
Řjgen.
Žiwot swatého Nemišia, bisknpaNe

mežsčěho.

GedeU z UeyproslUlegssjchmUžůw kteťjž
fobč o cjrkew a o fwataU wjru w staré Ǧxllii,
to gest w UyUěgssjmFrancanzsku, nefmrtelných
žaslUh dobhli gest bež oddoru fwatý NemigiUš
Gr:bo otec Nemiliem a matka Cilina byli m:me
želé, gak Urozenostj, tak i bohatskčojm Ua slowo
wšati. RemiǧiUš byl gegich posiedltj djtč. J dj
powčsk, že xAcmilian a Cilina giž w tak whfo:

kém wčkU byli, že žcidné naděge nebylo, aby žpů:
fobem pťiroženym gcsstč djtě mjti mohli, aU
swatý geden ansteijk, gméurmMo:rtam:š, Ci:
liUě pťedpowčděl, že počUe fyna, kterúž wcfskr:ré
zemi ǧaslické kU sdúse bude a k útčsse. J stalo
fe tak, aCilan porodila r. 439. w Laoně syUa,
ttcrémuž dcino bylo gmšUo Nemřšiuš. Zbožnj
rodičowé powažUgjcc spexúčka ša obžwlássmj dar
Božj, wssemožně k tomu hseděli, aby toto djtě
w bú;ni Božj se wychowňwalo. J dali mU ža
košUaU ženU, dokonalostj a rožssafnostj powěst:
Uan, swatau Balfamii, kterciž gak sa:no sebau se
rožUmj, Uad djtětem gako Uad pokladem od Boha
fwěťcm)m bděla, a abh Duch swěta ge erwax
nus, pilUč bleděla. Kddč Remičiil:š trochll po:



2 Řjgceu .

whrostl, Ukúžalo fe patrUč, že milost Božj byla
š Ujm; Ucbo dúwal na gewo UadobyčegUaUhor:

liwost pro slowoBožj a pro sprawcdlnosk a tak
dokoxmlý a fwatý žiwot wcdl žc wssickni kdož
ho koli widčli nad mjru fe diwili. Mimo to
Uadan gsa w:,šborUými dary dUcha rpchlc we

wssech wčdach a w Uměnjdrodpěl, a btžy Ua to
wssecky sauwčké mUžc w Ǧaslii fwau wýmlUw:
nostj prcwyssowal ZUamrUage, že w tom wěkU
my lidé cUosk w Uúdobě wclmi kťehké Uosime,
opustil domow a odcssel Ua gakaUsi paussk, a
tam posty, modlitbami a swatým rožgjmúltjm
BohU wčrnč dnem i Uocj slaužil. N wssak gak:
koli w Ukrth žiwot osamotnčlý trčlwil, ščxřily
paprfslky ctUostj geho daleko sstroko, a to tak
gasnč, že, ač toliko 22 let stúr, ža biskupa Re.
mežskčho UstanoweU byl. Zdrcihal fc sicc wc
swě pokoče tak tčžkau powimlosi na sebc wžj.ti,
swau Uestatečnost, fwau mladosk a wůbec fwau
nedokonalofk k tomU pťcdstjrage; alc dllchowen:
siwo i wesskerý ostatUj lid stčllč Ucustupně Ua
fwěm, a tak mUsil Remiǧiuš powoliti a poswč:
cenj pťigmaUti. Což fwatý aposstol Bawel mla:
děmU bčsknpowč, fwaténm Timotbeowi (l. 4,
12u14.) pťikašUge,uaU pjsse: „Niž(idný twaU
mladosij Uepohrdcy: ale buď pťjkladcm wčťjcjch
w siowu w obcowaltj, w lafc:, U wjťc w či:
stotč. BUď pilen w čjtúnj, Uapomjnallj a Učer

cha:lcdbúwep milosti kteraž dana grst tobě skrz
proroctwj siladalrjm rukau kUěžsk:,Zchna tě eu
to zachowawal swatý Remiǧřuš co Ucyfwědox
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mitčgi. Ugal se hned se wssj silaU apťetčžkých
powinnostj swých, a tať horliwě, tak maUdťe a
obezťcle ge whkonáwal, že neydokonalegssjm bip
skUpům ǧallským po bokU státi mohl. Gcho
působenjm mizely rošmanté nepoťčxdky,hťjchowě
pťesiúwali a bohUmilé ctnoski počaly milostUč
kljčiti a kajtati. Gebo řcči wnikaly tjm hlaU:
bčgi w pamět i noj srdce poslúchačůw, žeť fúm
Ueyprw co neyswědomitčgi zachowáwal, čemUž
whučowal. Byltě Ua nehwýš pokoren, gcho nú:
božUosk bhla Upťjmnci a wťelú, geho láska plar:
mennčx a na wssecky strany čiUUá. U něho na:
bhl každý útěchy w saUženj, radh w pochybnostcch,
w posťebúch ale pomoci. RemiǧčUš proch.izel
každé mčsto, každaU wjskU we fwčm biskUpstwj,

wssude Učil Učumělé, wssUde pťimisscl útčchU a
pomoc, wssudč Uapomjnal hťjssr!jky a powžbUšoe:
wal kagjcjch, a to txak rčlznč a frdcegemně, že
Uesčjskňj pohanč na wjru fc obrútili a Uey;a:
twrzelegssj hťjssnjci Ua pok.inj fe dúwali. N.ld
giné borljw.ll protixtečistotč a chlionsti adůrkli:
wými slowy domlauwčlwal swobodným i ženatým,
aby každau wžUikagjcj UcčistaU giskrU rychle a
zmužile dUsilř; kde sc giskra UdUsj, tam oheň ne:
wšUikUe. th neUtUhla w dussi geho milost
Božj„ obžiwowal gi UstawččUýmimodlitbami a
neibožt:ým črerm, fesilowal fwatým rožqjm.inm
a tuhými i častýlni posky. Mnošj ščlžrakowé,
krerčž Búh skržc služeijka sloého způsobiri rú:
čil, Učinili Rcrnťǧča po celé žemi welebného a
dodúwali wsscm ťečx:m a skutkčxln gebo weliké

1.
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wúhh a důskognosti. Wssak RemiǧiUš Ua tom
Ua wssem Uičehož si Uežaklňdal, Uúbrž čjm Bůh
che geg oslawowal, sjm che a blaněgi fe
koťil a tjm horliwěgi na Boha, Ua dčxrcewsscho
dobrého, Ukazowal.

Nehw1ce proslawil fe swatý RemiǧiUš w cjr:
kwi, že ťrč:le francaUžského Chlodowjka swatémU
UčlbožeUsiwjwyUččl a pokťtilš). Krúl tento, gak
znúmo, bogUge š NlemaUh bpl poražen. a wogska
gřž fe Ua aUtěk dciwala, an fe krčxl Boha kťe:
skanskčho, o klerémž mU manžclka geho fwatú
Klotilda bhla wyprawowúla, Upamatowaw, skraUu
sscnč se k UěmU modlil, o pomoc proti Uepťjteli
žúdage, ale i Upťjmně slibUge, že pokťtjti fe dú,
pakli by pťemohl Uepťčltely fwé. N hle, sotwa
se pomodlil, wogsio fe žotawilo a dorašiwssl
Alemany k aUtěkU ge pťiUUtilo. Slib krcilůw
nebyl galowý, nebo wraccge se domů co wjtěže
dal hned Remiǧia bisiUpa powolati, aby ho
fwaté wjťc wyUčil a pokťtčl. Slnžchjk Božj
pťedžwjdage, že tU hogUé bUdaU žUě, Uapomjnal
krcile, aby fe pťičinil, by také ostatlrj poddan
geho model fc odťjkali, a prawčmu Bohu, tak
gakž ShU geho gednorožcný tomU Učj, se klaněli
a kťtjti dali. J Uebhlo UapoijáUj geho bež
prospěchu; Uebok pťemnošj pčmi šemsslj o snčmn
gednom, kterýž gim krúl byl položil, ondel fe
odťjkagjce žč:dali, aby wjťe kťeskanskč wyučeni

u) Wiz o tom žiwot fwatč Klotildy, Ǧilrderichowd manželky,
dne 3. čerwna.
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bhli. N fwatý RemiǧiUš pťibraw si gesstě gc:
dnoho kUěže, swatého Bcdasta , thčowal lid
takměť dnem i Uocj, a pťiprawowal ge Ua swci:l
tosk swatěho kťtU, prostťedkem které měli U)stemez
piti do owčince Kristowa.

Kťtěnci čekali dne toho š welikaU taUžeonsij;
žwlčlsskkrčxlthikal horliwostji dUchem kagjcjm.
Bťjprawy konaly se k slawnosii této přewelikě.
KonečUě pťissel dlaUhočekaUý deU; byly to swútky
wánočUj. Kťtěnců bhla dlanhú ťada: každýžUich
mčl w rnce kťjž, žnamer to Uasseho wykaUpenj.
Ulice byly wsseckh bohatými koberci oždobeUy.
KoUečUě wchúžel siawný průwod do hlawnjho
chrčnnU, krcil bpl gim w čele. Kopž se k loisknu,p
powi pťibližowal, magc fwč!tost prwnj a Ueypo:
třebnčgssj, kťcsk swatý, pťigjti, ťekl k nťmu ďisiUp
neisledngjcj pamčti hodUci slowa: „leož hrdosk
Sikambrexe), a sianž se tichým. .Klančy fe tomU,
což gsi pčxljwal, a pal, čemUž gsi fe klanjwal!“
Slowh těmito Uapomjnal biskUp krčxle, aby žwlč:ssk
pokoťe, tichosii a aUčinliwé wjťe fe oddal. Bo
Chlodwjkowi bpla těž geho sestra Nlbosleda po::
kťtčna a sťi tifjce Franků. Wbosieda, kterúž se
k UstawičUémU aneUstwj byla žawčlžala, Umťela
bržo po kťtU swatěm, pročež se krcil welice šarmaU:
til. Swatý Remiǧillš ho tčssil, Uapfaw mU jift,
w kterémž dj: že lakowú fmrk prawě sitčsij gest,
a že proto gen festra geho že swčta byla ponooer
lčma, aby korUnU aneUsiwj pťigala. Téhož časU

lu) Z toť)o Uškoďll pocheizcl krcil Chlodowjk.
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odťekla fe těž drUhú sestra krúlowa Lantilda blUdů
ariansiých a swčltosijsw. biťmowúnj w lčmo cjr!we
katolické fe Uwedsa. Wyprawugj množj histori:

kowé francaUžsstj, staťj i nowěgssj, že prý co fnjh
e bjlú hojllbice pťinesla fwaté kťižmo, když krcil

Chlodowjk mčl pomazčm býti, w čisié stlcnnč
Uadobce a pťed bisknpa posiawila Núdobka tato
cholrala se až do minUlého stoletj w Remeži,a
kdykoli klalowé pomazčmi býwali kťižmem žtéto
Uadobky se siawalo

Na oswčdčenj fwč wdččnosii BohU ža tak
welikexUmilosi dmowal ktcila osiatUj pani swax

témuRelUiǧiowi množsiwj statků; ale fwatý tento
biskUp, šfa gako prowý aposstolPáUč Uežčsstnýa
ničehož ncžcidagc Uež rožsijťenj siawy gměna Bol
žjho a fpafenj bližnjho nepodrželž toť,tožc wsseho
pro sekxc Uic lcč wsse gednak chUdým a UUZUUUU
gedlmk kostelčlm daron.xal Nad ginépamatowal
na kosiel swěho rodisstč w Laoml. Ten tak bou:
hatč Učmrwitým žbožjm a pošemsiými statky na:
dal, že se tam bisinpsiwj šaložiti mohlo. Tak
čiUč, zagistč plnil slowo aposstola Nčmč fwatého
Wawla, aU prawj: „Slřjdbra aneb žlata Ueb
raUchanežčxdalgfem od žúdnčho. Nebo nchledňm
toho, což gest wasseho, ale wčlš. Gčlk welmi
rúd Uciklad nčinm, Uad to isúm sebc wpnaložjm
ža dnsiewassee (ll. Kor. 12, 14. 15.).

Král C.hlodwjk snažil se ǧak mohl poij:
nosii prawčbo kťcskana plniti, siaral se o rožssj:
řer wjly katolické, zaklčxdal kostcťy a Uadal ge
bohatým zcidUssim, a wsselnožně potťačowal a
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mrtwil swé žle UcikloUUostia anyklosti. Swatý
biskup kyl geho U wčccch tčch a podoďUých Usta:
wičným Učitelcm a radcem Meži ginými Uapo:
mjncinjmi, gež RemiǧiUš krčxli dckwal, gsaU nňn
fledngjcj, ďlaha o žprúwp lidU fc týkagjcj, Uad
giUci pamatna Wjsse šagistě: Ober si maUdré
mUžt ža radce fwé, tjm Utwrdjš slawU anowan
swého Duchowenstwo měg w Uctiwosii LidU
fwémn bUď žasstitaU a otccm. Umeri pokUd
možna danj, gichž dobro statU požadUgc Těš a
podporug chUdč žiw sirotky, chraň wdowh chchl
tisků žcidn!šchUetrp. Sprawedlnost whchcižep ž úst
twúch: palác twůg bUdiž každémll otcwiejn, a
nikdo žarmaUccn od tcbc Ucodchážcp. Chowch fe
tak aďy tč wssickni milowali, iaby fe tebc ďali.
DUchodUw swúch Užjwey na wwkmlpenj ša:
gatyckx a t. d “

Swarý Remiquš byť chen welikdhorlitcl
o rošssjřenj kralowstwj Božsho Ua zemj, Uýbrž
takc bdčl Uad pťcsnotal: a rhžostj fwatč wjry co
Uepostražitčgi, a Uetrpěl abh fc gakw blUd wsta:
dečko whwolenč wpljžil Byloč pak tenkratc
takowč bedliwe stražc Ua neywýš potťebj, prou
tožc témčť wfsickni wůkolnj Uarodowé blUdem
ariansk:šm Uakwgsseni byli„ a wssemožxtě blUd
swňg hčlgili a ssjřili. Swatý NemiǧiUš chtč gednak
siádcčko swé blUdU Uchowati, gednak blUd tak
ťjkage gedUaU raUaU potřjti: položil w rozličná
mjsta sněnxy cjrkcwnj, a potjragc blUd, swataU
wer ražltč žastáwal a hcigil Gedcnfrate Ua ta:
kowěm šgcždU (gfa giž staťcček) obratil taťč
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gedUoho atianskěho biskupa, který bhl přissel, aby
blUdU swého hágil, a pln gfa UadUtofti a pťc:
pychU, biskUpů katolických sotwa poždrawil Rcu

migiUš wykladal Učenj katolické špůsobem Uelj:
čeným a prostým, ale i dUkladUým, a po tčch
otúzal fe blaUdjcjho biskUpa ariaUskčho, šdali ma,
coby prčlwem Uam1tati mohl? TcUto ale Ua
celém tčle fe tťefa ončmčl, a wthna se knohám
Remiǧiowým, šnamenjmi Ua srožllmčnau dúwal,
že ša rošhťesser fwěho blUdU prosj a š cjrkwj
katolickaU w gednotu w Učenj a U wjře wstaU:
piti botow gest J kažal mU fwatú biskUp Re::
miquš we gméUU Krtsta Ježjsse mlUwiti, ždali

wčťj a whznawa, gako cjrkew katolicka že KristUš
Ježjš wtělený Syn Božj a prawý BUhičlowčk
gest? Nap otewťela fe Usta kagjcjho knčže, který

U přjtomnosti wssech whžnal že wčťj a wyzna:
wa, což cjrkew katolicka o KristU Zežjssi Učj
a wěťj,a že fe aUplUč wssech arianských blUdU
odťjká, a ge wsseckhžatracUge ijto žgewným
pťed obličegem mnoha lth, žwlasstč biskUpů a
knčzj UčinčUým žašrakem množstwj blUdaťU swých
bludůw osiawsse, do fwaté cjrkwe se anratili

Čthťi a sedmdesate let Zprawowal swatý
RcmiǧiUš aUřad fwůg, a w tom časU UesčjslUé
množstwj pohanů Ua wer obratjl přemnohúch
blUdaťUw š cjrkwj swataU smjřil a drahných
hťjssnjků Ua cestU pokanj Uwedl sam gfa po
celý žiwot wag wsscm wžorem Uehdokonalegssxm
pťenmohých krasných ctnostj TU ho powolal
BaU dUe 15 ledna r 533 na wččnost ma::
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gjcjho bežmčlla sto let. Swatý NemiǧiUš bhl pocho:
wánwkostele fwatého Christofora w Remži RokU
1049 whžwedli geho pofUd UeporUssené tčlo a
přenesli ge do kostela otců Benediktinů, kterýž od
těch dob kostel swatěho Remiǧia Uažýwati se počal;
ato stalo se k rožkažU papeže Leona l)( kterhž
řečenčho rokU w Remži cjrkcwnj snčm byl
šahúgil.

RožgjmáUj.

Wjsse sc, že swat!; NemiǧiUš žiwot fwůg
tťemi prawidlh ťjdil a žprawowal; a ta pra:
widla byla nňslchgjcj tťi slowa : Žrř)štjnš, Zuštjluš,
Žššrcšůšrcš t. g. ZdržUg fe, bxlď trpčliw, horliwě
si počjneh! Krútka to sice prawidla, alc žagistě
postačj k žiwotU dokonalémU wčrněeli gimi sc
šprawowatt bUdeš šř)štjlxčx! ZdržUg se wsseho,
což hrjssnčho gcst; Uebok nic Uečistého do kra:
lowstwjBožjho eregde. Gsi:linakloněnk hněwU
a zlosti, ždržug fe; ždržUg fe, oheň:li nečistý sežjrú
ti kosti; zdržUg se, pakli obžerstwj a nestťjdmosi
w útrobě twě húrú; zdržng se, gsi:li žčlwistj
bičowan aUeb lakomstwj li zatwrdilo srdce twě
slowem ždržUg fc, ak hťjchxl do tebe se Uešhleda
N wssak chceš li spaseU búti Uepostačj geUždržowati
se žlcho nýbrž i mnobč dobrc wčci a powoleně
radosii ž láskh k BohU se ždržeti mUsjš Wiš
gen; ShUBožjodreklfc prospachj twě Ucbeských
radostj: a th byš nechtěl fe ždržcti některého dowole:
Uěho wyražcnj, Uechtělbhš si odepťjti Uččeho, bez



10 Řjgen.

čehožbýti Ulůžeš? ZdržUg fc tcdy čafem milčho wy:
raženj, zdržUg fe Uěkdymilého pokrmU šdržUg fe Uě:
kdhi toho, čchožmjti UemUsjš Či mUsjš wždy Uowý
ssat mjti, gak Uňlr Uastalnowý kroge? mUsiš pťi
každém tanci lď:šti, když bafa žadrUčj 7 mUsjš Uoš
cpati anrb Usta Udili protože tonul obyčeg a
moda kaže? Widjš čťowěťeždržnge fe mnohé
šbytečné ač gilmk Uehťjssnč wěci mUžcš nmohý
ks!šcar Ujožiti a wždy Uěco pohotowě lnjti bndeš
kdhž nnžnú bratr přigde, neb kdhž Uěǧaká oběk
pro kosiel, pro fwaté mišsie a pro blahožwčsiy,
wůdcc pro Púna Boha požadowati sc bUde. m
8u8tjucx! BUď lrpěťiw, kdhž fe sirasii a swjžle
Ua tebe walj bUď trpěliw kohž prace powolcmj
twěbo tě tjžj, kdyžUčkdo žaslxchtwých si erssjmú
když ginj rosiaU a fe powdssngj, ty pak fe melassjš
aUeb kU pťeou Uexnůžrš; bUďtrpěliw kdhž kťiwda
se ti děgc aneb kdhž Uatislh a protiwenstwj
Uěgaké podstanpiti musiš, a pomni, žc nic wc
fwčtč bcz pťjčinh sc Ueděge. SUad gsi bťjssnjk,
a Bčch tč trestčx UhUj, abh bUdaUcUč Uenmsil!
Udeťfe w prfa a rci: Banc ansstčngeš mnc
kťjužkem,ale dobřemi tak, že na nme žpomjnáš;
Uebok pťewelicj a pťemnozj gsaU hřjchowé mogi,
naprawjm žiwot wag Gsi,li erinen pomni
že i Shn Božj ertnUč trdšl, a ty chtě býti
spolUdědicem Kristowým nrwiUUč trpěti Uechceš?
Žššrcšůšrcš! Horliwč počni dUsitiamoťiti, cokoliw
žlého do febe maš Nemažli sc š hťjchcm sic
se ho Uežbaw1š a mage hťjch sobě podrobiti,
staneš se geho otrokem S chUtj do toho, nechk
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1o bolj gak chce. Žššršc)cxrš! BočUi geU paljUa
fekati a ťezati rany Ua dUssl a Uwidjš že sc
žahogj, až radostž toho mjtibx:dešŽššršáowl
Schmj do prace ť Ujž tě staw a powolanj 1wě
wola; ncleUUg, lenost skrowný chléb gjdá kdo
Uepraqlge, ten ak Uegj; a wssak swckhopowolánj
powilmosii koUey borliwě ainých wčcj mimo sebe
dUstě7 Uebok žtoho wydúš aUčet gak si dostal
powinnosiem stawU, nikoli co si mimo powolanj
Udělal, ač š žanedlnánjm powimlosij, gež ti staw
a powolanj twé Uložilo šššxxcxú(rš! Neodkladey
Uikdy skUtkem dobrým; co ža dobré Užnúš pťed
Bohem proč likUUgcš prowesti? Uebogžse Uičeho
žlého, dobr!? siUtek U Boha wždp bUdepožthaUý
a Bůh Uedopxlsij, abyw žlé se proměUilo, co
dobrěho pro Učho podUikcime. Tedy milý bratťe
a sestro milci w .skrisiU, chtjce se dostatt tam,
kdcž fwatý RemiǧiUš dřebýwú, gedneyme po
swatém Remiǧiowi a deUUě prawidla: šbštixxčd,
ZUštinčš šššrčclčre! UegeUsi pťipomjneyme,
Uýk:rž i powždy gimi se žprangme.

,Bo žcidostech swých Uechoď, a od wůle swé
odwrak see (Sir. 18, 80.).

z„leeUd pochcižegj bogowé a sweirowě mczi
wčlmi? Zdali Uč: odtUde(totiž)z zlých žúdostj wa:
ssich,kteréš bogugj waUdech wasslch?ej (Jak. 4, 1.).

,Chcc:li kdo pťigjti ža mUaU, šapťi súm febc,
a beť kťjž swůg Ua každý den a Uč:sledUg mnee
(LUk 9 23)

Trpčliwosti žagistěwam potťebj gest: abhstc
wůli Božj činjcedoscihližasljbcllj (Zid 10 86..)
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Neprodlewey obratiti fe kU WaUU anž
odkladeh den ode dUe; Uebo Uahle pťigde hUěw

geho, )a w čaš pomsty rožptýlj tě (Sir 58wo9

.Kdož gest rožmaťilý a Uedbalý w praci
swé bratr gest toho, ktcrhž djlo swé rozptlege
(Přxsl 18 9)

Modlitba
Q Bože, Otče Uebesiý, genž řjdjš a žpra:

ngeš milostj fwaU mpsli i frdce lidské, Uerač
prosim Uaš opUstitř Ua ccsiě žiwola Uýbrž pro:
půgč, ak násiedUgjce siUžeijka twěho Remiǧia
w kázni a w trpěliwosti i w horliwosii též ža
slUžebnjkem tw:;m k tobč se dostancm, skrže
Krista Beilla Uasseho Nmen

Dnessnjho dne swětj sc trž swatrk: w Řjmě swatrho Yscto
mnťednjka w Tomiš wPonlU swatych mUťrdnjkůPliška Krršcenta
a Ewaqria; w Lisabonť swatych mučrdnsků Bcrišsima a Ma:imo a
Julir srstcr grho; w TornákU swatého Piatona ťnťzr a muťednjka;
w Tcšsalonicr swatého Domnina, mUťrdUska; na bťrhU Ganda
swatčho Bawona, wpznawačr a m. g. swatých.

2d

Žčwot swatěbo Leodeǧara, biskUpaa
mUčednjka

Swatý Leodcǧar se Uarodil okolo rokU 616
wžemi francaUzsté š rodičU Urožených a ssle:
chetných Tito dali geg, když bhl gesstě mlade:
Ueček kc dworU krale Chlotara U., odsUd pak
ho žáhy wzal Ugecgeho Dido, biskup Biktawsktš,
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a wclmi bcdliwč a sslechetnč ho wychowčawal.
MlňdeUečkU Utkwčla hlUboce w mysli siowa, gež
HofpodiUkorahamowi byl powčdčl, ťka: „Gár
Bůh wssemohach, chodiž predemUaU a bUdiž doe
konalý,“ (l Mogž 17 1.a), stala fc mU taku
měr po celý žiwot prawidlcm kterýmž oU mh:
ssler i skutkh swé poťádal N gessto Ustawičnč
pred twáťj BaUč obcowal stal sc š Učho mUž
skronmn Ucwimm, pokorUý a fwčtU i sobě ode:
mřelý J tčssil se fsiechetný bisiup welice š doe
konalěho sestrowce swého a žkUsiw že k siawU
dUchoijmU Uňklormosk lUčl, wyfwětil geg, ač:
koliw teprw ch dwadcet let stár byl, Ua dia:
kan. Jechowal fe mladičký gahcn we fwém
powolčmj sak maUdťc a tak pťjkladnč, že gcg
bisiup koUečUě,Uepťcmjtage mnoho, ša arcidia:
kan powýssil, a tjm mU i špráwU bisinpstwj
pončkud swčťil. J w těto Uowč hodUosii wh:
šUamenáwal sc erdeǧar ctUosimi pťemUohými,
šwlasstč pak čisiotaU mrawů siromUostj tichostj,
opatrnostj. wúmlUonstj, horliwostj w modlitbč
alaskaU k žiwotU saUkromUémU thž po Ue:
mUohěm čase opat U fwatčho Marentia žemřcl,
dosadil geg biskUp Ua Uprúždltčné odatstwj, a
t tU proslul bčhcm ssestileté šprciwh swé .swatý
Leodeǧar tak welicc, žc si geg fwatú Bathilda,
kdhž po fmrti fwčho manžela, krcilcChlodwjkajl.,
žemi šprawonxala, Uehprw ža rcidce whwolila a
pak r. 659. ža biskupa wNUtUUěZ) Ustanowila.

e) šusxuštoljunuln.
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Leodeǧarowo posiawenj bplo welmi lčžkě.
BiskUpstwj ode dwau let gfaUc uprášdnčlw welmř
žpUstlo. J wšnisly tam smutné rňžnicc a swáry
ano i krwe proléwcinj. Leodeǧar wssak Uežhrožil
se, Uýbrž špoléhage sc Ua pomoc Božj, koUečUč
swaU tichostj a opatonstj a laskawostj dowedl,
žc fwatý mjr a pokog wdusserožličlté šawjtal, a
pošUeUáhla wssnde dobrú ťúd fc žawádčl. Swatý
bislup počal Uehprw duchowemstwo oprawowati,
ašc mU seim byl ža dťjklad wssech ctnostje welmi
rychle cjlc swého dossel. Nij se gal leprw lid
whnčowali: kčlšal mu slowo Božj š horliwosij
chwalitebnau, Udčlowal swútosti, pramen to mi:
lostj Božskúch, oždobowal chrámy Wáně, staral
se otcowsiy o chUdé a opusstěně, bdčl ostražitč
Uad čistotall mrawň, a erjm, co U:xjcčgesstě
pčkltého a dobrčho Uečinil. Gežto dUchowcnstwo
saUžc cčstaU krcičelo, gakaUž swatý biskUp chodil,
hle powžneslo sc biskUpstwj NUtUnsič opčt kdřew:
nij leskU a dokolmlosti, gjž se prwě ža pťcn
desslých a swatých biskUpůw swjtjwalo.

Toho časU Umťel krúl Chlotar ljl., kterúž
od matkh fwaté Bathildp kralowčmj Uad zemj
francaUžskaU pťewšal, gesstč wclmi mlcid gfa.
Swatý Leodeǧar pospjchal okamžitč ke dworU, aby
š gillými pčmy o UústUpcc pogcdlml. Jnsnesli sr,
že ďratr Uebosstjkůw mladssj, Childerich, kterýž
teUkráte Uad NUstrasii wládU měl, králem wesskcrč
zemč francaUšské býti mci. Wroti Uim postawil
se owssem Ebroin, Uehwyšssj hofmistr, mUž pá:
Uowitý a aUskočný, genž Uehmladssjho bratra Uc:
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bosstjkakrčxle,Theodoricha, Za wládaťe Ustanowiti
chtčl; ale Uemoha proti pčmňln, kteťjž psúwa
starssjho bratra hagili Uičeho dowčsii podati se
mUsil ano byl by žanrU fwch ižiwotem žaplatil
kdybh nnl swatý Leodeqar milosti Uebyl wyprosil
ač wčdčl žemU Ebrin auhlawmjm Uepřjtelemgest
UprosscUú krúl darowal tedy Ebloinowi žiwot„ a
wypowěděl geg do LUrowieUskěho klússtcra.

Cjtč sc krčxl bežpečna na tsčmU, swčťjl fwa:
tčmU Leodeǧarowi Ueydůležitěgssj šáležitosti sič:tUj,
a panowal talé welmi sskastUě, pokUd fe maU:
draU radaU swatčho disiUpa žprawowal. Nwssak
Uetrwalo dlmcho mladú a ohin!š krčxl dal fc
chlipnosij, geUž matka gcstUkrUtUosii, fwésti, aod
sé doby žawťel Usii snxé a žatwrdil srdce, a
giž Ueposlauchal an mandrč rady wěrUého bi:
skupa, aniž pťigjmal geho otcowsičxUapoijúnj,
brx ab:d dUtkliwúch a bolesiných ťečj geho sc Ua
wždy žďawil wypowědčl wěrnébo sthU Božjho
k slowU bjdných lichometUij tež do Lm:owicn:
siého klasstera w kserěmž, gak giž uřečečno,Ebrin
žiw byl. TcUto člowěk ijtal swatého biskUpa,
ačkoliw žússk gižliwall k němn Uebhl posanoad
odložil, welmi lasiawě, ano i wěčUé pťútelsiwj
mU slibowal; Uesslechetnjk w ústech Uesa med,
w srdci ksyge ged. Tož se hUedUkúžalo r. 673.,
když Cbildeřich rnkaU wražedrxickch padl. Nebot
Uij dosedl Theodorich Uehmladsij bratr ža.e

wražděného, genž až posud U wyhnanstwj žiw
byl Ua otcowskýtrůU Tato zmčna která w žemi
francaUzské se bhla stala whmohla těž swaténm
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Leodeǧarowi wolnosti, že sc w swé biskUpstwj
Uwázati mohl a že také Ebroin Ua milost pťi:
gat byl Swatý břskUp magc blaho žemě Ua
Zťeteli, radil UowémU králi, aby si ža důwčrUjka
U wladč gakébosi,LeUdesia wžal, mUže i rož:
ssafnosij č žkUsserstj na slowo wžatého. Ebroin,
kterxšž sčml té dňstognosii byl žúdostiw, tak we:
lice tjm se rbžhUěwal,že ihUed proti králi wogsto
šbjrati fc gal. Než wssak Urpťátelsky wystaUpil,
Ušawťel, že Ueyprw biskupa kU kterémU gakož
šnamo, dawno šasskchowal pťstč potresta ,J po:
slas četn!š lid pod žprawau Baimira k městU
NntUnč, a hrožil že erydagj:li okamžitčbi:
sil!pa, mčsto wywrčltjti dčl. Leodeǧar Uechtč to:
mn, abw proň Ucwilmú krcw tekla, posilUil se
chlebem žiwota, roždal wssr swě žbožj kostelům
a chUdršm, a UapomenUw mčsskanň, aby prau
wěmU kreili wčrni žůstali, wwdal se w rUce Ue:
pťcitel fw:,xch,a tito wylam!ali mUš sllrowall diwoe
kostj oči a odwedli ho do Kampanie kdež krož:
kažn bobapraždmbo Ebroina bladem Umoťen
bčiti mčl. Nle gmcnowaUémn Baimirowi sliloe:
walo fe Ubohčho bisiUpa, ktern wsscckw mUky
šneslršchaxmxl trpěliwostj a žmUžilostj snassel
i Ugal se ho a odwedl geg do klčlsstera Fckamd
rečeného, kdež ctibodn:i eridomec celčl dwč
léta stráwil.

Ebroin, který sc auskďky fwúmi roho časU
opčt neywyšssjm hofmistrem krúlowským stal,
mysle, že dokawad Uenciwiočllčho biskUpa Ua žiwč
stciwčl, we swč důstognostč bešpečen Uebnde, pťe:
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mýsslel UowaU pomsiU, a abh fwaU UkrUtnost
pončknd plússtjčkem sprawedonsti Ukrpl, wirmil
Ubohťho Leodeǧara a bratra geho GUerina, žc
prý gsaU UúblaU a UčlsilnaU smrtj Uebosstjka
krčlle Childericha wiUUi, a obeslaw oba pťed
krúle a pťed pčmy žemsté, pťetrpké gim čiUil wý:
čjtkh. Leodeǧar húgil sebe i bratra fwčho řcčj
prostaU, předpowjdage těž pťi tom, že Uessiechctm,š
žaloijk w krútkčm čase š důstognqsti fwé swr:
žeU bUde; gakož se i bhlo stalo. Reč tato po:
pUdila hněw mržkého Ebrina, i dal ǦUerina
okamžitě odprawiti, na biskUpaale, kterěhož hrdla
dťjwe odsaUditi Uechtčl, dokawadby sněm gakýsi
geg důstogeUstwj biskUpskéhoUežbawil, tolik swjžlů
a tolik strasij Uwalil, kolik furowú a mstiwčl
mhsl Uagjti mohla, ano i gažhk a ppskp mUUťj:
žUaUti dal, ginak nemyslc, Uež že žtrýžltěný žaU:
fati si bUde. Hrabč Warinǧ, kterémUž šmršačený
biskUp k ostťjhčmj byl dčm, byl mUž sslechetUý,
a mage š Ubohým, kteréhož co mUčedeka Bčmč
ctil, ljtost, Uwedl geg opět do klčxsstera, Fekamp
ťečeného, a o wssecky potťebp geho laskawč se
postaral. Leodeǧar Uždrawil se od raU swých,
a wšdor whťjžnUtěmU gažhkU žřetelnč rozpráwěl,
což wůbec za diw fe drželo. J thčowal gep:
tisskh klásstera toho a whklúdal gim swatčx ta:
gemsiwj, ostatUj čaš trciwil na modlitbčlch.

Utrpenj, ktcrčaž Leodeǧat sncisseti mUsil,
neUdUsila hněw a mstiwosk UesslechetnéhoEbroina;
an čjm che powěst swatého mUže fe hlčlfala,
tjm che rozpalowala se wztekemútroba mstiwého
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UkrUtUjka. J Uclnoha to délc snésti, Užawťel, žc
Uenáwidčnčho biskUpa, gchož slowa, úsiy bešgao
zyčnými pronessenčl, gako gisiry na nesslechetné
srdce padala, že geg, stň,q co stůg, žničj.
J powolal nčkteré biskUpy, o nichž wědčl, žc nxU
po wůli bUdaU a kúšal,abp UeUňwidčného mUže
wssech důsiognosij a hodnostj cjrkewnjch žbawili.
Swatý bisktlp dředžwjdage Ufmrcenj fwé, psal
matcc swé Siǧradě, kterčlž pťed nepťčltclh w klúu
ssteřc aUtočisstč Ualežla, list útěchy Hlm,š. Mimo
giné pjssc gj: „Blaboslachci flnrt, ktcrúž Ueiš w
ledssj žiwot Uwúdj! Blahoslawenú Ztrňta wčcj
pomjgitelných, aUak Uňm Udčlngc pokladů Uepo:
mjgčtelných! Blahoslawcn:š šeirmutek, kter:šž Ucim
UtčchU anǧrlskan žpůsobllgc! uo Blaže mi, že
gsem šwrhna tčžkě gho swěta, lehké břjmě Krié
stowo Ua ramena wšal: Uech Ucislchgi fwčho
dťedchůzce! ao Nuž! UúsledUgmcHospodina, lchn47
koli smilowanj geho Uúš pťcdchážj. Zmužilc a
statečně! neboť OU stogj w slowě; OU Udčluge
wjtčžskwj; Qn seim bogngc za Učaš a pomahú
Uepťjtelc přemčchati. Hle giž wolci bogownjky
swé k žcipasn, a dťiprawnge wjtčžům ša odměmx
korUUU, bogownjkům sw:šm dúwčl žbraň, gjž pro:
tiwnjci Uassč ani Ucšnagj, atxiž“ gi magj: a to
sstjt wjrh, brnčnj fwatosti, dřilbict Uadčǧe, meč
dUcha, genž gest slowo Božj, kteréž plamenné ssjpď
nepřátelskč šničj. OU Učjnúš modliti se a bdjti.
gakož i fám ani nespj ani Uedťjmčl. Krcil Uciš
Uetrpj na bogowlljcjch fwých žúdUé staré žbranč
a žčxdného starěho odčwU: QU chce, abw wssickni
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Uowě byli oděni a Uowěk bogiožbrogeni. Kazdý
rež starých núklormostj sskodj, obšwlásstě alc Ue:e
Uúwist Uepťates kteraž w dUssi lidské mjsta mjti
nelnčl. Co gest sslcchetUěgssjho, Uež Ucpťňtely lUi:l
lowatie? Co činj nčlš che syUyBožjmi Uržláska,
kterúž odansstj a oddUsstěnj dochčlžj?„SlaUžj:li
mikdo“, djWňU, „Uáslcdngžmnc,atdež gň gscm,
tUk i ngslUžeijk bUde“ W čemž medlc mame
ho UhUj núslcdowati? PUě Ua křjži sam odpo:j
wjda k této otažce: „Otčc! odpntk gim Ueb neu
wčdj co činj“ thž mcdle kUjže žin.xotawččncho,
kteldž neposskd:rněn ž panny UarožcU lxyl ža Uc:e
pťatesy swč fe modlil oč ijce lnnsjme my,
bťjchy gfaUce prsskwmčni, Uc:xťčxtclswých milo:
wati a ža Uě se modliti, abhck:om následrwali
Hospodan a :!úslcrugicc geg stali fe hodni, kteřje
bhchom š wpwolcnýlni Geho we fwatosti Gcho
:oodle brátt mohli. uo Konečně pťissla doba rož:
hodnčx. Bisklxpowé ljcoměrxxými ťcčmi Ebroinox
wými a gimšmi ncpraw!,čmi wěcmi swcdeUi, šnowa
Uaťkli swatéť)o Leodeǧara žc Unrli kxxúle Childce
richa, a ncdbaǧjce ani gcho l,!ňchj ani gakéhosi
ťúdU, ncž qcU Cďroinowi po wůli gfaUcc. Uc:
winného biskUpa ža winného Užnali, a toštrhssc
raUcho gclšo š bčxrp až dolů, na důkaž, žc dů:
siogUosii swč žbawcn grst, gistčmU Chrodobcrtowi
geg odewšdali, aby gcg odprawil. J mohlk
žagisiě erinmš bisiUp š žalmiňaU Wčmč ťjci:
Q Bože powsialik gsan Ucprawj proti mnč,
arota silných hledali dUsscmč, a ncpťedstawili
tč pťed očima snxýma Nle th, Pane Bože,
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litostiwý gsi a milosrdný, šhoijagjcj a nmo:
hého milofrdeUsiwj a prawdonťlaný, wžhledniž
Ua mne a fmilng fe UademUaU“(Zalm. 85,15. 16.).

Ebrin boge fe, aby lid Leodešara ša mU:
čednjka Uectil, chtěl tomn, aby pokradmo odpraa
wen a tagně w gednom lefe pochowčln byl.
Hrob geho mčl se tak Uktýti, aby Uikdo geg
oonwiti Uemohl. Chrodobert, genž měl swatého
bisillpa Utratiti, gfa mUž doctiwú, Uecjtil do sebe
tolik sily, aby UkrUtUý teU stutek mohl wykonati.
J porUčil to čthrcm wogč:kům. Chrodobertowa
maUželka plakala Upčnliwě, kdhž swatého ďisknpa
odwčxdčli; oU ale gi tčsstl prose, aby mU po:
česiný pobťcb šgednala, a pťedpowjdal, že Bůh
gj ža takowý skutek lčlsky milostiw bUde. Bo
těch wžali geg gmenowan wogčlci, a odwedli
do lesa. Wťissedsse na Určité mjsio, Uwrhlt fe
třj ž Uich fwatémU bisiupowi k Uobám, ža od:
pUsstěnj prosice. Meži tjm, co biskUp ža nč a
ža sebe fe modlil, sražil mU čtwrtý blawU. Smrt
geho mUčchickčl stala se r. 678. w lese Jwelin:
ském, kterýž až podncš lesem fwatčho Leodeǧara
sc nažýwčl. Wťřčixxěnjm,Chtodobertowy Ulanželky
byl mrtwol swatého mučednjka slawně w Sar:
ciUě pochowňU, poždčgi ale wyšdwižen a do
swatčho Max:eUtia a Btktawii pťencsscn. Mnohé
šúzraky„ ktctčž se na geho pťjmlUwU a orodo:
wčmjsialy, ofwědčily, že pťed Bohem milosti dossel,
Uačež mUozj kostelowé gemn ke cti se wystawčli.
Na Ebroinowi ale Uaplnilo se pťedpowězer swa::
lého Leodeǧara, nebok žawražděU gfa bjdně žahyUUl.
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Nozgjmúnj.

