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1.

rčwot swateeho Elčǧča, bčsknpa Neol
wčomského.

Swatý Eliǧiuš se Uarodil okolo r. 588.
we wsi .KatailakU, bljž Lcmowicium (lximoššš)
w žemi FraUcaUzskč, z rodiěů ncwelmi bohatých,
ale wclmi ďohabogných. N ti wedli fynáčka
od ncyaUtlegssjho wčk:x k búšUi Božj, Učjcc ho
slowy i skutťy dobrč mtlowati, šlého nxenáwiděti,
Boha wždy Ua očjch mjti. wssc na něho pota:
howati, prawdy wjry kťeskanskč žnáti a wěrUč
ge zachowáwati. N EliǧiUš Uúsledowal uUaučcnj
rodičůw swúch tať swčdomitč, že frdečnč z toho
potčssch mčli. Znamenagjee rodičowé ďěhem
času Ua fynU swém wýbornč wlohy a žwlásstč
welkého wtipU k draccm kemeslnúm. dali geg
neyprwě do sskol a dak k gchomU žncpproslU:
lcǧssjch a Ueyrozssafnčgssjch šlatnjků do Učcnj.
Cliǧiuš mage do Učenj chUl, a gakž ťečeno„
k dracem ťemeslným ncobyčegný wtip, činil tak
zUameUitč pokroky tew Umčnj žlatnickém, že každú
o nčm pťedpowjdal, že ž nčho wýbomý mistx
toho Uměnj bUde. uu Eliǧiuš bhl Učenliwý o
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Umčnj swého Ua Ueywýš pilUý, ale pťi tom Ue:
šapomjnal swětěgssjchpowimloňj dokanlěho kťee
stana. Cbodil každodelmě Ua mssi fwataU, mezi
pracj powžltússel mysli a srdcc ť BohU, a Uikdy
si wcčer Uclehl, lcč bhl prwé skraUsscUč swé
jwčdomj zphtowal a wraUcně fe pomodlil.

DUowé Uedělnj a swútcčnj byli slUžbám
Božjm a blabu dUsse geho wčnowáni. Nikdh
Ueschúšcl, kdpž bhlo kťeskanskě cwičenj, rád pťe:
mýsslel o prawdúch, ktcréž slhssel; chodil často
kc ňolu Nčmě, a to šwraUcUostj a skraUssenostj
plamemtml, a Uad to cwičil se w rožmonitých
skutcjch lásky křeskanské. Za to ža wssecko žc:
bnalho Búh dwogjm požehnčmjm, pťchč wsseckh
prácc wychč:zely š rUkaU gebo čistč a důkladné,
a ša drUhě měl ho lid U wclikě cti a wúžrtosti.
Qprawdu, ,dobožnosk gesi kc wssch Užitcčnú,
magjc zasljbeltj Uyněgsstho žiwota i lun.bmlcšhoez
(l. Tim. 4, 8.).

Swatý EliǧiUš byl aš tťtdcetlct stúr, kdhž se
do Wačjžc dostal. Bowěsk o geho krásltúch ťe:
mcslných pracech a o wýborné swatosti, donesla
se w krátcc až k Ussjm krále .sklotara, kterýž mU
i hned kázal, aby sikwosiný, šlatcm a drahými
kameny whkládaltý stolec krčllowskú podlé gisiě
kresbh wyhotowil, a dal mU k tomU konci U:
rčeUé šlato a drabokamy. EliǧiUš žhotowil ťe:
čeltý stolec w krútkém časc, ťterýž tak stkwěle
wypadl, že král Ua Uchwýš spokoch, misira
Eliǧia wssemožUými dary a milostmi odmčUil.
Nle gak wclice sepodiwil král, když mU mistr Cli:7
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ǧiuš po nčkterčm čase ganU, podobně stkwostUaU
a drahau práci odwcdl, ťka: že to ze zbhtků
žlata a drahých kamenů, gichž k ňolici Uepotťoa
bowal, a fobě gich ncchatisc Ucosmělil. Diwil:li
fe krčll drwé Eliǧiowč umčlosii, diwil se teď
gesstě che geho rozssafné poctiwoňi, a wpkán
žaw mU w paláci bht, od té dobh důwčrnč
š Ujln obcowal. u

Swatý Eliǧiuš rosil Ustawičnč w pťjžni
krúlowč, kterýž geg Uegen swaU důwčran ctil,x
Uýbrž i Uchdůležitěgssj wčci ňútnj kwhpoťčldánj
gemu dáwal. Nlc čjm wčtssj poctiwosk se Eli:
ǧiowi činila. tjm wtce snažil sc pokornčgssjm
býti, a tjm oňražitčgž nad febaU bdčl, abh
w pokussenj Ucklesl. Ziwotowě swatých býwali
mu blawnjm pťcdmčtcm rožqjmúnj. Gim ke
cti dčlal skwostUé schránky na gegich fwaté po:
žůskatkh, a wssemožnč se snažil pťjkladn gegich
we wssech sirúrakúch núskedowati; zwlčxsstč pak
swatj, kteť1žna půdě Francaužska obcowali, gako
fwatý Dikoš, swatý Ǧcrman, swatý Martin
a m. g. byli mu ža wžor a ža pťjťlad. od ktee
réhož se Uchýliti si důročťowal. th sc obradil
droti ncbcžpečj, kterémllž ctnosk U dworů wy:
dčma býwá, složjl ždowčď ž celěho žiwobytj
swého, a posty, bdčnjm, modlilbami a rošgj:
mánim bUdacheho saUdU bážeň Božj w sobě
bUdil a Udržowal. Nikdy Uepťckročil prah domu,
a Uikdh sc nedal do prácc, lcč sc prwé fwatým
kť1žem požehnal, a k Bohu wraumč pomodlil.
Toléž dčlúwal po prúci, aneb když se domů odu
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Učkuď wrútil: ano i po čaš dtúcc bleděl mhsl
w fpogenj š Bohem Udržeti protož wždh Uče
gakon zbožnaU knihU pťi rncc mjwal, do kterež
do chwilkúch Uahlédal a tak xnysl a frdce k Bobn
powznássel

th floaU dobožUostj zbďtečněbo hluku Ueeň
dčlal, sirogil se Ua šačútku gako oňatnj dwoťané
welmi stkwostně, ale dod boďatým a měkkým
oděwem Uosil osirý púš, qjmž tělcsnosk moťil a
pokorU ožiwowal; aje gak mlle se w obeowanj
dnsscwnjm Utwrdil, spokogil se š odčwem sdro
stým a laciným a wsse což tak a ginak na
sobě Uhofpodaťil obraceť Ua misofrdné skutky.
J moblo ie oUěm smčle ťjci: šc fobč bhť chUd,
wssem gjnúm ale bokmt: Ucbok od něbo neode
ssel Uikdo, kdož domoci ancb dodxxory potťebowai„
atxh Uebdl bohatč dodaťm búwať, ačkoli čaňoe
krčUc erčdčl, od čebo fúm žiw buoc: ano gedo
dobrotiwost k chUdúm by!a tať šnám:, žc cixu
Zincům, na nťho fc túžjcjm, wůbcc ťjkali, abo
qen ssli do Ulice, kdež žebsúkd šchážeri se Uwidj.
Neméně byl swatú Eliǧiuš k šagatúm a k wč
žnům milosrdnú alaskawý, šnichž nčqcn ťaždéboe
koďož mohť wďkndouxal, núďrž lnu také šr fwébo
dťifpjwal, abh sc bUď domů k fwogim mobl
dostati, ancb do Učktcrčkw kťčxsstera fe dňti. Koé
ncčně i to sc Ua fwatém Eliǧiowi wychwall:gr,
že fe také o th staral, ktcťjž l!rdla odsaušcni
byli, a wůbec žc každého, kodož mobk, ctnoňt
šjsiati a Ua drúhU dokoualosti Uwéňi fc snažil:
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slowem, še miloxral Boha nxde wssccko a bli:
žnjho swého gako febe samčho.

T:eké .sklotarůw syn a núňudcc Daǧobcrt,
mel Eliǧia U welké wážxwsti, a w aeho maUe
drosk a rošssafnosk wsscckU swau důwěrU kladl.
Množj dwoťané ncpťjžnj a ščlwisti pnženj, fočili
sice na „dwornjho Umicbrl,ejltak byl fwatý Elia
ǧiUš pro žpůfob fwého žiwota nažýwán, a wssrr
liqakč pifle proti nčmU kllli: ale Daǧobcrt ne:
dal sc gt:n fwěsti, nýbrž tjm wčtssj důwčran se
k služebnij Božij přilnnl„ a ša gefdo drosto:
frlxečnosk a Upťjmnosk, kteraUž ť:o na doklcsky
geho čiUil požorna, Umobými dary a :nilostmi
fc mU oOmčilowal. Lllc Elišiuš nešbohatl dary
a mjlostmi tčxmi, nebok wsse, cožkoli od erilc
darem wšal, wčnowúuexal žase klčlsstrrům, koňelčxm
a lidU chUdému a potťebnému. Takowúm žpů:
sobem sial fe pťedmčtem wsscobrcnč Ucry a w.i:
žnosii, sak žc lidč wsseligacj ž dalcťa i š ďlišea
dřicháželi, a meši nimi bisiupowé a doslancowč
knjžctsstj, kraganě i ci;inci, bobatj i chUdj, aby
U nčbo wc fwých potťebčlch rady a pomoci aueb
útěchy a wždělčmj nalržli. Gak swčdomitý Eťi
šiUš byl, widěti š Uúsledllqjcj dečlloňip .skdyž
klússter pro geptissky w Naťjži žakl:eldal, .čzdoš;oxeu
rowať ž nenadčmj, žcx stňwiteié šč žďřni asi
o ňťech dowystamdki, ncž král byl darowal.
T“o žpošorowaw Elišilxš, zastawil okamžitč we:
sskerU stawa, a wrbm fe k Uodamn krásc,
snažnč ža odpnsstěnj té chyby prosil. wsscmožnau
UáhradU pťi tom siibUge. Zpanilomyslný král,
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welicc gsa pohnUt takowaU poctiwostj, ždwogil
podarowúnj a obrátč sekostatUlm dwořemjnůxns
ťckl: ,Wižte wěrnosl těch, kteťjž .skrisia milUgj.
Mogi wlčldaťowé a auťadnici odemagj mi Uexj
gednaU, žádnébo swčdomj si z toho nedťlagjce.
žnamenité statky a pošemky, co žatjm tento sluda
Božj nad tU pňdU , co mU dúna byla, ani
š ssjťj gediného siřeche podržett si Uetraná,
ačkoli fc o dům Božj gedUú.e u „Koož w er:
menssjm gest wěrný, i wc wětssjm wěrný geň;
a kdož w mále geň neprawý, i we wětssjm Ue:
prawý gcst“ (LUk. 16, 10.)x ,Hleďme, abhchom
mčli wždycky swčdomj bez auhond pťed Bohem
i pťcd lidmče (srow. skUtkh ap. 24, 16.).

Nž posUd widěli gsmc swatébo Eliǧia, an
welebnými clnostmi swými wesskerú dwůr krčlM
lowský ožaťowal, a každému, kdož ho koli žnal,
neysslechetnčgssjm dťstlade.m fwjttl. Nynj alc
chtěl geg Bůd Ua schen cjrkwe dostawiti, a
fwčťiti mU siúdečko, o kterébož spaseuj fe starali
a ža kteréž odpowjdati lnčl. Tehdáž, r. 840.,
Upráždnilo se biskUpstwj Nowiomsié, a oUcho:
wcnstwo i wesskeren lid žádali Eliǧia, o gehož
swatosti a w djslnech swatúch žběblostt slosseli,
ža biskUda. Nerad swolil král Daǧobert k žč:
dostem c:xcgichea kdhby se nebylo gednalo o spa
scnj dUssj, nebyl by zagisté tak wčrnčďo a tak
maUdrébo dwoťana propUňjl. Tjže bylo do:
bUaUti Cližia samého, Ucbos se držcl w pokoře:
swé takowé důstognosti ša nehoan, a k zprúwš
tať tčžkého powolánj za Ueschodlla. Koncčnc
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mUsil fe Ustawičným prosbúm lioU a duchowcn:
stwa podwoliti, a wssak poswčccnj dťjwc nee
Uťigal, leč až fe dostatcčnč bhl pťiprawil, a še
wsiemi powinnostmi duchownjho a biskupského
stawu fcznčlmil.

Nowú důstognosk byla slUžebnjku Božjmu
nowúm podnětem, abh w dokonalosti kťcskanské
pťed se sscl; protož přitnžil kag1cj skUtky, Ua
xnodlitbách bhl wraucnčgssj, w rozgjmúnj horliu
wčgssj, k chUdým laskawčgssj a sstčdťegssj, ano
šdúlo se, že Uic na mhski a Ua srdci nemú, než
dusscwnj a tčlesnj blaho owcček swých. Dwéťe
přjbytkn geho bhly každěmU otcwťeny, dwanácr
chndých gjdalo drnně U stolU geho; EliǧiUš sčlm
gim slaUžil, ctč w nich toho, U ktcréhož sami
dennč žcbřeme, aneb aspoň žebrati mč:me. be
žbhtcčného wydčmj se Uwarowal, a tjm sstčdřegi
tčm, kteťjž potťebni byli, přřspčti mohl, chodil
po fwém bčstupstwj wčcssjm djlem pěssko, a ram:
kolt přjssel, prokažowal sc chotým a opUsstěným
prawúm otcem, sladkč útčchy a potťebné pomoci
gim přinússege.

Brwnj rok biskupod.xánj žtráwil horliwý
pastýť tjm, že Ueťády wlaudilé whmjtal, a du:
chowensiwo kcjrkrwnj kčlžnt pťtdržowal. Bak
se wydal do wšdúšenčxgssjch kragin fwého bl
skupstwj, aby tamněgssjm modlúťúm, gtchž gesstč
lnnodo bylo, cjrkuxl fwalé šjskal. TU sc ale
dotkal U surotrého lidU todo š twrcdými hlawami, a
negedUaU pťissel do Uebeždečj žiwota. N wssak
plana žádostj po ťorUnťmUčedntcké, a stále mage
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Ua očjch čest Božj, spasenj dUssj a powinnosk
fwaU, nedal se šastrafiiti, autž w horliwostt
Umdlčwal. Bl eyhle! poznenádla počala fe lc:
dowú frdcc pohaUů horliwostj bisiupowaU rož:
hťjwalj, žatwtšelosk aegich obmčkčowala se gcbo
dobrotaU a richoňj, a gcqich fUrowú a lělesná
mhsl sslrchlila se geho zadjránjm febc a mr:wc:
njm, a k Boha fe powšrlčlsscla. Ncifledkem toho
erssily sc modlp, chrámowé modlúťsslj ptomě,ék
Uili fe w koskely, a tifjce nežnabohú, pťigawssc
wjru Kristown, pťigali i fwatý kťest.

Nawrútiw sc š apossrolské pauti fwé, gal
fe Ucunawe!lý pastúť š obnowetlaU horliwostj
Uepoťádky poťúdali, kčlzcň cjrkewnj Uwčwčti a
lid k búšni Božj !džbUšowatj. Kdež dobrolaU
Uic Ucpoťjdil, tam dťřdal maudré pťjsnoňi, hro:
zeb zatwrželých žlowolnjků Uedbagc. Když šešur
dcnkrútc Ua den srralého Mtra ua gisté faťc
proti diwokúm tancčxm a gsnúln krawchwjljm
podobného drubu horltl, lolik rc rožhnčwali na
Učho milowtljci těch rožťossj, že aUklatw šiwotu
gcho sirogtli. EltǧiUš Ucoal fe ale žastrassili,
Uýbrž ťčlral lanečnjkp Uedčli Ua to gesstč důtklie
wčgi. Wida pak, že dobromhslnčl slowa gcbo
bez aUčtnkU žůstúwagj: prhrožil šalmrzelcúm
tresiem Božjm, a hlc, lrest Bu.xžj ssel řcči geho
w zúpčtj; Ucboť padescir tčch Uehurpmnčgsstch
pofedl zlý dUch ptčlwč! loho okamženj, kdpž Ua
fwatého biskUpa fáhUaUti chtčli, a po cclý rok
ge UkrUtnč trúpil. Wčc ta špůfobila U lidU
sirach a búžcň; žkúzonosné šábawy pťestaly, rue
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kaU Božj dostjženj dali se Ua pokčmj, a Uau
byli Ua pťjmluwu swatého biskupa pťedesslého
ždrawj.

Dewalenáctc lcs bhl gtž swalú CljǧiUš
bjskUpstwj co Ucyslawnčgi žprawowal, an lnu
Buh bljžkš Ukončch žiwota žgewiti rcičsl. TaU.
žchě očekáwal hodinh, w kteréž sc xnu brány
žtwota wččneho otewťjti mčli a š Ueywrau:
cnčgsst skransscrwstj Ua žawolúnj Bčmč se pťi:
Orawowal. Bak fe srdcčnč šc swýmř rozlaučřl,
UaxpomšnUl gřch k búzni, poraučel ge w ochraml
Ncywyšssjho, ťka: „Nij o Hospodinc pro:
ansstjš služcbnjka fwčho w pokogi; erchúšey
w san še slUžchjkem swým,“ Umťel dUe1.prox
since rokU 659., stúr gfa Učco pťeš scdmdesčlte
lct. Bůh proslawtl ho gak ša žiwa tak i po
;.lnrti lnnobými zčlžraky.

Rozgjmémj.

Z lrcstU Božjho, ktclúž bUgUé taUečUjky
Uofiibl, gest widěň, že tancowánj nenj wčc tak
žhola Ucwjnnú, a UúsleoowUč trestU Uchodná,
gakž sc wůbcc za to xnú, Uýbrž, žc gcst, gakož
o tom giž mluwmo byloš), wěc welmi Ucbežu
pečUčx, ano lak gak sc U Učlš stúwčl, i wčc
hřjssuú. Než řeťne Uěkdo: „Nenj lcdy nikdy
dowoler tancowati?“ Načežodpowjdám: ,Tan:

e) Ux. djl, str. Zeo.
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cowánj samo w sobě, negsanc wěc ani dobrá
ani šlň, nezapowjdél se dofonce ale má fe toe
liko tancowali, kddž fc tomu nelže wybnaUti,
aneb když rožssafnj lidé to za maUdré a slUssné

UsaUdj; kdhž sc to děgc š dobrdm aUmhslem a
gen zřjdka a múlo, a pod dohljdťaU rošssafných
ltdj, a kdhž sc we wssem wssUdc slnssnostl a
počestnosti žachowčlwú. thž fc ale lnladj ljdě,
sotwa žc basa žabťiukne, ancb dUdh fe UadmaU,
hncd Ua pťekot šbjhagj, když cclU tUdeU Ua ta:
ncc sc těssj a připrang1, a ani tě doby sc
dočkan nemobaU, až w kolo wegdaU; když při
tanct rclé noci až do rčxna trúwj, Uestťjdmosit
fe oddawagj, oplzlúmt ťečmi a UccUdnými žcrty
a žpěwy tčlesnosk drúždj, a giné a giné ncchwan
litebné wčcj, o Uichž bez žaldčnj mlnwiti tčžko,
pússj; tU kdobh tanec omlanati aža newinnaU
wčc ho powažowati mohl ncwjm Než optú se
žaš někdo, pakli tancowánj wěc čafem dowolcnú
gest, co mt gest činiti abhch bcže hrjchU tan:
cowal? Na tU otúku odpowčdčti Ueumjm, leč
abhš fe ť tancč dussewnt žbrogj otužil a oči,
Ussč, gazyk a wssecky smhsly na Uzdč měl Bro:
tož kdhkoli k tanct chceš gjn pťemússleh: kt
co fe k tanci strogjš, ďábel ssjpy a dUťd btanl,
abh, až U tancc a w kole bUdeš Oroklal nca
wčnnosk dUsse twé; Uwažllg, žc prúwě tchdaž,
kdhž lancowatt budeš, mnoho Uebohých dUss1
wpckle pro hťjchh w tanci neb skrše tancc
spáchané hoťj. Rozgjmep, že až lanccm sc bU:
deš wefeltti, bratřj a sestrh twogt na ložjch
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swých chmtrných bolesij trpj, mraU a na saUd
Božj gdau; pomni, že .skristnš Bčm,x Rodička
Božj Ueposkerěná, že wssickUiaUgelé a wsstckni
fwatj na tebe taUcUgjcjho hledj, ach, a šc fmUt:
Uým srdccm hlcds; pomni, že pťchožj lidé
tancowúnjm Uech Blaho dUssepromrhali, ale
také ždrawj tčla: pomni, že také tobě smrk fe
wyfmjwú a k tanci tě zwc, pťi kterémž ti bUde
mjsio budby plúč a kwslch wssech, kteťjž tobě
núlcžegj, a že š tcbaU ch gediný skok Učinj a
to že swěta toboto Ua onen wččný, ťoež Buh
twé mysslerrj a ťcči, twé skUtky a úmosly fauditi
bUde, byly:li dobré či šlé? Tak bUdešeli sferdťi:
prawowatiktmtci, trwňm, že to wyraženj, ge:li
gaké, UebUdc tt sskoditi, núbrž, že potancowssi,
š tjm wětfij borliwosij kagjcj skntky konati, a
tjm wralxcnčgiBohU slaUžčtčbmxešz Obywsstcknč
rodičowé, a kdo mjsto gegich šastupUgs, pomUěli,
gak tancowáni dxlssi i tčlU žcibllbnúm búti
může, oč že By djtek swých, gegichž dUsse dechem
swěta gesstě ooskwrněna negsaU; UeUčili giž Umě:
lým krokům a skokům; ncUčilt by gich dle žwUkU
hudbp si wwkročowati; nchdili by pťcd čafem
dťjmagjcj grsstě tčlcsnosk; erodili by gjch wlrel:lr
kowčx mjsia, we krerýchž fotwa Utwrzená ctUosk
Ueposkwrněnau žůsteiwú; nýbrž Učili by gc mou
dliti se, koleUa pťed Bohem ohýbati a rUkaU
k Uebi taUžebnč žwédati; Učili by ge pťi bUdbč
fwaté chwalošpčwh prozdťwowati; Učili bh ge
tělesnosk bUdjcj fc w Uzdu pogjmati; wodili by
gc tam, kdež Bůh hlawnť siúnek fwůg ro;bil,

33
7
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tam, kdež láska fmilowárxj, pomoci a Utěchy oče:
káwá; slowem pťiprawowali by gc ua wččUosk,
pro niž wssickni stwořcni gfme.

,Srdce maudrých. býwú tU, koež gesi žá:
tmntck, ale srdce blašUů tU, kdež gest weseljejs
(Kaž. 7, 5.).

,S lanečnicj Uebýwey Ustawičný, aniž gi
slyš, abh sllad UešathUl aUčiUUostjgcgj“ (Sir.
9, 4.).

„SyUU múg, gesiližebh tě lákali bťjssnici,
Uepťiwoťllg gim“ (kU. pťejsi.u1, 10.).

,Broto že se pozdwihly dccrh Sionské, a
chodtly š wytaženýln krkcm, a pokhmxgjce očima
chodčlh a plés.xly, chodily nohama fwýma, a spo:
ťéadaným krokcln kráčely, oblpsj Bán wrch hlawp
dccr Siolrských a Hofpodi:x xt.xlafh gegich obnažjeu
(Jf. 3, 16, 17.).

Modlitba.

š) neysiadssx Ježssst, srwčtfo očj čistých a
tošťossi srdcj newinných, přigď konečně, prosjm,
pogď a žawjtey do srdce mého, at zhmxsj fe mč
swět a žboťkUaU mi radosti gcho, gegichž siad:
kosti mne opúgely. Q pogď, UchžádaUčgsst Je:j
žjssi a we:mi pťjbytek w frdci mém, at wy:
mraU w něm wsseckh hťjssné žúdosti a chtjčc
zemské ať Umrtwj se, a nezůstxne w něm nic,
Ucž ty, Spasileli můg a neodolatelnú taUha po
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tobě Učiň, nehmilosiiwěgssjWkapiteli můǧ,
ak kter!,šž gfcm až posnd w otrawné fl.ldkosti
rožťossj swčtskwch se kochal od Uhněgsska radosti
giné Uehledám Uež w tobě a swatém pťikášanj
twém NmeU

DUcš se swktj také swatel: Swatébo Núhuma prorola;
w Řjmť swatých mUťednskůDčodora kně;e a Marcjana gahna .
též lam Utrprnl swatých LUcia Noǧata Klšsianc a Kandtdy Téboš
dUe swatého ?lnsana muťednska; w Awerjt swatého Qlompiada
mučcdnska; w Narnič sw ProkUla břskUdaa m:čednska . w mčstě
Rasala swatého Ewasta dřskupa a muě w Mediolanu swatého
Kastttctcma btskupa w Briťli swatebo Ursicjana blsk.; u erou
dunnU swatěho Nǧerřka tnsknpa Těhoš dne swaté Naralte man
šel!y swatčhoHadrtana mučcdnska grhož pamatsa se 6 zařj swťtl ,
wiz žiwot geho 17 st 553 a m g swatých

2.

Žiwot swaté Bibianh, pmmn a ner
čednice.

Když cjfať .skoUstaUciuš žgewný tcnto pťjx
wržeUec blUdU Nrianskeho, wládU Uastanpil byl
mssiowlaoařem w Řjenč muž gistý, maUdrosij,
fprawcdlnostj, aučinnaU láskaU i Upťjm!raU od:
danostj k fwaté cjrkwi Ua slowo wšatý, gemuž
Flawiem dčlř .skonstanciuš, gemUž o rozssjťch
žcestněho Učenj Nriowa sslo, gal se hned, ǧakž
na trčm fe dostal, Flawiana .gcdnak aUlisUými
řečmi a sliby, geduak hrozbami přcmlanati,
aby odstaUpUa od prawdh žiwota, blUdU mrškěho

33ňr
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sc pťidržcl, tobo gfa pťefwčdčenj, že pádem mUžc
tak szesseUého a milowaUčbo mmxžstwt giných
prawowětců klche. Nle Flawian Ucbpl teU
člowčk, ktcrýž by ch misowal th Uež swětlo,
a protož wssecky aUtokp cjsařc žmUžilc a statně
odrašil. Tož ztmmenagc cjsať, že Flawiana Uc:
pťedčlčl, šhodil geg wssech důstogenstwj a éxU2
ťadů. FlawiaU nesl lak hrUbé pokoťenj š myslj
odhodlaUaU a Bohn oddanau, a pogaw swaU
chok DafrosU, a rccry swé BibianU a Demetrii,
Ua fwé statky odessel, n:ssj silaU fe siaragc, aby
Uetoliko spafenj fwé dnsse Ubežpečis, Uýbrž take
spasenj wssech, ktcťjž mU od Boha fwěťeni byli.
u thbh wssicknidofpodúťowé,UáslčdUgjccfwa:
těho Flawiana, flow aposstola pamětliwi bhli,
ťkachbo: ,Gcstljže kdo o fwé a žwlússtč o do5
múcj :xéče Uemň, žapřel wer a gčst horsij ncž
erčřjcj,ee oč žc by wrodinúch žbožnosk a ctUosk
zdomúcnčly, a Užitek starý whdaly, kteréhož za
nassjch dob tolik pohťessUgclUc.

Konečnč Umřel cjsať .Konstanciuš, a na
geho nxjsto stal se cjfařcm Julian, podc gměmm
odpadljk U.xůbec šnénuď. Tcmo cjsať pofusil se
gesstč gcchkráte ťřcskanstwj žniččti a Ua žřjcc:
ninúch geho protťelegssj slakési pohanstwj Ustclo7
witi. TU Uastalp kťeskaUúm opčt žlé čafh, erex
boť pťjkoťj neytrpčegssj a bežprawj Ueykťikla:
wčgssǧ wc fwrchowané mjťe mUseli fnásseti.
W Rtmč prowčldčl cjsaťowh aUmyslh a žúmčry
š ďúbelskaU gakaUsi rozkossj tehdcgssj mjňowládař
Nproniamxš. Wida Flawian bjdy a strasti teire.nu
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skanůw, whstaUpil opět U weťegnosk, a gchak
wčťjcjch k stúlosti dowžbužowal, a gcdnak Uwčo
šněných ansstčwowal, a kdckolč potťebj bylo,
pomoci a Utěchy přinússcl. Tacj skUtkowé nedali
ie tagiti, byliř žgein, a cjfať kášal, Uslyssew
o tom, mjstowlúdaři Npronianowi, aby Flaé:
wiana gal, a koybh bohům obětowaň Uechtčl,
wssech ňatků gcg žbawil, žUamer, že otrokcm
gesi, Ua čelo mu pťčdúlil, a do bjdy qeg wy:
hnal. Swatý Flawian Uesl bolesti i wsserkU
potlldn dro láskn ku kťjži rčld a ochotně, a rož:
laUčiw se š chotj i š dcerami, a BohU gich do:
rmxče, Ubjral sc do lášnj TaUriUských, kdcž w krút:
kém čase bjoč a strastcm rošličným oodleďnUwe
iwatú žiwot dro .skrista doložil. Geho fwcitek
fwčtj fe one 22. prosincc.

Bohaprúžoný mjustodržitel dočal Uij také
Ua Flawianowu maUželkUDafrosu Ualéhati, aby
fc .Krista ooťekla; ale wida gi, an wšdoruge,
dal gi U wčšcnj, a koyž gi nifterak od .skrista
odwrčxtiti Uemohl, wšal gt wssecky statkh a dak
ža mčsio gi wywesti a fijti rožkúžal. Gcgj
fwčltek pťipaoá Ua deU 4. ledna.

Gak řečer, mčli fwatý Flawian a swatá
Dafrosa owě ocery, Bibianu a Demetrii, palmy
welmi Usslcchrilě, mysli sslechcmč a twúťč sličné.
Tčm ncžúskalo po rooičjch Uic, než pewnú wjra
w .skrista Jcšjsse, a žiwot Ueauhomlý, ctnosti:
plný, dwa klěnoty, kterých gim žáonú swčtskú
moc odnjti Uemohla a erdňala. Wěrau taU
sjleny chly štrátn siatkú, a chudobU a potupu
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fwčra š trpěliwostj neoblomUaU a š tichosij Ue!:l
pťcmoženan. .Kristuš Zežjš, sxterýž žiwot swůg
za Uáš na fmrl wydal, byl gim UúhradaU swr:
chowaUaU ša wssc žlě, co trpčly a sUússely.
Me netrwalo dlanbo, a Npronian Zpomemlw si
Ua sslechctmé panny, dal qc gjti, oo tčsnčbo ža:
láťe Uwrci a ksladem a žjžnj moťiti, myslc, že
gc bUď k pobansič wjťe pťin:ede, aUcb Usiaul
wičným lýranjm a trúžnčnjm Umoťj. Nle ssie:
chetné pamw Uedaly fe od wjry odlaUčiti, Uýbrž
fnčxssrlp Uxssclikč protiwcustuxj ťw pět mčsjců
š newýnxlUanU tr:xčliwostj. Zalčxť bhl gim
milegssj než Ueywžácněgssj ralúc, a wsselikéi trúu
žeň bhla gim siadsij, Ucž wefskerč ro;kosse swěta
ské; a blad a žjžcň, gsmxcc xnilosij Božj ko:
geny, nčžrúly se ǧim brošUébo Uic. Wět mč!:l
sjců mUsily, gakž ťečer, snússeti gednak muky
ža!áťr, gednak hlad a žt,šeň, a wssak twáť gegich
sličUú nežtratsla kwčtaucj pčlwabnosti, anl Usslech:
tilú postawa fwčžj bllgaroňř. ZUameUage tedy
Ypronian, žc daUneU takowým zpňfobcm Uepťe:
může, žawolal ge, abh Uad Uimt weťegný saUd
wyUcsl, a Uexoodagjli se hrdla gtch odsaUdil
Z počal gim Ucyprwé w dobrotč domlanatt,
aby fe .skrista odťekly, slibuge gim lichotiwhmi

slowh pťjšen cjfařown anrúcch wssech pro
paojých siařťů, a Uaoto ženichh UeyUsiiechtikegssj
Nle BibiaUa a fesira gegj Demetria Uepatťisy
k Uctečným žeUúm kteréž sc takowým lakadlům
fwčsti dúwagj; UaUčilUk f we sskole fwých fwa:
tých rodičů .skrista wra cuč a Upťjmnč milowati,



Sw. Bildimm. 775

protož odpowědčly Určitě: že raděgi mUky Uey:
bolestnčgssj a smrt neyukrmněgssj podstaUpj, ncž
by se takowaU neprawostj, gakňž gest zapťenl
wjry, poskwrnily Nemoha tcdy Npronian slibh
ničeho dowěsti, dal fe do hroženj a Ukazowal
žmUžilým palmúm hrůšoplodná mUčidla, mage
ša to, žc tjm dUssi qegich dodčsi a pťemůže. Nlc
ty hledjce dťeš wssecky čafné strasti k radostem
nebeským, oobrdly statečnč wssemi hrožbami slU:
žcbujkn Ue:orawoňi

Dobrotřwý BUb bleděl š šallbenjm na ssiešnu
chetný bog těch dwaU slabých a k?ehkých panen,
a Ustanowil w milosii swé abd Bibiana wssecky
hrUžy pťebolestné fmrti žakUsila ale Dcmctrii
wzal pťed očjma sestťtuýma Uúble k sobě spo:f
kogen gfa žmUžilUm wyšrxún1m wjry

Bibiaua ofamoměla lak Ua bogissti, a mU:
sila nynj fanxx wsselifý aUskosi a žUťiwosk mje
ůowlúdce Nproniana snússeti, kterúž na tu ďúe
belskau xnpsslcnkU pťisscl, čistaU parmU chlipné
žcně, ǧjž Rnsina řjkaki dati, abo mysk gegj
chlipnými obražp Uaplnila a pozncnckhla k pou
skwrněnj čistoty a tUdýž i k č.apťenj Krisia pťi:
wedla; Ueboč pohané že škUsscnosti wčdčli že
ten kresian neyfnúže Krista šapťe, kteryž se
chlidnosti oddal N bohaprúzdnú RUsina na::
sadila wssecku sle, abh čistaU pannU k mrzkémn
stUtkU swcdla: oplzlé ťečia žpěwy„ nečistě obrazy
a nesthdatč siUtky, to wsse k Ussjm a na oči
kťeskanské dannč bylo kladeno, tak že boha.
prčlzdnei žena ginak nemysiila, Uež žc Usilowúnj
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mnfimc si dťcde wsstm pewnč Uředfcwžjti, že fe
nikow, siůg co stůg, oobrowolně w nebezpečt
hťťchUnrwhoúmr, nrbo ťdo fc fwčwolně w žjých
fdolečnosiech nalěščl a dťjlcžitoňi khťjchn Ue:
Utjkú; kdo samochsč :dokllssenj dťiwolčlwú. nc:
bezpečj milUgc, š dťjchem žahrúwú a jafskqu,
a dřcdce Boha wzýwčl, abd bo pokUsser žbau
wil, trn si šBoba sdrawedliwého posměch dčlčl,
a Bčxsx nechú ho gtti po žčxdosiech gebo, a oo:
dnstj, abh šabymll. kdož nebeždečj mtlnac. Bo,
dUžel, že szsia wrlmč tobo Uedbáwúme, U!Zbrž,
ač zr skusserňi ijmc, že w lé ncb oné přjle.
žitosti kleičxwúme, tomu ncb oUomU pokUssch
podjěťxčxuxámc, že Uic méně anl přjležitoňi sc
Uestťežjme, ani dokUssenj neUtstúmc. Qstamč
mčgme se na pošorU, a eromnjweymc se, že,
qelikož gfme š miloňt Božj w len aneb onen
břjch Urdadli, tomU ncb oUomU pokUsser Ue:
dodlchli, žc nikdy tafč wlc Ucp:dncme. Wo:
mnčte, že Krtňuš Wún fúm nčlš napomjnú
abhchom bočli a w pokUssenj eressli. Gsme:li
ale skutečnč PokaUssjni, nUžc, ucštrácehme mysli
a očekčchymc xoxxmociš bůrd š důwěraU de:
wnaU, a Spasilexl nčxš, krerýž náš modliti Učil:
,Nchoď Uúš w Ookussenj!e pomoct Ušm Uc:
odepře. .skdož dřcd pokussenjm gest pokorný,
koož ncnj bež báznč, a oňlažttč bdj, a w čaš
poknssch gcst žmužilý, mdsli stálě, a dln důu
wčly w Boha: Ueklefnc. Nuže, aak gsmc se
:np chowali w duchownjm bogi? W čcm gfunc
chhbili? Co Učnn gest nyni Uaprawltt?
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,Synu, přiňaUpě k slUžběBožj, stůgw sprau
wedlnosii aw bázni, a pťtpraw oussi swaU k po:
kussenjw(Sir. 2, 1.).

„Blahoflawený mUž, kterýž snássj pofUa
sscnj, Uebo když budc žkUssen, wc zme korUnU žtu
wota, ktcraUž zasljbil Bůh těm, chž ho mtu
lUgj“ (Jak. 1, 12.).

„Wěť Bohu a opčt pťigmc tč, a zpraw
ccskU swaU, a daney w Uěho. Žádný nch
zahallbell, ktcrýž daufal w Učhoe fSir. 2,
8, 11.).

,W lobč (o Bože), wytržen bUdU z pokuu
ssenj, a w Bohu měm pšekroětm geo, UgdU
nebczpcčcnsiwj wsseltkéhoe (Zalm 17, 30.).

,Bdčtež a modlete se, abysie ncwessli wpoxl
kuňenj. DUch žagisté hotow gest, ale tělo Uen
mocnoe (Mat. 26, 41.).

Modlttba.

Chraň Učlš, o Wanc, pokusser satanowa;
nebol to gcstis geho Ustawiěná fnaha a taUha,
aby dussc, ktcréž thš stwořil, sežral. Nl protož
woláme k tobě, Božc můg, whfwoboď núš od
neustúlébo ncpťjtcle Uasscho, kterýž we dne
w noci a zťegmé t Ukryté auklady núm ťinj, a
gedcm kalené ssjpy swé na Uciš mjťj, abh Uáš
zabisl Čiň nám aUklady w bohatstwl a w chn:x

eůk
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dobč, w gjdle a pitj, w bdčnj i fnčnj, w mlUu
wenl i gednčlni, a na wsscch cesiúch nassich. N
nasse lebkomyslnosk gest tak welikčl, žc dťi tom
pťi wsscm gesstč sdjme, a w lcniwosti fe wáx
ljme, gakobychom gisii pťeo njm byli. Q smiu
lUg fc nade mnaU, o Bože smilUg fe, nebot
w lebe dančl dusse mú, a w sijnU kťldel twých
Uadčgi mjti bUdU, až pťcgde neprawosk. stčť
oči mě, aďhch UeUpadl w aUkladh nepčjtele
swčho, a neťcťl Uepťjtel můg: ,Swjtčžil gfcm
nad njm,e nýbrž Uočl mi milosroenstwj fwého,
al plěsá frdce mé we fpasenj twčm. Nmen.

DUčš se ťtaké swťtj swalek: W ijč swatoch mUčrdnskú
Ewtebia, knčze; Marcella gáhna, a mnoho giných mUčedeků, ktrřj
za Waleriana UmUčeniboli; tamtež swatého Ponciana, mučednjka;
w Africe swatých mUťednskůSewera, SekUra, JanUaria a Wřktoran;
w !quilei swatťho Chromacla. biskUpaa wožnawače; w Jmolr
swatého Petra. Nawrnnatského ďlsknpa. pťjgmtm Ehrosoloǧa; we
WeroUč swatého ana„ biskUpa; w Edršse swatého MoUna, bisk.u;
w Troadě swatého Silwana, biskUpa: w Brikii swatého Ewasia,
btskupa, a m. g. swatýche

3

Žiwot fwatébo Frantčsska Raweria.

Swatý Frantissck Zčawerský natodil fe dne
7. dUbUa rokU 1506. w žčlmkU ckawer, 2 hou
din od Bampellmy, Ua patč hor Byrenegských
we ŠpanělskU. Gcho otec, Don Zašfo, byl
geden žUeypťednčgssjch úťadnjků stčltnjch, a gcho
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matka byla Maria szilcUetc Rawer, sličnostj
a ctnostmi na slowo wžatú. N ti whchowúwali
djtky fwé š welkaU pečliwostj w bňžni Božj, a
bpli tomU rádi, žc si Frantissck wčdy a Uměnj
obljbil, a nikoli gako bratťj qebo staw woqenský,
a protož poslaligcg, když o mnácr lcrstčlr byl, Ua
wysoké sskold Baťjžskě, tenkrútc po cclě Ewropč
wclmi powěstné, abh fe wycwičil a wšdčlal.
WrošťctcllwskBoži ošdobila mlúdence toho welmi
buobatč wssemi wlastnostmi, gichž tťcba člowěkn,
chtěgjcij se oddati Uowolánj aposstolskémn. QU
ďyl těla silnéboe dowahh bngaré a ohniwě,
ducha wžncsseUěbo a wclkých wěcj schopného,
a mysii erhroženč a šmužilé. Mimo to byl
twčlťi siičně, w obcowánj pťjgemný a pln laul
skawostč a dobré wjrh. Ncprawosk, a co čiňaU
dnssi poskwrňUqc, protiwilo fc mU na Ueywýš;
pilnosk a pracowirosk byly mU ctnosti wrožcné.
StUdia fwú dokonal š prospčchem wýborným,
ano stal fe fám Učitelem Ua rěchžc sskolúch
Naťtšskúche

Tchdúž šaUeisscl fc swatý Jgnúcinš z Lo:
jolh, podobně w Baťjži ža pťjčinau stUdij messka::
gjcj. wclcbnau mysslčnkaU: žc žťjdj towaryšstwo
mUžůw Učených, ktcťj by fe z cela a bczžisstnč
fpasenj dest lidských občtowali, a šnamenage,
žc bh fc Frantissck k wclikémn podniknntj wý:
borně hodil, sdělil mU úmysl swůg, ale Utržil
si od mladšho, do sláwh swého gměna zamilo:
waného Učencc gen posměch a hanU. N wssak
JgnúciUš toho Uedbagc, ncdťestal mysl mladj:
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kown ode wčcj zcmských odwúdčti a k ncbcským
dowžnásscti, a protož mU welmi časio a š ob:
žwlússtnjm důrašem slowa Wanč ua pamět Uwú
dčl: ,Co plamo čloxočkU bhl wssccken swčt žj:
sial, a na swč dUssl sskodu trpčl “ Slowa ta
žaryla se koncťnč hlUboko w srdce poblaudilébo
Frantisska„ on dočal o nich dťemýssleri a čjm
dúlc, tjm neodolatelnčgssj taUha po wěcech nad:
pozemsiých wzmkala w nčm Swatý ZgnáctUš
stal se mU teď wůdcem na ccstč dokonalosti,

gemu až pofuo neznúmč, a poo rukau tak pcčlt:
waU ňal se swalú Frantissck w krárce wzorem
dokorda kagicnonň, a členem nasiúwagjcjho to,
waryšňwa neyčelnegssjm

RokU 1537 whdal se jwatU Zčawcr š gi:
nými člcnd, gež swatd ZgnúciUš towaryšsiwU
byl ztskal do Wlach odeď se až by pťjležitofk
bdla, do swrlč zemč plawiti mčli. Nlc w Bc:
Uátkách musili plnč dwa měsice messkati, gclikož
prúwč šúdnú lcď tam neplaUla. Swatý Zgnúc
wykúžal každému ž nich UčgakaU slUžbU w Ue:
mocntci. SwatémU ckawerowi dostalo sc obstax
ráwánj tčch nchžtwců, o gegichž wybogenj Ua:
dčge ncbyla. Meži nimi byl takč člowěk plný
wťcdů a nežitů, až brozno bx,:lo se podjwati na
Uěg. J fwaténux ckawcrowi šosskliwilo se slexul:7
žitř mU. Wlle Upamatowaw se na slowa fwa:
tého Jgnúcia, genž ťstáwal, žc člowčkgen potUd
w ctxxofli prospjwú, pokUd se dťemúhú, a žc
nikdy ncmámc pťslcžitosti dát minaUti, pťi kteréž
Bohu wclkan občk pťinéstimůžeme, scbral sanyflh
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fwé a obaal UedUžiwého a qako drUhdd swatň
.stateťilta Senenskci, pťiložiw úsia Ua wťed, wde
šfál bUiš. Tobo okamžch zmižela wssecka ossklix
wosk na wždy, na důkaž, gak dobrú to wěc,
ťdyžse gedenkráte rúžně dťemůžeme, a gak rochlc
a bobatč Búh statcčUaU láskU odmťUUgc. uo
„Qběk sprawedliwčbo pťjgemná gest a damútky
acgj Ucžadomem Wéme (Sir. 35, 9.).

Roťu 1537. přiqal fwatý Framissck rcchu
Ucitťáchš erýmluwnau wraucnostj a dokoraU
poswěcenj Ua kněžsiwo, a dčiprawowal seťlomu
po 40 dnj modlitbamj. postd a ginúmj skUtky
kagjcjmi: pčiprawowal ie tčž š pťjkladnaU po:
božUostj Ua drwnj„ lnssi swalaU. Brzy na to
wydal sc do Bononic, a ačkolt zdrawj geho
Usiawičnúm Uamúhcinj:n a mdau kážUj poněkUd
porUsseno dylo, neUstčxl lid wyUčowali, slowo
Božj blélsati a kagjcjch ždowěď slysseri, žiwč sc
almužnau milosrdných lidj KoUečnč powolal
geg swatý otcc Zgnácixlš do Řjmx Frantisskowa
borliwosk a obětiwosk pťinefla tasé w tomto
blawnjm mčstě kťeskanstwawúborné owoce. Gebo
kcižanj gednak gako med a balžúm, a geduak
gako třcskot bromU a banřch wichru hýbala
mohútnč srdcč a myskj wssech, kdož ho flpsscli, a
wžbUžowala ge k drawémU Ookánj

Uslyssew toho času krúl portUgalský, Zan
111 o požebnanúch pracech nowč ;aloženého ton
waryšsiwa Jcžjssowa, obrčuil sc k papeži prose,
aby mU Učkolik členů ťečeUého towaryšstwa
posial, kteťj bd w kraginach wdchode JUdic
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swaté Ewangelium zwčstowali. Meži wywole3
nými byl také swatý Frantissck. To Uáwěsstj
naplnilo ho erbyčegnaU rožkossj, nebos fe tjm
Uegen geho nepsrdeěnčgsst žádosk uskutečnttt, ale
i widěnj, kteráž o tč wčci mjwal, UadlUiti měla.
Rožžchnaw se še fwatým Jgnáciem, a požehnáUj
papcžsié mage, whdal se bež mcsskčmj do Lisřx:qi
boUU, do dlawnjho měska portnǧalského, odkuď
se wyplauti mělo. .Křjž Ua prsau, a w gedné
rUce brewiáť a w drnhé bůl, bylo wsse, co
š scbaU wžalz Celci ta cesta byla důkazem, že
scbe úplnč žapjrali Umj, a že žcela swěnx umťel.
Bylol mU totiž gjti dljžko žamkU “čawerskeho,
we kterém tchdúž gessrč matka geho žiwa byla
Nčkoli poflanec portUǧalskýe š Ujmž Frantissek
cestowal, chlčl, aby se w žamkU siawčli, nic
měně fwatý Frantissek tomu odpjral, ťka: „Gň
si ponechám rodičů fwých w nebcsich Užťjti, a
to ne gen Ua chwjlkU a š bolestným cilcm brž:
kčho tožlaučenj, nýbrž Ua wčky a š neyčistssj
rožkossj.ck uu Tak žagistč mluwj a gedná ten,
kdož dřirožeUaU láskU ohnčm milosti Božj oči:
skowati kdož tčlesUaU náklonnosk w dusscwnl proa
mčnowati, a gedinč pro .skrista žiw býti sc na:
Učil a kdož swčt nctoliko tělem, Uýbrž i frdcem
opansstj podlč slow Wúnč, řkachho: ,Gdeali kdo
ke mnč a Uemú w Uenawisti otce swého, i mň
teťe i ženy, i syUU, i bratťj, i sester, a gesste
žiwota swého, ncmůžc býti mým učednjkem“
(Luk 14, 26..)

W Lifaboně byl swatý Frantissck š obexr
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žwlásstnj Uctiwosij ijtčm. Než se lodi wyx
prawily, šůstčlw.tl we sspitcilc, ač mU w dalácU
přjbytek Uchystčm byl, a gal fc sdolečně še Siur
monem Nodriǧuczcm o Uaprawcnj mrawů pra:
cowari, a to štak wýbomým drospčchcm, že oba
ti muži ža posly š Uebeš gmjni byli, a ťrál sc
giž o ro šasažowal, aby k blahu ťjssc w žemi
WortUǧalské šůsiali. .skoncčUěpťissla doba rošchodu ;
lodi byly wypraweny. Kréll dorUčilFranrjsskowi
papežsié ponmoceUňwj, abh wer Kristowu po
celém wýchooě hlúfati a rožssiťowatimohl a směl.
Než wloď wstaUpil, otážal fe ho gcden ž úťad:
Ujků krčllowských: co š febaU Ua ceňU wžjti
chce, a kobo k swč noslUže mjti žčldá, gež gest
aposstolským wyslanccm? Nlc Franrissck odpoa
wčdčl: „.skdo Uičeho Uepotťebugc, Uetrpj žúdně
UaUše. Gscm kreilt ša geho sslčdrotU a wám
ža ňarosk wassl wšlmt dowděčen, ale prozťe:
telnosttWeinč ǧsem mnohemchc powtnen, a žčle
dati sUad UebUdete, abych se w Ui erůwěťo:
wal. u WokUd dwě rUce mám, slUžeijka gi:
Uého nenotťebUgi. DaUsčlm, že j sobč i giným
UoslaUžjm, aniž fwč důsiognostč čehoš šaočlm.
NeUčtnjmrli gen Uic č;lčho, pak fe Uebogjm, žc
bych ťoho ž,bližUtch pohorssřl, aneh swaU dů:
stognosk zlehčil, krerauž mi stolice lenskčx swč:
ťila. Qstamě Uwrhlo tauženj oo ltdskč ctt a
a kťiwč! núhledh o slnssnosti cjrkcw w reU staw,
w krerémž gi teď Ualčžúme !“

Dne 7. dubna wstaUpil FraUtissck gesstč
š dwčma bratry ž towaryšstwa Zežjssowa na



786 Wrosinec.

loď. Wo plawďč, třčUáct mčsiců trwagjcj, a
welmi ncďezpečné, dostali fe koUečUč do sidla
wlády portuǧalské w zemi Jndické, do městň
Ǧoa. Na moři ždůsobil swatr; FraUtissck Ue:
Uxýslonmč mnoho dobrébo. Wynčowal plawcc,
kteťjž wc fwatě wjťc bylt žhola Ucwčdomi,
drawdúm kťeskanským, a kúžaj každč Ucdčlc a
každého fwútkU slowo Božj wsscm, kdož ho sly:
ssctt chtčlj. Ugjnlal sc Uemocných na lodi, a
slaUžil gim we dUe w nocř; pro ně odťjkas
sc wsseho potwdlj, a wssemožUč stawu chich
Ulebčiti fe fUažil: dostaUdil ch fwčxg pťjbytek,
rozdáwal gim lepssj pokrmy swé, tčsstl ǧr, nax
poijal a k smrtč pťiprawowal. Waluba slaU:
slaUžila mU ža přjbhtek, fwiUUtá laUa byla mU
podblainčkaU, a almUžUažinoňj.

Koyž w Goa přistúli, ssel swatý Framčssek
dřjmo k biskUdowt, aby fc mu odowčděl, a
obdržcw geho požehnčmj, gal se bež odkladU
aposstolský aUťad swůg wykoUciwali. Rožssjťer
wjty .skrisiowy w kraquách iUdickýchbyly špUstlč
a pťcwrácené nrrawh BortUǧalů Ueyblawněgssx
pťckážkaU; Uebot zapomcUUwsse Ua Boha, od
dali se bcže ňrachU nephaUebUěgssjm drostopáš:
Uostem, obobacowali fe způsobem prawúm i Ue
prawým, žanedbáwali swútosk pokeinj i swútois
oltáťUj, a ssel:li kdo ku kostelU Wúnč, stalo fc
ch Ukrhtč a kradmo, abh mU to wptýťáno
Uebylo, aUeb kdhž swědomj pťjltš ostťc hUětlo,
ancb když giž sslo o žiwol a o fmrs. Z tčch
dřtčjn .ždúlo se swatémU mUži Uehpťedněgssj doe



Sw. Frantissek Zčaw. 787

wixmostj, abhš aposstolowčlnjm nehprwě w měsič
Ǧoa žapočal, a to š djtkami. be Bůh prčlci
gcbo požehnati rúčil, drobděl celaU noc na
modlitbčlch. Drlchého dne wzal žwoncček a
chodě Ulicemi, žwonil a kčecskansié a pohanskč
dčti ža Ujm; a ckawer obrátč sc k Uim, žačal
gim wykládati Učch wjry, a Učil gc modlit:
bičfčnn a fwatým pjsnjm, a wedl gc k búžni a
ke kážni Božt. N djtkp dowldalp, co bhlh slo:
sseld a wtděly doma; a skrže frdce djtck otewťela
se raké froce rodičům, kreťjž teď také přichúšrlt
a wyUčowčmj Rawerowa poslanchalj, a šlé cesth
swé narrawowali, a netrwalo dlauho, stxla fe
w obcowálxj obhwatelů města Ǧoa tak wúbornčl
žměna k dobrému, že to biskUo za očitý ščlušrak
dowažowal.

Wo blaženém tom pťewratu w mčstě Ǧoa
wydač se fwatý Frantissek Ua pťcdboťj Komo:
rin, mnodo setlmil oudǦsxa w;dálcnč, abo obhx
watelc tak Uažwaných rhbáťskúch oskrowů, kteťjž
sicc pokťtčni byťi, ale mimo gměno ničjm od
dohanů sc Uerozežlláwali, na wer obrátil. N
Bůh žebnal prčlci geho tak, že w krútkém časc
wssickui obywatclé ťcěených ostrowů a meži nimi
ťtoťidccs tisic pohanů, kťestfwatú pťigawssc, podlé
Učenj Kristowa wssemožně šjti fe snažili. Zň:
žrakowé dodáwali ťcčem fwatého blahozwěsta
rúšnosii, a působili Uaemysli tělciného lidU chc
Uež dúwodh. Nsi po roce wrátil fe fwatú Fran.
lissck zasc do města Ǧoa, maac w úmdslU w ťe:
čeném mčstě femeltisstč založttt, wc krerémž bh
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chowani a wyUčowáUi bylt ďUdach blabožwč:
siowe čili mišsionari pro žemě Jndické Sotwa
že žaležirosk ta Ufpoťadana byla, wydal fe opčt
Ua ostrowy rybaťskéa odtUd do kralowstijra:

wankor Kralowstwj toto leželo gcsstč celé wc
tmúch modloslUžebnosti. Zcišrakowé, kteréž swatý
iw žemi těto z mřlosti Božj konal, dak ne:
Unawenú geho horlřwosk, Uepťemoženčl trpělřwoft
a laskawčl pťjwčttwosk důsobřly na srdce a na
mysl obywatejstwa Trawankorstěbo tak mobUtně,
že wsstckni do gednoho wjru KristowU pťtgali.
Neyproslaweněgssj že žúžraků, klerč swalý wšemi
ťečenč Učinil, gcst wškřjsscnj dwaU mUžůw a
dwaU žen, a dar qažyťů, mocj kterěhož wssřckni
ltdé gakěhokoli narodU a gažyka mu wyrošuměli,
když gim wer kťcskanskau hláfal, domnjwaqjce
se, gako by dťtrožčným gim gažykem k nim
mlUwil Bowčsko diwotworllč moci ťně;e Fran,
ttsska Zčaweria rožnesla se do wssech wlastcch in:u
dtckých, a fe wssech stran deochčlžela ho požwčmj,
aby přigda, fwatč ewanqcltUm gim žwěsiowač
J chodil tak swatý Fralttissek od gednoho ostrowa
Ua druhý, a zgedně ťjsse do orUhé, wssUdc hla
fage Krista

Brawj fe, že ncUnawený adosstol ch než
gedenkrčxr sto risjc mil Udčlal pěssiy, a dwakrčlte
ůo ttfjc doj)anů fwaU rUťaU pokťtij. ,WčrU,
silné gesi milowanj gako smrk; a wody mUohe
UemohaU Uhasiti lasiy, aniž ťeťy zatopjgj“ (Bjs
Šal 8 6, 7)

Hogněgssj, Uež kdc ginoc, byli žúžrakowě,
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ktcréž Bůh skrže flužebnjka swěbo UčiUil, w mčstč
Malaka; Uebok kdokoli fe gcho raUcha dotekl,
ancb rUkU mU poljbil, ancb od Učbo bhl pou
žtháU, nabýwal okamžitě plného ždrawj, ano
gedno dčwčátko, ktcré giž tťi dni w hrobč
ležclo pťisslo Ua pťjmlUwU Framifskown šafe
k žiwotn

tho by to wssak pťjliš obssjrné, kdhbh:
chom wsseckh žeměawssecky Uúrodh chtěli whgmeu
Uowati, ktcrým fwatý Frantissek wer zwěstowal.
Bostačj když djmc že gcho pťtčiněnjm wjra
kťeskansiú po wssech wlastcch anie pťemilostnč
žkwjtaja, a pomocnjsh, gichž mu swatý JgUá
ciUš ž Ewrody doslal wýborUě pěstowána byla
Nle žemě tyto tésněť Uekonečné byly horliwénm
Franttsskowi sioro gesstč aUžké, a protož Užau
wťel, že takš do žcmě Japanské wtrU kťcskanskaU
žwěstowat půgdc. Wťútelé geho, bogjce se o Uěg,
šrašowali mU podniknntj tak pťjliš Ucbežpcčlté;
alc oU odpowěděl: Diwnčl uxčc žc mi pro
fpasenj dUssl soto podniknmj žrazugcte, gcžto se
wúm pro Uepatrný žisk žemský Ucždú býti Uic
welkťho Wťižnúwúm se že fc ža wáš pro
malaU wer wassi siydjm Qstalně gest mi také
bolesino, žc gsie mne giž pťcoessli, a protož sr:
pěti UebUdU, abh se ťjkalo že kUpci statcčnčgssl
mysi mčli, než mišsionúťi

Měsjce dUbna rokU 1549. wstanpil tcdy
š tťemi Japancfy a dwěma JesUity Ua loď, a
pťistúl dnc 13. frpna po plawbě welmi Ucbeše
pcčné w Zapaně. Kášanj fwú počal w městě
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Sa:mna, kdcž U dwora welmi poctiwě pťigat
bhl. Qwoce geho swaté horliwosti giž fe počalo
Ukazowati, an bonzowé, geUž pohausstj kuěži
bhli, proti swatélUU blahožwěstU sc bauťiti po:
čali, Uedbaqjcc zážraků, kteréž Búh skrze Učho
ku potwrǧenj uprawsňp kťcskaxlské Učinitř ráčil.
Frantissek musil se ginam obrátiti. Nle také
w Mcako, geUž hlawnj mčsio cclé žcmě bylo,
Uepadlo slowo geho Ua aUrodUaU půdU, ža to
bpla whdatnčgssj žeň lenaUǧuchi a w Bonǧo,
kdež krúl sám wer swataU pťigal, ačkoli bon:
žowč wsscmožnč se opjrali a statého blaho:
žwčsta žkažčtt chtčli. Welký powpk ždůsobilo
obrčxccnj gisiěho wclmi wžúcněho bonša čili
kUčže mčsia .skanafama. Bonžowé téhož mčsia
wyžwali fwatého FraUtissťa, aby se š Uimi
o wer húdal, a dčlali mU wsscliǧaké wtřpně
Uúmjtťh proti kťeskansiwu. Nlc swatý Fran:
tissek odpowjdal gim š takowau rúžnostj, že Ucy7
pťchčgssj ž kněžj důwody pťemožen a tabU mi:e
losti Božj poslussen, k UohaUm swatého Frcmu,p
tisska sc Uwrhl a še slžawýma očjma prawil:
„Q .strisie Ježjssi, wěčný a ptawý SPUU Božt,
tobč se wšdúwúm; a wyšnčxwúm srdcem i ústy,
že tp gsi od wččnosii wsscmohach Bůh.“ Na
to obrútiw se kpťjtomným, pokračowal dúle:
,Wy wssickrlj, ktcťj gste Ume gindy poslanchún
waeli, odeskte mi, žc gscm wám prwé wčci za
ža prade wydúwal, kteréž Uyuj ža lcž a ša
bčlchorh poklúdám a wcťegUč co lcž a bňchorh
ge wyznúwúm.ee
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N wssak kdo gesi š to, aťdh důsiognč wy:
pfal wssc to požehnčmj, kteréž Ua kragin jan
panské negcn flowa FraUtisskowa pťincsla, Uýbrž
žwlássk geho přjklad, gcho swaté obcowúnj. geho
Ucžiňtnosk, gcho Uepťcmožcnú trdčliwost a lae
skawosk, a gcho horaUcl lásia k dussjm lidským
žpůsobila. Kdo feětc wssccky žúžraky, které w ťeu
čcUé šemi Bůh sirze Uěho Učinil, a koo scčte th
lidi, ktcťjž od Učho Ua wjrn .skristowU obráccni
byli? Nlc to wsse ždálo se plamermč horliwosti
geho wěcj býtt nepatrUaU Nčbok Uslyssaw, žc
ťdhbh žemě Čjnska, ležjcj Uaproli JadaUU, wjrn
KristowU pťigala, žc bh wssickniJaanowé pťj
kladU .qegjho Uásleoowali; Ušawřrl, že, stůg co
skůg, CjňaUúm Uěch o fpasen1 žwěskuge. J Ugul
wsatil sc pobyw dwě léta a čtyrh mčsjcewšemi
Japanské do Jndie aďh, než sc Ua cesiu whdá,
pro Utwrzenj wjry meži Japany opatťenj Učiu
Uil Wypoťadaw wssccky žaležitosti, wydal se
dnc 14 dubna rokU 1552 do Čjny

Blawba byla obtjžná Gedcnkráte nastalo
tak welikč ticho Ua moťi, žr do ťtrUáct dnj ani
žmjsta nemohli. Koncčnč dosila gim i woda
k pitj, těžké nemoci powstaly Ua lodi. Tož wida
FraUtissek, dal wsseckh Uňdoby trpkaU wodau
moťskaU Uaplniti, a pomoouw sc maltčko, pro:
měUil gi we wodu fladkan., gjž když Ucmoch
okUsili hned ždrúwi byli Toho ěasu Upadl
dčtiletý fynck gistého mUhamedúUa do moťe, a
nebylo Uaděgc, žc by giž meži žiwými bdl J
sljbil žarmaUceUý otec, žc Uwčťjw.strista, bude li
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mU djtě žiwé anráceno. N hlc, po nčkolika
dnech scděl spnúčck Ua palUbě. Což Užťew otcc,
dostúl slowU a dal sc pokťtiti i š celaU rodinaU
swaU. Wacholjkowi dúno ďylo gméno Frantiňek.
Ti a podobnj žúžrakowé, ktcréž Bůh skrže slU:
žebnjka swého Učiniti ráčřl, otewťeli mnohúm
žatwrzelým modlčlťům a giným lidem wjry nc:
magscjm oči, tak že požnawssc moc Božj,
w .skrista nwěťilj a žiwot swůg podlé přikážanj
fwaté wjry spořúdali.

.skonečnč se sstastně Ua ostrow Sancian dou
stasi, genž aš 6 mil od pewné žemě žrowna
Uaproti čjnskémll městU Kantomx ležj. WortUa
ǧalcowé, kteřjžtU bylť prlw1tall Frantlsska š Ue
fmjrným gúfúnjm; ale wsslckni do gednoho ra:
dili mu aby sc do Čjny Ucansstěl UkašUgjce

Ua ostré zeikonl,dešrkterýmiž fc cižiUcUm pod ztrataUhrdla Ua žemi Čjnskan wstanpiti žakazlxge, a mimo
to predstjragjce, žc bh gim wssem š toho welké
Ucbezpečj powstati mohlo Nlc Frantissek Uedal
si wěc wymlthti ndbrž dnem a nocj dremúu
sslcl kterak by sc na pchaU žem Čjnsiau do:
stal ano pťátelUm swým důwěrndm se swěťil,
že niěehož tolik si nežúoá gako oo KantonU xe
dosiati, nechk sc pak š njm děge co děgc; a :xak
pťidal že, ačkoli ša sskastna bh sc powažowal,
když bh ČjňanUm Zežjssc Krista zwčstowati
mohl, žc pťcdce Uic Uenj nad tU blaženosk když
ža Spasitele a Wyknpitele žiwot položiti mů:
žeme. Nle ptozťetelnosk Božj spokogiwssi fc
š UdťjmnaU sUahaUwěrného služebnjka, powolala
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geg gaso druhdy Mogžjsse w twúťi zasljbenč
zcmě na wěčUosk. DUc 20. listopadu téhož
rokU rošUemohl sc na horečkU, a magc zgewcno,
že to Ucmoc poflcdnj, hotowtl se k smrti. Qd
té dobh byly wssecky gcho mysslénky Upiaty na
wlask UebcskaU.

Gfa milownjk chudobh, pťúl si na lodi pro
Uemocné plawce Urěchč Umťjti, protož fe také
na Ui donésii dal. Zc mU ale Ustawičné kolěr
búnj lodi wcliké nedohodlj půfobilo, thcsli gčg
Ua šemi, a položili geg w bjdnaU nad mtrU
chatrě. TU tedy ležel w Ueywčtssj chUdobč a
žccla opusstčný a Uechrčmčný, an proti osirým
wčtrům, an proti Uesmjrnéml: uredru. Bolestt
geho bhly weliké, alc geho trpěliwosk ďyla nmoxt
hcm wčtssj; ž twčlči geho Ucžmizel býwalý po::
klid a bodrosk. Dusse gcho bhla stčllc w Boha
pohťjžena, a on i w ščlpalU zimuičném Uelnlnwil
o ničcm, než ch o BobU a o Člně. Tťinúct
de ležel tu Ubohý w bolcstech swých.

Koncčnč pkčssladoba úmrtj. Z Upial š lúskaU
nchwraUcUčgssj oči sižami žakaleUč na kťtž, gcgž
w ruce držel, a ťckl: ,W tebc, o HofpodiUe,
dančlm, Uechk Uegfem šahanďen Ua wčkh!ee Na
to wypustil dUssi swaU dne 2. prosince r. 1552.,
stčlr gsa 48 let.

Tčlo geho dali napotom do welké bednyp
a aby fe mafo tjm rychlegi ztrč:wiso, a pozůu
sialé kosti tak sUčlžcdo Jndic pťcwéžti fe mohlh,
Uchasseným wápnem pokrpli a pak ge pro žatlm

naygistčm dahorkU, kdčž sřjž Ua blj,eššl postawcnmeoe:x Ew.xtšeb. r
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byl, pochowali. Bo 10neděljch olcwřelť sakcw,
chtjce kosii š scbaU wzjti, alc naležli tčld žcela
tak čersiwé, gako by žiwo bylo,apťeljbeznú wůně
wpchúzcla ž něho; i odčw kněžský, w Uěmž geg
pochowali, bhl neporUssený. J pťikrylč ďo opčt
wúpncm a Ualožili na loď, prúwč do Malaky
plowancj, a tam na obecmem bťbitowě pocho:p
wali. Po půl létč wpwcdli Oťútclé geg a do
měsia Ǧoa :xťenesii, kdež až do dneš UcporU:
ssený odpočjwú, lnnobými žážrakh gsa proslawen.
Nebudc snad od mjsta, doblrdncmc:li gesstč gc:
denkrúte na některé šhrdťnských ctnostj wýtcčněho
toho muže!

Swatú Frantissck tak welice modlitbúm byl
oddún, že fe podobalo, gako by giného ža:
mčsiknánj mťmo modlith neměl, a modlitby
gcho býwajy tak wraUcUé, že ani neywčtssj Uú:
wal starosij mysi geho rožpsýlřti nemohl. Mo:
dlitbám a swatémn rožgjmánj wěnowal takmčť
celč noci, a tak hlnboce we wěci Božské fe ža:
bjral, že mnohoťráte U U.xhtržen1 mr,xslt pťissel, a
tčlo gcho, wžsetem dncha pťemoženo, nad žcmi
se powžneslo, a Uebeskan žčxťj oswlceno se lesilo.
th swčdomj žachowal ncpornssené, skaUmal ge
každého dnc, a bděl Uad každým hnUtjm dusse
swé co neyosiražitěgi, a ž tě přjčiny také nikdy
ů ofobamt užcrnskýmich netožprúwčl, ncž co
mUsil, a to sc nikdh ncdčlo leč weťegněa Upťju
tomnosii fwědků.

Nad giné ctrwfti milowal ewangelickch chUu
dobU. Nic swého nemage, byl panze z toho
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žiw, což mU dobrosrdečnj lidé za almUžnU dali.
Strawa geho býwala wclmi sprostiěká a skro:xl
wničká nebok negjdal Uež gcdenkrate ža dcn
gen gediné gjdlo a nic ch, leč co bhlo nntnoF
abh žiwot zachowal. .skťjž a Utrpcnj bhlh mU
wěci Ueyžádaněgsst, a čjm těžssi ďhlh strasti, tjm

mU bhly milegssj Geho mysll tichosk, gjž si
mUohým a nmohým pťcmáhánlm zgchal, ne:
dala sc ničjm pťekonati an zdálo se, že se ani
hněwari nemůže. Zdranj proti ncpťčxtclúm bhly
mU modlitbp a dabrodinj. Gak wclice pokora
geho Utwrzena byla, ž toho fc dú saUditi, žc fc
za člowčťa welmi žlého a welice hťjssnéďo po:
klúdal, že wssc, což dobrého Učinil, šáslUhám
bratťj pťipisowal, a pochopčti Ucmohj, proč lidé
UctU Učgakaxx mU prokažUgj. Z toho pramenc
pochúželo těž, žc bratrů prosjwal, aby sc ža něbo
modltli, a kterak bh š prospčchem swaté ewan:
geliUm žwěstowati lnohl, powčdčli; žc wsscch
hodnostj Utskal gako by qtch nchoden byl, a
těmi, kterěž od stolice Řjmskě wžjtt mUsil pokUd
možno bhlo, se Ukrýwal a tagil N wssak kdyu
bhchom o wssech wýborných ctUostrch podrobnč
chtčli pfúti, mUsiliďhchom celaU knthU popsati,

protož Uzawjrámc swaU ťeč ťkaUce: žeť i proe
testauté o wýborných ctnoskcch swatého FraUu
tjsska ckawcrja a o pťenesmjrných gebo žasthách
oblaho člowěčcnstwa šwelkaU Uctiwostj a Uznao
losij rozprawěgj
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N o ž gj m ú n j.

Mjsto rožgjmánj siůgtež tu Učktcrá naUěenj,
kteráž fwatý Framissck gednomu mladému Uo:
wiciowi dal, a ktcrčxž, bndcmexli gich pilni, také
Uúm wýbornč k dokonalosti pomohaU.

,Denně rozgjmey hodinu o žiwotč Bána
Uasseho Ježjsse Krjsta, nedey se Uičjm zdržou
wati. To neylépe stanc se, budešult tomU ráno
půl hodiny občtowati, a půl hodiny odpůldne.
q Než se dúš na odpočinmj, žpytug swé swčn
domj co neppcčliwěgi, gakobhš se kžpowčdi pi“xié
prawowal. Bťcmysli wsse, co gsi ža dne nyslil
a činil, a též co gsi činiti mčl a ncučinil.
WžbUď w sobě skraUssenaU žel a ljtosk nadc
wsscmi hťjchy swými, a to zpanhé lúsikaohU,
a pak se modli w UeyblUbssj pokoťe, abh ti
Spasitel núš Kristllš ,Ježjš odesiil, slibuge
mu, že fe oprawdowč polepssjš. K odpočinku
Uočnjmu tak fc pčiprawug, abpš Ufnul w mye
sslénkách bohomyslných, a š tjm pewným pťedfeu
wzetjm, že ďudaucjho dne žbožněgssjm a dokoa
nalegssjm bUdeš. u Drllbčho dne rúno budjž
tč prwnj pracj, abyš si tčch hťjchů pťjdonmčl,
kteréž gsi sobě minulého wečera wytýťal, a
oblúěege sc proš o milosk, abyš npnčgssjho dnc
w nč ch nepadl. Bo tom dch se do rannjho
rožgjmánj. Ostatně buďte prúce twé gakékoli, a
budiž w stawU gakémkoli, neopomtgeg nikdy scbc
samého pťemáhati. Náružiwosti fwé měg na
Uzdě, a častěgi to si prciwě wol, což si fmhskúm
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nehche protiwj; krokpťedewssjm pťiroženan ctiu
žúdosk, a sebc nessetť; anjž si oddcchU dcy, lcč
až pýchU od koťene ze frdce swého wywrátjš, a
až negcn rčld poneseš, že tě pod wsseckm ljd
snižUgj, nýbrž kdhž sc i ž toho těssiti bUdeš, žc
tč tupj a hanj; Ucbok wčz, že bcz takowé pox
kory a bcže zapťenj sebe ani w crnosič Ueprou
spěgcš, dcmi bližrljxnu Užitečným a Bohu milým
UebUdeš. WokUsscnj swčl, přichúžeytež odeď3
koliw, nikdy dUchown1mU wůdci swémn netag,
a bnď chžpcčen, to žc grdiný prostťcdct kpťce
moženj gich. Takowé žgewUé wyžnúrxj neytagu
nčgssjho hmltj dusse pťjnássj Učlm Uad to gesstč
giný žisk: Učdsilj toti.ž, kteréž sobč činjmc, abhe
chom pťiroženm: siydliwosk, kterúž wyžnúnj na:
ssrch kťehkostl a slabostj tolik ztčžl:ge, pčcmohli,
dobýwčl nám mnoho milosij. Z drUhé stranh
ničj pokora a Upťjmnosk, giž na gewo dčlwáme
wyžnúwagjte sc ž hťjchů fwých, úklady zlého
ducha, kterýš Uehche potagmU sskodj, a který,
fUndúme:li š něho plčlsstjk, tak slabý a bežo
branný gest, že se U:U ti, gimž aUklady sirogj,
posmjwagje

„NebUď nedůwěťugjcj sc bázni Bčmč, a
nepťisiUpUg k UčmU š dwogitým froccmel (Sir.
1, 36.).

,Maudrý bogj fe a Uchlegc fe oo zlého,
ale blňqcn pťeskakUgc a daná“ (kn. maudr.
14, 16.).

,Wiztež btatťj, kterakbyste opatrnť chodili,



798 Wrosinec.

ne gako nemaUdřj, ale gako maudřj, whkupugjce
čaše (Efeš. 6, 16.).

,Tok gest žagisié wůlc Božj, poswěeenj
wexfsen (l. Thesš. 4, 3.).

„Kdo gest fpraweduwý, osprawedlnčž fe
gesstč, a swatrš oswčtiž se gesstč“ (Npok.
22, 11.).

„Bllďtež poddáni Bohu, odpjrehte pak ďčxu
blu, i Uteček od wúš. Břibližugte se k Bohu,
a pťibljžj fc k wčlm“ (Jak. 4, 7, 8.).

Modljtba.

Bože, který gsi núrody leúw kúšanjm a
zcižraky swatého Frantisska cjrkwi swé pkiwcěliti
rúčil, propůgě, prosjme, abychom takč pťjkladů
ctnosti geho Uúslcdowali, kterčhož slawnč zúslnhh
wclebjme. Skrze Krista Mlna nasseho a t. d.chU.

Na dnessnj den p„řtpadcitalk swáter: W JUdstwU swatého
Sofoniússe. prorola; w leť swatých mUčednjtů KlaUdia, setnjfa
a Htlarře, wanleltp geho, tťš fhnů gegich Jasona a MaUra, a
sedmdesátt wogcilů. WTtnšU w ManřeulUskk žewi, utrpenl swaltho
Kaďsiaua. mUčedujka; téš w Africe swatých mučednsků KlaUdiae
Ktisdtna, Maǧinye Jalla a Štčpána; w Uhřnd sw. Aǧrilolo, wUť.;
w Ntkowedtt Utrpenj swatých ?lnlbska, thtora a JUtia; w Mee
dtolánU swatébo Mtrorleta, btskupa: w Anǧltcku swatého Birina,
btskupa; w Couru, w Němcjch, swatédo Lucia, trále anǧlického,
a w. g. swatých.
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4.

Žiwot swaté Barborhp pannh a mn:
čednice.

Swatú Barďora Uarodila se w tťctjm sio:
letj w Nikomedii Bithhnsié „š rodičů Urožených,
Ua statky pošemské bohatých, ale modlúm fc
klaněg1cjch. Otec Dioškornš milowal gi welmi
wr.aUcně, a so. že byla twčlťi Uad mer sličné
a wtipn bhstrčho a mrawů sahodných a Usslech:
tilých. thž do ler pťichážela, whkážal gj otec
ža obhdlj wěž, čili raděgi šwlússtnj čásk domU
welmi stkwosině žťjž,enaU; alc welmi osikc gj
tam stťehl, a to proto, aby proti wůli geho
w žúdUaU žnúlnosk newcssla, a tak žámčry geho
š rUkaU gegj Uežwrčxtila; hlawně ale proto,
abh gt wjry lťeskanské, kterúž se teUkrčlte walUč
po celé Nsii rozssiťowala, a gjž on co fmrti
neUáwiděl, Uchowal WťjskUpU Uemčl k nj tedd
Uikdo Uež geU domácj slUžebnjci a Učitelowé a
mistťi, kteťjž gi rožličným wědam, žwlússtě mout
dloslUžebnosii a wsselikemu Uměnj wyuěowati
měli. Nlc prúwě tato siarosk otcowa a ty prox
siťedkh, gichž Dioškoruš kdocjlenj swých an
mhslů Užjwal staly se pťjěanU, že Barbora
UadaUčl priroželmu anUdrostj bhstrým wtipem a

srdcem Ueposkwrnčným a wsscho dobrého schopul
Uým o swčtu a o prodU gcho, a o ělowčkU
a o geho powolánj pťcmýsslctipoěala,aažc tak
pozneUúhla gessitnosk a žpozdilosk modloslUžby
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poznawssc, po podstatněgssjm nčlboženstwj se rož:
taužila, kterěž by gi o té bhtnosti, kteráž wsse
tak kráfně a ťemcsinč Učinila a fpoťúdala, pox
Učilo, a ncgednau powznefla žjznjc do wyšssjm
stočtlc žúdachch žraků k nebesiim; a Hofpodin,
„kterýž chce, aby wssickUi lidé fpafeni byli, a
ku pošnánj prawdy pkissli“ (l. Tim. 2, 4.), a
kterýž plfawj: „Woley ke nmč, a whslyssjm tě,
a žwčstUgi tobě wěci wcliké a pewně, gichžto
ertšel (Jcremj 33, 3.), Učinil gj pťjlcžitosk,
že sc dokonalc wjčc .skrisiowě mohla wyUčiti, ano
ikťest swatý dťigala, aniž fc otec o tom don
wědčl. Gak fc powjdú, bhl prý to na slowo
wšatý Qrišeneš, kterúž fwatm: pannU wjťe kťeexj
skanskéthčil.

Toho čan hlúsil se fslechetný mladst gakýsi
o rUkU swaté panny, a žúdal pťedewssjm fwour
lcnj otcowo. DjoškorUš nemčl Uic proti tomU,
ncbok byl bUdach žek newčskč i co do Urožeu
Uosti i co do gmčnj rowen. N wssak ncchtč
nic bcz srozUmčUj fwé milcně dcery UčiUiti, pťedo
nesl gj žúdosk žcnichowU. Blle swatá Barbora,
ktcrúž sc fwémU Wkaptteli pťi kťtU fwatém
UstawtčnaU čistotaU žasnanila, nechtčla k žádoa
skcm otcowým nikterakž fwoliti, bržy tak brzy
onak sc omlauwagjc. Bl BioškorUš mage dao
lekau cesiU pťed febaU a milowanaU dcerU k ná:x
hlémn krokU UUtiti nechtě, poodložil zúležitosk
kogc se nadčgj, žc Ucž ž cesty se nawrútj, Barx
bora ginak si také Usmyskj. Ncž se DioškorUš
Ua cesth whdal, prosila l,oo swatá panna, abh
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gj w pťjbhtfu gcgjm kaupelc zťjditi dal, w tom
žagisté aUmyslU, aby lnjňo měla faukromněgssj,
w kterémž by š těmi, kteťjž fc taqmo ku Kristu
žnali, pohodlněgi modlitbčlm a službčnn Božjm
wčnowati mohla. Otec Dioškoruš odchúzege
wclel, aby pokog, kaupcljm UrčeUý, o dwau
oknčlch byl, ale fwatú panna dala gcsstč tketj
okno pťidčlati, na špomjnku, že tťi gfaU Božsté
osobh, a Ua gednom piljťi Udělala kťjž, kterýž
ďy gi bcž pťcskúnj milosk wykaUpcnj na oči a
Ua mhsl stawěl. „Kde gest poklad wúš, tU bude
i srdce wassc,“ dj Bčm (Luk. 12, 34.).

thž sc Dioškorlxš domů nawrátil, dal si
dcern žawolati, a loelmi laskawě fe gt otňžal,
kterak fe sirany sňatkU Usmyslila, pťidada, že si
pťcge, aby wc staw manželský wstaupila. Teď
musilo fc přcde swětem obgewiti, co fe bhlo še
fwataU pannau po tagmU stalo, mUsila gcgj
wjra žgcwcna, gegj bohomysinosk zkussena býti.
Z odpowěděla w nehhlUbssj pokornosti, žc nemú
aumysiu se prowdati, nýbrž si žúdci w panen:
stwj žiwot swůg sirúwiti a otcj w stúťj geho
k sl:xžbám býti. Brzo na to žpožorowal Dioš:
korUš, že w pokogi kaupclnjm ne dwě, Uýbrž
tťi okna gfaU, a když tam wegda, na piljči kťjž
Užťcl, nemoha sc podiwenj šdržeti, otúzal fe, co
to wssc žnamenati mč:? Jodpowědčla Barbora,
ničchož sc nehrožjc: to že sialo fe pro wjrn
w trogqediného Boha a na Upamatowúnj, že
skrže kťjž nasse wykanpenj a fpasenj sc nskU:
lečnilo, a po těch gala sc otci wyklčldati gednať

ů
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gessitUosk a bežbožnoskmodloslužcbnosii, a gcdnak
prawdn i fpasitelnosk wjrh kťeskansiě, dokládagjc
pťt tom, žc sc giž žaslxaubila š chotěm Uebeským,

ra núsledowně, že žádnémU fmrtelUij rUky swé
ch ncpodú.

Toto tak žgchč a erbalcnč wygúdťerxj
fwaté Palmh žnčlo Dioškorowi, hrdéml: a ža:
rytčmlx pohann, gako brom z čista gasUa. Nč:
čeho takowého fe byl Ucl:adcil. Wrchliwosk žmo:
cUila fe ho ta Ueyljtčgssj, a moccn febe Uegsa,
wytasil lncč a hual fc po dcrťi, abh gi sklúl.
Nlc ta Utekla, Ue sicc še strachU smrti, Uúbrž
žc starosii, aby sc otec wraždy Uad wlastnjm
djtčtem UedopUstil a hanbh fwčtské a trestU ča,
sUčho se Uchowal, a Ukryla se w horúch w ga:
kčsi gesiin. Gako hladowú wlk, ťdyž brrčmka
wětťj, tak probjhal rožkáemý otec celaU kra:
giml, po dceťi sljdč, až an koUečUčpastýť skrýš
gcgj whžradil. J wražil Ua Ubohalx djwkU we
wštcku fwém, ana fe modlila, a poražiw gi,
tlaUkl gi pčstmi, poličkowal, kopal, za wlasy
ssmehkal, a Bůh wj, co sic zlěho gj Uc,
Udčlal.

Nafytiw tak prwnj hUěw fwčlg, dal žtrý:
žnčnan domů donésti, ale gen proto, aby Ua
Ubohé swé thranstwj žUowa mobl prowádčti.
Myslilk zagisté že gi Ustawičným týrúnjm a trý::
žUčUlm mUsj pťiUUtiti, aby fc Boha odřeknaUc,
modlúm fe klaUěla. Nle wsse so bylo marné,
a čjm che milowauau sic dcerU trýznil, tjm
wětfsi gcwila ona radosk, a tjm siňleqssj bd!a
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U wjťe, tak že otec w ssjleněm hněwu fwém
koncčnč dcerU wzaw, k wlúdaťi města Marciao
Uowi gi oowedl, žádage, aby š Uj, gakožto
šc žgeanU a š UertUaU žhldatelkaU bohů
wlaskenskl;ch, po šákonn Ualožil. Tak fe Uapl:
Uilo slowo Báně, ťkach: „Wydák pak bratr
bratra na smrť, a otec syna (djtě swe), a on
dete w Uenúwisti wssechněm pro gměno měee
(Matu 10, 21, 22.).

