Dobrořeciti budu Oojpodinu
fašveho čaju, 130y bude mála geho to ufieď
mýd. "7 ©iž ujtatvali pofopomé mucenjm umblé=
magice, ale fioatému mučebnifu zdálo je, še tvž0Y
norvýh fil přibyrmá, a ou taf fe domal při mofjed
muťfád, gafoby nebyl on mučen, nýbrž ginp fbofiboleftitnáfjel.© KonečněDaligegjambdeotmě,wi
bauce, že tafotvym způfobem petonau miru geho
nepřefonagj, 8e ffřipce funbati a Dožaláře utorb

nauti, m fterémi geg Bůh zvůjobem šásračným
potěffiti a oflamiti ráčil. Dali je totiž čaju
nočního mnofhohlajnj zpětoomě fipfjeti a přepo
pDimnéfivětlo, gafo oD mnoha pochodní podázegici,ozářilowězení,© Strážují,fteryžtofjetoto
miděl a fipffel, ulefl fe, a megba ro žalář, vdínDĚ
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ápělv a fivětlo ropházelo, aby fe přejivěbčil, co

je Děge, neuzťel ničeho, leč mučebnjfa Došlo,an obpočjvá, a oftatní vězně, ant fpěgí.
Wobleme fe še Salamonem, řfauce: „„eváf geft,
Oofpodine, melebnvjt i moe, ©fláma i mjtězítvi:
a tobě mála, nebo mfjecfo co gejt na nebi t
na zemi tvé geft: tvé Gofpobine geft frálotofivi,a tyšnabevoffecďafnižata.© tvégeftbohatfitvi
a trvá gefi jláma ; ty panugeš nade mffjm, to ruce
tvé gefi fila i moc: wmruce tmě geft tvelifoff t
panomání nabe tofjemí měcmi“ (I, Paralip.
29, 11. 12.).

Smaty Tfeobor mufil po tě gejitě po
Druhé i po třetj na faubu ftáti a polvšby noré

a nomě mufťytrpět, amffaf fiatečnojt geho nes
mohla bsti ani oblomena ani přefonána. ožoiDaucefaubeormé£HranicihooDfaubilt.| Dři
eD na popratmifitě poznamenal je na čele t na
oftatním těle znamenjm fmateho fřjže a toftauptl
paf myflj mefelau a ftatečnmt na hranici, na njž
Boha »>mále a melebě odět jimau r. 306. bofo=
nal. fo wfje ubálo fe brzo na to, fbyž f mog
ffu byl obrpeden, pro fteraužto přjčinu £ normáč
fem čilirefrutau, po řerfu tyro geg amenugj. vělo
geho zůftalo zázračným způjobem od ofně nepo=
rufjeno, načež ge gijtá nábožná žena, gmčěnem
Gujebia, rozamfjí, na gifte mjfto bljž Amajet přes
nejla a co nepuctiročgí podomala, Jtapotom
Ivyftatvělt tam fu cti laroného mučebnjía toho
frájný foftef mo fterémi jmaty Atehoř Myjenffy
$roalořeč fu cti fmoatého mučednjfa tohoto učinil.
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3 řeči zmjněné gfjau rozath zprávy o žitvotě a
utrpení jmmatéhoTheodora, gež tuto gime položili.

R ozafjmání.

©afo fi nervéřící Důflognjf z tvjry Eřejtanfře
tmách Dělal, protože ai neznal, taťf je ftárá

Bohužel až po Dnes. ša nafjich Dob gfau
přemmozj lidé, fteřjš je fatym tagemflivjm miry,
vatont obřadům a ceremonijm pofmfmwagi,Hru
au fivau neumělojí u měce Dufjea tpajenj je
tyfagieid rotipem a anfirépfem ufryrpagice, Ta
foroyd Ito] utjfey, fřejtanff» bratře, a rophybey
je gtm, gafo tzteflému pju, nebof páš-lí fe 8 nimibořečí,fotroagiďodolaš.© Magjftacjlibéjrdce
Afažené, a gfauce pybau a tmypjofomyjinoftjnadutt
pramdě mjfta nebagj. Neylépe teby učinjě, fbyš
gim je mybneá aneb zfrátťa gid obbuveš anebmtipemněgafom| porazis.© Neboťgimnegde
o prambu, než aby tebe jměfina učtnilí 1 tojtu
tvau, a paf aby rozum jivůg ofazali, a možnosli

pojlúdačům f Dezbojným náblebům jwým jimedli.
— A nenjsli ti inožno tafoivym pojměváčfům
je mybnauti, nedeg fe gtm afjpoň máfti, neboť

trodu-li fe gen poohlédneá shlebáš, že obcomwáni
tafomyd pojměrmačfův mjry nebprmafale. Učení
Kriflomo a učení jivaté cjrfme ge gim gafo trn
m oči; nedtěají fe gim zpramomati; Přifázanj
wwjryzDagí fe gim byti přifrá, aje pray gegj
upjratt nemohau, fměgau je gtm, tupj ge a hanj
a ajpoň taf nenárviji five tvyhotvěti je jnaši.
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Maubry ale člotvěf,. poněfub-li gen přemyfíli,
nebá fe tupenjm a haněním fměfti, nybrž gediněDůmodůmuftupuge.© MpfmfmatifeatupitiDos
tvebe t blázen, toffaf pratvda zůflane tvěčně tvě=
fům pratodbau. Tupitelů mfrp Kriftovy a pros
tionjfů pomřelo giž na tifjce, ale tvjra fama
ftogi až pofud neoblomná, a fpifje nebe a země
pominau než WvjraSrifioiva.

„Jtebámenpte fivatéfho pfům aniž mecte perel
to přeb fivině,aby nab nepofilapalygiď no

hama ey a obrátjce fe neroztrhalymáš“(Wat. 7, 6.).
„Steobporoiben| bláznupodlebláznotfimÍ

gebo, abyš nebyl učiněn podobný gemu“ (Břifl.
26, 4.).

„vělejný člooěf nedípi těď moěej, fteréž

ajau Duýa Božího, nebo bláznormitmím gjiu

mu, G nemůže gin rosumětt, pootošy mag Du
domwněpojuzotnány být“ (I Ror. 2, 14.).

"„Stepobojných a marný řeči je marug
nebof melmi projpíroagi f bezbožiojti, a řeč gegid
rozgjdá je gafo raf“ (I. Tim. 2, 16.).

Woblitba.

O Bože račiž náš drániti, aby rozum náš
je nezatemnil, jrdee najje m Dřijjjh je nezatrvr=
dilo, a Dujle najje bez pofánj ze iwměta nempfro=
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čila, raděgí nám na přimlumu flužebnjťa fivého
heodora propůgé, abphom fe ničím nebali we
tvjře Krifla Spafitele fivého ztviflati, nybrž peroně

áli to froatém učení geho, a abyom činjce,
což fivata můle gebo geft, též foruny měčné bo=
jáhli. © to profime firze rifla ana nafjeho,
Amen.

Onefinibo bne fmětí fe též fmátef: B Zyaně m Kappabocii
utrpenj fmatého Orefia ; m Tegfalonice fmatého Aleranbra, mučeb.;
u Siturifů fmatého Urfina, myšnamače ; wmReapoli fmatého Ačripe
pina, biffupa, fterý fe ftfměl saszraťy; m Sonftantinopoli fmatýh
panen Gmftolie Štmanfy, a Sopatry, beery cjínře Mauricia a m.
g. jmatyá.

10.

Šitmot fiwatého Ondřege Atellina,
zářona Theatinutw.

Smatý Onbřeg Amellin nazywal fe prtoo=
počátečně Lancelot Ybvellin a teprm fdyž bo
záfona fněžj Theatinů *) mftaupil, přigal gméno

* Zbeatinomé měli za zafiabatele čtyry *Hledetné muže, mezí ni
míš San Yetr Karafia, biffup Theatinffý, neganamenitěgfji byl.
Gegid aumyfl byl, flefagici fázeň u bufomrenjima pomsnefti a
sbofonaliti. 3 založili teby řád, a aamásali geho členy, aby
bufomnj zpráru mebli, pohanům a facjřům pramau miru směs
fterali, nemocnýá fe ugfmali, obfauzenýh £ fmrtí přípramos
mali a t. b. ři tom při mfjem bylo ujtanomeno, aby jábný
a mid něgafého gměnj neměl, a aby šábný niťobo o almujnu
neprofíil, nýbrš aby tím fe fpofogili, co gim bobrota libířá
fama ob febe barem bá.
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Ondřeg. On fe narobil r. 1520 m měftěCastro
nuovo — gafoby řeří Atorpy hrab — z robičůpočeftnovha bohabognýh.© MatfagehoDala
fi atvláfitě záležett, aby geg to Bohu a pro Boha
oddomala. Z nebylo tedy Ditou, že je nevinně
frběčřo gebo, foyž gefitě tw Dětinffem měfu byl,
giž Iáfřau f Bohu a fe mffemu bobrému plnilo,Bylotomibětinacelémgebootmánj.| Kbyž
f. p. poncyprim nábožná matfa fřjžef na čelo
mu ubělala, napobobal ihned brftjčťo fivými zna
menj ropřaupenj, a oD té doby toelmi čafio je
fřjšem fivatom znamenámal:; a fota že zřete
dině mlutwiti je naučil, počal tčž růženec fe
mobliti, a 8 tafotvau ochotnoftj f modlitbě této
dobil, že nebylo nífby žádného napomenut] potřebj.© PobobněihrygeboDětířégemily,žemw
frbéčfu gebo plá myjl nábožná, a Ludesli we
den, fam ho myfl táhla, je měrným fužebnjfem
VBožjm bube, SJčebofnelíbily fe mu hry oftatníh
padoljfů, aniž bral fbe podilu m niď, uvbri
an fe bofji po ulicjd měfla proháněli $ragjce fi,
febal mlady Wrvellin Doma, a fiaměf fi oltáře,
a gaf mobl a uměl, fněze pří mfft fimaté napobob
nomal. toho patrno, je milofťBožj byla 8 njm.

Jačátřům literním učil fe Doma; f balffjmu
mozbdělánjbalí geg robičomé bo faufednjho měfta
Senifio; fbe nab nab obypčegme toffelifem uměnj
projpjtval, a mffem fpoluftubugjejm ftojtil miloffj
f moblitbě a giným pobožnofiem, frocením tě
lejnofti, Geblitmofij nabe jmyfih, utjfáním zabhálfy
t fašbé přiležitojii £ břídu, neoblomnau měrnofii
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ro powinnofteh a m obcomání před tmářj Božj.
af fe Óomage po tffefo bny ftubij freonů,
uffel pomoci Boži těž tofiem náftrahám, fterýdhž
$lipnojf aneb zátvijt gebo čiftotě a newinnofii
byla naljčila. Byltě Awellin miábenec nab mjru
fličny : oči mfjed byly tafměř na něho proto
upřený; amláfitě to byla toboma gafáfi, fteraj
f němu milofij zahořela. 5 jnažila je foetau=

eiho mládence nepprm dary joběnafloniti, fte=
vých mu pojjlala: ale bohabvgnýy mlábenec zna:

merage aumyfl pegi, nifby ntčelo oĎ nj nerozal,
Tu pojlala f němu gebnu ženu, freráž mu nás

vušitoau láfřu pegi, gafau to nj atolájitě lbezný=
ma očima jimymi byl rozbubil, mypráměti, a mi=

mo tot žimot ten neyrozfofiněgiji iiboroati měla.
Ale Urmellin fj ozťázal, že fi raděgí očí IvYrroe,
nešli by taf mrzfym břihem Boba uražil, a že
potnoci Boj] čiftotu joau tvžby neporujjenan zas
dotmati daufa, a protož fe nifby Frvůli tělefnofii
f žádné obamrofti přemlumiti neda. Na taf
ráznau řeč odefjia žena gafoby bleffem zaražená.
A rofjaf uetrmalo dlauhe, a na číftotu nemin=
neho mládence učiněn byl opět notroý autof, fterp
prmujho balefo těžíji a nebszpečněaíij byl: ©tfta
ženífá zahořela £ němu Ó$lipnau žábofij, a gelifož
to ofjoba byla známá, tolaubila fe čafu nočníhotopofogjfjivatéhomládence,| Umellinflecel
průvě na moblitbá, rozgjmage fi podlé obyčege
život ftoůg a fměbomi fivé zpytige, an řečená
ženířa 1 pofogjf gebo mffebfji £ břjebu geg jiva=
děla. Zento ulefl fe nemálo, frem ftubem u
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hvář mu ftřelila i nemobl ani flotva promlu
míti. Ale porozmyflim fe, gaf ofjdlum ugjti,
tftaupil pob flufinau mýmlumau bo tmeblegfjjho
pofoge a rpěle geg zamfínum, na folena fe
urorbl, a po celau noc tu na moblitbádh trmal,
mraucné djfo Bohu tvzbámage, že ho břihu mi[oftitměudorval.| „©Gafopředtmářjbada“ bj
maubdrySirad, utjfey před hřiby: pařli £ nim
přiflaupjš, přigmau tě. Zubomé Ivo] gfau zu
bormé gebo, zabjgegice buffe libfič“ (21, 2, 3.).

Aby bubaucně m pobobně pofufjenj taf
jfnadno nepřiázel, bal fi bohabogny mládenec
taf zmaná nižíjí pofivěcenj Dáti, a tať tm fary
buotonj tvfiaupna, počal tmffj filau o Dufje=
onjm blahu jmyd bližní pracomati, Semu
fe zdálo, že neplépe učinj, ugme-li fe mládeže ;
neboť byla u měced náboženííhe toelmi neumělá,
a protož wegda m měfto Woceanova, ttvolal
mládež, padoljfo 1 běměata na určité mjfto, a
tam gim pratody fmatého náboženítoj tyfladal.
Ro tě fjel 8 nimi bo foftela na mfft jiwatau,apafpropuftilgib,© Kmečeru,nežflunceza=
pablo, jmolal ge opět, opafotval 8 nimi, co gim
ráno byl potěběl, a na to pomoblil fe 8 nimi
[auretanffau litanií, a propufiil gid. A to cinj=
mal faibodenně. Gafu nedělního aneb o jimátejh
Drijmal gim zmláfitní fázaní, m Fterémě giď pos
učotmal, fteraf bp měli život fimůg jpořabati a
paf mobil ge, z niž mfjiďfní to bjlč fjaty byli
oblečení bo něfteryý foftelů u flatoném průmobu.
9tež ge Domů propuftil, podarormal ge obrázfy,
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růžencíanebginymináboženířymimětmi.| Toto
přičiňotmwánímlabeho bubomnjfa přinájielo tmý=
borné omoce. Děti fialy fe Gobabognými, robi
čůtm pojlujjnými, ano i bofpělj libé nemálo tím
zijfali, nebof midauce bjtřy nábožně obcomati,
zaftoběli fe, a přemnozi z niď přiučili fe ob
prů a oD beer fivýh mnohým článfům wjry,
o nidž prvé nejlyali. be fe mládežbůfladně
náboženfhoj nemyučuge, a fbe fe ob Dětinftoj
giž £ bázní Boží nemede, tam není naběge, žebyobecjfutečnětodobrémprofpěla.| Seftif
přáno m fnize přijlomi: „ělábenec, fráčege ble
cefly jmé, tařé fdyž je sflará, neudvlj fe ob nj“
(22, 6.).

A tofjať nepřjtel rofieho bobra nejnejí roz
fiřomání frálomíhvi Božího m frbei mládeže, a
protož poznomu je pofaujfjel, zdaliby jimatého muže
toho nezťazil. $ ubala fe f tomu brzo přiležitojí.
Dcera gebna mzacnýh robičů, fteráž pilně řečená
oyučotvání natpfitětvotmala, přifjla f pábu. Ne
fitěfií toto připifomali zlomolnící fipatěmu uči
teli, a robičomé a přibuzní nefiťaftného běročete
tolif naň zanemřeli, že i o Dezšitmotj gebo ftáli.
Toho fbyž fe matřa geho boměběla, ufrýmala geg
po něfolif neběl me fimém Domě, paf geg poflala
bo 9teapole. Jbe fe mrhl Amellin na fitubia
bubhotonjh i fvětíych prám, že 8 tafomau bor=

Iimofij a oytrimaloftj fe učil, že geg za boftora
obogih pram pomyffili. A mfjaf i tm tomto
měftě počaly fe panniďě čiftotě geho auflaby
fáfti, a gebna nepořábná ženířá t bo přibytfu

20ŠimotpEratrý, V.
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gebo fe mebrala af Hřjš$u geg láfala. Rydlpm

autěfem gadránil fe pronáflebomaný mlabjř i ten=
fráte, a že přeb banebnými šenfitinami nifbe gift
nebyl, uznal za neplépe, aby fe tojce m přibytef
foůg netoracel, a rabděgi po boflinu brzy zde,
brzy onde fe abržomval,

Doťončim má fitubia a záfony předepfa

ný let bojáhnutv, dal je na fněšfttvj pofivětiti.
Ale nepřjtel libfín, gařffolim g množftojfráte
poražen, neuftál gefitě autofy jtoyrí, Gelifož
paf fajby útof na čiftotu gebo marným fe býti
profázal, změnil pofufjitel libfř) zbraň a m bufji

mlabjfomwě žábofi po cít a po bohatftroj rozbubtí
a žimil. Tu mfjaf ftalo fe, že nábožny Amellin
na bobabogného fněze ze zářona TDeatinům,
Petra $odťarena, přijel, a gemu celau tonttřnojí
ivau otetvřel. 9 toyborný tento fněz otetořel
mu zaš oči, a uřázal mu marnoff flámy fivětíře
a tortfojf "abožj pozemířého a to tv tafotmém
fivětle, že Amellin fivěta fe obřefnum, tolifo au
řad abtvofatifo pří Dudomním faubu fi podržel.
5 ftalo fe, že gebenfráte báge fohod 4 přátel
vých nepatrné nepramby, aby měc fivau protvebl,febopufiil,© ©Sfanamyříhfažbobenněpřeb
fpanjm tv pjímě fivatém čjfi, uhodil po tom ná
bobau na fnihu maudrofti, a čta přifjel i na

gebenácty merá prioní fapitoly, genž anf: „Úfta
pať, fteráž Ihau, zabígegí buffi.“ Sloma tato
progela bufji gebo gafo meč; jrbce je mu auž“
foftj zadivělo a nejmírný bol naplnil útrobu
gebo. 3 obdřeří fe ofamžitě a na tožby přáto=
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nicttoj i tofij čajné cti a mficho baženj po Dos
Hatfhvj, a mfij filau, a frbečně fe oddal potvin=
noftem buotmním. Kněz San Warioni flal fe
geho rábcem a můbeem na ceftě jprameblnofti a
pofonalofti, a pod geho mebenjm bojáhl 2Amweflin
m frátřém čaje tyfofého ftupnř fivatofti. —
„Břjtel měrný geft lčfaříhvj života a nefimr=
telnofti, a fteřjž fe bogi Pána naleznau ho“
(fn. přjji. 6, 16.).

Stynj mnejli na Amellina, o němž faudili,
še tafměř mrdbu fřejfanířé Dofonalofti Doftaupil,
aby mwgeptiffjiím Fláfiteře u fimatého WMifaela
bluboce flejlau Fázeň opět pomznejí a obnomil.
Geptifffo gmenomaného fláfitera byly žimy fu
pohorffenj tafměř celému měftu, ba něfteré z nich

pojfornily raufjío fivé proftopáfinoftmi melimrafomi.© Marněfnažilfefimatyfnězšajiepené
geptifjín na giné myfflénfy přiměji, marně mo
bil fe za ně bnem a noci, a marně běl, aby
žádný čloměť frvětířy bo fláfitera nepřicházel, 

geptifiřy nic na to nedaly; ba geben mlabjf,
fteroi před tim fivobodný měl bo Fláfitera př|=
ftup, wyhlebdával i geho bezšimoti a rozlobené
ty ženy pomáĎaly mu, aby fe (o nepdřjw pros
timneho faratele a Dozorce zbamily. © bolefis
ným frbeem a očima fizami zarofenýma tmypra
twowal fmaty Amellin fivému zporěbnífn jmutné
poftamenj jmé a profil ho o rabu. Wle ten
pramil f němu flory fivatého Bamla: „Sefitě
afi neodpjral až bo frmwe!“ a pojlal geg f arci

biffupotoi. Atcibiffup toyjlechl"ellina, teréhož2 k
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bobře znal, pofogně, a paf mu poručil, aby fám
bo fláfitera řečeného fe přeftěhormal, a taf fnázealépegeptififámbohljbatimohl,| Arcellinulefí
fe tafotmého poručení telice. a tfjaf Důměřuge
fe to pomce Božj, upojleýi. 3 bomlaumal
těm geptifffám floroy nevpobnutliměgffimi, ftatvil
gim na očí nebe i peflo, a jnažil fe tffemožně
na ceftu fláfiterní bofonalofli ge uméfti. Wle
tofje namáhání geho bylo marné, jimětáďé ty
běmčata nechtěly fe báti na pofánj, aniž trpěly
flaufuru fláfiterní, ano fDyž fe giím nepodařilo
foatého Wmellina břjehem pofftorniti, nagala
gebna z ni pomoci gmenormanéhomlabjfa biva
toraby, fřeřj Dy geg ze věta zpromobili. U ti
čibali naň, a fbyž fe gim přiležitoff ubála, pře=
pabli geg a taf melice tm trnáři ranili, že bljzef
fmrti byl. bo nepořábdeřuflibiti peeé, měžiš,
že u zly libj to nenámijí padneš, a 8 mnohým
protiroenfhojm fe potfáš; a tofjaf nebey fe ob=
ftraffiti, nýbrž Ivytrivep a protimenfhoj (náfjeh
8 trpělimoftj ano 1 8 rabofti, a zfujiš, že útěďýa
i pomce Božj tě nemine. „Bůh náš, autočifitě
nafie i fila,“ pjfje frál Damib, „ihomoenjf m zármuteje,genžpoftihlynášpřjli8,© Protožne
budeme fe báti, fbyž fe Dauřiti Dube země, a
přenejeny bubáu Hory 10 profiřeb moře. $Hofpo=
bin mocnofij 8 námi; obránce náš Bůh Safu=
bůďm“ (Balm. 45, 2, 3, 12.).ZějtezraněnyArvellinHledal| autvěifitě
m Hláfiteře Theatinfiém, gemuž za opata byl
fněz Wlariont, 3De pečomali o něg laffatvé a
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frbečně.© Umellinmagepočasfivěnemocipřf=
[ežitoff, bofonalé a fivaté obcomání fněžj toho
záfona feznati, roztaušil fe welice po záfoně
tomto, a protož fota že fe tvyhogil, profil
fnažně opata, aby geg bo řádu T oftatním bra
třím přigiti ráčil. WMarioni rád tomu (imolil, a

při té přiležitofti améno Ondřeg mu bal. Wmellin
byl tenfráte a3 36 let. Od té doby, co bo

řádu vftaupil, taf role po ceftě bofonalofti
fráčel, že je tomu mffiďní dimili, a že giž čtror=

těho vofu po floženj faonýcd fibů medenj no
miců mu jiměřeno byti mohlo. *Bominnofjf tuto
zaftámal po Dejet Iet fu meliffmu projpědu těd,
fteřiž mu ftoěření Byli. Potom byl poflán bo

vozličnýd fláfiterů za předitarocného; a 1 faj
bém ufázal je co muj opatrný, maubdry, DoOfonaly
a jvaty. Seho přičiněním zftvjtaly ctnofi a
množil fe dobry řád a fázeň. 3 Božího tonus

fnuti přidal fu třem obyčegným tibům flajiter
nim gefitě droa nomě fliby: totiž, že bude bez

uftánj proti tolafinj vůli a proti tojjem žadoftem
tvym Gogomati, a fažbodenně na ceftě DOfonas
[ofti pofračomati. A je měrně flibům těmto
boftal, přejvěbdčíme je ofamžitě, pohlédnauce na
frájné etnofti, gimiž negen Dratřjm nýbrž tvefffe
rému tafměř člorvěčeníhou jioftti.

Bofora, tato Spafiteli najřemut a Robiéce

geho taf přemila tnojí, taf hluboce o jrdet
gebo fe gafořenila, že žádnau málu nefnefí.

Ghmála, řifámal, get frádež cti Božj. Waproti
tomu byl melfo miloronjf potupy, a z té přj=
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činy ráb o njzfém robu finém mlutjtmal a o fivé
©$ubdobě.a ráb by Byl fivé náflonnofti a po=
flejty téměř celému fivětu mygetmil, fbyby to
oftatně možná bylo, Razýtmal febe fám netvě=
Dau, bibným mezfem, a čloměfem, f ničemu fe
nehobjejm, a negebenfráte flyfjeli ho, an o fobě
pratil, řfa: „Má-li fe za neužitečnéhojlužebnjřa
Držet, fbož toffe, co učiniti měl, učinil: co gá
o jobě mám jaubiti, gežto gfem ze mffeho, coš
činiti mám, taf málo učini[2“ Důfiogenfivj ni
by žádného nežádal, a přigal=li foy fterého, bylo
to gebiné z pPoflufinofti, *Bobobně topnifala gehopoflufinojt,| Nicnenínebezpečněgfijho,řjfámal,
nab mlafiní můli, a protož byĎbom fe Denněmoblitíměli:„3bamnáštěhožzlého.“© Sja
přebftameným řádu, tmymolil fi gebnoho z mlab=
fi bratři, o fterémž těběl, že Dofonalý geft,
ga jivého tmudce, a gafo Djtě Dal fe ob něho tmo=Diti.© Sehočiftota,gižBůhtafčaftobylzfau=
Hel, Byla taf nepojfmrněná, že ho angelem to těle
nazýtmali. Uy gi neborufienau zadomal, |na
šil fe toffemožně, a fafé bez přeftánj byl ausfoft
lito o ni. Jafálfy, genž auhlatmní nepřjtel čí
ftoto gefi, utjfal, gaf mohl, a tmidy proto něčjm
fe zanáfjel. „©ři měci,““ řjfámal, „na neytopé fe
Bohu nelibi: mlažnojí frbce, projtopájinoft Duda
a lenoff těla.“

Taťé dubobu, gafožto měčné věbicttoj (iného
čábu, na neptvyš milormal, a toždytomu byl rá,
foyfoli fe mu něčeho potřebného nebojtátvalo.
Učebnifům fivým řifátval, ti že gen podlé gména
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»ubj gjau, fteřjž magj, čeho potřebugi. UWzřel-li
fby člorvěfa Ďuvfjiho, než jám byl, zmocnil fe
ho pomšdy cit, fteryž mu nelibojf půfobil, že

taře tař ©$ubynenj, gežto fi přál tím nepdubjjím
byti. Když gebenfráte žebráfa nab miru bjdnéhouzťel,řeříboleftně;© „Gletentočloměťgeft
to pratvdě $uby; a ná ubohý paf gfem tvelice
bohat, f němu-lí fe přirotvnám.

3 toho, což pratmeno o $ubobě, Dá fe [au
bití na firamu geho. MB tě nebyl ivybfračný,
čím ÚÓvlagibla nedutněgfji, tím byla mu milegffi.© Aěfolimnohpmipracemiuftamičnězas
nefjen byl, a gebnaf na fagatelně, gebnaf tozbo
tvěbnict a gebnať u nemocný je zamějinámal,
Byl nic měně m gjdle taf ftřjdbmy, že fe zdálo,
že nelze, aby žim byl, Stegebnau ujpofogil fe

něťolifa foftmi po gjdle pozůftalymi. Jtey mileg=
flim pofrmem byly mu tfjaf tve mobě vařené
boby, fterež, fopž ujely a strorbly za tve inodězměfčomal,© ObranélifijoDfalátuaginýwze
IeninpormažotvalzaneptvětjjiIahůbfu.| Bylsli
£ ajdlu poziván, negjbal než boby, a byly-li paf
ttodu lépe než obyčegně připratveny, necdámalgefáti.| Od.oblijbenýhbobůneopuftilani
u toyjofém ftářj, Ba ani m ča8 těžfé nemoci, a
tepriv, fbpž přebftamenj meleli, Dal fi řjei a zů=
žioněgíjih pofrmů požítval. Ja přičinu taf meli
fého moření ubDámalživé poznání fivé břifinofti,
an pjíje fomufi: že mnohá nebbalojff m flužbě

Boží £ tomu geg pubj, aby utaženého Boha ob
Wužebnjťa taf neušitečného, gaťyž geft, a tať [e=
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niročho a ničemného tubym pofáním fmiřiti fe
přičiňomal. — af jmyfilel taf gebnal fivaty
Amellin, ale na gaf lebfau máhu fíademe my
břjfinje přiťázaní cjrfive o poftul Jbdali nenjtafénámřečeno:© „BoněmadžKriftuštrpělza
náš na těle. ( wy týmž myfflenjm ofražení
buĎte: nebo fbo trpěl na těle, přeftal ob bříjdhu“
(E. Pet. 4, 1.) „Dudem dobte, a žábdoftitěla
nemyfonáte“ (Gaflat. 5, 16.).

Wimo tuhau fázeň, giž bobromolně na febe
umwalil, naivfitěmotwal geg taff Důf čafto mno
Bými fřjify a utrpenjmi. W wffaťf nebylo flp
ffáno, i fboyž neprvětíjíh boleftj (náfjel, něga
fého jloma netrpělimého zuůft geho 3 ano on aninejnefl,Iitomal-libofbo.| „Kteřjmnelitugi,“
řiťámal, „pojmimagi je Óojpodinu, genž mi bárva,
o čež ho projjm, Úrpěti mujj fažby čloměf: roz
djl tolifo geft to rom, zdali m Bolefteh gfme
trpělimi čili netrpělimi, a zdali gaťfo Dobry lotr
po pramiti aneb gafo zlý po Ictmici Páně ufřižowanéhobytiýceeme,| Otrapynegfaunic
alého, a teprm tenfráte zlými fe flanau, trpjmesli
nerabi.“

Modlitba Gýmala mu nepmětjjj útěau,
nepjladfijm občerftwenjím a nepprmněgiji jilau ;
on fe modljmal Denně po 6 hodin, čili raděgitelégebožitvobptibylofamámodlitba,© *roto
gmenomali geg něfteřj, gafo f. p. arcibifflup To=
Iofenffo, bimem modlicjeh. RobdičfuBoži milomal
gafo Djté fimau matfu milomamá. ©f fu cti
mobljmal fe denně taf řečené menfij Hobinfy,
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paf žaltář a růženec. Bylo-li mu čajit na mále,
utrhomal gjdlu a naftaivotmal noci. Baf přj»
gemná tato pobožnojí Robicee Božj byla, ufá
zalo fe po fmrti geho. StmmatýAmellin mfabil
totiž čtyry rofy před fmrti gábro gablfomé; a

zoábra rarofil fráfny fitěp, na fterémi patnáetero
fráfnýd gableť gafo obraz patnáctera tagen=
fhoj u růžence růftalo. Sifij, fAmětu i plobu
z toho fitépu užitvali co lčfu mwčas nemoci po
blauhy čas.

Selifož jimwatyAwellin DBánu Bofu tvěrně
Haužil, čeft gména Božjho Horlimě rozffiřormal,
jebe ujtatotcně zbofonalomal, a o jpafenj Bližníh
upřimně fe ftaral: propůgěil mu tafé Bůj nab
obyčegné milofti, gicž on, gafož je famo jebau
vozumj, zaje f Ipajenj bližníh užjmal, K mi
Loftem taformym patři zroláfitě Dar poznání jrbce
[ibjřeho. Wějfto mnohý umebeme afpoň geben
a to poučlivy přiflad. Ja čaju toho fm. byla
ro Weapoli giflá matrona m jivaté potměfti žítva ;
a ta láfala bo fivého přibytfu pob zájtčrau ná
božnojti mlábence a panny. 3 gegib Úft ue
yffla jloma leč čilá a fimatá: ale flovwata
byla gebd, gimž fe jrbee mlabá fazila a m zá
Hubu paf umrhala. Dma pomocnicí mufili po
měftě hobjce potvějř ženy Dobrau roznáfjjeti, a

nábožné mwýpraženj,fteréž u nj fe brájivalo, toffe=
možně myhroalomati. af fialo je, je pofryt
ftiwj dlaufho tagno zůftalo, a že Dům tofjemetné
ženy u velmi bobré porvějti byl. Ale fmatý

Awellin poznal z milofti Bož] peleý Jen, G IVd“=
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romal toffedh před ženau ficoměrnau, přebpotmj=
Dage, že tvěe ta fipatny fouec mezme. W gafť
přebporěběl, ftalo je. Bo geho jmrti přifila
celá ta banebná toěc na jmětlo, načež mrzřá žena
t zpomocnjci gegj f žaláři božimotnímu obfauzení
byli, — „Oči Baně mnohem gainěgfji gfau nešli
unce, a jpatřugí tvffeďy cefty libfiŘ a blubofofí
propafti, it na frbee libfřá HledjceDofivytoh ftran“
(Sir. 23, 28.).

Smaty Amellin ftrámil tafč mnoho hodin
tve zpoměbníci, břifinjfů $ wraucnau vydtivofti
čefage, aby gafo milojrdny Samaritán rány ge=
jich"vbogil a Dujje zachomal. A přijjel-li frery,
přigal geg 8 oteomífau [affamoftj, Domlaumal
mu florop miloftnými, fnažil fe opatrně rány
bujje geho jeznati a paf tmjřim geg 8 Bohempotěfjenéhopropaufitel.© Jemutotěžfépomin=
nofti této nabobyčegny Dar i pozuati jrbce libfře,
o němž gime prmě mlutmili, trelice přijpěl, fD0žpodpbomatimůže.| Sebenfratebylf.p.po:
volán, abp nemocného geDnoho myzpomjbdal. 3
gde, a pojel před nim. Ale tu nagebnau za

ftami je a mece f pojlu: „Ty8 mně gamolal,
abyď rovjivýjel zpoměĎ piného, o to ale je nes
ftaráš, abys fměbomj vd této nepramofii (8 po=
feptal mu 81) očifiil, a taf aji pofietily, že je
Domnjmáš, je to Bofu, „penž mmifeďfatagemftvj
šná, tagno geft! Dobře fi to rvzivaš, nebof posmftaBožinenjbalefá.“© (Safobybleffembyl
taněn, zarazil je tau řeči ubobo Dějfinjf a tafé
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i hned fimatého ffrauffeně profil aby ho tvy
apotvjbal.

Mimo řečenau miloft, že totiž (tvatému (rbce
libjřá otermřena Byla, propůgél mu Bůh taťéDarproroctvj.© Sebenfrátebylflorůtnýfazatel
Cubrjí Thomafiuš potvolán, aby m Neapoli
m fojtele fněži Afeatinů pofinj fázaní měl. Ale
neblauho před čajem roznemofhl je Ahomafiuě.

Srmaty Amellin narojitimil 9e4. Zhomafiuš
omlaumal fe, že nebude moci fáazati, gelifož

přilié flab geft a bo prtoniho fázanj tolifo Drva
bní. S řefl mu fimatp: „Aeflarente je; po zeg=
třfu bubete fázati, gá bám na fazanj fezmánět,
gen fe bůměřugte, fjip mám přigdan. A gaťž
přebpoměděl, fialo je. Chomajius byl, fdyž při
filo fu fázanj, Dofonale zbrám, a mlumil taf
aiwučným hlajem, je mýjiďní fe bimotli. —- Lafé
Hodinu fie jmrti předpomměděljivaty Arellin,

i Diva rofy před jmrtj řefl gednomu z bratři,
še me OM a ojmbejátém roce jivého měfu ze
mře; a gebdné úÚhudégeně, fteréž 8 pomolením
fivýd přeoftamených Denně tři fregeary Dáral,
udělil ben před fmrtj Drvogitau almužnu, řfa,
áe to poflební almužna geft a proto že ai
abivogil.

Dne 10. fiftopadu r. 1608. těl u oltáře
vatěho Sojefa mýji pvatau flaužiti. Kofte[njf
imiba geho flabofí, nerabil f tomu; než fraty
nedal je mýliti, než Důtočřuge fe m Bofja při
flaupil £ oltáři, ale fbyž je fivatým fřjžem byl
poznamenal, řfa: „Introibo ad altare Dei“ toB
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geft „tvegbu F oltáři Božimu“ fflefl mrtivicj ta=něntonáručífoftelnjfotvo.© Donefligegbomů,
Zefařomé pramili, je naběge nenj, načež bylwátoftmi| zaopatřen.Atuojměliljebuď
pefelný gefitě F gebnomu autofu na umjragitjho;
a mffať i tu marně, Bo těžfém zápajt mufil
uftaupiti, a m frátfem ofamženj na to ffonal
Awellin, mage oči upřené na obraz RobičfyDožj,téhožgefitědner.16089.| Timářzejnulého
m Ránu nabyla nerojbané [jbeznofli a gaťo ozá
řena je lejila. ěnozj Ditvomé, fteřjž fe na pří=
mlumu zefjnuleho ftali, fivěbdčiliže foruny měčnéDofahl.© Boflejtnáctiletebylprohláfienza
blahojlameneho, a rofu 1712. prohláfil geg papež
Kliment XL za jimatého,

R ozajmánjí.

Srmatý NAmellin zpomenutm fi na nepralodu,
giž byl pronefl fu projpědu přjtele, opuftil
t hned flam, rve fteremž taf jnabno m lež Flefl,
a to z tě přjtiny, aby „nezabil bujji fimau“ togeft,abygtuměcnézatracenjnemerbl.© „Uby
nezabil Dujjí ivau!* — Což geft lež, opta fe
něfbo, taf melťohři, žeje gjm Dujfe zabjgj, togeftuměčnézatracenjurorhuge2!| Čožnejm
je nifby nepraroda bobrotvolně a ivěbomíp pos *
měběti ? Aefmjm teby pro umarománj tmelfého
zlého oD pramdy uftaupiti? nejmjm pro zijf ne
pratobu řje“ nefmjm ani pro mypraženauta ze
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žertu něgafé [it fe Dopujhiti2! — Učfolim, mogit
mil, nenj ťažbá lež fmrtelným břichem, nemohu

přebce tagiti, že lež nifby a pob gabnau Ivý=
minfau 6ez břjďhu nenjnebof Bůh zafázal mffe=
lifau [lež ivfjeobecně“ a ez mýminfy, an bj:
„Otebubete Ihati, aniž fbo oflamá Gližníhofivého“
(TIL. Wěogi. 19, 11.), a na ginem mjftě pratvj:
„že gazyf Ijimy a fivěbřa falefiného a mynáffe=
agjejholež m ofamnofli má“ (Srom. fn. přiji.
6.). A tážete je opět, mogi míli! prvé je faždá
lež taf přjjně zapotojbá, proč „fošice [cž geben=
faždy 8 bližním jimým prambu mlumiti máme ?“
(©Srom. Gfe8. 4,25.) K otázce těto nebube ob=poměďtěžťá.| Bůhgeftpramba,amygfauce
f obrazu Božímu rimoření, mujjme, gať apofitol

Páně pjíje, gedeifažby 8 Blijnjm ftp pramdu
mlutmiti, mujjme jtáti fe bofonalými aa Ivatymi,
pafoj Otec náš nebeffyjimatyge. ADvýteby mluvi
lež, objtupuge ob Boha, m němž lží nenj a flámá
fe gemu nepobobným, podobným paf flámá je

Dablu, genž| „neftál iĎ prambě, ale geft Ihař a
otec Iii“ (San. 8, 44.). Jtuže mlurte jami,
fbo z máš ce byti podobným učiněn dáblu,
auhlamnímu nepřjteli Božimu a libjfemu? vo
z máš zbamiti je ce jpnomitvj a věbictmiBo
jiho a fřáti je fonem Báblomym a Dědicem Pes
fla? Dale juřte fami, zdali možno, aby fivětlo
blabo mmrodině, anef tv vóci, aneb vofonce
ro flátu, fde prambě fe bal myhoft a lež je na
gegi mjfto zahnjzbila? 3bali tam může panomati
bůměra, fbež nepramba mlábu promobj a fbe
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řečí f tomu fe užívá, aby bližní, řterehož gafo
febe milotvati máme, byl uveden m blub a flam ?

A fonečně ftery fprameblimy muž Gubemilotvatt
člotvěfa, ftervě za Hejlo má lež, za můbdre nes
upřimnoff a podrvod, a za cjl foběetví a Hruby
aifř? Atemylte fe, bratři, řífagice, že by něfterá
lez nebpla hřjeem, gežto něfby [ij něfomu tafé
projpétt možno! Biž gfem řefí, že Bůh tmffelifau
lež Dez mýminfy zatratil, a gelifož nifbo frádež,

byfbyhom 1 $udému gl projpjivali, $toáliti ne
Dude, teby trvám, že ani lež 3 uflužnofti má
fena: byti nemůže.

eby ujmyfli fi, fřejfanfiů buffe, je nifdy
lež z uft tvých neroypgde, zimlájitě brubá lež ne,
fterauž fe láffa a fpratmeblnofí a poctitvoff urdšj
a ruff, a vomní, že negfau to libé, fteřjí bo
bujfe ttmé naziragí leč nepčiftíjí ofo Aáně. Ofo

toto zná toffeďy myffléníy tvé, a mfjeďh žádofti
tvě i umyfly a plány, Da i neptagněgffi hnuti

frdce, a to ofo m Den faubný ofjtojti tebe, i mfje
alč. gebož fe byl Dočinil a gehož Peblitoě ufrý=
val, na froětlo wmybd. UĎ gaf zarbjš fe ftu
Dem, až myfflenj tmá před celým fiětem fe
obřrpaj - ... A protož bdi nab frbeem fipým
a Dog je Boha mždy a na oje mjftech.

„Jttomé pramdp uttorzení bubau na tměfy,
ale fbo jiměDef frapný aeft, filadá gazyf Iží.
Ofatmnofij gfau ÚÓojpodinu rtomě Ižiroj, ale ti,
genž toěrné činí, libi je gemu“ (fn. přiji. 12,
19, 22.).
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„Obyzda zlá peft na čloěřu lež a to ufteď
nezmedenýd ujžaroičně bude. Lepfij geft zlodég
nešli uflamičnojf muže [široého: oba mfjaf za=
Honutj DědičnéDoflanau“ (Sir, 20, 26—28.).

„Šerozfimen lamu proti bratru fimemu,
anij čiň co tafotoého proti přjteli. Jtebopaufitěg
fe zadneho flamu, nebo uftatvičnoff geho nenj
hobrá“ (Sir, 7, 13, 14.).

„Slomo [živé ro ohaonofti mjti bude fpra
roeblitvý“ (fn. přjil. 13, 5.).

M oblitba.

Bane Sezu Arijle, ty prarobo měčná, račiž
nám, projjme, tě milofii propůgčiti, aby$om
u měceb i malný i melfod, a i W Hormed

i 1mutejd neprarmdyutjfali, a tobě Io, měr
ným a upřjmným frdeem aužili, genž gfi žiro
a fralugeš 8 Bohem Oteem i Duem fivatym,
gedinp Bůh na měfp. Wmen.

Dnes fe tafé fmětj fmátef: Přenefíenj fvaté Lubntilp; bále

rosenífmatýhntučebnífů%riffona,| RefpiciaaRimfy,panny;
m fragi Afatenfřém (m. mučebnířů Tiberia, Mobefia a Šlorencia ;

m Autiodii math Derctria, biffupa ; Antana, gáhna ; Crmflojiaaginyhbmabcetimuč; mRameněfmatéhoroba,bifřupa;m(Gn.
Šelanbn fmatého Sufla, biffupa ; mmMilledimu fmatého femea, Mys
jnamače; m Sfonium m Lifanit fwatýh den Trifjený a Zrijfofy;
na ofiromě Yaro fm. Zheoftifty, pinny, a m. g. fmatýd.
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„8

Žitvot fwatého WMřartina, biffupa
Kuvonenffébo.

Sm. Martin, gehož památfa po celé cjrfmi
taf flaroná geft, narodil fe ofolo r. 316. to uher=
fičm měftě Safarii, nonj Kamenec zmaném. Sja
gefitě o útlém tvěfu, boftal fe 8 robiči fwymi
Do VFabuyp,fbcí fe aeho otec. genž tve togfitě

Štjmřém torýnjfem byl, byl ufabil. Seho robi
čomě flaněli fe moblám a mffaf gfauce fflechetni
i fmyfilenjm i ffutfy, flarali fe nýřemojně aby
fpna Martina pořádně tmyfomali, I mwebligeg,
gaťfž mohli £ bobrému, a aby zlj přijflabomé
nefazaného togffa geg nepofazili, toelifau pěčíměli.| Wnofemtvjcealenežoforodičůmděla
nab neminným a mffi etnofii žádoftimyomhodem

prozřeteblnojí Božj. Wřartin totiž negebenfrate
byl toppramomati fiyffel o mybornýd ctnofteh
fřejfanův, o gegi fprameblnofit a filechetnotti,
a bez poĎbyby že fam čafto úvědfem ivffeho toho
býmal. A zprámy tafomé tolif bogaly autlau
Dufji geho, že fe melice po mwjřefřejfanffé a po
Bohu, fterémuž učila, roztaušíl. Jivědamojť Dětjřá
budila geg, fbyž bejet let byl. aby je do fborůfřejfanummetřel.| ADraucjnábožnojí,fterauj
tu uzřel, a bratrifá láffa a pofog, fteryž je
roffem na tváři fivjtil. učinily na geho gemné
frbce bogem přemelify. A počal Bez toěbomj
otce Do jborů fřejfanům doDiti, a fonečiě t pros
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fil, aby geg to řabu těď zapjali, fteřji fe fu fřtu
fiatému připramotvali. Oč taf fnažně profil,
ftalo fe. Od té boby obil co nepbebliměgí na
fřejfanffe ervičenj, a tvelebnoff fmaté tojry té
pronifla bufji geo m tafomé mjře, že 12 let
flár, fi umjnil, že něťam na paufjf půgbe, aby
tam bez přeťážípa tvytrhomání Bohu flaužil ; tolifo
přilié mlaby tvěf a nezfuffenoff širota nedalymuúmyjltenprorefii.| JemohatebyWartin
tauze fivé tophoměti, tvynajnažomal fe prambám
fimaté tojry tvždy Důfladněgí a Důfladněgí fe na
učiti, a aby milofli znomazrození ftal fe hodným
a bůftogným, žimot fivůg lépe a lépe zpořábati.
A mfjaf než žábáné milofti ftal je aučaftnym,
topffel rozfaz cjjařířo, aby f$opní fynomé tvy

Waužiloý mogáfů na mognu ffli. Smaty Wartin
byl tenfráte teprm patnáct lět ftár. Gefo tiché
a faufromné žimobytj mrzelo otce taf že geg,

nedbage přjliš mlabeho měfu gebo, na mognit
bal, načež Martina náfiíně bo Wrancauz obrvebli
a plufu gjzbnému přimtělili,

Wlabý bogoonjť, m gehož dujji bázeň Boj
Pluboce fe byla zafořenila, tebl žimot i u fiředu

proftopáfiného a furormého tvogffa pořádný a
fvaty; byl fe fažbému molibnýa [affarvy, w flužbě
baf gprátvný a fočbomity a při tom welice pos
forný a trpělivý. Wijiďní fi po na neymyš más
ší a etili; gebo přitomnojí přefazila mnobau
nepramoff, gaformau něfteři libé ctihodný ftitw
ivogenffy prznimagí. S flužebnjfem fivym zas
dázel gafo 8 bratrem a jpjfje mu jlauští, než
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Waužiti fi dal. VBůbee byla lájřa f člotvěčeníhou
to něm žimá a činná. © flužbau fivau sbjlel
fe tožby 8 $ubými, je fobě neobřládage, než

co nutno bylo. Zoho čaju udal fe náflebugjejatmůbecznámypřiběh.© Sebnéfrutézimygel
Wartin 8 něfolifa taudruhy boUmbtianum(Amiens,)
U bran měftffoch potťali žebrářa polonahého, an
žebře. Jtifbo z gebců fi $o netvffim!, ale Mar
tinotot bylo ubohého žel, a nemage prámě čjm
$y Bo pobaromal, rozpůlil mečem fivůg pláfif,
a baba gebnu polu žebráfotwi, bruhau febe za

halil, Něřteř] z faubrubů mídauce podivný oblef
Dalt je bo fimjehu, ginj ale zaftoběli je, že f u
bému taf tvrdi a nelidfitj byli; ale Martin ne
bbage řečí gegid gel bále, nebejřau rozfoš to frdci

ejtě. Rajlebugjej noc uřázal fe mu Krifiuš Bán
oděnp to polu pláfitě, giž byl žebráfomi val,
an f angelům, fteřjdea protmázeli,pratví: „Martin
gefitě gja fatechumen tjmto fjatem mne oděf!“
Aw gaf toyfoce máši fi Kriftu8 Bán mfjeho,
co we gměnu gebo dudym fe učiní! Zdali tafé
f nám neprami fe: „Gošťfoligfte učinili gebnomu
3 Bratři těďto mých nenmenfiih, mně gfle uči

nili. Gožřolí gfte neučinili gednomu z menffiů
teto, ant mněafte neučinili“ (Wat. 25, 40, 45).
„stoby měl ftatef tohoto měta, a midělbybratra
h„htdidmA p“»POvo vvw

ftvého, an trpj nauži, a zamořelbytonitěnofi jmé
přeb nim: fFteraf láfřa Boži zůfláma m něm?“

(Z. San. 3, 17) „do nemiluge bratra fivého,
ftetéhož mid, Bofa, fteréfhožnemidi, fterafi může
milomati 2“ (tamtéž 4, 21.) „Synáčfomě mogi,
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nemilugmež flotoem, aní gazpfem, ale ffutfem a
pratobau“ (tamtéž 3, 18).

Bgemení toto naplnilo mladého ogjna
notmau Horlimofij. 3 uzavřel, že fe zcela Hužbě
Boží obbá, a z tě přjčiny tafé fe fřtjti bal. A
rofjaf na bomlumu tmrýnjfa, upřímného přítele
ftočho, fterý flibomal, že až čas flužby mu tvy
prfjí, podobně Bánu Bohu fe zajivětj, zůftal
gefitě plná brvě léta na mogně. Ale po Drvau
letech nedal fe giž bržetí, nýbrž opratobově o pro
pufitěnau žábal. *Brámě tenfráte fázal cůjar
ulian tvogffu, aby ge f náflebugjej málce při
bobré můli udržel, na přilepfjenau snamenité pe=
nfge rozbati. Wlartin paf pofhrbna ejfařířombarem,
jábal opropufitěnau, boflábage, že giž toyflau:
eno má, jm bolehánímrozfhnětvalfe ulian
na nepropě, a to ztvláfitě proto, še fe Druhého

Dne bitva ztrhnauti měla. 3 nemoha Hnětojvůg
tagiti, rytyfal o tmáři tofjeho roogfřa bázlitvojí
a zbabělojt ; ale Martin obpoměděl, řía: „Dři

Puaě-n žabojí mau zbabělofti a ne Hhorlirooftito náboženfttoj, tedy mne zýtra poftato Gezezbraně
tolifo 8 fřjšent to čele mogffa, a gá fe orhnu
to nepbujifjj Dato nepřátel a paf uzřjš, že fe aninepřátelanifmrtinebogim.“| Aufměfiněpřigal
Sultan ten námrfh a bal Martina ihneb Gebliměftřešiti.© Ulefbyžpřijjloráno,přifilitéžpoflomvé
nepřátelfiti o pofog profjce. Martin Dofial teĎ
propufitěnau ob mogffa, a ropbal fe bez obfladu
bo Piftavium f jmatemu SGilariomi, o němž
borpějt mýborná ffla, a profil fjnažně, aby fe
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bufje gebo ugal, a f bofonalofti fo vedl. Smatý
Silartuš přigal geg ivelmi laffatvě, a přejtvěběito
fe o geho etnoftech a o ginýd mýbornýí mmlaft
nofte, těl ho za gáhna myjětiti a taf fufoftelu| Biftavienfičmu| tafměřupautati;ale
Martin Drže febe za nehobna tafotvé bůftognofii,
gebtva gebno z nižíjíh poftvěcenj ubělitt fi Dal.
Mezi tjm čajem přefičhorvali fe robičově Mars
tinotmi z Stalie opět bo tolafii tvé bo SBanonie,atoffafpořádmtemnoftedpohanffo©| ězeli.
Smatý Martin, ftery topfofau cenu bujje Kvfte
znal, twelmi těžee to nejí a proto i toraucně
za ně je mobljmal. Konečné mu napadlo, aby
jám ofjobně bo Banonie fe iwybal, a ni tvjruKriftomugi$obrátitifepřičinil.© *Borabitwfe
teby 8 Bohem a Se jmatým Gilariem vydal fe
bo Panonie. Geflau přepabli geg a ofravli [aus
pežníci, a geben z nich ho zabiti těl, než bylo
mu to tom ob oftatníh bráněno. Smaty Martin
fál po celý ten ča8 přebe tmářj frmešjinimyd
[aupežnifů tid a pofogen, aní nepmenjijho flrabhu
negemě. 3 otázal fe ho geben z laupežnífů: foo
geft a obfub přibázj a zdali fe o život fmůg
nebogi? Martin oDporoěděl: „©á gjem fřejtan,
a nifoy gfem je taf málo nebál gafo prámě teĎ,
nebof tojm, že Bůh můg offetřuge (Iužebnífů

tvýd me tofelifém nebezpečenítví. WB) ale
mate je co báti, gelifož nepřátelé Boží gfte.“

af frbnatá obpoměnprogela útvobu [aupeinjfů,
aYztolájitě tobo, ftern (mrti mu hrozil, taf že
megDa bo fee, foo 'flajftera na pofanj fe Dal.
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zeď fiel Martin bez přefášťy bále. ©Sefo matfa
uftaupila brzo bůmobům, gež jpn f potmrzení
pratmdy učení Kriftoma umáděl a bala fe fřtjti ;
ne taf ale otec. Ten gja zarytý moblář fetrmal
me fivé zajiepenoftí pohanfřé až bo jmrti, a ačs
foli přemnozí z geho šnámyd a přibuznýh míru
Rriftotmoupřigali on zůftal i napotom, čím privé
byl, ubohym moblojlužebnjíem.

Lobo čaju, co fvaty Martin m Panonii
flotmo fpafenj bláfage fe zbržoroal, pomznejli blu

baři Arianfiti drze hlamy, a fbe foho znali hor=
limym fatoljfem byti trorbě geg pronájlebomalt,
Smaty Martin činil facjřům těmto ftatečny odpor,
topnáffel na geivo gegi ofjemetnojí a potjral
petonymi bůmoby gegich blub. Kteří neměbauce,

fteraf fe protioného obpůrce sbamitt, gali geg,
ufrutně zmrffali a fonečně ze země tvybnali.

Wartin uflpfjem, še milomany biffup, fivaty Hi
lariuš Piftavienffy pobobně oD NArianům z bt

Wupftrvj trohnán, < SStalit fe zbržuge, obefjel za
nim, aby geg pozbramil. Ale bněm Arianům
pronáflebomal geg i m zem tuto, a břjive mu
oDberdu nebal, než až fe na oftrůmef, Gallinaria
řečený, bljž Sanoma uteří. Jbe žim gfa 8 ná=
božnom gebním fnězem u tmelféfivatofit, negebl nic
neš fotjnfy a bylinfy, Gebnau ftalo je, je t gebo=
mate byliny ofufim těžce fe roznemofil ; a tofjaf
bůměrná a mraucná moblitba zgebnala mu náflé
uzbratvenj. Brzy nato bofila fo radoftná zpráta,
še maty SGilariuš boftal ob cjfaře pomolenf, aby
je Do biffupfhej namrátil. Wčartin nemefifage



478 Ciftopab.

tybal fe t bneb na ceftu, aby geg Do Pifta
tvium Dopromobdil fbež gi r. 360. še mffi ctj
a lájfau umjtali, A taf fe na ni$ naplnilo
floroo Báně, fteréž bi: „Obrátim fvjlenj gegid
m raDoff, a potěfjjm giď, a obivejelim ge ob
Bolefti gegid“ (Ser. 34, 13.). — Wetrafme
nifby frbce, zťaufijsli nád Bůh; a ztvláfitě ten
fráte GuĎme myjli utějjené, trpjme=li pro twjru,

gfauce přejměbčení, je faždé pronájlebománj těr=
ných fřejfanů prambě f rjtězíttvj napomáhá,
nebof životě, genž byl poměběl: „Bude geben
otčinec a geben paftýř“ (San, 10, 16.) a
„brány pefelnéejrferonepřemohau“ (Mat. 16,18.).

Smatý biffup Gilariuš pozoromal, že učeb.
nifa fmého táhne tauha po životě ofamotnělém,
a protož byl mu m tom nápomocen, a než fe
fpo nabál, ftál bljž Biftamium flájiter, oD fm.
Wartina a fmatého Gilaria založený. WBtom
fláfiteře trámil nyní Martin fiměta tozdálený bny

fivé pofáním, moblitbami, rozgimáním ěcj Bož
fn a myučováním bratři, Fteřj fe f němu při
dali, aby giďb po auzfé ceftě £ životu měčnému
mebl. Že m obcománj tom Bůh paljbení měl,
gfau přemnozj zázrafoměbůfazem, fterýh Oartin2miloftiBožjbylučinil.© Nepprwufázalafe
dimotmorná moc gefo na giftém fatefumenormí.
Zen fe totiž náhle roznemobi a umřel, aniž jefřtufmatéhoftalúčafinyým.© SrmatýOartinbylpráměnaceftáíh.| Kbyžfenamorátilanářef
bratři nab náblau jmrtj tau uflyfiel, uptal zrafnamrftivolapobobněfebopláčebal.| Brzo
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tofjaf Duďfem Božím pogat, zmužil fe, a fázal
oftatním poobftaupiti a torhna fe gafo Druhby
Glijáuě na mrtrolu, moblil fe jiraufjeně, aby
Bůh bufji tv mrtimé tělo natorátiti fe Dal. A
ble, bo Droau BHobdiná obžitol mlabjf, byl paf
pofřtěn a mnohá gefitě léta mezi žitymí obcomal.
Jčeblauho na to oběfil fe otrof geben; Martin
mage autrpnojí nad Dufij gebo, bal fe Do mo
Dlenj, a Bůh myjlpfjel t tenfráte moblitbu měr=
ného flužebnjťa fivého, a mrtvý narorátil fe opět
bo života. Zito Diva a nejějjinj paf giní zá
štafotmé a nab to ( žitota fivatoff proflarili
gménoMartinomo balefo fjirofo, a naplnili faž
bého £ němu Hlubofau úrtau; a gelifož prámě
tenfráte, t. g. r. 371. biffupfioj Turonenfřé fe
uprázbnilo, žábal lid i budotoenfhoo gebnomyjině
Martina za brífupa. Pončmadž fe bylo co báti
že fivatý ten fluha WBožj to bůjtogenfhví ne
přigme, uzatořeno, aby lftj f tomu geg přiměli.
©eben měfifan předjtirage nemoc fié manželfy
poprofil jiatého VWřartina,aby gi natvfititvil.
Mezi tim feffel fe liD u bran mějtfýů a fota
že Martin tveffel, toprmolali geg za jimého Dis
ffupa a nebali mu fpjfje wolnofti, až fbyž byl
pojivěcen.

Smaty Martin zůftal i m bůftogenfhoj bi
ffupffém, co bBýtmalprmé: milonjf fagienofti a
$uboby a pofory a milotonjf člotměčenýhoa.Prvý
gebo přibytef byl malá gafáš dyifa u foftela ;
ponětvadi tu ale mnohými námfjtěvami příliš
4 pobošnofti byl mytrhomán, tvytvolil fi giné
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mjfto a8 tři čtrortě hobinp odbměfta ffalamí a

řefau Sigerau ohražené, Ja ním táhli je mnozi
otnj, gimá o fpafenj bufje filo, a než fe fbo na
bál, Bylo tu ofolo ofmbejáti učebnjfů, fteřj toffi
ní fivatému Wartinomi zpramomati fe Dali.
3 tomaryšftma tohoto zniflo poznenáfla po celém
úrancauzífit proflamené opatitoj, Marmantiet
(Mauri monasterium) řečené. A m tomto
úřrytu, wgbáleném obe mýjefhotornaryéjtmafivět
Wřeho,byl fimaty Martin žim to neprvětíjí fproftotě
a dubobě. Walá břeměná chýžťa Byla mu pa
lácem. B pobobnýh yžťácď zůftámali oftatnj
bratři; něfteří ale tmyrvolili fi bofonce geffpní zapřibyteť.© Žábnýznichnemělnižábnéhogmění:
gegich gebinau praci byla moblitba a fivaté rozs

oimání ; Fteřj mezi nimi byli mlabífí, opíjotwalitaťéfnihy.| Jřjbřafbyopufiilněfterýpřibytečeffimůg,lebafbyžffli£(polečnémoplitbě.© Wimo
to zacbomárvali fažbobenně tuhy pujt; f mečeru
gibali tofiifní fpolečně; tojna fměli gen bořjpožímati.© ObémgegidbylHrubýajprofty,
ačťoli negeben mezi nimi melmí měfce byl my
$orán a to Hognofti a rozťofi bymal žito; po
ftelj byla gim Holá země, fámen pobhlamničfau.
Smaty biffup ale přemoyfjotvalmffeďy ctnofimi
a fmatoftj. Nepraběgí rozprátněl o marnofii roz
fofij fiwětffých a zboži pozemjřeho, a fteraf mfjim

tim pofhirbatt třeba, »reme-li bez přeřášťy Rrifta
ána nájlebomati.Rozprámfy gebobormaly toždy
bůftogné a mážné, a Horlimofti plně, a fbvá
pjíma fivatá myflábal, zbálo fe, žeDub maubrofii
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a uměnj uúfly gebo mlumj, (Beho myjl byla
vždy f nebejům uplata; or fam paf byl téměř
pořád tuhýa gamyffleny, Gofoli činil, činil modle
T Stifoho tafé nepomlaumal, nifoho nepo=
fugotval, a byf ho 1 nemjm fDo urazil, on feprotoneborijil,© Rervivělhotafénifoof(němi=
mého aneb mrzutého, neboť Dyl flále nab injru
mefelým, 3 gebo věj zářil pofliD nebefřo, a Dujfe

Boo byla nepřeberná ftubna bázně Božj, a láftya flitomanj, Ghudj měli na něm otec neplajfarměg=
fijho, foicly paf oýrance neyhorlivěgijjho. WBffabe,
fam foli přifjel, naftupotval na to, aby foftelomwé
byli flujině ctění a ozdobení, a tafé fam ge měl

1 nepivětyjí uctivofti, a nifdy 1Džadný nervefjel leť8bazuja8třefenjm,| SeDenfrátevtázatgia,
proč fe toltf diwěge, fDy$ Do fofiela meházi, od
poměběl: „Nemámsli je Bati a třájti, pomyfljm-li,

že před nepnyšíji noeiebnvjřj, před Bohem a před
janbecm bym Aogim?“ Ad zdali paf nám měby
živě na myfhi floma pjimí fanau, fteraž Dj:
„Baf Hrozně geň toto míňo! tenjť tu iného
nediné Dům Boži a brana nebejfa“ (I. Mogš,
28, 17.). „Jta Dům tmůu přijinfjí Ivatofi, $Go=

pobíne, na tvěčné čajn“ (Žalm 92, 9.).
Swaty bifftp Wřart:n měl, gafž řečeno, pos

tvády myjl F Bohr obrácenau, gafý potom Dio,
pafli mu tafé fažDinfá měče,giž triDĚf, aneb o njš
vozpraměti fipfjel, Boha připomjnala a fiwmaté
naučenj gefho, a pafli fažoeho ofamienj tafotoěfho

použjieal f poučomaní tě, fteřji 8 nimi byli.
Gedenfráte £. p. uzřeto omei nebátvno ofiřihanau

ŠimotySreatfd. V. 21
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řef[: „SOmce tato mpplnila gebno přifazaní jiva=
tého Šinangelium; mělať Domaplajitě. a geben
z nic bala tomu, fterý žádného neměl. To
tafé nám činiti aefi 4 — Ginby potfam žebráfa
nuzně fforo gen z polomice oběneho, řefl: „Wizte
Abama z ráge tophnančho! izugmež teby fla=
reho Abama, fterčhož tento čloměf přebftatouge
a oběgmež fe o nomehol“ A gedenfráte přijjelfpotofu,Fdeptáciporybaůtapali.| „WBigte“
pratvtl, „tu nepřátely nafjeho fpafení; tanjf fe
mwzáloze, aby bufje nafje udmátiti a zmařiti
mohli“

Aěfoli jivatý Martin melmi tióého buda
byl a trpělivý příliš, proto přebce nifby bů=
ftognofti fieč ani toho nepmenfijho nezabal: ano
fopž toho potřeba fázala, bomebl t u pánů a
fnjžat oterořené miuriti, ano 1 bez obalu gin
pratodu poměběti. A gebnaleo=li fe o blaho bliž
ního, tu byl on mmždypobotomé, tefjade těfje,
radě, pomahage, a orobuge za tp, 0 gegidi
bobro filo, nebbage při tom žábnýh obtjij a
žádných přeťažef a žádný obětj. Tomu na

Důťaz ttůgtež najlebugjej ubalofti. Ofolo r. 383.
mzniflo tve Spanělífu notmě a mrařé faejřflivj,

gebož půtvobem pafýfi risefiian byl. £$ Diva
Piffupomé Dali je muži offemetnému firejti, Gify
Sthaciuš Giffup, m Odjobona, 8 něfterými ginými
ubal Hrigcillianifly, taf fe blubaři ti nazytrali,ejjaříWariminori.| SmatyMartinmefifalten
fráte prámě m ©€reviru, aby za něřteré zagaté
u ejjaře Marimina profil. Ufjlyfjem tu, vč fe



©m. Martin, diifup. 453

gebná, Domlutvil S$thaciomi, aby od žaloby upus
mil, gelifož cela ta žálešitojí fautu ejrfemonímu
náleži. Ale mzbor fflefhetnému namafhánj, Do
medii to protimnjeí Prišcillianiftů, že něfteři
3 bludařů těbto fimrtj potreftání, Druzj paf
těžce pronájíebowání byli, Ot té Doby nechtěl
jvaty Siffup Turonenffy žádného jpolečenfitoj toje
8 Sthaciem a 8 gebo přitoršenci mjti, Což tito
taf těžce nejli, že fi u cjfaře ztjanojf meli, šenebudes:Wartin8.mmífrolečenfim]| mjti,
tojřecfa mážnojf a poctiovit gegid zničena buDe,
Gjiař Dal fi fmatého Martina zamolati a profil
a Hrozil, aby geg 8 Sthaciem jmjřil, ale jivatý
Wartin tal na jiwém peroně, že 8 mužem, fterhpůňognojt| biffupffau| frmojpoffrmnil,nemůže
fpolečenfiroj cirferoního mjti, Dufubby fe nefal.
u objaubdilcjjař zagaté, za fterež Martin oro
Dormati přijjel, hrdla. ©Stž byla noe, fDpž je to
jivatému ziměftotvalo. 3 nemefffage běžel Do pas
Iacu a Wjbil ejjaři, že odmolásli ortel jmrti, a
nevásli bludařů mje pronáflebomati zbraní jivět
ffau, že obDnomj 8 Jsthaciem a 8 ojtatnjmi geho
přáteli a ftaupenci fpolečenfhoj cjrferonj. Go
žaDal, ftalo fe i hned. Tomuto ejjaři, genž za
mraždím; řádného pána firého Šraciana, jám na
trůn cjiařítý fe pojabil, royptyfal vaty biffup ne=
obroženěč. nejprameDlnoff a Gezprami, gehož fe
byl tim Dočinil, Ale Warimin jmál je tomu,
rofiaf nemýmlinoná bázeň a uctimoff £ fivatémufarateli| opanomalafrdeemfjeď| přitomnýd,
Oftatně měl i Warimin jmatého Giffupa u me=

21%
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Nifé twážnofit a mnohau bobrau tvěe Dylby pros
trebř, by je gebině gebo rabau byl zpratvotval,

ofub fiatý Wartin m Tremiru fe sbráomal,
Byrmal čaflym Hoftem ejfařomym. Obzmláfitě bo
ale ejfařotona fobě mážila, a raf melifau f němu
uetirojí měla, že fbyž u nj boftem Dýti měl,
fama gidla pro něho ftrogila, a jama gafo pána
noho geg obfluhomala.

Sotma fe Dá uměřiti, že Dy tento a ta
fomy Biffup též nepřátely měl a utrhače, a přede
tomu taf bylo, Rab gině otal fe f němu
nepřátelfín geben z fněži, aménem Brufcius.

Zen Brufeiuš byl, foyž Do fláfitera přifjel, mlá
Denec twelmi nábožný, ale po něfterém čaje ftal

je nab miru Iehfomyfiným a proftopáfinom, taf
še 6eg jivatý biffup napomjnati, a aby fe fo
necně za8 f Bohu obrátil, Domlaitvatt mu muftí.
jm rozhorlený mlabjť. počal jměmu otecfcmu
rádci přebimné fpilati a ginn gefitě proti němu
popauzel, a Dito, že fe Do ného nedal.

Partin nejí toffecfa ta Dezprátoj trpělivě,
zacházel 8 mlabjfem *toelmi upřímně, modlil je
2a něho, ano i gině Dobre ffutfy za něho fo
nal, baufage, že fonečně milofť Boží f němuzatojtá.© MezitimFlejalBrifciu8pořádtvjce,
taf že i oftatnj bratři těžce geg nejli a fivatého
Martina žádali, aby geg potrefiam propuftil.
Ten ale obpoměběl, řfa: „Arijiná Ban trpěl
mezi učebnify fivymi tařé zrádce Sibáffe, a gá
by neměl Wrifcia tee (polečnofti nafij trpěti ?
WBiztež tebp: že týž Drifciuš mým náftuptem



Sm. Martin, biffup. 485

oBiffupfiojbubde,“| TétooDporvěbipobimilife
rofjicfnt, a nifdo tomu toéřiti nechtěl, žeby Drtf
aus foy biffupem byti mohl; a Brifeiu$ fe jám
tomu jmál. M mffaf čas ufázal, že jmaty bíffupdobřeprorofomal.| Brifcindmefjelnáhle10febe,
a taf bofonaly a fivaty život mebl, že po fmrti
„matého Martina ffutečně uetolifo geho náftup=
cem fe ftal, nýbrž tafé oD cjrfive za fivatého
uznán gejt — „OSaf tmelifé geft milofrbenfhvj

Bentě, a Witománj nab těmi, fteřjž fe obracugí
f němu“ (Sir. 17, 28.). „Aepohrdey člomwěfem
obrvracegicjm je oD hřidu, antž mu roptyfeh.

ony že tofjicťnílibé m treflánj gime“ (Sir,9, 6.).
Dalefo hůře než libé něfteřj pronáflebotvali

úvateho Martina zlj Dudotvě pefelnj, Hledjcedeg
oflamati a Storhnauti; a mffjař mwffelifyautof
gegich rozbil fe na neoblomné tjře a pofořeWužebnjíaBožiho.| Sebenfráteofázalfemu
arcilhář u melifé flatvě. Jaudo geho lefflo fe zdřj
nadotoau, a čelo fryla foruna brahými famený
Wvoftně ozdobená. A pratvil F jiwatému, genž
mlčfy na zgetoenj fe Djival: „WMartine, ná gfem

Rriftud, a přidásm. abyd je ti zpetmif,4 "ale
jivatý Jartin ojmjeeny Dudem fivatým poznal
ofamšitě pyfiného Duda peřelného, i obpotvěpěl:
„Můg Kriftuš Ježiš neřefí, že přigde to tafomé
flámě, tm gafotvé ty tutu ftogiš, nýbrž taf,. gaf

ufřižotván byl a z mrtvo mflal.“ A ble, apaťobpmzmizelapefelnápřifjera.© Ginbyzaš
roytyfal mu fatan, že tmelmi fnabno PHřifinjfo
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přigjmá, trorbě při tom, že odpujitění břjdhů ne

bogdau, fteřjj po fřtu fmatém nepratvofimi fe
byli pofáleli, Ale fimaty Dijfap oDporvěděl, řfa :
„Bá fe m milofjt Boj] tolif Důměřugi, že za to
mám, že bys i ty gj fe ftal aučafiným, foybys
nade břiďhy fmými ljtojí cjtil, a lidem fifobditi
přeftal.“

Za dobrota, fteraž fe me toije ffutejd
gebo gemila, vřemohla fonetně faždau záfif, a
nebylo fnab, fboiby fivatého bijfupa oD jrDce
nemiloval, zroláfitě paf byl miláčfem vyd
učebnjfů ; ti byli mu oddání 8 tělem © 8 Dujij,
neboť gim byl mjee než otec a matfa. Slau
šuf tu gim při ftole 8 nevhinbijj poforau, aby
gm přiflad dal, flaral je o gegiů nepmenji

potřeby, ináffel 8 neprvětijí laffatvofij gegi ne=
patrné poflejřy, a ubljšil-li mu foy z niý ftery,
nebylo mu třeba fe báti v milojí a přijzeň mí
rou; neboť geho tidoff a fmilománj bylo ne
tvýmluroné. ©Gmár, rozepře a nelaffamoff byly
mu odporně co fmrf; on byl muž pofoge, a
pofog těl tozbubiti frdejm tmfjeho Itdu.