NUž milý kťesiane, gak fe ti ljbj cďowanj

fwatěho Leodegara? Nenj:li prawým následownju
kem Krčsta Wana, který tak tichý a trpčliwý bpl
že kdpž mU zloťečili, nežloťečil žase, kdhž trpťl
nehrožil, alc wydúwal se saUdjcij ho Uespra:
wedliwč (j Wet 2, 23) N Uhnj obmk žraky
na febe, a připoijep si kterak th fe w po:
dobných pťjpadech chowawécš? Sotwa že tě gaka
nehoda potkala běžjš gakobh ti hsawa bořela od
mUže kmUži a každémUUa potkanj whprangeš
gak welke Uesstěstj tě potkalo,a co wssc trpčti
a wysiati mUsjš N gakého tU ke wssemU tomU
bědowanj, gakého UářkU a plúče! a šda fe, že
Uad tebe člowčka Uesskasinčgssjho a bjdněgssjho
Ua fwětě ani nenj ani Uebylo, aniž kdy býti
může. Q! bh to bědowatrj wrch bhl wssj twé
Uetrpěliwosii wždhk i negechkrate jlýcha se žc
UehodaU postjžeU, iBohU fe raUhaš šnesprae
wedlnosti geg wixtjš, a erjm co ch hťjš:
Uého a gessttncho Ueděláš! ou N dotkne li
fe tč kdh nemile kdo, giž fe dUrdjš a hUčwáš
akašdémU člowěkU wytrUbUgeš gak welice tt
teU neb oUeU Ubljžil gak weliké ti kriwdy a Ua:
tisky činj: ano Uemage Ua tom dostč, giž i pre:
mýsslýš kterak bhš sc pomstil a nemoha zússti
fwé wyhowěři, opět ranhawč BožskaU sprawe:
dlnost whžýwaš a šakljnaš Smxdce wssewčdaU:
cjho, aby hromem a peklem trestal twého pro:
tiwnjka. Bossetčlče! co pak erjš, že seim takč
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bťjssnjk gsi, a že BUh i tebe okamžikem trestati
by mohl? Ucwjš žc chceme:li odessrčnj dogjti
žek t my odansstčti mame ? Uemodljšfe dermč?
uu aťe fnad fe ani Uemodljš! u odesk Uam
Uassewinny,gakož i my odpansssjme fwl;m
winnijm? N koneč:lěgaký mašzroho Užitek
a gaký žisk že ka;déxnl fwš lšhody afwš mreu:
tosti wytrUbUacš že Ua protiwnjky f:oě Božj
pomstU wolaš že netrpčltwč a mržutč Ucfrš
což Uemilěho Bůh Ua tebe dopUstčl? deowě;

co maš z toho ža Užitek? u Užitekztoho Uemaš
pražadný, owssem ale welikanskan sskodU Swým
bědowánjm staw wčcj Urpredělaš aniž si po:
můžeš anbrž čjm che fe zanžeti bUdeš tjln
těžfsi bUdc se tč protiwcnstwj aneb Uesstěstj zdatl
a tjm mcnssj žaskahy pťed Boh: m mjli budcš
klerý Uchledj Ua w:!llkost protirocxlstwž, U!;brž Ux.
welikost trpčliwosti a tichosii, š ktcraUž proli
wenstwj a Uchody snčcsslme. N protož kdykoli
tč Uehoda gakčlst potkčx neb koyž sc ti nčkoh
Uěgakú kťiwda staue, nctrUb o tom cclémU swětUe
Uýbrž trpčlčwě srmssey, a pomni žr KrčstUš Ježjš
Uáš quupitel mnohem chc fnassčti mUUl Uež
nty snassjme pomni na fwatš a na swěticeBožj,
co oni wssc pro Boha byli suasseli a trpěli;
pomui ;e hťjssrtjkgsi, ktrrý; dč:měBoha nr;ižjš
a Uúsledowně že což trpjš, fpraw:oliwč trpjš
Bomni že Učednjk Uad mistra býti UemUže, a že
koyž.Krčstuštroěl im;dtrpěrimujm: Č myslxš
že gen S)U Božj a wywolenciG ho protiwnjky,
odpx.lrc: a nepťately mjti mUsegj, ty wssak geU
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samé pťútely, dobroděgc a pťjzniwcc? O žpou
ždilče, gsi ty ncwiUUčgssj, než ďyl fwatý Leodrr:
ǧar; gsi swčtčgfsi, Uež b!,dliwywolenj Božj; gsi
dokonalegssj, Uež Spasitcl twůa byle? N ty chceš
býti bež protiwnjků, bež nepřčltel, bcž nehod a
swjzlů? Womni, profjm, co dj swatč pjsmo, žek
koho milUgc Bůh, toho že i tresce, a že milo:uj
wati múme nepťútelh swé a dobťe činiti tčm,
kteťj núš Uenáwidj; a že když Kristuš Bán trpčti
mUsil a tak ngti do slawy swé žek i mh chtjcc
korUnowan býti trpěliwi býti mUsjme Brotož
pjssc swatý aposstol Wawel: Trpěliwosti žagiské
wam potťcbj gcst abhstc wUli Božj činjcc do:
sahli žasljchj (Žid 10 36..)

Skrže trpěliwosk bčžmc k UložcnemU bogi
patřjce Ua proda a dokonatelc wjrh, Zežjsse
(Žid 12 1 2)

,::BUdemeli š ij trpčti, budcmctaťč fpoln
š Njm kralowati (ll Ttm 2, 12 )

Nc fami sebe šastawehtc, neymilcgssj, alc
deytc mjsto hUšwU; Uebo psalto aest: Mrtě pomsta,
gšt odplatjm prawj Wan N protož lačnjli
nepťjtel twňg, nakrm geg; žj;njli, dey mU pjti:
Uebo to čiUč Uhljťcťawé šhrncš na hlawU geho

Modlitba.

Q Ueylaskawčgssj Jcžjssi, Učiň milostiwě, ak
Ua twč trpčliwosti w protiwensiwjch a Ua twč
laskawosii k ncpťútelům něgakěho aUčasteUstwj
múme, a propůgě wc swě dobrotě: ak žúdUémU
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nedúwagjce žcidného pohorsscnj, wc wssem fe
whdúwúme gako Božj slUžebnjci, we mnohé tr:
pčliwosti, w saUženjch, w potťcbúch, w úškostcch,
a ak tomU gedinémU od tebe se naučjme, kte:
rýž gsi tichý a pokomého srdce. To, o Božc,
staniž se, to pťed twúťj twaU pťed se bérU, sii:
ďUge, že UeďUdU nikdy msty ža kťide wyhledúe
wati. S tcbaU, o Hofpodine, rúd poner wsse
beždrawj, a pokUd možnň i protiwnjkům swým
dobťe čiUitibUdU: a dUeš gesstě Učinjm počútek,
ďUdiž mi k tomu núpomocerr milostj fwaU, genž
gsi žiw a kralUgeš š Bohem Otcem i š Duchem
swatým Ua wěky wěkůw. Nmen.

Dnessnjho due připadá téť swútrr: w Nřk:mrdtř swaté o
Elewteria. woquika a mllčednjka; w xťlatiockořčsmatych mx:ťch!kU:
Prima, erilla a SekuUdarča; w Koustantiuopolč swatého Theo
sila, mUřcha. ktrrýš pro obhagowún,t swatých obra;ů Umuťen bol;
w Herfodči w AUŽUEU swatél,do Tomasse, bisk:xpa a m. g. swatýcb.

Z.e)

Žiwot swatého Dionnsia, bifkupa Alez
šaUdriUfkého.

Swatý DionysiUš pochúžel ze w;nesserlěho
a wšúcného rodU. Byl sice U wjčee pohanské
wychowún, a wssak, že neUan:Uě w pjfmúch
čjtal, sežU.imil fe též š wěraU kťcskanskau, a ge:
likož se mU ljbila, plnau dussj gi pťigal. Sloc

e) Poněwadi o jwatém muťrdnlkU Kandtdowi. rtcréhol gméno
dUeš w kalrndúři stogt. mčma wonalc;rm grho swatých ostatkůw
Uřc gimeh: urrojme. kladc fr tUto m gčho mjstě žwot swa
tého Dionosia.
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wútný Orišeneš bhl geho mistrem a Učitelem.
J ždokonalil se swatý DikosiUš U wjťe fwaté
tak wclice, že se po Uěgakém čafe Učitclem wjrh
kťeskanskě Ua swčtoznamé sskole Merandrinské a
pak r 247 iďiskupcm téhož města stal Sotwa
dwě léta žprawowal Nle!:andrinskaU cjrkcw an
ža panowúnj cjsaťe Filippa gakýsi modloslužebný
wěsstec wsscckcn lid Nlerandri:tsiý Ua kťeskany
pobaUťčl lak že Umozj wer fwaU krwj žpcčetili,
a Uřkdo škťesiaUů, Uechtěl:li protiwnjkům w rUce
UpadnaUt, U wcťegUosti sc Ukúzati Uefmčl. Bo
welďonoci rokU 249. Ulewilo poUěkUd toto proe
tiwenstwje tak žc Dionysiuš i strachcm skljčené
stadeěko geho žotawiti fc mohli a wssak Uctr
wal oddech dlauho Uebok DeciUš kterýž se teď
cjsaťcm Řjmským stal o Uic che UcUsilowal
Uež o úplné wthber wssechkreskanů Broti:

wcnstwj, ktcréž tak wzniklo bylo wsscch pťede:
sslých krwawěgssj, gelikož š UcsiýchanaU Ukrutnostj
a š erjdaUaU důsledUoskjfe prowadělo. Bre:
nmožj žpečctili w krUtých tčch dobách fwataU
wer krwj swaU, množj gi žgewně žapťeli, a
mnozj UcdůwěťUgjce fobě, že by krutě mUky sne:
sii, dali fe Ua aUtčk. K lxěmto posledněgmm Uň.x
ležjd též swatý DionhstUš, kterýž, gakž fe Boha
dokládú, k rozkažU Božij a Uikoli ze strachU
š Učďolika průwodčjmi, a to byl .skajUš, FaU:
stuš, Wctr a Wawel, k wečerU Nlerandrtt opUe
siil Na wssech cestúch bh!y giž rošestawcny

sirúže, ktaréž Utjkagjcj stthalh J Dionhsillš
Upadj ďe fwými průwodějmi w rUše čjhagjcjch
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wogúků, kteřjž gawsse geq, do Topasiriš wedli.
Sotwa fe občané téhož mjsia dowčděli, žc Dion
nysiUš gat gest, šhlUksse se, wytrhli geg žrUkaU
gegich, a gakkoli prosjcjho, aby geg o korUUU
lUUčednickaU nepťiprawili, do gednobo welmi
bjdného a Uečisieho mjsta spjssc odwlekli Uežod
wedli Zde žUstal po celý čaš panowan cjfaťe
Dccia, a teprw po geho smrti r 250 domU
kfwémU siadečkUse anratil Nij se Ukažalo,
proč Bčch Dionhsia w čaš krwawěho protiwen:
stwj zachowali rúčil. Toho časU totiž, co bhli
kťesiané sijban, skalo sc, že Umozj z Uich bhwsse
gati a Ua xaUd postaweUi, wth bUď skUtečUě
žapťeli, modlam občtUgjce, bUď ža perže listy
si kaUpili, w ktcrúchž psan bylo, že modlčxm
byli obětowali ačkoliw se Uikdh toho Uebhli dox

činili Když protiweUstwj pťestalo, Uchaželi fc
nmožj ž těch padlwch (tak fe Uašýwali tito žpro:
erčřilci) o opčtUé prigjtj do cjrkwe J bylo
gim dle cjrkewnjch žákonů tUhé kanti pokčmj za
weliký hťjch, kterýž byli sxoachali a ža pohor:
sscnj, ťteréž celě cjrkwi bylt dali Což když či.nd
niti Uechtčli, Uchaželi sc U fwatúch xUUčednjku
o pťjmlUwU a obraUU, a takowaU pťjmlUwaU
opatťeni, žadali, abh bUď žhola bežc wsseho pou
kan aUeď š pokanjm lehčjm do cjrkwc pťigj::
man bhli Z toho powstali weliké rozmjsskh
w cjrkwi ano i rožkolnictwj po délssj čaš U:U)cl:t
gicj a nabožný lid rmaUtjcj Meži anži, kterjž
erole tpto Ukliditia býwalaU swornoskU cjrkew
Uwésti sc sUažili, patťj zwlasst fwatý DikosiUš,
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který pjfemUčiaUstUě, weťegUě i po domčlcku těch
Uapoijal a prosil, kteťjž erbyčcglté pťssnosti
proti padlým Užjwati chlčli, Učjce, žc gim, pokUd
Ua žiwč gfaU, rožhťessenj od cjrkwe dano býti
Uemůže Wůbec rečeno podobalfe fwatý DioUh:
siUš angelU pokoge; nebok kde koli zporh gakési
thiklh bylfwatý biskUpwždhpťirUce, a swým
tichým gchánjm, a fwaU trpěliwostj a lexsia:oz
wostj nežťjdkamnohé pťemlUwil, že fe opětwlčmo
cjrkwe anratili, kteťjž zcestným swým Učenjm
od Uj se bhli odtrhň aUeďo gsa prost wsseliké
UarUžiwosti, klestil a Ukažowal UeUstUpným strax
Uam cesiU k wyrowUčmj a fmjťenj J může sc
o něm rjci, že fe doslowUč chowal dle slow apo:
sstola Waně, aU keKološsenskwmdtsse: leecte
se gako whwolenj Božj, swatj a BohU nxilj,
w stťewa milofrdenstwj, w doďrotiwost, pokorU,
mjnlost trpělčwost, a fUasseyte geden drUhého, a
odpmlsstěyte sobě wefpolek mčl li by kdo proti koe
mU gakaU žaloďU, gakož i Wčm odestil wúm,
taki wh. Llle Uad to Uade wssecko měgte láskU,
ktesáž gest fwažek dokonalosii; a pokog Kristůw
wlňdniž w srdcjch wafsich, k UčmUž powolčmi
gsie w gedUo lčloel (Kojošs. 3, 12uu15.).

Mežitjm, co swatýDčonysiUš UeporUsseUého
UčeUxKristowa proti Uěkterým BlUdaťůln hágil a
pokog w cjrkwi pro UčkteréwžUiklé nedorožUměnj
žwasstě wzhledem Ua žpůfob, gakýmž bh padlj
a od blUdaťu kťtěnj w cjrkew pťigjmati fe měli
Udržowal, nastaUpil wladU Řjmského mocnaťstwj
tjfať Walerian Tento pán bhlz počašU fwého

2.
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panowánj kčeskanům welice Uaťloněn a Umohox
dobrého gim prokazowal. TU ale Uúhle ž,mčnil
swaU náklonnosk w Uenáwisk, a pťjzeň fwaU w žússk.
Brawj sr, že Učktcťj modloslUžeij kUčžj mysk a
srdce geho od kťeskaUůodwtátili. J tU sziklo
protiwenstwj welmi tUhé, w klerémž i e.i)iony:s
siUš postjžeU a :la faUd wládaťe města, Emi:
liaUa, postawen byl. Emilian mU kcižal, aby se
odťckl Krista, donmjwage fe, že pak i ostatnj
dUchownj, kteřjž tU š Dionysem Ua saUdU stáli,
a wssecken ostatnj lid gich Uasledowati bUde
,Ga mU ale odpowědčl,e pissc DionhsiUš sam:
:Léde slUssjBoha poslaUchati Uež lidj e N pak
pridal že gediné tomU, genž praw!) gesi Bůh,

fe klanj,a aže od úmyskUswčho neodstaUpj, anž
kdh Učin čeho, pročcž by prestal kťeskanem býti
Bo těch slowech pokaUssel se EmiliaU gesslč
gedeUkrčlte swatého bikapa i dUchoweUstwo tU
š Ujm gsach, aby UpUstili od swč wjry, pťeu
mlUwiti ; ale práce geho bpla marnčl, Ueboť
wsslckni gako gčdUěmi úsťh prawili, že toliko gee
dinémU BohU klaněti fe bUdaU. Wida tedy Uolú:t
dať dobraU wůli swaU Ua šmar, odfaUdil biskUpa
i dUchownj gcho, kUěžeMa:ima a gúhUy FaUsřa,
EUfebia a Chéremona do pUstiU Lybie, a sice
do mjsta Kefro ťečeUého, pťi tom pťjfně gim za:
kangc, po domech aneb Ua hrbitowech se šchá
šetč, totiž slUžbh Božj konati. Wyžnawači Božj
mUsili se okamžitě na ceskUwydati, a fwatý Dio.
nhsiUď byl Uad to churaw Kragina Kefro
byla diwoka, a wssak nic méně nmoho kťeskanůw
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fem za biskUpem pťitúhlo. Nepprw bylo gim tU
mnoho protiwenstwj snasseti, poznenúhla mjgela
sUrowost obywatelsiwa a Uegedni ž nich opUstiwsse
modly, k BohU se obrcitili.

Emilian, který si libowal w lýrčmj lťdUUe:
wiUUého, Ufmyslil si Ua gedUaU Dionpsia a toet
warysse geho whpowčdčti do Kollmhiona kte:
réžto m1sto gesstě diwočegssj ďhlo Uež Kefro.
Swatý biskup hrozil se Ueyprw tč žprawya
to žwlasstč, že fe obawal že tam žúdnýchkresianů
nenagde, Uež geU lid sUrowý a laUpežUý Když
fe mU ale ťeklo, že .stollmhion ďljže mčsta ležj,
a že wěrnj pťútelé a bratťj geg w hogUosti
ansstšwowati a š Ujm sinžby Božj konati bUdaU,
Upokogřl se. N gak mU bylo powědjno, stalo fc
skUtečUě. KollUthioU stal se gakoby odlehlým
dťedmčsijm Merandrinským, w kterčmž křesiaUč
fe šchašegjce š pasiýťem fwým fe těssili slow
gcho poUčliwých posiaUchali a tčlo Waněž rUkh
geho prigjmali N wssak fwatU pastýť Uestaral
se U wyhnansiwj swém anže o tp owečky, kteréž
ho ansstěwowaly, nýbsž měl péči i o ty, kterěž
kněmU Ua anssk pťigjti Uemohlh. Tčm doe
pisowal čaš po čafe a gako lasiawý otec gednak
ge tčssil, gednak Učil, gednakk stčxlosii a wytrwa:
ťosii Uapomjnal, siowem co aUstně činiti Uemohj,
pjfcnmč čiUil. To trwajo pokUdWalerian cjsa:
rowal thž wssak cjfať ten od perskébo krale
Sapora pťemožen gat a Ufmrcen byl dostalo
fe Dikosiowi i wssem whpowěžellým kťeskaUUm
wolnosii, že domů k fwogim se nawratiti mohli
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N wssakanrat tčnto Ueprinesl nic potěssitelUého,
Uýbrž geU samaU bolest a samý žármmek. W Nle:
:andrii wžnikly tenkrate přewelikc sUžnice a
ž Uich UesčjslUé wraždy a krwcprolěwanj, tak žc
fwatý biskUp pjsse, že fnaže by bylo Ua krag
swětase dostati Uežlee.raUdrte samc do NleraU:
drie; wždyl prý i ťeka, město fwlažugjcj, Ufla:o
wičUými wraždami krwj a pohranženými mrtwo:
lami poskwrněna se walj. Wťi takowých okolu
nostech Ucbylo an posm,)ssler Ua slnžby Božj,a
fwatý biskUp mUsil, což mU br,!loUeyboleskltěgssjho,
i Ua hod Welikonočnj, ačkoli bylw mčstě, pjsemnč
fwolúwati a poUčowati. Této ždauťr ssel w zei:
pčtj hrožUý mor, kterýž nesčjslné mUožstwj lidj
pohltil, a Uel!ylo domU wUáramném tom městě,
w kterémžby Uebplo afpoň gednoho člowčka, raUaU
taUto posijženeho Naťek a UpčUj UaplUilo we:
sskcrč město J Ukažalo se šgewnč ža čaš toho
morU, oč dokanlegssjmi, oě sadětěgssjmiděla Božske
Učch Kristowo wyšnawače swe, Ue; blUdy gakéu
koli aneb swětskč mUdrlaUtstwj. Nebot an po:
haUé Uedbagjce ani nehfwětěgssjch wašeb pokx:ew5
Ujchi Ucybližssjpťately š domů wyňrkowali, oan:
sstěli a tčla mrtwa Uepohťbena pfům krožtrbanj
a sežranj metali mpsljce tak hrošUé smrti Ugjti,
bhlt kťeskaUé,gakž pjsseswat:š DikosiUš, wrem:r
cjm ohněm lúsky a bratrské dobrotiwosti tak roš:
:tžcc::č, že swčho šdrawj Uessetťjce a wlaskUij
žiwotU erdansstčgjce, poražmé ansstěwowali
a pro :UčloňBař:x „,.žjsse Krista dle možnosti
swé opatrowalt mrrwr prchowúwali a tačoťka
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geden za drUhého Umjrali u ,Wo tomť qsme
pošnali“ pjsseswatý JaU (1 3 16), „lasiu Božj,
že QU (Kristnš) žiwot swůg za Uaš položil
i myk tedh Umme ža bratťj žiwot klasti „

Ziwot swateho Dikosia giž bwl Ua Ua:
klonU kdhž nowj blUdarowé wcjrkwi powstali,
gednotU cjrkwe trhagjce Sw biskUp opťel se
gim wssj silaU ducha swěho a wsse, seč laska a
rožUm tichosk a pewnosi gest, čiUil aby poblaU:
šeUé w lůno swaté cjrkwe opčt pťiwčdl. Wo:x
daťilo se mU to š pťemnohými, ale nikoli še
wssemč, Uebok kde UertUoska swěhlawosk wladUe,
tam marně milosk pracUge Zwlasstě ale zasadil
se proti Bawlowi še Samosaty, kterýž se KriňU
Baml raUhal Božstwj mU Upjrage Nle gak
ťečer, dny swatého Dionysia byly giž Ua Uú:
klonku a oU odebral se r. 264. Ua U!ččnost, do
prawé wlasti, kdež, že wčrně ďoqowal a až do
konce setrwal korUUaU wěčného blahoslawerrstwj
korUUowaU gest

Rozgjmártj.

Swatý Dikoš pjfie žc smrt tčch kťeskaUů,
kteťjž slaUžjce morowaU raUaU Uakaženým Umťelč,
gest gako smrt mUčedUicka N to wssim prawem,
neboč :lch dokonalegssj lasky k bližnij, lečkdyž
chorým a Uedužiwým a chudým lidem gsme kU
pomoci a k Utěsse Nch k loži UemocUých nema
Uaš: wolati geU pťčltelstwj, an Uaděge dčdictwj,
ame laska swčtska, Uýbrž kťeskaUska laska kteraž



32 Řjgen.

na to Ucl,oledj, šdali chorý Uciš pťijžUý či ciu
zinec, ždali wzácný či fprostý čiowčk gesi. Dost
Ua tom, žek Uáš bratr Ueb Uasscfcsira gest, genž žde
w chorobU bež pomoci a bež Utčchy ležje Newjš:li
o člowěče, že KrisiUš powažuge, co bližUij Uči:
Ujme, gakoby GemU faměmU se stalo ? Newjš:li,
že Učmt, až Ua saUdU Geho siciti bUdeme, wy:
týkati ďUde, že gfme Geg Ucmocného Uenawsstjx
wili? Widjš, o člowččc, wjm, že čta žiwoth
swatých UegedUaU k fobč promluwilš: „Nch, gak
rňd ďych pro Krista žiwot swůg občtowal!“
NUže občtUg ho, gdi tam k posteli opUsstčnčho a
pomoz radaU, pomož pokrmem, pomož ljkcm, pomož
slUžbaU, glž UedUžiwec potťchge, a slUžba twei bUdc
U Boha platiti gako wyžnčmj wjrh pčed saUdci,
a ta proňwnost a ta osskliwost,giž pťitom snad
žcslUsiš, bUde ti ža mUčenj počjtčmao N wssak
Ue o tělo tolčko UemocUébo bedlčwaU péči mčg,
Uýbrž šwleisstč o dUssi. N protož wžbUng chorce
k trpěliwosii, ponang ho Ua Krisia Ježjsse, a
wčaš ho Uapomjnep. aby š Bohem se smjťil a
dUssi fwaU Ua bUdaUcUost u na wěčnan bU:
daUcUosk pťiprawil. Tacj lidé, ktcťjž k Uemoc:
Uému dřjwe kněže erolagj, leč kdhž mU, gak
ťjkčnne, dUsse Ua gažďkU srdj, býwagj Uežťjdka
pťjčinaU, že Uemocný Uehodttě swcitosti pťigjmá,
a Umťc::li tak, zahpnewěčně. Nch gak wclikého
hťjchU doansstěgj fe tito lidě, a gak Uefmjtněho
žodpowjdčmj UwalUgj Ua sebe! N proč odkleideřp
wagj kněše w čaš whodný powolati? Z anhé
lásky prý to činj; neboť prý ncchtěgj ncmocného
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žastrassiti, nechtčgj ho prd Uwésti w nebežpečj
Ti žpoždilcowé! Brawa lasia zameyfslj wždy ch
dobro a blabo člowčka, ktcréhož milUgeme. Zdaž
ale wyhledawame blaho nemocUého, když mU
tagjme nebešdečj, w kterčmž gest; a ždaž geg miB
lUgeme, když xnU dúwčlmc pťjčiUU, abh wččUě
wčkůw bhl od twčlři Božj odlaUčcU? Možno, že
bo Uúwěsstj a Uebežpečj trochU žaražj a aUžkostj
Uaplnj. Nle co Ua tom? Nechk fe ne::nocnýža:
ražj„ wždyk jépc gest, abh se aUžkostj šacďwčl a
w čaš š Bohcm sc fmjřil, Uež aby beš fwčxtostj
a w hťjssjch Ua wččUosi se odcbral! N koUečně,
pročbd fc mčl Uemocn!; kUěžc hrožiti, newjm
Zdaž Uer pfano w pjfmě fwatěm o swatostřpo„
slednjbo poanžanj, že modlitba wjry Uždrawj Uee
mocUého a žc dolehčj gch Wan; a gestliže gest
w hťjssjch, že gemU odOUsstěUt bUdaU? Brotož
kde kdo gstč, milé kťcskansié dUsse, slUžte gedeU
drUhélUUa Ua wěčnost bUdach pťjprangtc,pa:
mětliwi slow pjscm fwatúch ktcraž dj:

„e:NlcUUg fe nawsstjwiti Uemocnčho, Uebo
pro takowé wěci Utwršcn bUdeš w milowanj“
(Sir 7, 39..)

„Wssccko, cožkoli chccte, aby wúm lidě činili,
i wh čiňte gime (Mat. 7, 12.).

„NemoceU gfem bhl a ansstjwili gste
Ue“ (Mat. 25, 37.).

„Bo lom požnagj wsslckUi, žc gsiemogj Uče:
dlnjci, bUdcteoli mjti lúskU gedUi k drUhým“
(Jan. 13, 35.).
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„Kdo odgjmú od přjtele swčho miloskdenstwj
bčlzcň Wčmč oansstj“ (Jak. 6, 14.1. e

„Lčpe gest gjti do domU plúče. Uežli do
domU hooowáUj, droto že fe w oUom pťipomjmi
kouec xossechlidj. a koož gest žiw, myslj, co potom
buoc“ (Kaš. 7, 3.).

LWodlitba.

Q Bože, ty žťjdlo wssech milostj, žkterěboš
twogi fwatj wčlžčli, že se ža bratrh fwé w občť

wydali, Uapog také Učxš milostj swaU, ať i mh
gich ncislednqjce pro twau česk a pro ďlaho
bljžUjho i žiwot fwůq rádi Uafažnqeme. Q to
prosime we gmeUU toho, kterú ž lčxsky k Ucim
žiwot swůg w přehoťkan smrt whdal, we gměUU
SyUa lwčho Bána Uasseho Ježjsse Krista :c.
YmeU.

Na dnessnl drU padá :éš swčxteť: o Řjmě swa:čho Km:dčda,
mUčedera; U stasoch Sasů dwau swatďch mUčchsků Emald naa
zwaUych w Nfrire swatého Ma:imiarta btskan; w Palrstčně swa
lého Hrsichřa wmnawaťe w btskUpsle NamUsskrm swatého Geratda
opata a m q swatych

4u

Žiwot swatébo osrantisska z Nšfišsů,
přjgměUjm Serasinského.

„Blahoslaweltj chudj dUchcm Uebo gegčchgesk
kralowstwj Uedeske“(Mat 5 3..)

Sotwa andemc swatéťxood dob aposstolx
sišch, kterýžby wsmysl slow ťcčrxlých tak hlllbocc
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bhl wnikl a tak wčrrtě ge plnil, qako swatý
Frantissek ktcrémU; pro plameUnaUlaskUk BohU
dano bylo gmčno Serafinsiý

Qtec swatéhoFrantisska byl Betr Bernardon.
Byl rodU sslechrickěho a pochcižel š Florcnce,
oddaw se pak Ua kUpectwj, Usadil se w Nšsišfech.
Geho manžclka gmenowala fe Bika, a byla gako
maně,elgegj žena ro;ssafmi a fprawedliwú. Swatý
Frantissek Uarodil se rokU 1182. a doskal Ua
kťtU swatém gmšno Jan.

Wrtr Brrnardon gsa gakž ťečelw kUpec

aktomU bohatý kUpec chtěl abh fhn Jan též byl
dokormlým obchodujkem; Uemoťil gcg mnohým
Učenjm, než gak mile Uěkolik sskol prossel, piťiǧ
držowal gcg k prcici a k obchodU,a toliko tae
kowým wědomostem geg dal Učili kterýchžbh k swé:
mU bUdachmU stawU na Ueywýš potťebowal
a to byl žwlússtě gašyk fraUcaUšsiý, w kterěžto
ťeči .Jan takowé žběhlosti dosscl, že geg wůbec
a wždh gen Franceško, to gest FrancaU;e. ť:;me:op
Uowalir Toto gméno fe proměnilo w ústech če:op
ských Ua Frantissek.

Frantissck wedl obchod othw obratUč a
maUdťe byl mysli wcselé, milowal UcidherU a
dobrě žiwobytj rad se wyražel š wefelými to:
waryssi přř hodccď a kwasU,a rad si též ža:
črto al čmč wechčlalškjfecň žaš:xčwal N wssak
wcselé žiwobytj Uebylo žiwobytj pUstc; Ueboki
gakkoli fwětak, prcdcc fe Uikdy proti čistotě anž
tjm Uchmetlssjm ncprohressil a k chUddm bhl
erbyčeqnč lafkawý asstčdrý Nno pjssese že kdh
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gedenkrcite přjliš zamčsiněm gsa, chUdémU gednomu
žadné almužny nedal okamžitč toho litowal ža
žeďrakem běžel a sstědťe ho podaťiw fe zasijbil
že od toho okamženj žadného chudébo pro Boba
pomoci profjcjho ersiyssj J zůskal slibu tomU
siutečnč až do fmrti wčren, a wjme, že pťewex:
liké milosti, gimiž ho BUh daťiti račil, gedinč
fwé sstčdrotč k chUdým přčpisowal „Wrofbh
saUženého Uežamjteh, a ncodwracUg twari fwě
od nUžnébo Naklon k chUdch bež šarmUtkU
Ucha fwcho a adpowčž mU pokognč š tčchostj:“
dj maUdrý Sirach (4, 4 8) a kTobičlssowi
prawil angel: „LllmU;na od smrti wččné whfwo:
božUge, a onak gest, gessto čistj bťjchp, a činj,
že člowěk nalr;ú milofrdenskwj a žiwot wččnú“
(Tob. 12, 9.).

Z rečenčbo widčti, ;e frdce Frantisskowo

bhlo Uežkažene, ano že sslechetné qakesi cjtěUj
w nčm přebýwalo, kterěž j w čaš swčtskúch ra:
dowanek a starostj gako blesky skrže mračna pro:
nikalo Gisto gest asdon, že rčld pťemýssijwal,
kterakbh slawa gména Božjko se dala rožmnožiti
že rad na modlitbach dljwal, že dussegeho wnitťnj
gakaUsi rožťossj se žachwěla, kdpkolt o lúfce Božj
rošprawčti siyssel.

Tak fe klonč gednakk fwčtu gednakk crnosti,
dossel swasý Frantissck dwadcciteho rokU, aU ho
BUh milosij fwaU k sobě úžegč pautati počal
TUha a dlaUha nemoc w niž Frantissek Upadl
Ukažala mU gessitnosk žiwota swčtsiého, obratila
mhsl gebo k budaUcnosti a trděliwosti bo nančila
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Bowstaw žchorobp, šačal si hlmsiti fwčtiwssecky
rožkosse geho a panU dnssj pťilnul se anžnémU
ělowččeUstwU. J pjssc se, že když po nemoci
gedenkrčxte si whǧel w Uowčm a siwosiném odč:
wU, že UáhodaU Ušřel člowčka Uroženébo, fterúž
w erwčtssj chudobč žiw ď:,!l. Wohled Ua toho
ělowčka Uaplnil bo litosij mk, že šleža š koUě
skwostn:šm ranchem sw:šm sslčchtice pťiodil, sám
pak cčxry grbo Ua sebe oblekl. NúsledUgjcj nocř
měl widěnj; widělk siwustmi a nádbern!; dalác a
w nčm množstwj pokťižowané šbranč. J ždálo
fc mU, žc sihssj blaš, td žbraně še gsau pro
Učbo i pro bogownjky ačbo. Toto widěnj roz:
bodlo celé bUdach šiw:xbmj gebo. Nynj widčl
gafnč, že Ulá b:šti bogowujkeln Kristow!šm, a
drotož Ueprodlěwaše počal wčxlčiti fc wssčmi žčl::
dostmř swúmi, a neydrw š soběetwjm a š tč:
lesnostj, bcš kleršhož boǧc korUUw wjtčšltě dogjti
Uclžc. K tomU konci odťčkuuw fe blnkn fwčt:
skélpo, wohledciwal famot!d a Ukrmosti, Uložil si
tUhé posiy, wraucně se :nodlil a pťedewssjm si
rošǧjmal pťehoťkčUlrchj Krista Ježjssc. KtomU
Udělowal sstědrúch almnžesr, žanlilowal si pro::
stičkú odčw, ossetřowal dokornč Uemocnx;ch. byť
i nehprotiwněgssjm Uedndcm skljčent bdli, a slo:
wcm i řečj i stutkcm gcwil, žc pobrdň fwčtem
a wssj slúwaU geť,w. Gedrnkrňtc kd:,)ž w kostele
fwatého Damiana pohťjžen w modltth klečel,
k BohU, Q:ci swčtel, se modle, ab!,o mU powo,
lúnj a drňhU, gjž by choditi měl, Ukázati rňčil,
eyblc Usiyssel blaš, gakoby š úst Wyknpitele wyu
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cházegjcj, aU dj: ,Goi, FrantisskU, a opraw můg
dům, ktetý, gakž widjš, w žťjceltinňch gčst!“
Tato siowa w;tahowala se, gakož pošděgi poUčen
byl, Ua cjrkcw; oU ale mysiil, že fe tU gedná
o oprawenj kostela fwatého Damiana, w kte:
rémž se modťil. J ssel tedy a prodaw Uěkolčk
poskaw sUkna, žtrženě penj;e dáwal kněši, U ko:
stela toho UstanwenémU. Když gich knčžpťigjti
Uechtčl, Uechal gčch Frantissek ležeti, Uebok pe:s
Ujže Ucměly giž pro Uěho žádné ceny. Botom
fe Ukrdl w Uěgxké geskyni, posty, modlitbamč
i fwatúm rošgjmúnjm kdogč dnchownij fe pťi:
praque, a koyž si důwěťowal, že sskastně Ua:
stciwagjcj boge pťestane, wrcitil se w oděwU pro:
siičkém, poňy a mrtwenjm žcela pťeměněn, do
Nšsišsů. Tož wida otec ro,;hněwal se a welmř
Uemilostiwě š boǧownjkcm Kriskowúm žachcišel,
gmě žato, že ho w předfewžetj šwiklčl a Ua
obyčegUaU cesiu anrňtj. Nle žm!šlčl fe, Uebok
Frantissek tjm che w oobrém fe Utwršowal,
čjmnwětssj pťekúžky a odpory pťemcihati mUsil.
ZUameUage tcdy BernardoU, že fyna giž Uepťee
dělci a k swětn neobrátj, pťimltil qeg, abh
U pťjtomnosti bisiupowč otcowskébo dědictwj fe
odťekl. NFraUtissek podepfal bez rožpakU listilm
o tom fwědčjcj, ano, aby dokčl:;al, že oprclno5
dowč chxld:šm Učednjkem Kristow!;m b!šti chce a
lmde, složil i swrchnj ooěw k Uohmlm otcow:;m,
řka pokorUě a lnjrně: ,Nž posild gfem tebe
sw!šm otcem Uašúwal, od UyUěgfska to gměno
geoiné BohU dčlwati a protož i šfžwětssj swou
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bodaU nwdliti se budu: Qtče naš ch; gsi na
nebesich, nebok gediné na Učho skladam swaU
Uaděgi, U Uěbož mě dědictwj Uložcno gest Her
boce poant obgal biskUpmladeUcc whswlečeného,
a ncž fprost:š fedlskw oděw se prinesl, pťikrhl ho
plčlsstčm fwým. FraUtissek pťigal ssat teU wděčUě
ž rUky biskUpojwh, a abh w každčm protiwenstwj
sncize Ua Utrpenj Kristowo fe Upamatowal, Učieu7
Uil si na Učm hasscnúm wápnem kťjž. Byla
to prwnj almužna, giž byl obdržel. To wsse
se Udcilo rokU 1206 Fralttissek byl tenkráte
25 let stčlr.

Frantissck rožlaučiw fe š domowem, odcssel
Uěgakěho Ukrytn si hledat, kdcžby wšoálen lo:
možU fwčtskšho Bohll tělem, dUssj slaxlžil. J
chodě scm a tam šbjral almužny pro Uuzné ko:
stely a kde nčǧakébo chorčho, šwlússk malomocného
Ualcžl, š Ueywětfsi radoskj mU slaUžil. chen:
krčlte, bylo to dwě lěta po tom, co se š otcem
rošžehltal, byl w kostelc Ua mssi fwaté. J siyen
ssel sn slowo Nanč čjstř Uagmč: „Ncmegte žlata,
an strjbra ani peUěz w opascjch fwwch, an
mossrty Ua ccstě, ani dwan suknj, ani obnwi,
an hůlkye (Mat., 10, 9. 10.). Tato slowa
welice hnUla i myslj i dUssj swarébo mUžc J
Uczdalo sc Um ǧank, Ucž ;e Bubknčlm: mlij,
aby žtwot fwňq dle rečemdch slow Ufpoťadal, a
rozdčliw perže, kterčž U sebc mčl, chUdým, wy
zUl obUw sxoaxx, odčl fc w ssat drUbú, gaký lid
Uex.nxorostssjlwfjwal, ooasal fe Užlowitúm prowa:
žem a U:awťel, že buoancuč dowedc žiwot úplnč
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takowý, gaký swatj aposssolé žili, a gafý šwrchu
rečeUúmi slowh Waně whrčen gest J gal sr
UhUj lidU žwěstowati slowo pokcmj, a to činil
š takowaU hotliwostj a š takowaU siťaU, že sc
Uetoliko pťrmnožj, slyssjce pronkawčl powžbnšenj
gcbo, na cestU pokčmj obrč:tilť, ale i UegedUi
k Učmll se dali, chtjce pťjkrč geho žiwobytj Učl
sledowati a š Ujm o Uaprawenj hťjssUjkůw
wčrně a horliwč pracowati.

Kd!,ož giž dwcmčxcte učcdnjkůw mčl, rošeslak
gc, aby wc wůkoťnjch nlčstcčkčlcha wchicjch po:s
kčmj hjǧfali. Mjsto pocestného dal gim Ua cestu
slowa Zalmisty, aU dj: ,Uwrš Ua Hospox
dan pěči swaU a on tč bxlde krmiti.e Gežto
alc počet dennč rostl tčck, kteťjš dod :,prá:
waU gcho a anederm Bobu a člowěčeUstwu
slaUžitč chtěli, widěl se UUcena, qim nčktcrčl pra:
widla pťedepjatč, kterčšmiž by sc ťjdili a špra:
wowalil Brawidja tato štwrdil r 1209. papež
ZnUoceUš jll Neyprux špěčowal sc swatú otcc
šFrantisskem o těch wěcech gedUati, ba an wh
slechUaUti geg nechtěl Když alc Uoci UaskedUgjcj
šdanj mčl, že widj kostcl LateraUskČ padalxi a sc
ťjtiti, a že chuk:š gakúsi člowčk a Ua oko opo:
wržený pťiběhna geg ramenama fw!xmapodepjra,
a aby se Uefcsnl, chranj: dal Frantisska whhlex
dati, a potwrdiw prawidja a ťeboii gcho, dai
gemU i Učednjkům geďo powoler, aby kdeby
koli chtčlj, zwěstowali slowo Bošj a lid k poer
kčmj Uapomjnali. n N to gsaU počútkowě řehole
w cjrkwi, až posUd šnúmé, kterčlwxlčkolika ťč:dů
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tožwčtwenú erýmlaně mnoho dobrého kUskú:
wě gmčna Božjho a kU fpafenj dUsst lidských
způsobila a pusoďj

Bowdččelr, že papež ťad potwrdil, opUstil
Frantissek š dwanacterem Učednjků fwých Řjm
a anratiw se do Nšsišfn w gakési ch:?žce,bljž
kostela BosciUnkUla ťečeného ležjcj, se Ubhtowal.
W tom kosteljčkU, kde obžwlússtnč Rodička Božj
se ctila, žtrúwil Frantissek welmi Umoho čan,
Ustawjčně fe posič a modle, a bratry do wůkolj
wysjlage, abh ltd thčowali a k pokanj napoe
mjnali Wýžiwxl poskytowala gim almUžna Bra:
tU BeUediktini, gimž gmenowamd kosieljkUaležel,
darowali geg Frantisskowi, aďy si tam prwnj
klússter whstawčl. TeUto dar žpůfobil fwatčmU
mUži welikč radosti. J byl klásster tento wždy
powažowcin co stečed wefskelčho ťúdU, kdež fe
bratťj do roka dwakrúte šchúžjwali, a to ktomU
konci, abh dUch řeholnj w Uich UechúbUUl. Gak
rychle fe ťád menssjch bratrů, tak fe aUdowě
geho gmenowáwali, rožssjťil, žtoho widno gest, že
když rokU 1219 poUehprw bratťj že wsscch
koUčiU se fesslj, pčt tlsjc se gich Uapočjtalo
Swaty žakladatcxl wymohl kostelU tomUto tčž
plnomocné odesiky, ťteréž až po dneš i we
wlasti Uassj pode gménem BorciUnkUle žnčlmy
gsaU. Stalo se to, gakž núslrrUge. Když totiž
rokU 1221., w deU poswěcenj chrámn WorciUU:
kUle ťečenébo, FraUtlssek Ua lnodlitďach tlwal,
žgewil fe mU HofpodiU rka: FraUtisskU, žadeh,
co chceš pro fpaser Uarodů “ N oU odpowě:
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děl: ,Zádeim odesslěnj winy a trestu, plnomocných
odestků pro wssecky, kteřj kagchě w chrčlm temo
wegdaUcežbťjchů fwých Upťjnměfe wyžpowjdagj
„Gdi tedy, odpowědčs HospodiU, gdi k mčme
nňměsikowi a žadey od Učho we gmémx mčm těchlo
odesiků J ssel sedp do Bisy, kdcž tenkrate
papež HonoriUš 1jl. mefskal a whprawiw mU
widěnj, skUtečně plnomocUé odpnstkp obdržel.