Nrwnjbo okamžikn wžbUdila Barbora,
žgewné žnčlmkh UkrUtUoňi olcowy na těle magjc,
faUterosk Marciana wlúdařc. J domlanal
gj ljbcšnými slowy, aby pťihlédagjc k fwč mledl
dosti, kfwé sličmostt a kU stkwčlě bUdaUcnosti,
OotUpU a kmUbUUa swůg rod žbytečně nera:
lowala, Uýbrž Uciboženstwi kťestarxskčho fe od:
ťeknaUc, welkomocnúm ŽohUm domčlcjm čest a
poklonu Učinila. Nle žwetice odpowěděla, řkaUc:
že powažUge ža Ucywčtssj blaženosk swaU, že
kťeskaUkaU gest; a že Ua fwětč Uic š to nens,
aby srdce gegj, kteréž božskému choti fwémU ža:
sl1bila, k pronewčťenj pťimltilo, a tjm měně že
to dowede Uesmyslnú slUžba modlčun, kterěž gsauce
djlo rUkaU lidských, čitj žčldnébo Uemagj, anž
mlUwiti, a nikomn pomoci UemohaUe MarciaU,
kterýž se takowé odpowědi nenadál, kčlžal rozu
ličně nástroge k mUčer pťiněsti, a sioaté pcmnč
okúžati, domnlwaǧe se, že pťihlědčmj Ua tau
kowú mUčidla aUtlaU djwkU panskaU zastrassj a
po wůli mU Učinj. N wssak žmýlis fe. TU
rošhněwaw se, dal swatau pannn do Uaha
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swlěci, a býkowci UemilofroUč po celěm tělc
bjti, pak opUchlinh proťezati, a tak celaU zkr.e
wúcenaU do tuhčho wčzenjUwrci. Swatú Bar,e
bora snčxssela wssc toto š trpěliwosij ncpťcmo:
ženaU, a š myslj radosiUaU. Gi tčssilo, že
pro Wkapitcle swého potupu a Utrpenj snčlzl
sseti může, a pohťjžiwssi fe w UmUčer Bčmč,
těsstla fe, že pťetrpčwssi čafnč strasti, wččné bla:
žcnosti aUčasina fe stane N eyhle! dUsse gegj

wpgasnila se a temnosk žaťúťc promčnila se
w gafný ch, a KrislUš sčim žgcwil sc trxojcj
choti fwě, a potěssil gi a Uždrawil u Gak
dobrý gest Hofpodin tčm, kteťjž gsau pťjmčho
srdce!“ (Žalm 72 1)

Z gjtra dmhého dUc dal Marcian swataU
Barboru opět powolati. Nle gak náramnč fe
podiwil, wida, ana úplnč šdráwa gest, Uepo.,d
rUssena a plna sliťnosti! Nlc diw ten ertewťc!
mU oči, nýbrž žatwrdčl frdce geho, tak, že žčc:
žračné Uzdrawenj modlúm pťipinge, swataU pannu
whžýwal, aďh gim na poděkowánj oďčk pťi:
chl Nle swatú Barbora zamjtla š opowržc
Ujm tak nesmyslnaU žadosk, a wytýkagjc wladaťi
žatwrzclosk dUssc, ťekla: ,Nepťipisug w žaslepex
nosti dUsse fwé Uždrawenj mé tomU, což žiroota
Uemá Ušdrawenj mé sialo fe mocj Krista Je:
žjsse, Boha žiweho, kterěhož slepa mysl twa
Uežnú, aniž poznati ho hodna qest e TaU ťečj
Urazil fe wládať, a hněw weliký zmocnčl fe ho.
Z dal tělo swaté panny želežnpmi klikamj dťjti
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bokh geglpochodnčmi připalowati, a hlawU klao
diwh otlaUkati.

To aU sc dčlo, powznesla mUčednicc očj
k nebi, a modlila se, ťkaUc: ,Bane Zer Kriste
genž tagnosii srdcc žUáš, a wjš, že wssecku Ua..:
děgi swau na tcbe siládám, ncoansstěg mUe;
nebok bez tebe Uičeho Uemohu š tebau alc
wssecko mi možUo!“ Wo tč modlttďč cjtila do
sebe Uowé sjly k sUásser wsscch mUk, co Ua Ul
gesstě čeťaly. Nynj byly gj prfy Uťežčmy a pro
wčlltssj potUpU kážal UkrUtnjk, abx,o gi oo Uaha
wyswlckli, po mčstě wodili a Uůawičnč lnrskali.
Hanebné obUaženj bolelo čistaU chok KrisiowU
mnohem che než wsseckymUky J modlčla se,
ťkaUc: ,BaUe ng a Božc můg, kterhž nebefa
oblaky dřikrýwúš a žemi tmaU Ukrpg, prosjm,
UahotU tčla mého, aby newčťjcj, Uzťjce gi, ne:
měli pťjčinp raUhati fc gmčrm twémU fwa:
témU!“ N Bůh, genž rád fwým wěrným kU
domoci pťicházj, obťlopil celé tčlo gegj ga:
ontaU, pro Uiž modlúťi Ua čtstaU anUU zťjti
Uemohli.

StatečUaU mhslj swatč panUy rožnjtil fe
Marcian k bUčwU Ucyljtěgssjmn, a koUečnč wp:
nesl Uad nj faUd w teU rožmn, aby skata bpla.
Mésagjc w Bohu Ubjrala sc swčtice k popra:
wissti ža mčsto. Nepťehledný počct lidU ssel za
Uj W čelc gemn bpl Dioškoruš kterhž aš
posUd UegeU diwákem wssech Utrpenj swého dj
tětc bpl thrž wžtckem foptě, že kťehké dčwčc
pťemoci Uchže, nmky gegj rozlmložowal. Wťix
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sscdsse Ua mjsto, poklekla mučednice a xnodlila
se; a tu pťistaupjl poprawce a skal qi. N ten
poprawce nebyl obyčegný kat, kterýž winnjky
odprawowal, Uýbrž byl to BarbořiU, o hrůža!
wlasinj otec Dioškoruš, kterúž si tU milosk Ua
saudcj wpžúdal. To se stalo ža cjsaťe Mari:
miaUa rokU asi 238.

„Drahút gesi pťelš očima Hospodinowýxna
smrk fwatých geho“ (Z. ť15, 5.), ale „fmrk
bťjssnjků gcsi Ueyhorsssk (Z. 33, 22.). Když
se Ukrutný Dioškoruš odprawiw djtč swě, domů
wracel, powstala Uáhle bauťka„ a Božj poscl
Uhodil do Dioškora a žabil gcg.

BodobUaU smrtj scssel bržy na to také
Marcian wládať. u „BťigdaU dnowč ansstje
wenj, přigdau dUowč odplacenje (Qš. 9, 7.).
„Ncbo kdož bh kťide činil, wezme ža to, což
Ueprawé Učinil, a nenjl pťigjmánj osobU Bohae
(.skolof. 3, 25.).

Wěťlcj kťeskané wzýwagj swatau BarborU
obhčegnč w čaš baUťky, a abh UeUmťeli swň:
tosij Umjragjcjch Ucpčigawsse.

č,.o!šjm..nš.

Núbožnj kťeskané wšýwagj fwataU anUU
BarborU, co obžwlússmj patronU Umlragjcjch,
a kussersk tomU Učj, že na gegj orodowánj
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pťemnohým té milosii fe dostalo, že Ucbhli od
nenadeilé smrti postlženi, ani bež fwútostj nee
Umťcli. Brotož UebUde žle, pakli i th, kťeskanský
bratťe a kťeskansiá sestro, swatch pannu Bare
borU o pťjmlUwU a orodowánj w podobněm
aUmyslU wžýwati bUdeš. Bťi tom ale pomni,
abyš Ustanotčnč na smrl pťidrawen bhl, a stálc
w takowěm stawU se Ualézas, abyš sskaňUčmohl
Umťjti, kdhby snad núblá a UcUadúlei smrl tebe
dostjhla Nebok wěžtc žc Bůb nikoml: Uesljbil,
žc ncnadalall smrtj UcUmrc, koo swaraU panml
Barborxl wžýwá to ale žgewnč dťikážal, aby:
chom na smrk wždy připrawcni byli, aby Uáš
Uenalcžl Uexořiprachy, kdyby snad Ucnadálc Uar
wsstjwil Uáš. Gest to žagiňě špošdjlosk la neyc
wětssj, odklúdúme:lt š pťiprawenjm se ke smrtř,
t. g. š pokánjm, š Uadrawenjm žiwola, ancb
dokonce še žpowjdňnjm sc zgistých hťtchů odc dnc
kc dnř, ancb od gednoho wčkU kdrxlběmU, aUeb
až Ua čaš Uemoci aneb snad až Ua poslednj
hodinkU, domnjwagjce se, že i w poslednj box
dince odesstčnj dogdeme Q člowčkU podobnč
fmýsslcgjcjm Orawj swatý NUqUňin aU tato slo
wa: „Člowěk, ktcrýž naprawenj žiwota až Ua
doslednj hodinkU odklada, sám fcbe žawadj, sčxm
scbe klame an še smrtj si žahrúwa Gcsi ža:
gistc Ua neywýš Uebcšpečno, ano Ueprawosk tr
pťed Bohcm ta ncywětssj, odkladame:li wěc, ot
Ujž cela wěčnosk žawisj na ncynepobodlnčgss;
dobU, Ua dobUposlednj „Djš li “ prawt swatd
Jan Zlatoúský e že Bůh mnohúm dťjssnjkům časn
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dal abh sc na kor.cc žiwota Uadrawiti mohli,
táži se: Dá ho také tobě? Koe mélš toho Upfax
nj?el N koUcčnč kolik pak gesi tčch lidj, kteťjž
se skUtcčnča oprawdowčwhodinklx fmrti k BohU
obrútili a skraUsseně fc káli? K tomU odpowjdá
fwatý Bernard, an dj: chlém pjsmčfwatém
nenalcžl gfem nežgediného a to lotra Ua kťjži
Gest toliko gcdjný, abhš fobč Uežaufal; a ge:
diuú gesk abyš opowažliwč Uedanal “ Wřipo:
mjnaš li si lotra, Uad ktelýmž fe KristUš smi:
lowal, a dal mUpokúnj, wjrn i fpasenj; pomni
také na lotra, ktcrýž podobUč Ukťižowáxl byl,
ale fmilowánj Ucnalcžl. Boltč wclký dátek,
když lotr tcn na kťjž byl powěsscn, a geho kťjž
stál wedlé kťjžc Krisiowa, a pťedcc neUaležl mi:
loňi a fmilowanj Brawda, žc smilowčmj Ucgr
hlcdal a Uežádal alc koo wj, žc th o milosk
Božj bUdeš chtjti ancb bUdcš moci žadati?
Núhlá fmrk působj, že smilowáxd1 Božjho žúdati
nchdcš moci, pomimxlosk rožUmU aneb šančlUj
Učin, žc Uchdeš chtjti o milofrdenstwj Božj
prositi gako Ukťižowaný lotr w hťjssjch žarytý
o Uč nežúdal Chcešli tcdy býti bešdečen, pťi:
praw fe w čaš, a Uchď gako člowčk pokaUssee
gjcj Boha.

„Bůh gest owssem milostiw, ale těm, ktc:
ťjž fc odwracngj od pťestaUchje (Zf. 59, 20.).

„TomU pak, kdyby sčlm sobč dobroťečil
w srdci fwém, ťjkagc: Wokog mjti bUdU, bych
pak i chodil podlc žúdosti srdcc fwého, a pťioň:
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wal ďh tak opilaU žjzniwé, takowému ncodeskj
Hospodin, nýbrž tchdúž se rošpúlj prchliwosk
geho, a žuťlwosk proti takowémn ťlowčkU, tak
žc pťipadne na něho wsseliké žloťcčeUsiwj“ (M
Mog. 29, 19.).

„Brotož zmuž sc a obrat se knčmU plným
frdccm, a ncodklúdeh ode dnc ke dni, sic zahřmj
hlaš Božj w Ussi twé, ťkaucj: „Bončwadž gsem
wáš wolal, a odpjrali gsic, wžtáhl gscm rUkU
fwan, a nebhlo, kdobh pohledčl: pohrdli gste
wsselikaU radaU maU, a domlanúnj mého ža::
nedbalř gsie, protož t gú k šahynUtj wasich
fmúti se ďUdU, a posmjwatise ďUdU, kdhž pťigdc
Ua wáš to, čehož gstc se búlie (Srow. kn.
pťjsi. 1, 24, 25.).

„Neťjkey fmilowánj Wúně gest welikě, fmiu
luge sc nad mUožsiwjm hťjchůw mých; Uebo
milofrdenstwj i hněw rhchlc pťichúzegj od něďo,
a na hťjssUjkh hledj hnčw geho. Neprodléwey
obrútiti sc kU Bčmn, aniž odklúdey dcn ode
dne, nebo Uúhle pťigdc hnčw gebo, a w čaš
pomsty rozptýlj tče (Sir. š, 6u9.).

Modlitba.

Djkh tobě, o Banc a Bože můš! djky neo
skončené, žc fe gcsstč ncrozpeiljla prchliwosk twú
a znťiwosk proti mnč, kterúž gsem až dofUd
chodil podle žéldosii srdce fwého, a wúlel fc
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w hťjssjch! Djky tobě, nekonečUé diky, žeš mi
časU k pokúnj a k napratrer fe popťlti rúčil.
J dúm se, o Bože! š mčlosij twau i hUed Ua
pokčxnj, a tčto gcsstč hodjny počUU Uaprawowati
hťjssný žjwot fwůg, nebot newsm, co hodina
budach pťjncsc. NUžr, o Bože! dokoncy, coš
we nmč započaj dobrého, a Ucdcy, aby maU
wůlj gcdjué okamžch Uplpnulo, negsach cti
swatého gména twého žaswčceuo. O to prosjm
skrze .skrjsta Nána naij“ckpoz Nmen.

Dnessnjbo dne swťtl se téš swátel: W stonstantinopoli
swatoch Theofan a gebo towarossů; w PontU blaboslaweného Mea
lecia, biskUpa a wpznawač:; w BoUonři swatého Feli:a. biskupa;
w Nnǧlicku swatého OsmUnda, biskUpa; w Koljně swatého !!lnonas
bisknpa; w Mczopotamii swatého MarUto, biskupa; w Parmť swao
tého BerUarda, lardinúla, a m. g. swatýche

5.

Žčwot swaeého Seiby, opaca.

Swatý Sabaš narodjl se toku 439. wmč.x:
ňečku .skadpadockčm, Mutalaska ťečeném, z rodičů
žúmožných. Dosial se giž welmi záhy do sskolh
Utrpenj a strastj; neboť rodičowé geho magjcc
w důlcžitých wěcech do Egypta se wydati, dali
pčtileté djtč pod ochranu gednomu z pťjbuzene
skwa gménem Hermiaš. ch manželka toho mužc,
gsaUc žena welmi núhlú a hrUbú, týrala mae
lckho SabU wsseligak, tak žc Ubohý hoch U gic
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něho pťibllšného alltočisstč hlcdati UUcena sc
wtděl. Z toho wznifly meži občma siranama
fwňrh a růžnice, což Sabaš žnamcnaqe, abh
pokog žpůfobil, Užawťel, do bljzkého klčlsstera fe
délti, ač teprw gcn ossn let siár bhl. uu ,Bla:
hoslawenj pokoqllt, Uebo oni fynowč Božj siaUti
budaU“ (Mat. 5, 9.).

Mladý Sabaš, weden gsa opatem klússtera
welice w dokolmlosti kčcskanskš prosdjwal, a
w kážni klássternj tak žnamenč wynikal, že
w ulerútkésnčase wssrm ostatnjm mnichčxm ša pťj:
klad slaužil, gsa pťt modlňtbč neydrwněgssj a
neyhorliwěgssj, pťi prúci neypilUěgssj, k xooslnš7
Uosii ncpochotně,qssj, w Umrrwcnj ncypťjsnčgssj a
we wsscm ťonánj neyzbožněgssj. Geho maudrosk
a crnosk byla daleko nad léta geho, protož mU
také dbyčcgnč gen „mladý klnete ťjkúwali. ,Do:
brč gest mnži, kdhž by Uesl qho od mladosti“ dj
prorok Jercmiáš (Bl. 3r 27.).

Gak welicc Uúbožný mládctxec tcn na scbe
byl požoren, a gak fc wclice w zapjrčlnt sebc
cwičil, náslchgjcj Udúlosk žgcwnúm gest důl
kažem. Když gedcnkrčxte w žahradč po fwých
pracjch sscl, uzťel gabloň pťcljbeznč owoce ne5
sach. Z Utrhl si gedno gablko„ aby ge snědl.
Wšpomena si ale, že to gest dokUssch k ne:
siťjdmosii, odhodij gabjko, froatofwatč siťbUge,
že po cclý žiwot swůg žúdného owoce ch gjsii
nebUde. Slib ten šaltbil sc Bohu welmi. a
gako ža odmčml tak hrdinskěho slibu, Učinil mi:
lostňwč, že od té doby nikoh žúdnaU nežřjženau
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žádostj po gjdle ancb po pitj pokmxssjn neďyl.
m „.skdo w nehmenssjm gcst noěrný, i we wětu
ňjm wěrný geste (Luk. 16, 10.). Wo žádostech
fwých Uechoď, a od wůlc fwé rdwracUg fe; wye
plnjš:li dussi fwč žúdosii gcqj, Učinj tč w rclur
dosk nepřútclům twým“ (Sir. 18, 30, 31.).
Těch siow mčlibhchom si wssickni powždy wěo

domibýti, akaždésnu poťusseuj, hned když wznifa,
odpjrati, nebol z malé giskry wznikú welký ohen,
a „kdo malými wěcmi pohrdú, pomalU žhyllc
(Sir 19 1..) o

Defet let ďhl swatý Sabaš w dofonalosti
nlezi oněmi mnichy prožil, au mU opat do
Gerusalcma putowati a klússtcrh palcstinské na:l
wsstjwiti dowolil. TeUkrúte byl w tčch kragjch
žiw opat Euthymiuš, na siowo wšatý swaU
swatostj a klússternj dokonalostj. Bťemdlošj mni:
chowé ctili geg co otce slrébo dUchownjho, ea
ťjdili se pťjkladem geho. N žiwot th sc fwa:
tému Sabowi tolik šaljbil, že klečc swatého
opata prosil, aby geg také ža učcdnjka pťigal.
CUthhmiuš pťigaw gcg, poflal geg nchprw do
gisiého klásstcra, gcnž pod šprúwau fwatého
Thcoktisia byl, aby sc tam neyprw pťtprawowal
k bUdachmU žjwotu anstewnickémU. Sabaš
whnikl bržy nad ostatnj bratry ctnostmi neyx
wznessenčgssjmč, zwlússtě pak lúskau ť bližnij,
ncbos gesi, gak swatý Bawel pjsse, ,komc pťi:
kázanj laska z čistého frdcc a dobrého swčdomj,
a neossemcměwjrh “ (l Tim 1, 5..)

Ctnosk geho byla na welmč tnhau zkaUsskU
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postawena při následugjcj pťjlržčtosti: QpatTheoa
ktist poslal geg gesstě š gednjm z bratťj w gistých
žálcžitosiech do Nle:eandrče, do hlawnjho mčsta
egpptského.

Zde Užťeli gcg rodťčowč geho, a požnawssc,
že to Sabaš shn gegich, nntili geg, co mohli,
abh U nich zůsial a do wogska wsiaupil. Nlc
on odpowěděl odhodlaněe ťka: „Ehcete, ať!hch
šběhem bhs, opausslěqe Boha, gehož slUžbě gscm
fe. šasljbil? Býwagj li pťjsnč tresteinj, ťteťjž ne:l
wěrnč práporp zemského krč:lc opausstěgj, gakému
tresiU bych propadl, žrUssiw fwaU pťjsahu králi
krčllúw, a púnů ncbcš i žemě Učimččtaxl?e a
nedal se žúdrxau mocj od nohwoleněho žiwobhtj
odlauččti. Dobťj rodičowé dáwali mu napotom
pcnjžc, on alc ncpťigal nic w1c, než 3 dUkáth,
a to žxxctiwosti krodičům, a i ty odewšdal
opatu fwémU, anrátčw fe z cesty. uu Kěžbh:
chom také mp tak pcwnč powinnostj swého pou
wolánj hlcděli, gako Ua swatém Sabowi wi:
djme; kéžbpchom od toho, co za wůlj Nčlnč
pošnali gsme, nedali fc nikúm odlaUčiti, a bpl
to ofoby bylh Uňm sebc sniťegssj! Sdasitel núš
dj: „Kdož miluge otcc nčxb matkU che nežli
mne, neuj mne hoden; a kdož milnge spna ncb
dcerU che nežli mne, ncnj mne hoden“ (Mat.
19, 37.).

Sabaš tťidcňtého roťu dofáhnUw, odessel
š powolenjm opata Cuthpmia ua ansss, mage
w úmpslu tam žiwot tráwiti osamčlý, tuhý a
bohulibý; ale po pěti letech opustil to mjsto, a
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odesscl na horu, u gcgjž paty potok Cedron
leče, a lam š koťjnků a bylinek žiw gfa,wncyx
wětssj tichosti Bohu slaužil. Wowčsk o ctnostech
slllžcbnjka Božjho dťilč:kala nčkolik učcdnjků spchap
scnj žňdostiwých, žc fc swatémU Sabowř dodali,
a aby gich cestčlm fpasenj Učil, žádalj. Sabaš
bpť tenkráte 45 let stčxr. W krútkém čafe poo
wstalo po obaU sirčmúch potoka 150 chýžck,
pťjbytků to horliwúch pausiewnjků, ž Uichž wssj: „
ckni k fwatému Sabowi fwé žřch mčli. Nle
mcši nimi ncbylo kněže žádného, protož také nc:
m1wali ťčldných siužrb Božjch, lcč když UáhodaU
některý kněž k Uim žawjtal, ž čchož ncpohodlj
a newole nemalé powstňwaly.

TomU wssemu, abh se koncčně wyhowčlo,
whfwětil Sallust patriarcha GerUfalemsiý swae
tébo Sabu, ačkoli se žpjragjcjho, Ua knčžsiwj, a
Učinil ho e:archch čili přednostau wssech an:
stewnjků palesktnsiých. tho několik klčlssterů
whstawěl fwatý Subaš toho čan laké dwa ssdi:
túlh, ž Uichž gcden chudým a drUhý chorým
Určcn bhl. Náklad Ua Uě wcdla Sabowa matka,
kterúž po suxrti manželowě sona trphledala,
a poo geho nawedcnjm Ua poslednj hodinkU fc
pťidrawowala.

Wo smrti Saslusiowč powstaly lnczi an:
sicwnjky palestinsiými rožmjssky a různicc žc
žáwisti, Uepřxžnč a UeposlUňUosii sc praudtcj.
Swalý Sabaš fuássrl žássk poblaudtlcůw š tr:
pěliwostj a š jčxsk.m, wčda ale, že gich na ccňU
prawau neuwedc, ani wssemU napťomjučmj twre
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dofsigně odptragj, opUsiil ge, rka: ,DáblU mUur
sjmc odpjrati a š njm žúpasiti, ale lidem pro
pokog Ustupowati a wyhýbati se ;“ a Ukrhl sc
w anssti Schtopoliš N wssak i tU fe kolcm
nčho šhromúždili noijčedeei, a dťemnozl lidé
pťichúzegjce, gcdnak o radU a poUčenj, gednak
o útčchu a o pomoc gcg žúdali. Ta wčc ne:
byla fwatémU muži přjliš milá ba to Ustawiěné

whtrhowúnj ž pobožnosti, a ty Uekoneťllé pocth,
kterýchž mU pťjchozj prokazowali pťimčly geg,
žc anfsk Srctenska!x opUstiw kbýwalým Učedee:
kům na bťezjch potoka Cedron sc wrútil. TU
sc ale mcži tjm sobčchtiwj Uespokogenci rožmno::
žili a tolik pťjkoťj swatému mUži Uadčlali, že
patrlarcha Gerufalemský w to se wložiti mUsil
načež swatý Sabaš kázcn klússternj weskrž opra:
wil a poblaudilce laskau a ssetrnosij k požnállj
poklesků a k pokčmj pťiwedl.

Toho čan, co ofwatý Sabaš kéxžeňa bázeň
Božt do klússterů a do anstewen Uwúdčl, a
pewnaU rUkaU Udržowal, byl clfať NnasiasiUš
cjrkwi swaté welmi těžek, a gmenowitč biskuph
Utiskowal horliwé a bedliwé, ř gednalo se o to,
aby se tomU žlému co možná nehdťjwe pťeka:
šilo. K dle tak důležiténm a Uedůtklťwélml
whwolen k porUěenj Cliásse patriarchy fwatý
Sabaš, staťeček giž sedmdefútiletý. Sabaš, ge:e
mUž blaho cjrkwe těžce na frdci leželo, whdal
fe bez mefskánj š několika gesstč opath, na slowo
wžatými do Konstantinopole. ijať Nnastaš
pťigal opath wljdnč, a poslaUchal staťečka, an
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profbh swč pťednássel š přjwčtiwaU twářj, a
gakťoli sic bhl pán pcněz žádostiwý, sljbil nic
ménč že negen Učinj žač strze odaty prossen
bpl núbrž i nmohých a wzáených darů swaténm
Sabowi obětowal Sabaš ale ničeho Uepťigaw,
ťeťl: ,Mogi mnjchowé žádnýchdarů nepotťeďugj,
neboť Bůh gest dčdictwjm gegich; ale (čš:!erUsa:li
lem pod tčžkými dančmi úpj, a mimo to hla:e
dem a sUchotau saužen gest, a prawowčrnj kťen
skemé gfan rotami laupežnickými pronúsledowáni,
gegich města doboťilikacjři, gcgich klásstery hordh
Saracenů. Tadh gesk, cjsaťi a pane, tadh gest
pomoci tťcba l“ leať gednak welebnostj starcowaU
pohmxt, gednak důležitostj wěcj pťeťonán, sljbil
wssecko,šač profen bhl ale Marimuš žpráwce

pokladů cjsaťských, wssemožně se proti tomu opj:
ral tak žc mu swatý Sabaš trestp Božjmi
hrozil bUde:li dčlc lld Uesncsitelnými dančmi
faužiti Nle MariU ncďyl člowčk, kterýž by se
w pýsse swe holýnxi hrozbami dal zastrassiti a
protož dťrl lid i napotom bez milosrdenstwj N
wssak trcsth Božjr kterýmiž fwatý Sabaš hrožil
Uedalh dlauho na sebe čekati a lid frotil se a
žapalil dům Marinůw, tak že sotwa žiwot ža:e
chranil, ale potom na pokčmj se dal Kdož
dana w srdcc fwé, blášcn gest, ale kdož krúčj
manťe, ten whfwobožell oudč (flř pťjsk
18, 26.).

Bo tčch anrátil fe Sabaš opčt do fa:
moth fwé, a gako před tlm Bohu slaUžil mo:
dlitbami, posih a bděnjm, a wsselikaU káznj.
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N wssak ncbylo mU dlaUhčho odpočinkU a
stčxlěho pokoge pťúno. Toho časU totiž wžtýčil
ďlUd EUtychůw hrdaU hlawU swau, a drzc kae
toljky pronásledowal, a sněm Chalcedomslý, kdcž
žatracen bys, tUpil a žlchčowal. TU whssel opčt
snxatý mUž že samotd pťcmilé, nebok gednalo se
o čest Božj a prochúžegc mčsia a wsi, blUdh
odkrýwal a porážel, wer pak katolickaU rožfsiu
ťowal a húgil ano, ač staťeček91letý, wážil
gcsstčšgcdenkrcitc do Konstantinodole k cjsaťi JU:
siiniaswwi cestn, aby cjrkew proti Utrhačnúm gaa
žykúm držých blUdaťů žastáwal, a žcmi Wale:
siinsié bežpečnosii pťcd nčltisky a wnjtřUjho pou
klidU wygcdnal. ijať pťigal welcbného stau
ťečka šc slussnaU Ucliwosij, a sljbil žúdanml xooz
onc. Tenkrúte stalo se, žc ťd:,pž cjsař U pťja
tomUosti Sabowp magestúlp wyhotowowas, žnae
menj se k hodinkám dačo. Což kdpž Sabaš
Uslyssel, opUstil komnatU, a ssel sc modlit. Wrů:
wodčj geho Jcremiaš wytýkal mU to, ťka: že
to wčc ncslUssna, cjsaťc samotna nechati. Načcž
Sabaš: Cgfar dělú, což gcho gest a my dč,
lcymc, což Uasseho gcste ou Nch wizmc, gaka
to žpraonsk we slUžbachBožjch a gaka to wěr:
Uosk swémU dowolánj! Zagistě se chowal fwatý

Sabaš dle slow swatého Wetra aposstola, aU
dj: „Gestližc kdo posluhnge t g UěgakU aUřad
žasiúwa, ččniž to žmoci ktcréž Uděllxge BUb
skržc Ježjssc Krisia , kterěnmž gest slčlwa a
panowúnj Ua wčkh drěklol. Nlnen! (j. Wct.
4 11)

Zčnxoererxx čtx x ZZ
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Brzo po swém anráeent domů roznemohl
fe siaťečck Sabaš, a mage žgeweno, že pťisila
hodinka odchodU, wssemožnxč sc připrawowas.
KoneěUč žawltal dne 5. prosincc l. 532. swčta
Wkapitel a Učjnil konec pUtowánj požemsiémn
wčrného služebnjka swčho. Swatý Sabaš bhl
aď 93 let, když Ua wččnosk se odebral.

Rožgjntúnjz

Mh swětúci čtauce, že swatý Sabaš gao
blko, na Uěž chUk měl Uegen žahodil Uýbrž na

wždh wsseho owoce se odrckl pozafměgeme sc;
ale wčžte mogi milj, že dokonalými UebUdeme
UebUdeme li sc z láskh kU Kristn BUUU šapjrati

Gcst pak zaptránj scbe, a mrtwen1 a ždrželiwosk
každémU člowěkU, kterýž spafen býti chce, wěc
tak UUtUě potrelmá žc od Boha giž prwnjm
rodičům w rági Uložcna bhla. Qstatnť wjtc,
že .skristuš Bán súm požadUge, abychom wešmmxce
kťtž swůg Ua fc, Uásledowali ho. Než sihsslm
Učkterčho ž wúš, aU fe tážc: ,Co pak gefi
wlastně to žapjráU1 a mrtwenj scbe, a w čemž
to žálež1?e „Zapjrčmj a mrtwent sebe žálcžj
w tom, abychom si odepjrali, což smyslům la:
hodt, a do čemž chtjč smyslUčl se táhnc.e Ncž
obssjrněgi Ua to odpowjdú Jnstuš Landšperǧ
kterýž Krisia Ježtsse Uásledownč k dUssi člowččj
mlijcjho Uwúdj: Klepy lidské, Uowiny, žerth
a ssprýmy, a wůbec wsse, což wssetečnost bndj
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a sjlj, nežádeh ani slysseti, ani čjsti. Utjkey,
pokUdž můžcš, towaryšstwa, lčlsiy a fpolečenstwj
fwčtáků, a Ua žúdného člowťka se newažll, kte:
réhož ťeči a skUtky tebe Uenaprangj, raděgi
odemťi wssj Uepoťúdné neiklonnosti kU wsselikěmll
siwoťenj. Nad bťichem swým múš tak panou
wati, abhš mu che Uedúwala, Uež čehož Ue:
wyhnutelnč potťebuge; uu pokrmy Uemagj slaU:
žiti k rožkossi ústům, Uýbrž k zachowúnl zdrawj.
abyš we slUžbč mé neUmdlěwala.x Nepožjwey
Uikdh, což hrdlo drúždj, owssem pokUď bratrskú
laska pod tjm Uetrpj. Bodobnč múš wsseho sc
odťjkati a Utjkati, pokUdž tomU sllssnosk dowo:
lUge, kterúž wždy Ua lásku, Ua siabosk a na
obtjže pkirožer potťebného obledU beťe, co la:
hodné, pťjgemné a milé gest. Musjš žúdosti
žlé poťád hubiti, ale pťirozenosk fwau kažiti Uc:
smjš. Nchžeš:li tedy Uěčeho bež rožkosse po:
žjwati, a potťcba žúdčl, abpš toho požjwalap
postačj, UebUdeš:lj w požjwúnj rožkosse hledati.
Gjš:li, gež tedh nmě k libosti, t. g. proto, abyš
mne Poslussna byla, gežto gsem ti pťikážal ňao,s
rati fe o tělo twé, abp se posilnilo a Utwrdilo.
Nemůžcxli rozkoš ode wčci, kterčlž pťirošmostč
lidsié eryhmxtelna gest, odlaučena býti: nelibug
si w rožťossi antž gj sobě pťeh, ncž toliko gt
trp, protože mUsiš. Slowem: ostť1hey smysly
swé, abh se po ničem Uetáhly, což žlého gest
aneb marnčho. Brotož nemúš na Uic hledčti,
Ua Uic sáhati, Uičeho hledatř, nic čjsti, než což
blahu a fdafenj twému profpjwú. Ncbo gdeš:li

35jlu
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po swých žádosicch a bledáš:li libosii sn.xť,bnď
w gjdle aneb w pitj, ancb w giných U:ěcech
dťirošcndch aUcbrž i w potěssenj wnitťnjm, U.xčz,
žc so wssc bež hřjchn blosi nemUžc, protožc
w tom wc wssent dobrowolně zaljbens Ulúš
ktcsěž fc mč ljbiti nemůže Wrotoš Uedáweh
UiěemU wznikU, byť tfebc kráeuněgssjm fe ždňso,
což fe w panhém šaljbenj twém aUeb w pauhě
wůli twé rodj. aniž tomU how nebok Uuáli
panhčl, gediltá a čistú laska a čisil,š ml:nysl nnlč
fe wc wssem ljbiti chtjtt, tebc wšbll;owati a pu:
diti, mejš wssj wůli swě odcmřjti.e TakLandš:
perǧ o žapjrčmj sebc. K čemUž pťidčmxňm, že
kdož chtjčc swé Urmoťj. a w žádostrch si jibuga
gaktěžiw dokonalé ctnosti Uebnde, aniž blaženosii
wččUé danati můžc nebo Buh wssewčdaucj
fwatý a sprawedliwý bude trcstati ncgenoxn panbé
skutky žlě, ale i každan žádosk šlmx O by slow
těch lidé Uw::žoroali, a lešm žadostcm wžUiťU
Uedáwali; o by ponmcli, žc kdož se Ucučj dowo
lcných wčcj sobč odpjrati, žc si tčžko žapowčše
ných odcwrc, a že koo w nuxnssjch wěccch sc Ue
pťcmaha U wcxlkých se. Ucpťemňže.

,.Kteťj qux .Kristowi, Ukřňžowasi tělo swé
š hřjchy a š žúdostlnie (Kolos. 5, 24.).

,Qdknď meǧj wúmi ďoqowé a swúrowé?
Zdali Uc odtllď: šc žěldostj wassich, kteréž bogUgj
w andech wasstch?“ (Jak. 4, 1.)

„Wťewráccné myfslcnj odluěugj od Bofša“
(kn. maUdr. 1, 3.).
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„Ohawllofij 8fall Hospodillll mhsslenj zlt,l“
(kne pťjsl. 15, 26.).

,Dep mi, syUU můg, frdcc swé, a očj
twě, al ostťjhagj cest mých“ (tamtéž 23, 26.).

,Wsselikm: siǧ:eižjostťjhch srdce fwého, nebo
ž Uěho žiwot pochažje (talntéž 4, 23.1.

„Mc gčl prawjm weim, že každý, fdož bh
pohledčl Ua ženU kU požádánj gi, gřž cižoložil
š U1 w srdci fwém“ (Mat. 5, 28.).

Modjitda.

Wanc Ježissi! Drfuú a pťetčžkei bhťa cesta,
kteraU qsi kreičel, když gsi, Wykupiteli a Spasie
teli Uúš, tčlcsně pro spafcnj Uassc Ulezt Uámi
obcowal! Wropůgč mi tcdy, abpch pobrdna
swčtem, tebc Uúslcdowal. Nensk služcbnjk Uad
púna swěbo, ani Učednjk Uad unistra. Ncchk se
cwičj siUžeijk twůg w žiwotč lwěm, Ueď taUl
gcst fpasenj mé a swatosk prawá. Cokoli dnimo
Učho čtu neb slyssjm, erbčerskwj Ume, aniž dox
kanle obweselj. Srdcc čistč stwoť wc Umě, a
ducha pťjmého obnow w útrobúch mých. Ne:
žamjtry muc ode twúťi swé, a dUcha swatčho
swébo erdglulry ode mne. Nawrač mi radosk
fpasenj měho a duchem statečnýln utwrď xnUe.
Genž gsi a kralUgcš Ua wčky wčkčlw. Nmen.
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Bneď swětjr sr také swcitel: WTebeste swaté .Krispsnh, mUa
čednice; w TagUre swatých mUčednjků Julta, Potamie. Krtsptna.
Felč:e, Ǧrota a sedmt gtných. W Ntrei swatého Bašsa, biskUpa a
mUťednska; w Paptt swatého Dalmaaa, btskupa a mučedeka;
w Korsintmn swatého Pcltna, btsknpa Brundušského; též sw. AUasia,
mučednska; w Trewtrlď swatého Ntkecta. btskUpa; w PolybotU
swatébo Zana, biskUpa, přigmjm diwotworce, a mu a. swatých.

6

Žiwot swatého NťikUlcisse, bčskUpa.

Geden ž Ueyproslnlegssjch swatých w cjrkwi
kťeskaUstégest bež odporU fwatý MikUláš, bisiup
Miranský w Lycii. Geho rodičowé byli lidé
welmi Uábožnj, wzúcnj a statly žcmskýmt požc:
hnanj w městě Bataťc. Manželstwj grgich bhlo
bež djtek, a oni giž w takowý wčk pťissli, žr
nikdo Uedanal, že grsstč djtčtem požehnúni bU:
daU. Nlc núbožnj rodičowé Uepťestúwalř sc
modliti a daufati, až i konečnč Bůh ncUstálč
prosby gegich wpslysscl. J powažngjcc nowo:
rošeňátko, gemUž MikUlčxš děli, za mimočúdný
dar milosti Božj, pěstowali gc co Ucpbcdliwčgi,
a kladlt slowh i skutfy lásiU ku ctnosti w srdcčko
geho. J bylo giž Ua noworošeňútkn widčti, že
milostj Božj sstčdťc náoano a k wžUesseUé do:
kanlosti powoláno gcst. Ncbot sc pjsse, žc
kdpž gesstč u prsU matky bdl, každé siředy a
každého pňtkU sc postjwal, an gen gednau ža
den a to tcprw k wečerU požjwal prsu matcťu
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skébo. Eož čiUil, gsa gcsstč UcmlUwUětem, lož
žachowáwal po cclé žiwobhtj swé, Uebol byl Ua
nehwýš ždrženliwý, a dokUd žiw byl, Uxelmi
tUhými a častými posih dUssi swaU k Bohu pox
wznássel. Rodičowé dali si, gakž ťečeno Ua
whchowánj shnowč wclicc žálcžcti, wýbornj Uči:
tclowé podporowali snahU gcgich, a MikUlúš
Uadcin gfa UeykrúfUěgssjmi dary frdce i hlawh,
wšrůsial w mužc, kterýž fwaU Uěcnostj a swaU
mrawnj dokonalostj dodiw fwých wrsteijčů
wzďUdil, a o ktcrémž letopisci napsali: „Zc
w smrtclněm těle Uásledowal obcowúnj fmrtclx
nsků.eeuu „Gaký strom, takowé owoce!e Brawda
těch slow ztwršUge fe U wychowúnj djtek tisjc:
krčxte. Brotož bUdaU fe wsseckh sskoly a wssccky
ústawy whchowúwacj o ždokonalmj swčřcncůw
potUd marUě Uamáhati, pokudž rodičowě gich
sUahp po domúckU Uchdall podporowati, a slo:
wcm a pťjkladcm shnům a dccrám swým cestU
do Ucbesié wlasti okašowati UebUdaU. „Wy
olcowč nepoanšegte k hnčwU syUů (a dcer)
swých, alc whchowáwchtc gc w búžni a w trc:j
stúUj Bčmč“ (Efcš. 6, 4.).

Bohabogným rodičům bhlo knemalé ra:
dosti, žc sc syn gegtch k stawU dachowUth rošx
hodl, a že po wyswčcenj gesstč Umohem chc ždon
konaliti sc pťičiňowal. Nlc z tč radosti dlanho
se netčssili; Ucbok žachwácetti morowaU raUaU,
kterčlž tenkrčltc ňrassně po cclš Lycii žůťila, wc
třcch dnech po sobě Umťcli. Mčkulúš stal se po
fmrti swých rodiěůw dčdiccm žnamcnitčho bo:
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hatstwj, ale dowažUgc fc panže ža žpráwce ždě:
dčného zbožj,ž kleréhož BohU :dočct whdúwati
bUde, Užjwaj ho po wůli Božj, Uikoli k proe
spěchU swémU, nýbrž kU blahU bližnjch fwých
gimž, když toho potťeba žadala plnýma rUkama
rošdúwal a neyraděgi po tagnm, tak aby gak
ťjkúme, lewice erěočlcr, což čiuila prawice.
Wůbec známa gcst Uasleougjcj Udalosk

W rodinnem mčstěswatěho MikUlússe, w Bax
taťc totiž, byl žiw gakýsi Urožený, alc wclmi
žchUdlýpúU klerdž erčda U ani rady ani po:
moci, konečně na bčjssUaU mysslčlaku pťipadl
že tťem dcerúm swým radil abo fwaUerinUosk
dalp w ssanc, doklúdage, žc ncnj Uc š to, aby
ge dčle ožiwil. Sotwa žc sc o toln swalý
MikUlúš dowědčl, Oťilaudil se následUgjci Uoci
po tichU k domU sslechticowU, a hodil poloote:
wťeným oknem do lěbňrny sirúpeněho otce mč:
sscc penčš, ktcréž se mU ždúly dosiačowati kwy

bhtj neystarssj dcery Wida MikUláš že otec
Pomocj obdržčuých peněž erstarssj dcrrU ša po:
ťúdného mUže wdal, opakowal darowanj swé po
drUhé i po tťetj, tak že i ostatnj dwč děwčata
počestně ža mUže se dosialy. dež swatý Mi:
kUláš po tťetj darowúlrj opětowal, PUUstil fe

š wrchU ťcčeuý sslcchtic, kte.rýž Uoci té Uespal,
ša ncšnamým dobroděgem, a oohoniw ho Uwrhl
se mU k nohanm a frdcčné djky ža dobrodinj
prokúžané mn wzdáwal. Wťckn.xapcnýMtkulúš
odpowldagc, ťckl: že anšc powinnosi kťeskanskaU
Učinil, a pak mUžc Uapomjnal, aby Boha, od
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Učhož každý dar dobrý pťichážl, wclebil,a otom,
což fc stalo, gaktč žiw Uikonm nic nepowjdal.
Nlc wčc Uedala sc sagiti dobré žaopatťch Uij
sskastnúch dccr brzo gměno sslechetného dobrodčge
Ua gcwo pťineslo, a slawa ǧeho dobroty ozýwala
fc po cclé wlasti n .skežbhchomtaké mh po:
winnosti kťeskaUsiwj wěrně powždy plnčli; kež
bychom také my negen o UcporUsscnosk swě či:
ňoth dbali, nýbrž i čistotU giných neposkwrněnaU

žachowati hledčli! Kčžbychom chUdých a UUžných,
žwlasstě skydliwých gměnjm swým Upťjnmě podx
porowali, a gsme:li sami w auškostech a Uanži,
kežbychom mysl Uetratili, Uýbrž důwčrnaU mo:
dlitbaU do wnle Božj sc oddawalt

Uňawičnč chwaločečer, kteréhož se UhUj že
wsscch stran swatémU MikUlássi dostúwalo, thUu
silo fc skromne a pokorné dussř mlaoého knčze
J wyhýbal sc gim, gakž mohl až pak koncčně
wrach laskaU kU .skristU Ježjssl pužen do Ge:
rufalema se wydal abh se tam pomoolil a Ua
mlstech, kdež Spasttel Uáš sc narodil žiw bhl a
Umťel, i ž mrtwých wsial a Ua nebc wsiaUpil,
ohen swe lčlsky k Wkaditeli fwémU che gesstě
rožplamelňl

J wsiallpil Ua loď. Blawba ssla sskastně
pťcd fc. TU nagcdnaU powstane MikUláš a
prawj, žc čaš, aby w Uěktcrém pťjstawU ža:
kotwřli, že hrůžnčl baUťe, co newtdčti, nastaile.
Nle plawci dali sc do smjchn, neboť počafj bylo
wclmi krňsnč. N ay, Ucž se nadúli, wžnikla
tak misilnú baUťe, že se wssickni giž za žtraceny
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měli. Nynt teprw otewťcly fe zaslepcným oči,
i žúdali slnžcbnjka Božjho welmi fnažnč, abh
za Uě orodowal, abh nezahyUUli. J UččUil
fwatý, za čež žéldún bhl, a na geho modlith
Utissilo sc moře, tak že bežpečni dúle se pla:
witi mohli.

Swatý MikUláš whkonaw w GerUsalemč
swě pobožnosti, dal se do klússtcra „fwatý
Sion“ řečcného; Uebot chtěl we wšdúlenoůi
ode blUkU a lomožU swěta ro tichosti klčlssternj
wěčnš prawdh sodč rošgjmart a Bohu wssemt
silami dUsse i těla slaužiti. Nle Bůh whkčlžal
mU ganU dráhU; mčltč se do fwčta odčt wré:::
tiň a dobroděgem člowččenstwUbýti. thž totiž
gedenkrčxte w komůrcč swé kleče, na modlitbčlch
trwal, ždúlo fe mU, že slhssj hlaš řkach: „Mi:
kUlússi, žde nenj pole, Ua kterémž plod pťinefeš,
kterěbož gá od tebc očckáwúm. Nawral se
k swěmU pťcdesslému žiwotU, aby gmčno mé
skržc tebe žweleber bhlo. N MčkUlúš Uposlechl
a opUstiw klčlňter, ssel do Myry, do hlawnjho
xnčsta šemě Lycte.

Swatý MikUlúš Ucbyl gesstč dlaUho w Myřc,
an se bistupowé a kněžstwo té wlasti scssli, aby
na UpraždněnaU ňoltci biskupskaU toho mčsta
důstognébo bčskUpa dofadilt. NU Ua modlitbách
trwali, ža oschenj DUcha swatého prosjce, bhlo
neysiarssij š biskUpů wUUkUUto, že th bisku:g
pem w Myře býti mú, kterýž žgitra drUhého
dnc Uehprwnčgssj do kostela přigdc, a MikUlélš
fe gmeuuge. Swatý Mikulčlš o Uičem newčda,
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siel wclmi čanč ráno do kostela, swé pobožnosti
wykonat. BiskUpowé ďyly pohotowč, pozorUgjce
swatého. Tcn klečcl gesstč eo UchwraUcUčgi
k BohU sc modle, an biskUpowé a oňatrxj dU:
chowerxstwo š gčlfúlljm žwolali: ,Terlto gcst
biskmo Myrcnsiý, sčlm Bůh Učlm Uám geg po:
sýlčc,ck a wzawsse geg, pomašali Ua biskUpstwj,
ǧakžťoli oU tomu odpjral, a na fwaU Uchodlwsk
a UcškUssenosk okazowal.

Nw skUtkUUemohl důstogrtěgssj a hodnčgssj
mUž Uad swatčho MikUlússc whwolcn býti Magc
ža to, že důstognosktak wžrtcsscltú take wžnesscných
ctnostj požadUgc, sUažil se odté dobp, co fe biskU:
pcm stal, gesstčdokonalcgi žiw býti Uež prwé žil

Qd té doby fe mUohem pťžkťegikal, tcprw
k wečerU gjdal a to nikdy Uic žádného masa.
Ncywčtssj ččlsk Uoci bhia wčlwwúna modlitbcim
a swatému rožgjmánj, ostatek trčlwřl ležc Ua
holé žemi. Msst fwataU slaUžil každodcnnč, ň
to pokaždé š Ueywětssj skraUssersij a š hogným
droléwárl1m slz. K ofadekům chowal se gako
wěrUý pastýť, a gcdnal š Uimi gako prawý
otrc; geho starostliwé péěi an gediUý člowěk

Ueusscl QU ansstčwowal chnocných a ža
gatých, podporowal chUdýchapotťchých Ugjmal
sc Urotků a wdow slowcm oU sc wssemožnč
staral o časnč a wččUé blaho swých Uoddaných
oweček; gim občtowal wsseckh sjly swé a wssecko
gměUj swé. Zkrčltfa geho obcowčmj bylo: mo
blitda, rožšjmúnj, žapjrúltj sebe a oobročinčnj ;
gcho hlawnj powaha tichosk a pokora. Nťe

ůů
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gednalopli sc: prawdu lčcskanstwj pťed celým
swčtem okážati, a pro gméno Božj siatUě bour
gowati, tU byl MikUlúš rek Uepťcmožitelný.
To bhlo žwlússk tenkrúte widěti, když cjfaťowé
Dioklecian a Marimian ostrými žákonh pťika:
zowali, abh kdc kdo gcst, Uikoho newdšjmage,
modlúm oběti pťimisscl. Nlc fwatý Mikxxláš
Ucdbage an žakašowúnj ani hrožeb a tresiů,
chodil od mjsta k mjstU, a od domU k domU, a
wssUde Ucfmysllwsk modloslnžbh Ua oči stawčl,
wssadc ewangelium Kristowo hlúfal, wssade wč:
ťjcjch k stálosti pobanzel a swatau wjru žacho:
wati a Utwrditi se snažil. Ncžnaltč sirachU, a
kdhž gcg koUečUč mjstowláoať Lycegský gal, že
wjru Krisiowu rozsstťowati nechtěl pťcstati, tU
fnússcl okowh a strasti wěšenj š mhslj radosiUaU
a wděčUaU, žc ho Hospodin ža Uúskrog swěho
oslawenj whwoliti ráčis.

W žalúťi, do kteréhož Uwržm bhl, nalěžalo
fe mnobo kťeskanů, žnichž wssicklň milosti šhůry
posilnčni, an lichotiwým ťcčcm an hrošbám a
trestům protiwnjků kťeskanstwa Uepodlchli. J
tčmto thtjčUgjctm boqowUskům Kristowým hlúsal
swatý Mtkuláš gmčno BúUě od rčma až do
wečcra, těssil ge w Utrpcnj, a wžbllšowal kdů:
wěčc Ua božskaU prožťetelnosk, Ucchť pak sc stane
to stane.

Dlauho ďhl swatý Mikulciš U wčžch dma
žán. Konečnč tak tomu chtěl Bůh, žawjtal ch
ofwobožcnj.m Konstantin, pťjgmjm Wclký, dostal
se Ua trůn ijský. Ten dťcswědčiwse, že wjra
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křeskanská fpáfonofná gest, mčl se ku kťeskan:
ským poddaným fwým laskawč a otcowsky. Qn
zotewjral wěženj a powolil kťeskamům, aby sc
pokogně kswým rodčnúm, od Uichž snad ža žiwě
ch držčmi Ucbyli, nawrčitili. Také Mčknlúš
anrátil fe kswěnm wěrněmU siúdečkU,a š plé:
súnjm byl pťřgat.

J Ugal se Uynj š UowaU horljwosij swčho
biskm)siwj a pr.x.cowal zafe neUaneUě ůch U.xř:
Uici Bčmě. Gaké bhlo geho Učenj, takowč bplo
geho obcowúnj; dobťj ho milowali, šlj fe ho
bálj. N tak aUčiUkowal gesstč nmohú léta, a
tisice lidj měli mU co dčkowati, gednak UtěchU
a pokog swůg, gednak fpasenj dUsse fwč. Bpl
také na fnčmě Nřcegskěm, kdež otcowč blUd
Nriůw, Upjragjcj božsiwj ShUU Božjnm ša:
tratili.

Na geho orodowúnj stalo fe tak welkč
mUožstwj žcišraků, žc ho i diwolworcem našýu
wali, šwlássk Ua moťi plowach brúwali w čaš
Uebežpeěj k UěmU aUtočisstě, a Ualezli pomocč,
protož fe také ctj ža patrona plawců. Wodobnč
ti, co eri:mč odsanženi gsaU, býwali geho
pťjmlUwaU žachrčměni a trestů šbawemi.

Konečnč Upadl bohabogný ďiskUp w lebkaU
a kratiUkaU Uemoc; kterčlž dne 6. prosincc rokU
327. dobrodčgnénm geho žiwota konec Uččnjla.
,W tebe che danala dUsscmú, pťigmi gi
w rUce fwč!“ bpla poslednj slowa, ktcráž pro:
mlUwil, načež Umťel tissc a blahoslawcně w BčmU.
Bochowún bhl w Mhťc, alc roku 1087. wzali
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nťktcťj kupci swaté gcdo požůstatky, a do mčsta
Bari w králowstwj Neapolském ge odnesli, a
strže arcjbiskupa tamnčgssjho w kostelc fwatého
Stěpána pochowati dali. Nž po dUeš pUto:
wúwá do ťečenčho mčsta nmožstwj Uňbožného
lidU, ctjcc fwatčho požůstatkh, a o pťjmlUwU a
orodonxčmj geg wžýwagjce. Gcgtch důwěra býwčl
nežťjdka žúzračným šprobeU: odměnčna.

Swatý Mtkulúš wyobražugc fc obyčegrlč
w oděwU biskupském, drže w gednč rucc bcrlU
btsimxskan a w drUhč! kUihU, a Ua Ul tré žlatých
gablck. Knida žUamenú fwate“ ewangeliUm, dro
Učž se fwatý biskup žcela občtowal, i Umťjti
pro Uě hotow byl; šlatú gablka alc pťedstawugj
trogitý dar, gimž počcstnosk tťj daUeU šacho:
wal. Takč Učťdy whobražllgc se, mage Oo ďoku
tré djtčk, čjm fč pťipomjná, že Ua geho mo:
dlitďu lrč žawražoěných djtek kžiwotU sc Ua:x
wrútilo.

Rošglmáltj„

Swatého Mikulússc byl rémo prwnj krok
do kostela, abh fc BohU modlil, tjm Uúm owssem
Ua frožllměnaU dúwage, žc chccmc:lt dcn sirú:
witi Uúbožně a dobťc, od Boba a š Bohem
geg počjnati musime, Uebol od Boha, od prcl:,p
mene wsseho dobra, nemůžeme se prýsstiti než
šeU dobro. Nežačrleš:lj den š Bohem, po:
siaupjš ďáblU w frdci fwém mjsta, kterýž ge,
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ne; fc naděgeš, celč odamxge a UaplUj mysslenu
kami swčtskými, marUými, Uečistými, lžiwými a
raUhawými Wrotož každý den od modliteb ža:
čjnati hlcď!a žawra dwéťc srdce swého, klckni
Očed Bobem swým š Uephčubssj pokoraU a Ucti:
wosij, a poždwihna očj, rUkaU i frdce swěho,
qakožlo Oťed Bohcm tjm, kterýž wssecko wjdj,
i frdce, i lcdwj, i U!ssecky neyskrytěgssj wnitťňosii
twé, obětug aemU ramxj občk swaU Ua oltčlťi
frdce sweho Neťjkey, že tak llmobo od fwhch
Uracj času nemaš každodermj žamčsiknčmj twá
že toho Uedoansstčgj že přjliš tčžké a welké
starosti maš a co ch giného Nebol pomnt
Ueydrwš, že kgjdlu a k xpcmj wždh dosi čan
mčlš, proč nc také k rarmj modlitbě, ktcrúž
žagistě dUssi potťebněgssj gest, Uež tělU pokrm.
Dále, máš:li nmoho prčxcc a wclkých starostj,
,qcst ti modlitba Ua Ueywýš potťebná, abp Bůd
Určlci twé požehnal, a pomoci žádach, bez kteréž
še wssjm Uamáhúlljm a pťičiňowánjm fwým Uiu
čehož Uedowedcš, tobč popťál; Ucboť „Uebuoe:li
HospodiU siawěti„doamx, Uadarmo pracUgj, krcťjž
stawčgj geg“ (Zasm. 126, 1e)z A koUččUš
rožpomcU se, žc smrtelný gsi a prace lwé gcn
k wychowanj tobo tak kratičkčdo žiwota se wšta
hUgt: gežto žatracenj newphrleš:li se gennl wččné
bUde Wrotož eroomjgey Ulkdy modlitbp raUUj
Ncžádá se od tebe, abhš cclč hodino na mo
dlitbč trwal, gako množj swatj činjwali Uostačj
i čtwrt bodinh, oneš:li Udťlmnč a wraUcnč fe
modliti, i můžeš býti nbešpečcn že si BUď ša:
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gisté čaš Uahradj, kterýš modlitbš raUUj wě:
nowas Gesstč to alc sc tážt: „Neb:)waoli dUssc
twa i tělo twc deUnč U welikém nrbczpcčj?
Ncmůžcš li dennč w takowa nebcžpečj pťigjti?
Nemůželi každého okamžch rčlo twé Učqake
Uesstěstj potkati? NcgsaU:li pťemnohčx pokusscnj
a žsč pťjležitosti, do kterýchž UpadnaUti můžeš?
.skdo tě bUdc tU chrúUitj? Kdo tč wyfwobodj šc
wsscbo nebezpečj a pokussmj? Zdali Ue BUb?
Gak alc lnůžeš danfati, žc Buh tč ďUde chra
llitj, ossetťowati a wytrhowati že wsscbo Zlého,

zho rano o to Ucwžýwáš a waec tak se
chowúš gaťobyš gebo ani Ucpotřebowal? Chceš:li
alc pťcdcc Učkdy modlith rannj opomanUri,
Učiň to w takowý den, ktcrébož pomoci Božj
ncpotťebUgeš, a kterého gsi gisk, žc pomociBožj
potťebowati UebUdeš Kdy aš takowý den šaxx
wjtú? Kdybh dncš od lcbc BUb pomocně rUky
swé odwrátil, gak obsiogjš? Qňatnč Uch na
tom dosii, abyš den wc gmém: Bčmě počjUal,
Uýbrž wc gmčml Wúnč máš také celý den trci:
witi i UkoUčiti geg N to UestaUc se, lcda kdwš
častěgi za ch dobra pťedfewšetj swci obnowxš
a bež pťestanj pťed twúťj obcowati bUdeš Boha
welebč a djkp mU wždawage, ža wssrcka doďro:
dinj celébo dnc, i prose, aby budach naci také
wsseho žla tebe Uchowati rúčtl.

,MaUdrý oddčl frdcc fwě kllbdčnjna Uswitč
k Wánžl, ktcrýž Učinil ho, a pťed oďličcgem
Neywyšssjho modliti sc budc. Qtewťe úňa ťwú
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na modlitbč, a hťjchy swě se modljti bUdeee
(Sir 39 6 7..)

Znamo bUď wsscm, že Uňležj pťedcházeti
slUUce k dobroťečenj tobč (o Bože) a pťi wýu
chodU swětla klančtj se tobč (kn nmUdr
16, 28.).

„Wěčná maUdrosk dj: Gá milUgjcj mne
milngt, a kteťjž w gitťe bdj kc mně, naležUaU
mUe“ (kn. pťjsl. 8,17..)

„,Bože Božc mng, k toďčč ž gitra bdjln
Žjžnila po tobě dUsse ma, qať mnohoUásobnč
(po) tobč tělo mé“ (Ž 62, 2..)

„Gá k BohU gfem wolal, a Hofpodřn
fpacha Učinj nme U wečer i rčmo, též o pou
ledni wyprawowati a ošnamowali onU, a on
whslyssjhlaš xUUg (Ž 54 17 18..)

„Z gitra pťedstawjm se dťed tcbaU, agpa:
tťiti bUdU krtobě, ncbo Uešsi ty Bůh chtegjcj
Uepranwskel (Z. 5, 5.).

Modlitba.

„DUsse má očekáwú Ua tebr Hospodine
Bože mug, gako stražuý swjtanj čerkael(Ž 130
6) „Smilug se Božc Uade mnau a požehney
mi,aažaswěk obličcg twůg naoc mnaU“ (Ž 67,
1.) ,Naplň mne hncd w gitťe milofrdenstwlm
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swým, abpch proždčwowati a weseliti ie mohl
w tobč po wssecky dny fwée (Ž 90 14..)
Nmen.

Dnee se talé swčtj swátck: W Nfrice swatých šen Dionysic
Datlwp Leonicir a naboťného mUže Trrcia Emiltana lčkařr a
Bontfacia š qtnýmt třcmt kteťlš wsslcknčw protiwrnstwj Wandala
ském UmUťcnyboly Též tam swatťho Majorska shna sw Dlonpsic„
mUťed.: téhož dUe swatého Polochronta knťše a wUť.; w Řjmť
sw Nsrllp, pannh kteraž swůg žiwot w postrch a w modlitbách až
do stalosii prodlaUžtla, a m g swatých

7.

Žčwot swaečho Nmbrože, bčsknpa a
Učitele cjrkwe.

Swatý Nmbrož Uarodil se okolo r 340
w gednom městč w Ǧallii, kdež gcho otec, také
Nmbrož nažwaný, pxUšfšatuš pmcxt()ri() t g
mjstowládaťbyl ždali ale riclatč, aneb LUš:
dUUč ancb w TrewirU š giskotau newj se. Měl
starssj festrn Marccllimx, která se siibcm Usta:
wičné čistoty žasijbila, a brasra Satyra, swa:
tostj žiwota proslllléhoxe). .dež Nmbrož gesstč
Uemlanětem gsa w siUi lotcowského palúce
š otewťenými ústh spal, Usadil se mU rog wčel
na obličeg, a pčlUá zwjťátka lezla mU do úst,
a wylézala žase wen, gakoby tam stred swůg

e) Swalé Marcello swalek slawj se dne 17 črrwence swatého
Satora dnc 17 zářj
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Ukládala Chůwa bogjc sc, aby djtč sskodh Uez
wžalo, chtčla wčelh odehnati, ale otcc dťigda
k tomn žakúzal to; Uačcž se do chwsli celh rog
pozwedl a we Uxýšcc fe ztratis Z té Události
faUdil otcc, že shn Nmbrož, zachowúli ho Ban,
k welkémU čcmusi powolán bUde

Nmbrož byl gesstě djtě, když mU otec že:
mťcl a matka žǦallic do rodisstě sweho uo
do Řjma fe wratila, a whchowúwúnj djtck swých
fc zcela oddala WyUčowúU ctnostmř matkh,
sestth a bratra a gtných prijžUých a šnúmých,
kráčel mohUtnými krokh po draze dokonalosti
pťcd fe Wťeckém gažka nabyl welké žďěhlosti,
a w básnčni dokaUssel se še žnamenitým pro::
spčchem Dokonaw wčdecké wždčlúnj swé, wh:

dobyl si bržo žnamenitaU powěsk a pťjzeň muu
žUw ncyuxýbornčgssjch w rjssiŘjmské; meži nimiž
žwlússt NniciUš WrobUš Ztalský whnikal, k gex
hoš fchwálcnj a porUčch cjsak Walencian l.
Nmbrože rokU 364. ža mjstowládaťe w Liǧurii
a Nrmilii Ustanowil. Odchňšegjcjnm ťekl !l(šroe,p
bUš: ,Gdi a žprawng aUťad swůg ne gako
saUdce, nýbrž gako biskup,e t. g. che milostiwč
ncž prjfnč fpjsse po otcowsku než po welitelsklx
N Nmbrož, w gchož dUssr sc ta žasada plným
faUšwUkem ošýwala whšiskal fi sprawedlnostle
dobrotau a bcdliwosij swaU prlžen a Uaklonnosk
wsseho lidU

Toho času Umťel (r. 374.) AU::enciUš, za:
rhtý Nrťan, kterýž těmčť do 20 let Ua bisknpské
stolici w Mcdiolúnč neprúwč fedčl, a po celý
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ten čaš katojjkům, gak gčn ms.xuhl,kťčwdil. eskdhž
tcdh po geho smrti Uowý biskup mčl se wolčti,
powstaly dwě stranh, ž Uichž gedUa kaloljka za
biskupa mjti chtčla, druhú ale pťjwržemce blUdU
Nriowa.

Mysli obaU stran byly welmi rožtwassrny,
a bylo sc růzuic, ano i, což Umohem borssjho
gcsk, wražd a ťrweprolčwňrtj co búti. th tcl7
kowé žřé Qťedessel, wydal sc Nmbrož mocj fwého
auřadu do kosiela, w klerčmž se Uooliti mčlo, a
wýmlanýxn gažykem přjtomrlé Uapomjnal, aby
pokogUě a tať, gakž poťčldek tomu chcr, k wo:t
lenj pťčstaupili. Gesstč mllm.xil swatý, aU sc
hlaš slysseti dal, qako dčtský: ,B!lmbrož bndčž
biskupem!“ N núhle pťcstaly wsseckh růšnice, a
wesskech lid gal fe š plěsánjm wolati: „Nma
brož budjž biskupcm!“ Gako bromowú rean
ž čista gafna, tak žawšnělo wolčxnj to w Ussjch
mjstowlcidaťowých. J wymlanwal to lidU, a na
giUé mysslénky geg pťiwěsti wssemožně fc snažil,
dowádčge, žc nemčl porťebných wědomosij, ba že
an za biskuda .šwolcn býti nemůže, gelikož gesstč
ani kťest swalý nepťigalďe), a dle fwalčho Wawla
nowúčck U wjťe biskupem ťoýti Uesmj; ano sia:
wčl fe, gakoby žůťiwé mysli byl, a mračrů
nc bezauhonných, aU Učkteré žločincc weččgnč
trcstatt, a osobh podežťelých mrawů do swého
palúcll dowádčtč dal. ?lle ťid prohšědna geho

e) Za ono,ho wťln,obplo to roš obočrgného, že mlaďjct. zwlásst

urslaženpch stawU, teprwa w mujských lrtech se lřtjtč da:wal.
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pťetwaťowánj, wolal: „Hťjcb twůg bčťeme na
sebc!e a Ucnstaupňl oo swého mjnčnj. Nynj
dal se Nmbrož na alxtčk a chtčl do Nawic, ale
šablandiw, siál pťi swjtánj žasc pťede branami
Mcdiolanskými. Wo tčch dowedli geg do palúcU
geho a siřehli, polnď by se poslowé od cjfaťe
WalcnciUiana šTrewirn errátili, kamž byli
o potwržcnj Nmbrožowo ža biskUpa se wpdali.

stať potwrdil š wclikaU radostj wolbn,
ano žwlásstnj U.xydal magestňt, we ktcrčmž se
přikažowalo, aby Nmbrož co Ucydťjwc Ua stolicř
biskupskml pofažen byl. Wirm tcdy derož. že
dalssj odpor nemožný gest, dal se koUečUč dUc
30. ljsiopadll rokU 374. od ťatolickčbo bisknpa
pokťtitj, a rychle Ua to, gelikož nedočkawosk lidU
delssjch lhtxt cjrkewlxjch Uetrpčla, na kněžsiwj
poswčliti, a na biskllpstwl pomašati“ (dne 7.
prosince rokU 374.).

Qd té doby powažowal se, že swčtu che
nrnčxlcžj, a aby wssccky wažby, kteréž bh geg
snad gesstč pautaly, přctrhal, roždal wssc, což
mčl od žlata a od stťjbra kostclům a chUdým.
Kostclům odkčlšal laké wsseckh fwč siatky, gcn
žc se ž Ujch sesiťe, poklldž kdy žiwa byla, Určjtý
dčxchod dúwati mčl. Bratr Satyr šprawowal
UxUžáležitosti žcmské, oU fčlm.fe wýhradnč oddal
modlčtbúan, ssrUdijm a powiUnosiem swého po:
wolánj. Ncpprwé oddal se na sstUdia pjfma
swatého a Ua čtenj Ueyw!štcčučgssjchfdifowatelůw
cjrkwe sldasě.

Za wůdce a Učilclc wc wčdňch a UměUj
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obral si Učeného a bohabogného knčže Řlmskébo
Simpliciana kterýž se napotom biskupem Mixr
lánsiým sial S gakaU horliwostj a bedliwostj
fobe wzděláwal a Učil, š tauž horliwostj a Uea
Unawenostj dečowal také ostatnj lid, a Bůh
žehnal wrancj gcho pťjčinliwosti tak milostiwě,
že rokU 385., whgjmagc clsařowaU Jnňimx a
nčkolik aUťadnjků clsaťslých, wMtláUč Uikoo ch
blndů Nriowých fe Uedržel.

Horliwemu thčon.xúnj UcUaneUého bi:
skUpa dodúwalo geho ostatnj fwaté žiwobptj,
geho tuhé posty a erbmcženú lúska k chudým
a UUzným moci a wúhh neodolarelné Wěnoo
waltč welkaU čásk dne a noci modlitbúm, a
obětowaltč dennč mssi swatau za lid swůg.
.sk UěmU měl každý wolný pťjsiup, oU byl chU:
dým, wěšňům, wdowčun a sirotkňm powžoy la:
skawým otcem a wčrným pomochkcm, oUplakal
š plaťjcjmi a radowal se š tčmi, kteťjž dobré

mysli byli Brjbytek gcho býwal Ustawičně ta:
kowým množstw1m lidu obkljčeU, že sc fwatý
NugUstiU kolikráte k UěmU ani dostati Ucmohl
Nikdy žúdného požwúlxj Ua hodh Uedťigjmal
ačkoli súm negedUaU k střjdmým hodům wžneo
sscných osob šwúwal an také dUchowenstwU
swému žrazowal Ua body do cižjch domů cho:
ditt ťjkáwage: „Wťi takowých bodech naučjme

se sUadUo pťjlišnc pjti, a tu Ueslýchúme o Uičem
iném mlUwiti, Uež o wčcech Uepatrných, o zá:
awkách a fwčtskhch whraženjch .skdo tedy na

takowých bodcch gest, UemUžc si tak snadno Ussx
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zacpati, aby takowých rozdrúwek ncsiyssel, a
žádúďli Uěkdo, abh se o tom mluwiti pťeskalo,
býwú držún za hrdého a Uánowitčho. N bUďe
mež tU sebe prožťetclněgsij, pťedce swedeni bý:
wámc, aniž to znamenúmc, že ch ptgemc, než
bychom mčli. N deyme tomU, že by nčťdo od
takowých hodů odessel, Uepťckročiw mezc stťldu
mosti, ncbýwá pťedc nikdh dobťc, býti fwěd:
kcm, a tUdy takměť aučasinjkem ncstřjdmosti
gtnúch.ee

szwlússtnjm ale ctitclem býwal swatý
Nmbrož ěisioty; wýbornosk ctnosti télo whchwau
lowal tak žiwými akrúsnými barwami, že drúhně
nmožstwj panen ž wůkolj an i z daleké žemč
Mauritánské w Nfricc pťichúšely, pod geho na:
wedenjm Ustawiěným panictwjm BohU se zasliu
loUgjcez W MedioláUU ale samém bhlo po
ťjdkn tčch, kterěž se kU krokU tomU odhodlaly,
protože matky tomU wsseligak Ua odpor fe siao
wělp, bránjce dcerám bUď Ua kúzanj biskUpowa
choditi, aneb swéwolně dusicc od Učho sjmč ža:
feté. S kagjcjmi mjwal swatý biskup powždy
Ueywětssj saUtrpnosk, a gebo ramena bhla wždy
rošpčara kpřčgjmánj hřjssnjků. Žalowaleli mU
kdo hťjchy swé, býwal Uad tjm tak hlubocc pro:
UikUUt, že pťehogné flzy fe mU pťeš twáť ťia
UUly, a i nehtwrdssj frdce w útrobách se otťáslo
a k prawémU pokánj pohnulo. Welikau prúct
si také dáwal, abh Uěkteré žlé obyčege, ktcréž
ž časů pohaUstwa U lidU fc Udrželh, wykořentl;
ale pťede wssjmoto péčt mčl, abh dUchowenstwo
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bhlo dle pťikážanj Pállě žiwo, pťefwědčcn gsa,
že ljd Uedá se prwé nadrawiti, leč bh lchxblmt
wenstwo bylo mrawú neaUhoUUých a wsselifými
ctnostmt oždobeno. Z té přjčxiny ďúwal při Udčo
lowňnj fwásosti pofwčcenj na knězsiwo n.xeťmi
opatrm,; a prošťetelldý, a UUxiej:tj koy dokonalý
knčž, welice gcho fmrti žcljwal, wěda, že taký
mUž tčžko dosiati se dá.

Bržo pošnali blUdaťi a žwlásslč Nrčáně,
gak UrbešpečUý dtotiwnjk gim fwatý Nmbrož
gcst, protož se t wsscmož!dč snažjlt, aby geho
wčlžnosk dodkopali, důwčru žmenssili U půfobenj
gcho ochrčlnili. Nle Nmbrož Uedal fe šasirassjti,
Uýbtž skladU wjry ústuč i pjsemně hčlgil, rozssiu
ťowal ho a Utwržowal.

RokU 378. wpadli Ǧothowč do Jtalic.
Množj obhwatelě neyche bludU Nrianskčho fc
držjcj, Utjkagjce snrowosii szěšů, obr.i:ili šc do
Ztalic. Swatý Nmbrož, ugal se gich sc wssj
ochotnosij a lčlsimx, a podporowal ge wcfskcr!šln
gmčnjm swým, whžýwal i giné bisiupy k pode
potowánj gegich, ale také dcčliwč o to sc siaral,
aby prawowčrnj katoljci bludůxn Nriowýmfwésti
fe nedali. K wyklxpowánj Zagalých an drahúch
núdob kostclnjch UeUssetťil, a kdhž mU Nrianš
whčjtali, odpowčdčl: „Kostel mčl žlato, Uikoji
aby ge hromadil, Uýbrž aby gcho kc skmkům
lásih Užjroal.es

Bhlo bh pťjliš obssero, a dalcko bh náš
od cjle Uasseho odwcdlo, kdybychom podrobnč
whpisowati chtčli, co wssc sldatý Nmbrož dro
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hágenj a Utwrzer swaté wlrh přetrpěl a Učinil,
gak wclicc o ždokonalenj mrawů horltl, gajk
wraucně potlačených sc ugjmal, gak sstědťe chu:
dých a potťebných podporowal, a gak sám sebe
takmčť zničowal, aby wssechněm wssjm sc státi,
a Bohu se ljbiti mohl. ch pro snažssj posau:
žcnj wýborné powahp gcho Uěkolik Udúlosij opo:
minaUti chmjmc.

Nriúné bhli, Umťcl:li kde který katolický
biskUp, Uaneywýš činnj, pomocj cjfaťowny JU:
stiny Učktcrého Nričma ža bisiupa Ua geho mjsto
dofaditi. Kddž tcdp w Sirmium w leirskU
biskUp Umťcl, a Nričmč rychle fwogince ša bi:
skupa Ustanowiti chtěli, whdal fe swatý Ymbrož
co neyrychlegi do SirmiUm, a feč byl, činil,
aby prawowčrný katoljk bisiUpem fe stal. Wři:
bytj geho do Sirmium popudilo toljk cjsaťownU,
že wssemožně z mčsta wyhnati geg hledčla. Nle
Ambrož stál ncpohnmč gako skčlla w baUťjcjm
moťi, a statcčně hágc prúw cjrkwe, wpbjšel
wssech, abh mUže prawowčmébo a clnostného ža
biskUpa Usianwili. TU pťikročila kU kažatelnici
držj žensstina, a tahagjc fwatěbo bisiupa ža
oděw, potnpnč ho strhnmlti hledčla. Mmbrož
obréatiw fc k dršj ofoďč, prawil wúžUč a dči2
tkliwě: ,Nčkoli knčšstwj nehoch gfem, pťedc se
tobč a twěmU pohlawj ncslussj Ua knčžc rUkU
wštahowati. Bog se, že faUdcowé Božj tebe
postihUaU!e Sotwa že tato slowa swatý biskUp
dronesi, sianla osoba ta Uúhlml smrň, a drU:

šiwol: Šslxxtšck. TU 36
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hého dnc pochowali gi. Swatý Nmbrož Ue:
pomUě Utržené kťiwdh, ssel také na pohťeb.

Nahlú tento saUd Božt Uahnal rolik sirachU
Nriánům, že wolba bež dalssj dťekážky Ua Nnoo

mia, knčze wssestramxě dokonalého, padla, Uačež
geg swatú Nmbrož wh!wětil

Qfmébo roku swého biskupowanj totiž l 382
bhl ža papeže Damasaj cjrkewnj snčm wŘjmě
žahágcll Swatý Nmbrož whdal se Uúpodobně
do ťečeněho měsia, do ktcréhož. co fe bisinpem
skal, Uepťissel.

Geho matka byťa se šatjm Ua wěčnoskodcu
brala: toliko festra gebo Marceljna byla Ua
žiwč, a ijtala geg š welikall radostj. Toho
čafll byl také swatú bisknd požádán, abp wdomč
gistč núbožně ofobe.! mssi fwataU slaUžil. To
Uslyssawssi gcdna žena dUaU lúmaná, dala se do
toho domU donésti. Swatú Nmbrož modlil sc
do lnssi swarč nao cďorobrtml žencm a žehnal
gč, a an č!ch.d:dilara!lcďo ďislllwowo, a žUljbala
ge, a Bčrh žebnal gcgj wjrn a Zdrawj okamžitě
gj anrčxtil

NedlaUho do nawratu ďiskUpowč do MR
diolúUU byl cjsať Ǧracian od Marima wůdre
wogsk zawražděn Uačcž wrah mocj wúlečnaU
Ztalie šmocniti fe chtčl.

Cřfňxčowčřň unsťčřřa beiťá fe o wťúdčl sxleřa

Waleutiniamjl., a drotož doslala Nmďrože, aěé
koli Uaň welice šat!rwťeka, oro ctnostř, malldrosk
a rozssafnosk wčhlúsuébo k Mariminowi, abh
šnjm o pokog šednaš. N Nmbrož wygrončlwal
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š tak sskastným průchodem, že se Uezletilénm Wae
leUtinianowi1l. mjr a wlúda pogistila, alcšMa:
rilninem Uechtěl pro žiwý swět žúdněho cjrkewu
njho společenstwl mjti, dokuďbh skransseným po:xs
kňn1m za spúchanaU wiUUU žadost UeUčiUis.

staťowtta, widaUc wlňdU syna fwěho Utwre
ZeUaU, poěala katoljky znowa Utiskowati, a či:
uila fwaténm Nmbrožowi mjsto wděkU tolik
dťjkořj, požadowala od Uěho tak Uemožnýchwěcj,
že patrUě bhlo widěti, gakfe o žUičer aneb aspoň
o wypowěženj geho gednú.

Tak k. p. žěldala rokU 385. aby se o welu
konocjch Nričmům kosiel Worciana ža mčstem,
we ktcrěmž by cjsařowna š kacjři ariúnskými
slnžby Božj mjti mohla, posianpil. Nlc Nmbrož
oddowěděl: že nikdy chrúm Wémě Uepťátelům
geďo eryda BodobuaU odpowěď dal když
o Uowč! wystawený kostel U wnisť města žadala
Šcstěbo dnbna Ua to, Ua kwětnan nedčli, pťissli
cjxaťsstj aUřadeci do ťečeUěho kostela Borciana,
.: rošestťrli sam cjsaťskě koberce Ua znamens,
že kostel wlasinictwjm gest cjfařským. Takowé
násilj ďopUdilo lid, že kwasiti se šačal. Swatý
Nmďrož snažil se lid Upokogiti a wčrssj Uepo:
řadkw predegjti; asc k podstaUdenj kostela nifte:
raťž fe pohlmnti Uedas Uťadntknm clfařstým
e.a san pťjčanU kněmn wyslaným ťekl: Kdyby
cjsfať žč!oal, co měho gest, můg siatek mé pe:
Ujžc dal bych nm to, ačkoliw wssc co mam,
chlldým naleži Cbceteli dědictwj mé otcowské?
wešměte si ge Cbccle:lř tělo Uxč? šsčm botow

Zlšzzt
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wám se whdati; chceteoli mUc U wašbu dáti, a
mne Usmrtřti, Učinjte anše to, po čem dychtj
dUsse má. Gá se erbklopjm zústupem lidU,
aby nmě sstjtem byl, anž se olrčlťů chytati
bUdU, abych žiwota si prodlaUžil, raděgi se dám
š mysij radostnan pro oltúťe obětowati.e

Gelikož se cjsařownč J:xstině žčlměrowě gegj
hrožbanti a auskoky daťiti Uechtěii počala katou
ljkh wsseliqak týratř a žgewně dronásledowati
Žaláťowé byli gimi UaplUčni a ťadn newinných
mčssťanU bylo widčtř, an sdautčmř po měsiě seul
motam na postrach fe wláčj. Nle stúlosk kato:
ljků tjm fe erblomila, Uýbrž wssickni byligedUé
mysli a gedne dUsse, wssicknt hotowi radčgi ži:
wota se wzdúti Ušž powoliti, aby Uěkterý ž kae,a
tolickUch kosielů kacjťUm fe dostanpil BokUd
drotiwenstwj lrwalo, dleli takměr wssickni dnem
i Uocj w kosteljch, bymny a pjfně pěgjcc gcž
swatý biskUp gim složil šc žpěwcm siťjdaly fe
modlitby a kúžan neunawenčho pasiýře, kterýž
wssade, koe stúdečku ǧeho nebeždečj hrožilo, Ua:
lešti se dalr Geho UepřekanUčl siúlosk,ažqewná
meži wssemt katoljky swornosk, pťekonala konečUě
cjfaťe Walentiniana llu, žc chen kostel žúdati
pťestal, Uýbrž že wssecky erinnč Uwčžněnč ka:
toljky Ua swobodu pustřs, a ža pokUty, gež mu
dáti mUsili, náhradu gim Učinil. Nle matka
geho Znstina Uedala si gess:ě pokoge, ano wšaa
slepenosti swe nagala i wraha, tlerý bp Uená:
widěného btskupa žahladis Nle faudem Božjm
sialo se žc wrahU sUka, když gi k snxesné rčmč
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Uapkúhl, náhle žkoprnčla, a teprwa tehdáž okťása,
když sr kagtcnč ščerného zločtUU whznal, a půx
woda té Uesslechetnosti gmenowal.