Siž byl fvaty Dartin ojmbejátého ivěfu
Dožil- i cítil, je pojel fmeti, po njž tolif taužil,

balef: není. S švěftorval to bratřjm fopm, ýDoba pojlednj přidají. Zu fe mu Doneflo,
mezi DuĎoroními fary, řečené RanDe, paféfi ne.Dorozuměnítezniffo.© StařečefDoprormáženně=
fterýmm z bratři, roydal je bez mefifánj na mifto,
8 fterého angel mjru poodjtaupil. A mffaf zrus
flený pořog natorátil je ofamšitě, a ftařečefťbrffup
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$yftal je giž na zpátef, an náhle přemeliťá (las
bota geg opanomala. £$ fimolam bratry, zivě
ftotoal gim, je umře. 5 Dalí fe tffiďní bo
plače, a gafo gebněmi úfly řefli: „SOtče, proč
náš obaujitis? a fomu fivěřjá zarmaucené fpnyp
jmé ? (GSphledramf mlci mpaDrtan 1 fiádo time,

a foož ufomá ge zubů genid, fDYS paftýře
u ní nebude? MWimefotofjem, je oufje tma
taužj po Rriftu. M mfjaf odměna tmá tebe nes
mine, byť t trou fe poodložila, neumenfij fe
aj- *Bobleň na potřebu naffi a neopaufitěg náš

m nebezpeči.“ Saffamy otec Wartin ujlofjeto
jrbečná florma vyb učednífů, Dal fe těž Do

pláče a pozvTedna zrafů £ nebejm, gal je mo=
blití: „Bane, gjemsli lidu ttvému gefitěpotřeben,

práce je nefirjtim; budiž můle tá. Vlezitjm
přibproalo nemoci obe Dne fe Dni; jimaty Martin
ale neuftál mobliti fe leže na zemi popelem pofppanč,aoděntorauchofagicné.| Behoučebd=
nei $těli pod něho trodu jlámy Dáti, aby taf

tiordě něležel. X řefl f nim: „Střejfanu nená=
leží žádné giné lože fmytelné, nej země popelem

zajypaná. A Dalsli giem vám, pnáčfore mogi,
gino přiflav, než přjflaD fagjtnojti, dybil gfem.“

A opět projilt ho učednjet, aby neuftále na znať
neležel, nybri trobu na ftranu feobrátil ; ftevýš
odpověděl: „WBratřjnete mne, af raběgí po
nebi je ohližim než po zemi, aby duď můg,
genž giž na ceftě £ Bohu geft, ode pramé cefty£němujeneudylil.“© TeĎuzřelpvfuffitele,
fteryš poznomu autof na něho učiniti těl.
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5 mece £ němu Důměrně: „Go tu ftogiš, frtme
šlgnimá obludo, co tu Hlebdá? Bjdný tiwore, na
mne ničeho nejflebáš, co by tmého bylo. Sůno
Ubrahamormo geftpřipratveno přigjtimme.“ Těmito
jlomy toypufiil čiflan Duffijia, Dne11. liffopaburofu400.| Kteřípřigebojimrtipřítomníbyli,
uzřeli tvář geho i celé tělo fifrojti fe zářj nes
Deffau; ubomé geho zůftali zněfej a prušní gafo
úbotmé žimauc. Rářef moficbo lidu, foyž fe
O geho umrtj Dorměděl, byl přenáramný, aletrabojíTurnčanů| nebylamenjfj,fbyžtělejní
pozújtatfomé m Pánu zejnuícho bo měfta fe přiwezliatamfetafépoomali.| SiwatyWrif
tiu, o němž fivaty předpomvjbal, že gebo ná
ftupcem upe, Dal geg ryztoebnauti a pěfny nás
brobef m fofiele fivatého Stěpána mu ubělati.
Smaty Ferpetuns paf, Dal před $rob jimatého
Martina, fbyž námal lidu f němu tžby mětffjamětfjibyl,melifyfoftelroyflatvěti.© Smatý
Martin myobrazuge je obyčezně na foni tmhátnu
vytjřjíem, an mečem plájjí Hvůg Děli,

Rozgjmáuj

Žitvot jimatého Wartina geft moelifá fniha,
me fteréž čtauce mnohým mýborným ctnoftem fe
učime. A toffaf negen žítot fmateho Wřartina
aneb oftatníh fivatný, nýbrž i fažbinfcho gincho
čloměfa život máže ti, Fafmjfí Dufje, taforoau
fnibau byti, z freréž fe moborným praminlům
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jiwota učiti můžeš. Nenjť zagifté žádný čloměf
taf aly, aby něco dobrého Do febe neměl, a opaf
žádny čloroěf nenj taf fpramedlitvy, aby fedm=

fráte Denně nefleji. GleĎ teby, fřeffanffa bufje,
bleň pilně na ffutfo bližních fivyc bratrů, a

fbež uzřjš co Dobrého a $malitebněho, fonep a
nájledug, a fbe Dubeč miběti něto zlého a fáry
fodného, toho fe marug. „Gfyby a poťlejřy,
gež na ginýW fpatřugeš, puštež tobě, gafá jmatý
Sgnac Lojola pjfje, zrcadlem, me fteréi nahlebage,
uzčjš, gafau obyzdnojí ze jebe fložiti máš.“ $le
Iefárnjcí připramugi t 4 gebu myborných [čfů,
proč byýom nemohli tafé mý poflejů ninýd
obrátiti £ zahogenj mlaftnjch fřehfofij? A ifjaf
obratime=li pozornojí fivau Do jebe a na obco
wánj five, tu po hřídu (hledáme, že žítvot bratři
nafjih nebymá ani učitelem etnofti, ani zrcadlem,

tvefterémi bychomtiděli jorny a nebofonalofi
bufie five, pichěobložiti máme! Prjflabomé ctnofti
obypčegně fe náš aní netfnau, na neproyš že ge
pomáljme, ale nájlebomati gi$, a fonati, co

gime miběli dmalitebného a Dobu milého, ad
f tomu nemjrváme ani fby, ant ©buti! U fDp
bydom gen fami tolifo uti neměli, ale my
gefitě ginyh zrazugem, bofonalým fřejfanům fiva=
taufifů, přemrjitěnců, zpozbdilců, zatměleů, pos
frytců, a Bůh tj, fteraf ginaf fpjlagice, tofjeďy
Dobrě ffutfo gegic) Byzdjce, Dobry anmyjl to po=
Dezřenj, tofjeďo gebnánj paf 1mpojmě umáděgjce,
ano i tvffemu tomu přefášenjce. Ja to ale drvá=
jme [afotu bohačů a rozmařiloji proftopáfinffů,

*
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Plahoflarmjme newěru nebofpělých učenců a Hr
boff rozumu libfřého, genž čloměfa Bofem činj,
libugem fi žimot dlipnjfů a zhoralců, tvyná=
íme marnofí a nádheru marnitoců, ojpravebl
ňugeme Ii$htmiu,pobimob a nejpratveblnojí jobců,
a netojm aby nepramoff byla, ftera by u náš
nenalezla omluroy, obliby a nájleboonjťů. U
utečněslí fy gebnání bližního nefehimálime,pros
tože přjliš banebné a fřiflamě aeft, tu i Óneb
famolibě na febe Hlebjme, a gafobyom netvjm
gaf bofonali byli, gafo onen šarizeně f jobě
Dime: „Djťfy Bohu, že negjem gafo onen publiťfán.“© Tjmtozpůjobemflármafenámžítvot
Dližních nifoli učitelem etnofli a zrcatlem fpra
tveblnofli, než přjčinau měčnéhozatracenj. O náš
o tmfjeď, taftoslí gebnáme, plati Hrůzonofná
floma prorofa Sfaiáfje, genž bj: „Běba, fteřj
řiťáte zlému Dobré, a bobrému zlé, flabauce tmu
3a jivětiv, a jimětlo za tmu, poflábagjce hořťéza
Habdřéa fladřé za hořťé. Běba, Fteřjš afle maubřj
rv vějh fivýd, a fami přeb febau opatrní. Běba,
fteřjš mocní afte f pítj tovjna, a muži filní £ jmj
fenj opilíhvj, fteřjž ojprarmeblňugete bezbožného
pro bary, a jprameblnojt (prameblimého obní
máte ob něho. *Protož, gafo gaznf ohně zšírá
frnifitě, a Bhorfojf plamene fpaluge, taf fořen
gegib gafo pýř Bude, a plod gegiů aafo pra

tozegbe; nebo zamorhli zafon Gofpobina záftupů,
a řečí Srmatého ifraelffieho rauhali fe“ (5,
20—24.).
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„Brotož Blešte, abyfte i my pobobní nes
byli učinění Wntfům ciajm, a abyfte fe nebáli,
a ftraý aby vaš negal z niý“ (Bar. 6, 4).

„Bratři za přiflab zlého flončenj, práce a
trpělimofti tmezměte ji prorofy, fteři mlutmili tve
gménu PBaně“ (J$ať. 5, 10.).

„Přiflabem naučil gfem fe fazni“ (fn. přífl.
24, 32.).

„Byblébní, a učiň podlé způjobu“ (II.
Wogi, 25, 40.).

„Stenmilegfij, nenájlebugí zlého, ale co bo
brého geft“ (TIL San 11.).

Woblitba.

Jauč nad, o Bože a Bane neplaffaměgiji,
hoatě tvůli five, a Deny, af mje a tojce ob zlého
uftupugice, což bobrého a fivatého geft, fonáme,
a tať tobě fe Ijbjee žikvota tvěčného bobny feflaneme.SfrzeRriflaPánanafjeho.© Amen.

Oneffnibo bne fměti fe též fmátel: 8 Rotyreum me Šrofti
fmatého Denny, mogafa egoptitého, Eterýš mibam fe flaton mogens(řébo,promirnflatbyl.2Rarmenněfmatýhmniebnílů:© IBG«
[encia, Beliciana a WBiftorina; m Mefopotamit fmatého Anfenobora,
mučebnífa ; m Zufbunu fatého Berana, biffupa ; w flafiteře Kripta
šerrata, fmatého Bartolomége, opata ; m fragině Samn itfřé fmatého
Penny, pauftemnifaa m. g. malý.
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12.

Šítot fvwatébo Mřartina, papeže a
nučeĎnjťa.

Bapežomě byli, ob jmateho "Petra bočina=
gice, porviby ftrážcí rojry fimatt Rriftorvy. Koyby
nebylo Geblitvofti papežů, byla bp míra fatoliďá
giž Dárono tafé ro najjí zemích zanifla, gafožtebylo,Bohužel!natvýchoděftalo.| Wlepape
žormé bágili rojry (maté až Do frme 8 fmjtěznau
tvytrmaloftj; a roje než třicet papežů umřelo
mrtj mučebniau. R nim náleži těž ftvatý
Wartin.

Sraty Martin je narodil m Tobi w To
ffánffu, a pro maudroft a Gohabognoff byl u
tofjeho Dudomenjtva Iímiřého na flomo tozaty.
SDož gefité gabnem byl, poflal geg papež Theo
Dor Do Ronftantinopole, aby facjříhoj Wřonothe
letůvo“), fteréž tenfráte ejrfivi tmelice fifobilo,
uDujil. Rbyž papež Thcobor umřel, ftal fe rofu649.fivatnMartingehonáftupeem.© Bympo
fivěcen a forunormán, jmolal 6iffupy bo Ajma,
fteří o notvém faciříhoj fivé zdání Dáti měli.
Sefflo fe gié 105. Mezi tim Dali fe faciřomé,
gafo porvždy to činjmagi, pob obranu fiatu a

*) Tito facfřomé učili, še m Sriftu Seljífi gen gebna tmule geft
a gebno toliťo půfobení a to Bojfté. Zjm blubent pobrmras
cuge fe tovfaupení Čloměčeníta.
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cijaře Ronftance, fteryž je gid ugato, nepprivé
gim fu projpěbu „tvyznánj Wjry,“ omffem ge
Dem facjřífom nafroaffené ropdal, paf ale nomým
nařjzením toffeďfo gebnání o gedné neb o Dmau
můlíh m Kriftu Sežijii zafazotmal, gafo by fe
jlomo Božj Dalo mážati, a gafo by je míčením
pramda na lež a lež na pramdu přebělati Dala.
Lo foyž fe Donejlo f ufjim Diffupům m Stjmě

rofugiclů, pronejli je mimo ginc, řfauce: „Bůh
přifázal nám, abychom zlého fe marorvali, Dobré
paf fonali; nifoli ale, abyhom i zlč i Dobré
zamrhomali ... Ielyet nám t Plndu i pratodyjeobdřjei.“© Kufonciiněmománjbylacjrfemní
flatba topřécha na tojjeďy půmoby a hlamy toho
raubamcho facjříhoj, a flatbau bylo t tém pos
Hroženo, fteřji by uařjzenj cjjařomo jem fe tá=
bnaucj, zahomámali. Rletbu vobepjal papež ná
Webugjejmi jlomy: „Ga Martin z milofti Božj

imafe fatolicfé apojjtolfře cirfime bifftp pobdepjal
gjem co faubdcenález irjru jmatan zttovzugjej a

ovjuzugicí faejřfře bffupy 1 8 fnihami gegidibezbožnánařjzení.“© Botě Dal,cofebylo
ufneflo, mffem cjrfojm obláfiti a aby fe mffe
pilně zadhomámalo, přifazal.

A mfjaf jnění nebyl gcfjtě u fonce, a gižftaloje,čehojejimatýotecobamal.© Konftanc
nebbage Hlaju blamy círfive, umjnil fi, že fimau
pomebe, ftůg co ftůg. <3 pojlal fomornifa Olympia
bo SStalie 8 tim přjfazem, aby papeže gatv, Do
Ronftantinopole Doftamil. Olompiu8 přigda, jnažil
je neyprié mezi Diffuby gafěfi rozfofnictej způ
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fobiti, a to fbyž fe mu nezdařilo, přemyjilel,
fteraf by fe papeže zmoentl. Ale twefiferen [ib
fiřežil beblitvě mílowaného pafipře, a Dnem i noci
ftál u mffeďh Drveřj a m$ýobů na firáži, a fdy
folio tobffel u meřegnoff, promázeli geg nejěj=

finí záftupomé, Botorví nájili náfilim obraziti.
JBiba tebp Olympiuě, že zaetoně cile nes

bogbe, tzal autočifitě £ neflhehané neprarofi.
Bob raufifau nábožnofti teffel bo Rima, aby
o něgafé flavnofti z rufy papežotvy melebnau
fwátoft přigal. ©Semu po bofu ftál zbrognoě.
omu přifázal, aby papeže, až mu bube me
Iebnau ftvátoft pobámati, proflal, což fe i fnabno
balo prorvefli, protože papež po foftele obě,
fažbému ua tomž mjftě, fdež Dol, jivátoff po

bámal. Ale zbrognoš byl, gafož pozděgi př
jabau zttordil, ofamiitě flepotau poražen, taf že
ničehož z toho jmatého obřabu nemíběl. 3 to
$oto ofamžiteho oflebení zbrognofjoma faubil
Olymptuš, že rufa Božj papeže ftřejj, a wwrfhna
fe fipatému otci f nofhaum, vyznal minu fimau,
fmjřil fe 8 njm a potvěběl mu tafé mffe, co
cifař obmyfilel. Ma to opuftil Rim a táhl
8 mogffem bo Sicilie.. 3be ale byl ob Sata
tenů poražen, a brzp na to umřel.

Smaty Martin zafiámal bo tě ubalofti gafo
přeb tjm potinnofti fiméhotoyjofého potvolánj
tměrně a Borlitně; moblil fe mnoho a tmraucné,
těffil zarmauceny$ý, pomáhal $ubym, přigímal
cizince, flaral fe o ozbobu foftelů, gebnal tvffabe
pofog, a přebe tofijm Dběl. aby pramá tojra
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tofjeho porufienj je uomala ; floroem, on činil
toffe, co mobl F fiámě Božj, a nehledal, co by
gemu užitečno bylo, ale co mnohým, aby fpas
ent byli.

Gjfař, ftery gapomenautt nedtěl, že mu
papež bránj u tměced tojry fe tyfagicih záfony
tmybámati, a že proto tafé nálezy gebo podobné
gatratuge, ufmyflil fi, še fimatého otce, Děg fe
to Děg, pro tvelezrádu odjaudj a potreflá. 3 po=
Waf, foyž Olpmpiuš nic neztojtězil, LheoboraRafliopadoStaliezacijařířeho© mjftowlábce
8 tjm zřegným přifázanjím, aby papeže Martina
gal, a firze fanomnjfa Bellura Do Konftantino=
pole Dodal. Kalfliopaš protvázen tlupau tmogáťů
přijel Dne 15. černa, — byla prámě neběle
— Do Rjma. On těl papeže téhož gejitě dne
giti; Ddorměděmfe ale, že geft m foflele, a že
melfé množftoj libj na flužbáď Božih, počfal

až Do ponbělfa. Loho bn mgfázal (matému
otet, že fe Doměděl, že m paláci papežomě zbraně
ufryty gfau. Tomu zlolagicnému utrhání tme=
lice je papež podimil, a dal Ralliopomi řjci, aby
palác proflédal, a fivým přiťázal, aby pojlygebotvffadeprotvedli.© Kdyžježádnázbraňnes
nalezla, řeťí papež: „Wizte, taf 8 námi pořát
nafládagj. obtviňugice náš a utrhagice nám.“

JRartin nepotvažuge fe tojee za Dezpečna
Impaláci fivém, uteřl fe še tofjím dbuomenfhoembofoftelafivatéhoSanamLateraně.© Byltě
paf giž po ojm měficů na fudé Iamánj tvelice
nemocen. 5 dal fi lože fimé neb u oltáře
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ubelat. A tofjaf nebyl tu gefitě bínauho, an
Rafliopaš 8 mogffem je přihnal, Divéře u foftela
toppáčtí, a ua bufomenfttvo papeje obflopimfij
útof učinil, rogfaz cjjařífy při tom uřazuge,
move) fterčhož fe papež za nehodna papcšířť Dů
ffognoftt prohlaffuje, a Duomenfhou přiťazuge,abyginčhopapežezmolili.| Alebuomnjozwali
fe gednomyflé proti tomu náfilj, Doflabagijce,
že ©mlaftijm životem papeže $rámti budau.
Zu pomjtal jmaty otec. fterp až pojuď ti
f podbu tomu přihljbal, na jmém loži, zafázal
Dudhomenfhou toffe najilj a mmzbdalje Dobrorvolnělorucemjftomlábce.| „SlořečeníDuĎtež,“pra
míli Duoronj gafo gedněmi ufly, „zlořečení DuňĎtežnepřáteléprarmémjry!“| Bapežjadalmj
ftomlábce, aby něfteřj z Duomnjh geg promo
Diti měli; a foyž Kalitopa8 je pronefí, že faj
dému molno 8 paptžem gjti, oblajili je t hned
něfteři 4 Diffupů, še mfjed ojudů papežomyhaučaftníDotitěaj.© WlenájledujjejnociropdalmiftowmlabceWartinaafomornjfoii© Belluromti,
ftery mimo něfolifa (Inžebnjfům a geonomu mla=
DéěmuiDufomnimu nifomu nepotolil m loĎ me
giti, ftera jimatého otee odrmezti měla. Papež
nejměl ničehož 8 jebau tozitt než oděm, ftery
prámě na těle měl, a Bliněnau píci nabobfu.
RDyž vogižděli, uzatmijraly je mfjeďy brány
Nimffe.

Belfuromi Dylo obe Drvora cjjařjícho při
fazáno, aby ceftu, co možna, probdlaužil, papeže
mficligaf týral, a tuby jilu gebo a ftatečnojí
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i trpělitvojí oblomiti fe fnažil. M plazivý ten
podlebníf brvorify, přičinil fe, co možná podlé
frutěho, ofjemetného rozfazu fe zachorvati, Sforo
po čtyry měfjce mozil ubohého papeže, fterý na
tibé lámání i na čermenfu těžce nemocen Byl,
po moři, gebnaf tu, gebnaf onde přifiámage ;
a tvfjaf ubohému papeží nifop nepopřal, abynazemitoyftaupil.| Ufelib,Fdefolipřiflál,hr
nul fe záftupně firatému otci uctu fivau a pos
flomí učímt, a roňjm, co by potřebormaí, fupomoctmupříjpěti,© OBřaffuromjIvogjnormé
fazbého přidozího urputně odbyli, a pobramffe
jim. pomůcef pro papeže, jami pid tobě porte
dbali, ubofhého papeže aen Šrubau framau ob=
bymagjce. Konečně, fforo po půldruholetém pos
tlaufánj fe od břehu fu ÚDřehu,přijtali m Ron
ftantinopoli. Čo bolů a co firaftj m tonito
měftě fimatý papež mytrpětí mufil, jotima lze
wypfati. Gafo Krifiu Sežifii, Banu a miftru
geho, bylo tafé gemu tnájieti potupu a bolefiipřerozličné.© RDyžlodipřiftála,položiliztrýzně
ného papeže na pobřeží ua bjbnau Hauni, taf
že furormá luza pojměd z něho měla. AKmes
čeru urorhli geg bo temného a tmibfeho žaláře,
wo fterémi po 93 Dnj úpěti mujil, 8 nifým mlu=
míti nemoha. Strafhi, giž me vězení tom
zafufil, popifune naflebugicim způjobem. „©
tomu fedm a čtyrydcet Duj, co mí £ umýt ani
fiubené ani teplé mody uedali, OD zimy gjem
cely zfřehly a na uepimyš finby, Uplatvice, 2cž
mne po celé ceftě mořj. nedá mi ždDučho ods
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behu. Tilo mě geft zeela zdrcené, a nemožno
mi na nohau fe ubdržetí. U byf mně © pofrmu
Dali, nebude flatou mémo přiměřený, a tvfje, co

m foli bagj, bnujj je mi a protitvj. Baf
baufám, že Bůh, fterý tvffecfo mj, a ftery nine
brzo z tohoto frvěta potvolá, protironjfům mym
řagicj myflt popřege.“

Bo tře mějjejh poftamili fonecně neh=
ronšftiho paftpře cjrfve před jenát, aby geg odfaudili.| Wčfolitafmelicebylflab,žehotam
bonefii ujeli, žábal nicmčně ejjařífy pofladnif,
fterý fenatu předjedal, nrputně, aby rvflal a ftál.
Ghořec upofleýl ufrutnjfa, a podepřen broěma
šolpnéři poroznejí fe, a fial gaf gen mof[; ale
£ zádnému utrhanj a f žadné žalobě aní jlotvem

neobporojDage * fopj paf geg fřimymi fivědřy
$ tvelezrády vviniti počali, tu pro liD při

tomný tař rázně fe bágil, že žalobujcí umífnautimujeli.| Kdyžpafnatoporujjenýmfimědfům
fázali, aby na maté emangelium přjjahali, tu
pogal geg jivatý bněm, i řefl Gohaprázbným
faudcům: „3apřifahám tváš me gmenu Božjm,
abyfte od iroěbřů žádné přijahy nežádali, nechť
řefnau, co dtěgi, Bez přijahy, top paf učiniti
můžete co bude libo. R čemu to, aby příjahau
bufie fivé ztráceli? Učiňte brzo, Co nade mnau
afte uzatořeli; tojf Buh, že mí tvelfé Dobrodinj
profáj ete,“

Když fe byli tjaubromé Dofti papeže natý=
rali, a frioežjznivyd zrafů na ztýraném na
váfli, Dali geg přeb palác obmefii, taf aby cjfať
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4 bpofogů firmy geg tmiběti mohl. K tomu
bimadlu pběhl je nejějílup Dam libfhva, taťě cj
jařfiti radomě byli přitomní, cjjař fám bjmal je
z ofna. yuj poftatmili papeže na gafěfi lefienj
a Dra žolbnéři pobpjrali geg. Au tal tedy
mibitelný námějtef Kriftůto na pranýři, učiněnypojme| tozčlanéi nerozdělanéIluze.MBtom
přiflaupio £ němu poflabnjí, pramil: „Mibjš
meble, fterafo tě Bůh m ruce najfje vydal“
Kapež neobporpibage mlčel. Aa pofynutj fauDeomo
olefli mu teď žoldnéři vofjecfyfjatp až na fofjili,
a t tu na ném ob hora až Dolů roztrhli, pos
mé fi z něho Dělagice.

Sovz toňiďní jmau banebnau zivěbamojf
najytili, a jiromofti jmé zaboft učinili, odevzdal
faubce ubohčho papeže přebnoftotvi měfta, tfa,
aby na fujp geg rozgrefali, a paf f [lidu je
obratě, potmzbuzomal geg, aby viditelné hlarvě
cjrfive fivaté zlořečili. Ale málo mwelmi gid
bylo, fteřj by fe tafomě nepratofti byli Dobu
filt ; tofiiďní oftatuj rozefili fe [fagjce nab nes
hodným naflábánjm 8 fnjžetem jivaté cirfive.
A moffaf jaubcomé gafo by tibofij a bůftognym
$owánjm fimatého otce gefitě tvjce byli podrá

šbéní, Dalt mu teň železa na brdlv, fpautalt ho
těžípmi řetězp, a obflopirofie geg zbroanofit po
ulici a filniejd měfžjínd geg roláčeli; fat neja
meč obnaženy, fráčel před ním. Toto nehodné
a ufrutné nafládání 8 nepoyšjjím Patvřem cjrftve
bnulo frdeem 1 neyfuroměgifiho libu, ba i fatj=
řům a pohanům bylo fo žel; zármutef a faucit
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bylo čjfli na rmáři tofieh ? gen na tváři pape=
žotě fpocjival pofog a bobDrofí,rabomaltě fe, je
pro Krifla neje pohanční, ofotvy a protimenfivj.
Soyž fonečně f faubdníci fe Doftali, firfali geg
pochopomé 3 tafotmym nájjljm na fdoby, že ně
folifráte flejmim, folena t Holeně fi relice po=
tlaufí, a famenné ftupny frroj pobarmil. 5 uorbli
geg, au řetězí fwazan byl a polonaho a zimau
afřebly, a fotiva žitov, na trordau ftolici, fteráž
mu od tě boby ložem byti měla; ano, aby bo
lefti gebo gefitě tojec zmnožili, připautali o
f gednomiu žolbunéři. Wlatfa a beera žalářníhomilofrbenfirojm© $nuty,bylyby.rádyubo=
bému papeži něgafého ulehčení způjobily, a mffaf
jtraďfem žoldnéře neovoroášily fe tofo, a teprm
foyž zprátvce měznů žoldnéře vufil, přinejly mu

peřiny a gabřjrvaly geg, gaf gen mohly. On
byl taf jejlaben, že teprm f mečeru zas mlutvitt
počal, ZeĎ mu poflal tafé řečený zprámce ně
gafoh pofrmů, tějjil ho a rozfázal mu, aby bylntějjenémypfli,žeojubgehofezmění.| Papež
baf je mu za gcho bobrau toůlt a za Dary pos
pěforoati, ale i tafé mopřjbiti, že ničehož tolif fi
nežádá, než umřjtí fmrtj mučebnifů.

(60 fmaty otec Martin me vězení Držán

byl, narofitiroil cjfař onftane nemocného Da
triarýu KonfiantinopolffčhoBamla, genž Plaronj
přičina tofieh těď běd Byl, aid faty otec
utrpěl, a tvypramormal mu, aby bo potěfjil,
toe, co fe 8 Martinzm bylo fialo.. Tento ale
fšoge u brány toěčnejí, věmorátil je VD. cjjaře
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8 brůzau a 8 Dějjenjm, a pramil hlajem Bau
fanliwmyn : „U$ gd přebjdný © Tedy i tafotpym
apůjobem mjeu břihůto mý deete doplniti a
zatracenj mě zivětfjiti2“ ta to obrátim je f cí
faři, profil co nepjnažuční, aby ptž oDufrutnofti
uftál, a to papeži, o němž tv), že žádné nes
pratvofti mitten není, Důftognoffpapešíťau to ucti
mofti měl. Ale cejjařzattorvil jmé jrbee, a ha

nebně geho nepramofit ubrfily to něm tvefiferen
cit libffojii; gediné to udělal, je odivolato ortel
pmmrti,papcše Do Gberfoneju tauricfého, oj byla
fragina nerpzdělaná, ueaurodná Ditvofá, juro=
mým lidem a fforo od jamy pohanů obydlena,
ropypotvědčí.

Jtež flatečného tobznamače mwfraginp ře
čené obmeblí, potvolili přátelům geho, natvfiti
riti geg,. WBfliďní byli fmutní a plafali, ge
Dinp papež neztratil Řvau myfl mejelau, anobrž
tějjil tojiech, co u něho byli a potěfjio gti,
rozlaučil fe.. K gebnomu z přítomný, fterý

je nifteraf potějíti nebal, pravil, obgimage ho:
„Dratře můg, mfje co je Děge, Děge je £ na

ffemu vobrému * a bez bopufitěnj Dojjho nic fe
nefiane. ěIbyá je zagifié nade ojudení nL

rabotvati, a nifoli i nařjfatt, nebof mt způjobípřehognauodměnu“| Smyjljmejelanopuftil
AákE Kriflům r. 655. Dne26. března, prátvěIm zelený čtrvrtef, fimůg žalář a tagně obtvezen

byl. YPatnáctého fvětin bofialt fe na mifourčíte,© debyljivatyotecgefitěčtyrymějjec
žiip, a to beze ivfij podpory a zcela opufitěný,
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a uflamičně $labem, nahotau a ginpmi těžfomi
utrpenjmi zápaje, protože fe ani budomenfhvo
Stimfřé, bněmu cjjařoma bogje fe, neopotážšilo,
fu pomoci mu přijpěti. a tu nedbalojí m lájce
£ opufitěným nařjfá fi fivaty otec MWgednom
z liftů fivých mwefmi tflimě, paf ale příbámá:
„Ba paf nic méně pořad fe za ně modljm, aby
gib Bůh tfjeb na přimíumu fivatého Petra
zachotati a iv pravě tojře uDdržetí ráčil, Čo
paf je mého těla Dotyče, Bůh fe o ně poflara.
Bůh geft na bljzfu, proč by měl m málo=
myfinojt a m Dogaenojt Flefati? ©Sá baujám,
že mému firafinému životu brzo fonec učiní !“
Dne 11. záři těhož rofu 633. naplnila fe mu
naběge; an Bůh bo pomolal f měčnémuob
pocinutj. Zělo gebo poomali m fapličce Ro
dičee Božj zajmwěcené,a aš půl hodiny ob (Sfer
fonu tmzdálené; pozděgi přenejli geg bo Rjma,
a dne 12. liftopabu m foftele fimatého Martina
Turonffého pochovali, pročež je památfa geho
tafé téhož 12. liftopabu jměti.

JAozg mání.

dymidělijmatéhoMartina| přetěžťomi
ftraftmi fříjčeneho, totběli gime aeg od celého
fiměta ano i oD geho Dufomenfhma obufftěného,
fteré nedármno před tjm wfjemožně ho Hágilo,
ano i život zaň polojiti hotomo bylo. U tffaf
při tom při tofjem geft on frbce pofogného a
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myjli tmejelé, taf že je tomu otofiem DiDItE mus
jime. Tážeš fe mila fřejfanífa bufje, odfuĎ ten
pofog, obdřub ta tmejelojt? šorvjm: Bylo to
odtud, že „Dobry bog bogotmal, a tojru zahomal,“
a je tvěběl, „je fjložena mu geft foruna fprameblnofii“| (Srom.IM.Tim.21.);togeft
2 frátfa, že pro Boha a m Bohu jim byl. bo
fobě toho trého tměbom geft, ten nepotřebuge
útěďby jivětjře, a nežádá ji, aby zbamen byl
utrpenj; ten netfjimá fi jicéta, aniž Co fivět=
ftčho geft, bu gebo get giž u Boha, gefito
zatjm tělo na zemí zápajj; on cjtj přitomnojf
a bljzfojť Boba a raduge je z ného, nebof
vfufil. gař libý $ojpodin těm, fteřjž Daufagi
mo něho, on cjtj, že melifč geft mnojfivj flab
fofti, fteranž $ojpobin fotmal bogiejm je geho.
A foo ofufil Boha, ten fe fivětu mice nepři
mjfj, nýbrž aa legno mjti bude mfje, co jivět
má a fond, a co f Bohu nermebe. Tafotvé

měbomí učinilo fivatému Stěpánu famenj, gtmž
famenolván byl, Habfom, učinilo jivatému Wa
tořincí přigemným ofnimy rofjí, na fterémž ho
pefli, učinilo, že jivatý Ratref apefitol ne$lubiljelečmfřjiiRánanaffeho.© Wěbomi
toto způjobilo, že apofitole te rabomalt, že hodní
učinění gfau trpěti pofantij pro gméno SSežjfje,
a že jimatj a jmětice Boi] mufy nepufrutněgij
rabojině jnájjeli, a jc utrpení gim Dylo nab

rozfoá a rabvjti [toěta. A z toho měbomi po
bobně podázelo, je jivaty pabež Martin, tmida
fe opufitěna, to málomyflnoff neuvadl, je fi



504 Vytopa?.

to utrpenjh nenarjfal. je (L jmrtj muceonicfan
umějti přál. A fbybyhom je tafé nynj Do febe
ana jebe pobjivali, co myfljte, Dubesli tafé nafje
myfl taf tvejelá m fauženjh gaťfo byla myl
froatéfo Wěartina, bude-li fe tafé nám na tmáři

pofog obrášetí, gafo na tváři fiatého Wěartina
bylo miděti? Nebymáme zamračení gafo oblať

$romonojny, foyž fe nás prát Božj bovtefl? We
reptamáme, fDyž nefitěftj na nás gbe, a nerau=
harváme je Bohu, foyi profimenfhoj aneb fřitodu
něgafau trpěrt mujjme, řjfagjte: to že ani možuno
nenj, aby byl Bůh fpramedlimý, fice by nád
nenedal tolif trpěti, a potreftal by tě, giž to
nám fřimdbu činj? Odfub ta netrpělitmojí, odfub
ten zármutef? Odtud, že máme žalubef toěemi

ětffými přejycený, a protož na Bohu Hutinenalézáme;jegjmejmětu| neobemřcli,| ale
je fimět živ mwnad, je tvjce ým náružimojtem
než Bohu flauijme, že ptíněnt vyd dtjců než
přifazanj 'Boiid poflaudame, lotvem, že heajme
žimi pro Boha, a Bůh že nčuj žito o nas.
Rrotož Iwezmauce fi ivatého Wčartina a fivaté
mfjecfo za přifiab, odemzDegte jebe a ofuby fimé
Bohu, bogugte Dobry Dog, a zachorvegte tojru,
a Bůh bube $ mámi tv jduženj, a iytrhne
váš a ojimoj míš (Jalm. 90, 15.) a Dá mám
forunu fpraroeblnofii, genž fložena gejt nám.

„AByelifa fazeň, fovi přítomna geft, nezbá
fe byti rabojiná, ale jmutná, ale potom meli
pofogné ovoce fpratveblnojit přineje tém, fteřj
ffrae ni pocmičení byli“ (31. 12, 11.),
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„©Sefiliže Ipraroeblirmj před lidmi mufy trs
pí, naběge gegiů geft plná nefmrtedlnofti.
Maličfo pofáráni byrofje, na mnoze Dobře opas

tření bubau; nebo Bůh zfujil 8 a (hledal,že gjau hodní geho“ (fn. maubr. 3,4, 5.).

„£t, fteřjž 8e fizami rozfjimagi, 8 plejaním
šitt budau“ (Balm. 125, 5.).

„Dám za to, že utrpení tohoto čaj negfau
rotoná budaucj flárně, fteraž je zgervj na náš“
(Rim. 8, 18.).

9 odlttb a,

© neymiloftiměgfi Sežijit, Sftup fe mně,
a napíň mne miloftj jmau, af nezahpne duffemá.| Wjcenežádámnežmiloflitmé,mám.li
milojí troau, dofit mám, bpw paf oftatnjh tvěci
neoboržel, fterýh přirozenojtžáda. Bofaufjin a
mnohau ftraft] ferořjn, nebudu je Báti, Fbyž še
mnau bude milojt tmá. Ona geft fila má, onaradyPpoffotne©pomoci.| Wřocněgjijgeftnade
tofjeďfo nepřátely a maubřegfjj nabe toffecďy
maubdrť. Siž neproblémey, o Sežjíji můg, nes
problémey, nýbrž přigda utrorz mne to dobrém,
a pofilu, af, co milojť tmá tm bobrotě fivé
aleho na mne urorfne, bobrormolně a trpělitvé neju.
Amen.

Životy Swatre. V. 22
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- Dneš fe taťé fměti fmátef: M Polfitě fmatýh mučebnjřů
Benebifia, Jana, Matauffe, Zfáfa a Rrijlina, paufteonjfůi; mwAfit
utrpení fratýh Aurelia a Publia biffupi; wwfragi Senonenftém
fmatého Paterna, biffupa a mučebnifa; ua břehu Šanbenffém fiv.
Cimina, biffupa a muťebnjťa ; m Amentonu fmatého Auffa, proního
téhož měfia biffupa; m Turiafonu fm. Gmiliana, fněje ; v Roh
fantinopoli fmatého Rila, opata; tamtéj fmatlho Zheobora Stu
bity; mwSonpfetu firatého Dybala, myznamače 3 řábu menfiů $ras
tři a m. g. fmatvá.

[3.

Zivot fwatibo Štaniflawa Koftfy.

SwwatyStanijlsm fe narodil Dne28. řjgna
rofu 1550. m MKoftofotměmwHrabftmj Wazotyffém.| Gehorodičové,zeftaréfflechtypoljřépo
dázegjej, byli San Rofifa a Marfeta Rrvfía.Stsniflambylgegiďnepmladfjijpn.© Wiloff
Bošj byla 8 nim od Dětiníhoj očimidně, Sotma
že rozumu nabyl, zajivětil je z cela Bohu, nep“
toyěfjjmu bobru, a 8 tělem a 8 dufij geg ti
lorpal. ©n. neměl tenfráte nic Dětiujřcho Do
tebe, bro padoletiřě netějjily ho, za to ale taf
byl flodliv, že, fdpž u geho přitemnojh něfby

loiva neflufjná fe mlurvila, že celý zbledl, aj
i Do mdloby upadl. 3 tě příčiny řjfimal flary
Rofifa, bylo-li co nejlufiného mluejno: „ře=
ffaňme, fice můg Staniflam zafe zemi polibj!“
— Kby — a fbo bude tafé nám fipdlirooff
milan etnofij, fby, ad fop DubDememy přifázaní
Boží pilni, řfaucih: „Aefázanému mlumenj
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af nezmyfagj úfla trvá, geft zagiižť to něm floroo
břihu“ (Sir. 23, 17.). „ Žádná řeč zlá ne=
mybázey z úfi mafjich“ (Gfeš, 4, 29.). „Wes
Depte je jmoDiti, porufugií Má rozimiaumání
Dobrě mramy“ (I Kor. 15, 33.).

Když Staniflam 13 let ftár byl, poflali
ho roDičomé Se ftarfiim fpnem Batolem Do Wj=
dně na fitudia, Oba Hoffttvfitupli Dofemináře pro
mlabjťy filechticfé založeného, gež ottomé z toivaryšftvaešlfjomazpramomali.— Staniflam
fračel pob rufau těd mýbvruýd miftrů ryblynifrofypoDrázeDofonatvfii.| WoblenjafituDdo=
rmanj Dylo mu neyjladjij rozfofii; geho myfjl
byla imjdy jebrána, a nagednau zalejřla fe jizaffraufienoftimnemitněmofgeho.| RDYŽ0D
moblenj pomftal. býymalo geho jrdce nebeffym
ohněm rozehřátv, a tato toraucnof fDělormala je
mefjem, fteřjš 8 ním téhož ofamženj co gednatiměli.© Seforozmlumymjmalyzapředmětge
diné Boha a měci nebeffé, a taf býmwaly frbce=
gemné, že geg fauDruhomé 8 rozťoffi pofltuali
a rmůbec pro mramnoff, čiflvtu Dufje a profto=
myfinoff melice miiormali. M mffaf nebylo mý
bornému mlávenci Dlanhého přebymánj u Se=

|uttů přano, nebof fe mufilo fiamenj, to fterémý

seěený jeminář byl £ rozfazu cjjařeWlarimiltana ILf giným aučelům obrátiti, a tudyž © jeminář
přeftal; domanci fe rozefili, a ubytomali fe po
měftě, Faibý ble libojti, a u fofo těl. atmel,
fterémuj fjlo o jobodný, iwefely a nefáraný
áuvot, byl 8 tau změnau melmi fpofogen, a tafé

22“
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t bneb přibytef to bomě gařěfhofi lutherána na
pal. Xjm tjže nejl změnu PBamlům bratr Sta
nifjlam, taf že gen 8 boleftným frbeem m nomý
přibytef mfročil. W ffutečně flal fe mu Dům
ten Domem utrpení a přemnobý firaftj, ale
tudiž i fffolau tvpělimofti a firafli. Bratr Ra
tmel totiž gfa ginoý Iehfomyfiny, milomal, gafť
řečeno život rozfofjný a Wwefelétornarpěfhvo;
Gtaniflam ale byl na proti tomu mládenec
mratenýy, bohaboagny, gebiné Bohu a fivým po
tninnoftem obbaný; rozfofje fivětfřébyly mu trpfé,
a mejelj totvaryfjomé zbálí fe mu protionjfy
etnofii. I gafy teby Dim, je geho obcománi
bylo [ehfomyfinému Barmlotmi gaťfo jůl do věj,
a gafo uftamičné fázaní. 5 zanemořelproto na
nenámiběného bratra, a co mnofem hůře, nažil
fe geg oD bohumilého obcomání oblaučiti, tvy
jmjivage je mu, ano © po nebratrífu 8 nim
nařlábage. Bilinflý, ftery oběma bratřim ob
otce za myomatele ban byl. poftatvil fe na
firanu Sarolorou, Domlaumage nábožnému mlá
benci, aby fe tojce f jmětu naflonif a žim byl
taf, fterafž urozenofjt geho tomu fáže. Ano
i mnozi oftatnj libé bámali fi na tom záležeti,
aby jivatého mládence ob. pratob a přifázanj
sBožih odivebdli, řifagice mu, gafo množ] za
naffi bnů řjfámagi: „Je tafomýymztoláfiiním
žitvobytim me fmětě nepochodí, že tafé ginj libé
Do nebe přigjti těaj, třebaš nebyli pobožnůft=
faři, še tafome moblitbáříhvj ftarým ženám fe
Hufij, nifolio ale mládenci urozenému, a co
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pobobného tlafání tojce. Ule čim tětíjí bylo
pofufjenj, fteré nábožného Staniflatva ze toffeů
ftran obflopotalo, ačím tjce bratr a fivět naň
nalehal, aby po fivětífu žito byl, tjm toraucněgi
utjfal fe £ Bohu, tjm Borlitvěgi tvarotmal fe
toffeho, což by buffi fffobiti mohlo. „Sá ofem
£ tzneffeným ivěcem zrozen,“ pratvil F těm, co
bo f fimětáctivj ponaufali, „Bůh fi mne fhoořilgebiněprofebe.“| Afbyžhobratrfměcem
láťal, co byly proti fivčbomj, řifámal mážně, ale
přívětivě: „©á budu taf živ, gaťfi Bohu libo,
af fe to bratru měmu ljbj neb nelibj.“ Wůbee
mufil fivatý Stanijlam ob fivého bratra, gafž
giž bylo řečjno, mnohbau fřůvdu zafaujjeti, a
pro nábožnojí mnohé protivenfhoj oD něho fná=
ffeti. A tmffať on nebyl nifby proto netrpělim,
a nifby Dněmito, a nifbyp na bratra nerepta[,
nybrá milomal geg z celého frbce, faužil mu
gafo něgafý čelebjn, a aby ho nehněmal, ufrý=
mal a tagil fe fivau pobožnofti a bobrymi ffutfy
ftogmi, gaf gen mofl.

5 žehnal Gefpobin upřímnau fnahu mía=
beho toyžnatvače fivau miloftj, taf je Denně
profpiteal tvěfem © ctnofimi, a přiflabem fe ftal
tofjem, gimž o Dofonalojf a o jpratmeblnoft fjlo.
Jtenefal ani gebnofhobne minauti, aby něfteraupafiteblnau| pratmobunebylutvažomal.a Dvě
aneb tří mfje fivaté nebyl flpfiel; on obil
fažbé neběle a fažbého (iwátfu 8 nevtmětfjj ffrau
fenoftj fu ftolu Ráně, a tafé iwelmi čafto a
mwelmípřjjně fe poftiimal; fpámal málo, a oby
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čegně o půÍ noci, fbpž oftatní to ttorbé fpanjbylipofhřjžení,toftámal,abyfemodlil.| KDyž
na moblitbád byl, bymal toidy taf pozoren a
taf tm myjli fhromažděn, a ffraufjeny, še na
gebnau u tvytrienj přifjed, tvář gafo feffem
ozářenau měl, a fonečně nifby neffel ani Do
ffoly ani ze fffoly aby neyjmětěgfji iivátofti ol=
tářnj poflonu neučinil, Reméně ctjimal nepo=
fforněnau Ačobičíu Boži; ajš fe cti fe Denně
růženec mobljval, (Sa8 meffferen rozvělil fi n
Divé; gebna čájť náležela firutijm, a Druhá a to
trětjij moblitbám a flužbě Bojí, nebsř „gejt po
božuvíť,“ gafž pjímo jimaté Dj: „fe tojfeum uší
tečná, magfje zafljbení noněgijjho života 1 Du
baucjho“ (1. Tim. 4, 8.). WBábec mweffferéob
cowání gefho bylo patrným dDůfazem, že geDiné
po fprameblnoftí žízní, že bečuge o wěci, fteré
8 voru gfaua jivěta fe obřjía i marnofii geho.

Dmě [ta byl taf žim, jnáfje 8 ucoblomnau
trpělůvojij fřimry tffelifé. an fila geho tělejnáfieflaatěžfanemocgegpofihla,© Stargeho
byl přetěžín, že fe mu zdálo, še poflebuj fo
binfa přijila. 3 rozttužil fe po nepjhočíčgíj
hoátofti oltiřní, ale tu nebylo, fpoby mu fitčze
zamolal ; zivlajjtě lutheránífy HofvoDař geho byl
proti tomu, a *Baivel taf byl lab, že fvifje
Tutheranotvi byl po roůit než nemocnému bratru,
a — fněze nezamolal. Tu obrátil fe nemmětjjjm
Bolen fEjčeny Štaiflam 1 opujitěnofti fivě
8 mraucuau moblitbau f ftaté panně Barboře,
o njž nedárono Byl čer, še ctitelům fvym nedá
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bez fwátofij ze fměta fegjti, a profil, aby mu
nedala bez Bána Boha umřjti. M $le, tu měl
čaju nočního tmiděnj; twiděltě jivatau pannu,
u njž pomoci Hlebal, ana Dvěma angely pro
mázena přidá a ielebnau froátoft mu přís
náfij. Wiběnj to potěfjilo ho nab míru, a tvfjaf
nemoci pořád přibýmalo: lefařotvé nebámali giž
žábně naděge, nemocný fám tufiil Brzfau fmrf,
Zu ale zgemwila fe mu frálotona nebeš, Božfřé
běfátfo ua ruce nejaucj, a naplnila bo nebeffau
útěďau. 3 roztaujila fe mu Dufje po Rriftu
Sežifji, že 8 nermýmlimnau raboftj tofo ofa
mácní čefal, fdez Spafitele (mého ua měťfy Dubemocizřin.© AleAatfaSpafiteleDalamuna
Irožuměnau, je ně ten gefitě mu nepřifjel, a

taformé milofti že lépe gefitě zajlaušiti fi mulf,
upřímnat poflufnofti, fteréž aby oftměvět, že10toraryáitou„šešifiotootoftaupitimá.| KDYŽ
widěn zmizelo, cejtil fe Starijlam auplně zDra=
wym. — „Čihle vči Gojpodinomy nad těmi,
fteřjš je bo "Bogi, a na ty, fteřjž Daufagí 10 Mis
[ojrdenfiroj geho, aby myýprofil oD jmrti Dufje

gegib“ (Balm. 32, 18.).
OD tě boby, co fe uzdramil, neměl Sta=

uijiam mětjji ftarofii, než fteraf by bo řádu tosiDarpátmaJešjffomateDoftal.| Alezprátvce
toho řádu, fteryž toe Widni jidlem byl, nedtěl
ho přigjti, Dofubby porolenj fivy$h rodičů nespřinejí.| Tubylaaletěžítrada,uebootec
o čemji tafowém ani flpňicti nedtěl. Bapešífy
robflanec, fu fterémž fe fimaty Staniflam o při



512 Giftopab.

mlumu utefi, topnafnažotval fe fice mfjemožně
záležitojí tu tvypořádati, a mffaf nabarmo, <u
uzatořel Horliroy mlabjf, poradim fe nepprivé
8 Bohem a paf 8e zpoměbnjfem fivým, že
VBjbeň tagně opufij, a Do Augaburfa fu cti
bobnému fnězi Betru Ranifiomi, fteryž tenfráte
prominciálem celého totvaryšíhva m Rěmeďu
byl, poputuge, aneb foyby potřeba bylo i Do
Aima f generálu řábu fe tybá, aby fonečně
přání fivého aučaftným fe ftal,

ed je gen gebnalo o Dobu přiležitau; atofjaftanebalanafebeblauhočefati,© Seben
fráte byl Datel 8 bratrem Staniflawem opět
melmi zle naflábal. Mirně řefl tu f němu
GStaniflaw: „WBěru, bratře, bupeš-li běle taf še
mnau naflábati. přinutjšé mne f autěfu, a paťztohoutobičůpočettopbáš,“| AfbyžBatvel
gefitě zůřitvěgí fi na to počjnal a 8 opotorše
nim řeří. aby fi flel, fam fe mu [jbj, tu aalfeSraniflatopřípratvyf autěfubělati.| Jčoc
náflebugjej ftrámil na moblitbáh. Čajně ráno
přiftaupil f pofteli bratra, ftern gefitě ležel, a
tázal fe opratobotvě, zDali ffutečně mu Dotvoluge
obegjti? UWfbyž tento opět bnětottmě ho obftrčil,
obložil oběro a oblefnum fe to ffat feblífy, mefflelDofoftelaSŠejuttířeho,© JbefInffelmíjíjina
tau, na to přigal nepjvětěgfji itvátoft, a paf
tvezma lifly obporučné ob. protinciala Rani
fiotmi a Borgiotvi (ivěbějej, 1vybal fe na ceftu
to tom petoném přebferozetj, že nervrátj fe tvjce,
aniž Bůl pautnifau obloži, nýbrž žebře hobiti
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bude, bofubž Dy něfbe m Fláfiter přigat nebyl
Boba a Strifla Bána mage m frbci, WRobičfu
Báně za oranu, ubjral fe 8 myjlj mefelau
přjmo f Augěburfu.

Sotma že Bawel z mrzutofti jmé £ fobě
přiffel, počal jimého přenáhlenj pyfati, a Dal fe
bez mefifánj za prĎagjcim bratrem, a giž bo
fforo bobonil, ano t poznatí ho mohl by nebylyočigeboDržány.© Rebomnjmagefetedy,
že by pautnif, ftery tifje před ním ffel, byl
bratr Staniflam, upuftil ob valfjjho fiihánj a
torátil fe 8 nepořjzenau, ale Štaniflam mage
frbce přeplněné útějau nebeffau, ffel pořád přeb
fe až bo Dellingen, fbež fe tenfráte prorvincidlprárvězdržomal.© Oftvjcenytentopánpobirvil
fe nemálo borlimofli urozeného mlábence, fterýž
aby to řád mohl mflaupiti 150 bobin pěfffy
fel, a aby o pomolání gebo fe přejiměbětl, těšé
šťaufice geg bobrobil, a přejtoěbčio fe, že mi
[offBožj 8 nim geft, pojlal geg bo Jima, tv tom
$laroně aumyjlu, že tam před auřlaby (mého
přibuzeníima bube Gezpečněgffi.

Ku fonci mějjce řjana tofu 1567. přibyl
fifafině bo Blaroního měfta fřejfanýhva ; a umrhbnuto
je f£ nohaum fivatého Grantifffa Borgia, genž
celému řádu byl předflamený, profil. aby geg
to totmarpšítvo přigiti váčil, což Šrantiffef na
záflad poručný liftů 8 rabofij melifau učinil.
Stěřolif Dní na to, fbyž Do nomiciatu toftaupil,
bobán mu byl lift oD otce melmi trpfý a oftrý.
2 rofjaf Staniflato nebal fe nifteraf m přebje=

aj
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tozetí fimém zmiflati; gebo bufje byla plna ne=
Befřé flabfofii, a pofog Dufje geho zfaliti ne=
mohlo nic. To gebdinčrmautilo deg, že robi
čowé geho taf gfau zajíepení, že Darům a mi
[ofij Boži ant oceniti, ba ani poznatt nedtěgí.
S pfal gim co možná uctivě a poforně, profe
zároroeň, aby nebránili poflaudati milofři Boží

boflábage při tom upřímně, gafi je na fřejfana
uj, je vaděgt neywěti protivenfimi ano
i fmrf poneje, než by f flaju Bojjmu měl býti
blubym, — „$tbo fetrmmá až Dov fouce, fpafen
bude“ (Wat. 10, 22.).

Staniflam ftal je to brzfém čaje tafměř
mzorem tvfji Dofonalorti, taf že neěgen mlabffj
Bratři, nýbrž © flarfij na učm přjflaD měli, Byl
toždy myfli mefelé, na geho fáři obrážel fe
nebeffý poflibd, a z věj geho čajlo garofenýzářilaangelýřánemimnojí,© Sehotěloa geĎo
buffe byla taf čiftá gafo lilie, a nic mu nebylo
tolif protimné gafo ři. by nervinnojíŘvau
udotal nepoffmrnénau, tryznil tělo vé tuhau
fázní a mnohými pofty, a tojiaf nifby nic mimomůlifoyĎpřebjiavenýhneučinil.© Remvětfjj
vadofti cjtil, foyž nevjmětěgíji jvátojii poflonučinitfjel.© ABtaforměDoběrozněcornalajegebo
buffe neplvraucněgfji láffau, ano negebnau bylo
miděti tvář gebo gafo nadpřirozeným ohněm
ozářenau ; a fdyž u jivatéfo přigimání byl, ne
mohlo gebo frbce bognojř milofii a fladřofli ne
befřě pogjti3 ©upabal u tvytržení myfli a flotva,
fteráž paf tu z úft fe mu linula, bymala taf
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bogemná, še fněši na ceftáh Dofonalofti nepaběbleafij,nemohlifepojlaudánjnajptiti.| Tafé
mffi fioaté býmal 8 plamennau torauenofii při
tomen, a freřjž bo taf toiděli, nebomnimalt fe
ginaf, než že angela přede trůnem Bůně fleč
ejho mibj, taf pobožný, taf uctivy bymal při
nefrmaré tě oběti. A geho lájřa £ Robičee
Božj byla taf horlimá, a gebo Důměra ro ni
taf peroní, že fpolunormicomě za to měli, že
nelze giftěgí oD nj milojti Dobott, leč fbyž Sta
niflam fbolu fe modlí a projj. AB gefho ruce
nebylo tafměř nic giného tiběti, leč růženec a
nábožně čtenj, moblitby a pjine f Robičce Božj.
Aby nepofforněnau *Rannu Důtogné proflamil,
gal fe fepiiomati ms to, cofoli ioati otcormé
a ginj nábožní ipijormatelé F gegi ctí a flmě
byli foy napiali a pověděli, a jám tafé nifby
jí ginaf nepogměnoivsl nej matfau fivau. č
Dnofo Dne ffel 8 fnézem Šmmanuelem Do foftelafwateMarieněžné.© Geftauotázalfeho
Gmmanuel, mnofosli Marii miluge? Stantflarm
obporvěběl 8 tvář] ozdřenau a flotvy neplahob=
něgfijmi : „WBibyf geft matfa má!“ Bozběni ři
fimal ten fneéz, že te flome$: „didnt geft
matfa má !“ co8 nadpozemířiho zbálo fe býti.

Smatý tento mlábenec byl pořládán zagebnu$nepfrájněgfjih| ozdobtommaryšfhivaJe
žifloma, a tffiďní fladli m něho melifau ua
věgi, ale to radě $GolpoDinomě bylo uloženo, že
uzrámo pro blaženoff měčnau, Dlauho na zemi
obrormati nemáz a on fám zřegnými flory Brařé

Č4
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umrtjjmépředpomjbal.| Sedenfrátetotiž,nes
blauho před jmrtj, bal fe 8 fnězem Smmanuelem
bo řečí o naneberzeti Sanny WMarie. Ule ne

trroalo blauho, pramil u voytržený: „Ad Otče,
gaf blažený byl to den fimatým, foyž neyblaho=
Hamenčgfji Panna m rág tocházela. Gjemf pře=
jiměbčen, že tafé oni fažboročně památfu tuto
zwláfitní flawmnoftj gafo mý pozemjifané fivětj=
magi; a Daufám, že i gá fiamnofli tě nepprtvé
pějsřtj přítomen bubdu.“

Staniflaw byl tenfráte bejátým mějjeem
o notmiciatě, a mlab a zdrárm, taf že nifdo ani
nepomyjlií, že by předpotvidání geho myplniti fe
moblo. To gebiné bylo fažbému Dimné, že fe
na měčnojí připratouge, gafobp fmrtj jimau gifi
byl. Aa jmatého Mamřince při fivatém Přigi
mání položil fi na prja lift, fternž byl toe fivé
bětinné (profinofti fivé milé matce Warii, Frá
foroně nebejřť. napjal, a tve fterémž fnažně profil,
aby o co nepbřime 5tohoto fizamého aubolj
mzala, a aby mu popřála, by rabofij nebeffych
z agegiho oflatoenj nučaften byti mohl. Tenfráte
byl zcela zdrám, a aut té neymenjjí známfy ně

gafé nemoci nebylo mmtdětt. ale ten ben gefitěneminul,agižfecjtilnemocným.| Předftameny
fazal mu, aby fe položil. MWefazege bo ne
mocnice, učinil nab poftelj fřjš, řfa při tom:
„(Be=[i to tom můle Boži, abyd 4 tohoto [oženemítalmice,ftanižfebomůliBaně!“| Když
bo maličfo na to přebftamený natofititotl, řefí
mu určitě: „že Daufá, že před nanebemzetím
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Jobičfo Raně bude pomolán a flatmnojf tu
8 toprvolenci Božimi na nebejíď jlamiti Dube.
Remoc nezbála fe nic nebezpečná 3 ano gefftě
bne 14. frpna lčfařomé nic zlťfo netuffili. Wle
neblaufo po polední minula geg myfí, a ftubenýpottoylilfeponěm.| Kdyžopět£fobčpřifjel,
žádal melebnáu ftpátojf a poflebuj pomazání, gež
% blubofé pofory na zemi leže přigal, a 8 ta
fotwau tmraucnoftj a ffraufienoftj, že toffem přj=tomnýmočifizamifezalily.© ©Gjaotázán,zbali
nicmýyfjigeboneznepořoguge,obporoěběl:© „$Ďo=torvofrdcemě,Bože,hotorvofrbecemě!“| Bo
těď profil mfjeď přítomný za obpufitěnj, paf=
by fobo z nid byl urazil, [jbal fřjž, mzbuzo=
mal m fobě žal a láffu, poraučel fe Blahofla=
roené panně a jwym patronům a — ujnultiffe
mwPánu na ufitě Sanebetozeti Bannyp WMarie
r. 1568. negja plný 18 let. Boflednj florva
ze rtů geho ropffebfiibyla fmatá gména: „Sežiš,
Waria, Sofef!“ tež na měfo ujnul, zgemila fe
mu gefitě Nobičfa Božj m Drůtvobu angelů
a pannen tpsyrpagjcjh fu přifiti flamofti na
nebefi,

Re mnohým zázrafům, fterpmiž fo Bůh
oflarvil, flabe fe atláfitě obracení fe bratra gebo
Pamla, fternž bo něfterém čaje rvelmi boha
bogny žimot rěfti počal, a fonečně rozbam trětífi
čájť fiwého zboží chudym, Do tomarpěftma Seši
forma ©mftaupil. A5 Bolfitě ctěgj jimatého Sta
niflatpa a fimatého Razimjra za patrony země.
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DBapežBenebift XIII uftanomil, aby dně 13.
[tftopadu jmátef fivatého Staniflama fe fivětil.

Rozajmán.

Srvaty Staniflam ušžitval uftamičného po
foge Duffe, fterýž Bo nifby 1 žádném proti

wenfioj, ba ant to ofamýení fmrti neopuftil, ge
ff to poflab, po fterém. zagijše tofjifní libé
taužj, a vfŤaf co £ prmvémiu pofogt přináleší
a gafom způjobem fo dofici Ize, na to neDbanjtorfifní.© Dotedymnohehopofogeušiti
decš, Dey:

1. rve myfed měcech fobř pozor, co činjš
a co mlumjš, a tojfefen fmůg aumyfl na to
obrať, abys gediné je Tj6il Bohu, a fromě Boha
abys ničeho nežádal a nefledal: neboť „fbož
oftřiba uft foy$ý a gazyfa jivého, oftřihá ob
auzfLfi Duffe jme“ (fn. přjil. 21, 23.), a froce

prarměhopofoge nenagbe, Dofudneodpočine m Bohu,
„ftervj mifofliw geft w<ffemueprarotem tým,
fterýš uzDramuge Ivfjeďy nemoci tě, fternž 10
hivobozuge oD zahypnuti jitnot tmůg, fteryž tě
forunuge mifofrbenftrojm a mnofým Hitormánjm,

ftervi a Dobrýrníivěemižádofjítroau“(Balm 102, 3—5.), 8 fterpnž get bohatihvj
a fáma, zbo návberné a fpramedlnot“ (Břjil.
8, 18.).

2. Neobjrey fe tjm, co lidé mluvi a činj
a po čem tt nie není. Kteraf paf může ten
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Dlauho pofog mjti, fterýž fe Do cizýdh zálešitofii
mjehá, fteryž ofolo jebe břjčiny £ roztržitofii
bledá, a málo aneb zřibfa fám to fobě fe (hro=máždi.© Raběgiobracugnafebejaméhooči(mé
a Imarug fe činění ginýd pojuzomati ; fo fám
na febe Geblimě pozor má, Inadnof o ginýdh
mlčis a fbo toffeho giného zanechá a febe fa
mého před očima má, jnadno nagbe pofog a
8 Bohem je 8gebnoti.

3. Aebuň pofoa twůg založen WWufted
[ioffodh, nebo budto že Dobře neb zle gebnáni

trvé tvyřládagí, neafi proto giným člowěfem; a

nebně nermrlý, fopž něfteřj o tobě alť fmyfflegia mlutoj, co nerad fiyffjš. Wěaě fám o fobě
gefitě hůře fmyffleti, a tebe za nepflabfjiho poflábati.© Donežádálidemjeljbiti,antžje
bogi atm fe ueljbiti, mnohéfo pofoge užige.

4. Obypjrey žadoftem zlom; nebo člorěf,
fteryž Dofonale fobě neumřel, to geft toffecďyftvé
břjfjně žádofti gefitě Dofti nenmrnmil, jnabně Do
pofujfenj padne, a přemožen bomá oDnepatrnýd
a ničemnýc rvěcj, 4 čehož paf zármutef nájle

Duge a nepofog buffe. proč Lo něfteřj úvatj
m Dofonalofti a to rozgjimnání nebejfodh tměej taf
balefo přirvebli, a proč byla buňje gegid tvetoffehbobádjimotatafpofogná?| rotvže
tvffecdhfvětffnd žábdofij fe fprofiiti a febe Docela
umrtiviti fe fnažili, a tuby fe mofli 8 celým
jrbeem f Bohu přitvinauti a bez přefájfy jivého
ivajenj Hleběti.

5. Wěg bobré finěbomj. Dobré hvěbonti



520 Ciftopab.

může Ivelmi mnofo fněfti, a geft melmi tvejelé
to protimenftoje : ale zlč fivědbomjgeft toždycfybogácnéanepofogné.| 3ljnemagjnifbypramé
rabofti, aniž tařé tonitřního poťoge nepocjtěpí.
nebo nenj pofoge bBezbožným,praoj Bán Bůh.
— A fbyby bneb řefíi: „Simef m pofogi, nic
zlého nepřigdbe na náš, a fbož fe opomáší nám
fiřobiti 2“ nervěř gim 3; nebo nenadále potyftane
bněm Boži, a m nic obrácení bubau (futforvé
gegid, a zfajena bubatutmyjilenj gegi.

„Bofog mnohý těm, fteřjž milugj záfon
tmůg, a gjau bez aurazu“ (3alm 118, 165.).

„Stterýž geft člowěf, genž žádá fifafiného
žitnota, a ce tvěběti Dny Dobré? Zdržug gazyf
fvůg ob zlého, a rty tmě af nemluví [flí;
uĎyl fe ob zlého a čiň Dobré, Hlebeg pofoge a
fijbep geg“ (3. 33, 13—15.).

„Renj pofoge Bezbožným, pramj $Gofpobin“
(38. 49, 22.).

„bo je fy protimil Bohu aměl pofog?“
(30b 9, 4).

m oblitba.

O Bože můg! ned, ať frbee mé, fteréž
žávoftmi gafo moře wětry je zmjtá, m tobě ob
počine. Ty8 přifázal tvětru a tmlnám a učiněnoutiffenítvelifé,© Břigětedyapřifaknepoťogi
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free mého, ať fe tafé utifjj a mygajní Dufie
má, a gá tebe, mé Dobro nepmětfji, obegmauti
mohu 8 myflj pofognau. edf fe uteče buffe
má oD webra ftvětffýdh myfflénef me ftjn peruti
tvy a tam Bezpečně odpočjimá, a pofoge po=
žjwá, gafého jwět Dáti nemůže. Sfre KriftaPananafjeho.© Amen.

Ra bneffnf ben připabá téš fmátef: MWTuronn fmatého
Brifeia, učebnjía fmatého Vlartina ; wmRarpené narození firatýh
mučebníťů ABalentina, Salutora a Wiftora; m Aguiš fm, Mitria,
mnčebnífa ; wmGáfaregi $alefiinffé utrpení fmatého Anlonjna, Ses
iny, Šermana a Gmaty, panny; m Wfricefmatýh mučebnitů 9rs
faba, Paffafia, Proba a Cmtyhiana; m Ajmě fmatého Mituláfe,
papeže; m Toletu fmatého Gugenia, Diffupa; me Šrantausffu ftw.
Šenbulfa, biffupa a m. g. fvatý.

14.

oitvot fiwatého Honmobona.

Smwmatáfatolicfá cjrfem topflamuge nám na
fmatém Gomobonowi obztvlajituj přjflad ctnofti.
Statodil fe paf m polomici XIL měfu m Kre=moně,měftěLombarbffém.| Sehootecbylzá
možný a bohabogný fupec. Aa fřtu fmatém
Dáno mu gméno Óomobonus, t. g. po čeffu
člotvěf Dobry. Robičotvé učili geg oD mlabofli
báti je Boha a zDržotvati je oD. ffelifého
břibu; tuby fe ftal Somobonus během čafu
futečně tim, což fřeftnj gméno gebo znamenalo,dobrýmčlorěfem.| Kdyžzefifoltoyňaupil,bal
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gegotectafčnafupectroj.| Jitonofftatobýmá
fpafenj Imelmi nebezpečná; ale Somobonuš po
brobil fe nic měně rvůli oteomě, gfa přejiměběen,
že čloročfu (i při této žironofi možno, auzťau
ceftau f životu Fráčeti, má-li gen Boha ufla=
micně na myfli, a másli geho fivatau můli za
pramiblo myfilení a gebnání. A to bylo ffu
tečně u fimatého Gomobona, genž byl mládenec
mravný, ffromný, přívětivý a laffmvy, Neopo=
minultě nifby, než po fvěm obchoděfjel, rorauciě
fe pomobliti a na wnfji jivaté myl, jrbce, ano
febe tojjeho VPánuBohu poručiti. S řifmval: že

nepprimé Hlebarí inuffme fráloroftwj Bržj, a že
požehnání a fffaftný zdar mafjiů vodnifů gediné
00 Bofja závijj. Srocdomitě tafe na to hleděl, aby
rze něho nifdo ant při faupt ant při probagi
nepřijel £ nigafému afrácenj. 3 tě příčiny nifby
iboší jivé nepředražomval, nýbrž zač ge dáti mohl,
šfrátfa a bcz mnoho floo poměděl, a nežby
je něgafé nejprameDlnofti dDopuftil, bylby raděgi
ojjeho ftatfu fe zbatnil, mwěrněfe Drže floro apo
fitola, genž zgetoně pratoj: „aby žádný nepře
ftjhal ani ořlamámal mwgednánj bratra mého“
(I. Thejš, 4, 6.). 3 geho uft nemyfila nifdy

ká nepravda, což při obývdu toče nezřjdfá,
a žádné zafljnání a Dujjomání a dšllo fivěbomígeho,řečgebobýmala pojvy ©S:fi, geft; není,neuj.“© Byl-lifámginymfupcůmporvinotdit,
aplácel poctimě abez voflabu a pořáduč,aby nifomu
4 protahormánj fffobDa memzroftla. Vteděle a fivátfy
zajhočtil gebiné flujbě Božj a fpafenj jimému, an
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nepmnožiji ča8 m foftele ftrámil, mobdle fe. floroa
Božího poflauage a fmátofti přigimage, oftatní
boby trávil boma čtením uábožnýh fněh aneb
pjíem fimatyh, pamětlio přifázaní Božiho: „Vosmní,abpěDenfvátečnífmětil.| SeftdníDuveš
pracotvati a Dělati rojjecfa Djla Imá, febmého

paf bne fobota Goipobina Boha vého geft, ne=
bubcá Dělati žádného bjla m něm“ (II. Mogš.

20, 8—10.). Mimo to Inažil fe byti fe mffem
vřimětitným a [affavým, £ užbám o$otnýn,
Io mlurocní paf a pebnánj fromným a pofoť
ným. a tať přičiňuge fe toffem tofjim býti, pobyl
ji přízeň a uáflonnoff tofjeho ID, taf že rádi
8 nujm gednalř, a rádi u něho pro vě potřebyfupomali.| SlovemGomobonusČomaljetaf,
nafbobom ji přáli, aby wmfjiďut obhodnjet fe
bomali,

K mým rovičům měl je bohabogný Óomo
bonus po toyjecen ča toělní uctimě, a ve
roje čce, i fovž Úyl Dofpěl, Špl gid boHufjen,| Kdyžbofromuměli,abyfeoženil,
bal to mffe na vě roDiče, a tu za ženurozal,fteranžmuDyliponmorhli.| Čomaužel
neupufiíl oD zbožného obcorvání jimého, to gediné
rovgimage, že f Óubým byl ftěořegýjim a Injfammčgrint,© gimenormitěCOJepo.jmrti.roDičům
mop famoftatným pánent neneznamenitého gmění
ftal. Toho gměnj ucobracel Gomobonus ua
marnojti jimětjfe, aniž frDce na ně mwěffel, nobrž
pormmažomal ho tolifo za zboží, za něž ji frá=
[omihvj nebejfé mpměniti může, protož © Eněno.
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mitě fe držel flotv: fivateho Batrmla apofitola,

fteráž (f imatému Zimotheotví pjal W tento
rozum: „Bohatym tohoto věta přiťazug, af
negjau yfofomyfiní, aniž baufagi 1Dnegiftém
aboši, ale t Bohu žímém, fteryž nám Dámá
tofjeďo mměciBogně fu "požlivání ; af činí bobře
a bohbatnau tm Dobrých ffutejh > af rádi bátvagí
a fe 8bělugj; af jobě fflábagj bobry zářlad f čaju
bubaucimu, aby bofáhli pratvého života“ (I Tim.
6, 17.). Dle flotv těchto, gaťfoby f němu fjamému

řečena byla, fe cbotvage, byl fmaty ©Oomobonud
f $udbym po tofjechen ča8 negen [affatvý, ale
i tať přjliš fftčorý, že geg „Otcem huby“ na
zotwali. Ob něho neobejiel. nifbo bez almužny.
ěm, fteřjž fe žebrati ftyběli, Donafjel almužnu
fám, a byli-[i mezi nimi tafé f$ublj bez tolafinj

tiny, pobporotnní ge, pofub fila ftačila, abygm zad f lepfijmu ffarou pomohl. 9lmujna
geho byla tjm zájlužučafij, že potřebným netolifo

čajné ale ©bufotonj almužny ubělomal, bu
žuge gebněc f trpělitvofti, Druhy F bůměře,
třetjm paf flora pofánj fáže, aneb giná a gi
něho Dobrého naučení uběluge; a napomenutj
tato tvelmí zhufta padla na bobrau bůbu, giž
barotvé čafnj byli privé tozbělali a zfopřili.