Tyto oddUstky byly napotom Ua wssecky kostcly
frantisskčmské rožssjťenp, a gakž rcčeno, až po,
dneš mUže každoročnč každý kagjcj oťjssnjf dne
2 frpna plnomocných odestkU w každem fran:
tifskčmskěm kostele aučasten býtt

Ncywětssj péči měl pať swatú Frantissek
o to, aby dUchoij fwé syny a Učednjky wssc:
likým cnostem wyUčil, a tak ž Uich hodně Ucluep
ňroge Učinil, kteréžby dro spascnj člowěčrrtsiwa
co neyche působily. Wrotož dčxwal gim wsscch
ctUostj nepdokonalegssj pťjklad. Sčlm se co ncy::
pťjkregi kňl, a tU kazen, ktrraU giným kčlšal
aUeb od bratrů kašati dal žachowčlwal co Ueyx
swědomitěgi erdka kdy požjwal pokrmU wax
ťeného, a když si Uěkdy takowc lahůdky dopťal,
pofypal gi popelem aneb wodaU poléwal, abh
chUti žtratila Woda býwala mU gedimml nax
pogem. Mimo obhčegný čtyťidcetidennj pust, po:
stjwal fe těž pťjfně po čtyťicet dnj po tťech krčl:
ljch, pťčd swatým Wctrem a Bawlcm, pťed na:
Uebewzetjm Maric WaUUy i pťed fwatým Mix
chaclem archangelem, tak žc témčť po cclý rok
Ulhw půst žachowawal Qdoočjwawal geU na
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holé žemi, kamen aUeb kUš dřewa byly mu xUjsto
podblawničky Oděw geho byl erbý, dlaUhý
kabat prowašem pťepafčn!š Mrskxwal fc též
každodemtě až do krwe a wčlbec tťlo, gež osiem
UažúweiwaspťcrošmarritalxtUhaUkašthrýžijal
le takowcto pťjkrosti Uebyl anžc, aby ša mi:
UUlé hťjchy šadost UčiUil n!;brž též aby fe qu
daucjch Uchowal a žwlassk neydražssj poklad čloe
wčěj, čistotU Urposiwrnčnax: Udržel. Z tě pťju
čmy Uwrbl se gedeUkrate, když Ueěist:šmimysslém
kami šl!š dUch geg moťil do fněhu, a tak dlaUho

tam ležel až cel:š sirehl a obeň neěisi:o Uhasl
Wůbec ťečeno, bhl Frantisseko čistotU Ua Ueywýš
siarostliw, a šražowal swúm bratrjm co Ueyu
Upťjmněgi každaU rošprawku a každaU dUwčonst
š drdeým pohlawjm aby gich wssebo pokUsser
wystťjhal Uebok ďablU posiačUge ťjkawal, gen
.wlúfek,abyžnčbo tlUstú prowaž ijmll; B žeUu
sk!šlni pak obcowati a žádUě sskody ž toho Uee
Utrpěti gest, gako po žhawčm Uhlj choditi aneb
oyeň w lUUě nositi a Uepopalisi fe Důražnč
těž fwých wystťjhawal od šahalkp, genž qest šhro:
maždisstě wssech žl!Zch mysslének a chwaljwal gim
mrtchj wšdorného těla UstawičUaUOracj

Geho pokora Uebyla menssj Uež geho kclur
gjcnost Neresl toho, když ho Uěkdo welebil
Nechwalte Uikoho,“ řjkawal, „kdožpewnč Uestogj
Chwaliti Uemame :čikoho, dokUd erjme, gaký
konec wešme N giUdy šaš řekl: „Nikdo Uch
ch aUcb mjn Uež což gest pťcd twaťj Božj“
Gedcnkratc sc ho gedeU ž bratťj otažal co fam
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o fobč saUdj? a on odpowědčl: ,Gň múm za
to, že Uenj wčtssjho hťjssnjka na fwčtě Uade
mnc.el N kdhž bratr dcilc se otúšal, gakže to
o sobč w prawdč twrditi může, ťekl opčt:
,Kdydy bhl Bůh člowčku Uehllcsilechctllěgssjmu
tolik milosrdenstwj prokčlžal gako mně, nic Us:,p
pochyďUgi, že by wdččnčgssjm a UčlbožUčgssjm byl
Uež gá.e Z pokorh nikdy na kněžstwj se swětiti
ncdal, mage fc za nehodna takowé důsiognosti.
Knčžjm prokažǧdwáwal wždh obžwlásstnj Uctiel
wost, řjkage: ,Ze kdyby ho angel potkal a kUčz,
že bh ncoprw sscl kUěži rUkU poljbit a tcprw
že bw angelowi slUssUaU úctu wždal; gessto prý
wětssj čest tomU pťjslUssj, ktelýš tčlo Baně w Ul:
kaU držjwa a gemU ge čascm i dodan.xa

Z neljčené poťorh prwsstila se též gebo
wraxlcj lasla kU poslussuostť TUto ctnosi nažý,
wúwalskmkem wjch, žkaUsskaUUadčge, žgcwenjm
lásih, matkaU Božsiěho, Uade Uxsscpomysslenj gdaU:
cjho pokoge. be fe w této ctnosti škUsil a
Utwtdil, složil důsiogUost swaU uu b!,)ltč gene:
rčxlem celčho řádU qurofe, abh nčkterémU pťed::
siawenčmU podroch bhl; ano geho posiUssUost
bwla tak ochotna, že gsa na cesiě, gcdiUé wUlj
swebo průwodcc fe žrrawon!aw.xal chcnkrate
dal gchomn žUčednjku swých naUčch o po:
slUssUosti, rka: že každý Umich ma b!šti gako
mrtwola, š ktcraUž dčlati mUžeme, co se Uam
ljbj, aniž odporU ge;x.jho cjtjme. NaUčenj toto
šachowúwal sňm co neyfwčdomitčgi, nebok nikdh
nehledčl na osobU pťcdstawmého, ncž gcn, že
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skrže ústa pťcdstawených wůle Božt fe zgee
wuge.

Co konečnč múme ťjci o tUhé chUdobě, ktcraUž
si fwatý mUž ďyl obljbil a fwogim šchwasowal?
Co o lčlsce k BohU a k bližnij? Co o Uúa
božnosti k Utrper Wčmě, k rodičce Božj a gi:xr
Uým Swatým? N co konečně o ostatnjch ctUo:p
stech tohoto whwolence Božjho, kteréž tak hogně
gsaU, že by wyprawowánj gich ceťaU kUihU Ua:
plnčlo? Bo swém obrčrcenj Uechtěl nic našýwati
swým; dobrowolná chUdoba w dUchU i na těle
a to Pro .skristaJežjsse ďyla mU, gakž fám pra:
wj: ,Cesta k spafenj, žiwitelka pokory, a kořen
wssj dokonalosti; owoce gegj gest sice Ukryto, a
wssak rozpložUge fc tisjcerúm žpůsobem.e DUcha.
chUdoby, gjmž tak proniant byl, že fe těssjwal,
když nedostatek měl, powažowčlwal ža podwalh
žčckona swého, ančž trpčl, aby coš geg kalilo.

Co mcime konečně o lčlsce chUdého a po:
korněho Frantisska wyprawowati? .skde Uagdeme
slow powědjti, gak Upťjmně bližnjho, gak hor:
liwě Boha swěhomilowal? Lčlskageho k bližnij
gewila fe pťede wssjm horach taUhaU a UeUna:
wench snahaU, blaho gegich oďstaratč. Ta lčlska
pUdila ho, že chorým co neyochotUěgi poslUho:
wal a ge opatrowal, chUdým dle sjly pomúhal,
šarmaUcené tčssčl, opUsstěm,šch se Ugjmal, slowem,
že wssechněm wssecko siččti sc snažil. Horaqu
geho tauha o blaho bližnjho pťinUtila ho, že
opUskčwdomow až do Syrie wnikl a tam tam:
UčgfsimU sUltúnowi wjru spasitelnaU šwčstowal
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apťitom ponawchl, že kpolwrzenj wjry i wža:
palenaU hranici skočj Geho pak laska k BohU
an wypsati se Ueda, to gediné tUstůg žc wnilťnj
oheň, kterýmž dUsse geho k BohU plala, i na
twčlři se mU gewil, a kdykolř gen Uslyssel, žek
o BohU ťeč, lak sc rožťyaral wnitťnj plamen,
že fe šdalo, gakobme cela twať hoťela Bpltě
tedy skUtečnč :nUž serasinskú, gediné wBoha po:
břjšeltý, o němž sc ťjci mohlo, že gediUc mo
dlitbaU žiw geskarožgjmanjm, a že krom Boha
ničehož Uehleda J negednaU bylo, kohž na
lnodlitbach dlel, sl:?chati, že w Upčnj wolal:
Bože můg a mé wssecko!ee Wodobnaxl laskaU

hoťel k Ueyswčtěgssj fwatosti ollaťnj Tato pa:
mčllka Urpwělssj milosti býwala mU pťedmělem
podiwenj a UcyhlUbssj Uctiwosti, a netagtl se
tjm, že si pťege, aby fwatost tato i ode wssech
lidj, a we wssech koUčinach Ua Ueywúš byla
ctčna a welebena Cbodil wclmi často kU stolU
Waně a to š takowaU wraUcnostj, že i ostatnj
lidé roznjceni búwali erkewnj hodiUkwmodlj.e
wal se wždp stoge a š odkrytatl hlawaU, a Ue:
šťjdka slzy proléwage. K rodičce Božj, giž ža
žwlasstnj opatrownici ťadU swémU byl obral,

mjwal UeyhlUbssj Uctiwost aneywraucltčgssj lasiU
Mysslěnka: Qna gest malkaU toho, klerýž mnc
wykaUpil,e naplnowala ho neyslaossj dUwěraU
Neyraděgi žabýwal sc w mysli rožgjmčxnjm
o pťehoťkém Ulrpenj Krisia Pana, a geho bolest
a gcho skraUssersi býwala pri takowém rošqj:
manj tak welika, že Bnh žprobem nadobyčegným
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gcg za to odměnil. Swatý Frcmtisseklupoodessel
totiž r 1226. (dwč léta přcd swaU fmrtj)
do hor apeUinských, aby tam Ua ofamotnčlem
mjstč U wrchU leerno čthťidcetichnj pUst ke
cti swatého Michaela archangela žachowal, a swa:
témU rožšjmčmj se oddal Zde bylo mU žge:
wcno, žc ačfoliw po wcsskerý žiwot wčrUčKrista
Učxsledowati fc sUažil Uyuj i tělesnč geho Utrper
podnikUaUti mUsj Když fe Ua to ž raUa Ua
deU powtxsser fwatěbo kťjže opčt Ua ťečeUém
wrchU dejtl, Užťcl seraija se ssesti lesklwmia
ohin:šmi perUkmi, aU š Uebeš wýsse k UěmU
prichašj Když pak pofcl Božj fe pťibližowas,

fpatťil Frantissek meži modlerm obra; Ukťižo:
waUeho Spasitele mezi perUkmi serasinowhmi
Dwč perUti wžUasscly sc Uad geho hlawaU dwč
bhlh gako k letll rošprostťeUy, a dwč Ukrýwalh
tčlo. FraUtissek se tomU žgewemj podiwil, a
srdcc gcho zplésaso radostj, že lxoho widěnjhoch
fc stal, a zaš trUUlo bolcstj Uad Utrperm, ktcréž
ťdylspatťil, a kteréž dUssigeho gako by mcčem pro:
gelo. Když widčnj žmišelo, zpožorowal mUžBožj, že
na prsaU, Ua Uohch a Ua xxUkaUpatero mčl raU,
gaké byl Ua obraže widčl, a že šnich krew wh:
těkala. Ty rciny podržej, pokUd byl žiw, a ač
se gimi lagil, Uic ménč Uemohl to wždy tak

Udělati, aby i za žiwobhtj gcho i po fmrti od
prenmohrxch lidj domacjch i swčtsiých Uebylh wi:
děny bylh Thtéž ranh způfobilh mu pťewelké
bolcxsti, žčebož se ale welice tčssll, že podobUčgssj
fwémU Spasiteli se stane.
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Dwě léta po této Udalosti postihla Frane
tisska tčžka nemoc Znamenage, žc hodinka odur
chodU sc bljžj, dal fe do kostrla BorciUnkUle
šwaného donésti, a swolaw bratrh napomjnačl
ge, aby fetrwali wěrnč w ťeholi, a žehnage gim
prawil: „Stůgte w bcižUi Božj a fetrweyre
w Uj. Blahoslawmi gsau, kteťjž w tom, co pox
čalč, fetrwagj až do konce. Nynj odcgdU k Ho:
spodim: a poraUčjm waš do geho milosti Wo:
tom fc dal žaopatťiti, aprigaw tčlo Búnč kažal,
abh mU čctli Ulrpenj Búnč dlc scpfanj fwatého
Jana Bo tčch dal sc do modlch 141 žalmU,
genž počlna: ,Hlafem swým k HospodiUU woul
lam e a když fc domodliw wcrš rckl: Wyweď
ztohoto žalače dUsslmau abychoslawowal gměno
twé: na mne čekagj sprawedliwje dokawadž ne:
odplatjš mnč u powzncsla fe čista gcho dUsse
do Uadpozemskéťjsse dne 4.ťnga l.1226., když
pět a čtyťicet lct star byl Gsa přemltohwmi
šažraky oslawen, byl giž r 1228 od papcžc
Nehoťe l)( za fwatého wyhlčisscn Hrob gcho
byl r 1818 pod hlawnjm oltaťem koskelagch
w Ašsišfjch žafwěceného opšt odkryt, a Ua to

Uad klenbaU, w kterčž požůstatky swatého odpo:
čjwagja mramorowý pamatnjk wystawelt Nen
kterč pozůstatko wyňal fwatý otcc Wiuš sill. a
poslal ge Uebosstjkowi cjsaťčUassemUFrantisskowt.

Nožgjmánj.

Sotwa že swatému Frantisskowi Bůh šge:wil,



Sw. Frantissek Srrasinsfý. 49

cobd mčl pro sláwU gména Božjho, dro fxxafrnj
fwě i pro ďjaho člowěčensiwa činiti, ay, gak
borlčwč si počjUal, aby dosičll powolúnj swě:
mu; ano Uessel giž cestaU whkčlžanau, núbrž bč:
žcl a letčl. Nch, gak žasiydčtt fe mejmc pťed
twáťj Hospodinowau, když Ua liknawosk a na
wčxbawosk si lwšpmneneme, kterauž fc na cesič
powolánj fwěho wččněho pobhbngemr, Uepama:
tUgjcc na ten čaš, w kterčmž ncim Hospodin
ťekne: ,Wydey počet žwladaťsiwj
swělyo!e a w ktcrčmž pťrd obličcgcm cclčbo
fwčta a pťed obličegem wssech angelů na núš
Ukúžc,ťka: „Eyhle člowěk a skUtkowé
geho!e Np, co medlc odpowjme, bUdemr:li
w onen den šhledani žc gsme Oilni byli U wč:
cech mamých a pomjgiteltlých, ale na djle fpa:
fenj fwčho že gslne byli ncdbalj a ljnj Q naš
bjdnjků! čj bUde, co gfme tuto Uašhromaždili?
kdo núm nahradj čaš, kterúž gsme tak bUbeUč
Umoťili? kdo nčxm žgednei odměUU krňlowsiwj
Urbeskeho kteraUž gfme promrhali? kdo oprawj
slawU Boba Stworitele a Wkapitcle nasscho
kterauž gfsne na sobě a Ua ginýcď mčli nxyhle:
dčlwati? O, co si počneme, až pťigde ona Uoc,
kdež che pracowati mocinebUdem; co si počneu
me, až Usll,xssjmehlaš ťkach: „Odegdětež
ode mne činitejě nečprcxwosiičeřuo
Wrotož pokUd čaš mame, činme dobré; a ponč:
wadž wždh Bůh trpčliwý bhl neprawosiem nae
ssim, čiUme ž tobo pokanj, a odesstěnj geho
š pláčem ž.ideyme Bokoťme gch dnssj swých,

3thotp Cnatreds
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a w dUchU pokorUém a skraxxsseném slaUžjce Ge
mU, rcemež š plúčem, abh dlc wčxle swé Učinil
š númi milosrdensiwj swé (Jud. 8.). N wssak
Uedrmnjwehme fe, že Ua tonl giž dosti, kdhž horx:
liwě žapoěUaUce, žaš od fpmwrdlnosti odfťUpUu,f
geme; dle slow Bánč Uer žpůsoben k králow:
skwj UebesiěmU, kterýž rUkU k plul,xU wštahUge a
Uažpět fe obracj. Bočjti gest owssem nxěc do:
brá, setrwati gest ale lepssj. Co dobrého gfmc
počali, w trm mejme fetrwati. U kťeskana,
prawj swatý Hieroným, che hled1 fe Ua koUec
než Ua šačňtek. Swatý Nawel žačal žle, ale
dobťe dokonal; Jidaš žaěal dobťe dokonal ale

šle N protož chtjce š Frmlňsskem korunowant
býti gesstě dneš horliwě počněme dobre konati
a w dobrém setrwehme, nedadaucc pťjkladrm
žlúch lidj sc swadčti kteťjž dobré slxUtkygen po:
tUd kangj, pokUdž ctnost žadně občti a žadného
pťemahanerpožadUge hncd ale thUpUšj, mašj:li
z lásiy kBohU anrb kbližnjslm bUď sebe a swě
chtjče mrťiti a šapjrati aUeb že fwěho požem:

ského žbožj něgaké obětipťinésti „Co prospjwa“
pjsseswmý BerUard, „násirdngemeeli Kriňa, pak li
ho nedostjhneme“ „Z téže prjčřxy napomjna
swatý Bawel tak abychomzbčželi, abychcm do:
sijbli Nuže, milj křeskané tam gcst cjl Uaš
kdež ho KristUš PaU scim bhl postawťl QU
UčiUěU gest poslussen až k sinrli N tak také nxy
Uedogdeme cjle spaser Uepobržjmeli až do smrti

,Ti geUž očekáwagj Hoxpodan nabýwagj
Uowe sjly, wšnassrgj se Heťjm gako orlice, bčž
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awssak nennldlěwagj; chodj a nellsiáwagje Jfai
40 31

„Dobré činjce UrUstáweyme: Urbo časem

swwým žžti bUdeme nellstawagjcce (Gallař 6, 9..)
„Učasinjci žagistě .Krista Učiněni gfme grst:

ližc počatek podstatd geho až do kollce pewUý
šacďowalne (Žjd 3 14).

„Bůh wsselikě milosii, kter!)ž powolal Uáš
kwěčně siúwč swě w KristU Ježjssi, oUs wčlš
dokonalě Učinj, a w doďrém Utwrdj a Uprawj“
(l. Wet. 5, 10.).

„Běda těm, ktcťjž žtratili trpěliwosi, a ťte:
ťjž opUstili cesiy pťjmé, a Uchýlili fe na cesky
šlě! J co činiti bUdaU, kdhž dohlédati počne .:lečm?eu
(Spr. 2, 16. 17.)

Moolřrba.

Wanr Bože, silo mú, alltočisstč Ulé a Wd:
kUpiteli mňg! Th gsi nčlš rčxčil k fwaitosti a
k žiwotU wččné:nU powolati, a naUčil gsi núš,
skowem i pťjkladem, gak toho cjle došjti Utčmle
Nle hle, my bjdnj, hřjssslj lidč, my pťegeme si
cjle doǧjti, chodjme ale cestami Ueprawúmi; ža:
dame korUnh wťčnr ale pro korUUU bogowati
Uechceme; taUžjmr odpočimltj w ťjssč Uebcske, ale
občč kteraUž !rěčnč odpočil!Usj kaUper býti anže
pťinčsti Ueljbj fc Uam Q Bože a Wane ng,
pro fwaté gměno Twe prosjm ncrač š nami
bdejko w saUd wchúž,eti Uýbrž milofrdcnstwj
su:é núm propůgč; wodiž Učlš a Zprawllg krokh

Uasse, a milostmi swýlni Uciš posilšužg, al Ue:
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Umdjjme Ua cesiach twých, a kdhbhchom snad
žkťehkosti lidské Ustali aneb kleslč o nedli, nedli
milosrdný Bože nýbrž gakkoli Užnaš w nowč
praci a k Uowé anti Uaš powžbllexg, ak Uegen
Krista Spasitelc swého wěrUč a horliwě neisle:
dUgeme, Uýbrž ho i došdemez O to profjme
skrže Krisia Búna nasseho Nmen

Bnessltjho dne swětj se tež swcitek: w KorlntU swatého
Krtšpa a Kala . w Egoptč swatých mučrdnjtů Marka a MarctaUa
dratřj w Damasiku swatého Petra bisk muťchska; w NlekaUdrii
swatych kUťžja gahnů Koja FaUsta, Errscbia Chcrcman, Luria a
gegich towarhssů; w Nthenach swatého leronta muťednjta jwatébo
Pawla aposstola; w Bononli swatého Petronia diskUpa; w Pařiji
swaté NUree annp a m g swathch

5.

Žiwot fwntého Placida a0towaryssú
geho, mnčednij

Když se bhla powěst o pťekras:xých a wžUe:
ssených ctnostech, gimiž se fwatý Benedikt Nnr:
sický stkwčl i do dalckwch kragin rožUesla, fialo
se, že množj Urožersija bohatstwjm na siowo
wžatj rodičowé Řjmsstj fhnh fwé Ua whchowanaU

k nčmU posjlali Meži nimi pťipomjna se též
gedeU wysoce Urožcný pan, gménem TertUllUš
ktcrý prworoženého fhuačka Wlacida swatémU
Benediktowi Ua wychowaUaU dal BlacidUš byl
teUkrate teprw aš sedm let star, srdce geho bplo
gesstě Uezkažené a protož wssj ctUosti fchopné a
ke wssemU dobrémU ochotné a wolUé J pjsse
see že poslUssUý pacholjk šc džbankem k gežerU
SUbjacenskémU pro wodU sscl, alc Ua Uesstčstž
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do wody Upadl. Swatý BeUedikt žgewenjm
Božjm o Uehodě těto zprach gfa, poslal oka:
mžitě fwého Učedeka fwatého Maura, aby gda
pacholjka tonaucjbo žwody wyswobodil. N Mau:
rUš Uic fc Uerožpasuge pln důwěry wstaUpil
w gežero, a ani nešnamenage že po wlnacha

gako po pewUé wodě kračj, pacholjka“ tonachhošachowal „lecn prawjmwam,“ dj ch,
„bUdete::li mjti wer gako gest ero horčičltě, djte
hoťc této: Gdi odsud, i důgde, a UebUdek wúm
Uic nelnožného“ (Mat. 17,19.). Toto žčxšračnč
whfwoboželtj ž patrnšho Uebczpečenstwj pčlfobilo
Ua pacholjka co Ueyrčlšnčgi, a oU powažUge wy:
swobozenj ž wod za obraž toho co milosk Bo;j
proň Učinitj račila, aby geg žpropasti hřjchů
wytrhla rožplýwal fe takměť w Ustawičnem dj
kUčiUěnj a wsst silaU fe sUažčl w kťeskanske doko:
Ualosti prospjwati, a konečUč tak wysokého stUpUč

dossel že geg fwatý Benedikt cheU do žakan
pťigal npbrž i co Ueyfrdečnčgigeg milowal p

„Dobroreč dUsse ma Hospodimx, anežapomjney se
Ua wssecka dobrodinj geho kterýž whswobongc
od šahymxtj žiwot twůg, kterýž tě korUUUge lni:

lostdeUstwjm a siitowanjm; kterýž Uaplúnge doxc
brými wěcmi žadost twaU odedž se obnowj gako
orlice mladosi twa“ (Žalm 102 2 4 5)

Toho časU (r 528) whstawěl swatý Beu
Ucdičt na hoťe KašsiUo ťečcnč Uowý klčlsstcr,
šwlússtě podporowčm gsa od TcrtUlla, Macidowa
otcc. Ubjrage se Benedikt Ua tUto horU, pogal
též miláčka fwého Wlacida š febaU, a Učjnil
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geg gediUého fwčdkem, kdhž gedcnkrúte čan Uoč::
Ujho wraucně k BobU o wodU pro klásser se
modlil. NU tak žde dleli, BohU a člowěčenňwu
siaUžjcc sialo fe že TertUslUš do klasstera .Kašee
siUskéhopťigda fyUa fwčho ansstjwil J wida
frdečuaU weselosk Ua twaři se mU žaťjcj a geho
tichosk, geho mrawnosk a žbožnosk, lolik se ž toho
žaradowal, že Ua oswědčer fwé wděčnosti swaex
témU BeUcdiktowi Uěkteré š fiatkůw, kteréž bljž
KašsiUo a w Sicilii lněl, darem občtowal, ša::
gisté dobťe wčda žc nelže Užitečnčgi požemfkého
žbožj Upořťebiti, leč když gim obmysijme ch, kteťj
fe flužbě Neywyšssjho a wychowawánj mladežc
žafwětili „Čiň dobťesprawedlčwčm::,anagdeš
odplatU welikaU,a gestližr ne od Uěbo, aistě ode
Balla“(Sir 12 2)

Množž lidě kteťjž fwě statky we wUkolj
klasstera Kašsinskčbo aneb wc w lkolj siatkU kla:
sstcrnjch měli, potrhowali sc wclmi Ua sstědrotU
TerlUslowU k čemu prý klassrcrum tolik šbožj?

Brotož ge také rozličnnm žpčxsobemfUžowalia
Uasilně fe. w ně sami Uwažowali To wida
BeUčdikl žarmaUtil se nad bežbožnostj lidskaU,
kteráž k žčxwisti a Ueisilj pťidčxwala. Z UžUal za
dobré, nčmá:li žbožj klčlssternj pťigjti k ztracenj,
aby do Sicilie poflal Wlacida, syua sssčdrého dcirce.
BlacidUš byl tcnkrate teprw gedeU a dwacet lct
stár ale byl giž w ctnostech tak UtwržeU a tak
maudrý a opatrnú, ;e se bhťo Uadjti že mržUté
onp rožmjssky sskastně Uspoťada Swatý Benedikt
požehrml ho a dwa spolUbratry powolal aby geg
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doprowodilč. Berjho dUe pťibyl do KapUy;
kteréhožto města bifkup, Germamlš, Benediklčxw
dťjtel, přigal ge wldeě a laskawě. Zde se Událo,
žc BlacidUš newidomémU zrak na WeiUUBohU
wyprosil a giUého chorého welkých bolestj whlau
wč žbawil. Bowěst o geho diwotworné moci
pťedchčlzela geg a téměř Ua každčm mjstě nosili
mU choré, prosice aďy ge Uzdrawil. KonečUč
dostali se do města MešsiUy, kdež ge gakýsi
Mešsalinuš, Tertnlůw špráwce gak se podobá,
co ncylasiawčgi ijtal a wssemožně podporRj
wal. Diwotwornú moc, gjž WlacidUš od Boha
byl obdaťen, Uaklonila mU frdce wsseho lidU, a
žijěUě žpory o statky klússtcra wyrowltaly se
kwssestramté spokogenosti, bržo a wpokogi. Gee
dcnkráte stalo se, že swatý Blacid prohlědagc
ft:tky thto bljž MešsiUy, Ua gedno mjsto pťisscl,
kteréž kU žřjžer klásstera welmi dťjležité býti se
šdčxlo. J erdklúdage žwolal dčlUjky a bčhent
čtyť roků wystawěl tam Ucyprwé ťostel kU cti
swatého Jcma křritele a pak ř klássrer. Swatý
BcUediktUstanowil geg ša prwnjho opata. Sotwa
žc klásster byl dostawen, přichúželi mnozl a dalč
fc do Uěho, chtjce pod žprciwaU mladého sice, ale
Ua cesiúch dokonalosti wýborllč žkusscného opata
žiwot trúwiti. BlacidUš pťigjmal ge welmi rúd,
a Uež se Uadčll, wyrostl gich počet Ua tťidcet.
Zprúwa geho podobala fc žprúwě otcowské, še:r
dnak gfaUc dan lásky a dobroty a gednak pan
wážnosti a rámosti. MxlUdrost a opatrnost ge:
wila fe we wssem, cokoli mlUwil a cokoli čiUil,
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a prčxwč tjm dosscl lásky a důwčrh wssech braut
třj, kteťjž se geho pčskowánj byli dodrobili, tůť
že miloňnč žkwjtala a kwetla kčrzeň a beišeň
Božj w nowčm klássteťe. Modlčtby, Umrtwo:
wčmj sebe, mlčer, rUčUj prčlce a wůbec oUeU
ťád, gemUž byl w klčlssteťc Kašsinsiěm Uwykle
anowal i tuto a. tjm ochotnčqi se žachowčxwal,
že BlacidUš čemU Učil, sám co Ueyswědomitěgi
dlUil. J moblo sedo Uěm wssjm práwem řjci,
žc wčrně šachowáwal slowa aposstola Báně, řkaUn
ejť!o: ,Núfledownjcč mogi bUďte, gakož i gú gfeln
Krčsiůwe (l. Kor. 11, 1.).

J byl swatý BlacidUš skUtečnč wěrný nčx:
sieoownjk aposslolůw, gežto gako on aUžkaU ce:
siaU kráčel, wedach kspasenj a kťjž swúq ptrpč:
liwč nesl. WčUowal modlitbčlm, gež mU ney:
sladssj roškossj bxšwalh, Umoho hodin, a žwlússtč
w Uoci dUssi swaU w Ulodlith wyléwal. Spaltj
gcho bylo kratinké a ir tomu obyčegrlě gen sedě
se oddáwal. Nosil UeUstále žjUěUč raucho, Uepil
Uikoy wlna a po čtyťicetioennj půsk požjwal
gen tťikráte ža týoen trochu chleba a trochU
wooy. W mluwenj býwal wcťice opalrUý a
skaUpú, U geho pťjtomnosti Uesměl Uikdo o poa
klcfcjch ancb wadúch bljžnjho fe šmjniti, fčlm
Uikdy o waočxchbližnjho nemlUwil, an ke kaž:
dčmU byl Uad obyčeq wljdmš apťjwětiwý. ,Bůh
gest můg fwčdek,“ řjkáwal, „že wssccky lioi čistaU
leisiaU milUgi, a Boha wssemohachho prosjm,
aby nriš w toliťa nebežpečenstwjch, kterčxž núš
obkličUgj, fwaU ochraUaU zasijniti, a w tolika
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ďauťjch tohoto fwčta bež porUsser žachowatirei:s
čil.w Nadobyčeqná byla utčž geho tichosk a
merosk, Ucboť Uikdo ho Uikdy Ueužťel, že by se
byl rožbnčwal aUeb UčqakaU erčlli Ua gewo
dal. Milno to prokašowas se ke každémU laskau
wým a kU pomoci ochotm;m, a tak bedliwě ťaž.e
děho okamženj wčcmi Usslcchtilými se žab!,šwati
Uměl že od Uikoho widěU Uebyl aby čaš w ža:
húlce byl mrhal Bod tak woborUým pre!dsta:j
weným dařila fe těž wýbornč klassternj kazeň a
powčst o klússltťc šMešsinskšlU dalcko ssiroko fc
hlúfala, až i do ija fe donesla. To Uskh:
ssewsse bratřj Blacidowi, EUtichiUš a Btkrorialmš
a festra Flawia, Ušawťeli, že milowaUého bratra,
kleréhož od aUtlého dčtiUstwj Uebylt widčli, na:
wssrjwj. Z wsiaUpili bež odkladU Ua loď do
Sicilie plow.chj, a ssťastnč fe do Mešsinh
dostali. . l

Diwné gfaU wssak cesty, kterýmiž Hofpodilt
Uěkterč lidj wodj, aby wččch dossli korUUy. Tčž
tyto bratry spogil, aby dossedssekorUUy mučednickě
Uikdh che sc erdlaUčilj. Stalo se loriž, že, co
Eutichiuš, Biktorian a Flawia U mileného bratra

fe ždržowali. BohU slaUžjcea sebe pťjkladem bra::
trowym ždokanlUgjce, že gedenkrúre času Uočnjho
laupežnjct moťsstj ou bež pochyby MaUrowé ode
brehu afrických u Uenadale klasster prepadli a
wylaUpili a wssecky obhwatele geho mimo Ǧor:
dtana, kterýž Ua sstěstj rUkaU gegich Ussel šagalř
a k wůdci fwémU pťiwedlia Tento gim UerrUě

domlanal, aby se kťeskanstwt wšdcǧli. Wida
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wssak, že domlanúUj marUél dal še wx“fcckyUkrutUě
mučitie Hněwxl geho žakUsilč Ueyche sxo.ttý
Blaciollš a sestra qeho Fladia; oUQUžc slowh
i pťjklaoem oskamjm spolmnučemňm mysli oodň:
wal; tato ňle, že howadské geho žúdosti fiatečxtě
odpjralclz Ncmoh.x teop wúocc laUpežUjků Uad
mUčedeky Božjmi sxojtěžisi, kúžal gc mečem od:
:)rclrl:!itia Zolčlssntjho powssjmnxlřj gest UmUčer
fwaté Flaďře hodUo. Mamucha, tak pr!š fc wůdce
laUpcžUjkú gmerwal, dal si gi šwléessčUosiawiti,
sňaže se wssemožxtč .od Krista gi odwčsti. Koyž
ale marUč gj domlallwal rožkúžal, abw gi wy
šwlcksse za Uohy powčsili a mrskllč ťka . Ty
že gsi fslechetrxa ŘjmaUka a Uestddjš sc tak Uaýa
tU ptasišck ,Co ž lasky kU KristU WaUu trpjm
odpowěděla lUUččdnicč Wánč, „nemůže mue žUe:
Uctici. Ncmúš gim)ch muk xoo hotowč? Hle tU
gfem!“ Tyto ťeči dopudily hnčw sllrowěbo Mara
mUchp w Ueywčrssj mjťe; i wydal fwčtici slu:
žeijkům fwým, wele, aby qj qegj pcmenskě
čistotě Uúfilj UčiUili. Howadský xento rošfaž ža:
bolel čtstaU anUU dalcko che, Učž kterěkoli
giUé mUkp. J wolala kHofpodiUU o pomoc,
a Hofpodin, klerýž modlireb erixmých Ucoslýchei,
pťispěl swčtici kU pomoci milostj fwau, tak že
Učlsilchi gako ochromeni šůstali an kdšbati fe:
baUUemohaUce Wotom gakž ťečeno byia Fladia
i š ostatnjmi žagatými mcčem odpraweUa Gor:
diaUUš kterýž gak giž bylo powčdjrto rUkaU
laUpcžUjkúw Ussel pochowal kčlo swařých těchto
mučednjka N wssak Oomsta Božj žxskjhla i ne:
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sslechčtUjky, ktcťj; fc byli tak ohawnčho skutkU
dočiUili; Ucbok wracUgjcc š laupřžj domů, byli
UaramUaU banťkau žastjženi kterci ge wssechny
i š loďmi, Ua kterých; plauli, we wlnach moťé
skýchpohrbila To Udalo se r 516

Nošgjmčln j

Swatý BlacčdUš snažil fe wssemi silamč,
aby každěho okamžer časil dobre Užil a kswémU
blahU obratil, tjm Uam Ua frozUmšUaU dawagc,
abychom ho w tom wčrnč Uasledowali Q mogi
milj, Ueydražssj dar Božjna swěte gest čaš Uedok
ža čaš mUžeme sobě kaUpiti kralowstwj Uebcskě
N teU čaš ktcrýž Uam gest dan, ach, gak kratký
gest a gak rychle Utjka erracege fe che!
Nikdo š Uciš Uemú gistoty, že hodilm gesstč bU:
dach dočfa, Uikoo erj, qak dlanho gesstě žiw
bude; a skaťec, tťcba stoletý, ohlédueli fe Ua léta
fwci minula wyšna, že Urekla mu gako okamžik;
ach žadna žaoost žaona sl:,a, žadUa ljtost Uer
š to aby gedinau toliko hooiml koyž gedUlU
minUla, Ua;pčr ;awolal. N ay, Ua tcnto kratičký,
Uestalý a negistú čaš U.xsscho po;ernskeho obcox
wauj Upautal BUh w: sskšru Uasst bUdaucuosk;
od časil, gak ho Užiqcxme, šawřfj Uaťse onach
bla;enosk šawifegj wěčne mUky Q lioé lidé
pomrtěte: že tuto čaš gcst fetby, tarnro Ua wčč:
Uosti čaš šnj, pomltěte: že cokoli šde šafeeǧemc,
tam žkljdjme, a že kdo rošfjwei w těle, ž těla
i žjti bUde porUsser. koož pak rozsjwú w dUchU,
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ždUcha žjti bUde žiwot wěčný Gaký žiwot,
takowa wččnosk! Awssak Bohužel! Uic Uenj Ua
fwětč, čebož bychom fobě tak malo wažili gako
časU, ba ždaliž UegsaU lěž lčdé kteťji žgcwně o to
se radj, kterakby drahý, UeUahraditelUý čaš pro:l
mrhali čili, gak rjkawagt, sobě dlaUhaU chwjli
Ukrčltilť? Q wy blažUi dťjw Uež fe Uaděgcte
wyprssj wam poslednj doba, a snad an okamžčk
wam UežbUde, abyste mohli pomnčti Ua miUUlý
žiwot swůg a Ua Uasiawagjcj wččnost Nenj:lř
to tedy žpoždilosk ta Ucywčtssj, když nyUěgssj čaš
od kteréhož spasenj šawifj, Uerli to žpoždilosk

když čaš teU prospjme prohrageme a marUými
třtěrkami a žbytečnými starostmi došemskými prou
mrhame aneb dokoUce w žahalee a w slnžbč
ďablowě ztrawjme? Co bychom faUdili o člowčku
žebrakU, kter!,šby penjš po penjši, gichž sobě byl
wyžcbral pro Ukracenj chwjle do wody hašel?
Neťeklibychom, žek blaželt gest a possetilec? Nždaž
činjme my Uěco gineho, kteťjž žebraci gfaUce co
do zaslUh dťed Bohem, okamžik ža okamžikem
mrháme, gessto bhchom každé dobp k rožmnožer
swých šasluh a ctUostj Užjwati měli! Nerjkey
kreskaUska dUsse, žc čan gesstě dosti maš abyš Ua
wččUost mysliti mobla Ucdom!ljwehse, že dlano
fnad žiwa budeš Kdo tč tjm Ubežpečil? kdo tidal
gistoty? wjš že smhslU fwých bUdeš mjti pohroxt
madč? Wjš, že Bůh tě polom Ua milosk pťřgme,
když si milostj geho po čaš žiwota pobrdalaP
„Ach blažUe,“ dj fwath Tomaš Kelnpenský,
„kolikrat gsi slhssel wpprawowari: Tento mečem
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padl oUeU fe Utopil, oUeU š hůry spadl a krk
srašil trn pťi gjdle se zadUsil a teU pťi hťe
skonal? GiUý šhyUUl ohněm giný šbranj, giný
morowaU ranaU, giný wra;dau; a tak konec
wssech:lěch gest uu fmrt a žiwot lidstý gako stjn
rychle pomjgj“ TomU an tak gest, plač milý
bratťe, plač hořťč slšy, že gsi až posUd čaš wag
mrhal ancb dokonce žlc ho Užjwal; Ustanw
afdoU nynj U sebe, žc bUdaUcnč žadného oka:
mženj Uežmrháš ano že fe přičinjš abyš každé
doby Učco dobrého pro fdasenj fwé Učinil, tak
abhš Ubjrage fe š toho swěta, bešc strachU mohl
fe postawiti pťcd fprawedliwého saUdce a wydati
počet ž wladaťstwj swěho

„Čaš kratký gcste“ (1 Kor 7 29)
„Wižtež bratřj, ktcrak byste opatrně cho:

dili, Uc gako nemaudťj, ale gako maUdťj wka:
pUgjce čaš“ (Cf. 5, 15, 16.).

„BamatUgte na Stwoťitele swčho we dnech
mladosti swě, prwě Uež Ua tč pťiqde čaš trčxot
penj, a pťibljžj se lěta, o nichž djš: Neljbj fe
mi“ (Kaz. 12, 1.).

„Yy Ua mer Uložil gsi dny mé a podstata
ma gako Uic pred tebau N wssak anha mar:
Uost ka;dý člowčkžiwý“ (Žalm 38 6)

„Dnowě mogi rychlegssj byli Uežli rychlý
posel, Utekli a eridčli dobrěho. Bominuli gako
lodt qablka nefach, gako orlice letjcj kU po:
krmUe (Job 25, 26.).
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M o dl itb a.

Q nesmrtelný Bože ktcrýž dUh Uassc ščjtúš
a Ua wažc swé swatosti gich odwažugeš pro:
půgč Uam té milosti ak maUdre čan pokUď
žiwi gfme, Užjwame Ach kratký gest čaš a nčlm
gesstě mUobo gest činiti! a koyďyš Uaš žjtra aneb
dUeš gesstč powolňl šUstane Ueukončena praee
Uasse a mh pťedska:lpiwsse pred faudnau stolicj
twaU co špronewčťilj slUžeijci odfaUšeni bU:
deme Q smilUg a slitUg se o Bože, a Uchleď
na čaš kterýž gfme bysi šmrhali, alc na nassi
Uyučgssj ljlost a Ua Uasse dťedfewžetj, žc mb
daucUě afpoú se wssj silaU tcbe milowati a tobť
siaužiti bUdeme, abychom pak Ua wččnosti tcbe
wěčltč wčkúw chwúliti a wčlebiti mohli. Nmen.

DUessn!ho dle pčxwada téš sw.itel swatěho Tra;eeisse
biskUpa w EUmčnči. w Trewtriš swatpch muťednskUPalmacia a
geho towarossň téj smaté Charotmo pamw muť; w?lntčjaodorU
swatého Firmata gahna a smaté Flaoiano pamw wsestso grho:
w Naoennť swatéhogMarceljna biskupa wr Walencři swatého ?ldolč

lslartssechbiskUpa: téboš dne w Řjmě smUé Ǧ.tup pamw a m qwatý

6.

Ziwot swatého Brmm.

Gčden ž Uehtužssjch ťeidůxo dUchoijch gesk
bež odporú rad Karthllsiartsk:i; žakladatel toho
rňoU byl fwatý Bruno, genž se rokU 1035
w Ncyně KoljUě žrodiču Urošených bobaboglxých
arožssafrtých narodil Giž w dčrinských lčtech
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Ukaazowalo se žek Brnno Uadoďyčegné pachole;

Uršhlrdalok sc Ua Učm dětinskč hrawostj, aniž
gaké kťebkosti, gimž dussc dčtiUsié podrobeny býx
wagj, owsseln alc widčtť bylo, še mpsli gcst
peré a mrawU Usedlwchdaleko Uad wčť wag
Bohabong rodičowé wychowawali mimo 1o sy:
Učxčfa welmi bedltwč, a aby též rošUm geho
wždčlali, posilali ho do sskol KoljUslych, kteréž

tcnkratc w dobré powěsti sialh N BrUUo po:
kračowal Ua poli nočdaUmčnj tak rychlea ssfast:
Uč, že mU fw Hcmno, tehdegssj KoljUský arcibi:
skUp ťaninctwj U blan.xnjhcxkostela swěho ža
odměml propůgčil. ano wpdal fe k dokanin
swúch sstUdij do Remeže, a také w tamněgssjch
sskolč:ch tak rxqchle Uad ostatnj žčxky wyllikl, žc
wssickni i geho Učenosti i žiwota UeaUhonosti fe
diwili

Tčch čadUwždal fe erimcmu rcditel ssťol
Remežsiých, aUřadU swého chtě fe šcela žiwotU
jaUkromUch aslUžbě Božj šafwčtiti. NlcibiskUp
ernežský, Gčrwasillš, dosadian Upreišdnčlxčmjsto
fwatého BrUUona; a swatý teUto mUž slowem
i skutkem dokážal, že arcibiskup nechhbtl; Ueboť
Uegen že Uččnostj a opatrnostj Uad giné mUže
fwěho wěku wynikal; U!šbrž hlawUě k tomU při:
hlédal, abh se mlčxdcž we sskolúch k Bohn dťi:
wčxdčla a Uiťoli od nčho odwčldčla, aby se Učlla
znčxti a pluiti šňkony Božj a nikoli gen wěcem,
gimiž fe naontost plodj a srdce whfanssj. J po:
wažowali proto BrUUona šň fwčtlo cj,rkwe,ža Učttele
Učřtelčxw, ša oslawu Německa a FrancaUZska, za



64 Řjgen.

okran fwěho wčku i za wzor wssj rošssafrwsti,
a Umožj napotom wěhlafllj mušowé, chlUbjwali
fe tjm, žc byli ščlky Brnnowými. ,Blahosia:
weUý mUž, který w maUdrosti šůstúwatč bUde, a
kterýž w fprawedlnosti swé pťemýfslowati bUde,
a w smhslU myslitč bUde Ua obežťenj Božj“
(Sir. 14, 22.).