Nčkoli sirana ariánská, gak gsme widčli,
Uad katolskhe pro Učž sám Bůh bogowal, až
posUd ničehož Ucfwjtčzila, ano w každém ohledU
co múlomocnčl se obgewila; mčla fe múlomocu
nosk ta gesstě zgewnčgi okážati, a prawda ka:
tolickú gesstč gafnčgi wyniknanti. Toho čafn
dostawil totiž swatý Nmbrož Uowý kostelw Me.
dioalaně; a tn oťúžal mU Bůh we fnúch mjsto,
kde bh pro Uowý kostel pozůskatkh swatých mUa
čednjkú Ǧerwasia a Brotasia Ualešl. Z dal
na Ukázaném mtfiě ťopati, a hle pozůstatkh,
gakož žgeweno bhlo, nale;lh fe. Lid Uslyssew
to, šbjhal se šc wssech stran, a Umozj šúzra::
kowé se tU stali, gmerwitč probledl núhle ga:
kýsi newidomú mnž, gménem SeerlUš kdhž
ranchem, gjmž máry, na Uichž tčla swathch le:
žela, bylh dokryth, očj fwých dotekl.x Množj
Ariáné, Uzťewssežúžrak ten tak patrný, obrňttli
se do lůna ctrkwe, ale cjiařowna Juňina a
pťtwrženci gegj U dwora nedali se k prawdě
Uakloniti, Uýbrž gako prwé Upjrali božstw1KrisiU
Ježjssi, ačkolt dro búšeň lidU nic žlěho žgewně
oroti swarému biskupowi nepodnikali. Mimo to
pťissia cjfaťowrta JUsiina a syn gešj toho čan
do giné dťeweliké Ucfnúže, tak že proti katosjkům
Uičehož fe opowúžjti Uesměli. Broticjsať Max:iuj
nmš totiž. o Učmž se giž šwrchU powědčlo, že
gedinč Učl domlUwh fwatčho Nmbrožc lledospě:
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lémU cjfaťi Walentinianowi ll. pokoge popťjti
sijbil, Ugal fe katoljků, a dal Walentinianowi
psáti, abh clrkew katolickau w1c Uepronúsledowal,
sic že fe gj brannau rUkaU Ugjmati bUde, a
abh siowům fwým dal důražn, welké wogsko
sbjral. Wssickni maUdťj faUdili, že Ma::imUš
gen žúsičrh hledél, pod kreranž BO do Jtalie
wtrhnanti mohl. stať Walentinian a matka
geho chwěli fe aUškostj, dobťe cjtjce, že Ma::i:
minowi erdolagj, a žc tU gde o rrůU i o žixl
wot. Radh si erědaUce, obrátili se koUečně
k Nmbrožowi, kteréhož tak často a tak wclice
byli Uražili. Nlc swalý biskUp šapomena wssech
Utržených pťjkoťj, a gediné prospěch wlasti Ua
žřetcli mage, whdal se opět k Ma::iminowi, abh
š Ujm o mjr a o narowUčmj gedUas. Nle
tenkrčdte Uedařilo fe nuU gako po prwě. Ma:
rimUš rošprúwěl o WaleUtiUianwi potUpně
i hllěwiwč, a Nmbrožowi trpcc wytýkal, žc ho
před leth od wýdrawy do Jtalie šradil, an
koUečUčwhpowěděw geg bež poťjženj ode dwora,
wúlečnaU mocj do Ztalic wtrhl, mage aUmysl,
celé ťjsse žčlpadnj šmocniti se. WalcntiUiaU a
matka gcho Utekli se do ThešsalonichU, a žúdali
cjsaťe Theodosia Welikého, genž wlúdU mčl Uad
wýchodcm, ža ochraUU a ža pomoc. Tbeodosiuš
Ugal fe prchlého, ale pťede wssjm hlcdčl geg
Uwésti do lUna cjrkwe. .skonečUě fe mUto šmiot

lostj Božj padaťilo. Walcntinian stal se prau
wowčrnhm katoljkcm, alc matka gcďo, w blUd
swůg žarytei, dokonala také w blUdU Uekaglcj
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žiwot. NokU 388. wtrhl TheodosiUš do pole,
a porašiw Marčma, Uwedl žase mladého Wa:
lentiniana w dědicle geho. Bťi tě pťjležitosiř
xořissel také do Mediolúml a poždržew sc tU po
celý rok, poznal swatého Nmbrože a wssecko,
co o něm tU flyssel, Uaplnilo geg Ueywčrssj
UctaU a wčxšnostj k swatémU ďiskUpowi Blle

tswatý Nmk!rož mčl cjsaťe Theodosia U weliké
Uctiwosti, a to, že negen prawowčmým katoljkem
bhl Uýbrž žc si Ua rožssjťenj a Utwrženj swatě
wjry na nepwýš zaležett dal Gedmx wssak a
to nemalau waoU mčl pťedce TheodosiiUš do
febe; bylrč nad mer Uáhlý, a každě: maličkosk
popUdila geg ť neywčtssjmu hněwu, čjmž swa:
téan blskUpowipťewelikýbolszfobil u NokU
totiž 390 poďanťilř se obhwatele Thcšsaloničtj,
a to pro gakehoš wožatage který; U wězenj
oržún byl, a kteréhož bh oni welmi radi pťi
weťegných hrčlch byli widčli. Wťř té pťjlcžitosii
pťisslo několik cjfaťskýchauťadnij o žiwot Wěc
tato popudila cjfaťe k UcyprUdssjmu hněwU; alc
fwatý Nsnbrož wssemožnč se pťiěinil, rošhnčwa:
ného cjsaťe Udobťitř, a také Uensieil š ginými
biskUph prositi ho a domlanati mU, až koneěnš
žbognjkům odestitisljbil. Wssak Učktcťj dwoťanč,
ažwťčlsstě dwornj kancljřRUsiu, nedali si pokoge,
až sotwa Utissenaxl mysl cjsaťowU opčt pobauťili,
a kU krwawé pomstč proti slowU Uamlmoili, ťj:
kagjce, že pro wýsirahdl wčc takowčl bezc trestU
Uechati se Uesmje Sotwa že cjsař ť hanebnčml:
skutku fwolil, bhli t hued anži tagné přikážanj
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magjce do Thešsalonichl: posláni, kteťjž pťi.
ssedsse, dalč od sebc slysseti, že žegtťegsstho dne
slawUé dostihy na wozjch lidU Ua podjwa:
naU konány bUdaU. Sotwa že se lid w hoc
nech fessel, wraziwssc do Uěhotaké ozbrogenj woc
gáci, po tťi hodjny wtnné a erirmé, domácj
i cizince napoťád wraž“dili. Sedm tisjc lidj lec
želo w honech powraždčUo. UkrUtUý a děsný
skutekten naplnil swatého Nmbrože erýmlmdným
bolem ; protož pfal cjsaťi, tenkráte w Mediolám:
nepťjtomnémlx, Uctiwč sice, ale také prostomyslně,
že, pokUd sprawedonsti Božj zadost neUčinj, žáo
dných občtj od Učho nepťigme, aniž U geho
pkjtomnosti slUžby Božj siawiti bUde. Nle cjsať
Uedbal mnoho Ua domlanánj biskUpowo, a nae
wrátiw se do Mediolánn, chtčl do kostela. Usly:
ssew swatý Nmbrož, že cjsať do kostela pťichčxšj,
ssel mU až do kobkp waUstrcty, a gednage gako
prawý katolický biskup, kterýž osob nepřigjmá,
šakúžal mU dúle gsti, ťka: „Zdá se, že nena:
hljžjš welikost wraždy, kteraUž gsi spáchal, že gi
neUahljžjš ani Uynj, když náhlosk tuoci se giš
Utissila. Moc trrú pťekúžj ti, že UepozUáwúš
hřjchů fwých, a že rožmn twňg žatemUěU gest.
Uwaž slabosk a křehfosk pťiroženosti lidské: skloň
žraky k prachU žemr.ij, ž nčhož wssickni po:
chúšjme, a w Učgž se wssickUi šafe nawrňtjme.
Nedey, aby lesk ssarlatU, w fterýž se odjwáš,
tebe zaslepil a kťehkosk těla twého ti žastjral.
Bomni, že lidmi wlúdneš, fteťjž skegUš š tebaU
gfaU pťirozenosti, a twogř gfaU fpoluslUžebnjci.
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Geden ale qcň dún a krúť wssech, a to
Stwoťitcl a Bůb wssehomlra. Gakýma medle
šrakama budeš hleděti na chrčlm toho, kterýž gest
pún wssech? Gak fe budeš fmět opowúžiti rUkaU
krwj ždržnčných UatúhUaUti, abhš w Uě pťigal
swatofwaté tělo Wúně? Nneb kterak bndeš š to,
abyš rtoma swýma kpťedrahč krwt Búně fe
pťibljžřl; kterýž gsi núhlostj bnčwU swedem,škrew
tolika lidj Uesprawedliwě prolil? Ddegdtž a nee
opowažUg se k staré Ueprawoski nowé a hrož:
nčgassj lnnok!cm pťidúwatt! Bodrob fe wašbě,
kterúž tč mocj skow Bcině w Ucbefjch wjžc,
wažbč prawjm, kterúž gest š to, ahy chorobU
dussc whlěčřla a opčt k šdrawt dřiwedla!“

Neočl:kúwanú ťeč neminula se š dobrým
aučinkem. Nehdrwě se sice ctsař, gak obhčegně
býwú, omlauwal, a dowolčcwage se Dawida
krúle, kterýž cizoložstwjm a wraždaU fc byl po:
skwrnil, chtčlse ofprawcdlltitř. .stdhž ale Nmbrož
odpowčdčl: „Nčlsledowal:liš Dawida w hťjchu,
UňsledUg ho také w pokúllj!e tU obmekčřlo se
frdce geho, a šachwčlo fe bolesij nad fdúchanými
hťjchy, a on podwoliw fe weťegnčmU dokčmj,
nawrátil fe domů, a mnohými kagjcjmi skUtto
po osm mčsjců za zgewné hťjchh swé BohU a
cjrtwř šadost Učiniti fe sUažil.

Qsm mčslců, gakž ťečeno, kúl fe c1saťTheo:
dosiUš weťrgl:č za hřjchU swé; když fe wssak
wčmoci bljžilp, skormaUtil sc welřce a naťlkal si,
že ani o těch swútcsch do kosiela na slnžby Božj
ncsmj, kam i ncyfprostssj že slUžcďnjků geho gjti

xh
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může. Zlopowčsiný RUsiU wida geg, aU si
proto tolik Uaťjkú a dláče, ťekl: „Zdú:lt fe ti
ža dobré, půgdU k biskupowi, a daufčlm, že bo
pťcmluw1m, abh tč klatďh cjrkewnj zbawil!„
„Nch darmo půgdcš prositi,e odpowčděl cjfať,
„poznúwúmksprawedlnoskšeho saUdU; ohledh na
wžnessenosk zemskaU Uedťinutj Nmbrože, aby
pťikúzanj Božj Uražil.ee Nedbage té wýstrahh,
siúl Nusin Ua fwé.m. thž k swatémU biskuu
powi pťissel, ťekl mU tento, Ucboť úmhsl geho
znal: ,Gak se osmělllgcš takowau nadčgj d,e
kogiti? Th gsi cjsaťč k wraždč radil, a teď od:
pusstčnj pro Uěho prositi se odowažugeš? Thš
se wždal wsseho stUdU a nedčfjš fe, pomnč Ua
nesilechetnofk a Ua banebnosk, giž obrazU Bo:
žjmu gsi Učinil ?“ Rusin ždwogil prosbh a po:
slež doložil, že cjsať giž pťichúžj. ,Tomu:litak,“
odwětil biskup, „tcdh wčže že mU do kosiela
wstaupiti brúniti bUdU. Chce:li cjsať po tho
raUskUše mnaU naložiti, rúd se každé smrtipod:
robjm.el

NeoblomnaU siálostj biskUpowaU žaražený
kancljť poslal cjsačř naproti, žúdage, abh fe do
palácU anrútil. stať ale ťekl: „BůgdU Uic
méně a wešlmx na se potUpU, gjž žaslUhUgi.e
Wssak do kostela newstaUpčl, Uýďrž ssel do po:
sirannjho domu, we kterěmž swatý ďisknp ty wy.
slýchal, kteťjž š Ujm co gednati mčli, a prosil,
abh mU rozhťessenj dal. N Nmbrož wida geho
slžp a geho pokorU a geho kagjcnosk, sital šnčho
kleth a kážal mU mezi kaglcnjky postawiti se.
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J wstaUpll cjsať do chrámU a wrhUa fc
w prach, bil fe w prsa a mnohými slzami za
odpnsstěnj tčžkého pťečiněnj swého prosil, wo:t
lage: „Snjžena gest w prach dUssemoge, ob:
žiwiž mne Hofpodinc podlé slowa tn.ďého.es

Lkánj toto hUUlo lidem tolik, že wssicknt
š Ujm plakali a se modlili. Než biskUp cjfaře
rožhťesstl, žňdal od něho, aby wydal šákon,
mocj kteréhož náležowě fmrti, aneb propadx
nUtj statkem teprwa po tťidcjti dnech, bhwsse
žnowa cjsaťi k potwrzenj dčlnh, platwosti mjti
magj.

Gak welice fwatý Blmbrož dro přikážanj
cjrkewnj horlil, a gak pokoruč cjsať Theodosiuš
wsseho toho, což cjrkew fwatú od wčťjctch fwých
požadowala, pilen bhl, gestž núsledUgjcj Udúlosii
widčti. Gednoho fwňtku položil cjfař fwaU ossčrU
Ua oltúř, a žůstal pak w prešbyteriUm, gako
w .skonsiantiUopolř obyčeg býwal, chtč službúm
Božjm tU přjtomeU býti Což wida swatý Nrn7
brož, dal mU ťjci, žc prešbyterimn gen pro dU:
chowenstwo Určeno gest, načež cjsať bež odťladU
lneši ostatnj lid fe postawile a tož takč w .skoU:
stantinopoli od té dobh činjwal thž fe ho
patriarcha .skonstantinopolský Nektarillš otažal,
proč w drešbhteril:m gako prwč nefeda, odpo:
wčdčl Určitě, ťka: ,Teprw na Nmbrožt shledal
gfem mUže kterýž mi prade powědčl a znam
gcn gediného, kter!,;ž biskupcm bnti hoden gest uu
a to gest Nmbrož; od něbo teprwa pozrml gsem
rozdjl lneži biskUpem a cjsaťem

ůk
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Gako Theodosiuš swatého Nmbrože ctil a
milowal, taktéž činil cisať Waleminian ll., kdhž
fe sktže Theodosia, gakž gsme giž šwrchU ťeklř,
opčt k wládě dostal. Nmbrož byl ;;eho pťednjm
radaU, a bez geho porašenj ncstalo se Uic.
rostl také Walentinian wůčihledč w dokonalosti
a wc ctnostech, ale Uež kťtU fwatčho fe aUčastUým
stal bpl půwodem Nrboǧasta wogewůdce aU
kladně zawražden, sotwa20let siár gsa Swatý
Nmbrož litowal ho welicc ale tčssil febe iosad:
njky fwé, že,ač pokťtčn Uebyl, fwatú a horliwň
taUha po křtU fwatěm skutečný kťest nahražUgc
protož i mssi swataU za Učho obětowal, slibUge,
že nepťestane za Učho a ža Ǧraciana bratra
geho fe modliti eu Ny, gak hogného potčssch
nalézame pro každě položenj a pro každý staw
žiwota we swaté wjťe swél

WalentiUiaUůw wrah whwolal nynj gau
kéhoš EUgenia ža cjsaťe ktcrýž ačkoliw ža kťc:

skana se wydúwal, nic mčně žiwot wcdl spUstlý
a pohaUsky, Ueprawostj nmohých gfa otrokem
Nle tito krwl šbrocenj mUžoroé, Nrboǧast a
EUǧeUiUš, wyUasnažowali se, gak mohli, aby si
swatého Nmbrože UakloUili; alc sw. Nmbrož Uechtč!
š Uimi žádného fpoleěcnstwj mjti, a wssemožnč
fe gim wphýbal. Zatjm wtrhl TheodosiUš do
pole, a zúzračným skoro špůsobem welká wogska
EUǧeniowa poražil; načež EUǧeUiuš od wlastnjch
wogúků byl rozsekúU; Nrbošasi fwým mečem fe
proklčll, l. 394. Thcodosinš pťipisowal wjtěšsiwj
modlitbúm biskUpowým, powolal syny fwé, Nru
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kadia a Honoria do Mcdioláml, porUčil ge
swatěmU biskUpowi a pťikažowal gim, abh ho
gako otce swého we wssem poslUssni byli. Brzy
Ua to rožnemohl fe cjfať a dokonal bohabogně
žiwot fwůg w UňrUčj swatého biskUpa dUc 17.
ledUa rokU 395, mage let padesčlt

Swatý Nmbrož Učinil pri geho pohťbU
pťewýbornaU ťeč

Nedlauýo po smrti Theodosiowč Ualežl
fwatý Nmbrož w gisté žahradě ža městem těla
fwatých mUčednjků Nažaria a Cclsa, ktcráž
U welikě slňwě do kostcla swatúch aposstolů pťi:w
Uésii dal Wri te přjležitosti stali se mnošj žú:
šrakowé, Ua chorých a Uemocných šwlasstě tčch
welké množstwj se Uždrawilo, kteťtž žsým dUchcm
posedl1 bhli Tež fe wyprangc, žc Ua orodo:
wánj swatého Nmbrože přemrwšj zúzrakowě Uči:
Uěni bhli, gmenowitě fc pjsse, že kdhš se we
Florencii zdržowal Nrboǧastowi a EUǧeUiowi
se whhýbage, že mrtwý syU hospodňťe, U Učhoš
bhtem bhl, skrše Uěho k žiwotu zafe w;krjsseu

gcstz Bowčsk o swatém žiwotě geho a o šei:
šracjch skrze něho UčinčUých rožnesia se oaseko
ssiroko, an i kU krňlowUč MarkomaUůw, Fre:
tišildě, proUikla. .skteraž rožtaužiwssi fc tjm po
wjťe .skriskowě, posiala k swatěmu posly, prostc
aby gi U wjťe swaté djfemně wynčowai, což
on š radostj Učinil. Na to whdala se Fretix
ǧilda i ofobně do MediolanU, aby Nmbrož, co
pjscmně počas, ústně dokonal, alc giž ho mcši
žiwými Uenafežla
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Swatý Nmbrož byl giž po 22 let bjskupB
stwj Mcdiolánské zwrawowal, a xnczi tjm časem
cjrkew Uegen mnohúuli pťckrčlfnými spish oboc
hatil, Uýbrž oswčočowal žiwotem fwým qako
x:ehgafněgssj siUncc dům Bánč, an mU Bůh
žgewiti ráčil, že doba geho rozlaučenj sc pťi:
bljžila Swatý biskup fe tjm :oťed fwými Ue:
tagjl. Nčkoljk dnj Ua to dadl do Ucmoci, a
wssak nepťestal Ua knihách swých dále prezco7
wati. Boslednj gebo wědeckú práce bhl wýklad
žalnm tkj a čtpťčdcútého. NU pjsaťj fwčlnnpol
wjdal, co psáti mčl, wznássel fe plamjnek w po:
době kaule nad geho hlawalx, a odsUd táhl sc
mU w ústa; načež žblcdl gako snjh, a tcprwa
po dlanbé chwjlj wrútila fe mU pťedcss!člbarwa.
Znamcnj to powažowalo se, že očiwřonč Duch
swatý Ua Učho wstallpil Od te dobp Urpfal
giž nřc che ani ncčetl, ba ani wdklad ťečenčbo
žalmu UedokoUčil Nenxoc zmahala se rychle
Uslpssew o tom Stilicho, kterdž we gmémx gesstě
pťjlčš mladěho Honoria na žapadě cjsaťowal a
dobťe rošUmčl, gak mnoho bp wesskera Jtalie
žtrátan fwatého mUže toho ntrpěla, poslalkněmn
Učkolik žmalžůw nepwžčlcněgssjch a ncyrožssaf

Uěgssjchprosit, aby na Wann Bohu prodlanženj
fwého žiwota žúdal Nle BohU oddaný bisiUp
ťekl: „Gú tak mezj wami obcowať, žc bhch sc
déle gesstě žlti stpdětj nepotťebowal; a wssak se
také smrri Uebogtm, múmt dobrého Wčma!e

Noci od welkého dcitkll na bjlaU sobotU,
duc 4. dnbna sokn 397. modlil se Ambrož Ue:
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Usiale, ruce mage kťjžem položcně TU Uslyssel
HonoratUš, kterýž od swatébo ša biskUpa Werur
cellskébo poswčcen byl, a té nocj U nčho bdčl
po tťjkrate wolati: Gdj rhchle, brzo odfud
odegde!“ N HonoratUš pťiběhna, podal nemoc:
nému welebnan swatosk, kterýž w kratce na
wččnosk se odebral, dnc4 dUďUa rokU 397

Umrtj swatého Nmbrože oxolakawali negen
kťcskané, nýďrž i židé a pohané, neďok gjm
žhaflo welké swětlo, klčsia mohútna hraž proti
szikagjcij žlému, odessel laskawý otec chudých
a opUsstěUých, žmišel obraž wssem dUchownjm
pasiúťum Nwssak dUch geho wčge až po dneš
we spifecď gebo O bh žprawci cjrkwj w nich
čjtagjce, Učňlj sč kťeskanske siatečnosti a občtiwé
lúscc, ostatnj pak wčťjcj kťeskanč oddanostj swaté
wste a čistotčmrawů a srdce!

Swatý Nmbrož počjtci se kU čthrem Učite:
lům cjrkwe latinské. Swátek geho fwčtj fe
dneš, genž gčst deU geho Ua biskupstwj poswč
cenj Bochowan gcst w Mediolanském chrúmU,
po Uěm Nmbrožowský Uažwaněm

Rožgjmeinj.

HrožUč ďpťo prowinčnj, geďož se cjsať
Theodosiuš dopUstjl, ale welké bylo také geho
ša to pokúuj. Qn,cjsať neymocněgssi, mjgel po
osm mčsjců kostcl, a modlitbami, sie;ami, posiy
a gjnými a ginýmj dobrými skutfy srdečnaU liu



856 Prosinec.

tosk nade fpúchanau Ueprawostj Ua qewo deiwas,
hotow gsa, dro fmjťenj a žadostnčiněnj, i to
Ueywčtssl dokořcnj a dotupu snússeti. J my
gsme, mogi milj, pťcwelcj hťjssuici, i námi žmj:t
tagj rožmanité chtjčca nňružiwoůi; oUo Uepťtžcň
a žúwisk, oUo hnčw, žťosi a pomska, ono Uc:
ždržcliwosk a chjiprtosk, ono Ucstťjdmofk a ob:
žerstwj, ono lenosk a zahúlka, ouo lakota a
žlodčgstwj, a tisjce giných a gjných šťých žčloosit,
uáklonnostj a anhkloňj. Nle progdčme, mogi
milj, progděmc žiwor swůg a porožpomeňmc se
Ua miUUlé dny swé! Mnoho:li gsme my Učinili
ža hťjchy fwé BohU milěho a wžčxcného? ktcrak
gsme my pohorssenj anrawili, gakú pťcdťewžctj
gsxne my w fobě wžbndili a utwrdili? ktčrak
gsme my žlé nčlklolmosti w fobě dUsili a pťe;
múhali, slowem gakě gsme my owoce Uokánj
wydali, aucb whdati žamýfsijme? Ach psxmnj:
mc:li wsseho toho Upřjmnč, šdaž nežachwčge fe
aUžkostj w Uúš dnsse? Nch Uasse dokúuj býwú
e;hnsia Ueplatné, a tudýž neplodné. Nedlatnč,
proto že febe dobťe nepožnúwňme, a bťjchy swš
qako Tbeodosinš nchprwé činil, omlanúme a
Ua bjlo barwjme:, Ueplamč, že nczna,qjce sebc a
welikosk Uražertj Božjť:o, bťjchú fw!;ch nelitU:
qeme; Ucplatné, že Upťjmnč ž hťjchůw fwých se
uewyžnňwňme; Ueplatnče že ša soňchané hťjchy
dostatečnč žadost nečinmc; neplatnč. že po žpoa
wčdi gako peš k wýwratku, a ooěl a odčt gako
Uafchwcil do starých hťjchů lcl;rme. Mogi milje
Uebeťte to š pokčxnjm tak Ua lebťaU wčlbu;
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Bůh gest Ua Uehwýš sprawedliwý, on Uedú
š sebaU žertowati, a pokémj gest wěc Ue Ue:
snadnú; a člowěk snáze dussl ode hťjchn nepo:
skwrnčuau žachowú, Uež za fpcichaný hťjch dou
siatečného pokckrň Učinj. Wokcinj Uemú býtl
menssj Uež bylo prowiněnj, a kolik rožkossj měl
hťtssrtjk w hťjchU, tolikrát muss fám febe BobU
w občt pťinásseti, ba hťjssnsk mú wsscho febe
Bohn w obět dč:ti, protožc hťesse, celý Boha
Uražil. Qstatně pomněte dobťe, že o fpčxchartčm
hřjchu wjte, ale ždali se za hťlch dosiatečného
pokánj Učinili, o tom wčdčti Uemůžete.

Gest tedy tťeba, abyste fe po celý žiwot
káli, bolesi Uade hťjchy mú se teprwa žiwotem
Ukorlčiti. Wroč tedy bychom odklúdali k Bohll
se oprawdiwým pokánjm obráceti? Bročbychom
si libowali w okowech satanowých? Nehleďte Ua
giné žatwršelce, a neomlanwcyte fe kťehkostmč
giUýche Uež: „Bbrakte sea čiňte pokčmj že wssech
Ueprawostt swúch, a Uebnde wčlm kU pňdU Ue:
prawosk wasse; odwr„šte od sebc wssecka dťestan:
penj swň, gichž gsie se dopusiili, a Učiňte fobč
srdce Uowé i ducha Uonrébo; nebo Uechci smrti
Umjraglcjbo, prawj Wán Bůh, obrakte se, a žiwi
bUďte“ (Ešech. 18, 30u32.).

„Qbral fe kU Wňml a žanechey hťjchůw
swých; modli fe pťed obliěegem Wúnč a Umenssi
pohorsser; anrak fe kU WČUU, a odwrač fe
od Uefprawedlnosti swé, a welice nxčš w nenčl,
Uúwisti ohemonoskz(Sir. 17, 21, 22, 23.).
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Brawj Hospodin: Qbraltc fe ke mnč šceu
lým srdcem swhm, š postem a špkáčem aškwj:
lenlm, a roztrhněte srdce wasse a ne raUcho
wasse, a obrakle se k Hospodim: Bohu swémU,
nebo dobrotřwý a milosrdný gest, trpčliwý a
U:Uoheho milosrdenstwj a Ukogitelný Uad žlostjee
(Joel. 2, 12, 13.).

Modlitba.

O Bože, kterýž nežčxoáš smrň, nýbrž po:
kánj hťjssnlkůw, račiž Uxa kťehkosk pťirozenosti
lidskč poblednaUti, a sUažer nassc dobrotaU
swaU podporug, abychom skrže neflnjrné lniloxt
srdeltstwj twé hťlchůw swých odesstčUl, w slUžbč
twč Ustawičného setrwánj, a poslěž blaženosti
setrwagjcjm žasljbenč sskastnč doscihli. Skrze
Krisia Wciua nasscho. Nmen.

Na dUcssUjdcn padá také swátel: W Ascrxndrit swatého
Llǧatona, wogára: w Nntiochič swatých mUčchskú Polokarpa a
Theodora: w TUbUrbU sndatého mUčcdnjka e w Tcánn w Kampanit
swatél,w Urbana biskupa; U Santonů we Francauzskň swatěho Mare
1an opala; ch wsi Meldcnské swňtc inry anny, a m. g.
suxaťých
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8.

7iwot swatého Hipparcha a Filo:
thea, mUěednjků.

stať Ma:imián dobyl rokU297. siawného
wjtčzstwj nad Werssany. Nawrátiw se ž pole
do Samosaty, do hsawnjho lnčsta Syrie Kom:
mašene, weliké slawnosti a radowúnky strogiti
kčlžas. .KtomU konci dal gednobo dUe hlúsnými
prowolati, že wssickni obywatelé w chrúmč boo
hynč FortUUh čili sstčstěny fc fegjti a slawné
občti ža obdržané wjtčšstwj pťčncissetimagj. N
tisicc lidj fdčchalo do chrčlmU, abh mrtwé modlc
kadidlo wděkU púlili a oběti žč:palné dťinússeli.
Gen ijparch a Filotheuš, dwa muži rodem
i sslechetUaU mdsij na slowo wžati, nemčli pťi
občtcch a dťi siawnostech žúdného podle. Bhlik
kťeskané. N ti Užawťewsse se w domě fwém,
modlili se kU .skrisiU WáUU Ukťužowaltémll, a
sozmlanali wcspolek o BohU, o žgrwenj Bo:
žtm a o žiwotč wěčněux, plnjce tak slowo ado:
sstola: „Mluwte wespolek wžalmjch a chwalúch,
a w pjsuičkúch dUchoijch, ždjwagjce a dlésaw
gjce w srdcjch sxdých w Bálmck (Efeš. 5, 19).

NU takto Hipparch a Filotheuš dUchowujch
radostj požjwali, magjce oči a rUce ku kťjži
pozdwiženy, nawsstiwili gich pět mladých pťciu
tel, wesmčš mUži Urozcnj. Nti nelnáko se tomU
diwili, že pťi weřegných slawnosiech podle ne:
beraUce, doma w Ukryt sc žawjragj a sc tagj.
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Z ťekl Hipdarch a saUdruý geho FilotheUš:
„My se klanjmc prawému BobU, kterýž Uebe
i šemě i wssecko, což gcst, Učinil, a protož Ue:
prawým bohům občtowatj Uefmjme.“

Z poUsmál se gcden ž pťjchošjch, gměnem
Jakob: „Snad nedokládáte kťjžtento, předkterým
gsem Uxňš wchúzeqe klečrti Užťel, ža siwořitele
wssehomjra, a snad neklanjtc se gcnm?e „Nio
koli,„ odpowěděl Hipparch, ,my sc Ueklanjme
kťjži, owssem ale tomn, co dro Uúš Ua kťjži
Umťel, aby náš spasil, genž gefl KrtstUš Zežjš.e
Bo těch slowcch Uasialo welebnč ticho; mladj
pťátelč bledčli geden Ua drxxďčbo, ničebož Ue:
mlijce. TU počal opěr Hipparch, ťka: ,Giž
tomU tťi lěta, co gsme se š kťeskanstwjm obe:
žnélmili, a we qméUU trogqedřnébo Boha kťcň
swatý pťigali. Kučš geden, řádný Učednjk prawč
wjry, UaUčil Uáš UebeskémU Učenj a podal Uám
giž kolikráte poťrm lásky. My gsmc dočwěceni
w fpolečnosk bratrňwa, a protož hUUsl fe Uúm
oběti, kterýmiž Ueprawj bohowé se ctj. My
wážjme si cjfaťe i šákonů gebo; ale co se túče
spasenj dUssj, poslaUchč:me Boha nrywyšssjho.
Blaho wám. pťi;qdeterli mlloňj Božj k těmUž
dťeswčdčellj.e Tak a podoblxč mluwjlt Hipparch
a towarpš geýo F:lorýeuš o wjťe Kristowč, Utš
čehož pťed mladý:ni pťeiteli Uerašjce. N Bůh
žehnal slowům gegich, a w srdcjch mladjkůw
wšnikla taUha po UčeanristowU, gehož prade
tnssjti poěali, protož drosilj přátcs, aby o řeče::
nčm pťedmčtU dčxle wyOrawowali. Z Učinili to
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rúdie N hle, Uež fe samnrklo, bhli mladj pťčla
tclě, gimž Jakob, Roman, Lollian, WarašeUš a
HabidUš dčlj, mjlosij Božj wjťe Kriskowč žjx
stúnie To gediné leželo gim gesstč Ua frdci, žc
cclú bUdaUcnosk gegich gest žUiččna, a wssecky
nadčge na slčwa že:nskaU a na radosti fwčlské
žmaťeny. Nle Htpparch a pťjtel geho Filo:
theUš těssili gich, a nadomjnagjcc gich, abh
Uadčge swé gediné w Krtsia skláoalt, žůstali
š nimi na modlitbčlch až do rčma. Rúno ale
drUhěho dne dali knčže JakUba, od kterék!ož sami
fwaté wjťe wyUčeni byli, pon.xolati, ktcrýž wssech
pťt mladých pťátel, když sc nwdel bhli odťekli,
ťťtem swatým w lůno swaté cjrkwe Uwedl, a
dčdici Krl“sta Mma a spolUdčdici swatých Učinil.
J opUstili chsskeťi dům š radostj newýmlanaU.

Tťctjho dne slawnostj otúžal fe Mario
miún, ždali wssickni obhwatclé a gmenowitč
wžčlcněgssj osobh bohům občti pťinesii? Zpráwce
gmenowal Hipparcha a Ftlothea, žtěžUgc si, že
ani o slawnosiech w chrčxmč ncbhli, ani gindy
bohům klančt sc Uepťichúžegj. staťcm to we:
ljcc trhlo, kdož wzúcnci gména ta Uslhssel. Z
dal mUže okamžitč gjti a na saUd hrxciti. Oni
fe prciwě modlili na ťolenau klcčjce, kohž po:
slowé od saUdU přissli. Také mjadj přčltclé geu:
gich byli š nimi a bralt w nčxboženňwj gegich
podjl. Uslyssewssc, žc w smldU magl siúti,
žwedli se wssickni a rošlančiwssc sc wefpolck,
ssli beš odporU, kamž gim poslowé Ukažowali.

.Když se dostawili, oďořil se cjfať na Uě,



862 Brosinecr

ťka: ,Broč gste nesmtteťným bohům neobčtoa
wali?e Qni ale Uiěeho žlého si wčdomi Ue:
gfaUce, hleděli erhsoženč Ua rošhnčwaného cj:
saťe, až pak Hipparch mlUwiti se gal, ťka:
„Blúšltowsiwj gesi a hanba, modly pohansié
Uefmrtelnými bohy nažúwati; a ny se siydjmc,
klančti sc dřewu, kamenuakowu.“ Tato prostčl
siowa popudila cjsaťe na nchwýš, tak že stao
ťičkémU Hipparchowi padesát taU ťcmeny, Ua
gichž koncjch kUliťkhUpewnčlw byld, dáti, a pak
do lcnlného wčžcnj uwsci gcg ťúžal. Po tťch
obtňtil sc k Filocheowi, a stmžil sc lahodnými
slowy a sladkými ťečmi od wjry geg odlaučiti,
slibUgjc mU slawné důstogeUsiwj a bohaté poe
klady, bUdc:li weťegně w chrčnně FortUny oběé
towati. Nle Filothcuš magc mysl w BohU
Ustčllenau, odpowčděl, ťka: ,Gčl powažugi to
ša Uehwčtssj ěesi, bUdU:li pro .Krista moci ttš
pčtilee N Ua to dokažowal welmi pčkUě, žc
wjťc Kristowě pčcdnosk patťj pčcde wssemi osiat:
Ulmi wěramj, a že wěčné spasenj gcdině wc
wjče w .Krista Ježjsse, Spasitele swěta hledati
fe musj a také se nalézú. Nle cjsať w blUd
swúš nlodláťskú šarhtú, mčl srdce swč oslcpené,
cx oči Ulage eridčl, a Ussi magc Ueslyssel, an
žatwrdiw se, dal swatčho Filothea do wěžer
nwtci, abh prý pošan blud swůg„ k službě
model se anrútil.

Nynj pťissla ťada na Jakoba, Romana,
Lollicma, Waraǧea a Habioa. J otčxžal se cj:r
fař, co gfaU a ktetak a proč sem přichúžegj? a
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když mU řečjno bylo, že prwnjho dne w chrúmč
bohům občtowali, pak ale žc od Hipparcha a
Filothea swedcni, bohů wlastcnsiých sc odťekli, a
kťeskaUy fc stalj, tU gim počal domlanati, a
aby fe k Uciboženstwj wlasienskčmU nawscitilň,
wssemožnč se pťičiňowal, poctiwosii, slčlwn, boe
ť:atstwj a rožkossc UeyUtěsscUěqssj gim slibUge.
Nle mladjci ti odpowčděli gako gednčxni ústy:

„era w Krisia Ježjssc gcst wzúcnčgssj Uež ži:
wot, čest a bobatstwj. Núš od lásih k BohU
nassch nic UcodlaUčj. GfaUcc kťtcm fwatým
doswěccni a wcčcťj Wčlnč šBohcm fpogeni, Uc::
fmjme sc dúti žnenctiti a od Uěho odtrhnautil
Brotož Uclšc núm, gakož sčnn UahlédUaUli mů:
žcš, modlúm obětowati, a tak wžUcsscUaUdů:
ňognosk, kterěž gsmc dofčlhťi, Uahama fslPl
pati.ee

Uslysscw cjsať ťeči tyto, rožprchlil fe, a
brožil mladjkům Ueyukrntnčgssjmitrestp, Uedagj:li
si ťjci, ale oUi řekli: „GsaUce wyžanači Je:
žjssowi, twých hrožeb fc Ueděsjme!“ J poballťjl
sc cjfať a dal Ullúdencc do Ucphmlsnčgssjho žau
lúťe šawťjti.

Těměť lťi mčsjcc streiwili fwatj w děsném
wěšcnj, an gich cjfař opčt sobč postawiti kášal.
J domsauwal ǧim wssemožuč, aby fc Krista
odťčkči, a Uelnoba šich Ořemjnwiti, odfaUdij gc
wssecky ku kčjži. Když fc dowčsk o tom po
mčsič sožnesla, powstalo gakčsi gitřenj, Ueboť
lid gich wclice želel a plakal. stať boge fe
horssjch Uáslcdkůw, dal odsaužc:lým gcsstč gedUaU
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wzkázati, zdali by Uechtčli radčgi občtowati a
žjti? Nle kdhž widčl, že gich sobč Ucnaklonj,
ťekl w Ucyn:čtsslm hnčwU: „Zloshnowé, wh hlee
dáte fmrs, lnčgte si gi!“ Nefčjslné množstwj
lidU prowodili odsaUžcncc Ua poprawisstě, křižo:
wňnj pťihlědagjcc. Hipparch, Uehstarssj žnich,
gsa stařcček kťehký, brzy žiwot swůg dokonal;
Jakob, chman a Lollian byli drUhého dne,
protože gesstč žnámky žiwota gcwili, Ua kťjži
proklčmi. Filothea ale, a Waraǧca a Habida,
ltcťjž gesstč hlasitč kU KristU BčmU se modlili,
dal UkrUtnjk š křjže sUjli a žcležnými hťeby gim
hlalry drobiti, a tak dlaUho gim se posmjwati,
dokndž dnssi Uen.xypnsiili. Bohatý gcden mčssčan
kanpil od poprawců mrtnoú těla a pohťďil g:
w domč swěm.

Rozgjmánj.

stať Ma:imicm wjtěžstwj doďyw UadBer:
ssanh, pťikúžal, abh wssickni obpwatelě Samo:u
fatsslj bohům občtj wdčkU weťegUč pťiltesli, pťi:
kčlžal, gakž tomU fčxm rožUmčl! N Uly kťeskané,
wčdance, žc wsselikě dánj dobrš, a každý dar
dokonalý š hůry gesi, šsiupngjcj od Qlcc swčtčl,
mh bhchom fe mčli dáli poham: žahanbtti? mh
bychom Uepťipomjrtali si chčjslnú dobrodinj, kte:
rýchžrnky Božj každodennč beťeme? mh bhchom
Uepťinússcli frdečných djkčl ža Uepočetné milosti,
gakými nciš Bůh od Uasseho početj až do fmrti
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an i po smrti žahrnnge? Či gest nňm Bůh
swrchowaný nčějm powtnnonǧán? Zawňžal fe
Učnn k nčgakým milostem? Či gsme fe mh oň
tolik žaslaUžili, žr Uúm flUžbh Uassc žplúcett
musj? uuo Q pomnčtc lidé, ponměte. že on nám
milostj swých giž Udělowal a UdělUge prwé Uež
gfme gich zaslaUžili aUeb geU žčldali mohli; a
pomnčte, žc nam gich až posawňd Udělnge a
podawá w hognosii a bez mjry On gcst,

kterýž, když gsmc gesstč nebdli, Učinil Uáš OU
gcstik ktcrýž UČB darh swhmi žiwja ado Uložce
Uěho cjle šachowúwá .skaždě každinké stwoZ
ťcnj u swědkh geho wssudhbhlosti, wsscman:
drosii a wsscmoci, podrobil Uám, abh k časné a
wččné blaženosti slanžila nám; a neUl žádnébo
dobra ani Ua Uebi ani na žemi, kteréhož by
milostiwý Stwoťitel Uechtčl aUčastUh Učintti Uňď
QU to gestit, kterýž Uúm pťekrásným slUncem
den pUsobj, mčsjcem a hwěždami Uoc ofwěcUgc,
a ptactwo w powčlťj w moťi rhby a Ua žemi
bhlinh a zwjťata žiwt On to gest, kterýž fe,
abh Uáš z moei ďčlbla, w niž gfmc se dobroo
wolUě dali, wykanpil a spasil, wtělil, meži Uňmi
obcowal a ža Uúš Ua dťcwč kťjžc bolestnaU
fmrtj žiwot dokonal On to gest, ktcrýž Uám

skrže fwčltosti milosti swé Uděluge, abhchom mohlt
dokonalc a swatě žiwi býti, který Uúš žotroctwj
ďúbla whtrhuqe, Učlš klefagjcjch dodpjrú hťex
ssjcjch rožhřcssngc, blandjcjch hlcdú wraccgjcjch
se pťigjmá od Ueprawostj UmdlcUúch do owčtnee
swého přčnčlssj a dědici fwými Ustanowngc N

Ziwothčwatrcd 7 37
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komu prokazngc Bůb takowých dobrodinj a mi:
lostj? Neuli Uúm bjdným ťcrwjčkům žemnjm?
ano co prawlm čerwjčkům, Uúm newdččnjkůme
nčlm žbognstům, nčxm protiwnjkům Božjm a
dobrowolUým přiwržencům ďábla, kteťj hledjme
na dary alc nikoli Ua dárcc, kteťj gsmc ochotUi,
darp pťigjmati, ale žpoždllj ža Uč dčkowati,
kteťj beťeme darh, ale dárce nepožnáwáme!

O dlaUho li mogi milj, dlaUho:li w ta:a
kowěm stawU lrwatj, dlauho:li bUdeln dobrodinj
Bo.šlch Upjrati a Ucwdčkem sc odmčňowati?
thá šwěť krotne dobrodinjmi; wňl zná hospox
dáťc swého a osel geslc pána swého, a Jsraes
bh Ucměl žnáti Boha fwšho, a lid bh gcho nc:
mčl porožUmčti gemn? NUže, čjm se tedh od:
psatjm Hospodimx za wssecko, co Učinil mi?
tážcš sc ťťeskansiý bratťe Čjm se odplatjš?
Daš li mu sebe, délšli mU wsse, což twého
gesi, ničeho mU ncdáwaš než toliko wracUgeš,
což geho gcst, anjž Buh takowých wčcj od tebc
žúda, UeboťBUh, gfa Pán wssehomjra, Uičchož Ue:
potřchge. Gediné, čehož od tebe žčxdú gcsi,
abpš Užrxáwagc dobrodinj a milosti geho, za
to gcg wdččnč welebil, ž celé dUsse a nade
wssecko gcg milowal, gch š ochotným srdcem

slaUžil a žákony geho wčrnč Plnil a žachowú:
wal. N to nežúdá pro zisk fwůg gakhfi, Uež
žádá toho pro Užitck náš, aby núš bndemc li
UžUalj a wdččni, ncgeU Uowými milostmi na:
dčlil, an aby konečUč sebc samého genž dobro
ncskončené gest, ža odmčnu Uassj wdččnostt dal.
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„Djky čtňme wždhcky šc wsseho wc gménn
Bčma Uasseho Jcžjsse .skrista Bohu thick (Efcď.
5, 20.).

,Dobroťcč dUsse mú Hospodiml, a Ucža:
poijeh se na wssecka dobrodin geho, ktcrýž
milostiw gest wssem Ueprawostem twým; kterýž
Uždrange wssecky nemoci twé; kterýž wyswo:
bonge od šathUtj žiwot twůg; kterýž tč ko:
rUnUge milosrdeUstwtm a mnohým slitowňnjm,
kterýž UaplňUge dobrými wěcmi žúdosk twaU: tak
žc se obnow1 gako orlice mladosk twciw (Zalm
102, 2u5.).

,Naplňte se ústa mú chwúlaU, aďhch ždie
wal slúwU twaU, celý den welikosk twaUe (Ž.
89, 8z).

„Bnďtcž wdččni! Slowo .skristowo pťcbý:
wehž w Uáš hognč we wssj maudrosti, Učjce a
Uapomjnaglcc sami sebe žalmh, žpěwh a djfniu
čkami dnchownjmř, š milostj žpjwagjce w srdcjch
swých BohUe (Kološ. Z, 15, 18.).

Modlitďa.

Q Uepsladssj a Uchlaskawěgssj Zežjssi, kterýž
gsi Uúš slowcm i přjkladem Učňl, žc wždycko a
že wsscho BohU thi djkh činiti múmc; prou
půgč milostiwč, abychom wděčnofii weždy pau
mětliwi qsauce, nic nemyslili a nč!nlUwili a

37Mp
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nečinili, leč co tobě fc ljbj, a Uňš wdčk i lúsiU
k tolxě oswědčUge. N byliali gfme až pofUd nce
wděčni, bralixlt gfme dary, Uepomnjcc na dárcc,
plýtwali,li gsme milostmi, gichž Uám k pofwě:l
cenj a sdachj UassemU propůgčil, tedp to, Uey:
dobrotiwěgssj Zežjssi, milostiwč pťehledni a núm
odpusk, a adh se che Uestalo, dobrotiwč žahag,
gcnž gsi žiw a kralUgeš š Bohem them iDUe
chem swatúm, geden BUh Ua wčkp. chn.

DnessUjho dne swětj sc též swátrk: Početl nepswčtčgňt
Rodtčkp Bo„šj Pannp Martc.

W ije swatého EUtpchiana, papeše ša cjsaře Nnmriana
umUťeUého; w Nle:andrti swatěho Makaria, mučednska: w Trewiriš
swatého Ewcharia, nčchska fwatébo Petra aposstola; w Cypru
swatého Sosronta, ďtsknpa, kterýž sirotků a wdow dtwným ochraUe
cem i wssech chUdých a Utiskaných lidl pomocnskrm kwl. W llússteře
LU:owteUskémswatého Nomarila, opata; w Konstanttnopolt swatého
Patapia, anňerjta clnosimi a gúzralp slawného. We Weroněswěa
crnj na biskUpstwlswatého Zčnona, a m. g. swatých.

9.

Žiwot swaté Leokadie a swaté EUu
lalče, pmmen o mUčednic.

Swatá Leokadia, giž šwlasstě SdaUělowé
welmi ctčgj, Uarodila se š rodičů Urochých a
wzúcných w Toledč. Giž od dětiUstwj BohU
nadobpčegnau wraUcnostl a wytrwalostj slaUžjc,
bržo ode wssech lidj ža wžor panenské čisioty
a horaucj k Bohu lásky powažowúm loylast
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Swět a wsseckyandy gcho Ucměly U Uj žádně
ccUy; gegj dUsse túhla sc geU do BohU, a ona
si Uičchož w takowě mjťc Uepřúla, gako krclo
fwaU pro Krista wycediti a žiwot swůg ša Uee
beského chotč doložiti. Čcho si š takowaU dhch:
tiwostj žúdala, to se gj koUcčUčtaké wyplUilo.
. Toho čan, když fwatú Leokadiaw aneUsk,
wčk dokročila, přisseldo Toleda mjsiowlúdať cjsaťskh,
Dacián, kterýž geden žUcyljtčgssjch a UcyUkrutUěg:
ssjch protinjků kťeskaUsiwabyl.x Solwa že do
mčsia wkročil, pťiběhlč pohanč a žalowalč Ua Leox
kadii, že že wssechToleďanů šapowčženéwjth kťe:
skaUské neyhorliwěgi sc držj a wlastcnsiúm bo:
hům sc Ucyche protiwj. J mUsila se bez me:
sskánj k saUdU dostawiti.

thž Lcokadia pťcd saUdcem stčlla, žáťila
fc Ua gegj twáťi Ucwilmosk, čistota a počestnosk,
a oči gegj gewily peonsk, oohadlansk a sta:
tečUosk. DaciúU gal se kUj lahodmšmi slowy
mlUwiti, že prý wžnesserxý rod fwůg žUeUctj a
zhanbj, bUdc:li Ukčižowaného .strista wpžnúe
wati a božskau poctU mU wzdúwati: že by, ctjc
body wlastenské, Uehsladssjch rožkossj požjwati
mohla, ale žasmnsstlaU wčraU fwaU že Uičehož
fobč UeUlržj, Uež gcn potupU a pťebolestnan
fmrť, a oomlUwiw, giž i žgewUě gi wyžýwal,
aby potUpiwsst .strista, bohúm obět pťimsla.
Nle Leokadie wědauc dobťe, ro čem drawú sslc:
chctnosk žáležj a prawú čest, odpowědčla žasico
penému pohaUU, ťkaUc: žc fc ša ssťastUU pou
wažuge, že prawého Boha a gednorošcného ShUa

.lueá ur
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gcho, kterýž pro fpasenj nasse na kťjži Umťcl,
žná, a žc gemU fe klančti může, a žc Uic ncx
bUde B to, aby gi odlaUčilo od flUžbh Bána
Boha, a k modloslUžebnostipřinmilo, doklúdagjc
pťi tom, že wsseliké mUky a boleňi rčlda pro
wer swaU, kteréž fc on ž erědomosti raUhá.
ponese, a ochotně smrt podsiaUpj, Uebol za to žc
gj Udělj chok gegt ncbesiý KristUš Jržjš ne:
wadnaUcl korUUU žiwota.

Daciéln, maUdraU ťečt siatrčné dannd rošeu
zlcnú, dal gi i hned gako UěgakaU otrokhni
UkrUtnč mrskati a magc w úmyslU, d:žděgi
gesstč gcdenkrale na saUd gt postawitř, do wč:
zenj Uwrct S radostUaU twúťs Ubjrala se
swatú panna w hnstdý pijbhtek, a dčkowala
plným srdcem BČUU BohU ža tU milosk že
B njm ž kalicha Utrchs pjti smj Množj
ž pťútel a žUamých prowa:.elt gi, a widaUce gi
tak žtrýžněnall, proléwali slzy což ona žnalne:l
Uagjc obrátila se k nim, a š sladťým úsmčchem
ťekla: ,Bogownjci Kristowt, neplačtc Utrchj
mého, nýbrž plésehte, že sc mi té mtlostt do::
stalo, že pro wyšnúwúnj .strista trpěti mohU!e

.stdhž wc wěžent byla, doneslo sc gj, že
Daciún neslýchaslě, pťeUkrUtnč proti kťeskanům
žUťj a že mcši gčnýmř mnohými mUčednjkh
žwlússtě fwatá EUlalia anUa w mčstč Meridě
pťeslawný bog pťestúla. Wřt té žprčlwč zarmaU:
tila se dUsse swaté Lcokadic welice, a rožthila
sc taUha whgjti ze fwčta, takowými UkrUtUostmi
a ohawnostmi šprznčltčho. Jobrátilasešwrm:.,
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cnými modlitbami k BohU Spasitcli swémU,
prosjc w skraUssersti, aby gi wašcb tohoto ži:
wota milosiiwč žprosiiti rúčil. N Bůh wyslyssel
skraUsscUé modlitbh gešj, a powolal gi k fobč
do prawé wlasti whwolcUců fwých dne 9. pro:
sincc rokU 305. .Kťeskané pochowali gi gak
mohli slawně.

Swaté gcgj požůstatkh naléšagj fe w hla:
wnjm chrámU Tolcdanském.

O swatč panUč Eulalji, kragancc swaté
Leokadje, pjsse fe Uásledownč. Swatú tato pcmna
Uarodila sc w Mcridě we Spcmělsku. Gegj
rodičowě Uroženosij i bohabognostj Ua slowo
wžati, wychowúwali dccru stoaU tak wýbornč,
že giž w dčtinstwj za wšor erilmosii, čtsioty,
mrawnosti a búžUč Božj gmjna bhla. Gt Ue7
tčssilp whražch a zúbawh dčlské, ani ssperkh a
sxočtské okrash, Uýbrž gegj mysl Uesla sc k těm
wěcem, ktcréž gt wedlh k BobU, a ktcréž milou
wčmj geho w Uj rožněcowaly a ge rožmnožo:
walh podlé slow aposstola: ,Tos gest žagisté
wůlc Božj, poswěcch wasse“ (l. Thcfš. 4, 3.).
,Wanna myslj Ua to, co gesi Bčmč, abh bhla
swatú lčlcm i dUchcm“ (l. Kor. 7, 34.).

Talxžcnj horliwé Eulalie Ucžústalo tagno,
a matka gegj bogjc sc, aby sc fUad dccra gcgj
dobrowolnč proliwnjkúm Ucwydala, sUažila fe
wssemožně proti tomU ohraditř. J odebrala sc

an wcnck, a Ua statkU odlchlčm š milcUaU
dccraU w tichč faukromnosii žiwot tráwila. Qko
gegj stťežilo každý krok dceťin. Eulalia poroz:
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Umčla bržo aUmyslňm starostliwč matky, alc čjm
aUžkosiliwčgi od nj střežcna byla, tjm wťelcgi
rožplamcňowala fe dusse gcgj po korUUč lUUe7
čednické. .skoncčně saUdjc, žc by dalssj odkládánj
bylo hanebné, zwedla se času Uočnjho, a ccu
stami UeschodUými a nebežpečnými Uospjchaqjc,
dostala se ráno do Merioy, prúwě koyž DaciáU,
aUcb gakž qinj fe domýsslcgt KalpUrUiaU k faUdU
žasedl. Eulalia prodrawssi fe skrše žústUpy lidU
a žbrogUossů až kstolici saUdUé, gala se Ua
hlaš dokažowati, gak chmyslnčx to wčc, pťed
dťewem a kamenem na kolcUa padrxti a božskaU
čcst wčcem mrtwým wždúwati. Wak dodowč:
dčla: „Wy stjháte kťcfkany, eyhlc gčx gscxn také
kťeskaUka! Gčl nenciwidjm bohů wassich, a kdyby
možno bylo, wssrcky modlh wasse bych rožkotala.
Gci wyžnúwám frdcem i ústy qediného prawčho
Boha; modly wasse Jsiš, Npollo a Wemlš
UegjaU nic než djlo rUkaU lioských, a Ma::i:7
miáU cjsať gedUá welmi špošdile, že gc ctj, a
giUým ctjti gc pťikazuge. Qn pússe Ueprawosk,
že proto tolik eriUUč krwe prolěwá.e Ko:
Uečnč obrútiwssi sckpoprawcčxm, ťekča: l,.sťčemU
prodléwátc? TU gscm, wešmčtc mnc, a ťežtc a
palte, a tčlo mé rožtrhcyte. Geňik pomigttclné
a křehkě, a drotož snaduo wcim bUde žničiti ge.
Nlc dussj mě ch šlšho Uručinjtclw

Takowé řeči a tak rčlšného wyžnánj ne:
Uadál se saudcc od dwanáctiletckho dčwčetc, pro:
tož rozprchljw sc, kášal hnčwiwč Eulalii okaex
mžitčklmlčenj ooloésti, aby moci bokpů orcowských
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a moci cjfaťe pocjti!a. Ale Uež gi odwedli,
žpamatowaw fc ž hnčwU swého, pokausscl fc,
ždali ďy gi po dobrém od wjry křcskaxčskčncod:
wcdl. Z přcdňawowal gj, že wžnessenosk a
Urošcnosk siawu swěbo wčrau kťeskaUskaUkalj a
pržnj, ljčil gj rožkossc a radowúnky, kterých, od:
ťekne:li se .skrista, po celě žiwobytj Užjwati moci
bUde, siibowal siawnč a ssťaskné manžrlstwj,
bobatstwj a pťjžeň cjfaťowu, a ťonečnč kladl gj
Ua srdce žal a bol, k:erýž fwé matcc, a swěmU
dčdowi a fwé babxčce Zpusobj a t. d N abh
domlanan wčlssjdo žpúsobil důraz:x, dal wsse:
ltgaka mUčldla pťiněstt a přcd oči sslcchetnc
danny poňawili š tjm doloženjm, žc nedú:li si
řjci, že gich půfobenj :orž:,xžakusi. Konečně dali
qj také na srožx.lmčllaU, žc lre wůli to ležj
saudcowě, šdali gi mečem, aUeb diwokau žwčťj
cmcb ohnčm šahladačl da

Řečt téro přislauchaťa swata EUlalia tčsse
a dokognč, alc odpowčď swau Ueprogcwila slowh,
Uýbrž skutkem, e; kterétpož sandce požnatt m.dhs,
že domlaUsOčuli šedo mysl paniUU erblomčla„
Uúbrž rožnjlsla; Uebo Uchodtwssi modlu tU sto:
gjcj, překolila gi, a šwrť„!la kadttclnici a gixlě
Uústrogc občrnj Wo lčch U.xypuklfaudcc wney

ljtěgssj hněw a dokynUl Oochodnm, kteťjž gako
oťůwu židšř oo pačřičp jč Ua:č, a or:ťymč ťjuťčř

želešnými prw a boky až do kostj gj rozcdrcli
Hrkotem praudila se krew Zc žiwršch ran, bolcsk
gegj byla nefmjrná. N wss.xk mladá šapafnicr
Uetratila myfli ani frdcc, nýbrž prawila š plc
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sčlnjm: ,Wane chU Kristr, žclcžcm a occlcm
napsali na tělo mé wllězstwj twoge, a w nachU
krwi mé lesknc sc Ua srdci mém fwaté gulčno
twé!e Radostnú trpčliwosk mladinkě mUčchicc,
rozpraudila wšteklosk Ukrutnjků, možno:li, gesstě
che, drotož sirkali w otcwťeUé rčmh gcqj rož:qr
njceUé pochodně, a kolkolcm roždělali ohcň, wždh
wýš a wýšr plúpolagjcj. Nle dťi wssech Ue7l
smerých těch bolestech erpsslo ž úst wjtěšjcj
pannh ani gedinébo slowa bolcsti a UúťkU,
anže zpěwh wdčku a chwúlh praudilh sc že
rtů grgj kncbcfům. Konečnč zňaly sc wlash
gegj pťcš prsa dolů sc wlagtcj, a plamenowé
obklopili hlawU gcqj, Uačež swčtřce ohněm se
žalanwssi, čisiaU dUssiBohU odcwždala. Wrawj
se, že dUsse gcgj w podobč bjsé holUbice pťed
očima wssech diwúťů kncbcsům fe wšmissela,
což kdhž pohané někteřj Užťcli, Uwčťiwssc, křcst
swatý pťigali. Takě to sc pjsse, že Uúhle Ua:l
padlý snjh fwaté tělo gegj palmenské pokryl,
abh ge Ucčisté očř pohanůw žťjti ncmohli. Na
to gc kťeskanč w ěaš pťjhodný wžali a pocho:
wali. Na gegjm brobč postawili běhcm časU
kťeftaUé welmi krňfný kostcl, wc krcrčmž Búb
bogownici fwaU mUohými žúžraky droslawiti
ráčil.

Swatú Eulalia Utrpčla rokU 304. Swá:
tek gegj fwčtjwú sc obhčegUě dne 10. prosince.
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R o z g t m ú Uj.

Swaté palmy Leokadic a Eulalie miloa
waly chc Krista Ježjsse Wkapitcle a Spa:
sitele swého Uež fwět š gcho radostmi a rožr
kossemi, š geho zbožjm a poctiwostlni. Ginak
to, BohUžel, U Uáš! My milUgeme thsta che
swčt ncž Krista, a slaUžjce swčtU, Krista, Spaen
sitele swěho, žanedbúwáme. Než práwemulř fe
to děge, sUďtcfami, kťeskané milj. Rcetc, Uer:li
.skristuš Bán krásněgssj swčta ? Kdo wětssj lčlsky
hoden gest, Kristuš:li či fwět? Uwaž a po:
rownch, kťcskane milý, co Kristuš pro tebe Uči:
Uil a pťetrpčl, a mUoho:li gest, co fwčt pro
rebe UčiUil? Gcst žiwot twůg, twé ždrawj, twč
žbožj, twůg rožUm, twé wčdomosti, a wsse, co
dobrěho Ua sobě a do sebe máš gest to wsse
od Boha čili ode swčta? N co pkctrpěl bolestj
Shn Božj pro tebc, abh tč wykaUpil a spasill
N nmoho:li trpčl swčt pro tebe, gaké gsaU to
milosti a dobrodinj gichž tobě wydobhl? Nen
byl li to swět kterhž tč pťečasto Uehwětssjho
dobra na swětč, spokogenosti dUsse zbawtl a
o dobré swčdomj olanpil Mysijšnli ale, že ti
swět skUtečUč nčco dobrého žpůsobil a whmohl,

UUže ohledcy to pilně, a brč.h fhledaš žc to
geU anhý stjn dobréýo gest Dehme tomU, že
ti fwet bohatstwj opatťil že tě w UúrUčj radoa
wanek Uwrhl, že tč na wznessený stUpen cti a
důstognosti poszcsi; zdali tjm Učiniltč sstastna ?
Bhlo srdce twě w praUdU žemskýchradostj syto?
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Nalcžlo we wjru fwětských rožkossj prawé fdoa
kogcnosii? Gak neprawé to blaho gest, žteréž
nám swět poskptuge, widčti gest na králi Salo:
moUowi, ťterýž rožkossj wcsikcrých swčta zakUsiw,
whznúwá, že w nich ncnaležl nic Uež „ma r:
Uofk a trúpcnj ducha“ (.skaz.1,14p) N
konečně dlauho:li mobaU darowé, gež núm swět
sicc slibuge, alc bež dopnsstěnj Báně dáti ne:
může, dlaUho:li mohaU ti darowé trwati? Wo:
mřnau gako stjn, whmknau se ž rUkaU Uassich,
gako ssjp rUkaU mocného wpsiťelený. Nle siat:
kowé kterých Uám Kristuš Bún slňbUge, a setre,j
wúme li wčrnč w geho slUžbě„ Uam Udělt, bUdaU
trwati wččnč a naplnj dussi blažcnostl Ucwý:
mluwnaU Brotož otewťmc konečnč oči swé a
požncpmc prawdn a klam.

qusime žrúdný swčt a Uwrhněme sewnčx:
rUčj .skristowo, ktcrý rámč swé rožepiacč má, aďy
nčlš, ťdhkoli dťigdeme, obgal a w radosk nc:
bcskau Uwedl.

eeQdstUp odc mne, abych se chlUbil, lcč
w kťjži Bána Uasseho Jcžjsse .skrista, skržc Uěhož
mi Ukřižowún gest swčt, a gá fwčtu“ (Ǧaslat.
6, 14.).

„Nepťátclé HofpodiUowi hned gakž poctčni
bUdaU a whwýssent, hyUaUcc gako dým pomi::
Uaue (Ž 36, 20..)

„Gá pak w HospodinU radowati sc budU,
a plesati bUdU w Bohu spasiteli měm“ (Habak.
3, 18.).
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„Nepkipodobňugtc se tomUto swčtUe (Řjm.
12, 2.).

Modlitba.

Th ú Ježjssi! th gediUý postačugeš mi!
NedodaUsstčg, abych fe kdy od tebc odlaUčil.
Dey mi čdJežjssi, oUU lásiU, ktcranž ode nmc
šádáš; che od tcbe, Spasiteli můg, ncžčldam;
Uťtň, as gscm, ncž UmrU, cclý twůǧ Q kéž
bhch tč byl powždy milowal! kčxžbych dťjwc
byl Umťel, Ucž gfem lebc Uražil. Thš nme„
Wykllpttcli můg, bledal, kdhž gfem tebc chkql,
thš mUc milowal, když gsem tebe Uedbal. Q!
eransstěg a nezawrkmg mne nynj, kdpž lč
bledčlm a milUgi. Rád se podrodjm wssemU
Utrper. gcn kdpž tebe milowati bUdU; r.id po:
Uesn wssccky strasti, gen když bndcš rh, WaUc
můg, sjdlitt w srdci chm a Uc fwět a co; fwčra
qest Wrotož Učiň lUUgmilý Wyk::pttcli a Spa:
sitcli as Uic mUe Uctcssj mimo tebr, at mc mi
UcchUmčl, kdc lh, Wal!e Ježjssi můg, Uegsi. Za lo
prosjm siržc swatč gmčno lwé. chlt.

, Bncssnjho dnc sc také swřtt fwatrk: W Karthaǧtnč fw
NesiltUta kdčskupaa mučed.: též w thčcc swatycb mUčrdnij Prtra
SUkcešfa Bašsiana Prřmčtč!oaa gřných dwadcstt w erowtciď
we Francaušsku fwaté Watcrřxr panUU a muče: we Wcronč swarebo
ProtUla biskupa; w Paptř fwalkho Sčra tcboi mčsta biskUpa:
m e!lpameǧtsw Jnliana biskan w Prtraqorictš s:d Copstana
orata; w )ťa;tamU swatt Ǧorǧončc sestrhswaledothořc Uřjgmju
Theoloǧcx a m q swatocd
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10.

Žiwot swaté Nřcnnd, Hermoǧelm a
Elrǧrafa, Ulnčednjků.

ijať Marimitt bpl welmi horlčwý mo:
dloslUžeijk a nňsledownč ljtý Orotiwnjk kře:
skanů. N wssak sUrowň gebo mysl Uebwla pauže
wpznawačům Kristowým obtjšna, nýbrž také
ostatUj poddaUé, kteřjž se model drželi, hrnbč
Utiskowala a pťctčžkými dančmi saUšila. Gmee
nowitě zaklxsila zemč Eǧyptstá gcho nelidskosk
a UkrUtnosk, Uebol poslal tam pťjfný rožkaž,
aby křcskané bhli sijhčmi a wssj mocj k modlo:
slUžcbnosti pťidržowčmi, a při tom Ukládal wex
sskeré žcmi Uesnesitclné berUč a daně. Ltd,
Uslyssew twrdé porUčenj, dal se do reptčmj, an
lecrandrii, whlawnjm měsičEǧyptském,iballe
ťjtj fe počaj. Což ťdyž fe cjfaťj doncslo, rožex
prchlil se a w hUčwU swěm Ustanowil, brannaU
rUkaU do Eǧypla wtrdnaUti a zcmi dopleniti.
Nlc Mennaš, Ueywhšssj geho rádce, anž pro
sprawcdlnosk, rožssafnosk a pro žběhlosk w zprúwč
žemské na slowo wžatý, pťistal:pna, gal se cjsaťe
tissitč a wece k UěmU: že takowými prostťedky,
gakéž obmýsslj, lid fe neUpokogj, owssem ale
k wětssj žanťe se popUdj, tak že Uech trůn,
nýbtž i žiwot cjsaťůw w nebcžpečl pťigtti může.

Mašimin, kterýž w maUdrého a rožssafného
kancljťe wclkaU důwčrn kladl, Uposlechl i tentoe
krňte radh geho, a poslal geg, abh žanrU způe
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sobem pokogným whrownal a Utissil. Sotwa
že Melmaš, gehož rožssafnosk a iprawedliwosk,
qakož i dobrota srdce a lastawosk nikoho Ueǧ
Ussla, do Nlercmdrie dťibhl, Upokogil fe lid, a
mUži, gimž blaho wlasti Ua srdci leželo, přřchčlx
šcli šc wssech stran, djky ža whpořádúnj flUUtUé
;.iležitoňi té wšdáwagjce. „Trpčliwostj obměká
čeno budc knjže, a gažhk měkký zlomi twrdosk“
(kn. pť. 25, 15.).

Mclmaš se giž od dáwna pťižnáwal k wlřc
kťeskanské, antž ťdo ž dwoťanú o tom co wčdčl.
J ponžjwal oúwěrye ktcrež si U Nlerandrinských
opatrným a kaskawým gcdnánjm ztskal že negen
slowh Uýbrž i pťjkladem mnohé š nehwžúcnčg:
ssjch rodin pohanskúch kU wjťe w .skriňa Ježjsse
priwcdl od kterýchž pak swata wjra i k lidU
fprosiěgssjnm dťichúžela, tak že gich skoro chnč
drahnč množstwt kťtem swatým do lčma cjrkwe
xostupowalo, čjmž owssem chrámowé pustli a
oltúieowě bohů žanedbúwali se.

NleraUdrie stala se takto stťedisstěm, wc kse:
rem wssickni pro wjru trpjcj kťeskaUčantočisstč
a ochrany naležali DUchowenstwo pohanské wi:
dauc opxxsitčne oltaťe a praždUé chrélmy, zane:
wťeli welice Ua půwoda wsseho toho, Ua cjsať:
ského kancljťe aradU Menmx, a welikaU žtjžnosk
.xa nčho U cjfaťe si wedli, pjssjce mimo giné:
.,W Nlerandrii Upadagj bohowě, slUžebnjci ǧe:
j.;ich, ba ty fám, pane a cjsaťi, wo potUpU a
w pohrdč:nj. Bržh nebUdc fc w opUsstěUých
chrámjch žúdllú občk fmčt pťinňssetj, erdwojúš:li
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odsUd kancljťe fwčho MennU, ktcrý borliwým
gfa kťeskaUcm,lid fwúdj, aneb Uedorreftáš:li geg
ostťc w twúťi wsseho lilm.ckl Na to zadřjsabaqj
cjfaťc, abh gim rychle kU donloci pťifpčl, doklei7
dagjce, že geg sic hněw bohů šahubj i š trů:
Uem gcho.

.skdyž Ma:imin list pťcčetl, welice se ža:
ražil, Uebok si an domhsliti Uemobl, žc by
Mennaš, w Uěhož wssi fwaU důwěrU kladl, lak
gednati mohl. Bršy wssak dostala nad ljloňj
wrch žůťiwosk, a oU poslal gillěho důwčrnjka
gmčncm Hcrmoǧeneš do Nlerandrie š ljm přt:
kúšanjme aby wěc pořúdnč wyssctťil, a Mcmlu,
šhlcdal:li bd geg tjm wiUna, droč knčžj Uaň
taUžili, krUtými rrestp pokúral. Hermoǧenšš dyl
tcnkrčlte gesstč pohan, ale muž ginak poctiwý a
sprawcdliwý. OU pochážcl ž Nthcn a byl ná:
sledowUč Mcmlůw kragan. Gfa dťcswčdčcn, še
co Ua MeUnU pohaUsstj kUčžj U cjsaťe žalowali,
wčc gest skutečUú, pťissel do Nlešandric w :om
aulnyslll, žc erčrnčho kancljťe, aby bošům ža:
dost Učintl, U přjtomnosti wsscho lidU faUdtti
budc. N protož pťigda, odňal mu wsseliké oň:
stognosti, a daw bo do wažbh, w tubčm wčšch
geg držel. Wťjsstjbo dUe držel Ua weťcgUčm
mjstč faud. Lid byl U wclikém lnltožstwj šhrou
múžděn. TU pťiwcdji fsicchetrtěhoMeUnUw oko:
wech. Bťenmožj Užťcwssc geg, dali se do plciče,
Ucbot si ho pro dobrč frdce a sslcchclnč fmýe
sslch a gednúUj Uad mjru wúžili. Hcrmoǧemš
tňzal fe ostťe kragana swěho po UúbožeUstwj
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gebo, a šhledaw, že skUtečUčpewný wyžnawač
wjrh kťeskanské gest, kčxzal mU, aby se okamžitč
Kriňa odťekl, Uechce:li bolesině mUčen býti. Nle
Memmš ponfmčxl se a mluwil rášně o špoždi:
losti pobanslwa a o ermhldxé prawdě wjry
Kristowh, a konečnč doložil, ťka: ,Toliko šlo:
čincům hrozlwú se tresty, že ale kťeslanem gsem,
žločin nent žúdný. J mobU pťede wssjm lidem
wyžmiwati, že gsem cjsaťi každého časU wčrUča
oddaně slaužil!e

HermoǧeUeď cjtě fe důwody, kteréž swatý
Memlaš o pohanstwU a o kťcskansiwUpronesl,
žahanbena, tolik se rozprchlil, žc swatého mUže
okamžitě hrošně mUčiti a ztrýžnčUého do žaláťe
odwleci dal.

Wo Učkolika hodinúch„ kdhž fe Zněw geho
Utisiil, oal se Hermoǧcneš do přcmýsslenj o dUessnj
Udalofti, a Ul padla mU Ua pamčť ale i Ua
frdce flowa Mennowa: ,Toliko žločincúm hrol
šjwáme trcsth, že ale kťeskanem gsem, žč:dný
šločin ncnt!e J počal dpkati, že š mUžem tak
rošssafrxým a tak wšncsseným tak erbč a su:
roweč Uaklúdal. Mysslenka ta trčlptla ho po
cclau noc, že ani oka Uešamhalxťil, a UagednaU
žarosilo fe mU oko. kddž si zpolnllčš, že kragana
UeaUhouněť,xo tak ukrlltllč žmučitj dal.

Koyž rčmo počalo se sseťiti, posl:l wogúkh
do žalciťe, pťikažUge gim, abd mrtwol mUže,
kteréhož wčera mučiti dal, šc wssj geho stawU
a wofokč důstognoňi slUssnaU slúwan pochowali;
domnjwals sc žagisté, že Mennaš mrtcw one.
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Wssak wogáci fe bržo anrátili, žwěstUa
gjcc že ťečený muž wesel gesi a dobré mysli,
gako bh Uic žlého geg Uebylo potkalo,a aže
neUsiále chwalošpěwh kU cti Ukťižowančho Boha
pěge. Usiyssew tU žprňwU Hermoǧeneš, podiwil
fe nad mer. TU dotkla sc ho milosk Božj, a
dusse gebo počala taUžiti po Učcnj, ťteréwstra:
stech a bolestech weselé mysli dodáwú, i kúžal,
abp tak těžce Uraženébo MeUUU bez odkladU

pťiwedli, Mennaš pťisscl a šwčsiowal žádosii:
wémU kraganu Učen1 prawdy wýmlnwně a
rážne“ DcmlUwiw, poklekl a modlil fc kU
KristU Banu abh saUdce HcrmoǧeUa fwčtlem
fwaté wjry oswjtiti račil, že sc tento slžj šdre
žeti nemohl N milosk Božj fnesla fe naň, a
on otewťel oči prawdč a propUsiiw Menml
odprosil geg ža Učinčne mU křiwdy a bolesti, a
stana se gcho wěrnwm pťjtelem, dal se kťtjti
i š cclým domcm swým

Udalosk ta ždeobila po Nlešandrii nčl:
ramného dlukU. Bťcmnozj pohanč núslcdowali
pťjkladU Hermoǧenowa. Nlc kněžj pohansslj
kypjce wztekem, winili Rusiika, mjstowlúdce
Nlešandrinského, že gcho erčafnčl šhoija:
wosk a pťjlissnčx dobrota žmúhňnj fe kťcskaUstwa
žawiUila, a hrošili mU nemilostj cjfaťskaU.

RUsiikUš nálež el k tčm lidem kteťj sc
wtce lidt bogi UežZ.Wctua Boha, a protož wp:
prawilkcjsaťi rochlého posla ššžprúwau, we kterě
ž ssiroka odpaonurj Mcnnowo a Hčrmoǧenowo
od wlry wlastcnsié wppr.xwow.xl, pťioada, žc
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nepťřgdc:li cjsať fám a ncpotrestá:li odpadliků
pro strach lidU, že Nlešandrie w krčltce kťcet
skanské fbčťe plna bUde.

Mašimin pťissel tcdy, a té gesstč hodiny
posadil fc na saUd. Twúť geho zaltla fc krwj,
kdhž býwalé důwčrnjkp MennU a Hermoǧena
w pautech přcd febaU Ušřel. ,Bjdnici,xe řckl
k nim hnčwiwč, „tak hanebnč gstc mnc okla:
mali. Gú wúš poslal kťeskansiwjwyhUbit, an
wy lid k žloťečenémU tomU núboženstwj fwádjtc.
Wťi sám Bůh, žiwotem to žaplatste!e Mennaš
chlěl fc hňgit. alc fotwa že ústa otewťel, wžali
pochopowé Hermošcna, a poražiwsse geg na
šcm, Usekali mu rUcc a Uobh, a tak dlaUho
w twáťi geg mUčili, až dncha wydUstil. Lid
dlwal sc toan mlče. Mešt tjm, co Hermoǧeneš
UmUčen bhl, poklekl Mcnnaš a modlil fe za
pťjtclc swého. .thž Hermošeneš dokonal, wrhli
se katané na pokynatj cjsařowo také Ua McnnU
a co Uchukrmnčgi geg trýžnili, až koUcčUčgcden
z nehfurowčgss1ch sekerau geg dobil.

Té doby prodral sc stařec silaU takmčť
mladistwaU skržc žústUp Ua mjsio poprawnj, a
bolesij pťemožen uwrbl fe na mrtwolU Ufmr:
ccněho MeUUy. Sraťec ten dyl EUǧranš, slU::
žebnjk Mcnnůw. Sotwa že cjsař geho počja
nčxnj žočil, rožpúliw fe k Uowěmu hněwu, kázal
starce sobč posiawřti. Kscrý wčraU fwatau poo
silnčn, bež obalu ťckl: ,Wěziž, žc qsi newinUaU
krew prolil. Gsi:li ale tak pťjlřš fmrli ťťc:
skanůw žúdosiiw, wezmi také žiwot můg! Th
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gsi Usmrtil McnnU, sslcchctnébo kancljťe swého;
on bpl welitelem mogjm, zabj tedp také mne!“
Z rožprchlil fe cjsať taU ťeěj tak welicc, že
žapomcnUw důsiognosti swé, meč swůg whtasil
a šběhlmw š trůnU, rúžem EUǧrafa žabil.

Rožgjmúnj.

,Gčx mohU pťcdc wssjm fwětem whžnati, žc
gsem cjsaťi každého časU wěrnč a oddanč slaU1
žil!ea tak mlUwil fwatý Meunaš, tak může a
mci každý prawý kťeskan miUwiti. Wrawú kťee
skan newidj w ctfaťi a w krúli, a slowcm
w každé wrchnosii, as se qmrUUge tak aneb gi:
nak, nikoho, leč slušebnjkp Božj, gimž Bůh Ua
čaš práw fwých nao lidem postaUpil a swěťil,
abp gich k sláwč Božja kU spasenj člowěčenskwa,
gim swčťeného, Užjwali. Z té pťjčiny ctj prawý
kťeskan wrchnosij gako poslú Božjch, a to Uegen
kcdhždťicházegj wdobrotě a w milosti, ale i kdpž
š ostraU metlaU přichúžegi, ano ctj gich, a Ue:
gen z anhého strachU, aby trestán Uebpl, nýbrž
že famo swědomj k tomU bo UUtj. Z též pťj:
činy geň gich we wssech wěcech poslUssen; wůle
gegich, gesi mU wůle Božj, a každý žákoU gegich
gest mU, byť i ostrý a obtjžný bpl, swatý,
proti UčmUž sc wžanšcti, aneb gcg obchášeti,
pro sroědomj neopowážj se. Z té pťjčirw za:
chowciwá wsseckp powinnostř, kterúch wrchrlost na
Uěho wložila, fwčdomitě a sprawedltwě, a plnj
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gc bedliwě a borliwč; nebok gako wrchnosii
počet ž dUssj gim fwěťených BohU whdagi, také
on wrchUostem a tndúž t BohU počet whdáwati
bUde z powiUUostj swých: on se erpowčlžj Uěco
ěiniti aUeb opoqucti, co bp kU žkúžc a zhanbč
šemě, w Ujž pťebýwú, čclilo a mčřilo ; Uchde
tedh swéwolnč ž pracj a powiUUosij fe U:)htal;o:d
wati, krcré gsaU kU profpčchU celsiwa; UebUde
zbytečné plath a danč žadržowati, gichž siát kU
prospčchU wcsskcchsiwa whnakládá, UebUde kťi:
wými a Uepoctiwýmt žpůsobh, š UgmaU wssech
občaUů gedtUě swěho šisiu bleděti, a bťemena
obchá chprawedliwě a aUsiočUč še fcbe fwa:
lowati; UebUdc wrchnosk bežbožně pťetťepélwati,
ťiUp a smýsslenj gegj w podcžťenj Uwáděti, po2
siawer whfokého, gehož k profpěchU wssech od
Boha obdržcla, gj žúwiděti, aUeb pro ni se
žanzeti, a gank a gank poťúdek Božj rUssiti
a w šmatet Uwúdčti.

Toho wsseho prawý kťeskan UeUčine Uýbrž
gako swatý Mennaš bUde wěrnč a oddanč
swémU cjfaťi a páml, aUeb gakékoli gině wrch:
Uosti we gméUU Božsm pamlgjcj slaUžiti. Tak
tomU chce rožUm, tak tomU chce šwlássť swatá
wjša Uasse; Ucboť žagistě pjssc swatý Bawel
k ijanům, ťka: „Každú dUssemocUostemwyš:
ssjm poddána bUď, neboť Uenj mocUosti, lcč od
Boha, a kteréž gfaU, ry od Boha žťjžeUh gsaU:
drotož kdo sc mocnosti proňwj, žťjšettj Božij
sc protiwj, a ktcťjž se protiwj, odfaUžch fobč
dobýwagl. Ncbo knjžata negfaU kstrachU dobťe
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činjcjm, ale žlé činjcjm. Wrotož zpotťeby pod:
dúni buďte, netoliko pro hněw, ale také pro
swčdomj. Dáwcytc wssem, což gste powilmi:
komU daň, tomU daň; komU clo tomU clo
komU dúžcň tomn bčlžeU; komU čcst, tomU ťefi“
(Řjm 13 1b7..) Než ťcknemnohý: tedh
UefsUste se niťdh wrchnosti protiwiti ani teU::
krúte ne, ťdyž kťiwda sc núm dčge, když Utisko:
wúni gsme a nesprawedliwč, ano po thraUskU
š nčxmj se Uaklč:dú? Na to odpowjdúm: nikdy,
Uikdh sc protiwiti chmjmc od Boha žťjžené
wrchnostj, ano poslauchati mUsjmc gich, byk
i žlj bpli, wčdaUcc, žc dro hťjchy nasse žlj wlú:e
daťowč núrodům pofýlúnj býwagj kU potrcstúnj
a pokoťcnj gich.

Ncož kdhbh Uúm nčco žlčho wrchnosti pťie
kazowaly, kdybh náš proti dťikčlžanjm Božjm
aneb prori wjťe fwaté geonatř nmilh, tU také
gich poslaUchatimUsime? Wtakowém púdu, mogi
milj držte se slow swatého aposstola Wctra,
ktcrý saUdcům k zlémU gcg i ostatnjch aposstolů
nUtjcjm řckl: che flUssj poslauchati Boha,
Ucž lidj“ (Skm. ap. 5, 29.), a hleďlr Ua dťj:
klad fwatčdo Melmy a wssech ostatnjch mUn
čcdnlkUBožjch kteťj wcsmčš slowy tčmi fc žprax
ngjce che Boha Uež lidj poslauchali, wc
wssech ostatnjch wčcech se chowagjcc, gak tenlýž
fwatý aposstolWetr (wl 2,12,13) pjssc:
„Boddúni bUďte wsselikčml: lidskémU žťjželtj pro
Boha, bnďto kralt, gaťo nehwyšssjml:, cmcb
wladaťům, gako od Učho poslaným, k potrcstanj
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zločinců a k pochwale dobrých; nebo tak gest
wůle Božs, abystc dobťe čtnjce kmlčenj pťia
wedli ncwědomosk nemaUdrých lidj.e u

„Naromjnep gich (lidj), ak gfaU knjžatům
a mocnostem poddčmi, rožkažů gegich poslUssUi,
kc wsselikémn dobrémU skUtkU hotowie (Tit.
3, 1.).

„Wrofjm pťedewssjm, aby činěnh bylh
profbh, modlitby, žcidosti, djkůčinčrtj ža wssecky
lidi, ža krúle i ža wsseckh, kteťj gfaU we wyx
fokých aUťadech postaweni, abychom pokogný a
tichý žiwot wedlj, we wssj pobožUosti a čistotč,
Ucbo to dobrč gest a wžúcné pťed fpasitelem
naňjm Boheme (l. Tim. 2, 1w4.)j

„Nedotúkeyle se pomašaných mých, a pro:
rokům múm Uečiňte Uic žlého“ (l. Baral.
16, 22.).

„Bog se Hospodina, fynU můg, a krále, a
k Utrhačům sc nepťtměssUge (Bťjsl. 24, 210)l

Modlčtba.

Krúli kréllůw a panownjče panownjkůw,
račiž neim, prosjme, kUjžata déti podlé srdcc
fwého, knjžata, kteťj by fwataU wer mřlowali,
cjrkew hágili a oslawowali, a poddaUé swé
š maUdrostj šprawowali. N wssak račiž také
poddaným wssem Uočliti Učenliwé a ochotné
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srdcc, aby knjžat swých a wrchnostj rúdi poslaUu
chali a ochotnaU poslussnosij tčžký gegich aUťad
Ulehčowalň a welké zodpowjdúnt U Boha Usnad:
ňowaji, skrze Krista Búna nasseho. Nmen.

Dneš se také suxčtj swútrk: W Řjmč swatého Melchiada,
papeže, ktrrý w protlwenstwj Ma:tmiúna mnoho trpťl kdoš par
ťřcskanstwUpokog žasr nawrúren byl Uanl m PánU l P 314 a
pohřbeu gest Ua hřbitowť Kalli:towť Jcéhož dnr fwatých mUťcdnsků
Karpofora, knťge a NbUndia gahua w Emrritť we Španťljch swaté
Ewlalie dannp, o gegjš Umučent wťera mlnwjno br,dlo Též tam
swaté JUlte panny a mUťrdnice kterú fwaté EUlallr towarysska
bola a gl ť trápeni pospjchagtcj tak sialr sr přjdržela žc od Uj
odlaUčena bhti Urchtťla U Lrontiml w Sicillč swatr,dchmUťrdnjků
MerkUria a grho towarpssů wogaťu kteťj pod Tartillrm wladaťrm
za ťasU Licinta cjsaře weťem zbiti boli W Nchřr fwatébo Ǧcea
mella, muťeduska; we Wjdui we Francauzsku swatého SiUdUlfa,

?isk::pš a wpgnawaťe; w Bri:ii swatého Bohdala, opata, a m. gjwa p p

11l

7
Ziwot swateho Dantasa, papeže.

Swatý Damanš Uarodil fc w Řjmč, alc
rodičowé geho pochúželi že Šaněl Wpchowán
byl welmi dobťc we fskolách Řjmských Gsa
dokonalých mrawů a wsscstranUaU Učcnostj na
slowo wzat, byl také duchowenstwU ŘjmskémU
pťipočten. Bowěsk geho dobra rožssiťowola fc
čjm dúle tjm chc, a nemalé wúžnosti mU
U wsseho lidU žpůfobila.

Když cjfať KonstantiUš papeže Libcria do



Sw. DamasUď. 889

whhnansiwj poslal, Bhl Damanš arcigáhnem
Řjmským, a UmlUwil se š ostatnlm dUchowenu
stwem že pokUd LibcriUš žiw bUde, noweho paue
deže Uežwolj

Když se LiberiUš žase do ija ďpl wrčl:
til, stúl mU DmUanš wčrUč po bokU, a U žpra.
wowánj žéllcžitosij cjrťwe radaU a pomocnjkem
horliwým bpl. Geho pťičiňowúUjm klcfal blUd
Nriarxský, a wjra drawčl rošssiťowala fc šUamcu
Uitč, ale tcxké geho rúžnosk rostla U wssech lidj
sslechetnčgssich.

Z Uenj din. že po fmrti Libcria papeže
rokU 366. wčtssj a lcpssj čústka lidU geg za
papcže mjti žúdala. Damanš bhl teUkrčltcaš
ssedcfčltnjk Q dUstogUosk tUto Uchažcl se takě
gistý gath, gménem UrsiUUš aneb UrsicinUš
mUž welmi ctřžaoostiwp a Uepokogný J roč;ua7
dUčwal fe wclice, žc hlafh na Učho Uepadlp,a
potúhnUw Učkteré ž mUžůw„ skegného š Ujm
fmýsslenj, UčiUil se protipapežem, odedžw cjrkwt
Uemilé rožkolnictwj wžUiklo, ža gehož trwčmj
Uegcch člowčk Uúsilnč žiwota pošbyl.