Tato nabobpčegná fitěbrota neljbila fe man=

želce fiwatého $Oomobona, gařffoli ginaf tvelmi
bobrotitvé a laffamé šeně 3 bálaf je, že, bube-li
manžel pořábe pobobným způjobem rozdátvati,
še jami fonečně to nauží upabnau. 5 bomlau=
mala mu proto, a aby uffrotonil fivé fftěbroty,



Sr. Nemofon. 525

a šebráťy celého měfla do bomn neláfal, profila.
Bnamenagfic pať. še Dbomlaumánj neprofpjivá,

bala fe bo reptání a pofléz í Do hubománj. Ale
$omobonu nebbal řeči málomyflné manželfy,
nýbrž připomjnage n řeč Dáně: „©be-[ fbo ře
mně, a nemá to nenámifii — t. g. nemiluge- li
měně než mne — otce jmého, i mateře, i šeny,
i fonů i bratři ifefter, a gefitě jimota fimého,nemůže
byti mým učebnífem, zůftal pořád tiby a mjrný,
necbf mlumila, co mlutila, ano aby gt na giné
bobulibé myfflénfy bofial, uváběl gi fe flufinau
[affavoftj taforré mjíta z pjjem fivatpý na pa=
měf, fterýmiž gednaf fimé gednánj ofpratmeblniti.
a gebnaf gegi frbce zbytečné auzfofit zbatviti a
f Důměře tv bobrotu Páně obrátiti je jnašil,
f£. p. „Dármepte a bube mám dáno“ (Luf. 6,

38,). „©Gafona aurof půgčuge $ojpodinu, fbož
fe jmilorvamá nab $ubym, a on za Dobrodinj
obplatj gemu“ (fn. přiji. 19, 17.). „bo Dává
$ubému, nebubef míti nauži, ale fbo pobrbá
projjejm, trpěti bude neboftatef“ (fn. přiji. 28,
27.). „SHábey poflab fivůg m přifázaníh Rey
toyšfjiho, a projpěge tobě tojce nežlt zlato. Ja=
mři almužnu to jrdci d$udeho, a onaf mypprojj
tebe ze mfjeho zlého“ (Sir. 29, 14, 15.).
„Blahoflarmený, fteryž nad úuzným a Óubým
rozpomjná fe, mo Den zly ivyfivobodí geg SDofpo
bin“ (3. 40, 2.). „Wáboženfhví čifté nepojfmor
něné u Boha a Otce toto geft: Rarfitěmomati
firotfo a obory m faužení gegid“ (Saf. 1,
27.). „Mtocenf paf geft Buh mfjelifau milojf
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učiniti 1 dý, abyrie ve tojjen mopy tvyjelifyDůjatefmagjce,| rozmahalifefutvffeli
fému vobrému ffutfu“ (II Kor. 9, 8.) a t, D.
Ale marna byla Dlauhá řeč geho, až paf nad
obyčegným způjobem fe potmwrbDilo, je řeči geho
byly pratoDuvé.

jffe je paf o tom, gaf naflebuge: Geben
frate, za čaju tvelifé Drahoty, promázelo va
těbo, fopž z foficla Domů ffel, Drahné množí
dudy, projice o dléb. Smatý rozdal gim
o nepřítomnoňí manželfy wmffefu zájobu, uc
Dbage fřifu, fteryž manšelfa uběřá, až fe Domů
torátj a o tom je Domj. Kbypžpřijjel čaš f gjblu,
fla fiupcotvá pro ©$léb, gegi Dobře (počjtany
měla, a Ble ani geben bo$njf nezďházel. 3

ozatvfji geben načala ho, ale gaf fe pobímila,
uzřetfji, še geft bělegiji a $utněgfií než Úyl
privy. 3 otázala fe Děmečfy, odfuD je čeriivy
»IEb ten Do Dont Dofřal? Vřačež ale Děmečfa

celá garažená obpoměděla: že v žádném čerfimém
dlebě netoj, to ale že Dobře tof, že bojpobář
veffferau zájobu ©bleba dudým, fteřjž 8 njn
byli přifjli, rozdal. Patrný tento zázrař otetořel
fonečně málomyjiné manželce oci, taf že pos
dnaiffi Dívotmornau vufu Báně. oD tě boby
peroněgí fe io progřetelnojí oj Důtvěřotnala,
a f $ubym lafřatměgí a fitěDření je měla.

Ale negen pro fitěbrotu byl itvaty $Óomw=
bonus na flomo mzat, nybrž tafé pro zdrželivojf,proffromnoftapromrtivenjjebe.| We
bleběltě nifpy žádných rozfofjí a radormánef fivěts
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fn, nifty neflaužil mamoně, nifby fi m nádheřeameftfimoftnoňinelibormal.| Wodlitbabylanu
nevjladfjím myražením a plnéní potvinnoft] jiného
potpoláný nepmilegfji zábamau. jm způjobem
byl ivždy m myjli fhromážděn, a bud geho fe
uftatoténě f Bohu pomznájfel. 5 mohlo fe teby
o něm říci, že ffutformé geho žimy byli bůflad
jiom apojitola, genž přiťazuge, řťa: „Wffleďo,
cožťoli čínjte m flomu neb m ffutfu, tofjeďo
čtňte tve gménu Bana Scijffe Krifta, bjfy čí
nee Bohu a Otci ffrze něho“ (Kol. 3, 17.).

Obcomanj neauhonné a mwyborně. ctnofti
toho fužebnjfa Boijho zgebnalí mu bůměru a
[áffu negen lidu ýubého a fprofiného, nýbrž
i oftatní měfifané mášilí fi ho melice, a Dů.
mérně 1 lafřamé F němu je měl, ba 1 množj,
fteřjž je u tojře tetflali, aneb bofonce z cirfive
byli royftaupli, narrátilt fe, uzřemvfjezázrafy,
fteréž je fErze něho běly, narorátili fe opět m cjr=
fee, a Dřjfinjet opaufitěli fřimě cefly fivé a
Dámali fe na pofánj. Během bnů roftla tafé
$Gomobonomrabofonaloft; ftaltě fe m moblitbád
roraucněgfjjm, 1mDobrý ffutejh tmytrmalegffim,pofrálotofitojnebeffémbodtiměgijim.| ©ižmu
nebylo na tom boří, je f.žbau prázbnau tvoji
pobožnofti tvěnomal, nýbrž i o půl nocí mftátval
a Wobil Do foftela, a mu.řljieal je tam gitřní
bobinfy. o HobinfácdFlefl před fřižem a Dal je
Dorozgjmání přehořfého utrpení a umučení Jáně.Atotrmaloažborannímfjefivaté.| Břímffi
fivaté Gyorval famá mmraucnoff, a frbee geho po
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břiželo je u přítomnoft Bojj, je twfjeďa pos
zemffoff ofolo něho gafo zmizela. W prámě na
tom mjflé, na fterémž fe taf troraucně mobljmal,
pomolal geg Bůh f fobě na měčnojí. Dne 17.
liftopabu rofu 1197. byl ble obpčege na gitřní
to řoftele jimatého Stloj. Bo gitřní zůftal m fo
ftele gafo můbec m rozgjmání fivaté zamyfflen
až Do rannj mfje fmaté. Rdyž fněz počal Gloria,
rozepial Gomobonuá fivé rámě, pať fložil ge
tějžem, a biuboce až f zemí fe naflonil, ib
přitonný, gemuž pobožnojf tato nic neobyčegná
nebyla, nepotofjimi fi toho, až tepriwa pří Jima
tem evangelium. Jnamenagice paf tu, že nes
toftámá, přiftaupili něfteřj £ němu, a ualezli
geg — mrtiého.

Pocdomán byl to témže foftele jmo. Silgj.
U geho hrobu ftalo fe tafotmé množittvj zázrafů
na d$oryc a nemocný, a na mffeligaf (Fljče=
noh libeď, že geg jmatý otec giž náflebugiejho
rofu za fimatého prohlájil, Rofu 1357, pře
nejli fimatě tělo Do Hlamijho foftela, „Bobimný
geft Bůh m fimatýd jmýď“ (Žalm, 67, 36.).

JSozajmání.

WMffiďfní, co fe obhobem, řemejly aneb gl
nau rněnj pracj žítoj, měli by od jmatého o
mobona fe učiti, fterafo žimot fiůg (pořábati
magj, dtěgjsli m flamu fjivém jpafenj bogiti.
Předně magií ben fažbinfo 8 moblitbau počjti,
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foož 8 Bofem fu práci gde, tomu Bůh po
maáhá. Dále $hleď fažvy, abys pofudb možná
Denně mffi fivatau nábožně fipffel, geft to oběf
Bohu nade mfjeďy nepmilegiji a moDlitba nep
aučinliwěgfij. SKonecněffetř fpratveblnofii, totté:

varug fe tffeho podvodu to mjře a m Ivdžez
sbvěl nefaž a nepřeceňug; za práci fivau nežaden
než co flufino, a pracug pořádně a Dobře; co ti
Dano bo djla, poctimě ubělug, a ničehož jobě
neponedatocy ; ivarug fe řlenj, Ihanj a bufjo
mánjj mlum mždy prambu, a nifofo neutiffug.

Simo to nehoro 10gahalec; $raň je neftřjdmofit
a obžerfhvj, a práci fmau ovbymey 8 Ivytriva
[ofti, trpěliooftij a pilnofij. Neděle a fmátfy

buĎtež tobě ble přifázaní Božího bny Bofu za

foěeenými a nifoli licheroné práci, mrzfé zahálcea necubným vozfofiem; a pofléz naš fe, abyš
4 toho, což ti Bůh požehnal, i pťv bližního ga
fomfoli zpufobem něco Ppoodložil; což 6ližnímu

učinjš, učinjé SKriftu, a Striftuš ti ftonájobněnahradiaDá1žimottoččny.| WBidjte,Fřeftanfitj
bratři a feftry, čemu náš žimot iwatého $Gomo=
bona uči? Mle pohlédneme-li na život jmůg a
na obcomání jwě, co tu miděti? Bohužel! nic
než nejpramedlnojí a nepoctimojí. Dělnjci a
čeledinomě pracugj, gaf řjfámáme gen taf na

ofo, množí $ ni ofrádagj 1 Hojpodářea pány
jimě pob gafičrau, že to torĎnojí nepozná, že to
gen malicfojt, že Bez toho fipatmě placení glau,
Štemefinjci paf mnoho z látef, gím fiměřenýh,

pro febe zabdriugi, omlautagjce je, JS tomu tafŠimotySwatýý, V.



530 Liftopa?.

řemeflo dce, a že to vůbec tafomy obyčeg, aneb
gen fipatnau práci bělagj aneb fipatným způ
jobem pracugj, taf že ti, pro něž Dělagj, offisženígfau.| Kupcifonečněa prodDámačínabja=
zugi jiné zboži. mady geho ufrýrmagí aneb

gatagugi, mwmabya mjru, fupugi-li, ztvětffugi,
prodámagj: l paf, gi zmenffugi, Domlaumagice
fivému při tom vědomi: proč pry fupugicj
oci neofetvře, a zagjce o pytli fupuge, a proč

obnautí fe Dá? Sam pať byrhom přifili, Dj zad
giný, foybydom fi tafomym spůjobem nepomá=
bali? a proč bydom měli býti ginýd pocti
točafij? DBřigdau-li oní Do nebe, přigdeme tam
tafé, mždyl to ginj gefitě hůře Dělagj. af a

podobně gebnátvagi zhufia zd nafjié bob tt
fteřji je obdodem, řemejfly aneb ginymi pracemi
ručními zabymagi, taf a podobně omlaumármagí
fivau nerozijafnojf m obýodu a m práce. (60
gim mám řji? — Air, než co pfima fata
pramj:

„WBleďo, cošťoli dcete, aby mám lidé čis
milí, t vy číňte gim; tof zagijté gefi záfon f pro=
roci“ (Wat. 7, 12.).

„Štečiňte nic nepratmmého 1Dlaubu, m [oftu,
to tváže, m mjře. WBaha ipratveblitá, a rotoná
af gfau zámašj, (pratedliry forec a (pratveblitvý
žegdljí“ (III, Wogi. 19, 35, 36.).

„Bába falefiná, ohmvnoftj geftGofpodinu ;

ale zámaží pratvé neft imůle geho. Dámepte
roffem, což afte povinní.. . Zádnému nezů=
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fámepte nie Dlužní, než abyfte fe mejpolef mí
lomali“ (jm. 13, 7, 8.).

Woblitba.

O Bože neyjmětěgjji a neyfpratebliěgff|,
natofitěm náš, projjme, fivau milofij, bez fteréž
gime fřefhej timoromě a gafo třtina mětrem fe
tláticj. Uou8 m náš přilijjnau žádoft po čajném
zboži, myjli najje a jrdce najje f nebejim pos
atmední a taf náš řiď, abyhom f můli pozem
fřého zijfu nebefřeho Dědictoj nepromrhali. SfrzeRriilaBananajjeho.© Umen.

Dnesfetaféfmětifmátel:© M$eraficimTpraciinarozený
fmatvý mučednulu Slemenitna, Zheobota a Šilomena; m AleranbritfmatéhoSerapiona,| mučednjla,fteréhoprotimnícisačafuDeria
cijaře ufrutnymi muťamií sirápili, tať je gemn míjeďy flauby ze
mfjrý aubiv myhnaly, pať ho 6 hůry gebo mlafiního bomu (pobili,
a taf Sriftoma mučednila učiniít. B Zreciá me Grantausffu fm.
2Beneranba, mučeb.; též me Šrancausftu fmaté Beneranby, panny a
mučebnice; w Gangře m Paflagonit fmatého $ypacia, biffupa a
muč.; m Cmefe utrpení mnohý fmatýý jen, Čteréš za nfrutného
arabfřého mubdceMady, pro Črejfanffau mjru přeufrutně nmučený
byly, m Bononii fvatého Sufunba, biffupa; m 3rffu fmatého
Samřince, biffupa Dublinffeho, a m. g. fmatýí.
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15.

Šitot fivatého Leopolda, marfrabí
vafťauffého.

Smaty Geopolb, poázege 4 robu marf=
rabat Babenbergifob, narobil fe m Mělfu
m Kafaujih dne 29. záři r. 1073.. Byl jpn
Zeopolba III. přjamjm Krájního, marfraběte ra=
fauffého, a Stby, zbožné Derry cjjaře němeďfého

Oindřida LI. Rdyž gejitě 1 bětjřyd Ieted byl,
mohlo je giš na něm znamenati, je £ točeem

gnamenitým porolán Gude, Woblitba, famota,
a prace Óply mu milegffj, než mfjeďfyhry bětfř.
Stábožná matfa bala fi obzmláfitě na tom zd=
Iežeti, aby geg tmřji náťazy zlého, fteréž nezřjbfa
u divorů fujšat fivůg rámec mjmá, uomala,
a tm mlabijthvau bufji fimě tojjeho bobra zafila.
„5 rofil taf $eopold pob rufau beDlimé matfy a
topbornýh učitelů, a projpjimal měfem, mau=
Drofij a milofij u Boha i u libj, a ftal fe
mlábencem bofonalým, a pro ffromnojf, čiftotu,
poforu a bázeň Boží mfjemu lidu tozácným a
a milým. Wenámiběl mnoho mlutvenj a mats
nojí, byl 1m gjble a pitj ftříbmý, a W domání
fivém ti$y:; milomal moblitbu a nábožné čtenj,
utjfal rozfofjí a blufu ftvěto, libormal fi < fa=

mot, a nefáranyd fpolečnjfů utifage, tolifo
8 Dofonalými, rozffafnými a bohabognými muži
obcotnal. Waboflii a topražení melfom pánům
oblibené neměly u něho žadného mjfla, gemu
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bylo čafu na tafomé tretfy Ijto, a raběgi $lebal
útěňu m flubomání a m fmatém rozajmání,
bobře měba, že floma Páně: „Chceš-li mgjti bo
žitvota, ofiřihev přiťázaní“ (Wat, 19, 17.) ne
gfau pauze F pobbaným řečena, nýbrž tafé fu
fnižatům a pánům. GSfotwem fmaty Leopolb
orolábl febe a tělo a náflonnofli fvé. a plál
nepčijtíji Jáfřau £ Bohu a fu čloměčenítwu,
a tubyž i tofjim prámem balo fe očefámati, že
až tofádu země přegme, výborným bube pánem,
nebof fbež mlábařomé ctnojf a maubroff z pra
mene Božjho čerpagj, tam požehnánj Bošj porofjehfragihfewylává.—| „Blahoflamena
země, gegláto frál fflefetny geft“ (Raz. 10, 17.).

o jmrti otce Geopolba Rrájného naftaupil
molábu Dne 412. řiana I. 1086. fmaty Leopold,totižtládu© marfrabfhvy;Rafauftého.© ©Safo
Drubby Salomon vrojil tafé LeopolbBána Bofa
za maubroff,. aby Jlib jimůg m fprameblnoftii a
to pofogi f oflatvenj Gofpobina řjbiti mohl. A
Gofpobin propůgčil mu, zač profil, maubrofť a
fprameblnojí, a netrmalo blaubo, a giž počaly
etmofti gebo přefrájně bo toffj zemi zářiti, taf
že mu přigmj „ábožný“ bali. Bůh a ftvaty
záfon geho byly mu $latonjmi, ano gebinými
pobrmaly tmfjeho tolabaření; on Blebal gebiné
Boha, a £ Bohu těl, abp tmfjiďní pobbanj
jrbecem 1 ffutfem fe nefli; neboť blaho i nefoDy
nárobů zámifegj ob měrnofii, 8 gafauž přifázanj
Boží pilni gfau, a nárobomé febe mvětffj a
febe Bohatfjj zahynau, nemagjsli náboženíhví.
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3 té přjčiny tafé fe nifby neuchplil fo. Leopolb
ob tmůle Božj a nifby oD přiťázaní crfetvníh,
a aby i oflatní lid gi zaíhomátal, toffemožně
Hleběl. K tomu fonci potmolal Horliyd fněži,
ftatvěl nomé fofiely, opratotval flaré, ozbobotval
fprofié, [lovem činil tofje, aby lid z nerědomofii
jmé fe probral, poměr je zbamil a čiftým ná
boženfhojm pronifnut, pramym lidem Božjm fe
profazotwal. Čas mefiferen rozbělil fi na Dmé;
gedna čájí náležela mmyhradněmoblitbám a po
božnoftem, druhá potvinnoftem relábařífym, Bos
minnofti mlábařířé myfonámal ioěbomitě, a mfjeďy

obtjže pomoláni jrmého rád a odotně nefl. Rně=
mu měl fažby Ppobbany tolny přiftup, a fažbdý
mohl pánu fiému bez přeťážífo (vé ztjinofii
přednáfjett, a mobl byti gift, že co neprychlegi
za prámo je mu flane. Srmatý feopold byl
teby fnjže na nepivně fprarmedlitoy, ale při tfff
fprameblnofii bylo oteďfau (áffu miběti, a tre
ftal=li foy, treftal nerab a gen proto. aby nes
pratvojí a hřích bez pofárání nezůftaly. WBněm
měli $udj a nuznj fmého utěfjitele a pomots
nifa, utifitěnj a pronáflebomání odrance a zá
fititu, Bohabognj přitele, a olajf jivého otce. Dus
$omenfhvo a arelafitě blarma cjrfive, papež
Stimffy, byli oD něho na neprmýš ctění, a flora
pjíma: „3e wmfji Dufje bog fe Rána a fněšj

gebo tm poctimofii měg“ (Sir. 4, 31.), ufla=
tvičně na mýjlimu tanula. Papež Snnocene IM.
nazýtval geg proto pramým fpnem jimatéhoPetra.
Rofu 1106. dne 1. fmětna pogal marfrabě
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Geopold za manželfu Ančžfu, obomu po tvémo
bori firmábiřém, Bebřichomvi, Deeru cjjaře Gin
břicha IV. Bylatě paf Ančifa panj mladá,
Hličné trváři a ufflectilč myfli, a pro toffe, což
bosreho a fledetného gefi, telite nabfjena, a
nájleboroně. rába a ocjotně pobpororvala fe,
tož marfrabě pro ojlamení gména Božího a fuprojpěďu© člorvěčeníhoačinilanebobmyfflel,
Čjtala 8 nim určitého čaju fivatá pjíma, a roz=
gimala tagenftoj Božj, 8 ním wflámala čaju
nočního f moblitbě, 8 ním obtla na mffí fivas
tau, a tofjemožně f tomu $leběla, aby fbofoli
u Drmora ším byl, měrně Dle přifázaní fmaté
wiry žito byl. K gegimu přijoiběení aneb
i ponufnutj poroftámaly norměFláfitery a foftely,
ftařj paf je opramomali a bogně ozbobomali,
a můbec frálomfhoj Božj fe množilo. Seben
3 taformy flájiterů geftomy tláfiter (Rlofterneuburg).| BylotoněfolifDnjDozajnaubení,
fbyž notoj manželé $ofa z hru.bu na Lyfé Hoře
blji ABidně be rozfofine Fraginy Hlebjce, o za=
[ožení nomého fíájitera rozmlautmali, me fterémi
by zbožní Dufomní bez uftánj Boha elebili a
o miloft Božj za ně brofili. An taf rozmlau
mali, a fdebp fmatynž ta fiati měla, rofomali,
poroflal náhlý rojtr, fterni marfraběnce zámog
8 blamy firhnum, bale“o geg bo lefa zanejí.
Marně bylo mfje Rlertnj, zámeogbyl ztracen, a
nenalezl fe až teprm bo 23 Dned, Toho čafu
oygel fi tottž marfrabě na lov, an fe tu pfi
náhle bo fitěřotu balí. 5 abe fe pobjat, a
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av, tu uzřel zámog neporufjenp, an na fři Úes
zomém tmijel, gaťfo by geg tam prámě něfbonajehválrozefiřel,© AběetatoPpotvažománaja
pofonutf Dož, aby fe na témž mjjtě šafljbený
foftel a flafiter galožil; tož fe t ftalo, a než
minuf rof, flála gíž fivatynčě. a marfrabě odes
tozbal at fnělím záfona fmatého Auguftina; a
taf potrftaf řečenýYtory Fláfiter, genž až pofub
fmete fu cti a »$mále WBojja fu projpědu a
ojlatvě země.

Brzo na to Dal 12 mil ob Mjoně m úbolj
telmí přígemném giny fláfiter, Smatého Křjžeřes
čený, 8 přefrájným fofielem toyftamětí, a utebl
ro něg Dudormní záfona fimatého Bernarda, a
bognými bůoby ge opatřil, aby tím pofogněgi
sRofu flaužtit a geg melebitt a proflamomati
mohli. áfladbu, fteryž na tyto toěci medl, nes
bylo mu ljto, zbálof fe mu, je fe Denjze pros

fpěfiněst a zifitněgi ulošiti nebagí, leč fovš gid
na foftely a na fláfitery obracíme, to fteroýžby
bohabogní fněži požehnání Bošj na fnižata, na

aid IiD i na efiřeru emi modlitbami jwými
u Boha profili, 3 téže přičiny podporotwal bu=
$omenfhvo mwffjemožněa zmláfitě ty, fteřjž o fluž=
bád VBožiď byli Horlimi a o čajnau i tvěčnaublaženofífopdDudormníh© omečefbedliměfe
fiarali. On fám 8 nimi naflábal melmi ffetrně,
a tě, foož gim fřitodu učíntí, aneb m potwin=

noftech gegid přeťajel, přjjně treftámal.
©afy bim, že přiflab taf frájný gafným

zrcadlem Gyl tofjem poddaným, že geg mfficfní
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co otce ctili a milovali, a „Nábojnom“ nazýs
mali. 3a Dlauholetého panománj geho byla
řifje Aěmeďá na toffeh téměř firanád mečem a
oýněm plenčna; “rolnictrof bylo zanebbáno; tof
a měfta ležely to rume a © popeli, nifbe ne=
bylo pofoge; gebiny Leopolb zpramomal zemi
fimaupofogně. ODmafráte ale mufil tafé mečem [idu

jtoého hágiti proti Uhrům, fteřjj to zemi rotrhli,
Š ufázal, že neumi fe tolifo mobliti, nybrž tafé
bogomati, a porazil nepřitele po brmafráte na
plavou. ©Seho tvyborná pomějí tonifla 1 Do Das
lefo+ fvagů, a mnozi ztamenitj muži přidázeli,
aby pána taf tvěflajného umiběli a gemu fe
poflonili. Obztlajitě fnižata němečtí royjoce geg
fobě máštli, ano rofu 1125. i za cjjaře twytvo=litíchtěli,© Důftognofhitétogentěžceujjel,ne
boť fleče a fizy prolémage profil molenců, aby
tafotvé bůftognofti na něho neflabli, gfž on nes
hoden a nejhopen geft. — „be geft pofora,
tu geft i maubroft“ (fn. př. 141, 2.). „Jte top=

fofo myflete, ale £ njzfom je myl fHáněpte“
(Řjm. 12, 16.1. ©af mýborný a bofonaly
fujže byl, o tom Dámá fměbectvj papež Snno
cene VEL, foyž ho za jmatého problafjomal.

„Čtyřibeet let“ dj on „$pratvotnal Geopolb
Stafauffo. a to fice Io taforýh bobách, fbe
fajbý m Němeďu oogiami, toražbami a požáry
a plerem poběfien byl; on ale panomal po
fogně, na neprmyš fprameblimě a laffatvě, a au

gtnj frtoj zbrocení byli, udržel on jiměťené fobě
Wafaufio m bohumilém pofogi.“ *
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Štyřibcet [et zpramorval tedy fimatyLeopold
mílenau mlajf, an fo rofu 1136. ftubená a

fibratvá pomětrnojf podzimnj ná lůžťu umrhla.
Byl-li podbaným grcadlem za Dnů adramý,
byl gim tafé, fbpž bo Bán Bůh nemoci nas
rofitimil. Seho trpělůvojt byla uepřemožitelná,
3 Uuft geho nempflauzlo ani geoenfráte flowo
nerrlé aneb promrzelé; nemoc byla mu bůfazem
milofti Božj, aby za fřehfojti vé zaboft učinil;
průpotwjbfp z pjjem jmatýb, gimž fe čajtým čte=
ním naučil, bámaly mu útěďfu, fbyž fe Golefii
množily. Jnamenage fonečně, že noc přiddzj,
fbe nifbe tojce pratomati nebude, otpfjem alepřjjno| aučettofietoěpaucjmu,| fpratmeblivému
faubei topdá, připratvotval fe na ofamžení to 8e
tofil pilnoftj, a připramim fe, přigal ffraufienč
a 8 horautnau žávofij fivaté fmátefti, a gméno
Sežjé mage na rtef, oDetzbal filefetnau bufit
mau dne 15. liftopadu rofu giž řečenéhoto ruce
$ofpobinotvy,

Pohřben byl m Afofterneuburáu. U gefo
$robu ftali fe mnozí a melej zázrafomvé, anf tu

Wepj, Bluffj a němj, a fulfarj a ginými tě.
lefnymi nebuhy ffljčení náhle fivého zdratvj z miloftiBožjDocházeli.© Jajmatéhobyltopbláfjen
rofu 1483. oD papeše ZSunocenceVIII

R osgjmání.

Stwmatý Leopold ftaměl foftely, zaflábal Flá
fitery, a opatřomal bufotmeníhoo, aby fjm pos
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hoblněgi pominnoftem ftopm mohli fe obbati,
Hufinau mýžimau, mage za to, že penjze nemofau

bezpečněgi a prořpěfiněgi je ulojtti, leč na ta
fotvé úftatvy, we fterod je za blafo fnišat a
pobbaný, i zemí gegic mobdlimá, ze fterýd
oydsj požehnání a milojf Boží i na ten [ib,
fteřj froémolně ob Boha obdftuvugi. Dále měl
budomenftmo me mášnofii, a nebopaujitěl, aby
gin něfdo fřiodu čínil anef tm Potvinnofteh

přeťášel. ©inaf o tom 1audj [idě nafieho měfu,
Ti fe bomýfflegf, že pry to měc zbytečná, ano
jnab i obecenfthmu fifobná, na foftely a Flájitery
něgafy náflab vvěfti aneb bucotvenfhmo podpo
romati. M protož negen že jami m tom ohlebu
nic nečiní, nýbrž i giným to zrazugj, ano pofub
mofhau, ( přebrěfá nadání ničj, Dů>oby aegid
ztenčugj, aneb pob záminfami přerozmanitýmiat zabráugí.© AčoffetilerDomnjmagiffe,žefo
ftelore, Fláfiterorvěa buďomenftvo pauhým gjattbřemenem!| Rolifprýbyjetuvyftamělofipi
tálů, friminálůa fifol! folif $ubyd a nn
[bj dnopatřilo by č abytečnými prý bůdoby
Fláfiterů! W f čemu prý toltt fněši? © čemu

tolif bůchpobů* mžbyf by prý gen polomice bo
ftačila, a fmět by fe proto nejejul, Zaf a pos
bobně mlumjmagi libé naffií čajů o úftameý

ob přebřů naflich Aaloženýc a nabanýd, © ds
myflu, še tafotvymi řečmi pro čaš i pro mě

čnofjf co8 melmt bobrého, libu projpějjného aSBobumiléhoučinili.© Winěfealeřečtafomy$
borliroců o obecné bobro zbá Býti na rolaš gafo
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řeč Oibáffoma, fdyž rviděl, že Vláří Magdalena
na $larou Páně brafau maff mylila. „3 proč
fe ftala tato ztráta mafti? Vohlať probána byti
ža twice než za tři fia peněz, a Dáno býti husbym.“| SaftuhorljSivášpro$udě!paffe
tu o ně flará! Ale pobe raufifau Horlimofii
ufrpto bylo Iafomfhoj. „On byl zloběa,“ bj
o něm pjímo, a gemu nefflo o udr, než o geboměfjec.© Kdybyfebplamajíaztrženézant
penjzt gemu bo rufy boftaly, byla by zagifté
tařé něřterařa čájť bo geho měfjce přiffla, je fe

to ale neftalo, reptal, že fe taf Drahá majf my
la. W prámě taf fmyfflegf ti libé, fteří na
foftely, fláfitery reptaaf, a celá gegidh řeč ne=
znamená nic, než: „to abožj a tp ftatfy, co fo
ftelům a fláfiterům, a budomenfhou náleži, tobyrbommymohlimjti.“| Acofetýčebucho
menfira, je taf bohatě nabáno geft? na to ne=
mohu ginaf oDporvěběti, než je to můbec ant
pravda nenj, a za Druhé, že ani těm fřiflaunům
nic bo toho nenj, protože nic f tomu nepřifpěli,
a ga třetj, že timže prátrem i o ginýe ftatvedý
moblo by fe říje, f čemu taf mnobo flatfů a
bůdhobů, že by fuabno8 polomic ano i 8 méně
fe fpofogiti mohli, i Iépe boháči gměnj ftvé
wpnaflábagi než cirfem buomenftou fáže ?
SBrogběte úftatvy mefffery, gimiž fe čajné aneb
vočěné blaho libj pobporuge, fbe geft ftery, aby
Dudhotvenfimo neměl buď za zaflabatele, aneb
ajpoň za pěftitele a melifomyflného pobporoma=
tele? bo fečte ty, fteří gafomfoli způjobem oD
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Dudomenfhva Doftali Oufjetonj aneb i čajně po=
moci a podpory? Učiňte bufowenfhmo žebráfy,
a giš nebude, Fbo by fe ubohého ugal, leč bez
Dufiný záfon, a nabělepte z foftelů a fláfiterů
fabriťf, ale giž při fažbé ftatote friminál, umenfite
Duotoenftiva, a rozmitožite policagth a Dráby,
tař že geben druhého ftřejití bude, a nebo=
ftřeží fe.

„Bámiftj dábla přifjla jmrf na ofrffleť
země, naflebugjf pať ho ti, fteřjš gfau z firanp
gebo“ (f. maub. 2, 24, 25.).

„Sbaliž mi nefluffj učiniti, což $ci? Čili
ořo tvé neffledetné geft, že gů pobry gfem 2“
(Wtat, 20, 15.).

„Děleyte fobě mějice, fteřjš nervetfjegj, ne
bynaucj poflab 1 nebefich, fbešto fe zloběa re=
přibližuge, ani mol fazi“ (Suf. 12, 33.).

„OleĎte a topftřihente fe mffelifého lafom-=
fioj; nebof žádného žimot nezáleží m Hognofti
těďd toěcj, fterypmi mlábne“ (uf. 12, 15.).

Wodlitba.

O Bože a Otče, bobroto nafje a láffo nes
ffonalá! Ty gfi náš z láffy učinil. fbyž nebyli
píme, a fbpž gfme ob tebe obflaupli, toydal afi
5 láfily Syna fivého na jmrf fřjže za náš. A
co za taformau láffu žábáš ob náš, o Pane?
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Go ce, abychom tobě učinili? — Nir neládáš
než zafe láffu, nic, než abychom fe tobě z cela
obDalí, gafo ty afi za náš Syna fivého
vydal, Ule my Újbníci, my ani ty toěci, Fteré
mimo náš gfau, tobě nepřináfijme, neřfusli abys
»hom jebe tobě tvydali: ano i hněmáme fe na
ty, fteří, aby tobě zcela nálešeti mohli, z lájřy
f tobě a f oflatvení gména tvčho čájí těci
mimo ně gfaucie tobě m oběf přinejli. © nes
netreften náš proto, o Pane, netreften náš, ale
roznět utulau to jrdci nafjem láffu f tobě, a
wezmí fjobě neger co mímo náš geft. a čehož
nám f ujímání propůgčiti ráčil, nybri měg náš
celé nyní 1 na měfy měfům. Umen.

©neš fe tafé fměti fmátef: M Toletu fimatého Giýenia,
biffupa a mučebnifa; wmRole m Rampanti fmatého Zeliza, bifupa
a mučebnífa; m Gdeófe < Syrit fimatýh mučednífů Šuria a Sa
mona; též tam ufrsení fimatého Abiba, jáhna, mučeb.; m Africe
fmatýh mučebnífu Sefunba, MBarenciaa Bartfa; m Anfliďu nas
rogenj fmatého Mabuta, Diffupa; me Beroně fmatého Luperia,
biffupa a mpznamače, a m. g. fmatýh,

16.

Šitwot blaboflatvenébo Wíberta Me
tifebo, biffupa.

Blafojlamený WIbert narobil fe tm Lauin
en, mějtě fitvábfřém, z projlulého robu pánů
z Bollftůbt řečenýh rofu buť 1193. aneb 1205.
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Vatfa gebo, přehorlimá etitelfoně neyblahojlatne=
něgíjí Panny Marie, poručila fondčfa zmláfitní
ofraně frálorony nebeě, a myučotnala geg, [ebma
mlurviti počal, flabřé gméno Varia nábožně tvy=
fotnomati, gafotvéž tařé Albert Denně na ftofrát
8 blaženým gafýmfi citem toyflomomal. 3božným
robičům půjobil jpnáčef frvau mraronoftj a bě=
tinnau poflufinoftj melifau útěbu, tim ale zaš
rmautil gif, že mnoho f$opnofti na getvo nes
bámal, ačfoli fe mfjemožně namáhal, aby fe Dů=fladněúlohámteffferymnaučil,| Rodičowéfe
taf t ginaf rabili, gafy by fobě flat (on, ftaro
fe mladifem, moliti měl. 3 Albert přemyfilel;nemobafemffafnaničemufnefli.| obrátilfe
£ Wřatee od Dobré rady, totiž fu ftoé orance
Warii © projbau, by mu ufázala bráhu, giž
naftaupiti má. A Maria royflyfiela (iraujfenau
gebo projbu, a zgemila mu, aby tftaupil do
záfona fivatého Dominifa, genž neblaubo tes
prim trmal.

aLoho caju poflalt robtcotvé Ulberta na Ivy=

tofé fifoly Babuanffé, aby fe tam tozbělal, a
měbám rozmanitým přiucl. OB měftč tom mý
učomal tenfráte blahoflateny JŠorbán, generál
řádu Dominifánffého, muž tv, ftery pro lu
bofau učenojf a $rvota bofonaloff na flotvo
wzat byl, a obnitvau mymlutonofti čarotmně na
Fubunici mládež půfobil. lamenná flomaSor
bánoma zanjtila i frbee U[bertorno, faf že fe
bez odflabu f němu mybaf, a aby bo řádu geg
přigal, fnažně profil. Ale maudrý tento muž
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zbrábal fe a rabil, aby raběgi tve jmětě Bofu
flaužil, fterémuž prý gměním, gež po robičjh
zDěĚDj,mnoho bobreho profazomati, a tim i frá
Lorvftip] nebejřého bobpti fi moci bude, Ba
rmaucen obefjel Albert, neboť giž byli přifíli

pofloté, fteřj mu tve gmenu rodiců ztvějtomali,
de je Domů torátití a 8 počefinau pannau za=

fnaubiti ma. KRtomu geg tafé zly Duc me Dne
to noci pofaufjel, a aby ho ob fláfitera oDs
orátil, buf mu te fnád přebflairotral, že
roftaupj-li bo řabu, banebně propufitén bude,
aneb gindf geg Děfil a ftraffil. Tč Doby ale
ftalo fe, že Sorbán opět o flamu a o lfti zlého
buha fázal, fteraf prý mnohéšo, genž Do řehole
roftaupiti to úmyjin má, pofaujji, fterafé mu
přefážfy Dělá a fonečně m záhubu geg merhuge.
GSotma že Albert fázanj ujipfjel, běžel f miftru
Sorbánomi, a tmygemil mu, fteraf nepivětěgfii
panna bo Hláfitera gemu pvufázala, fteraf zlýPudnaňboléhá,atorhnutofemuu přítomnoňii
řeholnífů £ nohaum, řefí: „Iřeb Bohem a přeb
mámí voflabám, že gfem odhobdlau opuftiti fivět,
a Kriftlu Banu me mafiem řádu flaužiti; ob
mrfitjte=li mne, bude Bůh fam faubcem a pomftjnamášfremmau.“| TatoflorapofnulaSor=
bána melice, a porabim fe 8 řeňolnjfy, přigal
AIGerta bo řádu.

ATbert byl teprma 16 let. fbpž je mu fr=
bečná žábdojt mmyplnila. Marně fe tomu frofu
robičotvé protimili, a marné bylo namahání
frýce, fterý na giné myfflénfy geg přimeftí chtěl.
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Ote pratvil, že fe raběgi na fufy roztrhati bá,
než by řáb opuftil, firýce paf přemlumil, že je
tě bo řehole pal. Albert byl není poflán bo
Rolina nab Rýnem, aby fe me měbáď, zmláfitětomubretmjzdofonalil.© Alegaffolihofotmafdo
co bo fázně tláfiternj přefonal, Dělal m fitu=
bijď, tabor mfjemu ujjij gen maly pofrof, taf
že ob mtipny» a byftrýé žáťů mnohy úftipeř
a mnohé potupenj fnáffett mujil. Lo ho -fice
telice rmautilo, ale gefitě tvjce bolelo geg, že
řábu nebude f žádné potřebě, fobě paf F banbě,
a še namždy čloměfem neměbomým zůftane. An
fe tafto bnem i noci rmautil. a žimot řeholní
giž fe mu offflimitt počmnal, tu fe mu zdálo, že
o půl noci Fláfiter opaufitj a přiflamuge řebějí,abypřelezízdiflajiternj.© Sotmaalenabrmní
přičfu mylezl, fpatřil nahoře čtmero fličných
matron, mezi nimiž zmlajjtě gebna nad oftatní
toonifala, any mu mftupomatt bránj; než omtohonedbage,lezlpřebfe.| Xufirčilageggedna
taf prudce, je jpadl. Totéž flalo je mu při
Druhém pofuju. Když Do třerj mylezti fe jnažil,
otázala fe ho geona smatron, řfaue: „Ašroč tať

rmátáš, fterá geft přjčina, še tláňter opatfitj8?“ „Gá giem blby čloměf,“ odvětil Níbert,

proto ci 4 flájtera, neboť nelze mi mněfti,aby
mne tffiďfní žáci převcili, a gd gediny abyzůflalnemědauaneumělyým,“© Aatoobpomě=
běla matrona: „Metruli! onano panj,— ufazo=
mala na čtortau — fterauž tvidjš, geft matfa
WBožja frálomna nebeé, mý gjme gegi flužeb
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nice; aj fe poruč, mý fe za tě přimluvjme, aby
ša tebe u jiného požebnaného Syna orobomala,
a učenlimy rozum ti myprofila, abyš me toffecý
mědáď rychlé pofrofy dělal. Zato flotva potěs
fitla Alberta přepobimně, © Dal fe WRobičtepřeb=
fiatwiti, fterá fe ho Iaffatvě ptala: „Go žábáš 2“
„3námoff tměbmubrďýh!“ fjeptal Ulbert. „Dá
fe ftátt,“ obrvětila Maria, „gen fe pilně uč! Uby8
ale rvěběl, že umění tivé obe mne přiďázj, a

rozumu troěmu a totipu přirozenému připifotváno

úd nemá, opufti tě něfterý čas přeb imrtj, fDVÁe fifolách učiti budeš náhle rofje měbění tme!“
Bo těbto florve$ je Mfbert probudil, a ob onoho
čaju myznamenármal je taf oftrym wmwtipem,a
taf gajným ujubfem, a tafým rozimem to ffau=
mání bojffýd i libffnd těcj a taf byftrojí a
učenojt mob jaučaftnjfů přemyíjomal, že fo„Melifom“nazvali.© Safobytagentivjpříroby
byla přeb ním ufryta, vogřejlil nevtěžíí otázfy,
a nepmaudřegíj mujorce je 8 nimradili.

M Rolině nab Rýnem, m Rezně, $Gilbeš=
betmu a wmDPatřjší ropučotmal na myjofoý fifo=

la; tijjce mlabifů 2 bljzfa i $ balefa $rnulo
je f geho učiteljře ftofici a ajálo 3 gebo úft
maudroff a uměnj. WBRýně Kolině byl tafě
jmaty Tomáš Aguinjřy gebo žáfem, Smwatý
mlábenec ten poflaidal miftra jioěho8 napnutau
pogotnofij, a tudyž £ pormzbuzen byl, že fi ne
přefonanyů měbomofij me mffed měbáh auměnj
mydobym, gajnau hmězdau mmcjrfimi fatoliďé
je ftal. Ule © Mlbert milormal nábožného, mau:
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profi a zbožnofti žíznimého mlabjfa přetveltee,
a ugimal fe $o, fbpž mu oftatní šáfomě pro
mlčenlitooffněmý tvolů nabámali, přebpomíbage,
že učenojt geo gebnau říváti bube, až to po
celém fivětě zatoznj*), a celý fimět 8 pobitvením
naň Hleběti bube. W PBařjži, famž Albert na

poručení přebftatvenýh gjti mufif, byl náamal
f geho učitelířé ftolici taf melify, že bob fijrým

nebem, aby ho tffifni Hyffeli, mypučomatimufil.
Učfolim BlahoflamenýMIbert maubrofii a

učenoft| na flomo rozat byl. a ačfolim gméno
geho roůbec známo bylo a proflatmeno: byl on
nic měně po mžby holá pofora a ffromnoff.
Attěeho fe tolif nebál, gafo ffefnutj u tojře aneb
iutečného Hřídu; nebf co by mu tafť projpěla

láma maubrofii a učenofti, fonybybyl nepbrajíjí
poflad, tvjru, atratiř. aneb buffi, pro niž Kriftuš
Vežjš frero fimau oplil břjhem pofálel? 3 tě
přjčiny obracel fe fažbobenně 8 foraucij moblitbau£pramenuBoiffřmaudrofi,FRobičee| Božj
8 bětinnau bůměrau, aby ho mo prave Wmjře
udomati, a ffeho břidu tonftřihati váčila;
z tě přjčiny utmáběl fi těž na paměť, že proto
Do řábu fe bal, aby fpafenj jme pogittil, a jc
Bůh na tvěčném faubu nebube náš fauditi poblé
toho, Co gime uměli a ročběli, nežgaf gime jmatě
žimi byli. 3 té fonečně příčiny měl tafé toffi
$malu libffau o nenámifti, Dobře točda, že fboje$lubjfmymiffutfy,| tozalodplatufivau.

*) Mig Žim. Sm, L bil ft. 611
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Kolin, tvejjel f mečeru, oD nifoho pozvrotván
nega DoNezná. Zam zuftal u jpolubratřj mwflá=
picře před noc, a čajně ráno fjel Do fatebral=
njbo Óramu na mfji fmatau, Sotma geg po
anali, brnul je 1iD i Dufovenfimo ze offed
firan, aby 1patřili a pozdramili mileného pa=
noře, Bomoblitm je fleče na flupnjh oltářní
ša vě fiaDo, ujaDil je na biffupfřau ftolici, oD
tudi paf Ó plejánjm přemelifým Do příbytfu

biffupfřeho byl Doprorvožen. Albert byl měrný,
bedlivy a borlivy paftyř jmýd orečef, a Dos
fonaly obraz biffupa, gafž bo jivaty 'BatvelmémuučednjíuCimotheomabylnafreflil,| č
byl Dnem 1 nocí zaneprázdněn, aby pronepbale
bifuppiiví opět tv pořáDef umebdl, fitudij přede
nifop Docela nenedal. Brázdné hodiny trátvjmal
na bradě Ahumělauji, aš hodinfu od Jezna, a
tam tafé fepjal přefrájny tvýflaD na ermangelium
fivateho Sufafje, gež tolafinoručně byl opfal.

JGelifá byla radojí lidu, že taf fivatého
paňtyře magií; ale Albert je nerabowal. Se
jmutfem a 8 fauhau tozpomjnal fi na *iau
pwětníčtu m flafiteře, a tozdyhal čajio po te
befiém pořlibu, gafoivéno fam, vDlaučen obe
jivéta požiival, žito gja gedině pobožnofit a mě=
bám. 3 ueujšál po Dmauletem biffupotvanj na
SKljmenta IV., ftery po Urbanomí papežorval,
projbami naléhatí, až mu pomolil, aby biffup=
fioj fjložiti a f potvolání prmému fe torátiti
mohl. — ©afo mězen ze jmvého žaláře, taf pos
ipibal Albert plný radofii bo Roljna, Do jmé
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fomůrfy| Jčedlauhoaleujjmoalžádanéhomjru,
mufiltě f rozfazu jivyb převdflamenýh neppriv
tři; po Sermanit a po (Sebád blajati, paf ale
fu jněmu cjrfemonímu to Sugouné fe topDati.
Giž byl f oDýobu připraven, an 8 oftatními
bratry za ftolem febdě,na geDnau Do pláče je Dá
a mece: „Jirame umřel bratr naš Tomáš
Aguinffy.“ A ffutečně tomu taf Lylo. Srwatp
Aomaě umřel 7. března 1247. Jšo jněmu, na
fterémž je mnobau učenoftj jivau lefří, rorátil je
opět Do Rýna Koljna, fdez poflední Dni divota

atrámil. ©eho mobůtny a jiwětlem nebejřým ojrvj
cenp Duw pronifal tagenfitvj nebe i šemě, a
vé daučajnífy taf tvelicepřetoyfjorval, je negen
tofiifní naň 8 pobDnvenjm hleděli, nýbrž i za

čarodége mělt. tmfjaf nebyly to fauzly, nýbrž
Dar Božj z rufau nebefié panny Marie, giž (io.
ejrfemo ftolicj maubrofii nozyimwá. A že tomu
taf, Dojivěpčili pojlední Dnomé života gebo,

Jtofu 1280. fedel Albert, mage giž 80 ler,
na jmé ftolici m Koljně obfijčen četným zů
ffupem poflucdačů, a mlumil fnjm prámě 8 pla
mennau ivpmlurmnofij, an rázem geg paměťopu
fiila, a wmfjeďfo umenj zmizelo. £$ nebyl 8 to
Dále mluriti, avfjiďfní žafli nad neobyčeznau
udalofij tauto. 3 Ulbert je ulefi, ale t bned
fe upamatotval na flotva, fteráž f němu byla
nepblahojlatvenčgíj Kanna, fdyž gejjté padolifem
byl, řefla. Jpamatotoato fe pončfud, tvypra=
tvotoaf fipým poflůbhačům přebpotvězení nepjivě=
těgjij Watfy Božj, a potom rožlaučio fe, opufitl
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li a odejjel, oželen a oplafan ode tmjjeí dv
mého pofogifu. Zam fe připram<omalše tfff
beblimoftj na hodinu mého úmrtj, bez přeflání
je modle a rozajmage. Zafé fi dal brob tvp=
$rabati a dodil fe f němu denně hobinfy zamrtvémoDliti.© Sedenznabožnýhgehoctitelů
pramj vněm: že je to flářj nepmětjjí mau=
broňi, genž geft rezajmání jmrti, naučil, Gelifož
mu Den co Den fil ubymalo, Dal fe zaopatřiti,
a umřel něfolif Dní nato fedě me fimém pofo=
giéťu a obflvpen voforonjmi bratry, pofogně a
fmatě Dne 106. liffopadu rofu 1280.

AByobrazuge je co Diffup 8 fnihau m ruce.

NRozgjmání.

Wjflo rozgimání flůgtež zde něfteré průpo=
měbi znamenité z fněb blahoflameného Alberta
toytažené :

„Bafoš fe za falefjny penjz nie Dobréhofau.
piti nedá, podobně nelze nepramymi ctnoft-ni
frálotmihvj nebejřého bobyti,

Obzmláfitní profiředef F uĎománj čiftotp
geft, fivatá rabdojí na Bohu; nebof to půfobj,
že wfjeďy oflatní wočci žádné ceny u nás nes
magií. Do Duda ofufil, tomu fe tělo Hnuji.

Se mífeh toěceý zafomábeyme miru, gen
ne tve $málení a melebenj Boha; neboť melfý
geft Gofpobin a telmi »$mály hodny.
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Aedben na to, co ginj o tobě myfij aneb
mluvi; zdali tě melebj aneb fe ti rauhag]; bud
gebině toho pamětlitv, co pofogi tmému pros
fpiivá.

bo. opramdomě geft milojrbný, ten Ivjce
rmautj fe nab Hřjehem toho, ob foho uražen
byl, než nad fřirpbau, fterá je mu flala.

DBramá bázeň Bvšj pubdj čloměfa, že nes

utjfa tolifo břidů fmrtelnýdh, nýbrž 1 toffebnj.
Čtorměf může fám febau pabnauti, ale nifoli
potmflati.

O gaf fifafiný gejt čloměf, fterý gen ge=
Denfráte Bofa u mnitř f foběřmlumiti flyfiel.

Zimau primní pominnofij budiž, abys je
čila a nepojforněna zaďomal od obrazů a
nvárnofij tělejnofti, uebof tě bez přeftánj matau,
a abytečnýh ftarofti gebnaf o přitomnojf, gednaf
o minulojf a gednaf o bubauenojf ti bělajj.
WBali-[t je ta tebe něgafa nehoda, mluzugesli
je odábloji, bybe-li fe žábdojť,netraf myfí, ne
hlebcy hneb uútěy:; raděgi je horliměgi £ Bofu
přimin, obnomuge a obžimuge můli, gtž gfi gemu

obětomal, a nebey trulivým obrazům mjfta,nýbrž raběgi rei: Bože můg! giž neci m flužbě
tělejnofti žití, ani m otroctoj čajnýh pěčj, nýbrž
pofogně dhci fe obddati jmaté můli tmě, nedf
mne potfá, co potfá.

Braro milotonjí Kriftům wuujjfe 8 Bofem
ipogiti 8 rozumem a 8 bobrau můlj beze tvfij
farofii a náružimofli. Učínil-li8, což ttocho geft,
oberozdey fe bezpečně proařetelnofii Bojj, a ta

ŽivotySnoarĎ. V 24
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tě mnofem lépe a rabofiněgi potvede, než fbyby8
je me Dne m noci flaral. Dobrá můle mffe
nahrabdj, a geft nade mffeďo. *Brorož nefifodi,
ponaufá-li tě tělo a inyfInvif f zlému, a ge-li
Ijné f bobrému, aneb gesli tonitřní člorvěf ofpalý
f pobojnofti, gen fbyž me tojře a Dobrau můlj8Bobemfpogentgime.| čedbepprotomnoho
flabfoh a jmyflnýh citů aneb nábožnýh (Iz, než
buĎ Dobrau můlj m Dubu 8 Bohem fpogen, a
dapiren febe, abyš mffeho zbamen Krifla Pána
nájlebomal, a gafo fivatj měg uftarvičně Boba a
toěčnojf buffe fivé na oči.

„Re faždy, fdoj mi řjfá: Pane, Dane,
megde bo frálorfhmoj, ale fbož činí můli Otee
mého, fterož to nebejíh geft, ten tvegbe bo frás
Lotvihvj nebejřého“ (Wat. 7, 21.).

„Dofwěcugte Bána Krifla m jrdejh fivyd,
ale 8 tibofti a 8 bázní magjce Dobré fivěbomí:
aby m tom, m čemž gaťfo zločinům utrhagj
nám, z Dobry ffutfů máš fpatřugice, mwelebili
Boha m den namfftimenj“ (I. Bet, 3, 15, 16.)

„Neztracugtež zaufanlirvofti (mé, fterášto
teelifau má odplatu. Trpělivofii zagifié mám
potřebí geft, abyfte můli Božj činjce bojáhli za
fljbenj“ (Žib. 10, 35.).

-p Hledepte Boha, a žima Bube bufje twafje“
(Balm 68, 33.).

„Bůh láffa geft: a fdož zůftamá m láfce,
to Bobu zůjtamá a Bůh m něm“ (I San, 4, 16.).
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Wobltt ba.

O Bože můg, ofaž mi bjdnému, gaf me
lice zatvázán gfem, tebe milotvati, a nauč mne,
fterafbych tobě faul. aby fe tt ljbila flužba
má. Mium, o Rane, mocným a pronifamýmblajemffrdcimému.| Raučmueazafotvey
mne, a gá bubu tebe $imáliti, fterý gfi mne
A ničeho učinil, fbyš nebyl gfem ; fterý gfi mne
ojrojtil, fopž to temnofted gfjem dodil ; fterý afmneoDDětínfhvítvfjiimDobrýmžimil.© Miiojr.
Denfitoj tivé geft nade mnau wmelifé: ty gfi Dufii
mau %nepblubfjj propafti toytrhl. 5 ci ge
biné tobě náležeti, abyš me zafomati mobl,
tebe gebiné ci milowati, Fterýž gfi mne vys
faupil, a ftery gfi mne, fdyž opět zhřefjil gfem,
fibau miloftj natvfitimil, a ofrvitil a pozmebl.
-Ly rabofit jrbre mého, ne ať tebe milugi z Ce“
lého frbee jimého, a ze wffi Duffe foě, i ze toffjiyfive.| Amen.

Aa Dnefiní ben připabá téš feáteř: Slošenj fm. Otmara,
opata; m Africe fmatýh mučednifů : Rufina, Oarfa, ABaleria a ge
glý tomaryfiů; téhož bne fimatýh mučebnjfů: Glplbia, Atarcella,
Evfiodia a gegih tomaryfi; m Lugbunu narození fv. Guferia,
btffupa a myjnamače; m Yabuf fmatého Zibencia, Dlff.; m Ran
tuarii fivatého Ebmunba, biffupa, gebolto fivatofii mnobými saprafy
Bán Bůh bofásati ráčil. Téhož bne fwatého Šlorina, myjnamače
a m. g. fmatyů.

24*
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1%.

2bitvot fivatého Neboče, bíffupa, Di
IVOTIVDCCE.

Jtobičorné Stehořomví náleželi £ uepbohatijím
a f neprmznefieněgfjiím občanům Weocéfaregffom

m Pontu. Bylif olvfjem pohané, a torjaf a
mydomán] ditef fivýdh) mwelmizáležeti ti Dali.
S Stehoř byl teby m niobloflužebnofti wyhotván.
©ja mffaf rozumu Úyftrého, a pilnojí mage ne:
unmatvenau Dělal tvelifé pofrofy im uměnj a mé
bad, a vvffaf tafé melmi záhy cjtil, je mauDrojf
pohanům geho neunatnemé tauze po prarodě 10b
horěti nemůže, a protož te mu zhunujilo tvffe,
což pobhanjití mubrcomé v Bohu a o tvěted
Božílydh hádali. Tu ftalo te, že 3 bratrem
Athenoborem, fteroý napotom jlatvnpn Gifftpem
byl, na dalijj fitudia vo Gčjaregí 1mBaleftně
přijel. Dobry geho angel přivedl geg, gaf jám
pifje, £ Origenotwi, gehož rozjáhla učenojí po
celém jiwětě na jlvmeo mata byla. Wyborno
tento učitel zpozoromal brzy neobyčegné mloby
a přefrájné ctnofti obau tě bratrů, a ugato
je ai$, wed gid frof za frofem fu poznánj
rojry a taf to nif tauhu po učenj fpajonojném
voznjtil, je uzatořeli jřatfy, mlají i přátely opu
fitt a gebině Bohu je obdatí.

Veěfolif [et trrvalo giž topučomáuj tafowě,
an rofu 235. Marimin cjjař fřejfany pronafle=
bomati počal, Origened nemage je iw Gfiarei
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4a bezpečna, uflaupil DovRappabocte, načež tafé
Řehoř Géfaregi opuftil a bo Uleranbrie, fbe ten=
fráte tafé flaroné fffoly byly, obefjel. AB měftě
tom panomala mezi mlabjťy, fteřjá tam bo fifol
přiffli, melifá nefázeň. Rehoř nebyl gefitě po
fřtěn, a wmflafi u ftřebu neprateofii a profto=

pafinofli zadhomal žimot jmůg nepojforněný, mage
ftále Boha na myjli, fternž tofje midi; f tomu
byl na neproyě pilen a m učení toytrmalý, a
protož nabe mffeďfy fpolužáfy mpnifal gať etnofti
taf učenoft. Ale prámě proto, že mmeblžitvot
mratony a počefiny, tozbudil zámijt oflatnjeh
ipolužáťů, fteřjž to geho neauhonném a jmatém
obcománj fivé zatracenj iibauce, geg pařli ne
afaziti, afpoň o bobrau poěji a nájleboroně
i o mážnojf, giž ob fažbého měl, připramitt
uzatmřel. :

< ftalo fe, že fbyž Rehoř 8 něfterými uče=
nými muži u přitomnofii mnohý pofluačů

o měceh učený podpránoěl: lebfá gafás ojoba,
giž zpufilj žáci poflali, £ Rehořotvi přiftaupila,
a geg o midu za jmyfiné rozfojje, gidž prý
8 nj užil, žádala. MWfjiďní, foož tu byli, zna=
gjce pocefinoft Stehořowu, mrzeli fe na nefly=

batau ženfitinu, ale on, nechtě 8 utrhačfau
rozpráměti, aniž je 3 učené tozprátmřy mytrfho
matt, žádal gebnoho z přatel, aby šeně Dal, což
jáDá, jivau fprarmeblnojí Bohu porauče IvfjervěDauejmu.| fůmobotvémrzfoftitětorabotvalife
giž, še fe obmyfl podařil, gelifož i něťteří z tě,
fteřjž o Stehořomi bobře tuffili, gednáním gebo
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miflati fe počali. Wle rabcff gegih neměla
trmánj; nebof fotiva že žefitina penjze tozala,
opanotval gi zlý Duc, a umr$l gi na zemi, a
Dějně gl lomcomal, načež ona ieřegně toffeďu
tu zlomyjinojf topgemila, a ehoře aa odpufitění

profila, a Do moDliteb peho je poraučela. M
Jehoř pomoblil ie nad nj a zlý Duh opufiil
gi ofamžitě. — „Ko ginému gámu fopá, upabne
jám bo nj“ (Břijl. 26, 27.). „Rbo obj
upřímě, obj baufanlimě; fbož paf přemrací
cefly jmé, topgemen bude“ (tamtiž 10, 9.).

Kbyž Dyl Bůh Štehořou neminnojí způ
fobem taf fifimělým obgemil, gij neobřládal běle
fe fřtem fimatym, a mmilojfBoží fe tau fvátofij
wmtaf hogně mjře naň tiylila, že to frátfém
čaje £ nepojtvjcenčnfjint a nepnábojněgfjím mu
dům fiwaté cjrfine je počítal. Rdyž fe Orideneš
bo Gťjaree narorátil, opuftil též fimaty Oehoř
Aleranorii, aby pob meDením imilotnaného Oris
ena fitubia fimá Dofončil a zůftlal u něho gefitěcelýrof,© o rocemrátilfeEimémateebemů.
Příbuzní geho a přátelé bomnímali fe, že nyní
o něgafo auřab je udázet a flámu fi bobýrvat
bude, ale Štehoř nečinil nic podobného, nybrž
tozbal ftatfo a gmění jmé přibuzenfimu a $u=
bom, a ufryl fe na fjamotě. tě tam mmfau
fromnofii a bez zámady gebině o jiré fpafenj
je ffaratt.

Zéhož čaju byl m Umajei žim arcibiffup
Gebinus, muž imelmi bohabogný a paflyř bu
Óornj tvelmi horliwyv. A ten poznalo zgeme=



Sm. Řehoř, biffup. 559

nim Božim melifé bary, gafými DudW fmatý

Šehoře nabal, chtěl geg mermocij za biffupa
tm Wotmé Géfarci royftmětiti, a taf Dlauho na něg
naftupotal, n bo fonečně f tomu Donutil,
Sehoř myžádal fi, než pojtěcenj přigal, něgafau
Ihůtu, aby fe na Důlešity ten auřad Důftogně

připratiti mohl. 3 ftalo je, že fbyj o tajen=
ftojďh náboženíhoj Kriftotma přemyfflel, a fe
moblil, aby tm pramé tjře žim byti i umřjti
mohl, že flařečťa uzřel, an me fifmoftné raudo
biftupité objn meplé něho ftogj. 3 ptá fe Stehoř:
foo geft, a obfub přichází? Stařečef obpotměděl
přimětimě, že geft vD. Boha pojlán, by gtg
pratodám tvjry topučomal, a poufázal při tom
na frdjnau poftarmu ženířau, tu iveblé flogici.

ehoř pozmebl srafů, ale záře, fterá oDpoftamyydbházela, taf 379 zarazila, še fe očí tojce pos
groebnauti neopotážil.

Sehoř myrozuměl, že to Robičía Božj a
ftmaty San emangelifta. „Uč! pramila na to
Waria panna f Z$anomi, uč mého. flužebnjfa

Šehoře tagenfitoj praměho náboženfttoj, po nidž
frbce gebo práfhne.“ A Jan uflonim fe blu
bofo, počal Štehořotvi tagenfiwj tofry fmaté tvy
flábati. a fbyž Dofončil řeč, zmizelo zgemení,

Smaty Štehoř napíal fi roffecft řečí, gež byl
a uft miláčfa Báně flyfiel, a paf, foyfoli f£ lidu

o tagenftmih fřejfanífnů, sroláitě o ucyjmetěgifi
Zrogiet mlumil, Držel fe učení, fterčž oD Sana
apofitola byl obbri el, Totéž učení a tatáž iwjra,
gež fimatý Iehoř (Gifarenfřým přebnáfjel a tmy=
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flábal, geft tafé učení nafje a tojra nafje, a fbo
je gi twěrné Držj, ugbe fnabninfo mfjem ofjblům,
geš netoěra, to tělejnojt a foběettvj zarytá, za
naffid bnů pratmoměrným fřejfanům flabe. —
„Wffelifo bud, fterýž vělí Sežifie, nenj z Boba“
I. San 4, 3.).

Měfto Jtomá Gěfarea, fbe fwatý Nehoř
biffupomati měl, bylo toelifé, bohaté a libnaté,
ale obpimatelé taf Hluboce ro nepratvofit a to mo
bloflužebnojí je zaryli, že až pofudb míra Sri
ffoma fe u ni ugmauti nemofla. Bylof tu
mfjeho roffuby febmnácte fřeffanů. ©%nabal Bůh
Wužebnífa fivého nabobpčegnau mocí bitvotimornau,
fterau je bpoznenáhla, a to role neujtupnoff
Gějaregfifanů přeťonala, gegic) trorboffignoff zlo
mila, buffe pať ob gefjitnofii mobláříhoj a oD
nepratoofii £ Bohu, fu pramenu tmfjeho Dobťa,obrátila.© Ditvotmornámoctaobgetmilafegiž,
fopž Řehoř na ceftě bo Gěfaregi byl. oci a
ligáfem přefhvapen mufil bo pobanfieho »$rámu
přeb měftem fe uteci. ©B drámě tom měli Dá
blomé obljbené fjblo, a uúfihmobel odpomjdalinaotázťyfněži.© Jtehořivfiaupnaro$rám,po
gnamenal fe poblé obyčege fmatym fřjžem a Dá
blomé fe ryřlibili. Atehoř tu zůftal po celau
noc Bohu fe moble. Kbyž z gitra Druhého Dne
fněz opět moblám obětorval, le žádné obpoměbi
£ mým otázfám nebdoflal, počal tuffiti, co je
ubalo, a mybal fe za Štehořem, genž čajně ráno
Dále fe ubjral, a bofhonim bo, Broztl, že bo
u ejjaře a u mrĎýnofij udí, nebubauslt mobly
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zajeobpotvědiDámati.© SvatýSehořodpotěpěl
mjrně, že ob vého Boha má moc, Čábly my
mjtati a zaje přimolátmati, a tomu na Důfaz bal
ubůvenému fnězi lifi, na fterémi pfáno bylo:Štehbořfatanomi:„Wegti!“| Sotmažefněz
8 liftem tjm Do Órámu tofiaupil, torátili fe za8
bo mobel zlj budomé, a Dámali žádané toppos=
měbi. Lo foyž fnéz uzřel, byl gafo omráčen
pobitoenjm, a jebram je, Hel za Rehořem a
profil, aby fo naučil toho twelfého Boha znáti,
gehvž i ti pojlaudagj, fterými fe aj pojuĎ co
bohům flaněl. A Rehoř počal mu teň topfláDatizáflabnjpratobytojryAriftotop.© Kdyžale
f tagenfhvj přifjel o mtělenj ně a zpozoromal,
je fněz tomu tojro Dáti nedce, řeřl: „Učení
o rotělení áně, že je pauhým rozumem podo
piti nedá, nýbrž gedině zázrafy uhorzeno a tudyž
gen měřeno býti má. Ra tu řeč poufázal
monlářífo fněz na náramnýy fámen u cefty ležíci
a řefl: „Saž, ať tento fámen z mjfta fe fne a
obe, fam mu ufážeš.“ M Řehoř poručil, a
famen poflinul fe tam, fam mu ufázáno bylo.
Zo fvyž pohan uzřel, uměřil plnau buffj, a ftal
je učednjíem Refořomym.

Rorěff o dimotmorné moci, gafau Bůh
Řehoře nabdati ráčil, přebefla bo bo Gčéjarege, a
fopz te bljžil, tvyfflo mu mflřie náramné množ
rhvj fibu, aby bo mmibeli. Ale Rehoř frače:
před fe oči f zemi, gafo by fe fo to netýfalo.

Stoyž Doffli rynfu, otázali fe fo průmoběj, fbe
je ubytormati mjnj, neboť Aehboř neměl tu giž

Jt
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žadné magetnoft, 3 obpotměbělgim, řfa: „We

flarepte fe, fam těla uložjte. Bůh fám neftnám
bomormem, nebof to něm gime žitvi, hybeme fe
a trmáme, a nebeja gfau melmi ffirofé přifrytvablo,| Ařaběgitozdělentejebefaměctnofimi
m přibytef Božj. ČGafné flaroby nepřináfjegí
těm, řfteři život fipůg etnoftmi zpramugi, žd
bného ziffu, orofjem ale potřebugi ti, fteřj zle
pafij, přibytfů, fteréby nepratvofti gegid a hanbupřifryly.“| Sefitěnebomlumil,agižvřifilině
fteři 3 měfiťfanům, a zivali geg f jobě, on ale
meffel to Dům Wujona, muže melmi bohatého,
a zůftámal u něfo.

5 počal Gneb f [rou mlumiti, a tež fe faumrflo,bylimnozi,fteřjuměřili.© Sottwažeje
2 gitra bruhého Dne ffeřitt počalo, leželo mnoho
nemocných a pofeblých před bomem Mujconomým,anejějjínybarlidftmaobflopilgich.© WNehoř
megra f nim, mymital dábelfimj, uzdratmomal
nemocné, a těmi birmy gafož © fázanjmi roz
množil taf mefice počet fřejlanů, že giž i o 10b

flaroenj foftela gednati je mohlo. WMjitof tomu
cjli určené bylo přjlié pafhorfem štljněné, tať že
fe poDobalo, že pro přefájfu tuto toěe zcela
zanifne. X ffel jivaty Atehoř mo pomné Důměře
čaju nočnjho na ftaroentijté a moblil fe nic ne
pofybuge, aby $Sofpodin, meblé zafljbenj fivého
fu pomoci přifpěti ráčil; a ceyhle ráno poob=

ftauptl pahoreř taf balefo, še fe 8 ftambau bezpřefážťypočjtimoplo,| Rofieltentoobioatého
Jtehoře rvyftaměný zůftil Bez pofromy, gaffofi
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mnozí čilařomeé fřeftanjřé $rámy ruffiti Dali, a
gaffoli Géfarea zemětřejením brozně byla utr=
pěla, taf je odfrannau rufu Boj] zgetvnéto tom
tviběti bylo.

Smwaté obcománj, a Hlubofá maubrojí a

Diivotivorná mot, čím je fiatý Štehoř teyzna=
menátval, botvebly, že i Fřeffané i pohané u něho
rabu brali, a jmé zpory Furormnánj gemu přebds
Hábali, Dma Bratři £. p. zdělili gezero, a nes
mofli fe poromnati. <%obrátili fe f jimatémuIehořotviapřimupředložili.| Wlarněnapo=
minal gid jmaty biffup f fivornofti, bratři obefíli
£ nájili fe bototojee. To miba Sehoř, poflefí
na břehu gežera a celau noc je moblil, a enhle
ráno bylo gezero puftť, gafoby nifoy mobtu resbýtmalonaplněno.| Bratřjjenonjopůdurog=
pělii a bylo po rozepři. Jázraf ten mibauce

obyrmatelé Géjaregiitj, profili fiwatého, aby zaplas
mam řeťy Cyfué zabránil, gegjito bvftré, mobanti
horffomí fejjlené tolny Fažboročně nejčjflnýc fiřob
na dome, fládáď a polí bělamagí. I při
flaupil fimaty f břehu řefy, a na tom mjítě, fbe
fe rople:námala zabodl hůl jimau, přifazuge wo
dám we jménu Bojim, aby mezi udanný mice
nepřefračorvaly. Gůl myhnala brzy na to fo
řenp a mzroftla m ftrom, a fbyfolp mlnp pně
Dofáhly, ujtaupily nahle zpátfem.

Mějto Romana žádalo fiv, Štehoře o Giffupa,

S zařídil jivatp toje, čeho potřebi bylo. KDypž
přijjlo f molbě, dtěli přebnoflomě muže urozes
neho, bohatého a toznejjeného za Diffupa, ale
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Šteboř navomjnal gid, aby raděgi na čiňé

mratmy, fřeffanffau maubdroff a jpantlau myl
ohled brali. než na tměci taf marné, a nafle=
Dotoně, aby. na biffupfhoj tafé muže ponatmrbli,
fteřj ač neurozenj, ale ctnoftmi tmyteční afau.