Bo fmrti arcibisiupa Remežskšho Gerwasia
wetťel fe Ua stolec tento Manašseš, mUž, kterýž
důstognosk fwaU fwčtúckým a žpUsilým žiwobytjm
siwrntl a pržnil. Bruno a gesstě dwa gin
fwčdomitj kanownjci optralč se wssemožnč klefa:
gjcj kúšni cjrkeij, starý ťčxdUdržeti fe snažjce;
widaUce wssak, še wsse, což počjnagj, marné gest,
wedli si Ua cjrkewnjln fnělUU U papežsiěho wy:
slance sijžnosk na klefagjcj kúžcň a rostaucj ne:
doťádky w arcibisiupstwj Nemežslšm. J bhl
Manašseš odeslcin, aby fe žodpowjdal, což když
UčiUiti ncchtčl, byl dústogenstwj složeU. J Ue:z
myslilo fe ginak, než šc milowaný BrUUo na
UpráždnčUaU stolici arcibisiupskaU dosažen bUde,
ale BrUno ginak byl si Ufmyslil. WowažUge
marnosti fwěta a pťemnohých nebcžpcčj, ktcrú
fpaerj člowčka, we swčtč fe kolotagjcjho, Uauď
proti stawj, Ua tom fe Ustanwil, abh k wůli
se fpafenj fwého fwčta se odťekl i wssech wěcj
k fwčtu geg pautagjcjch, a aby gedixlé slUžbč
Božj nčkde o famotč se zaswčtil. W pťedsewzetj
tom Utwrzowalo geg i to, žek wčdčl, an kázeň
cjrkewnj Ustawičnč klcsú, au hrdosk, ctižúdosi a
lenosi, fwňry, rožmaťilosi a nckčxžanosk i U těch
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pťjstťessj Ualežagj, kteťjž by mčli býti pťsiladcm
wěťjcjch w slowU, w obcowčmj, w lčxfce, U wjťee
w čistotě. J Uetagil si také, že čjm wýsse Uad
ostatUj stošj, tjm wětssjho odpowjdúltj mjti bnde,
a lčško:li febe samého žprawowati, že tjm
tjže gest ostatnjch na cesiU fpmwedlnosti Uwčlděti
a ža ně Bohn sprawrdliwémn saudci aUčet who
dúwati. To wsse, gakž ťečeno, Uwažuge Ua
mysli fwasý BrUUo, odťekl fc wssech hodnostj a
wssech aUťadů, gež měl, i wssrho žbožj, aež
ť swětU do daUtalo, a pogaw gesstě ssest xUUžůw
ňegUč fmýssleqjcjch wydal se k biskUpowi Grae:
tianpolitansiěmU, k fwatčmU HUǧowi, profe, aby
gim radau byl a Uěgakau anssk w bisiUpskwj
swém gim wykášal, w kterčžby wšdčlleni fwěta
BobU chiné slaUžiti mohli. Swat!š biskUp, genž
dťedessle“Uoci widěnj měl, že Bůh Ua anssti,
Kartbusa ťečené, chrám stawj a sedmero že šemě
wžniklúch hwěžd chrčlm obklopugj a cesťU k Uě::
mU UkažUgj, Ucmhslil ginak, Učž že fedmcro mUžů
tU stoqjcjch gest těch sedmero hwěžd, gež we fnčlch
byl widěl. J přelastawě přtgal po fpachj dhche
tjcj mUže, slique. že ščldostcm gegich wssemožUč
wdbowj; při tom wssak š tjm fe gim Uetagil že
paussk kteraUž gim wykaže, gesk Ua pobleděnj

děfna, ležjc w stťedu kolmúch, UeaUrodných a sioro
po celý rok sněhem a mhlami pokrytúch skal že
cesia tam drjkra a Uefchndna dťjliš, že malo kdy
noha lidskú tam wkročj a co ch. N wssak což
giUé by odstrassilo, žpůsobilo nassim služebnj:
ťům Božjm UegeU radost, Uýbrž wszdilo taUhU
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gcsstč wčtssj Nřefwědčiw se tak fwatý Hugo,
že powolan zbožllých mUžUno prawč a pewnč
gest, pošdržel ge po Uěgakú den U sebe, a pak
ge dol pUstiUh KarthUské Uwcdl, postaUpiw gim
wsse prúwo, ktcréž fčlm kU kragittč té a keokol:
Uij lesUmčl.

Bruno gal fe i hUed š towaryssi fwými
kosteljk a chúžkh stawěti, ž nichž gcdna nedaleko
drUhé ležcla; Uehprw slaUžila gedna chýžka dwsť:j
ma ansteijkUm, pozděgi dcstal každý gedrm
šwlússtě Do kosiela šchažjwalt sek Ucssporam a Ua
gitřnj, ostatnč se každx; doma modljwal Toliko
w Ueděli gjdali pospolu, dUi ostatnj gjdal každý
sam a sam; ncmlllwil tež geden š drUhúm leda
žUamermi, tak že po cclý čaš Ustawičné mlčch
a ticho w celém wUkolj anowalo Bo skon:
čených delitbach ssel každw po swč praci; Ucy
obhčegnčgč šabýwali fe opifowaujm UabožUých
kltěh a tjm febe žiwili Wostili fe takč tčměr
bež pťestčmj; po tři dni w lěmdni Uepož1ldali
Uež wodh a chlcba, po dwa dni wcgco: a sipra,
a po dwa wařeUých bhljn a to gen gedeUkrňte
ža den, nohgjmage žafwčceUé swcitkh; masitých
pokrmU Uepožjwali Uikdh, ba ani w čaš Uemoci
Qděw gegich bhl welmi sprostý a hrUbý, a wssUde
ažc wsseho bhlo widěti, žc gsaU Ua Uehwýš
chUdjafwčtU i sobě odcmrelj Do gegich okrage
Uesmčla Uikop osoba žeUskú pťtgjti. BrUUo byl
wžor a wůdcc teto osady dUchonon, a gako
wssecky ostatUt bratťj Učenostj přeedyssowal tak
těž wssem pťjkladem Ueyčisissjcmosti byl Swatý
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HUgo se Uegedenkrúte fúm Ua tUto ansst ode:
bral, aby Ua kagjcnosii bratťj a šwlčxsstěmistra
qegich BrUUona swaU wlastnj horliwost kdo:
brémU rožthil a w dobrém se Utwrdil, a takě
mU to bylo Ueyčistssj radosij, widěl:li, že řada
Učedekň kixjže roste. N siUtečUč Ulhé a pťjfslé
obcowánj paustewnjkú Karthxlsialtských bylo gako
hromowý blaš, kterýž lid žc fna hťjchů bUdil a
ksaudU wěčnémn wolal; a množj, pťenmožj, tjm
š likanosti a že šarytosti bťjchů wytrženi, dá:
Uxali se Ua pokánj a pťichážegjce k Brnnowi a
k geho spolllbratťjm prosili, abh gegich skUtků
kagjcjch aUčastUi stčxti se mohli.

Wlných ssest let byl swat:š BrUno Ua anssti
Karthsfé w Ueytěžssjkagjcnosti ztráwil aU geg
dapež Urban lj r 1089 geUž drUhdy geho
žak býwal do Řjma powolal, aby mmldré geho
radyU žprawowanj fwaté cjrkwe poUžil Welkú
a tčžká byla to občk, qjž swatý otec požadowal,
ale w pokoťe a poslussnosti Utwrženú BrUUo
strogil sc Ua cestU. Womyssleltj, že misira swého
šbaweni bUdaU, bylo bratťjm UčsnesitelnčďaMarně
fUažil fe mUž Božj žarmaUccUých posěsslti, sliš
bUge, žc co eridět opč!t kntm fe wrčxtj, nčkteťj
ž Uich tak těžce to ncslč, žex.profbami UeUstúli,
až gich š sebaU do fwatého ija wžal. Bapež
dřiǧal swatého BrUnona š UeljčeUaU stdečUostj
ašUctiwosij neywětssj, dal mU we swém palácll
dťjbytek, aby ho wždy měl Ua bljžku, a abh
kdykoli potťeba kčlžala, š njm radU wžjti mohl.
Gcho prúwodčjm bylo wykázáno obydlj, koežby
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bež pťekúžky zamilowané žiwobytt wésti mohli.
Ttto ale požnali po hťjchU w Uedlauhčm čase,
že Uelze gim tať pokognč žin búti, gako Ua
paussti žiwi bhli, a qmcnowitě, že UemobaU fe
rožmanitým rožtržitostem wyhnaUti, aniž gako
prwé býwalo, úplněho mlčenj žachowč:wati. Tato
Uelibčx žkussenost wymxtila gim přetrpké slžy, a
protoš taužjce po staré samotč wcdli si U fwa:
tébo BrUUona žtjžnost, že tU dohťcssUgj wssech
prostťcde k fwěmU pofwěcer a že nenaleža tU
dUsse gegich pťežadného dokrmU Rad wclmi
rad byl by ge swatý BrUno Ua starall anssk
doprowodil Ucmoha se wssak ž Řjma wždaliti
mUsil ge famotné propnstiti

f Konečně žastýsklo se také swatémU BrUnowi
w ijě, a geho messkčmjw městč tomto stúwalo
fe mU jode dUe ke dni nefncsitelněgssjm; dUsse
geho chwěla fe we wjťe rozličnúch rožtržitostj,
w Uěž, ochgc se fwčtem, Ubjhal. J prosil swau
tého otce opčt a opčt, aby geg propUsiil; prosil
ale dlaUho marně, ano swatý otec wida w:šborllé
wlastnosti býwalčho Učitele swčho, podčlwal mU
arcibiskupstwj ReǧiUmsié w Kalabrii; ale swatý
BrUUo odťekl se Určitč U poťoťe swč Ua wždy
wssech důstogenstwj, ťka: že doňi tčžcc ža dussi
swan odpowjdati bUde, a Uúsicdownč odpowčdUosk
ža tolik dUssj, kteréžby sc mU swčťily, Ua sebe
wžjti Ucmůže. J prosil znowa o propUsstěUaU.
Wida tcdy swatý otec milcného mistra žármUtek,
dal mU Ua srožUmčUaU, aby si UěkdewKalabrii
něgakaU anssk wphljdl, kdeby dúwnúm žpúsobem



Sw. Bruno. 89

žiwot trawil a BohU slaUžil J opUstil r 1090
BrUUo Řjm a š nčkolika mUži stegného š Ujm
fmúfslenj na gisian paussk w biskUpňwj SqUil:
laksiém fe odebral. Zde se oddal š UowaU
horliwostj a š Ueywčtssj radosij anyklěmU pau:
siewnjmu žiwotU, tčlo fwé posty, modlitbami,
pracj a bděnjm moře a w UždU rožmnua kúžnč
Božj pogjmage. Qdfud psal Učkolřkráte prwe,p
Uěqssjm Učednjkům swým do Karthmxse, těsse ge
afjle i Uapomjnage k stúlé bedliwosii J sialo
se tak že Karthnsiany, tak se bratrj ti počali
nažýwati geden dUch ožiwowal i ty, co we
Wlassjch, ity, co wc Francanšsku žiwi byli.
Tak žagisié Uaplnili, což swatú Wawel aposstol
kEfežsiým pjsse, an dj: „Brosim wúš, abyste
hodně chodili w powolňnj, ktetýmž powolúUi
gste, še wssj pokoraU a tichofija š trpčliwosij,
fnňssegjce fe wefpolek w lúfce, UsilUgjce žacho:
wčlwati gedllotlxl dUcha a swažkU pokogee (Efeš.
4, 2u4.).

Usadiw fe swatý BrUUo Ua anssti SqUil:
laksié Uemhslil ginak Uež že Uežnám swčtU žiwot
o samotč dokan; ale gakkoli w samotU Užaa
wřrn predc se leskem ctnostj w kratce progewil
Gednoho čafu přissel Noǧcr, hrabč Kalabrienský,
gfa na lowU w kraginy tyto a spatťiw BrUe
Uona, dal se š njm do ťeči. N rožprúwky tyto
žaljbilh se žbožnému hrabčti tak welice, žc Bru:
Uowi weliké dary podúwal; ale tento služebnjk
Božj tak hrnbě dUchem chUdoby byl proniknnt,
že ani toho Uehmenssjho pťigjti Uechtěl. Hluboká
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Uctiwost, giž brabě Roǧer kswatémU měl, do:
staUpila r. 1099. takměť Uehwdšssjho stUpnčl
Stalo fe to pak ž Učxslequjcj pťjčiny. Lombar:
dowé drželi Noǧerowa pťijžUého Richarda, hra:
běte ž Nďerso, Ueprčlwč w městě Kapuc U ža:
getj. Roǧer šebraw šUěkteré wogsko položil fe
polem pťed město, chtě gc žtčci. Nle gcden
ž wůdců geho, gakýsi Serǧillš, daw se porUssiti,
sljbil i hraběte Roǧera i wogsko geho zraditi.
Té. noci, pťede šradall, dal Roǧer roškaš, aby
Ua Uswitč wssickUi pohotowč bhli, že aUtokem Ua
lněsto Udeťj. Wo těch odessel, aby si oi)počimllo
Tu alc zdcilo se mn, že widj BrUnan, aU před
Ujm stogj w raUsse roztrhanéma pleiče. Kotážce,
co toho ža pťjčilm, že tak sobč Uařjká, oopo:
wědčl BrUUo: „chiči pro žiwot tolika kťesianů
a žwlčlsstč pro žiwot twňg. N wssak wsiaň, chop
se žbraně a fUad ti Bůh popťege, že swúg
i fwého lidn žiwot ,;achowáš.e Hrabě wsial po
tom wioěnj okamžťtě, a šwolaw wňdcc, ká;al,
abh lid se ožbrogil a šessikowal. To widauce
SerǧiUš a ostatnj žrádcowé Uedomijalč se gi:
Uak, Uež že žraženi ǧsaU, a dali se Ua aměk;
ale mUožj š Utjkaqjcich bdli šǧjmúui, učkteřj
ižbiti, a žrcida wyssla tak Ua gewo. Hrabč
Roǧer pťispjwal wjtěžstwj a žachowtil!j febe ge:
diUé modlilbňm swatého BrquUa, a protož abw
se mU poUěkUd žawděčil, podňwal mU wclčfé
statfh, ale i teUkr.ite BrUno Uičehož w;jti Ue:
chlěl, dokleidage, že wsse dobrowolně bhl opUstis,
abh tjm wolUěgi BohU slaUžiti mohl, tak že
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hrabě ch pťeš nwc mU gakaUš pUstaU kragim:
wnUtil kdež pak klasstcr Torre ťcěcl:ý powstal
W šúklade listine žmiňUge fe hrabě Roger Urc
čitč o widěnj, o kterěmž šwrchU psáUo gesi.

.KoUečl:ě pťissel čaš, koc BrUUo wěčně ko:
rUny ša swé práce i ža swé cmosti dogjti mčl.
TU ho nawsstjwil Bůh r. 1101. gesstě Uemocj,
aby takmčť wssestrannč kusseU a ode wsseho trUfU
požemskěho očistěn do ťjsse Uebeskě wegjsi mohl.
Znamcnage. že se doslednj okamžik bljšje fwolal
bratry a složil dťcd Uimi gakaUsi občcUaU žpo:
wčď zcelého žiwota swěho; potom fe modlil
wyžnúnj wjrh, fterčž gmeslowitč w člčxncjch
o neyswčtčgňj Trogici, o !rtčlenj Božjma o Ueh:
fwětěgssj swásosti oltúťnj wclmi gasně gcst a
Urěité a Uapotom UsUUldne 4 ťjgnal 1101
pokogně a sisse apochowaU bhl w klasstčřeTorre
ťečeném, ktčrýž byl žaložil

Rožgjmčxnj.

Něktčrj žiwotopifci wypraw:lgj, žc, když

fwatý BrUUo gesstě na sskolach Nemežských Učil
gakýš Učený doklor we welmi dobré rowěsti
Usnřel N wssať kohž lnrtwolU do kostela pťi:
Ucsii, aby se pťi nj obhčeng cjrkewnj obťadowé
whkormli cyhle diw Božj! mrtwé rčlo posadiwsst
fe hrUšným hlafrm U přjtomncsii wsseho lidU
Uxolalo, rkallc: „Gsem fprawcdliw!;m faUdemBol
žjm n.xirmcn!“ Drlchého dne kdďž fe titjž obřa:
dowé konali, pošwedla se opčt mrtwola, podobUě
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hrUzným hlasem wolňgjc: Gfem sprawedliwým
sňUdem Božjm faUzcn!el Třetjho dUe stalo fe too:
též: mrtwý fe posadiw hrUžněgssjm gesstť možUo:li,
hlasem žawolal: Gfem sprawedliwým saUdem
Božjm žatraceU!e TcUto diw Božj tak prý na
BrUUona půfobil že gakž ťečeno, složiw fwč
aUřadh a důsiogensiwj, Ua paussť se dal, trUdný
žiwot tam ňž do smrti wrda. Ginj spisowalelě
Upjragj zwčst tUto, twrdjce, že teprw w požděg:

ssjch dobčlch wznikla. N wssak budiž tomU tak
anrb ank tolik gisto, žc si fwatý BrUUo ža
prawidlo swěho sm!fxsslenja gednanj obral slowa
Žal misty: ,Wťed časem bdčgj oči me, a zkor:
maUcen gsem bhl a Uemllel gsem; pťemýsslel
gsem o dnech starých, a léta wěčna Ua mwsli
gsem mčl . . . . Ny wšdálil gsem se Utjkage a
žůstal gsem na PaUssti.ee Wěčnosk bhla tedh
hlawnjm pťrdmčtem, o ktcrémž fwatý BrUuo
dnem a nocj rožgjmal, a kterýmž horliwosk fwau
kU kagchosti rožněcowal. Nch, mogi milj, chtjce
fpafeni býti, mčlibhchom též témčť Ustawičně
wččnosk sobě rozgjmati. Bomněte gen, mogt milj,
pomnčte, co to flowo „wččnofk“ obfňhUge, po:
nmčte, co ta wččnosi wám pťinese, a Uepochh:
bUgi, že i wasse dUsse sc zachwčge, a že opUstj
cesty Ucprawé a Ua pokanj se da Wččnosk!
Sečtčte pjsek moťský a hwč;dh na nebi, a lisij
Ua stromech a trawU na lUkčlch a kapky we
wodč, fečtěte, co si gen pomysliti můžete, a gesstč
U šačatkU wěčnosiw negste, a bUdete:li počjtňti
wssickUi eo waš Ua žiwě gcst, co waš bylo
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ancb bude, gesstč sc anina začútku wčěnostincdor
čtete. Ql tato wěčnosi pogmc také náš, až fwčt
tento opUstjme, gen že nestcgný ďUdc osnd, kte:ýž
dUsse nasse na wččnosti potkčl, an gcdnak wččných
radostj budeme požjwati, gcdnak wččné trcsiy núš
zachwátj. Slhsscli gstc, laskawj kťcskané, flysselř
gste: wččné blahoslawenstwj, wččné mUkh! Nle
giž obratme zraky swé Ua sebc a Ua swé cesty,
kam núš wedaU! WedaU náš, wedaU Ua wěčnosk,
alc obcowčmj nasse gest plné pýchy, ctižčldosti,
rošpusiilosii, ščlwisti, Uečistoty, lakomstwj, chpra:
wedlnosti, hnčwu, lži a podwodu! Gakčl bude
tedy nassc wččnosk! nu Ncž, žmUžmc se, milj
kťeskanč, šmUžme fe a odwršme wssj lehkomyslnosk
a oprawdowč Ua to mysljce, co wěčnosk gest,
Učiňmc poťúdek fc swčdomjm swým, a giž bděme
nad mysslcnjm a Uade ťečmii skntky fwými, Ucbok
posichj doba pťichúžj gako zloděg, a ncž se úax
dčgeme, padne doslednj hodinka nasseho pozcm:
skčho žiwota a nastaUe wťčnosi buď blažcnň,
buď mnk plnčl.

.„Člowěk půgdc do domU wěčnosii swé!“
(Kaš. 12, 5.)

„Člowčk marnosti podoben Učinčngcst, dnou
wé geho gako stjn pomjgegj lŽalm. 143, 4.);
ale žnňt Hospodin dny UeposkerěUých: a pro:
tož dčdictwj gegich Ua wčky bUdee (Ž. 36, 18.).

,Krúlowstwj twé gest krčllowstwj wssc,ch
wčků: a u,panowcinjtwé w každém pokolcnjapo:
kolenjw (Z. 144, 13.).

,(Blahoflawenj) gsau pťed trůnem Božjm
šedoah anaxých 7 4
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a flaUžj GemU dnem i nocj, a ten, kterýž sedj
Ua trůnu, pťebýwati bUde nad Uimi. NebUdaUt
lačnťti, ani žjžwiti che, a nebUde bjti na ně
slUUce, ani žádné horko; nebok Berúnek, kterýž
gestU drostťed trůnU, žprawowati ge bUde, a do:
wede ge k stUdnicjm wod žiwýches (dewenj J.
7, 15, 17.).

„J půgdaU (zatracenj) do trápenj wččného“
(Mas. 25, 46.).

M odlitběa.
Bane a Bože můg! wčťjm a wyžnáwšm,

že dobťjwěčného blahoflawenstwj dožtwati, žlj pak
wěčné mUky fUásseti bUdaU. J prosjm neskona:
lého milosrdexxstwj twého, račiž mnč tU milost
propůgčiti, abhch prawým pokúnjm fwé nepra:r
wosti žhladil, ctnosiným obcowálljm platných
žčlslUh pťed twáťj twaU si nafhromáždil a tak,
až na faUdU twém stciti bUdU, k owečkúm Ua
prawici twě stogjcjm poskawen býti mohl. Q
to psosjm skrže Bána nasseho Jer .strista.
NmeU.

BUessUjho dne padci také swátek: w Laodtcčt swatého Srǧara,
dtsk.; w KapUr swatých mUťrdUlrů: Marcrlla, Kasta, Emilta a Saa
turnta; w BlgrUUUwe Francauzskn swaté Fidet, Uanny a mlčedz;
též swaté Erotido. muť.; w Nmisiodoru swatého Romana, biskUpa
mUč.; w OpťterǧtUm swatého Maǧna, btskUpa a m. g. swatých a
swťttc Božjch.

7.

Žiwot swaté Jnsičnh, pannh a mnč.

Q swaté JUstině pannč nemúmc kemUoho
pťesných zptáw, co nám ale staťj o nj whpra:
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ngj„ wěrnč nlto podano bUď Swata Justina
narodila se w Batawli žrodičU Uroženýcha fslea
chetných Qtec gegj nažhwal fe prý BitalianUš
natka pak Brapedigna Witaliamxšbylprý wlá:
daťem čili ždrúwcem cjfaťským w Watawii. Z
stalo fe, že do Natawie pťibhl fwatý BrošdocinUš,
drUhdh Učednjk swatého Betra aposstola, od Uěeép

hož pťemnožj choťj a nedUžiwl žpUsobem žažrač:
nmn UždraweUi byli Toho čan ležel též JUstt
nin otec WitalianUš tčžce nemocen kterýž Uslyssaw,
gak fwatý Brošdocimxš zUamchm swatčho kťjžc
choré Ušdrange, dal geg powolati, ťka: žeUšdra:
wj:li gcg, gako ginč byl Uždrawil, žc prigme
ihned wer křeskanskaUš wesskerým domem fwým
Rad fwolil k žadosti této fwatý WrošdocimUš, a po::
Učiw Mtaliana, pokťtil a Ušdrawil gcg Tenkrúte

neměli Witalian a manželka gcho Brčxpedigna
žadných djtek Swatý Wrošdocin wyrožUmčw
gegich pťčmj pťedpowčděl gim, že obdaťeni bUdaU
dcxšrUsskaUz Z stalo fe tak, a djtěti bylo dčmo

gméno JUsiina Nčlbožnj rodičowé pěstowali dceo
rUssťU swaU gako drahý poklad od Bana Boha
fobě k opařrowúnj swčťený; ale i JUstina rostla
pod pečliwaU rUkaU wýborných rodičU fwych
ažwlasstě prospjwala maUdrostj a wčkcma milostj
U Boha i U lidj J Umťel JUstiniU otec Wita:
lian a giný zprčlwce, gménem Marimian, dosial
se Ua geho mjsto Marřmian byl pak fUrowh
a chljpný pohan, kterýž sotwa že do Batawic
pťibyl i hned kreskany stjhal, mUčil a Urracel.
Swatú JUstina bhdlela tenkrátc Uaskatcjchotcowa

49



78 Řjgeno

ských, bljž mčsta Bawie čiliPadUh, gakž mčstoBac
tdwia l:hnj fe gmenUge, a odsud, gakož sc saUditi dú,
časiěgido Batawie dogjžděla, gednak na siUžbhBol
žj, gednak pomoci Uotťebným bratťjm dodáwagjc.
Ma::imřan Uslhssaw, že dcera geho pťedchůdce
KristU Zežjssi slaUžj, Uzawťel U sebe, že od wjry
kťeskansié gi swede, a pak ža manželkU pogme.
J bhlo hned wogsko wysiáno, kteréž by gi galo
a gemu Ua faud postawilo. Co wogúci whfsli
gjt swaté JUsiinh, whgela tato swčtřce, gednau
slUžkaU prowč:žena, gak obyčeg mčla do Batawie.
J Ušťela š daleka, an wogsko se bljžj, mčla ša
to, že pťichúžegj a núsilj g1 Učinj; protož ško:
čiwfsi š wozU, dala se na aUtěk, bhla wssak Ua
mostě bl1ž Patawie dostjžena a gata. WidaUc fe
obkljčenU wogáky, klesla na kolena a w aUžkosti
dUsse swě wolala: „Bťispěg Bane, Zesu Kriste,
Shmx Boha žiwého, pťispěg ku pomoci slUžeb:
Uici swé!“ Nle surowá mysl Rhagjcjho wogska
nedbala aUžkostj Ubohčbo děwčete, Uýbrž wšawsse
gi, rychle k Ma:imianowi pťiwedli, kterýž Ua
poli MarsowU k faUdU seděl. Bl Ma::imian žo:
čiw ZUsiiUU, hned se otúžal: „Bowěš, gak se gme:
,UUgeš, a gakého gsi stawu ?“ Načež odpon:ědčla
ZUstina, že gesi kťeskanka a že ZUstina se gmc:
UUǧe. Ma!imian tázal se dále: „.skterého gsi
náboženstwj ?“ N JUstlna odpowěděla, ťkaUc:
„Gá wyšnáwúm Boha mého Jesu .skrista, genž
Učinil nebe a emi i wsse, cožkoli Ua Uich gest,
kamenům ale šlUchýma Učmýmobětowati nebUdU,
Uebďt gsaU djlo rUkaU člowěč1ch.“ „Nemať časU,“
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řekl Ua ta slowa Marimian, „a pogď a občtUg
welkému bohu Marsowi, chcešli mladosti fwé
Ussetťiti“ „Giž gsem rekla,“ dj na to swata
mučednice, že kťeskanka gsem, že odťjkam se wssj
pompy ďabelfke Gedinč BaUU memU, Ježjssi
Kristxx, obětUgi sebe ža oběk genž byl řekl: Ga
gfem cesta, pmwda a žiwot; kdo wčřj we mne,
neumťekna wčky.. “ Řcči syto popudily hněw
Marimiana, i počal swatš Z:aUUčmUkami hrošiti,
ale tato, lnilosij Božj posilnčna, rekla: „Maš li
gaké wymysslenč muky, žťuš gich Ua služebnici
Kriňowě! Wroč prodlewaš? TaUžjmk pťigjti
kmému WanU Ježjssl, chž mne od dětinstwj
měho sobě byl pofwětiti ráčile“ Z pokusil se
gesstě gednaU Marimian swataU panUU U wjťe
žwwiklati, wida wssak, že marně pracUge, U weli:
kčm hnčwu k smrti gi odsaudil ťťa: „Weljmee
aby JUstina, kteraž se dlaUho byla Ukrýwalaa
že kťeskankaU gest wyžnawa, Uassich pak rožkažů
poslauchati Uechce, weljme aby mečem odpm:
wena byla.“ Řeč tato Uaplnila swataU pamm
newýmlanaU radostj J poklekla a hlasitě
wzdawala djky .skristU Jcžjssi, že gi w knihu
mUčedeků žapsati račil prosic též, aby giž Uen
prodléwal pťigjti gi w lůUo swé. Když dokoe
nala lnodlith, pťistaupil poprawce a mečem bok
gi prokleil. Bjssj Učkteťj, že prý swatčl Justina
smrtelnaU rčmU pťigawfsi, gesstě po celaU hodinu
Ua modlitbách klcčjc trwala; a dokonawssl mox
dljth U pťjtomnoňi wsseho lidU doložila: „Pemc
.Jesu .striste, wežmi dUssi lnaU do wččného odpo:
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činusj, Uebok gfem tebe milowala, tebe gfem žú:
dala, twaU býti dychtjm, mimo tebe gsem Uikoho
Uemilowala, Učiň ak tebe UagdU.“ Bo tčch
siowjch požnamenala se swatým kťjžem a odeu
wzdala čistan dufsi swau w rUcc chotč fwého,
.skrista Ježjsse. .Kťcskané wzali mrtwol gegj a
slussnč ho za mčstem pochowalia Qkolo r. 450.
wystawčl na mjstč, kdež swatčl Jusiina odpra:
wena byla, gakýsi Opilio kostel ku cti těto swč:
tice. Gegj požůsiatkowé, kteťjž během čaiů a
Učlwalem mnohých trpk!;ch osUdů, kteréž potkalh
měsio Batawii, w žapomenutj Hřissli,bhli r. 1177.
opět odkryti a chowagj se podncš w Učxdherném
kosicle, pod gménem swaté JUstin BohU žaswě:
ccněm. .Kosiel ten núležj Upnj ťádU fwatého
Benedikta. Swatú JUstina aswatú Marek gfaU
patronowé mčsta Bcnátek.

Nožgjmánj.

Swatá .JUstina, ač ch aUtlé a mladé
děwče byla, snússela wssccka Utrpcnj, ba i smrt
pro .Krista Zežjsse ráda a ochotně. Rcete, kdo
Učinil tU slabaU djwku tak statečnau? kdo gi
k tomU pťiwedl, že mladý swůg wěk, wsselikými
tčměť radostmi oplýwagjcj, gčx ťku, že mladý
fwůg wčkpro .skrisiaZežjssenasadila? u Bylak to
wjra. Na kťtU swatčm byla gj pťcdrahá milosk
swaté wjry wlita, a wjra wpUstila kořcUy fwé
w frdce gcgj. Bschenú fwataU wěraU, požUala
gasnť, še Zežjš .stristuš Syn Božj gest; w něm
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že wesskeťi pokladowé maudroňi gsaU Ukryti,
w Uěm že naléža se wsselika radosk a wsselika
weselj, a že on wssem, kteťj; geg milUgj erý:
mluwnau a Ueskonalaublažersk sljbil To owssem
pozUčxwala, tož také cjtila w srdci swčm, a tož
také gj dodáwalo tolik sjly a stasečnosti, že rčxda
a ochotně i trpťau fmrk Oro Krista podsiaUpila.
Ny, gak Uepochopitelné silh Udčluge wjra, aU člo.e
wčka wěraU prontťlého Učj a wszžUge, abh
wsseho ba i žtwota se odťjkal chceli blaženosti
Uebeské dosjci gjž žadně oko ertdčlo Zagisié
gakesi tagemstwj U wjťe ťr!?gc se, a taqcmstwj
to geň, že wjra, pakii gi Upťjmnč;m srdcem přié
gjmame, fwětlem od Boha pochážegjcjm mysl
Uassi oswěcuge, a wssecka Uaučenj a žasljbenj
Kristowa tak zgewlta Uam čin a tak pewna, žc
o prawdč gegich Uic UepochybUgjce, kU ztwrzer
gich wssecko občtugeme an tolik Uam dodčlwa

žmUžilosti a statečUosti, že od drawdh gedeUkrate
požUaUé žadnými mUkami a žčdeaU fmrtj od:
wéňi fe Uedame thUd pochažj, žc swětlem
žiwé wjrh oscheni i děti i útlé djwky, ač ginak
welmi bázliwy búwagj, žiwot fwůg pro wer
Uasadily a muky UeyhrožUčgssj trpčliwě fnňssely!
Taž fe Uij, laskawa dUsse, taž fe sama febe:
,Mam li ga take tak pewnau wjru? Cjtjm do
sebe také oUU skatečnosť a žmnžilosk? Gsrm takě
tak pcwnč o prawdčlch swaté wjry swč pťefwčd:
čena, žebych pro Uě Umřela?e u Swčtlo toto
zagisté obdrželi gsme wsstckUi Ua kťtU fwatém,
proč medle Ueswstj Uúm tak gasUě? proč Ucpů::
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fobs wnaš oUU mysl statečnaU, gakaU wc swaté

ZUstinč bylo způsobilo? Wroč to Uepůsobj, tažeš
fe? Broto, že fwčtlo wjry dUsi Uaružiwoski a
wassnč, že swětlo to neožingeme modlitbami a
častčgssjm dťigjmanjm swútost1 že si nerozgjmame
prawdy fwatě wjrh, že žiwot swůg hťjchh pon
skwrňugeme, a neprawostmi i poslednj giskrU
fwčtla toho nebeského Uhassjme O bčda Uam,
pťcďčda, Uhasioli swětlo wjry w dUssi Uassj, tUl
ztratili gsme sstjt, o nčmž fwatý apossrol pjsse,
že ssljtrm wjry wssecky ssjpy ohniwé ďúbla Uha:
siti se dagj. Brotož ožingme w sobě fwětlo
wjrh, abychom neklcsli U wěčUaU f:nrk, modljce

se stcile: „Wane, rozmnož wer maU!e
„Synowé fwatých gsme, a očckawcimeonoho

žtwota, kterýž Bůh da tčm, gessto wjry fwé
nikdy mrlnčšnjzod něho“ (Tob 2 18)

„Wssecko gesi možně wěťjcij“ (Mar.
9, 22..)

„.skdož wěťj BohU, pileu gesk pťikažan;
a kdož zpoléhú na Učg, nebUdc Umensscn“
(Sir 32 28..)

„Wssccky wěci, ša kterěžkoli modljcc se pro:
sjtc, wěťte, žc wežmetc, a skaUaUt se wam“
(Mar 11 24..)

„Bcz wjry nemožné gest ljbiti sc BohU;
nebo pťistUpUgjcj k BohU wěťiti mej, žc gest
Bůh, g těm, kteťjž ho hledagj, že ooplatitelcm
gesk“ (Zid. 11, 6.).
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Modlitba.u

Bože, od kteréhož každé a dokanlé dčmj
pťichúšj, račiž Učlm oUU wer propůgčiti, kteráž
wssecky žčlwady spachj Uasseho pťemčxhá, a náš
bezpečttč Uwádj we společnosk twých whwoleUcůwe
š Uimiž bychom tebe wěčUč milowali a welebili
skrže Krista Nána Uasseho. NmeU.

Na dnessnl deU připadá těž swcitek: w Řimť swatého Marka
papeše: w letaginť7 Nnǧusta EUfratcsia smatých muťednsků Serǧia
a Bacha; téš w ijť swatých muťednskůMarcrlla a AoUleta; téš
w kragině Anǧusta Eufmtesia swaté Julie, oanny a mučedUice: w
Břtursku swatčho AuǧUsla knťze; m Nemcnské wsi swatého Hclana,
knťše a m. g. sw.

8.

Žčwot swatě Brčǧitth wdown.

Swatčl Brišitta aUeb, gak se wlasiUč gme:
Uowala, Biršitta, Uarodila se r.1302. š rodičů
Uǧelmi wžUessených a welice bohabogUých w žemi
Swčdsiě. Otec gegj Birǧer Beterson, geden
žpťede knjžat sswědsiých a rada krúlowský,
pochňžel ž krwe krúlůw sswédsi!;ch; gegj matka
Sišrida, pochčxželaš rodU králůw šotských. Oba
manželé byli žiwi welmi bohabogně, gako prawj
synowé swaté cjrkwe, modlitbami BohU slaužjce
a dobrými skutky, žwlčlsstě ale o umUčenj Wáně
žhusta a wraUcUě rožgjmagjce.

Swatú Brišitta fe gesstě Uenarodila, a

Bůh dal giž Ua gewo, že bUde whwioleUaU Uá:
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dobaU gcho milostj. Nebok kdhž byla matka
Siǧrida š aUtěžkem, sialo se, že by múlem Ua
moťt byla UtoUUla, diwnč wssak pťi žiwotě za:
chowčma gest. Bťjsstj Uoc Ua to mčla widěnj,
ž kteréhož wyrožUměla, že gediUé pro djtě, gež
pod stdcem chc, žachowčlna byla, a že djtč, až
sc Uarodj, we wssj bážni Božj wychowčlwčmo
býtř mcip

Sčǧrida Umťela bržo po dorodU, a Bri:
ǧitra byla gedné wclmi Učlbožné tetč Ua wycho:
waUaU dčma. Briǧitta byla giž skoro plmi tťi
léta siarú a Ucpromluwila gcsstě an slowo; tu
ale otcwťcla sc Učlhlc ústa gcgj, a ona rožprčp
wčla wclmi obratně, a to o wěcech, gřmiž gegj
dětinsié srdéčko giž plnč bplo, o Bohn, o bčxšUi
Božj a o wěccch Uebcských. J ostatllj wlohy
gcgj wpwřnowald fe co Ueyrychlegi, a ncbylo
Ua Uj widěti Utc ž dčtinské kťehkoski„ aniž gaké
lcbkomysinosti; radosi gegj gedinú byly modlttby,
swaté rošmlUwp a mrtwer fmyslůw.

Swatě Briǧittě bylo aš defcr lct, když
kážanj o UmUčer Wčmě slyssela. Kúžanj to gi
Uad mer hlUboce doǧalop Nčlsledugjcj Uoci
žgewil sc gj .KristUš WČU na kťjši, an šc wssech
taU potůčkowé krwc se prýsstili. Widěnj to Ua.e
plnilo qi erýmlUwUým bolcm, i otčlžala se
w dětinské Ušwtnnosti fwé: „Q Wamx kdo pak tš
to Udělal1“ N Bún odpowčdčl: „Ti to čiuj,
kteťjž mUaU pohrdagj a k milosti mé gsaU ža::
twržclj!e To widěnj Utkwělo Ua wždy w paxněti
malé Briǧitty a stalo fe pťjčřUaU,žc od té doby
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Ucobhčegnalx nč:božUosk k Utrper a k UmUčer
Banč mjti počala,aaže si UikdhUmučenj Panč
na pamčk Ueradčla, aby horkých slš erhlé:
wala Bo tomto widčUj, o kterémž mlUweno
bhlo, mčla swatú Briǧitta i Umohú ginú, žwlússtč
když fe modljwala, což tak rčlda a často ěinjwala,
že fe šdúlo, gakobh mimo modlith giněho wyš
ražer Uešnallla, ano UegedUaU wstáwala časU
Uočnjho a po kolik hodin klečjc, rozmlamoala
w modlitbč š Bohem Mrtwila též swé 1člo,
gakkoli slabaučkě rošličným zpusobem žadagjc
tak Spasiteli fwému klerx?žUesmjrně mnoho pro
člowččenstwo bhl trpěl, aspoň pončkUd podobnau
fe siciti.

Swatú Briǧitta bhla by welmi rcida sebe
i swé pannensiwj choti fwšmU, KristU Ježjssl,
zaswětila, a wssak poslussna rožkažUotcowa, pro:
wdala fe aš 16 let stará ža ofmnčlctiletého kUje
žete Nericfkého, Ulfa GUdmarsona, genž aUdem
šcmské rady byl. Briǧitta mčla fek UěmU welmi
laskawč a swým chowanjm k tomu ho pťiwedla,
že sc odťekl Uegen karbaUU, Uadherněho ssatstwa
a giných Uedokonalosij, Uýbrž i wssj pjlj zdokox
naliti sebc hledčl a proto častčgčkžprčlwč Božj
chodil a modlenj fc oddal. J ďyli mladj tito
manželé w Usiawičně fwornosti a lasce žiwi ge:
ch dr::hčho k do rš:.U pwšbnšl:gjcc a w ba:
Zni Božj Utwršllgjce. chiný cjl, kU kterěmU
gegich myssienj a gednanj sc Uesio, byl Bůh;
kBohU též wssech slUžchsků a čeledeU i wssech
poddaných swých frdce i myfli oďraceli, siowy
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i siUtky gim pťjklad Ueyčistssj lasky a bašnč Božj
dawagjcc .sk Ucwršenj febc w kťeskaslsiých ctnou
stech a k docjlenj wyšssj dokanlosti dali se Ua::
božnj manželé tito do tťetjbo radU fwatého

Framisska žapfati, a pťjfUě fe kalicelnm žřwotem
fwým, dokangjcc prade slow WúUě ťkachho:
Gho sladké gest a bťjmč mé lehké

Ban Bůh požthal těmto Uabožným maU:
želUm a dal gim čtyry fyUyačtyry dcero Dwa
synowč Umťeli wc wěkU gesscě aUtličkěm a dwa
Ua wýprawě do swaté žemš; ž dcer byly dwč
žiwy Ulldwora prowdané, ža přjklad wssech ctUostj
wsscm slaUžjce, tťetj wstaUpila do klússtera a
črwrtčx Ueymladssj žrtich, Kateťina, wynikasa do:t
konalostj tak welice, že ža fwataU wyhlú:
ssena bylaxe). Z může fe o r.jrkčcch těchro
řjei, že gtž š mlěťem mateťskúm búščň Božj
w febe šfčlly; matka byla gčm prwnj UčitelkaU
wc fwatěm Uúboženstwj, Učjc gc ďedliwě žlé Učl::
rUžiwoski pťemčlhatč, wady a chpby wykoťeňowati,
ctUosii w dUssi rožfjwati, molitbami kBohU mysl
powžnússeti, skUtky lUilosrdné wykoltúwati a t. d.
WyUčowčmj gegj wnikala w útlčx frdce djtek tjm

. hlaněgi, gessto widčly, že lnatka čemU Učj, fama
koUčl, že skUtth slowa pčǧedchňžely, ge prowčlzely
igich Uúsiedowaly. uuu O by wssecky matky přjx,e
kladem swaté Briǧitty se řjdilp, zagisté bh pťe:
staly w brzce žaloby, BohUžel fprawedliwé, Ua

e) Gegj swátel padú Ua den 22. břešUa, wtz l. djl Žiw. sw.
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spUstlau mleidež, a twúť fwěta bh fe tčž w bržce
takmčť obnowila.