Damanš, gehož mysl bhla tichci, pokormi
a milostiwci, welmi fc pro ty wčci rmaUňl,
ano, abh šanťe gcdnjm rcizem konec Učinil,
chtčl fe důstogeUstwj papežského wšdčlti; ale ti,
ktcřjž wčrnč .skrista fc drželi, Ucchtčli tomU pťio
pUstiti, ano i U cjsaťe whnwhli, že Ursicin
š pťjwrženci swými Jtalii opUstiti mUsil, čjmž
prawémn papeži owssem wjtčžstwj nad Ursicincm
a Uad pťjwrženci gcho fc žgednalo, ale proto

šštwotr chxtxšchp U. 38
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Uepťestali protilrnjci parežowi rokog geho rU:d
ssiti a o swrbmltj gcho aUsiok!x a lstj gednati,
když fe gim to násiljm Uepodaťňo Z winili
swatého papeže osscmetnč š cišoložstwa, pro ktr:
rauž neprawosk txď Damasnš dále :dapcžowasi
Uesmčl. Tcnfrate Utobl se sn.xatú DamasUš žae
gisié gako drUddd Dawtd ksál modliti: „Wd
swoboď Ulne, Hosdodich, od čťowěka šlébo, od
mnše ncprůwčdo wdtrbnt mne. Qd těch, geuš
Uwsij na Ucdrawoňi w srdet. a celú ch stroqť
Uxčllkp (růžnicc); ofiťj qcxždld fwč gako badi, a
ch badů ljtúch qest :xodc rw gcgich: Qstťjhry
mne, Hofdodilte, od rUkwbťjssUjka, a od lidj nex:
drawúcb wdfwoboď mne, a od těch, ktcťjž Uwslj
dodtrďnanti kroko moge. Ukrwji Ua mne ppssnj
osjdjo a Orowažd roštúbli w osidlo: podlč cestd
léčkU dolo;ilj Ulj Nle ga ťkUHosdodiUU: Bůb
ng qsi P, wdslwš Hofpodine tňaš drosby me
(Srow Zl 139 1n7..) N Bnb whslyssel
proxbx,d gebo a ostťjbať ǧcq Čsďrxdšet bisknpu
sefslo sc Ua slowo Damaiowo w ijě, aby
saudili Uxeši Ujm a mc;i :drosjwnjkp gedo, a hse
Damafllš dowedl d“wau Uemlť!ollnosktak ganč,
že UxssickUiprotiwnjci důwodo OřekoUúUi k.pwsse,
Umlklie ano t kťiwé žaiobo swé dobrowosnč
odwolali, a swatěkoo mUžc :xak od tč dobp Ua
pokogi Ucchali.

Swatý Damasuš žgednaw si pokog a w dů:
stogltosti fwé fc Utwrdiw, dršel e.a Uchpťednčgssi
ž powimtostj těch také, kteřjž gesstč proti Uěmn
sc wšpjrali, k gednotě lčxskya mjrn Pťiwěsti.
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J modlil se co ncywrancněgi kTomU, ktee
rúž srdce lidskú wefwč moci má, aby gich ofwj
citi a do owčiUce .Krisiowa Uwésti račil N hle
Bůh whslyssel wraUcnč modlitbd gcho Na poe:
očkowanaxl složil w radosti srdce swčho kU cti
těch fwatúch, gegichš orodowúnl fe dowolúwal,
dčkUé dstě, ž nichž sc ncgcdna až Ua Uassc čafy
;achowala.

Tobo časU bhla swatň cjrkew na šňpadll
l na wúchodu mUolxým kacjťstwjm a šcesiným
Učenjm, ǧež pýcha, dršosk, swéhlawosk a nesty:s
oatost whljbla a Udržowala welice fanžcna což
tim gj bylo obtjžnťgssj, že se blUdaťi ke dwo.
rům knjžecjm a w neywyšssj aUťadd wetťjti
Umčli, a tUdy beš pťestúnj ctrkew swataU a wy:
;anače gegj na čcrno barwilie

Swatěmu Damafu ďylo tobo welký žeť,
še cjrkew prawčl tak Utisstěna gcsi a protož se
wssj sikau o UdUsser blUdů a kacjťsiwj šafadil
K tomU konci swolal Učkolik sněnm do Řjma,
skaumal lichosk rožfčwaných blUdU, žatratil ge a
oraweť Učenj dUwody podstatnými Utuxrdil Wo:
dobnč! snčmy swolal i do giných měst. NeyšUa:
ntenitčgssj mcši nimi gest snčm Konstantilwdolský,
roťU 381., wc kterěmž sc ersser wjry Nicegskč
;nowa Ootwrdilo, bluo pak Maccdosliůw žawrhl
a žatratil. Mimo to bdčl wclmi oňražitč nad
oďcowánjm dUchowenstwa, pťidržowal ge k po:
winnostem gcho, whkljšel žlč žwhky cx obdčegc,
ožiwowal služby Božj, slowcm pťičiňowalse wsse:

ZM
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možně, mrawp žlé Uaprawiti a swatan wer
Utwrditi a rožssiřowati.

ij si owssem Utržil Uowýchprotiwnjků,
ale geho důwčra w Boha, geho laskawá trpč:
liwosk a maUdrčl tichosk pťekonaly i tenkrúte
rožgitťené moťc, a pokog swatú anrátil sc
w dUssi roškwassenúch mpsij.

Swatú Damasnš radjwccl fe we wsscch dů:
ležitčgssjch wčccch š mUži mmxdrými a fwatostj
proslUlýmt. Neydťedněǧssj žtakotrých rádců byl
swatý Hicronym, brž gehož rady UeUčiUilfwatý
padcž takmčť Uičcho. Zato ale ctil l)o fwatú
Hicronhm welicc, a Ua gebo domlanúnt n!no:
haU prúci, profpěssUaU wesskeré cjrkwi, podnikl:
gmerwitč meimc wťclémU powžblxšowcinj fwa:
tého papcže co děkowati, že Hieronhm w stUdo:
wčlnj pjsem fwatých UeUstčxl, a Now!) šúkoU
ž ǧašyka ťeckčho Ua latinský wyložil. Wůbec
činnoskswatčhoDamafa byla quobyčcgnú. Wh:
stawčl dwa Uowé kostely w Nlmě, dal hrobh
swatých apossrolů Wetra a Bawla ošdobiti, wy:
šwedl mnoho swatých tčť ž dodžemských krppt, a
w kostelh ǧe pochowal. J to se o nčm pjsse„
že poručil„ abh po každém žalmn pťi hodinkcich
pťidúwala se slowa: ,Sláwa thi, i SyUU,
i DUchU swatémU a t. d.“ Těmi slowx,o měli
kťcskané takmčť Ustawičně wyšnčlwati wer swau
w troggedinčho Boha, Ua proti mnohým kacj:
ťům, kteťjž tomU Učenj sc protiwili a ge lichým
fwým rolemowúnjm pržnili a mátli.

J žprawowaw takto loďkU swaté cjrkwe po
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uš„smuúcte let, odebral se rokU 384. dne 11.
orosince na trččnosk, siúr gsa ofmdesúte let.
Bůh, kterýž na geho pťjmlUwU, když gesstě na
žiwč byl slepci qedUomU žrak nawrúril oslawil
geg také po smrti mnohými žúžraky, ktcrčž na
hrobč gcho sc staly Wůbcc Qožjwal swatý
Damafuš welke wažnosti U wssech ltdj, a starj
fpifowatelé, kteťjž geg ofobně žUali, a š njm
obcowali, nemobaU se ho dost nynachwčlliri;
šwlússtč aťc whllásseqj geho pcwnosk, kteraUž
swaté wjry húgřl, gel,xo newinnosk mrawů, geho
hlUbokaU pokorU, gcho lčlskU ť chUdým, geho
sstědrotn, gjž chrámy Boži a hroby swatých
oždobowal, a gcbo erbyčegnaU Učenosk Swatý
Hieronym dj o něm ťka: ,Damanš byl člo7p
wěk wďborný, nnlž ncwhrownaný, w Umčnj
pjsem fwatrxch Utwršenn Učitel panické cjrkwe
panický, ktcrýž čistotU milowal, a rád chwalu

gegj poslaUchal;ck a fwatý Theodoret p1sse že
ten slowútUU papež žbožným obcowúnjm fwhm
se žwččrxil že plal borliwostj o rožssjťeU1 wjry,
a že Uikodo ncopomčUUl, abw se prokúzal Učenj
aposstolského ochranaU a šússcřtan.

Rožgjmňnj.

chUašUeywětssjch neprawostj gcst bez od:
porU ctižúdosk; koo fe té Ueprawoňi oddú, gako
Ursicin gj oddún bys, ten taUžj duem a Uocs,
aby se wýssc powznesl, než fc powznésti mci.
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Takowý Ucnj Uikdy še stawem sw!)m fpokogen,
gcho žrak hledj žúwistiwě poťúd Ua toho, kterýž
Uad Ujm gcst kdo pod njm gest toho si Ue:

wssjmú Geho heslo gest: „Wowyssjm se asiaUU
se podobným Ueywhšssjnm N pťt tom ner
aUžkosiliw o prostťedky; gch ždá se, žc wsseho
si č!douxoliti smj, což kU cjli wede, ďyk i to
bhlo sebe Uesprawcdliwěgssj GemU gsaU kriwé
krokp rownými Utrhati na cti bližnij geskmU
wěcj potťebUaU, w podežťenj geg Uwádčti a oso
čowatt Uemčl před saUdem gcho Uic žlého do
febe. Slowcm žúdosk cti gcst mU modlau, kte:
réž on prade a žákon, ano i wčci Ueyswčtčgssl
obětnge; ba on nešUň ginébo žákona kromě,
kterýž mU šběsilá ctižádosk pťcdpisuge Marně
stawj Um n: mhsl rozUm, dťjroda, přatelstwt a
wdččnosk fwých žakonU, oUqichnewidjancslyssj gak
milc ctižúdoskna očt sc mU postawj a promlij
Nch koltk crižádostiwců krčlčelo pťcš tčlo Usmr:
ceněho otcc swébo, protože gim siUpnčm kU trůml
ďyl. NUo ak djme wsse, což gcsi, pUzer ctio
žádostiwébo člowčťa ant Bůh neodolá; Ucďok
člowěk takowý Boha bUď Uežna aneb gjm po:
hrda; on gest si sam bohem, aneb fe tomU klan
gako BohU kterýž geg powysstti a pow;nesti
může. .skdo mú welkaU ctižúdosk Uemůže mjti
welfaU búšcň božj. Wakli giž rozUm prostý
ctlžadosk odsUšUge činj to tjm chc fwatú wjra
a .skristUš Bán žťegnými slowy žúdosti cti ša,x
tracUgc, an dj: Každý, kdo fe powdssUge, bUde
ponžcn,e (LUk.14,11..) .skťcskanskúžúdosk cti
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mú w toln gediné žálešcti, abhchom sc podc
wssecky lioi ponjžowali:

„Nofaď sc na poslednj mjsto,ck dj Wún,
„chccš:li Ua perj :xosažen býti.“ ,Kdo Uey:
mcnssj gest meži wssemt wámi, tcnk gest wětssje
(Lnk. 9, 48.).

,Kdo wětssj gest :ncži wúmi, dj dcile, qu
diž gako mcussj, a koo přcdchášj ďudiž gako
slaUžjcjck (Luk. 22z 27.).

,Čjm chc se člowčk pokoťUge, ttm wtce
pťibližUge sc kU Kristn WčmU, chž qest pramen
wsij wznesscnoňi, a ljm wčlsijm se tak stčlwci. Wro:
tož také každú Orawý kťeskan rúd si w pokoťch
mtlnǧc, a Uerrpj:li Uokoťenj od giných, fčxmsebe
pokoťUge a šničUgc, wčda, to že qedinčl geň
cesta k drawé wclikostt wrdach. Wrotož: nic
nečiňte skržc swciř ani pro marnau chwčllU, ale
w pokoťc gedui drUhě ža wyšssj Uežx:li sami
gfie lnržteel (Flsid. 2, 3.).

,Rownomyjlni wefpolek bUďtc, Ue wlšioko
mdslice, alc k njzkým se myslj sklúmšgjce!es(ij.
12, 18.).

,Co gest u lidt whsokěbo, gcst pťcd Bo:
hcčn ohawřřosk“ (Luk. 12, 15.).

pWýcha dťedchčxzj aUraš, a pťcd pčldcm pox
wyssUgc fe dUche (kn. pťjsl. 16, 18.).
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M o dl itb a.

Q Bože, ťterýž š šaljbenjxn Ua pokorné
pohljžjš, odegmi, profjm,ž srdce mčbo wesskerU
žúdosk Uo xnarnč cti, odegmi wcsskerU pýchn a
hrdosk i še wssemi Uasledkh gegjmi, a Uděl mi
milosk pokory, ak welebjm a oslangi tebe ge::

lšluž gediUémU wssecka česk a chwúla pkjslussj.men.

Téhož dUe:

Ziwot blahosiaw. Gernmnh Konsin.

Germalta .KoUsiU, giž dne 7. kwětUa rokU
1854. papež Wiuš l)(. ža blahoslawcnaU pro:
hlásil, bhla chudú pasačka, kterúž we wůkolj
wsi „Bibrak“ ťečené w žemi FrancaUžské do:
bhtek púsala. u Nemčlak Uičchož, čemUžse swět
obyčegně tolik diija, nebyla sličUú, Uebyla
bohatú, Uebhla Uroženň ale Dnch fwatý ošdobil
gegj čistaU dUssi milostmi fwými, žc wžúcUými
ctUostmi winkala a BohU se ljbila Ziwot
gegj bhl tichý a gednotwúrný; we dUe byla na

horách U fwěho siada wečerh tramila doma
U swhch rodičů Nlc Uebylh to wečery ra
dosiUé Uýbrž hoťťosti a bolesti pllté; Ucbok
Ubohé děwče kdhž žmoťlé a žkťehlě, a hladowc
domů pťihnalo, Uellalcžlo tU laskawaU matkU,
Uýbrž UelitosiiwaU a furowaU macechU kteraž
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gi Uenúwidčla saUžisa a pronckslcdowala Mimo
to nawsstjwil HofpodiU Germam: rošličnými cho,
robamř a Uemocmi, ktcréž gi pokUd žiwa bhla,
erpUstily. GsaUc tedh takměť od celébo fwěta
opUsstěna, a doma žúoUě Utěssenč chwjle nema:
gjc, pťilUUla se bohabognčl djwka tlm wětssj
láskxU kU .stristu WúUU. Geho nmUčenj a fmrť
bylh gj gedina!l UtěchaU. W ranúch geho ney:
raděgi ždočjwala, a kcxyžfe U.l horách samotinká
U fwého dobytka octla, tU dala fe! do modlenj
a rošǧjmala si pťehoťkě Utrpenj W.iuě, a dooeiu
wala si mhsli k wěrněm:x Uúsledowú:tj Spasitele
fwčho. J wjdali qi tU, anak po mnoh:a hodiU
Ua šcmi klečj a wrancně xfe modlj. Qheň lásky
gegj kU .skristUWúUU nedal se Ušasiti an žimau
ani ǧakýmiš qinými obljžemi; Ucbok žúdUého dUe
erpomilxmla Ua msst sromaU qjti, bht od ko:
ňela sebe wšdáleUčǧt :xásla. a aspoň gednaU ža
tých kč stoln Búnč gjli, an wjdali gi také,
ana Ua sUčhu po mnoha hodiU klečjc, horaucnč
fe modlila a swatým ro;qjmcirxjm srdce k milo:
wúnj Boh: rožplameňowala. Na nj sc šagistč
Uaplnila skowa swa:ého Wawla aposstola, ktcrúž
ku .skorimskýmpfal (ll 1 8u10): „č)dcwssad
trpjme faUženj, ale Uestýskame:U; býwúmew Ue:
fna;jch, ale Uebýw;imc opnsstěni; protiweustwj

trpjme, ale nebýwame beš pomoci ;anechani;
býwúmc poražmi, ale Uehhnemc: wžoycky mrtgl
wer Zr;jsso do Ua tčle swčm wsjce, aby i žix
th Zcžjssůw dewen bpl :m lčljch Uassich“

Žixdot qegj byl Ukrht w skrřstu Ježjssi
ů
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Ua Uj Uebylo Uic erbyčegnébo widěti; to geup
diné žnameUali Ua Uj ti, kteťjž š Ut blj;c obcou
wali, že byla prawý wžor crnostné, čisté a kťel
skemské pannh Když do čtyťidcjti letech po
gegj fmrti brob, wc kterýž pochowúna bdla,
orewťeli, a gegj panenské tělo úplně ncporUa
ssené a kwjtkh žcela čerňwými pokrhté naležli,
tU tcprwa bylo žgcweno, gak swatýa BobU
nnlý žiwot dlahoslawenú Germana wedla Qo
toho okamženj oslawowal Bůb mUobými žážraky
zbožUaU lU dUssř, ktcrúž mU w tichaU a UkrPtaU
pokoraU tak wčrnč byla siaUžila J bylo wsse
wěrUč, co sc skrše fwataU tU djwku stalo od
biskUpu žašnamenano, a swarémU otci do Řjma
poslčmo Nle geonánj o blahoťečenj gegj šast::
wilo fe až do rokU 1848., kdež Ua sn.xžmau
prost mnoha arcibiskUpů, bčskUpU,osadnij a
mnohých ťlássrerů opěr fe obnowilo, a rokU
1854 ža panowánj Uyněgssxbopapeže Wia l)č.
k rožmřwžertj sláwy cjrkwc fwaté fc Ukončilo.

Nozgjmúnj.

Blahoslawená Germana gest chUdobUú a
nežUúmá pafačka. Ustáda swého slaUžj we sprost2
Uosti thj swémU UcbeskěmU. leássj trpěliwě
wsseťikck Uepohodlj powčtťj, fnássj žlé Uakládánj
fwé macechy, nalěšú neywětssj útěchU w mo:
dlitbě, we mssi swaré a we swatostl oltúťnj
Wedc šiwot lichý, Ucčinj Uic neobyčegného a
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pťedc staUe sc fwataU a fpafenan. W ncwina
Uosii roste, w newinnosti gest žiwa, w Ucwinu
nosti umjrá. Wěnec panenský proměnil gi Bůh
w korUUU UcwadUach sláwy nebeskč! uw

Z toho widjš, že také w chuděm a njžkém
stawU swatiasoafeni dýti můžeme Wssc pťtgdc
na to ždaliwwtom siawU, do ktšrěhožnúš Bůh
postawil, swatau geho wůli a powirmosti po:
wolúul fmého wěrně a fwědomitč žachowáwáme
a plnjme. Boha a bližnjho swého můžeme
powždh milowati. ak gfme wtom aneb w onom
stawu Sebe pťemahati žúdosij fwěta Utjkati
mUsi a má každý člowěk, bUď oU stawu ktcréhoa
koli Kťj;, kterýž každý staw Uklada, trpěliwč
Uositi, může kral i žebrak K swátosti ncnt poe
tťeba žazračných a wžUcssených skUtků; kfwau
tosti Uenj potřeba abyš byl bisiUpem, aneb kráa
lem, aneb opatem, ancb ansiewnjkem, ancb
abyš Učkdc w klassteťe žiw byl; toho wsseho
Uenj potťebj: bUdeš li fe gen gediného žlého
chrémiti no t. g. bťjchU, a budcš:li ch th
ctnosti kanti, ktcréž KristUš pťikažuge, budeš
fwatý a spasen. .stristUš dj: „Chcceli kdo ža
mUaU pťigjti, žapřiž febc súm, a wezmi kťjž
swůg a núfledUg mnc.e Totětedy gediná cesta,
gjž wssřckni lidé, dapežowé a biskupowé, krúlowé
a knjžata, kněžj a úťadnjci, ťemcslnjci a scdláci,
čelcdjnowé a slUžebUé bohatj a chudj gjri mUu
segj,aakteráž bczpečně a gedině do nebeš wede
Tau cestaU ssla také Gcrmana, a tUdýž stala se
fwataU a fpasenaU Ncpugdeš laké ty taU cc:

10
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stau? Můžeš gj gjti, chcešali gen, milosii Božj
zagisié sc ti dostane, budeš:li fc modliti o nie
Protož šmUž se a následUg S:xasitcle swého, kte:
rýž tě pťedchňžj š tolika fwasými wssech stawůa
powolúnj.

„Mistťc, ktcrč šest pťikciǧanl weliké w žú:
konč? Milowati budeš Wána Boha fwého š ce:
lého srdcc swého, a š cclé txUssc, a še wssj
nehsli swé. Toť gest to Uehwčtssj a prwnj pťi:
kúzanj. Drlchč pak gest dodobnč tomU: Milo:
wati blxrcš blišnjho slrxěho gako sebe faměho.
Na tčch dn:xaU pťikúžanich wsseckcn šákon ščlležj
i proroci“ (Mat. 22, 36w40.).

e,WssickUi bUďte gcdnončyslmi, litostiwj, mi:
lonnjcibra.trstwa, milofrdn,i, mjrnj, Ookornj, ncu
odplccUgte žléýo ža zlé, ani šloťečenj ža č;loťeZ
čenj, alc naproti tomU dokroťcčjce; Uebo ktch
powolúni gste, abyste požehmůnjm dčtičučwlúdlie
(l. Pet. 3, 8, 9.).

„Uchyl fe od ž!ěbo, a čiň dobrě, hledeg
pokoge a stjhch geg. Nebo oči Wúnč na spxra:
chdlin:é, a Ussi gcho k prosbúm gegich: ale
obličeg Minč na činjcj šlč wčci,l (l. Wet. 3,
11, 12.).

Modlitba.

S Bane Zežjssi .skriste, který cesta gsi, a
prewda a žiwot: tebe chci nčlsledowati a tebc
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núsledUgc fwatý býtř a fpafenj dogjti. Wodeh
mi silnaU rUkU swaU, a pomo; mi, abych tU
ccskU fskastně doťans, a k tobč do Uebeš se do:
stal geUž qsi žiw a kralugcš w gednotč š Bohem
themaDUchem swatým Uawčky wěkůw Nmelt.

Dnessnjho dne swťtj se talě swater W Řjmě Utrpenj sw
Ttafona ltrroi Uroto še lřrskanh w lazUjch prarqurl cxmmxhymt
ǧinými obcrnýml praremi UUaerné w žalciři žůstawagjrj na swě
penišc wodr;owal z roška;tt Mň:jmiana gat, a š gjnl)mj dwčma.
š Poncianem a Prétektatrm mnčednictwjm ťaernowaU byl W Ym
b!aUUswatých mUčedelů ertorja a FUšriach . w Prrské žemj sw
Bmsabásse mUčedeka: weŠanělich swateho Ewwchja mUčrdnska:
w chcencii swatého Sabjna bčskUpa šážralo sluwncho . w Konn
stnntinopoli swatčhoBanieleStyljty ěili slaupostoqre a m g swatych

l2.

ščwot swaeč Qttčlče, abbatysse.

Swatú Qttčlče mčsa ža otce Noalricha,
mocnčho wýwodu Elfaského, pčma mnoha hradů
a šcimků, a wfj a giných skatků. Matka gegj
byla núbožnčl Bcrcšwinda, dcera feskry swatého
Leodcšara. Qttilia Uarodila se w Bbereýen:
heimě okolo rokU 862., ale bohUžel newidomá
Qtec gegj ačkoliw kťeskan, byl frdce twrdého,a
wclmi Uawhsoký staw swůgana fwaU mocsiža:
kladal Geho to mrželo, žc mU manžclka sx,xna

Ueporodila, kdhž ale fe dowčdčl šc Uoworožmé
djtě Ucwirj, tU whpukl w núramný wztek
W hnčwu swém ncchtěl se kdjtčtl an žmitř
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ano w ssjleUé fwé žbčsiloski t rozkúšal, aby gc
ze fwčta žprowodili.

Núďožltú matka Uslyssewssi Uelňdský ro,;kaž,
Ulekla se, nebok znala UeUstUpuaU o:)wabU man:
žcla fwého a wčděla že fe Uprosirl Uedá, čiň co
čin W aUžkosti a ňrachU swěřila djrě wčrUc
slUžce, ťterá sc š Ujm bež messkemj do Šer ocl:
lcrU Uedaleko Šclňadtn odebrala, a po celý rok
tam žUstala Skljčenei matka chtclalč djtč ža
chowatt, Uebylo ani časU, aby qe mohla pokťtjtj.
Wčrnú siužka obstaráwala djrčšnehwčtssj bedlt:
wostje ale práwě gegj allškostnú bcdliwosk wqďU:
dčla dozorxlosk lidu, ťteťj bržy tak bršy ginať
o tom fanili Což když fe bohabogne K.erešn
windě dollrslo, doslala slUžkU i š djtěsem k qednč
že fwých pťijžUých, ktcraž w klasstere Walmském
w BUrǧUndské želni abbatyssj bhla Náďožnú
obbatysse pťigala Ubohé newčdomč ojtě š ma:
teťstaU laskawosts, a dala antce wžkúžati: „že
Bůh, geUž djtě slepotaU ansstjwil, také ge Ušora:
witi múže, gcn aby důwčrnč oaufčlla.es Slowa
ta byla gako slowa prorocká Ncbotkdyž Qttilia
dwanúctčho roku doroňla pťissel š wnUantj
Božjho biskUp Řčžcllský, jwatý Erhart do klá
sstera Balmskěho, a žúdal djtě wýwody Ndal:
richa wiočti. Nbbatysse, ťlerúž swarého biskupa
od dúwna žUalaé pťiwedla newidolnan holkU.
Biskup požehnal gi a pokťtil gi. N hle, fotwa
že Qttilic kťcstUj wody se dotkla, oswjtilo sc
Uegen oko gegj dussewni, ale i oko tělesnj.
Qtlilia widčla. S plčsúnjm a š podiwenjm
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zťcla blaženú djwka na twňť biskupa fladcc fe
Usanjwaqjcjho, krerý Boha wclebě,ťekl: ,Kýž dcero
mci tam na Uebcfjch takto Ua nmc hlcdjš!“ Na
to whprawowal, ktcrak bo srm Bůh poslal,
aby zrakU dofsla, a požchnaw gi pak gessrč gco
dnall, domů fe Uclwrčfltilp

Ze šúžračného prohlěomxtj erilje rax
dowali se wssicklli, kde kdo ďhl, a dobroťečili
Boha, qeuž milosk fwau žúšračným žpůsobem
Ua erioomém dčwčeti Ukčlzatt ráčil; gediný
Ndalrich zč:stal nečoohnucým a w zássč proti
wlastujmu djtěti žarytý. Dtristc šústala ledh
w klčlssteťe, a dorůstala pod pečliwau rukau
abbathsse w sljčnau pannU. Milosk Božt byla
š Uj očiwidnč. chowúuj gegj bylo neaUhonné
a čisté, a ačkoli klússteru úplnč pťiwrčlena ne:
byla, žachowúwala Uic méně wssecku kč:žeň klňa
sstcrnj tak důkladně, žc fcbe nádožněǧssj sestry
pťjklad ž nj si bráti mohly. Nad giné ctnosti
stkwěla se gegj horaucj lúska k Bohu, gegj cml
trpuosk k bjdúm bližnjho, gegj pokora a ssrčn
drota. 7

J měla se za úplnč blaženmx. Ziwot
plynUl gj tisse a pokognč, to gediné gi rmaU.
tilo, že swých rodičů poťúd fc wzdalowati musi,
a žc otec tolik k nj fe žatwrdil. J modlila sc
nmoho a wťeťe, abh Bůh srdce gcho obměkčitt
ráčil, a wsse, kde co mčla, kladla w lůno chUa
dých, aby skUtkowť milosrde otci milosk Božj
wymohli. Bratr geǧj Hnǧo dopifowal gj čaa
stčgi a dáwal zprúwu o otct a matcc, a bohau
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tých darů gl dofýlal, aťe tjm fe mhsl gegj UeU:
pokogila; darowé bratrowi ssli wssťckrxiw rUce
chudých, mezi Uimiž an žbaweUa qfaUc lásky
otconh, ža UeychUdssj fe měla. Dobroxnyslný
bratr snažil se gak mohs, twrdě srdce otcowo
obmčkčiti, a aďy djtě swč domů dowolas, pťex
mlllwiti; ale UcmisoňiUý a hrdý ten člowčk,
který ša to měl, že dccra geho Uežiwe che,
nedal fe Uprxsiti, Uýbrž roždrchťiw fe, twrdč na
tom stál, žc dceru swau Uxidčti Uechce.

HUǧo počal sc nr,mj domýssleri, že se fnao
hněw otcůw podci, Užťj:li kwctach a wssemi
ctnostmi ošdobcnaU Qttilti, droto gt pfas, aďy
osoďnč do Hohenbl:rka pťiešeka, a doslal pro Ui.
Když gi k hradU bljžjcj otec špošorowal, o!ňšal
se prciwě pťjtomxlěho syčm, kdo to gede? „Gest
to Qttilie,e odpowědčlHuǧo, ,twň wlastrxjdcera,
žádostiwa gest twé lásky!“ Wťi tčch siowech tak
nármrmě se wýwoda ro;prchlal, že tasil meč a
syna fmrtelnč rantl. Ale pohleděUt Ua krwúce:
gjcsho syUa pťiwedlo otce k zpamatowún,i. Lj:
losk a bol a žděssenj opallowaly qeǧ, a kdyť
Qttilia w komnatU wkročila, pťemol)l š.,eg pťi:
rožený pUd otcowský a požwedl č;i od šemě, a
pťitúhl w nňručj a obgjxnal radostxlě, a pak
š plésánlm ale i š bošestj k matce uwcdl. Kdož
tU popjsse radosk matčiml, kdxož djtě rolika bo:
lestj a staroskj w panel:skš sljčnostj pťco sebaU
Užťela; a kdo mú tolik wýmlUwuosti, aby dů:x
ňogně wyljčil blahý cit, který Qltilic měla, fddš
se w UárUčj matčině octla?!
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Bo Učkterěm čase chtěl Ndalrich Qttilii ža
gakéhoš wýwodU prowdati: ale Qttilře ťekla
Upťjnmč a š pcwnaU mhsij, že si giž giUčho
chotě wywolila, toliž Krista Ježjsse; gemn že
fc žasljbila stúlým pannenstwim, a že siibu swčmU
šdronewěťiti se Uechce. Otcc Upokogil fe sice,
ale Uikoli beš wnitťnj gakési nelibosti, že se opčt
w očekčlwčlnj fwém žklamčma Ušťel; a Ua důkaž
fwé erole dal gi chUdobné wěno dáti, aby si
dčlala, co chce.

z Nle Ottilie, která giž w klčxssteťe chUo
době bPla Uwykla, a gi w chýžich chUdého
lidU w Ueyrošmanitěgssj dodobč byla fpatřila,
Uedala fe tjm rmaUtiti, nýbrž wšdalUgjc fc hlUkU
dworstého, whwolila si odlehlý pokošjk a ofa:
mornělý žiwot wedla. Co otcc qt dal na wýo
byt, rošdala chUdým, a takměř UeUstúle fe mo::
dlila, abh Bůh otcc Ua cestU spafen1 Uwésti
rčxčil a dUssi geho žahyUaUti Uedal. chcnkrútc
dotkal gi otec, an práwč člowěka gakěhoš chnc
dého anssljwiti ssla. Z otúšal fe gi: „co
dčlá? „NečfU,el odpowčdčla š Ueywčtssj tichostj,
„trochU owefnč maUky, abych nemocnčmU pofrm
dťistrogila.“ Slowa ta bodla Ndalricha hlU:
boce, i ťekl gj: „Z:pomeň, milú dcero mei, chlp
dobUěbo a trUdUčho šiwota fwěho; ode dUessťa
lépe lobč bllde.“ Nato darowal gj l. 680.
hrad HohcnbUrk še wssemi statkyapřjslussnostmi
a še wssemi důchodh, aby geg Ua klássrer pro
ǧeptisskp pťedčlala. Když hrad gj odcwšdáwalue
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ťckl: „Modli sc š panjmi swými ža UboďaU
dUssi maU, aby dofsia odesstěnj hr1chůw swých e

Qd tc dobh dal je wýwoda ua pokanj,a

powžbUžowáU gsa bobabognaumanželkml a wh:
borUaU dceran Qttilit kráčcl pewným krokem
po cestč kagtcnosti a fdrawcdlnosti až Umřcl
w BČUU rokU 690 Dewět dnj na lo Umřela

také Uúbožna choť geho Berešwinda u Ho:
spodin dobrý smiluge fc Uadc wsscmi ktekjž
ž celěho frdcc hledagj Hofpodtxm Boba olců
swýche (11. Waral. 30, 18, 19.). „QU qest
dobrotiwý a milosronú, a odansstj bťjchy wdeU
faUžer, a obrance gcst wsscch, ktcťjž hledagj ho
prawdě“ (Sir. 2, 13.)z

Deset let to trwajo, Uež sc hrad Hoth:
bUrk důkladltě w klčlsster Oťeočlal. Meši tjm
čafem scssly se wůkol Qttilie Umohc ssl:chcrnč
panny, které Uegen febc šdokonalowal:p, alšbrš
i lidU Užitečnými býli fe fxlažily, grdlmk chUd!šch
podporUgjce gedUak Uemocných ossčtrunjce Žř:
wotOltťlie bhl giln gako prawidlo, krcrúmfe šwran
wowaly. Bollčwadž ajc foolcčllosk Uemagicř
žákoUů a prawiocl trwasi Uemúžc, Dowolala,
kdhž klásster úplně žaťjšcn byl, ofcheučl Qtrtlie
wssech fester, aby si uěgakaU ťeholi, kter.i by
giln nehlěpe fwědčila, wywoliťy: nn a wssecky
pťistaUply k radč swé přcdnostky, Ucbok tjm
bhla Qtlilie, a žúoaly o řeholi, ktcrciž bh qich
žawažowala Uegen kžiwotU rošgjmawému, U:šbrž
i k žiwotU čilmémU.

Qttilic obšala wsseckyjcstry umtcťskal:lčlskau
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abola š nimi šc wsscmi gchoho srdce a gedné
mysli; a wpUčquc neUmělých, blUdUých Ua cesiu
prawaU Uwaděgjc, posilUgjc siabých a klcslých
dožwedaglc, snažila de wssemožně ctnosk a búzeň
Božj wsstědowati a k plnémn rožkwětU pťiwésii
Tlm se stal klússter HohenbUrský, gchž bržo
Hora Ottilie ťjkati počali, sjdlcm prawé bázUč
Božj, aUčiUliwé láskh, horach Učlbožnosti, Ue:
poskwrnčnč čistoty, neljčcnč pokory a ochotUé
poslussnosti, a aUtočisstčm každémn, kdo podpory
aneb pomoci„ aUeb rady potřeben byl, Ueďok
šakčlžčmo bylo, prosjcjho ancb chorčho na licho
odbyti.

Boněwadž ale mnošj UUžáci aneb churawci
dro slabosk a chUrawosk tcmcUo wrchU, na kte:
rém klčlssser stúl, doxǧjti Ucmobli, whstawčla gim
lidUmilá Qltilie Ua datě horh sspitál, a po mUohčx
léta, wwsokčho wrchU Uedbaǧjc dennč do Učbo
chodila a chudwch a chorúch w Učm šmateťskau
laskawostj obsluhowala Tak obětiwaU lélskuod:
mčUil Bůb mnobtšmi šážraěnými milostmi. Ge:
denkrárc klepal mčllomocný člowčk Ua brúmlsspi:
tála. Qtttlia otewťela, a dčeo nj stogj člowčk
plný raU a nežitú, až brůšlw bylo se djwarl.
Z:ipach chnesitelmš wychúšel štěla ǧedo. Qttilia
Užťewssi geg„ šdčsila se a osskliwostj a hrůžml
dťcmožcna doodsk.mpila. Bršo wssak žpamato:
wala se žase; i si:wj si Ua mosl UesmeraU
láskUSpasitelowU k dťjssnčxUUdokoleuj lidskémn,
dodú si frdce, přistanpj kUbožákU, odǧsmú bo
laskawč, pťedklčldei mU dokrm, a obstarawssi gcg,
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dú fe do modlenj ša Ubohébo, a hle, který před
okamžikem byl pťedmčtem hsůžy a osskliwosii,
gest úplnč wyhogen a ždrúw. Gindy potkala
Ua cesiě do sspitčlla Uemocučho, ktcrý žszj diw
že neposscl. Nebylo tU Uikde wody, gjž by wo:
prúhlčl ústa chUrawce občerstwila. J wrhUe se
Ua kolena, ša milosk Božj prosjc, a okamžitč wy:
prýsstil se pramjnek ž bljžkě skúly.

Swatč obcowárxj Qttiliino a Božj mjr,
lterý w klússreťe Hohembmském fe Ubosiis, wú
bil poťúd ch a che OaUeU, kterč pod weoenjm
oschelxé lnistryltč fpascnj swého hlcdati chtčly,
Ua horU HoheUbUrk.

Giž byl dočct qegich :ta 130 wostaupil,
meši Uimiž takč tři bratrowkynč Qttiliinh.
Klússter HoheUbUrskú Ucmobl gich wssech do:
hodsně pohoňitř Tehdy wystawčla Qttilie Ua
patě hory bljž sspitala giný klasster uu Nižssj
klassler Uašwaný u a čúň fesier kserě pooobnaU
horliwostj pro chUde a chorc rošnjceny byly,
weň Uhostřla Božj požeh:mnj šestaUpilo Ua
Uowú ten klasster t Ua sspital, a 8ech gako
drUhý staly se semenisssěm lúsky a nabožlxěbo
žiwota. Na sta chUdých a chorých bylo žde cho:
wúUo a opatrowan, a na sta pcmcn nalešlo
tam pokog a spasenj dussj swých

Wo mnoba set let wychúželo ž ústawů těch
lidUmilých požehnčmj a bsaho po celém wůkolj
daleko ssiroko, až koUečnč hrůžoplodnú rewolUcc
francaUzská sspilúl i klússtery žUičila.
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Bo ctyťicet let wykonala fwatá Qttilic neur
wýmluwných milofrdných skmků, gfaUc bez pťestanj
scstrúm žrcadlo žbožnosit a dokonalosii .thž
opUstila sspital, nafhtila a oděla chUdé, šarmau
cených potěssila, ciziuců a antUij pťigala a
opatťila: pak pofpjssila do fwé komUrky aUeb
do kaple, aby fe pomodlila; a když ponosiala od
lnodlenj, fsla čjsti swaté otce, fwatú ewangelia aneb
dčginh cjrkwe; bhlak žaqistč w gašyku latinském
wclmi žbčhlá, ano č sljčně po latiUskU p.sala
Sesiry wodila š welkaU maudrostj po dráže do:
konalosii a sama š UeUnawenaU horliwostj gich
pťedchúžela, magjc šato, že od nj wětssj dokona:lj
losk se požadllge Uež od podťjzených scsier, pročež
pjwala anže wodU gtdala gen chléb gečný a
trochu želeninp a tráwila wčtssj čási nocj na
modlitbúch; a kdhž se koncčnč odbywssň dcnnj
swůg úfol, Ua odpočinUtj odebrala, bhlo lože
grgj twrdé, chUdobné. Tak byla bež wýmjnky
žiwa až do smrti. Giž byla fwětice tato whsoe
kěho stáťj dožila; lampa zcisluh gegjch bhla plna
neyljbežněgsstmi skUtky. J čekala š dychtinoostj
chotč swčťyo Krista Ježjsse, kterěmUž w mlčxdi giž
fe žafnanbtla, že gi Uwcdc w dům the nebe:
skčho; an ž žgewcnj Božjho požnala, žc chok
skUtečnč pťlchážj. Cjtjc že pobytj dclssjho na
žemi přúno gj nebUde, dala fe do kaple swatého
Jana Kťtitele, knčmuž žwlásstnj Uctinooskmjwala,
donésti. N fwolawssi wssech scsicr napomenUla
gich pťelaskawč, gak gen Upťjmná matka k dce:
rám swým mlijwčl, kdhž Ua wěčnosk odchčxšj.
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Bo těch dala si podati welebnch fwátosk, pťigala
tčlo Báně š erýmlnwlmU siraUssenostj, a modn
ljc se Umťela U pťjtomnostč osiťclych a dlačjcjch
sester dne 13. prosirtce r. 720. Gegj panenské
tělo pochowaly do těžc kaeole fwatojanské. Dčli:li
se žážrakowé Ua orodowánj swasé Qttilie ža ge:
gjho žiwobhtj, dčli fe po gegj smrtt gesstč častěgi
a U hrobU gcgtho naležli pťemnožj chlxrawci a
Uedužiwci náhle psného ždrawz, šwlásstč ale Ua
oči nemoch aUeb eridomj brňwali a beraU
až po dUeš k swčtici tč aUtočisstě. RokU 1354
byl hrobrgegl U dťjtomnosii cjfařc Karla Mss. a
biskupů Slrašbmského a Olomxxckébo otewťen.
Tčso gegj šhlcdalo fe ž cela Uepornsscné. stať
wyžčldal si rč:mě, kterěž pak od ostatnibo tčla se
oddčlilj a do Nrahp, kde se až po dneš chowá,
slawnč doprawilo.

Nožgjmánj.

Tělesltj slepota gest wčc žlci, ale horssj gesi
dUsseij slepota, giž Qttiliin osec po tak dlauhý
čaš poražen bpl. Co pak bylo gemU do spasenj
dUsse, geU kdhž mčl swě slawné gméUo a swé
statkh, gen když ho Uic Uermautilo a Uebolelo,
pak bhl ssťasien a blažen. BohUžel, že takow!;ch
lidj až po dneš pťcwelikě mUožstwj Ualéžčxme.
NegfaU:li lidé, kteťj dnssi swaU, geqjž cena gest
Uade wsseckelt swčt, ža Uepatrnall nnaličkosk, ža
kratičkaxl rožkoš, pro malichemý šisk, pro šaljé
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benj fe mjžerUéan tworU prodčlwagj? O ďh ti
lidč o swaU dUssi aspoň tolik sc starali, gako fc
siarang o giUé UepatrUé wčci! kdhbh oUi afpoň
tolik péče mčli, kolik magj o swé bdeč pomigi:
telUé tčlo! Gexli tčlo Uemocně, aj gak gsmc
plUi aUškosti a siarosij, ge:lialc dnsse smrtelltúm
bťjchcm žprzUěUa, což Ua tom! droto se pťedc
whrúžjme smčgcmc a žerlngcmel Kwylěčch tčla
dčmxúme si pťiwésii doktory a wssesi ljďiti dálne,
co Ucim pťikažUgj; ale o wyléčent dnsse Uedbú
Uikdo, Urchkšahhne w hťjssjch a Ucprawostech, a po:
Umjmc:li Učkdyna chx:rawan dUssi tU erolame
šbčhlé k hochj doktory, to gcst dokonale kUčže
Uúbrž Ueymilegssj nám býwá ktcrý Ueyméně a
Uhslabssj lčfy chUrawč dUssi předpisUge Wsse,
co tčlU a žiwotU čafnčnm siaUžiti ma, pokrm
nápoq, odčro pťjbhtck, ma býti wýborUé pro
dUssl každákoli wčc postačl; aU tělo býrú, dUsse
drahnc aU tělo požjroá rožkossj, Umjrú dUsse
Zdali nebndc člowěk possctilý, ktesý che o odčw
se stara ncžo tělo? Qč posselilegssj th býti mUsj,
který ch o swůg sial, o fwůg dobhteť, o swůg
fiatek pečuge Uežo fwan dllssi! Q ljdé dlaUho:li
bndete wtě žaslepenosti trnocati7 dlaUholi bUdete
Uiilowatj nxaonsk? WomUětr, že statky wassc, wasse
poctiwosti wasse radowáUky dUeš Ueb žýtra pox:
minaU,a že UasiaUc wččnosk kdc fc Uáš spra
wedljwý fandce otáže: Uemnoho:ligsic se UataUcou
wali, Uagedlť, napili, ani Umoho:li gstc Uafbroo
máždili, Uýbrž, ktcrak gste swčťeUúch wám darůw
Užili k dobrélnn, mUohoWi fwatých skUtků gstc
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Uadčlali? Co wám pak prospěge žiwot wúš rož:
kossný, když bUde pražden wsscch dobrých skutkůž?

bhste se aspoň nhnj žpamatowali, o kéžbhste,
kteťj gste až pofnd po pťjkladu dussewně žaslex
peněbo wýwody Ndalricha žiwi bylie aspoň Uhnj
otewťcli očj swých gako on gich otewťcl a obrá:
tilt sc plnau dUssj kBohU spasiteli swémU, který
pťissel hledatč, co žtraceno bylo, aspasiti ťaždého,
kdož slyssj slow geho a UúsledUge gcg.

,Co gest platUo člowěkU, byk wssecken fwět
zjskal, a Ua swé dUsstsskodUtrpěle (Mat. 16, 26.).

O kdybyš bhlo i ty požUalo, a to afpoň
w tento deU twůg, co tobč gest k pokogi!e
(LUk. 19, 42.).

„Což gesstě messkátc? a co tomU ťjkúte?
DUsse wasse žjžněgj Učxramltě. Dělehte djlo fwé
pťed časem, a dúl wúm msz wassi časem fwým“
(Sir. 54, 32. 38.).

„Brotož toto prawjmaofwčdčUgi w BčmU,
abhsie giž nechodili, gako i pohané chodj w mare
Uosti smyslu fwého, magtce šatemněný rožum
trmnoňj, odcišeni gsaUcc od žiwota Božjho skrže
erědomofk, kterú gest w Uich pro slepotU frdce
gegich“ (Efeš. 4, 17. 18.).

QWodlitba.

Q Bože můg a Banc můg! Ty žiwote
dusse mé, gú siwoťenj twé bUdU důwčrUč daU:t
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fati w pomoc a w misosť twaU, kteraU gsi mne
bpl stwořjl. Bonsož stwořenj, kteréž lnjlosk twá
UčiUila! Kéž bťjchy swýxni Uešmaťjm, co dobrota
twčl stwoťiwssi mne obmýfslela! .Kéž nepťigde
k zmrdánj, co Uestjrlxé smilowánj twé pro mUc
Učiuilo! Což dros:xčgš, že gsi mne stwoťis. kdhž
w žúhUbU běžjm! Ci gsi lid žbhtečnč fiwoťil?
O Wane, který gsi xnne stwoťil, segmi z oči
mých wssclikaU siepotU, ak widjm, proč gsi mnc
Učinil, a deg mi sslp, ak pťrmohxx wsselikě proti:
wenstwi konečnč tam fe dostann, kdc fwatú wůle
twú mjti Ume ckxce, skržč Krtsta Nčlna Uasseho.
Nll!ell.

Na dUcssekpřipadci taťé swálek: W Řimě swatého Sinesia,
mUťednjka, který ša časU smatéýo ckista papeše členúřew pjsem
swatúch Učiněn byl, a fdhž mUoho lideč k PČUU KristU odrátil,
U rjsaře ?lusrliona obšalowán gest. a mrčem korUnU muťedUické
dossel. W Nle:andrii swatých muťednsků Epinmcha a Nlercmdra;
též tam sudaloch ženAmmonarře pamwr MerkUrie, Dionosie, a gesstě
giné Ymmonarie; téboš dne swatých mUťedeků Hermošcna„ Danta
a giných dwamecjtma; w Trrwřriš swatxhch mučedn!kú Mxtkencča,
Konstancča„Krešcencřa, Juslina a lowarossň gegich, kteřj w prott

:preUštjlšlDloklectana Uod Nictiowasem wlcid:xřem tspělt, a m. gwao .

13l

7
Zčwot swaté anie, pamm a mnčed.

Gméno .fwaté Lucře gcst w fwaté Řjmskč
tjrkwi od časú nchdeiwnčgssjch wejmi droslaweUé,

Žiwo:p Swa:ých. U, 39
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tas že se dcnUč při mssi swatč pťipomjnú. N žaa
gisié žasiuhngc toho swčtice ta grdnak dro wý:
borné cnosii, ftcrmni se fkwčla,a q,ednak pro
slawnaU fmlf, giž pro chotč swčbo .skliskaJcžjsse
podstanpi!a

Narodila se po.k LUcir!w Syrakusúchz drubdy
Uo cclěxn swčtč proslaweném městč Ua osirowě
Sicikskéul. Nodjčowé gegj bpli urošettosij a bo:
batsiwjm na slowo n.xť,atta Lucie bdla wúbomč
wychowúw mm. Matka gegj Eutychia, owdowěwssi
zúhh, dala si žwlassť na tom žaležeti, abp se Lche
wjťe kťcsianské dUkťa!xUčUančjla, akroky swé pri:
kažanjmi .skrist wdmř dořonale sprawowala Z tč

Oť1čin wodila dccrlxssku welmi žhUsia k hrobům
fwatých mučxcdnjťu a wypranřowala gj, ktcrak

wčrUř kdli KrisiU !lamx a gak slaanu smrk
dro nčť,w rodnikli Z umnčenj fwatúch mnčcd::
Ujků musila maxl.úBncře swěmatce čjtexti, žn.xlasssě
:xak Umnčenj fwaté Ngaty, kterčl si dťed leth
w .skmančdrrxogj korUUhdobyla: korUUUanenské
a foruny Uxučcdnickéd A kdhž se nmlé LUcii
z aUlrpuosii :xče:d:Urpeujm swatúch a fwčtic očfa
slžmui :aťiťye :dc.k powšdňwalcx ,qj uúbožmi Um:t
lička o sláwě a o blaženosij, kxerčž ti resowé
wjrh a lčxskyU Zcžjsse Krisia w Uebesich požj:
waǧj, a tlxdýž i srdečko ůrxč dcet.Ussky w pou
dobné lčlfcc a tagně žúdosti, Umřjli pro .skrista,
rož;plameňonxalad m Tak se stalo, že anie
weluxi žšchh š cesiami, kterýmiž Bůb swě fwaté
wodj, obez:ačumiln, že pťjťsadn chich krásnébo
xe!ásierxouent: fč snažifa, a U UxěfU grsstč n.xešmi
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čxUtlém Ustawičným paneňsiwjm BožsiémU Spag
siteli fmému sc č.asljbila. Slibcm sjm fc sicc
gesssč tagila, a wssak fe gjž w dUssi tčssila, že
gcdenkráte š milowanmx Nǧatan w nebcstch
Bcránsa Božjho náflcdowan bUde. uu Matka
Eutpchia, o slibU tom ničchož Ucwčdaucj, mh:
slila žattm na to, abp dcern gistému UrozeUémU
xnlčxdenci, kterýž owssem gesstč pohan byl, za:
jnanila. Wři toxn mčla owssem žemský šisk Ua
žťetcli, ostatnč a!e taťě se domúfsiela, že Urožcný
mládrncc siržc chok fnadno kn Kristlx WČUU pťi:
uxeden bUde. Usiyssawssi o tom Lllcia, Uleťla
se, a Ucwčdanc pro žaljm gmě rady, obrátila
fe w alxžkostech iuwúch modlitbalni k HospodiUU,
a Bňb wyslyssel modlith čisté erčsty Krin
siowh, žc hrožjcjdo Uebcžpcčj Ussla, aniž milaU
mntku :armanlila. „Wžýwey mne w deU faU:
ženje d1Bčm, q gčl whtrhnU tč, a td mne bUdcš
oslawowatte (Z. 49, 15.).

EUtwchia Upadla do wclmi UeUstnpnč ne:
lnoci, ťte!ečlšwssemll Uměnj jéťaťsxw wžl)orowala.
ania Ucmohla leď matkn fwaU opnsiitň. Z
skallžila gj co ncyochotnšgi, a modlitbami a la:
skawým obflnhowánjm bolesti gegj Umjrniti se
j“nažila. Nlc nagcdnaU napadla gj mhsslénka,
abh š matkmx do Katany k hrobll fwaté pannh
a ančedUicč llšňřh, kdež sč sxřřnobé zázraky
dšlh, pUtowala, n ieůxrěťc. že tam tafě misrné
antcc gafo mnohým ginýln pomoženo budc. J
whdalp fe Ua cestu. Wřřssedsse k hrobu sé fwč:
tice, modlild se c:x Ucwuxmucněai, abď Bčlb sir:,c

39ut
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záslUhh swaté Nǧath UbohaU EUtychii dlaUhé
Ucmoci milosiiwě zbawiti rúčil. Wráwč bx,pla Ua
hrobč swaté Nǧaty obětowána lnsse swata a
čtjo sc swaté ewangeliunl o ženě, kteráž Ua
krwotok trpjc, dotkmxtjm sc raucha Spasitelowa
nagednau uždrawenj dossia. To bylo bobabogné
LUcii zUamcnjm, že modlitba gegl oslyssúna ne:
bUde, Ueboť také Uxatka gegj trpčla Ua krwotok.
J ťekla: ,Milú matčnko! wčťjš:li, že prawda
gcst, co práwě čteno bylo, bUď gisia, že fe takč
tobč slrše pťjmlUwU swalé Aǧaty pomoci do:
stanc.“ Slnžbh Božj fc Ukončily, lid wěrttý fe
rožcssel; gen LUcia a Euthchia žůstaly U hrobu
swčtice, modjjcc se a plačjce.

TU Upadla LUcia bolem pťemožena w libý
fen, a w tom se gj šgcwila fwatá Nǧata
U wcliké sláwč a množňwjm aUgelů obkljčcnč:,
ema dl: „LUcie, fesiro mčl, ty Bot,m žafwčceuá
pamlo, proč žňdč:š ode Ume, což sama swé matcc
Učiniti lnůžcš! Eyhle, twú wjrcx qj špomohla;
nmtka twčx gest zdrč:wa. Wčš ale také, že Bůh
teban město SyrakUsy proslawj, gako Katann
siržc lnne proslawil, Ueboť ty gsi Kristu Wúmx
slibem panensiwj pťjchmý pťjbytekwsrdci fwěm
pťiprawila. Wo těch procitla Lcha. J dj
Eutychia plnú xradosti: ,Dcero mú! gá gfem
ždlúwale

Wo tčch dala se šmatka a dccra do djků7
ččněnj, a pro salnau radosk ani erěděly, kterak
by wrččnosi swaU BohU Ua gewo daly. Wtom
si dodala ania srdcc a řekla: „,Mtlá matko,
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tobě se doňalo milosti, že ždrawj dosslaš, Učiň
Uynj také nmč tU milosk, a UemlUw mi chc
o fmrtelném ženichU; uebok gsem se giž dáon
BČUU Uebcš žasnaubila, a whdey mi wěUo, ktee
réž k žasnaner mémU bhlo Určer, ač ge ne:
fmrteluénm choti fwěmU w ofobě áoudých ode:
wždati mohU.„ Entychia, kteréž ža těžko pťi:
chúšelo šbožt swého se odřtci, odpowěděla, čram:
že fe Uechce slibU gegjnm Ua oddor stawčti, žc
sialc přege, aby gmčnj tcprw, až po smrti gegl
toždeinor bylo.

,Q nemlUw tak, ro,žmilci matinko,eeprawila
lahodUč LUcia, ,Uýbrž slhš rady mé. Ten ne:
může se Bohu ljbiti, kserýž mU gediUě so dáwú,
což š febaU wštti, a čeho fám che potťebowati
Uelnňže. Chceš:li oběti BohU milč přinésti, deh
mU to, čehož byš sUad fama gesstě potťebowati
mohla; Ucbok Umjragjc Uepotťcbugeš ž gmčnj
fwého ničchož, a co teUkráte dúš, gen proto
dúš, že to š febau wšjli Uemůžeš. Dey ledy
Uynj, pokUd žiwa a ždrúwa gsi, KristU w geho
chUdých ž gmčnt fwého!„ Srdečnú slowa pťe:
mohla konečnč š milostj Božt UechUt EUthchie,
a kdhž se nawrútilh, bhlh i hned statky a kléx
Uoty a kde co stkwostného bhlo, prodúno, a pl:
Uýma rUkama potťebrl!)m a chudým roždúllo;
toliko eo samh na whžtwenaU potťebowaly, poe
Uechalh fobě. nu

„ČjUjš:li oobťe, wěž, komU činiš, BUde
wdččnosk dobrodinjm twým mnohú. Čiň dobře
sprawedliwšnm, a nagdeš odplatu welikaU, a
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gestliže nc od Učho, gistč odc Wúua. Nenl zac
gistč tomn oobťc, koož ustawičný qest eoc šjěm,
ant tomu, fdož almužny Uedáwá“ (Sir. l2,
1u3.). „.skdo skaudě rožflwú, skaupě j žtti
bUde; a kdož rožsjwáwpožcdnčlnj, špožehnúnjm
i žjtt budc. Wescleho dúrce miluše Bůhee (ll.
Kor. 9, 6, 7.).

Meži tjm dowčděl fc mládellcc, gemuž LU:
cta šasljbelm byla, že Ucwčsta gedo nmohé klč:
noty a ňasky prodala. Zprčxwall takowau ne
mile pťeťwapert, tášal se gcdně šc slUžebUic gee
gjch, mnoho:li prawdh na té powčsti. Ta
gfauc holka opatručl, ťefla: „Waustwo mo;xe
myslj, žc tak wydělá!“ Mělak Ua mhslt, že rož
dúwagjce ssrčdťe, ťrúlowňwj nebcskčho dobyti si
chtčgj, šež Kristúš sljbil tčm, kteřjž lnilosrchstwj
prokažngj. Mladjk se Ueyprwé slowy tčmi dal
odbhti; brzo wssak se dťcswědčil, že Uetolikcxd
gmčltj, Uýbrž i rUka LUcian pro Učho ztracelm
gest. Uražcmi hrdosk a oklamančx laťomosk po5
pUdily sroce geho kU krwawě posustě. J žwcdna
se, běžel bez drodlčnj k wlúdaťi Bašchasiowi a
žalowal Ua sslcchetUaU dobroděgťn chUdých, žc
gcsi marnotratnú, nčwčrnú, a co toho horssj, žc
gest protiwnice wlastcnských bohů, a tagnú lťe:
skanka. uu ,Hněw a prchliwosk obé gest ohawnée
lSir. 27, 33.). ,.stoo sč chce mstjli, U Wúna
nagdc pomstUel (tamtéž 28, 1.).

BašchasiUš dal bez mrsskčxnjLUcii žawolati,
a wyžýwal gi, abh weťcgně bohúm obětowala:
načež fwatá panna odpowčočla: ,Náboženstwj
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čisté a neposkwrnčné U Bohx a Drcc rolo gcst:
Nawsslěwowatt sirotky a wdowh w sallžerch
geqjch, a Ueposkwruěna se šachowati od lohoto
swětae (Jak. 1, 27.). To gsem činila po sťč
léta, a ljm i žiwěmu Bohu občlowala. Wo:s
Učwadž ale Uhnj qčuébo ch Uemám, co bych
obětowala, tedy scbc f.mm ža žiwm: odčt po:u
dúwúm. Co se gcmll ljbj, nechk sc šc muau,
geho občlj stanc!e „Taťo?rhch žpozdieostj můžeš
fwým gessitným fauwčchm powjdati, eUUene:
oblauojš gú sc or;jm cjsaťskúchložkašu,e pra:
wčl wladar Wašchasiuš. stjcma p.mm oo:
wětila: „Ty sc držjš roqkazů cjsaťskúcko. gci sc
držjm pťikášanj Božjch; rP sc bogjš smrtclných
ťr:jžat, gú sc ďogtm Uefmrtelněbo Boba; řh
nechceš ončch Uražtrč, a gá se warlrgi, r:bhch
toho UeUražila; ty žúxdáš si ončm se žaljbiri, a
gú si žúdč:m, abych sc Krtstxx geoincmxex ǧaljbila.
Ctň mcole, co se ti Ueyprospčssučgssjbo ždčl.
i gň bUdU člnitč, co sobč ša dodré Ušucim!“
Kohž qi wlúdať wytýkal, že prú qmčnj fwě
š darcmnr,šm ltdcm Utrartla, řckla: ,Gei nložtla
dčdčctwj swč Ua bcžpcčalé mjsto, a š ltdmt, ťteřj
tělo ui dussi skwrnj, erbcowala gscm Uikdh. Wy
gsie ti fwůdcowé, kteřjž dussc ž ččstčho obgetj
stwoťitelc swého wh:rhugere, a k wčrolomnosti
gich fwúojte, Uurjcc gr, aby ondlčlm odčtowali.
Wp hUbttc těla, aU si okamžité rožkosse che
páčjte Ucž radostj Uebeských!“ Řečj tau Ua
Ueywýš rožhUčwaUý wládar ťekl: ,Slowa twei
proňořeká Umlknau, až ch počne mUčenj.“ Na:
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čež fwčtice pokorně odpowčděla: „Toho fe erxal
bčlwám, Uebok prawil Wčm k swúm: Koyž pak
wúš wydagj, nepřemýssleyte, kterak aUcb co bystc
mlUwili: danok bude uxam wtu oniUU co byňe
mlUwili, nebo negste wy to gcnž mlijte, ale
DUchthc wasseho, genž xnluwj wc wúš“ (Mas.
10, 19, 20.). „Tedy gest dUch Božj w lobč?“
tážal se pohan dále, a křcskaslstčxpanna odpo7
wčděla: „Geň; nebok lidé kteťjž čistč žiwi gsaU
g,fau podlé fwědeclwi djfem fwalých, chrúmem
Božjm, a DUch fwatú pťebýwawnich ck ,Wssak
DUch fwatý,“ prawil rošhllčwanú wlaoať bršo
tě opustj, neboř oam čistotU twau we weťeg;ném
hampeyfc žmrhariee Na tulo po!žrUžkUoopo
wčděla danna: „Ty gsi na omyln, cělo Uikoy
Uebude posiwrlxěno, doťuo dusse neswolj. Bůř,d
faUdj nčxš podlé srdcc nasseho x.x poolě wůle
Uassj. Učinjxcki sc mi Učlsilj, oobude si čistota
mčl dwogj korxmd.“ Boř:aboquý wlčxdař takorex
wými ťečmi gesstč che rošdrúšdčn, pťikčlžal skU:
tečnč, aby ččst.:U eršskU KriskowU oo wečeg:
Učč:o hampeysn oowedli; ale dlc žčxdnci moc
lidsta, ani žwjrecj nebyla š lo, by čisian pčmnu
ž nxjsta hnula Zaslcpenú nežnaboh držel šgewné
to pUsobenj DUcha swatěho ža kaUžlh, a hneo
swých kaUzelnjkú oal powolati, aby kaUžla, qix
miž swata panna bpla fwašana rošroašali Nlc
marné bhlo geqich sUaženj, fwalú Lucia stcila
Ua mjňč ncpohnutú qako siasa, i prawila ko
nečnč: „Broč se roštekáša šuťjš? Zoali qfem
ti prroé Ueťekla, že Uic proti Duchu fwatenm
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nczwjtčžjš? Nynj mužeš rUkama makati, žc Duch
swatý we mnč gesk; odlož tedy newčru swaU!“
Bašchasiuš wida se tak zahancha, rožgitťil fe
gesssěche, a Uaťjdil, aby smolU a ser a drwa
okolo ncpohnutě Lucie Ualožili, gc žapálili, a
do žbawého plamene Ustawičnč olegc pťiléwali.
Nle LUcia stúla i U stťedU plamcnc Uepornsscna,
Usmlwawč a radostnč wolagjc: „Gú prosila
.skriska Wčma, abh plamcnowč Uežwjtěšili nade
mUaU, a on wyslyssel mne!“ N tU šawzněl
z úst gegjch chwaložpěw kU slúwč Božj, a po,
diwenj Uefmjrně zmocnilo se wsscch diwákú, tač
žc nč:ble gako gednčmi úsih prawjli: „Weliký
gest Bůh kťeskanskýl“ J padl wclifý strach a
aUzkosk Ua Wašchasia, a obáwaqe fe, abh
lid fc UebaUťil, welel, abo LUcii mcčem pro:
booli. Z probodl gi poprawce hrdlo, ale ona
žůstala Uepohnmě stšti, a k ncywětssjmu podix
wenj wsseýo lidu, ǧessrč Učkolik hodin žiwa byla.
Mezi tjm pťisscl ťnčš a pooal gj welebUaU swú:
tosk kteranž kodž pťťgala šwčstowalakčeskanům,
že protiwenstwj bršo pominc, a Ua to doko:
Uala slaný žiwot fwčxgrokU 301

Wlšch:xsiuš ďyl Uedlaxlho po UmUčer slawnč
panny od Sicilianů gat a do Řjma odwezcn,
kdr pro řřčprařďosti šichž fč dopusiil hrdla odu
sauše:x byl. n „Nebuď dobťe bežbožnémlx, aniž
prodleni buďle dnowé geho, ale gako sijn ak
pominaU, kteťjž fe nebogj twúťi Hofpodinowh“
(.skaš. 8, 13z). „Dbličcg Hospodinůw Ua th,
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kteřjž činj.pžlé, abh wyhladil že zcmč památku
gcgich“ (Zalm 33, 17.).

Nozgjmúnl.

Swatý BasiliUš dokládá we swém po:
gednánj o prawém panictwj, že Ježšš Kristuš
čistotU daneU, kdykoli od protiwnjků do weťeg:
Uých domů odsaUšenh byly, abh howaosiým
chtjčům prostopússnč lužy ža občt padlh, žc čirp
siotn gegich pokaždé zášrexčnúnř ;působem chrúnil
a hágil. To se stalo U swatč Nnežky, U j“watě
Lucie, U swaté Doroty a U mnohých giných.
Dobrotiwú Bůh nedodUstj Uikdy, abh čisté dUsse,
ktcrčž se mU oddalh, a w Učho se důwčťl!gj,
w čaš nebežpečensiwj žabpnnly. Krisixlš Ježjš
ncUeá:á si newinné owčičky, dokudž geg mtlugjš
pokudž mU wěrny gfall, a w pokoťe w Učlruč
gebo fe uwrhugje wymknmlti.

Ti gediné, kteťjž hrdě Ua sebe se žpoléhašj,
a swéwolně do Uebezpečj sc UwrhUgj, pťjležitosii
neUtjkagj, anobrž gř wyhledáwagj, ti qedině
klefnau a žahhnall. Kdo nebežpeťcnstwj mtlUgc,
zahync w nčm, a pýcha pťedchážj pád. Kwůli
takowých lidj Bůh žúžraků Uečint, aniž mohaU
tacj lidé ochraUy geho fe Uadjti. Z tč pťjčiny
nebýwaly čistéaerinné dussenikdy bežc strachU.
warowaly fe wždy každé pťjležitosti, whsiťjhaly
sc wsseho ncbežpečenstwj, a tudy fe ibeze hřjchu
a bcz poskwrnh zachowalp; a pťisslyxlh kdh
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mtmo wuli xwau do gakého Uebeždcčenstwj, dů::
wčřowaly se wssj silau w Boba, bež gehož l::oxr
dusslěnj ani wlaš š hlawh Uassj nesž!gde, a Bůh
Ugaw fe gich, wyscoobodtl gc. u Q by wssecky
danuy a panicowé, geqichž lělo gesstč raUcho
eriUnosti kryge, řeč tuto k frdci fobě wžali, a
beš přestčmj w pokočc dťedc twáťj Búnč! obcoe:
walř! Bťemnozj mladj lidé museǧj Upnj do
swěta, aby si chleba swčho w cizinč dobýwali.
A žlý a škažcný swčl napjnci gim wňťjc swůdné
rUcc swč a w thata swú gich polaptti sc snažt.
Giž ge obsiUpqu pokussitcle, žlé žádoňi gegich
dUdj se, žlú dťjklad qc lcikú, gat se asi wdmkUaU
Uebeždečj? Budauýlj pokornč chodili přeo twúťj
Božj, bxxlx::Uuii se búti, Uebuoalx:li ani fobč,
ani swčtU wěťitt, UčbUdaU lt pokUssttelc doslan:
chalt, onaU:li bdjtř, moolitt se a Urjkati; pak
bUde rUka Božj Uad nimi, angel strúžný bude
gim stúti oo bokU, a onř wdgdaxx z ohnč po?
kUsser, UedorUsscnt a Uedosiwrněni, gako fwatú
BUcia ž Učbo wpfsia.

„Zlořcčenú člowčk, klerýž dančl w člo:
wěka, a kterýž kladc tělo za rúlnč swé, a od
Hofloodina odstupuge srdcc gcho; nebo bude gako
wťeš na anssti, a neUžřj, kdhž ::p pťifslo do:
bré, a bydlett bUdcwacholě nexdanssti, wžemi
slatčlmé a Ucbydlitelne. Wožehnemý mUž, ťtcrýž
dančl w Hofpodina, a bUde Hofpodin daufún1
ǧeho. JbUde gako dťewo, kterckžwfazeno býwú
:xťi wodách, kteréž k wlhkostt ansstj koťeny fwé,

BŽ
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a nebudc sť báti, ťopž pxččgoewcoro, a list geho
bmže želenh, a w čaš sUchoth Uebudc se sta:

šan, aniž kdh pťestane nťsti owocc“ (Jer. 17,u8.).
„Neodwraeugž (Hosdodine) twúťj fwě odc

mUe, neUčbhlUg se w hnčwU od slUžcbnjka.
Spomocnjkcm lným bUď, Ucoansstčg šUUe, aniž
zhrzehž nmaU, Bože Spasiteli můg“ (Z. 26, 9.).

„Nebo w tobě whtržen bUdUoš pokussenj,
a w BohU mém pťekročjm zeď“ (Z. 17, 30.).

„Bane Bože Uebcš i žemě . . . . Ukaž.
žc Ucoansstjš danagjcjch w tcbc, a ponižUgeš
těch, gessto w sebc danagj, a swaU mocj fe
chlubj“ (ZUdit. 6, 15.).

Mod“tbao

Wyfupitefi núš, mčiž Uúš, prosjme, por
silniti, abhchom pťcd očima Ucpťcitcl Uassich nc:
klcsli, a w tcnata, kterčxždusscm Uassim Ualěčcrm
gfaU, UcUpadli; nýbrž whtrhni a whswoboď náš.
ty sjlo spafenj Uasseho. Neoansstěg Ueiš, swčtlo
wčěné, ak se nerozmnožj temnosti Ueumělosti
Uassje a hťjchowé Uassl ať se Uestonáfobj, nýbrž
swčt nčlm na cesiúch žiwota, ak widjmc, co Učlm
činisi gcst, kdhž pokUsscnj gde a Uebezpečj se
walte a deh fjlh, ak wjtčšnč š každého boge
wygdeme, a tcbe Boha a Spasitcle fwčť!o wee
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lebjmc a ruobroieečjme, to Uúm lnilostiwč dro:
půgčjtj rňějž na pťjmluwu fwč fwťtice Lche
skrzc Kriňa Wúna nasseho. Nmčn.

Dueš sr talé swčtt swátek: W Armenii Utrdent swatých
mUčedUskúEmstraria, Aux;rmix, Erǧrniae Mardaria a Qrestawprou
tiwenstwj Bioklecianowť nsmrcmxýchd W Sardinti Utr:denj swatého
x?lr:tiocha,aa Hadriana cjsaře; wK.UUrrka swatébo Autbera, biskupa
a wo;nawrxťc; we wsi Poxttmx swatčho Judoka, woxnawačr;
w kragi Štrašburském swate“Qlti!tr, pumto. o qrgjmž štmotť wčee
regssjho dUe mluwjno bylo, a ul. g. swat:)ch. e

14.

Žčwot swatčho Spčrčdčona, bčskUpa.

Gak welice fe WČUUBohU prawú prostota
frdce a Upťjnmčl dokora ljbj, a gak bobatč ne:
besič této ctnosti odmčňuǧc, gcň Ua fwatěm Spi:
ridionowi widěti.

Swatý Spirťdion byl fyrl chudčbo scdlcika
na osirowč CydrUš. Gcho sprosij a Uúbožnj
rodjčowč wsstjdili mU wclmi ščlhy wraUcnaU
milosk ku Kristu WúnU do frdce, Uaučili ho
Boha se báti, prade milowatč a ochotně poe
slauchati, a pťidržowali geq kpťestňwúnj Ua
swém a kpilnosti. Gfa pacholjkem, mUsil owce
púsali, pťt kterčmž x,aměstnánj žiwot žilwclmi Ucr
auhonný, Učwinnýa Uúbožuý. chc bylh gediné
gmčnj rodičúw gcbo, a pásti še bylo pacholj5
kowi wclkaU rožkossj, Uebol Ua pastwách gfa
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wzoálen wsscho hlUkU swčta, mobl poole chuti
srdce swého šcela modlilbčlm sc oddati. Otec
Uančil geg čjsti p1sma swatú, a oU čjtal w nich
š takowau pilnostj, žc swatci ewangelta skoro
celčl na zpamět Umčl. Čan ncděťnlho a smáex
tečnjho spěcháwal š radosti do kostcla, býwal
nchswětěgssj občti š wrancnosij pťjro:nen a
š napnntau dozorlwstj poslaUcháwal roykládčlrlj
pjsma fwatěbo. Tak an se chowal, nedotekl fe
ho duch fwěta, ctnoňi gcho se mUožjlh, wědox
mosti křersansté fc ssjřily, a oU oošrároal Ue:
winnú co aUgel Ua tele i na dnňi w mUže.
Dosúhnnw lět mUžských, šasnaubil se k raoč
fuxúch rodťčúw š welmč bohabcxgnmx dceraU
sedjskm:. Bůb dožcdnal nmnž,clstwjx qcho rrcc:
russkaU. Wo gegjm U.xroščnj byl Spiridtolt š swoc
lentm swě manželkd w Uskawjčllé Zoržcnltwosti
šiw; chtěls zagisié qediné Wánu BobU slaUžřti
a .šdokonalenj fwénm wsseho se wčnowati. Když
ledp w Ucucimanžclka a djte spaly, wňčlwa! a
až do gjlra Ua lnodlirbách a we swatčm roš:
qtmúnj trwal. Rúno sscl po fwúch pracech
š myslj núbožnau. .Každý cižinec„ klerýž Ua
gebo dwěťe zaklepal„ naležl U Učho pťjstťessj,
a z aebo donUx newhssel žádný chudý bez útechh.
Zwlásstč milowal pokog; Uikdo bo Ueslyssel fe
lraditi, Uikdo ho newidči hnčwati fe, křiwdy
snčlssel š neywětssj tichostj, a šnamcnal:lř, žc
mczi sanscdy gesi nedorožumčnl a swár, nedal si
dť1we oddechU, leč až pokog š njmi Učinil a
mjťenj.
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Dcera gcho, kteráž siaUlaZrena, byla žtwý
obraž cluosij olcowúche a žasljbtla se usiawtčnúm
panenstwjm, a wcdla po smrlt matčinč hofpoe
dáťňwl olcowskš š lakowaU maUdrostj, že se ná:
božný olec swým :xobošnostem žcela oodali modl.
Za panowánj cjfaťc Martls.ialm oosialo se mU
té cti a toho sstčsij, žc o fwé wjťc weťegné
swčdcctwj dúti mohl; Uásleedkcm čeho wrpjchťi
mU prawé oko a ochromjlt geg na lewé ko:
leno, aktěžkúm Uracem do bánj (k dobýwčmj rud)
odfaUdili, kocž až do panowúnj cjfaťeKonstantima
šůstal, gsa wssem, k podobným mukám odsau:t
ženým kťeskanům wžorem trpěliwoňi„ tichosti a
oddanostj do wůlc Božj.

Wo smrrt Mašximianowc wrátil qe Splrio
dion domů, a nawráliw se, ždwoqil milosrdné
katky. Gebo wjra a důwčra geho pťestúlp
ssťastnč tUbaU žkaUsskU, geho lúskxa ňala se dlaldt
hým Utrdcnjm gcsstč wraucněǧssj, a lichosit a
mjrrwsti bhl mnobým cwičcnjm od dáwna Ua:
whklú. Za to wňc Uadělil geg Bůh mnohými
milosimi, lak že gebo gméno daleko sslroko sc
hlúsalo. chenkrátc wlaUdali se časU nočnjho
žlodčgi do owčjna geho, ale mocj eriditelnal:
šantáni ani ž mjňa hnauti se Uemohli. thž
gich rčmo fwalý Sdčridion tU stogjcjch postihl,
dal qim notnau důrřU a pak pomodliw se za
nč, abh ge Hospodtn propnstiti ráčil, darowal
gim berana, ťka k nim š přjwťtiwým žertem:
„to žc gim dčlwci ža odmčUU, že tak pilnč a
starostliwč stúdo geho opatrowali.“ mxx„Spra:
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wedlnosk wyfwobodj Upčjmých, alc w aukladech
swých polapeni bUdaU Ueprawte (pťjsk. 11, 8.).
,.skdo kradl, giš nekraď, alc radčgi pracUg,
dčlage rUkaUla sllýma, což dobrédo grst, aby
mělzčrho Udčlitč tomU, genž muži trpje (Efeš.
4, 28.).

Wodoďnl žúžrakowé, gimiž Bůh služebnjka
fwého oslawil, Uržůstali tagni, ani skUtkowěgrho
bohomyslnj a milosrdnj t člowčfU trpjcšmu Ukrhti.
Když tcdh biskup mčst.x Trtmithlxš Umřcl, wyu
wolilo si dnchowenstwo a lid šbožnčho pastýťe
owcj ža pasiýťe swých dUssl. M.xrué bylo gcbo
wšdjrúni, marné dowolčxwúnj se swé neumčl
losti, swčho njžkčho stawU, t l:lUsil sc dátt whe
sxočtiti a důstogllosk tU pťig:naUti. NWČU Bčxh,
ktert;ž žqewil maličsým, co stryl pťcd mauorýmj
a opatruými, nadal Spiridioxm nebčst.xu maU:
drostj w takowé mjťc, žc fc wssickuč tomu diu
wčli. Z zprawowalSplriojoU auťad swůǧšney,
wětssj obcžťelostj; a geho býwalú prostoea srdce,
gcho Uebcskň tichosk a geho Ucljčcuú pokor.t
neopUstiťy ho nikdy, nýbřž, ačkolt Bčld lorlmi
muobo žčlžraťů skrže nčbo Učiujs, prowňšelh geg
po wssccky dny žiwota geho. Ncyxošce wy;lmu
menčlwal se pewnal: a šhůry oscheuan wjraUx.
Ncbeským tjnt swětlem oscheu wnikalwhlubokosk
tagcnstwj Božjch, a kdhž lú;al, sk.iwala sc slowa
prawdh a tagenstwj swatého núboženskwj posiuu
chačům tať pochopiteluú a qafnei, že se sami
tomU na nehwýš diwili. Neydůlkliwčgi nastuc:
powal osw1ccný biskup, aby hťjcht: se waro:
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wali, a klcslt:li, aby deš ookladU prawýan pox
kúnjm š Bohcm smjřiti sc hledčli.

Na snčmU Nicegském, krcrýž roku 325.
proti Nriowi kacjťi a pťjwržcncům gcho byl
odďýwún, gali sc mnošj kacjťianoipobansstj mU:
drcowě swaU galowau maudrosk whklčldati a
proti prawé wjťc katolickč brogiti. Zwlássk ge::
dcn ž takowých mudrlantů lichými fwými dů::
wody prade katolickau Ustawičnčpodrýwal a
gs fe protiwil. TU dowstal UagednaU fwatý
Spiridion a chtčl fe š Ujm w žápaš pUstilt.
Biskupowé, žnagjcc pohcmowu ossemetnoska Spi:
ridionowu Ucžbčhlosk w Umčnj a we wčdčlch,
bránili mU, abh fe w nerowný šápaš ncpaux:
sstčl; alc Spiridion Uedal si brčlnjti, Uýbrž poews
wystaupě. prawil š očima plamennýma a slowy
pronikawými: ,We gménu Ježjsse Kriňa dcy
požor a slyš prade. Gech gest Bůh, genž
stwoťil ncbc i žemi, člowčkn, žhltny učiněnémU
nesmrtclnau dusst dal. Tenk geste ktcrýž wsse
widttelné i eriditclné Učinil. Skrže slowo geho
a skrze Ducha geho powstaly nebcsa, wžnikla
žemč, moťc sc rošssstilo a dowčtťj, i žwsi:atr
powstala. Q tomto skowU Božjm wjmc, žc šest
Syn Božl, a wěřjmc, že pro Učlš ž annp s:
Uarodil, smrtj swau nčlš od smrti wyfwobodil,
a fwým ž mrtwých wstántm žiwota wěčného
núm Udčlil. N wyšnúwáme, žc opčt piťiadxd
gako saUdcc Ucporllsseltý, faUdit nasse mysslcnej,
slowa a silxtky! Wčťjš, žc tomU tak?“ Mudrc
kté ťečj anj slowa neodpowčděl.JťelepitioioU
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dcile: „Wčťjš:li to, tcdy poz.ď še mUaU do ko:
siela, ak ti dčxm pečcs szy!“ Wo tčch obratil
se mudrck pťjwržencům swým a wcce: „Slysstc
wssickni, kteťjž sobč na swall maudrosk Učco šp:::
kládútc! Woka se šc mnau slowd a důwody
húoali, odpjral gfem stcgUaU žbran; když alc
se ke mnč mluwilo mocj ch než lidskau, tU
ncmohla ťeč lioskú Uic dowésti, člowčk uemohl
Bohu odolatj. Cjttl:li ťdo š wúš, an biskUp
teuto mlthl, co gei gsem cjtil, wčť w Krista
Jcžjssc, a Uposlechnt toho starce, š nčhož Buh
mluwil.“ N promlUwiw slowa ta, ssel oo ko:
stela, a dal sc kťtjti. u Womnčte slow aposstola
Bawla, an dj: „Wčdomosk Uadýmú, lúska pak
wždělúwá; gesiliže pak nčkOo donmjwú se, žc
ncco wj, leU gesstě Uepolšnal, gak by !Uěl wč:
dčri; ale geňliže kdo mřluqe Boha, teU gcst po:
žnán od něboee (1. Kor. 8, 1u3.).

Několtk rokU po tom rošuemohl se cjsať
Kortňancinš, syn cjsaťe Konstanttlm Welikého,
genž w Nntiochii dworem byl, Ua smrs. Léka:
ťowč erčočlt žáonč pomoci; tn obráttl se cjsať
kBohU. Gednč Uoci, an seopěrwrmlcnč modlil,
zdúlo fe mu, žc wtdj angela, aUmU slawuý snčm
biskUpů UkažUge, meži Uimiž žwlásstč dwa wynt:
kali. Na tx,oto dwa biskUpy čiuil angel cžsače
zwlássk požorna, ťka, že tilo biskUpowé geg Ušorawj.
Když sc cjsať proontl, Uwúděl si na mysl wssecky
bňskupp, gež znal, ale g:ž we snách widěl, meži
Uimi ncbyli. Meži tjm bylo laké swatémU Spi27
rtdionowi, že cjsať Uemocen gcst, žgcu.xeno, protož
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se be!z messkúnj š nčlbožUým ť,eikem swúm Trlfy:
lňcm Uapotonmjm biskndem Cdpclsiým do Nntio:
chie U.xydalzSptridion bhl welmi nužně oblečeU;
w ruce mčl bůl ž dťewa Oalmowého, Ua ďlawč
klobauk sprostú a na hlawč Uúdobku š swatúm
olegem. W tom oblekU chtčl k cjsaři. GedeU
ž služcbxxij Ucwčda, že to bjskup, tUpil ho, a
když on potmocnj Uedbage Qťedce gjtř chtčl,
ldal mU Ooljček. Sdiridion ani slowa erdpo:
wjdage, Uustawtl e;jowoinjku druhé řjce. WrotU
Ookoru žarděl ie hrubý slxxžebnjk weltcc, a do:
wčděw se, ženraženú člowčk biskupcm gest, wrhl
fc gako ohromcuú k uohanm gebo, ža odpussrčnj
prosc. N Siridčon šwedl gecš lasiawě a dotčsstw
bo, rúo mU odpnstil. Nynj bx,dlioba pocestxlj
šc wssj ncttwostj oo fjnč, kdež cjfař ležel, Uwc:
dent. Trifoiilxš wegda w sjň, počal se té Učw:
heře a siwosiUoňt diwili, což šnamcmagc swarý
obrútiw fe k nčmu, ťeťl: ,K čelnlx se dčwjš
marUémU leskU roboto pčma? Eiblc; i oU umřc
qako každú nUzák, a bude pochowán, a sláwa geho
pogdc. Broč sc tedh dtwjš tolik wčcem pomi
gitelným Uedomtgttelných žapomjnagc?ee Užřew
cjsač Spiridřona, Upamatowal se hned Ua widěnj
swé, a žc to ten biskud, od Učhož nždrawenj
čekari mci. J prosil bisiupa co Ueyuctiwčgi, abo
pťisiaupil, a ponoedčw mU wiočnj, žcioal, abh bo
Uzdrawil. Spiridion pošwedna oči k nebesům,
modlil se wraUcUč; na to dotekl se blawy cjsctčl
ťowy, krerýž hned ždráwa fe cjtil. Radost cjsax
ťowa bhla pťewelikčl a chtěgc wdččnosk biskU:
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powi prokúšati, dáwal mU mnobo deUěž. Nle
tcn pohledčw osiťe na cjfaťe, ťekl wúžně: „Ne:
žplčlceh, Wane, pťútelstwj ucnawistj. Co gsem
ti Učinil, gest siutek pťátclský; aža to bych měl
penjze bráti, ktcré pťjčina gsau wsscbo žlébo, a
obyčegnčch pokažegj nrž Uaprawj eš“ N wssak cjsar
mU dťeš moc žnamenitau fUmU peněz wUUtil gež
fwatý biskUp okamžitě slUžebnicth U dwora roža
dal Tato wýborná Ucžisstnosktak hluboce cjsaťe
dogala žc ťekl: „WčrU giž sc nediwjm, že člo.e
wčk teU diwy děla!“ a žesc také od té doby súm
ťchUdým a uUšným sstědťegssjmalaskawěgssjm stal

Swatý Spiridion ncbyl také penčžpotťech,
Uebok gfa od maličkosti ňťjdmosti anyklý an
w starssjm wčkU pro sebe mnoho nepotťebowal.
Důchodp fwé dčlil obhčeguě na tré: gednu částkn
Ustanowil pro chudě, drUbaU obraccl Ua půgčky
chUdým a potťebným měsskanům a ťemeslnjťčxm;
a tťctj a sice nepncpatrněgssj obrútil Ua whžiur
wcnj sebc Gcbo sirawa bhla wclmi sprosttčťú;
chlčb a mléko býwaly geho hodh; an l když
biskUpembyl, pracowawal kdykolipowiUUostitomU
dowolowaly, Ua poli, gako drUhoy aposstol Wawel,
rukama swýma chléb si dobýwage chcrxkráte
pťissel k fwatémU gakýš kUpcc profe, aby nm do
obchodU Učgasý denjž půgčil SplridioU dal
kUpci žčldanč pe:ljše gimiž on žnamenitč wydčlal.
Bo Učktcrém čase pťissel kUpec a wraccl wypůqu
čcné penjže. Swatý biskup kčlžalmU, aby penjze
tam Ua to mjsto položtl, kdc gc byl obbržel.
Kupcc gde, ale tU fe ho náhle šmocuj lakomsiwj,
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a w důměnj, žc gesstě che whdělú, ncchal si
penjže a odessel. Nle žklamal fe, Uebos Ucpo:
ctiwý kregcar wyhánj fprawedliwé ǧrossezkapsh.
Kudec pťisscl na mižiUU. J gde opětk swatémn
a prosj o denjše. BiskUp, gehož tagUo Uebhlo,
gak osscmemč mUž tcn geg ossidil, rekl pťjwčtiwě
aby si penjžcž toho mjsta wžal, kam ge položil,
gessto prd Uedotkmxty tam ležeti mUsegj KUpec
gde a bleda, ale nikdrž Uic J dú o tom fwcxwr
tému biskUpU žpxúwU kler!,š důstogttč a wažnč
odpowědčl: „Woložilališ skUtečnčperže Ua lnjsto,
Uagdeš gc; bledáš li ale U Umc co ža tebaU
žUstalo, dak wčžiš, žeš sebe oklamal a nikoliw
mUc!“ Slowa ta proUikla srdce člowěka loho,
i wrbl se litostiwě k UobaUm biskUpowým a wyx
šuaw fc Z wiuy swé, snažnč ža oddusstčUj prosil.
Spňridion odUUsiil mU rád, ťka pťi tom: ,To
si pro bUdaucnosk pamatUg; co ssegdem whdělčlme,
Učnj čzisk,mšbrž gisiotnčx sskodcx.es u „Nic neproe
spčgj pokladowé bezbožlwsii (kn přjsl 10, 2..)
„Koo šhromnžďnqc pokladh gazykem lžlwým,
marnú gcst a Uefmyslný, a wehnált bUde w ostdla
fmrň Wťewxacená ccsia nmže kťiwá gest: ale
kdo čist geft, toho d1lo přjmé gestes (tamtéž
21, 6 8..)