Lu pomwftalgebenz rabnjch pánů, a řefí újměfině :
„Bobrbáš=li urozenými, tedy nezbýmá, než aby
upljře Uleranbra za biffupa uftanomil.“ tomu
úfftipiu zajmál fe liD, ale tehoř otázal je mážně:
„Sto bať geft ten Wleranber?“ Tu přivedli
něfteří 4 přítomných Aedtagice je NUleranbra,
genž brubau $alenau odjn byl, a ruce ( tmařfauřemzačazenautěl.| Jiehořpoznalztonuf=
nutj Božiho i hned, je Wlerander zcela giný
člorvěf geft. než zač Držán byl. M nemýlil fe.
Mleranbder podazel z rodu urozeného, byl telicemadělanya poftavyufledtilé.© Taubaugfa
puzen po fřejťanífe Dofonalofi, opuftil fimět a
ofibla geho, a aby Bofu m řidofti a bez pře
fážef mobl flaušiti, oddal je žitonofit ubljřířé,
Ufryt m famotu lefij a Iomozu jiětfřého tozdá
len, žil gebině Dobu jinému, a ode ctnofii fu
etnofti fráčege, byl giž tovfofého ftupně Dofonalofii

Dofjel, fbyž Do před Jehoře poftamili. JŠotázal
fe bo Sehoř na měti přerozmanité, a WleranderoDpotoidaltaťrozfjafně,že[iD.uDitvený| očitě
miběl, že toje umj než gen ublj páliti a žádali
gebnomyjlně, aby Giffupem byl. Marně je zpaugel
Mleranber, mufeltě fe pobroliti a taf myborně
ve biffupfttoj řídil a taf Dofonalyživot vedl,
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žeLjmrfmučednifautrpěl.© Sebofmáteffvětí
je 11. jrpna.

Smaty Yehoř byl dalefo ffirofo rozhláffen
a to negen pro maudrojf a moc Dimotmornau,nýbržtafépromilofrbenfttojafitědrotu.© ro
tebe potřebotnal tmelmi málo, co měl ale, aneb

boftal, to náleželo $utym, Že paf něftcěj Dos
broty gebo zle užimali, t foožby fe tomu bitnil!

otěž učinili bma Jidé, fteřj na iwatefo čefali,
fopž domů fe twracel. A mibauce, že přichází,
tu utorbl fe geden z ni na zemí, ftamé fe
mrtiea, druhy ale přiftaupim f fimatému, profi,
nařjťage o podporu, aby mrtmého bratra pos

Hřbitt mohl. Smatý Nehoď nerozmofilege fe
mnoho, položil, atm peněz neměl, pláfjf jmůg na
pomuělcho mrttého a fjel Dále. Těfje fe po=
Dařené lfti pramil, fopi biffup popofjel, šebřjej
pobrmodnif £f faudruhu, aby giž toflal, a po
ojimal fe na pláfif, o něgš jproftného fteffana
byli připramwilt, ten ale byl ffutečně — mrteto.—„řipramenígfau| pojměmačůmfauborvé,a
fabirva bjajej tělům bláznů“ (fn, př. 19, 29.),
„nebo obaronoftj geft Gofpobínu fažbý pojměmač“
(tamtéž 3, 32.).

Zito a břemnozf ginj zázrafomé přijpeli
iwelice, že tojra m Krifta Sežifie m Gčfaregi a
rve můfolý měfta Ww30ytyje a tyje fe uginala a
vozffiřervala: a gelifož Nehoř mffem obráceným
byl obrazem roffelifoch ctnofij, a zrcadlem, Do
fteréhož fažby, fomu o fpafenj filo. nabhlédati
mobfí, dožil fe tě radofti, že officní třeffané



566 Liftopad.

Géřaregfit] taf pemně me rvjře ftáli, že fe ni
žábným, byť i febe těším protiwenftrojm m nj
ztviflati nebali. ©o fe ufázalo zmlafjí, foyž
rofu 250. za cjfaře Deria frmatmě pronáflebo
tvánj fřejťanů tofje pomftalo. Smatýy Řehoř
rabil ojabnjfům, aby je hrozieimu nebezveči aut
těfem myhnuli, a tafé fam poforně voflauage
floo Bánč: „Rbyž je mám budau protimiti
m; měftě tomto, utecte Do gineho,“ 1jfel 8 gedním
3 gábnů jmýcďhprotimnífům na mwdálený rd.Mmfjaťtigidtubrzomyjljdili,| Didatedy
Řehoř, že tu zbytj nenj, urorhl fe 8 gahnem na
folenaa rozpramfje rámě, modlili te f Bohu
o pomoc a pofilu. A ble giž boffauplt žoloněři
mjíta, fbe fe fivath biffup 8 gahnem na folenau
movltí, ale mjito moDljejh mužu nermiděli tu
řízením Bojim než Diva Duby. ($ tvrátili *e
8 nepofjzenau, ivypratvugjce, je ua toru živěbufjenenafili.| Sljběnopoznomu,a.geben
4 šolbnéřů přifjel tafé ffntečně na to mjito, fe
primé Duby iiděny byly, ale co uzřel ted? 1Uzřel

biffupa a geho gáhua, ant je mobdlj. Je ofjeho,
co flyffel a co miběl, fauvdil užajnuty tvogju, že
tu get prit Bojj, a vadua f nohaum Diff
poroým, uměřil m Krifta.

DBohané vogpálimojje fe bučemem, že biffupa
Jtehoře Do jmé moci neboftali, toplili me tozteť
jmůg na geho ftádečfo, Dej práva a Ócz faudugibmučjceaufrutnětrýznjce.| AleŠehořmo
Dlil je neuftale za pronájlebomané ftabečfo, utěďdy
a pojily 8 hůry mu proje. A Bůh myfipfjel
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iwraucné tvolánj ftarofiliivého paftyře, a popřál

mu, že ant geden 3 fřejťanům od Krifia neobs=
ftaupil, na rozbor mufam, ofowům a ffřipcům.

A Bůh ufázal mu U midění, je ftávečťo gefo
wěrně při těčném paftyři, genž Krifluš Ježjé
geft, mytrimalo. ehoř ležel totiž gebenfráte
to modlitbu pohřjžen, an fe mu náhle tvář zase
temnila, a vn fe zatvěl auzfofij. 2$ urorhl fe
celým tělem f zemi co nepffraufieněgí je movle
f Bohu. Taf ležel pv Delfjj čas, ant tebaunehybage.© Konečněroftal.© Jármutef| minul,
tvář geho fifměla fe rabofij, a on zapěl mefele
droalozpěro : „PRožehnán Budiž Óvfpodin, fterýž

ndá neropdal p aadtvácenj zubům gegi. Duffe
naffe pafo ptaf roptriena geft z ojibla loroců:
olidio zatřeno geft, a mý ropjmobození gjme“
(Žalm. 123, 6, 7.). Když fe bo co 8 nm byli
optali, co fe mu flalo, obporvěběl: „©Gá tviběl
roelifau uDálojí, nebvf mladjf geden přemohltvitězojlatoněČábla.“| Selifožmualenerog
uměli, tmypramornal dále: „Sledetný mlábenec
Troas trpěl pro Kriňa mufy a trnzeň, a Dobylňforunynebefře.“| Wffutečnětomutafétaf
bylo, gaf jimaty Giffup byl miběl a potojdal.

oyž tofu 251, cjjař Deciné umřel, pře
falo tařé pronáfledomání fřejfanů, a Štehoř jeopetDoSomeČejaregeumorátil.| Brzynato
ropdal fe na ceftu po Diffupfhoj, a obě oD
měfta f měftu, nepořávíp Mmyljiilé romual, lid
přifladem t flory F£bobrému pomzbuzomal, a
Hatvnofti ujanowomwal fu jiámě tě, fteří za
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ča8 protimenfthoj frew pro mjru jimatau byliylili.© ©SebnohoDneftaloje,žemGéfaregi
melifá flatonoff byla fu cti paféfi mobly; nes
fějjiné množftoj, taf že ani mjjta nebylo, sběhlo
fe £ tě flatmnofti. Kterým fe mjfta neboftalo,
počali Jupitera rozýmati, aby gim mjfta ubělal,
což fbyž fivaty Seboř uflyffel, řeří peft: „Bfjaf
fi brzo nebubau na neboftatef mjfta ztoffati.“
A m ffutfu poroftal m frátee mor, m celé zemiRontiďféHroznězůřjej.| ScbineměftonotmáGč
farea bylo na moblitby jivatého Rehoře té metlb
Božj udráněno. Tu poznali pohané, gaf mocný
Bůh fřejtanů geft, a tijjeomě gid bali fe fřtiti,
Raboff fo, biffupa byla nefmjrná, an miběl, gaf
mě mirp Rriftotvy toždy tvjt a jee zrůfid a
omoce přináfij. 3 bledčí 8 potěfjenjm na flá
bečfo, a lámal mu uftavičně $lčb žimota, a
beblivě ge ftřežil, aby žádné pohromy nemzalo,
až bo febmbejátého rofu jmiho. Lu ale cjtil,
že hobina obdobu přichází. 3 namfitimil gefitě
gebnau otmečfp me můfoli, napomjnage pid f fta=
lofti u tvjře a [ájce, a zoroogil j<á nábožná emičený.
Brzo na to pabl bo nemoce. Ale i tu objral
fe gefitě m budu 8 fimymi měřjcjmi omčičfami.
„Rolif tu bude gefitě pohanů ?“ ptal fe můfolftogiejd.| „Bižgenfebmnáct“| „Bobubjfy!*
pratmil na to fmaty Sehoř, „fbyž gfem bo měfla
za biffupa přijel, bylo zde gen febmnáct fře
stanů !* Stato fe moblil co neptvraucněgi, aby
Bůh tafé toto zaflepcné pofanp fročilem fimaterojryojmjtitiráčil.| Krátcepředjmtti,žádal
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ob přátel, aby geg na obecném Hřbitomě pocho=
mali. „%otroždy glem gen to Cižínec na zemt
šil,“ řefl, „i nedet fe toho gména ani po jmrti
rabáti. ro mne fe teby nefluffi ztoláfitní nás
brobef mjti. ©méno Stehořomo neftůgž na žá=bnémmjftě.“| BotěflomeýufnultifjetoPánu
Dne 17. liftopabu rofit 270.

Rozajmání.

Sraty Štehoř bimottmorecžádal fi na obec
ném hřbitomě podowán byti, aniž tomu bomolil,
aty mu přátelé po fmrti něpafý památníf ubě=
lali, bobře měba, že to gen marnoff a Hrboff.
ZLafotrau marnoff, proti fteré fe fimatý Rehoř
opjrá, amláfitě za nafjih bob m měfted tjbati
gefi, řbež fe nezřjbfa 8 melfom náfladem nás
brobfomvé flatvjivagi a wffelifom uměnjm ogbo=
bugj. Nehaním tafotvau uctu £ pozůflatfům zes
mřelých, o niž wóme, že byli přibytfem Duda
jiratého, a že gebenfráte opět zfřjfjeny bubau,
ale to nef$malugi, že ftatrjce památnjío prau
a popeli, na bufji zemřelý zapomjnáme. Či
ti pyfiní náhrobfotmé bufji profpěgí ? Bude Bůh
pro náflabný náhrobef zemřelého milofrbněgí
jauditi? Umirnj fe gími oheň očijtcotry? aneb
ablabj fe tmffeďfa mwinna zejnulého z fnihy ži
mota Ba nic podobného je pro náhrobef neflane.| Gebinémffefmaté,moblitbópaalmužna
gfau to zamazťy, gimiž fej buffim zemřelvé pro
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(pěti může, 3aliby nebyla Bohu milegfjí a
zemřelému ušttečněgfij flužba, fbybydfom za Duffe
tolif bali mffj fmatých flaušiti, Folif zlatých hrdý
nábrobef ftonj? aneb fbybychem, co gíme na
pompu frmětffauropnalošili, obrátili na hudé, a
taf bufjím zemřelý ulehčili? Subad WMaffa
begfty obětomal náramné množíhvj ftříbra do
$rámu Baně za vujje těď, fteří te álce
padli, tě aby za ně bylo modljno, a nifoli
aby marné a náoherně památnjíp je ftamělyp.
A nebylo by mrtvým fjp poflaužíno, fDyby Dě
bicotvé a přátelé gegidb mjílo nádherných ná
brobfů, gimiž bezděfy myfl pohanffá fe ufrýrá,
ná řfu, fboby přátelé za zemřelébratry mypfonalí,
co oni fami obmefiřali, foyby učinili za ně jprasmeblnojfaprámo,foetohopotřebažádá.© Go
profpěge zemřelému flza zármutfu, giž necitelný
fámen pláče, Dofamad fza m ofu utijjtěného,
pobjfočeného a ojjizeného bratra a feftry m Kriftu
Bánu je leffne? Čo profpěge nahrobef mrtimému,
foož na něm pot a fremo liinjho Ipj, gež ne
boštjf jmau nejpratvedlnojtj prolil, a běbicore
gebo nefetřeli? K čemu frájné merfje a fladřá
forma, fdyž za mrtvým fitetba a nářef živého
pofolenj o pomftu do nebeš tmolá? Pročež fbo
A ucty aneb z láffp aneb z pominnofti zemřelým
památnjíp ropftarvěti $cete, přede tofjjm f tomu
blešte, abyfte napramili, co oni zlého (nad byli
učinili tměbomfy nebo nemědomfp; abyfie to Dos
bré, co ont počali a nebomedli, na gegiů mjftě,
pofub možno, ufončili? abyfte na bufje gegtů
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meoblitbami, pofly, almužnau a mffj fivatau pa
matormali ; a fonečně abyfte gi$ a ofudbu gegi
pamětlirmoí afauce fami febe napramomali. <p
učinjce oflamjte ueylépe památfu gegiů, ano
i Bohbá za přimlumce gif mjti budete těh,
za fteréž afte Dobré ffutfy byli topfonali.

„Běda mám, fteřj mzbělámate hroby pro
vofů“ (Mt, 23, 29.)

„Sudaš učinim sbjrfu, poflal Drmanáctetijfe
Drachem ftříbra Do SSerujaléma, oby obětomána
byla obět za břjhy mrtvy. Proto fmaté a
tpafitedlné geft myfflenj za mrtvé fe mobliti,
aby ob hřídů zprofitění byli“ (IM. Waff. 12,
43, 46.).

„Amen, pramim tobě, nervygdeé odtud,
bofubž pofledního penjsfu nenamrátjé“ (Mat.
5, 26.).

„Sflitugte je nade mnau, flitugte je nabe
mnau, afpoň tvy přátelé moji, nebo tufa Báně
botfla fe mne“ (S$ob. 19, 21.).

„Woblete fe za sebe tvejpolef, abyjte byli
fpatení; mnobof zagifté může modlitba fpratves
blipého uflanomiti“ (Šaf. 5, 16.).

„MoDlitba.

JRaneBože a Otče náš! rač náš, projíme,
pramé lájce f bližnímu naučit, taf abybhom mu
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netolifo za žima bobrě činili, nybrá i po fmrti,
fbyž už mezi námi nebude, offe mu profazotvali,
což by mu f jpafenj, projpěfino a ušítečno bylo.
„5 propůgě teby Bože, Stmořiteli a Wyfupiteli,
buffim lužebnífů a Hužebnie my obpufitění
rofjed Hřidů, aby prominutj treftů, čehož tožby
žaboftimvi byli, na nabožné přimlautvání Doffli.
Genž gfi žib a fralugeé na měfy měťů, Amen.

©neš fe taťé fměti fivátef: WBYaleftině fmatýh mučebnjřh
Afea a Jadea: emRorbubě fratýh mučebnítů Ocišfia a Wiftorie,
gebo feftry; m Aurelianu fmatého Anrgana, bijčupa; 2nálieu
jmatého Sugona, Diffupa; m Turonu fivatého Reboře, biffupa:
me šlovenciífivatéhožena, myznamače,a m. g. fiat.

18.

Citvot ÚmwatéboAomana a pacholjfa
Baruly, mučedniřu.

Smaty Roman narodil fe w Syrii z robičůurozenýifřefťanffych.© Odamfenaučenj,
tyfoce fe mwyemičil tm umění tmffeliferém, ale
atolafitě fivatým obcotváním a $orlimoftj progménoBožjiwynifal.| KdyžcjjařDioflecian
r. 303. cjrfem fřejtanífau myfořeniti fi přebje=
tozal, pznatmačům gegjd Frutěftihage, byl fivaty
Nomanu8 gáhnem m měftečfu gafémfi bljž f=farege.— Mocifiméhopotolánjnatvfitérvomal
horlimy gáhen fřeffanířé bratry, foe fterého mi
běl, a třele gi) napomjnal, aby protivenfitvj,
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geš ufrutná mpfl pohanfřeho mmlábaře na ně

utvalila, trpelitmě jnáfjeli. Loho čaju poflal geg
biffup Gěfaregííh mwzáležitoftech Důležitý bo
Antiochie, fbež fe prámě fřejfané 8 nepmětfj

prubřoft pronáflebomali. Jběc ta spůfobila Ro
manormi náramny bol. ftery gefitě tim fe v0;
množil, je mnozí %fřejtanů ftrafem frutod
muf, atmiž je gim Hrozilo, moblám obětorvarvýje
aneb fabiblo pálirmýje, flefli. <3roznitil fe jimatau
horliiwoftj a nedbage nebezpeči, tv gafé je tonda,
efjel mezi flefič a flefagiej, řfafním: „WBgafautopropajfpabjte,fpnoméliofiti?| MWýbyf
utmrhugete Duffe jmé tozáhubu! Rozrvebněte paf
arafů bufiemwníh £ toyfofii nabe tvefiferen (vět,

pomněte Boha, WByfupitele wefiřerého člorněčen
iva, a nemybámegte pramé učení, fteréž rám
ob Boha jiměřeno bylo, blubu! Wěgte moblář=
roj za bezbožné poblauzení a pomněte f(pratve
blimého jaudu Božiho.“

ZLauto Důtflimau řečí ftalo je, še flejagici
u tvjče fe utrorbili, pablj paf obpádu porvftatvffe
8 opotoržením na mobly a na flužbu pi Hle
béli. Zo tmiba Usflepiabcd, genž faubu před
jebal, tolif fe rozirzel, že jivateho Jomana gjti
bal, tě gfa naběge, žeflefli=li ginj fřejfané pauze

Rradem muf, Romanus zagifie mufamií pře
možen fe podá. 5 fázal, aby geg i hned na
řipec natábli, a bičifo. na gidž foncjeh oloměněfuličfobyly,nemiloftiměmrfřali.| oman
nejí bolefti, gidbž mu mrffání to způjobilo, ne=

přemošenau trpělivofií ; moji geho bpla mejelá,
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tmář gajua. S přidáno muf; načež celé tělo
gebo meči fřjž na fřjž pořezalí, a paf železnýmiDrávydřelí.| Asfleviade8hněmemgenfopě,ján
8e ftolice jmé jběbhl a rufu f mučíblům přičinil,akbrůzapomyjliti.| Aletvffemarno;rucemus
čitelů umbolely, meče fe otupily, železné drápy
zobybaly, gebdiné ten, co mučen byl, ten fe nes

podal, nybri láffau fu Rriftu plane, řefl $mu*bile:„Bročuftárodě,ufrutnjče2?© Wyznalgjemfivými"úňy,šeRriftušgeftprayfrál.“| Těmiflory- judjAsflepiabedgefitě| tojcerozljeen
než už byl, odjaudil fonecně Šřomana f Hranici.
© uvělali hranici nebalefo měfta a zápalnými
toécmi gi naplnili. Wlomanu8 ranami, gež pro
Krifta utrpěl, ozbobený, fráčel 8 myflj mejelaufpopramijiti.© Hranicebyla,gafgižřečeno,na
Dljsfu, aby celé měfto fivědfem praroby 1 bímu
Božibo byti mohlo. R tomu přihlébání přifjli
tafé mnozi Židé, a ti midauce fivatého Romana
taf ztrozněného a fu hranici oDjauzeného, rau

barvě řifali ; „sto geft Bůh Beho?“ Zémto na
fmůg ftarý záfon frdym mužům Ppřijměbčovali

t mnozí ginf libé. Su ale ořázala je Boj
moc, a zgerono učiněno mfjem, že Bůf, fterý
tři mlábence, gemu fe flanjej m ohnimé peci
neporuffené zadotmal, tafé myžnatvačů zafijbe=
ného WByfupitele a Spafitele Krifta Ježjfje ohně

udomati může. 3 učinil Bůh, aby gabanbil
zaryté Židy a pohany aby o fivémoci přefměbdčil,že,
fopž fe Hranice podněcomála, že fe uáble uebeja
černými mrafy pofryla a prubfý lgáf je zpu=
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firofji, ohni znifu nedal, 3 toho potoftalo mezi
bimafy nemalé fivafjenj meflj. Když fe to tmffe

bylo cjfaři boneflo, přifázal fubjmu Máflepia=
bomi, aby gižšBobu fe neprotimil, nýbrž puftil
na fmobobu, fobo Bůf fám fmrti ofivobobil.

Wle Aáflepiabeš aja člotvěťmftirvy a náfilný,
a Boha nic nebbagiíci, Pohrbal rozfazem cjjařo=
mým, a aby fivé ufrutné myfli za boft učinil, fázal

fiwatému, protože fe Bohu iroému tauhati ne
dtěl. pazyf až na fořen topřjznauti, toho gfa
mjnění, že taf gmrzačený myznamaé Boží jes
mřjti mujj. Ule foyž je nic podobného neflalo,
přidal fu trýznění i rauhanj a pojměd. Dal
totiž oltář poftamiti a oheň a fabdidlo i mafo
naň položiti a bomlamval fmatému, aby obě=
toal, aujměfině přibada, že mu mlutviti pomo=
luge. Lu potvznejl Wřomanus $laš a mlumil
zřetelně a bez obtjie, a ziměftomal floivo Boží
tofjem, fdož tu přítomní byli, a napomjnal
gi$, aby fe gebinému Bohu flaněli, fterý gfa

pánem přírody těm, fteřj Mmněg měř, učiniti
může, aby způjobem nabpřirozeným mlumiti
mobli. Asflepiabe8 neměda giž, co fi počítí,
dal geg bo tuhého wězení obmefti, a tam geg
po mnoha měficů mffeliferým způjobem tyrage,
muče a moře, fonečně geg u tvězení potvějitt a
šarbaufiti fázal. — „VDezbožnýh fiřevwa gjau
ufrutná“ (fn. přjfi. 12, 10.), „oni gjau svejeli,
fbož ale činj, a plefjagj tve tměeeý nephorfiih“
(tamtéž 2, 14.) a tm ohamnofit magj Bezbožní
ty, fteřji na přjmé ceeftěgfau“ (tamtéž 29, 27.).
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© umučením fimatého Komana gefl auzce

tpogeno tafé umučení netninného paďolete, Ba
rulaš aneb Theobulod řečeného, což tolif zna=
mená co Djtě aneb flužebnjř Božj. Když totiž

fiatý Woman wyfldán byl, řefl f pohanfiému
jaubdci, že učenj o gebnom Bohu taf hluboce
to bufji libffé geft zafotimeno, a taf pratvé gefl,
že 1 malé Děti pojauditi mohau, zdali maubřegí
pedinemu Bofu je flančti, aneb trojce bohů tozj=
ati, t radil. aby gebno z padolet bylo zatmo
[áno a řečená otázfa mu předložena. 3 fázal
Aefleptabe8 gedDnohoz paoljfů, gebiného fp=
náčfa mbotmy fřejfanířé tu na bljsfu flogfci, z4
molati, a Romanotmi poftamiti, aby mu prmě

zmjněnau otázfu Dal. Roman práhna káboftj
úfly autlého a nerinného bjtěte zahanbiti nervě“
čich pohanů, řefí gajným a gvučným Plajem
£ Barulomi: „Synáčfu můg, co fe ti zDá byti
pratoditvěgij| a maubřegfij, flaněti je gebdiné
Kriflu a m Kriflu t Otci, aneb m©zitvatitijjce=
ronájobnýh bohů 2“ Pacoljf ufmjivage je, oD

pomědčl odhotně: „Budiž bytojt, giš fe libé fla=
něgj, gafářolim, gebiná muji býti. (60 gebinémupřináleži,geftgebiné.© SelifožtoKrifluágeft,
geft teby i pramy Bůh. AB rozmanité bofyanilapcineměřj.“© Taforméobpoměbditoffifní
je pobitvili; ale zahanbeny taubce rozioztefiity je,
molal na dlapce: „bo paf tě naučil tafomým
Homům“ X flapec "obpotvěbělneohroženě: „Wčoge
matfa a gi — Bůh. ODud fimaty naučil gi
tomu, čemu mne ona, fbyž gefitě gjem byl na
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folibce, učila, na prfau gegid síál gíem 8 mlé=
fem tafé miru m Krifta Sšešjíje,“

S% rozlitil fe A8flepiabeš gefitě Hůře, a
potolato bjtěte matfu, chtěl, aby za to, že Dítě
jmé taf zle a zrorhle, gafžš pramil, topýomala,
jměbfem Byla negen geho melifýh muf i bo
[eftné fmrti, nybrž aby při tom přihljšení jama
tím mětfjih bolefij pocifomala. Sotma teby že
ubohá mbotwa přiffla, poztvebli fatané pacholjfa
f rozfazu ufrutnjfomu, a bili bo nepprimě rufama
bo zab, paf ale fivleffje geg, tolif geg metlami mr
fřali, že je majo ode foftj obtrhlo. 2Bfjifni, fdo
tu byli, ant fatanů netongjmage, plafali, toibauce
nemilofrbně ztrýzněného padoljfa, gebiné ftatečná
matfa zirala tvefele a rabofině na jmé bjtě;
nebof láffa fu Rriflu Sežjfit nebala cítům při
rozeným tmznifnauti. Mnohá ztráta friwe způ
jobila padolifomi telifau žjzeň, © žábal pití.
Ufrutnif zapléfal, bomnímage fe, že neminné
bitě, foftma prjaum obroftlé, přefonaf, ale matfa
gebo zadrměla fe a pozimebnauc Blafu pramila
rážně a boleftně f žiznjejmu bjtěti: „Gafže, fy>
náčfu můg, báš fe jnab marné bázní přemoci?
či nezrodila gfem tě f flámě těčné? Ty žadáš
mobu, gefito taťf bljzef ofi pramene žimota, fterýž
bez přeflánj teče, mffeďy žitvočihy napágj, a
bufi © tělu jimot měčný propůgěuge? Bomni
nemluvňátef Betlernflyh , fteréž Gerobeš bal
ujmrtiti; pomní bratři Vaffabegfinů, o gegidž
ftatečnofti gfem ti pormjbámala; pomní [láffy a
péče, fterauž gfem tě žimila a wmyWomámala, a

Žimoty Ematých, V. RI
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jetrivey.| ZBraftoěrnětomuživotfimug,odně
hož aeg bylé obbrjel! MB tvé ruce leši tafé
flátoa má ; vypig falih utrpení fu ctí Sežjíje
Krifta !“

Pofilnět tořelat řečí matčinau, ujmjroalfe
Warulag, a mffeďy bolefti, gež mu obnomenémrifánízpujobilo,trpěliměnefl.| Mibafetedy
Asfieptabeš m iivém očefámání zflamána, T0%
bněreal je nad matfau a nab Ditětem gegim taf
melice, žeBarula $rbla obdjaubil.Statečná matfa
mzala miláčfa fivého a nefla geg fama gafo
Bohu pojmécenau oběf na popramifitě, a fDpž
pofopomvě geg oD nj žádali, poljbila geg, řfauc:
„BuĎ zbráimo, milé mé bjtě, a pomní, přigbauc
bo nebejřé řijie matfo irvé, a Bubiž gj na mjftě
fpna patronem.“

Ropž je fat dyftal, aby bjtěti Hlarmu 1fal,

gpirvala nábviná matfa flora Damiboma: „Dra=
hať geft před očima $Gojpodinomyma (mrf jivatýd
geho. © GHofpobtne, on geft užebnjf trvůg, a
fpn běmfy timé,“ paf proftřela fmůg plafiť, aby
frem a Dlatou fpnáčfa jiwého dytila, a paf toffe
to wzatvfji, co nepbražíji flenot Doma dotvala,
běfugje Bohu za ftatecnofí, fterauž aj provůgéti
i fonačfowi gegimu.

Rozgjmáni.

Slyffieli gfle? Swmatiho padoljfa Barula
nětla mlaftuj matfa Bána Boha znáti, a on
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šjál mw febe gižš 8 mateřífom mléfem mwjtu
to Rrifla Sežifje. 3a to ale ftál, gaffoli fotiva
prfu oDrofil, peroně u rofře, a Dal rád žimot za
Rrifta Sežijje, teréhož 8 mléfem mateřífom to tebe
sjál. Ja to ofamšíté utrpení požímá blabofla=
merfiroj rvěčného, a m cjrfini fimaté geft giž po
ivjce než třinácti fie let památfa neho požesbnána.© Jšročmy,frřeffanfitmatfy,proč10ne
učjte tafé Djtfp ve giž tenfráte Bana Boha
znáti, než je zmůže tm ní hřiď a zlá žavojí ?
Jšroč Dopaujitite, aby m jrdet gegid dřjme iadil
fe mět, než Jšón Bůh, a aby gim panomala
Dříme zla namyřlojí než bázeň Boži ? roč nes
fřežíte pid beblimě, a neobroracugete od gegi
zrafu a flufu předměty, gimiž fe neminná myfl
pojhorňuge, but] žávojí, a hřib gaťfobranami
mbázi? Broč ovflabate 8 náboženíhojm na
pozoněgjji léta, fopž fnad Dřiď fe to jrdci gid
zafořenil, a nepřjteí libffo fianef fi tam učinil ?
© byfte umášíly, že zpomjnfa na minulá léta
nerinnofii, geš gýme pod rufau pečlimoýh matef
tráwili, že mmnohého z naš pádu těšfého uo
mala, aneb Flefli-ltjme giž, náš opět pomznejla
a na pevnau půbu pramDy a ctnoftt poftamila.
WMarná geft námjtfa naffje, že myfl Dětjfá ne
dápe, což Dožjho gefi, že fifola a foftel činiti
má, co fe ob náš pošabuge. © fřeffanffé matfy,
vy gfle na ompltl Otemolal-li Rriftu8 JBán ma
ličťyb £ fobě? nepramil-li, je pegi geňt frá>
[oroftoj nebejřt ? Jfufte to gert a utvibjte, že
proflý a neminný rozum djtef mnofem (názea

25*
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mnofem rabofiněgi záfladům tvjry jimaté fe uči
než čjfi a pfáti, zfufte to a wypramugte nes
winnému Dítěti o Sežifířomi, gaf toho poďopiti

může, a umtbjte, 8 gafau rabofij a napnutoftmášbudepoflauati.| Boflefepte8nimmurs
čty čas, a mlumte 8 njm gebnobudá jlorva, a
učte ge frozumitelným pro ně moblitbám, a
umidjte. že 8 ním porofte tafé bázeň a [áfta
Božj. Wenj to teby nerozum a prohřefjení fe
na mlaftnj frmi, fbyž matfy fivé nepbražfji flé
noty, fterýž gim Důj bal. důtvám fměřugj
mrzutým a $nětirvým aneb zbyralom a Gofa=
prázdným, Hteréz na oči a na ufji Djtef tafomé
rěcí tyflamugj, gafyh by nifby ani fyffeti, ani
meíbětťneměly, aneb fbyž rozum gegid, forma

že fe otemřel, o Bohu mlějce, učebnjmi těcmt
přeflábagí a z ni Iautef, 8 fterýmiž jivět a
bu jiměta pofrámá, bělagi? A myjlite, že fifola
a foftel nahbrabj, cožtvy gfte zanebbaly* Owffem
zwěftuge fněz me fifolá i na fazatelníci malým
i melfým bětem Boba znáti a milomati, a bítfo
tafé poznagi a obljbj fi bo, zůflalosli gefitě
pro něho mwHlamáď a tw frbejď gegid gafe
mjftečfo, ale co naplat, fbypžtop Boha, Stimo
řitele, AByfupitele a Boftvětitele fivého flotvp
i ffutfo zapjráte ? Kněz přiťazuge bětem fažbo
bennj modlitbu, ale top fe nifby nemoblite: při

fazuge zDrženj fe o určité bny pofrmů mafitýů,
ale tmy fi g toho Děláte pojměď ; fáše, že máme
pilně dobití na flužby Božf, ale mám geft fá:
zanj Wěe omrzelá a mfje fivatá zpozbilojt; fáže,
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že máme obcomati tm fprameblnofii před tmáří
Božj, ale Djtě máš nifdby nemidj u ftolu Báně
at. 0D. ©af meble může bjtě pratodby nábo=
jenffe ofotně pogimati, a mwfreo a tm tuf ge
obraceti, o gegibž zbytecnofit a nepotřebnofti
tolafiní život máš faždedenním geft fázaním?
Baf může je djtě dáti zpraivomati přiťázaním
Bojim, foyž afle ob Dětinfhvj, ano giž 8 mlěfem
prinu jimyh to jrdre gebo rozíjivaly jivět a
marnojí, a učily ge milomati febe a flaužiti
roffem dtjčům a žáboftem gefo, gefito přifázaní
Božj věta je odřjfati a žádofti mořiti, a fřjš
nvůg trpělivě nofiti nám meli! Toho mfjeho
matfy fřejťaníře bedlimě umažte, a brzy je pře=
nvědějte, že zfaženy fivět je nenapramj, leč že
matfy Děti fmé po fřeffanífu myfhomámati Gudau,

„Máš-li fpny, emič ge, a shybey ge z mlábi
jegib“ (Sit. 7, 25.).

„WMlábenec fráčege Dle cefty five, tafe fbyž
je Sflará, neudylj fe od nj“ (fu. přifi. 22, 6.).

„Štebármenfpnu. jmé mori tv mlábi, a
nepřehljdep obmyjlů gebo. Shybep ffigi gebo
3 mlábi, a bj boťy geho, Dofub geft mlady, aby
je jnad nežattordil, a neměřil tobě, a mělbyš
boleft Dujie. Uč fyna fivého a pracug na něm,
abyš mrzfofij gebo uražen nebyl“ (Str. 30,
11—13).

„Steodpjrey od. Padolete fázně, nebo Gu
Dešsli ge mrjfati metlau, neumře, — a Duffi
geho z pefla myjmobobdjš“ (fn. přjíl. 3, 13-—14.).
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„dů tvy otcotme, Ivyfomátnepte fpnp to řázní
a to trefiáni Báně“ (Gfez. 6, 4).

Wobíttba.

Bože náš, Pane Sezu Rrifte, fteryž afizatmefiferé| člomměčeníhooumějtiráčil,atvffecďy
libí fpafiti dheeě, račiž, profime, robiče potmin=
nofiem naučiti, fteréž oD nic toyefotmámání Di
tef požabuge, a tu miloff gím uběl, af rábí za
Vpajenj rozenců fivýh fe obětugj, gafo tně fe zanáš,zaeffeďfpbylobětomal.| Cterořigimoči,
a ufaž gim, že bjtfp gegich neučinj blaženy fimět
a fáma fmětffá, leč gebiné žimá mira m tebe,
M pramen tyfjeho Dobra, Obměfči tíž bjtfám
irbce, a můli gegi utmrď, af fivaté učení tvé
negen odotně přigimagj, ale i hvatojivatě za
domátmagi, a fonečně bey, abybom tmfjiďní,
gafošto pratoj jynoivé Otec tvého měčného, ftali
te fpolubědici tmoymi frálotofhvj nebeffeho. Amen.

Aa bnefjef pabe též fmátef: m Rjme pofmětenj dramu ft.
Petra a HPamla; m Antiodii fvatého Sefidiu, mučebníťa, Tterýž
pro wjru melfom famenem obtěšřán, bo meobyumržen byl. Zéhož
tne fmatého Orifula a gebo tomaroffů, Zteříš m protimenfim] Bat:
valířem pro fatoliďau míru trpěli. W VMlobučifmatého Marima,
biffupa; m Žuronu ufnuti fmatého Obona, Slumlacenfřého opata,
freffanffau boťonalofti na foto malého. Umřel rofu 942. bne 18.
fiftopabu. W Antiodil fmatého Tomaffe, mniha; tv Luce mwTuétii
přeneffení fmatého Srigbana, biffupa a wyjnamače, a m. g. fmaipé.
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19.

Žiwot fwaté Glifabety aneb Alžběty.

Seč láfřa geftf ufřižotmanému Kriflu to jrDei,
fteréž fe mu zcela obbalo, poznáš, milý čtenáři,
na jmatť Glifabetě, aneb gaf my řjfámáme na
maté Alžbětě, giž fi Bůh za nádobu jivyw mi
Iofij wyrolil, a za zreablo tfjem pannám, je
nám a todomám poftatnil.

Smatá Aláběta aneb Glišťa byla Deera
Onbřege II, frále uherfitho a Sebruty, man
šelfy gebo, Deery mýmody forutánfřcho z robu
hrabat WnDeca, Starobila fe m VBřetijlamirofu
1207. Giž m autlém měfu ufazomali fe nanianámfobubaucifmatofti,| RaboženíimjBu
Dilo giž tenfráte gegj Pozornojt? a fotiva že
mlutviti počala, toznájfelo te flabřé gméno Sežjštafměřneujtálegjnarteh.| Moblenípůjobilo
giawláfitnírozfoě.© ABtřetjmroceměfufimého
gemila giž f $ubym onu autrpnau láftu, fte
rauž fe, pofub živa Dyla, myznamcnámala, giž
tenfrate bymalo aj nepjlabffj raboftj, flzn 8 oěj
»uvych fetjrati, a gegiů mjrniti bjbu.

Royž Byla Alžběta čtyry rofy flára, žádal
[anfrabě burpňjty, $Seřman, ffrze flamné pofly
frále OnDřege o ruťu Alžbětinu pro nepftarfijho
na jimého Lubrojfa, genž tenfráte gebenáct letftárbyl.| Králifrálomnafmolilifžábofiem
Ianfraběte, načež poflomé Alžbětu tozamfje DoDupňfunatvyfomanau| obmezli.Udmora
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tyborného [anfraběte Geřmana boftalo fe Glišee
taf topborného toyĎomání, že by ani boma
u rolafiníh robičů Iepffiho nebyla boftala. Glatoní
podnět £ ctnofti byl Wibětě netuffeny zármutef,
fterýmž ai Bůh hned m mladém měťu natofiti=
wil, a tuby myfl gegi obe fivěta a ob flátoy
fročtffé na mšby obmwrátil. Dmě léta totiž bo
gegim obdobu z Uher zemřela gegi matfa, frá
[orona Kebruta, ujmreena byrofji ob pobbanýfroych.| TatofmutnázprámaojmrtiRebruty
brzy bojfíla až f ufjim Alžběty, a Dogem, gafýž
na ní učinila, zarobal ten nemnocněgfjj pobnět
£ přijnofti mratmů, £ opotorhománj jmětem a
£ Hlubofé zbožnofti, gafáž fe atž záhy m fažbém
gegjm gednání getotla.

SBoblé fiměbecttoj panen, fteréž 8 Afbětau
rofily a tvychomámány byly, fměřormaly toffeďy
gegi myfilénfy a tofjeďy žábofti gegího jrbee na
Boha a na fpafenj bufje; Bohu fiaužiti a zjífati
fráalorofiwj nebeffč, bylo gegím neytvětfjjm anepprioněgfjím(nažením.| Kbyfolifebalo,hos
bímala bo zámerďeéfaple, a tam utorhrunmfjí fe
na folena, fepiala ruce, a věj pozbroihfji f ne
bejům, gala fe rozajmati a mobliti 8 ujebranofijDuda,nagegiměfneobypčegnau,© Gragješe
fropmi fpolečnicemi, Bleběla hru roždbytaf ufpo=
řábati, aby je Doftaly fu fapli, a byla-li faple
zatořena, uljbala afpoň zámef, bivěře a zdi z láffy
f Bohu tam m jmatofti (frytemu. 3 při hře
přemlábala to nj roždy myjjlénfa na Boha. Grá=
[a-li fby o penjze a royhrálasli, tozbala roýhru
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$udpa Djiofám, ufláDagie obdaroivaným za pos
minnojf, vomobliti fe něfolifráte moblitbu Páně
a pozbramení angelífe. W ona lama, 1 při Hře,
fovfoli gen mohla, a pozoromána nebyla, 1wypsfonámafaněgafémoblitbičfy,© Mělaslifbytve
bře zaljbení, nahle hrat přeftala 3 lájfy f Bohu.
Jěfby tafé mujela 8 vymi tomaryšfami tanco=
mati. Ale tu zatancomamíji gedDnau Do fola,
půftamala ftáti, řifagie: „Taf jivětu poftači ge
Den ranec, Druhý fe fu cti Baně odřefnu.“

Šafto rafé mopjmala mé přitelťyněna hřbitot,
řifagje £ nim: „amatugre fe, je 1 my m prad
je obratjme.“ A fovž přifily fu fofinici, řjfamala:„Roflečtenatytofofiizemřelý.| Libé,
fteromž fbyri přináležely, byli na živě gafo my,
a není gjau mrtimi, gafož © my něfby Dubeme,
protož flufij mílomati Boha. Kabněme teby na
folena, a recte 8e mnau: © Čane pro fmau
ufrutnau jmrf, a pro tau milau matfu Marii,
wyjivoboĎ tyto bjbné buffe z muf gegih! Pane,
pro toý jimatyĎ pět ran, fpajeny náš učiň!“
Gegj malé přitelfyně řjfaly zaromeň 8 nj mo
Dlitbu tuto, a cjtjce záhy gegi Duffetoní přeahu,
gafauž nad ními měla, rypramotaly, je šešjffef
čaftěgi £ uj přiazirá, že dj přjmočtitvěpozbra=
muge a 8 nj fráma. Mež Uběta gim přijně
gapotvidala, aby tyto a pobobné mwěcínemletvily.

Ga8 po tvyrajenj vybymagjci wynafládala
na to, aby je co neptvjce možna, movliteb naspaměfnaučila.© Wtinotofiuložila,jefašbo=
denně. gift) počet moblitbičef obřjfá; a fdyj
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něčím zaneprázdněna gfaue, tuto famotvolnau
úlohu me dne topfonati nemobla, zagifté ai ne
opominula privě, než fe na odpočinutj oDebrala.
Byla-It mofjaf oD fomorný nuceno, aby ulebla,
modlila fe leje, anto fe fažbý vomnjmal, že giž
dáno 1vj. Stytlivojf a ffromnojť byly gj
emofti na neprové obljbené: £ uorání gichbez
pojhorny ryrolila fi rnmatého Sana miláčfa
Ráně za patrona a obrance. K fimatému tomu
taf melfau měla pobožnojf, je fDo at foli tve
gmému gebo zač profil, nifdp ofibfjan nebyl.
©Gaf melice ffromnojť a poforu mtilomala, z toho
Dá je faubDiti, že foyfolt dhtěla fi tvpgjti, pofažbe
zámogem taf bufté te přifryla, je tvář gegj
fforo ani totděti nebnplo. Ja fiperf a na obě
nefladla mfby žádnan tahu. RKDyžw neděli
aneb o fmátejh Do foftela fila, odložila potvždy
mwelfau čájť joo fiperfů, mwoljeRána Boba
etiti radegi poforam dua, nežii ozDobau těla,
Cáfla, fteráž nezná žádných mezi, a fteráž pozděgi
tafměť te gedno 8 nj jrofila, rozněcomala giž
tenfráte gegi frdee. WBffeďo penjze, fíerež oĎ
rodičům LuDrojforůc obdržela, anes fi na ni
toyžádala, bymaly rozdány mezi dudé. Chudým
tafé Donárijimala tvfjeďy zbytfp od afdel a po
frmů, ftercž oD fiolu pozuftaly,

ová Wliběra demáteho Ita Dojáhla, uměřcí
fary Ianfrabě $Heřman. Mladý Lutmjf, mage
jotma 16 let, byl co fpn nepftarfij, Dědicem peotci.| SmrtGeřmanomabylanefitěfijmpre
Alžbétu.© WybornýtentofujžemilormalAlžbětu
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pro gegj zbovžnojí melite, a gafo 8 mlafinj Dce=
rau 8 nj nařládal, a pofuD byl na jitvě, ne.
opomášil te nifbo m pobvěnofti aj přefážeti
Bo jmrti mmffaf gebo bylo to ginaf, Ludmff,
gegi inaubenec a pán, ftal je teĎ fice neprověfjjm
panoronjfem ine jmé zemi, a tfjaf pro mlady
iěf zámijel gejjté vd jmé mnatfy, vo. fněžny
Žofie. Zato paní nerada miběla telfau po
božnojí Wlžbětinu, v čafto gj hvau nejpofogenvíf
nad tim na gemo Dámaia. Přifladem Zofie
pomzbuzena, imygiáděla ji obamlájitě Drera gegj,
mlabá fněžna Aněžťa, na Nížbětu, iprofté a
njzfé mramy gj roytofagie. Rifámalat gj bez
sbalu, žeby fe čepe hodila za fomornau aneb za
užfu. X oftatní Družťy Čliéčiny, mibauce, že
čím Dál, tim menfjiho podjlu Gěřem gegih hrád
2 to fmětáďyh radofteí, vpětomaly řečí Wnežčiny,ameřegněfi5njvojměbělaly.| Ko
nečně © uúřednjeí Omorfitj nevftoýali je Wlibětu
"veřegným pojmédem a rozličnými urážfami vro
nájlebomati a gf je nenalézá fe Do nj ničefhož,
čim by fe frálomjfá Důftvanojt gemila, roytyfati.

SeDenfrate, bylo tov na nebervzeti Banny
Marie, řefla Ianfraběnfa Jofie f Mnčice a
£Abětě: . Sflupme Do měfta Sienafu a pogůme
Do foftela Robičfy Boži na fázanj a na mfji"vatau,© OBlečteferofivanepfrájnčorjrauda,
a mwmezmětetafč jme zlatě foruny na $lamu.“
Anějťa a Alžběta všiňrogili je po můlí fněžny
Sofie, a Sflauply 8 nj Dovměfia. Abfročtoffe
Do $rámu, flefly na flefátťo, fterčž poftarmeno
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bylo přeb tvelfom fřjšem. Aliběta uzřervfji obraz

umjragicjho Spafitele, iegamula jivau forunu a
položitofii at meble febe, utrhla je na zemi,
nemagje mimo jiné mlajy žádné giné ozboby na
blamě. Uzřevýji at fnějna Jofie to tafomém
položenj, obořila fe na ni, řfauc: „Úo paf to
má byti Wlžběto? Co paf počjnáš zaje notého ?
Chceš-li, aby fi cely jimět z tebe pojměď Dělal?
K čermt ge to flečett na folenau, a rozložitt jezdegafofebláfat.D.“| Wlžbětapomitmofii,
odpoměděla poforně: „Milá panj, neměgtež mí
to za zlé! $le! ze "vidim přeb febau fivého
Boha a frale tidého a milojrbného Sšešiffe, a
forumotvancho oftrým trním, a gá Ďjdný tiwor
by) mohla před ujm fláti, ozdobena perlami,
glatem a Drabym famenjm ? Jbdaliž by to ne
bylo, gafo byd fi těla z geho trnotné foruny
pojměd Dělati2“ A tu fe Dala bo hořfého pláče,
nebof gegj autlč jrbce bylo giž ranéno ldffau
fu Bánu Sežifji. Baf padla opět na flefátfo,
a modlila je dále 8 tafotmau toraucnojti, je cjp
plájité, gimž twář fmau zafryla, vocffrz fizami
imáčen byl.

Sotma že fe fnějna Joře bo hradu mrá
tila, dala fe bo Alžběty a trpfe tvyčitfp gj za

gegi dománj bělala, ano i oflatni finžebnictoDělalo(iznjpojněd.| Ulžbětinanábožnojí,
£ jproflému lidu přiimětimojí a £ $udbym láffa
a pofora neljčená byly u Dmora tofjem co trn
m ofu. Ma nepmyýš pronaflebomala ubofau
Diipfu princezna Uížběta a matfa gegj Sofie,
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fteréž gi uflatmičně týraly toffj filau, aby fe bo
něgafého fláfitera Dala nutily, ano i tafé mla
bého [anfraběte Sudrojfa přemlaumaly, aby gi
na zpátef do Ufer poflal. Přátelé fnjšete a
manomé geo, a Dmwořané téměř mffiďfní fau=
blajili 8 fněžnau Jojij a 8 Deerau aeg] Wnežťau.

Aíáběta glaue taf bez přátel, bez útěchy
libfřé, ze finé mlafli tafměř myhoftčna, ottotmýfé
orany tozbálena, a bez obrany ftofmolnofti a
zpupnofti nepřátel fioydh toyflamena, cjtila tme
lice bořfojt poftamenj fiveho, ale nic měně nefla
z lájin fu Rriflu mffeďfen pojměd i mffi nená
míjí Drvořanů, a čjm byla opufitěněgffj, tim (a=
ftěgi utjfala je f Bohu jmému, a fměřomala
mu to tiýofii au žalojí a jmé utrpenj, i ote=
rfrala mu celé frbce five.

Bůh (pratedlimy myflpfjel modlitby a tozby=
dání Deery five Aliběty a odměnil gegj odbanojíatrpělivojí.© NacelémDrvořebylgedinpLub=
rojf, fteryž je nedal proti Alibětě narmefli, ale
gj proti očefámánj tofjeho bDimoraměren zůftal.
tedbaltě na uújitěpačně řeči a napomjnání five
matfo, ani na radu ofjemetnýd přátel, ani na
blaš náružitvoftj a májinj. Ano 8c zaljbenjm
patřil na jtordomanau ffromnojt bubaucj ©ott
jmé, a na gegi iprofiotu to občivu, na gegi ná
božnojt a bobrotu, a myjljmwal fám u febe, žeby
je za fifafiného poflábal, fDyby je těmto ctno=
em oD nj přiučil. ©eho laffa f zajnaubené
i Ulžbetě rozrůftala ode Dne fe Dni; a čjm
rojce ho zlomyjinj lidé proti nj popauzeli, tjm
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tpjce rozplameňotnala fe, a (jm tojce jmět al
pro zbojuojí a pro ctnofti pronáflebotoal, timrojceongimifotvalazaftátval.| Kbyfolifemu
naffytla vřiležitojí, hobjmal f nj a těfjil at
ro zármutfu gegim, a fnašil je jrdečnými flotoy
rány zaceliti, fteréž gegimu frdci oD giny© byly
způfobený. 3 toho raDotvala je Uliběta tvelice,
a flora Subroffotva byla gařo balzám na bo=
latvau Dufit gegI.

Konečně Dojáhl Lubrojf bivacatého rofu,
3 těl co fřelfan a co fnfže Doftáti f flotou
svému, a protož fe tveřegně prohlajil, je za
mnaubenau jobě Alžbětu Dogme za manželfu, a
m učinil fonec mfjemu Dalfjjmu týrání a pronáflebormánj.| Rofu1220.fonalyfeobdatofy
8 melifau fatvnoftj na zámfu Bartburfu. ©ub
nvjf byl tenfráte bivabeet let, Alžběta třináct.
Zito manželé byli netvinní mfee frdcem než tmě
fem, a fpogent twice Duóem než tělem, miforvali
re mo Bofu laffau netopfloronau, a proto zdálo
re, gafoby jivatj angelovmé uftatvičně 8 nimí
v$cotwali.

Cuvtojf, gehož Bůb jmé nábožné fInžebnici
3a manžela uftanoril, a gegž ona frdečnau lá=
řau milotvala, byl zagijté aj i gegj lájíh hoben.
Byl pán fličný:; ljce geho fifměly je barmau
seminnofti, tvář gebo byla gafná a wmejelá,bůzepřímáamelebná.| 3panilegrijtofjafbyla
geho Dufje, a nebylo tobo caju m celem Ytémeďu
lujžete, fterož by je gemu zbožnojtj Úbvl rvy
rotonaí,
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Slýdal Denněmffi fiatau, fe ofjem, fteřjš
£ němu přidázeli, byl mljbný a laffarvy, neffledetnjcí
ale je bo báli. On byl neminnofit ocýrance, va

Dau maubry, ro flotvě wérny a m futejh na nep
ropě fprarvedliry. £ Hužebnjfům, gadhorárvali-li
přifazani Božj, byl mjrný a bobrotitvy, ufhipo>
teali-li oD ni, byl přjiny, a ftož fe u gebopřitomnoftioborážílneflufinétměci| mlurviti,
mufil po něgafý čad potupnau anámfu gafaušnafrfu.nofiti.| Wřeprabčatobeomal8mniy
bljzfého flájitera Weinharběbrunu, oD přebfu gehozaloženého,© Ařigdatamnatefitimilnapředne:
mocné a pautnjfy, pro něž býmaly tenfráte
m faždém flafiteře zmwlajitní foinnaty, těflil ge
fahobnymi flory, Dal giím pofožbé hognau al
mujnu, ano nezřjofa i něftery fuš fifivofinéhu
ovému vého za almužnu gim tam nedal. Ra
rrátiw je do zamfu, mažil je, přiflabemzbožný
mnichů je rjbé, to něčem je zapřjti aneb ugmuněgafaujiučiniti.© ABedenDuĎemfagjenofh
negjdámal pofrmů jolenpeh a fořeněnýh; Pjiva,
gebož uživání tehoaž u fnjžat němecďfyh roelmi
otyčegno bylo, nepil nifdy, a rojna tolifo m ne=mociužimal.| $Geflogebobylo:„Rábožnoff,
čiftota, jprareDinojí 1" £10 miloval deg, $pra
roomal je gefo přířiadem, byl pofjhnjny a po
foany. Ro celé zemi Duryňjté panomala |ivor=
notť, pofog a Dezpečnoff.

Slabfji a pěfněgfjí odměny nemohl Ludrjf
za jivé etnofli vojahnouti, než byla láffa jivaté
Wižběty, Tato láffa pojměcena fvatým nábo:
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ženfhvím, Dpla to gebiné, co Ulibětu gefitě pau
talo f této zemi. Oftatně byla tato fněžna
nadána tofjemi tlaftnofimi, fteréž mlade frbce
pautati mobau, ozdobena gjauc netolifo zbožnofij
a poforau, nýbrž i mfjemi mnadami tělejnými.
Š m gegim zemoněgfífu getvila je jrdečnojť, [áffaaDobrota.© IBfafnebylatopauzetělemájlič
nojí, fteraž jrbce mladých Dmau manželů pogila,
bylat to mnohem twjce gegid Ipolečná mira a
měrné píněnj tofjeíý potwinnoftj, fterýmž mira
ta učí.

Ačfoli Wizběta gefitě melmi mladá byla, a
ač milotvala manžela fmého mraucné, předce
nfDy nezapomjnala, je on geft gegi hlama, a
že naflebotoně mu podbána býtí mujj, gafo cjr=fermRrijhtPánu,| Mimotmraucjlajínměla
£ němu tafé welifau uctitvojf a tvážnojí, po
jlaudala fo me tmfjemodotně a rada, a auž
foftlivě měla o to pěčí, aby geg ani Doft ma
[gu lomem neurazila, a f uetrpěliroofti nepo
mzbubila. Ja to gj nedal Ludmjf aupíně mol
noftt m pobožnofieh gegih a nebránil gj Dle

saljbenj Dobrě fřutfy fonati. Oba nazytvali fe
Jafo m lete Dětfnd bratr a jeňra,“ a li
bětě bylo po fažbé jmutno, obegel“lt Ludtjf
fop z Domoma. Mohlosli to byti, promwázitvala
geg, a ant mráž a jnjh, ani horfo a bauře ne
udrželo gi paf Doma. Aemohlasi 8 nim gjti,
oblefla te m oběto, gafyž tobvtvy notjivaly, za:
frpla hlamu, a trmala na moblitbád, DofamaDžmanželnepřifje[.© Ufipffelasli,žepřidáz),oDěla
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fe to rauo fnižeci, a fila mu raboftně tftříe ;
a to činila gebiné z paubé fřeffanířé láffo, aby
manželu obňala toffelifau přjčinu fnejpofogenoftí,
ano tnab i f Ďříeu, foybp fe mu na nj něco
nelibilo. Ul ftolu febdmala mždy manželomi po
bofu, a to aby fivau přítomnofij neflufjné řečí
mlavyĎ rytjřů zamezila. A ffutečně mufil po
hled na ctnofti těďto Divau mlaby$h manželů
i toho neprozpufiilegfijho (iětáfa uctitvoftf na
plniti, Zaf gjauce Sgebnocení me fimaté fivor=
nofti, poforní a čifli přeD Bofem, Ilaffamwia
Dobrotimi f libem, milugice fe obapolně, a tvfiaf
láffau, fteráž ge potznáffela f Bohu, poffoto
mali nebi i zemi to neyrozťofiněgfij přihlebání,
gimž faždy fe tozbělati mofl.

Wlžběta pormažomala to za melifau mifoff,
že gl Bůh bal za manžela muže, gehož taf
mraucně milotala, záromeň mffaf tafé uznamwala,
že za tuto milojf tjm wětfjj měrnofij, a tjmtoraucněgfijtoběčnofijfimémunebejfimu| dárci
žatmázána geft. ©Segi autlé jměbomj nebylo fice
těšťomi hřib pofforněno, proto tofjaf přebce
nifdy 3 paměti nepufhla florva pjíma fivatého,
že gime. přeb Bohem, bytbyhom t mffecfo byli
toyfonalt, přebre gen južebnjci neušiteční, a žč
máme-li fi nebe zaflaušiti. mnohem mjce příčí
ňotmatt fe mujíme. K tomu foncí frotila tělo
oc, a mrtimila ge způjobem mffelifym, ziláfitě
bvěnjm, neboť mftámala čaju nočního a pos
fefnurejji, modljmala fe nezťjbfa až Do rána.
Když je manžel gegf tm noci probudil, a aby
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už na vdpočtnef fila, ai napomínal udoptla
gebo rufu a aljbala gi a flzami zmáčela, a mo
bliti fe nepřeftávala, bofudž umblená u poftele
neujnula. Dále nofila pob ftfmofinym ffatem
na nahém těle šjněné rauýho; bátvala te faždého
pátfu po celý rof, a to čas pofinf fažbého Dne,
na památfu umučení Kriftotmamrffati, pať fe opět
fe Dtvoru odebrala 8 twářj mefelau a přitvětimau.
Gaju pofinjho zDržotnala fe pofrmu tojce, než
bylo přifázáno, modlila fe vilněgi a fitěvřegíij
almužny bámala, B týden paffigomy ponořila
je tužby to rozgjmánj o utrpenj i jmrti Spajitelevěho.© Razelenýčtmortefobložilafnjácej
můg oběm a obléfla fe to $ubdy ffat žebráďy,
a m fiřervjejh, gafochi tenfráte žebráci nojjtvali,
Do rámu Janě ovila. Toho Dne mýmala
tafé Droanácti $udym noby. Noc ze zeleného
čttortfa na tvelfo páteř probběla po tožby to mos
plitbě, a fbyž naftátmal Den, fterehož Kriftuá
Sežiš na fříji fivůg žitvot pro fpafenj jměta
bofonal, řjfátoala f jiwym Drpořanfám: „Dneš
geft Den obecného pofořenj, Dneš af mi žádnázmášnižádnéucthneprofazuge.“| MoDěmwu
žebráďém fiámala tofo Dne mezi oflatním lidem,
ob teréhož, negfauc poznana, mnobého nebo=
hoblí Ijbiti fi Dala. Jta rabu ftoého zpotvěbnífa,
gemuž fivau auzřojí jivéřila, požiwala gen ta=
forog$h pofrmů, o níž 8 giflotau tvěběla, že
přidbázegíze ftatfů manželovy, a nifoli zDanj
[ibu poddaného, ano raděgt mftala ob ftolu Hla=
Dotva a žjznitoa, než by oD toho cvě byla ofu=
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fila, čehož poddaní, gaťf říťámala, potom bobýs
mati mufili. Lanfrabě gj m tom. nebránil,

nebof gebnala tvelmi opatrně, byla vždy moflí
refelé a tváři gajné, taf že žádný nic nepozos
rotval, ano nezpěčomala fe tve tmejeloftech a
sdbůzťáď (větffnd pobdjlu Dráti, gimž fe proimůgfiatmtafjnadnoroyhnautinemohla.| Sať
wwelicenenámiběla zafmufiilé tváři pobožnůjtfářů,
miběti geft, še o tafomyW libed, fteřjž při fivyW
pobožnofteí fmutní a zafimulj myppaDalt,řjfala:
„tf fe timářegj, gafoby dtěli Pána Boha ftra=
niti, fíž by mu oběf fimau raběgi 8 tváři me
řelau a 8 frbeem chotnom přinájjeli !“

Go Wlžběta tělo jmé mořila a Hubila, pře
plpmalo naproti tomu frbre gegj láffau a flito>
mánjím f bližnímu. 5 nebylo nuzného aneb
nemocného, fterý by nebyl od nj bobpory apomociobdržel.© Čofolt.ubofpobaťila,přifflo
mezi dubě, a ačfoli fitěbra rufa Yubrmjfoma
hogně gj pro dubé udělomalo, přebce je nezříbřa

přihobilo, že m frátfem čaje tofjecto tozbala, a
že gi nezbýmalo nic giného, než pozbatmiti fe
1 mlaftního oděru, aby gen $udým pomoženo
býti mohlo. Sebnau Úpla na ceftě Do měftagltoffeďyo penjze,nežměla,rozdala,antu
zočila gefité gebnoho žebráťa, fternš gj 8 plačtí
mým Hlafem za almužnu profil, Ona mffaf giš
peněz nemagic, a ubohého zarmautitt nedtje,

vzala rufamičfu fifivofině myfijipanau a Dra
bymi fameny ogbobenau a Dala gi žebráfomi.
Aida to gijio mlatý rytjř, pofpi$al za žebráťem,
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a faupil ob něho tu rufamičfu a zaftrčil fi at
za přjibu, a nofil gt co tufogemfhmi Božfřé
obrany. A m ffutfu tafé na jmrteblné pofteli
myznal, že zDratoj fivé 1 jimau flámu a five
tejtězfitoj gediné tomu připifuge, že při fobě na
památfu nofil rufamicfu od jmatě Nlžběty.

Swmatá tato matfa ©ubýý neměla na tom
bofi, že nuzným penjze a obě a pofrmy ubě=
[omala, nýbrž zadázela 8 nimi tafč welmi la
Wamě, tějjila ge frbecně, poptámala je ftaroftlimě
po gegih flarou a bylisli nemocný, uatofftěrmo
mala ge m příbptejů gegiď, a w tom fi ne
Dala brániti ani tzbálenofi mjfla, ant nepo
boblnau ceftau, aní Gauřlimym počajím, Dobře
měbaur, že nie není 8 to láffu a utrpnoff
ro jrdei fřejfaníiem taf fefjliti, gafo úplné fe
anání livffod frafij. Do přibytfů těd mftu
potmala pormžby 8 gafauji pobožnofij, a 8 přá
telffau Důměrnofij, a rozbámala mlafinjma rus
fama rozličné měci, o niž je Domnjmala, že
ge Djdnj ti. obyrpatelé potřeborvati budau, a
nefititie je nečtftoty a nemílého pudu, přijebala
f nemocným a těfjimala ge přimětimymi a f=Dečnymiflory.| Jmlajítnjútrpnojtmimalafeženamifuporodujedyftagicimi.— Ryfoli
te to flatt mofilo, obebrala je f gif bjdbnému
loži, Waužíc gim; nolvorozeňátfo brámala Do
náruči 8 láftau mateřífau, odjmala ge raudem,
fteréž fama byla připrarvila, a na fřtu fivatém
ge Drájimala. Umřelsli fDo z gegid dudy, při
$azitvala, a bběla u gefho mrtivolyz negednan
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obminula fama tělo zemřelého tm proftěrabla
rozatá 4 tolafiního lože; též byýmala přítomna
obřadům pohřebním, a nezříbfa bylo tojbati nzne=
ffenau tuto fněžnu, anaž 8 poforau a pobožnoftj
aa rafioi něfterého z neppoflebněgjjih fivy$ pob
banych Fráčela.

Doma předla toinu a bělala oběm pro
dubdě. Břečafto bala fi pofrmy co nepfproftěgfij
připramitt, aby fe přejměbčila, gaf ©$udj giDagi,
a požimala gií 8 melfau ©utj. Čhubým boná
fiela pod pláfitém pofrmy, a nedala fi tm tomnezdiůznanceftaubrániti.| AžpoDnešuřažugi
bljž bradu ABartburfa pěfjinu melmi nebezpečnau,pofteréž$udympotratouDonáffela.| SGebnofho
čaju nefla, gedinau flušťau promázena, tauto ce
flau m foffi $léb, mafo, megce a giné mařiwo,tfjepláfitěmmagjepřiftřeno.© Mimonabánj
potfal gt tu Ianfrabě a mece: „Ofaž paf, co
tu neješ?“ a m tom pláfiť z foffjfu obfryl, a
ble, tu fpatřil mjfto potramy nepřrájněgíji bjlé
a čermené růje. ačfoli čaš fpetaucih růž] giž
Dátono byl uplynul. ří tom fe mu tafé zdálo,
gafoby gafnýp fříž nad hlalbau gegj fe toznáfjel,
Gož on tmiba, propufiil gi a obeffel cely zamýfflenýDomů.| SBozběgiDalnamjflč,fbefeDito
tento ftal, frájný fříž poftatmiti.

Mezi mffemi nefifafinými nepmětfij mimala
autrpnoff 8 malomocnými, gidž tenfráte téměř
po wffe zemjh melmi zhufta býmalo. Alžběta
nefitjtila fe té brůzoplné nemoci ant pří neps
menffjm, aniž fe naťfažení bála, nýbrž febámala
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u bjoujíu těďbto, tefijimala ge a f trpělimofti a
f buměře wmBoha napomjnala, a tafé nifby
neodefila, aby gim nebyla fitětré almužnýyuDělila,
„Mujite,“ řifámala gim, „mujjte odotně toto
mučebnicttvj inájjeti a bez zármutfu, a bez veptání.
Abjmf giftotně, že přigmetes[t trpělitě toto peflo,
fteréž mám Buh giž na tomto fmětě fefnlá, žefeonohopeflanatoěčnoftiuomáte.— Wiztež
teDy, že, jnáffegiee toto trápení trpělivě, nemalé
z4flubp u Bána Boha fi zjířáte.

Jtevhnumněgi tauto $hrůzypínau nemoci zoha
mer Dpii oD nj nepmjce a nepbeblitvěgí offe
třomání, ona ge myla, flefala fi meolé ni aibalapoforněobpzbněránygegid.| SeDenfráte
obefjel manžel gegj na něťolif Dní na fmůg zá
mef bo Raumburfa. Wižběta tie ten čad za
iětiti flužbě Dližního, pomolala mffeďy malo
mocné bo fradbu, a ačfoli tbyně gegj fněžna
Jofte zřegmě na to reptala, Dofonale ge opa=třila.© MezimalomocnýmibyltafégafyšGliaš,
genž taf bějně toppabal, že fe ho nifdo unfttnedtěl.| Alžbětawidaucgeatafopufitěného,
fmilorpala je nad tim, a umýylaho, a namazala
rány geho maftj, a položila aeg Dopoftele manšelíře.© řihodilofetvffaf,žejefnjžemimo“
nabánj natorátil Domů, ©Sehomatfa Běžela mu
hned mftříe a molala zdalefa: „PogĎ fe mnau,
milý jpnu, a ufáži ti pobironé toěci, gaféž činí
nvá Alžběta“ a pogatvfji mea za rufu iwebla
Do pofoge f pofteli, řfauc: „Bobjmeb je gen,
manželfa tmá flabe malonocné Do fože fivého,
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anižfitobazabrániti,“— Lubmjfponěfuotau
řeči rozDrážděn, ffel a funbal pofromfu. MB tom
ofamžení ale oterořel Bůh tvnitřní ofo geho,
taf že mjfto malomocného uzřel ufřižotmanéhoSpafitele.| Jbděfiljenabtimi8ejmaumatfau,
a prolemage hořťé fizy, nemohl ani flora pros
mlumiti, a fbyž je zaje zpamatomal, řefl f hoti

jmé: „Aliběto, má mílá jeftro, přigimen čaftěgí
tafotvé bofti bo lože mého, gá ti za to vždy

toběčným budu, nebe ft nifým m milojrdbnýh
futejď přefážetií,“

Nefmirnau tuto láffu, giž Alžběta f nes
mocným a $ubým při fažbé přiležitofti ua getvo
Dámala, odměnil Gofpobin obzláfitnim způfobem,

propůgčil ni totiž milojf, že fi $ubobu oblibtla,
a že ačfoli obfíjíená flátvau fnfžecj, nicméně
8 »$ubýmSežjíjem, to Audobě obcomala. O bla

jenofti duboby rozmlaumámala tafé čaflěgi8 ho
tém vým i 8e jimými bimořanfami, a na bůfaz,
že giž nemá pro flámu fivěta žádného jmyflu,
obflábala folifráte fifrooftné rauo fnjžeci a
objmala fe fimom pláfitém, gafýž tenfráte nep=
dubfij libé nofimali, a zafrytmala tmář $atrnau
raufifau, a taf nuzně přifirogena chobila meži
Dirořanfami a flužebnicemi ftopmi, řífagje, gafo
by tufiila, co gí gebnau potfá: „Taf budu o=
biti, až 3 láffy f Bobu fivému m Úiděa m naušt
poftatmena bubu.“

XZoho čaju přifjli bratři z řádu ftnatého
úrantifiřa bo Němec. A ti uflyffatmfje v nás
božné fněžně Alžbětě, namiříjeili ai. OD ni
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boftala jmatá Alžběta zprámu o jmatém Šran
tifffu Serafinffém, a že jmaty ten otec tafé
atoláfitní řab uftanomil, me fterémž i větfiti

[ibé, dtěgisli fe fáti, pobjl míti mofau. Saf
mile watá fnějna tyto měct uflpffela, šávala
8 bomolením fmého manžela, aby m řád ten
přigata byla. Wabožnj bratři radomali fe jr
bečně, že taf fimatá paní tm řád gegiů mmftau=
pila, a hned jimatého otce o tfjem zpramili.
Smatýy Grantifjef (dilege rabojt bratři fondů,

poflal bohabogné Užbětě na vůťfaz jmé úcty
ftarý ftůg plajíť, a vři tom i pýal, gaf melice
je 3 mílojij, fterybž gl Bůh uděliti ráčil, těřji.