Kterako se tito šbožUj rodičowč o kreskanské
wpchowáUj swých dčtj starali, taktéž leželo gim
blaho chUoýcha chorých na frdci J wystawčli
a žaložili sspitčll, a w sspitúle tomto whkonawala
swata Briǧitta každochUě chUdým a chorým ty
nehsprostěgssj slUžby gako kterakoli děwečka Myla
a ljbala gim častokrňte Uohy, ctjc w nichu osobU
Kriskowl:, Udčlowala potťebnúm sstědrě almUžUy
a bhla aUtočisstč wssem opUssrěUýma zarmaU:
ceným; slowembyla UcUanena když se gednalo
o siúwU Božj a o blaho bližnjho, a plameUUá
laska qeqj k BohU a k lidem rošebrawala též
oheň milosti w dUssi manželowě, tak že také
i oU fwět a slawU geho si žUechUtiw, důstogen,
stwj a aUřadU fwých se wždal a w tiché faUé
kromUosti i š manželkaU fwaU žiwota bobaboge
nčho pilen byl. GedeUkrčue pUtowalajBriǧitta
š bohabogným manželem fwtšm i še Pssemi
djtkami do SaU Jaǧo de Kompostclla w Spaň:
helskU, aby si Ua hrobě fwalého Jakuba aposstola
tU milost wyprosili, by Uapotom bež poskerh
žiwot wedli. NU se wraceli, rožnemohl fe manžel
w Nrran tak nebešpečnč. že fe od bisiUpa tčhož
města zaopatťiti dal. Briǧitta ossetťowala chotč
fwého š neUancUaU bcdliwostj, témčř bez Ustanj
se modljc aby ho Hospodin Uždrawiti ráčil J
žgewil se gj fwatý Dčonyš a šwčstowal mimo
giné tež, že chok gegj fe Uždrawj; což fe i takč
stalo. Radosk gegj dowrsslla fe, kdhž gj manžel
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zwčsiowal, že swčta fe úplUě odťjci a do klú:
sstcra k cisierciakům dáti fc mjnj; nebok tak nae
dčge gj žkwjtala, že i an swčta se wždáliti a
BohU pak gediné š tčlem i dUssj slaUžiti moci
bUde Nawratiw se ž Uabožnc anti, wsiaUpil
skUtcčUěUlpho do klasstera lewasierU a wssak
w kratkém čafe taln žiwot fwůg swatč dokonal

Briǧitta byla po fmrti chotč fwého gcsstě
skoro tridceti let žiwa GfaUc nynj mnohUch
siarostj a mnohúch pťekažek žbawena oddala se
š Uehwčtssj horliwostj žiwotU kagicUěmU Ney:
prw roždala ňatky fwé dčtem fwým, pak se odčla
w raUcho brubé a neUstale fe cwičila wc skxxtcjch

nxilosrdných a kagjcných Nostjwala se čryřikrate
ža týden wdatek mtmo wodUachlcb UičchožUe
požjwagjc NchwčtssjčaftUocittaijala Ua mo:
dlitbúch; pťed obražem Ukťižowaného Spasitcle
aneb pťed neyswětčgssj Swútoskj oltciťUj prokle:
čcla wždh mnoho hodiU; kolena gegj byla od
mnoheho klečch ǧako koraU potažcna Na pa:
matkU pťehořkcho Umučenj Banč anssrjwala U
každeho patkU Ua tělo Učkolik kapek tekUtého
wosiu Nafycowala též gako ža žiwobytj swého
manžela delmč dwanact chUdých a pťř stole gim
poslUhowala; we sspitale chorým UegeU nohh,
Uúbrž i giné rany gim čistjwala a šawašowola
a wssclis;ak dobťc ge obslubowala Za žiwobhtj
fweho chotč chodjwala každčho patkU k žprawě
Božj, po geho úmrlj žpowjdawala fe každodermě
š Ueywětssj skraxxssenostj i ž neymeUssjch po:
klěsiů; žadna mhfslénka žadně slowo a žadný
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skUtck UeUssel pťstého faUdU gegjho , každaU Ueu
děliaakaždý sweitek chodila kU stolU Waně,
powždh těž býwala pťjtomUa při kažanj. u
Toto obcowčilxj bUdaU lide swětačtj owssem diwnč
posUžowati a pťi Ueymeňssjm ža přcpiatost aneb
ža prjlissnaU aUžkostliwost whdawati, Ucmagjce
owssem o fwatosti Boba Ueyčistssjho, š Ujmž se
spogiti máme, a o dokonalosti, k Ujž od Spasie:
tele powoláUi gfme, žádnčho šočmj. Gank ale
fmýsslegj fwatj; oscheni gsaUce swětlem š hUry
požorUgj qesstě tam wady, kde oko swčtske giž
ctnosti wtdčti fe domýsslj, a protož se wynafna:
žUgj aUžkostnč i te UeymeUssj chybičky se zbawiri

Bůh Udělil kaǧjcj a wraucně mčlUgjcjBri:
ǧittě pťemUohých miloňj, gmenowitč mnoha žge:
wenj gi Učinil aUčastUU, ktcražto šgewenj gafožto
kUabožUemU čtenj se hodjcj a dussik Bobu
powžbUšUgjcj se chwalj N wssak co by byla
profpěla fwětici teto šqewenj Božj, kdpby nebyla
horach laska k Ueywyšssjmxx BohU w dUssi gegj
harala? „Bych gažyky lidskými mlUwil ř aUgelx
skými, a lasky koybych Uemšl, UčiUčn gsem gako
měď žwUčjcj aUeb žwonec žnťgjcj. N bychk mčl
proroctwj a šUal wssecka tagemstwj a wsselikčho
Umčnj dosscl, a kdybhch měl wsseckU wjru, tak
šebych hory pťeUčlssel, lčlsky pak kdybych nemčl,
Uic ncgfem“ (l. Kor. 13, 1. 2.).

Swatú Briǧitta žaložila též kleisster wc
Waňeině pro 60 geptissek a pťedepfala gim
šwlčlsstnj pmwidla. Geptisskh tyto mčlh si obo
žw!eissmč rošgjmati Utrper Bčmč a rodičky
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geho Brawidla tato pťigali napotom také množt
mnifsi a tak powstal žakon čili rad Briǧittiň,
kterýž r 1370 papež Urban 7 pode gménem
žakon Spasitele (Bčrlxačrtčdriš)potwrdil. gSwatú
Brigitta dala se sama w řeholi tUto a byla po
dwč lěta geptisskám neywelebněqssjm pťjkladem
wesskerých ctnostj. Bo dwaU létech wydala fe
z wUUantj Božjho š dwčma fynh , Karlem
a Birgem a š dceraU Kateťinal: a žpowěde
njkem fwým do Řjma SwaU nabožnosk ko:
nala také šde š Uehwčtssj horliwostj; Uedbagjc
na to, gaká powuětrnosk byla, každodenuč nčkolik
koskelů a sspitúlů a to pčfskyansstjwila. Gegj
lňska, gegj pokora a qegj trpěliwosk, kohž choré
obsllchowalašani popsati se nedú. be antnjci
sswědsstjw ijč pťjbytek a ossetťenj Ualezli, ža:
ložila tU také žwlasstnj hospic to gest dUm,
w kterém pťjchozj ždarma pťigati a wyžiwcni
býwagj

Laska fwaté wdowy k UkťižowaněmUSpasie
teli rostla a zmabala sc den ke dni, až koUečnč
Uzawrela, že popUtUge do šasijbene žemě aby
tam fe modlila a plakala, kdežWkapitel naš
chodil, Učil a trpčl J whdala sei hnedš dwč::
ma fyny a š dceraU do Neapole. Když do Nea:
pole přissli, Umťel fyn Karel; Briǧčtta nesia
smrk synowU š Uehwčtssj tichostj, wůle gegj splý:
wala š wUlj Božj W Neapoli wstaUpiwsscna
loď, plaUli kU žcmi taUh a žadosij swých Co
aUtlocita dUsse Briǧittixla w JerUsalelnč a na
tčch mjsiech cjtila, koež se wykaUpent Uasse UskU:



Sw. Briǧitta, wdowa. 89

tečnilo, kdož B to, aby to wypsal? Když fc do
Řjma byly sskastnčnawratili, Upadla fwatú Briu
gitta w horečkU, kU kteréž fc ihUcd giUé Uemoci
boleskné pťidalh. Celý rok trnxal trapUý tento
staw, a wssak Briǧitta Uesla wsse š Ueywčrfsi
trpěliwoůj, wžpomemltj na Utrper Wčmě čiUilo
gj každaU bolrst sUesireanU, ale i milaU az
lásky kU KrisiU BČUU žčldala si chc gesstě trpěti.
KoUečUč se bljžčla hodiUka gegj. Bět dnj pťed
fmrtj šgcwil gj Bůh deU gegjho aUmrtj, i Ubez:
pečil gi blahoslawenstwjm. NcwýmlUwUá byla
gegj radosk Uad žgewenjm tjmto Gegj dUsse
naplUila fe newýsloanU útčchaU. Na hodinU
tU pťiptawowala fe co Uchbedliwěgi, a powo:
lawssl fwogátka požehnala gc, a napomjnala,
abh fe Wčma Boha bali bližnjho milowali a

wdobrém fctrwali Wo těch složila zpowěďžcee
lého žiwobhtj sroěho a pťigala rěloBanč i fwa.
tosk posiedeho pomažanj Na lo si dala we
swčm pokogi mfsi swataU slaUžiti a gsanc sobč
úplně wědolna, whpUstila dstsi swataU, ťkaUc:
upW rUce twě, š Bane, porančjm desi fwaU!e
dne 23. čerweUce l. 1373 magjc let 71.

Náwal lidj ke klassrerU U fwatého WawřiUx
cc kdež fwata Briǧitta prozatjm pochowaUa byla,
byl Uúranmý a nmozj zúžrakowé fe tam Udúlč
Takk p dotekla se gista žena magjcj krk weimi
ohhzdný, pafem fwým rnkh šwěčnčlé a když geg
na krk pťřložila, žmi;ela i wssccka žporwoťenosk.

Gan žena porodiwssl mrtwé djtč, prosila we
fwěm newýmlančm žarmUrkUBana Boha, abh
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gegj djtě pro šasluhh swé slUžebnice Briǧitty
ožiwiti račil žasljbiwssi se, že i š djtětem hrob
gegj ansstjwj; a hle djtě počalo se rožebťjwati
a obžiwlo NásledUgjcjho rokU preneslli mrtwol
do klasslera Wasteinstého we ŠwedsiU, kdež také
Hospodin mnoho zazraků UčiUiti račil Wapež
Bonifac lx. prohlásil gi dne 7. ťigna r. 1391.
ža fwataU, kteréžto prohlússenjna sUčmUKostnico
kém r 1415 gesstě slawněgi Učinčno bhlo Ze
fpisu swaté Brigčtth tak Uažwarxé,dewenj (ťioa
mjmionoš) gan swčtožnaxnč Gak oschena
a Ua cesič dokonalosti žbčhla to panj bpla, Uei:
sledUgjcj průpowěditU ža důkaž stůgtež: „Nemjti
žádného pokussenj a strastj, gesi žlú wěc; Uebol
.skristUš ťekl: „Kdož neběťe kťjže swého, Uenjk
mne hoden.“ NokUssenj gfaU Uehprofpčssnčgssj
prostťedkowé k zkaUssenj, k očtskowanj ak ždoko:
Ualowanj člowěka Kterjžžpoč:itkU fwcho obra:
cenj pokaUsseUi býwagj, dochašjwagj kU konci
UplUě pewnosti Kteťj Uprostťed aneb kU konci
fwčho žiwota welkých pokUsscnj žakaUssegj, ne,
magj se Ua pofawadnj cUosk fwaU pťjliš fpolě:ox
hati, ale š radosij těžssjm gessrč pracjm podro::
bowati fe magj. Nikde Uúm nechUtnci siadkosk
ctnosti a nebeš tak welice, ǧako w očiskUgjcjm

ohni fwjžlů deočjwati w rUkaU Baně Uenj
wškoš tělesna Uýbrž weselj a blaženosk dUcha“
uou Q modlitbč pak nasledowUč pjsse: „Norpťcšstedf
weh modliti se, když dUch plU fUchoparU gest;
mlčenj twé stane se wýmlUwUýma twa mhsl Utč:
sseUa pregde w modlith bohUmilau, odúš:li fe
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při tom wůli Božj.“ u „Nčkoli sečlowčk,“ djssc
Ua giUěm mjstč, „z křehkosti časiěgi drohťessUgc,
proto pťedc mysl žtráceti nemá, nýbrťe fe mci
často BohU pokoťowati. Bokora dodúwčl srdcc
a Uchsk,Utarně důwěťowúnj w febe čin člowěka
málomyslnúsn.“

Rožgjmánj.

.Kristuš šqewiw se swatě Briǧittč Oo celěm
tčle šrančný, ťekl, že si tak žrúnilt geg, kteťjž gjm
pohrdagj a k miloski geho šatwrželj gsaU. Ne:
gsi:li pak takě ty gedeU ž tčch, co Krčstem Bá:
lšem pohrdagj a k geho mčlosti zatwrželj gsaU?
Ci gsi fnad do konce geden žtěch, o Uichžswatý
Bawel dj, že žnowa Krista kťižUgj? ,KťižUgeš
pak žnowa Krista Ježisse,e dj kardinál Hušo,
,kdykoli hťessjš.“ Ach Bože, kolikrčxteUkťižowal
gsi giž Spasitele fwěho? Kdyby KristUš Bčm
k tobč promlUwil, gakž fwatý Bernard mlij.
cjho geg Uwádj, co byš aš odpowčdčl? „Nebhl:
li gsem pro tebe dost žrančU? Netrdčl:li gsem
dost pro Ueprawosti twě? Broč pťidáwáš nowých
ran ku starým? Hťjchowě twogi gfaU mi bolest5
Učgssj, Uež rčmy, kterěž Ua ťčle UesU.“ Gčl ťkU,
co byš odpowjdal, kdyby KrisiUš Pein k tobč
mlUwil? Nch Uwrhni fe knohaUm Ukťižowanébo
Krista, a proš ho co UeyskraUsseněgi, aby ti hřjš
chh twé odesiil, a siib mU, že bUdaUcUě wdčč:
Učgi k Uěnm sc mjti, aniž geg wlce Urcižeti bUdeš.
N kdybyš Učkdy k hťjchu byl ponaUkán, ponmi



92 Žťčjgešnu

gcn Ua Ukťižowaného Spasitele a takto k sobč
mluw: ,Bůh můg wifj na dřewě kťjži: a ga
bhch se chlipnosti mčl oddati? Ga bych měl
hťcfsiti? Ga bhch měl pro mržťý žisk, pro okaenf
mžitau rozkoš Boha fwého Urážeti?e ndTak mlUw
fam k sobě kdykoli ďabel, aneb fwět, aneb twa
wlastnj žadost k hťjchU tě laka. Gak mohU Ueye
laskawčgsslho Bohaswého, gak Ucydobrotiwěgssjho

thUpitele Uraželi, gak mohU oonwowati rány
gcho akstarým ranam Uowé pťidawati? Awssak
š takowaU rečj muscgj se též skutkowétwogi šhodo:p
wati; co gsi mlUwil, to též skUtkcm dokaž, radčgi
podstUp wssccko žlé Ua swětě, geU Uehťeš, raděgi
wol smrť než hťjch Tak čině bUde UmUčer
BaUě tobě pťjčUaU oslawer Kristowa smrt bUde
UmUčch WaUč tobě pťjčanU oslawenj, .skristowa
fmrť bUde ti wžkťjssenjm a žřwotrm wččným

W prawdě UedUhp nasse on Uesl bolesii
Uasse on snassel: a my počtligsme ho gako ma:
lomocUého, a Ubitého od Boha a fnjženého QU
pak raněn gcst pro neprawosti Uassc, potťjn gesk
pro hťjchy Uasse, ťúzeň pokoge nasseho na něm
lcžj a z sinalostj gcho Uzdraweni gsmeckl (J
53, 4 5..)

Nchťessme chc žnowU kťižUgjccfoběShna
Božjho a w posmčchwhdawagjce“ (Zid 6, 6..)

,ije, že starý člowěk naš Ukťižowcingest,
abh bylo zkažcno tčlo hťjcha, a abychom che
nesiaUžilč hřjchU, Uebol kdož Umťel osprawedlUčU
gest od hťlchue (Řňm 6 5)
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,To ciňe na fobč, což i w KristU Ježjssi e
(Filip. 2, 5.).

MWodlitba.

B .Kriste Bane, ty žtcadlo sptawedonsti,
ponmi pťemnožstwj tan, gimiž gsi oo hlawy až do
paty pro hťjchy nasse pokryt bdl. Q račiž pťe.
dobrotiwý Ježjsst, račiž wssecky tčmy fwé napsati
w ftdce mé pťedrahaU krwj swaU, al w nich
čtU bolesk i fmtt twaU, giž gsi pto nmc podn
siaUpil a ak w d1kUčinčnj Ustawičně až do smrti
fetrwcim. Nmene u (Z modlitby swaté Brišitty.)

Na dnessnl den padá též swáteť: swatkho Simeona, starce,
kterýš Krista Pána Ua swé lokty w chrúmk Uřt očistowňnj Marte
Panno pťigal; w Caesarei Palestinské swaté Nrparatp, pamw a
mUťed.; w Theďsalontcc swatébo Brmetria mučednska; léš taw:
swalého Nrstora, muťednska; w Hisspali swatéhr Petra rmščednska;
w Laodčcet swatého Arteman knťze, mUťed.; w lragi čugdmlském
swaté BeUedifto. anno a mUč„: w Rotomaňu swatého Emodiae

?iskltlpš; w JerUsalrmť swaté Pelaǧie. Uřjmjm hřjssntce, a ma g.way .

9.

Ziwot blahosiaweného Bšintýře.p

Blahoslawený Gúntber, aneb gak mi Čea
chowč geg nazýwúme, blahosiawený Wintýť poe
chúžel prý z rodU knjžat Hašsenských a bhl, gakž
fe pjsse, ďpťjšnčn š cjfaťcm Německým fwartým
Gindťichem a 8 králem Uherským fwatým Stču
púnem, a gak sc podobú i B ZUttaU, chotj wér
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wody česlébo Bťetisiawa. Wintýť byl pozcmským
zbožjm bohatě nadán a mimo to pro Udatnosk
awogcnskaU skatečnost powěskný. Česk!; wéwoda
Qldťich byl mU welmi nakloUčn, tak že hoipo:
žúdal, aby nowčžroženému shUUBťetislawowina
kťtU fwalém kmotrem bhs. Bohatstwj a dhch
zalocdly Wintýřc na bežccstj, a geho žiwobhtj
bdlo rožkossné a prostopčlssné, a nebhlo radosti,
gjž by si bhl odepťel. Qn šagisté žapomnčl, žc,
kteťjž gsaU Kristowi, křižugj tčlo swé š hřjchh
ašžúdosimi, (frow. Gaslat. 5, 24.), a že žčldosk
búti mčt poo Uúlni, a mh že panowatt múmeltad
nj (srow. l. Moj. 4, 7.). Konečnč nasytil se
iWintúř rožkossj smhslných, fwčt i še wssjm, což
wábnébo do febc mú, žosskliwil sc qemu, a on
pošan, že marnosť gcst a hťjch, slaUžiti tčlU
a činiti žčldoskigeho, počal taUžiti po ztraceném
ragt dUsse swě, totiž po pokogt Uchsli a frdce.
„Bo žčldostech swých nechoď, a od wůle fwč odu
wracUg se. Whplnjš:li dUssi swé žčldosti gegj,
Učinj tč lo radost nepťúlelům twýmz (pjssc maUdrú
Sirach 18, 30. 31.). Takowými mhsslénkami
mage dUssl Uaplnčml possel Wintýťk opatU Hirš::
feldskěmU,kUfwatémUGortharoowi, napotomnij
biskUpU Hildešbeimskémll, otewťel mU žkraUssenaU
špowčdj rčmy dUsse swé, a fdčlil, že chce na wždy
opUskit swět a rožkosse geho, a že BohU gcdiné
fe žaswčtj. Swatý opat žaradowal se nad lnjrud
že opět gedna žblaUdilei owčička w owčinec Bánč
wchcizj, a Utwrdiw kagjcjho mladjka w pťedsewžetj
gcho, ponaUčilho, co bh činitiagak bh fe na drúze
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kagjcnostiapokúnj chowati mčl u „MUž bežbožný
ncsthdatč žatwržUge twař fwaU, ale kdož Upťjmý
gest, Uaprange cesiU swaUe (Wťjsl 21, 29..)

Wirltýťi bylo naprawcnj žiwota wěcj wele:
důležitau a oprawdiwau, a protož Ueprodlěwage
odloďil žbraň fwan swětskaU, a šwlékl staw ry:
tjťsky a pťiodiw se raUchem kagjcnij prčal bog
bogowati weleslawUý, boq totiž še sebaU a š pťe
wracenými žadostmi swými Dobťe wčda, že
zakony žachowagj geg, bude:li ge chtjt zachowá:
wati, nebot „pťed člowěkemgest žiwoti smrt, dobré
i žlě, co se xUU bUde ljbiti, dčmo bUde gemUe
(Sčr 15 16 18..)

Co Wimýť žle anyklosti a pťewráceUé Uú
klonUostipťemahal, odessel swatý Ǧotthard do kla:

sstera Nltaichskcho, gehož žprawa též mu pťinale:
žela WiUt:Žřprowúdčl geg, aby žúst gcho takměť
dneminocj bažni Božj se Učil a pťjkladem gebo

fe wždělawal a Ua cestě spasenj se Utwržowal
J rožložil se mjr swatý w srdci geho, a bažeň
Božj UaplUila ho rožkossj, před tjm UecjtčUaU;
a to wsse tak pťisslo mU wděk, že Uzawřel w žú:
koU oth BeUediktiUUw fe dati, a čaš žiwota
ostatnj BohU fwémU žaswčtiti. u „QkUsieawižte
gak libý gest Hofpodilr (Žalm 33 9) SaUžer
a aUzkost přigde Ua každaU dUssl člowěka, činj
cjbo žlé ale slawa a čeft a pokog bUde každe,
mU, kdož čin doloreckj(Řjm 2 9 101. Než
wssak WiUtýr krok ten whodný Učinil wydal se
prwé na ank do Řjma, gednak abh poklesků
mladosti swé opykal a gcdnak abp si pro bUdaUcž
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staw swůg pomoc fwatých aposstolň Wetra a
Bawla wyprosil. Když se byl z pauti nawrcitil,
roždal fwé požemské zbožj, složil pťed oltáťem
Uehblahoslaweněgssj Rodičky Božj a fw. MaUrcia
w ťlússteře Nltaichskěm páš swůg a pautnickú
oděw, a wežma řjžU otců BenedikliUůw na fe,
nastaUpil fwůg dwaUletý nowiciat l. 1008. Wo
čaš ten chowal se tak dokonale, žc mladj, stařj
geho pokoťe sc diwřli, a Ua geho horliwosti,
kterauž se w prúce č Ucyomrželegssj Uwažowal,
i oheň swé horliwosti rožplameňowali. ,.skdo
grst fdrawcdliwú, osprawedlniž se gesstě, a swatú
pofwětiž se šesstěes(dew. J. 22, 11.).

Nle ncnj wjtěžstwj bez bogc, i Wintýť mU:
sil tichý bog š Uepťjtelem dUssj, kterúž nikoho,
kdož cestu fpasenj nasiaUpil, bež pokusser Ueneur
cháwá, podniknauti. Wintýť počal skoro fwého
šťedsewžetj pykat, a protož žádal od fwatého
Gottbarda, abh ho žprúwecm a pťedstaweným
klásstera Ǧelinǧskébo wDUrinkách, kterémuž wčtsij
čási swého požemského žbožj byl odkázal, UčiUil.
Swatú tento nmž, a na cestčxchfpasenj wýborUč
žbčhlú powolil profbám Wintýťowým, pewnč sc
důwčťe, žc se on buďto sám kprwněgssjmu lepssje:
mU nábledu anrátj, ancb že fe koncčnč něgaká
pťjležitost Udú, pťi ktcréž bh dUcha sslechctného,
mladjka rcižnčgi na cestU dokanlosii pťiwésti
mohl. Gak byl danal, stalo fe. Wintýř giž
okUsil. gak sladký gcst Hospodln těm, kteťjž hle:
dagj geg, i počal znamenati, že w dUssi gcho
nepokog gakýsi wzniká; nebok gakási mrzmosk
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žaUgala wssecky fmysiy geho; nic ho netčssilo,
ano byl fámš febaU nespokogen. Jnemoha délc
staw tak sirastiplný sněsti, naléhal Ustawičnými
žalobami na swatého Ǧottbarda, kterúž wida přj:
hodnaU dobU, rážně mladij wrtkawénm domlu:
wil, řka: že mU gest bUď ochotněř dosiaUchati,
aneb U wjr swčta se nawráciti. Gotchardowa
ťcč pohmxla dUssj Wintýťowmx i w ne!,dhlnbssj
blance, i počal wrtkawosii swé pr,xkatř, prosil
ša odpllsstčnj, a wyžpowjdaw fe, obnowil š Uo:
waU horliwoskj wssecka fwá dobrčx pře:dfewžetj a

spasitelně úsžtysly a giž nic neodxnlanwage dal
se swatémU Gotthardowi wěsti a zdrawowati.

Skoro dwč léta stráwčl fwxat!šthtýť w
tUhé kúžni klássternj, an milosixj Božj hUUt, žú:
dosk w sobč wžntkati cjtil, abp opUstil swčt a
towaryšstwo lidskě a aby gako drnhdy swatý
Bencdikt Uěkde o famotč na anssti žiwot fwúg
gcdiné BohU žaswětě w neytužssj kč:žni doko:
nal. J neodklčxdage tahxx milosti Božj Uposlech:
naUti, odessel na wrch, RaUcinǧ ťečený, aš dwč
hodiny ccsth od Nltaichu, a tam Unžnč žiwot
trčxwě, Ustawičnúmi modlitbmni, fwat:šm rožgj::
mčmjnt a tUchými posty núklonnosti fwé pťemčl:
hage, dUssi i 7mysl k BohU powžlřússel a gemU
žaswčcowal. Ze ale powčsk o bohomyslUém ob:
cowňUj geho se rožnesla, a množj lidé, š bljžka
i že wždč:lj fem knčmU dochčxzeli, zneljbil se
mU nyUčgssj pťjbytek; i opUstiw wrch Rancinš,
žabral se hlan do lesa, gemUž Nortwald děli,
mage w úmyslU, tam se očjm wsseho lidu krýti

Žiwotp Swal!šch 7 5
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a gcdině pťed twúťj Božj obcowati. Nčkteřjx
ž bratťj Wtaichských, stcgného š Ujm gfaUce smý:
ssler, prowáželi geg. JUsadili se okolo r.1012.
Ua potokU, Rinchna ťečeném, w krašině Uikoli
pťjgemnč. Zde lňmali skúly, porňželi stromy, a
nettwalo dlaUho stcilo žde několik chyžek, bratťjm
ža pťjbpteť siaUžjcjch,a kosieljk, grgž r.1019. kU
cti fwatěho Jana kťtitcle Berenǧar, biskUp Waš:
sowský, PČUU BohU poswčtil. ijať Gjndťich 1j.
měl Ua této stawbč tak welké zaljbenj, že Wiws
týři a bratřjm cclaU tU kraginU tťt mjle w déli
a dwč mjle w ssjťi dro Boha a pro fwé fpa:
erj darcm občtowal.

Wtomto klcissleťe, Uebok tak múžeme wssjm
prčlwem stawenj takto powstalčl nažýwati, trčx:
wil Wintýť š spolUbratťjmi tak tUhý a pťjkrý
žiwot, že si ani wodh do fhtosti Uepťčlli. Qb:
zwlňsstč wynikal Wintýť tUhaU kčlšUj nad ostatnj
ansteijky, an wj se, žc gedeltkrútecelýchpčt
dnja žčxdného pokrmU Uepřčgal, a ch waťenýlni
koťjnkh a lisijm dosti skrowně hlad swůg za:
hčmčl. Tak fc pro Boba a pro swé fpasenj
moťe a kage, dočekalse posléž té radosti, že swatú
mjr celaU dUssi geho opanowal, a že tčlesnofk
swaU tak Umrlwil, žc dUcha wždy a we wsscch
strčmkách posiUssUa byla.

Ncobyčegnčl žmčUa, kterňž se š antýťem,
drUhdy žhýralúm pcinem stala, Uemohla se ta:
giti; zwčsk o fwatéxU obcowánj geho hláfala se
daleko ssiro(o po wssech kragjch awlastech. Když
1čž swatý Ssčpún, král Uherskrš, Uslhssel, co se
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o clnostrch Wintýťr, pťijžnébo gcho woprawoe
walo, šahočel žčldostjgegUwiděti. Jposlal dwa:
krčlte k němU posih, wyzýwage swatěho anstew:
Ujka ke dworU Uberskénm. Ale Wintýť, gemuž
se fwět šUechUtil oslyssel pokaždé prosicjch; koUečUč
ale Uemoha Ustawičnhm žadostem délc odolati,
wydal se do Uber. Hospodin požehnal eestč těto;
wesskeťj dworanné wždělali se obcowúnjm a ťeču
mi fwatrbo mUže, a negeden ž Uich wegda do
sebe starě ceňy swé opUstil a žiwot Uaprawil
žwlasstč alc kral tolika bohalibýnli rečmi pťjbužr
nébo swěho pohUUta se cjtil, že k geho prjmlU:
wam několik klússterů, ťostelUabiskl:pstwj žaložil

Než žiwor dworsiú žnechutil fe bržy swaté:
mU mUži; dočesinosii, gež se mU děly, žprotiwily
fe xnU, w gebo dUssl wšnikla welikčl taUha po ža:
šamilowaué samotč, a žagisié UegchaU si pťipomnčl,
lpida praUdčnj a wjřenj žiwota U dwora, slowa
Zalmisth, pěgjcjho: Gak milj gsaUsianowé twogt
Hofpodinc mocl osti: lepssjqest den wsjnjch twnch
Uad lisice jdnů gindejel (Žalm 83. 2, 11) J
rožlaUěiw se a to na wždp, š králem Štčpanem
aše dworem geho wracel fe š myskj taUžebUaU
w klásiter swůg a wssade, kamž koli cestaU při:
ssel, wszšowal slowp i pťškladem lid k pokúnj
a k bašUi Božj DUsse geho nenaležla dťlwe

plněho pokoge, až když fe žafe na pchsstiwkmur
hU swých bratřj, gimž Tammo, RemigiUš a Rešzo
rjkali, octl a žafe Bohn swčmU dUchem fwěta
neowanm, sianžiti mohl. W těch dobúch inkl
blahoslawený Wintýť, mage k tomU od pťedstaZt
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wených dowolenj, š nčkterými z bratťj hlančgi
we hwožd Nortwalský, a tce w kraginy Ua půdč
českéležjcj Zpňfob gebo tU obcowanj ďyl nad
mjm tUhý a pťjkrý. Léhal tU gen na holé žemi,
negjdal než gen koťjnky a bylinky, a nepil nic
ncž wodu, a to gako prwé, w gifté gcn mjťr.
Qchočenú laňka dáwala lUU co pochamfll mléko.
Modlitba a rozgjmánj swatci bhla mU Usiawičn
núm wyraženjm. N wssak fe tU žanássel i pracj
rUčUj, a pťičiněnjm gcho a pťičinčnjm ostatnjch
bratťj brala požnenčchla celúkragan ginan twčlť:
Uosi na febe, a kdež prwé holčx šansia byla,
tam se lcsy wymútily, a aUrodmi rolc powstei:
wala; a kdež drUhdy noha lidskú kráčett ne:
mohla, tam Udělala přičinliwost pracowitršchan:
stcwnjťů pťeš hory a doly cestU šchůdnaU, Ua
kteréž fe wcdl obchod; an alc Uic tak dobré nenj,
by se nemohlo žle Užjwati: stalo sc, žck po této.
cestě nepťjtcl sUadnč do zemč wtrhl.

Gak dlaUho blahoslawený Wintúť w tčchto
kraginčlch žiw byl, Uedá sc š gistolaU Určiti;
tolik wssak gisto, že po něktcrém čafe opětobydlj
změniti nUcena fc widčl. Stalo se to, gakž Uúe
sledUge: Wowěst o bobUmilěm obcowěmj blaho:
slaweného Wintýčc žačala fe též po wlastech če:
ských rožnčxsseti, a pťedc wssjm klassterowé žakona
Bcnediktinského kU ktcrémUž, gakž žnano WiUtUť
také núležcl, gmenowitč Bťewňowský a Braumow:
siý Uaňa na geho obcowčmj pozorni Učiněnibyli.
Co o mUži tomto byli slysseli, naplnilo gichtak han
bokan k němn UctaU, že gcg po smrti opatčr
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swčho Arfenia gedUomyslUč Ua geho mjsio dosa:
diti chtěli, a protož i posly poslawssc, co Ueysnažzr
Uěgi žčxdaji, aby šprcin klcissterů tčchto Ua fcbe
wžal„ slibllgjcc pťi tom, že ochotnč radaU a přj:
kladcm gcho žprawowati se bUdaU. Nlc skromu
UšmU, pokorněmU Wimýťi ncbylo Uic protiwnčg:
ssjdo než žprmoowati gině, qessto šwlasinj žkUssex
Uosti wčděl, gak tčžko sčlm fcbe člowěk žprange.
J UfiaUpil, abh dolěháUj gcgich Ussel, hlallběqi
we hwožd, a Ua wrchn ǧistém bljž Bťeznice, ǧč:
mUž Ua to wrch swalého Wintýťc dčli, sc Usadil.
ch bwla napotom též kaple wostawělm, giž re
1753. Bencdikr M. ža farUj kostel Ustanwilše).

Meži tjm dofsli dUi bohabogného panskew:l
Ujka kU konct. Wěkem a tUbaU kčxžUj srsslý, cj.r
Ul, žc sč doba poslednj bljžj. J dťiprawčl fe
na wěčUaU bUdaUcUosi wssj silaU. Než ho alc
Hospodin powolal, stalo sc, že knjžc český Bťe:
tisiaw w kragiUeich, kdež Wintýť bydlel, mysliu
wosij sč bawil. J žena sc gedUaU ža lanj, ge:j
gjž mlěkem se sluýa Božj žiwil, přissel až kblau
boslaweUémU Wintúťowi. Shledánj mUžů těchto
bylo pťekwapllgjcj. Wintýť oschen š hůry, pťed:
Oowjdal knjžctt některé bUdach osUdh, ale i těž
Udal, že šegtřegssjrho dne oU (Winrýť) še swčtcm
se rožlaUčj, a w klússreťc Bťewňowském pochou

e) W témž okolj bllj Hartmanic Ualéxú sé ať po dUeš osada
blahosl. Wintýře, téš „do bra w od ae Ua;ýwanú. spolu
š mlstem „p a Uss tee řečenhm. coš qcst patrná památka po
swatéw panstcwnjlu.
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wčln bUde, pči tom prose, aby knjžc ťečeUémU
klússterU pťjzně fwč erdnjmal. Swaté obcoe
wčmt bohabognčho staťečka nu byltč tenkrúte
žagisté pťeš dewadefát let ňúr ou dogalo Bťe:
tislawa tak hlUboce, že U wčlikčm pohnmj ode:
ssel, ale giž druhěho dUe š biskUpem Wražsiým
Sederem fe opět nawratil Wint:;ť fc modlil
prawě, ale než se den kU koncř Uchýlil, Uebylo

gi,z Wintýťe mezi žiwúmi DUsse geho Ustawčč
Uym kanjm fe očistěmi odebrala fe, gakž byl
pťedpowčděl, na wěčnosk dUe 9. ťjgna r. 10:15.
Mrtwol geho pťewešli do Wrahh a w klússtrťe
Bťcwňowsiénl slawnč Pochowali Z Uctiwostj

kžcanlémU wWaUU žaložil sslcxchetnúknjže Bťe:
tislaw klassser Nayhradský na Morawč, a wessker!š
lid co wčrněbo slllžeijka Božjbo geg i hned
ctjtř počal. Mnozj zážrakowč, kteťjž se Ua hrobč
stali pťimčli opata Břewňowstého Hermalma,
že r.1261 U padeže Ylerandra llj o swato:
rečenj Wintýťe žadal Na šakladč špraw o fwa:
tém obcowánj tehož sthw Božjho a o žažracjch
kteťjž fe Ua geho orodowčmj stali, gakož i že
giž od perjho okamžer fmrti od lidU ctěU a
ďlaboťeěen byl powolil r 1390 padež Bo:
Uifac lx, aby pamatka gebo úmrtj slawně fc
konati smčla, a ti kteťjby w teU čaš kagicnč
hrob gcho nawsstjwili, abh se plnomocm;ch od:
pUstků aučastni siali. We wúlkňch Husitských
pčissel hrob geho k šboťenj; ostatkowě gebo fe
rozmetali, a Uemohli pak che nalešeni búri.
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R ožgjmánj.

Milj čtenáťi! žagisté gsi š Uemalúm podi:
wenjm četl, gak pťjkťe sr kcil šhýr.x.lú prwé Winol
túť ša dťjwněgssj hťjchůplné žinxobhtj, a sUad se
ti též mysslénka Uemchla, ždali Bčch od hťjssrljka
tak tUhého poťčmj žčldá? Slhš tedy: Nrawč po:
kňnj, bež kleréhož člowěk, genž po kťtU fwatěm
tčžce žbťessil, fpasen búti nemůže, nenj ntc giněho
než sirallssené obráceltj se k Boť)U a nadrawenj
žiwota. 8 takowěm pokcinjmlij KriňUš, an
dj: ,NebUdcte:li pokánj činiti, wssicknišahyUete“
(Luť. 13, 3.). Wodobné pokěmj musjšity, o čte:e
náťi! činiti, mUsjš dennč ža hťjss::jka se Užnáwaň,
chně musiš hťjchůswýchželeti, dennč še šlými žá:
dostmřa Uciklonostmi žápasiti, deUUě pokUsserm odul
pjrati; dermč o naprawenjžiwota pracowati. Ten..
to žcipaš a tato prčlce skogjmnoho Uamčchčmja nmo:l
ho úsilj, a nazhwú se prolo pokánj. Opomja
gjš:lt této prúce, UsiUpUgeš:li od toho boge,
žiw:li gsi lhoficgně a wlažnč, Uestarage se, kterak
byš hťjch w fobč wykoťenil, kterak obrazU Boxl
žij stal se podobnčgssjm, Uekageš sc a žádného
dokčmj Uečinjš. Blahosiawený Wintýť ale kúl
se tak, gak se každr; kťeskan, gemUž o spachj dUsse
gde, keitimci; ano aby pobodlllěgi a dokonalegi fc kciti
mohl, dal fe do klňsstcra, až i na paussk odessel.
Tobč, milý kťeskanc, nenj potťebj Ua anssti poxr
kčmj činiti, nýbrž kdekolt chceš, kúti se můžeš,
kcitifc mUsjš, chceš:li spasen býtj. Nwssak Uemni
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žeby pokúnj byla wěc tňk sirassUa, tak pťjkrá
Gsautč owssem mnošj křcsirmé kteťjž Uslysijce
siowo ..pokánj hrozj fe a děsj MUjk žagisté
že pokan w tom hlawně žale;j, abh tUb!Zwedli
žiwot, abd sc bež pťestanj postisi tělo mrskali
každého wyražer sobě odcpjrali, a žiwi bylt
smUtUi a mržUti. N wssak takowě dokňUj ne:
siogj ža Uic, UcUaprawjš:li žiwot. Qbrúcenj fe
tedy a polepssenj a Uaprawellj hťjssněho žiwota,
to gesi počatek prawcho a newybUUtelllčho po:
kan; a to nenj tak hrůžne a děsně; opňk dťi:
Uassj mnoho útěchy a insťUj radosti. Nebok
kolikratkoli febe pťemužcš, kolikratkoli Uad fe:
baU fwjtěšjš kolikratkolt Uěgakenm hťjchU od:
whkneš aUeb ctnosk něgakaU wykanš tolikratc
Uňplnj fe onsse twň pokogrm a radostj wDUchU
swatěm. To pak geň pťjprawau, byš pťigal
swútosk pokúnj, beš ktcrěž by wsselikě giUě kúnj
bylo docela marné

N wssak Uetagjm se, žc gesstč giUé po:
kcin gcst, kterěž ělowčku po fpasenj prahUaUu
cij též newyhlmtelné gcst, cl to žaležj w tom
aby člowěk, nechcexli UpadUaUti w rUce ši:
wčho Boha, každý hřjch fúm Ua sobě n:ext
sial; Uebok Bůh odpňUsstj sice a promiUUge
pro žaslUhy Krista Ježjssc hťjsslljfll siraUsse,
němU wssccky hrjchy, kdyš se skraUsseUě žnich

wyžpowjdal a zbangc ho trestů pckelUýchale
časUých trcňU Uežbangc bo Broto trestawali
swatj každičkú i febe menssj hťjch fami Ua fobč
a Ua tčle swém. an se přjkrěmu a tUhémU po:
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kúnj podrobowali, a proto take odessel blahoslas
wemi Wintýť Ua anssť a tam tUbýmč posty,
UaUanU pracj, mUoh!;mč modlitbami a giUými
skUtťy ša swč hťjchy BobU šadost UčiUiti a ža:
slaužené lreňy časné šbladiti se sUažil. Takow:;ch
tUh:;ch kagicjch skeltků nežčxdčl Bůb Ua člowěkU
hťjss!:ém. tolik sclle owssem žúdá, abyš i ty Uěco
ša odoUssrěUj břžchU dobrého Učinil a Uěco pro:
tiwného snússel. Nspoň byš mčl swč protiwen:
ňwj a swižle, a ta sau.žcnj. gež tebe potkúwagj,
trpěliwě fnčlsseti, a wssecka Utrpcnj. deš Bůh
Ua rebc Uěqakúch šcssle, w dUchU kaqjcnoňi pťi:
gjmati. Ba gsi:li sobě dobťe ťdčejchůfwých swč:
dom,acjtjšéxli,gak welice gsi Boba hťjchh fwúmi
Uražil, bUdcš sc š swaraU borliwosťj pťičjUčti,
;a každč Ubljžer žaoost UčiUiti; bndeš tčlo swč,
pťjčim: mnoba hťjchů moťjti, žúdosti iwé !ossecky
oUsiti, i dowolenúch wčcj jobč Upjratiano iwsse:
možnč Ua to dbúti, abyš osskliwofk swaU k hřjchU
abolcsi swall žeš Boha UeydobroriwčgssjhoUra:
;il Ua gewo oal To činč Zkusjš žc pokanj ti
sladke bUde a mčlé čebo se teď dčsjš to bUde
ti útčchaU, čebo fc brošjš, to bude ti wčcj Uey:
ščloančgssj; lúska k BohU oslaoj ti wsselikau trp:
kosk Ll prokož Uebog se, o kťeskansia dUsse, poe
kan, a wčžiž, že spasena UebUdeš UeUčinš:lř
pokanj to gesi erbratjš:li se k BobU a UeUae
prawjšli žiwot wag; a Ueoneš:li sama Ua
fobč karati každý hťjch UeUgdeš časných trestů
krerýchžBUh Ua tebe Uwalj Ueli žde, žagiňé po
xsmrsi w mUkcich očistcowýche Qwssem že KristUš
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Zežjš ža hťjchh Uasse dokanlč:,o pokč:nj Učinil,
alc sh gen lenkrútc dostinčinčnj .!crčstowa staneš
se aUčastna, bUdeš:li těž sama š .skristem ža hťjx
chh zadost činit; kdo chce š Kristem býti korU:
nowán, mUsj š Kristem trpěti.

„Qbraťte se ke nmč, prawj Hospooin, obrakte
se ke mně celým srdcem swúm, š postem aš plá::
čem, i š kwslenjm. N rožtrhněte frdce wasse a
Ue raUcha wasse, a obrafte sekHospodiUU Bohu
fwémU: Uebo dobrotiwý a milosrdný gcsk, trpč:
liwý a mnobčho milostdeUstwj, a Ukogitelný nad
žlostje (Joel 2, 12, 13.).

,Bro odesstčUú hťjch Uebúwey beš starosti,
anž pťidáwey hťjchtl k k,ďřjchUe(Sir. Z, 5.).

,Umrwte fe, čtstj bUďte, odegměte žlosk my:
sslenj wassich od očj mýche pťestaňsr pťewrúcenč
činisi; Učtc fe dočxťcčiUťti, blcdrytc fprawedlnosti,
dťjfpčte kU pomoci pollačeněmll, snďte sirolkčx,
žastaňte wdowy, a pogďte trcfcete nme. dj Hospo:
din: bndml:li hťjchowé wassi gako ssarlat, gako
snjh žbjleui bUdaU, a bUdaU:li čerwenj gako čxer:
wrc, gcxkowlnú bjlj bUdau“ (Jf. 1, 16au18.).

n

Modljtba.