Swatý tcn bjskUp konal wsseckhcesiy powždh
boš, pražúdnčho ohledU Ua dUstognosk swaU er
bcra, a š každýln, ak byl kdo bhl, wellni wljdnč
a laskawě rožmlanal a gednal Koyž gednoho
čafn Umdlený U Uábožného lnnže gakéhosi hostem
bdl, a dolnúcj lidč plniradosti, že k Uim zawjtal,
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Uokeh gako o žúwod mU Umýwali, dřitoěila fc
takéknim gakáš žrUsičx,dodobné služby mu dto:
kázati chtjc. Nlepon obrčltiw fcknjřckl š srdečo
Uau wúžUostj: ,Zeno nedot:iked se mne!“ w
a koyž žeUa Ustáti Uechtěla. possedtal gj pťjčinu,
proč od Uj žádné slUžby ďřiqmauri nechte; bplal
fe tostž krcilce pťcd sjm dachbněbo skulfU dočinila, a
Uapomjtml gi, aby fe na dokčmt dala. Wážnci
a!e i laskauxá slona dťiuxcola šeml na prauěau
cestu. u „Bmtřj,.“ pjsse swatú adosstol Nawcl,
„ddlelt bd člowč!ťiwněgakém ďřjchu šachwácen,
uxy kteřjž gste dUchow!U poUčtetakowčbow duchU

sichoňl, Oroblédagc ťaždú uim ť sobč abdš i tynebyl pakaUsscne(Ǧallat 6,1)
Talo a podobučl ttchosk gtž swatú břskup

Uxkaždč dobč Ua qcuxo dčlwal, a dak geho milo:
srdUú láska i k sčm, ktcřj nm Ubljžili, whmoblh
mu lčlstn a Učlklonuosk wssebo lidn. Gebo slo:
wňm erdolali ani křcsian ani dohan. Swatá
wjra, giž on šwěňowal, pňgjndala fe wssadc
ochotně ť gebo modlitbč, modlxo xr baUralh, a
snrtwj se kťjsili Gřsia žcna, podle gazyka ŘekyUě,
pťissla gedUobo dnc k swatémU a doložtla k nor
daum gebo pl.xčjc mrtwěbo syUčxěkaswého. Slžy
chj a dosllňky byly wýijuxUčgssj Učxžgašyk
gegj. Swatý biskllp qiž žwedal rUce, abwse nad
iřejtčtempomodltl, a wssak žpamatowaw se, nechal
tobo, mpslc, že co ěiUiti chce, gest dúářa a opo::
wúžliwosk. Nlc gcho gúben Nrtemidoruš znage
k:lubokch pokoru qešbopprawřl, řka: „Gen se modli
7.x Kristu, dčmn nad žiwosexn a nad smrtj, w
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powždh modlith twau wyslhssj. NeUčinš:li to,
ťeknan lidé, žc wznesscných a mocných Uždrawlxgcš,
ale fprosiúmi pohrdúš.“ Swatý bisiup dal sc
pťemlUwiti, Uxodlil sc co nehskraUsseněgikU .stristU
BČUU, abp žarmaucenčx mascc opčt syna nawrú:
siti ráčil, a hle! chlapec Uxstal a byl žiw.

Tak blabanofnúm působcnjm Uložil si swatý
Spiridion bohatý poklad žáslllh; byltě giž došsúl
pro wěčnosk. Za gednobo dnc letnjho prsscl
na pole žjt, gakož obyčegnč činswal, ncgfa pra:
cemiduchownjmt zamčstknún, obtlj. AU tU ptlně
pracUgc, padala lcsklčx rofa na blawU gcbo,
ž čebož faUdil, že bržo Ua wččnosť fe odebcrr.
Na co bpl r. 374. Ua cjrkcwnjm sUčUxUw Sarz
dicc a wťele fe tU swatého Nnaňasia šaňúwa!;
ale bržo po sněmn odebral do wlasti pokoge a
wččné blažersti. prodobňl:gc fe oďpčegně
w raUsse bisknpském,magcercc osten, gjmž mU
oko wppjchnmo bplo.

Rožgjmánl.

Negednau gsie, mogi milj, w žiwotech fuxa:
!ých a swětic Bošjch četli, gak welkých wčcjswaU
modlitbaU dowcdli, a gak Bůh každřU gegich
modlith wyslpssel. Také modlitbp swatého Spi:
sidiona bplh welcmocné, a dobrotiwú Bčlh gcho
drofbll nikdy Učoslyssel. „Bůh modlčtbn twau
Oowždy wyslyssj,„ prawil k UčmU geho gúďene
kopž si rto dok.čxxr nxodliti Urtranal. Bdkltd to,
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žc modlitby swatých tak mocné gfaU? To pťi:
chčlžj odtad: že fwalj pokčld a wždh wůli Božj
konali. Wůle Božj bhla gim pokrmem, t. g.
oni nenxčli giné žčldosti, leč abh fe wůle Božj
wždh a wssade dčla od nich a na Uich. Ndroe
tože wů!i Božj wčrnč wc wssem a powždy ko:
nali, čtnil ledy také Bůh wůli gegicď. Wůle
gegich stala fe tjm žpůsobem gako wssemocná,
drotožc š wůlj Božj ustawičnč spogena bhla.
Dále bhli fwalj cclým srdcem pokornj, a nic
ze scbe ncdčlali, a kdpž Bůh modlitbu gegich
wyslysiel, a Ua gegich žúdofk žčlzrak učjnil, dak
fe samt diijulj, nemohacxce to dochoOiti, že
Bůh prčlwč gich sobč co nčlsiroge wyhjjdl. Sw.
Spčridion si an Uetranal ža mrtwé dstč sc
modliti, mage to ža opowážliwosk a pýchU,
až bo gáhrn geho k tomU pťiměl. S pokoraU
spogowali fušatj neoblomUaU, žiwaU wer, a
důwěrU pchaU, drž1ce se twrdč flow Wánť
ťkachho: „Bndete:li žač prositi the
we gménU lněm, dčls wčlm“ (Jan. 18,
23.), a „wssecko, žačkoli modljce se
prosjte, wěťte, žc wežmetc, a slaneť
fe d!očlmel (Mar. 11, 24.1, Wewnčl důwčra
w šáslUhh .skrisiowh Uchdc nikdh žahanbcna. u
.skonečně modljwali se fwatj š ččstým srdcem.
Ustawičným žúpasenjm š fcbaU, Utjkárxjm swěta
a rožkoss1 gcho, mrtwenjm a žapjránjm sebe,
Umoťili w sobě starěho člowčka, hťjch š ohye
ždami swými ncpanowal w nich wtce, nýbrž
Duch fwatý š milosimi swými, dročež také
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ďe žaljchjm okoBožj na Uč hledčlo, amodlitba
gegich dochúžela wždy milosti a wpslyssenj Kdo
ale š posskwrněUýmř rty, rUkama žpržněnýma a
frdcem Uečisiým se modlj ten wyslyssún Uebude,
gakožfwatýJan pjsse: ,ije, že Bůh hťjssUsků
Ueslyssj, ale gest:li kdo ctitcl Božj, a wůli geho
čjnj, toho wyslyfsi“ (ZaU 9, 31); a maUdrý
SalamaUU prawj „Daleko gest Hofpodin od
bežbožných ale modlirby sprawedlřwých whslhssj“
(fll pť 15, 29)

Chceteli medle, mogi milj, aby Bůý modu
litby powždy wyslyssel gako modlitbh swatých
wyslýchal, tedy Uezbýwčl Uic, Uež abystc fe modltlt
ažiwi bpli gako swařj se modljwalia žiwibhli
,Bůh fc ppssuým protiwj, ale pokorným dčlwá
milost„ (Břjsl. 3, 34.).

„Totcxk ǧest danúUj, kteréž múmc k němU:
žc, žačkoli bychom prosili podlé wůlc gcho, slyssj
Uašel(l Zan 5,14..)

„Brofjtc a Uebéťete, protože žle prosite,
abyste na swé žádostt wynatládali“ (Zak. 4, 3.)0

Modlitba.

Q Bože, Otčc ncbeský, dey nčlm, prosimc
dar modlilxby, a milosiiwč Uěiň, abychom se negm
rúdi, ale i w dUchUaprawdč modlili RozUěť,

prosjme, w nckš oheň milosii swé al0wžnússj fcZtwoloSwalhcb 7
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bytj zpúsob, kdež nenj, čebož bychom fe ďáli,
owssem alc mUoho, čchož bychom núsledowali;
kde obt1žlrosti a tUhosk postu dokogem dUsse a
poklidem srdce sc nahražuge, pťjkladem podporuge,
zwyklostj oslašuǧe a swatým šmnčstknánjm činj
pčjgemllúmj. Žiwobhtj tomU UegfaU starosii zemské
Ua překážku, lopotúnj fwčta ge UcrUssj, núwsstčwy
žapčxjčilrčbo lidU Uečinj ge roztržitým, ani obco:
wúnj š swčtúfy wlažným a Uedbajým.“

Ctidodný biskUp fwjtil wsscm Ua úžfé cestě
dokanlosii qako Uepgasnčgssjswlce. Geho Uapo:
nxjnánj bdla plna libostia plna ohnč horliwosii,
a wnikala tjm hlančgi, že byla žiwý obraž
žiwota ǧcBo. .sk geďo slowům oddali fc nmožj,
abo srdcem tjm čistěgssjm WáUU BohU slaUžiti
mohli, žiwotU anickémU; množj hťjssnjci na ce:
stách neprawosti zbčhlj, nawrátili fc křečcm geho
na drúhU cnosti; pod gcďo wcdcnjm stčxwali fe
dobťj lc:xssjmi, a ledssj dostUxoowali wrchu doko:
Ualoňi. Ywssak ncbylo fwatémU pastýťi pťáno,
abh st.idcčfo fwěťclté w pokogi slowem Božjm
pásii, a w stťedU wýďorUých spoludělnjkú na win:
Uici Wáuč dUssi občcrsiwowati mohl. Chtělk ža:
giňé Bůd, abh také w ohni protiwenstwj žkUsseU
bys, a protož Učinil geg gednjmz Ueypťedněgssjch
žastupitelů a obhúqců prawého Učenj proti raU:
hawémlx blUdu Nrianůw, gcgichž šcestné Učcnj
gako pož:ir Uegm wýchodnj žemě, ale i cclý
šcidad slráwitihrošilo. ijať Konstanciuš,mocný
blUdaťůw ochrauce a podporowatcl, položil roku
355. cjrfcwuj snčm do Mediolúnu, w tom
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hlawně aUmhslU, žc tam mocj a aUskoky Nriau
nům k pťcwaže nad katoljky pomůže. Swatý
EUscbiUš prohledage osscmctný tcn aumysi, ne:
chtčl pčigjti, a teprwa když wyskaUci papcžsstj
snažnč ho žúdali, Usmyslil si wyžwúnj tjsaťowa
Udoskcchnalltj.

Brwnj skutek, gegž UěiUil, kohž do snčmU
wstaUpil, ďyl, žc wyznánj wjry Nicegské pťcdložil,
žúdage, aďy, Uež se o nččcm rokowati počUe,
odc wsscch podepsémo bylo. Božadowáltj toto
ďhlo Nrianům gako hromowú rúnažčista gasna,
nebot lid prawowčrný čekal U welkém množstwj
w lodi kosicla a schwalowal hlasitč žádosk EU:
sebiowU Nriaué bogjce fe lidU, žadali, aďy

snčm do cjsaťowa palélce sc pťeložil, owssem
wtom aUmyslU že podporowánj cjfarskýmochran:
cem fnaze katoljky pťemohan, a Uenúwiděného
biskupa Nle:altdriuského fwatčho Nthauasia, geUž
takmčť w ofobč fwě celaU cjrkew dťedstawowať,
šwrhnau a žapUdj. A Koltstanciuš činil, fcč
by!, abh wysiance papežskě, swatčho Dionhsia,
ďiskupa Mcdiolánskčho a Uasscho Enfeďia pťe:
mlUwil a pťiUUtil, aby mU po wůlibyli, a nc:
oďlomnčho reka ijťe, swatéhoBlthanasia, Uey:
hlawnčgssjho protiwnjka NrianUw, odfaUdili a
žatratili, ano i mečem gim hrožil nebUdaUli
mU po wůli Nle gegtch pcwnosk a stúlosk pťeu

mohla wsscliký útok Uačcž cjsať, kterýž SUUU
Božjmu wěčnosk Upjragc, súm febe wěčným Ucnt
žýwal gich wssech k wyhnanstwj odsaudil

Katoljci powažowali wyhltanstwt fwých bi:
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skUpů za wjtězstwj swé wjrp, a protož stčxli tjm
horliwěgi k swaté cjrkwi a k swým dUchownjm
pasiýťům. Město, do ktcrěhož swatý EUsebiUš
wypowězen byl, našýwalo se Skytopoliš. Zde
ďhl domowem arčanský biskup Watrosilnš, mUž
ossemetný, sUrowH„ UkrUtUý a proti katoljkům Ua
Ueywýš žarhtý, geUž š welebným wyznawačem
wjry, še swatým EUsebiem po libosti naklúdati
mohl. HUčtlo ho to, že wypowěžence še wssech
siran důkašp, lúsky a důwčry i Uctiwosti dochá:
žely. J rozhnčwal se proto tak hrUbč, že si
proti swatému biskUpowi i násilj dowolil. Ge:
dnoho dne totiž pťepadl Eusebia š pťjwrželxci
swými w pťjbytku geho, wpwlekl geg UúsilUč
wen, a polonahého do těfné komůrky žawřel, a
po čtyry dni an Uehmenssjho pokrmU ntu ne:
dal. KoUečUě dowolilo fe štýranému biskupowj,
žc fe smčl do swého pťjbytkUanrátiti a občeru
stwiti. Láska a Upťjmnosk, škteraUž bhl wssude
wjtán a clčn, podUdila Uelitostjwých kacjťůkno:
wémU hnčwUu Z wrazili aš mčsjc na to, kpǧi
ožbrochi gsauce, znowa do pťjbhtku gcho, wh:
laupili geg, biskUpa pak opčr do tčfnčho wěšenj
Uwrhli, a po ssest dnj wsseligak moťili.

Meži tjm byli i mUožj ginj katoljci žgj:
máni a do žalúřů Uwrženi, swatý ďiskUp pak
Byl rozličným žpčlsobem týrčm a trúpert, a ko:
nečně Ua pausss, Thebaiš ťečeUaU a w Eǧhptč
ležjcj, whpowčzen, kdež až do roku 361. žůstal.
Swatý Nmbrož pjsse o swatém EUsebioloi a
o ostatnjch whpowčžechch pto wjru nčxsledownč:
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„Gim sc ždúlo každé lnjsto, ťamž sc koli dostali,
mjsiexn rožkosse. Gim nežchč:želo nic, gelikož na
wer bohati byli. Bhli sice chUdi na pro:
siťedky, žc Uúklad žúdný wěsii nemohli, ale gt:
ných obohacowali milostmi. Byji sice posty a
nefnčlšemi, wězenjm a bdčnjm noťnjm žkm:sscni,
ale nikoli Umoťeni. W slabosti nabýwali sily.
Gich Uelákalo nic kpožjwúnj časných radostj,
neboť žjšeň po sprawedlxlosii sytila gich. Walu
čiwosk wcdra gich neožehla, protože nadčge
wččně milosii gich občerstloowaja. Ncpodlehli
tťeskUtč šimč, Uebot dUch ncibožnosti rožehťjwal
ge. QUi nebáli fe wažeb, protože ge KriskUš
wažeb hťjchčx šbawil. Nežádali fmrti zbaweni
býti, Uebok bpli pťeswčdčeni, že opět š mrlwých
wstanaU š Kristem Zežjsscm.e

L. B. 361. Umťel ochrancc Nrianů cjsať
KoUstanciUš. Geho UásiUpcccjfať ZUlian pťjgm1m
„odpadljke powolil wypowěžcným břskupům kc
swr)m ofadnjkům se nawrč:titir N wssak swatý
Eusebiuš nechtěl toho dťjwe Učiniti, leč by sc
prwe š poslh papežskými poradil, co teď pro
blaho cjrkwe dělari gest. Bo těch wydal se do
Yle:andrie k swatémn Whanasiowi, aby š njm
o šgednocenj fe tollka odtrhlých cjrkwj gcdnal;
na to byl roťU 362. na fněmU, gegž swatý
Ntbanasiuš do Nlc:andrie položil, a kdež Urěcno
bylo, že wyžnčmj wjry na sněmU Nicegském sne:
sseUč Uxá býti ode wsscch katoljků šachowčlwúno,
a mimo to se Ustanowilo, že biskUpowé odpadlj,
podepjssj;:lt gc Upťjmnč a Učinjxli slussné pokánj,



944 Brosinec.

opčt w gednotU cjrkwe swaté přigati ďýti magj.
Wraeege fe do swého ďiskupňwj, prosscl mnohé
wlastj, a wssade, kamkoli pťibyl, UastUpowal
horliwč Ua to, aby wčmč žachowáwčmo bylo,
což Ua fnčmjch Niccgském a Nlerandrinském fe
Ufneslo, wssadc wěčjcjch U wjťc potwržowal,
wssade cjrfwe oderwané šgcdnocowal a kagjcjch
blUdaťů w lůno cjrkwe Uwúděl. KoUeěUč pťi:
ďyl do fwého biskUpstwj; pťjchod geho slawil sc
gako pťjchod Uěgakčho wjtěže. Těssilagli boha:
bognčho bisknpa tato laska a Uúklonnosk osad„

njků, těssllo ho gesstě wsce že we swěm biskup:
stwj pťičiltěnjm wýborněho dUchoweUstwa wssc
w neylepssjm poťadku naležl .J UeUstal poa
kUdž žiw bhl, ďlUd arianský potjrati a wywra:
ceti, až konečnč rokU 370. korUUU žiwota ob:
držel od toho, pro nčhož tolik bhl pracowal a
trpčl. Geho swatj pošůňatkowé chowagj fc
w hlawnlm chrámč Wcrcellenském.

Rožgjmúnj.

Ncgelt fw:tý Euseďiuš ale i osiatnj pro
wer sroatau ž bisknpstwj swých whhmmj bi:
skUpowé cjtili se w bjdčlch a strastech swých tak
sslasinh, že swalý Nmďrož. gakž gsme četli, bla:
ženosk gegich dost wychwčxliti Ucmůže. Tčlžete
se, mogi milj, oded ta blaženosk gegich pochú:
žela, a w čem základ měla? deowjočlm: „že
w dobrém swědomj.e O wčťte, mogi milj, že
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nic Ua šemi nenj uad dobré swčdomj, a že kdo
dobré fwčdomj mú, blažcUosti tU na zemi po:
žjwú a pologe, ktcrýž gak swatý adosstol Bawcl
pjsse, pťewyssUgc wsseliký smysl. N proč by Ue:
cjtil sc člowěk dobrého swčdomj blažeUa, proč
bh UeUžjwal dokoge, ťterúž mysl wsseliký dťe:
wyssUge, qežto Udusil wssecka nepoťádUč: hm:tj
dessi swéarozUmU gich podrobil, gežto wssecky
žúdofii těťa w Usz pogať a Umrtwil? proč bh
se Urwefelil a Ucpťéfal, gfa si wčdom, že Boha
milowal a milUgc Uade wssccko, bližnjbo pak
gako sebe samého, žc dobroťečil tčm, kteťjž mU
protiwenstwj činj, a ncodplúcel žúdUémU zlým
ža žlé? Kdo bh je rmaUtil a trUchlil, w proe:
tiwenstwjch a straňech, kdo ničeho do fcbe Ue:
naléšci trestu hodUěbo, kdo nadčqi swaU klade
w budaucj blažeUaU wěčnosk, kdo wj, že smrt
bržaUčká Učinj wsscm požcmským swjzelúm a
bldúm konec, a žc korUUa wěčUá zachowúUa gcst
těm, kteťjž bogugj dro ctnosk? Z tčch pťjčin
pjssc swatý Tomúš Kcmpenský žagistč welmi
prawdiwč, aU dj: ,S!áwa dobrého člowčka
gcstis swědectwj dodrého swčdomj. Měg dobrč
fwčdomj, a bUdcš wždycky wcscl. Dobré swě:
domj může welmi mnoho sněsti, a qest welmi
wcsclě w protiwenstwlch. Lčbě odpočineš, Ueu
bUde:li tč srdce twé kárati.ee Bakli alc, mogt
mill, Uic ncnl nad dobrč swědomj, rozUmj se
samo sebaU, že Uic horsstho Uad žlč smědomj
býti ncmůže. Člowčk poskrorněU hťlchcm dUsse
swé, ztrattl také wnitřnl pokog; spáchaný hřjch,

ů
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žtracená milosk, a twrdosk Uokčml stawj fe mU
stúlc Ua mysl a sUžUgj ho, tak že gako Dawid
krčll bolestnč kwjleti mej: ,Hťjch můg gest
wždpckh proti Umč!es HťjchU:li sobč wťdom gsi,
bUdeš fe marnč namáhati, wnitřnj Uepokog žc:
wnjmi whrážkami Uchlúcholiti. Zšlbawh, di:
wadla a giné kratochwjle dUsj owsscm bolesiný
cit rančného swčdomj, ale gen ždúuli:dč; Ue!,p5
wýš Ua okamžik, a Uež se naděgeš, ňogj Uepra:
wosk twú proti tobč, a tjm che tč mUčiti
bUde, čjm fnažněgi bolawé dUsst žčlbawkami pouc
kog žgednatt hledjš. N což kdhž pomn1š Ua
wččnosk, kdpž pomnjš Ua bUdach saUd a Ua
bUdach tresty, když ponmjš, že tU Ucmáš aui
gediného dne gistěho, a že téhož gesstě okamženj
pťed trůnem wsscwědachho, swatého a sprawcp
dliwého faUdce stčlti bUdeš, ach gakěho tU můžeš
požlwatl pokogc? .sk tomU welmi whodně dj
tentýž swatý Tomčlš .Kempenský: ,Zlč swědomj
gesi wždycky bogácné a UepokogUé. le nemagt
nikdh prawé radosii, aniž také wnitťnjho pokoge
Uepocltěgj, Ucďo nenl pokoge bežbožným“ (Zš.
57, 2.), prawj Bčm Búh. N kdhby hned
ťekli: „Gsmck w pokogi, Ulc žlého Uedťigde Ua
náš, a kdož se opowúžj Uúm sskoditi?el Newčť
gim; Ucbo nenadúlc powsiane hUčw Boži, a
w Uic oďrúceni bUdaU skUtkowé gegitb, a žkaa
žena bUdaU mysslenj gegichč N Mogžjš hrozj
hťjssnij Uepokogem dUsse a sirachy, an dj: Dú
tobč Hospodin srdce lekawé u a dussi UtrápenaU
žalostje a bude žiwot twůg gako zawěssený pťed
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tebau Báti fe budeš w nocč č we dne, a nc:
budeš wčťiti žiwotu swšmu Rémo djš: Kdo
mi dú wcčer? a U wečer, kdo mi dú ráno?
pro strach frdce swého, gjmž se lčkati bUdeše
(7. Mogž. 28, 57u67.).

,Bcžpečná mhsl (swědomj) gesk gako Usta:
wičnč hodye (Wťjsl. 15, 15.).

,Sprawedliwý gako lew smčlý bcz sttachu
bUde“ (tamtéž 28, 1.).

,„Boťog mnohý těm, kteť1ž mčlUgj (o Bože)
žákon tn.xůg, a gfaU bez aUražue (Ž 118,185..)

„Blaboslawený lid, gchož Bohcm gest Hoe
sxoodines(Ž 143 15..)

Sláwa a česi a pokog každšmn, kdo činj
dobťees(Řjm 2,10..)

y

LUodlitba.

Zachowch mne, o Bane! po wssecky čafy
w milosti swé, abhch ti ustawičnč š frdečnaU
radostj a š pokogným fwědomjm slaužiti mohl.
Bakjibhch ale Uikdh (ach srdce mi trne w tělc,
pomysllm:li na to), paklibhch ale nčkdh hťesse
w nemilosk twaU upadl, pak prosim, račiž
wnitťnj můg ncpoťog a auzkosk dussi mé ždwo:
giti, abhch snad Uccjtč bolesti w dussi swé, súm
scbc neklamal a na wěky nessťastným fe Uestal

jk
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MlUw tedh powždy kc mně, o Bože! můg Uebok
slyssjm gá slUžebnjk twůg, a ťdhbhch snad Učkoh
slysscti Ucchtčl hlasU twého, pať mne bUď bUď
o Bane, ak powsiana zc spankU hťjchU, žase
tobč žiw gsem a tobě slanžjm i tebe milUgi na
wčly wěkůw Blmcn

BUessUjho dnr se také swětl swatek: W Řjmě swatých
mučeduskůJrenea Theodora SatUrnan Wiťtora a gřm)chscdm
Uacti kteťu w protiweUstwj Walerimm pro Krista trpčli W Nfrčce
utrpenj swatych FaUstan LUcia KaUdida Celiana Marka mo
Uuaria a FortuUata Téš tam fwatébo Walerčana biskupa ktcrýš
mage che Uež osmdefate lct swého wčleu w prottweUstwj Wandal
ském za ťasu Ǧajserika lrňle pro obhagowánj katolické prawdy bťh
swého swatébo žčwota dokanl W NUreliaUskéw kragč swatého
Maštmjna wyšnawaťe a m g swatých

16.

Žiwot swaté Ndlčtye

Swata Ndléta aneb Ndclheida, dcera RU,
dolfa U, krúlc Buršundskčho a Berty, dccrh
.stonrada, wýwodh Swúbského, narodtla fc okolo
r 920 the swého žtratila, když gj ssest roťU
bylo. Matka Berta whchowawala gi w kčlšni
Bošj, a abh gi Uchranila wsscho posskwrnčnj, brá:
Uila gj š rozpúfanými dwoťany obcowati, žato
ale budila w Uj milosk k modlilbě, k pa:acowiur
tosti k chUdým a nUžUým, a cwičila gi we wsseu
ltkých cnoskcch, ktcréžbh knjžccj panně ku chwalc
a k oslawě býti mohlh. Tak stalo fe, že Noléta
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milostnč se whwinowala, gsaUc krúsnú a čňstčlna
tčle i na dussi.

Když ssestnúctého rokU dorostla, šafnanila
gi š Lotharem krúlem Jtalským Nčkoli Ndleta
gesstě mladá byla, kdhž se prowdala, mohla Uic

meUč wssem lťeskanským manželkam za pťjklad
býti Qdčw gegj býwal ch sprostw, acgj obco:
wanj š chudými a sprosiými Ua neywýš wljdné
a laslawe; bcž útčchwabež podporowanjnikoo od
Uj neodessel Dwéťe komnat gegjch bhly každemu,
ťdož pomoci, kdož rady, koož úrčchy polřebcn byl
bez wýminťy wždh otewťenh Nehlcdala hlukU
swětskěho, Uýbrž Ukrhwssi se w domacnosk byla
gedině Bohu a manželu swému žiwa; wůle Božj
a loůle manželowa bplh gj prawidlem ťUwssemU
gednúnj gegjmu. Choti swémU oddala se neob:
lomUaU wěrnostj; š njm šojlela Upťjmně wsseckU
radosk, wsscckU žalosk, a čjm powšUesseUěgssj staw
gegj byl Uad osiatnj lid, ljm pokornčgi chodtla
pťcd twářj Božj. uu

Tči léla bhla Aoléla š chotěm fwým Loul
tharem w blaženém manžclskwj žiwa, an owdox
wčla. thč doby počaly sc na Ui weljkč strasti
a utrpenj mnohě waliti Wo smrti Lotharowč
učinil fc wýwoda eregský, Bercnšar, krúlem
Jtalským, a aby fe Udržel Ua trůnU, gehož fc
Uásiljm žmocnil, chtěl fyna fwčho Noalberta
š núďožnau a sličUaU wdowaU po Lotharowi
žasUantli. Nle Ndléta Uechtěla pro žjwý Bůh
rukU swau synowi toho mUže dúti, kcerýž Ucbož:
tij maužclu tolik a tak wclicebhl Ubljžil, a protož
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nčlwrhem hrdého a UkrmnčhoBcrenǧara pohrdla.
,J ro„šhnčn.xalsc Bereuǧar proto tak hrUbč, žc
opusslěnaU wdowU o wsse, což mčlx, olaUpil, a
š djtčtcm gegjm u EmmaU u do hradU na
gcšeru Ǧarde ležjcjho žawťel, a rožličným žpů:
sobem gi týral. W opUsstčnosti swč nepťesiala
bodabognč: wdowa w Boha daufati, a aby gi
ňrastj tčch, pakli to wůle gebo, ždrosičli rč:čil,
fc modlčti. N Bůh, genž swých nroansstj, ťdyž
důwčrně w nčbo danagj, poslal lakč Učlbožnč
ertlelce pomoc, a wyswobodil gi skrže kaplana
gegjho ž wčzenj. Wúborný tcnto kněž swčťil
welitelkU swaU hrabčtt Nlberlowi, ktcrýž gi dak
Ua pewný hrad Kanošfa ooprowodil. Zde byla
dřčdproliwnjkem a pronásledownjkem swým owsscm
úplnč bcžpečna, gen ženikam fe odwčlžili nefmčla,
nechtčla:li znowa w rUkU proxdúsledoijka fwěho
padnaUti. Tenkrúte seočl Ua krúlowsiém trůnu
Nčmcckčm gcden ž UcymaUdťcgssjch a Ueylcpssich
knjžat, Qlto, přjgmjm Wcliký; a Ua toho ssle:
chcměho knjžclc obrčxtila se NQléta š prosban,
aby gi z rukau pronúsleoownjka gegjho whlrhl
a ochránil. Qlto, giž pťeo tjm oo papežc Nǧa:
pela ll. ša pomoc proti nčxsilnémUBerenǧarowi
požúdčm, wlrhl brauan rUkaU do Zlalie a pox
lrrstaw Berenšara wjlčžoslawUč do Bawic, do
hlawnjho mčsta geho, wessel. thUd doslal do
.skanošsh pro Ndlélu, a když krčllowskčx wdowa
pťissedssi š radostnými slžami swémU whswobodin
teli ša ochranu dčkowala: dogaly osUdya sličuost
i welebnčx důstognosk, kterúž se gj na twúťi ob:



Sw, Ndlťla BZl

rúžela QltU tak blllboce, že gj rUkU swaU dal
a š nj fc zasnaubil. Swatcbnl weielj konalo
fe r. 951. pťi obccnč radosti wssj sslcchtyiwsscho
lidU.

Ndlěta dočkala se teď po tolika strastiplných
dobúch dnů wyfocc blažených. Mc gakž fe Boha
w čaš proliwenstwj pewnč držcla, tak podobnč
ncžadomjuula Ua Učho, když flunce sstčstj gj bhlo
wzesslo. Qna šůstala tatáž dobroliwú, čistú,
pokorlxú, bohabognčl, lidmnilnú Ydléta, gako prwé
húwala. Srdcc gegj ncžnalo pomsty. Qna od:
pustila od srdcc wssc, čjm gj koli Bercnǧar bhl
Ubljžil, ano i gcho dwč dcery, když o korUUU
pťisselk fobě wšxala a gakoby wlasinj dcery gich
wychowúwala a milowala Noku 962 byl Qtro
od papcže Jana xll w Řjmč ža cjsaťe korU:
nowún Těžc cti dostalo se takč choti geho Ndlétč
Nlc i toto powyssenj ncžmčnilo gegi mtalry a
gegj sinýssler; oua žůst.xla gako prwé dobrotiwaU
pxnj a taUže horliwan Uaskeoownjci Kristowau
Wžncssenc důsiogUosii a :relikč moci Užjwali kUpron
spčchU chudých a Uušných a k skutkům ďobUmilým:
a ač na trůmx awlcstllsuxčlsté slawy, byla nic
mčnč wsscln žrcadlem skromnosti, pokory a kúznč a
búžněBožj. Nicfe gj tolik Ueproliwilo gako žahúl:
ka, gcnž býwčl pramen Uesčjslnýchzpoždilosij ane:
prawostj; pročcž fe Ustawičnč nčgakau prac1 ža
mčsiknawala a waec powinnosti bedli!rč hospoa
dhnč š ncywčtssj swčdomitosij konala a plnila
N tak plynuli gj dnowč wesskcři w prácech,
Ux lnodlilbach, w flužbúch Božjch a w konánj
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dobrých skutků. O nj šagisté dlatj slowa Sala:
mona !rále, který w kUiše pťjflowj mimo ginč
dj: „chU statečnaU kdo naležne? Z daleka a
z posledntch koUčin gcst ccna gegj. DůwčťUgc
se w nj srdcc mUže gegjho, a koťisii nemá nedoe
statkU. Qddlasj gch dobrúm, a nc šlým po
wsscckh dUh žiwota swébo. Hledala wlUU alUU,
a dčlala dle Umčnj rukaU swých. RUkUswaU otewšcla
nužnémU a dlaně swč wštáhla k chUdémU. Usta
swčl otcwťcla k maUdsosti a žúkoU milostiwoňi
gest na gažka gegjm. Warťtla na ůezky domU
swého a chleba žahčrlčiwč chedla. Wowstali
synowé gcgj, a ža neydlahoslaweněqssj gi wwhla:
ssowalř: imuž gegj chwálil gie (ťn. pťjsl. Zle).

Blaženosk Ndlčtina neměla Uynj dlaného
lrwcinj; zdáloč se, žc Bůh we fwč wssemaUdrosti
a dobrotiwosti slUžebnici swau opět a odět škaU:
sseti Ušawťcl, tak aby na čistč dUssigcgj an ney:
menssjho trUfU pošemskěho UeUlpělo. N. 937.
Umřel totiž chol gcgje gehož Ueywraucltěgssj leiskaU
mtlowala. Bo gcho úmrtj wstaUdtl Ua trůn
shU Qtto ll.

Qtto ll. ďyl, když kwládě pťisscl, gesstě
wclmi mlad a nežkUsscUý, a potťebowal prow
opatrnč rUky, ťterci bh ho wodila. Toho sc mU
dosialo w dlné mjťe U bohabognč matkh, kterúž
ho bedliwaU lúskau stťehla, aby U prosiodássnosk
nepadl, a gako aUgel strúžný maUdraU radaU
swaU poťčld po boku nlU byla. Otto panowal
welmi fskastně, pokUd núbožUč matky flrě radU
slyssel. N wssak sstěstj to dlaUhého trwúUj ne:
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mčlo Qtto pogal ža manželku Theofanii, dcerU

Řeckého cjsaťe, žcnu to žlaU, fwěhlawau a wlúdy
chliwaU N ta tchýni swaU pro wliw Ua wladU
welice nenňwiděla, atak dlaUhoprotinj reptala, až
i manžela dopudila, že matce ncgen Uchoasrdce
žawťel, ale iše žcmě gi whpowčdčl. S bolawaU
dUssj, a wssak tisse a ttpěliwč opUfiila Ndléta
domow i fyna, a odebrala se do BUrǧUndskč
země, kde bratr gegj RUdolf wlúdl. Zde gipťi:
wjtali š plesúnjm, a weliké siawnosti gj na poctu
strogili Nlc w Německu panowal hlUboký zae
rmUtck; Ucbokcjsať žbawený maudré rady mátere,
dočinil sc mnohých prssetilých skUtkU, gimiž Uegen
UežpokogenoskU lidU žpusobil anďržan ťjfsi Ue:
nemalaU bdea strasti uwalil. Bohabognú Ndlěta
modlila se dUem a Uocj, abh ho Bůh ofwjtil a
na prawaU ccstU Uwésii ráčil. N Bůh wyslyssel
gegj wraUcné modlenj a Qtto poznal zpozdilosti
swé, a powolal zase matkU k sobč. stařowna
radUgjc fe, že sc fyn na lcpss1 cestU dal, spěchala
š myslj wcfelaU oo Němec. Ottowo pťedfewžctj
bplo pewUé; on otewťel opět Uchoi srdcc lnútcťi
swé, žprawowal fc gegj radau, oanowal swč
UúrUžiwosti a stal se, než fe koo nadúl, neic
božným kťeskanem, dokonalým žeměwlúdcem a
mocnaU zússtitaU swaté cjrkwe Nikdo sc tomU
tolik netčssil gako Ndléta geUžc ta radosk dlauho
Uctrwala. Srdce gegjwwc mnohých strastech škU:
ssené potkalo, když na UúklonU žiwota giž byla,
Uowč a to yťetěžké Utrpent Syn gcqj cjfať
Otto sl Umťelr 983 w Řjmč Ua aUplawici;
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dccra gcgj Emma odebrala se brzo po Uěm Ua
wččUosk,a Theofaltia uu počala znowU hlawU
drže stawčti a rchýni týrati. K tomU ke wssemU
musila fe Ubohú we gménU Uešlctilěho wnUka
Olty jlj. U wládU žemč Uwázati, a an byla giž
wtom wěkU, wc kterém si rčldi odpočinfu dčlwcime
a radčgi Ua fpasenj dUsse Uež Ua swětana geho
kolotčmj mysljwúme. O gak rč:da byla by fe
swěta odřekla aw tiché faUkromnosti gediUěBohU
se občrowala: ale blaho šemě a blccho mladix
siwšho cjsaře brúUtly gj w tom; a gak často
taUžila po posicdnjm wždychnmj, aby se čjm dťjwe
tjm ljp U fwého kaUpitcle a Spasilclc ocrla!
Konečnč wyslyssel Bčch grgj wolčmj. Wčkem
a starostj sejlúblú whdala se Ua ceňU do BUr:e
ǧllndska, aby w želni tč počog meši liocm a
wladaťem šgedlmlexd N když lento milosrdný skU:
lek kťeskanské lúsky dowedlq. odcssla do Sclcú, do
klússteťjka, aš 6 mil pod Strašburkem, gegž bhla
šaložjla. Zde U stťedu Učlbožných fesier pťúla
si Umřjti. N Bůh wyslhssel pťánj gegj, a po:
wolal gi Ua wččnosk dUc 16j prosince r. 1000.
Swatčx Ndléta wyobražngc se obyčegnč w raUsse
a slčlwč cjsaťsiě.

Rožgjmčxllj.

Swatá Ndléta taU žwlčlsstěcnostj winkala„
žc žůstala siromUaU a pokorUaU panj, i když
neywyšssjho stUpnč důsiognosti swětské dofúhla.
Takč:li to U Učlš tak býwú? takéli my žůstúuxúme
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skromnými a pokomými, gako gfme býwali, když
gfme něgakě důstognosti dosslň, koyž gsme žbohatli
aneb kdhž gsi wčdomi gsme že UčxšBůh žwlassr:
njmi darh, rozUmem, maudrostj aUeb ginými
dusscwnjmi a tčlerjmi milostmi nadal? Gú ťkU
laké:li tenkráte cjtjmc že wsse, co múmr, od Boha
gest, a žc w ruce geho geU anhým Uástrogem
g,sme krerehož on tak řjdj a žprawuge gak gemU
libo? takě:li UwažUgeme, že wssecky ty wčci, na
kterěž si něco žaklúdúme, a skržc nčž U giných
cri a wažnosti whhledúme UegfaU Uic než wěci
marUé a possetilé, kteréž Uúm tak odnath býti
mobaU, gako byly pťifsi!) Nuže, což tedp gcsi,
pročbychom Pýchali? Nerstaneli ofel a mežek
oslem a mežkem, byk t šlatým sedlem osedlani
byli? N člowčkx ťdybh oplýwal wssemtudary lio:l
siými a božskými Uent Uic ncž stwoťenj krehkč,
a smrtelně kterýž k fwčmn prospěchl: beš do
pUsstěnj Božjho ani téneymenssj wěci nedowedc;
„nenj nic, než čerw gest a pohančnj lidj a po
wrhel obce (Ž 21 7), „klerýž sčlmsebeswooj,
domnjwúli se žc Uěcogest Uicchsa (Ǧallar
6, 3..) Qstatnč gako Uenj wssc žlato, co fe
tťphlj, tak raké nch wssc pokoran, co ža pokoru
múme. GfaUk k. p. owssem množj pokornj rož
Umem, ale ne frdcem; Užnčxwagj, žc nic Uegsau
Ua swětč než čerw, a pohaněnj lidj a powrbcl
obce, ale nechtj, abh ža to poklcidúni byli od gimých
žač sebe wydawagj; stawj se gakoby posiednjmi
býti chrěli, ale pťi tom taužegj, abhš tjm wětssj
slúwau na perj mjsto posazeni bhli slowcm
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magj pokorU w ústcch ale Uic w frdci; pokoťUgj
sebe, aby U giUých slčlwh dossli, fnižngj fe, aby
bhli powhsseni Bokora gcst gim panše žastčrau,
glž hrdosk a pýchU sloaU Utrhwagj; gest barwaU,
šjž UežťUsseUým Ua očť bělmo dčlagj, aby Ucwiu
děli gegich samolibosk, gegich swěhlawosk gcšich
liknawosk Tak, mogimilj, činiti Uesmjme, Uýbrž
mh mUsjme býti rožUmem i srdcem pokorni;
mUsjme š ochotUaU myslj fnásseti, když od giných
fU1žcUi a tUpeUi gsmc. ,Nesmjme fe stawěti, že
pokorni gfme, Uýbrž pokorU fwaU mejme, pokud
geU možna Ukrýwatř, Uesmjme se hčldati o pťedu
Uosi, o gméno a titUle nýbrž rúdi a Upťjmnč
mUsjme gřnym UsiUpowati a česk dúwatl To
činjcc můžeme pak fměle danasi žeBůh šhlédne
Ua ponjženj nasse, a Učin Uúm welké wěci
ten, genž momú gest, agehož gměno fwaté gcste
(Srow. LUk. 1, 48, 49.).

,Chceái kdo drwnjm býti, bUdek ze wsscch
Uehposledněgssj,a slnžebnjk wsseche (Mar. 9, 34.).

„Wsseliké dúnj wýbomé a každý dar dokoa
Ualý š hůxy gest šňUpUgjcj od Otcc swětel,
U Uěhož ner promčněUj, ani z proměněnj žau
stjnčnj“ (Jak 1, 17.).

„Wh ..z Ucllbřlš se tobš od OočútkU, alc
ponřžcných a tichých wždycky se tobč ltbila mou
dlitba„ (JUd. 9, 16.).

„.skdo fe ponjžj, bUde w slúwě, akdo sklon
očl, teU budc spache (Job 22, 29.)
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„Wokoťtc se pod mocUau rUkU Božj, aby
wáš powýssll w čaš lm!x)sstjwcčnjel (l. Pet.
5, 6.).

„Nčkdo se sstbalstwj koťj, ale wnitťnosii
gsau plné isties (Sir. 19, 23.).

„Člm gsi wčtssj, tjm chc ponižUgcš fe
we wssech wčccch, a Ualežneš milosk pťcd Bo:
hem, nebo welikú gcst moc Boha faměho, a od
donižených ctěn býwúe (Sir. 3, 20, 21.).

Modljtba.

NedopUsk, o Wane, abych pýchaU šaslech
a žatwršen fwě wlastUj bjdh a chatrnosti erie
děl a necjsil. Nebo pošnúwúm, že, cokoli gsem,
ž twěho milosrdenstwj gfem, žc sám že febe nic
dobrého Uegsem, a také dokonce Uic doďrého doo
kúžati nemoďU, a ničemUá gestiť dostatečnosk má.
Brotož š Ueywčtssj pokoraU klanjm se tobč, a
w hlnbokosii swé Uičemnosti pťed tebaU ž celého
frdce wyžnúwúm, žc gfcm žúplna Uehoch, abpch
ti slaUžtl, a že Uepochopngi dobroth twě, gežto
modlitby mé wysiýchúš a lnilosrdenstwj swěho mi
propůgčUgeš. Q Bože můg a Nane můg, genž
chsem pťed tebaU nic než prach a popel, račřž
mUe ofwjtiti, ak lépe widjm a pošnám UahotU
a mižernosk swau, a Uad gině che se eryo
pjnúm, genž twogi slxxžcbnjci a pťútelé gsaU.
Z hlxxbokostř bjdy swé wolám k hlubokostř slčw
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wúnj twěho, račiž mi té milosti dro:xůqčiti.
Ymen.

Dneo pixipadú také swúter: Zčixťmlútxemů, ?lncmiásse,
Azasčassr a Mčsarle, grgčchjto těla n Batdylona pochowmm ǧsauu
W NaweUUě swalých mUtrdnjků Wc:leltcina srtUjsa, Konkordia gebo
sm:a. Nowalčsa a Nǧrčkolu, kleři w proti:nrnstwl Mmrčmčuna pro
Ořrista trpělč. We Formčš w .ďřampanič swalé e!llbčno, pamw a
mučcdnčce ša Decča cjsexťe. WNfrčcr Utrďmj wrlmi mnodúch panrn
w protiwenstwl Wemdalskúm. We Wjdm FraUcaU;ské snn1 eAdan.
bčs!u:xa a roxššncmdrlčcp W Nbrňdrně w žemi Jrské swatlěho Blčasmd
bťskan; w Ǧc:ťe w Palrsičně swatěbo Zchčona, biskjllpcxra m. g.
swatých.

17.

Žiwot swaté thmpiadn, wdown.

Swatú Olympiaš, okrasa wdow, narodila
se rokU 368. ž rodtčů wyfoce Urozených. sNo:
dičowč gegj odebrali se žeihy na wěčUosk. Usnr:t
tjm gegich stalase Blympiaš dčdičkaUnúramnébo
gmčnj.

Na ssřěstj Uǧala fe osiťelého dčwčcte Tbeood
dosia, Uúbožnú sestra fwasého Nmsilocha, ktcrú
gi gako Uchdečliwěgssj malka opatrowala, a
slowh i přjkladem k Ueywznesseněgssjm ctnostem
!redla. Bšymdiaš byla gesstě welmi mladú, kdhž
fe ža Ncbridia, žprúwce cjsaťskúch statťů, genž
se dožděgi dréfektem mčsia .skonstantinopole stal,
ďrowdala. Manželsiwj gegj netrwalo dlaUho;
dwadcct mčsiců po zasnanenj byla žase wdowmx.
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Množj wzúch a Urozenj pčmi Ucházcli se
tcď o rUku gegt, ano sčlsn cjfať TheodosiUš pťál
si, abh se ža Elpidia mladého a gemU přijzUého
Spančla, wdala, ale Qlympiaš odbhla wssech
š tjm doloženjm, že až do fmrti rodowaU žůe
staUe. TheodosiUš opakowal gesstě gedUaU žá:
dosk swan, ale gako Orwč marně. Rožmržm
Oroto, porncil Oréfcktowi Konstantinodolskémn,
abh wsseckh siatky Qlymdiadh pod swmx žpráwU
wžal, až do gegjho tťidcátého rokU. N préfekt
gednak El:)tdiem pobčldún, a gednať, aby se cj:
saťi žaljbil, držel gi welmi ž tUha, tak že an
do kostcla choditi gj bež obtjže Uepowolowal.
Swatá thmpiaš, tenkrčlte 18 let stará, Uee:
rmaUtila se Uad pťikčlšcmlmcjfaťowým, ano byla
tomU powděčna, a proto mu w tento smhsl
Ofala: „Tyš mi, o Wane, milosk Učinil, která
Uetoliko cjfaťe, Uýbrž i bistupa důstogna gcst;
Ueboť wžaw statkh mč pod žpráwU fwaU, žbau
wilš mne mnohých starostj a aUškosti, ždali gich
dobťe Užlwcim. Radosk maU dowrssjš, pťikúžeš:li
gich roždati kostclům a chUdým. Qbčlwámť fe
giž ode dáan, že fe nme marnú mhsl zmocns,
kterčx w Uciš, když milosrdné darh fami UděsUe
geme, snadUo polx)stčldxočlz Mimo to mohlo By
časné bohatskwj býti pťjčinaU, žebych prawých
dUchownjch statků šanedbáwala.e

Mcši tjm časem wydal fe cjsať Theodosiuš
Ua žúdad, a kdhž po tťech letech fe anrč:lil, a
Uslhssel, gak swatú a ďobUmisý žiwot thmdiaš
wede, wrátis gj rokU 391. wssecky statky gegj
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aby po libosti gimi wládla Qlympig.š obra:
cela nrsmjrných důchodn fwých anže k dobroa
činným skutkům, gak ge žbožnú mhsl a sslechetné
frdce gj radilo. Sama byla žiwa co neh:
siromněgi, a snažila se wssecka prtkúzanj, gež
swath aposstol wdowam ukládú, plniti a žacho:
wati Bročež wedla žiwol osamělý, Uaděgi měla
w BohU, a trwala na projbách a modlitbčlch
dnem a nocj. WoděwU chodila slussném, siydlie
wostj a siťjšliwostj fe ošdobUgjc, a nikoli kadcu
ťawými wlasy, neb žlatem neb pcrlami aneb
drabým rauchem Ncbyla wysokomyslná ani
danala w negistém žbožj, alc w Bohu žiwem,
kterýž núm dáwá wssecky wěci hognč ku požj
wanj, a činila dobťe každémU, poccstué do domU
přigjmala, fwatým nohy Umýwala, salxžcnj tr:
pjcjm posluhowala, každého dobrého skutkUnasleu
dowala, slowem siládala si dobrý žčlklad k ťasu
budachmn, abh dosklhlaprawého žiwota (Sr.
1. Tim. 5. a 6.).

Swatý .Jan Zlatoúslý pťipodobňuge gegl
almužnh řece, která gest každémUpťjsiupnú, kterél
protčkú i ncyodlehlegssj žemě, a ktcréž tofy
isamo moťe obohacUgj. Z pjsse se, že fuad
Uebylo kraginy, města klásslera, kostela, sspitala,
aby od nj Ueďylh hognč podporowúlly, a ne:
sčjslný gest počet těch, kteřj skrže gegj sstčdrom
ž wěč.enj7se dostali, aUeb z otrocrwj wykaUpeni
byli. Ze fwčtU takmčř žcela byla odcmťela,
mohla téměř wesskery nesmjrné důchody swé ku
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cti a slciwč gména Božjho, a kU prospčchU swých
bližnjch naklúdati.

UdělUgjc dobrodinj, brala swčtice ta doe
wždh Ua so ohled, což čsowčkU pťedcwssjm gesk
potťebno; a protož nikdy nropomimlla UUšným
bratťjm a scsirúnx také chlčb dUsiewnj lcimati,
kdpž gim chléb nxeždegssj dúwala, a po mateťskU
slowa sdasonofna gim do otewřenc dUsse wkla:
dati Qna plakala š kagtcjmj, Ud:xádčlablaUe
dlcjch Ua drawaU cesiU, poUčowala neumčlých,
radila rozpačitým, a žwlňssť žemim ža pohanh
prowdaným wýbornwch UaUčer a napoijáUj
Udělowala; ž krútka snažila fe wssechnčm wssecko
býti

Ctnosti flratč lempiady bylyw celé cjrkwi
pťednlětem podiwenj; a Ueyžnamenitěgssj j!iskmn
powé tehdegsij mllxwili o nj š nehwělssj UctaU,
mnozt gt dopřfowali, dowžbUžUgjce gi aneb těe
ssjce a sk)olcčnč š Uj Ua oflawenj gména Bou
žtho a Ua spasenj d!lssj pracquce Zwlasstě
swatý Řehoť Nažiansk!š fwatý Nmsiloch, swatý
EpifaniUš a fwatý Jan Zlatoústý š Uadsscnlm
ctnoňi swčtice téro whdingj, „qeqt fdrosiotěs
gegt hlUbokě pokoťe, a geǧj wraucj lňfce kBobU
a k bližUij fe diche. NektariUš sebdegssj cnrl
cibiskup Konstaminoposský, lnčlk Ut tak blUbokaU
Ucttwosk, že gj důstognoňi diakollišsh U swěho
kosiela Udčljl. N wssak nebylo žiwobhtj fw:té
Blympiady bcze wssj firasti. J geqj nebc Oo:
daUřilo sc a drotiweslňwj a Utrdenj welmi
mtšohú a boleňmi dťjwalika sc Ua Ui. W žio

thow Swalúcd. M e1j
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wotě swatěho Jana Zlatonsty, genž sc po Ne:
ktariowi .Konsiantinodolským arcibiskupem stal,
dočtli gsme fe, že do mnobém protiwenstwj, gež
mU žáwiňiwj Uepťútclé pťidrawili, do daleké a
wclmi diwokč kragřny wppowčžen bpl. Wroti:
wcnsiwj to nee;astjhlo daxlžc gcho famého, nýbrž
skoro i nxssecky dřčxtely geho, a mcši Uimi také
swatan Qxx,ompiadu.

Ssalok fe totiž,s že když Jan kostel, š pťú,
teli sc rožlaxxčiw, opUňlj, žc tam, ncwj fe gakall
Uúhodan ohcň wydukl, a celý kosiel i špalácem
wedle stoǧjrjm stráxril. Wrotiwnlci wtuili žpoc:
žúrU přátcly Janowy, ž nichž mnošj protoiťhr:
delnij plxčm:Ubhli potahowúui, wěženi a mU:
črni. Dne 29. srpna rokU 404. kúšal sice cje
sať, aby wsslckni, ťteřjž pro ten požúr Uwčžněni
byli, Ua swobodU fe dali, gelifož ž wyssetřowúnj
zgewno, že UikomU práwcm pťipočtčn br,šli Ue:
můžc. Nlc tomU naťjženj nawždor pokračowal
that, žprčlwcc mčsia, U wysscsťowánj té wěci
š weliťml krutosij dúle. Tak byl k. p. Exltroej
Oinš, gedeU že žpčwúků pťi kostelc, železem a
ohnčm tať UkrUtUě nulčen, žc mcži mUčcnjm
dUssi Uxhdtlsiil. Bodobně bhl kněš Tpǧrluš trý:
žněn, a když muty wssecky pťestúl, do Mežopor
tamie nypowčžcn. Surowosi thatowa UeUsse:
tťila ani žrn, ba ant panen; žnichž některé
pťi lUUčch žiwot dokonaly, něfterč ale U wěženj
umťcly. Ncmrha fc bohadráždný UkrUtUjkni:
čehož domakati, pohnal konečnč i Qlymdladu Ua
sand, a držc fc gj olúzal: ,Wroč zapčll.čla?e
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Načcž Qlymdiaš: ,Žiwor, gakýž gsem až pofUd
wedla, tUssjm že takowého nárokU mne žahágt
.skdo lnuobo peněž Ua odrawh kostelU oďětUae,
Uchde kostely púlitj!e Wlúdoř odpowěděl: Gúk
owssem wjm, kterak žlwa gsile NUše, “ ťckla
ona, tedd žalnq na mne, a nech ak gňm) mne
feuldj!ckr J musil gi Qplal propustčtj Uemoha
žadUe ijh Ua nj shledati. Wo tom wúsiechU,
mčla žtýrana wdowa po neqaký čaš pokoge a
oddechu od protiwnjků swych: šalo gj ale nex:r
wssljwil Hospodin dlaUhaU a bolesiUaU nemocj,
kteráž po celaU žimu gi trúdila. Na Začútku
gam náskedUgjcjho dosiala roǧkaž„ abh mčsto opU:
ňila. J musila Ubohú, sotwa, že se srochu
šotawila, po cižinč fe potlaUkatt, a že njkde od
protčwnjků gista Uebyla, bržo žde, bržo onde
pťjstkessj hledati Nsi w polowic léta, mUsila
čc žaš ksaUdU dostawjti kdcž gj UUtili abh
š Nrfaciem, ktexýž na mjsio whhnanébo Jana
Zlatoxxstébo doscdl, w cjrkcwnj gcdnotu wessla,a
ža prawčho bisiUpa geg Užnala. Nle Olhmpiaš
statnč tomu odpžrala, a když gi pťemocč nee
mobl, odsaudili gi, aby ža pokUtU 200 liber
žlata žaplatila. J musila po som gesstě nčkou
likrúte na faUdn siúti a mnohé Uefprawedliwé
tčxrčmj snňsscti, ano i to si mnsila ljbiti Uechat:
že siatky gegj weřegně prodali, že lůža domy a
žúmťy ge„qj wydrancowala, a že i wlasiuj slu:
žcbnjci gtšj, an i ti lidé, gimž Uefčjslnúdobro
dinj byla pxokas.ala ploti nj powstali, Utmagjce
gj a mpjce Žuooř gr gj Uebhl Uic Uež palchý

4st
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swjšcl a Utrpenj, ano ždálo sc, že takmčť celý
swčt proti Uj fe pobaUťil, a ža dobrodinj, gcž
plnýma tUkama každémn, kdož bo dotťeben bpl,
tošdáwala, erdčkem a ncnčxwiňj se gj odměntl
Nle Uebyla tolik opusstčna, gakž se ždňlo, mčlat
gesstč Uěkoho meži žiwými kdož 91 dťjtclem žUé
stal we wssech prosčwenstwjch

Bwlit to qiž swrchn gnxenowanj wywolenci
Božja šwlame swatý Jan ZlatoUstý; a ti gj
sice pťed saudcem nežastawali, ani gj proti čct:
Uým nepťátclúm Uehúgilt, ant k prčan nepomá:
bali, ale frdcc gj dodčlwali, a nlhsl gegj od wěcj
požemsiých uxžbúrU k BohU obraceli a powžnáe:
sseli. TU žwlásstč swatú Jan Zlatoústý whlň:
kal, nebot gj častčgi dopisowai, rčssc gi, k trpče,ap
liwosti wžbnšnge a mysk gegj Ua budaUcnosk pou
žornU činč. To liňp gfan dťjliš pěkné, než
abhchom Uěkterčx slowa z Utch Uchedjť. Tak
k. p. pfal gj gedcnkráte mimo giné wčci i Uá:
sledownč: „Nešsráceh, milá thlnpiado, mysli,
Uebot gen gedinč žlé gest a geU gedtně poka
ssenj, kterěhož nč:m bčxti se gest, a to gcsi hťjch.
Wsse osiatUj, bUď to, to buď: pronúsledowúnj,
žússť, podwod, Utrhánj. potmaa, křiwý Uúrok,
laUchj statků, wyhUansiwj, taseUé meče, gečjcj
moťe, ano i žUičenj swčta u wsse to gest skoro
gen bágťa. Wssc to gest wěc gen pomigitelnčl,
wsse to trwč: gen na okamžik, a sýče fe qen
smrtelnčho těla, alc dUssi bcdliwé to Ueusskodj.w
N gindh šaš mimo giUčl Utčsstrclmi slowa také
UásledUgjcjpsal: „Wsse, což gsi až posnd trdčla.
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gest gen pawuťina, stjn a dým, porowUúšnli to
š odmčnall, kteráž sc ti doňaUc. Neboť co gesi
to welikého, že gsi ž mčsta wphnúna, že mUsjš
od mjsta k mjsiu choditi, a že tč wssUde odhá:
něgj? Co to wclikého, že se ti siatky odňaly,
žc pťed fauo gfi wlúčena, a wogúkh scmotam
strkúna, žc žlč i od těch snússeti mUsjš, gimž
gsi ncfčjslné dobrodtnj drokúžala, a že i od swč
čcládkh kťiwdn trpjš, uu kdhž cena wjtčžstwj gcst
Uebe a statkh ncposkwrněnč, kteréž se slowh poo
dsatt nedagj, kteréž konce nemagj, a kterěž wřťné
roškossc dosihtugj.“ Thlo adodobnč dopish plUck
Božj prawdy a nebcské maUdrostt eraly swalaU
Qlympiadu w malomoslnosk klesňauti, ano čjm
wětssj bdly núlisky, ge,ž na ni dolčhalp, tjm
byla mhsl gegj wcsclegssj a w BohU Utčsscněgssj,
tak že se šdúlo, gako bh se gj ani netýkalo,
což žlého gi potkalo, a to wssjm drúwem, ncďok
„negsau Utrpenj toboto časU, gak swatý aposstol
pjsse, rošonú budach sláwč, ktcrúž sc zgcwj Ua
núše (ij. 8, 18.).

Swatú Qlympiaš zUala moc a ceUU listů.
gež gj milowaný swatú Jan Zlatoústý čaš po
čafe posýlal, wel!nt dobťc, a protož fc wčtnč
gimi také žprawowala, a gako na podčkowanaU
ša tak wýbormi naučenj ž nadbytku swého pťcu
sstčdře geg podporowala, tak že U wybnanstwj
negcn žčldné naUze netrpěl, nýbrž i giné chUdč
podporowati, žagaté wkapowati a orrokům swo:
bodU opatťowatt mohl. m Woslchl ofUdh žio
wota nassj fwěticc negfau núm žnámp. Smrs



966 Wrosiner

gegj pťipadú asi Ua rok 410. Řekowé crčgj
swataU QlympiadU dne 25. čerwence, my ale
dnessnjbo dnr. Q Uj platj šagiňč slowa, gcž
Spasitel Uúš k aposstolům powčděl. řka: ,Kdy:
byste byli ze fwět.x, nlilowal by fwčt, což geho
gesi, ale že negstc že smčta, nýbrž qčx zc swěra
wywolil gsem wúš, proto wáš swět Uenáwidjee
(Jan 15, 19.).

Nožgjmánj.

Swatá Qlymdjaš Uelltržila si za to, že Uc:
fntjrmi doďrodiuj prokašowala, Uic než erdčk,
potUpU, pronásledowánj, bol a ťjtosk, a pťedce
Uepťestala dobročiniti tčln, kteťjž domoci potťebni
byli. Odknd pochášela ta gešj sstčdrota, odknd
ta erbhčešnú laskawosk frdce? Zagisič odtUd,
že wěťila, že wssecko šbožj qen k tomn koUci gj
propůgčeno bhlo, aby fobč sklúdala doklady
w ncbi, kdežto an reš, ani mol nekažje a kdež
zlodčgi newykopáwagj, aniž kradaU (Mat. 6,
10.); že držela ža swaU powjmwsk, činitj fobč
pťátelh ž mamony neprawosii, to gesi žc žbožj
weždegssjho, aby, když by žahpnula, dťiqali gi
do stanů wěčných (Srow. LUk. 16, 9.); slowem,
že poslauchala Uapomjnúnj fwatěbo Wawla, a
chtčla šbohatnanti w dobrých skutcjch, abh do:
súhla prawého žtwota (l. Tim. 6, 18, 19e).
NUže, rožmilj bratťj a seňry w .KrčstU Bčmu,
co mysljre, taťě:li Uúhledh swatéQkympiady gfau
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ncihledh nasse? Také:li ncim gde frňlowfiwj nex
besiě nad wssc zbožj časné? Také:li my Boba
a spasent dnssc swé miluqemc wlce, ncž gměuj
a penjše? Takcšxli my se powažugeme ža ždrňwce
zbožj fwěho, žnčbož swým časem počet whdúmc
Bobn? takč:li nahjjžjme, že wsse zbožl pozemské
pomine, a že Uic ž toho žc wsseho, čehož núm
Mm Bůh nadělil, na wěčnost newezmem, krom
ctnosti, gež fe žaklúdú Ua dobrowolném a nca
žisstném konňnj swaté wůle Božt? N tážetc fe,
w ččm wůle Božj wžďledem na siatkh, gmčnj
a šbožj wešdegssj šúležj? Nuže, pťjklad fwatč
thmpiady wňš toan nančj a pťjklad wssech
fwalých a swčtic, ktcťjž ťdyž činili hody, powo:
lňwali chndýche mdlých, knlhawúch a slepých
(LUk. 14, 1:1.); kteťjž, když widělt Krista, to
ǧest bližnjho, lačnčbo, Uakrmili geǧ, když widčli
geš žj.;niwčho, dali rnU Učldoge; kohž ho widěli
bostč, přigali ho aneb nahčbo pťioděli bo, aUeb
když ho widěli ncmocného aUeb w žasáťi, pťi7
chčlzelik něan (Mat. 25, 37w39.) leaU:
wáse se, že nemůžetc ze swěho nic Učiniti, že
fami sebe fotwa žiwjte. Na to odpowjdú starý
Tobiúš, au dj: ,Ze statkU swébo dúweh alul
mnžnn, a erowracug tweiťi fwé od žúdného
chuděho, Uebo tak bude, že ani od tebc nebUde
odwrécena twčlť Bánč. Bnoeš::li mjti mnoho,
dúwey mnoho; qestliže múlo mjli budeš, také
i z múla rúo lldělowati hleď“ (Tob. 4, 7, 9.);
a dwa haljře, gež chUdú wdowa do pokladnice
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Uwrhla, bhlp U Boha wzácněgssj, než darh
wssecky ostatnjch lidjel (Srow. Mar. 12, 42.).

„Ztrat pcnjzc dro bratra a pťjtcle fwého,
a. neschowúwch gich pod kúmcn k žmařenj.
Sklúdeh poklad swůg wpťtkčlžanjch Nedwhšssjbo,
a profpčge tobč che nežťi žlato. Zawři al:e
mUžUU w frdci chdého, a onač whprosi tcbe še
wsschožlého“ (Sir. 29, 23u25.).

„Kdo w nchmenssjm gest wčrný, i we wčtx
ssjm wěrný gest; a kdo w meile gest neprawý,
i we wětssjm Ueprawú gest“ (LUk. 16, 10.).

,Kdož fe bogl Boha, Uičehož nežcmeobeiel
(Kaz. 7, 19.).

Modlitba.

Q Wanc Bože Qtče núš, dobroto uassc
Uesiončenú, kterýž dary fwé člowčkU podlé dor
brollbezně wůle fwé rozdúwúš, račiž milostiwč
propůgčiti, abhchom toho, čeho nčnn sstčdra do
ďrota twú Udčlila wždy tak Užjwali, abhchom
Užjwagjce darů časuých wěčných nežmrhalř
Skrze Krista Búna nasseho Nmen

Dneš se také swťtj swalek W Ele:lteropoli w Palestýně
swatpw mnčcdnsků Flortana KalčUlra a padrsati osmi gegich towa
ryssU kteřjš za ťasu cjsaře Helaklia pto wer od SaraccUů žabiti
bylř W Mašsilři swatého Lazara biskUpa kterchož Pan Kristuš
gakň fe čtc w cwaUgelium z mrtwých wškřjsil WBiǧardiš blixko od
BtuseU fw WiwjnU pannh w Nndanli blaho!lawené Beǧo wdowo,
sestrp swaté ǦerttudU a m g swatych
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Žiwot swatého Wnnibalda.

Léta 722. ňúli w LUkcc U smrtelně poňclc
lwatěho krúle Rtcharda fwatj gcho syUowé WU:
nibald a Willibalo, a Uaslauchalt šarmauccni
Uosleonjm gcho wždcchům a Ulačjcc, oči mU žaa
tlačili. Byllč Richard král wclmi Uúbožnú.
Lčlsk„a,ťterčlš kU Kriňn WúUU w srdcl geho plčlla,
šanjtlla takč srocr qcbo stů, tleřjž prolo otce
swěho wc wsicm, což dylo oobrč a cmostné a
swaté swčoomicč a borltwč nčlskeoowali. Gim
do boku ňčxčawčrUč scňra swatú Wallburǧa, šc
šbožnan matkau, qjš WUrma ancb Bonna ťju
kali, a krerú; icňra edroatédoBontfacia byla, ťc
wsselml dobrémU wrdeua a dowšbmowúna.

Wrolášawssc Wmltbalo a Wislibalo otcj
swčmu poslconj čcse aidochowawsse geq. pUto:
wali dále k iwatěmU Rth. Nň brobU swatých
adosstolů mooltli se Oospoln; a Oomooliwsse sc,
oddčltlt sc. Willtbald pmowal do GcrUialema
k hrobU Búllč, Wllutbald šůstať w ijč, Uc:jr
Uerranage si dro choroďU lčlcsnaU Ua tak da:
kckaU a obtjžnan ceňU wyoatt fe?ej.

WUnňbawowo srdtc giž od dčlwna taUžilo
po skawU oUchoijm. Z dal si tak Uižsss po:
swěcch dúti, a žaswčti! sc tjm wýhradnč slUžbč
wččmého krále Krista Ježjsse. Bo Uěktcrčm čafc

e) Wiž šlwol swatého thlibalda, dtl. strl lll. sir„ 5t1
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Bťjklad mUžů tčch působtl mocnč na celaU
kragimx. Obdwatelé poslaUchalč rúdi Učenj ge:
gich, chodjli do geqich kosieljčka, odťekli fe rwých
model a dohanskýcb mrawů, a stali sc bobabog::
nými kiťcskany.u Neyprwé wedlo se fwatěmu Wu:
Uibaldowi a spolUbratťjm aeho welmi krUssmřqd
nebot na wssech wčcech, gtchž potřebowalř, mčll
Ucdosiatek, časem ale: dostáwalo sc qim oost sstě:
drých darů, gichž oni ša poklao Božj powažu:
qjce a ža dčdictwj chUdúch, lach wčrnč gtm ku
prospčchU obraceli a nakládait. N Ua sakowú
způsob wžniklo odalstwj Hildešheilnskč, gemuž
fwatú Wunibald prwnjm opalrm bpč. uu „Bo
žehnč:nj Hospodtnowo bodmč čilx.j, auiš ie kntne
dťjtowasyssj trápenj“ (Bťjsl. 10, 22.).

Toho času powolal swalú bisiud Willibald
po smrti swé múteťe sesirll Waldurǧu do Nč
mcc, w lom aumpslu,. abp mu safe dřt rozssč
ťowánj a Ulwrzowúnj swalč wjro křessanskěnei
domocna byla. Walburǧa pťtwcdla š sebcm
30 pancn, a požádala brulra Wunibajda, aby
gim přjbylko žťjotl, kdebdBohu slr.xužisi.bližnij
prospětl, o sdasenj pak swč dcš přckážky ňarati
fe mohld. WUuibald wystawčl gtm olda kla:
sstery, gcden w Durinežách a geden bljž Heiu
denheimU; posiednčgssjho šprúwU wšala fwatá
WalbUrǧa sanm na sebez Z klússlcrú těch wde
léwala fe nesč1slná dussewnj t rčlesnj dobrodinj
Ua wesskerh obywatele té kraginy, tenkráte gesstč
ž wčtssj čúfti modlosiužebnoski podrobeně. Dou
btodinj tčch welikosk a bobalfiwj nikdo Ucocenj,
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leč wj, že klásstcrowé ža onoho čafu byliprawčl
semeltisstě swaté wjry, gedinč djlny Umčnj a
wčd, bezpečná autočisstč Ucwinnoňi a ctnosti, a
hostinnj pťjbytkowé milosrdcnstwj pro chudč a
pro ncxnoc:!é. Z kleissterů wychážcl“i blahožwčx
ňowč wšlyčowati kťjž Beinč w rěch končinách
kdež gcsstč duch tenmoňi a blUdU srdcc w do:
družstwj držcl. Wťjklad, galýž tebdeassj mni:
chowč w klássleťjch dáwali, a dlamenné ťeči ge::
gich, přcdčlaky mrawd w Ueprawost a tčlesnost
dodřjžcnúch pobanů. Mnichowč lo byll, kteťjž
sUrowé a wclmt newzočlanč pohany tamnčgssjch
kragú :dosřcbným Umělostem Učili, wčdochtiwým
žákům sskoly žťňžowali, malbu, řršbU a stawt,
sclstwj pčstowali, kraqiny, w nichž fc osadili,
wšdčlč!wali, a lir, kterúž si toltko we wognč a
w lowu libowal , nawdkali orbě a tichémU
Uměnj. Wod střcchau ťlássrcrů Ualčšal pamnjk
antočisstč, pťjbdtckidokrm; chorý Ualěžal útčchU.
odatrowani a lékaťsiau domoc; břjssnjk, gchož
sc milosk Božj dotkla, nalčšal fmjřenj š Bohem
a pokoq dUsse. Beš klčlsslcrů nebpliby ža onoho
časU swatj blak:ošwčstowč Bonifčacs Wiljbrord ca
Wilibald a ginj pro krúlowstwj Božj lak blabo:
nosnč působtli mohli, qakž skUtečUč nůfobilt.
Mnichowé byli aeqich wernj pomocnjci, a ani
sami že siředU klcissscrú a mnichs! kpowirmostcm
blahožwěstú a bisiupů dowolč:walň se.

Wodobnč swatý Wunibald a festra geho
swará Walbnrǧa šaložiwssc w HeidenbeinU dwa
klčlsstery, Učmilč Uesmjrné dobrodinj celémU wúkolj.
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Wunibald i bratťj geho pracowali š neUane:
naU pilnostj na obrácch pohaUU Žiwot geho
pťissel pťi tcxm nčkolikratc do očitého Uebežpečj;
alc Bůh, gč:yož gméno hlásal, wždpcky gcg wyx
trhl. N wssak starage fc o rošssstenj Učcnj
Kriskowa, ncopolninul swatú opat nikdy také o
blabo ťlásslcra a bratťj gebo sc starati. Wedl
gc pťjtladcm i sloww k modlirbč a pokoťe,a
k mrtwenj febe: gcbo wdnčowčmj bylo Uowždd
rožumu každéhož bralřj na neywýš pťimčěeně,
powšbnšowal slabych, a silUé wodix cestami beza
Uečumni Neylčpc bylo, žc čcmn ginewpnčowal
žc ncydrwč fwčdomitč konal sám Gedna žgep
rissck Heidcnheimstdch kreraž geǧ osobnč žnala
Uasleoowaxčo Uěm xmdsala Sward tcn mnž,
pjssc mimo ginc, „Ucdňj fc aui brozbamj zlých,
ani dokryrstmni ťečnn lichometd!jkčl klamati, aUeb
žccňy, kleraUž kračel, odwcstt Ncoblomm; gsa
w důwčřc w Boba, neustáwal lid kážanjmi od
gessllnostt modláťstwj orm:xúdčttsNošijwage daleko
sslroko Uárodům swaré Učenj, Uwcdl gich welkě
množstwj w slUžcbnosk Bosz Sdogowal také
š opatmoňj dada sprostnost holudice, káral ráž:
nými slowd swůdnjťp, anž káragc tichosti opo:
mcmll. Wroti ;lostným útokům žlého Uepťjtele
ožbrogowal fc dle slow fmalčbo aposstola sstjtem
wjry, erčUjm sprawedlnosii, kopjm slowa Box
žjho, mečem Umrtchj a proti úskokům ďúbla
bogowal we dUe w noci ssjpy kťessaUskýchcnostj
Bjsma swatá rožgjmal si wc dne w Uoci, a fwe
ťečč žťizowal dle schopnostj posluchačů. Tak
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byl wssechnčm wssjm Učinčn; k Utisstčným byl

aUtrpný, k chndým mjlosrdný, kc wssem, kteťjž
gcho slow poslaUchalř, tichý a laskawý LáskaU
naklonil fobč srdcc wssech, nebot psano gest, že
ten gedjnč Uagde Ucha naklončného a srdce wol:
Uěbo, kdož milUge.e

Mnobé a welmi oďtjžnc cesth, gež fwatú
Wunibalo, swaté Ewangelixxmkaže konati musil
a k tomU geho žiwot kagjcj a Umrtwowanj tUbě
dodryly ždrawj geho Gfa bcštohotčla slabeho,
:xodlcďl rozličm;m a UcUstudUým ncmoccm; alc
dnch gcdo Ueklcsl, horliwosk geho Uežlomila fc
ano šdčxse„ gakobh prčxwč choroba činnosk gcho bhla
Oončkudšwčtssowala. Nebok snčxsselbolesiiaobtjžc

Uemocjš trdčeiwostj neoblonmau a tjchostj podin:
hodnaU Wůlc Božj byla mU po celý čaš chU:
rawosti gedim;m prawidlem, kterúmž fe žprawo:
wal a řjdil Giž bylo rčlo gedo chorodami
weljcc seslčlďlo, an se do Fnldy wwdas,aby wob
cowčlnj še swatým BoUifčxcem a š gebo sdolU:
bratry oUcha fwého občcrstwil a srdce fwé po:f
tčssil. Zoc ale žastjhla geg pťetčžkčxUemoc: třl
plnč ncdčle musilna lůžku ležeti. LaskawaU pččj,
gjž fe mU tam dastalo, žotawjl fc zaš tak dalecc
že se domů nawratiti mohl Žeby se ale žaš
ušdrawil, nikdo ch neoanas, ano oU sam dobťe
cjtil, že wssecko ždrawj geho podwráceno gest
Co si tU přál, bylo, abw U hrobU žakladatele
ťúdU, U hrobU fwatébo Benedikta na hoťe .sčaš:
sinskč dni swé dokončiti mohl. J dal tamnčg:
sijbo opata za powoleuj k tomU prositi, čchož se
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mU š radostj dopťeilo Nlc bratťj gebo gimž se
š úmyslem swdm sdčlil ncpťcskali nan profbami
a slzami naléhati, až fe konečně ccstowanj odťckl
Zůstal tcdy doma, alc od toho okamžcnj nebylo
mU wicc možUo mssi fwatanw kostelc obětowati.
Mby bcž občti nebyk, dal si wcdle fwč komůrko
kapličkU šťjditi, a txa byla swčdkcm gebo ncya
wraUcUčgssj lúsky k Bohn. Když na smrtclUěm
lůžkU byl, nawsstjwil geg bralrgebo swalý Wili:
bald. J wdrcižcli sc obci iwatj modlilbalnj a
fwatýmt roždrciwkamtpo celú ch. Núsledllgjcjho
dat dnc dal wssech dratťj žawolatt, a wtda gick
ani lože qcbo obklopilj, dlačjce, laklo knim Oro:
mkllwil, řka: ,Synačkowč a bratťjčkowč moqt!
Zpranglc, prosjm weiš, obcouxdanjl činěUj swé
wždy wij Božj. Zachowcptc Oowždy mcši sebaU
lčxsku a prawau, katolickaU wer Zachoweyrc
nezwratnc kažen klassternj, tak gakž, gsem wam
předepfaj a wčlš naUčal, a gať wy gňc Boou to
sijbilt ..... Gci wčUnoddanssrjm rosseckypo:
kléskp, gtchž gňc sc dočinxil, oddUiňc nxl caké wy
w čemž gfem skowy aneb skUtky, aneb qakýmkoll
ginúm žpUsoďem droti wčlm podlmxdjl Woran:
čjm wáš BobU, sctrweytew Ooťogt. Nechtc mnc,
abych smjřcn qsa š Bohcm, Uastaudil ccstUžto;
hoto fwčta. Dcn lnčbo odchodU, kdež oUsse wč:
žch tčla opUstj, aby si ssla pro odmčml bogo:
wčmj a pro odpočiUUtj ooe sirasti skržc pomoc
olce nebcskeho, bljžj se!“ Bo těch požweol očj
k nebcsům, a ťka: „W rUce twč, o WaUe, pox
taUčjm dUssi swaU!“ Umťel w Bánu dnc 18. prox
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siucc r. 760. skár gsa 60 lct, a oželcn od swých
fpolUbratťt a oplakán od bratra Willibalda a
od fcsiry WaslbUršy.

Taktedd nmřelkralewic Wunibald co chudý
mnich. N wssak pomigitclnaU fwčtskan korunu,
gjž pro Krista pohrdl, wymčnis ža korunn fláwy
wěčUé; a ža statky dožemské, Uegfaucj nic Uež
prach a popcl, qjmiž opowrhl wydobyl si siatkU
nebeských ktcréž UepominaU uu Wamatka geho
žUstane Ua wěly požednúna, ačkoll erěra no
wěgssjch čafů klássler, w kterém žiw byl, a tolik
dobrébo Učinil, žrx:ssila. Nsi ssestnčlctc let po
geho Umrtj, wyšwedl si Wislibald UcporUsseUč
tčlo geho a Uložiw ge do welmi skwostné rakwe,
kdežmnožt choťj šazračUým žpUsobem plného šdrawj
dochažjwali Swatý Wunibald wyobražUge se
obyčegnť w ťjže čcrné ťúdU Benediťtinského, držc
bcrlU biskUpskaU w ruce.