Bláfit tento měla Wížběta Baťo drahy oDfaz
uftamičně u febe, a fepriv při fmrti fe od něbo
odlaučila,

Rbyž byla Alžběta afi ojmnáct let, ztratilajiméhozpotvědnifa.© Wlanžel,nedtěchotifimé
bez zpotmědnjfa necati, obrátil je 8 pfanjm na
papeše, a profil o bofonalého něgafého twůbce

pro jmau manželfu. Bapež odpoměděl, je ná
božněgfjiho a učenčgfjiho fněze nezná, než gefk
mifir Ronrad z WMarburfa. M ffutečně bypi miftr

Konráb tehbáž u melifé wážnofii, Bo u fněžftma, taf i u oftatníh ivěřjcíh. © Hlubofau
učenofij fpogotnal mramy nenuhonné, byl muj
profty, ale i přjíný, o němž fe pramj, že oftatnj
fněze tmfjeďy učenofij, topmlutonoft] i života Do
bofonaloftj Dalefo přeryfjomal, Uláběta rabo
vala fe 3 tafotého zpomědnífa nad mjru, a
ráda fe podrobila geho nařjzení a poflaucala
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ffrauffieně řeči gefho. Wle i Ianfrabě Lubryjf
byl tomu potoběčen, že taf bofonaly fněz Do
Domu přifjel, a protož i rád 8 ním obcomal, aráboměceďnáboženířhůo rozmlautval.3zas
flármal Konrad pominnoff fjimau fvěbomitě: nes
mibdělfm ofoběAlžběty fněžnu, než tolifo paufau
třejťanfu, a protož neulemomal oj nifteraf gho,
fteréž famodbtje na febe mložila, nýbrž zacbázel
8 nj přjíně, ano něfby až přjffe. ez Aliběta
pobrobila můli fimau můli zpoměbnifa iného
Dofonale, a protož nifdy mu neobmlaumala,
nifop fe nařízení geho, bpf t febe obtjžněgfi
bolo, nezprotimila. Ja taf odotnau pojlufinoff,
a za taf upřímné umrtivení tmlafiní můle atofje| tjčůudělovalBůhměrněflužebníci
froé toždy nomý a nomý Darů a mileftj.
af f. p. čteme, že otec gegj, frál Onbřeg,
čípry Mznefjené pány ze fimého frálotvfhovj bo
AMBartburfa pojlal. aby je přehměběrli, aať fe
ožbětě mebe, a aby gi i manžela gegjho febmorufrálomeffřemuboU$erpojali.© Lubrofř
topcaftoroal tryflance fifimofiné « bohatě, byl
ofjaf to flarofti o mat manželfu, an neměla
fnjáecih ffatů, me fterydž by je flufině tyflan
cům ufázala, nebof t jivatebnj ffat ftvůg byla
togftřihala a nuzným rozdala. S mlumil 8 Afi
bětait o tom 8 gafaufi rozpačitofij, řfa: „Milá
feftro, gjau zbe libé ode Dimcra otec tvého, fteraf
paf fe před nimi ufáješ? Ty le ftardě geno$udéafamanefebezapomínáš.| Safámi
to bube nečejí, fbyi tebe taf $ude oblečenu

Životy Smatyb. v 26
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uzři, a otci timému paf myprmvomati bubau, že
i na flufiném oběmu ti ©$yb?“ Alžběta obpos

měběla: „Mily pane a bratře, buĎ bez ftarofit,
páť fi petoně umjnila, že lároy nifby Im oběmu
Hlebatt nebubu, a co fe pánů uberffnd botpče,
dbomatt fe budu f nim taf, že fe gim zagiflé
lépe zalibjm, než fbybyd tjm nepfrájněgífím
raufem přtoběna Dbyla.“ A tu je hned gala
o pomoe f Bohu je modlit a paf přijirogivfit
je co neplépe mohla, dmátala za manželem fu
fraganům fimým. A Hle zaljbila fe gim netolifo
úvau frbečnofij, 8 gafauž ge přigala, jmwwmila
Bobnými způfoby a Wičnoftj nabobyčegnau, nýbrž
byla tafé f nemalému přefivapenj manželomě, a
f meliffmu pobitvenj hoftů přioběna, gaf fe

zdálo, fifivoftným, hebbármnýmraudem a pláfitém
ze foětlomobrého affamfitu, tyffjipaným drafo=cenomiperlami.| Kbyžbyliobefili,ptalfeud
tojf manželfp, gaf to způfobila, že taf přefrájuě
oblečena byla? řačež ona libě fe ujmimagje,
řefía: „$le co učinttt může Bůh, fDyžge < tom
gebo fivatá můle!“ Tato řrč pohnula LudDmjfa
hlubofo, taťf že m nabffenj ztvolal : „AB pramdě
geft Bůh ndě, Dobry Bůh! bobré geft finušitt
Bánu, fterýž fe taf o jmé milé ftará. Chcif
i gá obe Duefifa měrným Wužebujfem gefo boti.“
MAco fljbil, ffutečně fiměbomitě zadomal, měrné
etnofit fivé potí nájlebuge. Vřifitiho rofu 1222.
narmfftjmil Lubrejf 8 chotí jmau fřutecné tefté
nvého frále Oudřege, ob něhož 8 nebtmětrj| ra
bofij a Watonoftmi umjtán bpl,
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Bůb iffaf připramil gefitě mětijí rabofti
těmto filefetným a nábožným manželům; Al
běta ftala fematfau ar. 1223. porodila zpanilého
paholjfa, gemuž na fřtu gméno Óeřman Dáno.
Bozděgi porodila gefitě tři Děročátfa, z fterychž
je gedno napotom měmodfpní Brabantffau ftalo,
bruhé vaf fe Do flájjtera Daly. Kopfoli po
porodu opět ponepprio Do foftela na útvoD ffla,
obléfia fe potvždy tv oděm fproftý, a tzatffi
nemíumvňátfo na lofto (mé, nefia ge fima, a to
bojýma nohama Do Krámu *Báně, aby ge Bobu
obětomala. Břiflebýjí Do foftela, položila Djtě
na oltář, 8 tvoffomau jmicj a 8 beránfem, tafto
je moDlje: „%řane „Sežifli Krifte, tobě a matre
tve rozmilé, Marii panně, obětugi tento Drabýplodžimotajineho.| Oběčtugifotobě,oWane
a Bože můg 3 celého frbee. taf gaťf afi mi ho
bal ; obětugi ho tobě, genž gfi iteproněrijm pánemapřelaffamýmoteemmatfpibjtěte.| Be
Diná projba, giž Dneš f tobě odejplám, a gebiná
milojf, fterauž oD tebe žádati fe ofmělugi, geft,
abys ráčil toto nemlumňátfo miloftimě přigiti
bo počtu fimyW flužebnifů a přátel, a uběliti
mu firého fmatého požehnání“

Jtofu 1225. potflal m zemiDurynffřehlab.
Sanfrabě Luprojf byl prámě tve Wlaffih, fam
od cifaře pomolán byl. Nauze Dojáhla toho
čaju taforého flupně, že libé tratoat a fořjnínješirvili,a poceftáchhlademmřeli.| Ulžbětě,
tpibaucí to, pufalo boleftí roce.. omoci je

mutelo, flůg co ftůg. Mepprmé gačala rozbámati26
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3 poflabnice fnišecj botomé penjze, gi$ž byla
gnamenitá fuma, baf zotmjrala mffeďfy fopfy
manžela jiwéhoa rozbala, ač fe tomu zprárocomé
fnižeciho bomu protitvili, tffe obilj, fteréžo ni$
uloženo bylo; ano aby dubym i mffeďy autraty
utpořila, bala o zámfu lb pěci, a paf gegbudymrozbámala,| DemětfethubnebyloobnjDenněžitpeno,© Slabýmanemocným,fteřjž
na hrab pro potravu přigíti nemohli. bondjjela
jama ofobně, čeho gim potřebí bylo; ano abt
gefitě tvjce dudým podělitt moĎbla, trpěla Jamablab.© Glabemafipatnaufiraivauroznemoblo
je mnošfttvj libj. Jtemocnice, fterauj Uliběta

Dátvno před tim pob jámfem wyflatvěti bala,
byla pro to množíhoj »foryd přiliě malá, pros
tož gefitě bmvěnotné 1m Sjenafu zřibiti fázala ;;

a ač byla ccefla brabu bo měfta balefá a
obtjžná, nic méně bodázela m ně fažbobenně, a
wfjemožnau flužbu nemocným profazomala. Ale
obdrtrafjilof oi ant množfhvj nemocných, ani ne
mily zápaf, oD nemocný wydázegiej, ani
ohpadnofí nemoci. Jeny, ec milofrbnau Nrětici
promázely, padaly při tom podjmání bo inblob,
ale Alžběta přemáhala tvffeďo Hnufeuj a mefelau
myjli flaužila faždbému, fbo flužby potřeben bol,
běfugie při tom Banu Bohu za tu mílcfí, že
těm nebobým poflaušiti a gi potěfjiti může,
Umjral-li fterý z; nemotníů, tu neopuftila Tůžfo
gebo, až bofonaf, moblje ft neuftále za Duffinebo.| Alenetolifotvnemocnicjhobflarámva!a
milotvná Alžběta doré a nemocné, nýbrž ona
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giď tafé po Dome mmyhlebamala, a čím nužs

něgffi a Čořegfji byli, tim odotněgt a lafla
měgi gim flaužila. Gelifož drafhota pořáb tr
mala, a prameny f pobporomání Kubyf giž
vffeďy wyčerpány byly, tu tzala bdobrotivá
fněžna pojlez i five fifivofty a Drahé famenb
a prodala to mfje, a Stržené penjze obrátila tam,famžajlájfaufazomala.© Ronečněpominula
Drahota a ©ubrmjf fe namrátil bomů. Uřabníci
neměli teĎ nie bůležitěnjjho, než žalomati na

fněžnu, še moffecfhpenjze 3 poflabnice a tvfie
obilj ze jpvef $ubému a bjdau fříjéenému [tbu
rozdala. Tafomau žalobau rozmrzeny [anfrabě
obpoměděl: „Jteďfte gen mě Wižbětě bělati, corealljbi,almužnanášnezfazi.“© Topros
mlutmim, pojpjehal f jmé milé oti. Raboff

Aliběty, foyj jtočho manžela opět jpatřila nes
měla uezj. „Milá feftro“ tázal je po $milt
vudrjí, „af paf je medlo toom $udpm m tomto
imutném roce 2“ Stačežona: „Dalaf gjem Bohu,
tož Božiho geft, a Bůh nám. šahomal, což geft
naffefo.“ Bo těď gal je vubtmjí opět zemi
wa $pratvomati, gfa otcem ©$uvym, záfititau
utijtěným, a jprameblitoopm faubeem mffem, fboj
práma potřebomal. A gaf měřil, taf tafé fe
mu ftalo. Wlmužna ho nezťazila, nýbrž požes
bnánj Bozi fmetlo mu na mffeh firanád, taf
že za frátfy ča na jmůg náflad bráhny lib Do
nvaté země T hrobu Spafitelorou mypratotti
mobl. Uběta ujlpfferofji, še Cubrojí m čele
ftoýc) podpany me tvýpramě fřjžáďé bo fimaté
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šemě zučajtníti fe dpce, flefla Doleftj přemožena
bez jebe na zemi. dyž zafe f fobě přiffla a
Cubrjř gj řeří, že to pauze 5 lafly fu Rriftu
bělá, aby hrob fivatý z rufau netěřiejh mytrbl.
ujpofogila fe a obemzdala Do můle Wožj. Lau
čení Yudmifomo 8 Domomem bylo boiefiné a
frdcegemné, Wlžběta prorvobila geg až na hra=
nice, obegmula geg a plačíe giž těla fe obe
birati, an manžel príten pmůg ftahnum, ufázal
bo pláčjej Alžbětě, řfa: „Má milomana feftro,
prften tento, m gehož famenu beránef Božj gef
mryt, Dude tí znamením bu žínota mého, buďjimrtiiné.© Kdotibopřineje,tomuměř“A
naftrétmo prflen obegel.

S bolefinpm Srdcem Hleběla Uliběta za nim,
až zmizel. UW tufjila, že bo tojce neuhlidá, a
Bohužel, tufenj to fe brzo uffutečnilo, Lanf=
rabé Ludmjf zemřel na cefté bo Otranto, negia
gefitě plnyý 27 let. Než umřel, projil folem
ftogicjb rytjřů, aby milé gebo Alibětě úmrtí
geho oznámili a Dal gim prften. Jo tě profil,
aby naň m modlitbám byli pamětliti, a až je
toračeti budau, aby fofit geho 8 jebau bo Du=
ronfu tozali. a m fláfiteře Weinharběbronu ulosžili.© Rytjřomézamázalifejivataupřijahau,že
měrně pojlední můli jineho milomancho pána
zplněgj, a fbyž umřel, zařídili flatmny pohřeb, a
poĎomatvffe flufině tělo geho, tpbali je gední
bále na ceftu f finaté zemi. aby Doftáli flibu
fimému, gední fe torátili F Abětě 8e jmutnaunominau.© A,fdopopjfjenářefabol,fterni
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wdce nábožné té fnějny tozrymal, foys uflpfiela,

y dobry manžel gegj nežige tujee“ Wffiďfní měli8 nejifafinau fněžnau autrpnoff, i tbyně gegi
Žofie opět f nj laffau fe přilnula, tolifo bma
muží, a to bratři) nebožtjfa [anfraběte Cudrojfa,
Sindřih a Konrad žádbnau 8 nj autrpnoif ne
měli. Ntebof babauce fe fméfti mužům Gezbožným
a nejprameblimým, zafadili fe o toládu, a fniže

Ginbřih zapubito Ulibětu i Děti Begi,: utvázal
je proti tefjemu prámu u tmládu zemi Gratro=
mrd. Nefifafiná fněžna mozalam auzfofii vé
nutečifftě£ Žofii, matce nebožtifa manžela jeho;
ale m tom přiffli pofloroé ob OinDřifa a obrá
tiroffe je £ Alžbětě, zroěftormali g], že oD noteho
panomujfa Ginbřiba wfje ftatfů geft zDatvena,
a že ofamžjitě 1 8 Dětmi $raD má opuřiti.
Vrorby Ulzbětiny o průtah a hněv Jofiin jmezíhfenaTuromémyflipojlům.© Bolertněgjjjhocod
nedá je vomyjliti, než byl vodoD fuěiny Alžběty
z Hradu manžela fmého. a nábimoři čefalh
giš na nj Djtfy gegj a Dimě fomorné, uboféfněžněpotwždyměrné.| Ztorbjpoflorvénedbali
Wížbětě Domů fe mfc namrátiti aneb něčehoá
8 febau vwgjti. Bylaf frutá zima, fopi Hrab,
gebož brány fe ofamžitě zarořely, opujlila.

Rtomorné mebly tři Djtfy gegj, čtvrté, cojenedátononarodilo,nejlafněžnafama.| Wlž
běta je obrátila Do mtěfta „Slenafu, fterémužš nes
tějjinýh DvbroDinj byla profázala, a $odje ob
Domu f Domu, žebrala o nocleh. Mjjaf jrbce
i Divéře libj byla gi zatvřena, bálif je zagijté
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obymatelé bněmu nomého panotonýfa, fterýž příjně
zapotvěběl, toyhnanau fněžnu, aneb bjtíp gegj
pob fiředu přigmauti. Zbá fe, že nifbo tojce
nebyl pamětliim bobrobdiní, fterýchž Dobrá panjpomnofjálétagimbylaprofazomala.© Jimau
celá zířebla a $labem umořená přifíla fonečně
f gebné bjdbné HojpoDě, obfudi gi Hofpodffy mybnatínemoblanebnedtěl,© Komnata,fterauj
$ojpobfřy Ianfraběnce Durpůfřč, a Dceři frále
Uberfřého myfázal, byl ©$lém. Ule zbá fe, je
prátvě timto nevpmětjíjm jnzžením poflib je opět
bo gegjho jrbee namrátil, neb fotma že tofročila
Do toho nečiftého přibptfu, přeftala plafati, a
gafáfi nabpřirozená rabojí opanomala bujji gegi.
„Obňali mi toffecfo, což giem měla, to gebiné,
což mi zůftalo, geft, že fe f Bohu mobliti mohu.“
O půl nocí uflyffela m Dbljzfém flajiteře na
gitřní zroniti, 3 mftala a tmzamfjt Djtfo, ffla
bo foftela. Bo fřončenýh jlužbáďh Božjjh pro
fila mniýů, aby zazpiwali: „Tě Boha »$vás
ljme“ na poběfomání DBánuBofu, že gi taf
melfom fřjifem namfitimiti račil. MB foftele
zuftala až Do rána, ráno paf fila 8 bětmí o při
ftřeffí, o pofrm a o nápog projit, neboť bylyzimaua Bladbemmelicetrápeny.© Dlauhyčaš
$obila nabármo po měfté, to němž privé tolif
[ivi byla najptila, zaopatřila, uzpramila a obo=batila,© Boflézefmilotvaljenadnjgiftyhuby
fněz a nabídl gj přibytef (můg. 7 mfjaf
protitonjcí tvfiube ubohau fněžtu pronájlebugice,
i objud gi mypubili; £ mufila ubohá fnižna
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opět to hojpodě, giž gmjněné přenocomati. Oftatně
firátvila ivětfjí čájí Dnů a nocj W bráme.
„Odtub ajpoň nifbo fe neopotváží mne tvypu

Diti,“ řifámala, „neboť rám geft bům, Boj,
7 ftevémi Bůh jám mým hoftitelem geft.“ Uby
ubohá Alžběta jobě i fivým djtfám ajpoň nužz
ného pofrmu zgebnatí mofla, zajtatvila mffecfen
fiperf, fterýyž z WBartburfa oddázegje při fobě
měla. Ule troja tě penčz, to na to boftala,
byla brzo firamena, a Alžběta mufila fe f notvé
obětí, fteráž fe gegimu frdci nade mfjeďy oftatnj
těžiji adála, odhoblati, Siflé ofoby, Doiměběrfje
te o truflivém a bjbném ftatou UWlžběty,nabj
zely je aj, 4e Djtfy gegj f tobě Ivezmau, a ona
mujila toto laffaivé nabjbnutj přigjti, nedtěla-li
Denně na Djtfp five Hleděti, aup z neboftatfu
potřebného pofrmu Hynau.

Ujpofogena 8 ojubem bjteř. uefla jivé nehody
8 myjlj ftatečnau, Jůftala tv Sfenafu a živilajepřebením.| Wěfolionynjfamamelicehubdá
byla, předce nifby ĎÓuDýH nezapomjnala, ano,
aby nužným, gež potfala, pomoci mohla, fama
tobě tofieligafau ugmu činila. Cájřa gegi f li=
bem neuhafla, ač fažbobenně tvelifo protiven:
fhví a netoběfu toffelifého ob nich jnáfjeti mufila.© SebnofoDnebylogjgjtipřešGlátivy
potof, genž gednau ulici měfia Sfjenafu teče.
Sbauc potfala žebračfu, gjš privé přemnobo arelifo< Dobrobinjbylaprofázala.Atanes
moběčnášena, negen je je Dobroděgee fivé nerop
bnula, nybrí firčila gj, še Do Blátimého potofu
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upadla. Ulžběta nejla tu fřitvdu poforně, a
toftatoyii, řefla ujmitmagic je: „Zo mám za to,
že glem ginby zlato a Drahé famenj na foběnofila.“| BafffilaplnaoDbanofiia nezfalené
rabofti, by pofálené ffaty m bljzfé mobě očiftila,
a fimau trpělimau bujfji frimj Beránfa pofilnila.

T8 tafo:vé $ubobě, a tv tafomém zármutfu
nene$al oi Bůh bez utěby. Sám Kriftus

Jedlé zgetvtf je gj, a Robdičfageho rogmlaurala8 nj. „Ghceš.lt Deerau mau fiauti“ řefla gj,
„budu ti matfau, a bubeš-li pofinfinau brerau aučebnici,oberozdámtěSonujmému.“© DDtě
boby naplnila fe bufje WUlžbětina nemyjlotonaut
rozfofij; vět a toffe, co ze Iwěta gejt, ztratilo
pro ni tvfjí mnadu, a ona nežadala fi nic, nej
pro Bofa a m Bohu žití. Krijtu8 fam ftal fe
teď dotěm Dufje genj, a Robirfa Božj, genž geft
potěffení zarmaucený, a matfa milojrdeuftivj,
byla gj ob te Doby učítelfat a. těffitelfau toe

ofied rozpacjcha firafied jiota.
Bo něgafém čaje Dotměděli fe přátelé gegi

o nebůftatfir, fterýj trpj, a o fřitvdad, fteryd
příbuzní na m umalili, a ugali te gj; awlajitě

paf to byl Diffup Bamberffo Gabert, bratr
matfy gegj Šertruov, fterýž nef fiwau F fobě
t Š bětmi gegijmi 1Lyzmal, a hrab Vottenficin
pi za přibytef mopfázal. Ata hradě tomto byla
Alžběta žima m tidofti, moblitbami, bDénjm,
poftp a ginými bobrými ffutfyp Bánu Bohu
Waužje. Boněmadž ale gefitě mlabá byla, a
fličná relmi, radil aj biffup, aby fe mbala;
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neboť fe bal, že po gebo imrti opět nepřátelé
gi pronájlebomati bubau. Ale Alžběta obpotmě=
Děla: „SG4gfem fezarvázala přijahnu gaf Bohu,
taf i manželi fmému, Dofub gefitě jim byl,
že fe nfby tojce mbámati nebubu. A> rabofti
toho jiměta gfau tmfjeďfo pomjgitelné ; gebiná má
žabojt geft, aby) byla u Spafitele jiwvého, Čo
je paf Dotyče mý protionjfů, baufám pevně
to ofranu Božj.“ Mezi tim ftalo je, že rotjři,
fteřji 8 Ianfrabětem Lubmjfem byli je bo fimaté
země mypramili, po ufončené toppratně, Domů fe
roraceli. <3(ili opět před Otrento, a gafož fe byli
zamázali, myzdDrihli pozůflatfy změčnělého Lub
tojfa, aby ge Do ODurynfu bonefli. 3 nafíli
fofti geho nab jnih bělegiii; a uloživje totoDrahépozůflatfpDoftftoofinérafime,| topbali
te na ceftu Do mlafti. iřeb rafivj nefjen bylmelifýfiřibrnýfřjž.© KdyžboBamberfapřifíli,
Dal biffup Alžbětu pormolati, a umebl gi f rafivi.
Aliběta ljbala oftatfp zejnuleho chotě fivého
8 bolefti melifau, paf ale zotamimiji je z bolu
foého, řefia: „Děfťugi ti, o Dane, že taf mi
[oftimě potěfjil mau zformaucenau a hořem říjčenaubujji.| Manželmůgjetifámzaoběť
přinejí, a tafé ga gjem ti geg obětotvala, aby
bágil tvé jmate země. ©%nenj mi ljto tě oběti,
ač gfem geg milomala z upřjmněho jrbee. obě
známo geft, o Bože můg, fteraf gfem milotvala
manžela toho, a fteraf t on tebe milomal. 2y
rojě, še by mí geho přitomnoff, fbybyš mi gi
byl popřál, byla tifjefráte milegfjí nabe rofjeďp
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tabofti tohoto jměta; ty mfs, žeby byla molila
po celý čas života fivého tm ubobě a m nes
boftatfu 8 ním živa byti, a obe Drveřj fu Dime
řím žebrati, gen abyd mohla 8 nám obcomati,
fbyby m tom byla můle tá, o Božť můg.
Stonj toffaf obetovzDármám geg 1 febe Do tvé

maté můle, a bytbyd geg mohla gebínym tola=
fem Blamy jiwe f žimotu opět přivejti přebce
bych toho neučinila, fbyby je to protitvilo tvé
hvaté ivůlí, o Bože můg!“ Pronešíji tato (lorva,
utřela fi (lzp a ubjrala fe imlčťfyz rámu.
Baf fe pojabimffi, Dala wěrnýd Durypnffýc
pánů potolati a tvypratvotmmalagim, fteraf ha
nebně z WBartburfa byla myhbnána, a gaťfýd
fřiob a boleftj oD tě Doby jnáfieti mufila, profje
zárotmeň, aby fe firotřů fnižete jivého ugali.

Oytjčoté flyffice tafotvě šaloby, rozhorlili

je, a přijahau je zatmázali, že ati bity pegi
proti fažbému rániti Gubau, fdoby gj ubližo=
val; a na to žádali biffuba, aby gim Alžbětu
věřil že aj f prámu mwěrněpomáhati bubau.
Biftup zpolehage je na gegi lotvo Č na Do
Grau pomějí, fterauž po celé zemí měli, mybal
gim Alibětu, načež fe hneb Druhého Dne tofficíni
Do fláfitera Netnfarběbronu ropdali, pozůftatfySubtojfotoy8fjebaunejauce.| Sotmwa,jefeLid
o tom botoěběl, přidázel še tvfje firan u tve=
lifém počtu, aby milotvanému laufraběti poflebujčeftprofázal.© Slatonoftipohřebnítrmalybo
folifa bni. Alžběta rozdala dudbému libu mnoho



Sm. Uljběta. 613

peněz, a welifau utěhu tm tom nalezala, že fe
přejměběila, gať meltce liD dýotě gegiho mtlotnal.

Ro fřončenýh jiamnofted ffli rytiřorné, Das
mětlirví joe příjahy, f oběma bratřjm zejnulého
Ianfrafěte a obftaupitwffe ge folem, mytyfali
gim ráznými lovy gegiďh ufrutné a prárvě nes
fřejťanířé nafladání 6 Wlibětau a 8 Dětmi ges
gimi. M jloma ta Dotfla fe jrdce Gindřihoma;
i megdDa tp jebe, poznal jmé bezpráví, a fifbil
ge auplně napramiti, Alžbetu paf poforně oDs
profil. Dobrá ta pauj nepromlumila ani floiva,
nýbrž obgala ©Sinpřida a plafala. (Sinbřid
nabjzel gj wláDu země, ona ale obřefia fe
tofjeho, tolifo žáDala o jmé měno, o něgafau
náhradu a o zafhágenjprám Djtefvý, zmláfitěpriworozenéhojpna$Geřmana.| Sindřiďjmjřil
te úplně 8 Alžbětau, poftaupil gj f Dožívotnímu
Držení měfto Warburf m Hešjih, i 8e mfjemi
Důchody, gaféž mělo, a fljbil gj minto to pěttetBřimenftějbra.— PřifjedyýjíAlžbětapomoci
Boží a pomocí (ltDjfau opět fe cti, neneýala
nifoho bez pomoci, aniž je těn, genž aj bylt
ubljšili, mýiila; orofjem ale fe radotvala, že opět
$ubýoma nuzným matfau byti může. WBMarfurfu,
famž je rofu 1229. byla oDjtihovala, nezůftá=
mala m palácu, nýbrž m Dřeměnégaféji dyžce
aš půl hodiny za měftem. 3De flaužila Bohu
moblitbami, pofty a rozličnými fřutfo fagiejmi.
Zoto faufromné živobytí tmyrvolila fi 8 pomos
[enim ftoeho zpomědujfa z té přijčiny, aby fe
Kriftu SSešjiji, nebejřmu oti jménu, tim pos
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a neviprofij a nepbnujněgfjí flujbu gim profas
aotoala. U tvfjaf neftarala je pauze o tělo,
nybrž obzrlájjtě o bufji nemocný telifau mělapéčí.© boDofipitálupřigatbyl,mufilfenebprvé8Bohemffrauffenau| zpotvědí| jmiřitt.
Wimo to napomjnala fajbého f trpělitvofli, a
abožnými lomy £ Bohu myfl gegiů potoznáffela.
A [úfta pegi neobmezomala je pauze na fipitál
Warburftý, onaf natofitčivomala nemocné tafě
po Dome, Donáfjela gim potrarmou a giné pos
třebnofti, objluhomala ge a pomáhala gim, fbe
a gaf mohla. Ranenmýš budili malomoení au
trpnojf gegi, tm finujila 8 neyrětij borlimofti,
čiftila gie, ljbala gegid toředy a rány, a ta
fomau láffu gím profazomala, že zpotočbují gj
to tom brániti mufil aby je nenafazila, Doge
je. Wůbec naflábal 8 nj zpotoěbníf gegj, miftr
Ronrad, melmi tuze, a o nic tolif neufiloroci,
než aby myjl gegi úplně obe jivěta oblaučil a
gediné na Boha obrátil. 3 tě přjčiny obegimal
gi gebnu měc po Druhé. v niž toěběl, že al těfij.
Stepprimé odlauětí od nj bpmalé tomaryfifp, fteréž
ob Dětinfhví při nj Dyly, a ani to nepfmutněg=
id bvbá gi neopuftily, paf zafázal aj milo
jrdné fřutfy Dle Ijbofii fonati, nad čež aj nebylo
nie Bolefiněgfijho, a pofléz i fajbinfy i febe
menfil pofléjef gepj tělejně treftároní, taf že až
frroawé známy na fobě mimala. Ale Alžběta
nefla tofje 8 trpělimofti nepřemoženau, toždyí to
činila 4 čifté láfřp £ nebejřému dpoti fivému,
fteryž zgetoně ob ní tafé žádal. aby tozala fřjš
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fvůg na febe a nájlebomala geg. U dmičením
tafotvým, gaféž gi miftr Ronrab uflábaf, oblaučila
mau mypflobe jivěta taf toelice, a ubufila finau

toůli taf mohutně, že nic nebylo na jmětě mimo
Boha, po čemby fe myfl gegi byla táhla. Ja to ale

nabal gi tafé Bůh moci nabyřirozenau, a bráhné
množitoj geft tě, fteřjž ffrze ni tělejnýh a
bufferonjh »orob a nemocí ofivobození byli. 3
pratvj je, žebyla moblitba gegj u Bofa taf mocná,
že gačfoli profila, Bůh miloftimě gj uběliti ráčil.
£o zfufil zroláfitě geben mlabý filedtic, gménem
Bertolb. Ten ži gfa proftopafině, natofitjmil
gebenfráte jimětici tu, a tolif ctnoftmt gegjmi fe
pohnul, že gi profil, aby mu fagfenofti myžd=
Dala. „Chcete-li ffutečně“ aby za maffe obrá
cenj je moblila,“ řefla Wliběta, „pogůme bo fo=
ftela, a pomobleme fe tam fpolečně :“ a přiffebffi
tam, poflefla a mlabjf podlé nj. ©efitě ne
modlili je Dlaufo, an mlabjf cejtil, že nebefřo
oben Dufit gebo rozpaluge, a je i tělo ohněm
tim zaýiváceno geft. 3 zdálo je mu, je nes
jneje tu boraucnojf, pročež profil, aby oD mo=

plitby přeftala ; gelifož ale Alzběta molaní mla
bjforva nebbala, fřlejl tafměř potem zality f zemi,a opětjilnýmblajem| proBohaprofil,
aby giž modlení nedala, fice že no , a ffutečně bylo tělo gebo taf rozpáleno, je fe bo
Hužfa gebna, fteráž mu fu pomoci Ařijpěla,
jotima pro Dhorfo botfnautt mohla. Rbyž fe
foětice mobliti přeftala, mizela poznenáhla tafé
borfojt, a rojjaf oheň láffy Božilé, gafpž torauej
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moblitba Alžběty tow bufjí geho roznitila, giž
to něm tojce neubajl, a hneb na to tftaupil bo
řábu fivatého Šrantifffa,

Aafto flaužie Bohu moblitbamí, pofly a
tuhau fázní, bližnímu paf obětotmnau láffau,bozrálafonečněAlžbětamfrvataužeň,© Bylof
to pátého rofu todomftvj gegihr, an $Gofpobin
gi ben zgemil, fteréhož gi na měčnojf pomolá,
aby je ftala aučajina frálotvfhmj nebefřého ge
lfož frálomfhojm zemífým tolif pohrbala. 3 zDivo=
gtla gefitě borliivojt m flužbě Božj, a wffemožněfenapofledníceftupřipramomwala.© Čtortého
Dne po řečeném zgemenj roznemohla je; nemoc
gegi trivala čtrnáct bnj. Boflednj tři dni ni
foho mje f jobě nepuflila, mimo fimeho zpo=
měbnjfa a flužfo tive, nedtje mo finatém Cozgjmánítoprrhotnánabyti.| Roožbylpofledníte
čer života gegiho přijjel, Dala je zaopatřitt.
4 otermřely te af Dufferonj oči, t počala mlutmiti
o tagemihojh Božjeh vůfladně a hluboce. O půl
noci mygajnila fe aj ftmář záři nebejfau, že nes
bylo [ze na ní hleděti. "ří prmoujm fůropění
řefla: „M5 tuto hodinu porodila anna WčariaSnpafitelevěta,| WilivwmežoBohua0Je
šififomt, neboť geft půlnoc, hodina to, fteréž je
narobil Rán Sežié. fteréž byl položen do gefli
čef, fterčž fimořil nomau bměézdu, gtšto byl
před tím nifdo nefpatřil; hodina to, fbež bylpřijel| myfaupitjivět,onft mneteyfaupi.
95 tuto hoDinu mafřiňil mrtvé. a myjimobobil
Dujje umězněně, onf tvyjimobodj £ mau ubohau
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bufit3tohotobjbnéhoMvěta.“| Segjrabojía
blaženojt tmamábaly fe fažbau úmili. Stonečně
gmolala: „© Maria, přigbiž mí fu pomoci!.
Sii je bliij ofamžení, fbež Bůh fimyd přátelroolánafmatbu... Ženidpříázíprofimau»ot.“| Bafboložilaffeotmo:„Ziýo,tiho!“a
fHonirofii blamu, gafo m libém fpanf mypuftilabufit.© ByloftomnociDne19.liftopaburofu
1231., fbyz Aliběta jotma 24. rofu jiméhoměfu

byla bofonala. Přeljbezná můně naplnila hned
bívnau atrč, we fteréž fe teĎ pen pauhé pozů
ftatfo gegi mezbegfij nalézaly, a m pomětři bylo
Hloffeti $lařo nebejří, nemymiuvmnau [afobau mes
Ilebný zpěm fivaté ejrfite prozpěvugijej, tve fte=
rémž fe rafměř mefiferý žimot zejnulé mwRánu
pmětice uzamjral: „Králomfimjm jměta gfem po=
brbla pro laffn Jána mého SSežjíjeRrifla, ge
bož giem milotvala, v něgi gjem utměřila, a
gebož ajem fi nade mffeďo mážila.“ R. 1235.
byla giž za fivatau myhlájjena“).

Wozgjmánj.

Ytenj na jimětě čloměfa, ftery by fi nes
přal, pofuĎ gefitě živ geft, blojeným byti; gen

* )stbobo flreat o fimotu jmaté Aliběty čifli útěl, opatriá fobě„SimotfmatéAliběty,“| náflabembědictvjjm.Cyrilla
a Dlethrbta pro rof 21855. m Brně mybaný, geboš fe talé

k tuto použilo.
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še fažby Dlaženojt fioau tv něčem giném fíabe,
a faždý ginafem způjobem gi toyflebámá, a
tudiž giž famo febau fe podámá, že pramé bla=
ženofti, pofub iv tomto fizatmém úboli putugeme,bytinemůže.| ©Gesltalenámfmrtelnífůmbla
ženojí na zemi možná, muji z trogiho pramene
podázeti a fe praubiti, a to fice:

1.3bobréhofiměbomj.© Kbožjobětvěbom
geft, že |pratveblimě a ctnoftně gebná, rabo
ati fe t m protimenftmj© buDe; fohož ale zlé
vědomi Hněte. bude ©m rozfofijh mučen. O!
Jaf přígemná to tvěe. můžesli fi čloměf ftvě=
Dectroj dáti, že pro miloji Božj ničeho neopo=
minul učiniti, feč byl! Vůže frejfanířá buffe,
rosli aji tafé fobě tvěboma, že učinilaš pro Boha
« pro milojt Boží tffe, co přiťázaní Boží ob
rebe žába? —

2. Druhý pramen Glaženofti pozemířé geft:
vdetozdátvati fe zcela prozřetelnofti Boží, čilimwlaftnjmůlefeodřjci.© bogebinétoce,co
jam Bůh dce, a čemu Bůb nechce, toho fám
nežádá ; fdož měci zlé pormažuge podobně za bo
brodinj Boži gafo toěci bobre; fDo fjám febe
opaufiti, jebe fe obřjfa ; fbož tofjecfo za tvfjeďo
bámá a ničehož obzrlájitniho neroyhlebámá; fbož
tojii tolaftinj můle tonitř i zevně zbatoen geft a
nahý za nahým Sežifiem fráčj, gaf může meble
člorvěf tafotvy zde na zemi nefifafien byti? cohomůžezarmautiti?| borádutrpeníneje,
jotma ge ejti. „Aráce, pofly, nemoci,“ bj Sal
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lan, „negfau břemenem trpělimemu, ale trpěti
nedtjejmu.“ —

3. Úřetj paf pramen Blaženofti tuzemířé
geft: rozgímání faubů a aumyflů Božih. We
roffeď roěced, Fteréž tě potfámagj, ginv zagifté
má aumyfl Bůh, a ginp dábel. GSefile-li na
tebe Bůh miloftiný nemoci, ftihagj=li tě nehoby,
mali-li fe nefitěftj, zagifté Důh dce, aby8 roz
gimage fi fmrf a rabofti ragfířé. nemoc a bo
robu trpělimě nejí a abys umažuge neftálofit
pozemířého fitěftj, bufjí obe těrj fivětffinh od
toracel, a f Dofu 8 tělem 1 8 bufij je posmoznáffel.© Alecofceřábel?—Abyngfimbo
lefteh nařifal, abyš m nehobáď reptal, myfl
fivau tožby Moje a twice na věci zemířé tmějjel,
— abyě me hřjiď» a < moc geho pabl. 3 tro
ajho toho pramene praubila fe fpofogenoft a
blaženojt fimaté Alžběty, fteráž magie fioěbomičific,© wmůlifivaubofonaletmfoběumořila,a
nejábagic giněho než co Bůh těl. me mfieh
ubalofteh fivaté faudypa úmyfly Bojj uznámala
a melebila, Ašročež i ty, fřejfanířa dufje, dtfe
bogiti flátoy Alžbětiny, života gegibo, pofudi tt
možno, náflebug.

„Stepmilafij, geftliše bu náš jrbce nafje ne
treftalo, máme baufánj £ Bohu, a začfoli pro
řiti Eubeme, wezmeme ob něho; nebo přifázaní
aeho ofiřjháme, a to, což geft libého před nim,
činime“ (I. San. 3, 21, 22.).
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„Veblebám můle jmé, ale mule tobo, frerýž
mne pojlal“ (san 5, 30.).

„o žáboftehvyb nehoě, a ob vůle fivě
oDvracug fe“ (Sir. 14, 30),

„SKteřížfe bogj Rana, bvtazomati je bubau
na ty teeci, fteréz Dobroljbesné plan gemu“ (Sir.
2, 19,).

„©SivěDechoj vá (Óofjpedine) rozgimání
má gláu, a raDa má IbrameĎinofii tmě“ (3.
118, 24.).

M oDÍttba.

Uvěl mi, nepdobrotiměgfji JSežijji, toe mí
lofti, aby 8e mnau byla a se mnau pracotoala,
a u mne fetrmala až Po fonce. Den mt, af
roždyďy žádám a ci, co tobě Přígemněgijj a
lépe je Ijbj. Tmá male budiž má, a můle má
fe mžbyďy zbramug podle tve, a co neplepe8njjejromwnármen.| Budižmigednodrčnj
i nedtěnj 8 tebau ; ano abp aní nemohl ©tjti
a nedtiti, nej co ty heeš a neĎceš. Dey mi,
af toflemu, co na jmětě geji, obemru, a pro
tebe potupen a neznám na jwětě byti, fi obljbjm.
Dep mi nabe tffeďfy ročei žabaucj m tobě oD
počinatti, a jrbec mé m tobě upofogitt. Lyp8
pramy pofvg jvbce, ty8 gebiné obpočinuti, mím >
tebe get mfjeďo trpfé a plno nepofoge. 2B tom
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pofogi, ano me něm, to gefi: m tobě gebiném

nepropějjím a tvěčném Dobrém i fpáti i odpo
čimati budu. Umen. (Zomáš Remp.).

Na bnefíní ben vabá taťé fmátef: Smatéhr Pontiana,
papeže a mučebnífa ; m Samaří fm. Abbiaffe, prorofa; m $imě
frvatého Maxima, Únězea mučebnífa; m Géfaregi fratébo Sarlnana.
mučebnífa ; m Uftiagenffém měflě fmatého Krifpina, Otffupa a muč. :;weMibníšrancausfřéfratýh| mučebníťůSemerina,Gxupetiaa
čeliciana ; téboš bne fm Šaufla, gahna MUlezanbrinficho; m Sfautii
utrpenj fmatébo Aby a gebo towaryfjů mogifů a m. g. fmatýů

20.

Šimot fwatého KRolumbána“).

Sraty Kolumbán narodil fe ofolo rofu550,mzemiS$rfřě.© Wypramugefe,žefegeho
matce, fbyž geg gefitě pod jrocem nofila, zbálo,
gafo by z života gegiho fifivaucj flunce tpyfht=pomaloamefiferauzemiozařomalo,© Mužibo
bamyflnj, pimž fen tvypramomala, faubili, še vjtě
gegi. j<ým čajem f melfé žimota fmatofti bo

fvěge. Rolumbán, fotma že myjfliti pečal, Datoal
giž na getno neobpčegnau naflonnoff fu etnofiem

") ifo fmatého $eliza a Mallefic, gebod dimot tafměř celý
8 šuvoten: fm. Sana s Mathy gplomá (miz I. b. fitr. 235.)
flabeme, abyďom měc jnámau neopafomalí, jimot fmatého
Rolunbána



624 Vfiepaď.

a neobolatelnau tauhu po učení je. Bůh nabal
geg mybornau pamět, byftrym rozumem a pt
tenau, pro Dobré neuftupnau můlj, taf je nes
tolifo me etnofte$, nýbrž i u mědádh a umění
nad pomyfflenau mmpnifal, a še fažby, fbož bo
folt znal, o něm faubil, že f znamenitým a
f melfom měrem pomolán geft, Wlimo to mys
nifal nad mjru fličnau tmař) a uffledtilau po
ffarmau, což mu otvfjem, fbyž Do let přifjcl, ne
gebenfráte nebezpečno bylo. tež Rolumbánoma
Dufie nežáDala tělefnýh rozfofjj ani flárpy fiěta,
nobrž gediné m Bofu fe fobati a Bohu flau
šití žáDoftima byla. Ghtě teby ugjti auflabům,
gaťfoe fimět čiftotě geho ftrogil, a Božj flužbě
zeela je obbati m Úmyflu mage, ujnefl fe gefitě
m mlabýd letec, že něfam na paufif fe zabere,
aneb Do něfterého Fláfitera fe ba, Watfa mu
o tom otoffem mffeligaf bránila, ale Kolumbán
amofl to přebce můlj jmau, a bal fe bo fláfjteraBancorřečeného,© fterémužučenpazbožný
Rtomogell opatem byl. „$bo miluge vtťe a
matfu tojce nežlt mne,“ bj Krifiu8 Ian, „nenj
mne hoben“ (Wat, 10, 37.). WWHáfiteře oddal
feKolumbán mfij filau ftubitmažimotu bofomy
nému a taf melice mwtom i onom profpěl, že fe
m brzee miláčfem opata a ozdobau fláfitera ftal.

Toho čafu opanomala fláfiternífy zeměSrffe
nebymalá Borlitmoff u zivěfiománj iratého Eman
gelium, a přemnozi z ni$ opuftimffe příbuzné c
přátelo a ivffeďn rofofie žimota, ano i mílenan
mlaff, topdali fe bo fragin mzDálenný a flioem
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Bopa neznagiejm a dimofým, a změftomali gim

florva Ipajenj. Zauže tauhau puzen, oDhoblal te
tafé fivaty Kolumbán, bo cizi zemi fe topDati
a tam fimě fřejtanýtroj znotva rozijivati, anebrozjetégižvěftomatia.odraňomatt.| Ačerab
teelmi propufiil opat Komogell tuto ofrafu fiveho
flájitera, ale že fe gednalo o rozmnožení flátvy
Bojj a o rpafenj nejmrtelnýh Dufjj, požehnam
geg, propufitl ho,

Rolumbán pogam 12 Ipolubratřj, mezi fte
rymiž atvláfitéějiwatý Gaiel, Vaný, Zfheobor a
Placiduá mynifalt, přeplamil je aji rofu 590.
M řečeném aumyflu Do Salle. 3 zemí této
spufily mramy za přičinau ufavičnýh málef
nemálo, a řád i fázeň cjrfetonj fentoram byly flefly.
Roflumbán mmida to, poflateii je 8 pomocnjfy
foymi proti ivfjemu neřádu tomu, a flomy
i ffutfy potjral, fde co glého a neprmvého uzřel.

Yabožný franfoburgunnfřy frál Ghifbebert, uflp=
fav o Gorlimofii vřibylod blahozroěftů, a o melfé
gegih imatofti, projil did, ivelfod a fráloroffod
Darů gim flibuge, aby je 10 zemi geho na tmiĎoufabili.| AleRolumban,fternžzláffy£Bohu
a f bližnímu mlajf a roDtče, © cožfolit mu Doma
milého bylo,opufil, nepřigal varů žádnn$, nybrž gba,
myhlebal fi m horádh MBogeffyh Fraginu neybdirov=

čegnij,atam na zřjceninád ftarého paféhofi hradu,
gemu Anegrat Dělíflájiter rozdělaty,šefoými prů
moci fe ujadil. RořjnfpŇ bylinfy, nafprorhomé
nejit, byly obytmatelům, než je gimoD ginuĎ pos
moci boftafo, gebínau potratoau ; moblitbu. dHinalos

Životy Sratýd. V. 2%
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apětvy, fimaté rozojmání, ztvěftommánífloma Bo
žiho, a tvzbělámání mrtimé půdy gebinau praci.
SBoměff o fimatém RKolumbánomi a o tomaryfih
gebo roznejla fe mw frátfem čaje, a přiláfala
£ němu tolif ctitelů a učebnifů, že gid fláfiter
aní pogmauti ani užimiti nemofhl. 3 totběl je
Kolumbán, by žáboftem tffeh myhoměl, fteřii
pob geho zprámau f bofonalofti mebení býti žá
Dali, nurena, patero ginýe fláfiterů založiti.
Rlafiterome tito zpramomali fe toffiďní gebním
zafonem, řeholi fwatého Benebifta nenepobobnýrm,
a wffiďní pob neprovějjim Dozorfhojm fivatého

gi$ zařlabatele ftáli. Jevznamenirčgfji 4 nid
byl fláfiter Luromiumily. 3be fe fvath Kos
lumbán nepraděgí zdržomal. 3be trámil život
jmůg < fmatém rozgimání a < moblitbáď, zde
evičil febe i učebnjíh mé zapjrati fimé žáabofii,
a pobrobomati mmůli jmau přiťázaním Božím.
Obfub zpramomal oftatní fláfitern, a aby ge po
telau bubaucnojf mmgebnotě a m fázní ubržel
přifázal, aby budaucj giď$ opatomé po mffeďy
čajb f opatomi Luromiumifému zření měli. —
„Ktažbě frálowíhví proti fobě rozbělené zpufine
a bům na bům pabne“ (Zuf. 11, 17.). „Ufi
Iugte zacbotnátvati gebnotu Dufa m jmazfu po
foge. Sebno tělo, a geben bu, gafoj pomoláni
afte tv gebné naběgí potmoláanjfmého“ (Čfeš.4
3, 4.).

Ale život fimatéhoKolumbána nezůflal bo
mždy nezťalený, bylof i gemu zápafiti 8 protimenfhvjma8rozmanitýmiftojzely.| KrálGhil.
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pebert IL. totiž umřel, a geho foynoméAheobebertaTfeoberiýrozdělilifeootrotvfřé| Děbichoj.
Zheoberi$omi připadla fragina Burgundiřá a
Kolumbán potvažomal geg nájlebotovně za fjivéhozeměpána.© Rrálomfřotenmládenecpřiházjmal
nezřjbřa f »$udbémumni$fomi tomu, rabotval je
4 geho nábožnýh rozprámef ano i profil, aby fe
zaň u Boha přimlaumal. Wle fráloma bába, mrzf
Brunehilba, uzamřela u febe, že tvnufa fimého
afazi, a protož zdržugje geg ob řábného manžel
firma, < náručí ženfitin geg m tom aumyflu
utrhla, že až je m gjeen dlipnofii ponořj, je
gl mlábu země oflatvj.Rolumbánznamenage© bříduplnýaumyfl
zlomolné ženy, těl mladého fnjšete tmarotmati
a afázp udotvati. 5 rozgmlaumal 8 nim o tom8oteotvffauupřimnoft.© Slomagehofrbečná
pogala bufji frálomfřého mlabdjfa, a přebíeiozal
fi, že jtivot pomebe pořádněgfji a ugme fe tffe=
možně imlády fiěřený národů. To fbyž Brus
nehilba zpozoromala, počala na Rolumbána tyffe=
Igafau Hanu fybati, fitimala naň biffupy a
panftmo i frále famého, a tafé auffofo fivými
tať balefo to přitmebla, že oflamaný a tozbráž.
běný frál Kolumbána ze země myporvěběl. „Ma
láť geft toffelifá zlojt proti zlofii ženy“ (Sir.
25, 26.). „Wfelifau nefiledetnoft (přebegiti
Ize), ale ne nejflehetnojf ženy“ (tamtéž 25, 19.).

Kolumbán nedtčí fláfiter, me fterémi po
brvacet [čt žito gfa, jimětlo mjry rozitvěcomal, a

oheň lúfiy Boj] mwfrdejh mmefibové,frapiny T0k=
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něcotval, Dobrovolně opuftiti. 3 byli myfidní
šofbnéři, a ti geg z Hláfitera, pořád fe omlau
vagice, mymedli. 3 geho učebujíů nejměl žádný
8 nim gjti, leč fteřjš 8 njm z „Srffa bylt přifili.
Až bo Ranetu promázela ge tvogenfiá fráž.
3be byla giž lobf připratvena, aby gi bo mlaftirfřéDotvezla.| Protiwnítoětroméaginées
hody zmařly aumofl nepřátel gegich. Kolumban
oyftaupil feDp vpět na petonau zemi, ale do
Burgunbffa fe mwfcenetorátil, nobrž dhodě femo
tam po zemi france, fonečně fe poD odranau
Uheobeberta, bratra Afeoberifotna, Dljz měfta
Luttonia řečeného, 8 tomaryfji froými ufadií.
Obymatelé té fraginp byli lidé furotvj a nerozdě=
[anj, a z melfé čáfiťy gefitě pohané. Tv mis

Dauce Kolumbán a průmobci gebo, pali je i bnreb
učení Rriftotvo aročftotvatt. Smaty Kolumbán
a fmaty ÓŠamel byli zmlafiť horliví a Čnnj 5
mnozi zázrafotvé DoDámali fiomům pegid vá3=
nofii a tojry. Sebdenfráte ftalo fe, je jivaty
Rofumban na záflup lidj přifjel, an u melfého
Džberu pítva ftogj. Ra geho otázfu, co Dy tu
vělali, obpoměběli, že bohu SBodanomi obětvmmati
dtěgj. Rozhorlen jimatýnt Dněrmoem, Debil Ro
lumbán na nádobu, a aý, rozffočila je a pivo
mytéfalo. Rájledfem toho zázrafu obřeřli fe mnozi
neměry fmé a dali fe fřtjti, ale brizj zanes
tořeli na Dlahozrvěfiy zajjtj tvelifau, ano taf
hrubě gid pronáfledorvali, še fraginu obuftittmufili,| ©Gdaucepřijjli£gezeru| Bobenffému,
de ob gednoho fřetťanííčho fněze, 2Billimara,
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[affamé přigatí bytofje, obnortlt činnoff a orlitvoffjimau,| Sřilétapracormaliturofficíníbo
polu, 8 neprmětfjj Borlimoftj a $ tibitelným
požehnáním Božím, an pohané željee $ynauci
mobloflužebnofti, proti nim fe fpifli, a ffrze 1vý
mobu Gunzona ze země giď mypubili. Smatý
olumban pogam učebnjfy fivé, obeffel Do země
OBlafiŘ. Obdázege napomjnal přátel jmpchf vů
měře mmBoha a f trpělirofti. Smatý Gatvel
mujel zůftati zpět, neboť nemoci byl poftižen,
Utozejili te teby.

©Smaty Kolimbán ffel přimo fe. brvoru
fralc [ongobarbiřeho Agilulfa, odlub paf bo
Weblofant. Ale tafé m měfté nebylo mu oD
bebu přano, mufelf je tafměř bez přeftání
8 Ariany, fteřjž, gafž známo, Kriftu Ranu Božfirojuvjrali,potýfati.© GojemMediolánězbr=
žorval, Dotočoěl je, že na gifiem mjité hor Upe
ninffo$ před čajem flamný, teĎ ale zpufilý foftel
ftogj, a můbec, že by te to mjfto pro flájiter
vopborně Hobilo. 3 wyprojim i to na fráli,
opranil fojtel a znameníty fláfirer založil, fterož
je m fratce nabožnýomi obymateli naplnil. ABflá=
fiteře tom, gemuž Bobio řjfali, byl jim Kolum:
bán tve mífi tifhofti, gedine 8 Bofem a 8 měcmi
Dožífomí te objrage. ©Gafmelice byl jmětu umřel,
a gať geflitné je mu tněci pozemmýřézdály, vi
bětt gert ze flote geho o marnofti, a o pomjge=
gienofti žimota libfřého. „© pomigegjej živote “
bi 4 Hlubofofii bufje jme ““ o pomjpegjej žitvote,
folif gji libj gižneoflamal, neojlepil, nepobrebl 14
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Umažugisli roly běh tvůg, přicházjé mi gafo
holá nicota. Tmá gfauenojt má bo febe taf
málo pobftaty gafo ftin. Kteřj fe tebe Drží,
neznagj tě, ti gebiné tě znagj, fteřji tými ros
foffemi pobrbagi. (Sotva fe zgemjš, piš tafé
gafo mam mízjé. (Čemu tě mám přiromnati,
pafli ne ro$lému běhu pautnifomu !“

Ronečně fe Bofu zaljbilo neunatmeného a
potvžby twěrného Nužebnjía fimého f měčné ra
Dofit pomolati. Umřelf rofu 615. neblauho po
založení fláfitera Bobio. Bůh oflamil geg mno=
bomi zázťafy gaťf za žima taf i po jmrti.

Jebube jnab oD mífla, umebemesli fi tuto
na myji způjob fmrti, gafau protironjet něfteří
fo. ze fimětaKolumbána feffli, Pjffe le, že fivatyKolumbánopaufitěgezemiBurjundffau© přebs
pomjbal, řfa: „ODřjmetři let umře Tfeoberidh
i běti gebo, a foruna gefo boftane je Rlotaru
fráli,“ (©Safpřebpotíbáno, ftalo fe. TVheoberiů
umřel náhle m Meti8, buď h$romem zabit, gafž
něfteřj pifii, aneb oD bofhaprázdbné baby Brune=
bilby otrátven, Synomé geho zapletfje je u málfu
8 Rlotarem, byli gati, a ob něho mlaftnoručné
št života zproroození.

Bří tě přileširofti přifila tafée Brunehilba
bo rufp Rlotarotoy, fteryž gi, gafožto půmobapřemnohanepratmofti,£jmrtiobjaupil.© Bylaf
teby na praffimého ofla pojazena a fu pojměu
[ibu femotam mozena, na to přimázali gi Dilvo
fému foni f ocafu, a taf blaufo gj fimyfati
nedali, Dofamabě faujef maja na nf byl. 3 lidu
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nifpo neměl 8 nj autrpnoff, neboť gti tificďni
za přjčinu nefějjlných nehoD, mwfterék eclá země

a to negebenfráte umršena byla, měli, fpjfje fe
a toho těfjili, že fpratweblnoft Dožj, fteráš fice
po něgafy čaš bříjjnjfů trpj, ano gim hotwj, ale
fonečně, fbyž tv febe nemeházegj, předce ge za

Ómacuge a fáře. „Důh neýce, aby Duffe za
bynula, nybrž obrmolátvá myfli, aby fonecně ne
zahynul ten, fternž zamršen geft“ (II. frál. 14,
14.), „a ty poblé zatmrgelofti jivé, a nefagjejho
jrbce, shromažťugeš (obě bněm fe bní bněrvů,

a zattoení fpramedlivého faubu Božjho, genžtoobplatj| gebnomufažbémupobítffutfůgeho“
(Nim. 2, 5, 6.).

R ozagjmání.

Gaťo fniže Theoberich gebnímáme, bohužel,
abufla taťé my; béřeme fi f jrbci Dobrá naučení,
gež fměz 4 fazatelnice £ nám mlutoj, flibugeme
tve zpowědnicí život jmůg napramiti, ale fotma

še florvo fazatelotmo boznělo, a fofma že gime
gpotvědníci opuftili, giž opět je twracugeme f fta=
rým břibům, gaťfo peš f mymratu fipému. To

ale zagifté nebělalo by fe, foybydom bůřladně,
a ne tolifo pomrdýně znali blatonj nepravojí

oau, z niž oftatnj Bhřjdhomégafo z něgafého
fořene toprůftagi, fdybychom utjfali toffelifyd
přiležitoftj alému, fbobpĎ$éomznali nejmirnau
cem Dufje jmé a mrafojt břjbu, fbybyýom utva
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žotralt twatoif a fpratvebínojí Boži a brůzu
muf pefelný. Taf ale neznňagjeeant febe atti
náflonnoftj fivyh, teraf ge můžeme bufiti?
fteraf můžeme ucpati prameny Dřj$hů, nemě=
bauce, obfuv fe royproffugj; fteraf umořiti zá
robfy nepramofij. neměDauce, fe fořen gegic
get? ©Saf možno fetrmati m bobrém, fDyž fe
netvyhybáme mjftům, rve fternh gime Břefjimali,
fbyž neutjfáme ipolečnjfů, 8 fterými gjme přes
fircali, fovž neftřešime je přjležitoftj, vří fterychž
gime Břeffimali? Neflefi-li Damib frál a fyn

gebo Salomaun, a Mety apofiroi a tiljee pinýd
mužůto maubrofij učenofij t ivatoňtj měklajnneý,
proto že neznali fřehfojf fmau, a že nemyftřehit
re vřiležitojtj f hřidu ? rorož obnomme, bratři
a feftry, fimě Přebjetozetj a uttmorzme je m bos
brém! Bez peroného přebjetozetj není pramého
pofánj, a pabásli m břjď čafto ten, fDožpetoné

přebjemsetj má, ferrimatn m Dobrém: vč fnáze
ten, gehož můle flaba peft, a gafe třtina mětrem

te flátiej? Umažugme,že Bůh neda 8 febau
pořád zahrámati, a že fice Dlauho čefá, ale že
i gebo Dobrota m jpratoeblnotf Dřegiti mujj ;
utvažugme, že nic nenj na větě tať hnujného,
nic taf ohyzbného, nic taf mrzfčbo, gaťo geft
ři, genž buffi, obraz to Boži, frmi Rriftomau
očifitěny, Dělá oblubau, pobpalem pefla, ottofem
čáblů, $růzau angelům, obamau paf přeb Bobem.© Bběmenabjebauanabžádoftmijwými
a 8hlebáme-li cofi zlého Do jebe, nemilojrbně to
pobeyme a fefegme a řežme, na nifobo fe ne
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obledagice, až to z Duffe a ae frdee myfořenjme.
© břidem ale mozliti fe nejmíme, nýbrž feferu
bned fu fořenu přiložme; fbo fe 8břjem mazlj
a geg bladj, podobá fe člotvěfu, fterni tě pfu
ufit uřezatí, aby to méně bolelo gen po fauffunřjše.© Jlužetedyzmužmefe,odrrzmenffe,
což flaboif přebfetozeti na getvo Dává, af negýme
pobobní Yheoderiomi, a af odměnu gebo na
jobě nezfaufijime.

„Břijábl gjem a uložil gjem oftřihatí fandů
Ipramedinofti mé“ (3. 118, 106.).

„Dož miluge nebezpečenfttojzahyne m něm“
(Sir. 3, 27.).

„afli by bezbožny činil pofánj ze toffed
brjebů joud, fteréž činil, a oftřihalby ff
přifázanj mo, a činil by fanb a fprameblnoff:
jim bude a neumře“ (ze. 18, 21.).

„stbyž by je obrorátil fpramebdlimo ob pra
meblnofti jiné, a činil by nepratoff: umře pro
ni: pro nepratojí, fterauž páchal, umře“ (tam
těž 26.).

„Šeřjfev : Óřefil gjem, a co mí fe (za to)
imutného přihodilo ? Nebo Nemyšfij geft čho=
tojragici odplatitel. Wilofrbenfhoj i hněro rydle
přicbázení oD něho, a na břifinifo hlebj bněm
neho“ (Sir. 5, 4, 7.).
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Di odlrtitba.

Břifjahl gfjem a uložil gfem, o Gofpobine,oňřifatifaubůfpramebdlnoftitmě.| Ulecomohu
učiniti bez tebe? Marně uřlábám fobě, nepři
páš-li ty milofti fimé. a nepobáš-li djíu rufautvýchpramicefime.| Gfcifomfjem,oBane,
Waužiti tobě: ale bez tebe negjem 8 to, protož
fterýž gji mi Dal dtěnj, Dep mi tafé Dofonání.
Utmorg,o Bane, cos způjobil me inně, nezamrhug
mne obe tmáři fimé; a Duda jmatého tivéfho
neobgjmep obe mne. *Brobovní bázní fivau tělo
mě a milománím tebe zraň jrbce mé, af bež
uftánj ©bobjm po flezfád přifázanj tmýW. O to
projim ffrze Rána nafieho Krifla SSejiffe. Amen.

©Oneffnibo bne fmětj fe též fmatef: 16 Mtešfáně fmatýh
mučebnítu Ampella a Kaja; w Taurinu fmatyb mučebnitů Oftaria,
Solutora a Abmenfara, mogafů pluťu Zbrbeafřého. WBCéfarei ft.
Ačapia, mněebnjťa; m Yerfté zemi utrpení fratvé Rerfy, biffupa a
towaryfjů gebo; m ©Doroftorufmatého Dafia, biflupa a mučebnífa ;
m Nicei fmalýý mučebnjtů Crftabia, Zbepefia a Anatolia; w Se:
rafiei fmatýh mučevujtů Bašfa, Dionyfia, Agapita a ginýh ty
říbejtí; m Angliďn fmatého Cbmunba, frále a mučebnífa; w Son.
ftantinopoli fmatého Aeboře DOefapolity; m Vebiolánu fmatého Be
nidna, biffupa; m Rabiloně fmatého Silmefira, biffupa; me MBeronéfwmatéhoSimplicia,biffupaa mysnamače;mwfragině© Mtelbenířé
fmatého Selize 4 WBallejie, fterně láffan © hubym ob bětinfiwi fe
mysnármage, posběgi ob fmatého Zana 4 Vlathy © bofoualofti mebcn-Oo © «
byl, a fpoln 8 njm řáb, Zrinitárů řečený, založil, a m. g. fmatié
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21.

Život fiwatéboSafuba rozfefaného.
SwmarySafub poházel zBetý-tapeth to zemíBerfié.© ©efhomelmiurozenírobičométveblifo

záhy f tjře fřeftanířé a beblimé tophomámali.
Rtoyž Dojpěl, Doftal fe fu boru frálů petffyd,
fbež tozneffené auřaby zafiámal. Jmwláfit frál
Szdeger Pyl na něho welice laffato, a pofubž
byl živ, rozmanitými bary a miloftmi fmau přj
geň mu Dármal na geivo. Bohatfioj, poctitvofti
a přízeň frálotva zaflepilySafubomi oči a omá:
mily gebo myfl taf, že f můli jročtiřnch marnofti
a £ můli přjzně frálomy fřejfaníie tjry fe od
řefl a Rrifta Rána zapřel. Ufjlpfiemffe o tom
matfa gebo a of geho, přali mu (neboť fbe8
polem ležel), m tento rozum: „Donejflo fe f nám,
že gfi te aulijnofimi fralomymi a gefo miloftmiabaryoDmifománjBofamčínéfho| oblaučitibal.© begeftmebletenfral“),gehožmůligfi
topplnil? Gyfle on umřel a zprádníměl, gafo
ginf libe! Ypnj nemůže ti milofij jwau tjce fu
pomoci přijpěti, aniž toěčnýeh muf tebe zbatviti.TBězteby:| Setrmáš-linynjpřinyněgfjíhná=
blebeh jinych, a neodřefnešsli fe miry, Fteré fe
nyní bržjš, zaftihne tě trejt Boží a tentýž faub,
fternš frále, přjtele tvého, potfal, a mý fe ob
tebe oblaučjme, a ty nebubeš tyjte žádného po=
bjlu při náš mjti.“

*) Zybegerb umřel, břjm než ten lift pfán byl.
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Royž byl Safob lift ten přečetí, mefjel Do

febe, a počal fivého pádu pyfati, řfa: „Odři=
fagj=lt je mne matfa a manželfa má na tomto
fivětě giš jlorop taf amnymi, gaf meble bube
je mne obdřjfati na faubu mměčnémBůh můg,
ob něhož gfem oDpabl, a gehož pramdu gfem
žapřel? ta to fjel Do flanmt a tozam pjímo
maté do rufy, četl m něm beblimě; a fbyž
čtením: Duda zotammil, a gafo ze jmrti fe pro
budil, gal je f fobě mltmtti, řfa: „Kbe afi
bufje má? Kde gfi flabé tělo? SDyz matfa,
fteráž mne zrodila, taf hrubě nab záhubau
bufje mé Ifá, fbyž průmoDfyně života mého,

žena mladoftimé, taf melifat bolelf nad hanbau
citi, a fDyj tffiďní maubřj a známi mogi nab
pádem mým tolif fe rmautj: gay Dube onoho
dne, fteréhož mfjifní libé z mrtvy mflanau a
jpratweblityj f jpajenj přigdbau, a odpadljei fivě
čným mufám obDjauzeníbubau: gaťfo bude ten
fráte pobjí a ojud můg, fterýžto gfem pratmbu
za lež bal? AUjm moffaf, co učínjm, aby bujitvauzachomal.| Budunabránu,fteraužgfem
topfjel, uftamičrč flepati, a paf otemmrau mi ti,
to tam gfau.“

Go fe těmito mvfflénfami objral, poflaudali
něfteřj 3 neměřjejh řeči, fteréž f jobě mlutmil,
a mibauce, že beblimě m pjjmed jmatyd čte,
ubali to fráli — WBararanejomi. Slyfle trál,

že Jafob f mjře fřejfanýře opět je naroráttl, bal
geg i Bned pomolati a otázal fe ho, řfa:

„Si Heffan?“ „Gfem,“ obpoměbělzmušile
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tázaný. „Negfi-li mážem?*)“ tázal te opět frál.
„Ategfeml“ pramil fivaty. „ABidyt ti otec můg,“
pofračomal frál, bary a poctimofi za to Dal,žeafifemájemflal?“© „Kbegeftfrálten,“
tázal fe frDnaty bogoronjf. „ob fteréhož gfjem
Dary Doflal?“ Tato řeč rozhněmala frále melice,
i počal na mufy myfliti, fteromiž by geg pos
fáral, a bned řefí: „Aemyfli fi, je tě gen zhola
mečem oDprátmití Dám, neopuftjá-lt hned ceftu,
na fterež nyni gi!“ © obbotměbělmath: „čes
myli fe, fráli můg, a nemrfen čaš marnými
wohrůžfami ; cofoli pramjš, negde mi f frbei.
Sloma tmá taf málo mne pohnau, gafo mjtr
permnau ffálu.“ |% pramil frál bále: „Tafé za
mý) předťů byli myznamačí tmogi tvjry obo=mážliví,torDofijgníaneuftupní.| Wletim,že
frále nepojlaucdali, mufili pobftaupiti jmrf způ=toby$roznýmiaufrutnými,“| SmatySafob
obpoměběl: „Má uftatmičná moplitba geft, aby
umřel jmrtj gegih, a aby byl fonec můg gafo
gegiď. — ©Smrf tato nenj žábná fmrf, pobobáf
te jnu, 4 fterehož, pobřimmuejje maličfo, opětprocjtneme,“| „Aebeyfenáhledyfřejfanůmů
mítí,“ obrmece na to frál, „gafoby fmrf gen fnem
Pyla; ap miz i frálomé a mocnářome Bogj fe
gi-“ „AKrálome,“poučotal fivatp Safob, ,,a mocná=
řomé gafož i tfjiďní, fteřjš Boha neznagí, fira=
dbugi fe omfiem fmrti, protože gim ftoébomj

*) Máfome byli u Perilanu fněji, fřeřjě fe neobjrali tolifo nás
Doženíteim, nýbri 1 hoězbářiřvím, badačfimim a fauzelnictojm
a proto u fnjšat t u libu u melfé mážnojit Doli.
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futfy gegid toytyfá: neboť jivaté pjímo najfe

Di: „Sdyž umře bezboný, žádné naděge nebude muivjce,anaběgebezbožnýgabpne.“| „ebymy
náš bržite za bezbožné:27 tázal je rozhněmaný
frál. „O my ničemnj fřejfané, fteřjš ani bohů
nectite, aniž jlunce, ani měfje, oheň a zemi, fte
režto rozenci božíltva gfau!“

Udatný Gogotonjf Kriflům odpotvěděl: „Oá
tě v fráli! nefáři; nebvf Dj pjino jimaté v těď,

fteřjš bodní gfau, aby Dog přeftáli: Přichází
hodina, že fažby, fbož máš zabige, buDe fe bo
mnjivati, ze bp tim Bobu Haužil. Ga toto
nepratojm, gafobpfte sabjaegice náš Bohu ně=
gafau uctu profazorvali, nybr proto, že je to pos
retilofti jivé Domnjiwáte, že Ivy tolifo Bofa

znáte, ač fe futmorům a nerozumným bytoflem
mobljte, a fhoořeným a udčlaným mwěcemgméno
Boží přiflábáte, a toho, fterož mám frálomfhyj
bal, urážíte, těm paf te zalibiti jnažjte, fteřiž
imám ani ufffobditi ani přijpěti nemohau.“

Slowmy těmi rvzprlil fe frál, a hněto
gebo zplanul gafo oheň. 3 potmolaim nepmau=
břegffich mužům, přifázal gim, aby geDnomyflně
na Safuba, že frále poflufjen byti nedtěl ná
lez (mrti mybali. M faubdcotvé porabitoffe fe
8 mubrci, gafau jmrt) by Šafub zahynautiměf,fonečněřefli:© „Safubnezafiuhugepauze
gebnobuau fmrf, ani pátero= ani bejateroná=
fobnau, nýbrž Budiž neppriné za nohy a za ruce
na fiřípec natáhbnut, na to af fe mu zutjnagj
pry u oruřat a u nofat, a to fice nifoli na
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gebnau, nýbrž geben po Drufém, paf af utnau
fe mu ruce a nohy, po tě paf rámě, holeně
a ftehna, a fonečně, fbyž celý otefán Bube, af fe
mu blata fetne,“

Kbyž ufrutno nález byl tvpnefien, tozali
hvatého bneb a náfilně geg na popratmifitě
tleřli; gemu m zápětí filo mogffo a nefějílné
Iibft+o walilo fe za nimi. Rřejťané uflyffemffe
raub, padli na tmář a plačjcee a mobljce fe:
„Bane, tijemobaucj Bože! fteryž m auzfofted
poftameným trpělimojf a trpjejm filu propůgču=
geš ; ty filo flabych, a vyjivobobiteli ztracených,
uběl ble tvelfého milofrbenfhvj fimého Hužebnífu
fvému potřebné fily, aby tjtězoflatmně Hroznýtentozápašpřeftál.© Tobě,oBane,náležitvoj
tězíhoj: neboť ty Rrifte gfi lama mfje tojtězů
a jpafitel jivěta!“

RDyž fivatého na mjfto bomebli, fbež po
praima fe ftáti měla, profil popramců, aby mu
pomolili maličfo f tomu fe pomobliti, pro něs
bož trpěti buDe. A padbna na folena a zrafů
f nebejům potozneja, řefl: „WByfly8, o Bane,
moblitbu mau, pofilní flabebo flužebujfa fivého
ASafuba, a jpajena učíň fpna flužebnice jme, fte
ryž této hobiny f tobě molá, a učiň 8e mnau
znamenj f Dobrému, af gjem příflabem toffem,
fteřiš gméno tmé milugi, a protož pronaflebo=
mání byli a gefitě je pronájlebugj. W% ffrze
iwelfau pomoc tmau fivitězjm, a 8 mjtězí, fteřjž
tebe milovali a forunotvání gfau, forunu ops
bráji, paf nechť prothonjci mogt 8e zahanbením
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motbj, ješ tp mi, $GofpobDine, jpomobl a mne
potěfitl.“

Stont dopili fi bo a natábli geg nemi
[ojrbně na ffřípec, Domlautvagjce mu, aby fe ginaf
rozmyjlil; ficže ufrutnými mufami ufmrcen bube.
Něřteří z Dimáťů mibauce geho fličnau trvář a
ufflecbtilau poftamu, nemohli fe pláče zbržetí,
S profili bo, gafo gebněmi ufty, abp fe zbytečně
m záhubu netopbámal. nýbrž afpoň na ofamšif
fráli bol po můli, pať že zaš f wjře five znáti
je může. Tu otetmřel fivatá úfla jwá a řefí:
„Replačte nabe mnau, nýbrž nab febau plačte!
Neboť za fratinfau rozťoš fwěta zběbdjteufia
mičné mufy: gá tmfjať jmrtj mučedniďau, gižpobftaupjm,zběbjm| žitvotoěčný,a ufefáním
aubům mý zmnoži fe nemýmlutoně obměna
má, neboť Bůh, gen fřitobu nečiní, obměnífažbémublezaflauženígebo.“© Botěflomed
fázal člotvěf, co toe gménu frále popratvu zpra
wotvati měl, fatanům, aby giž neproblemagice
potoinnoft fipau plnili. <$ počali palec u pra=
ice řezati. To an fe bálo, prarvil fivaty:
„Spafiteli náš, přigmi ble milofrdenfhoj ftočhotentoprautefobefiromu.| Seftficerufama
fatů oDřjznut, a toffaf přigde garo, fbež opět
omlabné a otvěněen bube!“ Soma tato pohnula
řečeného bozorce až f jizám. 3 bomlautmal iva
tmu upřímné, aby fe zachomal, a tělo fivétodalfjímufynemopbámal.| Wřimotopřidal,že,
gelifož bohat geft, almužnami fe o fpafenj Duffe
jmé poftarati může.
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Ale ftatečny bogotonjf Kriftito odpoměběl:
„VBozorug révu. Aa zimu ovříefij fe a geft
gafo mrtima; fotva ale že garo přifílo, znotnaafrajnězfojta.| Bafligižšnačajnérervěta
fomá změna fe bděge, oč tjce bude člorěf tvě
řiej, genž me pramau minnici tvfitipen aejt, pob
rufau Boha, pravého to minaře. zfimětati a fe
Dařití2“ io tě flome©buřjzli mu ufazomatel,
an on pramil: „Grtee mě těffj fe te Hojpodinu,
a Duffe má plefá m Bohu, tv fpafenj fivém.
Wřigimi, o Rane, Druby. tento prautef, fterýžmůletmatefadila.“| *Břitommygainllajevařgebo,aonnjmjmalferadoftinebeffmi| Itato
počali mu oftatnj prfly řezati, geben po druhem.
ři faždém odříznutj něfterého andu modlil je.
Royž bezvriia byla gij pramice, cptěli je Do le
rvice Dati. rioé toffaf Domlaumali mu gefftě,
aby ajpoň npnj fráli po můli byl, a nenedalmandpoauduřezati,© Nepřemoženýbogoimnjf
ale reff: „GStřjžeme-li otci, ftřjžeme at celai,
čili fiřjžeme gen pramat ftranu, leman neofiřj=
banau nefagjce? šafli cmci 8c mřfeý ftran
ftřjžeme, aby omce nebyla tupena a. ftříhnét
x nepbaloti neboli tvinění, vé rvjee mně geft
plějati a Boha žimého melebiti, před gebož ru=
fama gá omre gfem, že mne za bobna uznal,
abyď Do rufat ftřjiců přijel, gaťfo beránef
Boží Do rufau fřižugjejh geg. ro beranfa
toho Dep mm mfjemi těmi nufami obětomatt.“

Dali fe tedy Do lervé rufy, počátef 8 mas
Ejfem učinimýje. Bafi řečeno, Děfomal Bohu
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rožby, foyfoli něgafp článef je mu uřjzl. Při
bevátém prftu řefí: „O bemáté hodině pněl gfi,
o Bane, pro nafje bříhy na fřjši. rotok Dě
fugt tobě, o Rrifle, při Demwátémprftu, že gfi
mne, HWužebnjfafivého, za bodna uznal. abyů
tozpiat, a pro gméno tivé o duby těla ftoěho
olaupen byl, Konečně byla tařé [emice bezprftá.
Bánomé přihlébagicí Domlaumali mu znova, že
dcesli, gefitě na žimě zaíhomán bube, gen aby
je můli frálormě pobrobil. Wěěgpaf milojrben
ftvj jám 8 febau, řefli fonečně, aby8 tmnabný
fmět tento opuflitt nemufil. *Bomní matfy fimé
a ženy mlabofti fimé, máš zagifté mnoho ffatfů,
a až uzDratjě fe, můžeš rozfofil fiměta užjwati,
Jet gen gediné floojěfo, a žitmot tmůg ofamši=

fem padhomán bube.“
Smaty Safob poblédl na ně a pratvil:

„Vůže-li paf člotvěf rufu f pluhu přiložití a
opět obtorátiti a přitom svůjobený býti fe frá
loroftio| Božímu? Či mi matfa a jena mice
býti má než Bůb, fteryž bj: Do ztratj žitvot
jvůg pro mne, nalezné geg, a foo opufti otce
a matfu a bratry, a fbo mne mtluge a mne
náflebuge, tomu bám žitvot nejmrtelny a blaže
noff nefonečnau. K čemu teby řečí, fteré mně
fiřoDj a mám gfau F záhubě ? *Bogbre raběgi a
učiňte bez milojrbenfhoj, f čemuž pofláni gfte.“

SBiDauce teby pánotoč, že neobroráti eg,
fázali nepprmé palec a paf oftatnj prfty n pratvé
noby mu zutjnati, a po tom u lermě nohy ob
malifa počnauce. ©Safo prime, fbož u rufau
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prfly mu řezali, pín byl rabofli a toběčnofti
Bohu, že fily mu Dodává, byl to teb, možnosli,
gefitě tojee. Kbyž pojledního prflu geg zbatvilt,
řefl gafo ze fna topražený: „Su mne o Bože,
a rožeznéy při mau oD národu nefivatého; iz
Dejetfrát giž ufmrtili mne, a bez ljtofti zůřjmražebíníImotméprotifhvořenjtimému.“| Tu
otázali je mlabdjci ftarců, a Dětiop rodičů
plačice: „Udalo je za tvaffich Dnů, a za Dnů
rodičů tvafjih, aby mučebdníf tať těžíé mufy byl
jnáflett mujile“ Zato řeč roznítila geho zmu
šlojí gefité tojce, 1 obrátim fe f pánům, řefl:
„$ čemu flogjte nečínni? Wozitfepte firom a
ratolejti gebo. Oterněgte žádného flitotvánj, neboť
jrbee mě pléjá m Gofpodinu, a dufje má po
roznáfii je f němu, genž poformýh miluge.“
Zu přiftaupli fatané a ffřipěgice toztefem ufali
mu nepprimé pratvau a potom levau nofu, po
nofau nepprivé pratvau a po uj lemau rufu.
Stimatý mučeblnjf ináffel toffeďy bolefti 8 trpěli=wwofřitepřemožnau,a8tvefeloftjnebejřau.© KDYŽ
mu nato fetné ftefhno od folena oddělili moblil fe
maty, řfa: „Sšešjíli Krifte, 'Bane naš, přigbi mi
fu pomoci a jpajiž mne, nebot bolefit jmrti ob=fljčilymne.“© To(lyfficefatane,řefli:„Jbali
gýme tí nepomjbdali, že tvelifč geft utrpenj, fteréž
natebe přigde ? „On ale obpotměděl, řfa: „MBfje,
což gfem nyní citil, geft gen proto, aby neza=
pomjnal, že obě můg z maja geft; z%láffy
f Bobu ci gefitě tojce trpěti; neboť při tmffeh
muřťáď, fteréž afte mt pofub způjobili, tolaftné
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gfem netrpěl nic, protože bud můg unejjen bylfuRriftu.| Arotožneproblémepte,nýbržučtňte,
což mám přifázáno.“Ranům| znecbutilofefonečněujefátvanj
aubů, atoláfjí že tjm láfin a Hvrlimojt mučebnj
foma tojce gefitě je zmábala, ale i fatané měli
toho Dojt, a gen 8 gafaufi nemolj tafé pramé
ehno ob folena opbělili, A ležel tu udatný a
na teffecb auteď zmrzačený bogomnjf, holý gfa
trup, nemagiej nic než blamu, pria a břido.
AŠ ležel na zemi, a aubomé gebo tozmetání,
od polo žito afa, ob polo mrtem. Gfrojli mlčel,
paf ale otemřem ufla, tefí: „$Óojpobine. mi
lojrbný a DobrotiwmyBože, myfibé, projim mosDřitóumau,amolánjméftoběpřigů.| Wi;
mne, an tu Ježim, mffe$ audům zbammen, polo=miceobemnegeftpobozenaamrrma.| Štemám
prftů tojec, abyď ge projebně f tobě zivební ;
aniž mí protfonfci rufau nedali, abych ge f toběmoztahomal.| Atobpmegiauofefány,folena
amrzačena, ramena a ftehna rozbita, LeĎ Iežjm
zbe před tebau gafo zbořenp Dům, ob něhož
jemotam něfterá zeů ponedána geft. TeĎ mo
[lam f tobě upěnlimě, Pane Bože můg, mymeů
Dugi mau z mězení, af ojlamugi gméno tvé.
Jed, ať utijfi fe mnau, a tojfemi těmi fmatymi,
fteřjš pro gméno troc ujmrcení giau, Óněmtmůg,
a Den, ať fe libu troému pronájlebomanému pos
fog namrátj, ať pofog tvůg Ipogi gčg to gebno,
neboť ap rozptýlen geft po mffi zemi. ©4 paf,
nepmenffi flužebníf trmůg, moyzrámám a melebjm
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a oflatvugi tebe i je tmffemi mučebujfy a mys
znatvači topmi oD wydobu a VDzápadu, vd
jemeru 1 vbe gihu. Tobě, v Yane, a Kriftu
nvému i Dubu tmému jmatému budiž čejf a
flára na měfy. Amen,“ o floměmen při
flaupil geben z Dánům f němu a mečem mu
blaru jal. Taf oDerzbal bujit jivau Banu
Bobu a ujmul iv pofogi. To ftalo je r. 421.
pne 24. liftopadu, aneb gaf gtuj pijí Dne 27.
Broto že taf firafiliwé telo gebo zhanobeno
bylo, řífagimu: Jafob rozřezaný aneb rozfefant.