Q Jcžjsst mňg, propxe:gč mj té milostt, ač
konečně cestU prawébo pokčxuj naskanpjm ahřjchů
fwých ua sobě trčstúm. Th gsi ža hťjchh mé
Uesianle nmobo rrpčl, ppoč bych gá mčl fe
ntrpenj a kčxšnižpaužrtt? BMaria, ty amočisssč
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hřjssnjků, pomožiž sni, ať se oprawdowě obrátjm
a poledssjm. Nmen.

Na dnessnj den přlpadá tčj swátck: w Paťjžt swatých
mUťednsků Diwlsse biskupa. Nustila knčze a Eleuteria gahna; téx
hož dUe swatého Abrahama. arcjotce, a otce wsiech wěťjrjch; U mťsia
Julle swatého Domnina, muť.; w Kašsiml swatébo Bohdala, opata;
w Oannonii swalého Ǧislena, biskUpa; w Jeluf.xlemě swathch Ano
dron:!a a Atanažie, geho m:mǧeltp: w Antčochil swaté PUblie,
abbatpsse a me g. swat:)ch.

10.

Žiwot swatého FrantisskaBorǧia.

Swatý FraUtissek Borǧia, toto gasně šr:
cadlo wsselikých ctUostj pro lid dUchownj i fwět:
ský, Uarodil se dUe 28. ťjgna r. 1510. w Pěstě
Ǧandča, ležjcjm we Walencčč w rrálowstwj Sxme,p
Uělském. Gcho wýbornci matka Johamm, wUUčka
araǧoUského krále Fčrdixmnda, whchowala geg
š Ucywčtssj bcdliwoskj, a giž do autlčho srdce
djtčte žasjwala starostliwč simě búžnč Božj. A
sjmč Ugalo sc a wšrostlo milostj Božj a welmi
žábp pťinásselo owoce rožmanitých ctnostj. Fran:
tissťowi bylo teprw 10 let, když mU bohabogn:i
maska Umťcla; poslednj řeči gegj hluboko se ža:
ryly w paměť a w srdce geho, a po celý žiwot
byla sUU gako wďdiřkčřn Ua wssčch qčho ceskách.
.Když dossel dwaUňctčho roku, dostal se Ua my7
chowanaU k Ugci swčmu Janowi ž Nrašonic,
arcibisiupU SaraǧošskéxUU, a teUto wýborný slUu

žebnjk Božj dal geg wssemU Umč:ǧ a wssemďr
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wčdam, gak stawU geho slussceo důkladně Učitč
obzwlasstě alc Ua to dbal abh ginoch wýborných
wlastnosij též Ua draz e kťeskanské dokonalosti fe
ncopošdil Toho časuzUdalo se Frantisskowi že
dwoge wýtečna kazanj Uslyssel, gedUo o poslednjm
saUdU a gcdno o Umučenj Waně gednagjcj Tyto
ťeči proUčklh mhfl geho tolik, že celci dUsse geho
ossklčwostj kfwčtU se Uapl:lčla a erdolatelnú
tenxhal w Učšn se zrodčla, gediUé slUžbě Božj ža:
fwčtiti se. Zčldosti této tenkrčxte owssem howěti
nemohl, sjmč wssak šaferé eryhhm:lo, nýbrž
wydalo plod pťewýborný Ua wssech ceskúch, ktee
rými ho Hospodin wodik, a on gčž teUkrúte
Utjkal každé společnoski a každěk!o wyražer, kdeš
newinnostč nebe;pečj hrožťlo; chodil ěasto ke stolU
WciUč, ctil UadobyčegUaU Uctiwostj Rodičku Božj,
hkedal w pokUsser w modlitbě útěchh, cwičil sc

w rošmantých skUtcjch kagicjch a rčld čjtal w kUi:
hach Uabožných

Našhromaždiw U potťebltých wčdomostja
šadachho wzdčlanj dosial se kU nadbernémll
dworU cjsaťe .skarla U Zde Ukažaťo fe, že se
ctnoski prawého kťesiana wúbornč slaUčitč dagj
š powinnostmi dokonalčho dwoťalm; geho ctnosti
leskly fe tU žúťj erjdanaU, tak že ani neygizlie
wěgfsi gažykowě Učc na nčm Uenasslč, co by mo:i

bli skwrniti, a žc cjfať obyčegnč diwem meši
knjžaty geg Uažýwal OU byl kU každémU wljdný
a úslUžný, w obcowan opatrný a Ua febe Ua
Ueywýš pozorný, a wůďec tak Uměl se powždh
chowati že si přjzeň a důwěrU cjsaťe a choti
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ǧcho Jsabelly w krátkěm čase U takowě mjťe
dobyl, že ho cjsaťowrm š gednaU z Uehdťedměg:
ssjch a ncywšúcněgssjch dwořanek, š sslšchctnaU
EleoUoraU (18 ()uZtro žananila, cjsať pak geq
markhrabčtem Lombaysiým a Ueywhšssjm podko:
Ujm Učinil.

!lšo žasUaner mUsilsw. Framissek žwlússtnj
dwůr wčsti, což tak wýborUě žťjoil, že wewssem
hlxlbokci, uč:božltá mysl a ťjdká Uúkloxmosk ť po:
ťčldku se gcwčla. Neyprwš rošměťřl si wssecken
čaš, gchožto gedmx čásk modlitbúm, gedm: po:
winnostem, powolúnj, a gednU k žotawenj myski

wěUowal. Takěsi Ustanowřl, žc každého měfjce ži:
woropčš Učgakcho fwatcho žwlússrnj pionstj čjsti
bUde Hrambyl wclmřUepťj;in, a takéuslužeb
Ujků sw:;ch žadné brh Uetrpčl řjkawagc že branj

akťiwc pťjfahanj Ucrošdjlnj gfaUtowaryssowé, a
žc hragjcc ztrúcjme perze žtracjme čaš žtracjme
Uabožnosi a swčdomj Wodobnč Ueaniděl čtenj
marm;ch, tťebaš Ue Ucmrawmšch kUčh, za to si
ale Uad mjru lčbowal wkUčhúch Uúbožllých, frdce
a mysk wšdčlňwagjcjch, žwlásstč w djsmč fwatěm,
ťjkáwage: že čtenj žbožnúch kUěb
perj stUpeňklepssij žiwotU gesk.
N w tom mčl žagiské prade, Ucbok gakož Ue:
možUo, aby člowčk požjwage wjna ijem Ue:
pachl tak též Uemožno abh člowčk w Uabožněm
čthj žaljbenj mac;es lesiem Uabožnosti Uczašaťil:
wždyťi žalmista Banč prawj: ,Sche Uobam
mým gest stowo twé a swčtlo stežkam múlnez
(Žalm 118 105); a w knišc Josue 1 8 dj
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Hospodin, že JosUe, bUde:lř pťcmýsslowati we
dne i w noci w kUižc žňkonU Bcinč, a bUde:li
činitt wssecky wčci, ťtcréž pfčlUy gfaU w nj, žc

žprawj cestU fwaU a porozmnj, gj Též wyra,
ženj a kratochwjle gichž w čaš Určitý požjwal
bhly wždy newinnč a takmčř obraš dUsse geho
šalcžegjce Ueyche w hUdbě, w Ujž se dobre
znal, a w lowU; a wssak i tenkrútc, kdpž hUdbU
prowožowal aneb žwčť lowil, tak fc wždy cho:
wal žc bylo patrno, žc ani při wyraženj Boha
nežadomjna a že i kratochwjle slaUžily mU k lnrt:
wenj geho žadosij Obšwlasstnj alc obljby Uae
lěšal w žiwč přjrodč a tU každw kwjtck každý
braUček a každičkw plod pťjrody mysl gcho kBohU
powšnasselaakchwalořečenj a kdjkůčtUčUjStwo:
ťileli wssemobachnm gcg wyšýwal a Uegcdenr
krate stalo se že Uchúliw se od lowců nčkam na
osamotUčlě mjsto se odebral, tam citům fwým,
přeplúwagjcjm wděkema chwalaU Božj, d“coddal.

Bůd Hospodin, genž wčrnčho sillžebnjka
úplnč fwěta wždčlliti chtčl, šesjlal Uaň čaš po
čafe tčžkč nemoci a ginč pohromyz ktcrěž siutečnč
tolik na dUssi qcho půfobily, že maruofk wsscho
požemskčho blada žřegmě poznal. Neyche ktou
mU přifpěla flnrt cjfařowuy Zfabelly, giž tert5
fráte ša diw ženské krcish powažowali. Framissek
Boršia a chok ǧčho řřxauieliřřřrtšxooln, ktčřáž U

gegich pťjtomlwsii w rakew fe polš)žila, odatrou
wati a do krcilowsié hrobky do Granady pro:
woditi. Když bhli do mčsta pťissli a rakew do:
bťe UzawťeUaU dlc obhčege otewťelj, aby se totoža
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Uosk tčla dokažala, ehhle, Ualežli twúť gegj tak
žohyždčnaU, že Uikdo z přjtonmých si Uetranal

prifahati, že bh to ona pťeslična cjfaťowna byla,
a puch wychazegjcj bhl tak hUUfUý, že každý
kwapnč odchášel Gen Frantissck fetrwal a po:
hlédna qesstč gedenkrate Ua tčlo to tak zohhžděné,
žwolal U Uehwyšssjm pohnUtj: „Gsi ty to pťe..
krafna cjfarowna? Gsi ty Zfabella, gegjž sličUa
posiawa očj wsscch Ua fcbe obraccla? GfaU to
th gcmné čerweUč rty, ty kwetach twaťe, ty
gasně žaijcj oči, to lesklé čelo tcn newýmlllwně
libú obličeg? Q marnosť, o marnosk! takowý
gcst tedy koncc wssj siawh žcmsie wssech rozkossz
a wsseho zbožj takowý gcst ledh komc! O pree
bjdný žiwote požemskú o klamUa Uadčge, gak ssa:
ljš lidi! Giž dost qfem se fmrtelným cjsařům
UaslaUžil!, Wo pobřbn wratil se Ua Ueywýš po:
hnut w pťjbytek swug a UasledUgjcj Uoc žtrawil
Ua twčlťt leže w slščlch, wmodljtbčlch a w rošgjees
múnj. „Dlano:li gesstč,“ prawil š nchluhssj
skransserwstj, „dlanho:li gesstč bUdU, o Božc mčxg,
milowati marnosk a skjhati lež? Hrůžnč žohyž:
dčnj nehsličnčgssj cjfaťowny Uapomjnú mnc, abych
déle po marném stjnu nclapal, Uýbrž hledal, což
wččnč trwati bUde. stčk, o Bože„ oči mč, a
Ukaž mi cestu. Tobč, o Uefmrtelný Hospodine,
žaswčtjm žbhtrk žiwota swého, bUdiž sebe kratssj
a sebe meUssj. Nebudu che žňdnémU púnu
slaUžiti, kter!;ž fmrtj odňat býti mimůže!“ DrU,
hého one poradil se š Janem NwčlaU, knčžem
welice Učxbožným a Učeným, a šasljbil se, zc
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prcčkali swaU chok do Uěgakého klasstera fe da,
a Uegechkreite Uapotom řjkawal: „Smrk cjfcaul
ťowa wškřjsila mne: ž mrtwých“

.sčdyžfč FraUtissck ž ǦraUady byl anra.a
tile Ustanowil gcg cjsať ša mjňokralc w .sčatae:
lonii. Frantissck mecl fe wol erol w dú:
stognosk tUto Uwášati, a wssak obcowčmj geho
bylo spjsse dUchoij Uež swčtskč. Q poddanč
staral sc prčlwě otcowskha a každémU přeil, kdpkoli
si kdo pťčll wolného k fobč dťjstčlpU. .sčchUdým
byl Uad mer laskaw; čtyry ba i pět hodin
wěnowal dermě modlitbcim, a každochnč se po:
stil, an Uikdy ercčcťel, a w poledUc wždy ch
gediUčho pokrmU požiwal, ačkoli stúl gcho wždy,
gak siUssUoskkcižala, řcionč Uprawen byl. Uklčldal
si také ginč kagicj skaltky, gmenowisč fc mrskal
až do krwc ncpil než wodU a každaU Ucdčli a
každý fwatčk kncmalch wšdělaltj ostatnjbo lidU
pťistUpowal kc stolU Banč Uslysscw žc Učch
o to se hadagj, ždalt lidcm swčtskúm prospčssno
častčgi wclrbnau swatosi driqjmati, oreišal sr
o to swatébo Jǧlmcia, o gebož fwalém obcowcinj
ldssUdc w!;bormi powčsk fsla. a kdyš wýborný
tcnto ddňdce Ua cest.ich dokonalosti ťňstš pťjšt2
mauj šchwalil trwal, tm nikoho sc erblédage,
w bohabogUčm swčm žwyklosti an tak welice
si fwatého Zǧrmcia a towaryšstwo Ježjssoroo
obljbil že gim i žwlasslnj ko eg wystawčl a Uňéés
dal, a gim řjženj a žprawU dUsse swé swčťil

Toho ěasU r 15:3 UmťelFramisskúw otce,
a Framissek wǧdaw fe důstognosti mjstokrúle,
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Uwúžal fe we zprúwU wúwodstwj po otci ždčdě:
Uébo. Zňsady, ťterýmiž žprawowal žemč cjfaťské,
šůstaly čnynj ščlsadamiqebo; byltě šako prwé dod:
damšm cjsařc Wúna, sak i nynj wlastnjm poddamšm
otcem a dobroděgem; Búh bhl mU počeitek iko:
Uec wsseho myssler, wsseho ǧednčmj. N wssak
tU se ho dotkla bolestně rUka Wállě; qeho wý:
borUá chok a aučastnice wssech dobrých stUtkú,
těžce se rotemobla. Frantissek modlil sc dUem
a Uocj co Ueyskransseněgi o Ušdrawenj gegj. TU
fe mU alc žoúlo, gakoby wnttťnj gakýsi hlaš prawčl:
„Cbceš:li, aby chok twá déle gesstě Ua žiwě byla,
bUdiž wůlc twá„ ale prospčssUo ti UebUde!“ J
zasiyděw fe Fralxtissek malomyslrwsti swé a otťew
si slže, řekl: „Bože můg a Bane můg! rwčc
wůle stanž se; gci Uechci Uic, Uežcož tobě se ljbj:
a gčl občtUgt tobě negen žiwot chotč swé, Uýbrž
ižiwot swůg a žiwot dětj fwých.e Wotom po:
čal fe staw choti geho horssitia Eleouora Umťčla,
gak ščwa byla Uábožnč a blahoslaweUč due 27.
bťežlta r. 1546. Bo smrti fwé manželky pi!e:l
mýsslel Frantissek ihncd, kterak byk slibU swčmu
dostal J pfal fw Jǧnaciowi, aby gcg w ťad
towaryšstwa Ježjssowa pťigal a JǧnaciUš šchwú:
liw úmysl geho sljbil geg dťigjti až by dčtiswé
opatťil a wssecky žaležitosti swčtské wyporadal
mcži tjm žadal aby se oddal ftUdijm bohoslorsour
Ujm a Ua doktora pjfem swatých aby fe pow!d
sscti dal N wssak taUha, b!;ti aUdem tawaryš:
stwa Ježjssowa, byla tak welika w prsaU Fran:
tisskowúch, že neUstcilUa Jšnacia Ualěhati, až mrl
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U siolice ijské wymohl, že Oťed časem slawné
siiby složiti fměs. Qd té dobh zdwogil Frantissek
Učlbožná cwičenj swá a skUtky kagicj tak žostťil,
že mU swatý ZǧnaciUšw tom bráUiti mUsil; pjssek
mU mimo ǧiné: „Wy gstc od Boha podobUě
tělo obdržel, gako dUssi. a wydňte ž gednoho i
ž drnhého BohU aUčet.“ J zakúzal mU přj:
lissné posty awssj pťjkrosk w mrtwer těla, dčlwagc
mU Ua srožUměUaU, že kdo od Boha powolčm
gesi, erčdomé Učiti a kacjťe pťemáhati, Uemůže
beš pťestánj U oltňťe ležeti, Uýbrž že čafem i od
modlitby mUsj k wůli stlxdijm Ustčlti.

RokU 1550. wypoťádal swatý Frantissek žá:
ležitosti swčtské; wýwodst!rj postaUpčl Uehstarssjmu
fyUU, dcery prowdas, a též o ostatnj syUy ťúdUé
opatřenj Učinil, a s;iž doijakswatémU Jǧna:
ciowi pofpjchale Bobyw tU ale člyry mčsice Usly:
ssel, že paxǧežkardilteilem gegrUčiUiti chce, a pro:
tož tcgUč ij opUstiw do Spančl se nawrcilil.
Zde bhlr.1551. Ua knčžstwjposwěcen. Berj
xnssi swatau slaužil w kapli žčlmkn Loyola, kdež
se swatý Jǧlmcilxš byl Uarodil. Na to prňco:ui
wal w rožličných kragimich Ua wiUici Búně,
Uče a káže a wssade pťekrásný pťjklad wsselikých
cUostj žůstange. Bylo by wssak přjliš nmoho,
kdybychom gedUotliwč chtěli wyčjtati, kolik hťjš:
Ujků Uaprawil, a co wsse dobrého a welkého pro
česk a chwé:lU gmčna Božjho byl Učinil, to gedi:
Uč Uwedeno bUdiž, že ž anhé pokory po čtyry
léta fe ždrcihal důstognosk Ueywyšssjho pťedUosiy
towarhšstwa Ježjssowa na scbc wžjti. Když délc
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wšdorowati nemoba po čthrlelénl zpjránj koUečUč
querúlem towaryšstwa se sial, welčce na tom si
dal žúležrti, aby se ťčldU i w cizjch žemjch, gme:
Uowitč w Wolsstě, ba i w McrikU a WerU aUa
giných wšdčlleUých kragiUúch, klússterů dostalo,
ačkoli giž tenkrčlte towaryšsiwo UeméUč protiw:
njků a odpůrců mělo, Uež gich Uynj má. Bn
wssak Uikdy mysli Uetratil, núbrž pewUě w Boha
se důwčťeťjkúwal: že towaryšstwo Bůh
sčlm w opatrowčmj wžal, aže geUikdo
UcprončlsledUge a Utkdo nenúwidj leč
kacjťowé a newěřjcj, aneb bežbožnjci
a lidé, kteťjž Uemagj dobré žUámosti
o gcho cjli a o koUci, a o geho půso:
benj a sUahčlch.

Sedm rokčl bhl swat!š Borǧia ťjdil towa:
lyšstwo š nepwětssj maUdrosij a bohabognostj,
aU bo papež š qudiUčllem NlessaUdria ke dworU
FrancaUšstémU, Sančlskému i Wormǧalskému w
žčllešitosiech welmi dňležitých bhl poslcllz FraU:
tissek ssel, ačkoliw welmichorú byl. Wtacege se,
rošnemohl fe gesstč che. Z žUameUal, že se
posierde hodinka bljšj, a protož pospjchal rychle
do ija. CestaU žaskawil se gesstč w Lorettč,
do ochraUy quičkh Božj se porančege. KoUečUč
dostal se do ija, che mrtwěmU Uež žiwémU
dodoben gfa. Bež prodler počal se k odchodU
Ua wěčUosk co Ueypilnčgi pťiprawowati a pťigaw
swútosii Umjragjcjch, čaš whbýwagjcj dobrými
siUtkh whplňowal. Od tčchdob Uepťigal žúdnau
UčlwsstěwUche ani od biskUpúw an od kardi:
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Učllůw,ťjkage: ,že teď gedislé š Bohem,
Wčlncm nad žiwotem i Uade smrtj ge:
dUati co m čl,“ ataké skxltečněgedňUě w mod:
litbč š Bohem se objral, k grhož widěnj w Ue:
besich 1. ťjgna rokU 1572. fe doůal. HUed po
fmtti počali geg dUchownj i swčtsstj gako mUže
fwalšho ctjti, a gelikož Wún Bůb na gebo pťj:
mlxle mnoho žaižraků špůsobiti rcičil, prohlčxsil
geg rokU 1871. papež Klimem lx. ža swatěho.

Mčmo ščlžrakd, žwlássk wúďorné ctnosii gfaU
swědectwj o geho swatostt, gimňž se stkwčl gak
po domácku tak U wcťchlosti, a gako w stawU
fwětskěm, tak ikdyž do ťčldu wstaupil. Q wssech
lčch cnostech mlthti tUto Uelže, Uež toliko o ge::
dnč promlmojme, o njž se erkew swatčx pťi mfsi
swalě šmiňUge, rošUměy o cUosti pokoťe. Cnosk
tato mčla zčlklad w pošnčmj sebc; Uebok fwatý
Frantissck obětowal deUUč dwč ť,wdimma to, aby
sebe dokanlc pošnal; aprotož čjm wýsse rodeme
důsiochstwj, šbožjm, Umčnjm a csnostmi nad
ostatnjm lidem stál, tjm hlUbssj a Upťjmněgssj byla
geho pokora. W gaké mjťe ginj lidě po chwále
a Užnúnj se šheinčgj, w těže wynafnažowal sc Fran:
tissek búti ponžen a pokoťen. Z geho úst Ue:
wysslo nikdh aUč sloroo k geho pochwale ťečené,
ba on aninesnesl, gin:li geq chwcilili. Wlistech
a dopisech swých podcpčsowčxwal fe wždy ,Fran:
tissek hťjssnjk.e QU saudil o sobč, že žaslUhUgc
Ueywětssj potUpy, a že cokoli Uepťčgcm:xého geg
potkú, že to wsse proň gesstě pťjliš dobrě gesi,
a že toho an boden Ucnj; ba wjme o Uěm, še
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když genercilem celébo towaryšstwa byl, že fe nee
sstjtil těch neyfprostssjch pracj ručnjch, an, že i
kUchaťi po rUcc byl, že chUdúm U bran klásster:
Ujch dokrmy rozdtiwal, dům žametal, chléb a gině
potťebné wčci k Uemocnúm donússel, a co ch
ginčho dobrěho konal. Bodobně byla tčž trpč:
liwosk geho neoblomná. Kťiwdy a nútisiy, gež
se mU ž dopusslěnj Božjho dcily, snássel on mlčmo,
gakobl,) se ho ani Uetúkaly; a když byl prončlske:
dowún, aneb když bolestlni dUssewnjmi a tělesnú:
mi fwjrčm bUl, tak trpčliwě ano tak wefele sc
chowal, žc bhlo widčti, že po wčtssjm Utrpenj
taUžj, gakožiskUtcčně k BohU se modljwal, profe,
aby wětssjch Utrpenj Uaň poslal, protože se do:
mnjwal, žc.xmčxlo gcsstě ša hťjchy swé trdt. thUd
též pochčlzela geho erbyčegnčl ť)orliwosk, sebe fa:
lněho trúžnitř a moťiti, tak že, gak giž prawjno
ďylo, swatú Jǧnúc horliwosi geho dončklld Umjr:r
niti za siussUé UzUal. Slowem fwatú Frantissek
Borǧia bhlwžor kťeskanslě dokonalosti lidem fwčšt72
siým i dUchoijm, hospodáťům i dwořalxjnům.
rodičům č dčtem, nlaUželům ifwobodllým. Bro:
tož se Uaplnila na Učm slowa žalmisih, geUž dj:
,Blať,xoslawenj, kteťjž ostťjhagj saUdU, t. g. pťie
kǧšanj Božjcb a činj fprawedlnosi každého čane
(Zalm. 105, 3.).

Rozgjmcinj.

Bťiblédcinj na mrtwol cjfaťowny drUhdh
tělesnaU sličnostj na skowo wžaté, přimělo swa:
lého Frantisska Borǧia, že zhnUsiw si swět, pewnč
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U febc Ušawřel žc Paml Bobu swémU tčlem
i dUssi powždp slaUžiti bUde Q bychom pamět:
liwi bhli, že těla lidskú pokrmem budau čerwů,
trwčlm, žeby pak žádnýž náš fe nepťilnul gcssito
naU láskan k žčldnémU tělu lidskénm, ani ť tělU
swěmU, ani k tčlU někoho gillého, nefmrtelné
dUsse Uedbage. Tak ale šdú se, gakobhchom na
swčtě důležitěgssj prčlcg Uemčli, než ňarali se, abh
se tělo dobťe mčlo. Ci UedowolUgelne tělU, čer
hož se mu žachce a nebowjme wssem geho žčwo:u
stem? Neblcdúme gedtnč geho pohodlj w ooěwU
a w pťjbytkU? Nepřiprawugcme :uu šewssj snahau
měkkělože a dlaubé odpočinutj š Nenapjnčlme wssech
sil, kterak to způfobiti, abhchonr ge labččžkami
Uňawičltč sytili a nčlpoǧem lahodným Uapčlgeli?
Nno kdhbychom tU mjry gakéš drželi, a wssak
dřeplňowánj žaludfa ǧjdlem a pitjm nemčl ani
konce, tak že se ždčl, že negjme a nedjgeme che„
abychom žiwi bhli, m,šbrž, že žiwi gsmc gediné,
abychom gedli a pili! N což obrútjme:li oči Ua
;půfob, kterým tělo, bUdach pokrm ěerwčl, gú
ťkU lělo porussttellté strogjme! Končiny wssech
djlů swěta a wesskeré pťjrody musj wsseckh fwé
skwosty k ozdobenj těla lidskébo poskhtowati. N
gakého tu přemýsslowánj a gakého hlawylámánj,
abh co nám ťjsse pťjrody posihtuge co Ueykrčlšo
Uěǧi se připrawilo, a odčw tak fe Usttogil, abp
tčlo se wssemi formami co Uehsličnčgi wyuiťlo!
Q bpchom gen dcfatý djl tě prace a toho UakladU
gegž pohodlj a ozdobě i žádosiem tčla wěmlgeme,
obětowali ozdobenj a ždokonalenj dUssc, ach gak
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bohulibh byl bp žčwot naš, qat krásna nasse bUe
daUcnosk gak blaženú bUdach wččnosk! Než nlar:
Ué bplobp o wčcech waec žnamých mlUwiti,
toliko sc túži š swat!;m Bernardexn: ,Bdeý čloe
wěče!“ djon „th bdjš fUažjš fe a umdléwaš abyš
bjdné tčlo swě užiwtl a pťčodčl: proč medle ne,
fnažjš se a nepracUgeš abyš dusii swé pokrm
a oděw zqednal 2e Nožnmjš těm slowům kreska:
ne? Trxram že rožumjš a nero:.umjšli powjm
ti Rožum slow těch gest: Proč nedbaš lépe
o spasenj dUsse Uež o blaho tčla? Zalržj ttnxjce
Ua doer těla než Ua spaser dUsic? Ct mysllš
že se U Boha ž toho osprawedlltjš že gsi che
o tčlo se siaral a o geho pobodlj a whraženj
Ucžooždokonalenj dUssenesmrlclué? Mysljš, že
sprawedliwý BUh staokogj fc, až se budeš na
saudu stoge omlanatt ťka: Wane, ga se siaral
otčlo, abh netrpčlo ncdostath: a ljm gsem fwúm
powimlostem zadost Učinil! K gessitné a žpozdilé,
ano bohaprúždně ťeči této odpowjdčl šwrchU zmjn
nčný swatý Bernard, an dj: „Zanedbúwagjce
dussi, tčlo nezachowáme, nespasime: ncboť dUsse
Uebhla k wůli těla skwoťrna, owssem ale tčlo k
wůji dUsse.ck Wrolož napomjltúm wáš wsseckh,
kdož wjte, že dusii mčxte Uesmrtelnall, krwj Krč:
stowaU wyk.xupenau, než Uenapomjltčxm wáš gčx,
leč swatý legUstin: ,MisUgmež che dussi než
tčlo!“ N swatý Jan Zlatoúsiý dj: „Starehmež
fe wssemožnč o dUssi, neboť to i tčlU prospčge,
které siciš dUssj ž;ahhner.el N konečnč gakú gest
to gessitUosk anUti fe k Uěkterénm člowčkn sle:
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an nčarnžiwostj pro krčst tčla, a taU Učeržier
wosij dúti fe swúdčti k skUtkům hťjssným, k Ue:
poslussnosti rodičů, k Utrhčmj bližnjm, k Uespra:
wedlnosti, marnotratnosti, chlipnosii. J pomni
každý, že i sltčnč ljce, i celé to krčxfné tělo bUde
wkrňtce poťrmem čerwů, a Uepochhbrlgi, že pro:
niknc:li mysslénka ta dUssi twaU, gako dUsst fwao
tčho Frantisska Borǧia, že i tomUto fwatémU
podoben Učiněn bUde, od twora k stwoťiteli se
obratjš a Uedbage siičUosti tčlesné, krasU dusse
whblcdawali bUdeš

Wsserky wčci pokládčxm ďýti sskodaU, abych
Krista šjstale (Filip 3, 8..)

„Synowé ltdsstj dokawadž těžkého srdcc?
Wroč milngete mamosk a hledate lcž e“ (Žalm
4, 3.)

,Swčt pomjgj i žčldoskǧe:ho,l (j. Z. 2, 17.).
Množj chodj gako UepččxtelékťjžeKrisiowa,

gichžto koncc gest žahpUUtj, gichžto Bůb bťicho
gesi, a slawa w žahanbenj gegich kleťjž o po:
žemské wčci pečUgj Wsseliké tělo gako trawa,
a wsselikčl slčlwa geho gako kwčt polUj; Uschla
trčxwa a fpadl kwěte (Js. 40, 6.).

„Když Umře člowěk, dčditibUde hadh, žjžalrx
a čerwy“ (Sir. 10, 13.).

Modlitba.

Otče swčtel Bože a BaUe můg! segmi
šočj mých žacloml ak widjm, což marného age:
ssitného Ua fwětě gest, a propůgč ml fle amoc,
bych se toho chranil, wssecka pak mysslenj fwa
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a w,ssecky skUtkh sn.xé bwchkrobč obracel, a w mi:
lowanj tčbe che a che se ždokanlowale skrše
Krista Ježjsse Syna twého. Ymen.

Dnessnjho dne swčtj se též swcitek: w Kollně nad Neynem
snžatťho Ežrrona a towarpssů, mučednsků; na ostrowě Kreta swatého
Pmlta, obtslellpa; w kragi Koljnském swotých mUčrdUskú Wiktora a
tonžarhssu; w Bonně swatých mučed. Kaďsia a Florencja š mnohýmt
gtnymt; w kaomcdjx swatých qučl EUlampia, a EUlampie, panno,
sestro „qleho;aw EborakU Pauljna, biskupa; w PopuloniUm swatého
Cerhoma, bxskupa, a Ull g. swatých.

1 1.

Ziwot snmtěho Ǧ:lmmara.

Swatý Č?Ummarllš, obhčegně fwatý Ǧom:
mer Uašýwcilx, narodil se Ua žačútku 8. stoletj
we wsi EmblebemU, w Nižožemskn ležjcj, ž ro:
dičů Urozcnšch a wšúcných, kteřjž š Bidinem,
núpotomtljm ťrálem francaUzskúm pťjbušnj byli.
Wťtssj ceUy než Urozersi dodúwala gim dobrčl
kU wssemU, což doďrého, sslechetnčho a swatěho,
Uakloněnú wůle. J gaký diw, pakli ke wssemU
tomUidjtčte fwého aUtlaU dUssi nakloniti a pťie:
prawiti, doctiwč a Upťjmxlč se fnažili. J ncžůu:
stala sxslechctná skarosi gcgich bež blabodanlěho
owocc; Ǧommcr od Uarožer wčxbornúmi wlask:
nostmi hlawy i srdce Uadčm, gednu ctnosk po
drUhé si ofwogowal, a giž w mladěm wěkU nad
giUé horach núďožnostj, neljčcnau skromnostj a nec
oblomUaU tichostj wynikale rodičů fwých byl wc
wssech wčcech co neyposlUssUčgssj, k lidem pť1wče

6Ziwotp Swalých. 7.
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tiwý a úslUžný, k chudým a nUžUým ale laskawý
a sstčdrý thUosti tpto, člowčka žagisté Uey:ox
dražssj poklad rostlh š njm, a čjm starssjm byl

tjm gasněgife šaťilh UskpssewBipin, gak čečeno
pťijžný gebo, genž tenkrate šprawU šemčFranaxo
caUžské w rUce mčl, wsse, co se o Gommcrowi
whprawowalo, wšal gcg k sobč, abh U wěcech
důležitěgssjchqeho maUdré, Bohem oschcné rady
použjwal Ǧommer Uposlechl Uebok rodičowé
tomU tak chtěli, a whdal se ke dworn kraluw
fmnrsiých. Zde wssak mhsi geho šbožmi bršo
špožorowala, gak Uebežpečné gest žiwobytj U
dwora člowěkU, chž BohU se žaswčtil, a protož
tjm ďedliwčgi se snažil šakoUU wjty, genž sc
bpl w domě otcowstěm UaUčil pilcn býti: wšdae
lowal fe wssech marných radosij a weselj, byl
ngdle a pitj Ua neywýš střjdmý, wysiťjhal fe
peychy a ctižadosii i wsseho pretwaťowanj a po:
krytsiwj Zc ale bež milosti Božj w dobrčm
settwati nam Uelše modljwal fe mnoho a wraUc
Uě pťigjmal často swatosi pokan a watost
oltaťnj, a bedliwč we wcťegných slUžbach Božjch
podle brawal Utwrnge se takto we swatěm
obcowúnj, chowal fe ke kaž“dénmwljdnč a laskawč,
powinnostj swých co Uehswědomitěgi plnil, po,
múhal ochotUě každěmp, kdož pomoci potťebeU
byl, a to takowým špůsobem, že bplo widčti, že
dUsse geho lčislau kťcskansiaU pronianta bhla.
uo „Blahoslawený člowěk, ktcrúž se fmilowáwáe
kter!šž roždělxlge a dáwá chUdým. Sprawedlnosi
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geho šůsiáwá Ua wčky wěků“ (Srow.Žalm. 111,
5. 9.).

Tak wdborne ctnosti Uedaly se žatagitianeď
Ukryti a WipiU, kterýž ntcži tjm kralem FraUkUw
fe stal wclicc si Ǧommera objjbil a Ucydůleži:
tčgssj wčci k Zoywedenj a k wypoťúdánj mU
fwěřowal; a Gommer gehož maUdrosi a wče
blasttosk w té mjťe rostla, w kteréž žbožnosti a
dokanlosti geho pťibl;walo, wsse, co mU koli
swěřjno bylo, tak dobťe prowedl, že bylo patrno,
žc milostj Božj oscheU a sjleU gest Kral geu
mUž Ua tom šaleželo Ǧommera ke dworU swémU
Ua dalssj čaš Upaxltati, ponawrbl mU, aby se
š Ǧwinmarij, anUaU bohatsiwjm Uroženostji
sltčnostj powěstnaU šasnanil Ǧommer, ač by
raděgi w pannictwj byl setrwal žachowal se po
wUli kralowského pťjtclc swého,aapožadaw ro::
dičU o rUkU Gwinmarie w staw maUželský
wstamžis

Ǧwinmaxia byla sice plna wnad a slič::
Uosti a wssak pod andami tělefmšmi Ukecýwala
se Pšcha, swéblawosk a srdce Urlaskawé, sUrowé;
a Gommer bržo po žasUanch špožorowal, že
tčžkč škanssťy bUdc mn ďodsiaUpiti; „Učbok wice
ljbj se bydliti še lwem a drakem, Uežli bydlcti
še žcme žlaU a malák gest wsseliká žlosk proti
šlosti ženskée (Sir 25 23 26) NicméUč
sUasscl Gommer w pomoc Božt se dUwčrUgc sU:
rowosk a diwokosk swé choti Uic si Uenaťjkage,
owssem alc slowy aposstola fe žprange, ťkaUn

cjbo: „Trpěliwosii Ucim žagisté xšotťebj gesk,
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abyste wůli Božj činjce, dosčchli žasljbenj“ (Zid
10, 36.); při tom i wsse wynakládage, seč lúska
a dobrotiwosk gest, abh n!ňssniwm: žcmt na cestU
kťeskanskaUeredl. Bhloť owssem nasnčchánj nmr:
Ué, a na Gwinmarii Ucbhlo U.xišdčti,žč by UárU:
wosti swé pťemčlhala, a wssak Gommer nedal fe
tjm mýliti, a srdce geho žůsialo gako prwé tiché
a plUé lčxskha dobroty, a koe bh ginj byli se
rozmršeli, a ženU Uenáwidčlj a Uertnč š nj
Uaklčldali, tam se prokašowalGommer trpěliwým
amjrným, ano i we wssem Utrpenj Boha chwčxlil,
a tčssjwal fe, že sUU Wán takowml průwodkyni
žiwota geU proto dal, abh fe čjmdčlltjm che ode
hťjchů a Uedokonalostj očiskowal, a poklad pro
žiwot bUdach rožmnožowal. Wrotož erysslo
ž úst geho Ujkdy slowa pohorssliwčho a hněndxi:7
wého, owssem ale tékaly že rtčx geho wraUcUě
modlitbh, abh Bůh potťebné trpěliwosti mU proe:
púgčil, rožUm geho ofwjtil a pťewrúcenm: a žlosi:
lšaU choť Ua cestU fprawedlnosti ofwjtiti rňčil. q
Q by mǧmželé w podobných pčldcch pťjkladem
fwatého Golnmera se šprawowali, oč žcby ménč
bylo Ua swětě pohorssenj, a oč žeby pak stmr
lnaUšelský byl hnskěgi, čjm býti mčl, swaškem
srdečné ndťjlmcosti a Uikoli nehbrůžněgssjho pro:
kljneinjl u „chen druhého lsbťemačnexneske a
tak naplnjte žčxkonKristňwe (Gallat. 6, 2.).

Když těch časů krčll Wipin xǧrott Uepťčxtelům
do pole tčlhl, wšal w:šborného Gommera š se:
baU, aby geho maUdré rožssafné rady w čaš
potťebh poUžil. Ǧommer odchášege tožlaUčil fe



Sw. Ǧummar. 125

š manželkaU swaU co Ueysrdečněgi a fwčriw gj
špráw!t statkU swýchprosil qi snažnč, aby špoddaee
Uými nakladala mjrně a laskawě „BUď hodna “
prawil mimo giUč, „k ččlediswč, a kroť bněw fwůg,
Ucbok múme wssem dobťe ččniti, žwlcisslě alc Udčrs
ťjcjm donxácjm, protože wssickrxi Ucchť slUžchjci
gfme aUeb iwobodnj, w Krisin gcdno gsmc“
Ǧwimnaria ždala se b:šti pobmxta, a protož slj
bila U.xssčo če; gi manžel prosil; ale sotwa že
Ǧommer odrssrl a ona panU žwUli mčla ža:
pomcmlwssi slibll, počala čelcď apoddaně UkrUtUě
tršrati a Utiskowati, a swěblawčestj froaU wsse
mcitla a w Uepoťeidekpřiwadčla kdc drwě lid
panstwll swémn žthal tam ošmwal fc teď načeek
akletb..x Když Ǧommer po Uěgakém časc opčt
oomů fe byl wraccl a pomešj dosscl, prichaželh
giž žc wssech stran trpkč žalobh na manželkU
gebo a Ua Učlfilj, kteréhož se byla dočinila, Ue:
boť Uedbagjc Boba i ty, kteťjž Učlramnč danč
a roboch šastati Uemohli, Uegen wsscho gmťnj
žbawowala, Uúbrž i gako bowada k U.wžům a
k dlUbU žapťaholqala, a pťi lom UU;Uě a hU:
benč gc žiwila. Gommcr bobUžel přeswědč„il fe
bržo na wlastnj oči, žc prawda bylo, což se Ua

chok geho taUžilo; Uebok přibližlcqc fe kdomowU
potkal se š starršm a wčrnúm slUžeijkem swým
ktchž k wožU žapřažcn datrUč žUaxUťypťcstalých
trršznj na tčle mčl Takowé pťihlčdamj naplnilo
laskypluč srdce Ǧommerowo prewelikým bolem
a wssak bolesk geho Ucbyla galowei Uěbržilmeo
kťiwdam wssem přjtr; Učiniti se srmžil k tomu
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cjli důtkliwč manželce domlUwil a nemilofrdné,
ba UkrUtně gcdnanj, kterebož se dopUstila Ua oči
gj wystawěl; Ua to šwolaw wssecky, gimž kťiwda
fc byla stala ťažděmU panU dal Uahradn a
mimo to i stkwostUaU hostiUU gim pťistrogil w
njž též lastawě a přjwětiwč se aUčastUil. u
„Kdo UčlsledUgc sdrawcdonsti a milosrdeUstwj,
Uagde žiwot, fprawedlltosk a fleiwu (Wťjsl. 21,
21.). Nic Ueprofpěgj pokladowě bezbožnosti;
ale fprawedlnosk ojwobodj od fmrti“ stamtéž
10, 2..)

Šlechetné toto qednantaaláska, kteraUž se
wssickni poddanj ke Ǧommerowi lUUli, otewťela
koncčně iǦwinmarii oči, tak žc do sebc gjti xoour
čala, a poUěkUdžiwot Uaprawowala; Uež Uctrwalo
dlaUho, a žlými Uúružiwostmi oantaUú žeUa
anrčltila sc opětkstarým nawyklostčm, a tať sc
i okci;alo, žc kdo žlémU anykl, nchadno mU
odwyka, a žc fnaže žadržcti flUUce w běhU geho,
Uež člowčka w šlosti festarleho odwrčititi od ccsk
geho Ueprawých Ucprigde:li milosi Božj kU po:
moci Ubobý Ǧommcr erčda si w tjfUi swe
pomoci, Uložil U febc do Řjma k hroou swatých
aposstolú pUtowati a milosi Božj ža smilowamj a
pomoc prositi. Z ropdal fe bež odkladU Ua cce
skU: sotroa wssak wsi Niwešdom dossel, měl win
dčnj, aby na mjstě, kdež odpočjwčl, kostel wy:
stawěl, a tam BohU rožgjmúnjm a modlitbami
siaUžil. UpUstiw tcdy od pauti, dal fe i hncd
do siawer kostcla w ťcčeně wsi, kterčlž bčhem
časU w město Lira wžrosila. .sčdhž kostel bhl
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dohotowerx, odstěbowal se š wědomjm swé man:
želky do Niwešdone a tU we skrowňaUčkém obydlj
pťebýwage žiwot wedl tichý, BohU žafwěcelxý,
wraUcně se modle, aby Hospodin, w gehož rUce
gsaU frdce lidska, konečUě se fmilowati a manx
želťU geho k požnanj febe pťiwésii račil J wy7
slyssel koUečUč swrchowemý Bčch skraUsseUě wox
ťčmj služebnjka fwěho, a Gwinmaria požnawssi
Uesslechetnosii, gichž fe bhla dopustila, dala se Ua

pokanj a Upřjmnč se wyšpowjdawssi, wedla pak
až do smrrižiwot kagjcj a Uabožný u „Modlete
se ža sebe wespolek abhsie spaseni byli; nmohot
žagisté mčxžemodlitba sprawedliwého Ustawična“
(Jak. 5, 16.). Dobroťečte tčm„ kteťjž se wám
protiwj, dobročcčre a Uežloťečte; žadněmU šlého
ža žlě erdplacUgjce Nedeh se premoci žlčmu,
alc pťemahey dobrlmt šlé, “ pjsse kŘjmaUUm fw.
aposstol Wawel (12 14 17 21..) Zdaliž pak
take my gako swatú Ǧommer fe chowame?
Milllgeme také my Uepťately a protiwnjky swě,
gako oU ge milowal? Ncžapomjname žakan
Božjho genž šnj: že kdo Boha milUge, raké
bližUjho swého milowati mčx? (Srow. l. ZaU
4, 21)

Mimo modlith a fwatč rozgjmanj šabwwal
se swat!x Ǧommer i ginúmi bobomyslnými skutky,
gakž mU kťeskanka laska a mčlosrdenstwj kazaly
Bťigjmal pocestné, ansstěwowal a Uasycowal
chorúch, odjwal Uahé, sstčdťeobdarowúwalwdowy
a sirotky, těsstl šarmaUcené, cmebo pomáhal sio:
wem a skUtkem kde a gak mohl, a ždúlo se, žc
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pro nikoho na swětč smyslU žcidněho nemci, než
pro bližnjho, a že siUtků fwých k UičrmUž Ue:
Užjwa, než k dotťebám kostelů a tlUšného bliž:
Ujbo, tak že wssjm práwem gako Job o sobě
řjci mohl: „Qdeoťel:li ǧsem, co chtjwali, chUe
dým; Uechal:li qfcm oči wdowy dlaUho očeká:
wati: gedl:ll gfem skršwUfwml sčnn a chedl:li
i sirotek ž Uj (Uebo od dčtinsiwj Ulého rostlo še
mUaU slitowěmj, a š bťicha matky lné wyfslo
še mnaU): pohroal:li qfem dynachm, proto žc
Uemčl odčwU a bež přtkrytj chUdúm; nedobroťex
čili:li mi bokowé geho a ž wlxw owec m!;ch
nenj:li žabťjwčin; wyšdwihl:li ǧsem Ua sirotka
rUfy fwč, takč když gfem xfe wjdčl w brčluě
whšssjm b:štixe): ramcno mč od klanU fwčho
Uechť odpadnc, a rčxmě mč š fwx,šmi kostmi ak

fe rošlomj. Nebo wždyckh gako Uad!šxna;šjcjch se
Uade mnall wlU bčll qsem fc Boba, a bťexnene
geho Ušsti qfem Uemohlel lZob. 31, 26m23e).
Nch kolikerý ž nčlš podobně dřed Bohem o sobě
mlmoiti může!