Nožgjmčxnj.
Swatý Wunibald Umjragc Uapomjnal swých

bratťj, aby w dobrém, gcž pod gcho ždrňwaU
a wcchjm počali, takč wytrwali.r Slowa Umj:e
ragjcjho opata gfau tafč Učnn ťečena. J my
žhusta dťcd fe bcťem, žc sc ť!ťjchUtwssj přjleži:
tosii k bťlchu odťekneme, že žiwot swůg Uadrac
wlmc, žc bUdeine sonati skUlky enosti a doko:
Ualoňl, slowcm žc budemc Boha milowati
ž cclčho srdce swého, zc wssj dUssc swé, žc
wssj mysli fwé, bsižnjho pak že bUdemc milowatj
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gako febc samčbo. xAuo urgen to pťčd sc běť:xm:x,
aleitaké horlčwč pťedfeuxšetjročjnámr. Dlanbo::li
ale trwú Uasse Oťedfewř.etj, dlaUho:li nassc hcr

linoosk? u Nežsenuděgeme, zapomcmlto, cožgfme
sljbili, a opčt odsillpugeme od Orawe cesty, opčt
wmoc a podrllžstwj zlého Uepťstele se poddawame
Nch, mogi lnilj, to Uenj cUosk, kterúž wpokUsser
klefú, to Uenj láska, kterúž w obtjžnosiech pťe:
stčm.xá. Marná gesi Uúbožnosk, cnosť, sxdatosk nr:
tomto swětě, nepťidrllžj:li se k Uim wytrwalosk
a milowúnt až do koncc y Ueďol „kcxožfetrwú až
do konce, ten spach bUde„ (Mt 10, 22) a
,ťadm), kdo wžtahllge rUkU swaUk plUbU, a
odljda se nažděs ncuj špUsobnýkkrúlowsiijox
žsmn“ (Lllk 9 62) the, bratťj a sesiry w
Kristu Wámx, že kdož Ušdrawiw se od borečky,
opět w Uemoc tU Upadá, m Ueywúš UebežpečeU
gcst; tak též i hťjssnjk, když opět w ňarú hřjch
se nawrúlis. Loď, kterú čustowúskalj žawažUge,
žtěžj do pťjstawU se dosiane; a kdo šradan častěgt
winen byl šhledán, konečnč bhl i syU krále
byl, oddusstěnt Uedogde. Wrotož, rožmilj bratřj
a sestrh, wssickUi a wssj sllaU k tomU bleďle,
abyste, žapočawsse žiwolgedenkráte dokonalú, Ueu
cauwali che, a UepopmxželiMma Boha spra:
wedliwěho k hUčwU, a Uebyly poslednj wěci nasse
horssj nežli prwnj, ga.sož swatý aposstol Wctr
prawj: ,Gestliže ti, kteťjž skrže Bcina nassebo
a Spasitele Ježjsse .skrista dosskwrn fwčta Ufsii,
opět w Uě žadletelti gjallce, od nich dřemoželli
býwagj: Učineny gsaU gim poslednj wěci horssi,
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Uežli prwnj: Uebo přidodilo se gim to, což fe
ťjká w prawěm přjslowj: „Weš anrč:til se k wýlu
wratkU sn.xéxnU,a suinč Umytú do kaltňtě blčllae
(2. Wet. 2, 20. 22 ). šl.erosož fdooli ž Uáš
stcgj, hleď, ak Uepadne. Grst zxgistč fnáze siax.5
liskUm fe wyhlmxasi, Uež pormxchanaU loď opra:
witi; dúm pťed obněm ochreiniti, než shoťelý
žnowa wystawiti. Tedh w dobrčm fetrwehte,
sic šcchpnelc. Kdož uxj, ždňli pč:d wúš nyUčgssj
UebUdc také posleddxjm? UebUde:li poslednj, šagisté
bUde cuosk nasse sialdssj, žcidosipa ďeibel silnčgssj,
Uxiloska Búh odwrúceněgssj. Rjdcj gsaU, ktcřjby
Uepadlt častěgi ťlesawsse. Nco tt pr fpčxgewssc,
co Ua Uebi a zemi k twěmu fpasenj od loččUosii
pťiprawowalto bylo, Uebndeš.x:lirewUč w dobrém
sičuie? Qdegmi setrwm:j, apcslussnosk nebUde mjti
ceny, an dobwdinj milosii ani statnosk chwúly.
Tak běžte tcdy, abyste dojúhli (žeiklad). Ten,
kdcxž cjle dossel wjtěžxxě, kosnny obdržj. „Běda
ale tčm, kteťjž žtratili lrpělčwosk, a ťccřjž opnstili
ccstydixlmé, a Uchýlili fe Ua cesth šléu!e (Sir. 2, 16.j
Gim bUde Uelnožl:é šasr obnowiti fe kU pokňnj,
gessto fobč Syna dBožjho znowa ťťižqu a !d po:
smčch Uwciděgj (Zid. 6, 6.) a pončwadž Bůh
hťcssjcjmangelům erdestis, alc pekclmimipro:
wazy gc do pckla fwrhnnw, wydal kmUčer
(lj Wet 2,:1.:) gak mUžeš danasi, žc tebe
hřessjcjdo Ussetťj? Gsi li medle w nxilostt Božj
Učinčn mlčasten, ledh gdi, a Uebťčš che, ňbw se
ti nčco bďrssjho Uepťčhodilo“ (Jm 5, 140.
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„Dobré činjce, Uenňúwcdmc; Uebo čafcm
fwým žjti bUdeme Ucusiúlee (Gallat. 8, 9.).

„UčinčUi gsme účastnjci Krista: gcstliže pox
čúšek základů geho až do konce pewný šachowáme“
fZčd. Z, 14.).

„Budiž wčrný až do fmrli, a dúm tobě
korUUUžiwota“ (Zg. sw. JaUa 2, 10.).

„Nemožlté gest tčm, kteť1ž gedUaU oscheni
byll, a okUsil daru Uebeského, a UčiUěni gsaU
aučastni dUcha swatého, okUsilitaké dobrého slowa
Božjho a sil wěku bUdachho, a padli, žafe ob:
nowiti fe kU pokčmj. gessro sobě Shna Božjbo
žnowa kťižUgj, a w posměch wydčlwagl“ (Žid.
6, 4w6.).

Modlitba.

Q Wane wssemohach Bože, potwrdiž to,
což způsobil meži Uámi. Dey Uám tolik stata
nosti a tolik plameUUé lásky, abhchom náslequtce
swatúch a fwětic twých od dobrébo dťedsewžetj
nikdy a Uikde se UeUchylowali. Bakliby ale fjla
nasse nestačowala, čiUiti wsse. což ti wywolenci
twogi čiUili a trdčli, tedy Uúm asdoň tolik milosti
propúgč„ abpchom horliwě a fwčdomitč po té
koruně se sUažili, giž gsi zasljbil wssem, ktcřjžby
ťňdně bogowali, a až do koUce setrwali. Za ly
milostj prosime skrzc Jesu Krista Búna Uassehoe
Nmen.



SS. TimocheUSa Maura. 981

Dnrš padú také swcitck: We Filřppišu narozrnl sw. mnčedz
NUffa a Zosima; w Laodřcrgi Utlprnj swatpch Tbeottna a Basio
ltana; w Nfsicr fwatých mUčednsků QUiUkta, Stmpltcta a gtných.
ktrřjj w protiwrnstwj Brcta a Walrriana trpělt. Téš tam swaleho
Motfrta, mUčednjka: opět w Nfricr sw. muť. WtktUra, Wiktora,
Wiktortna, Adetora, QUaUta a gtných tťtdcjti. W MopsUestii sw.
NU!rncta, btskUpa; w TUronU swatého Ǧracřana, dtskupa, ktrlýž od
swatého FabiaUa, :dapržr, pswnj téhož města bistuprm uťinčn gest, a
slawný mnohýmt zcišrakp Uanl w Pánn, a m. g. swatých.

19.

Žčwoe swatčbo Tčnnoebeao a swaeee
Nťmlrh, mnčednjkn.

Swatý Timotheuš, po českUBohabog, nae:
rodil se w městečku Bcrapc, ležtcjm w Eǧyptě.
„Bohabogem“ geg nažúwali wsslm prčlwcm,
Uebok byla bážcň Božj, kterau núbožrxj rodičowč
w dětinstwj giž w geho dUssi wsstjpili, prawňdlem
celého žjwota gcho. uTaU krčlsnalx cUostj opatron
wún„ žtrciwil leta Oacholetská w Ueposskwrněné
newtnnosii. era w .sknsia Jcžjssc a milosk
k UčmU, ktcrěž giž š mlékem mateřským do sebe
wšsál, byly mU Ueydražssjm pokladem pjsma swatú
čjtati a Uwažowatř neysladssj rožkossj. J Uwa:
žUgc bjskUp mladjkůw žťwot pťigal geg welmi
ščlhy do sllxžbh cjrkwe a Uložil Um, abh pjsma
swatú opatrowal, a při slnžbúch Božlch z nich
pťjlomným wčťjcjm pťcdčltal. Bťi tom bylo
geho obcowúnj tak neauhonnč a dokonalé,
že ťťeskaUé, widaUce geg, welice se wšdčlú:e
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wali, a gebo fwatei horliwosk pro rožssjřenj wjry
bhla tak wekikčx,že pozoruosk pobanůw na fcbc
obrátil a erinnask grgčch šbudil. Z nebUdiž
nám tedy diwxxo, že si také co ncywřeleqt dřál,
aby Uro fwatau wjrn, Uad niž an Ua fwčtč nic
nebwlo dražssjho a nic xnilcgssjdo, krcw swaU wy:
cediti a žiwot fwůq položiti mokxxlu N Hofpodin,
genž rád žádosii wčrnúch slllžcbnjků slhssj, Učiuil
UUl po wňlť. uu „chchey fe wHofpodinu, a dák
tobč žčldosii frdcč twěbol ngew HofpodinU
cesiU swaǧl, a Uadčgi s!xčg w Učm, a oU wssecko
UčjUj“ (Zalm. 36, 4. 5.).

Tobo času Usianowil cjsař Dioťlccšan, že
wphladj gmčno kťcskanskčw řjssi fwě. J žUřilo
sc na wssech koncjch prosi křeskančxm. Ncihlc
wypUkla banťc protiwensiwj také w kraanč The:
dagské, kde mčstečkoNerape leželo. SwatýTimo:
theUš, aš tři Uedčle š mladaU a UábožnaU pannaU,
gjž MaUra ieakalř,žasnauben byj, qak prwé ťečeno,
pohanům pro borliwosill wjťe žnám, aleiwelice
Uenčlwidču. Wlňdať sé kraginy Nrriannš, fotwa
že krwawč žčlkolxpcjfaťsié obdržel, dal Timothea
gjtianň saUd hnňti; awpzýwal geg, abp bohům
wlastenskúm siussuúch obětj obětowal. Yle wěrný
wožnawač Wúuč ťekl bež prodlenj: že DUch Krista
Ježjsse, který pťebýwú w Uěm, takowých obětj
docela šapowjdú, ostatně že fe žádnými mUkami
žastrasslti nedá. Wo těch žádal NrrianUš, aby
mU aspoň swaté kntbp, ktcrýchž w swém opatro:
wáni mú, wydal, aby Ua obeň položexlh býti
molfly. Nle Timotheuš oddowčděl: šeby f:sako:
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wým skutkean Ueme!tssj Ucprawostt dočintl, než
otec který erahům swé djtč wyoal, a ty knihy
gfaU ptý djtly geho

Tak žnxužjlčl ťeč poplldčla prchjiwosk po:
hanstébo sandce Umohem wčce, t kážal k ochlaees
ženj l,mčwu fwébo swatémn žhawč želežo Ua oči
a Ua Ussi pťiložiti; alc ten ač newdmluwných
boleflj trpčl chwúltl a wclčbil Uic nlčnč šc fwa„
taU radostj a zwučnúm ,!ascm Pana Boha
Chwaloždčwh mučednjťowy :xroniklp gako ostrč
ssjpy žarwrželé skdce Uťrčltujťa, a ť Ueyljtčgssjmll
wztekn geg roždrúžoilp. J kúzaj Timotbea ža
nohy na slaUp powčsiti, Ua hrdlo mn tčžsý
kčxmen Uwúzati a do úst ranbjk strčřti, aby, gak
ússtťpačnč prawil, oněmčla a Ustčlla Boha kťee
si.mů bladoťečili. Nle TimotheUš bhl iw lěchto
nmkách gako prwé mysli pewné a weselé, tať žc
ljdé widaUcc geho trápcnj, trnnli a se dčsili;
ale wlúdať byl wztckem a ť!anbau gako bez
scbe. W tom pťissel kněmu mržký gedcn li:
chometnjk, a ťefl, že Ttmoshenš teprw třj Ue:
dčlc ženat gest, a žemladan manžclku swau Uad
mjru milUgr; gi tedy adw dowolal, a aby Uxan:
žela f odťekuntj se Krssta Ořcxmlalxwala, mčl. auo
N wssaf ,Uenj mandroňi, nruj opatrnosti, nčnj
rady psott H.ufoodinn“ (pťjsl. 21, 30.).

SaUdce Oogal Mauru, tak se chok Timo:
theowa gmenowala, ťdyž přissla stranall, a wy:
prawowal gi, w gak welkém ncbešpečj žiwot
manželňw gest, a žc mu bndc nkrUrnaU smrtj
šahpuantř, nepřemluwj:li a nepťčwcde:li geg
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ktomU, abh tťebaš gcn Ua oko bobům obě.
towas.

MaUra U wjťc gcsstě neUtwrzenú, žachwčla
fe nad tjln, co slysscla, a dUšena láskaU k manu
želi, a aUšlostj oň cclú omrč!čclta dalň se nae
wésii, a sijbila, že wssebo se odwúžj. ady drahébo
manžela žachowala. Jodwedli gi na mssio, koc
ijotthš mnčen bpl. Geqj leknutj a bolcsk
bhla, Užťewsst mUžc swého tak žtrýžněnčho, ne:
wýmlančx. Mcši tjm odwášali mUčednjka a
žbawili laubjků, aby wolnč mlijti mohl.
Manra špamatowawňi se od Orwnt bolcsti, při:
ňaUpila a tak fwémU mUži 1kliwě domlanala,
že by fc byl žagisté přcmlUwiti dal, kdhbh srdcc
geho dost málo gen na wešdegssjm žiwotč ldělo.
Nlc lak bylo wsse Uamabánj gegj marně, Ti:
motheUš na swúdné ťeči gegj ani erdpowjdal;
toliko swého otcc prosil, aby Um hlawU Uěgakým
raUchem přistťcl, aby gcg puch smrti, ž odčwu
manžclčina whchažegjcj, dele Urmoťřl Boněwadž
ale MaUra nepťestúwala lichotiwýmt ťečmi naň
ooléhati a geg prositi, aby aspon na oko žú:x
dosti wlčldařowě sc dodal, obrútil fe knj ašwc:
likan wážnostj prawll, řka: ,Gakžc, MaUro mčl,
gsi kťeskanka čili pohanka? Gest ťeč twú ťečj
člowčka we wjťe kťcskanskč wychowaného? Th
gsi mi mčla domlauwati, a mne wžbUžowati,
abych mUky statcčně podstaUpil, a hle ty mnc
od nich ždržugeš! Mám snad pro čafné sstčstj
na tom swělč wzdati se wččného blahoslawenstwj
w nebejjch, aneb abych Usscl kratičkých mnk
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swéwolně U wččné mUkh pekelné se UwrhnaUti?e
Slowa ta žaražila Maurn, a TimotheUš pox
kračowal dále laskawč i horliwč gj domlanati,
gcgj dautnagjcj wjru buditi, gi k poznčmj po:
blaužettj a prawč blaženostt dťiwádčti. N Bůh
dodal slowům gcho tolik moci, že sc Maura,
slrého pronewěťenj bolestnč litUgjc, na kolena
Uwrhla, ža hťjunan a possetilau swůdnici se
whdala, a ktcraké bh pokanj ža swůg hťjch Učixr
Uiti mčča, lkagjc se tášala J odpowčděl swatý:
,Gdi k wlčldaťi, ktcrýž tě pťemlUwil, žcš fc
toho poklesku dopUsiila, a rci mU: že negelt
manžela, abh wjru křeskanskaUžapťel, pťemlaU:
wati nebUdeš, Uýbrž samašnjm pro wjru wssee
liké trápcnj snčxsscti chceš.e Mladá a aUtličká
MaUra Uslhssawssi ťeč tu ždčsila fc a strach se
opčt o Ui pokausscl, i ťckla: ,Nch gá gfem tak
lnladá, teprw gcn sedmnúct let, a od pťirože:
nosti slabá žc si Uetraufúm pťed wlúdaťe se
postawiti, neťkU:li, abhch tak Ukrutné mUčer
fněsti lnohla Nle Timotheuš, gcnž i té neyu
ttpčegssj občti pro Krista schopen byl, drawil:
,Mamo, wžpomeň si na FelicitU a lla sedmcro
fhnů gegjch, o Ujž slýchalaš, a pomni aUtlých
panen Nnéžkh a Cěcilie, o nichž čjtalaš! Bhly
onh tcbe silněgssj? Bl přcdce swan krcw pro
Krista wplilp, a ty sc bogjš podobnč UčiUiti?
Či mhsljš, že bo tč KriňUš w bogi nestlll?
Wiž kornna kyne; bržh bUdeme U Krista Jcžjssc
Ua wčkh spogeni?“ Wo tčch slowech poťlckl a

mordlil se, a chos fwau, abh se téžxžlšdlila, wy:thotp Swatdčcb.7„
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šýwal. Ll an se modlili, cjlila MaUra, žc ne:
gen búšeň wssecka zmižcja, ano že t tauha je gj
šmocnila, položiti pro Krista žiwot swůg. J
šwcdla fc a postawila srdnatě přcd wládaťc, a
mlUwila kněmn, gakž gj byl swatý ančednjk
radil. Tak Uúhlé zmčUy se wládať U mladč
Manrh Uenadúl. Z sieil tU ncydraré gako ša:
xxažený, pak ale gi sliby i hr.:žbami w předse:
wšetj žwiklati hledčl Wtda wssak že wsse
!naon, dal gj wsseckywlafy whlrhati MaUra
plésala pťi tom radoňj, sčssjc fe, žc takowým
žpčxfobrm ža mšrnosk, gjž hlawn si sirogjwala,
dosiatečnč Ookčlnj Učtnj. Na to kňžal gj wlčldať
prsy Uťešati. Z tyto mukp snňssela swčticc
š radosij, pťt:xomjnaežjc si hťjchy, gichž fc mar:
Uostj a libowúnjm si w odčwn dočinila, a hla:
sité djky Bodu U.xždúwala, žc gj popťčmo aby
sr od swúch prowtněnj očisiiti mobla

Ndnj porUčil gi wjadať do kotle UxťelaU
wodaU plného Uwrci; ale oheň milowcinj Boe
žjbo, sterwž w dnsst swčsice plal byl borau:
cUčgssj než wrallcj woda rak že žúduého poru:
ssenj eržala. Spatťtw Nrriannš tcn ščxzrak,
Usiúl na Učkolik olamžiťů od lnnčcnj, a dal mU:
ěcdnici odwěsii

Bržo ale Uowpm wžtekrm fe rozljtiw, zafe
gj powolaj, hrože gj, že one li Ua fwčm sičlti,
žeť žhawé želežo do úst gj klásii pťtkaže. MaUra
odpowčděla: ,Gscln spokogcna, Učinjšli ějm
brožjš, nebof řcťawé Uhlj mne očistj ode hťjchů
gašhka dsnlkbo, an Učtlljš mi žaljbeltj, dčlš li
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podobným žpůsobem celě tčlo mé očiskowati. N
Nrrian dal gi skUsečnč na celčm tělc smolaU a
ohnčm Uálili; ale pewnau wůli gegj nezlomil,
Uebok z úň gešjch ani siowa netrpěliwého aneb
bolestuěho newx,xsslo, oU.xssem ale těžkých Utrpenl
si pťála, ťkauc: „Nch to gest gesslě wssecko málo,
márlt se lnocBoda Uasscho Ukúzati. lcwrž mne
do ohnilré pece!ckl

Tjulolhenš wida si.xxtečnosimilé chotj fwé,
giž š pomocj Božj Ua cestU spasenl Uwedl, ne:
bhl š lo, aby plesúnj dusse déle w fobč Ulagil;
i dal se do blasitčbo chwálenj a welcbenj Boha
a do dčkowánj ža milosrdenstwj, kteréž Bůh
gemn samému i choli geho bh! prokázati rúčil.
Nynj sc mobl jjtý pohan dťcsročdčili, že U kře:
skanských manželů tčch wssemi auskoky swými
iwssj Ukrnsnostj swau Uičeho nedosáhne, an
fpjsse nowého šahaltbenj si utržj. J odsaudil
gc oba ku smrti kťjže š tjm doloženjm, aďy ge
Ua dťeaoo kťjžc tat powěsili, by fobě w twáť
hledčli mohši, a tjm pťihledánjm na obapolné
trúpenj a bolcstiaby segim rožmuožowalo. WčrU
fynowé erěry gfaU ďčabelsiézlosii a lwroosti
plnj, a člowěk, gxhož Uáružiwostj núbožeustwjm
se nemjrn1, siane se brzo zwjřetem nehljsčgssjm
a ner,)drawěgssjm. ,Djlo neprawosii gest w rUa
kaU bešbožných. Nohy gegich kzlémU bčžj, a
chwátagj, aby wylily krcw newinnaU, mhfsl:nj
gegjch gfaU myfslchjd UeUžitečnú; žpusslěnl a zá:
bUba gest ua cestúch gegich. Cesty pologe Ue:

e:e)xer
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znagj, a Uenj saUdU w kročegjch gegich,e pjsse
prorok Zsatášee (59, 6uu8.).

GdaUc Ua poprawu, mUsila Maura gesstě
tuhý bog podstaUpiti, a to sice tafowý, gakýmž
prwé sama na manžela útok ďyla Učinila. Wťlu
bčhla gj totiž núhlc matka gegj w ústrety a
plačjc a běduglc gj domlanala, aby takowaU
hanbU na rodinU swau neralowala, a žapťeu
njm Krjsta scbe žachowala. Nle mučchicc
wymtnUla se gj„ ťkanc: „Wssecka siúwa swětská
podobna gesk dýsnu, klerýž sc w powětťj žtrúcl:
ale slúwa wčrných služebnjků Božjch trwú na
wěky!e pospjchala k swému kťjži. Z wiseli oba
swatj manželé dlauho, a dodúwagjce si mhsli,
Boha welebilt a pťjtomnčmU lth domlauwali,
abh opUstjce modloslužebnosk, BčmU a Stwoťiteli
Uebeš i šemč se klančli. .skonečně dokončili dnc
19. prosince rokU 305. do dlaUhém a bolesiném
Utrpenj slawný žiwot swůg. Swátek gegich
swčtjwá se w cjrkwi latinské takě dne 4.
kwčtna.

Nozgjmúnj.

MaUra swúdčla manžcla swého, pťemlaU::
wagjc ho, abh aspoň na oko modlám obětowal
k welčkémU hť1chU; ona Ueuwažowala, že wer
swau žgewně a Upťjmnčwyznáwatiaistjnu zrúdy
Ua wjťe warowati se muf1me. Swatý Timox
theUš dal gj wssak také na zrádné ťeči gegj po:
ťúdnaUFodpowčď. Wodobné ponaUkúnj k hťjchl!

Ru
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gcst bohUžel wěcj i nhnj gaksi zobccnělau, Uebok
po dneš gcst Uagjti kťcskanh, kteťjž bljžnjmn,
genli w rožpacjch, aneb chcc:li Ucssrčskjse wy:
hUaUti, ancb sskodh se Uchrániti, aneb dokonce
Učgakého žiskU doglti, gakobh tjm Uic hťjssného
Ucdělali, k žlému radj a k hťjchU gtch ponane
kagj GsaU žagisté lidé, kterjž Uemocným rožo
manitých žpoždilých ano i hťjssných prostťedťU
poraUčcgj kteťjž lid gank tichý a mjrnýťhněwu
a pračťúm fwúděgj, ťncsprawedliwým proccšsům
zawáděgj, a klam a podwod w kaupi a obchodU
š obratUaU ťečj schwalUgj. GsaU matkh, kteréž
dcerám, aby gich dťlw, gak ťjkúme pod čedec
doňaly, kbohaprúždnúm znúmostcm radU dúwagj;
gfau otcowé, kteťjž shnům, gak bh proti žakonu
stawU woganského Ussli na srožUměnaU dúwagj;
gfaU hofpodúťowě kteťjžswým čcledjnům, púnowé
kteřjž swým poddaUým, a fausede, ktcrjž fwým
faUsedům radjwagj, kterakby fe mohli pomstiti,
Ubližitcli Usskoditi blahobyt ginébo Zničiti a Ua
žťjceninúch cižjho sstěstj sng wlastnt dobrý staw
žaložiti. N což pťt tom nehhorssjho, že radU
swaU wždh gakýmsi deknhm plasstjčkem Uměgj
pťioditi aneb aspoň pčkUým gměnem pťisiťjti,
že Umčgj swčdomj cižj i fwc děkně Ukoncyssiti
ano, že ša tak bjdnaU radU gcsstě Užnalosti Uassj
očekúwagj Q by rúdcowé tl Uwúžili gak mnohé
a gak welikč hrjchh Ua febe Uwalqu! Mněgjk
owssem, dončwadž se sami zlého siutku, k něe
mUž radU dali, ncdopustili, že gsau beže wssj
winh, zapomjnagt wssak, že kdož k hťjchn pťju
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ležitostč dáwá aneb k němu rads, že se cižjho
hťlchU aUťastUUm činj: žadomjnaqj, že Kristnš
erymlUwUým trestm tčm brošj, kteťjžbližnij
pohorssenj dali, ancb k bťjchn geg ponankali
uu Qstatnč stúwú fe nešťjdka. še rada k hťjchu
rúdci saměmU býwá Uedhorssj. J dj pjfmo swaté:
„.Kdo ťinj radU žlaU, Ua Učďo fe fwalj, a ne:
pošnél, odknd mu to přichášje (Sir, 27, 30.).
„Bežbožného porašj rada gehoe (Job 18, 7.).
„.Kdo mluwi neprawé wěci nemůže fc taaiti,
aniž ho nňnc sand trestagjcj“ (mand. 1„ 8)
Brotož lnčg fc knždý Ua požorll,aak Uikonnl
k;lěmn radh Uedúš: nedbage tobo rožmnožjš
wlastnj winn, a wsse zlé, gež twogj radau bylo
fdeichúno, padnc na hlawn twau, a koo múže
řjci, kde hťsch, k nčmnž podnčt dal, dťestanc?
Nedehte sc Uikdo takowýmt tlnčbnbami swésti,

kteťjž dobré wydciwagt ža šlč, a Ucprawosk ža
cnosk; a kterjž hrjchu se posmjroagi, čebo se gim
žachcc, pássj: drawjm wam, šcneblldemc jauženi
podle zdúnj lidskeho Uýbrž fprawcdliwým saUdcem
Božjm a žc BUb odplatj každémU podlč siUtku
geboe (dew. Jan. 22, 12.). Awssak Ua tom
neblldc dost, laskawj kťeskané,nebndeme:ližlé rady
dúwati, nébrž ani žlé rady slysseti Ucflnjme, nce
ťka.oli abychom se qt Zprawowali. Z tě pťjčinh
dj také pjsmo swatč: „SynU můg! gestliže bh
tč lákali hťjssnjci, ncpťiwolUg gim. Nechodiž
ď nimi, ždrž nohU fwaU od siržek gcgich; Uebo
Uohh gegich k žlémU běžj a pospjchagt, abh wy:
lili krcwe (k. přjsk. 1, 10. 15. 18.).



SS. TimotheUňa Maura. 991

Blabosiawem,; člowěk kterúž Ucchodj do
radh bežbožnýchefŽ 1,1)

,Bčda, kteťjž řjkate zlémU dobrě a dobrčmu
šlé, kladaUce txnU za swčtlo, a swětso za th,
pokládcmice hoťkč za sladkě, a siadkč ža hoťkč“
(Js. 5, 20.).

„Bčda swětUpro pohorssenj“ (Mat. 18, 7.).

Wskodlitba.

Neydobrotiwčgssj Walle Ježjssi Krčste, pťi:
sdčg mi prosjm milostj swaU,a řiď a zprang
gažyk můg tak, abych ho Uikdy ť takowč tadč,
ktcra by mnč aneb bližUij k čafne a wččné
žúhubč býti mohla, UeUžjwal Bakli ale zhťcssil
ǧfem, očisk mne od tagných hťjchů mých a cižjch
oddUsk služeijkU swémU, a Uedch aby š bešx
božnými žathUla dUsse llnčl, giž gsi dťedraban
krwj fwaU wykaUdil. Q smilug se, ú smilug
pomocnjče můq a Wykuočtelt můg. NmeU.

Dnessnjho dne swťrj se take swútrk W Alečandrtt w Ego tě
swatého Nemesia mUčednjka fterpž neoprwe U saUdU křiwč obF o
lowán gakoby bnl lotr ale ša ertmlého wohlassengest Potom
hned w protřwenstwj Decřa protože křestaUem bol u Emřliana
saUdce obžalowan gsa„ ž geho dorďčrnj dwognasobnymi mUkami
:rápen„ a š lotry uoúlelt grft, w čemž Ukážal na sobč oodobenstwj
nassrho Spasitele, který ď lolry smrt křjže UodňaUpil W Ntceč
swatoch mUčednskůDaria Sosima, Pawla a SekUnda: w Nikoo
xurdii swatých muťednsků Cčraka Paulilla Sekunda Anastasia,
Sondimia a gegich towarpssů; w Mauřenřnské zemi swatébo Tir
molhea gabna: w Ǧaze Utrpenj swatých žen MaUro a Thee;
w AUttstodorU swatého Řehoře biskUpa a wpznawače. w x)lu:tliallu
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swatébo Adjuta opata w Řjmě swaté Faustp, matkp swatt NUa
stazte Urozcnos!t a pobožnos!j slawné a w g swatoch

20.

Žiwot swaté Krčstin.

Gakož bhl KristUš Ježjš dwanúct chUdýcha
UcUmělých rhbáťů ža aposstolh Ustanowil, skrše
kteréž wesskeťj nčlrodowé do lůna swate cjrkwe
Uwedcni býti mělt; podobně wywolil chudaU a
fproskaU děwečkU, gegjž prawé gméno ani ne:

žnúmexe), aby fUrowémU a w hrUbe modloslU
žcbnosti pohřjženémU národU Jbeer bljž Čer.xs
Uěho moke Usedlému wer .skristowu šwěstowala,
a tUdh aby sc obgewilo, že rožssjťer a Utwr:
žer swatého Uáboženstwj Ua zemi gediné djlo
Božj gesi, a Uikoli skUtck xnaudrosti a moci
lidské.

Kterého rokU a kde se Kristtna narooila,a
kterat do otroctwj a slUžeonsti Zberuw se oo:
stala, o tom nemúme ž oúwnowěkosti žádných
žpreiw Bcz pochyby byla oo laupežjwých horo
kteréž do žeml Řeckych braUaU rUkaU wtrhlh, gc
plcnilh a drancowalh gata, a do žemi Jberske
ža otrokhni prodána. Zoá ie, že byla od dč:
tinstwj U wtťe kťeskanské wychowána, asdoň gcst
wssc obcowčlnj ;xegj důkazem, žue od mladosti

e) Gak se ta dťwrčka gmrnowala gjč Bůh k tak w;nrsseUému
ctll užttt rúčil júdný ;děqcprawců nexa;namenal Swatá
cjrkew nazýwa gt obchym gménrm Kristčna anrb KrtstčaUa
což gest po ťestu wyloero: Křrstanra
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smysly swé w Uždě káznč dogjmati sc Uaučila.
Gegj wrchUosl, k Uiž sc dostala, byla ž počátku
twrdá a nemilostiwčl, Uklúdala gj mnohč a těžké
práce, a gen múlo oddechu 91 pťúla. QsUd
.skristiny byl těžký, wždálcna od pťátel a Uťj:
bUžUých, neměla nikoho, komUž by si mobla poe
stesknami, a nikoho, kdož bh gi bdl potěssll.
Gediná modlitba byla gegjm whraženjm ; w Uj
Ualézala útčchu oro wssecky Událosii a pťjpadh
swébo sirastného žiwola, w Uj si pťidomjnala
Uťjklad Wčmě, kterúž, qakž sám ťekl, Ucpťisscl,
abh an slaužon bhlo, nýbrž aby skaužil. Z tč
přjčiny dodrobila fe Kristina trdčliwč ruce Búnč,
kteráž qi w ta mjsta bhla Uwedla, a wssecko
Určlcc a wssecky trdkosti swčho krUssného stawU
bcš reptúUj an š myslj wefelau snčxsscla. Ro;:
kažy fwé wrchnostř ;achowčxwala swčdomitč a
Upťjmnč, byla k nj Uctiwei a Oťjwěttwú, a
š wčrnostj a š lč:stau gj slaUžila. .sk těm,
kteťsž stegttý osUd š Uj nčsli, bdla wljdná, pro7
kažowala gim lecgakaU službičku, a wssemožnč
fc snažila ncibožně mysslenj w Uich wžbudtti.
Wohattských obťadů wystťjhala se aužko.iltwě, a
aby se KriňU BánU w Uičem nepronewčťila,
dilnč sc měla Ua Uožoru. Wřeoc wssjm byla
počestnosti a UedosierčUé čiňoty dilna, kteraUž
i surowj Jberčcmé w Uctiwosti mčli: modliteb
swých ramtjch a wečernjch Uežanedbala Uikdh,
an wesskerá prč:ce gegj byla takměť Usiawičnau
modlitbau, ncbot cokoli dčlala, dčlala wssc we
gménu Božjm; Uežťjdka proďdčla celč Uoci,

ej
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modljc se S dodobUaU swědomitostj žachowá
wala cjrkeij poňy, ba horlřwosii geqj po ži:
wotU dokonalčm Uepostačřlwobyčegně posty nybrž
tžwlússtnt postp, tnimo to si Ustanowila a welmi
pťstč ge držela, slowem snažila sc wssemožně,
abh se Uedoskwruěmalx na dUssř a Ua tělc žachoe:
wala deornýxni cnostmi gakých Zberčané
aš Uosnd newjdali :sskala si Kristina požur:
Uábla wážuošk t důwčrn swč wrchUoňj, fterǧš
Uemohla pochodtlt, odkřld se sak sslrchetnú mhfl
w sprostě otrokxšlli béře. Wtali:li sc kdy Udi:
wčnj pobané Kriňřm,o, proč že Uežčge tjm žpň::
sobem gako ostatuj ltdě, a odkud fjlh béťe, žc
tak tr:xsliwč těžk:; osud swňg Uefe ťjkeiw.xla:
„Ga gsch kreskanka, a tudúž Oowimm abhch
.skrjstxl Ježjssi, prawčmll Bobu, takow!šm :.Uůx:
sobčxm siaužila ee Mei takowč dťjlr;itosti wo„
prawowwla wždo šwěda!rxum dodmmm o Krisin
Zežjssi,o grbo žix:xotu oqebo xxtrpcnj a smrti,
a o UčeUi qebo, a tUosc Uc:ťjdka stúwalo,
poslúchačowš qegjmi ťečmť qatř w blnboké md:
fslenfp si žabrali, a o tom, tož slysseli, prcmp:
sskeǧjcr domů sc ubjrali.

Nž dosnd whdrarexowali gfmc o cruostech
swatě Kristťny domácjch, a dtwili qsmc se gim,
ipťúli gsane si, abwchom qj Uáslčdowali we
w,ssrm což dobréťo a dokonaičbo do sebe mčla
N wssak kčxyžpťissla doba od Boba Uskanowena
že Uarod Zbermd k p:xžneinj prawdw pťigjti mčl
stalo se, ;e ctuosti fn.xaté ot:okyllě tčž wčť ;Uěho
Užnánj dossly
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Býwalk tcbdú U Jberúw obočeǧ, že matkh
Uemocné dčti od oonm k domu Uofjwaly, túžjcc
fc ťašdého, erčdčl:li by gakýš bežpečný prou
stťedek? J stalo fe, že také .skristina gedenkrátc
pťi takowé dťsležitosti o radU a o domoc tášana u
ďhša; načež ona skljěené xnatce oddowčděla:
„Břtroe;méďo !ěťn dro twě djtě Uešncim žúdnčho,
ale Jcžjš .skristuš, kterémuž šú se klaujm, může
i ncyšatwršelegssj a Ucynebešpečučgssj Uemoci
okamžitč whléěiti, a gá wěťjme že i twé djtě
Uzddrcmoj.w Na to wšala Ua smrť UemocUé djtě,
a položila gc Ua žiUěUě raUcho, Ua ktcrém fe
kagjc ljhala, a Uwrhssi se Ua kolena, modlila se
wraUcUč ša Už,rawcni djtěte kBok!U. N ksle,
Uež se kdo Uadál, obgjmala aUškostnč čškagjct
matka ncihle Ušdrawenčbo milúčka srdcc swého.
uu „Modljtba koťjcjbo fe oblaťy OroUier; :l
dokUdž fe Uepťjbljžj, Uepotěssj fe, aniž odstaUpj,
dokudž Ucpopatťj Neywd.xšssj“ (Sir. 35, 21.).

Bowčsk o tom šúzraku ro;Uesla se rhcblc
po celé wlasti. Když sc králowna, kterúž te„nx
krúte těžkau nemocj skljčeUa bwla, a marné
U lčkaťů domocj bledala, o šúšračnčm U;rn:clz
wer djtčsedowědčla, pormlčcla, abo bohaďogualt
otrokin šawolali. Nlc že se Kristina kc dworU
králowskěmu dťigjti ostúchala, dala fe do domU,
w fterémž ďobUmjlč! ta pmma žůstáwala, do:
Uesii, a sama gj pxxosila, aby fr ša Ui k Bohn
swému modlila. Swatá Kristixm byla w Uexx
malém rožpakU, gednak Uzučlwala nchodrtosk
fwaU, šúžrakn od Bcina Boha požadowati, a

ďšlš
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gednak nechtěla důwčrU, kterauž kralowna wmor
dlith k Bohu kťeskanů měla, žklamati Wo
Uedlauhém pťemýsslenj položila krúlowUU Ua fwč
žinčné raUcho, a pokleknuwssl panU důwěrau
modlila fe k BohU ža ni. N hlc, gesstč fe
Uedomodlila, cttila giž krčllowna, že wssech bo:
lestj prosta a úplnč šdrúwa gesk. Na dodčko:j
waUaU ža tak wžčlcnaU milosk dáwala .skristirtč

wdččná krúloan bohaté darh; ale fwětice, ge:
gjž dUsse gen po pokladech nebesk:;ch taužila,
Ucpťigala an darů gcgjch, ani darů, kteréž gj
kral posial, nýbr; dala gim od sebe ťjci: žc
w KristU Ježjssi doň bohata gesi, a že od Učho
gesstě gedUaU wčtssjch pokladů w Uebesich očc:
kúwú: že by ale král a krčxlowna Ueywčtssj ra:
dosk tjm gl žpůsobjli, kdhbh w toho Boha Uwčx:
ťili, w gehož gménU krúlowna Uždrawena bylcl.
Králowna dáwala skUtečUč wclikaU žčldosi po
wste kťeskanské, an i krúle k tomU Uabčldala.
Me obúwagc se krúl, aby fe tjm pohaUsstj pod:c
danj geho UcpoďaUřili, Uedal fe pohUaUti, až
koncčnč neobhčegná Událosk takě geho mhsl žlou
mila a kU .skristU pťiwedla.

Staloť fe gedcnkrúte, že še swými púnh a
dwoťany Ua low si rryssel. TU pokrhla nan
ǧčdňňřx hxusick řřřďťň ččiňřř křňǧiřřxu, ň deřř epřou

měnil fe takmčť w čiraU noc. .skrál odtrhnUw
se od průwodčjch, žablandil anewčděl kudy kam.
Sttach a aUžkosk obkljčily ho, i Uemhslil gank,
Uež žc laUpežj drawé žwěťe se siane. Marně
wolal Ua fwč towarpsse, Ueslhsseli ho; marnč
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wžýwal swé bohh, Uemohli mu pomoci. TU
se mU UagednaU w hlawě žabťesklo; Upamato:
walk fc na slowa, gcž mU Kristřna dala wžkáa
žati. J sljbil, žc tomU gcdinč Bohu klaněti se
bUde, w kterčhož ona wěťj, pakli ž trápeného
dostawcnj swého sskastnč wywúzne. Sotwa že
ten slib Učinil, wygasnil sc Uňhle obšor, slunce
se opčt obgewilo, a krúl po malém hledcimj nexuu
lešl prawaU cestU a bež úražn sskastně se oomů
dostal. BodiwnaU tU událosk whprawowal choti
fwč, a dopowědčw, poslal pro .skristiUU, žgewřl
gj, že wlru kťeskanskaU přjgjti chce, t abh bo
w ni dečila, snažnč žúdal. Kristinina radosk
Uad erčekáwanaU žpráwaU nedá fe wypfatj,
toliko ten gi může cjtiti, gchž proslawcnj
gména Božjho Uad žiwot dražssj gesk. Z děko:
wala srdečně ža mřlost a ža milosrdenstwt, kteréž
Wán Bůh králi Učiniti rúčil, a otážána, co bh
nynj bylo činiti, radila, aby krúl slUssUčposel:
stwj k cssaťi Konstantinowi do Konskantťnopole
whprawil, o Učilele wjry kťeskanskčžúdaglcj, a
pak abh koňel kU ctt a slúwě prawého Boha
wpstawčti dal. Meži tim wyUčowala krále sama
swaté wjťe .skristowě, gakž gcn Uměla. Krúl
Ualežl w Uowčm Učenj tom weliké žaljbenj, a
pořďolaw Oáňů ň wšcicněgssjch osob ke dworU,
whkládal gim obssjrně, co se bhlo Udúlo, a wy:
Učowal ge, gak wčděl a Umčl, wjťe kťeskanské.
Učcnj o kťjži žaljdilo fc také panstwU, a sirže
anstwo dostalo fc iklidU sprostčmU, tak že,
když blabowěstowé š .skonstantinopolc pťissii,
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wssadc pro sclbu wlry .skrčstowy dobťe pťipra:
wcná srdce nalcžli.

.sk obreicenj lidU wclicc pkisdčl šei;raf, kterýž
fe pťi stawer kostcla stal. Giž byly postramrj
šdi w„šbůru wybnúny, giž skálo dwa slaudw
U wnitť bUdowy a tťetj :Učl dostawen býti.
Nle tU bylo wssc Uaxncibúuj nlarně, sjla lioská
Uebylauš to, aby slanp pozdwihla cx doňawila.
J uUUsstěUood drúce, a lid fc rožessel, dijými
myssléUkami se žancisscge, ba Učktcťj ǧiž iwe wjče
wiklati sc počali. Wlle swatá .stristina Uežtratila
wjry, nýbrž trwala Ua stawenissti po celaU Uoc
wťelc sc modljc. N ay! kdpž ráno kreil š děl:
njky kU kosielU dťissel, xošnňssel sc skmld dčjlno
Uad mjstem, kamž pťigjti mčl, a spausstěl se Ua
Uě pošuenčlhla, aniž koo pomábal. To Ušřcw
lid, dal se do radostného wolúUj: „Welký s;cst
Bůb žagaté žeUp, gegj Ueiboženstwj gest gedině
prawě!xřj

Nhnj stawčlo se š obnowenaxx borliwoňj
dále; w krútkém čafe ňcila swatyllě doč!otowexxa,
a wesskech lid byl f!oatéďo kťtU žúdoňiw. Gaké
radostj slUžebnice Božj docltila, koyž koUečUč
bisknp a kněžj do žcmě Zberůw pťibyki, Uedčl fe
an wyslowiti ani wyofati. Nawlnilak sc žagistš
aegj Ueywraucněšssj žúdofk: ž Ucšnabobů skali ie
wěrUj ctitclé Boďa prawého, dllsse krwt .kkriu:l
stowau wykaupeUš whtrbl!,) fe ; moci pekclnč a
Uwedly do owčince Kristowa, a an sama mobla
hladowall dUssi opčt poťrmem auqclskúm, po
nčmž tak dla:cho taužila, občerstwitč a Uasytiti.
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Gak dlaUho núbožná ta pmma po tom aesstč
žiwa byla, Urdossly núš šádué žprawy, to gediné
qisto, že wjec gesstě letU chrůlo žtrúwila, wýx
borným gfaUc gim wssclikých ctnostj prjkladem,
až dak koncčnč dlna žáslnb Ua wěčnoskfekSpa:
siteli swémn odebrala, o qebož fwatan ijru neu
smrtelných zásl!lh sobč byla žjskala. Gegj pa:
mútka fwětj se U Uúš 20., w giných šemjch
15. prosincc.

Rozgjmčlnj.
Swaté .skristiny staw byl welmi tčžký a

twrdý, a Uiclněnč podrobila sc kaenj Božij
šccla ochotUč, a nereptagjc an proti Bohu ani
Uroti lidcm, stlažila se tak žiwa ďýti, aby gj šaoc
grtj, otrocle, fwjžle a ntrpenj k šdokon.xlenj
sebe a fwččněmxl spasenj slaužilh. Q by wssickni
ěeledjnowé wěrně lčto damly Uáůcdowali! lš by
w dostawenj frrém wš.dy se chowali, gako se an
chowňwala! Wd negste owssem w otroctwj, ani
w šádnčm šagetj, a wssak nežťjdka gcst raké
Uxčxmmnobau tčžkosk a Umohě protiwerlstwj snčx:
sscti, ijeisstč gsaU:li wassi páuj a wassi hospo:
dčxťowé Uemilofrdllj .x swrdj. Než gakě b!šwá
tU wassc chowúuj? NčlsledUgete fwaté .skristiny?
snússjte fwjžle a twkosii swčbo stawU trpěliwč a
š oddanostj oo wňlc Božj? Užjwáte postawenj
swědo k tomn, abystc sc w cnostech sšdokonexlili,
odc srUfU :xožemského scbď očistili, a na wěčrlosk
budaxlcj očlstoqnč se pťiprawili? Mysljte Ua to,
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že wůlj Božj do stawU fwého gste postaweni, že
kdo š postawcnjm swým ncspokogen gest, že reptú
droti ťizenl Božij, a že Boha ž nesprau
wcdlnosti winnj? Bomuěli gstc Ua to Ua wsse?
Nch, bogjm fc, že gste nepomnčli; nebok pťe:
časio býwča čelcdjnh widčti, že gfaU netrpěliwi,
mržUti, erljdni a šc stawem swým Uespokogeni;
že sebe ža Ucynesskasiněgssj že wssech lidj na zemi
powažUgj, žc reptagj droti lidcm i proti BohU,
žc se domýfflcgj, že k Uěčch lcpssij Ucž
k slnžebnoňi stwoťeni gsaU, a že, aby se co ncy:
dřjwe protiwného dostawerxj žbawili, že slepě,
nepťedloženč a kwadnč do siawU manželského
wňUpUǧj a swč wlastnj odrxisio si žaťišUgt.
Túži fe,stanau se tacj lidě tjm žpůfobem sssasřn
Uěgssjmi a spokogeněgssjmi? wede se gim pak,
když ze slnžby wyůaUpili a swúch nesmyslných
chtjčů a žúdosij Uposlechli, lěpc než drwé? u
Dermj šknssenoska Uúpotomnj litowánj dúwagj
swědectwt, že se gim lépe erede. Ncož teprw
kdyby si pťipamatowali, že odpowjdánj gcgich sc
nynj mnohonúfobně rožmnožilo, žc mnobem tjže
Uij o spasenj dUsse fwé se siarati mobaU, Uež
prwé starati sc mohli, ach gak šalkaliby w frdci
fwém! Brotož, nábožný čtenúťi, gsi:li UúbodaU
od Boha do slawU siUžedUého postawen, bUdiž
spokoch š ťjženjm geho; Uděleyzpotťebh ctnosk
a Ueš obtjže a trpkoňi powolúnj swého trpč:
liwě a odhodlanč, a pťeswčdčjš see že gich pak
daleko snáše poneseš, a že Uegsan an tak těžké
ani tak trpké, gak se oťU fwětskémU a mysli
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ť zemi snach ždá, pktswčdčjš, že mUohú wěc,
kterú sc ti UpUj protiwt, pro Boha ti bUdc milú
a wžúcná, a žc postawer swé, které se ti szké
ždúlo a fprostč, Uad wsst wznessenosk lidskaU
důstognčgsst a welebněgssj shledúš. Bomni
slow swatého Bawla, gež ku .storintským djsse:
„Gako služebnsk powolčm gsi, Ucdbey Ua to!“
(j. Kor. 7, 21.) to gest: gsi:li služcbnjkem, ne:
štráeep proto mysti, a nermUl se, Uúbrž měg ža
ďrawdu, že ňaw teU od Boha ša neypro:
sdčssnčgssj k soasenj twěmu Uzmin gest. Staw
tcn Uenj ti Uložcn ža treň, mšbrž kfpaerj
twěmu; před okem Božjm nenj postawenj twé
tak UepatrUě a sproste gako sc očjrn fwčtským
zda; sam Kristnš pocjnl a Ussicchtil siaw twůg
nebot gakž fwatú adosssol doswědčugc žmarlt
febe xamélyo a přiqal způfobu služcbrtjka (Filip.
2, 7.), a mkoli ždůfobu wšúcného dčlna, ano
súm dofroědčugc, žc ncpťissel, aďd mU slaUžer
bylo, warž aby slaUžil (Mas 20, 28.). Wommsk
že w stawu sweln, chceš:li gen tak swatě a
dokonalc lnů;eš ;lw bhli, gako ktcrýkoli du:
choijk we fwém klassteťe aneb daUstewnsk Ua
swé pausstř, ano žc rnno!!em ookonalcǧiw Ujškěm
stawu swém můžeš žjti a mnobém giňčgi wč:
čnšbo blaboslawcnstwj dofjci, Uež welcj pám a
wzacne danj tohoto swčta, a Uasleoownč, že
byl ltš nad málem wčrny, Uad mnohčm Ust.ea.t
Uowen bUdeš, a wegdeš w raoosk Waua fwěho“
(Srow Mal 2o, 21..)

„ijeť, že milUgtcjm Boha wsseckywěct
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Uapomáhagj k dobrémU těm kteťjž dle Uložch
geho powolúni gfaU swatj“ (Řtm 8, 28.)

Gak gcdnobo každého powolal Bůb, tak
choď chcnkaždý, w sterémž powolan poe
woláU gcst w tom zůstáwey“ (l Kor 7,
17, 21.).

„Brostm wáš, abyste bognč chodili w do:
wolúnj, kterýmž powoláni gste, fe wssj pokoran
a tichostj, š trděliwostt fnássegjce fc wespolek
w aláscc, UsilUgjce zachowáwatř gednotu ducha
w !wažkU pokogeel (Efcs. 4, 1n3.).

,Wchážeptc těsnau branaU, Uebo ssirokčx
brúna, a prostranná cesta gcst, kteráž wede
k žahynUtj, a mnoho gcst tčch, kteťjž wchášegj
sirže Ui. Gak těfnú brána a aužká cesta gesk,
kterčxž wedc k žiwotll, a málo gcst tčch, ktcťtž
gi nalšzagjl“ (Mat. 7, 3, 14.)

Modlřtba.

K tobě, o Wane, genž gsi rozličné skawy
Ustanowiti a každěmU člowčkU dowolánj wykú:
šati ráčil, k tobč wolúm o milosk, raťiž Učiniti,
at w powolánj swém pewnč siogjm, Uowinnosti
š Ujm spogeně wěrně šachowáwúm, tobě plným
srdcem slaUžjm, a fpaerj swé i spaser bližnjho
swého wssemošnč docjliti hlcdlm. Za to prostm
skrze .skriska Wána Uassebo. Nmen

Na dUrssUjdrn pada také swatrt W Řjmť swatých mUť
Lčbrrata a Balea; w Alr:andrič swalých muťrdUstů Ammona, Zr
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nona ptolomea Jdrǧenisa a Theofrla woqaků; w Ǧeldubč sw
Julta muč; w Nrabčt swatoch mUťedUlků Ewǧenia a Makarřa
lněšj w ?lltttochtl swatého FiloǧoUta biskUpa: w Brřklt swatého
Jomtuika, biskupa a wožnawaťc, a m. ǧj swatoch.

21.

Žiwot fwatého Tomásse, aposstola.
Q fwatém Tomeissč máme, bohUžes, gen

kUsé a Ueúdlné žprčlwy, tak že nelže dokonalý

obraš žiwota a Ulrpenj geho whstawitt; co;
wssak o Uěm Ua základě djsma swatébo astarých
dodanj wjmc, to wěrnč tUto wystaweno bUdiž
Swatý Tomáš aUeb Tůma, co se po ťecku
Dčdymuš, “ počesku alc „bljženec“ whklčlda,do:
chazel rodem ž Ǧalilee, a žiwil sc rybařstwjm
Byl sicc chudý a UeučeUý, a wssak co mU
fchtišeťo Uťellofič a bobatstwj, to Uaďradčl dosta:
tečnč doďromyslnostj, pťjmostj a stqtečnaU horlie
wostj. Geg potkala ta milosk, žc se stal Učednj:
kcm Wáně, a žc iza aposstola od Uěho wywolcn
byl. Qd té doby, co sc adosstolem stal, er:
pUňil mistra swého, Uýbrž drowčlžel geg, kam
kolč ssel, a tak wraUcUč geg mčlowal, žeišnjm
Umťsti chtčl .skdyžKristnš Ježjš za Jordánem
messkage, zprawU dostal, žc Lašar, ďratr Marie
aMarty, w Bcthanč nrmoceU gcň. zůstal,tehdáž
gcsstě dwa dni Ua tom mjstě, ale po dwaU
dncch ťekl Učchjkům, že sc do žcmč JUdské
wrátj. Učcdnjci gebo dťťpomjnagjce si, že bo
židč ňjbagj a zabiti chtěgj, Zdržowali sxo, ťkance:
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„Mtstťe, Uynj tč hledali židé kamenowati, a šafe
tam gdcš ?ee TU powěděl gim Jcžjš, že Lazar
Umťel, a žc gde, abh geg wškťjsil. J Umlkli
Učednjci, a gak sc pooobá nc beže strachu, aby
gich w JUdskU Uěco šlého Uepotkalo. Nle To;s
mčlš srdnatěgssj ostatnjch ťekl: „Pogďme i mh,
abychom šemťeli š njm. Ze slow těch widěti,
gak horliwú bhla lúska gtž swatý Tomáš tcno
kráte božského misira fwého milowal, a gak we:
lice k Spasiteli fwémn dusst i srdcem pťilmxl,
gessto i Umřjti š Ujm botow byl.

.thž .skristUšJežjš o poslednj weěeťi ado:
ssrolům oznamowal, že w krútce ge opUstj, a
oni proto se rmautili, ťekl gim: „Nermutiž se
srocc wassee Wčťjte w Boha, i we mnc wěťte.
W domč otce mého gfaU mnošj pťlbytkowé.
.skdyby Uebxylo tak, byl bych powěděl wám;
Uebot gdU, abych wélm pťiprawil snjsto. Nle
kohž odegdu, .a pťiprawjm wúm mjsto, žafe
pkigdu a wežmu wáš k sobč samémU, abyste,
koež gsem gá, i wy byli N kam ga gdu wjte,
i ccstu wjtc “ Tl fwatý Tomáš kterýž by rúd
šthUpitelcm fwým ssel prawil qcmu: ,Wanc,
erjme, kam gocš, a kterak můžeme cestU wču
deti?e Na to dal mU Kristuš Ježjš dotěssitelnau
odpowěď, ťka: ,Gá gscm cesta, a prawda, i ži:
wot Žčldnp Uepťicház1 k Btci Uež skržc mnee
(JaU 14 1uu6..) TaU oddowědj zdoťogil fc
Tomáš a wytrwal wčrně U Krista Bána, až
kdhž geg Ua hoťe Bliwetské qali, a kdež ho
opustil š osiařnjmi adosstoly Ttm wssak láska
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geho Uenmdlela, ano on se pro smrk Spasitele
swčho w tak hlUboký zúrlmxtet pohťjžil, žc se
z nčho wclmi tčžfo probral. To fe zwlússtč po
z mrtwých wňánj Wáně okúžalo. Když totiž
.KrisiUš žmrtwých wstaw, pťi zawťených dweťjch
Učednžkůln ie Ukúzal, Ucbyl Tomčlš š nimi, když
pťissel Zežjš. dež pak sc pozdčgi wrútil, a
oUi mU whprawowali, že widčli Bána, Ucchtčl
tomu wtru dáti, ťka: „Leč užťjm w rukau geho
bodent hťebů, a wpustlm pkfi fwůg w lUjfio
hťcbů, a rUkU fwau wlož1m w ďok gcho, UeUjr
wčťjm.e

Bo osmi dnech byli Učcdnjei geho opčt
wnitť domu, a Tomúš š Uimi. J pťisselJežjš
žawťenými dweťmi a siál w drostťcd, a ťekl:
„Bokog wúm!“ Botom dj Tomássowi: „Wlož
drsi swůg sem, a wiž ruce mč, a wztúhni ruťU
swau, a wpusk w bok múg; a Uebudiž ncwěťjcj,
ale wčťjcj.e Tato milosk a doďrota Búnč, a
toto slitowúnj tolčkdogalo žarmauceného aposstola,
že eitem neyhlUbssj pokory a Ueywťelegssj radosii
proniknulý gediné slowa: „Bane můg a Bože
můq!“ wypowčdjtj mohl, slowa, w Uichž takmčť
cclá dusse geho obgcwila se, Uebok wyžnúwú, žc
Ježjš skutečnč Uúm Wáncm a Bohem gesi. N
Zežjš odpowčočl gemu: „Že gsi mne widčl To:
mússř, Uwčřii gsi, bláhoslawcřřj, ktčťjž Učkšoiděli
a uwčťtli. Q udúlosli této dt fwatý Nehoť
Weliký: „Zagisté Ucstalo se pauhaU UčlhodaU,
Uýbrž diwným ťjzenjm fprawedlnosti Božj, že
tentýž učednjf, kterýž pochybowal, dotknutjm fc
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tčla mistra jwčho xxúnnerčrh w Uciš žahogil.
Ncbot kpotwrzenj wjrh Uassj přispčla zagisté
erčra aposstola che, než wjra wčťjcjchapo:
sslolU, a stčrýž dotkllUt1lll se kwjťc pťiwcch
bhl, odiml uám wssr pochybowúnj a Utwrdil

wjnl Uassi Y fwat:) Nnǧustin pjssc: „Tomúš
gsa swatý, wěruý a sproawcdllwýs prolo toliť
gistoty požadowal, nikoli, že bh pochhbowal
Uýbrž aby každé podežřcnj uewčry odwrúlil
Boslačowalť Um žagisté knwěťenj Uzťjti toho,
klerěhož žual, alc Uám bylo potťcbno, aby se
take toho, klcréhož žnal dotekl, a lny ťjkaglce
suad, že ho očj žklamaly, abychom ťjci Uemohli,
že ho ruce podwcdly

Qd toho času Uepochybowal swatý Tomúš
lojcc ani na okamžik, Uýbrž, gak fc drzo ruwp
črcmc ža tU w1ru, žc Kristuš .Jržjš Umťcl a
šase swau mocj žmrtwých wstal i žiwot pol
ložil. Mimo to což swrchu o fwalém Tomússi
Uwcdeno bylo, dčgc fc gesstč ch gednau w pi
smech swatých žmjnka o Uěm Swalý Ewano
gelista Zan Uáslcdownč o tom napsal Botom
fe opčt zgcwil Zežjš Učednjkům U moťe Tibe:
ržadského. Zšcwtl pak sc tasto: Byli spolU
Simon, Bctr a Tomáš, genž siowe Bjjšetlee, a
Nathauacl, gcnž bhl zKčmi galllegské, a sh
nowé Zrbcdeowi a ginj dwa ž Učednjfů geho
Dj gim Šimon Betr: ,Gdu lowis rybe Řfall
gcmn: ,Wůgdemc i mh š teban ee J whfsli a
wsianpili na jodi, a tě Uoci Uiť ncpopaoli
Rdhž pak bhlo giž rúno, siúl Jcžjš Ua bťeďu,



Sw. ťomáš Np. 1007

ale Učednjci Ucpožnalt, že by to byl Zežjš.
Tedy ťeťl gim Zežjš: „Djtkh, múteuljž co
k gjdln?“ deowědčli gemu: ,.Ne“ Dj gim:
Wržtež sjk Ua psawalx stranU lodi a Ualežnete
J wrhli, a giž gi nemohli natúhnmxti pro
lnnožsiwt ryb Tedh ťekl Uěednjk ten, klerčť!ož
milowal Jcžjš Petrowi: „Bún gest to!“ Ši:
mon Betr, gakž Uslx,xssel,že Wán gest to, obeňřel
sc sUkUj, uebo byl nah, (t. g. bež swrchnjho
rallcha) a pustil fc do nloťe Qstatnj pak
Učcdnjci pťiplawisť sc na lodi, (Uebo Ucdaleko
byli od žemě, grn aš dwě ste lofet), túhnance
sjk š rybalni N qaťž wystanpili na žem, Užřeli
ťeřawé Uhlj položené a sybu swrchn polo:
ženml, a chjěb. Dj gjm Ježlš „Pťjnestešryb,
klerež gsie Ulowjli Uhnj“ WstaUpjl Simon
Mtr, a whtáhl sjť Ua žem, panU rhb weikých,
sio padeseite a tťě; ačkoli gich tak mnoho bplo
Uežlrhala se fsk Dj gim Jcžjš: „Bogďtc, obč
dUgte“ N žúdný ž tčch, kteťjž občdowali neo:
smčlil se ho zotčižcxtl: „Ty kdo gsi?“ wčdance,
že. Pún grsi to ,J přissel „Ježjš, a wšal chléb
a dúwal gim, též i rhbu (ZaU 21,1u4..)
Nesmělosk Učcdnjků a Umlkmltj gegich, když opět
Ušťeli Bcina, gsau žged.xxnčgsij důkaz o gegjch
hluboťé Uctiwosti kMistrU a kNúUU swélnu,
než ltcrúkoli ginú wčc

Kéžbychom pťjfladem gegjch se Uějce po:
zUali š gaťým citem pťed Púnem klečeli mame,
když w Ueyswčtěgssj swátosti olsáťnj gesi pťjto:
men, aneb ldyž k núm pťichúzj, aby Uždrawil
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dUssi nassi. „Bůh welký gcst Hospodin, a krúl
weliký Uade wsseckh bohy. Bogďte, klaněgme se,
a padeyme pťed njm i plaěme pťedHospodinem,
kterýž Učňnň náš“ (Žalm. 94, 3, 8.).

Když DUch swatý o letnicjch Ua aposstoly
bhl wstaupil, žwčstowal swatý Tomáš po Uěkterý
čaš swaté cwangelium w zemi Judskě; pak ale
opustiw wlask, wydal fe do dalekúch kragů, a
gak stará powčsk o tom gde, Wattům, Medům,
Berssanum, Hytkanúm, spafonosnau wer hlúfal,
ano až k Čjňanúm a Japanům prý fe dosial.
Gaké strasti apťjkoťj po čaš fwčho aposslolowúnj
Utrpčl, gatých protiwensiwj mU bylo w žemjch
ťcčených fnússeti, kolik tislc obywatelů po tčch
walných wlasiech .Kristu Zežjssi ztskal, to gedině
BohU wsscwědachmU šnčimo gcst. Nchpožebna:
Uěgssj byla geho práce w žemi anúw. Ncc
sčjslné žčižraky, kteréž sc Ua gebo orodowánj
dálp, žjsialh mu důwěru U wssech, gegichž oči
pro prawdu nebyly slcpy, gegich dUsse fwčtlu
Božjmu bpla pťjstupna. Zemi tUto Urossel takměť
kkjž Ua kťjž, a toljk lidj tu do lůna cjrkwe
Uwedl, žcgcsstěpo patnúcti stelb lct femotam sioph
blahonofněho působer geho naležlh se. Tolik
gisto, žc dráhnč kostelů w rošličných těch žemlch
whsiawčl, a abh simč wjrh tak starostliwě zafeté
také po geho smrti želgnalo sc a w owoce žrúlo,
dUchoijmi opatťil. Ze aposstolowčmj swatěho
Tomňsse wssem pohanům po chUti ncbylo, gest
snadUo pochopiti; a ti fe nedali ani fwataU
prawdaU ani patrnými žážraky od modlosiuxáp
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žeonfij odwrátiti; nebos mysl qegich byla žau
milowančr w swět, w fobčctwj a w tělefnosi.

Zwlásstč pak žanewťeli na swatébo blahou
wěsta brachmané, t. q. modloslužebné dlxchoul
wenstwo, obáwagjce se, aby strže Učbo Uepťissli
o wážnosk U lidU, a o !xůchody, gichžgim modlox
sllxžebnosk poskytowala. J poanšeli prý ďež
pťestánj krúle na něho, až prý geg sklxtečnč
hrdla odfaUdil, a ssjph odprawiti dal. Nle ginj
droti tomu swědčž„ twrdjce, žc drý brach:
mané famš swatého aposstola Usmrtili, a so
w městč Mtxliapar ťečeném, kteréž Uynj mčfio
swatého Tomásse slowc. Wyprawlxgt dak o tom
Uásledowně. Sd.xatý Tomúš mčl prý w obpčegi,
že kašdodenně pod wečer Ua gakýš pahoreť bllž
města, Ua kterčmž si kťjž Wúně we skúle wp:xx
tesal, chodjwal. Na pahorklx tom tráijal
mnoho času, rožglmage a modle fe. Tož žnaxe
menalt brachmané, a frotiwsse se gednoho časUe
plal:šili fe ža Ujm, když se na pahorek Ub1ral,
a tU geden z Uich proklal ho, an na koleUaU
kleěe se modlil, osstěpcm; drUžj pak bili ho kygi
a Uohama sslapali geg, poklxdž w Učm znúmktl
Žťwota dožorowali. Wjssc se, že když WortUǧau
lowé mčsta Mcťiapar fe žmocnili, Ua ťečeném
pahosťl: žťjcenú kaplička od kameUe stála. Chtlcc
gi kU cti fwatého Tomússe oprawitř, pťifsli prý
na bjlaU mramorowaU deskU,nanjž kťjž byl wy2
tesún, a okolo Uápiš fwěočjcj, še swatý a:)osstoť
Tomúš w těch kragiuách Učenj Krifiowo šwčfiou
ldaj, a mocj slowa fwébo krúlc Koromandelstěho,

Žawow Sw.xwch wa 42
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Bandiskěho a Malabarskěho, a mnohě núrody
w cjrkew swataU Uwedl a zúkona Krčstowa por
slussnh Učinil. Bončwadž deska prwě žmjnčnú
krwj skropena bhla, domuswali senWortUǧalowé,
že na té dcscc klečc swatý Tomáš muěednickau
korUUUobdržcl, protož kapli obnoqujce, desku
do oltúťe zadčlati dali. Swatý aposslol Tomúš
whobražUgc se kopj držc w ruce.

Rozgjmúnje
Nčkoli bhl fwatý To!náš, po tťi léta siúu

lým průwodcem Kriňa Búrm, a ačkoli wssecky
geho swaté ťeči slyssel, a wssecky žázraky geho
widěl, pťedcc gaksi fe ncdčxwčřowal, že by možno
bylo, abh UkťižowanúSpasttel ž mttwých wsial,
a snad bh w lé newčřc gesslě déle bhl setrwal,
ťdhby geg Spasitel srnilowaw fc nad njln, šnea
wěth Ucbhl wytrhl. Nuže, gdi člowěče, a fpo:l
lehey sc Ua wjru swau, aneb domýfsleg fe, že,
byw po nčkletý čúsck dokonase a po kťeskanskU
žiw, Ua wždh pťed klcsnmjm gist gsi a bežpečen.
Q mogi milj bralťj a sesirh w Krisiu WČUU,
takowým mysslénkúm fe ncoddčlwepte, chcete:li
dokonale žiwt býti a swatč Umťjti, wčdaUce, že
počútek wssj maudrosti a wsscho blahoslawensiwj
gest, znúti, gak slabř gste; a ncdomnjweytc se,
že dostatečni gstc, myslitt Uěco že scbc, gakožto
sami že febe, nýbrž žc doskatečUosk wassc z Boha
gest (Srow. u. Kor. Z, Z.). Uwažre slow
.skriskaBúna, genž dj: „Bežc tnne nemůžetc ni
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čeho Učinlti. Gako tatolcsk nemůže nčsii owoce
sama od scbc, nezůsianeli pťi kmenn, tak ant
wy nežustanete li Oči nmeel (Jan 15, 5 3..)
Řeknčte, mnoho li může péro negfanc wedeno
prsty cjfaťowými, ancb dlútko rUkaU UmělcowaU
zprawowáno negsauc? Co profnčge člowčkU, by
domU siawěl, a Bún nepomúhal gemu? Widjtc,
mogi milj, takowé hrdopýsskh, kteťjž toliko dane
fagj w sslU sU.xaU,a chlUbj fc bobatstwjm, t. g.
dobrými skUtkp swými, ach ty opausstj Bůh, abh
sobč žúňaweni gsauce, fc pťcswťdčili, žc UegsaU
nic, a bež Boha že ničebo Uemohau, a žc gc:a
diný to Bůb, kterýž působj w núš i chtčnj,
iwykonánj podlč dobré wůse swé. Bročež se
powždy měgte na pošorU, bogjcc fe, aby, což se
swatěmU aposstoln stalo, také wúš nexootkalo, a
modljce se, abh Bůh, kterýž wáš kdobrémU
powolal, dal wúm takě fetrwčmj. BUdaUce
pak powždh w búžni Bož1 obcowati, žagistě také
opatrně obcowati bUdete, a hťjchU wsscho fc
whstťjháte, a bUdaUce Oodpjrati fe Ue na tťtinU,
nýbrž na Boha genž sám diwy činj, Uwidjte
promčnu drawice Neywyšssjho, to gest Uwidjte,
že milostj Božj ode dnc ke dni dokonalegssjmi
sc stúwati bUdete. Kdež takowého ždokonalowánj
widčti nenj, tam toť:o gest pťjčina dťslissné daUe
fúnj w sebc a žaneddáwúnj modlitbh, giž núm
.skristnš Bňn a aposstolowé zťegmě pťikangj.
Možno žc fe wúm bUde wčc tčžkčl zdáti Ustau
wtčné modlenl, ale ti, kteťjž to zkusili, doswědu
čngj, že we wssech okoltčnoňech, praccch a sta:

43iř
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rosiech snadnčl wčc modliti sc; potťebnot gedinč
oko k nebesům powznésti a srdcc k Bobu poǧ
:„wednaUti, prúce we gméUU geho pťedsewžjti a
gemU gich obětowati. To Učinjce, daufeyte, žc
Bůh wúš bude šprawowati a kroky wasse ťja
diti, a že wsse b:xdese moci w tom, kterýž
sjlj wúš.

„Nechl Uehorlj frdcc twé k núsledowánj
hťjssnjkn, ale w ba;ni HospodiUowč bUď cclý
den, Uedo bUdcš mjti Uaděqi w Ucyposleončgssj
čaš, a očekawúUj twě Uebude žklamano (tn
pťjsl. 28, 17, 18.).

,Wýsse nikdy nedodausstěg, aby anowala
w twé mysli, aneb w twém slowU; Ueblč w Uj
počátek wžalo wsseliké šahymllje (Tob. 4, 14.).

,Kterýž (Bůh), lapú maudré w chytrosti
gegich, a radU žšhch rožprplUge. We oUc
wbčhnau oo tmy, a gako w Uoci tak makati
bUdaUo polcdnies(Job 5 13,14.).

,Wane Bože Uebeš i šemč, wžhledni na
Uassi dokorU, a Ukaž, ;e neoansstjš danagtcjch
w tebe, a pontžUščš tech, qežto w sebe danagj,
a swaU mocj se chlUbj“ (JUo. 6, 15.).

Modlitba.

Q Ueydobrotiwě,qssj a neylafkawěgssj Je:
žjssij To gsi Uúš owssem kU sxorawedluost! kťc:
skanské a k dokonalosti dowolati rúčis, ale my
gfmc slabj a křebcj lworowě, a fami ze sebe
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nlc dobkčbo Učimiti Uemůžeme, td ale o Spasi:
tclj, půfobjš w Uúš chtčUj i dokonúni, a wTobč
gesi wssecka dosiačitelnosi Uasse. NUže, sxnilUg
sc Uad Uámi, a dey sc Uám poznati, ty fwětlo
očj U„.ssich, a silo dUssj Uassřche dcy se Uám po:

žnati, Uknž se nám, a Utčssňteli Uáš a Učlň, at
tcbe, žiwote oUssjnasslch, milngem; Učiň, al tebe
žčldosti srdce Uassebo, Uagdeme; Učiň, al tebe,
w UeyblUbsss útrobě dUsse swě chowánle, ano al
ta!bejchowúme, genž blaho gsi žiwota a rožkossj
dussc. Bez lebe gsme mčnč Uež Uic, w tobě
ale wssecko můžemr, když posilňugcš Uáš. Tedy
smilug se, o Bane ZežU Kriste, smřlug se, pro
lwé swaté gméno smilUg se Uad Uámi. Nmen.

Dneš sr talé swťU swútrr: W TUšcii swj muťednsků Jana
a Festa; w Ltrtř swatého Tbemistoklesa, muťednska: w Nikomedtt
swatého Glprerta, kněxe, lterýš w protiwenstwt Dtorleciana neoprwé
rozmanttě trápen, a na posledh do ohně Uwrťen b:,pwsmUčedntctwl
dokonal. W Anttochtť swatého Ynastasia. biskupa, kterúž za panoo
wňnj Foko, cjsaře od Žtdů pťeUlrUtně Usmrcen bhl. W Trewirtď
swatého Sewerina„ btskUpa a wygnawače, a m. g. swatych.

22.

Žiwot swatého Flawimm, mUčedeka.
Swatú Flawian byl manžel swatě Dafrofy

a otec swatě Btbiány a swatč Demctrie, aneU
a mučednic. Bochážel žrodU wyjoce UrožeUého.
Bro wčxhlaš geho a žiwota dokonalšsk i lidU:
milaU sprawedlnoskmilowal geg celý ij, gak
kťcskané tak i pohané. Sčlm cjfať .skonstantin
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pťjgmtm Welký bhl na Uěbo štad mer laskaw,
a proto i ža wlúdaťc mčska lea geg Ustanou
wile Flawian wěda, že z wlňdaťstwj Bohn
wssewčdauclmU počct wydá, konal powinnosti
swého powolúnj co Ueyswědomřtčgi; a wssak pro
starosii čafnč, a pro prúce swčtské Uežapomněl
an na okamžik powinnostl drawého kťeskana;
ano geho Ucyhsawněgssj péče byla, aby se wjra
.skriskowa U wssech poddaných Ugala, a owocc
kťeskanskš dokonalosit Uesla. J modl w tom
ohledU na sebc potahnauri slowa apossrola ťkaU:
ctho: „Gú we wssem ljbiti se fnaž1m wssechněm,
Uehledagc, což mně Užitečného gest, ase což
Umohým, aby spaseni bplie (j. Kor. 10, 33.).

.skdhž Koltstantin nmťcl, a synowě gcho
.skonstantin a .skonstattš také Ua wěčnosk fe ode.
brali, nastaupil fhn .skonsiancirxš wlúdu cclé ťjsse
fúm a sňm. Konstanciuď, gsa mUž slabý a wún
ssniwý, dal sc aUlifnostj blUdaťů Nrianských swésti
a katoljky pronúsledowal š Ue menssj UkrUtnostj,
než pťedkowé gcho cjsaťowč dohansstj. Wida
Flawian kťiwdy, kterěž fe katoljkům dčgj, Ugal
sc gich. a Utwrzowal gich we wjťe, a prawč
Učenj o Božstwl Krista Ježjsse statnč a rňzně
zastčlwal a húgil. .skdyž fe .skonstanciowi doneslo,
gak horltwš Flawian wlúdať Učen.š ka:olickšho
a whžnawačů gebo sc Ugjmá, rožmrzcl sc Ua
nčho, a gednak sliby, a gednak pohrůžkami od
Učcnt .skristowa geg odwésii a w blUd arianský
zaplésti se fnažil. Když fc wssaf pťeswědčil, že
wssecka snaba gcho marnú gcst, odňal, gak bhl
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hrožtl, fwatému wssecky hodnosti, gichž po dlauhú
léta k dobrčmU wssebo města byl zasiúwal, a
Uehodnč geg zc slUžbh propUstil. Flawian, kte:l
rémUž pťútelsiwj Božj sslo Uad wsselikaU pťjšcň
swěta, Uic se proto Uermantil, nobrž welice se
tčssal, žc boch Učinčn byl, bh pro gmšno Búně
potUpU a pohančnj trpěl.

Bo smrti Konstanciowč wfedl na trůn Uen
božtjkůw bratranec cjsať Julian, pode gménem
deadlst žnúmý. Ten magc w úmysln wer
kťeskanskaU do koťen U:xyhUbiti, gal se kťcskany
tašně i šgcwněpronúsledowati, aniUsmrcowatk.
W těch strasiných dobúch wystaupil opčt fwatý
Flawian co wjry kťeskaUskéobhúgce a zastawae
tel Bowšďnšowal kčeskaUUk siálosti, ansstě:
wowal gich we wčženj a těssil gich, opatťowal
gc potrawaU a ginými potťebnostmi, a domlaUur
wal gim slowP rúznými, aďp radčgi wsse žlé,
an i UeybolestUěgssj smrk snásscli, geU aby fe
od wjry odlaUčiti Uedali.

MUžowé a auťadnjci od cjfaťc JuliaUa
k stjhčmj kťefsawů opráwUěUj, widaUce horliwosk
Flawianowu, mlčeli dlaUho, Uičebož droti Učmu
nepodnikagtce; když ale horliwosk geho čjm dúl
tjm che fe žmúhala udali wssc cjsaťi, ktcrýž sc
tan žpráwax: rozhorliw Nddronianowi dťikúžal,
genž nynj w Řjlnč wládaťcm byl, aby Fla.
wiana bcž mcjskánj na faUd postawll, a geg
buď kšadťch kťeskanstwa dťinUtil aneb bolcstnaU
smrtj žc žiwola sprowodil.

NpproUiaU chtč se zachowati, gakž mU pťtx
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kážúno bylo, oal Flawiana qsti a domlanal
mU mnohými slony, aďy fe .strista odťeks. Nle
Flawian odpowědčl erhrožcně, ťka: „Gú gsem
kťeskan, a žůsiaUU kťeskanem J pokládám si
to ža neywělssj čest, xnohU li Uegcnom žbožj a
statkp, Upbrž i žiwot fdůg pro gmeno Krista
Ježjsse položili TaU řečj rožhnčwaw fe ndleior
dať, odfaUdil Flawiuna, aby se mU žnamrnj
Urošenostt wssecka odňaja, a abh w siaw otrocký
Uwržen bpl: domnjwagc fe, že staw takowú box
lcstnčgssj mU bUdc ncž fama smrs. Gak mile
qud bhl wyncssen, tU sc i hned bjťicowé do
Flawiana dali strdali z Uěho U:sseckašnamenj
Urožcnosii a búwaldch dUstogenstwj a potupný
cehch Ua čclo mU wypálili gaký otroci a nch:t
hrUbssj šločjnci Uofjwali. Bolesti, gcž fwatý
staťeček pťi tom žakUsil, byly owsscm welikč,
ale Umohem wčtssj byla potUpa, kterčň ho ta:
kowúm Uaksúdánjm dotkala. Nle on Uesli gedno
idrxchč š myslj wefclmx, řka: „Botnpenj lo
UowažUgi ža Uepwčtssj čest, kterúž mne kdy
potkala.“ Nppronian bpl by rád giUé gesslě
strasti a ďtdy Ua wejebnědo starce Uwalil; alc
bázeň, že lid, chž Flawianowi pro fsičchctnosk
geho welice pťúl. baUťitt fe bUdc, žradila mn
:og Ab!.š alc aspoň HoUčkud šússk swaU och!ša:l
dil, odsaUdil geq wssech statků a do btdy do
Taurinských tcdlic wypowčdčl, pťikažrxge Uťl tom
žoldnéřúm ž Řjma gcg odwáděgjcjm aby š Ujm
gak chtěgj zlc nakladali a doby žiwota wssccky,
co možnú mU žtrpčowali. J tcnto nčllež fnássel
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swatý Flawian š mhslj wefelaU, radUge sc, žc
w ncdlaUžc dUňe geho U wččné oddočinUtj fc
odebéťc. Ncybolcstnčgi bylo mU, když fe š nčfl1l
božnau manžclkaU a š bohulibými dcerami laU::
čil, pťedpowldagc. žc nebndc š nimi laskawčgi
nalelčsldčxlwz N wssak ňatečná a gedinč po BohU
Orúbnancj mysl ncopustila gcg ani wtěto strastt:
dlně dobč; wčdčlk zagistč, žc nad námi oko
Božj bdj, a žc bcž wůlc Božj ani wlaš žhlawh
nassj ncfegdc. Wrotož rozlaUčiw se, poručil gich
do ochrand Božj a Ubjral sc prowňzcn furowaU
a ncmilosrdnaU rotau žoldnéťů do mjsta wy:
hnanstwj a bjdh. Gakě strastj a gakě bolcsti
tu wytrdčl, giž z tobo se dň saUditi, žc po ne:
dlaném Ulrdcnj žiwot fwůg dokonal. Gediné
modlitba dérwala mU w odUsstťnosti útčchy a
fjly, tak žc dťi wssj bjdě, pťi wssj potUpč a pťi
wssem protiwenstwi wcfclé mysli nikdy ncztratil.
Apťi modlitbč Ukončil takě žiwot; nebol modle
sc gcdcnkrčuc horliwě, Uaklonil se k zcmi a uo
w tom čistaU dUssi swaU whpUsill. Bočjtá sc
kmUěcdnjkům swatým, protožc pro praw:U wlrU
lak welkých strastj wytrpčl, že sc mnohým daxr
leko těžssj a bolcstnčgssj zdagj než Utrpcnj mun
čcdnjkú.

Nozgjmňnť

SwatčmU Flawianowi bylo welmi boleskno,
kdhž sc od swé manžclky a od dcer swých rozu
laUětti a gich takměť w rUkaU nehljtěgsslch proe
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tiwnjků wjrh kťeskanské Uechati mUsil. N wssak
on si proto Uežanal, nýbrž dodrobiw se sprax
wcdliwé wůli Božj a důwčřčlgc w dobrotU a
maUdrosk Wúně, sscl š myslj odhodlanaU do mjsta
strasti a bjdy. Nle fmýsslent a gednčmj Fla:
wianowo Ucbýwá, BohUžcl, wždycky fmússlch a
gcdnúnj nassc. GsaUk totiž Uezťjdka lidé, ktcťjž
wclmi Ucradi Umjragj, a magjce opUsiiti nmnexd
želkn ancb nedospělé děti prošťctclnoňi Božj,
niktcrakž se podrobiti Uechtj. SUďtc, mogi milt,
suďtc fami, Uegednagj:li sacj lidč žpoždile a
hčjssnč? Zdošdile, že žpanžcmjm fe proti smrtř
wůlt Bož1 Uepťcdčlagi, núbrž sianc se wssc take
gakxš Bůd byl UsšUdil; a bťtssnč ǧednašj, žc
drori Boťm redtagj, fobě ch maudrosti, che
dobroty, chc lčxsky pčidisxxgj, Uežli BobU
Stwoťiteli a Spasitcli Uassemu. Nebylo:li bp
lěde, kdyby se wůli Božj tiebaš i krwawým
srdcrm podrobili, swaU chok a swč djtky gcho
wssemobaucnosti a dobrotč porčenčeli, a Ua oka::
mžik, kdež pťcd faUdcm sprawedliwého Boha
stčlti bUdaU, přidrawowali? Wždyť Bůh žnú
okoonsti, wkterýchž gfau, a pťcdceuli gich štoho
fwčta powolúwú, piewcšme žagistč takč pčči a
starosk o požůstalaU wdown a sirotky, proč sc
tcdy pro to tolřk rmantiti? Ncmůže:lř Bůb
o manželkn a o dčtigegich nmodem lépe sc po:
starati, ncž onisauli Učiuiti mohaU? Či gc rUka
Božt škrácena, žc by chc o Učlš fc starati Ue:
,mohla? či pťestal Bůh otcem Uassjm býti? či
gcst starúnj fe lidské whdatnčgssj, Ucž péčc a
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ochrana Božj? Múže fc nam nčco proti wůli
gcho siáti? MUže núm gcn gedinp wlaš proti
wůli Božj š hlawy fegjtie chrmjuli Bůh
mladé ťrkawcc a lidi, krwj Syna geho wykaU:
peUě, by opUsiil? Ncňalj li lilic na poli, a čloc
wčka, ktcréhož dle obražU fwébo Učintl, by ne:
pťioděl? Q šdoždilj lidé, kteťjž chc fobě Ucž
BohU duwčťugj, chc na sebc sc wzpoléhagj,
Uež na Wč:naBoba, che na trupcl zcmě, ncž Ua
milosk Božj.

Wrotož ra!jm wám, abyňc, kdyďy wúšWán
Bůh Ua wěčnosi wolal, Uestarali fe aUzkosiliwč
o wdowu a o sirotky, Uýbrž dosiarehte fe osebr
a ňarosk o giné žaUechtcBobn. ij, wjm,
pťedražj bratťi a festrh w KristU Bám:, žc Ue:
býwá wždycky osnd wdow a iirotků lahodný,
ano žc ;hUsta dolitowánt boden býwá. Nlc
profjm, ch lakě Ucžaoomjneyte, žc obcowánt
gegich také nebýwň dowždy bcžanoUné, žc mUohě,
ač křeskanťy se gmcmxgj cmostj kťessanů Ueplzc
Učgj, a žebychom marUč femosam sc ohlědali po
důwčťc w Boha gaťa šklamarta Ucbýwa; alc
w ktere rodiUč daUUgj cmosti kťeskanské tam
Uikdo Uesskasten býti Uchžc Ucbol tam ctj
wdowa wc wssem wssUdp fwataU wůli Božj, a
sirotci ljbagj metlU ktcrúž ge tcpc, lam erblce
wuge an owdowčla matka, ani osirelč djtkh,
wčdaUce žc ačkoli fc ten člowěk Uáš ktcrýž gest
zcwnitť, rUssj, wssak teU, kterýž gest wnitť ob
Uongc se dcn ode dncee(ll .skor 4 16)
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,Toto prawj Hospodin: Zloťečend člowčk,
kterýž daná w člowěka, a ktcrýž klade tčlo ža
rúmč swe, a od Hospodina odstUpUge srdce geho“
(Gcrz 17, 5.).

„Dananliwě stůqte, a uzřjte pomoc Hoa
fpodjnowU nad sebaue (jl. Naralip. 20, 17.).

„Bodatťtc synowé na nčlrody lidskč,awťžte,
žc žádnd nenj šahanbcn kterýž daufal w Búna
Nebo kdo fetrwal w pťikúžanjch geho, a opu
sslčn gest? aneb kdož wšdwal gcg, a on pohrdl
gjm?,é(Sir 2,11 12.)

„Ny, nenjť Ukrácena ruka Hofpodinowae
abo fpasiti nemohla, aniž gesi obtjžcno Uchogeho,
abp Ueslysselock(Js. 59, 1.).