R ozajmánuj.

Srmaty Safub fial blaufho peroně u mjře,
a zagifté na obpadnutj ant nepomyflil, Konečně
ale pro přízeň frálomu, pro pozemířé ftatfy, a
pro flámu fiměta zradil Rrifia a zapřel míru.
96 tomto pádu bpmáme, Bohužel my lidé jma=
tému Safubomi zcela podobní. Stármaf je totiž,
je něfby po Dlauby čas mffeho zlého fe zdržu=
geme, že měrně Bofu flaužíme, a mnohé bobré(futfo| foname,bomyfilegicefe,žegimegiš
o ctnofteí Dofonale utrorzení, že Boha giž ani
urozití nemůžeme, a blahoflamenfhoj měčné že
naš toje nemine, 3 tohoto brbého Domněnj po=
bazímá paf, že je nefdy ftoemmolně bo melfého
nebezpečenfitoj iwyDámáme, a paf — mrzce Fle=fáme.| Učtefe,mogimilj,učtefezežitveta
motého Gafuba, še čloměř, bet t febe Dběle
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Bobu flaužil, před břídem gift nenj, a nájle=
boroně, že na filu froau nífbp a nifbe zpoléhati
je nemá a nejmj. ©fmef libé, fřehej lidé, a
i fprateblivy Denně febmfrate flefnauti může.
Rbo tě ugiftil, še, fteryž gfi až po Dneš m Dos
brém fetrwal, že gefitě zitra fetrroaš? „Neřjfey
nifbo,“ pratvj fiv. Úheoboret, „gá je alž tve ernoffi
feftaral, gá fe pádu giž nebogjm; pádu a změny
toždby geft je co báti. Dábel zamebl giž mnohé,
fteřji to ctnofteb fe byli feftarali, m prohlubeňnepramofij,aftrálgetopropajtměčnau.“| W
fmaty Auguftin pjfje podobného co8, an Dj:
Ze toivěf lidi, fteřjž fivatoftj fivau až f hvězdám
nebeffým potoyfjení fe zdáli; pať ale to prohlubeň
nepratvoftj pabli a tm uj utonuli! Brotož mogi
milj, fteřjž ftoajte, Dběte, abyfte nepablt.

Stebůrěřugte fe to febe, nýbrž to miloff
Božij, Bez fteréž £ žimotu měčnému nie fpafitel=néhoučinitinemůžeme,© Jpolehnemeslijena
febe a na fjlu fivau, opuftj náš náhle Bůh, a
zanedá náš přirozené fjle naffj, a po Dřídu paf
Vblebáme, že bez Boha gfme gen třtina wětrem
fe flátjej. 3 té příčiny mlurmj f nám fivatý
Bernard, an bj: „Kbož ftogj, nedýcesli flefjnauti,
neĎaťf nebůrměřuge m febe, nýbrž af fe zpoléhá

na Pána Jejifje.“ Pán Sejš fám bj: „Veze
mne nic nemůžete učiniti.“ Laff gefl, ani f Do=
brému potoftati, ani m bobrém ftáti a fetrrvati
nemůžeme bez Bána Sšežjíje. Náflebotoně ty, co
ftogiš, tozdey »Amálu Bohu, a rei: Poflamil na
ffály noby mé, a aříbil frofy mé. Čj filau
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bymáš pozdivižen, toho filau třeba, by8 byl

ubržen. Smaty Safob flefl, ale napomenut gfa,
potoftal i bneb, pyfal břjbu, namrátil fe bo
ejrfive, a za Dané poborfjení způfobem nepfřmě:legfilmzaboftučinil.© BuĎmežmutafémtom
pobobní. — 3 mý gfme břjfiníci a předionými
způjoby napomjnání bymáme, abyďom opuftitofie
cefty nepramě, namrátili fe na ceftu fpratvebl=nofti.| Čínebýmáfrdeenafiepomněnímna
budaucnojí a na měčnojí anepofogotváno £ Úle=
hryze náš nifby jiměpomi? a nejipdámáme nifby
frbcegemných a otromffný napomjnáni? nebý
wáme nemocmi natofitěimotvání a rozličnými ne
bobami? netrámjimáme na loži noci Bezejné©
nezhorčugí je nám čafto naffe neplepfij rabo
mánfp? neumjragí tafé tafměř před očima nas
filma náhle ojoby, nám známe a milé? A což
geft mwffeto giného, než ftálé naporujnánj, aby.
čom fe Dali na pofánj, abychom napratvili Daně
pobhorfienj, abyďom fe jmjřili 8 Bohem a mys

bali hodné otvoce fagicnofti. le Bofužel m tom
my jimatému Safubotmi tvelmi bymáne nepos

Dobní; nebbámef nepoťoge jedce, nebbáme ná
bnětťů fměbomj, nebbáme tflivyďh a otromfind
napomjnání; florem nedbáme mnufnutj miloftt
Boží u tnitř dufje, nýbrž gattorzugeme je to břj=
řid, a gafo by nebplo ani Boha ani Bábla,
ani nebeš ani peřel. ani jaubu ani měčnofti,
žigeme bále žimot břjfiny a přeb Bohem mrzfy.
Jtuže, mogi milj bratři a feflry, zmužme fe, a



6j»" Uttopař,

ftůgme 8 miloftj Boží pemně mw. Dobrém, a
Flefli-li gýme, poioftaňme opět 8 miloftj Božj.

„Blázen pojmijmati fe Dube břífu, ale
mezi fpraimeblivými bube přebpivati mílojí. —
IMaubr“ bogj fe a udyluge fe od Hřidu, ale
blázen přeffafuge a banfá“ (fn. přjfl.14, 9,16.).

„Šloměf maudry při toffem obámá fe, a me
Dnechbřidu pilně fe maruge Ienofti“(Sir. 1827.),

„Bděte, fažbého čaju fe mobdlete, abyřňe
bobní gimjní byli ugjti role těch ivěcj, fteréž
fe djti budau, a ftáti před Synem. čloměfa“
(guf. 21, 36.),

„Dvěteš a moblete je, abyfte nervefili to po
fuffeuj. Du zagifié Hotom geft, ale tělo ne
mocno“ (Wat. 26, 41.).

Woblitba.

řed tebau, *MBanea Bože můg, irvzná=
mám jmau $udobu, gafož gfi mne naučti, je
fám febau nic negiem, než temná propají a
země neaurodná, me fteréž bez požehnání trého
nie nerofte, a giné owoce fe nerobj, než břjď ammrf,© Wřěl=ligjemfbycoDobréhoDotebe,
Imzal gfem to od tebe, ftál-li gfem, ftl gjemtolifotebau.| Babl=itgjemale,padlgjemfice
oD febe; 1 nebylbyý pomftal, fbybys mi nebyl
pomohl: byl by pořád m flepotě fvé zůftal,
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fovbpě mne nebyl oftojtil; bez pomoci tvé byl
byh pořád flefal a padal. © Bože, fterýž gfi
mne až pofub mobil, opatromal, fjlil a podpo
rotval, nemzdalug fe ode mne, af to bobrém fe
uttordím a ro něm fetrvám, a fbyby nefifafně
flefl, zorvihní mne a poftaio mne na ceftu fivau.
Sfrze Rrifta Jána naffeho. Umen,

©nešfefmětitaféfmátel:MBGAerufélemě| obětování
m rámu nevímětěaíi Mobičťy Boji panny Marie. Téhvš Dne ir,
Rufia; m Řjmé utrpvuj fmatého Čelfa a Slímenta, m Oftit Tibes
rinf?é fmatýh mučebnífů Demetria a $onoria; m Remi? fmatého

„Alberta, bifřupa Leodienířebo a mučebnila; me Špsanělih fmatýh
Gonoria, Crtybia a Štěpána, mučebniťů; w Yamfilii freatého
Seliobora, mučebnífa: m %imě fmatého Šelafta, papeje; me Res
toně fmatého Daura, biffupa a mysjnamač?,a m. ga. fwatýd.

24.

Šitvot fwaté Gécilie, panny a tiu
Čedníce.

Gméno jivaté Gécilie geft m cjrfimi fivaté
welice proflameno, a giž od čajů praftarýh při
pomjná fe 8 mnohými ginými fivatými při mfjijat.| SrmatáGčeilienarodilafenapočátfu
třetihv ftoletj. Robičome aegf afauce plnau vufji
tjře fřefťanířé oddání, tvedli též Deeru jimau couepbedlitněgifnáboženýtojfřeffauffému,© Byli
melice bohati a urozenj, a Dcera, miláčef gegiů
topnifala Dufetoní i tělejnau frájau. IBelebné

pramdy froatého naboženftví Dogimalygi mnohem28Šin ot) Smatvý. V.
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tojeenežmarnjftatfotvézemjjtj.© Sižobneps
autlegfijho bětinfhoj utjfala Blučnýh rozfofij
hvětffph: moblitba, fivaté rozgjmání, čtenj Pf
fem fivatýb, nábožnýffutforvé, byli gfyraženíma zaneprázdněnímnepmilegfijm.| Obbálenaob
jiměta obdbala fe ztela tahu milofli Božj, a gižtveměfumelmiautiémflibemuftamičné| čiftofyjezafijbilaKrifluSežifji.| Semuzpiidámala
4 nepblubfijh Hlubin Dufje pjíně fimaté milofii,
a promázela ge plnoztoučnými affordy, a neges
benfráte rozplynula fe bufje gegj raucnau
taufau, aby milojf F oti fivému nebeffému
tařé prolitim friwe fimé ofiměbřiti mohla.

SByborně mlaftnofti fimaté panny, gaffoli
je fiměta tmzdalomala, nebaly je ufrpti, a gebent
flecbetný a urozený mládenec, gměnem Male
rian, žádal rodičů gegjh o gegf rufu. Tito
neměbauce o flibu gegim, bali mu odotně flomo,
2le fbo popjfje lefnutj Cčciliino, foyš aj rodičom,coftalofe,(dělili,© Srbcegegjbylomne=
fmjrné auzfoji; gebnaf tanul gf na myfli flib,
Bohu učiněný, gebnaf povinná poflufinoff f ro
bičům. W auzfofli jimé tozala ubohá, gafo
fitďní fmatj mw negiftotě činjimali, autočifitě
f Bohu. 3 poftila fe tuhpmi pofty, a moblila
je Dnem a nocj, aby Bůh těc tu něgať změ
niti, aneb milofti jtoait fu pomoci aj přijpěti
ráčil, aby na Duffi i na těle nepofforněna za
dormáti fe mohla. 5 fejlal aj Bůh angela,
Ftervš gj ztočftomal, aby rodičů jmýd byla pos
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fufina, flibuge, že t to flatvu manželjíčm čiftotu
neporufjenau zadotvá.

K fmatbě přiftrogila fe Gfcilie, gáfž fe na
ftato gegj Slufielo, to zlatoblato a raucha fifivoftná,alepobzlatohlamemmělaraucožiněné.© Kbyk
bubba zazněla, roztaušíla fe buffe gegj Po ne
befiém oti, t řefla: „Bane, bey af frbee mé
i tělo mé bez pofhornění zůftane, a af mi přigbe
pomoc tá, giž od mffemoenofii té Daufám.“
ři tom zalfala m Dufji jmé a zaorobomání ofjed
angelů a tfjeh fivatýyh fjnajně profila. o
foatbě přiťročila £ ženichu Malerianomi, fteryž
gefitě pohanem byl, a pramila f němu 8 nes
wmýmlutmnautonadbau a 8 melebnau bůflognoft :
„Břjteli, mám ti tagenftoj fběliti, přifáhneš-li,žegenifomunepotojš.“| Mlabifpřifáhl;načež
ona potojdala dále: „Gá fezafijbila Bánu Bohu
fvému, že potoždy pannau zůflanu, a Bůh fejlal
mí angela, fteryi 8 mwelfau řemouivoftí mé tělofřeži.© ÓleĎfeteby,něčehoprotičíftotémébos
puftiti, fie ofamžitě ob něho Dubeš potreftán.
Gheeš-li ale 8e mnau žim býti gafo Bratr še
jeftrau, a číftat Iáffau mé čiftoty fjetřití, Dube
on tafé tebe milomati, gafo miluge mne, a tafétobězgemotmatifebube.“| Somatato,fteráž
Gécifie 8 nemýmlutonau něžnofij a 8 pannen
jffau Důftognoftj byla pronefla, naplnila 2Bale=
Tiana negen uctirocfij, nybri i fimětěgfjj a čís
ftčafij city to duffi geho roznitila, 5 žádal fi
angela too prtvé viděti, než flomům gegim rfry

přivá. <$ řefla Gécilie: „Duda čiftého nemofau28



652 Liftopab.

ařjti leč oci čifié, a ty angela gen tenfráte
umidjě, utěřjš-li m Krifta, a Dáš-li fe rofřtiti.“
SBalerian, tm němž milojf Božj mohutněgí pů=
fobiti počjnala, žádal za radu a poučení, fbeby
je fřejfaníhoj mobl naučiti a paf fřejt přigjti.
A Cécilie nepodbybugje, še řečgebo geft upřjmná,
potvěběla mu, fbeby Dlamu jmaté cjrfme, Ur
bana I. nagjti mohl. Urban přigal Maleriana
telmi Iaffatvě, a wpučil fo tmjře Kriflotvě, a
fopž uměřil, pofřtil ho.

2Balerian torátil je nyní ryle Fchoti fimé.
5 nalezl gi, ana fe moblj a tmeblé ni angela
Božjho, an bma z růží a 4 lilij utvité toěnceDržj.© Antafupobitveníftogj,pobalmupofel
Boží geben měnec, ale bruhp bal Géeilii, flibuge,
še začfolt ABalerian profiti Dube, že fe ftane.
2Balerian uctitoofij a poforau přemožen, vofleří
a profil, aby tafé bratr geboTiburcius fu tofřeKriftotmě| přivedenbyl.Ařeflangel:„Bůh
ojmíti bratra trvého fivětíem pratvby a 8 tebau
geg forunomati bube!“ — a paf zmizel.

Gerilie a MWBalerian gefitě flečeli, roraucné
bifp Bohu mzbámagjce an Tiburciuš na nátofitétrupřifjel.© 2Balerianfbělilmuofamittě,
gafa miloff bo potfala. Tiburciuš pojlaudal
8 napnutau pozornoft, až fe i m něm tauha
po téže milofli zňala. $ byl Doufázán na pas
peže Urbana, fteryž geg, fovž Doftatečně 1vY
učen byl fřtem fimatým ftábu Kriftotvu připogil.
Gčcilie uttorzomala bratry u mjře flotob i ffurfy;
a ont tv Úrzce taf melice fe zDofonalili, že
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přefrájné ffutfy láfjfyfřejfanfté fonali, těla mu
čeonífů, gek prěfeft Rimiřp Turciuš Almadiuš
bal utratiti bodomámagice, hroby gegid ogbo=
buglee, ftatfy fimýmidudy podporugjce, a uti
fitěnod fe ugimagice.

Doměběm fe nelibjfy protitontf třejfanů AL
macdiuě, že WBalerian a Tiburciuš tjru Rri=

ffomu přigalí. počal fe ljtě matefati a na po=
mftu myjlití. Bob záfititau, že to Domě gegid
(důzťy nebezpečné fe Děgi, Dal ge náhle gjti a
mptýfal gin trpfými flomy, že 8 fřejtany ob
tugi, a těla těď, fteřjž co zločincomé utraceni
byli, flatoně poĎfomátvagi. Walerian a Tibur
ciuš topznali, nic fe neoftychagjce, že fe fu Rriftu
Sešifji znagj, a že raběgi nepfrutěgfjí mufy
ponefau, než by tofry jmé je obřefii.

Lau řečí rozroztefiil fe Almadbiuš gefitě
tíce, a Dal bratry bez odflabu na popramifité
rěfti a meřegně mrffati. Gož an fe Dálo, plé
falt Dratřj ravofij neljéenau, Domlaumagice bí
máfům, aby oDřeffje fe mrtivyĎ model, tjru

fřejfanffau přigali. A ffutečně je toppratvuge,
še pafýfi WMarimuš, geben z úřabujfů Alma
domyd, wida, an bratři 8 myjlj tvejelau mu
fám i fmrti gbau toftřje, že ic gid otázal: proč
taf příliš rejeli gfau? Tiburriuš obpoměDěl:
„Ašročbychomtejeli nebyli, gjauce u začátfu bla
ženého žiwota, fterýž fřoro počne, aby nifby
trojce fonce nemzal.“ Tu fe tázal Marimuš:

„Bafie? ©eft ffutecně po tomto životě gefitě
giný jiivot?“ „Wepodybug,“ obdimeceTiburciuá,
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„naffe bufie geft nejmrtelná, a až ufončí fe toto
ftraftiplné jitmobypti, počne notvé, nefmírně bla:

žené šivobyti, fteréj Bůh flužebnjfům fivýmměrnýmpřipratvil.“© TatofloraamiloffBožj
botfla fe frbce Warimotma, 1 uměříl a dal fe
pofřtitt. Zo fbyž fe UWlmadiomi bonefjío, bal
bratry Maleriana a Tiburcia fijti, ale Marima
Bolmi taf ufrutně ft, až Dufjí vypuftil*),

Gécilie ufipffatvffi, še manžel gegj a man
šelům Bratr jmrtj mučebníďau umřeli, Dala fe
bo vjfůčinění za taťf iwelifau milofí, giž Bůh

gím oběma propůgčiti ráčil, a paf i hned offeco
gměnj, fteréž gefitě měla, dubým rozbámati fe
gala: nebof znagje lafotu prčfeftomu, podobného
ojubu čefala, pafýž botě gegiho potfal. —
„Jtab Iafomce nic není nefflecbetněgfjiho“ (Sir.
10, 9.). 3 nezmýlila fe, Almadiu8 Dal gi
to frátce pomolati, a žábal, aby mu topdala
toffjeďfo gmění obau tmelezradců, taf nazýmal
fvaté mučebníťfy, a aby bohům oběť přinejla.

Gécilie odporměběla bůftogně: „3boži, fteréhož
tolif of šáboftio, ftalo fegiž gměním dudy;
marně fo ode mne žádáš, a poflona náleži

pauze pramému Bobu a nifoli němým moblámšeDřemaazfamene.“| Ufrutnjftmibafetooče
fármání fivém zflamána, zůřil toztefem, a Dal
bobroběgnau Gécilit Domů bomefti, 8 tim roz
fazem, aby gi m lázní udujili, nebubesli bohům
tit obětomati. ABracegicí fe promázelo Drahně

*) Smátef gegib připabá na ben 14. bubna.
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libi, z niž af něřteří a to zmláfitě žoldnéři,
fteřiš oj fiřebli, Dobrojrbečně Domlaumali, aby
fjetříe jiné fličnofit a mlabdofti, Gobům obětovala,
Ule Gécilie obpoměděla, řfauc: „Bratřj, my nes
rojte, gafá mi to flárma, pro Krifta umějti. Nifoy
glem fi níc tolif nepřála, gafo pro Srifla tr=
pěti. čemněte, že mufamií o fličnojf fimau a
a o mladoff přigdu, G4 ge tolifo změním, aby
obau na iěčnofti boffla; gá obětugi měc (pros
ffau, abych za ni boflala ryzí zlato; gá opuftjm
pozemífy fian, aby wmefjlam palác nebeflý:
pá fe mzdám žitmota čajného, aby tměčnéhoužímati© mofla;gápofrdámmryzfýma
fproftým famenem, aby dofjla foruny měčné.
Wlumte, můžesli mi co profpěfinčaffiho býti?
Jtefněte, mogt milj, fbyby mám něfbo za faždý
fipatný penjz máš dámal zlato a fiřibro, abali
byfte nebrali? © můg RKriftu8 Sežjé geft Da
lefo fitědřegfij, vn Dámá fto liber za gednu, azaofamžitěmufyžítvotiměčný.“| KDYŽZpozo=
romala, že floima gegj na dobrau půdu padla,
tu pozmedfji hlafu, řefla: „WBěřitetomu, co
gjem f mám mlumila?“ W cyhle mfjifní odpo
voěděli gafo gebněmi úfly: „WBěřjme, že Ježiš
Krifiuš geft pramý Bůh.“ 3 řefía Gécilie:
„©běte tedy f prefeftomi, a tvyřibte mu, že deg
o frátfau Ihůtu profim; zatim fofho8zamolám,
fbo by maš fřtem fimatým žitvota měčného ausčaftnyučiníl,“© 3 zamolalapapežeUrbana,
fteryš mjce čtyř fet libj m domě gegjm pofřtil.
Mezi nimi byl tafé giflý Šordianuš, fteryk bům
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fimaté Gécilie, m němž fe po gegi Imrti nmázal
to foficl proměnil, a to fterémi fe jioatý Urban
po něgafý čaš ufrýmal a Denně flužby Doži
oětjmal.

Ulmadiuš pomolil jivaté Gécilii žádanauIhůtu;| fotaalefeDorěděl,žeffrzeni
tolif libi ob mobloflujby obítaupilo, an na neýp=
tpě rozhněmán přifně rozfázal, aby giž neod=
flávali faud fmrti na nj tmpfonati. A umedli
gt bo lázně, zatopili přenefmirně, a zamfnuli
gt tam, a po celý ben a po celau noc gj tam
to $orfu, páře a Dbymunedali nemyjljce ginaf,
než že fe ubufiti mufj, ale fhlebáno, že nepo
ruffena a geela zbráma byla, taf že ffutečně
mohla zpimati: „Sli gfme ffrze oheň a
iwodu, a umebdl gfi náš m občerfhvenj“ (Balm
65, 12.).

Bázračné zachomání fivaté mučednice nes
bnulo frdeem ufrutnífa ani při nepmenfijm;
„gebo frbce bylo timrdbé gafo fámen, a tuhé
gafo fotmářotvo náfomablo“ (Sob 41, 15.). 3
poflal popratmee, aby pt jfal. A popratrce
třifráte mádnul po gegím Brdle mečem, a přede
nebyl 8 to, aby lamu gegj ob těla obDělil;
že ale fmětice žádného znamení života neda
twala, myflil. že giž mrtiva geft, a neýam gjmfriví,obeffel.| AleGéciliepřiflazajeffobě,
a gefitě tři bní byla žima. Bo cely ten čas
napomínala fřejfanů F ftálofti a petvnofi u míře,
a papeže žábala, aby Dům gegj f flužbám Bo
ším zafiětil, cožje t, gafož mjme, ftalo, Tema
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forunarra ozdobena, forunau čtítoty a forunau
mučebnictroj ujnula m VBánu Dne 22. [iftopadurofu230.| Urbanpapežpodomalgii8efpo=
lumučebnjfy gegimi YBalerianem, Tiburciem a
Yarimem na HhřbitoměKalirtotvě.

93 demátém roěfu přifila těla řečenýh mu
čednífů opět na fmětlo, a pofomána m foftele
maté Čecilii zajměceném.

Rozgjmání

Smatá Céetlie a mfjiďfní oftatní mučebnjcí
Boží poznamíje Boha, Bneb tafč geg milomali,
a 4 láffy f němu tmfje, co měli, ano t život
(můg, způfobem přebolefiným obětomali. My
ubožáci, řifáme tafé, že Bofa známe, ale
známoft naffe Boha geft fujá, geft mrtmá; nebo
fopbychom Bofa prámě znali, muftlibyfom geg
tafé milomati: Bůh zagifté láfřa geft, tozněcu=
gjej láffau fašbé frdce, 8 fterpmiž fe fpogil.
< mofau o náš Wmfjimprámem flotwa apo.
fitolfřé platiti: „Djsli fbo: znám geg, a přifá
zanj geho neoftřihá, [hář geft a pramby m něm
nenj“ (I. San 2, 4.), a ona Boži: ,„©femslit
Otec: foe geft čeft má? Gfem-lif Bán: fbe geft
bázeň má?“ (Mat. 1, 6.). Myfljš, fřejtanířá
bufje, že tomu nenj taf, gať tuto poměbjno
geft? Otuže odpoměz na otázfo, gež tobě přeb
ložim: „oBěějš.li, že Bůh geft, neprovějjí tve
lebny Řán: proč 8 zapomenutim na giné měci
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£ němu famému nepatřjě? Měřjě-li, že geft
frorfowmané Dobré, ano famá Dobrota a flab
foff : proč fobě to ginýh měceý tětffÍ než to něm
fodfánj firogié ? Wěřjš-li, že fprameblimý a zů
řimy geft: proč fe m hříďy mybámati obra
žugeš ? Wěřjě=li, že mffervěbaucj geft: proč po
frytau potorýnofij oflamati geg pofaufijš ? WBě
řjě=li, že nepmaubřegíi gefi: proč fe mu a
řízení gebo jwyW ceft neborěřugeš 2? Wěřjš-li,
že pratobomlumný gefi, proč o geho flibeW a
přípověteý podybugeš? WBěřjš-li,že tfiemo.
Baucj geft: proč je fatana neb libj, neb [eba
naťéhoš ffuftu bogjš? roč je na Bohu fivém
gafo na ffále nezaflábáš? M protož mjime-li,
že fám on geft Nepronšíjí: mažme fi fo famého
nade mffeďo. Bončabdě geft mffubybytnv: mmffubyfeboBogme,anapozoru.měgme.© Pončimadž
fám geft měčny, měbyďy fe Dogne zahynutj,
foyšbyrhom fe geho firhli, Poněmadž geft žirvý,
geho fe držme, abychom před fmrtj Dezpeční
byli. Roněmadi geft fmaty a čifty: milugmebo,afmatjtafébýtifefnažme.| Boněmadž
geft toffeměDautj. toffemofauci, fpramedlimý a
borlimy proti zlým, geo fe 8 třejením bogme:
SBoněrvadž geft tobrotirmy, milofrdný a litoftirvy :
z něho fe těfjme. Poněmmadž geft prambomluroný
m flibedý: Daufepme filně to zajijbené a pobanénámmilofit.© *BončroaděgeftneproměnitelnýIo.přemaubrýh| radámjmý$ý:podátvepmefe
poforně řízení geho me tyfem. A poněvadž
melebný geft Bán, toffař flužbau ttmorů mý
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nepofrbá: Hužme mu rádi, tělo © bufit t tofjeďio
obbámagjce gemu. W gfauce f obrazu gebo
t fiooření i obnomení, tofjeí geho ctnofij ná
flebugme ble možnofti neprovějji, paf zagifté
bube bufje naffe, fbe gfjau bufje fimaté Cécilie
a oftatních mučebnífů a fimatýc t fměticBožjeh.

„Bnáti zagifté tebe (Bože) geft bofonalá
fprameblnoff, a znáti fprameblnoff a moc tat,
geft fořen nejmrtelnofit" (fn. maubr. 15, 3.).

„Blaboflamenj, fteřiž flyfji fjlowoBožja
oftříhagi ge“ (uf. 11, 28.).

„zo fbpž tjte, Dlahoflatoent budete, geftli
to bubete činiti“ (San 13, 17.)

„Ty měřjš, že geben geft Bůh, bobře či
njě; 1 glj buomé wwěři, a třejau fe. Wle
deeš-li měběti o marný čloměče, že wjra bez
fřutfů mrtivá geft? Aebo gaťfo tělo bez buda
mrtiwé geft, tať i geft wjra beze ffutfů mrtimá“
(Sať. 2, 19, 20, 26.).

Woblitba.

A+ Bože, ofiměf rozum náš, Bože zapal
frbre nafje, af tě poznáme prámě, af tě milu
geme prámě. Amen, i Amen.

ba
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Dnefinihobnefmětifetéjfwátef:© MKolosfišfmatého
čilemena a Apia, učebnítů fiwatého Pamla, fteřiš aa Rerona cje
fate Úpami bití, vob pád bo země safopání, a napofleby ufameno
vání byli. JB Řijmě fmatého Mtanra, mučebníťa tterýš 4 Afriťy
přigba © brobůn fivatýh apofitolů, sa Rumeriana cjfaře a Gelertina
mějta mlábaře Gog fmůg měl. W Autiodii Mfidiďé utrpení fmatýů
mučebnjfů: Warla a Štěpána; m Augujtobunu fw. Prajmacia,
biffupa a wpinamače, a m. g. fmatýh

29.

obiwot fwatébo Rlémenta, papeže a
mučeĎníťa.

Smaty SKtíčment aneb Kliment, nevftarfij
mezi fimatými otci a mrftetonjf fimatýh apofitolů,
byl rozený Njman, ač prý z pofolení žiboto=Feho.© Sehootecgmenomalfeauftin,matce
WMattibia řifali. Nlěťteří fe bomyfilegj, že byl
flatmu fenátorfřého a přibuzny cifaře Domiciana.
a míru byl obrácen fivatými apofitoly Retrem
a Bamlem, f nimž proto tafomau láffau při
Inul, a tať forlitmě gi tv apofitolotvání pob=
poromal, že bo fiwatý $teronpm a ginj fvatj
otcowé mužem apofftoljfom nazýrvagí, a fivatý
Rlément Aleranbrinffý naprofto apofitolem geggmenuge.| Něfteřjfpifomatelébomnitvagífe,že
obrácení fivatéhoKlémenta tolifo finatému Petru
apofitolu má fe připijowati, fteréhož pry m (Gč
faret pofiihnum, gemu fe přiťázal a we wfře
(maté tmpučiti fe bal. Budiž tomu taf aneb
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onaťf, tolifo gifto. že rofu 62. jmatého Bamla

bo Silippi8 Dopromobil, a ofjudu fteryž toho

blahozájř m tom měftě potfal, účaftnym feftal. A fmaty San Blatoůftý wypbramuge, že

fmato Rlément fivatého Bamla apofitola na ces
ftách gebo promázel a gaťo finatý Lufáš a fivaty
Timotheu8 u ziměftomání (maté tojry demu ná=

pomocen byl. To gifto, že geg fmaty apofitol
mým pomocnjfem m emangelium nazýmá, a
geg m řádu tě flabe, gegichžto gména gfau
m fnize žitvota (*ilíp. 4, 3.). Gafč blaženofti
pocjtilo afi frbee Rlémentomo, fbyž ufipfjel fiva=
tého Išatmla, an bj, že gméno geho to fnize geft
šimota! — Tafé my gfme fřtem fjimatým pos
woláni, ftáti fe věbdicifráloiofhoj nebejřeho! Réž
bybom nifby na floma fujžete apofitolů neza=
pomjnali, fteryž pífje: „Snažte fe, abyfte ffrze
bobré ffutfo gifté učinili fimé potvolánj a wy
molenj“ (II. et. 1, 10.). Nebo fbo ce mis
[otwati žimot, a míděti Dobré Dny, ten zdržug
gazvf fimůg od zlého, a uftla geho af nemíwmft
Ifti, ubyl fe od zlého, a čiň bobré, hledey po
foge a ftihen geg; nebo oči Páně na pra
meblimé, a ufji geho £ projbám gegi: ale
obličeg Páně na čínjej zlé mwěci“ (I Ret. 3,
10—12.).

GSmaty Klément promázege fivatého Ramla,
přifjel bo Říma a m tom měftě též itvatého
Petra učjejho Ppoflauchal; oD fteréhoš, gať Ter
tulian mypramuge, za náměfiťa a za biffupa
měfta Jima, čili za $lamu efrfme uftanomen a
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pofteěren byl. A mfjaf auřad tento přetěšťy
naftaupil teprio po umučenj jimatého Lina a
fmatého Kléta rofu afi 68., gafž mnozi bofazugj.© Wtétomzneffenéfice,alevelmitěžít
potoinnofii tvebl fivaty Rlément život taf jimaty,
t taf flalo fmůg fivými fmatými mratvy ozbo
bomal, že tofjem libem, fřeffanům, žibům i pos
banům milý byl. Smlafitě fe o něm mypra=
tuge, že gména tofjeí ©ubyd i potřebný měl
žaznamenána, a gim, gafáto mofl, pro Gofponinapomáhal.© Ontaféginamnohábobrá
opatřenj fu profpěďu maté cjrfime učinil, gme
nomitě roztvrál měfto Rjm na febmero čájij, a
m fažbé pifaře uftanotvil, fterýž ffutfy, ctnofti
a utrpenj těďd měli zapijomati, fteřjž to proti
tiwenfitoj frem fvau pro Rrifia byli prolili;
bále poflal mnoho mužů apofitolffých Do Spa
nělfřa, bo Šaflie a bo ginýďh zemi, aby tam
jimě floma Božího rozfjmali, a fám prambu
emangelifau 8 tafotvau ráznofij a horlimvoft
t požehnáním bláfal. že přemnozí neznabofomé
fu poznání fivaté praroby přitvebení byli. Wřezí
nimi pratej fe, Byla prý tafé fimatá $lavia
Domitilla, fefira cjfařeDomiciana, fteráž nebyla
tolifo borlimá fřeffanfa, nýbrž tafé flibem ufla
mičné čiftoty fe Bohu zafijbila, a Stfintu8,
muž m Sjmě welmi znamenitý. A ten prý fe,
ačfolito pohan, tlaubil bo faple fřeffaniv, aby
roiběl, co fe tam bděge,a aby je pobjmal, zbali
tam tařé manželfa gebo fe nenalézá. Bůh ale
potreftal bo pro tvffetečnojt geho náhlau fie
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potau, taf že fe mufil Dát znáti a profiti, aby
geg Domů Domebli. Smaty Klément, miba Dito

ten Boži, přiflauptl f nefffaftnému a maliéfo fe
pomoblim, oterořel mu oči, a 8e zrafem tělejným
oterořel mu i oči bufe, a Stfiniuš uměřil, a
bal fe pofřtiti, Přifladu toho nájlebotvali pře=

množí om gnamenitj pohané.Dočajupapežománífvatého| Rlémenta
připabadí paťéji apory m cirfivi Rorintffé mzniflé,o nidž fivaty otec Dj, že byly Przbožné a ohamné,
a že by topmolencům Božím neznámé byti měly,
Porvftalaf tottž ftrana gafaš, fteráž fněze fivé,
ač mffeligaf bofonale ftjhala, ano tW jivém pře=pydugidi mmytiffotmala.| RKlémentgimpfal
we gménu cjrfme Nimfřé, a gaf fe DÁ, gefitě
přeb rofem 70., teby gefitě před zfazau <$eruja
[ema. Lift tento byl m flaré ejrfivi u melfé

mážnofii, taf že geg m fofteliů gafo pjíma
fivatá čitárpali. Ra začátfu liffu omlaumá je
jmaty Rlément, že pro rozličné nátiffp na žás

bofit a na zbory u ní maniflé oblebu netozal,
paf gim připomíná frajny přiflav, fterýž fm
obcománím tehbáž Dámali, fovž aefitě profti toffj
brbofit rabčat poflaudali než poraučeli; raběgi
bámali, než ptali; fbyž (pofogení 8 poffamenjm,
tp fterči ge prozřetelnojí Božj imebla, flotvo
Boži beblimě poflaudbali a m frdre ge uřlábali.
„+enfráte ofte,“ bj Dále,„Hlubofého blaženeho miru
požítvalt; mafje žábojt Dobročiniti byla nena=
fotná, a m Ďognofli moylil fe nade tvffemí mámi
buď fivaty. Plní fvaté můle pozmvihomali gfte
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8 ofotau ujfiletilau a 8 bůměrau šbožnau ru
fau fivyh £ Bohu mfjemohaucimu, tozýmagjce
bo, aby milofrben byl mám, geftli fnab mimo
můli fimau gfte podybili. nem i nocí M zů
mod gfte o celé bratríhmo pečomali aby celý
počet wyroolenců Božie (frze milofrDenftvi gebo
a čifté ftočbomi jpafen byl. Mvřjmní a bezelftní
afte mefpolef býmali, a na žádné urášťy gfte
nepamatomali, fajdbá rozepře a roztržfa mám
byla ohamnofij; nab pofléjin bližních afte fe
formautimali; neboftatef gegiíé za mlaftní gfte
poflábali, žádného Dobrobinj nelitugjce, fu roffe
lifému bobrému ffutfu gfte Botomi býmali. Tafomýmctnofinýmabošífom© žimotemgfauce
ozbobení, mffecfo gfte myfonámalt m bázní Boží,
gehožto zářfon na Defjláďí frdbee mám napfán
byl.“

? Krájný tento tměnec ctnofif potrhala cti=
žádojt a marná $lauba Korintffyď, z čehož paf
pomýlala žehramojí, zámijf, jmáda a rozbrog.
Smaty Klément napomjná gicb teby f pofoře,
f fmatofti a fláfce flormy neptflivěgffimi a mimo
giné bj: „Brotož poforní butřmea fložice Hrdoff,

wffeďfu nabutoff, nezbebdua mífedďen bněm, čiňme
gafš pfáno geft, gelifož to mýrof neft Dufa
fmatého: „Aecblub je maubrý m maubrofii fivé,
aniž filny tm file fmé, ani Gofatý m bofatftoj
froém, nýbrž, fbo fe $ce $lubiti lub fem Bánu,
taf aby fo Blebal a prámo a fpramedlnoft myfonámal.“© Obzmláfitěpaf«ýeemeflowPána
Sešiffe, geá pronefl [horojmatvofti uče, pamětlimi
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býmati. ramil paf tafto: „Budte milojrdní,
abyfte milofrbenfhoj bofili, odpaufitěate, aby nám
bylo odpufitěno: gaf činíte, taf i mám činěno
bude; gaf Dámáte, taf mám dbámánobude: gaf
jauvjte, taf buDete jauzení; gaf my fe propůg=
čugete, taf je © imám propůgčomati bubau: ga
fat měrau měřjte, tafau záře mám obměřeno
bube. Těmito přjfazy a mmyftrahami fe utrorůme,
abyĎýom Im pojluffenfitoj a mwpofoře ble geho
togrofů ýobdili, nebo tafto znj ono jivaté flomo:
„Sta foho mám miloflimé tozezřiti, leč na po
njženého, a na toho, gen geft tbý Duďem, a
fteryž fe flomům mogjm uctu $omá.“*) Taf
a podobně pfal fmaty tento učitel Rorintffom,
a zagifte že Dobreho učiní Docjtil.

Sorlimé aučinfomání Klémentomo na tvffe

firany, a zmláfitě roftauci jiále počet fřejfanů
m měftě Štjmě, a mimo fm, a to i u famého
dvora cjrařiřeho nemohlo zůftati bez zafitl a
bez protimnjfů, a mnozí mufili wyznánj tmjry
fřejfanjřé žimmotem jmým zaplatiti. Sám Klé.
ment nezůrřtalm tě dobá nátijfů toje proft.
Jež on fnáfel mffe trpělivě, gfa žitby vřjflad
ftálofti a měrnofli u tojře, taf še mnozi i geho
řečmi t framnym přifladem tmedení mobel je ods
řefli a náflebotmnjfy Kriftomymi fe ftali. Taf
malné rozffiřomání tojry fřejtanířé zamrzelo cís
jaře Trajana tmelice. 5 vydal přijné záfony

“) Rbo by celý a melmi poučíímý lift ten čili těl, nagdeš geg

m fnise: „Spify fmatvýrtů arojitolftýh,“ myfmétlit,a úmobo opatřil šraunt. Sufil, prof. tibt jtud. M. 3.“
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na ty, fteří fe fu Rriftu znali, náflebfem fteréhoj
přiťázaní borlitpy Klément gafožto hlatva mffeĎ
fřejfanů gat byl, Wález cjjařům na něho zněl
to ten rozum: že buď bohům obětorati bube,
aneb přeš Černé moře bo puftin mějta Gferjo=
nefa Do tvyhnanftyj půgde. Swatý Klément,
ujipfjato nález, nebyl ant ofamšíf na rozpafu,
nýbrá tozdámage Bofu bjf, že pro tojru trpěti
může, bez mefffánj na ceftu fe imybal.

WBelectihobná blama efrfive nalezl na mjftě
vého moyphnanfhoj ořolo broau tifje fřeffanům,
pro rojru Flámání famene obfauzenn a ti pří
bázegicjho papeže téměř co angela Božího rasDofiněutojtali.© ©ebnaznepmětfjiďfiraftj,
giĎbi tu nefit, byla, že, ať těžce pracugice, tmoby
elfy neboftatef měli, giž téměř na Drvěfodinbp
cefty tozbálí Donáficti mufili. Gož fbyž jivaty
Rlénent zpozorotval, mage 8 nimi melfau au=
trpnoff, bal fe bo moblenj, A ap, tu uzřel
peránfa, an na bljzfém toru floge, pratvau
nohau na mjfto ufazuge, fbeby moda fe nalé=
ala. 3 gali fe t neb na tom rmjftěfopati,
ale marně, pramen fe neufazomal, Tu mežma
Rlément rýč, a fottma fe země botefl, tvypryfitil
fe pramen tvoby Hogny. Ten Dito po tvffed
ořolnjíh fragináď libé uflyffarvfje, še toffe
ftran f němu přijíli, a tmjru fivatau přigali, a
bořjee $rámy a mobly pohanfié. foftely pra
mému Bofu ftarvěli.

Dorměděm fe cejjař Arajan, gaf melice je
fřejfanířá tojra na Gferfonefu rozffiřuge, voj
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fnětwam; fe, poflal tam gebnoho z úřabnífů
fivýh, gménem Mufidian, a přjíhě mu fázal,
aby toffemi možnými proftřebťy fřeffany £ za
přenj Krifla přinutil, a foftely gegid rozbořil.Aufidlantpibanaradofinéodotnofii,| fterau
fřejfané Dogebnoho tofitďní protivenfhoj a muťy
toffeliřě (náffeli, še tu ničeho netovřjbj, rozhně
al fena Klémenta hněrmemneymětfjím, protože
oftatním myjli bobámal, a neýato oflatníh
tofje$, famého fimatého Klémenta jmázati fázal,
a baba mu na Hrdlo fotmu mořffau přimázati,
bo moře wnorei ho twelel, Ao je ftalo 23.
[iflopabu rofu 100. aneb 101. Rřejfaně na
břehu ftogjej gali fe mobliti, aby gim Bůh tělo
Drahého otce gegich obnjmati neráčil, a Bůh ne
ofibfjel mobliteb gegic, neboť an gefitě fe mo
pitit, obdfiaupilo moře na 3000 froťegů obe
břehu; a le tu nalezli, gaf flaré zprámy a
poměfit Wwpbratougj, tělo jivatého otce, ano tv fa
mené rafivi, mwfrájné mramoromé fabličee fto=
gjej, obpočímá, a fotem Ieble nj. Lyže flare
potvěfii toypratongj, je lidu nab nálezem těla
fvatého Klémenta pléjagjcímu zgemeno Bylo, aby
tělo na mjftě, fpe leželo, odpočimati nedali, že
fažbého rofu po ojm Dní moře uftlaupf, taf aby
fažby f němu molného měl přiftupu. A taf
prý fe ftáimalo po něfolif fet let, Jazrafomé,
fteřj fe u těla jiwatého báli, přiláfali množíhoj
pautnjfů, ale pozběgí pro břiby libifé přeftali
wofficďfní zázrafotmé, aniž moře rmjee ob břehuovffupotmalo.| Lafmypramugj,gaťřečeno,ftaré
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potměttt, ale noměgffj jpifoimatelé mwffe,co tu byloomořipomědjno©poybnojfumáděgí.| Buť
tomu gaf buč; tělo fmatého Klémenta papeže
blaufo bylo očjm libffým ufryto, aniž fe fbe
gebo pozůftatfům úcta gaťfáš Děla, až Do Dob
Imatého Gyrilla apofitola Slomanům můbec, a
Moravanům a Čedům awlájit. A ten Gyrill
gja na ceftěfu Ghazarům, aby gim tvjru fivatau
zwěftomal, nalezl m Gherfoneju tělo jivatého
Rlémenta, fteréž wračege fe paf bomů 8 febau
mal. A fbyž napotom on a bratr geho We
thoběg Bulgarům a WMoramanům i Čr$fům
wiru Rriftomu změftomati poflání byli, tozalí to
maté tělo 8 jebau, pojléz paťf ge ale bo Šijma
zanejli, a tam ge m foflele, ob Dámna fimatému
tomu papeži zajvěcenému, ulošili, fbe až po
bne8 obpočiivá.

Rozajmání.

X rozajmání a f poučení nafjemu ftůgtež
tu gefitě něfterá mjfta“) 3 liftu jimatého Klč=
menta fu Sorintffom, m němž je moe a fila
apofitolů obráží. Oftýdeyme je, pije Horlimy
pro pofog a fimornojf žáf ten apofitolffn, ofin=
$epme fe Bána Seau Srifla, gehožto frem zanáštýplataubána.| Gtčmepřebftamenýehfivyd
a ftarfýjh fi mažme ; učme mlábež cpoditi m bázní

*) Hoble přeřlabu W. Sujfila m zpomenuté giž fnise.
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Božj, tvzbělármeyme ženy jiné a panny m Dobrém,
aby miloftnojf cubnofti getvily, potolotonpmi a
upřímnými je profazormaly, a frocenj gazvfa
fromným fe ovmlěománím mygávřomaly, de fimau

přísn ne podle náflonnoftj je propůgčotvaly,
nýbrž mffeďy m bofabognofti žigíci flegnau ná“
©ylnofti me jivatofti obgjmaly. a bDěted ma

fd toznifep fázeň Kriftoma, aby fe učily, to
může pofora u Boha, gaf mypiocemážena býmá
oD něho cudná láffa, gaf frájná a tozneffená

geft láffa Božj, a gaf oblažugící tofjem, fteřj
fwatě přeb ním obj a 8 čiflpm jmyflem. —
Seden Dbruhému pobbán buď poblé milofti faj=běmupropůgčomané.© Silnýflabéhonezane=
bbátmen; aby paf vážnojf prafazug filnému !
WBobato fbělug je 8 dubým, duby ale běfug
bohu, že Dal gemu, fbož by neboflatfu gehomobotněl.PMaudrýueprofazug| maubrofiijmé
flormp tolifo, nýbrž dobrými Iutřy ; poforný
iměbectroj jám jobě nebátvey. nýbrž nech ginýchotoběpměbčiti,© DOzdrželivéhogefttěla,nes
my$laubey fe tjm, tvěda, je giny geft, genž mu

dar zDrženliwefii uběluge, Pormažme teby, Dra=
těj, 3gafé [átfy utrmořenígime, a fteraf a gaf
foo gime na tento fivět přijíli. Tworce a tozDě=
[awatel náš gafo 4 hrobu a tmy náš na fimůg

utvebl jmět, připrapítm nam, Dřjmwenatožení Nás
fjeho bobrodiní fmá. WBřfeďfomagfce ob něfo,
a tvffeďfo gemu Děfomati máme, gemužto čeft
budiž na měfy tvěťfům. — Ko má laffu Kris
ftormu, zachotvátrey přifázaní Kriftorma. Kbož
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může tvygábřiti vanefjenoff fivazfu láfiy Doži ?

Do peft 8 to mýtečnoft frájy gegj přijlufině
boljčiti. VByffe,F njšto láffa rvebe, netmymltoná
peft. váffa náš 8 Bohem pogj, Táfta přifromá
mnoho Hřidů, láffa toffeďfo fnáfil, trofjeďo (hos
rojimagje trpi; wo láfee nic nenj poblého, niczpupného.| Láffaneznárůznitanezpauzjfe,
lúfřa tofjeďo me fimornofti foná; Iáffau wofficní
twytmolenci bojpěli f bofonalofti, bez ldjfy nic

není milého Dodu 3 láffo ugal fe náš $ofpodin, 4 lájíp T nám Dal Bán SZežjš podlé
můle Boží frem fjmau, bal tělo fivé za tělo

nafje, bufii fivau a buffi naffi. KDO může ale
w Iájce nalezen býti, neobůftognil=li ho Bůh?
rojme teby a mzýmepme fmilomání geho, aby
$om bůflogně Boha m lájee živí byli, togbá=
lení ff] ftrannofti, bez úhonp . . . . Blažení
píme, rozmilj, gejtli we fivornofti láffo přiťázaní
Boží plníme, aby nám $řihomé pro láffu obpufitěníbyli,anflogjpjáno:© Blaboflatmenj,
gimito gfau obpujftěny nepramofti, a gibito pří=frotigfau$řibomé,| TohotoGlafoflarvenftv|
boftámá fe twymoleným Božjm f(frze 'Bána nas
fieho Sezu Krifla, gemuž čelť buď na roěfy měs
fům. UÚmen.

„Dogte je Bána a 0
(Bgem. San. 14, 7.).

„Bázeň Boží zapuzuge hřích, nebo fbo geft
bez bázně, nebude mocí ofpramedlnén boti“
(Str, 1, 27.).
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„PBrofjm iwáš přebervffim, aby činěny byly
projby, moblitby, žábofti, Djfůčinění za tmfjeďy

libi, za frále, © za mffeďy, fteřji gfau ive Ivy“
fofod auřabeď poftament, abyféom pofogný a
a tio život mebli, we mffj pobožnofti a či

ftotě ; nebo to bobré a noglené přeb jpafitelemnafjim, Bohem“ (I Tim. 2, 1—4.).

„By otcomé nepopauzeate f bněmu (pnů
(a beer) fioých: ale royhomámeyte ge m fázní
a m treftání Báně“ (Cfe8. 6, 4.).

„Dffelifé bánj myborné, a fajbý bar bofo=
naly 8 hůry geft. sflupugjej ob Otce fimětel“
(Saf. 1, 17.).

„$tbo nemiluge, uezná Boha, nebo Bůh
geft láffa. Wy teby milugeme Boha, nebo
Bůh primé milomal náš, a toto přifázanj máme
ob Bofa, aby fbo miluge Boha, milotval i Gra=
tra fimeho“ (I. San. 4, 8, 19, 21.).

1 oblitba.

Bože můg, Stmořiteli mfjeh měcj,a Spa
fitelt bufje mě. Ay gfi fe mybal za náš za
toffeďo, a obňalš nepřjteli moc, fterau nab námi
měl, 3 molám m pofornofti £ milofrbenftvf
tému: natojjtém mne milofij jimau, pofub
m fřebřém životě tomto přebymám, a bu fe
proti tělu a tělo proti budu zpauzj, a pá fi
rojtězftojm nab protimujfem mým gift negfem,



672 Viftopaud.

abyb milofij tmaa pofilněn, nepotřebotmal fe
ničehož báti, co by mne od milomání tvéhooblučomalo,| ©toprojímmegménutmém,
genž afi jim a fralugeš 8 Bofem Otcem i Dubemfmatýmnarvěfyměfům.| Amen.

Sa bneffnt ben pabá tařé fmátef: m Římě fmaté Zelici
tatify, m:tťo febrní fonů, mučeb.; m Gmeritě fmaté Cufrecie, panny
a mučebnice; w Gízifu tm $ellefpontu fmatého Syfinia, mučebnífa ;
m Zťontun fimatého Amfilobia, bíf?.; mmAjridentu flojení fimatého
Šeboře, biffupa ; me mfi Sadbanfřé fmatého Trubona, Čnězjea Ivy
anamače; tíboj Dne fivatého Klémenta, VMetenfřého biffupa a
m. g. fmatýd.

24

Šitvot fmotébo Sana vd Fřiže,ginaf
De cruce.

©Srmaty San, nepmlabfjj bjtě Gonzaleza
Wepez, narovil je rofu 1542. we Gontibere bljžAmilpmeSopanělffu.| ©SehoWatiRat+rina
Ahmarez přeftěhorvala fe po fmrti manželorvč
8 rodinau fmau Do Wřediny Del Kampo, mo Dů
voěře, že to řečeném měftě praci rufau jmýdtnázejejiritibude.| Bohatognátatožena,ač
melmi $udá, neopominula jpnáčfu jmému Po:
třebného tozvelánj fifolního váti ale při tom
nade mffecfo je jnažila jroee gebo bohabognofij
naplniti, a uctu i laffu f RobdičeeBožj m ne
uložiti. A Dobré jjmě naleziji m Dufii boom
úrodné vůby, ugalo je a tozefjlo, a toelmi záhy
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wyborného otvoce tmybámalo; nebof m pafos
Ietýfém mměfufonal giž rozmanité ffutfo fagicj,
toftámal giž F moblitbč o půl noci, Ijhal na
trbé zemí, a čaftými pofly fivé netinné tělo
mořil. Obzmlájitě u tvelfé měl uctimofti Ro
bičfu Božj, giž fi za fivau patronfu byl mp
molil, a pobožnoff gefo f nj a láffa a Důroěta
byla taf mraucná, taf upřímná a taf pemná,
gařáž fe zřjdfa nalézá. Ja to ale tafé nes

gebnau obzmláfitní milofti gegj aučaften je ital,a gmenotmitě tenfráte, fDyž náhodau bo blubofé
fludny, žadnéhomraufenj nemagici, upadl. 2Bficní

"Te bomnjmali, že nelze, aby hod žim byl. ale
on byl úplně zorátm. Soyž byl mytažen a tá
zali fe bo. gaf fe ftalo, že žádného úrazu ne
tozal, pramil, že přefráfnau paní miběl, ana fe
nab njm toznáfi] a pláfitěm fivym ho podýy“
cuge, aby fe ani o fámen neurazil, ani bo
Imoby nepadl a neutonul.

By borné etnofti, fterýmiž fe mlavy San Wepez
ftfvěl, neuffih pozornofti zprámee ffpitála m We
bině. 3 potvolam bo, fivěřil mu opatromání
nemocný. 5 nezmplil fe.. San fonal pos
twinnofti, freré fe mu uložily 8e jměbomitau přj=činlimoftja8beblimofijneunatoenau.| Suažilf
fe tvffjem, i febe taguěgfijm potřebám fivy jimě=
řenců tophomětí. Tichoflí otetvjral ji frdce $os
rob, trpělivoft vřemáhal $rubau myfl ne.
děčných, a milofij rozhřjmval [eborvá prja ob

Boha odpadlýh. Byl fu faždému přimětirvy,
to vbuffi vé mefely, 8e zarmaucenými měl au

Žimoty Gmatyý. V. 29
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trpnoff gafo upřijmná matfa, 8 rabofinymi paf
fe těfjil gafo laffatry otec. Slomem Jan byl
milojrbný. — San uměl tafé 8 čajem lihměti ;
neboť faždinfiho ofamžiťu, fterpž mu ybymal,
F firému tvěbeďfému i mratonímu toabělání pou
žiiwal; zahálfa byla mu, gafožto pramen mffeho
břídbu, co fůl m očjďh. Sranj gebo bylo fra
tinfé, lože geho tmrbé, pofrm ffromničfý, gen
aby Bladem neumřel. S fjbilo fe teffem tmy
borné dowánj a znamenitá Dofonaloif mladého
Sana, a ztvláfitě otcové z totmarněfima Seží
fioma fi přáli, aby < řád gegid tftaupil. Ale
San, bera ohled na frau nábeožnojí f Robičce
Božj, oD njž toliferými milofimi obbařen byl,
Dal fe do řádu Rarmelitánfiího, o němž tvěběl,
že za atelájitní účel má Robičfu Božj ctjti.

Kvyž mmnomiciátu byl, ufázelo fe, že na
poli brhabognofii nenj gefitě normáčfem. nýbri
giž Dofonalým miftrem; bo notmiciátě ale iaf
hrubě počal fe fáti a mrtmiti, že fe t ftařj a
ro fázní tvelmi zběblj libé tomu pobimili. 3 úň
gebo netyfilo nifdy flomo, leč že pojlunojf
a Potřeba tov fázala, jfrotňaučfy fautečef byl
mu pofogjfem, a topdlabané prfno ložem ; Driny
oběm třel telo geho při faibém nutí. Důtfp
pofty a bdění Držely tělejnojí geho na uzbě, a
uftatvičné moblitby potozuáfiely myjí gebo obe
zemí f Bohu.

Ale geffoli £ fobě přjjný byl a trordy,
roffaf f ginpn byl peividy mljdny a přiimětimy,
mrautau myfl na něm nifdo úerriběl, ani trpáť
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zamračenan, meč něfteří etnojf a bohabognoffflabau.© Bofora,zdálafemuctnoftjbytipři
rozenau ; on gebiné bleběl na bofonalofti bratří,
pro jmé ctnofti byl auplně flepp. Bři praci
obeenjh, gež přebftamení bratřjm m fláfiteře
uflábali, byl San toždy nepprrončajij, a gaffoli
fe ráD pohraužel m přemjtání ivěej Dufferonjh,
myfonámal nie měně tafé i febe omrzelegfi| práce
8 oďfotau a bůflabně. — Tafomé ctnofli při
měly Ppředjamenýh gefo, že geg na fněšfhvjtoyjmětitiDali.| Kprroníimfjífimatépřipratvo=
mal fe Jan tufau fáznýí,mraucnými moblitbami
a Dlauhym rvozojmáním o utrpení Báně. ři
tom jfaumal jmé jiměbomj co nepbebliměgi, a
hlebam, že mu ničeho nemytofá, čjmž by ne
minnojf Dufje fimé byl vofálel: tozdbal Bohu za
říbfau tu miloff nepjrDečněaíji bjf, a fdDypžpo
privě Syna Rožjho pod způjobau dléba tmruce
bržel, moblil je, aby mu přáno bylo, tuže ne=
mirmnojf neporuffenau až Do hrobu zaotmati.
A modlitba geho nebyla oflvfjána, neboť, co žiro
byl nepoffivenil žádným břjhem čiflau duff
fipau.

Smaty San pamětim Božího přifázaní:
„Bogte je Srmatynč mě“ (3, Wogi. 26, 4),
přiftupomal f oltáři pomidy 8 Blubofau pos
forau, 8 angelffau čiftotau a 8 horaucí láfřau;
a negednau bylo miDěti, ano paprfilty ob finaté
boftie aneb z tabernafulum mydázegjej tvář geho
gafo paprfiifomé jluneční ozařugí. Po mffí fivaté
ufrýtval je tvždy něfam bo fautfi, fDeby žádné

29*
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[ibfřé vfo netvibělo, co fe tu bělo mezi ujm a

med) Bohem gebo, fteréhož pob způjobau $lébatofrbetýomal.| Mezitjmvblaučilafemyfí
cšanora bofonale obe fiěta ; jimět neměl pro
něho žádný tonad a žádný lafabel; Duffe
gebo tfiměla gebiné mwVBohu, a fonečně i Mys
lěnfa m něm užrála, aby fe Do řábu SKarthu=

fanffeho bal. o fe tan myfflénfau aabýmal, při
fa fmatá Tferefia bo Wřebiny,magie v úmyflu
ojláblau fázeň řábu SKarmelitfřéhof prmotní tu
bofti namrátiti, Ata prmní giž fetfání poznala
ta fmětice, že geft San toprmolený náftrog, fte
rom m fláfitery mužířé bymalá záfona přejnojí
umebena býti má. San fe pobrobil ráb mffemu,
to fimatá Therefia oD něho žábala, a neblauho
na to přeftěhomal fe Do nomě zřízeného flá
fitera we mfi Durmelfle.. M něfolifa mějjejeh
přitomaryffili fe f němu t giní fpafenj žáboftimi
řeholníci, a ti magjce pemné přebfemozetj, poblé
prmotní fázně žimu byti, fložili prtonj neběle
abmentní rofu 1508. flatvně jliby, je m neps
tužfjí fázní, m nepmětfjj $ubobě a mwufla
tvičných moblitbád život trámiti bubnu. ři
té přiležitoftí změnil San fřeftní gméno fimé
Wlatěg na gméno San ob fřjže.. W to gfau

pačátťy řábu Rarmelitánů bojáfů, fteryš oD pas
pežů Ria V. a Stehoře XII potrorzen, role
bo mffeh téměř zemi fe rozffjřil, a 8 mwelfym
projpědem na obrácení Břifinifů a uneznabohů
pracotool.SmatýSanbylHláfitera| Durmefliffého



Sm. San ob fřjše. 677

privým přebftatmeným. A twebl Gratry f Dofos
nalofti fřejfanířé taf Důfladně, že fe potvějí geho
roffube bláfala, a je t Do giny fláfiterů ino=
lán byl, aby ztláfitě mlabffih Úratří a nos
máčfů ceftám fpratmeblnofii učil. Go Dobrého
m tě Fláfiteříh způjobil, nedbáfe ani mypiati.
Ronečně byl i na myjofé filoly Mifalířé po
wolán, aby tafé tamněgffj ftubugicj mládež f Dofo=
nalofti fřeffanjié mebl. San umažuge, že „lepffi
geft čloměf,“ gafž maubdrySira Dj (19, 21.),
„gemuž fe neboftátvá maubrofti, ale geft to bázní
Božj, nešli fteryž má bognojf rozumu, a přesftupugezáfonNepropěfjiho,“| přederoffim$leděl
f tomu, aby fe mlavjfomé febe zapjrati a fivěta
odřifati učili, aby famotit a moblítbu mifotvali,
a aby učenofti poforu, proftoDufinojt i fagjenoff
21 podmaly flabdli. Bůh žádá ob máš, pratvj
mimo giné, abyfte fázali negen úfly, nýbrž i ži
motem a ffutfy. Waubroff nebejřau, Dufji zDo=
fonalugjej, a Bohu náš podobny čjnjej, nedbá
nám žádné mubrlantfitoj, ani žávná učenojí fifols
ffá ; mufimef fe Dětmi ftáti a gafo netvěbotvé
před Bobem byti. Brotož fby fe Foli moblite,
zapomjnepte učenofti fivé, aby máš jám VDůh
oftojtiti a učiti mohl.

3 Afaly pomolala Sana fmatá Tferezie
bo Abuly, aby gj m opramomání fláfiternj
fázně, čemuž tamněgfjí geptifify tffi filau fe
opjraly, nápomocen byl. %an přifjel, a brzo
fe mu podařilo feftry fobě zjířati, a fe tvfjemu
bobrému ochotny učiniti. Tuto náhlau změnu
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nepřipijomal San aé npbrž pramenu tofjehobobra — Bohu. Dyk fe ho gebenfráte gebna
x geptiffef otázala, obfuĎ to podázi, žetv frbejh
plamen mílofti Boží tať mofůtně rozněcuge,
řefí: „Bůh to geft fám, fterýž rvffe půfobj, a
tohoto čertojěťa co náfiroge užima. On to pů
fobi, še mne flyfii a poflauďagi.“

A wmwfjařSan nepůfobil apofitolffpm fá
zaním a fagieným žiímotem pauze na řeholnjfy
a na řeholnice m fláfiteřih žigjej, nýbrž tafe
na lib jvětílý, a přemnozj byli, fteřiž flyffice

gebo potvzbuzománj a midauce geho fivatoff, a vři
tom i tufau fázeň, bo febe tvefili, a na eeflu
pofání a cetnoflífe Dali. — „Muž maubrý

omvičjn hvůg, a ušiítfotné rozumu geho gjau
mwěrní“(Sir. 27, 26.).