Tšmčť dcfct let byl fwatý Gommer w sa:
motě fwš, BohU i člowččcxxstwll srdcch milostj
plnúm flaUžc, a sebe i fwých Uáklomlostj pťcmčl:
hage. J dossel wcliké dokonalostj, a Hospodin,
aby žalžbm!ž swš Ua skxltcšch qeho Uká:eal, pro:
Oůǧčil mU těž Uxoci diwotwornč a poslěz žkUsi!o
geq sěžkaU a bolcstUaU Uemocj, a očistiw ǧcq

ed t. g U saudu Uto!m :dřch n:jtřu
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odc wsselikého trUfU pozemskěho powolal geǧ dnc
11. řjgna r. 774. Gcho swatj ostatkowé Ualčn
zagj se teď w kostcle Liranském.

Rozgjmčlnj.

Nch stawU horssjho Uadstaw člowěkaw man:
želstwj Uesskastněm žiwachho, a staw tcn tjm
horssj bUde, pakli sc fUaženjm stránkU kťiwaU od
žlých cest odwrčxtiti, plamcn ncswornosti che
gessrě podpalUge a roznčcUgc. Nch ge:li kde sworš
Uosti a gednomyslnosti potťcbj, gest to žagistě
w stawU manžSlském. Toho požadUge wlastnj
blabo manželů, toho požadUge blabo dětj a čelcdi,
toho požadUgc koUečně zdar hofpodúťstwj. Kde
UtUhla w manžclstwj gednomyslnosi a swornosk,
gak možno tam, aby sc hofpodúřstwj dařilo, aby
dčti sc dobťe wychowáwaly, aby čeleď k dobrěmU
fc wcdla? Zdaž možno, aby dům, gsa roždělcn
proti sobě, ostčll, a pohorsser aby nekašilo aUtlú
srdce rozenců a mrawy dobré čeledi? Zdali možUo,
aby manželě, wymťela:li meši Uimi důwěra a lúska,
gci řkU ždali možno, aby ti manželě kťehkosti swé
wcspolek trpěliwě sllasseli, aby břemena fwěho
powolúUj w tichosti konali, aby sebe wespolek
Uaprawowali a zdokonalowali, w protiwenstwj
srdcc dodčlwali, w Uebežpečj ostťjhali a w pokU:
ssenj mysli dodáwali? Gak to možno, gessto swor:
nosk, chž dUssjmanželstwa býti mčx, UtUhla; gessto
lúska a důwěra, každého dobrého manželstwa žčiklad,

wywrcitily fr a wymťcly? Nch Božc,ůkdo popjssc
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ch Ueřesti a Uesslechemosti, ktcréž sc w takowém
manželstwj Oúcháwagj! Broč oddawa fe nmoh!,;
manžcl pitj a hran a giným drostopassnostem?
Wroč žanedbúwa muoha maUžrlka domacnosk Ba
iUegedUaU maUželskaU wer? Wroto, že UesworUč
žiwi gfaU a že hoťkostj UaplUčUy qsaU lnysli ae:
gčch Broč rodj fe w srdcjch dčtj tak šhusta

žassk a Uelaskawosk? Broč wymjra U dětj, ďohU:
žel, lčlska k rodičům a Uctiwosk k otci a Ooslnš:r
Uosk k Umtcefě Wroč rožmaba se takměť wUči
hledě wc wssech stawech bezbožnost fobčctwja
mrawů Ookažcnosk? Nch Uehledey, milrš křrsiane,
Uehlcdey wčcj tčch pťjčáUU leda w neswornoňi
manželůw; Uebokkde Ueswornosi, tam bešďožnosk,
a kde bežbožnosi, tam nenj požebUčlUj Božjho.
N fUad byš rúd wčdčl, milý kťčskane, gakú tobo
pťjčina, že Uefwoonsk tak žhUsta w skawu UmU:
želskěm stanck sobčwystawila? Ga č;inýchUežnam.
leda že bUď oďa manžclč aUčb afpoň gčdeU ža

scbe sc beraUce žiwot Uessťechetn:xstani a hťjchy
pokalelč, Ua staw ten fwňth dostatečUč se nepťi:
prawili aUebi staw maUželskýža Ookličkawých
drostopassUých Uaružiwostj powažlxgj, a žiwot
swůg Uedrawoskmi pržnj. Mčl:li poťog a germo:e
myslnosk knčm žawjtati, dťcde: wssjm potťebj
gest, aby fe wssenwžně snažili skržc swcitosk po:
kčmj stúti se djtkamj Božjmi; Uebok kdož nenž
w stawU milosti, Uemůže pokoge mjti emiž bo
ginúm šdčliti lnúže.

,Každě krčllowstwj, roe;dčlenč prori sobč,
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žpUsiUc, a každé město ancb dťim proti fobě rozeur
oělcUý, Ucostogje (Mat. 12, 25.).

„Odk.Ud meži Uč:mč bogowě a swčlrowé?
Zdali Ue odtUd: že žúdostj wasstch, ťteréž bogugj
w audech wassjch?e (Jak. 4, 1.)

„We tťech wěcech mčl zaljber dUch můg,
ktcrěž šchwálcUy gsaU pťed Bohem i pťed lidmi:
swornosi bratťj, a milowčmj bližUjch, a muž a
žcUa dobťc.se fUásscgjcj“ (Sir. 25, 1, 2.).

„Wrotož prosjm wúš . . . abystc hodUč cho:
dili w powolánj, kterým powolčmi gstc, šc wssj
pokoraU a tťchoskj, sUč:ssegjcc se wefpolek w lúe
scc, UsilUgjce žachowúwatigconolUDuchaw swašx
kU pokogee (Efcš. 3, 1un3.).

Modlitba.

Q Božc, půwodce i milownjče dokogc, raB
čiž prosjmc wssem manželům pokog dčlti, kteréhož
fwět dciti Uemůže, a bUdiž gim milostj fwaU kU
ponwci, tak aby Uegen sami k tobč se dostali,
nýbrž i swogich k tobč pťiwedli stršc Krista
Ježjssc oc.

Na dnessnt den padčl též sweitek: w TatsU swatého mUťed.
Taracha, Proba a Nndronika ; dňle swatúch ml:črdnsků Nylasia7 břs!.
Notomagenskěho; QUirina. knčze a towarossů: pak sw. ml:čednjku
Anastaxia kně;e„ Placida, GeUežia a gegich towarpssň; w Tďebaidť
swaté Sarmaso mUčed.; we Wesoncil:m swatého Ǧermana, biskUpa
a mUč.; w Usesii w Africe swatého Firmjna, bisk.; u Redonů sw.
Emtltana, w Tarsl: w Etliciř swatých šrU Zenaidh a Filontllh. feo
ster: we Weroně swaté Placidte. panno a m. g. swatých.

Bk
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12.

Žčwot fwatého Maščmilťana, bikapa
a mUčedeka:

Do okolj Upněgssjho měňa Cellegc aUeb
Cilli we ŠtýrskU pťifsio fwětlo fwatč wjry welmi
žahy Mčsto toto gest rodisstč mUže gednoho,
kterýž i slowy i skUtky wer fwataU po celém
wůkolj rožUčtssel a koUečUě čemU Učil, krwj swaU
žapečetil. MUž teU gcst swatý Max:tmtltan, geUž
se Uarodil, gak giž ťečeno, w mčstč Cellegi aš
w polowici tťetjho wěkU. Geho rodičowé byli
Urožer a bohatj, ale co Uad bohatstwj a Uad
Urožestk gde, giž také U wjťe kťesianské wyx
Učer,a aže che k bUdach wččnostihledčli Uež
kpomjgegjcj prjtomUosti dali shnačka, kdhž Učer
schopUým fe stal, gedUomU welmi bohabognémU
knčži gméUem OranUš Uawychowúrtj N mla„
dičký žáček, ange dobré schopnosti a wUli do:l
braU, a ktomU i srdce wsseho dobrého žúdo:
stiwš, profpjwaj k radosti rodičůw i rožssafrtěho
Učitele i wěkem i anUdrostj a bčlznj Božj, až
kU podin, a Ua skutcjch UeibožUého mlúdencc
giž Ukažowalo fe čeho se od Uěho Uadjti, až

w leta mUžUéldospěge. „Bo sUážUostechswých
pošUáUo býwa pachole, gfaU:li čiňj a prawj
siUtkowégehoe (Mjsl 20,11)

.Když byl Marimilian třinactčho rokU do
ssel ztratil otce kterýž fmrtj mUčedUickaUžiwot
dokanl. Wo ssesti letech odebrala se těž matka



Sw. Mar,imilian, biska a mUč. 133

geho na wěčnosi. Qsiřelý Marimilian skal se

takto dčdťcem welikých statků Z bhlo se co
bati, že nežkUssený a osidcl iwčta nežUagjcj mla::
djk rožpasse fwým žadostem UšdU a Uwrhne fe
U wjr roškossj a wefelostj Nle Marimilianowa
dUsse bhla giž Utwtzena w žakonech Božjch;
byltě giž okUsil gak sladké gest gho Krisiowo, a
protož kráče cestaU, na kterauž wýbornú Učitel
geg byl Uwedl wssech poklésků sc pilnč strežila
Boba faměho ža cjl snah swúch powažUge, bež
pťestčmjfe zdokonalowal Slowa Bčmě, gež k mlč::
deUci w ewanǧelimn prawerla bhla: Chceš:li
dokonalým bhti gdi, prodeh co maš a roždey
chudým a bUdeš mjti poklad w Učbi; a dogď a
UasledUgmUc!el (Mat 19, 21) potahowal on
na febe, a protož propUstiw wsseckh otrokh Ua
swobodU, roždal sidé qměnj mšši chUdě, a ša:
swčtil sc slUžbě Božj. Meži ctUostmi gebo leskly
se Ua Uchwýš pokora, tichosk a wljdnosk, čistoth
pak tak welice byl dbalý, že každé pťjležitosti,
pťi kteréž by newilmosti swč poskwrniti mohl, a
žwlasstč obcowanj š drUh!;m pohlawjm š daleka
sc whhýbal, žagiské pamětliw gsa slow Joba
ťkachho: „Učinil gsem smlanUš očtma swýma,
abhch ani nemyslil o palmě“ (Job 31 1);
„nebo pro krúsU žcnskau mnošjžahyltuli, a odtxxď
žčldoskgako oheň rožněcUge sc“ (Sir. 9, 9e):

Wo Učkterém časc opnstil swalý Max:imilian
domow a odessel do LaUrcakmn (Uhnj Lorch)
w hoťegssjm RakaUskU, kdež sjdlo bhlo biskupské,
a obětowal se slUžbčswaté clrkwe. chowčmj
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gcho bylo UeaUhoUUé a horliwosk geho pro swa:
taU wjru byla plametma, consii dak geho tak
rožmanite a tak čisté, že oči wssebo témčť lidU
důwčrnč k UčmU fe obracelh, a že UctU a wax
žUofk wsseho lidu w takowémjťe požjwal, že geg
i duchowenstwo řlid po fmrti bisknpa s.šcmrcacenexr
skčho okolo r. 257. gchomhslnč Ua UprcišdUč:e
naU stolici biskUpskaU dosadili. Důstoqnosk tato
tak wžnesseUčxa tčžkú protiwila sc owssem skromné
mhsli Marimilianowě, a wssak wida, že wšpj2
rcinj tU marné, a že žťegmé wůli Božj proti:d
wowati se gest wčc hřjssna, fwolil konečně, a
bržo na to i do Řjma fe wodal aby žtwršenj
fwé dUstoqnosti U stolice ijské dossel a poslanj
fwc aposstolskě ž ruky sw otce obdržel Marix
milian byl Uij gediné fwúm powinnostem žiw;
wssemožně Usilowal o wywrácenjmodloslllžednosti
a o Utwržcnt kťesťanů U wjře; Ugjmal se wssech
Uužných, staral fe o nemocně a choré a žwlússtč
sěch na žřeteli lnčl, ťteťjž protiwenstwj Utjkagjce
w LaureakUm ochrany a Uchhlku hleoali; oběto:
wal tež mnoho čan ocnnč modlitbam a swaténm
rožgjmanj, bež čehož ctnost žadného trwanj Ue:
xna a slowem we wsselikém dobrém tolik byl
Utwržell, že byl wssem wčťjcjm gak swatý apo:r
sstol welj, pťjkladem w slowU, w obcowanj, w lúsce
wc wjťe, w čisiolě (Srow l Tim 4 12)
Takc fc pjsse, že na ccstách swých aposstolskúch
i do Bawor se dostal, a swaté cwanǧelllxm
hlč:sage, až FrisiUkU dosscl, a gessto sjmč Božj
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kteréž tU rošsil, se Ugalo, i kosteljk ťU cti blau
hosl. Nodičkh Božj sc založil a whskawil.

Za ošxčch čafů, odwrčltřlo se wčllečnč sstěstj
od wogsk ijcmů, kleťi žemčmi, w Uichž fwatý
Marimilian wer Kristowu žwčstowal a Utwržon
wal, wláoli; welicj žústnpowč nežkrocených nčl:
rodů walili fc k DUnagi, chtjce dťeš tUso ťekU
fe pťeplawiti a w dozebnaných kraainach Nox
rickwch a Jtalsiúch se rorogiti. Řjmanč po:
ďansstj mysljce, že bUb wčlleclxý Marš Ua Uě se
rošbUěwal, wydali roškaš, abd každw občan Ui:
koho erhgjmaše, Uražcnebo bolm občtmi wex
řcgm;mi smjťiti fc snažil Roškaš tcnto ač wssUdc,
wwkonawal fc w Celegi co Uenoskřeai, gessto w
mčstč rečenčm Marsowi slawnxš chrcim bol wd
stawčn a Uad to w tcmžc mčstč také mjstowladať
ijskn swč ljdlo mčl Kro ro:.ka;U Uešachowal,
fmrtj to Ulusil šaplatil To aU fe stalo, wwdal
sc swatý bsskUpMarimilicm do otčilw swě, geonak
alm nowč whšnawačc swaté erkwi šjskal, a ge:
dnak, atch po čaš prottwenstwj wssecky U wjřc
ijlil a ba i Ua nastúwagjcj mUčcdnictwj aby
gc pťiprawil. Množj ž nich žadcčetili sicc wer
w Kriňa Jčžjssc krwj swau alc bohUžcl, byli
tčxž Učktrťj, ktcťjž bUď chaUloňiwoflj, bUď strachcm
přrmoženi Ksista šapťcwssc mrlwwm modlam
občtowali. To krďž fwatčxčmlMarimilianowi sc
dončslo, rozUjlila se borlis:xosi geldo :dro Krista
a swatým lměwem pogat, wydal fc k cjsaťskémU
mjstowlúdaťi, gemUž gnténo bylo ElUjasiUš, a
wcižnúmi a rňžnlšmi slowd k Učum ťekl: zeNe:
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ďhl:li gsi posičm do wlasti těto, abyš chrčmil
tčchto pťed nepťjtelem? Ty wssakhorssj Uepťjtele,
Uwrhugeš w ščlhubll ty, geš chrúniti máš„ at. d.
ElUjasiuš, čečj taUto žahanen a pťekončm, dal
fwatého bisiupa, aby poněknd Uražené důstogUosti
swé, gak se domijal, žahágil, do chrčxmuMaro
fowa wésii, a aby modle té obětowal pťiměti.
Toho kdhž Marimilian Učiniti nechtěl, siibowal
mU wšnessené důstognosti a gmenowisě, že ho
neywhšssjm kněžem Marsowýln Učinj, bUde:li po
wůli. Nle siibowé tito nebyli š to, abh biskU:
powu pewnosi žwiklali aUeb oblomili. Tož wida
Elujasiuš, obrčlttl fe k hrozbčlm, a když ani ty
Uičehožerymohly, kčlžal geg stjti. J byl biskUp
ihned fwúščm a ža měsio wyweden, a tam, gakž
poručeno bylo, dUe 12. řjgna r. 283. skat.
Některé UčxbožUéženy wšaly času Uočnjho hlawU
a tělo swatého mUčedeka toho a w tichoski ge
pochowaly, nemohaUce pro strach pohanů žádné
sičxwy mU učiniti. KU konci ofmč!hostoletjpťissel
fwatý Rupert, biskUp Solnohradsiý do Cellege, a
fwatěmU Marimilialtowi Ua lnjsiě, ťdež, gak poe
wěskssla, Utrpěl, wystawěl kostell Božděgi pťeUesli
tělo Marimilianowo do Wašsowa, ťdež až po
dneš w hlawltjm chrčxmn odpočjwá.

R ož g jm ú Uj.

Daleko nebežpečněgssj Uež siepota tělesnú
gest slepota dUsse, rošUměy lU siepotU, kdež člo:
wěk potťebných kU fpafenj prawd bUď ž úplna
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Uežlta aUeb afpon dUkladUě gim fe UeUaUčil
Nch Bože Uaš! gak anžc takú člowěk fpasenj
dogjti, koo Ucwj w čem fpaerj žalcxžj,aakterými
cčstami se dochčxžje? Gak může člowěk ten konati
dobrč, kter:,šžco cnosk a co hiejch gcst erj? u
Z těch přjčin snažil se UcǧcU swatw Marimilian,
U:;btž i wssickd:i adosstolsstj mUžowě schi Učenj
Krisiowa rožswjtiti, temnotn žapUditi, newčťjcjch
a bludařů k BohU obrčltiti, prawowčrných kčdcn
skanů důkladnč wyučiti a tUdjž Ueumčloska Ue
fslechctnosiwyhladiti,a akaždémll člowčkll k dra:
wč:m fynů Božjch domoci D b!)chomnm wssickni
přjkladň tčchto wyšreolelth Božjch Uasledowali,
gak welikčl byla by Uassč záslnt!a U Boda, gak
dUwěrnč mohlibychom w mi!ost Wanť danati,
neboť, ,gestliže by kdo ž waš poblaUdilod prawdy,“
pjsse fw JakUb(5,19) „a Učkdobd geg obratil
nxak wědčti, že kdo odwratj hrjnsssljka od blUdU
ccst!,) gebo, wyswobodj dUňi geho od smrti, a
pťikryǧe množstwj hťjchů.e Nrdomijeyte se,
moǧi milj, že wy k tomU ;awú;ani neqste, Ue:
gfaUcc dUchoijmi osobče.mi J chžprčngi wáš,
že každý ž waš chce:li gen múže bližnjho fwcho
ccstam fdasenj wyllčowatt Zdaž erjdate žbUsta
lidi, ktcřjž ž hole erědomoski padagj we břjch?
NcgfaU těž lidě ktcťjž gak sw.ňtosti fwxrxšch pťi
giji Uwědj, ktcťjž powitmoskjfwčbopowolanj
Uežnagj, slcpč w žlě společrtosti leZaU, samochtč
wnčbcšpcčcnstwj hť chU sc whdawagj, aneb ginc
a giUé wěci žlč Učdowolčnč a hčxžssUš dassj Llch
ťdo; milUǧc bližnjho swého qako scbe samehoe
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tomU bUde žcl blaUdjcjch těch bratťj, bUde gc
Učitř, bUde ge Uapomjnati, bUde gim otewjrati
oči, Ukažowatč Ucbezpcčj, w kterémž wěžjn a Ue:s
moha giltak, afpolt dobrým přjkladem bUde ge
pťedchažeti, bUde ša Uč fe modliti, aby ge BUh
milostj swaU oswjtil, a Ua cestU sdasenj Uwedl.
Nedšweyte fc té hřjssxté myssléncc swésti, gako by
lidč hlUboko w hťjchy pohřjženj, w blUdech tf:ž:l
kúch tonach, wssemU UaUčch wšdorUgjcj, gako
by ti odlaUčeUi byli od fpafeltj Womnčte, že
fwata Monika sedm lct dltem i nocj w sizúch a
w postech ža oďracextj fwého syUa, swatčho NU::r
gUstina, fe modlila; pomnčte, že hřjssltjkilta smru
tclné posteli důkladxtě k Bohn obrč:titi fe může,
gako fe lotr Ua křjži obrňlil. Gen UeUskciweytc
w modlitbúch, UeUstúwchteBoha wž!,šwati, neUsich
weyte fe modlřti. To čřche bUdete o spasellj
bližnjho pracowati tak fpasitelxtě, gako kterýkoliw
blabožwčst altcb aposslol. Mimo to wčšte, že,
gakž fwatý JaUZla:oúst:Ž pjsse, Uikdo fpaer búri
UemUžc, kdož o spaser bližxtjho fwčho Uedba!
Dj pak to fwatý teU wssjm prúwem, Uebok kdo
o dUssl bratra swého se Uestara, kterak mUžc
ťjci, že milUge bližrtjho swého gako febe famého ?
Nrotož gesstě gedenkrcitek wčxm se, mtlj kťesialté,
obracjm, profe, abyste slowy a pťjkladem bližnjbo
swěho cesteim fpafeltj Učili, a portčwadž člowčk,
gak katechišmUš Učj, bež Utilosij Božj Uic fpasi::
celněho UčiUiti Uemůže, abyste tedy ža UcUměši
lého a newčdomého a tUdy klčsag1cjho bratra
k BohU ža milosk a slitowúnj prosilid
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,Marnj žagisté gfaU wssickni lidé, w Uichžto
Uenj žUúmosti Boha“ (MaUdr. 13, 1.).

,Máš:li syny, cwič gee (Str. 7, 25.).
,Nawrak mi radosk spasenj swébo: a dUchem

statečným Utwrď nme; wyUčowati bUdU Uepšawě
cestúm twlšm, a bežbožllj obrčltj se ktobčckl (Zalm
50, 14. 15.)„

„Kteťjž sprawedlnosti wyUčUgj mUohé, qako
hwězdy Ua wččné loěky skwjti fe bUdaU“ (DaU.
12, ZU)„

„dewUč pořresci bratra swého, abhš Ueu
měl Uad njm hťjchU“ sllj. Mojž. 19, 17.).

Modlitbau

D Bože, kterýž chceš, aby wssickniliděkpo:
žnčmj prawdh a k fpaerj přiwedeni bhli, ,pro:
půgč núm dobré wůle, swčtla i silh, abhchom
bližnjho swčho Qrawč wsie wPUčowali, w Uj geg
Utwržowali a slúwh beš přestčmj whhledčlwali
arožmnožowali skržeKrista, Nčma nasscho. NmeU.

Na dnessnj drn dťipadci tčž swátek: w Řimť swatých mučrd.
Ewaǧria. Prišcialm a towarossů; w NaweUě swatčho Edistia mUč.;
w Lžcii fwaté Domnirw. mUcrdnicr: w ?lsrice swatých 4966 whznau
waťuw a mučrdnskůw. kteřl w prottwcnstwi Wandalském za .BUUerjka
!rú!čx diwsřě řmčččřřiň Ufmřčřxičřbďki; w Cďoraku fwatřeho Wallfrida,
biskUpa; w MčdřolanU swatého Mosw, biskupa; we Weroně swatého
Salwina, bčsk.; w Sorii swatčho EUstachta, knčže a m. q. swatých.
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j3.

Žiwot swatěho Eedlmrda, krňle an
ǧlickéhoxťe).

Swatý Eduard tébož gména jlj., krčxlan
ǧlický, Uarodil fe r. 1013. Geho otec bylEthel:
red jl. kráj aUǧlickú, a geho matka byla Emma,
dccra wýwody Uormandsiého Richarda l. Eduard
sotwa že fwětlo fwčta spatťil, mUsil se š rodi:
čemi fw!šmi dťed Dány, kteťj ukrusnč šrmi an:
ǧlickm: hUbili a laupili, Ua autěk dúti. Nichard ll„
Emmin bratr, wxšwoda Uormmldsk!xpopťňl gim
U sebe aUtočtsstč i ochraUU. delard bhl te:
dy u dwora fwého Ugce odchowán. W!;bornčl
matka wžala si ho zwlcisstč na starosk. Weliké
Uehody, gež gi bhly potka!y, Ukč:šaly gj sláwu
,qcmskml a korU:lU swčtskaU w drawčm fwčtlc;
ažwlasknjbo krčxlowstwj žapxlžeUčl, Uemčla žčxdlřč
Utčchh mimo Boha. Z té pťjčim,d obracela též
mladistwml mysl EdUardowU na Boba, a žúhy
sila w autlě qeho frdéčko kážeň a bážeň Božj.
N sjmš bedliwč pčstowáno Ugalo fe, wšrostlo
a žáby Uťinčtssclowýborně owocc ctUostj. Eduard
stkwčl se tichostj a pťjmoňj, pokorm: a žbožUostj
a k tomU wynikal těž pilnostj, a rožUm swůg
obohatiti wčdomosimi a umčUjm, co mohl, se
pťičiňowal. Modlitb: dodáwala nm sjly, když
mysl geho klesala, milofť modlitby a pošorllosi

z) Mťsto žiwota swatého KolomaUa klademc tuto šiwot ;agjmao
wčǧssj s::xatého Edunrda.
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Ua sebe šachowaly též čistotU gcho neporussenaU
ačkoli U dwora prostopassného žiw byl Z geho
úst eryfsio Uikdh UeslUssUéslowo nebof Boha
pťjtonmého wždy Ua paměti mělP aniž trdčl,
aby ginj řcči neslussné wčdli. Neyfwčtěgssj
fwčltosk olteiřnj a občt mssc swatě Uaplňo:
waly ho nebeskaU roškossj. Mysl geho tak
welice w dobrotn Božj a anUdrosi pohřjžena
byla, že we wsscch swjžlech a strastech, které ho
koli aneb rodiččl gebo potkaly, gen otcowskau
prožťetelnosk Božj widěl a welcbil, a drotož
srdcc swé od wěcj žemsk!šch odtahUge, tjm horlioe
wěgi po Uebeských taUžil Geho dussc byla prčlž:
dna wssj hrdosti a wssj ctiščwosti, a protož odép
powčděl dwoťanům radtcjm, aby trůnu otcčlw
swých branUaU rUkaU se šmocUil: „Nežúdám,“ ťka,
„krčllowstwj, krwj lidskaU dobytého!“

Když pťissel čaš, že Bůh Uúrod allǧlickú
milostj swau žase ansstawiti rúčil, skalo se, že
Danowé nasilnč Uad Nnǧlickem anUgjcj, gednaf
seslabli, gednak žabnaui zemi dobytaU opUstili J

Uoneslisc panowé šemsstj, abh EdUarda Ua trůu
otcůw gcho pofadili JUwážal se CdUard Uwládlt
otcowskaU a rokU 1042 slawnč korUUowáU bdl

„W rUceBožj gesi moc Uad žemj aBUh wžbUdj
čafem swým Uě.itečného šprawce Uad Uj“ (Sir
10, 4)

Brwnj siutek Uowrho krále, byl skUtekfpra
wedlnosti a bohabogl:osii; kašaltč, aby wsse šlé,
kteréhož fe za trwémj cižopanjké wlády kdo byl
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dočinil, žahladilo se. Ncisledkem toho mUsilkaždý
neprawé žbožj anrútiti a křiwdy Učiněné Uabra:e
diti. Na to Uadčmj kostclUj žpoťúdal a žahúgil,
slUžby Božj oslawiti fe fnažil; Uowš klússterh ža:
ložil a Uadal, a kostely nowé wystawěl, staré pak
oprawil a oždobil; slowem žwelebenjerkwe swaté
a Utwrzenj swaté wjry bylo mU předem cjlem,
a takměť gediUýln zakladem wsseho podUikan
Wrotož take ťjkáwal: „Neylepssj prostťrdekkobla
ženj kralowstwj gest, aby slUžby Božj a búqně
Božj w žemi we wčlšrwstl a w Uctiwosti byly,
gclikož blabobpt žemč š dobrým siawem xmbo,p
žeUstwj a erkwe fallwlfj“ Modleme fe, abp

Hospodiu, w gehož rUce srdcc kralowo gest wsscckp
mocnaře UaOlUil dUchem maUdrosti a rožUlUU,
aby pťikažanja sprawedlnosti w Uenúwřňi Ueměli,
achlražcli se qaťo lodi w bctUťi(Sir. 33, 2.),
a abh gim gafně Ua mysli tanUlo: še fprawedl:
Uosk žwyssUge Uárod, ale bťjch bjdné čin Uárody
(Bťjsl 14, 34..) DrUha wěc, kterčlž Uowémll
krali na frdci lcžcla, bhla, aby se každšmUrychle
a swědomitč sprawedlnosk dčla, a abh se chUdýUt
a Uboh!,šm,wdowám a sirotkúm chichž opraw:
cem a otcem oU se Uašýwáwať, doňatečné ochranw
a wydatně pomoci dostalo. „Krčll sprawedliwú
whždwibuge šem, a trůn krčxle, kterúž faUdj
wprawdě chlldě, na wčky Utwržen bUde“ (Wťjsl.
29. 4, 14.). J byl EdUard k poddanúm skU:
tečně tak ssrědrý, že fc púnowé žemsstj domnjwali,
že Uelže, abh krčll gesstě gakého gmčUj mčl, a
prorož, aby geg wsseho rožoakU šbawili, UowaU
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berni swým poddaným Uložili. Krčxl fe welice
žaradowal Uad takowaU Upťjnmostj, a podčkowaw
se srdcčně, dal sebraué perže wratiti wssem,
kteťjž bylř prifpjwali, i Uaplnilo fe tak šagisté
což fe w knize prjslowj pjssc: „Kdo Uachylný gest

kmilofrdenstwj, požthaU bUde“ Gak maUdrým
awelk:šm kralem EdUard bhl a gak welice pod
daUě fwč milowal, Uikde tak gasně Uegcwj fee
gako w žakonech od Uěho bUď oprawených, bUď
ž cela Uowwch, kterežtowwgedno sebraxxě dode
gménem: „šakony EdUarda wyžanače“ až po
dUeš UepatrUaU ěask praw britanských probj

Nčkoli Ustawičllč o blaho kralowstwj fweho
pečliw, erpomjgel tež beš přesian o wlastnj
dokollalosii dracowatř Bdčl prjfUě Uade fmhsly
fwúmi; byl pilcn modliteb a UabožUéhorožgjmanj ,
konal, kdy a kde mohl skUtkPmtlofrdnc z mrtn.xil
swaU tčlesnost; rožmlanal rad o wěcech Uabož:
Uwch a swatwch a waec dawal každe:m: prjklad
dokonalého kťcstaUa Wochlebenstwj, wyraženjd
ctnostem Uebežpečllé, i wsse, cokoliproti pťikážaltj
bhlo, Božjmu Ueb cjrkcwnjmn, Uenaléžalo U dwora
geho mjsta J mohl š Dawidcm ťjkati: ,Kdož
kračj po cestě Ueposiwrněue, teU mi slaužiti bUde
NebUdek siaužiti w domč mém, kdož čin prchU
ťdož mlij neprawé wčci, UežůstaUe pťed obli
črgcm očj mých. Za gitra hUbiti bUdU wsseck:,:
hťjssUjťT)čremťr abPch wydUdil š mčsta Hofpodi:
Uowa wssecky, kdož pássj Ueprawost“ (Zalm
100, 6uu8.).

Gak welice si panické čistoty wcižil, dá se
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ž toho faUditč, že fe sljbem Ustawičné čistoty pžašx
wazal Lčd aje o tom Uičehož newčda mltili
geg aby UěgakaU manželkU pogal, aEdřthU dcerU
Ǧodwilm,gednoho ž pťednjch wladyk pamm gak
tčlcfnatl takidUsseij sličUostiUad ostatnj djwkp
proslUlaU, mU ežaflmbowali.l Swatý EdUard ne:
chtě, aby slib geho pťed čafem žgewen byl, dal
fe Ua lnwt)litby, a wssemožxlě Boha prosil, aby
mu mtlostj fwaU kU pomoci pťispčti reičil a Ue:
doansstčl, aby fe preoti slibu swému prohťesstl.
Z posilnčn a potčsscn swatau lnodlitbaU, whdal
fe demro k Edithě a nerage fe slibem fwúm
dowedl, že milofťBožj tcž newěsty geho se dotkla
a že ochotnč žadosiem kralowwm pťiswědčiwssi,
sljbila, že š njm do celý žiwot w Uskawičllcm
panerxsiwj nic gank Uež gako š milwm bratrem
trwati chce a bl:dea A tak fgogika swata laska,
prosta wssj skery fwčtskě, panické manžely, žUichž
gedeu drUbého poxožblx;owal, a w pokUssenj kx
wpšssj dokonalosti powšnússel „Qwocč dllcha
gest ždrželiwosk,čistota“ (Gaslat 5, 23)

Gakkoli fwatý EdUard milačkem lidu fwěho
byl, pro gehož blabo dUssewnj i tělesne takmčť
súm sebe bpl w oběč pťilxesl, Utc méně wssem
protiwenstwjm Uikterak fe wyhnmlti nemobl
Welikw bol žpUsobil mU pťede wssjm tchaU geho
Ǧodwin, mU; to hrdý, púnowitý i prchsw, a syU
geho newmladssj Swein mladjk Ua nehwýš žhú
ralú a žpUstlú, kteťj wclcxžradh se dodUstiwsse,
krále fwčho brammU rUkaU š trůnU šwrhlmmi
Usilowalj. Nle Blch oskťjhal wywolemce fwéyo,
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kterýž ačkoli fe Uad weležradci mstjti mohl toho
UcUčiUil, Uýbrž odestřw, gim opčt Ua milosk gich
pťigal Ne menssjho hore zpusobili mU Uěkteť1pani,
ktcťjžzawidjce kralownč matce Emmě dUwčry, giž U
syna mčla, Ua Ui sočili, že prý kralowstw1 kn sskodě
šDany wygednawa a co Uad to borssjho, že drý
wdowskě čistoth Urzachowčlwň. Berj Uúqu fnesl
sw. EdUard lehce, wěoa,že byki prawda bhlo, co fc
powjdalo, žčldnéUesstěstjžcmi erzntkne. Boleňe
Uěgiale dogalo ho druhě Uaťkmltj. Gednak milowal
matťU še wssj .horaUcUostj, a gcdnak se obáwal,
žeby, mlče kprowiUěnj, dohorssil wesskerého lidU a
hťjch takměť wobraUU wzal. Emmč nežůstalo tagn
Uo, což nepťútelé o nj kUli, protoš Uwrhssi se pťed
Bohem,modlila se wraUcUě,abh gj byl ponwcnjot
kem a Ucpťútely gegj žahanbil. N pomodliwssi
fe, dala od febe wžkášánj, že k dokúžšnj fwč
eriunosti saUdUBožij fe podrobj. Jmodlila
fe opčt po celaU noc. Drl:hčho dUe, když wsse
giž bylo k saUdU Božjmxx připraweno, ssla, gakž

tenkrate tomU obhčrg chtěl, bosýma Uobama pťeš
dcwatero žhawých radlčc, cmiž gakě sskodh Utrur
pěla Kdož popjsse weselj krále, widachho matkU
saudem Božjm ža newinUaU prohlcisscnalx! Z
Uemesskage padl máteťi fwé k UohaUm, prosil gj
ša odpnsstěuj welebil Boba, a Ua dUkaž fwé

radosii množstw1 darů tomll kostelU obětowal w
kterémž řečený saUd držún bpl „MilosrdeUstwj
a prawda osiťjhaqj krale a milosiiwostj Utwr:
šUge fe trun gcho“ (Wťjsl 20 28..)

B Když swatý Eduard gesstě w NormaUdii
Zi!dotšxšnm,ch 7 7
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Uswěbo Ugce fe zdržowas zawážal se slibem, že
pnk:li bh Pan Búh rodiUU geho a wlasi šafe
oblažeti račťs že popUtUge do Řjma k hrcxlm
swntých aposstolů Wetra a Bawsa a k hrobU
milčtčka swěho fwntébo Zana EwaUǧclisty, gehož
Za pťjťsad panické ččsioth we zwjússtnj Uctiwosti
měl. Sotwa že tedh Bůh geg Ua milosk
přčqnl, Uspoťúdnw šáležitosii domácj, chtěl siibu
fwčmU žadost UčiUiti, pamčtliw gfa slowa Bo::
žjho: Když slib Učinš Hospodimx BobU swc:
mu UebUdcxšprodlčwati šplUiti ho; Urďo wh
hledawati bude toho HoxpodiU Bčch twug: a
budrš li messkati bUde tobě počtěUo ža hťjch
Gesiltže Uebudrš chtjri sljbiti bcž hřjchU bndeš.
Což pak gedUanhsslo že xsů twtxch žachowáš a

Učtnjš, gaťo gsi slzbčl Hospodimx BohU sn.xémU,
a š wlasinj wůle a ústy swými mluwil gsi“
(M Mogž. 23, 23u23..) Břiprawiw wssecko
k rauti, eož porťcbnčho bylo, položil snčm, gc.e
dnnk aby UárodU pťjčxinU swčho pUsotráUj Udal,
gednak, aťch, což k Udržer poťcidkn ak:išnč wčaš
Uepťjlonmosti gcho lxeyloUUtně, šaťjdil a Ustcmo:
wil. To slyssjce páui želnsstj, a bogjce fe, nby,
až odeǧde, w zcmč rčxžnice a Uepokoge Uepo:
wfialh, tolik ho, aby Uechodťs prosili, že koneěně
U sčbe Uložil Uež Ua cesiU se wyda, U stolice
Řjmskě, co by UUl ďylo dclati, otašati fe. J byli
hned :xoslolrč k swasémU otci tehdá BeoUu 1)(.
do ija poslaui; kterýž Uwažnqe wčcl siňw,
pronrsl se, že by radno Urbdlo, abh král z zemč
wychášel; :propl:ysiiw ho ž slibU, pťikáǧaj, aby ša
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penjše, gež bh ccsta do Řjma ňňla, gednak mezi
chUdé rošdal, a gednak Ua založrnj klássrera kU
cti fwatěho Wetra obratil Rad a fwědomitč
podwolil se swatý krcil tožkašU papežslěmU a
staré a szstlč opatstwj fwatébo Bctta gež po:
tom Wesimúnster slaUlo, Uakladem prawč kra:
lowslwm obnowil a Uadal

Starj spifowatelé wychwalUgj meži gim;mi
ctnostmi ktcrýmiš fe sw EdUard stkwčl zwlassrě
geho láskuk chUdým a Uemocným, Udawagjce pťi
tom, žc gako Ua wšagem od Boha mnohými
Uadobhčrgn:šmi milostmi Uadan byl Gčdenkrate

k p pjssj, bl,xl prý od žebtaka gakěť!oš ža al:
mužUU požadan; Uemage ale prawě čjmž by ho
podaťil dal mU prsten š rUfh Wťjsslj Uoci ale
zgewil fe mU Jan milúček geho, a prstčtt mU
wracege, ošmimil :UU den aUmrtj gcho. Gindp
žaš Ušdrawil člowčka hmlstšm rakem žpotwoťe:
Učho, aU se rčluy qeho dotekl a fwatúm kťjžem
gi požuamenas. „Neymilegssj, milugme se wex:
spolčk, Uebo lásia gcst žBoha,a každý kdož mi:j
lUgr, ž Boha fe zrodil, Ucbo Bůh gesk laska“
(1. Zau 4, 7..)

Nij fe ale bsjžila doďa geho prslednj
Kral bhl giž chmaw kox,xžkostčl West Utmstersiy
mčl poswčccn býli. J Uedal si bsaučlj, Uýbrž
byl při crlé sl.anosti od počálku až do kouce
pťjtomen. Wo Ukončelxcslathostť, genž r.1065.
o mlaďútfách se komla, mřlsil fe položiti, Uemoc
Uedala fe 1agiri. Qd té doby nemhslil Ua nice

Ucž na wččUosk, kteráš že mU nh,rěxjstUastčchie
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š gistotaU wěděl, a pťiprawil fe Ua Ui horach
wrancUostj a pťigjmanjm fwčatostj Dwoťatté a
ostatnj pani oďklopili lože, gčho srdečný bol Ua
twaři geche. Twúť kralowa bpla ale gasna a
pokog Ucbčský ščlťilz nj Ušřew tU kreell chol
swaU, ana stogj a plače, požwihl hlan a pra:
wil: „Neplač, ga UeUlUrU, Uýbrž bUdU žiwe
maxxnkduwčrU, žc ž tohoto aUdolj fmrti wegdU
wšcmi žiwota, abhch tam blaženosti fwatých
požjwal “ Wo tčch obratil reč k panům a kwla:
dykám, pďraučcl gim krúlowml, a když bhl do:
powčdčl, že š Uj do čaš manželsiwj w panickč
bhl žiw čistotč, odessel ž aUdolj smrti w šemi
žiwota, dUe Zz ledna 1066. Za swatého bhl
r. 1161. prohlčxssen; geho swatj ostatkowě bhli
r. 11txe. dUe 13l ťjgna pťenesseni; a téhož dUe
tčž sc fwč:tek geho swětj.

Rožgjmánj.