,Nepečugte ťjkagjcc: Co budcme gjskj, aned
co budeme pjti, aneb čjm se bUďexne odjwati?
nebo toho wsseť!o pohané hledagj Wsk žagisié
Qtec wáš že toho wsseho potťebUgete“ (Mat.
8 32, 42..)

Modlitba.

Q Božc můg a Otčc můg! Gú gfem smrn
tclně stwoťenj, a dnowé mogi gsau w rUcc twč.
Z prosim, račiž Učimi, až pťigde hodina žitj
mého posicdnj aby žúdné starosti žemsté dUssř
maU Ueskličowalp nýbrž abych po tobč genž ǧsi
Qtec núš wsscch srdečnč laužjl a dědjctwj wčč
nébo aUčasten se sial. Bndiž pak, až odbřgr
má hodinka, bUdiž wssem, ktečjž ža žiwota mčho
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mili mi bhli, Bohcm, Sx:asitelem a thcm, a
Ucdey, abh w malomyslUofť klesli, a od tcbe od
Nána Boba swébo pro starosti swětské fe od:
laUčili, a lak ncbodni ňali šasljbenj .skrisiowúch.
Za to prosjm wc gménu Ježjsse Krista Wúna
Uasscho. Amen.

Na dncš přtpadá takč fwátek: W Nikomrdii swatého Zea
nonas woqčxka,kterkmUi proto, še sr Bioklccianowi, ldyš modlc Cercřč
obťtowal. wa.xsmjwal, neǧ,ynrwé čclisk roxbčli„ pak zUbo woraztlt a toe
Urťnř qrg stuli. W ijč Ua crstč Bawilánskč natozenj swatých
třidrjti mUčednskň„ ktrťjš wssčckniw plotiwrnstwt Dčoklrcianowě Umuo
ťrni bhlt. W mčstč Qstia Tideriana sw. mUčednlků Demrtria, Hoo
Uorata a Flora; w erlandňč swatého Jšchiriomae mUťrdnska:
w Eǧhptč swatébo Ebrrmona, Nilonolitanskěho bčskuoa a mnč.,
a m. g. swatých.

Wz

Žiwot žfwatěWčktorie, pamm a mU:
ťednice.

Swatú Wiktoric Uarodila scw Tidoližrox
djčů Urošcnosit a žámožnosij na slowo wžatých.
Bwla we wjťe kťeskansié wychowúna, a wynikala
gak sličUostj lwúťc, lak nsslechtilostj mrawů a
cnostmšm, bobUmil!;m obcowánjm. .stdyž dospčla
w daUnU, žafnaubili gi rodičowé gisiémU Urožeu
Uěmu mlúdenci, gchž bylo gmčrto EUǧcn, ktca
rúž gesstč sice pohan, alc gak sc ždúlo, dobrého
srdcc a Ueanbomrých mrawů byl. Wiktoria Uc:r
Ualěžala w tom zajnaubenj njc žlého, nebok se
domnjwalae že bndachho chotč bťhem časůkpo:
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žUúUj prawdh pťiwcde, a tak dUssi geho WúUU
BohU zjská uu Wiktorje měla wčrnan pťjtclkhni,
gjž Nnatolie dčli, anUU dUssewnjmi a tělesnjmi
darh bohatč od pána Boba nadanaxx. Q rUkU
ťečcně žAUatolie Uchážel sc gistú sslcchetnú mlú:
denec ijský, gménem Nnreliuš; alc Nnatolie,
žawčlžawssi fe .skristU Bčlml slibcm Ustawičnš
čistoty, žhola geg odbyla. NUreliowa milosk
k sličnč a bohabognč Nnatolii ňčlwala se čjm
dále xjm wťelegssj; abysi gi Uaklonis, činil wsse,
fcť Učlrnžiwá mysl hognými drostťedky wlčldnaUrt
býti lnůže. Wida wssaf, že marUč sc Uamcibá,
obrútil sc konečnč UexWiktorii, snažnč gi profe,
abp pťjtclkpni fwaU k sňatkU manželsičmU pťe:
mlUwila. Wiktorie donmjwagjc sc, že tjm gen
powilmosii pťátelstwi d lásky šadost Učinj na:
wsst1wila pťjtelkplti a rošličnršmi důwody ktomU
gi mčla, aby š NUreliem w siaw manželskú wstaUc
pila Nnatolie poslanchala Wiktorii trpěliwě,
ani slowcm ťeč gegj Uedřetrhngjc, až domlnwila;
pak ale gala se gegj důwody wywraceti, amlU:
wila o ceně, důstognosti a ďoholiboňi stawU
panensiébo š takowaU wýmlanostj a rážnostj, že
Wiktoria gako zaražena byla, co činiti aneb mlU:
witi erčdauc N kdyžkoUečněNnatolic také wyu
prawowala, že šasljbiwssi fe pancnskaU čistotaU
U widčnj angela Užkcla, kterýž odčnw žlatohlaw
a drahaU korUnU Ua hlawě panictwj wychwau
lowal, ťka: žc gest krčllowský ssarlach, kterýžtěch,
giž w Uěg fe odčli, Uad ostatnj lid epowyssuge,
že gest drahý kúmen a poklad krále králůw Ue:
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pťebcrUý, tU pťemožena swatým citem podobnč
sc UstawičUaU čisiotaU Wáml BohU žasijbila a
tomn Ua důkaž, bned gakž domn pťissla klcnoty
swě chudým roždala, žeUichU pak swěmU dala od
sebc ťjci, že UčiUěna gcst ckxotj Krista Jcžjssc a
žc Uúsledownč ža člowčka fmrtelného Uikdp ch
sc wdáli ncmůžc a ne!uddčir Enǧen nad těmi
slowh Uúramlxč ic žarmaxltil, a protož i wssee
možUč činil, aby dťcmilaU newěstxx Ua giUš my:
sslčUkppřiwedl. Nlc Wiťtorjc nedbala che ťečj
ǧcho, a šůstala, pťcmobssi swčt a marnosti ,qeho
skibu fwěmU wčrUa. J rožbněwal sc Zklammtý
Eušen, a abp po žléln žádostj swúch dosákmul,
Uemoťmpo dobrěm žalowal Ua Wiktorii, žc mu
wjrn šrnssila, že gměnj swč mrba, a že k wjťe
kťeskansic xe pťižnúwa Axlťadowč powolawssc
swasan pomu:, wyptawali sc gj Ua wssccky ty
wčci, a Uxhdsawssc fc, UsaUdili, abp dropadla
w moc EuǧeUiowU, on aby š ni do ljbostimohl
Uakládati, ano, Ucbyla:li Bw mn do wůli, ano
i Ufmrtiti gi prúwo mčl. En(xeudal sslcchetnauana
UU Ua fwůg statek žawčstř, a tam do dwč léta
gi pťjfně fiřežc wsscmožnúmi Urostťedkw gt UUtil,
aby úmysl swůǧ žměUila. Nle ona žawťela wj:
tčšUč Ussi k lichometnúm řečem geho a Ueslysscla
ani gcho Qrofbp ani Uáťky. Bůh, w Učbož
danfala, dodáwal gj žmUžilosti isjly. Wťeswěd:
ěiw fc koUcčx:č EUǧeU, že lahodxxúmi ťcčmi ssle:
chctnan pannU Ucpťcdělú, pťikročil k proňťcdkům
pťjsnčgsijm, moťil gi hladcm, držel wclmi tUže,
a rožličnč tdral: alc Wiktoriiml statečuoskneobx
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lomilo ani wčšenj, ani hlad, ani bolcstné túrčmj,
an wolila radčgi wssc trpčti, wsscw oběkdáti, ncž
hťjchcm se posikwrnitj. uu Q kčž bychom mi rakě
podobnč smússleli, kéžbychom Uežapomjnali nikdy
slow Bčmč aU dj: Co gest platno člowčkU, bpť
wsscckm swčt zjskal, a Ua fwé dusst sskodU trpěl?
Nncbo gakaU dčlčlowčk wúměnu ža dUssi swaU ?ck
(Mr. 16, 28).

Geltkož se swatčx lrpitclka zlúsky ku KristU
BčxnU siawU manželskčbo a radostj malcřskúch
odťckla, Uadal gi Bůh mocj diwoswornau aUči:7
nil gi matkaU mnoha dcer, gcž duchownč chotj
swéml: Ucbcskému žcnichU .skrisin Zežjssi dorodila.
Bylot sotiž mnoha dospělcgssjm dčwčalům poe
wolcno šc swatau pannau obcowasi bežpochhby
w tom úmpslu, že gi snad dřcdce k sňatkU
š EUǧeUem dťemluwj. Nle Wiktoriino fwatč
obcowúnj a wúmfuwnosk Oůsobila na ty panUh
tolik, šc ncgcn wjru kkcssanskaUpťigaly, alc také
flibem Ustawičně ťistotp ž lčxskykxl KristU Bánu
se žawážaly. Wěc ta nemobla modlosiužcbnjků
tagna žůstati. J podndilisc kbněwn wclikěmu,
a ncchljce, aby Wiktoric dúle gesslč lid k wjřc
kťeskanské, gak se ťjkalo, swčlděla, Usmrtili gj dne
23. prosincc r. 253. mečem. Swatá Nnatolic
Umťcla smrtj mučchickau dnc 9. čerwna.

Rožgjmánj.
Mnozj ž čtmúťů, žwlásstě ti, kteřjž swětU

gcsstč neumťcli, bUdaU na Wiktorji a na přjtelo
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kpni gegj Nrmtolii repsati, řjkagjcr, že ž,pošdile
gednald, že odťeanwssc sc sta!rU man;elskébo,
slibem Ustawičuc člstoly xc Zcxxra;aih Než taži
fe, gcsi to Učco zlého, nčco bťjssUého ta čistota?
děla sc tim UčkomU kťiwoa? čt Uemá člowčk
swoďodné wčxle,aaucsmj sebe celčbo tedh i dUssi
swaU i tělo swš občtox.r.xti ronm, od ksrréhož
grdnoidrUbé darem Uřigač? či to wčc Ucmožmie
Usiawičnč čtstotU žachowáwatte? To by mUsil
bhti člowčk drrssj nrž fůn a mcžck kseťjš rožép
UmU ncmagj, mUjlibxo býlt slu;ebnj. swě teleonsti
a wssrch dwých !)owadských chtjčů a nikolt gich

wťádačem a pčmem ux Wrotož nedbehlc laskawj
čtemiťi, na saUd lidský, kmwagjť obyčegltč ginj než
sandowe Božj: lidé saUdjwagj obyěegnč gen na
oko, wčdi gcn to, což šewnilť gest, Hospodin alc
blcdj k srdci (1 srál 16 7)

Wěru na tom malo žaležj, ;dalt se Uasse
gednánj ljdem ljbj, ljbl:!i sc ch Bolm Řečj
lidských a faUdu gcgich newssjmeytc si ch Uež
szčenj komárů aUeb kťebotánj žab; at si bzn:
čegj a kťeblǧtagje qak chtěqj, protonebe bťh swůg
mlššmčšnjl Zc wedťi milegssj gest kalisstč než
růže, že si che wúžj legua Uež Oerel, droto nea
Ubnde ani pcrlúm cenh an růžjm krúsye Na
so ledh Uepťigdc, co se o tobě saUdj, ale kdo
faUdj: To gsi a takowú šůstaneš, co a gakú gsi
pťed Bohem. L1bjš:li se gelnu, co tobč do poc
směllm swětaš budancnoss Ukeiže, kdo lčpc si do:
radil, ty:li pťinefa w oběs Bosm febc celébo,



1026 Wrosinec.

čili posmčwáčkowě, kteťlž sebe eelé swým chtjěům
w občl dali

„Q pannúch Uemam pťikúžant Wčmť ale
dúwám radU, gako milofrdeUstwj dofslý U Wánae
abych byl wčrný Mám tedy ža to, žc gest
člowčkUtak býtt“ (1 Kor 7 25 26.).

„Qkuste a wiztc, gak libý gest Hospodin;
blaboslawený člowčk kterýž danú w Učho“ (Ž
33, 9)

„Mnč to ža UcymcUssj gcst, abwch od wáš
saUžeU byl, aneď od lidského faUdU uu Ueb kdo
mne saUdj, Wán gcst“ (l. Kor. 4, 3, 4.).

,Gakož gfme žkUsseUiod Boha, tak mon
wjme, nc gako lidcm se ljbjce, ale Bohu, kterýž
žkUssUgc srdcj Uassich“ sl. Thesš. 2, 4.).

Modlitba

Q neymilosiiwčgssj a Ueydobrotiwěgssj Jeu
žjssi ktcrýž gsi sebc celěho za Uúš občtowatta
OťedrabaU krwl swaU až do poslednj krůpěge
dro Uassc fpafenj wycediti ráčil; my bdej hťj:
sschi k tobč wolčlme, abyš nassl mysl a Uasse
srdce tak ťjditi ráťil, abychom laké my sebe celesi
Uičehož erygjmagjce, tobč Spasiteli Uáš občtou
wali, a abh oběk Uasse tobč lnilá, Uúm pak pro
čaš i pro wěčnosk pčigemnú bhla. Za to pro:
sime we gméml twém, quž gsi žiw a kralUgeš
Ua wčky wěků. Nmen.



Sw. SeerlUS. 1027

Téhož dne :

Žiwot swatého Serwllla, žebrúka.

Za čan papeže swatěho Řehoťe Wclkčho
byl w Řjmě gistý žebrak gménem SeerlUš
žiw, o kterémž tentýž dadež co očitý fwčdek
w gednom kázanj nasiedowně wyprawowal

Bljž sryté chodby do kosiela swatébo Klie
menta wedaUct bdl žiw gistý mUx, gemnž Ser:
wUlUš ťjkali Mnošj š waš šnali geg, gakož
také gá gcq šnal Qn byl na čafné statky chUdý,
ale na žáslUby bohatý; geho dlaUhémU Utrpenj
tělesnšmU Učinila dosiéž konec smrt. OU byl
od naroženj až do hrobu dnaU lámán, tak že
w skawU Uebyl ant státi, anř w dosteli sc pofaur
diti; ba ani rUkU k ústům dáti, ancb ž gedné
stranh Ua drUbaU se obrátiti nemohl. Geho
matka a gebo bratr mnsili gcg gako Učgaké Ue:
mlUwňátko obstaráwati. Gim odewšdúwal wsseckU
almUžnU, giž od dobrotiwpch lidj dostal. Co
Uad eryhnUtelnaU potťebU wybylo ká;al, aby

ginúm chUdúm roždali Ncuměl sice čjsti, ale
pťedce si pjsmo swatc kaupil, a kdykoli sc pťllca
žitosk Udala, prosiwal núbošnúch lidj, aby mU
ž Učho Učco ěetli. Takowým žpůsobcm Uabyl
dokonalč žnámosti pjsem swatých. Za bolestné
trúdeni nepťestáwal Boha we der noci chwa:
joždčwh oslawowati. Když se čaš bljžil, že geho
welkci a Uepťemoženú trpěliwosk odmčnu wšjti
měla, složila fe nemoc š aUdů žewnitťntch na
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chudým gaťo Krřstu dúwagice, chudj š trpěliwoskj
gako Kristuš fwě kťjže snásscgjce.

„Wchúzegte tčsnaU branau: nebo ssiroká
brána a prosiranná cesta gest, kterúž wcde kža:l
hymxtj a mnoho gest těch, kteťjž wchážegj skrže
Ui Gak tšsna brana, a aUžkú ccsta gcst, ktcraž
wede k žiwotU a múlo gest těch, kleťj; gi nale7l
zagje (Mr.r, 7, 13. 14.).

,Wsseliký stroln, kterýž nemse owoce do:
brého, wpsat bUde, a na oheň Uwršcn bUdeee
(tamtéž 19.).

,Wy bratťj erblewugtc dobťe čjnjcc“ (ll.
Theš. 3, 13.).

„Bratťj che fc snažtc, abyste skrzc dobré
skUtky gisté Učinňli fwé powolúnj a wywolenj,
ncbo to činjcc nešhťessjtc njkoye (11. Wet. 1, 10.).

Modlitba
Q Bože, Bane a Qtče núš kterýž gsi

swatčho Serwula po cesič chudoby a Utrpenj do
sjdla wěčné blažerstt Uwésti rúčil: propůgč mi
lostiwě takč nam, prosjmc w utrpenj nassem
potťcbllě tichostř a trpčliwosti a tak náš wodiž

a fprang, abychom korUny wěčně stali se aU:

častnými Oswčt ataky oči nasse, aby snad ncc
Uanly do smrtt,a snaad Ueťekl nepťjtel núš žežwltězil Uad númi; adey Uám rožum a skaU:7
mati budeme zakon thg, a ostťjhati ho ďUdemc
cclým srdcem swým Za to wssc prosime skrze
Kttsta Jcžjssc, BáUa nasseho Nmen
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Na dnessnj drn přjoadá taťé swáter: W Ntkomedlt naa
:ozenj swatoch dwadrjtt mučednsků, kteřtž w protlmenslwt Dloklce
cianowe mUkednictwlm lorunowánt bolt. Též tam utrpenl sroatých
Ml donia a Mardonia. znjchj gedeu taťé w tom protlwenstwl
ohn m soále:nu drUhý pať do gúmo uwršen gest. W Kandtl swatých
muťedUstů TheodUla, SatUrnlna, Ewpom, Ǧelasla, Ewntciana, Zoo
tjka. Kleomena, Aǧ.xtopa, Basilida a Ewarista, l:eřlš w proliweustwl
Berla rjsaře neppswé Uťru:nť trápenl a pak skatl bptl, a m. g.
swatých.

24.

Žiwot swatěbo Ndama a Ewh.
thž byl o.est Bůh Hospodin Uebe a žemi

stwoťil, ťekl: „Učiňme! člowčkakobražU a podoa
benstwj swémU, a al panUge Uad rybamt moťskými
a Uad ptactwem Ucbeskhm,i nad žwjťaty, i Uade
wssj žemj, i Uad wsselikým plašem, kterýž se hýbe
na žešmi..eaBůh stwoťc:fwět, ťckl anze: ,BUdiž,
a wsse, gakž chtěl, stalo sc. Když ale ťlowěka
stwořiti chtěl, tU ssel trogǧediný Bůh gako sám
š sebaU w radu, gakýby mčl člowčk am korUUa
stwoťenj búti. T Utwcxťil tělo člowčka ž hljUy
žemě, ale tčlo to bylo Uežiwé a tUhé. J wdechl
Bůhw nč dUsslnesmrtelnaU, maglcl rošumafwo:
bodUaU wůli, tak žc člowěk Stwoťitele swého a
Bána fwého požnúwati, ctjti, milowati a geho do:
slaUchati lnohl. Slowem člowčť bpl stwoťcn
kobražU Božij. Stwoťiw Búh prwnjho člowě:
ka, Nldama kečcného, postawil geg do ráge, grUž byl
žabrada plna nebeské. rozkosse a Ueykráfněgssjho
kwjlt a Ueplahodnčgssjho owoce, a prameU o:
wlažowal gi w čtwcrU řek sc rozchčlzegjcj. Dwč
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z nčch Geťǧron a Wisou žanikly, dwč ale, Eufrat
a Ttǧriš, až posnd znélmy gsaU. N tu kráfnau
zahradn mčl Ydam wšdělúwati a opatrowati.
Také pťiwcrel Bůh wsseckh žiwočichy želnské
kNdamowi, abh qe pogmenowal, xnčltě qim
krčtlem a dúnesn búsi, a oni qeǧ lnčli poslau:
chatť. Nlc Ndaln byl až posUd gcdinr; člowěk
na šemi, a ncměl nikobo, š kýmž by rožprňwěl,.
a š sýmž bU swč radostl a swé sstěsij sdjlel.

J řekl Bůd: „Nenj dodré člowčkU, býti
famotnému, Učtňmež mU ponwc podobnaU ǧemmeel

Busiil tedy Hospooin fen na Ndama, a
když Usnul, wyňal geono š že.řbergcho u wžděčal
ž žčbra prwnj ženn, EwU, a rožUmnaU dUssi gj
dal, a pťtwedl ši k Ndamowi. Když Ndam fe
probUdiw žen:x Ušťel, šwolaln podiwcnj: ,Tato
gest kost Uynj ž kostj .ných, a tťlo z tčla nlého.
Brotož opnftj člowěk otcc swého ř matkU, a
pťjdržeti se bude manžrlky swé, a bUdaU dwč
w chnom tťlc.“ Nynj obrúlil fe Bůbk oběma
drwnjm lidem a ťekl gim: ,Nostež a množte
fe, a Uaplňte žemj. Tčmč slon!y Uske„xnowilHox
fpodiu simtek xnanžrlský a Učiuil Ndama a EwU
ptwnjmi maUžeťh a prwujlni rodiči ccsého po:
kolenj lidského.

Ndan! a CU:: byli w ráǧi erýmsuwně
ssk:.stUi. chquce Ux newiUnosti š Bohcm, Ot::
ccnl fwým, nežUali žúdné bolesti, a žádné ňrasti,
ani sc wčxssně nezpmxželw w frdcjch gegich proti
rožUmU. Boba, Stwoťitcle a Wčm.t fwébo nxiu
lowati, askextshwssemoci geho rt:žgjmati působilo
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gim erúmstlwnaU radosku Teď ale pťissli také
dtlowé škaxlssenj, a oni mčli skutkem doťážati, že
BohU thi wěrni, a blaženoňi, kteréž gim Bůb
ž milosti dal, hodni gsaU. Ndam byl králem
žemě; a wssak žapomjnati Ueměl, že také gest
služcbnjkem Božjm, žc gedině od Boha žčlwřsj,
a žr mu powiUUé úcty neodepjrá. To wsse
měli pruxnj rodičowé dobrowosným skUtkem Ukčcer
žati a Utwrrřiti.

Ustřcdu rúge siásy dwa stromy, od ostatujbo
stromowj šnamenitč rošdjlně. Geden ž Uich byl
strom šiwota, a druh!š strom wčděnj dobrého a
žlěho; a ten byl Určelt, aďy fe wěrnosk Nda:
mrwa i ženy gedo kBohU žkusilad Gednobo
dUc totiž ťckl Bčxh: ,Ze wssclikého dťewa rag:
skěho gez, šc dťewa dak wědčnj dobrébo i žlého
ak Uegjš; nebo w kterýkoli den š Učho bhš
gedl, fmrtj Umťeš.“ Wťikáqatxj toto bylo snad:
Utčké a fprawedliwč. Nle nastogte hrožnébo
Ucssrčstj! Ndam a Ewa šadomněli lásky Stwo:
ťitele froého, a pťesiamdili dťiká;mxj geho, Uedba:
gjce brožby: ,Smrtj Ulnťeš.“

ana sotiž Ucmobauc odolatižúdoskiswě, aby
Ua siro!n teU ž bljžka se podjwala, Oťibljžila fe
kněmu. Tobo okaulžch doužil ďúbelk prowcdenj
škňžonofllěho úmOslU swčho, Uebokžúwidě prwnjm
lideln ragského sstčxstj, chtěl gc i še wssemi po:
tomky qegich do wěčné žábuďy Uwrci. J wzaw
Ua fe dodobU a žpůfob hada, ťckl š naljčenan
ljtostj Ewč: „Wroč pťlkňžal wám Bůh, abysie
Ueqedli ž kažoého stromu ragského?ck Gcmnž

9 44Ziwothx Sw.xtkrdz 7
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odpowědčla Ewa: ,Z owoce stromů, kteréž gsaU
w rúgi, gjmc; z owoce pak stromu, kterýž gest
U prostťed ráge, přikúžal núm Bčib, abhchom
ncgeoli, ani sc bo Uedotýkali, abhchom fnad Ue:
šemťeli.e Ewa pustila se do pokUssenj, ďúbel
měl gjž od pola whť:túno, a giž Uebylo mu
těžko UbohaU w osjdla srdá lapiti. Z whgel
šťegměgi š aUmyslem swúm, kka: „Nrkoli Uc:
zemťete; Uebot wj Bůb, že w ťterýkoli ch
ž Učbo gjsti budere, otewraU se wám oči wasie,
a bUdete gako Bůh, U.xědaUcc dobré i šlé.ee
Widěla tedh Ewa, žc by owoce toho silomU
bylo dobré k gjdlU a očjm pčkné a Ua pohlee
dčnj rozkossné; a tU hUUla se gegj mamosk, a
wžbUdila sc ctjžúdosk, a ta žapudřla ze srdce ge:
gjho búžeň Božj. J wštúhla rUkU, a wšala
owoce a gedla, a dala mUži, kterýž tu stál a
z lidosti.k Uj také Zapowčzenčho owoce gcxdl.

J žpúchún pruxnj hřjch, ďúbel se anmčssUč
radowal, angelé se rmaUtili! uu Ndam a Ewa
dopUstili se hrozného a w Uáslcdcjch sirassliwého
hťjchU. O gak sUadUo se ho Uwarowatj mobli;
ale tak stúwú se, kdož se w ncbezpečeUsttdj wh:
dčlwá, šachášt w Uěm. Kdybh nedhli Ndam a
Ewa ku siromu pťissli, kdhby Uebhlt žeidostiwč
Ua geho owoce se djwali, Uebyli by niťdh klesii.
Nle hrdosč a lehkomyfluosk, domUěUj a púcha
Uwrdly ge w nebezpečj; oni žapomemxli Boha
a pťňkážanj geho; Uxěťjli lichomemému hlan
fwůdnjkowu che, než slowu Stwoťitele a Otce
swého a uo klesli, a pčld gegtch bhl by zagisič
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Učiněn býwal gako pňd pyssných aUgejů, kdybh
se Bůh nad nimi Uebyl slitowal.

Sotwa Ndam a manželka gcbo zaxaowče
žeUého owoce okUsily, otcwťelh se gim skutečně
oči, ale gen aby wlastnj hanbn widěli. Nž
pofUd byli oba Uažj, gak gc Bůh siwoťil.
GsaUce ozdobeni raUchcm erinnosti a sami
w fobť erinnj a dobťj gako djtky, Uerdčli fe
pro Uabotu swaU. anj ale, co o ertlmosk a
o fprostnosk olaUpeni byli, otewťclo fe gim oči,
a widčli, že nazj gsau, a styděli fe weltce, a
anúžali si listj fjkowšho a nadčlali fobě žástčr
Ueb wěnij. Nuzkosk a strach opanowaly gc, a
šlč fwčdomj gich mUčilo UeUstúle a giž ani Ue:
wčdaUee, co činiti, Ukryli se pťed twúťj wfxse:
wčdallcjho a wssewidaUclho Boha U prosiťed
stromowj rčlgskébo.

Núhle Uslysseli hlaš Hospodina Boba dro:
chúžegjcjho fe w rčlgi pťi wčtérkU po doledni:
,Pldame,kde gsi?e žawžnčlo wUsstchgeho. Ndam
odpowjdal chwěgc fe a rťesa fe: ,Hlaš twůg
slysscl gsem w rúgi, a bčll qfem fe, protože
gfem Uabý, i skryl šfcm se.e Gchš ťeťl Bůh:
„J kdož tobě oznámil, že nahú gsi, gcdinč že
gsi z owoce stromu gedl, ž kteréhož gsemjtobč
přikažal, abhš negedl?“ Ndam odpowčděl: „Zena,
kteraU gsi mi dal towarysskU, dala mi z owoce
stromu toho gjsii, a gčl gcdl gfem.e J ťckl
Hofpodin Bůb k Ewě: ,Wroč gsi to UčiUila?el
Kterčlžto oddowěděla: ,Had podwedl mnc,igedla
gsem.e (šiak widětt wdmsm!wali se otwa wiUchi,

Mck
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alc kdo gest š to, abh wssewčdaucjho Boba
oklamal? Wilxnjkům dostalo sc žasiaUžeUěhotrestU
Neydrwé obrúttl sc BUb k badU, gebož podobU
fwůdUsk ďčlbel na febc wǧ;alaaťckl: „Že ǧsi to
učinil žloťečcuý gsi meši wssemi žwjťath šcmč;
Ua prfech swúch poležeš a šemi gjsti bUdcš Uo
wssecky dny žiwota fwého Nepťútelstwj doložjm
xne;i tebaU a ženmx. mcši fcmrnem twúm a feur
lncnem gešjm: onať potťe hlawU twaU, a ty
aUkladh čintti bndeš patě geǧj.e S klctbaU
taU spogil ale takč Bůb w newystjhlém milo:
sroenstwj swém žasijďenj, kterýmž skljčené dusse
prwnjch bťjssujků dotčsstl. Wčdělik totiž, še fmrsj
a sicc wččUaU fmrtj UmraU, bUdaUeli žapowěše:
Uého owoce šjfii. Myfsié:xťa ta byla gim hrůšuú
a děfnčl. W strassliwč aU,škosti čekali odsaušenj
fwé, že Ua wšfy Boha wzdúleni bxldcux.u Nle
Bůh fmilowal se Uao nimi. Umťjti mUsili, alc
Uc fmrsjwččUaU. Brotož OřidalBůb, klna hadxl,
Usěssenú slowa: „Nepřútelstwj položjm mcši te:
baU a žeUaU, mešt semeUem twým a femenem
gegjm; ank potřc blawu twan, a to aUklady
čiUitč bUdeš datš gegj.ck Bůb chtěl ťjci: „Wťiǧde
žena,kteráž š teban, sataUássi, žúdnédo společcU:
stwj mjťi UebUde a gedcm twúm UakažeUa Ue:
bxldc. Zena ta bUdc tobš Uepťjtclkyllt, a ty
budeš Uepťjtelem geqjm; a podobně bUde wččně
Uepřútelňwj mcži semenem grqjm, to qest lneši
djtětcm, kterčš tezrodj, a tncži semeuem lwúm, to
gest meži tčmi, kterčž ty fwůdUictwjm Zplodjš
N žeUa ta potře skrže syna swěho blawn twcms
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žlxičj moc twaU a pťiwrženců twých,a th bUdeš
aUkladh qj strogiti, ale Usskoditi gj moci Ue:
budeš Žena ta kterúž pťigde Ootťjt ďúblaa
moc gcho, gest Maria, panna Ueposiwrněnáa
matka Sh Ua Božtho a Spasitele Uasseho, kte:
réhož pťjsstj, gakož wjděti Bůh gjž prwnjm ro:t
dičům žasljbil.

Gesstč žněla tato blahožwčstUú slowa w Ussjch
gegjchp aU opčt Bůh ústa otewťew, w saUdU
dálc dokračowal. J ťekl k Ewč: ,Rožnmožjm
bjdy twé a početj twá, w boleskj budeš roditl
dčti, a pod mocj mUže budcš a oU panowatč
bUdc Uah tebaU “ Nak obrátiw fe k Ndamowi,
ťekl: ,Zc gsi Uposlechlhlan žer fwé, a gedl
gsi že stromU zkterehož gfem pťikašal tobě,
abyš Uegedl, žloťcčeUa bUdc žemě w djle twém,
w prácech budeš gjfij ž Uj po wssecky dUh ži,
wota sweho Trnj a hložj tobč ploditi bUde,
a bUdeš gjsti bylinu šemč W potu twáťi swé
gjsii budcš chléb dokawadž fe Uenawrútjš do
žcmě, žkterěž wšat gsi ncbo w prach gsi a
w prachse anrúljš.

Smurný tento a bolestUý saUd držel Bůh
w témž rági, kdež perj hťjch spáchált bhl.
Teď se gen gedUalo. aby wyUesscUý saud, také
průchodu fe dostalo. J ťekl Bůh, a Ndam a
Ewa drUhdh tak blaženj lidč musili řčlg, w kte:
rémž colik ssťastUých dnů zažili, opUstiti. Než
odessli, Udčlal gim Bůh gcsstě snkně kožené a
žoblúčel gich. Bo tčch opUstili fmutně rúg rož:
kossesa wstanpili Ua žemi erzdělaUaU, gegjž
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plody a žiwlowé nhnj Uepťč:teli gim skali se.
N Cherubin postawil se před rágem rožkosse a
plamenným a obratným mečem ostťjhal cesiU
k ňromu žiwotu. A to stalo fe, gakož Hospodin
byl powěděl, aby sUad Ndam Uerržtáhl rUsy
swé, a eržal také že stromlx žiwota a gedl by
a bhl bh žiw Ua wčťh. Nebok mčl Ndam
i wssickni potomkowé geho anťjti.

Nle fmrk nepťtssia okamžitč; leam bhl Ua:
potom gesstč 930 ler žiw, a též Eroa dlauhčho
wčku fc dožila. Búh pťúl gtm tak dlaUhého
žiwobhtj, aby welfaU wiUUU swaU oplaťati a
opykati modli. N pokeiU1 gegich bhlo tak siraUx
sseUč, tak oddané we wčxli Bošj, že pro daufúnj
w budaucjho Wkapitele a Spasitele odčr lásky
Božj si dobyli a w milosti geho Umťeli. Ndam
pohťben bpl na hoťe .skalwarii, gakž se Uúbožně
domeyssljme, a to Ua tom mjňč, ťdež čtyťi tjsjcc
let poždčgi kťjž Spasitele Uasseho postawen byl.
.skristUš smsttl Ndamůw hťjch, i hťjch wsseho
pokolenj geho. K Ndamowt bhlo slowo ťe.
čeno: ,Wrach gsi a w prach se nawrčlljš!e To
mjsto, kde se faud tenro na Ndamowi naplnil,
wpwolil si drUhú Ndam, KristUš Ježjš, ža gc:
wisstč wykandenj Uasseho, a to šagisté w tom
úmyslUl, abh řečený faUd: „Wrach gsi a wprach
fe anrátjš“ žničil a smrtelnému člowčěenstwU
ťjci mohl: „Wstaň, ktcrýž spjš, a powstaň
žmrtwých“ (Efeš. 5e 14.)
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R ošgjmú nj.

Wohlednčte, laskawj čteneiťowé, gesstč geden:t
lrňtc Ua hťjch prarodičú nassich. Qni okxxsili
geu žapowčšeněho owoce, a gak mnoho sirafslin
wých Uúskedkú Ueposlussnosk gegich na ně i na
Učlš wssecky, ktcťjž od Uich pochúžjme, Uwrhla!
Qui žtratřli tjm leisku Božj, rožUlU gegich fe
šatemUil, býwalčl blaženosk žmižela, strach, aUž:
kosťla núbnčtek swčdomj stličowal ge. W prfaU
gcgich wžblldily fe Uekčlšanč núrllžiwostj, pokog
a mjr ž dnsse se whtratil, a w útrobč gegich
naňal Ustawičný bog mcši rošUmcm a žúdostmř.
Teď musili opnstitř rčlg roškoňc, celá pťjroda
ňala se ajm nepťčxtelskau, prčlcc, bjdh, Uemoci a
ňrasti Ueyrozmantěgssj walisy ie na nč, a ko:e
Uečnč pťissla i smrk. u Borožwašte si to, mogt
milj, co žlěho gediný hťjch, a to ch okacnt
žapowěšeuěho owocc, žpůsobil a požnáte welikosk
hřjchU. J musil fčlm Syn Božj šstaupiti a
UlUsil porUsseUaU přirošelrosk lidskaU špůsobcm,
w kterémž sc Božj sprawedlnosk a swarosk, mi.
losč a slitowánj, i wssemobauenosk obrúšte Ua:
prawiti, Ucmělo:li cesé pokolenj lidskě Ua wčky
šahylmuti. N to šlé ždůfobil gen gedilch hťjch,
a wy se Uebogjre hťjch k hťjchu přiklčldati, Utše47
bogjte fe skxltky těla dčlchati, genž gfall: fmilg
stwj, Uečiňota, nestydatost, chlipnost, mooloslnžba,
čarowánj, Uepř.itelsiwi, swčlrowč, Uenčlwisti, hnč:
wowé, wáoy, růšnňce, rory, zxiwisti, wraždo,
opilňwj, žrauj a rčm podobuě wčci.ckxsTrestal:lč
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Bůh tak strassliwč gediný hťjch, a to okUchj
žapowěženého owoce, mhslste, žc ťečených skUtků
tčla bcž trestU nechá? Mhsljte, že pťcstal býtč
fwatý a sprawedliwý? Nepťjm se, žc mnohý
ž ťcčených skUtkU tčla na člowčkU tU na žemi
trestún UebUde, ale o žiwotě budachm prawj
swatý aposstol, ktcrýž ťcčeně skUtky whčctl: že
kdo takowé wěci činj, krúlowsiwj Božjho Uea
dogdaU.

Wrotož UwažUgte dobťc, žčxležj:li wčlm co
Ua krúlowstwj Božjm čili nic, chcetc:likddwnea
besjch spafeni aUeb w :xcklc žatraceni býti.
Gc:li wám gedno blaženosk Uxěčná a wččně ža:
tracenj tedh gděteaakonehte siUtkp těla howte
wssem žadostcm žlým, slUžte tělU, hleďte si pťá.e
telstwj dUchU pekelných, a požjweyte swčta do:
kawad gsic žiwi , alc pťi tom Uežapomjnehte,
bUdc:li wciš co kdh boleti, ždali wěčné bolesti
sncscle; bUdeli wúš nčco mršeti, ždali wččUě
pokogc dUsse pohťcssowaci š to gste; bUdetc li
pronasledowani ždali pekelných dUchU Ucpřá:
telstwj wptrpjte; bUdaUli se Ua n.xáš waliti
strach a aUškosk, bldp a strasti, ždali wčkowitč
aUžkosti a pekclne hrUžh lráš UežarmaUtj My:

sljtcli alc, žc to wsse Uad sle lidskmx, tedy
obratte de k BohU cclum srdccm swým, š pou
stem a š plačem, i š kwjlenjln N rožtrhnčtc
srdce wasse a obrakte fe kHofpodiUU BohU

swémlx, nebo dobrotiwý a milosrdný gest, trpč:l
liwý a mnohčho slilowanj, a Ukogitel:tý Uad
zlostj“ (Jocl.2 , 13,14) ,Pťiprawte srdce
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swá, apťeo obličcgem geho poswčkte dUssj fwých,
a ostťihcytc pťikážanj geho, řkauce: NebUdeme:li
pokúnj činiti, Upadneme w rUcc Mmč a ne
w rUcc lidské, ncbo gaká geho welebnosk, takowé
gcst i milosrdcnstwj geho š Ujme (Sr. Sir. 2,
19. a Uásl.).

,Ti, gcnž činj hťjch a neprawosk, nepťčl:
tclé gsau dUssc swée (Tob. 12, 10.).

,Wěž a wiz, že šlá a hoťkú wčc to gest,
žeš opUstila Hospodina Boha ftoéhoes (Jerem.
2, 19.).

„.skoo čťnj hřjch, z ďúbla gest; nebo ďúbcj
od počútku bťessj. Na tol fc Ukážal Syn Božj,
aďy žkazil skUtky ďúblowye (l. Jand 3, 8.).

Moleitbae
Ǧ Bože můq, klanjm sc sprawcdlnosti twč

a žehnám milosrdenstwj twé, klerčž gsi Ukúžal,
když gsi trcsial a smjťil prwotnj hťjch, a děkUgi
plmšm srdcem, že gsi thupircle šasljbil a poslal
núm. Račiž, profjmc, milosk swaU núm pro:
půgčiti, abychom bUdaUcně wssech hťjchů fe wa:
rowalč, chmjrných žčlsluh Spasitcle swého ksoae
senj swémU Užjwali, a tak sc opčt Učinili ho:
dnýmč ťrčxlowstwj, gež gsi pťčprawň tčm, kteř!š
.šachowáwagj swataU wůli iwau. Skrzc Krista
Wúna Uassebo. Nm:n.

DUeď se takk swťtl swcitet: W BUňochtt narozent čtpkidcjti
panea. kteréj w prottwmstwl Becia clsaťe skrše rozllťllé muko dokoe
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lmly.s U Spoletša swqtého Redoťe. knťze a mučednska: w Bridolč
fdatdch lUUťedUskUButlaš:a, Metrobta. Pawla, Zenobia, Theotýma
a Drusa: w Ntkomedtl swattho Ewtpmta, mUťednska, w protin
weUstwlBtotlectana: w BUrdtšalc fw. Delsina. bZskUpa:w ijč
Uarozenj. swatého Tatsillp, panuo, teth swatédo Reboře, rapeše:

:d Ttšžwrňš swaté erinp, pamw, dcerp krále Baǧoberta. a m. g.wa .

25.

Žiwot swaté Nnasiasie.
W drUhé pospwici drUbého stoletj Uasseho

letopočtU,bhla w leě gedna Uroženúawšúcnú
rodina žiwa; otec nazýwal se Brětcrtat a mrma,p
žclce gebo děli Flňwia. N ti měli dccrU twúkť
sličnč a mr:wů welmi Usslechtilúcha labodných,
gměUem Nnastasia.

Wrétcrtat bhl pohan, Flawia ale bpsa bor:r
Wiwčtkťeskanka. prchowúwala dccrUsskUw kúšni
a w búšni Božj a od maličkosti sila w útsičkě
gegt srdce stmě wsseho dobrěbo, kteréž nalczssl
dobré púdp, také sc Ugalo, a welmi žciby wú:
borné owoce pťinússelo. .skdyž Nnastasia dwa:
Učlctého roťU dorosila, wodjwala gi Uúbožnú
Flawia každodennč k swatémU Cbrpsoǧonowi,
kterýž čilaU damm ch a chc w swatém Učenj
Utwršowal, a w kťeskanském obcowúnj zdoko:
nalowal.

NUastasia obrňtila w krútkém ťafc swml
ťaskawostj a wýbornými ctnostmt sw:;mi pošor:
Uosk wsscch Ua scbe. J stalo se, že mrwžj Uro:
šenj a kťeskansstj mlúdenci o cht rUkU se Uchú:
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zeli, ale otec gcgj w dohanské blUdy cclý zarytý
zasnanil gi š gistým Urozcným, alc welmi
szstlým pobancm, gemUž bylo gméno BUdliUš,
o němž dowčst ssla, žc aUhlawnjm Uepkjtelem
gména křeskanského gest. J dá se saUdili, že
postaroenj Nnastasie nebhlo lahodnč, zwlússtě
kdwž sc okčxzalo, že WUbliUš che o wěno gegj
stúl než o gegj rUkU, a že heyťenjm a kwasy
gmčnj fwe Utracj Bolestněgssj ale Ucž mrhánj
starťU byl gj nosmčch kterýž si Wublřuš z wjry
kťeskanske dělal, a důtkliwč týrúnj, ktcrhmž gi
takmčť neustále dronústedowal

Nle Nnastasie neUmdlela a nezlratila mysl,
ano čjm wětssj bylo Utrpenj, ttm pcwněgi Udjo
nala žraků a dUsse kBohU, genž gj pomoci
mobl, a tjm horliwčgi wolala kUčmU, tjm sstčn
dřegř rozdáwala potťebným dary swč, tjm ocho:
tnčgl a laskawčgi slanžila lčm, kteťjž dro wy:
znúwčmj gména Ježjssowa U wčzenj ďoli držáni
ancď dronúsiedowáni. ,Qčisiiwsse dUsse swé
w poslUssenstloj lásky k milowúnj bratrstwa,
ž Upřjmnčho srdcc snažnčgi se wespolek milUgte,
žnowa žrošent gsaUce, ne že semene porUssi.
telného, ale ž UcporUssitelnčho, skrže slowo Boba
žiwčbo a žústčlwagjcjbo na wčkp“ (l. Wet. 1,
22, 23.).

Bobabogné obcowúUj sloaté Nnastasic a
dobrodinj od nj dochážegjcj rožmržela welice
zpnstlébo a Uelttostiwého Wnblia: i Uzawťel chot
swaU, a welmi přjsnč a tUze gi držel, w tom
aUmyslU, že tafowémll túrúnj bržo dodlehne„ a

Qšťt



1044 Brosinece

žepo smrtigegjwolnč a bež přckúžky statku gegjch
Užjwatl bude W tak lrUchlý staw postawcnú zau
lťala NUastasia, Uikoli wssak Uad strassným zi:
wotem swpm, leě že gj žamezeno bylo do libosti
chUdým býti pokladUicj a wčšňům kťeskansiým

aUgelem útčchh Mczi UwěžUčUými kreskaUh bhl
take fwatý Cbrhsogon, kterémUž swčticc Uasse od
dčtinstwj UpťjmnaU naklonnostj oddána bhla.
Gch dala zprein o wssem, co gi sUžUgca
trápj, a drosila, aby za ni se modlil. NChroa
soǧomlš, kterýž Uxe sskole Utrpenj rožličným žpůg
sodem žkaussen, a powždh wčrný shledún byl,
tčssil gi pjfemnč, obraccqe mhsl gegj Ua rosse:
lnocnau milost Krista Ježjsse, na podiwnč řjženj
prožťetcdlnosii Božj, na cenU Utrpent pro spra:
wedlnoft a na odmčnU nebeskau, gcnž :xťipra7
wcna tčm, kteťjž setrwagt až do konce. J po:
těssila fe swěticc dopisem Chrhsošonowým nad
mer, a slowa geho roznjtila taUhU gegj do
dalssjm Utrpenj k nowč horliwosii. J nebhlo
aj potťebj dlauho čckati. Tobo časU poslaltotiž
cjfať Wublia w žčllcžitostech siátnjch ke dworU
NcrskémU, ťterúž odcha;egc pťtfú;al abh chot

geho co neypťjsněgi dtžrli, domýsslege se owssem,
že ncž fe wrarj, gj chc meži žiwými ncbude
Nuasiasia snússela trýzeň swaU š trpěltwostj Ue:
pťemoženalx, a nxagjc ža to, že bodiUka rožlaun
čcnj dťichúžj, dfala odčt Chrysoǧonowi, otcow:
skémxxpťjtcli fwémU, prosšc snažně, abh se za
Ui modltl, a sstastnébo wykročenj že žiwota Ua
BČUU BohU gj wyžúdal. N Chrysoǧomxš těssil
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gi co Uehlasiawěgi, a Uapomjnal aby daufala
w Búna Boha N blc tU pťjfsia šprawa, žc
Bubliuš na cestč žiwot dokanl ,Srdcc čloǧ
wčka pťemýssljo ecsič fwe, ale Hospodin zpra
nge krokhgcho (kn pťlsl 16, 9..) Mnži
krwj a lstiwl UedogdaU polowice drtů fwýche
(Ž 54 24..)

Nnasiasia Uabhwssi úmrtjm fwěho manžcla
úplně swobody a samosiatné žprúwh wesskerého
gměUj swého, stala fe šasc laskawaU matkaU wssech
chUdých, žwlússtě ale Uwťznčných pro wer ťťe:
skaUU Gim a potťcbam gegich naležclo wssecko
gmčnj gegj, ano Ucmaglc Ua tom dosti i fama
gim slaUžila a lúskaU drúwě mateťskaU gich osse:
tťowala. Qd Uhněgsska pťilUUla se kotcowskémU
Učiteli a pťjtcli fwémU, k swatémU Chrhsoǧonowi
š důwčonstj úplnaU a š Uctiwosij ncobmezcnaU,
a když bpl gat„ a š mnobými ginými kťeskamo
do Nkwilege, kdež fe tcnkrčltc cjsať Dioklecian
zdržowal, odweden. prowčlšela geg a gako pčan
stoémU gemU slaUžila. J bhla fwčdkem, když mU
cjsak labodnými slowh pťjžeň swaU a wznesseně aU:
ťady slibowal, bUdc:li fe bobům modliti, a slpssela
ho kdhž odpowjdal žc Ua takowč wčci žčldnewúhy

neklade aprotož bohům obětowati nebUde widčlo
ho, kdhž trýzUčU byl, a kdhž koUečUě mU hlawU
skali amrtwol do moťe Uwrhlieje) a erslýchala fr
na mjstč poprawnjm slzysrdečné bolesti pro nčhr
plakati. Bo fmrti swatčho Chrhsoǧona gala sc
swatčl Nuasiasia opět chUdě podporowati a mU

e) Swáter fwatěho Chrosoǧorxa swťtt se dnr 21. listopadn.
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čednjkům a wyznawačům .skristowým slaUžiti, ge
těssiti a ťwytrwánj wšbUzowati. Ta wěc sc ale
donesla k Florowi, wládaťi žemč Jllhrskč, kterýž
gi proto gjtl dal, a po tťidcet dnj w tčžkém
wěženj držcl. Bťefwčdčiw fe wssak, že gi nigaur
sým způsobem k žapťcnj wtry kťeskanské Ucpťi:
nUtj, wyncsl na nňfaUd: aby gi na ostrow, Bal:p
maria ťečený, odwcdli, kU kolU pkiwúšalj, okolo
ni hranici Udčlali a gi žapúlili, a tak swčblawaU
žcnu, gak ť1kali, Utratili. S weselaU a radosta
naU myslj podstaupila swčticc tU bolesinau smrk,
an dUsse gcgj do nebeských fjdel se odeďrala,
aby wžala odmčnU, ťterěž gj Bůb pťiprawřl.
Bamátka swatého Chrysoǧona a fwatč Nuastasic
gest od neystarssjch dob w clrkwi fwatě w ncpx
wčtssj Uctiwosti, a gcgich gmčna dťipomjnagj
fc každodennč pťi mssi fwaté.

Nožgjmúnj.
Gaký to rozdjl meži swataU Nnaskasij a

chotěm gcgjm BUbliem! Nnastasia UemčltU žúd:
ného potčsscnj a žčldnč radosii pošcmskč, ža to
alc oplýwá útčchaU UebeskaU a radostmi dussc:
wnjmi; NUbliUš kochá se w rožkossjch fwětských
a Užjwá potčssch časných, ale w dnssi Ustawičné
hoťc; Nnastasia snássj pťemnohš strasti a konečnč
korUUaU mUčednjckaU slawně kormwwúna gcst:
BUbliUš alc trýšnj a moťj gi Ustawičnč a hU:
beně hyne. Nnastasia raduge se nynj ža fwé
Utrpcnj pkestálá w krčllowstwj nebcskěm, an
BUbliUš mcži žatracenci w hoťi a žúrnmtku
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fedj. Nuže wolse si, rozmilj bratťi a festrh
w .KristU WúnU, wolte si! Gsie žúdostiwi weu
ždegssjho potěssenj, gemUž w zápětj gdc wěčný
zármUtek, čili wúm milcgssj časnč hoťc, gehož
núsledUgc Ustawičnč wesclj? Gčl mysljm, abhchom
U sebc ťekli: „Necht se radUgc a weselj na
tomto swčtč, ledo chce a gak chce, nechť si každý
wedcwdobrých wčcech dnh fwč, rožkossechUenau
sytj dnssi: My sc budeme gedinč radowati
woWúnU, ano radowati fe bxxdexnez Utrpenj, a
doplňowati to, čebož se nčlm Uedosiúwčl ž Utra
penj Kriňowa na swém tčle (.Kološ. 1, 24.):
Awssak žúdúse:li si, lasiawj čtcnáťowé, aďh dotěe
ssenj fwětskčlš wúmi nepohrúwala a wám fe
posléš erysmúla: mnfjte sami š nimi hrúti a
gafoby mjč bpla od fcbe gich odwrhowati. ch
hleďte na twúť člowčka, žemskčpotčssenj maglcjho;
twáť geho může se owssem fwjtiti radoňj, ale
dUssc gebo gest rožwžtckleně moťe, UstxwičUč hýbe
se a dčsj, a gedUak to, gednak ono geg mršj.
dež ale člowěk tak daleko pťigde, pjsse žnatel
srrce lidského, sw.Tomúš.skempenskú, žeužúdnébo
stwoťenj nebledú swébo dotčssenj, tehdáž teprwa
žačne Ua Bobn dokanlč žaljbrnj mjti; tehdúž
také we wsselikúch dťjpadUoňech docela sdokogen
bude. Tehdáž fe nebxčdc an dro Učco welikého
raoowati, an pro Uěeomalého rmamiti: nýbrž
odewždú fe žcela důwčmč Bohu, kterýž mU gest
wsserko wc wssem, kterémUž owssem Uic Uebyne
autž Umjrá, ale kterémuž wssecko žiwo gest, a
dokynuti beš drodlewj slmxžj.“ Wrotož nehledeyte
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potěsscnj, kteréž odgjxnci siraUssenj, a nedhchtěte
po wysokúch wěccch, kteréž pťiwčldčgj k whpjš
Uémj febc.

„Zúrlmxtck, ktcrýž gesi podlé Boha, působj
stúlé pokémj k sdasenj: alc žčlrmutek swěta špůe
sobUge 7flnrt“ (ll. .skor. 7, 10.).

„Clowěku dobrčmn pťcd obličegem swým
dal Bůh manrosk, a Umčnj a radosk: hťjssnij
pak oal trápenj, a pčči žbhtečUaU, abh pťiklúdal
a fbromažďowal, a odewžoal tomu, který se ljbil
BobU, i to také gcst marnosk a dare!nná dcťli:
wosk mysli“ (Kaž. 2, 28.).

„ano a mnsika obweselUgj skdcc, a nad
to obé ntilowúnj manrostiel (Sir. 40, 20 ).

„Wokog mUohým, kteřjž lnilUgj žúkon, twůg“
(Zd 118, 165.).

„Nermnk fe gako iginj, kteťtž nemagj naui
děge“ (l. Theš. 4, 12.).

MModlitba.

Q Bože, ktcrak blažeUý gest člowčk, genž
krom che giněho potěssenj nemú a nehledú, a
w službč Twé UeUstanc, i kdpž žádné útčchy,
žcidné radosii gemU Ucdoskytneš, a když tcbe pro
tebc samého, gcnž dobrota gsi neywhšssj, lnilUge.
Z gú fe koťňm w prachU pťco twč:ť! twch q
poddáwám se wolně wssemu, což Ua mUe dopn:
stiti rúčjš, gsa tě dewně wjrh, že nedopUstjš mnc
pokausseti nad so, což snčsii mohU, a ke wssemU
tomU gcsstč že mi swaU milosij dťifpčgeš. Núd
bUdU zdc trUchliti, rcid Uedostatek, bolesk, hanbU
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trpěti, kdpž genom aUčastným se siaUU trrě miloski
a Užťjm gedenkrčxte tebe twúťj w twúť. Nmen.

Na dnessek připadň také swátek: Naroqenj Pánře). W Řimť
swaté Ewǧenie. punny. kterciš za cjsaťe Ǧallčena smrtj nxuťednickaU
Unlťelar W Nikomedii Utr:denl mnoha tisjců mUťedeků, kteřjš
w den Uarozenj Páně ša Diokleciana cjsaře, tdhž na slUžbcichBožjch
w kostelr bhli, i š kostelem Ua rožkaz řečeného cjsaře jhoťcli.
W Barreloně Uaroze!tl swatého Petta Nolaska, a m. g. swatych.

26j

Žiwot snmtého Štěpčma, prwnjho
mnčednjka.

Klohž w letnicjch dUch swatý na aposstolp
a na Učrrnsly Pánč šsirmšlj: x,xrčalaUidttelnč
cjrkew .Krision.xa fážanjmi a šášrasp arositolů
kU prdilrU fe UxšUřáhreti. Kteij Unxčťňi, a po:
křtěni lpli, tlwali, gaklém slulsonxě a:xositojsslj
Uhpmwx?gj w 1čer aposssojském, a w sdjluosti,
lúlnánjšchleba a na modltlbách. Gim ldhloUxssem
gedno frdce a gedna nysl, a wsscckh Uxčci gim
bysy fpolcčné, anxž byli ndeži nimi UUšUj. Nebo
soltkkoji bdlo tčch, kteřjž mčlj pole Uebo drmh,
prrdúwagjce pťinússeli renjše ža lh wěei, lteréž
plokčmřa!j, a kladji gc k nohanm nposstolů. J
rošdúwexlo se gedlwnul kažrčmU, gakž konlU po:
lťebj by!o“ (ant. Np. kap. 2. a 4.). Ktpž
:řexssexnú Pieilššlrašo, přisrsilo mkč aprsstolům
Zxrcšcc a siaslsii pťi podčlouxčxnj chlxdých, ktcťjž

o) Pončandž žiwot Pňna nasieho Ješjsse Krism rd Dťdictwj
Swatojemského ;wlássť wydún bUde, gest tUto opox::enut.
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fwolawsse mUožstwj Učedlnjků, ťekli: „Nenj slUssně,
abhchom my oansstěgjce slowo Božj, pťiskubo:
walt k stolUm Brotož bratřs, whbeťte ž febe
mnžů dobrě powěsti sedm, plnúch Dllchafwatěbo,
a maUdrosti kteréž bychom Ustanowili Uad taU
pracj, lny pak pilnt bndeme modlitďp, a poslUB
howáUj slowa. Jrljbtla fe ta ťeč wssemUmnoža
ňwj, a wywolili Stěpána a Filippa a giných.
dčt mUžů, a aposstolé modljce wžkládali Ua Uě
rUce a fwěťili gim ooatrowúnj wdow a chUdých
a ččlst allřadú aposstolskěho, a Uažwalt ge gahny
čili dčakony

Smatý Štěpall byl rodem Žid, alc odkud
dochážel a ťoo geho rodičowš bpli newj se
Bošdčgi byl prý žaťem slowúrného Učitele Ǧau
maliela, a pro Učenosk a žiwota Ueauhounosk U
wssech Židů byl na sluowo wžasú Někreřj sc do:7
mýsslegj, že byl gech z 72 Učednjkčl Kristowých.
TomU bUdiž tak aneb ouak, toltk gisto, že bpl,
gakž plfma swatčl dj„ plu miloňi a sjlh, a činiť
wclikédiwha ašášraky w lidU Wčci ty dělali
meži Židh weliký hlUk; mnozj š nich obrátili fc
Ua wjrn ale ostarnj š eroltřna ro na wsse
hleděli, a abp Uenáwtděného Stěpčma k mlčcnj
pťiUUtili, rozličné Učcné anklady mU sirogili.
SkUtkowé aposstolsstj whprawqu naln ta Uaslep
downě: „Z powstali nčkteťjže sskoly, kreráž sloroe
Libertčnských, Cyrénských a Alex:aUdrinskúch, a
tčch, kteřjž byli ž Ciltcie a Nsie a hadali se
š Stčpčlncm: alc Uemohli odolati rnauoroski a
dUchU,kterýž mlthl (; Ušho) Tedy nastrogili
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Unlže kteťjžďy ťrkli žegeg slysselimlnwiti ranau
wei slowa proti Moqžjssowi, a proti BohU (Takon
wými naroky) žbaUťili lid a siarssj i šakonnjky,
a šbčbssc sc chyttli geg, a pťirredli do rady a
postawtli faseňné swcdky, kteťjžby řekli: Člo:
wčk teuto Ueprcsiáwa mlUwiri slow proti xwatěu

mU mjste:aazňkonu; Uebo gfme ho slysseli, aU
prawj: žc teu Ježjš Našaretský zkažjmjsto toto,
ašmčnj Ustanowenj, kteraž Uám wydal Mogžjš. “
Meši rjm patřili wssčckm, ťteťjž seděli w radě,
Ua Štčpúna gako by Ua twúťi geho prade
Udar:úch žalob čjsit chtěli; alc twčlť geho pťie
chcižela gim ňkwach gako twáť angcla. N Uic
měnč neUpUsttli ossemctnjci ti od šlomyslnosti
swé, a knjže knčžsté orč:žal fe: gcstliže tomU tak.
gak šalolšnjci Udali, a swčdkoloé štwrzowali?
Swatý Stěpárt odpowčdčl, ťka: „MUži, bratťj
a otcowč slhšte!“ a teď počal ohinaU ťečj
erhlawnčgssj doby wjry starošákoUnj wystawou
wati počjUagc od Nbrahama až po Salamona
krále, a wytýkal orcčlm Ucwdčěnosk k Bohu a
k fwatěmU zakonU geho; a šeltkož ǧeg Židé gak
fe šdá, rallhawými ťcčmi whtrhowali, doložil
že také oni twrdossjgnj a newděčUj gsau k Ho:
fpodiUU, gako orcowč byli a ostrými slowy po:
tračowal deise, ťka: ,Twrdé sslge a Ucobťczaných

frdcj a Ussj, wy fe wždycky DUchU swatémU
protiwjtc; gakož otcowé wassl takž i wy .skteu
rémU ž proroku pe otcowě wassl Ueprotiwilt?
J šabtli ty, ktcřjž pťedzwčňowali dťjchodSprao
wedliwého, gchož gstc wy Uynj šrňdci a wrao
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žrdnjci by!i; kteřjž gste wšali žákon žťjžerm
angelů, ale Ucoňřjhali gňe ho

Slpssjce pak to, pUkali fe w frdcjch fwých
askťjpěli šUby Ua nčho QU pak, gfa plUDUcha
fwatého, pohlcdčw do Uebe, Užieel sláwU Božj
a Zežjsse scdjctho Ua prawici Božj J ťekl:
,Ny widjm Uebesa otewťena a SyUa člowčka
stogjcjho Ua prawici Božj!e To slyssjcc Židé
škřiklt hlasenl welikým, a žacpali Ussl fwé a
oboťili fc gchomyslltě Ua Uěg, a wywrhli gcg
gakožto raUhače š Uxčsta, aby ho kamerwali.
Swědkowé, kteťjž dlr šúkona perj kameny Ua
odfaUžrUého hčxžrti mčlt, složili raUcha swá, aby
gžnx Uepťekúžrla, U Uohq,U mlúchce, ktcrýž slaUl
Sawcs, a kamerwali Stčpána, modltcjho se a
ťfaucjho: „Nane ,Jcžjssi, pťigmi ducha nlého!“
N pr.xklclš7Ua kolena, žwolal hlafem welikým,
řka: „WaUe nepoťlňdeygimtobo ža hťjch!“ Nto
pcxk Hončtčw, UsUUl w Lann

Tak tekla tedy pmxnj krcw za Zežjsse a
fwatd Štčpan gest w čele UesčjslnýchmUčednij,
lterýchž srew byla plodným scmcUcm šnehož
fuxaté cjlkd.i kežprčcnčě djtky rowskaih. Wrwý,
ktelýž fe lnotj UeUinUč prolitč šrwi Uowým
člonxčkrm sial, byl oneU mlúdrnec Sanxej, U ge:
hož nohaU swčdkowě stč: raUcha slšžili, a ktcrýž
tedh k Usmrcenj pťtwolil. Tcnto Sawcl stal fe
uapolonx proslUlým aposstolenl Wanxlem, a byl
geden še slaUpU cjrlwe

Nčfteřj bohabognj muži pochowali Šlč:x
púna, a Učinili pléč chlisxš Uad njln, t mň fe
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ža to, že fwrchu ťečerxý Učitel Ǧamňlicl ch;i
nimč byl. To wsse sialo fe ku konci rokU, ťte:
rčhož Sdasitel náš Ua dťewč kťjže dokonxll
Skoro 400 let odpočjwaly pošůstalkh swatčho
w lůUě žemě; a bčhem času pťtssiy tolik w žae
pomenUtj, že njkdo ani o hrobU giž erědšl.
J žaljbiťo fc BobU, že ge rokU 415. žase Ua:
lézti nechal a mnohými žašraky ge droslawil
Wamatka naleženj gcgich swčtj fe dne 3 srpna

Swatj otcowé wychwalUgj wc smých káša
Utch xwalého Štčdana wcltcc, gmcUowltč gcbo
Ueanhomtč obcowúnj, geho Ucposkwrnčrtaxx čř:
stotxx, a UcohrožcnaU horliwosk a statečuosk
Užwěstowanj Učch Krisiowa, Oťcdc wssjm ale
geho rekowskaU lasku k drotiwuskům a Uepťáte:
lům, ža něž sc Umjrage gesstě k BohU modlil.
J ersiýchúmc fc dťidatč co swatý NUǧUsiiU
o arcřmUčedekowi tom powědčl ťka: žc koyby

fe Štčpún Ucbol modlil cjrkew bp žúdnébo
Wawla bpla ncměla. Wrotobleawcl do wýssc
powznefen, žc Štčpún k šemi Uakloněný byl
wyslyssan WoraUčegmc se tedy do modliteb
gebo, Ueboť i Uynj od Krist: wyslysseilt bUdc,
bUde:li se ša ty modltti, kreťjž ža orodowčmj
šeg wšýwagje

N o ž g j m á U 1.

Že Uech lidé gměnj a šbožj po;emskébo
žúdostiwj kčiwých swčdkú si Uagjmagj. Uýbrž také
lidé ncmiwistj a šciwiňj lomcowčmj, to doswěde
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ťUgc Umučenj swatého Štěpárta, prwnjho mU:
ťedeka.

Nch gak Umožj, gak UesčlslUt hřjchowé žmi:
želi by ž okresU žemě, kdybh wssickni lidé pťi:
kúzcmjBožj: Nepromlnwjš kťiwého
swčdectwj proti bližnjmu swémU
swědomitě žachowúwali; gak krčlsUé mUsilo bh

býti žiwobytj Uassc, kdhžby složtwsie lež, mlUwili
prade gedeUkaždýš bližUjm swým!el (Efeš 4,
25) Pak an pak bdchom Ueměli pťjčin
naťjkati si Ua lbáťe„ Utrbače, posstčwače, do:
chlchjky a Ua ltd dodobný: pak by neby!o
swědomj saUdcůw a žalobnjků xx tak častoa tak
tčžcc posierěUo, a obžalowcmý Ueměl by přj7r

čin bati se straUnostilibowoonňi, nabodh, pri:
gjmčlnj a porUssowélnj Q bh každý člowěk
Uwúžil, gak Uaramné žlč často krtwj, lžinkjs
swélrliwj a mstiwj žalobnjci Ua člowěka erin:
Uého UwaťUgj; gak žhnsta blahobyt cclých rodin
podrýwagj, an gak i celúm Uúrodům posstj:
wčmjm swým žlolagjčným nbltžngj a sikodj! O
bh Uwúžil každý th nesprawcdlxxorťi, qichž se do:
ansstjwa žatwrželý wilmjk, aby wrch obdržel,
aneb trestU žaslaUžeUého Ussel! Nch Bože kdo
sečte ty hťjchh, kterěž se kťiw!šm swčdectwjm dčšj
pťed faUdeln a milno saUd; kdo pťrhlědlle ty
kťiwdh, gichž se w takowých dobach žaloijk
saUdee a obžalowcmý doanssljwa kdo sečte ly
slzd, gež kride Uesach prolčwagx; kdo wodjsse
teU bol gasdž dUssi toho rošrýwú kterýž na
žčlkladč kriuebo fwčdectwj sskodu wžal! Nrotož
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UwažUgme sobě gak welmi důležité osmé pťikčlu
žanj, gjmž BUh wclj, abychom kťiwébo swědectwj
proti bližnjnnx newydáwali Uýbrž geden š drU:
hým wždy prade mluwili , mčgnxcgašyk wag
na Uždč, a nedowolugme mU aby mlUwil což
ždrawý rožUm šamjta a fwčdomj žatracuge;
fwata bUdiž núm sprawedlnosk a doctiwosk ktea
rúž kťiwdy netrpj a kťiwdh Uečinj, ale swatá
také bUdiž núm lúska, bež kteréž gest drawda a
sdrawedlnosk gako tělo bez dUcha; nebot lúska
gest trpěliwčl a dobrotiwú, gakž swatý aposstol
pjsse, lúska ncšúwidj, Uečinj nic na chlanU, Uc:
hledá, ccxž gegjho gest, Uežanzs se, nemyslj Uic
žlěho“ (l Kor 13..)

,NebUdeš pťigjmati blasu lžiwého, ani sdou
gjš rukh swé, abwš ža bežbožného prawil kťiwé
swčdectwj(11 Mogž 23,1)

„Swčdka falessného, whnássegjcjho lež, er
núwidj .Čš)ospodilra(kn dťlsi 6,19..)

„Wyswobožlxge dusse swčdck wčrný, alc

lstiwý mlij ležee(talntéž 14, 25..)
,chdek falessnýnchde beš pomsiy, a kdož

mlij lež žahyne“ (tamtéž 19, 9)
Swědek neprawý posmjwú fe saUdU, a

ústa bezbožných žlehlčUgj neprawoskck (tamtéž
19, 28)

„Widčl gfem pod sluncem na mjstč saUdU
bežbožnosk, a na mjstč sprawcdlnosti Ueprawosk.
Z ťekl gsem w srdci swěm: Sprawedlřwého
ibcžbožného faUditi bUde Bůh, a tehdčlž bUde
ěaš ťaždé wěciel (.skaž. 3, 16, 17.).
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,Wrawjm wčlm, žkaždébo slowa prňždnés!o,
kteréž mlUwiti ďUdaU lidé, whdaqt počet w den
saUdUýz (Mat. 12, 36.).

Modlitb a.

Q Bože, th prawdo wěčllčl, račiž, prosim,
pojožčtč strčlž úňčlm mým, a dwéťe wůkol rtůln
mým, a propúǧč, abpch prawdu čiUil, a roňl
w lélfce wsseliktcrak w tom kterúž gest hlawa,
Kristuš. Budiš lnt Uúpomocclt, abych Uešado:
mjnal, že š každěho slowa drňždltčho počet wy.e
deim w er faUdUý, a abyeh w oneU deU bla:
hoslaweným, ktcřťž ga;ykem ncdadli, pťčpočtcn
byl. NmeU.

Na dneš Uadú také swcitek: W Řjmč swatého Marina,
radnjho Uána řjmského,„ktekl)š ťa cjsaře Karina skrše: stčtj UtUčrdnťcké
sláwU dosčchl. Téš w ijé slGZeUi swatťbo Diompsia, :wpeše, pak
swateho Zosima, padeše a wp;nawače. W Mesopotamii swatéhor?lro
chelaa, biskan; w Majumč swžxtěhoZenona, biskUpa; m leě
swatébo Theodora, a Utj lqj swatych.

27.

Žiloot swatébo Jmm, aposstola a
ewanǧelifty.

Swatú Jan ewanǧeliňa byl bratr swatého
JakUba apossrola, a Učrslcdownčshn Zebedea a
Salomy, a narodil fe w Bethjaioč Galilegské.
Byl Ueyprwé Učedekem fwatého Jcma .stťtitele,
alc doždčgt powolal ho WČU, prúwš toho ok.lmšenj,
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kdhž š bratrem a š otcem Ua bťth moťe Ǧeo
nezaretského sitě sprawowal. Zan Uposlechl okan
mžitě, a Krista ch neopUstil. Z učelmjkú bpl
Uehmladssl, ale pro tichosk a panictwjtčlat dusse
Spasiteli Ueymilegssj. LúskaU taU cjtil se Jan
newýmluwnč blažeUa, tak že scbc ginak chme:r
UUgc Ueš Učchjka, krcrého Zcžjš milowal. Z tč
přjčinh byl také wžoy mcži těmi apossroly, š kte:
sýmiž Kristuš Ueydůiošrnčgi obcowal. Byl tcdy
swčdkcm, když KristUš tchyni WetrowU Ušorawil
když dcerU Jairowu ž mrtwých szkťjsil, ťdpž fc
na hořc Túbor promčnil, a Ua hoťe Qliwetské
kdhž krwj se potil. Qn to také dyl, kterýž pťi
poslednj weěeři Ua prsaU Wúně odpočjwal, a na
pokyUurj Wrrrowo gcho se otášal, který bp žapo:e
ssrolů geg žraditi mčl?

Jan opUsiil sice také Krista Wána, koyž
byl gat, gako ostarUj aposstolě geg opustili, ale
bršo žasc se anrútil, a giž Wykupitcle swébo
UcopUstil; an rolik lčxsty a tolčk srdcc do febe
mčl, žc Krista Wúna š Ueyblahoslawmťgssj ane:
UaU a š ostarUjlni fwatými ženami až na horu
Kalwarii dodrowodil, a očtrúm swčdkem byl,
když Berúnka Božjho pro wykaUper fwěta Ua
ťřjž powčsili.

Tenkrúte Ukážalo fe také, gak welikau důus
wčru Spasitel swěta w milého Učedeka swého
lnčl. Nebot kdhž Ušťel Ježjš matkU a Učcdnjka
tU stogjcjho, kteréhož milowal, dj matce swě:
„Zer, hlc shn twůg.e Borom dj Uěedekowi:

„Hle matka tn.xá!e N od té doťž!š pťřgal gtZiwolp Swatďch. 7.



1058 Wrosinec.

Učedntkk sobě. Tak napfalJanc swčmewan:
gclium (19, 26, 27.).

Zan zůstal pod kťjžem, až koyž deUpitele
swčta sitall a pohřdllr, a byl lcdy swedkcm, když
ducha wypnsltl, a koyž mU dok proklúli, ano
on pomahal gcg š křjžc snjtt a w kl1U Bohoo
rodtčťy pološtll; ooprowodtl taťč mrtwč lčlo
Wčluč ť hrobU, a položtl srdcc swě takč w hrob
Spasilele, Uedot koež laska oUssc geho dyla, tam
dylo ř frocc geho. ,J koož sc meole oer dtx
wllt, řeknemc:lt, žc dolesk geho pťi Utrper a
smrtt Krasta Jcžjsse bhča chmjrná, a žc m!Ue:c

prawc jwalý Zan Zlato:qta powedčl, an gcg
nl:lohonazobným muceonjkcm Uažýwa

Bo ž mrlwýchwstal:jPaUe blean prwnj
z Učcdnjknw, kmýz w hrod .Krlstůw wstaUptl, a
prwnj, ťlcrhž Wkapčlele požnaj, fdyž sc Učednj:
kUm, Ua morl Ttd:rtačeskčm lowšcjm, žgeeotl
Tellkrarc lo lakc dhlo, žc Kristuš chjš Pclrowi
žprawU Uao cclaU cjrkwj odewšdal a gemn poc
wtdčl kčcraUby smrlj mčl oslawiclBoha. Jan
stal weolě poslaUchagc. J odralll se Belr a
Užťew toho učednjka, klcrčhož malowal Zežjš,
olažal sc: „Pmlc co pak lcUlo?e N Krlstuš
Zcžlo chte přirozclly ohcň gcyo poUčka šlnjrc
nlll, a přjllssnš žn:eoawostt geho pokúralt, odpoe
wčotl: „Chcr, ady on lak zustal, doťad Ue:
prlgdU, co lobč po loul? Ty pogď ža UmaU!
u Nam :y mcla swalým prawldlcm dýtř slowa
mauoršyo Slracha, ller:,šž oj (3, 22, 23.):
„:Uxhšsszch wčq nad sedc Ueyledeg, a silnčgssjch
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nad sebe Ueskaumeg: ale což pťikúšal tobč Bůh,

o toln wždycky pťcmdssled, a we mnohých siutu
cjch gcho Ucbýwey wsselečný Nenj žagisié po:
lřebj tobč, widěti očima swýma tčch wěcj, kteréž
skryth usaU

Když po wňaUpenj Wánč swatý Wetr a
swatý Zan do chramu se modlit wstupowali,

Uždrawřli, gak Ucim siulkowé aposstolsstj wypra:
wug1 we gménU Ježjsse člowěka kterýž bhl
chromý ž žiwom marsy swé, a widauce, an lid
otwenjm nad zažrakem tjm k njm sc tlačj; galt
se mu hlásas slowo spafenj. Wssak proto byli
od knčžj a auťadnjkl: chrámU do wěženj wsau
ženi, ale brzo žase propusstčni š tjm doloženjm:
„aďh niloli nemlnwtli, ani Učili we gmenU Jex
žjssowčlee Nle oni tak ossemctněho pťikúzanj
Ucdbagjce, řekli: že nenj sprawedliwe„ aby chc
ltdj poslaUchali Uež Boha, a kúžali gako kdy
přcd ljm. Z byli proro opět a opčt ž:láťo:
wani, wyslýcháni a mrskúni. Qni pak radowali
se, že hodni Učinčni qfau lrpčti pobančnj pro
gmčno Ježjsse. Nčkterý čaš Ua to byli Jan a
Bclr od sborU aposstolú do Samaťj poslčmj,
aby tamnčgssjm nowokťtěncům froátosti biťmo:
wúnj Udčltli; na to se nawrátili doJerUsalcma,
a byli rokU 51. prwnjlm: fnčmU aposslolskénm
pťjtomni, na kterémž nesnáže o obťjžťU w ten
rošUm byla Ukončcna, že kťcskane ž pohansiwa
pochúžegjcj pro obťjžkU nemagj nespokogowám
býti, toliko aďy fe zdržowali od poskwrn model

a jnlilstwj, a od toho, což qcst udúw:nčho a od45
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krwe Wubec měl fwatý Zan we wssech wel.

kých žúsežttosiech cjrkwc podjl gakož i aUčastnjk
w saUžčnj byl Když xe axoosstolé do růžných
kragin fwěta swatč ewangelium hlúsat rozessli,
whdal fc Jan do Menxsj Nsie, a semotam Umoho
cjrkwj žaložil. Množj se domýfslegt že než
cestn apossrolskaU n.eeftaUpil Rodička Božj, giž
mU Kriňuš ,Ježjš pnč Ua křjži porUčil, do neo
beš U.xšata byla be cjrkwjln thatským byl
Ua bkjžku, Usadil fc asi rokU 66. stálc w CfesU,
a odfuo šprawowal wssrcky cjrkwc ončch wlastj,
a ansslčane gich čaš po čase, co se mU ša
dobré šdč:lo, w nich Ustanowowal a šaťišowal.
J bylo welice polřcbj, abx nade cšrkwj wšrú:
stagjcj aposstol bdčl, ktcryž w tagenstwj Božj
hlanbčgi inkl, Ucž klcrýkoli smrlelnjk, a ktcrýž
na drfaU Wáuě maUdrosk a lčxsku šscil. Nebok
počali wclmi ščchyUčkleťjmuži, mčžinimiž žwlússk
Edion a Cerint gsaU powěstni, swc ofobnj nú:
bledy o Učenj KrčstowU wnčlsseli a Kristn Zežtssi
dooňatu Božskaxl Upjrati Swatý JaU waroo
wal prcd Uimi srré owečky, ano abp wssech
cjrkwj Ua wždy podobnedo dlUdU Uchowal, slo;il
swé ewangclium, wkterémžšuepřekonauml Určio
tostj twrdj, žc Jcžjš Krtstuš grst od wččnosti
Syxr Božj, a prawý Bůh, že bcž uěho Učc
Učtněno Uer.j, což Učiněno gest N to Slowo
tak našýnra Krista, že tčlem Učtněno gcst a pťco
býwalo meši nami Ewangclixnn swalého Zana
powažngc se co doplnck euxanǧelij, gež swatý
Malanš, fsratý Marek a swalý LUkaš Uapsali
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a gcž swatý Jan ččtl a znal. Mťmo fwatěho
ewangeliUm Uapsal Jan gesstč tťi edisstolh,
w kterých pťede uxssjm lásku k BohU a k bližu
UimU schwalUge a porančj. Gaký diwl bolotč
jrdce geho dlué lúsky, a!lo jčxskau, t:k ťfa, pťeu
plýwalo, ba wesskeré geho žiwobhtj byla anbá
lúska, a wcsskeři siutkowé gebo mčli půwod ssoůg
w lčxsce, a lúsk.x to byla, kseráž geho borliwosr
podněcowala, že pro Krista a pro spaseltj ťoližš
njho wsseho se odwážiti a lrssccko řrpěti hoe
tow byl

Když cjsať Domician kťeskany stjhali a muo
čiti dal bhl také swatú JaU gat a do ija
odweden Zde Uwrhli qeg rokU 95 do kotle
wťelúm olcgem UadlUěného; alc oomocj Božj
erzal tu žúdné sskody, Uúbrž taťmčř gaťchsj
ž Učbo wyssel, aako š kaUpclc občerstwugjct.
Newěťtct pťipisowali žúžrak tcn kaUžlům a čax:s
rčlma Domician wypowědčl geg na oňrow Watmoš
ťečený. N žde žgewil mU Bůh pťcpodiwnú
tagensiwj a obgewil an bUdach tagemné osUdy
cjrkwe, což oU wsse wěrně Uadsal. Kuiha tato,
pode gnlénem: ,Zǧeweananowo“ wůdecžnúmú,
obj“abUšedlc ngúoťch swatého Jeronyma to:
lik taqe!lstwj, kolik slow. Koyž Uúsl:dqucjho
roku Domician Umťel a geho náskldcc Nerwa
krwawá nařjžch Ucbožrjkowaodwolal, anrátil
se také swatý an odčr do Efcsu kU swým cjre
ťwjm pro chichž blabo oaleké cesty poduikal
chčjsllrč ňrasti suassel a š Uebeždečtmř Uťeroz:
maldilými zápasil. Žúdná prúcc a ťžádnú občk
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nebyla mU těžká, ssso:li o zachowúnj tťeba qen
gediné dUsse. Krňsnú dřjklad wrach té lásky
dro spafenl bližnjho wypraque nám fwcm;
Kfjment Nlešeandrinský w tento rožum. Gčdenxt
kráte obchňžege Jan cjrkwe, Uzťel w qeduom
mčstč mládcnce siluého, w twáťi krňsuého a
wtipu schopného. Z obrciliw fe k bjskupU tobo
mjsta: ,Tohoto mlúdenečka, ťka,bedliwěa flmžnč
Oťed cjrkwj taUto a Búncm Kristem, ktcťjž mi
toho fwčdkowé bUdaU, tobč k wčrněm:l odatrou
wúnj porančjm.ee Blskud slzbjl, žc se mfňdence
otcowsky Ugme, načcž swatú apossrol Oťrxdez
sslaU keč ooňčel a fwasrnj mxčldencowo bore
liwě na frdce mU položiw, do Efesll sč nawrú:
til. BiskUp pťčgal mlúdcnce fwčťeněbo do domn,
wychowúwal geg wclmi dečliwě, a sloxxdyi pťj:
kladem kU kášlň a kbúšwi Božj wedl, až ho
naposledh i swátostj kťsU oswjril.
epun,xDůwčťe se w dobraU mmsl mlúdencowl:
a w milosi fwatěho kťm, ponlewil biskup něco
déče swš a pilnosti pťi Učenj a wedenj, čehož
bdl Uúsledek, že mlckoenec žlými towaryssi swéski
fe das, a Uehprwé Uepalruých, p.xk ale wžoy
wčtssjch a wětssjch erěrnostj se doansstčl, až
dak lichý stud, tento le!; žžiragčcj mladistwň
srdce, a žlé žčldostč tak daleko geq pťiwedlo, že
wolagjcj hlaš fwčdomj UdUsiw, w propask prou
stopússnostj sc Uwrhl, a aby žúdostem nekáraným
a bežuždným chtjčům mohl whbowčti š mrzx
kúmi fwůdnjky fwými čan Uočniho Oocestné a
hautnjky laupřti se gal. Gsa wtidcm, silan a
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obratnostj nadanú, dťewwssil br;o Ueprawosimi
společnjfy fwé, a stal sc qich wůdcem.

Meši tjm fe wyskytsa důleiisň dotťčba, dro
kteraUž Jan odět do tobo města powolňn byl.
Wyťjdiw uxssecko, dročexk nehwice dťissrl, droe
mlmril k biskuxoowi: ,N:xše, biskude, anrak mi
poklad, steq; gfem U nťjtosnnosii cjrfwe kserauž

ždrawuqeš, tobč fwťťil! Bsluo domnkwaac fe
že fwatp JxU š Uedcrozumčslj wčcs židá qež
mU erdewšxs sřmxělse erčda N; kcy; Jan
žwuolal: „Mlňdencčka a dUsse bratrjl od tebe
žčldúm,e tU fřaťec skloďiw bsawll k žemi, a tčxšce
wšdychage, ď Olúčem odpowěděl: „Ten gcst qiž
Umřel!“ ,Kserak, a quau fmrřs?e taxal se
swatý Jan Oopowčdčl bifkup: ,BobU Umrel;
ncb fe ž nčbo člowčk šlý a Ursslcchetný, an
lorr stal, klerd; Udnj mjňo cjrkwe wnjž bhdllel
onU horu š podob:xý!ni sobč tow.xrhsslu wclikém
dočtU opčmowalea Co; Uslyssaw adoťftol rop
trbl raucho, a š wclikdn naťjkánjm šwosal:
„Q wýborňého sirúšcc Ustanowil gfcm tebe nad
dussj bratra fwčbo! Nle mUj koUě sem, a ělouj
wěka, ťterhž bd mi cestu ukúžxl J rychle w!edl
na kůň tak qakš bds a dťjmo k Ukúžaně boťe
posdjchal, kdež geq whstawené strúžc i hned galj.
,TomU gfem chtěl, ťcks, doweďte mne k wůdci
s.wélnull“ J wedli geq k wůdci, kterhž w zbroqi
gsa, geg očekúwal Sotwa alc že ewangelistU
Oožnal, haUBaU welikau dal se oked Ujm Ua
aUtčk. N JaU žapomeUUw na swůq starú wěk,
gakž erche mobl, za njm bčžel, wolagc:
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,Wroč, fynUe dťede mnaU, dťed otcem swým
starým a bezbranným Utskúš? SynU můq, fmi:
lUg fc Uad pracj maU. Neboq fe, múš gesstě
naděgi k spasenj, gú súm KristU počct ža tcbc
wydúm, a budeuli tobo potťeba, iža tebe UmrUe
gako KristUš Umťel ža núš; i ša dUssi twaU,
dUssi fwaU položim. Zastaw fe, a wěť mi,
.skristuš nme k tobě poslčxl!es

Slysse mladjk slowa tato, dostawil fe a
oči hanbaU k zclni sklo:oil, pak odbodil žbraň,
plakal hoťce, obg1xnal starce a žx swaU winmx
dosti čiuil, ale krwj žbroceué prawicc fwatěmu
podati se Uetranal. TU Ugal gcxg,Jan ža rUkU,
žUljbal gi a na gisto mU slibowal, že mU od:
pUsstčnj wssech bťjchů Ua Sp.xsireli wyprosj, a
gako U wjtčzosláwě wrdaU pok.inj obmytého
opťt š scbaU do cjrkmc Uwedl. Tam časio ša
nčho Bobu fc modlil, w Ustawičnúch postech
š njm trúwil, aniž odtUd dťjwe ooessel, až ho
ža služebujka té clrkwe Ustarwwil.