Royfoli fe ftvatý San modlil aneb m roz>
gimánj rěcj nebeffych fe pohřížil, žábal potvžby,
aby mu Bůh taše falih utrpení feflati ráčil.
A zač profil, boftalo fe mu me torýomatě mjře:
přetěžťá faužení tonitř i zemně promalila fe naň,
a poťfub byl žim, toje ho neopuftila. Dufie
gebo pozbyla tofjeho fmětla, moffj útěďdy t rofjeho
pofoge a mfji Horlimofti; tmy, podybnofii, auz
fofti, pofufienj obřljčily a mučily gi, i zdálo fe
mu, še peflo oterořelo gjeen fimůg, a BáblorvéjeMněgumrcigegufilugj.© RežSanjetrwal
měrně to pobožnofti fivé, a obav fe Do můle

Boží, tefal až fe Dauře utifji a bějná novepos
mine. Ale i to té tjjní neopufitl Bůh Wužeb
njťfa fmého, npbrž natpfitěrootmwal fo čaiem mi
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Toftmi ftopmi zteláfitními, a tějjil a fjlil ho.
S% pjffe te, fdyž gebenfráte tve fimé opufitěs
nofti £ Bohu o pomoc molal, že fe mu Bán
zgemil, řfa: „Gyfhle Ššene, tu ajem, nebog fe,
gáf tě myjmobobjm.“ 3 WRobičfaBožj, ajž fe
ob větinftoj zaflibil, zgerotla je mu m auzfofinč
raforme bobě a těfije gen, řefla: „Synu můg,
buď fiíny, zármutef tmůg Brzo pomine, a paftimelfáraDojínaftane.“| Tafotvenamfjtětvo
wánj naplnilo Sana fladfau fice rozfofij, ale
tafé geg přimělo, že ftvětu zcela umřel, twůli
"vau úplně 8 můlj Božj fpogil, a tafomau
trpěltmofij je ohradil, že při žádném fřjiťu Boba
z paměti mje nepuftil. <$ bylof mu m ffutfu
rafomýc etnoftj na nepmyš potřebj; neboť prámě
toho čaju, co fe 8 nepmětfjj pilnoftj o napra=
menj lidu Duomního a fmětjfeho přičíňotmal,pomitalaprottněmu| bauťetafé| zeroněgfji.
Brivj totiž fpolubratři, Dršjce opramy oD něho
bo fláfirerů umedené za zbytečné nomoty a za
obflaupenj řehole, tejili je m Blacentu a oftry
nález na něho gafo na nebezpečného normotáře
a na bezbožného odpabíjfa od miry a oD řehole
ynejii. Jtájledfem toho nálezu byl gat a Do
wmelmitějneho a tuhého měžení m Tolebě umrs
žen, a 1m něm po Demět mějjců o mobě a
dlebě mffeligaf mořen a mučen. Wle San zů
ftal we mfjeh ftrafiech a me ofjem utrpení trs
pělimým a laffamym, ano fe i těffil, že pro Bofatrpětmůže.| KonečněDoftalje© pomociBoží
gafe 4 těžíčho omězenj, a obrátil je přimo Do
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flafitera tamučgffjchKarmelitánef, fteréž bo fotrva
poznaly, taf tvelice změnilo Dlauhé tmězení a
faužeuj tvář geho. — Obfub boftal fe po ně=
fterém čaje Do Fláfitera, Kalmaria nazrvaného.
Go zbe dobrého a Amalitebného pro oflatvenj
gména Božího a pro fpafenj bratři učinil, těžťo
fe roppfati Da. To gebiné zDe flůg, že přede=
offim ufilomal, aby bratří mobliteb pilní byli
a febe zapírali; aby zbytečně fláfiter neopau
ftěli, a topdázegjce nezapomínali, že ge Bůh
na jmjeen poftatvil, aby fmatvjf Blájali twjce
přířlabem než flomy, a že f projbám Úratřj
č fnihy fložil, me fterych žimotu bofonalému ajivatémumyučuge.| BaftopborněDuchalibífeho
a flabé gebo firanfo znal, bá fe faubiti, že
o přebftamenýý řífámal, že gim Bábel troge
ofidla flabe: přebně ponauťá giď “ aby myfofo
o fobě. myflili; paf aby fe obecný praci a
pominnoftí firanili, a fonečně, aby fe na zále=
žitofti zetonj přilié flarofilimě upjnali, a taf
mnitřního Duda potráceli, Aby jám m tafomá
ofibla neupabl, a bratřím žádného pohorffeuj
nebal, byl nab míru beblito a mffemožnými pro
ftřebřp fe bágil; gmenotmitě ohradil je proti
prronjmu ofiblu neljčenau poforau, Druhému fe
tovbpbal, že rofjecďfypráce a pominnofli, gež ře
hole ob něho žádala, 8 neprvětfij ootnofij a
ftoěbomitofij topfonátval : třetjho ofidla fonečně
ujel, že fe, poťfuť mohl, ipolečnoňi libfřé top
bybal, oheň milování Božjho m jobě rozmno
žotval, a uftarmičnau moblitban a rozajmánim
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m Boha fe ponořomal. Rab gině tvyimalorval

toffem, fteřji fe na wr Dofonalefii fřejfaníté Dos
ftati ufilorvali, vozgimati utrvení a umučení Báně,

gafby taforvé vozgjmání fpajonojné byti moflo,
ufazal m fniháď, geš, gaf řečeno, byl flošil, a
me fterybě nebefia maubroft fe poráží.

ALoho čaju, co fláfiter Ralmaria zpramo
mal, bal neobmezenau Důměru IV pomoc Boží
folifráte na gemo. Sebnau f. p. flalo fe, še
mu zivěftománo bylo, že na zevtři nebudau mjtt
co gjfhi. Ou obpoměděl, řfa: „Bůh má geffitě
Doft čafu, mfjjm, čeho nam potřebj, zaopatřiti
náš; ftervj náš Dnes žimj, tafé zegtra naš
užimi. Jegtřegíjjho Dne opafomala je ztjinotf,
ale San nedbage malomyjného nářfu, poručil
mfjem, aby m Boha je Důměřomali. A ble,
netrroalo Dlauho, a tu přifjel fdofi a flafiter
toffemni potřebnoftmí opatřil, řfa, že we nd
mu zgemeno bylo, gaf tvelice fláfjter potřeben
geft. — „Vepečugtež “ eo. Budeme agjfti, aneb
co bubeme píti, aneb čjm fe budeme oDÍmati,
tojf zagifté Otec roaě, je toho tmficho potře
Dugete. — Gledeyte nryprmě frálormitmi Bo
žiho a Ipratedlnofti gefho: a toto toje Úudč
mám příbáno“ (Mat. 6, 31, 32.).

Byla- li JŠnoma lafřa f Bohu poditou
hodna, byla neměně melifá geho láfřa £ lidem,
a amláfitě £ $ubým, orým a Břifinifům.
Brtoní geho frof byl, fově Do něfterého flájitera
mftaupil f£ nemocným, a tu fnašil fe gaiffoli
mobí, Duffi gegich upofogiti a tělu (tíetvp zje=

+
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bnati. Jnamenal-li, že nemagí ©uf f gjblu
ináffel, co fbe mohl, aby giď občeritoil, nebfage
ant práce, ani náflabu. Staral je o Dobré
$libače a opatrotonjfy nemocným, flaužil gim
fám, gafž mohl, filal gim poftele, čiftil náboby
a pomáhal, fbe mohl, nedf to bylo, co bylo a
negeben 4 nemocný Doffel na přimlumu geho
ob Bofa plného zDratvj. Slomem on mfjefném
mfjeďo učiněn geft, aby mffeďfy f jpatenj při
tmedl. U nie méně potmftali proti jivatému opět
notoj protimníci a to ze flřebu té, fteřjž te
obnomenj fázně fláfiternj byli pobrobili, taf že

gafo druhdy Damid nařifati mohl: „Rvyby ne
přitel můg slořečil mi, jnejl Ópd to otvfjem,
a fopbp ten, fterpž mne nenámidj, proti mně

fe byl pozdboihí, byl byd fe |nad ffryl pěčD
nim. Ale ty, člotvěče gebnomyjfiny, wůvce můg
a známy můg, fteryž (polu 8e mnau lavfod

pojímal femi, ro Domě Božím geDbnomyfiněgýmebobimali“ (3. 13—15.). le neditome
je, je na Sana ověí notovéprotivenfimj te při
walilo, mobljmalf je zagiftéepo fažDyča o mi
[otf, aby co pramy nájlebomníf fřjže byl |hle
bán, a aby m utrpenj, potupě i pofhrbanj žíti
a umějti mobl. Jač tolif profil, ftalo je mu
ble žábofli. Jan fe mufil totiž něfterom nepo
řádřům, m Flájiteříh fe zmáhaajejm, opřjti, a
něfteré zlé ztvyfy, fteréž mwživot fláfiterní nedos
patřením přebflatvenýh fe 1wlaubily, gaf flufinobylo,fárati,© Wěctamzbubilaprotiněmu
k noma fotiva utulau flarau záfit, fteráž taf
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role fe zmohla, že přednojtomé flájiterů rofu
1591. m Mabribě m poradu fe feffebfie, Sana
roffe$ bobnoftj zbamilt, a nad to geg i ze řábupropuftiti| anebajpoňdoWmerifppoflatiob
myfileli. San trpěl 8 nepřefonanau ti$ofij a
8 nerjbanau rrpělimoftj; z uft geho nemyfflo
ant gediné netrpělime floroo, gebo gediná pomfta
byla — že je za oč nepřátely a protimnjfymodlilagimjehnal.© KdyžjeDoměběl,žemá
bo Amerifo gjti, ftrogil je bez repfání na cefiu z
tu ale přifjla na něho nábla nemoc, že je na
ceftu topbati nemohl.

Aby i tenfráte ufázal, že měrným flužebnj
fem fřiže geft, bal fe bo fláfjtera UbeDa bonefti,
fteréhožto přednofla nepzarytěgíjím protimnífem
gebo byl. A ffutečně bylo mu m flájiteře tomto
přetěšťé utrpení mnáffeti: geho tělo flalo je taf
měř živá rána, přebnofta naflábal 8 njm ne
[ibffy, ano i ufrutně; Bůh mu odňal zaje na
něgafy čaš mnitění fmětlo, i mjjeďu utěďu, ano
byli tafé, fteřjž i Dobrau geho pomějí mo pode=
zření umaběli. Jan nej mffeďu fřirobu 1 ffe
utrpenj rád, a 8 myfij ootnau, měr jmau na
Boha fHládage, a za Břifinjfa nepivětíjího femydámage.| Mezitimboměděljefnězpromin
eiál o Bezpramj, fteréž fe Janomi Děge, a přigda,
Dal pofogif, me fterém San ležel, otervřjtti, řfa:
že tafomý tozor cetnofti netolifo oD bratři, ný=
bri i ob celeho fivěta poznán býti ma. — SKbyž
je přibljžila ZSanomi Hodina, fterau je na měčnojf
obebrati měl, bal fe nepprme jmároftmi zaopá=

HX
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třiti, na to profil bratěj za obpufitění, že aim
Tepfiiho přiflabu nebámal, a pofléz i necitelného
přednoftu žádal, aby mu pro Bůh odpuftií, co
ffrze něho nemilého a mrzutého nejí. Baf obrátě
fe f bratrům, napomjnal gi$ laffatvými florvy,
aby fivých)přebftamenýh byli poflufjní, tefpolef
febe milomali, Bofu paf troěrní byli. Tež ge
napomjnal, aby fimé pomolánj nezpaujfitěli8 myjli,
a negen flomy nýbrž obzlájitě ffutfy cefiy fpa=fenjblajali,| Kbyžmuléfařztměftotral,žefo
binfa fmrti přicbázj, řefl: „Těffim fe, še wegbu
to bům Dáně,“ Bo těď pozmedl fe na loži,
proje, aby mu něfteré žalmy a něfterau fapttolu
z pjíně Salomonorvy přečetli. Ra to požehnal
f rozfazu prominciala tefjeďfy bratry a paf bo
cely ben m tidé pobožnofli mytrmal. © půl
noci pofhlebl gefitě gebenfráte na toffeďfp ofolo
ftogjej, gafo by fe 8 ními laučil, a gelifož
prámě na gitřní zmonili, řeří: „©á bubu gitěnj
o nebě zpímati,“ paf políbil fructfir, řía:
„M ruce tmě poraučím buffi fivau!“ na tměs
čnoff je oDebral, Dne 14. profince rofu 1591.,
ftár gja 49 let. Bápež Kliment X. probláfil
bo rofu 1675. za blahoflameného, papež paf
Benebift XIII. rolu 1726. za fimatého, přifazuge
při tom, aby jmátef gebo bnefinjho bně fe fmětil.© ©Sehofivatétěloobdpočímámm.Segomii,
famž z UDeby přenefjeno Bylo.
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R ozgfjmání.

Bří prmonj mffi fivaté moblil fe fivaty San
o miloff, aby fe mffeho fmrtelného bříbu udos
tati mohl; a gínby zaš žádal, aby pro Boha
a pro oflatvenj gména Božího potupu a utts
penj (náffeti mohl, © gaf rozbjíná býmá mos
blitba tmá! Renf-li pramba, že měci, o fteréž
fe mobljmáš, obyčegně bymagj měci pozemířé a
fwětfřic2? Sfi-li nemocen aneb Djtě tmé, aneb
manžšelfa tmá, nemobljmáš lí fe, aby mam Bůf
plného zbrami natrátiti a udomati ráčil? Sfisli
pronáflebotván, potupen, aneb protimenfhvjm něs
gafom zadivácen, nežádáě-li, aby Bůh fřjž a
utrpení 8 tebe fnjti račil? Mefitěftj-li na tebe
abe a nehody, neprofjš=li, aby Bůh pracim tmým
a pobnifánjm požehnati a bobrého zdaru popřiti
račil? Rehanjm, želo těď a < podobných wwě
ce f Bohu jmé autočifitě béřeš, neboťbubeě-li
o fauženj fimém tozpimwatiGojpodbina, a bubeš-li
molati f Bohu fivému: myflyfif z »hrámu (mého
blaš tmůg. a fřif tvůg přigde mwufli gebo“
(from, II. frál. 22. 7.). Ale řefní mi paf
proč neběřeš tafé autočijítě £ Bofu me mměce$
mnohem Důlešitěgffieh, než gmenormané agfau, tee
ročeech týfagiciů je Dujje? Proč nemovljš je
tafé taf zbujla a taf mraucně za milofli Dus
femní? a za odvrácení bufferonjho zlého, genž
geft břib 7 SKenj=It to mafatvé znamení, že gfi
ftaroftliroěgfi o tělo než o Duffi a ftaroftlivěaffi
o měri čajné než o měci věčné? Nenfsli gednání
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té na neprýš zpozbilé a treftu hodné, že fe
padtjé a ufilugeš o to, což tělu a čajnofti pro
(piroá, ale co by Duffi bylo užitečno a Bohumilo,tohonebbáš.© Marta$plataféomnofé
měci ftaroftlitva, ale Maria, pečugje o vuffi,
lepfit firánfu moprolila. *Brotož naprato bu
baueně pofléjef jimůg, a mobljtven fe čafto a
torauené o zboží Dufjetonj a o milofti Boží,
gafož i za obtorácení Duffemnjho a měčnéhozlého.© Wloblife,aftiBůhpropůgějmiloff,
bys fe břjďéu uomal, abyš m pofuffenjh ne
flefl, nýbri ffutečně ge přemáhal; abyš zlau
naropflojt odložil, náflonnojt £ zlému zlomil,
to Dobrém profpjmal a měčného jpajeni Doffel
a t. o.. Ano o tý a 0 podobne milofti proš a
mobli je, a Bůh, ob něhož tofieliřé Dánj mys
borné, a fažby Dar Dofonaly přichází, toyllyfii
tafé tebe, gafož byl flužebujfa fmého Sana iy
Wyffel, a Dá tí, zač gfi bo profil. A obdržjš-li
na Bofu gmenomaný milofii, ap, gaf ginaf
budeš Hledětí na iěci pozemíří, ano, co ti teb
geft protironého a bolefiného, bube ti paf milé
a lahodné, co teď Držjš za nehodu a nefitěfij,
budeš pomažomati za profiřebef f vofonalofti, a
čehož ted proft býti fi žádáš, po tom budeš taužiti,
a to proto, abyš je flal podobným Wyfupiteli
mému, genž ffrze mnohá utrpenj Do fláivy fivé
tvefiel.

„$ledepte nepprmé frálotoftioj Božjho, a
(pratmebínofti geo, a toto tvfje bude mám při
Dáno“ (Mat, 6, 53.).
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„Kteřji je bogj Bána, Dotazomatt re budau
na ty měcí, fteréž Dobroljbezné gjau gemu“
(Str. 2, 19.). “

„KDož miluge Boha, modlitt je bude za
břjehy, a zbržj fe ob nif, a na moblitbě Dennj
yflyflán bude“ (Sir. 3, 4.).

„Až Dofamád maličej milomati buDete Dě=
tinftoj, a DofatváD lázní toho, co gim fifoblimé
geft, žádati buDau, a nemaubři nenámiběti uměnj ?“
(fn. přjii. 1, 22.).

»Moblitba.

O Bože, fterýž gfi fiatého Jana, wmyznas
mače fimého, učinil obaláfitním milotonjfem za=
piránj fjebe a milotonjfem fřjže, propůgé nám
te milofii, abyféom gebo uftamijně nájlebugice,
blahoflamenftwj měčného Dojáhli. Sfrze Krifla
Sežjnje atd. Amen. (Woblitba cjrfemni.)

Dnes je tafe fméti čmatef: Svatého (brofogona, mučedniřa,
Stern: vroto, je ičle Krifla. mpanamal. blatho řetěn. fmájan, a
v dafáří brján bým, 4 poručenj Drofieciana MoAjutlegi přimeben,
tam merem ffat, a br moře morien gel. MBRimě fmatého Stres
rencia, ttučebnífa:; m Mraerit jimate Širmmp, portmmya muťebnice ;
r Korintu fmatébo Aleranbro, mučebnířa ; m Korbubě fmatýb pan
"em a mučebnic $loro a Maride. fteréj po dlnubém měsení © pros
rimenftej arabfřém mečem zmorbománov byly. WBPerufii fmatébr
Zelicisfima, mučebnjťa: m Vlebiolanu jmatého Protafia, biffupa;
| mějtě Blamrum fmatého Romana, fněje; m frag: Armernfřém
matéhv Poridta, opata, a m. 4. fmatýd.
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25.

Zitwot fwaté Kateřiny, mučebnice.

O fmaté Kateřině máme mnoho podrobných
gprám, než těšťo určiti, zdali fe wmffeďy na
pratmobě zafládagj. Wež bubiž tomu taf, aneb
onaf, tolif gifto, še, cofolim fe o této fvětici
toppratruge, f nafiemu poučenj, f potěffenj
i fu rozbělání tmpborně flaušj, protož, což ftařj
Ietopijoré nám o fivětici té toppramugj, tmftruč=
nofti tuto měrné pobáno Dube.

Smatá Kateřina, giž Neformé porždy čiftau
nazýmagí, narodila fe ofolo r. 288. m Mleranbrii,$vobu,gafžjepramjfrálotofřeho,© Byla
paf Kateřina pobiivně Frájh. a me wmffelifém
umění a ie tyffeh měnách mýborně zběhlá, ale
gafž lib můbec. mobloflužebnofti obbána. O rufu
taf filedetné panny udázeli fe mnozi uroženj
mlábenci, ale fimatá Kateřina fažvého obbyla,
řifagje, še rufu fivau nebá, leč nad febe filněg
fímu, bobatfijmu, urozeněgfjjmu 1 maubřegffimu.
S flalo fe gebenfráte, že gfaue na lomu 8 giftým
paufteronjfem fe feffla, fterpž toprozuměm žá.
boflem gegim, řefl: „Uměřjš-li m Krifla Sežiffe,
a dáš-li fe fřtjti, nagbeš botě. fterýž žádaným
mlaftnofij tm přehogné míře bo febe má. On
geft nepmaudřegfji, neboť maubrofij fivau ftmořil
nebe t zemi; geft neyjjledetněgfjj, neboť geft
fpn frále neptmněfijho, geft toěčný i neffonaly;
on geft tafé nepfličněgfjj, neboť fe flunce t mějje
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fráje gebo Dimj; vn geft ale tafé nevbohatij,
nebol eožfoli geft na nebi © na zemi, toho ongeftmocnýpánaBůh.“| StečtatoDogalaKa=
teřínu twelice, což pauftetonjf znamenage, Dal gi
obrázef StobičfyBožj, ana Ješifiřa na ruce Držj,
a Wwece: „vobo »otě neboftaneš bez pomoci
matfy gebo; rozotven mfjaf matfu milofti, a fit
gl moblitbamí, pofty a bběním, 1 proš, aby ti
dotě ufázala, po fterémž tauši Dnfje tma.“ Ra
teřina aamyflivffi je m floma paufieronjfoma,
mrátila fe Domů, a 8 twelifau trautnofij 1039
mala Kodicfu Boj, ač gi neznala. so něfo=Iifabennípobožnofti,uzřela© mejnahmatfu
Božj a wedle nj milého fona gegiho; ten ale
obroracel fe, že ttmář gebo Ivatřiti nemohla. 3
zarmautitofji je, profila Inažně frálorony nebeá,
aby aj ufázala milofinau twář Syna jimého:
ale Maria Dala g) na frozuměnau, že deesli
tvář Syna gegiho uzřiti, že muj nepprmě fřeftjatypřiajti.© ČožfdyžbylaKateřinaučinila,
a po tmraucné modlitbě na noc fe uložila, uzřela
opět me Ina Robdičfu Božj m. neropmlutoně
fráje a Ieffu, it Syna gegibo. an fe f nj bljšj,
gi tobě prflenem zammubuge, a bubDaucí mufy,

gež pro tojru pobřtaupin mulj, přebpvivjdal.
oho čaju přifazal ciař. Marimin Daga,

člowěť to jurotvý a nefipdatp, aby twřficní libé
bez myminíp pod ztrátau $rdla moblám oběto=
mali, WMnozifřeftané Břifiné $auloftimofti pob
[ebffe, byly mu po můli, a zůčafinili fe me zlo=řečenétéBezbožnofti.© SmatáRateřínamibatie
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taf frubau zrádu na tojře, boleftj trnula, —
ale pomoci nemobla. KDY%tvflnf gednoho Die
nefějfinp datv lidu F modlářífom $rámům fe
malil, bezbožných oběti obětormat: tu nemofauc
je udržet, prodrala fe damem lidu až f famému

cjjařt a tvymluronofij nebejfau mu Dorvozotnala,
še to tvěe poffetilů, fhwořitelem nebe i země po
hrbatí a ničemným modlám, fterék magice věj

neridj, a magice ufij neflyffi, je fořiti a fteréž
ani fobě pomoci nemobau, neřfusli ginpm. Dále
boflábala, že gedná proti porinnofiem fivgm,
an lib ftvym příflabem a tými přifazo od ceft

ipajení odrvádj, a že, nedce-li propadnauti pra
redlirpym faudům Božím, Rrifta JJežifie, genž
mtloftitvě t ty přigimá, fteřjž bříjů jivy$ py
fagi, to Spna Božjjho poznati a gemu je fla:
něti má.Warimin| mořilprotoofamženjnáhly
hnětm fjmůg, a pramil, fdyž fe trodu zpama:
romal, f flatečné panně, že až bude po oběti,
we jimém palácu gi gefitě gednau jlpjeti a dj
odporvědeti dce; tam tedy aby bo čefala, KDyž
je Do palácu torátil, a zmužila Rateřina přeb
něho fe poftamila, otázal fe, co ge zač, a pročtafdrzefjoběpočiná?| Srvětice| odpoměděla,
řfauc: „©4 podázím z frwe frálomfřt, a učila
plem fe mýmlutonofii, maudrofti a giným mě:
Dám3 tofjaf to tvffe potupitvfji, £ mému milému

Seu Rriftu gjem je utefla, fteryj jirae prorofa
mého df: „Sabyne maubrofl mauvryý lidu, a
rožint opatrný gebo firyt buDe“ (S$j. 29, 14.).
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Ja to myřlábala bůmobdytvjry fivé 8 ta
fomau obratnofti, filau a plnofij, že ft pa
noronjí netraufal něco odporměbětf,nýbrž gi na
bor nepmaubřegíjih mužům, fteréž m frátce
volati fijbif. přiťázal. zatim ale aj bezpečně
nřežiti bal.

<$ fefilo je F určitému Dní pabefate nepwptečněgfijehřečnífůa mudrců,| potmolanýc,
aby ojmnáctiletau bjiĚu přehávali. Ye Kateřtna3ivězenítoyffla,ivefterémá| uftatvičně
modlitbami a pofty pomoci nebeffčho dotě pros
jila, zgetvil fe gj angel Báně a mece: „Nebog

le, ýoti Kriftotva, Bůh tě ojmiti maubroftj
IDau, še offeď padefáte mudrců taf tvelice pře
hábáš, že tofficní tvjru Rriflomupřigmau a žis
mot za ni položj, a 8 ními © mnozí ginj.“
Bo těď zmizel angel, a Rateřina fila, plna
ntěĎby a zmužilofii u bor učenců a mubreů.
to magice melife fliby oD cjjaře. namáhali te
moffemožně, aby paunu to řeči pytili ; ale marně ;
buem fimatyým ojivicená bogomnice přemohla
ge mlafinjmi braněmi gegiý a ofázala gim, že
gegich řečí nepobftatné a nerozgumné gjau, mo“
Dlojlužebnoft paf zpozdilojf a Dezbožnojí ; dále
Dofazotwala,že gen gebiný Bůf geft, mjra fře
itanfřá paf že pramvá ge, paf že rozumu zaboft

činj a Dufii oblažuge; a to Dofažomala taf
ráznymi Důvody, že nabutj mubrlantt rozumu
gegimu obolatt nemohance, zgemně fe pffeti
bali, že učení Kateřinino gefi pratvé, a že famif němu.přiftupuajcemwKriflaešifje| měří.
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< naplnila fe zafljbenj JRáně, řfaucí: „„Sáf zaji
flé vám Dám úfla a maudrojí, fteréžto nebu
Dau moct obolati ant obmlaurmati tofjiďní pros
tionjci mafii“ (Luť. 21, 15.),

Obrácení flotvůtný téď mudrců a učenců,
a zgeroné gib přiznání fe fu míře Ariftorvě ta=
plnilo cjjaře fněmem neffrocenym, taf že při
fázal, aby fe Branice ubělala, a toffjiďní nanifeuválili.| Kdyžplamenytozhůrugižfile
haly, utorhli fe ti notnotvěrcí F nohaum fiwěs
tice, projjce, aby za ně n Boha oroDomala, by
gim hřiby, giďž fe t zaflepenofti fivé vočinili,
milofroně odpuftil, a boflávagiee, še gíau teĎ
Hotomi Fřefť fimaty Přigjti a pro miru m RriflaSežifjeumřjti.© Slamnápannapínánebefře
rabofti. že pratoda fmjtězila, tějjila myznamace,
ubezpečnaje gid, že oheň zaftlupuge tmodu, a že
bufje gegic gafo fřtem jmatym očifij a frvěčné=
mu fráli ge přivede, aby přigalí forunu moj

váma Ja to učinila nad nimi znamenj třjše,ont fjit 8 myjlj melelau a fřatečnau, 1ozyiva=ajcegménoSežjě,fmrtimftřje.| Mobatníbla=
menomé oDbělili m frátce dufje gegih oD těl;
tělům roffaf ant pří nepmenfim neublišíli ; tož
Ioibauce pohané, negební z niď uvěřili.

Wtarimin, gaffoli Dnětvem gen fypěl, nedtělgefitěmatau| pannu.mufámpobrobiti,
neboť fličnoft gegj celého aeg zaugala, nýbrž
[apodnymi floty gi Domlaumal, aby bohům
obětovala, libuge, že gi za fivau of pogme
a trůn 8 nj fvělj. le Kateřina nátorh zá
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merhla 8 ofiřlimofij, ffaue: „Uflaňn 8 těmi řečmí,
rožbyf gfem ti giž poměběla, že giem fřejfanfaaoťKriftotva.| Kriftusgeftmůgžení,můg
rabce a ofraja panenftmj mého ; a oběto mučeb=nieftojgbemínabzlatohlamfrálů.“| Ina
menage cjjař, že po Dobrém ničeho nepořjbi,
brozil Bohem nabfjené panně ufrutnými mus
fami a fmrtj nepobatoněgfij, ale Kateřina obs
poměděla 8 bůftognau neohroženofij, ffauc:
„Uběley, co fe ti Ijbj! Butež mufy, gež mt
ftrogiš, (ebe ufrutněgffí, blouho triwati nebubau,
ano f tomu přijpěgí, že prané a věčné flámy
tim giftčgi bogdu ; tafé Daufám, že Bůh ffrze
mie gefftě mnohé a to i z palátu twého fu
tojře m Krifla SSežifje, a tubyž i f fpajenj při
mejti ráčj.“ Vynj nemohl fe ufrutnjí tojce
přemoci, pročež welel, aby jiměticí co nepbo=

[eftněgt zmrffali a paf Do těžtého tnězenj urorýli
a hladem nmořili. Jelibýřy vozťaz byl t $nebmwyfondn.| Aleten,genžpřebpmámnebejj,
mměge fe gim, a $Hotpobin pofmimá fe gim;neboťpojlalangelyjmé,abymučeblnici| uzDra=
ili, a gafo Druhby fie, Bamlu pauftemnjfu,
po ptáfu aj pofrm pojýlal, (Go jimatá Kateři
na u vězení byla, cjtila fe cjíařomna Zuřina
nepodopitelným pubem gafomfi nucena, mučen
nici Báně, o gegji fráje, maubrofi a flateč=
nofti toltf byla fipffela, natfitjmiti. Sla teby
promázena Borfpriem, cjfařjfom tvogetnůbecm a
Dměma ftp tmogáfů bo hnujného tvězenj, Wftau=
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pitojit do žaláře uzřela F nemalému pobimenj
mému Kateřinu auplně zbrámu, a tmář geginebeffauzářjfeleffnaucj.© Břemoženauctitoofi
torhla fe gi £ nohaum a blaboflamila fe, že ditoliferomi| milofimi3nebesobvařenauuzřjti
mohla. 5 bylo rozprámjno o Bohu a o jma
tém náĎoženíhvj, a miloft Božj Dotfla fe frbee
Suftino cjjařotvny, © uměřila m Rriftla SSežjie.
Zo znamenage Yorfyriuá tvelice fe to bujji five
pohnul, a přiftaupitm vtázal fe čifté panny: „A
co mí ba Kriflu8, mflaupjm=li m flujbu geho ?"<$obpotměbělaKateřina:| „SčefIyýjel=liánifdyo
melfé naběgí fřeflanům ? Sifbo nenj 8 to, aby

ivypočetl, co Bůh Hužebnjfům joom (ijbil a če:
bož i ty poájmati budeš, měrně-li m Hužbě gebo
jetrmáš U" 3 uměřil Borfyriuě a 8 nim tafé
cely záflup mogáfů, fteřjš cjjařoronu bopromo

pili, a taf fe zagifté florvo Jámě naplnilo, fteréý
ani: „Witr, fde ce Ivěge, a zivuf gebo yffiš,

ale neroj$, obfud přihazí, aneb fam gb. Zaffgeft fažby, fDoj je 3 uarobil“ (San. 3, 8.)
Toho čaj mrátil fe WMariminz cejt novybohořegfjihoČyppta.| Ufjlyfjam,jeKateřinagefitěnažiměgeft,fázalgipřebfe| poftamitt.

Ale foo popjjje geho ufirnutj, fdypý pt uzřel
úplně zbrámu a toznefieněgij| frajau fe fifmě=gjej“© Sebonáruštmoftzplanitíapožnomuamnohemtjce.Sd$válilconepmřelegi| gegj
frafu, a řefl opět, že bobna geft trůnu, a la
ffamě gj Domlaumal. aby moblám fe poflonimřit,
8 nim o trůn je jbělila. Mle jmatá mučeb
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nice obpeměběla řfauc: „Bubiž poftama má
pařářoli, gá negfem nic než pra a bláto. Bůh
fám mi poftatvy té ubělil a obrazem fivým mnevzbobil.© Trotvžgeftflufiněgt.abyďomfena
pěfnýh prftamád maubrofti Strořitelomě bi=
teili, fterož pra, tu bjbnau met, a taf mel=faufrájuuftvořitiuměl.| Kráfjafamageftgen
pra a popel; fterdi čajem zmwabdnea nemocemi
fe zničí ; na frafe nenj nic ftálého, nic ufiamič=
něho: tvlifo pramba a fráia bufje zůftámá na
wěfy.““ Štečmi těmi rozfivafila fe myfl cifačona
f novému bněmu; a m tom přiftaupil f němu

geben 3 poprowců, a rabil, aby torboffignau
tu fřejfanfu na flrog výtrými a fipičatými žes

lezy opatřeny o čtpred Ffolách bal přimázati aotáčenímfolroztrhati.| WariminfázalDábel=ffauturabubezmefifanjmyfonati.| Sižležela
úvatá mučednice na firajiném ftrogi, giž aiš
dtěl fat foly zatočiti, an fe firog náhle 8 nes
tmjrnpm třejfotem zázračně razbabl a mnofo
pjiváfů poranil, an fivatá panna, mazeb WffaĎ
profta, zůftala bez úrozu. Zázraf ten přimebl
mnobého neznaboha f poznání pratoby, gen Was
rimin fe zatrordil a pannu gefitě zuřiměgi mu“
čiti fazal. Ln mffaf přifjla cjfařorrna Suftna
a předfiamomala mu, paf přemeliřau fřitobu
Kateřině a ojtatnjm fřejfanům čínj, a gaf $po=

abile 8 Bohem mfjemohaucim závajj, frerýě
toliferými zázrafy prarobu tmjryp fřejfanfie, fu
fteréž t ona fe přiznámá, zttorzguge. Tau řečí
gefitě vojce rozbrážvěny ufrutnjf fásal vfamžitě
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offivaumečemobpramiti.| SSuftinapobftaus
pila fmrf 8 myjlj utěfjenau a tejelau. $ or
foriu8 a celý záflup tvěřjejh tvogáfů náfledo
twali příflabu fivé melitelfy, a vpznatvffe meřegně
tojru fimau, rádi žimot frůg za Rrifta Sežiffe
položili.

Bo tě obrátil fe ejfař opět fu ftvaté Ka
teřině, a geDuaf fliby, gebnaf hrozbami jnažilfegif moDloflužebnoftinafloniti.| Midaale,
že nic neprofpima, obdfaubdil gt tafé f meči.
Slubofy zármutef obgemil fe po těď flotved
na ttváři libu přítomného, a mnohá fiza mys
praudila fe, že taf fličná panna zemřjti má.
Gen Kateřina zůftala zmužilé myjli, a tivář
gepi zafifiměla fe gafo tmář angela. Lu pos
flefla a fepiarvfji ruce, a oěj f nebi poztvedfit,
tozbátnala Bohu djfy za ffeďy milofti, fterýmiž
gt obbařití ráčil. modlila fe za ftoé protitonjfy,
a aby Bůh národu fřeffanífemu fonečně pofogebopřjtiráčil,© Dáleprofila,abytělogegjne
pcdlo mmruce uetvěřjcih, a poručtrfit paf Duffi
frau Bohu, naflonila blatru, a to tom ( padla
rána fmrticj Dne 25. liRopadu rofu 307. WBy
pratmuge je tafé, že mjfto frme z žitvé rány
mléfo je tvypraubilo, a že angelé přifjebffe, tělo
gegí tzali a na boře Sinai, tv zemi Urabffé
podotvali ; což fiad lépe na mnidy rozumjno
býti může, gimž pro čiftotu žiivota tafč angelé
řířámali.

Století ojmého bylo to gegj fivaté tělo
opět nalezeno, a paf bo fofiela, gegi cíjařotvna
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fivatá $Gelena na Dotčené hoře založila, přene=fieno.| MnozízázrafoméfetamDáli,aažpos
fuĎ fe tam tělo gegj u tvelfé uctirmvfti, gafi fe
famo febau rozumi, orná. Srmatá Kateřina
geft patronfa ftuDugicj mládeže a filofofům.

Aosa mání.

©Swata Kateřina tvynaložila mnoho čaju amnohoprácenaučenjfefvétifé| mauDrofti*
ale fonečně naučila fe tafé neppotřebněgfijmu
umění, genž gejt uměnj tpajiti Dufji; a tjm
uměním řídila a zpraromala tefifery fivůgživot.© Beztohonměnjnebylybyajtvfieďy
oftatní měbeomofii a známofit nic proypěly, nebof
umění bez Dázně Božj famo jebau geft ničemné,
a na faubu Božím nebudeme tázaní, gafi To
máš Rempenffy potwěděl, co gfýme čtli, ale co
gíme činili, ani pěfněsli gýme mlutwili, ale ná=
božněslt gýme žimi byli. 5 za nafji Dob gfau
přemnozí, fteřiž fe rozmanitým rvěbám a uměním
uči. Snejjetří ani náflaDu, ant práce, ani na
mahánj, gen foyž flaibu fivau točbomoftmi na
plní, a tim u libu u mážnojt přidázegí. Ale
gedné měbomoftmi, Bohužel, a to fice učenj
o fpafenj nebbagj, ano gafo by to ztráta čafit
byla, tomu fe učití, což čloměfa člorvěfem činí,
opomjtagí tfjj známoftjo Bobu aojhvatém nábosženfimj.© WBegbeme-lifbymezilib,tafnazivaný
tnzbělanegfii, 8 hrůzau jeznáme, že to praroba pratv=Šinoty Smatr. V.
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Daucj, a že nezťjbřa mužt a ženy, Do niž bybom
fe toho ani nenabdáli, ani reppředněgijí článfy
rjry neznagj, je neročdj, co a proč twěřiti a
Daufatt, a prvé Boha milomati máme; neměťi,
proč gfau tu a fam fe zaje poběgj; netěbí,
£ čemu geft šel a ljtoff, a gaf zporoěĎ má býti
zřízena, másli nám u oba projpěfina býti.
S[omem, o Bohu a o médě fpafení ani tolif
netoědj, co fterýfoli (projtáf, foyž pilně na fá
zanj a fřejfanířé emičenj ©$odj, aneb Defiti- aneb

Dranáctilety (pfoláf. Muže, co projpěge taformým
bem tffe gegi mwědčuja uměni, neznagjsli
toedu frafenj a nezpramougishi aj frofyp a žimot
vůg? A tažeš fe, m čem ta wěba záležj? Aa
to net obpomjdá Tomáš RKempenffy: „WBěba
fpafeuj,“ bj on, „záležj m tom, aby libé měděli,
co magj předně meřitt ; za Čruhé, co Daufati aneb
čebo je obatrati; za třetj, co aneb fobo milo=
trati; za čttorté. co činiti, a za pátť, čeho feivofiřihatimagj,dbtěgi-lijpafeníbýti.| Rrátčegí
řečeno: WMěba ta zálejj motom, abydhom měděli,
co máme trěřiti, činiti a čeho fe máme $orati.
Ale foe paf fe naučíme potřebné této tvěbě ?
Bagiňé ne m fnihach jmětffyů, utrhamyh aneb
neňaudnýh ; ne tm marnýd vimadled a hofpo
Dádb, ne m jpolečnofteh lidu zpujtieho, rozpufti
léboa Dohaprázoného, něbrá tolifo na fřejfans

jém emičení, na fázanjh, to fnihád nápošnýhywe fmatém rozojmánj a we — fifolád. —
Boali paf gfi fe taťé ty jnajil, té měbě bŮfladně
fe naučii? Svali užíbaš £ tomu potřebný
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proftřebfů ? 3Dadi paf afitafe ble učení toho žito ?
Renyhybáš je nifby fřejtanífému emičení? Gho=
biš tafé na fázanj tve dní nedělní a jmváteční,
či fe gen míjí jmatau fpofogugeš? Čítáš tafé
něfoy fnihy o náboženfioj gednagiti a pfíma
fata, či gen fnihy o řemefich a o Hojpobářfhvj,
aneb Dofonce gen poffetilé, mram a tmíru pod
vprvagjcj rozpravy a romány? Přemyfiljš tafé
něfpy o Bohu a o měted Božífný, či gen o 1vy
pělfu, rozfofijh a radománfáh? Bamyfiljs fe
tafé něfop do febe, umažuge, proč aft 30e, a
proč ze jiměta půgdeš? či ti milegfji gen jináti
fe a žertomati? [4 mily bratře a mlá tefiro,
nejnažjte=[t je naučití je ceflám f fpalenj medaucjm
a neužjimáte-lí £ tomu potřebný projřevřů,
nfDy fe gím nenaučjte, protože fami necete, a
náfiedotmně netměbomoff tmafje na neptopě treftu
hodna geft. Ale nic mám neprofpěge, znáti
erjty £ fpajenj imedauci, nefráčite-li dle přifázanj
Boží, gafož Báblům a zatracencům nic nepro
fpelo, je toěděli a wvědj, co pro fpajenj činiti
měli, fopž toho nebyli učinili. „Aic nenj platno,“
Di jmatý Airofper, „foyž gfme tomu je naučili,
co nám geft činiti, pafli fe nepřičiňugeme to
fonati, čemu gfme fe naučili. “ A Rriftluš Pán
Di jám: „Lo fryj tojte, bInhojlamení budete,
geftli to budete činiti“ (San 13, 17.). Bauhé
toěvěnj nečiní fpafena, nýbrž činěnj toho, co
tejme. Kdo toj, co mu činiti geft a nečiní,
ge na neytvyě treftu hodný, gafož Kriftuš Bán
porměděl, řfa: „še flužebnif ten, fterý poznal

J0*
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můli Jana vého, a nečinil ble můle gebo,
mnohými ranami bit bube“ (Mf. 12, 47.).
3 tobo giš toám fnabno faubiti, cobpfte činitiměli,pcetesltmččnéhofpafenjDogjti.| Běba
vám! zanebbáte=li fe tomu přiučiti, a brvafráte
běda, neftaráte-li fe, aby ti, za fteréž odpotoj=
Dati (budete, naučili fe tomu učenj, bez fteréhož
není jpajenj.

„Stbybyd znal mfjeďa tagenftmoj, roffelifé
(měl) umění . . . laffp paf fbybpcbh neměl, nic
negfjem“ (I. Ror. 13. 2.).

„ABěbomofť nabymá, láffa paf mabělámá.
Seftliže paf fe fdo bomujtvá, že něco tvj, ten
gefitě nepoznal, gaf by měl měběti“ (I, Kor.
8, 1, 2.).

„WBpěffih wměcjnab febe nebleben, a fil
něgffic nab febe neffaumep, ale což přifázal

tobě Bůh, o tom wždydďy přemyffley, a to mnos=hybffutejchgehonebytoeptyffetečný“| (Sir.
3, 22.).

Toto pratvj Óofpobin: „NReďlub fe maubrý
m máubrofti fimé, ale m tom ue$ťt fe dlubj,
fboš fe ©$lubj, še mj a zná mne“ (Serem,
9, 22, 23.).„Stonee| mlutoenítofficfní(poluflyfime.
Boha fe bog, a přifazanj gebo oftřihep: nebo
to geft mffelifo člotěf“ (Raz. 12, 13.),
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Moblitba.

O Bože, genš afi Wogijffovi na Hoře
Sinat záfon báti. a tamtéž ffrze angely tělo
blahofjlamené panny a mučebnice Kateřiny zd
šračně podomati ráčil: račiž nám tafé propůg“
čití, aby$fom fe ffrze oroborvánj a záfluhy pegi
f hoře, genž SAriflu8 geft, Doftali. © to pros
time ffrze Bána naficho Sežifje Srifla, genž
8 tebau i 8 Duďem jivatym jit gejt a fraluge
na tměťfyiwěfům. Umen.

Dneš fe fivěti tafé fivátef : B Římě fiwatého Mogifffe, Eněse
a mučebnifa; m Untiodii fmatého Čradma, mučebnífa; m Géfarei
utrpení fmatého Verfuria, mogála; m Cmilii, Pragině mlafřé, fm.
Šufunby, panny, a m. g. fmaiýh.

26. =

Šitot fvatébo Rouráda, biffupa
Roftnicfébo.

Ronrabům otec, Ginbřid prabě 4 Ultborfu,
poazel 5 proflulého rodu panů Welfů, fteřj
oD gaf žima ftolici Štimířé 8 neoblomnau twěrnofti
oobání byli; jeho paf matfa Beáta podazela
ze lomůtného Domu rabat z Šohenvmartů a
Anbeýs, u fternž Dohomyfinojí a nabožnojí
gafo běvičná byla. Orabě Óinbřid a Ďof gebo
Beáta nájlebomali upřímně přiflobu florvůtnpe
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předfů my$ a negen fami obili tverně po
eeftab (pratvedlnofti a BazněBožj, něbrži twffeh,
fteřjž aim pobbání byli, f téže fpratveblnofii a
nabožnofti co nepftaroftlirvěgi mebli. Ra nepmně
ale leželo gim bobré zrmebení fbnů fmyd, Rus
bola a Ronrába, na frdei, a ffutečně taf tvý
borné tvyhomání gim Dali, že oba mlátenetmelmízáhyfrájnyužitefpřínejli.| AmwláfitKon
ráb profpěl pob Geblimau rufau myborný to
bíčů me tmffem Dobrém. Seho myji byla nab
gebo roěf ufeblá a mážna; hry běrfřé nebamily
bo, ani giná Dětffá zaměfifnánj; moblitby, rez
prárvfy o tvěceí náboženífoch, a foftely půjobily
mu toyražení a rozfoě, a tve mfjem myfilenj a
činění gebo getmila je náflonnojí f budomnjmuftarou.© Gožmibnucebohabognírobičoměe,aza
pofonuti *Bojj to magjce, aby aeg ftatvu Dus
dotronjmu zajmětili, Dali geg Do Kofinice, fbež
tenfráte pob zprávau nábožného Biffupaothinga
proflamené fffoly fe nalézaly, abp fe to ni tow
evicil a rozbělní.

Konrád profpěl me moffech moěbáďb fu Do
birou, ale ztvláfitně me fivatém náboženíhvj; a
ofjiďní, fdož $o znali, ziláfitě paf bijfup ne
mohli fe boft nabimiti geho bohomyflné, tí a
ffromné Duffi, geho nepojhorněné čiftotě a ne
unamené pilnofti, geho fivétn obemřelé myfli a
geho pro Dobro bliiního prahnaucj lájee. Vaf
řidřéa frajné etnofti a molaftuoftinafloniv mu jrbce
rffeho libu, ale nabe ivffefo geg milomal m1
borný biffup Ro:bing, m gehož Domě Konrá?
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přebymal, a přejměbdčim fe zůplna, že Konrád
ifutečně pomolání f flámu Duformnímu bo febe
cjtj, toyjrmětil geg, fovž fitubia fimá Dofonaf, na
fněžfhvj.

Ronráď zůftal i co fněz wmdomě biffitpomě,abylmumetmfiedzáležitojteh| Liffupft]
f ruce. Reobmezená důměra, giž biffup f mému
miláčfowi měl, boffla u tmfjeho Dbuďhomenftma
zaflauženého uznání; ale tafé Konrád floty a
ffutfo dofázal, že tafomé bůtoěry $oben geft;
nebof |pogorval předemfjim přjjnau jpratmedlnoff
8 obezřetnau opatrnoftj, a paf měl taf naboby
čegnat zběhlojf me tvfjelifém auřadomání, je
mvětfji ani u mužů jebe zfufjeněgfjích nalezti fe
nedala, a nab to byl nad mjru boDrotitmyf říj
čeným, f $udym fitědry, to moblitfáh toptrimelý,
m rozgjmánj a 1mzapjťání jebe neunamený.

Smaty Koirád ufrymal je mfjemožně8 Dos
brými ffutfo jivymi; ale čím tojce je tagil, tim
ffiře a fjiře touně gí$ je roznafjela, a že tvýbornégehoctnoftitafémůbecuznánp| byly.
zroláfitě fe Dofázalo tim, je m frátfém čaje
gednomyfině za probofita fapituly Koftnicfé my
molen byl, $ m tomro poftamenj byl biffupu
mému bvořád f ruce, a Dufomenfhoo a lid
nvětjřy 8 tafomau Horlimofij a 8 taf melfyým
požehnáním ipučomal, že tofjíďní Do gednobo
je iygádřili, on žeť nephodněgíj, by po fmrti
Jothingomě na ftolici biffupffau bofedí.dtofu934.umřelbiffupStothing.| Rgebo
pohřbení přifjel jmaty Olořih, biffup Nugoburify.
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Bo pohřbu žádalo Dudomenfivo ivatého Oldřicha,
aby toolenj norvého biffupa řivil. Srvaty biffup
přifazal třídenní moblení a půft, aby Du
fwaty mofence ojvjtiti ráčil. KDYŠpřifilo f rolbě,
opgábdřif fe fat Oldřih, je probofit Ronráb
ořeďy mlaftnofli Do tebe má, gafýcdhž jmaty
apofitol %Satmelna Lifftpu Dojaduge, najleborvně,jegegzaDbiffupamoli,| Sotma,šetaftoje
pgábřil, zamznělo gafo z gedněd uúji, (nebof
i mýjicéniKonráda za biffupa přáli): „Ronrád
budiž biffupeml“ WBymoleny mage je 1D (from
nofti a pofoře fivé taf toznefjené Důftognofli za
nehoDna, žimau moci poctitoojf tu vřigiti nes
těl, a teprma fe pobwolil, foyž fivaty Oldřich
Důtfítmě mu Domlumil, a lid mefiferen a Du=

$omentivo fpolečnými projbami naň naléhati
nepřeftali, Taf je ua něm naplnila řeč aně,

řfaucího: „Bovoyjfil gfem mptmoleného z lidu
mého ; olegem jmatym jioym pomazal gfem Ho.
Rámě mé pofilormati ho bude, a pratoda má
i mifojrbenfihoj mé 8 njm bube, a me gménu
mém roproyfjen bude roh geho“ (3alm 88. 20,
21, 22, 25,).

Bym na taf myfofy fimjeen poftatmen, fna=
šil fe fimatý Ronráb pomwinnofti fiméfo pomolání
hněpomitě fonati, a mfjech wlaftnoftj, pibž fimaty
apojito[ "Bawel na Bifflupu jává, fobě tmnep
rětfjí bofonalofti přiofobiti. Go paf jmaty ten
biffup pro ztvelebenj cjrfetonj fázně a pro nas
pratvení mratvů, co pro tpmýcení zlých zropfů
a obyčegů a ožímenj nábojného dua učinil,
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aneb gaf horliiwé DuĎorenftmo a liD bvhomyfl=
nofti tmyučormal, a gaf myjoce flužby Boži ofla
momal, gaf laffatmězarmaucenétěfjil, opufitěnýdh
je ugimal, mDom a firotfů hagil, to je aní vypjatinedá.© 3ZmlájitěleželomublahoÓuvyfa
nemocných na frdci; pro ně myflaměl fipital,
re fterémi giď Denně Dmanáct žitvil a mydržos
mal, gim obětomal welfau čajt důchodů jih
a auamenité věbictroj fivé, gim Dyl rádcem, pos
nocnjfem a otcem.

O gebo Bohabognofii a Blubofé zbožnofti
pamá fmaty Olvřii neyfifmělegi Důťaz, gelifož
geg čafto namfitěmotmal, to uftamičném přáteí
"mj 8 nim jim byl, a foyfoli pro pobožnott
f Robičee Božj Do Činftedlu putomal, mždy geg
4a fpolečnifa mého mjti těl. On Dyl au
Blatonj nepřítel mfjed marný řeči, ale o Bohu
a o wěceý náboženífýd rad a Dlaufho rozprámjimal.| Woblitbámwěnomamalfažbodenněfolif
bobin, a mfji mvataa Waužil 8 tafomau torauc
nofij a 8 tafomau fHraujfenoftj, že ff mu ne=
ařibfa oči fIzami zalily. Bo mffi jmaté obbámal
je pln mběčnofti, je 8 Bofem fvým te tpogil,
tibému rozgjmání, při čemž čaflo nebeffoh za
faufiel rozfoffj. Sro rozmnožení cti a flámy
gména Božjho myftamměl m $Kofinici na jmůg
naflab tři frájně foftely, a fite geben fu cti
vatěho Jana, Druhy fu cti jmatého Ramla, a
třetj fu cti jmatého Mauricia, mučednífa; roz
množil DůHoDy vých fanoronjfů, a pro ojimení
nábožné myfli m gedneom Domě gi$ přebýmati

*



106 Lijtopad,

nedal. Iutormal tafé třifráte Do Šrmatě země, a
narofititmil tam m bufu fagienofti tvffeďfa mjfla,
gežWyfupitel a Syafitel naš byl žimotem, utr
penjm t ImmrtiIman proflamil: a aby neffonalauláffu| Syafitelomu£čloměčeníhoutaféjiným
ojadbnífům BHluboce tm paměf tmtifří a památfu
na gebo utrpení a hurf jipau u nid udržel,
val m foftele tmatého WMauricia podobny Hrob
ropftamiti, gafo byl m Gerufalemě tviDěl.

Bůf nabal měrného flužebnífa vého nad=
obyčegnými miloftmí, a na geho orobománj fitl
re nejeden zázraf. O gebo preroďfém buduvědělnájlebuajejuDálojí.© Gebenfráteftalofe.
že geDen mláťvenec, gménem Šebhard, o fterehož
toybhománj jivaty Konrád fám pečí měl, na btWupffau| ftolicifepofadil.| GožfDyžfimaty
Ronráv uzřel, obrátim je f mlabiťu, řefl: „Geb
barbe, gefité gfi te před cafem na ftoltet biffup=
ffau pofabil, nevprmé muřjě ginému mjfla po=ftaupiti.“© Gafpředpotvěběno,ftaloje.(Sebharb
byl po Ronrávomi Druhým Biffupem Kojtnifým:
geho památfa flarj fe Dne 27. frpna.SwmatyKonráDjtaljefiměbfem| gebné
telmi podimné uDálofi, agij papež Seo VIIL
bullau ode Dne 11. Itftovadu rofu 964. ztror=
zuge, papež paf iuě VL bremem oD15. fmětna1793.zaručuge.© WWopramugejetoudfleborouě,
Swatý Gberhart, opat GČinfiebelffp, Dal nad
faplau, te fteréž farm Wienhartbyl zatoražděn,
melfo foftel poftarviti, a paf profil jmatého
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Ktourába, bo gehož biffupftoj nomý ten foftcí
náležel, abv geg i 8 faplau poftvětil.

Srmaty Konrád přífjel Do Činfiedlu ofolo
14. záři r. 948.. a 8 ním přifjel tafé přjtel
jeho jimaty Olvřiď, biffup Aufěburily, a mnozi
bánj němečtj, a nejčjjiné množftoj lidu, z bljifa
4 4 Dalefa. © půl nocí před flamnoňj fcl
imatý biffup teplé obyčege Itveho 8 něfolifa
mntiy Do faply, aby je moblil. Sotma že me
úl, uflpňeli přeljbezné zpěmy, a hneb na to
čelí Krifla Pána a WobdičfuBožj, giž fe ctt
řapla gřizena byla, rfati m negmětríj flámě, a
angely a jivaté, an faplt 8 obyčegnomi obřady
vět; Dři tom jlyfjeli $laly nebefře, an pěly:
„Smaty Bože, m Jiní jlarmné panny, jmilug

te nad námi. Požehnany budiž Syn Marte,
genš přifjel, aby mčíně panomal!“ W na to

opet: „Beránfu Bojj, milug je nad žitopmi,
tteřji 1D rebe tvěři, tmilug je nad námi! Be
ránfu WBožj,jmilug je nad mrnvými, fteřjš bla

Hojlameně tm tobě oDvočjimagí: milu, je nadnámi!© BeránfuBoží,uděližpofoge| jimy.m
i mrttoým, fteřjž Dlabvflaweně 8 tebau panugj!“
Ufrnutj a radojí opanomala bíjfupa a průmoDec
gebo; © zůftalt m nephlubňj pobožnofti na me
plitbah až Do Nwitánj. Když je ráno lid a
Du$formenfimo giž byli jefjiih a jiměcenj faply zas
čití mělo, zoráhal je biffup obřad ten fonati, a
m*ypramomal tvtděnj, fterež měl. Přitomuj mpffaf,
nedtjce ant gemu, ani forparyjjům geho Ditoten
rěřití, nutili geg, aby faplu myjimětil. Wle
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vaty Konrád odbjral miem projbám a poža=
Dorpáním až Do poledne uftovicné te moble, a
něgařé znamení můle Božj čefage. Wetrpělimojf
liou zmáhala je, a fdyž geg fonečně přinutili,

že jmwěcenjsaějti dtěl, enhle tu fe Dal mfjem
ftozumiteiný a obe rvfjeh rřitomnýd fnffans
blaš 8 nebed fipfieti: „Břeftaň bratře, Čapla giž
geft ob Boha faméfho Doftvětena.“ Zeď je mffi
ní ufpofogili, ofjlamugjceBoha a Aobičfu gebo.
Rpní byl tolifo melfy foftel fu cti fmvatého
Maurice a torwaryjjů geho,mučednjíů, ponvěcen.

Jázraf ten byl přjlié znamenitý, i mufil
byti tryffetřotván. Šeftnácte let na te, 1.964.,
trypratil fe ejjař Otto brannau rufan DoŠtima
na pomoc papeži Yeonomi VIÍÍ, freréhož nes
přátělé ze mffe ftran byli obfljčili. © nim
byla tafé geho of Adléta a melfé množftmi
biffupů, fnižat a pánům z Olčmec, a mezi ními
jat] biffupomé Konrád a Olbřií, a mnozi ginj
očitj řečeného gagrafu iměpfomé. A fdyž byl
vaty Konrap celý zbíh tě měci pořádně tp
pravil, byl Dio ten Im potaz twgat a při
fmědčením přítomný biffupů a opatů uznán a
úÍrvrzen,

O ftoatěm Konrábu tafé to je tvypramuge,
še mu gebenfráte pri imffi Imaré náramný pa
mauf bo frme Báně upadl. 3 uctimofii f Smá=
tofti nepítvětčajfij, a aby pozornorť [ibn neozbu
bil, přemohl přirozenau offflimotf, a mppil frem
áně i 8 hnufným Ómyzem, aniž mu to ufifopilo.
-5 naplnilo fe taťf floroo Ráně řfaucj: „Geftli
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žeby ti, Fteřjž uroěřj, co gebormatého pílí, neu
fffobj aim“ (Wat, 16, 18.). ro tuto ubálojí
wyobrazuge fe fwaty onrát, an falih W ruce
Drží a nab fterýmá fe patvauf vanáfij.

Dma a čtyřiveet [et byl jmaty Rouráb
auřad Biffupfřy zaftámal an geg Bůh zajluh
plného na tvěčnojí pomolal Dne 26. Hftopabu
rofu 976.. ©elifož Bůh flužebnjfa fteho tafé
po fmrti mnofpmi zázrařy ojlamiti račil, pro

Blájil $o papež Kalirt IT. r. 1120. za fvatého.

Wozgjmání.

Štauce frájné ctnofti, gimiž fe jiwaty Kon
rád giž m mlabifhvém měfu mýznamenamal, a
náťlonnojt a láffu mwfjeholibu fi zjířal: nemů
žeme fi než frDečně přáti, aby imlábež tafé za

najjeho měfu, a po tofieďfy čajyp těmi a pos
pobnými etnoftmi byla ozdobena, fterýmiž je
náš jmaty fifivěl. ©Rřegeme, aby byla boha
bogná a m $ráme$ na flužjbáh Bojjh ná
božná a přifázaní cjrfemníh pilná, ale nifoli
rozgpuftila, foftel za bDimadlo, a flužby Boži za
břičfu magjej, a z břibů jmj$ a radojí fi Dé
lagici; přegeme, aby byla fiřibma a čifla, a
nad nerotnnofij jman oftražitě DDěcj, ale nifoit
rozpáfana, taularmá, neftybatoft| a b$livnoftj fo
plc. Břegeme fi, aby byla tiďá a pojlufina.
aby je oD maubryd učila opatrnofli, pracomi
tofit a maudrofti. a nifolt aby jama pořá
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fažoeho miftrotvala, přifázaním Drze obmlaumala,
Do Wwffehotffetečně mflutvila, mffemu famolibě
lepe rozuměti dbtěla, a ruce založic za tebe a
na jebe pracomati nedala: přegeme, aby byla
poforna a ffromná, f robičům roběčná, f trh
noftem a ftarffim uctimá, a nifoli aby fi hrbě
počjnala, o jobě uftamičně mlumila, jmým ne
rozumem te d»rvaflala, aneb aby rodičů a přeb=
ftarvených tupila, gimi pofrbala, a ze flarfijh a
(proftěgffih pojměď a žert tobě vělala. Pře
geme fi, aby byla jprainedlima a rozfjarná, faž
Dému nedámala a Dámala, což gebo gefl, a
pominnofti jmého pomolánj imědomité fonala.
ant zóla od ni neufupugje, ale nifoli aby gen
na fo pracomala, cizim zbožjm "MY dtjčů
fogila, pro marné vyražení vé pominnofti
zanebbámala a zlým tomaryffům tc. Důměřugje
proti fivěbomia proti přifázaním Boijm gebnala.
Přegeme fi, aby byla m žádofieů firn mirná
a Rřjdma, a milomalá Domem a Domáenolf, a
nifoli, aby ivoce gegj bylo m oči geajh, aby,
Což midi, inufila mjti, aby ie mwfažďém metřelj
aučaftnila, uftatvičně fe po tpolečnofteh taulala
Den zabálfau a zabymfami mořila, na Dobrém
gménu ginyď Hryzla, a Jama nevrozřetelným
obcománím jmau pomějf to nebezpečeníhvj mp
bámala; a co podobného toje. Ašročež fDo ta
fomvé ctnofti mjtí djceš, gafý$é fe na mládeží
požabuge, a fbož nujíto ni zcela protimnýdh
nebofonaloftj bo febe znamenáš, $leď jebe a ži
tvot jmůg napramomati. Aapratmomati mujjé ney
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privé fivau netvášnolf a marnoff mmbpflia těla
bázní Božj, a tubyž bytí mážným, poforným,
tion, fybliwýym a ctným, Aapramotmati mujjš
rozpuftilojí m řeči 1 m fřuutejíh mléenlimofti, ti
Ďottj a tvážnofij; neftaubnojf poctimoftj a ftyDli
woftj; zloftí, iváry a nepoflufienfimi jmé Dobro
tiroftj, poflufinofti a vobbanofij. Marná rauda
a oběmy uepobožné, nepoctimé a oplalé napra=
ivorati mujjá raudem flufingm,poctimym,f ftamu
a f měfu tveému přifluffjejm ; zahálfp paf a
taulfy a prodázení fe po DomjĎ tjm napra=
mmomatimujjš, abyš byl pilněgfij náboženftií
třejtanířého, jioma Božího, jlužeb Božií a
mobliteb wmfoftelíh i m přibytej, abpš práce
i bíla a pominnofti fie měrné, pilně přeb Bo
bem i [ibint Dělal. pracomal, nezahalel $leba
tobě zafluhowal, a fffoD žábnýdh zumyfinpé pod
břidbem uečinil a abpš měrné pečomal, by8
ottům a matfám, BojpoDářům, pánům a paním
jw<ým fit pomoci, potěřřeníi bobrěmu ušitín byl.

„Sonu ! fůg m jprameblnofit a to bázní;
jntž jrbce finé, zprato ceftu jmau, a Daufcy
m Boha“ (Sir. 2, 1,2, 6).„Boflatepmléce,azauctitvojt| přigbe
tobě Dobrá milojť. Wlábenče nlito fottva me jivčpotřebě.© Byl-liby8oivafráttázán,mghlamuobporměĎmá.| WemnohýchwměcehbuĎgafo
neměbaucia poflauep mlče, tafé i otažuge je.
U proftřep welifomocnýh nebně opotvážlimy, a
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fvež gflau flarci, ne mnoho mlum“ (Sir. 32,
9—14.).

g K ropeneů napomínen, af gfau ftřjalimi“(Tit. 2, 6.).

9 oblitba.

O Bane Sezu Krifle, příteli libffy, rač je,
profime, nad maličfými a mládeži můbec jmilo
tvati, a té milofit giím uběl, aby ten ftam buffe
a frbce, fterpž fe ti na ní Hjbil, foyž afi řefl,
nebubetesli gafo maličtj, nemegdete bo fraforfirvj
nebeffého, negen zadbomali, nybrž i zDofonalili,
a taf fe hobny učinili zajijbení tmy. Benž
aft jim a fralugeš 8 Bofem Oteem m gebnotěDumafimatého.© Amen.

Dnefiního bne fměti fe též fmateď: A8 Alexandrii fmatéhr
Setra, téhož měfta biffupa a ginoé mnohý mnčebujů. M Rifo.
mebti fmatého Marcela, Tněze, fterýž od Arianůrm 8 myfofé jřály
feršen bom, gafo mučebniř nmřel; m Yabut fmatého Bellína,
biffupa a mněebnifa; m Aufuflobuuu fmatého Amatora, bífupa:
u Sabriánů m Yteenu blahofiameného Stímefira, opata; m fragt
Remenfiém narození fmatého Bafola, myjnamače; m $Gabrianopoit
fwatého Stiltana, pauffemujfa ; m Armenít fivatého Iyfona, mnida,
a m. g. fmatyd
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24.

Siwot fmatého Barlaama a fwatébosoafata.
©Gbepomějí, mypramuge jmaty San Da

mašeenffy, tm ftaryh Děgináh inbiďyh, že
z paufitě Ahebaifřé něřteří paufteionjeí Do země
SinDů přifjli, a mnofo mýyznamvačůze tfjeď
třiD lidu Krijlu zjífalí, z nidí je něfteřj za
přifladem fry$ blahozměftů podobně Do paufitizabrali,mfaufromnoftiBohuflaužjee,© Bočet
gegib byl giž tať melify, že pozornoff fnjšat na
je obratili. Tu pomftal proti nim Wbener, ge=
Den mocný frál indiďo, fterýž ač bohat na pos
flaby byl a ffat fe mu zlatem a brafymi fa
meny těpotil, nic méně Dufjí na maubrojí velmí
$ubau měl. M ten fi wwelice žabal něgafého
náftupce; neboť byl bez bjtef. 3 myplnila fe
mu šádoff, a narozen mu jpn, fterémuž Rojafat
oěli. W ten byl melmi frájné tmáři a poftaon
nad miru ufiledtile, taf že Dalefo fjirofo pomějf
o něm ffla, že fe tv něho neprovájji Bůfj Anbů,
Oiénu mtělil: a geben z Hrmězbářůprorofomal
o něm u přitomuvfti melfčho množíttoj mubrců,
řía: „WMětfjibube fyn otce, a tijjefrát rvětfjím
frálotofthojmbube mlábnauti: ale trůn melebnoftijmépoftamitvginéčifji.“| KralWbenerpřed=
zmidal, že gedDnomé tojry, gafž pramil, jpna
gebo nafaží, protož, aby ho toho uotoal, bo
gebnoho z hrabů fivyw geg uzamřel. M zde
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nafromabil teffe, coby ubělalo žitvot přigemným,
polu ale tafe fázal, aby mffe fe obftranilo, co
by miláčťa geho 8e ftraftmi a 8 bjbami žimota
Tibfřého obeznámilo. A zde bozrámal Sofafat
m; mlábence. a flámal fe pořad fličněgfjim a
frájněgffím, a gefo ufflechtilá dufje mpivinula
fe mžbp mmfea tojce.. Byl tafé filny co lety, a
zběbly me mffj maubrofti Gramjnů a me mffi
umělofti erfjanů, a tubýž i přebmětempodimenj
učitelům i otcí mému.

A mffaťSojafatomi nelibilo je, je pořád za
mřen byl; i tázal je po příčině, a geben 34fo
mornífů darp porufenyý, pověděl mu: še je otec
bogj, aby fe gebem fřejfanů, gidbž melice nená:
mibj, a tmffeďy, fooš foho napadne, napořád
nimreuge, nenafazif. SSojafat je zamyjlil, zármi=
tef rozložil fe po troáři geho, a roznemohí fe.
Ropž geg otec namfirjmil, otázal fe, tfa: „roč
nejmím tmycházeti? a proč mám Dny žimota
m zármutfu a m hoři trámiti?“ Tu potmolil
mu frál, ač nerad, aby fe tafé mimo palác pro
dázeti fměl, příjně při tom Imfjem bMořanům
přifazuge, aby před zrafy geho, co nepbeblimění
ffelifau bídu libffau ufrymali, a co by mášná
myfflenj wmDufii geho tozbuditi mohlo, pečlimě
odftranili. $ mygel fi Sojafat 1mfočáru ga
mém, a melfé fomonftmo 8 ním, a před njm
hudebníci a ferci. W mfjaf tzdor mffj opate
nofti přifjli mu na oči, neb taf tomu Bůh
těl, Dmá zebráci, jeden malomocný a odruhy
flepy, oba m oděmu Úatručm melmi, a bjda
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faufalagimzvčf.| Rraleroič.otázalje,coto
za lidi, a gafau limuvíf promávěgi ? a gebnaotázťaftihalaDrithau:© „Obdfubto.podází?
Dlauhosli to trmá? giausli gefitě ginj tacf 2“
Dmořané báamali mu f otázfáam gebo maubré
fce odpovědi, ale nifoli pojtačítelné, a zármu
tef geho rozmnoštl fe, a on fe gefjtě tojce za
myflil, taf že wyfljžel cely bledp a >uraty.
Weblanfo na to uzřel ftarce měfem fefflého, an
umjra. Sofafatova Duffe zatemnila fe, neboť
uzřel fřebfofit žimmota, užřel nemoci a bljšicj jefTmrf,acopofmrtinaflane,neměběl.| Dějna
ftarojf položila fe mu na frbee, ale mffe tagil
před otcem.

B puftináí Senaarifod byl fněz geben
živo m uftamičném obcománj 8 Bofem. Duď
gebo byl melifo a jrdce geho bylo přibytefDudajivatého.| ©ménogehobyloBarlaam.
9 ten ividěl we jna fralemiče Sojafata a fn
rel můli Báně a přetolečen m oděn fupeďy,mpdalfenaceftu.| KDpžDoHradupřifjel,rici
přimo f zprámci Dimoru, a mece: „Služební
tvůg přináfjj 4 fragů Dvalefo$ ioelmi fiftvoftny
fámen, gafémuž podobny nifpe je nenalézá. A
ten má tu mlaftnojf, že flepymna buďfu vfo mau
Drofli oterojrá, že fii$ byfiřij, aby zivufy z giného
nvěta fInffeti mehly. a že dorobu vufje uzdra>
rouge, a Drotimné DuĎy nauze zapuzuge.“ „Gi
ainěe“ řefl zprámce Omoru, „fdybně neměl taf
poctitrau tmář, myjlilbný, že fe vojmimáš.“
„Bebno ale zapomenauti nejmím,“ přibal fupec,
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„gen neminné Duffea čiftéoči ola 8 to, aby tento
řečený fámen uzřely, faždý giný ob něho byofinul.“| „Donedtebyfámentenfralemičí,“
řefl zprátvce, „ten má nerminnau Dufjí a ofo
čifté > mé geft piš zafaleno, a duffe má gefl pos
fmrněna,“ a bomebl fupce fu fralemiči. Jo
fafatorvi bylo při té zprámě podimně ofolo
(rbce, tvelifá žádojí a melfá naDěge naplnily
gebo bdufji, i neměděl, co to geft, a předce je
mu zdálo, že ob toho ofamšifu mfje Blaho gebo
zámiji. 3 fázal fupci, aby fe pojadil a fdyž
fami byli, aby fámen ufázal. Yu porftato
Barlaam, řefl: „Dědici této řjfje! 3 gá mám
frále, a ten Dal mi ten fámen, řfa: Královi]
nebejfě geft podobio toziémači, fterpž fDWŽroz
jiwal, padla něftera zrna redlé cefly, a přile
těli ptáci nebefitj, i dzobali ge“ a t. D. (gafožčitígeftufm.Wat.m13.fapitole).© Ata
to mu vyfládal podobenfhimj a řefl: „SKnofoli
femeno to Dobrau půdu přigíma, ten. porofie
na fhinci Božjm, a na mori zázračného famene
ftane fe fám froětlem, a mnofy užítef myDá.
Jta úmyjlu tofje záleži, ten mt ufaj, af taf Daleféceftynepyfam.“— $ oDpormědělIofafat:
„iž oD. Dámna tpře to me mně co oheň, a
neuftrne=[t je nade mnau božftvj, a nemligesli
balzám wmdufji mau, ztrámen budu. Wine fe
zbá, že negfi obecný čloměf, nýbrž pojel Boha
naffeho, abyš uzdrammilorau Dufii mau.“ Jřa
to mece Barlaam: „řeb Damnýrmičajy pano=
mal frál mocný, Sebenfráte feděl pln flároy



SS. Barlaam a Sojafat. 11%

to zlatém moze fivém, a dimořané obfljčili geg.
Zu imyffočil náhle ze fedabla jmého a utrhl fe
přeb drvěma muší myzáblými, roztrhanými a
tváři černé, fteřjž geg botřali, a flanél fe gim.
Dimořané fipbělt je za to, a bratr geho dal mu
na frozuměnau, že zapomněl fmé tvelebnofti aDivořanůpohorfiil.| WBečernatoDalfrálpřeb
palácem bratromým una traubu fimrtoztvěfinau
traubiti, gafož obyčeg býmal, dyž něfbo f jmrti
objauzen byl,

Bratr frálům ulefnum fe, připramomal fe
f jmrti. 3 gitra druhého Die, ale poftamil fe
7 oděvu fmutecním 8 celau rodinau fivau před
trůn frálům a plafal. rál paf řefl: „Ne
jmyfiny, firafugeš-li fe tolif pofla fráloma, aě
neminen gfi, a ftegná frew m žiláďh tvyh fo=
luge, proč fe mrzjš, mámsli uctu f poflancům
Boha, změftugjejm aině, čloměťubřífjnému, jmrf
a bljzťé přifitj Páně mnohem Hlafitěgi než gafý
foli trauby zmouř£“ Baf bal frál čtyry bedny
bělati a Dmě z nid pobiti zlatem a zlatými
šámťy opatřiti Dvě ale polití jmolau a pros
mazy zamázati. Ra to pomolal f fobě wefffe=
ren Dvůr, táže fe: fteré z Dbeben afi mětfjí
bohbatfhrj dormagi? A mfjiďní obpoměběli gafogedněmiuúfty:žezlaté.© Králpofpnul,bedny
je oterořely, a enphle! zlatem pobité byly napl=
něny bnátp mrtivýĎ, a hnufný zápach mydázel
z ni$; Io druhých ale byl balzám, zlato a
prahé fameny, a Ijbezná vůně tvyfášela z ni.
An je tofficční dimili, řefl frál: „My zpozdil.
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totoťpofuugetervffepozemněgfffu.| Gátuffil
tm bjdnýh těch broau mužů, co mne potfali,

bufit frálomffau, frájy vlnau, a protož gfem ge
tojce ctil, než ty, fteřji frálowffým raudem Ne:frálomffanDufjifrygi.| Rralemičíučíňbo
bobněl“ Sofafat obpoměděl: „Ty bubjš řečmi
fivymi tve mně pobimenj! Koo gfi, blahoflawený
člověče? a fbo geft ten frál, fterýž ti podobenfirojoroziťivačípoměběl2“| Bariaamobpotvj=
Dage, řefl: „$rál ten geft frálem mfjeh frá[úm.| ODněhopodáziuejmrtedinojí.| Trůn
geho gcft nabe toffemi. $eff trůnu gebo peft

taf gafny, že nífbo Žim nebube, fo0ž naň pos
iřel[. Zo geft ten třifrát Swaty, Bůh nabe
tvffemi Doby, nepochopitelný, genž m. podobě
Iiogřé přijjel.“

SBarlaam pofračotval teĎ Dále. a wypra=
tvotval o fimoření ráge, o pábu prrnjů livj,owyfupiteliKriftuRanu.| Kopžfralemnětvyje
toto byl uflyffel, naplniía fe Dufje gebo jročtlem
a rozfojij, a on Sflaupna 8 trůnu, podl Baťs
Ianamomi m náruč a pláče, řefl: „Atemyljm-li

je, tedy geft to ten povinný fámen, fterni gen
buffe čifté a oči čifté zřjti moban; nebo mís!
timau řeč zmizely z Dufje mě noc a zármutef.
Gjau to ty mocnofti podivného fantene, či tvf
bud trůg o rrěceí gefité mwětjjh? U Dar
laam pofračotval, řfa: „Oobře gfi mi, o frale
ici, rozuměl, Tmrář Vojí, fteraž přeo fwětem

ufryta byla, zgemila je ej Rřejfanňivjgeft Dimottverný ten fámen; fizš Dále o moci
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gebo! Ra to myflábal fmátofi ff a fmátoff
pofánj, tvyflábal podflatu fráloroftoj nebeffeho,
mlutmil o tyjře, o fivatém obcomání, o z mrtmýctoftánífjauduaoměčnéodplatě.| Učenjmtjm
na nepmyš dogat, řefl Sofafat: „Muži fmaty,
co mi činiti, aby fpafjen byl?“ A Barlaam
odpotvěděl: „Číň pofánj, a ben je pofřtiti na

obpufitění břehů fvýd a přigmeš bar Duda
matého: a Du jimaty naučí tě lépe Boha ži
tvého znáti © gaf zpozbdilýgeft čloměf, fbyj
bágfám měřj, fdyž fe zpoléha na ničemnolf, a
život ob tebe zapuzuge!“ Laf a podobně roz
práměl Barlaam gefitě Děle a mnobým pěfným
podbobenfhojm frálomfřeho učebnjfa topučotval.
tonečně poměběl Bariaam fraletici gméno vé,
fterpž je nemálo pobimil tuhému žirmota způ
fobu gebo a ftatečnému zápajení 8 hřídem,„lefbepafbeřetenapaufitipotratu?“| tá
zal fe fralemic, Barlaam obdpoměbel: „Bylinfy
a otvoce gfau naje potratva, a dá-li nám něfbdy
něftery nábožný bratr lé, požítváme geg
8 toděčnojij £ Bohu. WRauno oměj a hrubé
jufno gjau oděm náš.“ „Kde paf gfi nedaloděmu| jiměho2“tázalfeSojafat.| Barlaam
rožepial jtwrýní oděmr, a ay tu flál m fjetímelmífprofhéfémanužzném.| SojafatBlebdčí
naň blauho mlěfy, a tu flitormalo fe mu geho
duboby, tať že mu 1 bratřjm geho mnoho frá=
jnoý ffatů pobámal, Wle Barlaam odporěděl,
řfa: „Meflufii fe tělo frájným ffatem zbobiti
geáto gfíme byli oděm nepofinfinofti odložili a
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Srifta oběli: a mímo to 1 plájítém nebeffého
poflibu přifiření gfíme.“

Nyní přigat Sofafat fřeft jimaty, a po
fříu moblili fe oba přátelé gefitě blauho, načež
Barlaam fe rozlaučím, bo jiwě paufiermny fe
odebral. Obdázege Dal fralemici, genž fi to
tvyžábal, pláfit jimůg a fijbil, že fe fivým čafem
gaje (patři,

Be fe Sofafat fu Rriflu obrátil, nezůfialo
frále Abenera tagno; geben z Divořanů mu to
bonefl. Jprámau tau zarmautil fe frál twelice,
a měl m úmyflu Barlaama mučením bonutiti,
aby fralemicí namrátil miru otců gebo. le
Bůh mzal Barlaama m obranu fipau, a umebl
geg na mjflo bezpečné. 3 potvolal frál nep
primé gafého8 mubree a po něm paf gafehos
fauzelnífa, a nutil ge, aby fpnomi galotmým
Domlauwáním a fauzly wjru fřejťanífauzhnufiafflarémjřezajeaegpřimebli.| Jeale
fivětlo mětfjí bylo než tma, flalo fe, že oba,
mubre t fauzelnjf, tWojruRriftotou přigali, Lo
teby an nezpomoblo, roymyflil frál ginau lčífu,tonižbyfbnafimebl,| Ufanomiltotiž,abyfo
geDiné fličné mlabice obfluhomaly a fivými tona>Darífpábupřimeftifefnažily.© WleBůhDběl
nad flužebujfem fiopm, a ufázal mu me fnád
na gebné firaně přerozfofjny rág, a na Drufé
Boraucj žalář; a blaš fe Dal flyffeti tviděnÍ mys
fládagiej MWten rozum: že rág čiflým určen
geft, horauej paf žalář nečiflým, fteřjž fe fmyfl
noftmi pofimrnili.
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A gafož n fráli moc fatanoma tolábla,
tať lefil fe to fpnu gebo bimotmorný fámenfřejfanftwjzářínepjajněgiij.© Konečněaleumblel
frál to zápaju če fpnem, a tviba, je geg ne

přemůže, rozbělil fe 8 nim v frálotvfitvj, aby
fe o laffu geho nepřipramil, Doge fe.

Král Jojafat roztpěil na tvěše fibelnihoměftafivéhofivatyfřj.© Sehofřejfanířáláfla
bobyla mu frbce mffech poddaný, a geho hor
Invofť zjfřala bujje gegih Bohu. KDyž Ubener
jivého žirvota Do jpta byl užil, a znamenal, že
jmrf fe 6ljij, a bofhomé že mu pomoci nemo“
bau, 8 jpnem <$ojafatem ale je rufa Boj] geft,

plal mu ilaftnoručně P nájl:bugjci rozum:
„Synu nebeš a lynu můg: Č:rné myfilenj ty
upugj to Dufii mě, a oDnjmagj mi moffeďuHalfšumota.© Saotetřeločijméauzřelgfem,še
roffeďfa fidma má f závadu je flouj. an zatjm
tobě giž tuto na zemi flunce měčné fláry tvy
Ďázi. Sá nahledl bo fniby fimiho žimota, a
nenalézgám r nj bocela nic, než pauhau poffe=
tilojťa bř; gá obmrátil trář fjmauode fčtla
praroby, a odfirěil giem oD jebe jpafenj, a učí=
nil pauhau žádoft boby jrými. Sonu! uorvey
otce fivého Oljsfého zaufalfhoj, mwytrhní mne
a brozné negiftoty žšimota i jmrti!l“ M milojf

Boží půjobila ffrze fyna na otce a ffrze toho,
fterýž f fpafenj nafjemu na vět přifjel, bylAbenerznova£nebizrozen.| Ubenerumřel
něfoltf rofů po fném pofřtění Wonáruči fpna
fivého, a Jofafat mlávi oD té boby m celé řiffi.

ŽimotySratyb. V 31



122 Giftopab.

Sbvž sofafat čtyřibret [et byl prožil, gd
ftefilo fe mu, a Dufle gebo roztaužila je po gis
ném frálotofiroj a Duc gebo hledal giny trůn
m gině zemi, Protož obetozal frálorefioj gi=tému| Baradtotmi,fřeffanutmelminábožnému,
a rozlaučie fe 8 lidem fivym, uffel tagně na
paufif. Bo mnohém dozenj vřifjel fonečně f paus
fteronjfotvi, a ten porěběl mu, fbe Barlaammanupaufteenuíma.| BarlaampřigalSofafata
tmelmi Iaffatvě, a učinil bo fpolecnjfem tvffeh
fvyd pobožnofti a jměbfem celého žitvota fmého.
Jtež neblatho na to umřel Barlaam; Sofafat
zatlačil mu oči a pohřbil ho treblé effyně nebo.
Ob té Doby byl Sojafat o famotě žito; tolifo
paufteronjř, Fterýž mu o Barlaamomi poměběl,
býmal něfby fivěbfem gebo pobožnoftj. Zofafa=
toma bufje pobraušila fe m Boha, a gebinémBobuutěffenínalézala.© VWůbaletařěofměbčil
mvé zalibení m obcománj geho tím, že mu
mnohé věci u miběnj ofázal. na niž fe frbce
gebo potěfiilo a Fnomé Horliwoftii tozebřálo. A

taf přežil gefitě třibcet et, rozgjmage n fřjš
„Báně a Boge rány duffe fivé. Konečné Fbyž

Dozrál pro nebefřé fralomflof, potvolal geg $o
fpobin. Nečený paufieonjť pobhomal geg, a při
nejl o tvffem, což o zejnulém měděl, Bara
tomi zprámu.
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Jo gm ánj.

Srmaty Sofafat byl nab míru rád, fdyž
mu WBarlaam Ditvotivorný fámen, to geft fbyž
mu twjtu fřeffanffau impflábal, a přigam geg,
nebal fe o něg nigafom způjobem olaupiti; a
ufiflománj mubrců a čáry Fauzelnjfů, a lahoběnj
$lipných běvčat bylo marné. Sofafat nepuftil
toje flčnot fmůg, raběgi by byl život najaDil,
než flenotu, tobo fe zbamil. Tentn flénot máme,
mogi milj, řažvý z náš, my geg zDěbili vo ros
bich, a giž oD maličfofii 8 njm fe těňiti a
raborvati můšeme. Sčež mvizme, tv gafeé m;zacnofti
geft u nád tento flčnot 2? Gime tvolní za něg
tvfje Dáti, což máme, a co fmym nazotmáme ?
©ime Hotomi, geg tofij filau brániti proti mffem
nepřátelům ? Gime odhodlání raděgi mufy ano
i fmrf nepfirafinčafií podflaupiti, než je o flenot
ten bát olaupiti? — Gledjme tafé čafto na
fráju froeho flenotu, jnažjme fe Jeffem. gebo
ofojtiti Dufji fivau a jrdce jiné, a napramugeme
tofje, což tam při fimětle toho Drahofamenu mi
Dime? uže mlumte! Wlůjete £ těmto otazfám

8 bobrým vědomým přijivěpčiti© U Bohužel!
flénot přebrahy, birpotivorný, naboženíhoj fře=ffanfié,nemáunašobyčegněžádné| twelifé
ceny; a mnohý z nás probal by gafo Sidá8
ejrfetm, miru, ano Bofa famého za malinfy
atíf, za fratinfau rozfoě, za gebinfé flabfé lorvo.
ebýmáme němi gafo pfi, fteřji fitěťatineuměgí,

fbyž něfbo proti nafij tojřemln, vš úftaroy
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gegi tupí, učení a obřady gegj glebčuge, aneb
4 toho fi pofjiměd bělá, což nám má byti tvele=
fat ? O bybom gen nefitěfali, ale my oby
čegně fe t ujmimáme přijtvěvčugjce, Fbyž ne
tečnojf aneb netměra, aneb zšidělá zifitnojí hanu
na ejrfem a míru fpba, ba mý i řeční t ffutfy
na gemo Dámáme, že fhobugeme fe 8 těmi, fteřji
je mflf rfrp a tofieho náboženíhoj toyzuli, a
gen na ofo fe £ něfteré cjrfivi znají. řteřjí gen
ge firabu, aby čajnau fifobu z toho neměli, ne
flecbetnoftj fe zDráugi, řteřjí ojobnojť Boba anefmrtelnojfduffeupjragj.| Jtegime-[i1©$aulo=
ftivj firačpytloré, foyž je fu flenotu, to gefi

£ náboženíhoj fivému nátí, to geft fomy a
fřutfy Dofazotvati máme, že negíme pofané, ani

Turci, ani Židé, nýbrž fatoličti fřeffané. U proč
to? Stifoli žebydbom fe tali o flenot jmůg,
abyĎom o něg nebyli olaupení, nýbrž že fe
o fimau ofobu bogijme. Bogjme je, aby náš
libě netupili, še flčnot fmůg při fobě nofjme,
totiž tojru ftvau toyanámáme; bogjme je, aby fe
nám nejmáli, fbyž fráju flenotu fimého fobě
oblibugeme, to geft fopž tm modlitbách a 1wroz
gimání fivatém trimáme ; bogjme fe aby na náš,
prftem neufazotvali, fož m ča8 ftrafij a frojalů
a $uboby a nemoci Dujje i těla Flenotem mým
fe $lubjme, to geft m jmaté mjře útědy frbee
a uzdravení dufje od bříidbů a zbohatěnj na
etnofti tmyhlebámáme, A gfauce my tacj $aus
[oftimoci, že fe pobledu a huby brdý nezna
bohů, pojmědbu a potupy bjdnýw zrádců, a



SS. Barlaam a Sofafat. 025

pohrdání a opotržení lafotnýdh Sibafjů Gogime,
to myjljte, zbalibychom za flenot fimůg, za míru
frero a žimot nafabili, zdalibychom zboží vé a
ftatfy obětomali, zbalibydbhom fe gen něčeho ob=
řefíi, co nám libé a milé? Měřjte tomu ? Sá
tomu neměřím. A proč, tášete fe, proč fi libé
za noněgíjích Dob taf málo flenotu mfrp Má
šegi? Proto, že fe na gebo fráfu nebjimagí, a
náfleboroně gefo nefmirné ceny neznagj; aneb
znagý-lt geg, še gim pohrbagj, a to, že gim
oňvěcuge celau vuffi, še odfrýmá mfjeďy záhyby
jebce, že ufazuge gim celau potmornvjí gegid,
A protož aby nemiběli, co a gatj gfau, aby fe
nemujeli rozváti fipy raboftj, aby nemujeli
uftaupiti ob ceft jmyh zly, proto Hágegj na
brahy fámen — na mjtu fmatau Bláto, aby
nejňvjtila gím bo Dufje, proto flenot ten zlehčugi
a tnižugí gebo cenu, a zlehčimije geg, zamorhugí
a objuzugj geg pryč ob tebe mezi jmett. X mfjaf
alato zůftane pořád zlatem i na jmetiffti, a drahyfámenzůflane© pořádDrahymfamenem,byf
i potimorná žába ged hvug naň mydrlila, a
naboženíhoj fatolifé zůflane Darem miloftí Boží,
byť $o i nepřigimali ti, fteřj Báblu a peflu
byli přepabli,

„Bobobno geft frálomitmj nebefřé čloměfu
fupci, hlebagjejmu dobry perel, a fdpž nalezl
gednu drafhau perlu, oDefjel, a prodal mfjeďfo
tož měl, a faupil gi“ (Wat, 13, 45, 46.).f

„Bez twjry nemožno geft Bohu (te Ijbit.
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Ytebo foo f Bohu přiftupuge, mujj tvěřití, že
gefi, a že těm, fteřjž ho bledagi, oDplatitelem
gefi“ (310. 11, 6.).

„Budeš-li royznámati újly jwými Pána
Sešifje, a m jrdci fivém měřiti, že ho Bůh
mafřifil z mrtvy, jpajen budeš. Srbeem fe
zagifté tvěřj f fprameblnofti, ale úfly je Děgě
topznání ř jpafenj“ (9tjm, 10, 9, 10.).

„zať Bůh miloval jmět, že fpna fmého
gednorozeného Dal, aby žádný, fbo tv něho
měří, nezahynul, ale měl žímot měčný“ (San.
3, 15.).

„Stteraf top můžete tvěřiti, genšto gebni
oD Druhyý málu přigimáte, a flámy, fterá geft
od jamého Boha nehlebate“ (San. 5, 44.).

Woblitba,

Rozptyl, o 'Bane, nebeffom jimětlem fvým
bobrotmolné tmy frbej nafiiý, af otetorau fe vět
bua nafjeho, a af poznáme láfhi tmau a Dar
tojry, nafloň tafe rvůli nafjt, af život fivůg
ojrau fivatau zpramugeme a taf fmiforanj
i zalíbení tivého aučaftní fe flaneme, fřrzeSSežifjeKriftaBánanafjeho.© Umen.

©Dnešfe taté fiměti fmátef: WBAntioýti fvatný mučebnítů
Bafilta Btffupa, Anzilia a Caturnina; m GSebaflč m Armenii
fvatýý mučebnířůSyrenarýa, Alácta, Pněsea febmi jen ; m Čaletii
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u řeťy Goa fmatýh mučebnjtů Fafunba a Primitima, fonů fmatéhoVareella,© mučebnjla;mAguileífmatéhoBaleriana,biffupa.
U Remijlum fmatého Maxima, Diffupa a myinamače; tv Hatjšt
fložení fmatého Sewerina, mniýa a pauftemnjfa, a m. g. ftvatýý.

20.

Zivot fmatého Štěpána mladfiibo.

Sratý Štěván, aby fe od fivatého Ště
pána, prronjho mučebnjfa, rožeznátval, nazivaný
mlabjfi, narodil fe rofu 714. wmGařifradě čiliKonflantinopoli.© Gefomelicenábojnírobičorvě,
royprofili fi na Bánu Bohu, že gim fe Drvěma
beerám tafé jyna Dal, gemuž Štěpán běli. Ště=

pánorvt roDiče, gfauce gnamenité bohatí, a gaf
řečeno tvelice uábožní, Dalí jpnu fwému mybor=
ného roy$ýomanj, rofjemožně f tomu Pledjce, aby
je netolifo me měvád jmětiřyh a m umění Dů=
fladně rozvělaí, nebrž aby fe zimlájitě me fimaté

miře a m Dofomyjinofit toycmičil a zdofonalil.
A Štěpán, nadán gla aDratvým míipem a Do
brau můli, wyntfl 1 to ton t ID onom fu pos

dírou, a zivlájjí nabožnofii pilen byl. Jteymi=
legffim čtením bymala mu pjjma fimatá, a po
pjimeďd ipify NivatéhoJana Jlatoufty. Zafomym
čtením utroroil je uad miru u mjře a rozňal
to Dufji neuhafitelnau tanfu po bohomyjlnofit,
taf že fivěta utifage, ač mlád jebe melice mrtril
a tofjeďy šábofli jmé m fázeň pogjmal a mořil.
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Střpánu bylo a 15 let, fovi robičomégebo
Gařihrab opuftilt, aby fe ubnuli nátijfům, gidiž
tenfráte cjjař Sem Sfaurffy tofjem mměrnýmfa.
toljfům činil, fteří obrazům jmatým leff a uctu
mzdámali. 3 bogiee fe, aby je gím miláčef ges
gub Dbuem jměta nenafazil, Dali geg obdáze=
gjee gebnomu maubrofij a fivatoftj na florvo
mozatému mníhu gmenem Jan, genž flájiter na
hoře fimatého Aureneia blji Ghalcedona na proti
Gařihrabu řjbil, na mydomanau. Z$an přijal
S:ěpána 8 obpřegnau Ilaffamofij, a giž po roce
mu porolil, aby flatoné fliby řeholní fložil.
Wilavičfy mnic přefonal etmoftmi jimými m fra=
tičťém čaje roffeďfp (polubratry, zroláfitě paf gim
tonborným byl přijfladem pofory, poflujinofli a[ajřp.© Onnepomnělnifoyutrpenéfřirovy,moblil
je za fmě ubljšitele, a upřímně gim flanjil.
Yráce tm fláfiteře nepjproftégiii byly mu nep
milegfij, čemuž na bůfaz budiž, že 8 neptnětiji
odotnofij a 8 neoblomnau trpělivofij bratřím
benně potřebnau tovdu přinajjel, a to z balfy
načíté a $ mjfta tvelmi těžce přiftupného.

Bo fmrti otte jimého ffel jivaty Štěpán
£ rozťfazu fivyb předftatenýh Do Gařihradu, aby
pozůftaloff oteotou ufpořádal, a o matfu a 0 jes
fry, freré fe mezi tim. pobobně Do Gařihradn
byly torátily, potřebné pořjzený učtníl. NHmida,
že myjl gegií fiwětu obemřelá geft a gebdinč
£ Bohu fe nefe, opatřil gim mjfta to flájfteříh,
na to prodal mjfeďfu vozujtalojí po otci, ztráené
penjze rozdal Óuvým, a zbamim fe taf ivfjejo,



Sw. čtěpán mlabffj. 729

co by myfl a frdce f jimětu pautalv, na Horu
fvau fe natorátil, fbe milený opat San neblauho
na to umřel.

Wnihome nepřijíli při iwolenj nomměhoopata
Do žádného rozpafu, nýbrž glauce přenvěběení,
je Štěpán vofle mlaftnofij opatu potřebný
do febe má, gednomyjině n deg za přebnoftu
mymolilt. Smaty Štěpán byl tenfráte aš 30
let ftár. Še fe m něm nezmolili, geft mffe nápostomnjžimobytjgehošgernýmpůfazem.| Jtebof
zaftámal pomínnofti jimé taf, že tiofjem ÚÓratřjm
jimým přiflaDem bobomyjlnofti byl, On ne
bledal jebe, nýbrž pauze oflamenj měna Božiho
a fpafenj bratrům Ivy$. Glamnj práce gebo
záležela ro modlení, m pofieď, m práci ruční a
giny$ pobožnofteů ; pletenjm fofjů a opijoivá>
nim fněh vydělávalfifi bleb fvůg; a potřebnofti
gebo taf byly firowničfe, je ze tvého mybdělfu

i ainpm upělomal. Rrájny přiflad mwatéhoopata
úojtil gajnym fmětlem valefo ffirofo, a mnozj
iwidauce zář taf Gehulibnd etnofij, opuftili bos
moto a foěf, a přicházeli, a gemu te teftám

pofonalofii a Ipájenj 1e wyučomati Dali. Afi
patnáct let zaftámal (matý Štěpán pormtnnofit
opata, tu fe mu ale zaftefilo, a jrbee geo tož
taužilo fe po živobytí gefitě tušíjjm a (dl
fromněgffim. $ [loži Důftognojf imau to ruce
Wtartna, geDnohoz nepbofonalegfiiů šafůto fivydĎ,
wyftaupil na temeno hory, a tam fi m gafaufi
hrobu podobnáau, oD pola uepřifrytau geffonfu,
w fteréž fota ležeti, neřfu ftáti mohl, za obydlj

+
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ipymolil.© Ověmgehobylotupauhéomějrauno,
a pod oběmem nofil na nahém těle železný ře=
těz, při tom je ujlamičně poftil a moblil a
o Bohu rozgjmal, gía m bjbné fimé dyžce
i parnu, © zimě t mffj plotě bez obrany mybán.
Rbyž fe bratři taf pře přjlié tuhěmu žimobyti
bůvili, řefl: „Ntemftesli, že cefta f nebejům auzťá
geft a brána tějná?“ W foyž Óyžfu gebo po=
něfuo přifrom brélt, pramil, řfa: „křeate mi
ajpoň, af potoiby nebe zřjti mohu, nebof Dosjabjmimefilftřeiu.“| Tafotwářečfenám
rozgmařilcům ztěží [jbitt bude. A mffaf pos
mněme, že to floma gfau Táně, a že Spafitel
naš Dj: „je trpi frálomfhoj nebejře nafili, a
že ti, fteřjš nájili čínj, udomagj ge“ (Mat.
11, 12.).

Toho čaju naftámalo fatoljfům notvé pros
timenfhoj, a to pro ctěnjvaty obrazů. Obrazo=
borný cjjař Ronftantin Kopronymuš, fpn můr,
imolal totiž DoGařihradu Štjfupy a Dubomnify
o niž tmědel, že obrazům nepřegí, a fázal
gim, aby etěnj obrazů a tffelifau mážnojí f nim
zatratili, a foyj mu po můli nčinili, namáhal
je moffj filau, aby uftanomenj jněmu, gaťf řjfal,
tyefiferé círfive tmyjade a ode mfjeď fe přigalo
a obrazy fmaté je bořily a ničily, Tě bob
přidázeli přemnozí mnifji z Bljzfa 1 z valefa
f jivatému Stěpánu, radjce je, čemu by učiti
a wěřiti a fterafby je m naftámagjejm proti=
menfimj $omati měli. SrmatyŠtěpán utmrbim
oi m pramé tojře, radil, aby, Dofamad by fe
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brogjeí bauře nerozplaffila, poflufini přifázaní
Báně: „Syž je mám buDau protimiti to měftě
tomto, utecte Do giného “ na paufift uftaupili.

WBibacjlař Ronftantin mážnojé a uttimojí, fte=
réž Štěpán imůbec požjmá, Órzo tomu porozuměl,
še by Indze žádaucjho cjle Dofjel, foyby muž tať
máženy f gebo firanč je přidal. Z pojlal f němu
pána gebnoho melmi rozácného8 Dary, aby geg
žádoftem cjjařomym naflonil. Stěpán obporměděl
pojlanet f námrhům gebo rvelemažně: „ifby
nepodepju Jiby jněm, frery fe proti Dědičnému
učenj círfme spifl; nifpy nebudu poflabati Hořfe
za flabfc, a tino za nvětlo. ©á gjem hoto
pro uctění obrazů umřji a fbybyb gen tolif
frme měf, co je Do brfli megbe, roylegí gi rád
za. pramau miru. DĎoneá Dary cjjaři, genž fe
neofipdá m čelo mrzfému facjříhoj fe poftamiti
zpátfem, oleg břiřinifa af nezmaftj blamy mé.“auto| odpomědjrozborlen,pojlalcjjař
ofamšitě baur mogáfů, aby jimatého mzali, Do
flafitera na patě bory ležiciho zamřeli, a taf
Dlauho © oftatními mniy fřežili, DOfavád bynorměrozfazygiénebdofiii.| Uctimojfopánomala
i ty furomé žoldnéře, fdpi melebného pauftemnýfa
r gejfyní uzčeli, an tuhau fázní cely toyjmáhlý
a 8hrbenp byl. 3 nerraufali je naň náfilně

jahnanti, nýbrž 8 neprmětfij fjetrnoflj na mjfto
oD cjjaře nrčené geg nejli.

Smatýy Štěpán jetrmal 8 oftatnjimí my
znaračí po fjeft Dnj, ničehož nepožimage, než
gen je moble a žalmy prozpěmuge, jebmého ale

KK
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dne bouejli geg zaje Do geffpně na zpět, protože

cjjař firoge je f wwypramě proti Bulharům,žolonéřezfláfiterx| obmolal.Toflalofe
rofu 707.

Jemohauce obrazoborci nájilím ftatnoff fiv1tehooblomiti,myflili,žegegpobffočj.© Sebnalo
je totiž, aby bo o Dobre gméno a o Dobrau pos
tvějf připramili, a tubyž geho rázné půjobenjnapriomětnéfřejíanyzlomili.| tomufonci
uplatili fřimé froědfy, aby jměbčili, že Štěpán
6 giflat tozáenau mDomau, giž f Dofonalofti
fřejfanjře mebl. m nepořádném obcomání geft
živ. Wa tu žalobu Dal cijař imDomu zatvolati,
a foyj te f Domnělé banebnofti přiznatí nechtěla,nfrutnězmrífatt.© Ale1tobylomarné,nebof
bohabogná todoma ftála pořad na ivém, že ne
winná a Štěpán že muž jmaty geft, fterémit
za fwě jpajenj co Děfomati má. Remofauce
tevy tafto ničehož zivjtěziti, Dali imdomi Do flá=
fitera, m. fterémž ubohá náflepfem utrpenýhmfmfrátfémčajeumřela.| RovijetatoIcft
nepodařila, ualjči gemu patf, Do niž že cti
hodného pauftetoffa neomolně boftlanau a zničj,
melice te těfjili. Čjfar zapomwěvělflafiterům no:
miců vřigjmati, na to přemínmil geDnoho4 D00
řanů jivyh, aby ffrauffenau fagicnoif [jče, Ště
pána o Přigetj Do fláfftera žádal, a potom, až
by je žábofti jimé ftal účaftnym, opět fe brooru
je narratil, a na opata a wejfferé mnichy ža=

fomal, že přjfazh ejfařífomi poýroagi- £o fln
forofhvj podařilo je, Stěpán nic zlého netujfe,
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bal fe ljčenau fagjenvfij offemetnífa ftěfti, a
oblefl geg m vDěm řeholní.

WMrafy pobrvobnjf tento prdí hneb na to
3 Fláfitern a poftatvil fe m oběma řeholním
před ejjaře. Ten uvedl vfjemetnjfa taf. gaf
byl, bo Dřimadla a přebftamito geg siDu, mebdl ff
stjinojf na mni$y a zmlářitě na Stěpána, že
nepojinffeu geft břjfazu gebo, ano me vé brzofti
že giž 1 Dmořany f tobě láfá a 'vadj. Wa to
strhl z ofjemetného Dimořana oděm, torbl geg
mezt lid, ftery geg Dofilapal a na faujffy roz
trbaf, paf Dal tvyioleceneho Drmořana po celém
těle mýti, aby pry „mnifjjfa uečiftota z něho
tefHla,“ a fonečně, fdvž banebnolf tu Dohrál, po=
flal žoldnéře na horu fareho Murencia, aby
mnidy zahnali, flajiter a foftel zapálili, a Ště
pána gali. © bděmau ufrutnoti byl rozfaz
i bnebD myfondu, načež Stěpáua Do gebnofo
flafitera 6lji Gařihradu, tmelmi nelidify 8 nimnafládagiee,odmlefli.© BoněfternDne$přijílo
£ rozfazu cpiařomu pět biffunů a něfvitf cjiař=
jfph auřadnífů Do flářirera, tvejměš obrazoborci,abyStěpanamyjledli.| Srépánbyltmřetězed
přiveden, ale tmáť gebo byla toetelá, myjl ne
slomena, 5 nedal je nifteraf, af 8 ujm febe
hůře naffadali, me jmé tiře zmiflati, anobrž
Dofazomal, je jněm, fterchož te ti Dludaři Doro
[arvali, žádné vlatnoftí nemá, aniž mjti může,

protože bez mědomiŘimfřé folice byl tmolán, a
OD nj Ppotrorzen není, a jc mímo to učení,
fterčž fe na řečeném jněmu ufanomilo, zcela
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naproti geft tofjem přebefilymfněmům cjrferonjm.
JA bomlumim, řefí: „©Gefl, to, co giem tuto
mlutvil pratoda?“ A fbyž nifdDo neobpotvjbal,
pozivedna oct a ruce f nebi a zhlubofa fi
wzdeýna, pofračomal dále, řfa: „Do je Kriftu
m obraze geho neflanj. proflet budiž, a tém
připočtěu, fteřjš Druhbby molali: Ufřižug bo,
ufřižug !“

o těch mrátili je poflome celj pomámení
f ejjaři, a neppřebněgíji 4 úřadujfů, otázán gfa,copořibili,oDporvěděl:© „A5ane,mygjmepřemošení.| UčenítobomůžegeftDůfladné,geho
flotwo mocné, geho ctnojť myborná, gefho myfl
neobrožená; on zbrdá fažbau hrozbau a nezná
bázně fmrti.“ — Gyhle, gafo ffála flogj ten
we toffelifé bauři, gehož naběge a Důměra na
Bobu fe zafládá, gehož maudrojt m Bohu fpo

čjimá, gebož jila ob Boha voprofjena geft, ano
t protionjei nemohau mu učty odepřjh. —

Nozmrzeny ejjař moporměvěl nynj Štěpána
na oftroto Brofonejuš m $Gelleipontč. ta oftrorvě
tomto byl imaty žito melmi přjfře: přibytfem
byla mu gefípně. fořinfy byly mu za pofrm,
moda za nápog. Rozplafienj učebnic fefili fe
tu zafje ofolo milomaného míftra, a gafo prvé
na hoře fmatého Murencia fagici jimor tedli,8DyĎtiimauvDufijnaučenígeho© přigimagjce.
WMnozi zdzrafomé a přebzročděnj budaucih wwěcj
Dobámaly řečem gebo tvaby a pottorzommalo učenj
gebo. Oftroto Brofonejus ftal fe gafo melfom
foftelem, 4 fteréhož je učenj: „je obrazy jimaté
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ctčěny býti magj,“ ivžby Dál a DIle rozfjiřomalo
a utmrzomalo. Lo fbyž; obrazoborcům fe Dos
neflo, tozaitřili fe na nepmýš a cjjař ofamšitě
poručil, aby geg Imjijce na rufau a na nofjau
bo Gařihradu přimebdli. Ro něfolifa bneý bal
fi geg zatvolati a potupiro ho we němu jmé,
otázal fe fonečně: „Gož my Rrita fflapeme no
hama, fbyž obraz gebo nohama [ilapeme? roč
náš máš za faciře?“ Stěpán bomozomal Dů=
Flabně a rázně, še oĎrazy jmatýd ctjti je magj
a na to myňam penjz, na němž byl obraž Cj
faře a ofázam mu geg, otázal je: „Bane, čj
geft to obraz a nápiš?“ Tau otázfan poněfub
zatašen, odpoměděl cjfař urputně: „Čj giného
než ejjaře2“ „Kopby něfbo, „pofračomal maudry
opat, „fdyby něfbo ten obraz © pofrbanjm na
zemi torhl a nohama geg filapal, byl=liby bro
to treftán 2“ „Tafomy byl by hoden neptěšffihr
treftu,“ pramili ofoloftogjcj,„protože je melezrádybočinil!“© TupomzdeĎÍfimužBoizhlubofa
a mece: „© politomání hodna zaflepenojt !“
Zreftu hoden, bdjte, geft ten, fDo obraz fnjšete,
člorěťa jmrtelného, zneucti, a ten neměl by treft
zajlaužití, fbo obrazy Syna Dožiho, a geho
maté Watfy nohama jjlape? Služebníci ejjařomi
dtěli fimatého ofamžitě Do moře tmhobiti, ale
cjjař přemabage hučm jmůg, že taf mafamě pře
fonán byl, fázal, aby fimatému na hrdlo promaz
dali, a jpautamjje mu ruce, Do žaláře deg
uorhli, aby nad ním, gafožto nab melezrábcem
faubiti Dal.
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Smatý opat Štěpán (hlebal fe to šalářt
8 342 mnicdby, fteřjš pobobně pro ftatečné my
zuáwání a bágení pramby rozličné nátijly a
muťfybyli (náffeli. Svatý Stěpán blahoflamil
ge proto a přebpolojbal, že mu toto mjfto po
flebním přibytfem, a fmrf gebo že Dljzfá gefi.
Ja tmáři gebo getila fe neljčená radoff, že
pro pratmbu trpj, z úft geho nemyazelo nic
než moblitbp, $malozpětmy a floma poučlimá a
potěffitelná; a šimot gebo byl © me mězenj
uftamičná trýzeň a mořenj těla. To tvfie pů
fobilo na mniýy 8 ním utmězněnémelmi bla=
hoftně, taf že fe F mětfýj nefitě horlimofti a
ftatečnofit rozniceny ejtili. A mfjaf z přjfladu
a 4 vyučování mwelebného opata netěžíli pauge
umězněnj řeholníci, npbrž i přemnozj libé ftarou
fvětfřého boýazeli bo žaláře, aby flatečného mu
čebnjífa pratoby tmibělt a fivýjeli, a mibauce a
office geg, tve jimatě mjře bůflabněgí fe tvzbě=
[alt a utmrbili.

Gijaře nezůftalo tagno, že je mézení Stř
pánem ftalo přermýbornau fifolau pramé mfry
i mffelifé etnofti, a protož £ nomému bněmu fe
rozprhlim, telel, aby GStěpána, nepobá-li fe
můli gebo, mrffali, až by umřel. Když mftau
pili Hfuhomé fpramedlnofii DO wézenj, aby nes
Tibféppřifaz myplnili, pli tafomau uctimofi
gati, že fe fimatému opatomi f nofhauin rorbli,
o pojehnání ho profili, a zceln napratvení Domůfemrátili.| Ujinfjamtoejjař,běhalgafobeze
(myflu po paláci, na zrábu fi nařjťage, a tvos
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lage: „o paf giž nenj nifoo, fteryž by 8e mnaubržel,amnetohomnidazbamilt“| Botěď
florme$ zivedl fe geben z pánů, a febratw něs
folif libometnjfů, ivolný$h fu fažbé Banebnofti,
torazil 8 rotatu jimau bo mězenj a nájilím fiva
tého mymlefi; na to mu přivázal Pprotnazth
f nofaum a wláčel geg ulicemi, a mffeligafaubanebnoff8nímpromozomal,| KbyžjeDoftali
fu foftelu fimatého Theodora, Pozmepí fe jmaty
trodu rufama fivýma, a naznamení ucty f iva
tému mučebnífu Hlavu nafionil. To WiDa ge
den z ufrutnjfů, bal fe m fřif: „$le, ble, tento
ničemníf chce byti mučebnifem'“ a udopio háf,
taf náfilně geg tv lamu ubeřil, že lebfa jevoztřiřítila,© Krmežjznímá[uzanemělamffafbofti
na jmrti Štěpánomě, něbrž i na mrttmole gebo
mnohé hanebnofti je bopuftila, a pofléz geg hos
bili bo gámy, bo fteréž fe těla zločinců Bdzi
mala. UÚtrpenj fivatého Štěpána padá na Den
28, lftopabu rofu 767. aneb 768.

R ozgimání.

© my bymáme, mogi milj Bohužel, přečaftoKonftantiny| Kopronpmyp,togeti my
pratodbu známe a mjme, ale gafo obrazoborci
Ďobjme raběgi po ceftáí zlo a nepramý, a
flory i ffutfp obpjráme prambě. WBime, že geft
gen gěden pravý a žjimy Bůh, gemuž fe fažbé
foleno flaněti má na nebi, na zemí i pob zemi,
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ale my fi nabělali gefitě ginyh bůzfů, ono ma=
monu, ono břido, ono čeft. ono rozum a t. D.

fašby podlé Óuti a vůle jivé. Wy mfme, že
Bůh geft toffevěbaucí, fmatý a fpratenlitvý,
fteryž i neptagněgífi myfflénfy nafje zná, a gen
bobré miluge a odměňuge, zlého paf nenámibj
a trefce, mý ale je $omáme, gafoby Bůh bludy,
flepy, němý i malomocný byl, fteryž nám oDd=
pormébný geft, ale ne my gemu. Wy tojme, že
buffe IiDffa geft nefmrtelná, a že po jinrti na=
ffane fauD a po faubu bud měčná blaženojf
aneb tvěčné zatracení, ale mp gfme žitví, gafoby
vufje nafje bufij byla něfterého bomávřa, fteréž
netvj, co gefi, a proč tu geft, a gafoby jhnila
a zprádniměla, gafo fe tělo m prac a m popel
obraci. Wy ivime a tvyznámáme, že cjrfem fa=
tolifá pratvá geft a neomylná, že učení gegi
taf, gaf ge byl jam Krifluš Sežiě a apofftolé
gebo Hlájali, beze změny malem viva tijjce let
trmá, že rijjce tijíců libi toffeho ftáři, rodu a
a ftatou za ně freiv fjivau toplili, a nejčjjinj
záztafomé prambu geho zttvrzugi, a my polda=
žugeme fivaté cjrfme za libffy úftar, gegi učení
za zpozbilojt, gegi jivátofší za zbytečnojf, ano
my fe matce cirfivi rauháme, učenj gegj tupime,
obřady zlehčugeme, přifázaní činíme jměfiné,
Myfljte, že mlutmjm nepramdi? Nf, geft to
jmutná, ale žitvotná pratoda, a pooblednetesli fe
trodu pozorněgi můfol febe, (hledáte. Bohužel!
že ne pauze tv mějieý$, nybri tafé i we wefni>
ej Kopronymomé gjau, fieřjž ač fe f maté
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pramdě to geft £ cjrfivi fatolicfé znagj, pratodbu
fmatau přebce ani úfty ani ffurfy neropznámagí,
aní podlé nf žírot negfau, ano fteřjž i ty pros

nájlebugí, neb ajpoň Dogifta slebčugí, Čtečji gim
porojdagí pramdu, aneb bo pratodě živi gfau, pafo

byl chař Sonftantin Kopronpmuá fwatého Ště.
pána až F fmrti pronáfledomal, proto že mu
maťarmě Dofázal, že obrazy Báně a fivatyh geho
etěny a u wážnofti homány byti magií.

„Slyfite bla8š můg, a čiňte toffeďo, bj
Šofpobin, což přiťazugi tvám, a Úubete mně
za [iD, a gá budu vám za Boba“ (Serem.
11, 4.).

„Stažby, fbo tlv flowmamá, a nečiní giý,
poboben bude muži Gláznu, fterož uftamil bům
imůg na přflu. 3 fpadl přímal, a přifjly řefy,
a máli mwětromé, a obořili fe na ten Dům,
i padl, a pád geho byl melfý“ (Wat. 7,
26, 27.).„Bůhobplatjgebnomufaždému| podlé
futfů geho, těm, fteřjš gfau márlimi, a fteřjž
nepotvolugí pratodě, ale tvěřj nepratvofii, bně
wem a nemilofij. Saužení a auzťojt přigbe
na fažbau bufji čloměťa činjejho zlé“ (Nim. 2,
6, 8, 9.).

Wovlitba.

O Bane Sezu Krifte, ty fivětlo dufjj nas
rich, ty pratobo tvěčná, genž fažběho čloměfa
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ojměrugeš, fternž na jiwět přidázi, zapuĎ tem
nofti, fteréž fe nab Dufjemi naffimi toznáffegj,
abychom tě me fiětle tímém mohli bofonale
poznatt, a tebe poznatmfje, nade mffeďfo milos
mali. Webof, fbož tebe zná, miluge tebe, za
pomjuá febe, miluge tebe toje než febe, a opuftě
febe, přidázi f tobě, aby je m tebě rabotmaí.
2% pofub gime tebe bobře neznali, nebof fby
bybom tebe byli znali, Oylibyhom tebe tafé
milomali a fivatá přiťázaní tvá a učenj tvé
fHimatojiatě zafGomámali. rofož přigdi (ivětlo
nebefřé, a ofiměf náš; přigdi pratvda nebefřá, a
nauč náš; přigbí ohni nebefip, a zapal m frbci
naffich oheň láffy nehajnaucj. Amen.

Sta bnefini ben paba taťé fmátel: © Řimě fmatého Ruffa,
fteribož Se off] čelebí cjfař Dicfiecian mučebnjíem Sriftormýn uči

nif. B Sorintu narození fwatého Sofienefa, učebníťa fmatého

Dama,apofitola.© BAfricefmatvůmučenjtůPapinianaaDan
fueta, biffuní m imě fimatéhoRebořeIII. vapele, Čterýl fmatofišimota a aáflubamiflamný bo nebe fe obebral; a m. g. fmatýd.

29.

ZJítvot fiwatebo Saturnina, biffupa
a mučebdnifa.

Smaty Šaturnín byl mýborný fněz Rimnffy.
Rapež jimaty Gabian myfimětil geg na Piffupfhvj
a poflal oťfolo rofu 245. 8 mnofpmi ginými
Plahorěfty bo země$rancauzfřé, aby tam, fbežgefftě
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tma, lež a bezbožnojf panomala, rozitoěromal
fmětlo pratmdy a bohomyfinofti, a tam, fbež ná
málem bauřj Gylo fimětlo tojry uhaflo, aby ge
opět ožimil a rozháral, Srmatý Saturnin flá
fal, famfoli přifjel, fivaté evangelium 8 pože=
bnaným užitfem, aby fe fonečně ofolo rofu 250.
to bohatém a libnatém měftěLolofe (nynj Tou
[ofe) naroždy ufabil. Miečené měfto bylo ten
fráte gefitě zuplna hrubému moblářihvj obdáno,
a mělo melmi náflabný $rám — fapitolium na
ztwaný, ftery byl celému můfvlj fiřebijitěmrvefiferémobloflužby.© GhrámtenoblíbilifiDudotméne
čiftj a bámmagijcena otázfy mýpoměbí, proflarvilt
i měfto. W měftě tomto ufabil fe teby jimatý
Saturnin, a tm frátfém čafe poteftala folem
něho ofata fřejfanířá, nebof geho flotmo půfo
bilo mveně na jrtce pofludačů, flonům bobá=
mal neubonný žimot mwáby,a zázraforé množí,
byli očitým Důfazem, že floro od něho zivěfto
wané geft flomo VBožj.

Aepatrná faplicfa bljž fapitolium flaužila
měrnému ftadečfu, foyfoli je f Nujbam Bojím
ibázeli. Srvatému 6 ffupo ri bylo, fopfoli z bytu
iného bo fapličťy tel, ofolo fapitolium afti;
a enhle Báblomé, fteřiž na fap:tolium fivůg
fflan byli rozbili, li zaflepeny Išernt a podmwoDemflamagjce,nejnefli| přitomujfflužebujfaBoba
živého; mppoměci ge ih umifit a židné mo
blitby, a žádné fi by a jácné oběti mooloflu=
žebného fněifhva nebyly mje 8 tv, aby ončmělé
mobly f imlurmenj přiv-Dly, modly usodpolvÍ=
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baly, aniž gafé znamení žiwota bármaly. Bosfanéfe| mvelicebivili| náhlému| oněměnj
bobů fwpW, a firah na ně pabl. © mlumili
a pátrali mnofo po příčině, až fe fonečně ufta
notili, že nifdo ginp nefitěftí toho přjéinau nenj,
leč fřejtané, a amláfit biffup gegidh Saturntu,
a že magjsli bohomé gafo prmé topbotěbi Dá=
matt, že Saturnín gim za oběť pabnauti mujj.
„Ad paf marní gfau mfjiďní libé. m nidžšto
není gnámofti Boha, a fteřjž z tě) měcj bobroch,

ftercý fe mibj, nepoznávoagj toho, genž geft, aniž
ffutfů gebo pozorugjce, myrozumimagice, fooby
byl gegid umělým učinitelem“ (fn. maubr.
13, 1.).

Stvyš fe gedenfráte pohané zaje na fapi
tolium radili o jmiřenj uražených bohů fmyd,
přiroeden byl welifánířy byf, aby byl obětotmán,
a náramný Dam libfhva feffel fe. *Brámě tofo

ořamženj (el froaty Gaturnín 8 gebním fnězem
a 8 Dměma gáhny ofolo. Tu fe bal bo fřifu
muž geben ze záflupu, fterýš Biffupa poznal,
řfa: „WBigte, tu geft ten nepějtel nafjeho ná

boženíčrj, ten Hlatonj rozjemač té nomě tojry.
fterýž zrufjení dýrámu fáže, boby nafje Bábiy
nazpimá a ge zatracuge, a fterýž hlaroní geň
příčinau, je ob nd dábnýd mýpoměbí toje neboftámáme.© Bončimabž©namífeivtafpřj=
hodny ča8 potfámá, pomftčme na něm fanbu
fmau a hanbu bohů jmyýW; buď ge mufi obětiuěgafau© fmfřiti,anebjmrtjfioauaglůpo
těffiti.“



Sm. Saturnin. 743

Ro tě flotved umrbli fe mzteflenci zá=
flupně na fimatého a teleřli geg — průmoDěj
gebo tffiďní fe rozběhit — bo rámu, abymoblámobětomal.© PetongmBlafemobpotměběl
vaty biffup: „G4 znám gebiného pratvého
Boha, a tomu přineju oběf dwály. G4 jm,
že bohotvé wafji dábly gfau, fterydž my ctjte
mjee zhaubau vufij fivy, nej obětmi ztojřat.
A gať fonečně můžete žábati, aby tě fe bál,
fteřj fe prý, gaf fami porvjdáte, mne bogj?“

Jmužilá a rázná flowmabiffupoma rozpálila
bněm mobloflužebnítů m nepljtěgfij zůřihoojf, a
hned taťé uzatřeli. že ttorbofjigneho biffupa
frze byfa ze fivěta zpromodj. (Gož ufnefjeno,

bylo i $neD myfonáno. Přimázali totiž nohy
geho na fonec promazu, ofolo bofů byťa Upnitt=
tého a před hřbet mmijiciho, a Bnali byfa, oftromi
oftny geg Dráždjce, 8 fapitolium po f$hode© bolů
na rominu, Šiž na prmníd fiupnjď voztřifittla
fe fimatému Blava, taf že mozef tytefl a celé
tělo na tmfjeď aubded fe zhraumalo. Byf mláčel
šohatvené tělo gefité Dlauhbo vo rotoině, Dofabž
fe protmaz neztrhbal. Drmě fřeffanffé ženy, ma
gjej trojce ftatečnofti, protože měly € tvětffí tojru,
než mužomé, febrali pozůjtatfy fmatého těla a
toložtly ge Do Dřeméne vafime, a podhomaly ge
m Hlubofau gámu, aby gib pohané zneuctitinemobli.© Geboumučenípada,gafpobobno,na
rof 250.

a začátfu čtívrtého ftoletj rovftaměl nab
robem gebo bijfu p $ilariuě fapli. Ja příčinau
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Bohu život fivůg položiti, aneb těžfého cod a
melfého prorvefti, ale gen až fe přjležítojí ubdá,
mflaf gá Drfáži, že Boha (mého nade ifjeďo
milugu a je žábná oběf mi pro Boha mého
těžťá nebude a nenj, Mlogi milj, tato a faždapobobnařečgeftřečzpozdiláanepramá.© OD
jibů a oD Dobré můle zbohatnauti, není wěc
těžfá, iborvati a bobrau wwůli mjti neftogj
pražádnau práci, aniž f tomu gatehoš umenj
potřebj; ole geft utázfa, zdali fDo oD flibů a
oD pauĎé bobré můle ffutečně zbobhatl? A po
Dobně není gefitě na ctnoff bobat, fbo ctnofinom
byti flibuge, aneb Dbobrau můli £ ctnofi getvj.
Ašroé tedy čefáš čafu bubaucihv? Gyhle, tuto
geft tmá potinnojf, ufaž mnobo-li umjš, a
mnobo-li fily maš f těžfým twěcem, gidž tobě
žávaš. Jfaufjeh nepprmé m menfijů mwěce,
mnohosli bofážeš na mětjjjh. řenvz nepprmé
výeň dlipnofii, a utměřjm, že wybržjš chen,
gimž pálen byti žáváš; mwyfoney(profté pormin=
nofti vého pomolánj, a mvěřjm, je refotofře
Futfo mučebnífů, uda-li fe Doba, myfonáš. „Ay,
nonj geft ča8 přizemný, ay, npnj Den fpajenj!“
poční gen hneb a pracug wwěrněv Djíc jmého
Ipafenf m tom flarmu, Do fterébož tě Bůb pos
flamil; bude-li Djío tmé volonalé, nebudešlt
Dobrým ffutfem, fterýž DNeš gefitě učiniti mužeé,
na zjtra ovflábati, giem gift že m trátfém čaje
melfyb zájluh fi bobudeš, a frálotvfřau ceftaufřjženepůgdeépauze,npbržpoletjš.| Belej
Hutforvé, taf čjfage bobatyrjiti, po nifž tuužíš,
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gjau tvelmí rjbej, a (nab je tí £ nim ani pří=
ležitoff neubá, a taf čefage přiležitoji £ welfym
toěcem, příležitofti £ malým zanedbáš, a tafztvatěgebnu,Druhénebofáhneš.© *Brotožopa
fugi: buĎ tvěren pominnoftent poroolánj jrveho ;
čin, čehož flalw trmůg oD tebe požabuge, Bůh

boorau můlt tau odměn), buDeš-li m mále
ivěrný ; gemu fe ljbj mjce venjz $ude 1mbomw
8 Dobrau můlj, nej ttjce 8 pydem a marnofij.

„Dflecďo, cožťoličínite to florou neb m ffutfu,wfjecčointeMoegiménuBanSežifie| ritu“
(Kolo8. 3, 11.).

„Wálo za muohbo lib fe tobě“ (Sir,
29, 30.).

„D0 1 nepmenfijm geft věrný, i me měts
fm měrný geft; a foo m wmále geft nes
pramy, i ie mětíjím nepramy geft“ (Luf.
16, 10.).

„Stteřjš oftřihati bubau fpra.nedlimyh tměej
fprateplime, ojprameDlnéní buoa1“ (fn. utauDr.
6, 11.).

Woblttba.

tau mute gebnati ble můle time, o Rane
neboť ty gi Bůh můg. Dep mí číftiu myjl a

rožumm, abyů Hlubofojť trmého flitormanj poznal,
a učiň, abych tě milomal taťf, gafi tomu dfceš.

32*
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Dofoney, což afi tme mně počal, a uběl mi,
vě profiti miloftitoftj fivau mne zůmveš, a mně
projpěfino geft, a neoopaujítča, abych giného co8
Hleběl a dhtěl, než čebvž ty fam obe mne poža>
bugeš, fterp afi cefta a šítoot a pramda, a fteTýžpanugešnatěfyměfům.© Wmen.

©Dne8fetaťéfmětifoáteť:| UtrpenífmatýhParamonaa
tomaryfů gebo, mučť.; m Ancjře fmatého šílemona, mučeb. ; me
Meruli8 fmatýh mučebnítů Blažege a ©Oermetria; m Zubdertu fm.
3Kuminaty panny; fmatého Aabbvba, biffupa Utrehtftého; fivatého
Stýfrieba, bifupa SRarpentraffého,a n. g. fmatvý.

30.

2 itvot fwatého Ondřege, apofitola.

Stmaty Onbřeg apofitol podazel z Beth
faiby m Galilei, a byl mlafinj bratr fmatého
Petra a učebnjí fimatého Sana fřtitele. On
byl z apofitolů nepprmněgíjí, fternž Krifta SežijezaWyfupiteleaSnpafitelepoznal,| Jčebof
(byž gebenfráte gefitě 8 gedujm učebnífem u fima
tého Sana ftal, a Rriftu8 Bán ofolo ffel, uči
ml ge San na něho pozorný, řfa: „Gyble be
ránef Boij |“ Sotma že floiva ta Onbřeg ufly:
fjel, opuftil 8 totvaryffem vým Sana a fiel za
<šejjífem, frerpž ida, že za ním gdau, obrátim
je. dj gim: „Čo blebáte 2" Kteřjšto řefli gemu:
„Rabbi, (genž fe myflábá miftte) fbe bydljš ?“
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I řefl gim Rriftuš: „Pogbte a mizte.“ I fjli
8 njm a miběli, fbe byblil a zůflali u něho
ten Den.

Druhého Dne na to, fbyž fe Onbřeg
8 bratrem Šimonem feffel, mypramomal mu
8 melifau raboftj, řťfa gemu: „Stalezli gfme
Mesfiáfje, genž fe topřláDa Kriftuš,“ i přitvedli
bo £ Sežjífotvi. OD té boby Dofázeli oba Dra
tři, Simon a OnDřeg čaftěgí f ZSežifjoi, byli
věvfy prroního zázrafu, aeg učíníl o fiwatbě
mo Káni Šalilegffé, a promázeli geg na pauti
£ melifonoci Do Serutalema. URezi tjm ale

prorogotali imau rybářířau žimnojí bez přeftání
až Do těď Dob, co na moři Šalilegfřém fivé
jitě tophonili, a Kriftuš £ nim řefl: „BogĎte
za mnau, a učinjm tvád rybáře liDj.“ Ob te
Dob zůflali uftamičně u Srifla Ssežjíje, byli za
apofitoly přigati, a ftaly fe fimědfy geho zd
zrafů, gebo utrpenj a ujmrcení, geho z mrtvý
toftanj i na nebe tftaupeni. 3 něfterpé mjft
pjiem —matyb (San 6, 8 a 12, 22.) wy
pojtá, že jwaty Ondřeg zmláfitní bůměry Báně
požjival,

Přigam 8 oftatními apofitoly o letnícih
Duda (imatého, a mnoho firaft a protimenfhvj
oD zaryto Jidům utrpěto, topdal fe bo vDalefýd
fragů, pohanům učenj |pajonojné zivějiomat, a
gb z temnofti a ze ftjnu jmrti f ožitougjeímujměétlu*přivefjt.© Brarvjje,žemSfythii(t.g.
o gižním Rujfu), m Rolebidě,m Řeďu a gis
nod gejitě zemjeh fivaté etmangelium změftotnal.
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NRufotné zagifté mopramugi, že f ním zatojtal a
fraginám, na auftj Dněpru a Dále ležicjm, fivětlorojryKviftonyroajivitil.| Ronečněboftalfezafe
Do země Reďé a m měftě 'Batra8, gafž ftaré
zvrármy zivěftugi, fmrtj mučebniďau žirovt Dos
fonal. Wypramuge fe paf o tom, gafž ná
fleduge:

ABlábař frginy Wehayjté, fbež Batraš
měfto leželo, Gýea8, Wwiba, še tojra Rriftorna
ftále je rozffiťuge a utrorzuge, gal je fřeffanům
je protimitt, a gafá gen mohl giý utlačomati a
bubiri. Gož fmatý apofitol těžce neja, ugal fe
ojaby a předflaupim před tmlábaře, ráznými floroy
mu potvinnofti rozfjafného faubce na «nyjlffabl,
a fpolu geg tmrapiral. aby fe mobel obřefna,
geDiného a praměho Boha, genž jaubce geft
offeho libu, uznal. Jaražen otázal je Sgeaě:
„fi ty ten Onbřeg, fterýž dramy bobů naffid
rufij, a libi přemlammáa, abp onu potvěrečnatt
miru přigali, fterauž ejjařomé tvyhubiti přifázali?“© Ondřegobpoměběl:„Gifařormetopdali
taforvé přifazy proto, že prambu nepoznámagí,
že neznagi učení Syna Božjho, fterýk f jpafení
člorměčeníhma na jivět přifjel, že neměbj, že moblb
gegich negiau bohomé, nýbri zfázonojní Bablomé.“| Cýeadobpoměběl,řfa:„Auže,udrá
nilo tafotmě učení tvaricho Krifla přeb Jiby £
Jebyl=li oD nic zrazen, gat a hanebně na fřiš
potvěffen 24 Sreatyp apojitel obpomjĎage, řefí:
„Striftuš trpěl, vrotoze chtěl, on umřel z láffy,
on fe Dal Dobromolné 1 obět za břjdp, aby
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rojjeďfo libi wyfaupil.“ „Gaf to možno“ otázal
je mladař, „aby fdo zrazen byl, a gat, a obja=
Iomán, a objauzen a na fřjži přibit, aby Do
$rotrolně jmrf fřiže fi molilt“ Aa to obmece
vaty Onbřeg: „Kbož způfob fmrti fivé a jmého

zrádce 8 celau giftotau předpomíbí, fbož způfjob
jmé jmrti za nepblaroněgfji ufol ftoého poflánj

myčámá, a fbo o fobě řící můje: „©Gá mám
moc žímot bati, a mán moc geg zafe tzfti ;“ a

fbož potměbém toto, fFutečně řečenau a ne ginau
fmrti umřel, « umře zafe z mrtmyh mítal,
tohož fmrf mufi potvažomána býti za Dobro
molnau a za tagenfhoj toyfauvenj naffeho.“
Gýea8 pramil zafe: „Atenj-li to zpozDilojí Ufři=
žomwaného fe Deetí 2" Ytačež maté apofitof:
„Přál byb fi, abys mne flpfjel, abyw ti pos
třebu t*genfhoj wjrp a gegj tpafitelnau moc

mofl vyjvětliti a na froce mlošitt.“ $ řefí
are mlád:ř: „Smrť fřjše nenj žádné tagenftvj,
nýbrž treft.“ | Maš pramdu“ odpoměpělfmaty
apofitol, „mmrffřjie geft treft, protože gj za hřiby
jměta ftalo fe Dofliučtnění3 geft ale t tagenrtrvÍ,
protože fe imrtj fřjše podlé taubdu Božího ftalo

tmiření mezí Bohem a břiffným měterm, a pros
tože oD oné boby z nejmírné láfip Boží véřjejm
mjfto treftu milojf, mjflo zatracenj šitvot měčnýpřicházía jeugififuge,“| Mlábařobpotměděl:
„Zafomé měcí můžeš těm potojdati, fbož tomu
měří, ty ale nebibeš-li bohům obětomati, Dámtě

mrjřati, a na fřj, fteryj tolif toelebjě, přibiti,"
Xu pomzneja fimaty Onbdřeg Blafu, pratvll tneles
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významná floma: „Gá obětugi benně Bohu
tvffemohaucjmu, gedinému a pramému oběť; ne=
obětugi fice fabiblo fe fauřícj, ani mafo byfů,
ani frem fozlů, nýbrž obětugi Beranfa nepo=fhorněného.“| Afbyžlibměrnýtělatofobes
ránfa požil a frive gebo fe napil, zůflámá nic
méně obětormanýBeránef neporufjený a živý“

Semofa tolábař Důwobůmfmatého apofitola
odolati, rozhnětmato fe, bo vězení geg oDtvefii
bal. u fefilo fe i Gneb množftiví libj těřjcih,
magiee aumyfl nefpratoeblirvého tlábaře potre=
flati, mileného paf apofftola a otce fiméhoz tě
zení propufiiti.

Ale jmaty Onbřeg, zarmautim fe nab ge
ai aumyflem, žábal, aby 8 pobauřeným Libem
promlumiti (měl, a napomjnal gib, řfa: „če=
přemoracugte pofog Bána naffeho Sežjíje SKrifta
m Bábelifau zpautu; neboť bym Bán náš fandu
mydbán, byl famá trpělimojí, on fe nemabil, a
nerauhal fe, a nifbo po ulicjh geg fřičjejhonefyffel.© BuĎtežtebytařémytifji,pofognja
mírnj, a nebraňte umučení mému, raběgi fe
fami, gjauce bogomujci Sáně, připramugte, abyfte
pobrůžfo 8 myjlj nepřemoženau fnáffeli a ránynatěle8trpělimoft|přemáhali.© Be=lifečeho
zlého báti, geft tov zagifté zlé, fterémuž fonecnebube.| BázeňlidfřápodobáfeDýmujfotma
že mznifla, giš zaje mizí. Máme-li fe Boleftj
broziti, Brozme je těďd, fteréž počnauce, fonce
míti nebudau. *Bolefii tohoto fměta gfau buĎ
malé, a bagi fe jněfti, aneb gfau telifé, a brzo
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vufji 4 těla mypuzugi. dle bolefti Dubauciho
ftoěta gfau měčné; tam Dube uftatmičný nářef a
pláč, a mufy nefonečné. ABhoře taforvé urorfne
fe mlábař Gýea8. — Bulte tedy hotomi,. ffrze
čafné ftrafti a prottivenfhoj Doftati je Do tměčné
rabofti, foež mřéně Dudete pléfati, měně fiméfti,
a těčně 8 Rriflem fe rabomati.“ Tau řečí
uttffila je Brozjej zpaura, a líd te tifje rozefiel.

Druhého Dne na to Dal fi mlábař fmatéfo

apofitola opět pomolati, a trpce mu mytýfal,
že gebo učením rolafienfřým bohům tolif ctitelů
ubýma, fteřjž prý tim f němu a f pomítě fe

pobauzj, a opět geg royzptnal, aby oběti pněm
gegib jmjřil, fic že na fřjji umře. Sraty
Onbřeg odporvěDěl: „©ynu imrri' Dlaufosli to za=
fepenofti a zattvrzelofii potrmáš? ©Gagiem flu
šebníť fříže Kriftorma, a náflebomně mujim fi mf
těsného znamenj fřjže fpjfje přáti, než gebo fe bátí.
A ga budu fráli fivému tjm milegfij, čim ftá=
legfjim budu m mufaf myznamačem gménageho.“| WleCýen8nedápalflowtěchto,zbálof
je mu učení fřjžše byti blaznomvihvím, protože
Dal jivatého Onbřege ufrutně mrfřati, a tmiba,
že fe tim [láfřa gebo roznětuge: odjaubdil geg
fu jmrti fříje. U mfjaf, aby mufy geho byly

velfji, fázal, aby geg nepřibjgeli, nybri promazyperoněpřitvazali.© Dyžgegfpopraměmymá.
věli, fřičel [iD: „Co promintí tento jprameblirvy

a přjtel Božj, je na fřiži umřjti mát“ %o
fyfje frvatý apofitol, pln rabofli, je tafoivau
jmrtj Spafiteli fimémmtvobobněgffí učiněn bube,

+
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profil lid jnažně, aby Imrti cho nebránili.
Stoyž paf uzřel náftrog jmrti five, ztwolal 8 plé
fánjm: „Budiž mi tjtán fřiji, tělemRriftovým
pofrvěcený, a duby geho gafo perlami ozbosbeny!| NežBánnatebewmftaupil,leželagen
Hrůza čajná na tobě; teď ale objabugeě nebeffauláfřu,a8mefeljmtěobgimagj.| Wěřjejtwěbi,
gaf tvelifau rozfoě wmjobř domáš, a T gaf
fifimoftným obměnám mebeč, Ti a mefel při

dbázim f tobě, přigmi mne, nčebnjfa toho, fterní

na tobě pněl; nebof„o gjem té milotmal,rády obegmauti tě fi žádal. © bobry tějši,
fteryž gfi ob audům Báně jmau fráju a ftoau
ozbobu rozal, blauho gfem taujil po tobě, toraucně
gfem tě milomal, a bez přeftánj blebal, a ay,
teď aji mi Dle žádofti frbre mého připramen!
Obluč mne ob libj, a obemzbey mne miftru
mému, aby mne ffrze tebe přigal, fterýž mneffrzetebempfaupil.“| Kbyžnamjftopopramy
přifíli, políbil pléjagjej apofitol fřjž, obložil obětoaDoprotpolněfeDalnafřižpřimázati,© Atonj
ftal fe mu fřjž fazatelnící, z řteréhož záftupům
přítomným flora fpafjenj 8 neunamenau Horli
mofti zivěftomal. A taf pněl tu Dma bni, fáže
a moble fe. Tu flitomalo fe fidu nepřemoženého
tvpitele, a gja přejměbéen o geho neminnofii,
žábal úfilně wlábaře, aby geg 8 fýjše fňal a
na fimobobu puftil. Gňead Boge fe pomfláni
libu, přifvěděil f žábofiem gebo.

Gož fopž fivatý znamenal, moblil je: „Hane
„Sešli Rrifte, nebep, abpý gá, Hužebnjf tmůg.
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fteryž pro gméno tvé, na fříží pním, 8 fříše
jňat byl. © mezmi mne f fobř, mifife můg,
Krifte Bane, fteréhož gicm poznal a milomal,
fteréhož rovznámám, fteréhož uzřiti žádám, firzefteréhožgfem,cogíem.“| Botěflotvehob
flopila geg záře 8 nebe přifjjlá a oflnugjej faž
Dého, fdož na ni patřil, a půl hodiny gegojtměcotmala.© Kdyžpopůlhodinězmizela,obe
fla i buffe z těla jmrtelného Do náruči Rriftorva
bne 30. liftopadu, rofu afi 62. nesli něfolif 
rofů pozDěgi.

oblé obyčegného minění (řlábal je fřjž,
na fterýž jimaty Onvřeg byl potvěffen, ze Dimau
trámů ffifmo 8bitýdh a podobu bjímeny X magjejd.© ZačafucejfařeSonfiantinaWelfého
Doftalo fe tělo fivatčho Ondřege bo Konfiantt=
nopole, pozběgi ale bylo z čáfti bo Štjma, z čáfti
bo Amalfy přeňejjeno, fbež je až pofatvábe »$otmá,

Wozgjmání.

Smaty Onbřeg uzřeto fřjž, na fterémi ži=
mot bofončiti měl, zarabomal fe tvelice ; on ho
pozbratvomal, obgimal, Ijbal gafo flénot nep
bražfij, a nebal fe 8 něho fnfti, nýbrž moblil
je £ Bohu za miloff, aby na něm umějti mobil.
— Tebe, o čloměče! nepřimáže fice nifbo na

břemvěnýtě, gafo fimatého Onbřege přimázali,
ga to jám Bůh na tebe flabe čad ob čafju ně=

gafo fřji, an na tebe rozličné Peafi a utrpení
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fejglá.| Mužepoměz,gaftynafmůgfřjžble
Djě? pozbramugeě bo a obgimáč, a ljbáš geg.
gaťfo fmatý Ondřeg byl činil? A+ VBofužel'
ša naffich dnů geft málo milomnjfů fřjže Kti
ftoma ; málo, fteřjž ffeze utrpenj- megjti dbtěgi
bo frálormfim] nebeffého, nýbrž faždy fi přege,
aby giš zbe na zemi měl rág plný blaženofii,apofmrttfrálormftminebefři,© 'Běfněotafo
Tvých live pormědělTomáš Kempenflý, an bí:
„Winobo má Sežjě milotenífů nebejtého frá:
Iorvftoj mého, ale málo nofičů fřjže fimého.
Wnohof má těď, fteřjžš potěfjení, ale málo,
fteřiž zarmaucenj jádagj ; tofjee nalézá romaryffů
f ftolu, ale málo f poftu. WBýjiďníi žádagi
8 ním fe rapomati, ale málo gié $ce pro něhotrpěti.| MnohogihnáfledugeSežífjeažflá=
mání $leba, ale málo až f piti z faliha utrpenj.| Mnohogifgebozázrafůmtmelifaupo
ctu profazuge, ale málo pid potupu fřjže náflebuge.© MnohogibSežifjemiluge,pofub
gích níc ptotimného neftibne, Wnozi geg $máli
a rmelebj, dofudi něgafa potěfjenj oD něho Do
ftármagj. Ale foyž fe Sešjě f(froge, a ge po
něfuĎ opujtj, bučto fe Dagi Do běbománj, aneb
m přílišnau málomocnojf padnau“ (IM.11, 1.).
© milá fřejfanířá vduffe, co myfljš, gafy afi
ofuD Doflane fe na měčnofti těm, fteřjž milugj
Sešifie gediné pro něgafé tmlaftnj potěfjení, ale
m lopotě a m auzfofh jrdee geg opaufitěgí,
fteřjš fřjž fmůg neradi nefau, fteřjž způjoby
přifinými 8e febe geg ožiti ufilugi, a negbe
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aim na myfl, že fbož nenefe fřjše (tvého, a
negbe za Sežifiem, že nemůže býti geho učebnífem.| Safýojudgepotfáuaměčnofti?Kriftus
gim řefne, prorože učebníjíygebo neglau: „es
znám máš! Obegběte ode mne zlořečení bo ofně
měčného!“ Brotož fbo fbe afi, mezmi fřjž (imůg,
a náflebug Sežiffe a přigdeš Do žitnota tměčného.
On fel napřeď, neja jobě fřjž, a umřel za tebe
na fříži, abyě 1 ty nejl fřjž jmůg, a žábal

umějti na fříži, Di tentýž fiwaty Tomáš Kem=
penfřy.

„Stafleboronjet mogi bubte, bratři, a zpra=
mougte je podle těď, fteřjž tať »hobj, gafož máte
způjobu nafji. Rebof mnozi $obdj, o nidž gfem
tbám pratil, nyní paf i 8 pláčem pramvjm, že
gjau nepřátele fřjže Rriftoma, gidšto fonec
geft zabonuri, gifito Bůh břio geji“ (Šil.
3, 17.).

„Ode mne obftup to, aby je $lubil, leč
m fřjit Bána nafieho, Skežijje Rrifta, ffrze ně
bož mi ufřižomán geft fivěta ga fmětn“ (Galat.
6, 44.).

„Slomo fřjže geft těm, fteřji Donau, blá.
notoftrojm, ale těm, fteřjž Dojahugí jpafenj, geft
moci Božj“ (I Kor. 1, 18.).

M ob [tt ba.

Božířy Spafiteli! gefili ble jimatého ulos
šení jimého ráčjš na mne fříž feflati, rač polu
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frbce mé taf ujpůjobiti, aby fajbé faušenj
8 laffamé rufp té mileráb přigjmal, a gjm gfa
ferřen neffefal. Rebo mjš, můg Sežiffi, fteraf
přirozenoft libftá fříže nenámidj, ačfoli nám
známo, že fpafenj fimého bogjti a bo frálorvfiví
nebefřého přigjtí nemůžeme než přeš horu Sal
marti. Tmůg přiflab, Bane Sešiíji, fternž afi
taf přetěžíp fřji pro mne a za mne nejí, a
přjflab fivatýh top$ý mučebnifů, buĎtež mi fo
rauhtivj, fterauž Dp, mage gl uftamičně na
očí, bez přeftání nájlebotval. Wmen,
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