Takowall lúsku, gakaUž frdcc sthého apo:
sstola dťetýkalo, sUažil se taťé wssem ostatnjm
lidem wssljditi. Nebok když pro wysoké stúťj
ani choditi, ani dlanho kú;ati nrmobl, dal fe do
shromáždčnj wčťjcjch nositi, a nekúzal nic gia
ného, nežto: ,Synúčkowé, miqute fč wefpoťek!“
Ta slowa opakowal wždpcky, kdhkoli do shroa
múždčnj pťinessen gest byl. To Uňawičrlé opal
kowúUj gedUťchatýchž slow pťichúželo qiž Uččcrdnjlt
kům geho protiwné. Wrotoi, tčlšaii fe ho: ,.Miul
stťe, proč dak wždpcky gcu to ňaré, wžohcky
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gedUoskcgné naučenj opakugeš ?“ Gimž oU odu
powěděl: „Wán to pťikúzal, a když to činjme,
dosti gest.“

Gtž bpl fwatd Jan dewadcfútébo rokU doulr
žil; sjly aebo mišely, bťjmě wčkU tjžilo geg
welice Mnohe nrúce Ua winnici Búně a lUbé
kárúnj fwého tčla feslúblo geg. Neqjoal nikdh
maio, odčw geho byldrostňčkú. postd častéadlauhé.
J bolclo geq, že Uynj U whfokěm siúťj ncmůžc
dowinnosii swébo powolúnj tať dlniti, gako Urwé;
a žc tělU i dUchU chc howěti musi. Geden:
krčxte držel koroptew w ruce a hladč qi pon
brúwal si š nj To wida mhsliwec mimogoach,
Uemohl fwe podiwenj Utagiti, žc mnž tak wúžný
š tak nepatrným žiwočichem čaš mrhá JaU
špošorowaw ďo, otúšal sc, ťka: ,Wroč pak ty
Uemjwúš luk fwůg UstawičněUadnUtý2, „Wroto “
odpowěděl mysliwec, „aby neztratil družnosii a
sjly „Dobťe“ drawil fwatý Jan, „nediw se
tedh, kdy; widjš že fe wyrúžjm aby mysl xUČ
k pťcmyssiowant wěcj důležitěgssjch a kU konúnj
powinnostj fwých tjm schodltěgssj bhlae

Swatý Jan pťečkal wsseckh aposstoly; kou
Ucčně powolal také Bún Jcžiš starce, giž aš
dwa Ueb tťiadewadesátilctébo do krúlowstwj ncš
beskčho, aby odpočinUl od pracl a na wčky fe
radowal š tjm, od Uěhož milowún byl Bo:
chowún gest byl ža měsicm na hoťe, a nad gcbo
hrobcm powstal napotom dťestkwostný kostel
Nynj gest tam tUreckú mossita, a xnčsto EfesUš
druhdy tak slawné, gest Uynj ncpatrná wcš tUo

k
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reckú, nebok naplnilo se, čjmž fwasý aposstol wc
swčm žgewenj mčstUj cjrkwi tamněgssj hrošil:
,Poněwadž prwnj fwaU lúskU odnstilo a dokúnj
Uečjnilo, ani prwnj skutky, fchnem z mjsia
geho hUUto bude.“

Nožgjmúnj.

.skroťgjmňnj a k Uwažowémj stůgtež tU něo:
kterú lnjsia zprwnj epissroly Janowy, gsautě
to slowa gcdnak Upťjmnxho otce, gednak laska:
wčho bratra, giaU to slowa, ktcrúž by negett
w ústech, aťe w srdci Uossrm blnboce žakoťeniti
fe a dratridlem wssebo fmýfslrslj, mlUwer i gee
dnčmj nasscho býti mčla, ač chcemeali obcowati
na wčky š Zanem UxilčxčkemNáuě: „Sončxčkowé
ani, čteme tam, totok wám pjssl. abyste nchťe:
fsili. B.xkli bo koo i šdřessil, pťjmlmrcc máme
U Dtce, Zešjssc Krčsta sprawrdeiwčhlx, a out gest
občť slitowánj ža hťžchp Uasse, a Uetoliko za
Uasse, ale i ža wssebo swěta (l. Jm 2, 1, 2.).
Djlnexli, že Uem.lme hťjchxl, salnj fe fwúdjme, a
Urns w Učxš nr.xwdy. Djme:li, že! qsmc nchťe:
ssllj, činlmc (Boba) lh.iťem, a nenjk w núš
slowa geho. Wakli wh;učlme bťjchy fwě, wčrUýk
gest Búd fdrawed!iwý, aby Uám oopUstll hťjchy
Uasse, a rčistl náš od wsseltké neprasoosti (l.
an. 1, 8, 10, 9.). Sonáčkowč žtlstaňlcwnčln,
abychrm, kddž by sc Ufčl;ae, daufeint lnčlj, a
Uebyli od nčxho zahaubeui w č.xš ořjchodu gebo
(l. J. 2, 28.)e u .stdo l!rawj, žc gestwswčtle,
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a bratra fwého nenúwidj, w temnostil gest až
posawúd. Kdož milUge bratra swěho, w swčtle
žůstáwá, a nenj pohorssenj w nčm (kap. 2, 9,
10.). Kdoby šawřel wnitčnosti fwé pťed braur
trem, kterak láska Božl žůstáwá w něm? Sy:
núčkowé moqi milj, nemilUgmež slowem, ani gexx
žhkcm, asc skutkem a drawdau (lamtčž 3, 17,
18.). thmilegssj milugme se wes::olck; nebo
láska gest ž Boha. Nkaždý kdož milUge, žBoha
se zrodis, a žnú Boha: kdož nemisuge, neznú
Boha, Uebo Búh lciska gest.“ u

,Wončwadž Bčlb tak milowal Uáš, i mpt
múme gedni drUhé milowatie (kap. 4„ 7,
8, 11.).

,Wo tornk pošnúdckmč, žc misn.xemc sPny
Bošj, kdxdž Boha mčlu.;eme a pťakú;xuj geho
ostťjheim:e (xr.xp. Z, 2.).

,A toto pťisáZňnj máme od Boha: aťzh
koo mllUšš Bošů, x„šmjlowal i bratra fwéhoe
(Kap. 4, 21.).

Mo:dlltbše

Bane můg a Bože můq, netrp we mnč
ničeboš, co by plod nedhlo twéýo we mne pů:
sobjcjho swětla i žiwota. D.xy o Ueymilegssj
Ježjssi, at modlitba twú alxčinliwú we mnč
gesi, a gako th w thi a Q!ec w tobč qcsk,
al i gá š tebaU gedUo gsem, we wůli, w lúfce,
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w fmýssleni, w slowech i w celém žčwotě. quď
a šawjtey do útrobh srdcc mébo, wtiskni mi
obrax; swůg, a dey at odpočjnu w sladkě Ořjn
tomnosti twé. Nmen.

Na dnessekyadú také swútel: W ?llršandrii swatého Mau
:lma. biskUpa, ltrryl oro swé wyznčmt nemalan chwcilUa wzácnost
dostal. W Krmstantlnopoli swatoch wošnawačů Theoďora aThcofan,
bratřl. rteťlž za cjsařeLeona Armrnského pto hňgent obrašů ze zemč
wypowě;ent byli. Téš tam swaté Ntceraty„ panno, ltcraš za časn
Nrradia cjfařr swatostj fc stkwčla. a m. g. fwat!)ch.

28.

Wčlaďátek.

„Ti gsaU kaUpcni š lidj drwotinh BohU
a Bc!rčlnkowicks(chw. fw. Jana 14, 4.).

Slowa tato potahuge fwatá c1rkew na th
djtky, kterčxž bohaprášdný Hcrodeš w tč nadčgi
Ufmrttti dal. žc š nimi takč nowozrošeněho Whex
kUpitele žahladt. NeUmťelyt tedh djtky gen pro
Kriska, nýbrž i mjsto Krisia Bšma; Oři čemž
ncfmjrnaU dobrotU a fmilowánj Boha wssemo:
haUejho widčti, kterýž e; paubě dobroty těmto
občtem, kteťjž gcsstč žčldných záslnh šjskati si nc:
mohli, co gim scháželo, nabradil a korUnh mU:
čcdnickě gim Udčlil. „Milosiiwý a litostiwý aest
Hospodin, trpčliwý a welmi milofrdný. Dox
brotiwý gest Hospodin kc wssechněm, a slitowčmj
geho gdc nade wssecky twory geho. Nk osla:
ngt Hospodine wssickni skUtkočoétwogi a swatý
twogi as dobroťečj toběee (Z. 114, 8u10.).
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Stalo fe pak Umučenj těch Ucwinňútek způsoďem
UúsiedUgjcjm.

Za čan, kdhž .skrisiUš Bún se narodil,
kralowal w JcrUsalcmč Herodcš TeUto kral
Uepochažel že staré rodin ťralowské Dawidowy,
ba Ucbdl rodem Zid, Uýbrž mnž ZdUmeyský, ktcu
réhož Řjmanc ŽidUm ža králc dali ij lmplut
nilo fe proroctwj arciotce JakUba ťkachho: že
UebUdc odgata bcrla od Jůdd a knjže ž bcder
geho, dokawadž Uepťigdc ten kterýž mčl poslčm
býli, a budc očekawanj nčlrodů“ (l Mogž 49,
10..) J UcUáwiděli Žxdě Hcrodcsa Uesmjrnč,
alc také Hcrodeš bhl aUhlaijm ŽidUm Ucpťl
tclem a bremena pťetčžka Ua Ue Uwrhowať
Qd Uarožch gsa mUž Ukrutný, dodcžčiwý, proel
Uásledowal žwlússtč potomkh domu Dawidowa,
ž Uichž nčkteťj Ua žiwč po tU dobu bhli, droto
že se strachowal, aby snad skrzc Uč š trůml
swržen Uebhl. Brotož dal wlastUj manžclkU
MariaUnU, že š domem ťečcným přijšnú byla
a wlastnj dwa shny fwé žabiti, žádisy rodinné
Židům pobrati a spáliti a tak pokUd možna,
ouwodh o pťtbušenstwj š rodem Dawidowým,
ž Učhož Mcšjtaš pťigiti měl, zničiti N gelikož
ho tagUo ncbylo, žc Žtdé toho čafu fwého Wyu
kupitclc očekawali, rostla také geho aUzkosk a
geho podezřiwost a tndh i gcho UkrUtnost

Z stalo sc tchdčlž, žc kdhž sc Uarodil Jcžjš
w Bcthlěmč, mUdrci od wýchodn do JcrUsalema
Oťissli tažjce fe: „ch gcst teU klerýž fc narou
dil, krúl židowský? Nebo wjdčli gsme hwčzdn
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geho na w!šchodu, a dťigeli gfme, klaněti sc
gemU.“ Usldssew to Hesodeš král, Ulekl sc,
alc i wsscckcn JerUsalem š njm, Uebot se búli,
žc proná edowúUj obnower bUde. Nle Hcro:
deš obmhsslel lest, kterak by nowozrozenébo krále,
narodilšli se, zahUbil, a tak Ua trůUU židow:
ském bežc sirachU sedčti mobl. A sbrrmáždiw
wssecka knjžata knčžskú a Učitele lidU, túžal se
gich, kdeby fe KristUš měl Uaroditi. Qni dak
ťekli: „W Bethlémě Judowč; Uebo tak pfúno
geň skrže proroka: ,Ny ty Bethléme w žemč
1Udské, nikoli Uegsi Ueymenssjm meži kujžary jud:
siými; Ucbo ztcbe wygde wýwoda, ktcrýžby spra:
wowal lid můg israelský.e Toho kmyž se dowčděl
Herodeš, žawolal t.xgně mudrcůw a pilně se
gich whptúwal na čaš hwěšdp, ktcráž fe gtm
byla Ukú;ala, a pak gim radil, aby sslido Beth
léma a pilrlě fc na ro dstě ptali a koyž gc Uae
ležnaU, aby mU zwčstowali, abh i oU dťigda,
klaUčl fe gcmn. Nle Ukrutnsk nemčl aUmhsl,
djtěti se klaněti, nýbrž Uložil U sebe, že ge ža:
hubl. Nwssak člowčf mjnj, ale Bán Bůh mčnj.
Mudrcowé Uslyssawsse radU krúťe, odqeli. N ap
hwězda, kteraUž byli wioěli Ua wýchodu, pťedu
chúžcla ge, až i pťissedssj, stála Uad mjstcnl, kdež
bylo djtě. J wssedssc do domU, Ualezli djtě š
Marij, matkaU gcho, a padsse, klaněli fe qemu
a otowťcwsse poklady swé, občtowali mU dary:
zlaw, kadidlo a morrhU. .stdyž alc opčt do
ZerUsalema sc anrátiri chtěli, aby Hcrodesowl
o djtěti zprúwU dali, eyhlc Ukážal fe gim we
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fnúch angcl a napomeUUl gich, abh fc newracou
wali do JerUsalema, nýbrž aby ginaU cestau
domů fe nawrátili. N mUdrct Udoslechsse rado,
gakž gim anděl dowědčl, žmaťili tak aUklady
králowh. Když odgeli uderci, Ukúžal sc angcl
Búnč we fnúch Josefowi, ťka: „Wstaň, wezmi
djtč i matkU gcho a Utec do Eghpta abUď tam,
dokawadž ncpowjm tobě; ncbot bude Herodeš
hledati djtčte, abh ge šabubil. Kťerýžto wskaw,
wšal djtč i matkU gcbo w noci a odessel do
Egypta. u „Hosdodin neopusti swatých swých:
Ua wěky žachowáni bUdaU. Quk gcst obraUcc
sprawcdliwých w čafc faUťenl, g whswobodl a
whtrďne gich od hťlssUjků“ (Zalm 36, 28.
39, 40.).

Uzťcw Herodcš, žebd sklúmňU bhl od mUex
drcůw, rozhněwal se náramně, a poslaw, dal
zawraždčti wssecka pacholáska w Bethlémě i we
wssech koUčinúch geýo od dwaUlctých a njže, po:
dle časU, na kterýž fe bhl pilUě rodptal od muu
drců. Tehdy Uaplnilo se, což powědeo gcst
skršc Jeremřásse proroka, ťkaUcibo: ,Hlaš w
Rúma siPssČUšest, pláč a kwjlcnj mnohé: Rúo
chel plačjcj spUů swých a ncdala sc potěssiti,
proto žc gtch Uenje (Mat. 2, 16uu18.). Náu
ťek a bědowúnj nad mrzkým skUtkem tjm bylo
nefmjrné w Bethlémč i w cclšm wůkolj. J
sebrali plačlce a hoťekngsce krwawě mrtwoly zaa
wražděných djtek a pochowali ge w geskyni
wedle chljwa, kdež se .skristuš narodil. Nh, gak
slawltá, gak pťeljbá gcst fmrt mlaďátck tčchto
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wc swětlc wste: ,O blažcný wěkU,e wolá Řex
hoř swatý, „gesstč negsi B to, abyš gmeno Kri:e
stowo whslowil a qiž Užnán gsi ža bodUa, ža
Učho Umťsti, ačkoli gsi gesstě ant pro ránp ani
pro Ulrpcnj Uedofpěl! O wy blahoslawent ma:
ličtj, gimž, gfachm gesstč na prúoU Uaroženj,
žiwot wččnú wstťjc whchášj. Gessrě na UočátkU
fwčtla a qiž bčžjte drčth iwau, giž bčžjte k cjli
fwťho fdachj, a dochčlšžle po kratinkém běhu
dtwotin wččnosii. Gesstě šdúte se Ucdožralj pro
smrr, a giž Umjráte blaženě, abyste byli žiwi
na wčky! Sotwa pťjtomnosii gste okusili a giž
běžjre do bUdaUcUosti: qcsstě erpUstili gstc ťoe:
jébkh a giž dochúžjte korund szěžné.“

Mnodo:li djtek w Bethlčmč a wc wůkolj
ža Krčsta Gcž1sse žawraždčno bplo, nedá se ď
gistotaU Určiti: awssak UwažUgjce, že kraginh
ťečenč za onobo čan welmt lidnaté bylh, dá fe
faUditi, že gich bylo Uemálo. Nle zlopowčň:
Učho wraha erinňcitek doňihla gesstětéhož rok:l
trestaqjcj sprawedlnost Božj. Děfnú nemoc
Uwrhla geg na lože: ždčllo se, že oheú kosti
acho fežjrá, hlad UeUkogitelnB množil bolh geho.
Čjm che pokrmů Ořigjmal, tim hrůznčgssj bplo
bolesti geho a ttm wžteklcgi žUťily w úlrobúch
geho. Nohy mU otekly a prowalilp se a ohyž:
de čerwowé š nesnesitelným zúpachem wychúa
zeli z Uich. NikomU Ucbhlo možUo U něho
wytrwati, wssickUi od něho Utstalt. Gen fcdě
mohl dýchati. .st tomU se pťidalo Ucwhmluwlté
hrpchj swědomj, a mysslčnka, že koUcc žiwota
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pťicháži a faUd wěčný, tolik geg fwjrala, že fi
sčlm žiwot wžsti chtčl Nwssak pťi wssech tčch
mUkňcď žixsial žatwrzelrd a w bťjchh a bežbož
Uosi fwaU žarhtý Giž šádasil šc smrtj a gesstč
Uknxtnosii Uebdl sďs, nebok tobo gcsstč okamťzenl
dal fhna swého Nntidatra a UehwžňcněgssiŽidy
Ufmrtiti Wssak poručenj geho neprowedlo se
che Ucbot smrt žaufalcmn žiwobytj gebo Učial
Užla konec u „Smrt hťjssnjků gcst nchborssj“
(Z. 33, 22.) „Womňa Ua tělo bešbožného gest
oheň a čerw“ (Sir. 7, 19.).

RožgjmúUjť;

Herodeš dočinil fe owssem nesmeré Uessieu
chetnosti, dada erinnpch djtek takowé nmožstwj
Usmrtiti Nwssak tážisr, laskaw:š čtenúťi, čj Ucu
prawosk gest wčtssj, Herodesowa:li čili člowěka.
kterúž djtě k žlčmU fwádl? Herodeš žbawil djt:r
kd žiwota čafného, ale swůdek dřiprawuqe dttě
o žiwot wěčný. Tacj swůdnjkowé gsan ti, kteu
ťjž děti k žlémU nawňděgt, k. p. aby okrúdalh
a obelďúwaly swé rodiče, abd bližnjmu fc po:
smjwalh, darebné kausky drowúdčly, abhse rwaly
a bily. Tacj fwčxdnjkowě gsall ti, kreťjž er:
siýchaglce fe U dťjtomxwsti newinných djtek ncu
čistč a mržké ťeči rozdrúwčqs, UccUdně djfnč
špiwagle Uestydaté a odlšlé žcrth UrowožUgj,
aneb nemrawně skutky pússj, qako; k p Uešťjdka
čeledjnowe děláwaqi Txcj fwůdnjkowé bowaai
Ue:.ťjďka téš suxmi rodičowč koyž dčtemšswúm žlč
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dťjkladd dúwagt. U geqich dťjtomnosti wěci mln:
wj, kserýchžby Uemělř, w tom domněns, že tomu
nerožnměgj, nepolnnjce, že Uwsl dětskú qcst qako
traUd brzo se rozrxěcugjcj kdy; prř swlékaUs
a oblčxčeuj se siydliwoňi nessetťj, aniž gich
k stydliwrsii pťčdržUgj když wespolek fe bassseťj
a wadj, bližnjho tupj a gch s:leaslj, kdyělsc
smni Uemodljwagj, aniž dčli k modlitbňm dťšdre
žUaj: kodž gich panh.xU odičj lúskaU milUgj,
žlé néklonnosti dťeh jdašj, žsostt gegich uekaragj
nýbrž, cokoli žléoo do Uich shlcdali, wssc omlau:
wagj aneb dokoncc schwalugi, když gťch k žlémU
sami podaužeqj, ž hťjssné gegich mždy fami fc
žiwj, ancb o čtstotU qšch tadaU a dťjleždtostmi
připrawUǧj. Tacj rodičowé gsan, dt sw. J.m
Zlatoúň!,š, UkrUtučǧssj a Ueprawěgfsi než fami
wrahowé djtck; nelxoť tito odděquj anze tčlo
od dusse, oni ale Uwrbugj těla i dUsse djtek do
wččnélxo plamenc. Zawedené a ZkažeUé djtě
stúwú se opět fwůdcem mnoha aťmšch dětj a
ten, kdož djtčti drwnj dohorssch dal, bUde ža
wssecko žlě, gcž z toho powstalo, gedenkráte dťed
Bohem oddowědělt! uu Gak alc obňogj takowo
swUdcc dťcd sprawedliwým saUdccm tam na
wěčnosti? NebUdaU newiUUě zawražděné dusse wox
lati o pomstu? nu Q nedúweyte fc taU mxpep
sslénkaU swésti, že dčti tomU Ueb onomu Ucroze
Uměgj, aneb newědj, aneb si Ucwssjmagj. Ach
pozorugjt wsscwelmi dobťe a bohužel, mnohémn

;lémU wlsse wyrozUmjwaqte než lidem bohabo;pr
Uom milo bhti muže a eryrošUměgj li tomu
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neb onomu gesssč dUeš, žagisté že to clřj, a
w bržce do hťjchU kU swé žkúze tomU wyrož.
Uměgj. W“;dhk tafé sjmě grdowaréwžemi žaseté,
hned eržchň:.j, pozděqi alc wžegde a žkázonofné
owoce fwé Uťinrse. Wžpomeňtcsičasto Ua slowo
.skrista Núna ťkaUclho:

,Kdoby dak poborssčl gedno zmaličkých
tčchřo, genž we mne wčťj, léde by gch bylo,
abyu žawěssen bhť žernow osličj Ua hrdlo aeho,
a on pohťjžm bdl do hlUbokosti moťské. Běda
člowčku tomU, skrze Uěbož dohorsseslj pťicházje
(Mat. 18, 6, 7.).

„Zsj lidé a swůdcowé důgdaU w horssj,
blaUdscc giné w blud Uuračldčgjceel (sl. Tim.
Z, 13.).

,Bratťj, poněwxdš wh gňe ňarssj w lidU
Bošjm, a m w.iš zúležj dusse gegich, Urotož
wýmsanostj fwa po;dwihrtčle srdceqegich, abh
pamatowali, že žkussowňtú gfaU otcowě nassi,
aby škUsseni bhsi, ždali bh dráwč ctilj Bohčl
swébo“ (Judith 8, 21.).

„ŽádněmU ncdáwxgjce žádného doborssenl,
aby ncbhla hančna služša Uasse“ Q(U. .skot.
5, 3.).

Modlitba.

OrodUgte swatú a erinná mlaďcktka,oron
dUǧteU trůnu Berěmka Božlho za wssccko djrky,
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aby wsseho swůdnictwj prčlždna w erinnostč
rostla, a raUcho to Ueposskwměné pťinesla pťed
twciť wasseho i swého Spasitele. Nmen.

Dncš se také swťtj swciter: W ijře swatých muťednsků
Cuxtychia, knčxe, a e.ť)omtri.xnas gcřhna: w Llfrtce Uar„o;enj swatúch
mučrdn:lů Kaslora. Wtktora a Noňmtmm; w ijč swatých
mUčedUicDonnto. Paulřma. Nustiky, Nomlnando, Srrottnh, Hilarťe
a grgřch towatosscl. U Smwnů sw. Sabiniana, biskupa, a Pono
ticiana, muťrdmků. Téj tam swalébo Kulumby, namty a muťednicc.
W Nr;iar;i swatébo Hrrmrta, ečorcisty ; w Katauť utroe!e swatúch
Šlčpána, Pomtema, Nttaka. Fabčana a towaryssú. Téhoz sxnesw.
Zotika, kUčze, a m. g. swatých.

29.

Uiwot swatébo Tomásscp arcčbiskUpa
a mnčednjka.

Sxoatý Tomúš byl ňasečrlý obhúǧce prúw
cjrkexoujch. Narodil se r. 1117. dne 21. proe
sincr w Londýně š rodičů wžUessených a boha:
bogných, kteťjž fynáčka giž od dětinstwj Uegen
k bcizni Božj wedli, ale t rožličným wčdúm a
Umčnjm geg Učitř dali. J prospjwal w oběm
tak wcxlice, žc si bršw láskxexa wúžnosk wssechnčch

žjskal, že sc stal mtlúčkem obecčnstwa a Uwssechp
nčch welx:ké wúžnosti dožtwas, arxo že konečUě i
od krú!e samého kancléřem ťjsse, toriž neywhšssjm
aUťadnjkcm w žemi Ustanorom bhl.. Swědomité
plněnj wssech powimwstj a whhledáwúnj dro:
spěchU a blaha poddaných oogistily nm w Ue:
dlaUhém čase neywyšssj sdokogenosk krčxlowu, a
lak setrwal wčrnč w úťadu swém, až úmrtjm
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Theobalda, arcibiskUpa Kanterbmského stolicc biu
skupská byla Uprádnčna. Tuť wymohl krúl Gřn:
dťich ll., že byl Tomúš w sněnm bisiupú na
Uprúzdnenau stolici wywolcll. Dlauho se Tomúš
špěčowal dťetěžké gbo wrchnjbo pasiýťe na fe
wžjti; wida wssak w tom konečně šťegmě wůli
Božj, podrobil se, gak bylo Ustanower. Qd té
dobp počal sebe wssemi silami mrtwiti, wedl
žiwot tubý, wssecken čaš šbptečný, ano i Uey:
wětssj čúsk noct probděl Ua modlitbúch a w sioa:
tém rošgjlnúnj; ano aby ťašjcnosij swé pťitužil,
odjwal fe w šjněné raucho, a každodcmtě sc po:
stjwal. Zwlússtě se pak k chUdým laskawč chowas,
kterýchž denuě U weliťčm počtU Uafycowal, gich
odčwem opatťowas, w čaš nemoci ansstčwowal,
slowem co wěršxý pasiýťa prawý otec ke wssemU
!idU se mčl. Zc pak siarostsiw byl, abh něco
pro chudé měl, heigil wssemožnč gměnj cjrkewnjho,
a sUažil se i nedrúwě odňaté gmčnj cjrkwi opčt
wymoci. To wssak popudilo posaweidných magctš
Ujkň, kteťjž ty siatfp proti práwu osželi. nad
lnjru, tak že Ua arcibiskupa, aby se pomstili, U
krúle kťiwě žalowali, gakobd ptúwa kreilowskú
rUssila průchodu gim brúnts. Takowěmlx sočenj
dal konečně krúl wjrll a rochnčwal sc Ua arci:
biskupa Uťewelice, ano hnčwem pnšeU, wymýsslel
a Ustanowowal wčci, kterěž se žccla šúkončlm
c1rkwc přjěild, a proti gegj prúwúm a swobodúm
čelily. Gmenowilč nařjdtl: že fe nikdo, Ucmage
( tomu krňlowskšho dowolenj w rošepťjch do
ija odwolúwati nesmj; že :ani arcibiskup,
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ani biskupowé bcz powolent králowa žemi odUe

ňitl nesmčgj, sťcba by iod Oapcže wolani byli;
že biskllpowé žadného z krúlowsihch aUřadnjťú
proli wUčt ťrálowěz cjtkwc whobcowati práwa
Uemagj, antž žcmjm čsťrčllowýln aneb dwoťaUům
geho službh Božj zapowčděti mohau; že bjskup
Uřkoho pro kťiwaU prjfabU ancb pro žpronewě:
ťenj se chc lreskati nemá, že duchownj ojoby
kswělským saUdům potahowúni býti mohau, a
že budaucnč gen nekněžj, bUď kral sám, aUeb
kookoli giltý wc gmčnu geho w rošedťjch o de:
sčxlkyaUeb oginci práwa dUchownj saUdtti bUdaUp
Neypředltčgssj mUžt w zemt, an t mnozj bisku:
powé, dadauce se búšuj krále swésti, podcpsali
:ato Uňanowcnj, snažjce sc pťi tom wssemožmě
l swatěho Tomússc k tomU pťemluwiti. J bylby
se Ucšpěčowal, koyby se byla pauše geho ofobě
!ťiwda děla, wůli kralowč se podrobiti, gsa ale
přeswědčen, že se ťřiwda děge prúwům Božským
a práwum cjrkcwltjm byl hotow raděgi smrl
podstal:piti, ncž nččemU powoliti, co by wěcem
rak swalým kU sskodč býti mohlo. Nepodwolil
sc ledy, ano nechtčl ani připUstitt, aby někteťj
prowirtilj dlxchownj od swčlských saUdú faUzelžl
byli; protož hnčw a prchllwosk krúlowa Ueywyš:
ňjho stUpnč dossla.

Swatý biskup pťedšwjdage, žc gcsstč wčtssj
gitťer mpslj nastati můžc, ncž až posUd, Ucckl,
doprowšžen gfa toljko dločma knčžjmi a gedem
služebnjkcm časU nočUjho lagnč z Nnǧlicka a U
weliťých neb:špečcnstwjch a Uefnčlzjch pťibyl ko:
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nečnč w žemi FrancaUzské, w fteréž se tehdčlž
prúwč papcž Nlešecmder Ul. zdržowal. TU wh:r
prawowal fwatémU otci, co se bylo dúlo, Ufa:
zowal mU ňauowy sepsané rUkaU králowskalx,
ktcrýchž podepsati Ucchtčl, t prosil, aby bčskUpstwj
Ua gtnčho kohoš pťcUesseno bylo. Nle fwatý
otec obegmuw gcg a plúčc ljbal geg, a nutil,
aby w powiUUostcch swých délc gesstč fetrwal,
a prožarjm tak dlauho w klčxssteťeCtstcrciakůw
w Womiuu se zdržowal, dokudžby geg ď krúlem
Ueslnjťll.

W ťečcném klčxssrcřc byl swatý biskUp po
cclé dwa roky ži:o w přjsué kagicnosti a w tuhé
kčlžlli. Meži tjm wzmúhala se zuřiwosi krcilowa
protl papežt a proti arcibiskupowi, kterýž pťjwr:
žcnce a rčldcc krčllowy a š nimi i mnohé btskupy
klclbaU cjrkewnj sijhal. Nemoha wss.xt krúl
osobč arcibxskupowč utčchož Usskoditi, whltl wssc:
cken wzrek sng Ua takowé dUchownjkp, kceřjž se
stranh btskupowy drželi. Kdo mU psanj poslal,
ancb dopish od Učbo do Nuǧlřcké žrmč pťřUesl,
propadl hrdlcm. Nčk:cťj š dnchownjch zaplalili
přeUkrUlnč: wcrrtosk karclblskupowi; dalť ge osle:
ptlt, a Uohy i ruce gčm Usekali. Bbšwlússlě
byll pťjdnšnj arcečbjskupolřttwrdč pronúslcdowúui.
Krčll gtm pobral wssccky stxlky, whhnal ge že
želnš, a přjsahaU se žawčlšal, žc se wssšckni (a
meži ntmt byli také t dčll a starci, a tčbomé
žcny) ša arcidřskupem odcberaU. J pťtssllk swa:
lčmU; pči pohledU Ua nč pukalo wclebnémU knčzi
srdce, a lo prúwč š ďúdelským zaljbenjm král si



10ď0 Brosinec.

dťčll. Ráoby giln bhl swatý Tomáš polnohl,
ale feč Uebyl oU, dowcdla prozřetclnosk Božj;
Ubohým wypowčžencům otcwjrala fe, kamkolt
dťtsslt, frdce, a sslčdré podpory wssadc sc gim
oostalo. ij wssjm Uenasytila sc žUřiwoskkrá
:owa Uýbrž chtč aby biskup žádUého oddechU
Uemej, dal othm klasstcra Bomttninského od fcbe
rtct žc wssccky řehole w řjssl swé žrUssj,
bUdaU:lč Tomússe žboǧnjka děle U scbc přecho:
wčlwatt. To Uslyssew Tomč:ssc Užawťel, že klásster
oobrowolnč opUstj, ady snad Uedhl púwodcem
lak wcllkeho Uesstcstj Wři geho odchooU dali fe
wsstckni do pláčc, pťtpom1nagjcc si, gak sworně
š Utmi žčw dhl, a gak laskawč a pokorne ke
kažočmU š Uich je mčl, chmak Uež gakoby Ueh:
mcnssl ž bratřj bpl.

Lwajk, toho časU ťreilFrancaUšskú, Uabjzel
se, že fwatéyo mUže se. Ugme m Wroto sc fúm
k Ucmu wydal, a do klússrcra fwatčho KolUmba
geg oostčhowal J žde obgcwll jc Tomúš co
dobrowol:xý mUčchjk; ncbos deš přcstanj mořil
a mrlwil tělo fwé Ncspawalk w podUsskúch,
a gen koyž Ucmocgeg ťljčala, požadawal postele;
flebam Božjm býwal každoocmlč š ncywcrssj
wraUcnostj prztomclt, a prmasspwal se pak pam
w slžach kaglcUoňl a potory BohU ža oděť;
š čeledj a š chUoýml stolowawol a š nimč geU
proto ode wssech pokrmU, ač Uancywýš j:rownč,
požjwáwal aby dobré skUtkygeho Ukryty žúskxly,
a abh lidské chwčlly Ussel. Wo stole čjlal Učgakan
dUchownj kUchU, aneb rošmlanal o Užilečných



Swe Tomciš, arcibisk. a mUč. 1081

wěcech; w Uoci pak bdťl na modlitbách, pak fe
dúwal od fwého dUchoijho až do krwe mrskati,
ostatnj pak welmi kratičťaU dobu wěnowáwal
odpočinku. Lože gcho bhla holú podlaha, kámen
podhlawničkall. dežgednoho časU po mssi swaté
pťed oltáťem kleče kromě obyčegc dlaUho se mou
dlil, a w hluboké poďožltosti pohkjžcn, gako U
whtrženj žůsial, stalo fe, že fe mU .skristuš Bán
žgcwil řka: „Tomússi, Tomňssi swau krwj oslau
wjš krúlowstwj mé!“ N Tomúš ťekl: „Kdo gsi
td Bane?“ Načež Krřsiuš:„ Gú gfem Wka:
pitel twůg a bratr twůg, kterýž twau krwl oslawj
cjrkew swaU.“ „Q staniž se,“ odwccc fwatý
btskup, „wůle Búna Boha mého!“

W ťečeném klússteťe žůstal teď Tomáš tak
dlaUho, až se byl král Gitldťich prostťcdtowúltjm
krále Francaužsičho Ludwjka š Ujm afpoň na
oko smjťil, slibnge pťi tom,žemu wssecky Ueprciwč
odňaté statkh anrácenh bUdaU. Wo fedmi letcch
tedy anrúlil se swatý Tomúš žase Ua fwaU
stolici bisiUUsiaU, gsa ode wsseho lidUš UeljčcUaU
radosija š Uesmjrnýmgásúnjm ijtán. Z šprax
wowal Uhnt gako pťedcssle úťad swůg š welikaU
horliwostj. Nlc nedlaUho Ua to žrUssll krčxlslib
fwůg a staťj nepťátelc powstúwali š Uowa proti
swaténm bisiUpowi. Stalol pak se, žc fwatý
bistUp o wúnocjch nad gednjm slUžebnskem krúa
lowýln pro fpáchaný žloči:lweťegně klath whťkl,
a mlUwč ťcč fwau w Uásledugjcj rožUm Ukončil:
„ZloťečeUi od Jcžjsse Krista a z cjrkwc whwrr
ženi bUďtež wsstckni, ktcťjž meši mUaU a meži

leoth Swatded.7. 46
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králem, pánem mým sjmě newole rozsjwagj!“
Bo tčch ssli někteřj posstěwúčkowé bež prodlenj
kU králi, a barwili bisiUpa co neyčernčgi. A
krúl dal se pťekonati hnčwem a gako slcpotaU

dUsse poražený ťckl: „Co pak Uenjmeži padaUchp,
co chléb můg gcdj, ani gediného, kterýžby mUe
toho dršeho knčze zbawil?“ Sotwa že domlUwil, d
dali si slowo čtyťi rytsti, ž nichž Uěkteřj nmohčx
dobrodinj od bisiUpa bhli obdrželi, že geg žswčta
žprowodj. K tomU konci pťltúhli rukau ožbro:
gcnaU ke kostclU, prúwě kdhž arcibiskUp wncsspo:
rčlch hodinkh se modlil. Když pťicháželč, chtčlo
pťjtonmé dUchoweUstwo duxčťcchrč:mowé šawťjti;
ale swatý biskup brúnil toUčU, ťťa, že kostel Uenj
twrž1, a že snázc trpčliwostj Uež bogelxn nepťju
lele pťemoct lze W tom wražili fptklcnci do
kostela žuťiwě kťičjce: „Kde gest teU šrčldce?“
Žčldná odpowčď „ch gest arcibiskUpeč“prawil
geden ž wrahU K těmto slowUm pťihlúsil se
arcibčskUp, řka: „NrcibjskUp gscm ga, ale Uikoli
žrúdce. Gfem hotow Umťjti ža toho ktcrýž mne
jwaU krwj whkaUpil a dati žiwot za pokog a
swobodU c1rkwe. To wssak pťikazngi wám we
gměUUBožjm, abystc, hledúte li anžemUe lidU
měmU neUbližowali.“ Na to pošdwihnUw rUkU,
porUčňl sebe a cjrkew swaU BohU matcc Božj
a swatšnm mUčedujku Dionhsiowi. A sotwa
žc fe pomodlil žafadil an geden z wrahU raUU

do hlawh, kterúž se Ua rUcc gcdnoho dUchoijho,
anž gi zachptiti chtěl fwežla Cjtě swatý arci::
bisi:lp, žc krew „se mU praUdj, sepial rUce a
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Uakloin hlawh gako k modlirbč, ťekl: „Bro
gméno Krista Jcžjsse a pro húgenj cjrkwe gfem
hotow Umťjti. BohU poraUčjm wčc swaU a
wčc cjrkwe, Bohu a pxxtronU toboto kostela, a
padl Ua kolena. N kleče a mlčky čekal smrtclUé
rúny ostatUjch wr.xhů, po nichž Ua stUpUjch oltáře
swatěho Bcncdtkta sklcsl. Geden žbohaprckšdných
rožpoltil mU hlawU a rošptýlil mošek gekyo, tak
že stnpňowě oltúťei krwti moškem mUčednskowým
žptšttčnj bhli. Tak dokonal tento swatý ďiskup běh
šiwotaswčho smrtl mUčednčckaUdnekč9. prosincc
l. 1170., mage 53zroků wčkU fwčho. Hned po žašd
wraždčnj swatého biskupawylanpili řečenjwrahowé
arctbiskupský palúc a co w něm Ualešli, Uapořúd
ničňi. Tčlo zwččUčlébo arcibisiupa pochowali
dUchownj š nehwčtssj slčlwaUa Uctiwosij; U geho
hrobu stali se přemnošj žcižrakowé; dochúželil
tam slep1 zraku, kUlhawj zdrawých údů, a choťj
úplného šdrawj. J Uetrwalo dlauho, a giž poex
msta Božj Uúsledowala smrti swatěho mUčchjka.
Wnitťnj wúlka wypUkla, šeměNnǧlickúpoplenila
fea princowé krčllowsstj powstali proti wlastnjmu
otci, an i nepřčltelézahraničnj šhannaU wúln
kaU hrošili. J pošnal král w tom patrně trc:
stagjc1 prsi Božj, a wyšnal, že ačkoli rozkažU
Uedal k zawražděnj swatého, Uic mčnč po dlaUhú
léta newtnnč geg pronúslcdowal. J Uťinil pweuu
ťcgnč pokčmj a anrútil žase cjrkwi .KanterbUrskč
odňatú práwa a žbožj, načež nepřútelé anǧličtj
poraženi byli a pokog fe šemi žase anrútis.

Wrahowé wssak, kteťjž hancbným jšUtkem krúli4 ů
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se chtčli zaljbiti a milostj dogjti, padli i U krále
i U wsscho lidU w neywčtssj opowrženj, a po:r
tUlUglce sc, wlastnjm swědom1m mnčeni w žemi
od mjsia na mjsio, konečně bjdnaU fmrtj aleka:x
gjcně zahymlli.

Rožgjmčlnj.

Smrs swatčho Tomásse mnčednska gest UčUU
žťegmým pťjkladem, ťtcrakbpchom cti Božj há:
giti a pro cjrkew i žiwot Uasadili mčli, kdhž
toho potťeba kúžc. Založilť Bůh súm c1rkew
Uassi a dal g1 šáklady, kterýchž an brány peo
kelné Uepťemohml, a žaložil gi k tomu konci,
qbychom se mohli ždokonalitj, poswčtiti i spasiti.
Ustaw takowý, který Bůh fúm šaložil, a to
pro cclě člowěčenstwo, kteréhož působenj Ua dUssč
Uesmrtelnau se wžlahUge, a až do wččnosii Za:
fahá, k gebož žaložch fúm Shn Božj šcstaupit
a krew swaU do poslchj trůpčge whceoni mU7
sil, takowý úsiaw, genž cjrkew sluge, ten mej
Uúm nade wssccko milý býti, powilmi gsmc há:
giti ho a rožssiťowati, geho pťikážanj anfjme
swčdomitě žachowáwati a š Ueyochotnčgssj poe
slUssUostj ssetřiti, mUsjmc řjssi hřjchu a blUdU
wpwraceti, a rozfjwati semeno ctrwsti. abh wšegdaUc
owoce whdalo ďohUmilě. Bťi tom wssak gest
Uutno, abychom byli opatrnj gako hadowé, a
sprostnj gako holUbice, nesmjmc skwrniti dUssi a
rUce bjdnaU zisstnostj, ncsmjme che posiaUchati
a báti sc lid1 než Boha; Ucbol wedecli krokp
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Uasse swéwole, gsme:li hrdi na swé postawenj,
dúwčlme:li fe owlúdnami nčlhlostj a ginými Uú.e.
rUžiwosti, ach tenkrále bUdeme marně fe fnažiti,
gessitllá bUde práce nasse; sirasti pťiwaljali sc,
ztrúwj co do náš dobrého, a pokussenj taždě
podwrútj kroky nasse. Gank ale ďUdeme:li bor:
liti prawaU horliwostj, a bUdeBlčBůh csl Uassj
horliwosti, pak bUdc nám milo, pťiqdaU:li na
nčxš protiwcnstwj, Ueboť Bůh sám bUde od:
měnaU nám: milo Uúm bUde, pťigde:li pokUssenj,
nebok milosk Božj bude silaU nassj, milo Učxm
bUde, budan:li se snahúm nassim Upťjnmúm
pťekúžky a obtjže w ústrcth stawěti, neboť čjm
tčšssj bude bog, ljm flawněgssj bude wjtěžstwj.

„Blahoslawenj budete, když wáš bUdaU lidé
nenáwiděti, a když wčlš wyochgj a žhanj, a
gměno wasse gako žlé whwrhUau, pro SyUa
člowěka. RadUgtc se w ten den, a wefelte se,
nebo ble mnodá gcsk odplata wasse w nebiet
(LUk. 6, 22, 23.).

,Nrc se tobo (okowů a sauženj) aniž činm
žjwot fwůg dražssj než scbe, gen abhch dokanl
běh swúg, a poslUhowálu slowem, kteréž gsem
pťigal od Wúna Ježjsse, k oswědčowčmj ewan:
geltmn milostt Božje (SkUt. ap. 20, 24.).

,Wracng gako dobrý bogownjk .strista Jeu
žjsse. Zčldný, kdož boPUge Bohu, Uezaplětú fe
w obchody swělské, aby se ljbil tomU, od kohož
gest zwolcn Nebo i ten, kdo o záwod bošUge,
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Uebýwá korunodrún, lčč bp ťcidnč bogowal„ (ll.
Tim. 2, ZMZ.).

,Kdybhch fe lidem žalibowal, nebďl bych
slnžebnskcm .!Tkristowúmes(Ǧallat. 1, 10.).

Modlitba.

Q Bože, kterýž gsi slUžeijka swěho To:
másse, bogUgjcjho pro cjrkewtwau, duchem maU:
drosii a fjly Uadati rúčil: Udčl, pronme Ua pťj:
mlqu geho také Uúm tč milosti, abychom pro
oslawenj twě a pro fpafenj fwč i dro sdafenj
bližnjho bogugjce, bogowali wčrnč a opatrně
t statnč. Nedey cirkwi fwé klefrrauti w zúpan
gegjm, thrž pokoť nepřútel qměna fwého, a
dopomoz nám k wjtěšstwj Uad ďúblem, fwětem
i tčlem, skrše Krista Bčma Uasscho. Nmm.

Bneš xe mimo to swťtj swútek: W ?lrelatU narozenj sw.
Trosima, o7 nčmš swatý Pawel w eoisstole k Timotbeowi zminkU
ťtnle W Ntmě fwatťho Kallista, Frliša a Bonifacia: w Nfrlce
ntrpenj swatých mUčchjrů Bominika, Primicma, SatUrUina, Krešo
cmcia, Sekunda a Honorata. We Wdei Francaušské swatébo Krrše
centa, Učednska swatého Pawla aposstola a prwnjho téhoť města
biskUpa. W Konstcmtčnopoli swatého Marcella, opata; w Qkimcnské
Uxsiswatého Ebrulfa, opata a wymawače a m. g. swatých.

30.

Žčwoc swaté wdowy Melanče, siarssj
a mladssj.

We čtwrtém ňoletl byla w Řjmě gedna
rodina žiwa, kteráž se urošerl)stj, bok,ďatst:djrn a
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žasllxhami o st.it nad giné whžnawenawala
žwlásstě alc dro fwatost mUohých aUdůw fw!;ch
Ua slowo wšata bhla Melana starssj žwančl,
Uarodila se w Řjmě roku 343, še fslechtické
rodin ssdanělské a tU sc i ža muže we wžnc:
sscUých aUťadech postawcného wdala; ale giš
w triadwadcútém roce wěku fwčho owdowěla,
žtratiwssi Uegen manžcla, alc i dwé djtek swých
Žc sc wssak nedoňatečnau cjrila, gediUého x::ozůuZ

stalého sona fwéhoWUblikolU fa n: wychowawati,
fwčťila důlcžitall tuto dowinnosk fw!;m důwěr
Udm; sama opustiwssi Řjm, odrďrala se dťcš
Eǧydt do Zxsljďene šemě, aby se tam službč
Božj zaswětila Na Uaussri Nirria ždržowala
fe asi defet let, Učjc se od tamnjch daUstcwnjkůw
žbožnoski, a sssčdrých almUžcU gim UdělUgje
Bhloč to preiwč toho čafu, kohž cjfať Walenš

katoljky Uemčllo Utiskowal a zwlasslč mnichUm
egyptským mUohébo protiwenstwj skrxe blUdUé
Nriany činiri nechal Melania Ugala sc qich,
a po tťi dUi pět tifjc gich Ua fwé aUtraty ča:
stowala, a že žgchě Uásilj a kčiwdy, ktcrěž se
Ubohým dčly, kúrala, mUsila U saUdU fe šodpo:
wjdati; še ale byla mysli erhrožcltě a statečUé,
dostala fc opět bržo Ua fwobodU.

Wo těch wydala fc do lecstiny, a w Diox
césarei žiwila dwanúcře karolickýchbiskupůw, kteu
ťlž do mčsta dotčertého wypowěžcni gsaU bhli.
Boněwadž wlúdxť bhl pčstě šakášal, whdowě:
šených wy;rtawxčů podporothi, muiila gcn čan
nočnjho a pťewlcčena ťečcný skutck lúsky prokaa
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zowati. Bťi takowč chůšj byla gedenkrátc po:
sijžena, a wssak pro wžnessený rod swůg žasc
na swobodu pusstčna, a gj wolnosk dána, že
wyžnawačům dle ljboňi skutky wsseliké lásky pw:
kazowati mohla. Melanie založila w Jerusa:
lémč pro ženské klčlsster, w ktcrcmž pak po
scdmadwadcet let š dadesáti pannami žiwa byla
Wo drahný tcn čaš borlila weltce pro wjru
swatau a dro ctnosk; každd dobrý skutek Ualežl
U nj podporU; i dawala lidU pťjklad Uehsslex
chctnčgssjch cmostj, liknawwch khorllwoňi po:
!Ošbužowala, klesagjcjch dowznássela, antUjky
pťťgjmala a ossetťowala, sjowcm nebylo ctnosti,
aby Melanie se gj Uestkwčla, tak žc wýborná
powčsk gegj od šemč Wcrské až oo wšdaleUě
Britanie sc donesla StrachUgjc je, aby pťij:
žeUstwo gegj w Řjmč do blwa arťansiých se
ncžapleslo anrátila se do hlawnjhoměstatoho
W Neapoli oěekáwalo qj pťjbuzeUstwo gegj,
a osobw Ueywžnesseněgssj w Ueywětssj sláwě gi
prowášely

Nle Mclanie erala sc skáwan a marnostj
swčrskau žaslediti Qdču:i w ssar chalrný Ubjer
rala se na sproňčm koni oo swého rodisstč
W Řjmč obrárila gistéUo w:smř UrošeUého po:
hana, gmčnem Nproniana, geUž bpe chot tety
gegt Nwiry, Ua wer Toho času Umťel syn
gegj Bublikola Umrrj geho ootklo se sice bo:
leftnč mateťskěho srdcc gegjho a w:fak nedala
se bolestl pťemocj, Uúbrž nesla rárm, kleraUš
prožťctelllosk Božj gj zasadila, š myslj stalečltml
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a oddaUaU Wypoťúdawssi wssc což chtěla po:

těssila dťjbužmstwa fwěho, UapomcUUla acdno.
tliwhch aby fwých stasků kU prospčchU chudhch
U;jwali, a ť!lUčUé a rožmaččlé město opUstili
Na to wydala se žaš do JerUfaléma, roždala
wsse což qesstč mčla, chudým, a člyťidcct de
po fwém ::ťjchodU Ufltula bťahoslawrně w WČUU.
Bamcirka gcgj qůstala w kraganch wýchodnjch
požcbnarta a mnošj mUši w cjrkwi na slowo
wšatj gako k p swatý Auǧuskiu fwatý Hicro:
Uymuš Waulimxš a t d UemohaU sc dost gegj
dokorh, ť!orliwosti a sstčdroty wyltachwčlliti.

MelaniU fon WUblikola winkal wšúcnými
dary ducha a wťelaxl a Upčjmltau Uúbožnostj.

A teU ožcniw fe š AlbjUaU, dostal syna
NUblikolU a dcerU MZ!ani, klerciž fe, abh se
rošce;nčlwala od iwč búďh, Melattje mladssj
naž:šwú. A ra chtčla se Uňawččn.ému daUUictwj
wčUowati, musila fe wssak forwa čtrUáct let
ňará, roku 395. ša Williana, syna wládaťe
Nfrickčbo wdúti. J nynj fnašila se panenskau
čiňotU žachowati, a dtoto slibowala choti iwčmu
wsiecko ňatky swč, bude:li š nj w Uskawičrtě.
šdržcnliwoňi žiw Nle WimaU laUše po dčdi:
cjch, ňal Ua fwém manžclském prawu, Uačež
bčbcm sedmi let od Melane neyprwč dcerU, dak
i syna obdržel klerýž wssak kratce po kčtu
fwatčm Umťel. Takč xnarka qeho pťčssla na krag
ďrobrl. wssecko prostťedky šdúly fc Ueprofpčssnh.
TU sljbil Binian, geUž chot swaU wraUcUě lUč:u
lowal, že žachowáxli lUU gi Bůh, Uapotom gelt

B
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gako bratr šc sestraU žjti bUde. N hle nemocnei
Melanie uždrawila se UegednaU, Boha wclebjc,
že gi aspoň nynj nehwraUcnčgsstch pťánj účastnu
Učiniti ráčil. Nynj byli sslechetUj manželě po
delssj čaš w nezkaleně radosii žiwi, aU núhlc
fc gim gedinčl dcerusska roznemohla a Umťela.
Tčžkú byla to zkausska mladým manželům; á
wssak požwedsse důwčrně žraků k nebesům, we2
lebili prošťetelnosk Božj a uzawťeli, že Boha
samého oědicem rožsáhlých statťů Učinj. N od
tč doby nebylo ležného, kterýž by U nich Ucbyl
Ualezl hogné podpory, a ačkoli fwěr wssemožUč
pťekážky gim kladl, nedaši se w úmhslu, o nčmž
wěděli, že Bohu sc ljbj, wlcc šwiklati, nýbrž
opuňiwsse mčsto, odcfslina wcnek, a tam wkášni
a bášni Bohu Upťjlnnč a borlčwč slaUžili.
Chudým byli gako otec a matka, cižincům gako
bratr a seňra, nemocným ale opatrownjkh ney5
laskawěgssjmi. Na gegich aUtraty stawěly se
nowč kostely, staré se oprawowaly, ločžnowč se
wkapowali, otroci na fwobodU dostúwali, sloo
wen: stalkowč gegich byli pokladntcc, Ua Ujž
každý nuzný a potřebný ponážáUl od Boha mčl.

Bosléz prodali wssecky statky fwě a Uža:
wťeli do Nfriky fe pťeplawiti. Mawtce se,
pťisiáli U gakéhoš ostrowa, gehož křeskansslj
obywatelé od laUpežUjků byli gsaU šgjmňni, a
wncywčtssjm nebezpečl, že bjdnč zahynau, Uikdo.eli
gich š laupcžiwé ruky erykaupj.

Sotwa že sslechctnj ti pocestnj o tom
šprúwU dostali , whkaUpili wssecky ty Ubohé
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žagaté do geonoho, a podaťiwsse gich bobatě,
domů UropUstili.

W Nfrice Usadili fe w Daǧastě, založili
dwa klússtery, geden pro mUžské a geden oro
žcnské, a wedli w nich šiwot wclmi kagjcmš a
dokonalý. Zwlčxsstč Mclemie kU podin twrdě
bdla žiwa. Negjdalak mimo chléb aneb několik
bylinek ničchož, a ncpila ginčho UežwodU; an
postům Uwykla tak welice, že i sedm dnj bezc
wsseho pokrmU whtrwala. Sdanj gcgj lwlo
kratinkč; dwč bodiny byly pauže odpočinkU wě.
Uowčmy, ostach čaš Uoci núležel modlitbúm a
tichémU roe;qjmánj; hodiny dennj trúwila ruěnj
pracj kU prospěchU chUdých a konúnjm skUtkú
milofrdné lásky. Qbšwlásstč se rcida žabýwala
opifowcknjm nábožUúch kštěh, geš dolom chUdým
kťcskanům rozdúwala. Stědrčx rUka gcgj amanu
žela gegjho fahala až do Syrie a do Eǧypta,
an můžemc ťlci, že snad Uebylo chUdébo kostéla
a chUdé cjrkwe, kterúž by od Uich ncbyla sstědťe
podaroweina byla.

Seom lét stráwili Melanie, manžel gegj,
BinlaU a Alban Melaniina matka ťečcmšm
způsobem w Taǧastč, aU společUč Užawťclř, že
sirše Eǧypt do žasljchč žemč fe wydagj, aby
Ua tčch mjstech, kdcž fc Wykauchj nasse UskUu
teěnilo, núbožnosk swaU a fwaU lúskU rozehťúli
a Utwrdili. N žde se gim tak wýbornč ljbilo,
žc Ua wždy sc w žemi té Usadili; gmčnowitě
Melane tak žnamenitě plamenem Ueyfrdečnčgssj
lásky k Spasiteli swémU ie rožohUila, že w Je:č

jš
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rUfalemč celé dny a celě noci takmšť wkoňcljch
trúwila. Bo Uěkterěm časc whdala se š Wio
Uiauem do Eǧypta, UefaUc tamučgssjm pxUz
stewsljkúm a mUichům almužm:. Když se ;tse
do Baleskiny anrcitila„ wywolila si ;a dťjbotek
chýžičku na hoťe Qliwetské, :o kreréš čtrmicre
Tct žiwot kagjcj trúwčla. Bo celri tcrr čaš nc:
smčl gi Uikdo ansstjwčti, wygjmaqe matkU Al:
bqu, martžela thiartaa qedné pčij;Uč parmy,
kterúž pod gegj ;drároaU fwětU Umjrati a BobU
slaužiň ie Učila. .stdoš tobo čafo matka AlbjUa
gj sc rošuemohla, obsluďowala gi Alblna co
neysrdečxtčǧt, až když gi Hofuodin rokU WZ. na
wěčnosk powolal. Wo smrti matčťně x!;awťela
se do welmi aUžkč a tmawé gefkynč, w ktcréž
po celrš rok erdtUžssj kčlšUišiwa byla, a wssak
také od Bú:la Boha, genž každaU oběl čanaU
gemU ž lúsky pťichenau, ňoUúsobnč odmčňUge,
Uadobhčegxxúch enilostj dUssewnjch obdržcla. Wo:
wěsk o dokonalčm obcowúnj a o swatésn obco:
weiuj fwaté žeUy tčro, rožneslo sc bršy po wssech
i po dalek:šch wlastech, a pťiwábila k Us nmož::
stwl pancn, žád:gjcjch, aby gich po ccstúchswaté
prawdy a kťcskaUskédokonaloňi wodila. Mee
lanře podwolila sc ochotUě ž.idoňcm gegich, ža,
ložila pro Uě klásster a koňcl, Učila gich, radisa
šim, žiwila ge, slowem byla gim matkau a fe:
strau, i služebnicj„ alc powirmosk pťeostaweuě
oro žiwý Bůh Ua sebc pťigjti Ucchtčla, wěrnč
ieeči Bawlowy se držjc, genž dj: „Nc wysoko
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myslete, ale k Uj;ký:n fe dnysll skl;i:lčgte“ (Řjm.
12, 16.).

Co Melanie tak swatý šiwot x.dedla, Umťel
qegj m:Uťel Winian, krerý U: bkj!;ku klásster
muťskú byt ;1loťil. Mel:rxie Uesll úxnrrť qebo
š myskj odďodlanau, Bobu odd:UaU, a do nnťx
wa,qjc fe, šc také qj br;o hodim odchodu dkišdr,
;dwošila, mošná:li fwau Žorlřwosk a swau kéca
;cň, ,a co neypečliwě.xi se Ua bodiUkU fmrti dťio

drawo o:la Nox; se wssak Utw;dy š milačkw
fw:;mx šsmllymť sdoqřlx, bdlo qj gcsstě qeden
welk:š katck krcskaUské lúsky wykonati Grqj

Ugec, Wosxlsi.m, mU; Učenoňj, a w;nessenúm
post:wenjm proslul!;, ale w qešsitUok a mrzkosk
žiwora doďansiěho pobťlžem;, o qeboť oďracenť
marUě mUši učertostt a swatoůj wěblasni Usiloň
wali, pkisscl tobo časU w šúležitostech cjsaťe
Walcncťnialta lll. do Konůamittodole, a těžce
ro:;nemobl se. Wida, še žiwot qebo Ua Uáklonek
dossel, pfal Melanii, qak frdečUč fi pťeqe, aby
bo ansstjwika. Melanic doradiwssi se š Wúnem
Boďcm a š mUši maUdrúmi a dokanlými, wh:
dala fe Ua obtjžUaU cestu, Uemysljc qinak, Uež
že w tom drň Božj, a žc nqce k BobU při:
wede. Když k Učmu do pokoae wstaUpila, drae
wil š podierjm: „Ach qaká to žmčlta stala
se, mň milú Mclanie, w twáťť twé a w oblckU
rwém.e Toho okamžch poU;jwaqjc Mclanie
odpowěděla ťkaUc: Z tobo požnati můžeš co
qá o roškossjch a o statcjch tohoto swěta a
o radostech a o stascjch šiwota bUdaUciďo dršjm.
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Zagisié žcbhch nebyla sláwU a UúdherU swěta,
ant bohatstwj a doctiwosii Uohama sslapala,
nebhla bych tolik tčlo swé žaUedbáwala, kdhbych
erčděla anebhla tjm gista, že w krátce mnohcm
wčtssjch a to wěčných ňatků fc mi dostaUe.“
Tato a podobné ťeči dogalh pomocj Božj tak
Uačitě chorého WolUsiaUa, že swého dofawaonjho
žiwota pykage, na wer kťeskarlskaUfe obrútis,
kťcst swatý pťigal, a bržy Ua to w MmU
UsUUl.

Swatčl MclaUte dožjwala po wssecken čaš,
co w Konstantinopoli mefskala, U wsseho liou a
žwlúňtč U dwora ctfačskěboerbyčegnč wúžUosti;
podobala se angelowi mer, milosk Božj chodila
gj takmčť w žčlpětj; do kterého domU wstaUpila,
tam se Uhostil pokog, tam se Utwrdila wjra,
lam búžeň Božjllsc Usa;owala. Dokonawssi úkol,
pro kterýž do KoUstaUtiUopolc byla přissla, wy.e
dala fc odčt Ua cestu oo JerUfalcma, nedbagjc
Uepohodlnšho, ano Uebcšpepcčnč powčtonsti, Uer.ez
boť si Uijila welikonoci U hrobU WČUč ňrá:
witi. Bržo po gegjm Uňwratll ráči! gj Bůh
žgewiti, že UedlaUýo giž Ua žemi dmowati bUde:
J ansstjwila gesstč gedenkrúte wssecka swatá
mjsta. Q wánocech byla wBetlémě. oded na:
wrátila se žaš do ťlússtera swébo wJerUfalemě.
Zde se wssak bržo rozstonala, a žaopatťena
bywssi swútostmi, Ua wěčUosk se odebrala rokU
j438. aneb 439. U gegjho hrobU Učřnil Bůh
mnoho zázraků, a „tak památkU gegj proslawil.

k
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N o ž gj m člǧnj.

Swatčx Meťanie starssj i mladssj iTwssecko
pťijzeUskwo gegich žiwota swatostj proslawené
odťekly se welmi zúhh swěta i wssech radowánck
a rožkossj, gichž, magjce ktomU i pťjležitosti

i dostatečUýchprostťedků, plným dausskem Užjwati
mohly Nle gegich srdce, kterýmž Boha celého
obegmallti mobly, Uedalo sc Uspoťogitř wěcmi
Boha menssjmi. Brawda gest, že UemUobým
lidem dčmo gest, swčt úplně opUstiti a Učkam
do famoty se Uchýliti, gako swatým ženúm tčmto
možno lo bylo; to ale každémU možcao, aby sc
dUcha swčta Uchowal, aďh swět a marnosti a
gcssimosti geho Uemilowal, aby pokUd mozná
Ucbežpečj a žkúonosUých žúbaw fe chrčmil a gich
Uttťal To mUžeama činiti každý kťeskaU WždUch
swčta gest naplněn otrawaU, a nemUžeer se mU
dost bedliwč whhýbati; kdož Ueprožťetelnč w Učm
fe šdržUge, bršo chorobU dUsse si Ulowl

Lehkowčlžnosk, žlj pťjkladowé, aUlisné ťeči
hrUbé a slaokč pofmjwanj fe wčcem fwatým,
swúdčnj a lúkčlnt, dčknč whhljoky w bUdaUcnosk,
poctiwosti a wyšnamenánj a t d to gfaU moo.t
hútUj Uepťatclé spasent nasscho, a dUsse ctnostná
gfaurj w fwčtč takowšm žiwa, makžagisté welmi
tčžký ňaw, a chce li wssech Ucbežpečj žniknauti,
žčldostiwa:li ctUosk swaU Uchrúniti, milo ll gj Uú
boženskwj, kU ktcrémUž fe prišnáwú taUžjnli žůu
stati maUdraU w swčtč possetilém, gest nUtno,
abo bhla opatrná gako had a abo silď š bUrh
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žúoala, beš kterěž kžiwotu wěěrtčmu Uičchož do:
kázati nemůžeme.

N wssak Uezaneh Uikdo, kdož Upťjmnč
o fpachj fwé sc staráš; gsaUtě mnohé žbrcmě,
gimiž, poUžigešuli gich, bešpcčně cclý swět pťe:
můžeš. Chop fc neyprwé sstth wtry, drž be:
oliwě strúž Uad smysly iwúmi, UwažUq si žiwot
Wáně, staw si Ua oťi wssudybhtosk Božj, klaď
naděgi s!oau w Boha, wšýwer) beš pťestúnj Uog
moc Božj, Utjkey dťjležitoňj ďťjchšl, a obeť si
nčlbožněbo a oscheUěbo ždowčonjka, a UakUgdeš
šaqisté wsscch osidčl, a i U ůťe:ou fwčta roško:
ssemi šdirébo oUssi swxu xxoookogč mlti budeš,
a Ua wěky ǧi Uchowúš.

„Nemilllǧre fwčra, ant tčch wšcj, kterč!ž Ua
swětč gfaU. Miluǧek:li koo swět, ner lásky
thowy w Uěm. Nebo wsse:cko, coi, gest na
swětě, gest žčldosk ršla, a žúdosk očj, a dýcha
žiwota, kterčlž nenj š Qccč, alc ǧest žc swětma
(1. Jan. 2, 1Zu17.).

„Bťútelstwjštjmto fwčtem gest nepťútelstwj
š Bohem. Wrotož kdokoli chce býti xoťjtele!mto;s
bolo swčta, nepťjtelem Božjm Učiněn lmr:eál
(Jak. 4, 4.).

,Tok gcst to wjtěžstwj, kteréžd pťemúhá
swčt, wjra Uajllsi!eu(1. Jan 5, 4.).

M o dle.itha.ž
Bože, genž neoansstjš těch, kteťjž tě hleu

dagj, a siyssjš U,x, kteťjž pokornč k tobč pťjcháu
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žcqj, chraniž núš wssech Uebežpeči tčla i dUsse,
a Uwcď nčlš co wjtěže nade wňclikúm pokUsse:
Ujm do sleiwo swé. Skrže Krista Mema Ua:
ssebo. chne

Bneš nřtpadci taré swátrr: W Sooletu naro;enj swatého
Sabjna biskUpa Ešnorria a Marcella qahUů a WrUUstiana wláu
daře spolU š qrho manielkasl a š dětmč ža Maťčmicma cjsaře
W AleťaUdrtt swatých mnťednskůMansweta Srwela Nootana Doo
nata Houorta a qeqtch towarossu W SolUnt swaté NUsie mUčed
Tamtéi swatého NUsia, téboť města ďisk!wae W MedtolaUU fw.
BčUšenřa, břskan. W Nawemlě swatébo Liberia, btskupa w ?lqutle
fuxatďbo NačUcra, !xtskuďa, a m. g. swatůáo.

31.

Žiwot swatěho Silwrstra, pnpešo
Swaw Silwestcr dochúšelžewšúcnébo rodU

w Řjmě. Gedo otec Uažýwal se Rusin, matce
děsi Juftina. Silwesicr byl od pťirozenosti nadún
wtthaU blaw:u: a dobrúm srdccm. Justina
wdchowúwala po bržkč smrti swého manžela
fdua swébo co Uedwýborněgi; wědám dečowal
geg kně:s bohabogný qměnem Carimxš. Silwester
drosďjwal dak wká;ni a búžni Boi,j gakož i w Ua
měni a wc wědčlch tak wrlice, žc wellni žúhy
meši duchowcnstwo Řjmskč dťiaat a od papcže
swase“ho Marcellina na knťžstwj poswčccn byl
Za onoho čan bylo poňawcnj kťeskanů gesslě
wesmi Uegisté ano i Ucbezpečně; gesstě wžtekala
sc žUťiwosk poleanů, gcssrč nenasdtila krwožjzniu
wosk modlúťů, a nmošj, a so žwlússtč duchownj
Umsili e„a fw:m wer frew fwau eediti, žiwot
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Uaiažowati. Bylol tedy ža onoho času welikč
odhodlanosti a horach lúsky k tomU potťebj,
kdož fe w slUžbU cjrkwe dúti, a swčdomitč po:
winnostcm fwťho powolčmj dostáti chtěl. Swatý
Silwestcl bpl siutečně wčrný a statečuý rytjť
Ksistůw, byl laskawý Utčssitel a podporowasel
Uwčžnčných ťťcskanůw, sstědrý otec chudých, deč:
liwý ochrance cižincůw, dťxkladný Učitel jidxl, a
upťjmný ctitcl čisioth, a cnostmi ťečenýmia muo:
hými ginými w takowau uctiwosk a wážnosk U
wsscho :idu sc postawtl, žc do smrti fwatšho
Melchčada, papežc, ža Uástnpce geho Ur. stolici
NetrowU dosažen byl. Wťi té přjlcžiřosii Ucťže
opomeuauti, že pro cnosti. ǧež konal, negrdcn
krčxte do nčbeždečj weťikč:w Upads. Tak kn p.
pjssǧsč, že gtstěho p.čUtUjka, gměncm Timothca,
do Rj:na modlit sc pťčsslého, pťig.xel a po delssj
čaš počcstrxě U sebc chďwaj. Timxthenš Uctage
sc wjraU swaU, byť od dohxnú gas, a žc wer
žapťjti Uechtčl, skat. Zorciwce mčňa oomýssleǧe
se, žc po mučcdťnjkox.oi ncnepatrnč p:njže požů:
stati musily, dal také Silwestra qjlť, a abp mu
poklady Tčmothcowy wydal, gemu pťikašowal.
Náhlči smrk wlúdaťc města po:nohfa swatčmU
Silwestrowi zafc Ua fwobodu.

Wapežowcinj fwatčyo Silwestra dadéi do tč
dobh, co cjfať .skousiantin wjrn kťcskanskml pťi:
gaw, cjrkcw fwatau :xžnal a pokoǧc a swobodčl
gj propůǧčil. Wokog, kteréhož Uyuj cjrkew an
žjwala, byl pťjčanU, žc sthý Silwcstcr bež
pťekážky wssecky fjly swě rožkwčtu Ueibožcxtstwj
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wčnowati mohl. Nynj fe otwjraly kostely, ne.
krwawú oběk nepťinássela fe ch tagnč a w mjn
stcch Ukrytých, a křeskané ncpotťebowali fe ch
strachowati, když na hrobech swatých mUčednjků
modliti fe chtčli Nynj žwěstowali biskUpowé a
dUchowensiwo žgewnč a fmčlc wer KristowU,
slawnč Udělowali swatosii, a přigjmali žástupy
pohamx kteťjž w cjrkcw swataU pťigati býti
žúdali Welikau radosk dělaly fwatémU papeži
rožličné stawby, klerež cjsať .skonstantill Uynj podx
nikal Neystarssj meži Uimt byla kťestnj kaple,
giž kU cti swatého Jana dal poswčtiti U kaple
té dal wystawěti nádherný chrám ke cti swatého
ZaUa ewanǧelisty a ke cti swatého Jana kktitele,
ktcrý až posawad stogj a ža matkU wsseho kťe::
skanského swěta a ža hlawU wssech kostelU fc po:
wažUge Swatý Silwester poswětil ten kostel
a dal do Uěho ten drewěný oltáť postawiti, na
kterem swatj aposstolé Wetr a Wawel i ostatnj
papežowé Řjmsstj w čaš protiwcnstwj oběk msse
swaté pťirtússjwali TomU na Udamatowúnj pťi
kúšal swatý otec aby bUdaUcUš wssickni oltúťowc
byli z kameUe, toliko w kostele swatěho Jana

gemUž dj Lateranský, že žachowan býti mú stxro
žitný oltúr dťcwěný, a to:iko papežowé na nčxn
obětowati prúwo magj. urlJ pUčela a bugnila
cjrkew kťeskanskúw ťjssi ijské pťemilostně od
těch dob, co .Konstxntixt gj pokog wydobyl. To
wssak platj chc Ua zcipadě, Uež na wýchodU,
kdež cjfať Luciniuš Ua žiwel pohanský fe podpleex
ragc, kťcskany mučil, a cjsače Konstxntina znřčiti
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Usilowal. Wrotiwenstwj takowé dotýkalo sc owsscm
bolesinč gemné dussc papežowp, awssak Uctrwalo
dlaUho, a fprawedlnosk Božj dostjhla Lucinia,
a poražcn byw we tťech bitwúch, kouečuě zardaUc
fen Umťcl. Tať tedy dokonal poslednj proliwnjk
ťťeskaUůw.

Bolelo:lt obuowcné, ač gen kratinké Uleots!7
wenstwj, gež Licinilxš kťeskauům Učinil, mUsilo
gedo gemnau dussl mlwhem che bojeti, kdhž
Uzťcl, an kacjťsssj Do:latistě a Nriané cjrkcw
Božj mútlt aplcnili. Wroti prwněgssjm doložcn
cjrkewnj snčm do NrclgtU wc Francaužsku.
Swatý otec Uemoha fám sc na cestU whdatj,
whprawil tam Uosly sxrč. Dx:x.ňč biskUpčxbylo
taln wc gménu Zežjssowč fbromážoěno, kteťj
blUdp Douatistůw žawrbji a odfaudili a swclck
témU otci žprčlw:l dali, co od Uich Ustanowilo
sc a Ušawřelo. N mnobeen wělssz bde Uež !ť)ona::u
tisič Uwrbl na swataU cjrkew Nriuš a dťiwržcnci
gebo. Swatý Uaocž cjfaťcm Konstantincm pod:
dorowán wynasnažowal sc wsscmožnč, abh blUd
wpnikaglcj w žárodku gesstč UoUsil a potlačil.
Gelikož alc wssc na ž:nar bylo, doložen gcst r.
325. do Nicci sněm. .skřeskanéwssřckniboli plni do;
bré naděge; nebot od časů adossrolských Uemohl
obecný fněm cirkewnj sc segjti; teď sc bpla alc poe
Ucyprw cjrkcw wýchodnj a cjrkew zcipadnj w gech
společnýsněm sessla. Swatý Silwester nemohl pro
siúťj na tak dalckaU cestnsewydati. Jdoslal mjsto
sebc dwa kněze, Nita a Bincencia; Hosiuš Kor:
dUbský žasiUpowal geg. Z žawržcno kacsistwj
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Nriowo, a půwodec gebo fám t še wssemi siaUe
penci rjrkwe wyobcon.xán Co na fněmU tom
fe bylo Usianowtlo, poslali oteowé swatémU pel7
peži do Řlma kU potwrzer Swatý papež
swolal bež odkladU do Řjma bjskxlph, a kdhž sc
w počtU 272 byli sessii, Uwcdl gc do kostela a
š nehwětssj slaonsti prohlassowal gim: žc wssc
žřwržUge, což Ua sněmU thegskěm od 318 biul
skUpů pro zachowúnj pťesného Učenj a pro blaho
katolické aposstolské cjrkwe Ustanoweno bhlo.
„My,es doklúlxá dále, ,mh klademe wssecky, kte::7
ťjžby UsUessenj swatého obecného fněmU žawrhoe:
wali, do tlatbd,e načež wsslcknt odpowěděli:
,Staniž fe!e Swatěmn padeži dostalo fc, Uež
se na wččnosk odebral, gcsstč gedné radofii. Na
patě wrchu Batikánského w zabradčlch Nerono:7
wých bhlo gewisstě UmUčenj perjch kčcskaUú.
Tam takš bylo tčlo swatého Wetra aposstola
pohťbeno. Qd té dobh platilo ťečené mjsto kťeu
skanům ša mjsto swaté Wapež Nnaklét žaložil
tam kapli, w kteréž se kťeskané w čaš prosiwen:
stwj časio tagně schážlwali. Swatý Silweňer
dal Uynj Ua mjstě kaplc nádberný chrám whsia:
wčli, k gehožřstawěnl cjsať KonňantiU fám núx
klad wedl. Seň a osmdesčxteslaupů šdobilo geg.
Bod oltáťem bhl hrob swatého Bctra. Uhrobn
toho schážlwalo se nefčjslné množstwj žbožného
lidU. Bisknpowé U.xesskcťipowažowali to ža swaU
žwlússtslj powinnosi aspoň gedenkrátc hrob fwau
tého aposssola ansstjwitř, a tam ža zdar a
blaho swěťených gim oweček a osad se pomo:ur
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dliti. Chrčlm tenlo sičll po gedenúcle set let, a
byl swčdkcm, žc knjžata, krč:lowé a cjfaťowé
přichúzegjcc U hrobU býwalého rybčlťe na koleUa
padali a modljcc sc pkjnússeli dary a občti.
Wpsolý wčk shrotil konečnč jjly Sčlwcstrowh:
mčllcm dwa a dwacet let sedčl Ua skolici Betro:
we, dnem i Uocjo blaho a rožkwčt cjrkwc fwaté
pcčllw gsa. Byl pln maUdrosti a pln fwatoski
i ozdobowala geg horliwčl lčlsia k chUdým. Qd
Učho bylo pčc a padcsútc biskUpů whswěcerxo, a
abp zwčstowalt slowo Božj a šprawowalč cjrkew
whslčlno. Geho úkol byl dokončm, i dožrčll pro
wččnosk. DUc 31. prosincc r. 335. dokonal
lakč blažeUaU fmrtj čilmý žiwot swůg. Bohťben
gesiwkostcle fwaté Wrišcillp, koež prostý nčlpřš:
„Katoljk a whznawač odpočju:čl tUlo!e brob
geho šnalým člnj.p

Rožgjmúnj.

Na žčlwěrck žiwotů fwatých a swčtic Bon
žjch nelze krúsněgssjho a Užitečněgssjho rožgjmčinj
dčlti, Uež kdhž se na žiwot a Ua Utrchj gcgich
gesscč gedenkrčlle poohlčdueme, Užiwsse ktomU
jlow zlatč tnihy Tomússe .skcmpenského o núsleu
dowúnj Wčme, genž w l. k. 18 ftogjcc w lenlo
rožmn žnčgj: ,Wohleď na žiwč pťjtlady otcůw
jwatých, w Uichžsto prawú dokonalosk a Učlbož:
nosk gajnč fc stkwčly, a shledčlš, ťterač múlo,
an skoro ntčjm býwú to, :ož my činjme. Nch
gatý gest žiwot Uúš, gestli geg k žtwotu gegčch
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pťirownáme. Swatj a pťúteléw.skristowi slaUžiliHospodiUU w hladč a žjšni wšťmč a nahotě,
w praccch až do Unawenj wc bdčnj a w postech,
w modlitbacha wc fwatém rozgjmaltj,wwsaUžer
a w pohaněnj mnohém u O gak mUohčla
tčžkčl protiwelxstwt trpěli aposstolé, mučednjci,
wyžnawači a fwaté pannh, i wssickUi ostatnl,
gcnž fobě wolilř nasledowati sslěpěgj Ježjssc .Kriu

sta; Ucboť gsau Uenawidčli žiwota fwého Uafwčtč
tomto, abh wladlř žiwotcm wěčným O gak
pťstý žisrot wcdlč, wsscho fc odťckuuwssr, swatj
o:cowě na pausstjch; gak dlauhčl a tčžkčl snásscli
pokussenj; gak často bpli od nepťjtelc sauženi;
gak hogné a U.xrach modlitbp ť BohU wpsýlalř,
gak pťjsnaU ždrženliwosk žachowawali, gak welikaU
horliwosk a UraUcUosk kU prospčchU dussc swě

mělř; gak Udatný bog wedlř kU pťcmoženj hťe
chůw gak čistý a prawý úmpsl k Bohu zachox
wúwali! u Wc dUc pracowali, w noci pak na
dlaUhých modlitbúch trwali, ačkoliw také pťi
praci od modlitbp w srdcř Uikolř Ueustawali uu

Wssccken čaš ztrawřli užitečně, každa hodan
k slUžbě Božj šdala fe gim ťxýti kratkú an pro
welikau sladkosk bohompslnosti na samaU potťeb:
nost tčlefného požjwanj žapomjnalř Wsscho

bohatstwj, wssech dustognostj a wssj flawp, pťa
tclůw a pťijžUých se odťjkali, nčěehož od swěla
m1tinežcidali,ano sotwa čeho kžachowanj žia
wota požjwali; nebot ljto gim bylo tělinpox
tťebach slaUžiti Byli tedh chudj we wěcech pou
zemskhch, ale tjm bohatssj na milostcch actnostcch
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nebeských. Zewnitť byli UUžUi,ale anitť mieu
lostj a Utcssenjm Božjm oťťjwalt. Swčtu byli
cjžj, alc Bohn pťátelé důwčmj a Uehbližssj.
Sobě falným ždúlt se Uičjm, a tolnmo fwčtU
potUpnými býlt; ale před pohledem Božjm wžácni
a welice m:leni dplt. Stálik wpokornosii prawé,
w prostém poslusscnsiwj obcowali, w lúfce a
w trpčliwosii chodtli, a sjm den ode dne dUchem
prospjwali, a loeliké dťed Bohcm milosii dochú:
želi. Za přjklad dčmi gsan wssem núbožnhm a
xojce Uáš magj powžbuzowati ťU profpjwáUj
w dobrém, nežlj počet Uedbalých k rožpusiilostt.
uou Q gařú bpla horliwosk wččjcjch Ua poččltkU
cjrlwe swaté, gakčl w modlirbč wraUcUosk, gaké
horliwé Ucisledowúnj ctnostt! Gakčl fe tU kažcň
žachou:áwala, gakčl Uctiwosk a poslUssUosk pod
žprčlwau mmra U:e wssech sc stkwčla. Gesstč
Uynj fwčdectwj o tom wydciwagj fslépčgc požú:
stawené, že w prau:dě swatj a dokonalj mužt
byli, an luk statnč bogugjce swčl podmanslt.
Nynj giž ža welřké. powažowáno býwú, gcstli
gen kdo od wjry neodstUpUge, a co na scbe pťieu
gal snússett Umj š trpčltwostj. B wlažUosk a
Uedbanltwosk w Uassem obcowčmj, an tať rychle
fe odchhlUgčme od horljwosti býwalě, že Učlš
takořka gjž fmrť mržjwci při Uassj wlažnosii a
leniloostt! Kčžby i Uo tobč docela Ucutuhťa žúo
dosk w prospjwanj we ctnostech, gelikož tak mnohé
pťjklady Uúbožných častěgi pťeo očima mjwúš!“
Tak Tomáš Kempenský. Jpřldúwúm: že marnč
sc wymlanúmc pťedsijragjcc slabosi a kťchkosk
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swan, mohli swatj toljk dowéskt, pročbhchom
mh nemohli? Takč gcgich tčla bhla gen popel
a blúto, i oni nemčli giných milostj, ncž gakých
sc nám dcnně, ač chceme:li gich dobťe Užjwati,
poskthgc uu rozulnjm sw. swátoskj. Neztěžngme
si na pťiroženosk swaU, Uposlechnel, Um1mcali gl
geU poraučeti; a gculi žwhk drahaU pťirozcnostj,
Učme fe tedh nawhkati ctnostem.

„BamatUgtc na fpráwcc swé, ktcťjž wám
mlUwili skowo Božj, gegichžto obcoǧwánj konee
fpatťUgjcc, Uasledngtežgcgichwjrh“ (Zid 13 7)

„BamatUgte Ua skUtky otcůw nasslch kteréš
činili ža časů swých, a dogdete slúwy weliké, a
gméUa wěčněhoe (l Mak 2, 51..)

„We wssem Učinčni gste bohatj w .stristU
Ježjssi, tak žc nemútc žúdněbo UedosiatkUwžádné
milosii“ (l. .skor. 1, 5, 7.).

Lskodlitďa.

Q wy fwatj a fwčtice Božj, kteťjž nynjx

bešdečnč w radostech eradnachch odpočjwúte,
wáš drosjm wsscch sirže toho, kterýž wywolil
wáš a gehož krásy nasytiti se ncmůžetc, gakož
i strže láskU, kteraUžknúm chowútc wáš prosjm,
nežapomjneytc náš w pťerožmanitých bědách a
strastech nassich Bťigďtež UčlmkUpomoci a orodugte
ža núš bjdné, a tak nedbalé hťjssnjky, abychom
wassnni modlitbami a wasslmi žňsiuhami podpou
rowáni gsaUce, k wččněmU odpočinutj a kneU:

Žinow Swalštd. 7e 47
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siúlč blažcmxsii w swatau fpolečnosk wassi přigan
dýti mohli. Sktže Krisia Bána Uafjselǧwlchn.

Dneš pťipadá také swateť: WŘlmě swatych mnčednčc
Donňth, PaUljno, RUs!iko Nominando, Scrotčno„ Hilarir a gegich
towarpssek U Senonu swatého Sakxřntona blskupa a Potrncmna
mučednsků Též tam fwaté KolUmbo, oannp a mUťrdnicr ťterak
w protiwenstwj ?lUrelia mečem zabita bola W Katanť w Sicilii
utruenl fwathch Štťpána Ponciana ?lttaka Fabimm Kornelia
a gegčch towaryssU Tťhoj dne swatého Zotika knťče W Nawcnně
swatého Barbaclema lnčše a wy;nawačr a m g swatých.

Wssc k wčtssj cti a slúwč troǧgčdilléljo Boba,
ke cti blabosiawclté a Uepofkwrllčxllé Nodičky
Božj, Bmmy Maric a ke cti wsscm milým
fwatym, i koslachj swaté katolickš cjrkwe,
gcgjmnž saUdUcclr djlo toto podrocho bUdiž
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