Swatý král Eduard nepromluwčl Uikdy slox:
wa ncslllssnébo, an; trpěl abU gin U geho pťj:
tonmosti řeči neslussnč mlmoili. Komu čistota
dnsse i těla mila, mUsj gako ǧmenowaný krúl
fc chowati Z úst ǧelxo nejlnj Uikdy slowo nex:
čifte uxyqjli, aniž fmj trpčti, aďy w geho pťj
tomnosii o wčcech nečisiých fe rožprawělo, abh fe

Urslussné žrrty prowúdčlh cmrb oplžlé pjsuč žpj
waly Koo swcwolnč k takowým wěcem Ua:
slauclxá aneb gim š predloženjm priswědčUge, a
gim se libowolnč smčge kdož rad pri tom býwá
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koyž podoďné wěci fe děgj ancb kdož dokonce
sám gak ťjkame, drjwka pťřtlada, ach ten Uka:
žUge šgewnč, že nenj milowU1kem čistoty, a stpd:
liwosk šc w něm sjdla Uemčl. Sudiž o tom kdo
chce,gak chce ganikdh ktomu wjry Uedčun že by
člowčk geUž w Ucsiydatých ťečech potěssenj ma,

stddliwostt a čistotp byl Ulilowný; ,gake kdo srdce
ma, tak též msij, giž dawno powjdal swatý
JanZsatoústý a Kristuš Wan dj: že ,;hoguosti
frdce ústa mluwj “ deo Uežna pťjslowj ťkaUc1:
„čehož frdce pano, tjm Usta pťetékagj .Kdo

srdce mci ččsté,a kdo stydliw gesi, tcn wssrmožUě
chranti se bUde aby kwčt čistoty gižliwúm oeu
chcm ž oplžlých úst wdchažegjcjm nespalil. „Pa:
chne:li komUž úst “ dj Nlbert Welik;, „gest dukaž,
že buď pljce, aneb gatra aUcb žalndck pokažený
mú; a toliťšž čťowčk wynússegjcj Uečistá slowa,
gest U wnitr škažcU a nemoceU gest Ua dUssř
Uečisi“ Chcešlř tedy dokašowati že srdcc maš
čistě, warUg fe sam Ueččsté ťcči mluwiti aniž
pťisedey dobrowolně tam, kdcž podobnč se rozo
práwj; fpjssc floan mržmosk a fwaU erolř Ua
takowých rožprúwkčlch UkažUq, což Ue šle fe stane,
žachowašli w takowé společnosti swaU pťimě„
ťeUaUwažnosi, aUcb wstanešli aneb obratjšuli
reč Ua ganU flUssUaU wěc OstatUč Uedomnj

weyte se Uikdo, žcby Ucbylo hřjch mlUwiti a po:
slaUchati ťečj nečistých a Ueka;aných aUeb dou
konce že to erinné wyraženj, a žc Bůh doe
brotiwý proto Uaš tresiati UebUde Nedjm Uic
otom, že člowěk nchdUě ťeči mlijcj sam dUssi
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nečistaU mčx, toliko Ua to ponažUgi, že oplžlá
reč UegedUaU stala se gakoby řetězem Uepťex
hledlých žločil:ů, kterěž by fe Uebply spňchalh,
kxh femeno Uefslechetnosti Uebylo w dUssi, žlého
nic UetUssjcjaprotož erpatťclmU, padlo, wšrosilo
a plod whdalo. Nch, gak bUdaU li lidé odpou:u
wjdati, až Ua wčkh žtracené dUsse powstanau a
gim wytýkati bUdaU, že gich swými Uckažcmhmi
ťečmi byli posskwrnili, že w Uich šlé žadosti
U.xžbudili a cestU k šlčmU Ukažali! Gak ospxa:
wcdlnj se U Boha, až takowr žasoďy Ua Uč po:
wedaU, a až každé slowo ž úst gegich whfslé
plameUUýin literami Ua oči fe gim postawj!
Q hrůžUú mhfslénko! N geli hťjch a Ucprawosk,
UrslussUé ťeči mluwitč gest šagisté i hťjch, dobro:
wolně ťečj takowých posiaUchati. Kdo šlé řeči
dobrowolně poslaUchň, mú w Uich Uegen šalj:
bcnj, anbrž o Uich tčž při prwnj pťjlcžitosti roz:
prúwčti ďUde; a šagisté kdybh UikdoUrposlauchal,
mluchj bržh by Umlkl, a gessro Uaslňnchagice
ťeči cčšj šchwalngeme, ččnjme fe i cišjho hťjchU
aUťastUi, a UáslcdowUě podobnaU odplatU we:
žn:eme, gakobhchom sami reťi Ucslussně a hťjssné
wedli

„Žňdmi ťeč žlci ltewychážry ž úst wassich,
ase gest:li která dobrá k wšdčlúnj wjrh, aby
dala milosk poslúchaǧjcjm, a nešarmucugte Ducha
swatčho Božjbo. ktcrýmžto šnamemiUi gstc ke dni
whkaUper (Efeš 4 29 30)

,Smilstwj a wsselikčl Uečistota nebuď ani
gmenowana meži wúmi gakož slUssj Ua swaté,
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aUeď mržkosk, Ueb bsášnowé msllwenj, neb sspry:
mowčmj, kterážto wčc gest nálcžitú“ (Efeš. 5,
Z, 4.).

„Z hogUosti frdce ústa mlij. Dobrý člo:
wčk ž pokladU dobrého nynássj dobré, a šlý
člowčk špokladU žlého wynássj zlé. Nle pra::
Ujm wúm, š každěho slowa práždnčť,w, kteréž
mluwiti bUdaU lidé, whdagj počet wch saUdUýe
(Mat. 12, 34u88.).

„Nekšžančmcx mlUwenj ak Uržwykagj ústa
twá; gcst šagisté td Učm slowo hřjchUe (Sir.
23, 17.)l

„Nedeyte fe swoditi, pomssUǧjk šlei roz:
mlaneinj dobré mrawy“ (ť. Kor. 15, 33.)

„Bčda fwětU pro pohorsscnj! Nčkoli to
mUsj býti, aby pťichňžela pohorssruj; ale Uxssak
běda člowčkU tomU, sirže Učhož pohorssch pččx
chážje (Mat. 18, 7.).

Modlitba.

Č) Bože a Bane můg! rač, profjm, ústům
mým stráž dáti a přiristUč Ua rtp mé pečrt gi:
staU, abych Ucpadl skrže Uč a gažyť můg abh
mne Ua žfážU Uepřiwedl. Qplct Usst mč trnjm,
aby Ucsiysscly gažyka žlěbo, a Ulwrď frdcc mě,
ak Ucwcgde w Uř hřjch. Za to, š Waue, otrwři
rty mé, al prožděwllgj chwcilUgmčUa twčho a zwč::
stllgj diwy twé, a Ussi mé i frdce mé pťipraw,
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at rňdo pťigjmá chwáfU twaU a žjžU1 sprawedl:
Uosk twaU. To, prosim, rač mi propůgčjtř skrže
Krista Wčma Uassebo !UmeU.

Bneš swťtl sc téš swcitct: U uTd:oado swatěho Karoa,
UlUťu: w KoldUbť swatých mUťednskůFausia, Jannarta a Marctala;
w Tešsaloutce swatého Florencia, mUčrdeka ; w Nakansich swalého
Korlpmach, mučednlka; U Scpto w MaUritanii Ulroenj sedmi Umťr
z tadu meusslch bratťl: w Nntiochit swatédo Tlaeosila, btskupa;
w Turonro swatého Wenancta, opata; w Sublatu swaté Cheltdonie
pannp a m. g. swatých.

14.

Žiwot swatěho Bllrkbarda.

Swatý BUrkhard, perj biskUp Wúrž:
bUrǧsiý, Uarodil fe w Nnǧličallech š rodičů Uro:
žených, ale i což Uad Urozenofk goe, welice Učl::
božUých a bohabogm)ch. thagjce redy BUrk::
hardowi rodiče wýbomě ceUUa důstognosk ctUostč
a bčlžuě Božj, wedlč též fhnčlčka od dětixxstwj
slowh i pťjkladem ke wssemtl dobrémU i fsle:
chetněmu. Blažené gest djutě, kterčž mčl rodiče,
kteřjž Uciboženstwj w Uctiwosii magj a ge wyko:
Uúwagj, a důležitěgssj wěci Uešnagje leč děti swě
wjťe fwaté wyUčiti a w Uj gich odchowati; Ueboť
hlUboce fc zakoťenj flowo pjfma swatého, kteréž
žUj: ,Zachowey, fynU múg, pťčkúšanj otce swěho
a eransstěy Uallčenj matky fwě. Wťiwažxlg ge
ksrdci fwémU Ustawičně, a žawěš ge okolo hrdla
fwěho. Když bUdeš choditi, ak kráččgj š tebaU,
ak ostťjhagj tč, a procjtč rožmlaneh š Uimi,
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Uebo pťřkášanj gest fwltřlnice, a šúkoU fwětlo, a
cesta k žtwotU UapoijúUj kážněe (Wťjfl. 8,
20uu23.). .J žthal Hofpodin pracjm gegčch,
a BUrkhard w dčtinských letech bUdach dollkona:7
losk a swatosk fwaU Ua gewo dáwal, Uebok Ue:

bylo widěti„ že bhl měl radosk a žaljbenj we
hrách dětsiPchx aneb we wěcech Uěgakých, kte:
rýmiž se dětinskú mysl tak reida tčsijwá; ža to
ale ssel mU kostel a slUžby Božj Uadc wssecko,
a modlitba byla mU Ueymileyssjm wyražchm.
.skdhž dospčl, že Ua sstUdia gjtt Uwhl, oddal se
wssj silaU powolúnj fwémU a žwlússtě k tomU
hledčl, aďy si takowých wčdomostj Uastťádal, o
Uichž wčděl, že k rožmlložowúnj cti a sláwh
gména Božjho Uad gtné prospěssné a potťeťmé
gfaU. Neménč staral fe o žachowcinj fwé učistoty
a eriUUosii, ň tak welice wssecky fmysky swé

na nždč držel žc ssťastnč ž každého pokUsser,
gakými mlúdež žhusta obklopena bhwa, wyssel
Též Uebylo do Učho widěti něgaké žúdosti po cti
aneb po skatcjch zemských, aneb po rožkossjch
swětských, Uýbrž geho wesskerá žúdosk Uesla se

kBohU, a BohU Hofpodiml swému slaUžiti, geho
čcsk a chwalU rozmltožowati, bhlo gediným cjlem
wssech sUah geho

Toho čan hledal swatý Bonifac Uehza:
slaUžilehssj blahowčst UarodU Uěmeckých, mUžUw,
potrchými wědomosimi žasobenýchažčwota swaa
tostj wěhlasných, kteťjžby mU Ua wiUici Búně
Uúpomoclti bpli, Ueboč oU fám gediUý Uemohl

wssem nčmeckým Uarodům wlrU spasiťelnan hlci:
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sati; aniž pokťtěných súm a sam w prawe wjťe
Udržcti mohl J uslysse o swatém BUrkhardowi,
gak siatUě si počjUa, wyžwal geg do Němec,a
BUrkhard Ueprodléwagc ssel kamž ho BUh wo:
lal a kamž ho srdcc tahlo a dosscd fw Bonix:
facia, prosil co UcypokorUěgi, aby gcg tcdy ža
spolUdělUjka Ua winici Nanč prigal Z žara:
dowal fc fwatý Bonifac Uad dčlUjkem tjmto, a
šhlédUUw geg Ua wssecb strňnkach dokanlěho,
pogal geg š sebaU do Řjma kamžw šáležitostech
c1rkewnjch pUtowati mUsil a šchwaliw gcg swa:
témU otci Zachariassowi, žadal abh ša biskUpa
pro mčsto WúržbUrš poswěcen bhl Uslyssaw
toto BUrkhard ždrahal sc welice takowaU dU:
stogUosk na sebe wšjti, klečc a š mnohými slžami
odmlanage; ale swatý otec pťihledage k wčcem
fwčtěgssjm gcž by siržc mUže tak dokanlého
stňti se mohly, Uedbal žúdUého žanžer a po:
swčtil BUrkharda Ua biskUpstwj Kde gcst pou
kora, tU gest i maUdrosk swatae (Bťjsl 11, 2)

Swatý Bonifac predstawil BUrkharda, když
se byli š Řjma do Němec wratili WUršbUrǧ
ským co biskupa, Uad čjmž tito wclicc zplésali,
a šwelikaU ochotaU fc k UčmU měli. Nle i sw.
BUrkhard Ugal fc osadh š horliwostj prňwě
aposstolskaU. Hláfal siowo Božj š pionstj Uee,p
UaneUaU, a tak rúžUč a tak gasUě člčmky wtrh
whklňdal, žc wsstckni pohaUé, kde který bhl, mou
dcl fe odťeksse, kťttti se dali. WyUčowal také
ktcrak žiwot swůg, abh BohU milými a wšňcUými
býti mohli, poťadati slUssj, a Ukazowal čcho fe
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warowati a wystřjhati magj, Uechtěgj:li, aďh kťee
skaUy gsaUce, wčtssj hťjch mčli, Uež prwé mj:
wali Gelikož člowčk Uic spasitelného bez milosii
UčiUiti Ueanže a gelikož člowčk gen sjti mUže
azaléwati wšrUst ale a šdar od Boha gest:
:ešpolěhal fe BUrkhard Ua seďe UUbrž deUnč fe
k BohU wrachmi modlitbami Utjťal prose, abh
Hofpodin Uegen pracjm geho žehnal Uýbrž geg
mU i wytrwan popťjti rúčil aďh na cesiach
fpasitelUých UeUsiawal Slowům gcho dodau
walo UeaUhoUUe obcowanj wažnosti a rúžnostt,
BUh pak požehnanj, že Uepadala Ua pUdU Uen
aUrodUaU Osiatně býwal týž fwatý biskup wclu
mi přstý k fobč, aU tčlo swé rošmanitým žpů:
sobcm, šwlasstč posiy a bdčUjm mrtwil a trýžUil
K chUdým ale a opUsstčUým byl welicc wldeý
a milosrdUý, pomahal gak gen koli mohl těssil, a
gako otcc š Uimi laskawč žachažel Srdce wssech
otewťela se mU a ďyla takměť w rUce geho. Že
Uešchašclo swatěmU bisiUpowi tež Ua protčwxljcjch,
kterjž mU wsseligake pťekažkh w cestU kladli gcg
pomlanali a Ua cti mU Utrhali každý sam dou

mysliti fe může; Ueďok Uenj ctnosti bež pokUssenj,
an wjtěžsiwj bež boge; anobrž wždh býwali a
wždh ďUdaU lidé, gimž Učer o křjži UrňžkaU
bylo a bUde N wssak fwatý ďiskUperssjmal
si pomluw Utrhačlchch lidj, aniž chwalh dbal gjž
fe mU še wssech straU dostciwalo„ spokogeU gfa,
fwčdomjli wlastUj geg chwalilo a dobrého swě:
dcctwj whdawalo, a tak zachowawal co fwatý

aposstol Betr plsse an dj: ,Ncodplacepte žlého
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ža žlč, ani žťoťečenj ža šloťrčenj, ale nadroti
tomU ldobroťe:čjcen(l. Bet. 3, 9.). Swatý BUrk:
hard byl též Uepřjtelem wssj Uádbery a wssj
pomph. Z tě pťjčiny Ueužjwal Uikdy biskupské
berle že žlata aUeb že střjbra, Uúbrž fprostčl be:
žowčl hůl žastUpowala šlato a střjbroe kterčxžto
hůl Ua důkaš swaté geho onory po fmrti do
hrobU mU pťiložena byla. Čjm chc ale fwatý
ďiskUp se koťil a ponižowal, tjm che si bo
wesskereU lid wůbcc adUchoweUstwo žwlásstč wú:
žilo, kterúžto wúžltosk UegedUaU mU přjležitostj
byla, že pro swataU wer mnoho Užitečného a
profpčssného Uaťjditi a Ustanowiti mohl.

NedlaUho po fwčm powýssenj Ua bisknpstwj
Užawřel swatý Bnrkhard U seďe, že Uctiwoň
k swatémU.skilianowi, genž w kragiltúch awe wů:
kolj Wůršbmǧském pťed léth wer w .skrista Je:
žjsse byl hláfal a fmrtj swaU gi zapečetil, che
powžbndj a rozssjťj. .sk tomU konci chtěl fwaté
požůstatky pťedchůžce fwého a spolndčlnjků gebo
Ua wilmici Búnč slawUč wyžwednautř, a w hrob
flawněgfsi ge pťenésti. Gessto ale fe Určitč Ueup
wědělo, Ua kterém mjstě fwatj požůstatkowé ge:
gich pohťďeni gsau, pťiprawowal se k slawnosti
této posth, modlitbamř. J lid ostatnj mUsil se
modlitbami a posty k slawnosti tš hotowiti. Bo
tčch odebral se, prowúšjn gsa wssjm dUchoweU:
stwem a Ueščjslným dawem lidU,na mjsto, kdežto
wůbec sc domijalř, že gmenowaný mUčedek a
towarhssowé gcho pohťbeUi gfau, a tU Uchopiw
týč, gal se zemi odhažowati. W prňcř tč po:
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kračowali dak ginj dělnjci, a Uetrwalo dlanbo,
obgewili se swatj požůskatkowé ljbežUaU wčmj
pňchUaUce. Množj žúšrakowé, ktcťj se pťč té pťj:
ležitosti Ua chorých a Ucmocných stali, žpůsobili,
že lid wcsskeren še zwlússtUj Uctiwostj fwatého
Kiliana ctjti počal. BUrkhard whstawěl Ua hro:
ďech swatých lěchto mUčchjků Uow!? kostel, a
tjm Ucmúlo Uctiwofk k Uim rožmnožil. J Umožj
ginj kostelowč a klússterowé pro ofoby mUžské
a ženské magj fwatého BUrkšmrda ša půwoda,
kterěž on wssjm, co k žiwobyq ďylo potťeďno,
opatřtl, a aš do fmrti slowcm i přjkladem žpra:
wowal a k bášni Božj aťU kcižni cjrkewnj wedl.
Gebo pťičitxěnjm a borliwostj Zmčnila wesskerá
kragirxa takmčť podobU a twčxťnost swaU a lid
wrsskereU Uwčřil w Krista Ježjsse. Defet let
bhl giž fwatý BUrkhard bisknpstwj swé š borli:
woňj prciwě aposstolskaU řjdil a šprawowal, aU
mU i wěkem i lUUoďým Uamahčxnjm sil tčlesných
Ubýwati počalo. Z toho saUdě, že oUů geho
giž Ua múlc, žúdal U wrchnostj sw!;chdůchoijch,
aby důstognost swaU, gjž wyhowčti Uemůžc, šlože,
Ua mjstě saUkromém w tichostt Ua fmrt fe pťi:
prawowati mohl. deržew, žač žúdal, šwolal
wcsskeren lid do kostela a doslcdnjkrcite k UčmU
mlUwě, Uapoijal ho še wssj snažnostj ksicilostt
U wjťe a horliwosti, a požehnaw gich wžal ssest
knčžj š febaU a knihp, kteréž mčl, a do Hoth:
BUrka, kteréž mjsto takmčř ode wss1 lidské společot
Uosti bylo odlaUčer, fe odebral, posty, modlit:
ďami a swatým čterm Ua wěčnostse pťiprawnge.
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w jlmrtj geho padaUa 9 UUora r 752 Po:
l,!řben ďhl bljž swatého Kiliana K rozkažU pa,
peže Benedilta Ml lohlp geho osiatky t 983
whždwiženh a pamatka geho Ua 14 deU mčsjce
ťnga Ustanowelta, kteréhož dUe fe takč swčtj

R ožgjmčlnj.

Kosiel bhl fwatčmU BUrkhardowi mjsio,
kdež fe neyradčgi ždtžowal, a kamž ncyraděgi
chodil, a slnžby .Božj lohly mU ncpwětssj rožkossj
a Uehmilegssjm žemčsiknčmjm .skolikasi lidj mezi

tifjci gfaU gemU w tom podoloni7 Wočkeh, kře:
skanský bratre Učinjmc Ua tebe nčkolik otazek:
Kam pak ty Ueyraděgi chodjwaš? kde se Uchra„
děgi a Ueydéle ždržUgeš? proč tolik ž kosiela
pospjchaš? Wroč messkaš radčgi w diwadle
a w darebných fpolečuosiech? proč fe ti che
libj marné wpraženj a hospody a tančjrnh a
giUč gessitnš wčci, než kostel a modlitba a slowo
Božj a weťegné nábožnosii ? ux Wroč tč hned omržt
kčxžanj a msse swatei a rožmlanňUj š Bohem,
gessto sic nmoho hodin ďa i celé dnh a Uoci
pri hťe a tanci při marněm tlachanj a žpox
ždilém fmjchUtraijaš? Qddowěz, mUžešéli a
Umjšli, a rci, zdali si tranaš žiwot sng, gak
tUto gsme ťchli powědčli trawě, postawiti fe pred
faUd Božj a wegjli w kralowstwj neďeské? ,Nch
žiwota wččného nedogdaU, pjsse fwatý Leo papež,
kteťjž spěgj se powalUgj a zahalegj, Uýbrž ktcťj
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oprawdowě se pťičiňUgj N Poslěz wegdešli do
kostela, gaké tam býwa twé chowanj? WowažUx
gcš kostel ža obžlasstnj pťjbytek Božj? ponmjš
že tU KrisiUš Ban tčlem i dUssj pťjtomm gcst?
N pomnjšeli, chowaš fe U Qťjtomnosii Božj tak,
kterak fe pťed Bohem wssewědaxlcjm a fprawce
dliwým chowati maše2 Nenj ti spjsse kostel kamž

pro whražeUaU chodjš kdež swým oblekcm, swým
chowanjm pohorssenj dawaš kdež Uabožnosti fe
fměgeš a siowem takowé čaUskyprowúdjš gakých
bhš fe w domě člowčťa rožssafného bež tresiU
neopowažil? Q byš polnněl gda do kostcla, žc
hťjssnjk gsi a fe postawjš pťcd twať swého fpraxx
wedliwého faudce že Ubohý žebsak gsi a žc gdeš
k Bamx Uepbohatssjnm a nchdobrotiwěgssjmlx, že

xstwoťcnt gsi a že stúti bUdeš pťed stwoťitelem
fwým, pťed stwoťitelem Uebeš i zemč a žebrati
o slnilowanj, o almUžUU o milost N když tedy
w kostelč fe chowaš UcslxlssUč, když wyssUoťcUý a
Uasskrobený gsi až kpohorssenj: nUže mlUw,
ždaliž tě Bůh wpslyssj? Tať:li winnjk pťichášj
před faUdce, tak:li žcbrak před dobrodince? Bro:

tož nešapomjney nikdy, že KristUš BČU dj že
chram Banč gest dům modlitbh, a pomni, že
UegchaU kčlral ty, ktcťj dům Božj w peleš lo:
trowskaU promčnili

Gak milj gfaU stanwé twogi, Hofpodine
mocnosti (Žalm 83 2)

„Bsahoslawcnj gfaU, kteťj pťebýwagj w domu
twém, Hospodine: Ua wčky wěků chwňliti bUdaU
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tebea Qsiťjhey Uohy swé wcheizege do domU
Božjho, a pťibližfe abyš slyssel“ (Kaš 4 17)

„J wessel Ježjš do chramU Božjho a wy:
mjtal wsseckyprodawagjcj a knpngjcj w chrámč
a stoly peně;oměnců a stoly prodawagjcjch holnby
zpřewracel, a dj gim: Dům mčxg, dům modlttby
slanti bnde, ale wy gste geg Učinilř pelessj lo:
trowskeulel (Mat. 21, 22, 23.).

Modlitba.

Ych, Bože a Bane můg! Milj gfml owssem
stčmkowč twogi Hospodille mocnosti, milj, ale
gedine tčm, kdož ostrjhagj Uohy fwě wchašegjce
do domU Božjho Ga wssak oWaUe, wchažel a
nohw mě chodily po cestach kťiwých a rUce mé po:
fskwrnčny byly hřjchem a srdcc mé pťemýfslelo šle
N tyš, o Balle, tyš mne dťedce Uslysselše swatynč
aaž posUd žiwjš a šachowawaš mUe a prodlu:
žUgeš dni mě, čekage šdali sck tobě obrat1m

Nuže, o Wane tuď gfem a slibUgi že w stcelnektwug
čistwm frdcem wchážeti a w Uěm rad dťebýwatč
bUdU Nle kdykoki, o Wane, wegdU w sianrf
twůg pomodlit se, šeber prosim smyslymogc a Udčl
mi dUcha fkraxlsseltého a frdce pokorné, ať se ti
ljbj modlitba mú, a wsse, šač tě koli po wůli
twé prositi bUdU, milosiiwč mi propůgčiti račiž
sirše Krisia Wána Uasseho. Nmen.
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Bnessnjho dUe padci tcxké swňtck: W Nlmť swatého Kalltsta,
oape!e. mUť.; w Caefarei Pales:čnské sw. FortUUatp, pann a muč.;
též swatébo Karcxonia„ anrrsta a Prišciana, bratřj dot ené swaté
Fortunatp, mučednjtů; wAsimtnu swatého Ǧaudencia, bisk. a muť.;
w Tudcrtu swatého Fortunata, blskupa; w Bruǧiš, slanhersrem
mťstť, swatčho Dolmciana, Remenského biskupa; w Trewirlš NU:

jftika. cšissckupa; we Wlassjch swatého Brrnarda. wyxnawače a nlr g.watý .

7.

Žiwot snmté Terczie.

Swatú Tcrržia Uňrodila se w Nbulc, městč
sspaňhclském, r. 1515. Rodičowé gegj byli
rodu žcmcmskěho a welice nčxbošnj. Qtec nao
žýwal fe leonžo Sanchež ž Cepeda, matka
Beatrčr š NhUmeda. Mcši mUohými dobrými
anyklostmi mčli též ten krásnú obhčcg, že pilně
fwaté kUihy čjtali. K tomU mčli tčž dcerU, koyž
fc byla čjsii UaUčila, a Terezia si tolik w tom
libowala, že š bratrem swým Rodrižem, gemuž
šwlčlssk pťňla, čnsto Ua mjsta osamotnělú zachú:
zela, aby bež pťekúžky a po dclssj čaš čtcnj fwax
těmU oddati se mohla. Nehradčgi čjtala žiwotw
fwatých, a čtenj to rošthilo gegj taUhU po wěč:
ném žiwotč w takowé mjťe, že si w dčtinské swč
žprostnosti ničchož tolik Uepťála, Uež pro Krista
Ježjsse krrw swaU wyliti. J wydala fe sklltečuč
š bratchx Nodriǧem Ua cestU do Nfrify, chtjce
mežiSaraceUy snadnýln, gak ťjkňwala, žpůsobem
koruny wččUč! si dobyti, ale postjžeUi bywsse,
domů fe wrčxtiti mUsiti. Swatčl Terežia byla
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teUkráte Uěco pťeš ssest let. Nwssak taUha po
žiwotč wččném neoslawila gi wjke, a kdykoli se
gj Událo o bUdachch radostech čjsti aneb o wčč:

Uých mukach pekelnwch rožprawěti, gako U wy:
trženj ťjkawaja: „Q wččnosk! o wčxčrrosk!Wěčnč
se trapiti, wččUč sc radowati, bež konce w nnl:
kach, bež konce w radosiech trwati!“ be se
bUdachho žiwota stasa účasina snašila se wsse:
možnč sebe ždokomaliti, chud!,šm dobťe činjc a
w modlitbúch fe cwičjc; ba i hry gegj děssképo:
wždy kU koUci Uňbožnémlx zťenj gakčš ijxxxaly.

Když Terešia dwanúcsčho rokU bhla dožila,
ztratila matku fwan pťepcčliwaU. Osiřewssi takto
poklekla žarmaucená pťed obražem Rodččsy Božj
a prosila slšjc aby gi pod ochranU fwaU pťigjli
račila: „Matko mtlosrdenstwj,“ ťke:Uc,„bUdiž mi
Uij matkaU! Q prigmi Ume pťigmi w radU
djtek srrých!“ Ne dlauho po smrti matčině poeel
čala w dUssi mladč Terežie též přirošená núx

klonnosk ť žlémU se bUditi, š kteranž, Uež gi
úplnč pťcmohla, dlaUť)ý a tUhý žčxpaš mčla.
K tomU pťidala fe i poknsser ginú, k šlčmU
msadall a UčškUsscUaUdjwkU ponaUkagjcj. Stašo
se totiž, že Terešia mimo wědomj a mimo wčtli ot:
cowU do rUky knihy swčtské a Umrně dosiala, a že
obljbiwssi si čter w Uich, časio kolikhodin, nemch
pťitom Uic zjčbo, gimipromrhala. Núsledek toho
bys, že mhsk marniwú gi owlčldla, žc se počala
sirogiti, a aby U lidj obliby i chwčlly dossla,
po fwětskU fe nositi. K pťewrácenj Ubohčho
dčwčátka pťispčli Ucmálo Uěkteťj swčtsstj strýcowč
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agedna welmi lehkomyslnú tetcl, gťmžotec, ačkoli
sic Uikoho do dolnu Ueansstčl, PťjňupUžabrá:
mti Uemohl ,Q ďy gim ho byl žabtanil ck
pjssc swčtice tato, „o by byl také tčchto k Uam
Uepclusstěl! Ueboť Uij teprw widjm, gak Uebežn
pččuú to wěc, když U wěku gfauce, w kterém fe
cnoski žakoťcňowati maǧj, š lidlni ochgeme,
ktxeťjž marnosti swětské ǧesstě Uešlmgj, owssem ale
kUilU panaukagj. Kdybpch rodjččxmraditi měla,
prosila bhch, aby na děti w takowšxn wčku qfach
co Ueypečliwěgi pošor dčlwali, š gakými osobami
ochgj; Ucbok tU přjliš Unwbo Ueplechy se děge,
qcssto pťirošerst nasse chekžlěmU Uežk dobré:
xUU se klonj WodobUě wcdlo sentně Gú měla
starssj sefřru, gegjž wýbornčdch cUostj, počestnosii
a žbožuostigfcm mú!o Učxsledowala, Ua opať ale
pťiǧala sem wsseckyUeplechy tetyfwé.“ u ,Die
wjm fe welice, e dj dalcx, „gak mnoho žlěho zla
společnosk Uaplodj,a kdybych toho Uebyla sama
žkusila, erěťlla bych; obšwlasstč mladeži pťeu
wcliťe to Ucbežpečenstwj Wťala bych aby wsslckni
rodičowě že Ume si prjklad wšali, a w podobn
ných pťjpadech welmj ďcdliwj byli QUo obco:
wanj žcčla m:tc žměnilo, tak že skoro žčldUci
znúmka cUostUe dxlsse a priroželwsti na mnč Ue:
žůstala, a bylo lUi, gako by lni lcta fwé žprobh
a wlastnosti byla šdělila“ u Tafowýmto žpu:
sobem 1raxxila se Uabožursk geqj, a gessto, gak
sobč Uaťjka, nikoho Uemčla, ktrrýldy gi bažni
Božj učil, Urmohla se klefagjcj mysl gegj žotawiti
a w dobrém Utwrditi, to gediné zc fwčtčgssjchdob
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žiwota swého w sobě milosij Božj Uchowala, že
wssj Uečisiotu a wesskčrU oplzlosk w slowechi
w skUtkU UeU.in.xiděla. „Nlc žc gsem pťjlcžitofti
Ueutjťala,ck pjsse opět, „Upadla gfcm opět Uwclkč
Uebešpečj, Ucbok bňžeň Božj štratiwsst, Uepodržela
gfem ch strach, abych čest fwaU Uepossknornila.es
KtomU koncčuč pťissloito, že mladinkč tc palmč
zpowčdnjků se dostalo erpatruých kterýmž obco:
wan dUwčrnč Uic zlčho búli se Uczdalo Wssak
Buh bdčl lade mladau od Učbo šúplna gesstě
neodwraceUaU dussj, a wsse tak ťjdil že otcc
w brzce weliké Uebežpcčj, w kterémž milelm dcera
wčžcla, špošorowal, a gi pod slussllau žamiUkaU
do klasstera Nllgustinek dal Samota klasstcmj
olcwťela Terežii oči, žc chyby swč pošrmwssl,
hoťce plakasa, a opčt knihh swatč čjtati se gala

N tU zUal se žasc oth swatý w paxchsiém
srdci gegž čjtčmjm kUěh swětských byla UdUsilaš
modlitba se gj žaljbila opčt, a swatě obcowanj
Uč:božných geptissek těssllo gi a mocUč k Učlsledo:
wčmj búdalo, l loidčti gak wcliká to milosk Božj,
komU sc dostane do dobré s:xoleč:losti wstaupiti.
Nsi po půl drlchém létě ansstjwij gi Hofpodilt
Uemocj; i Umsila fc k otci anrciriti. Bo čaš
Uemoci té ro;ǧjmala si bedliwě, gak pomjgegjcj
gesk wesskera slawa swětská, a giž počala w Uj
mysl Uzreiwati žc fwěta se odťekUaUc, šccla Bobu
fc šaswčsj Když fe pozdrawila, ansstjwila strýcr
swého Wrtra Sanchcžaž(šepeda, pana to welicc
Uúbožnébo. chowčmj š tjmro anžem Utwrdilo
gi w předsewžatěm úmyslxl, a Uaplnilo stdcc gegj
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bčlžnj Božl. Jšdělila otci, co pťedsewžjtč minj,
a kdhž tento gj w tom brčmřs, ssla proti wůli
otcowě, kamž gř srdce táhlo, do klússtera Karmcu
litčmek w Nbule. Ubjraglc fe ž dolUU, poejtila
w dUssi takowml Uechuk k žjwobytj dUchoijm!l
a takowau osskliwosi kU klússterU, že se Ua celěm
těletťásia a srdce gj fkoro pufalo. Wowažnqjc to
ale ža poknsser ďčlbelské, ssla Uic lUéUč přcdce.
thž do klčlsslcra wkročila, opUsičla qř UechUk,
mysl se gj wygasrxřla, dUssc Uaplnila sc útčchau
a sUchoparnoskpťcsslla w radosi a weselj W kla:
sstere,“ pjsse, „ljbilo semi wsse. awssecko Ume tě:
ssilo a Uechlmxl gsem w ty hodilty, w kterčšchžgfcm

se gťUdy ssperkowaln šametala dmn, apomysslenj,
že gsem gřž maruostj swětsiých fe žhostxla, obno:
wowalo radosk srdce měho.“ Gegj horliwosk po
čaš Uowiciatu a modlenj a mrtwer scbe byla
nadobyčegnň, tak že wssecky klássternice welice
tomxl se ditriťp. dež doblt UowiciatU pťestála,
složila slawlxé slibh š Ucwjdanau wraUcUostj. Nsi
pčlldrnhého tokU štráwila kagjcj Terezia w ščl:
konč Karltleljtáuek, aU gi Bčlh, aby gi očistil,
dťctčškall Uemocj rmn.xsstjwild Womoc lékaťčxw
byla mornčl, a otec musil gi š klčlssrera lošjti a
do lážuj wéžti. Nle lň;Uě Uežpomohly, Uobrž
Terezia dostala tak Uáralnllé laUpčmj do wssech
aUdůw, že Uásledkrm Uežkťjssenúchbolestj do mdťob
po čthry dUi trwagjcjch Upadla„ a že qř wňbec
ža mrtwaU mělř, a gtž w klússtcťe hrob gj kox
pajj. dež koUečUěšaš k sobč pťjfsla, byla Ua
wssech audech ochromclta, a po mnoho mčsjců
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ani bUaUti sebaU Uemohla. K gegj žčxdosiiodwežli
gi opčt do klússtcra. Tato choroba byla gj
welmi profpčssnčx; Tcrezia oddala se hned Ua
počáth choroby intťUj Ulodlřsbě; tjm se gj do:
stalo mnohé úlxěchy, gakási wcfclč: mpsl a Ue:dťe:
možitelnň trpěliwosk opanowala c;i. „Gestližc
dobrě wčci brali gfme z rUky Božj, škých proč
bychom Uepťigjmali?“ tčssjwala fc. N wssak Uic
ménč pťcila si welicc býwalěho ždrawj doajti,
aby, gakž ťjkasa, tjm wraUcučgi BohU siaUžiti
mohsa. J modltla fc Za swé Uždrawcllj co Ury:
horliwčgi, Uetnssjc, žo borliwosk geǧj opčt ocháb:
Ue, „a tak sami sebc klamawúme, koyž se Bohn,
genž Ueylépc wj, c9 núm prospčssllo, docela Uc:
odewždámc,“ prawila gedenkrč:tc. J wyslyssel Ulo:
dlith genj a po tťjlclč Uemoci odět Uzdrawila
se. Nwssak starň žeidosk po krasochwjli Ucbylň
w Uj docela UdUssclm, a netrwaťo to dlaUť,xo,
Terezia stala fe rošsržitan, wraUcUč! Uábožrwsk
Utlxchla, Uciklonuosk k Uxodlttbč a giUým dllchow:
Ujm cwičcujm mixela, slowem Tcrežia UpUstjwssj od
insťuj žbožnosti, geu aUstnj lnodlisbau a ga:
kýmsi žewnjln odbýwáujm pobožlwstj Bohn slau:
žila. Pťjčina tol)o byla, že pťjliš šhusta š lidmi
swělslýmt otxcowala, a žc Uegrdenkrcite na špo:e
wědnjfa pťissla, klrťjž gj, gak falna praU.xj, pťjliš
howčl.

Gednoho dne Učiuil gi Bňh U widčnj Ua
Ueďeždečný staw, w krerčmž sc Ualéžala, požornu.
„Kryž gfcm gedeukrátc lxpla,“ gsml o tom
slowa gcgj, „U gisté osoby, ď Ujž gjem se ch:čla
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šežtxúmiti, chtěl mi Bůch Ukúzati, že takowé zná:
nxosii mně fe UeslUssj. J Ukúzal fe mi Krtstnš
BúU š twúťi pťstaU a dciwal mi Ua šrozuměnaul
že takon.xé žUúmosti fe nčU Ueljbj. Gčl gsem Ho
widěla očima dusse daleko gasttčgi, Uež očima
tčlcsnýma bpch Ho widěti mohla,apodoba Geho
hlUboce se in wtiskla. Z napadl mUe strach a
gú se welice zc:styrěla, a Uežádala che tU osobU,
š Ujž gsem byla mluwila, ani U.xidčtistl Nčkoli
toto widěnj qakož i Uapoxnjnúltj gedUě welmi
Uúbož!lé ge:xtissky gj oďcowúnj š lidmj swělsiými
drcrla Uežostlldily, aspoň Uúklolmost grgj k takog
wým kratochwjljm welice osiabily a tUdjž i mysl
gešj kU wniternij lnodle:tj takmčť Hťipra:
wowaly.

Konrčně pťissla doba, ktchž“ byl HofpodiU
Určis, aby Te.xrržia nxssj Uciklotmosti k fwětn se
docela žbawila, w lčtsce pak Božj Utwrdila.
Tcrešia wcssla totiž gedenkxeáre dle obhčeqe do
kaple, kdež bp!i k gakčsi siawnosti obraž Ukťižo::
Uxančho a zmnčcněho Spasitrle žawčxsili. Sotwa
že oso grgj Ua obraž padlo, posiawilo se ngmU:
črnj Pánč žiwě pťcd dUssi, bolrst Ueflnerck, žc
Spasitele fuxého tolifrcitc Usaščla a milostj geho
pobrdala lomcowala slje diw, že frdce bolem gj
Uchťlo. J padla pťed obrašcm Ua kolelxa a
křchkostj snxých hoťce plačjc, prawila dňwčmč:
„Waue Bože mčlg, dťjwe Urn:staml, pokUd mi
Ucndčljš milosti a sjly, alxych do žáduébo hťjchů
ijc ncklrsla, Uýbxxž tobě po wsscckh časy wraU:
cnč sl.xnžila.ee Z wyslyssel Hofpodin skraUsscUaU
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modlitbičkU; srdce gegj se žcela promčniso; laska
kU swčtU žanikla, ale laska k BohU žplala, za:
ljbenj w modlith se anratiso a ona pewně
Usianowila, že naprawj wesskerý žiwot swůg.
Od té doby UeUstaUpilache horliwosti nýbrž
podin hodnaU stalostj po cestach jprawedlnosti
a dokonalosti ne tak ssla gako fpjsselesčla Čter
knčh swatého Nugusiina Uadepsanwch: „Wyžuanj
a rožgjmcinj žiwota fwaté Maťj Magdalény“ do:
wrssilo obrčxcenj kagjcj Terešie, tak že dennč
wsselikých hťjchů swých litowala a žnich se kúla,
a Ua důkaž fwé kagjcnosti drfm) ssat nosila a
do krwe fe bičowala.

Za tak U.xelikaUhorllwosi na cesič dokan:
losti a ša horach lčlskU,kteraUž Texxcšia Bána
Boha fwého milowala, nadal gi Pán pťemno:
hými milostmi a UaplUil dUssi geqj neobyčegným
fwětlem a útěchaU a Ua tak nxžrxessrný stUpeň

wnitťnjho modlenj gi pofiawil že žpomjnagjc si
předesslýxchkťchkostj fwých aUškoňj žtrnnla, Ue:
saUdjc ginak Uež že to ď.ibelská geň lest, a ne:
Ukogila fe dťjwe, až když gi mUži ofwicenj a
bňznj Božj naplněnj Ubežpeččli, že to wsse, což
gi koli potkciwá nadobyčegllého, ž milosti Božj wy:
plýwci. Nčlsledkem takowúch donllUw Upokogila fe
pobaUťcneimysl kagjcj Terržie, ale Terržia obnowila
a šwčtsstla kúnj fwě w takowaU mer, že gi
pťedstawcnj w meže mjrnosii ponašati musili
Q Uhněǧssjm žiwobytj fwem pjsse swata Terežia
Uásledowuč: ,Žlwot kterýžgsem až po dellswého
obracenj fe wedla, gest můg žiwot ale žiwobytj,



Sw. Tcrczie. 169

kterež od te dobp žila gsem, gakž se mi ždá, žiwo
bytj, kterč BUh we mnč žige; Uebokpatrnč widjm,
zebych sama že febe tak žlýchanyklostj w tak kratič
kém čafe ncbhla fe žbawila. Qflawen bUdižBůh
ktcrýž mUe UčiUil abychscbe famé žbawena zlmlclée

Swata Terežia lasiau UeyhoraUcnčgssjkU
Kristu Ježjssi znata, ncsla těžko žc klasster
w kterémž žiwa byla, od zčlkonů a prawidel
prwotnjch fe wždčllil, a že mjsto kášnč storo Ue:
kášeň w Učg fe byla wpljžila. Magjc tedy
w úmyslU wždy a bež ohledU whhledawati, co
k wčtssj slawě Božj slanžj, predewžala si že
o to Usilowati bude abh prwá tUhost ťadU
Karmelitúnskčho, giž dUchowuj wrchnoňt byly
Umjrnily, odčl obuowila a Un.dedia. Bůh súm
gi taUto UchsslčnkchUadchuul, a přisljbiť, že gj po:
mocen bUdc„ aby gi psowcdla. Byla to wssak
úloha lčžká, o Uiž se posUd žádná žcUská nebyla
pokusila, a drotož a ljm wšcc pťckážek powsialo.
Množj fwštsstj i dnchmdnj muži protiwili sc fpa:
sitelnémU podUikánj lomU, Umožj gi proto pro:
Učxsledowalia gj Utrhňli. Yle Tcrežia nedbagjc
wssebo toho, než toliko na milosk Božj fe polř:pj.,p
ragjc dowedla, ze než Umťela dwa a tťtcet nowúch
klassterú djlem pro ženskč djlem pro mUžské bylo,
w kterýchž fe prwá šakona Karmclitsiého rU:
hosl a přjsnosk co Ueyswčdonlitčgi žachowawala, což

množj ža žiwý žašrak powažowali
Gakýchfwčticc Uassefwjzlů a protiwenstwt ga:

kékoUtrhanj adronasledowanj fnasseti mlxwa, ani
wxžpsati fe Uedčx, tjm mčnč ďudc kdo pťckrásně ctnoe

tho:h xšwmťeš; U ď
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sti, gimiž fe stkwěla a Uadobhčegně milosti, kterúmiž
Bůh gi Uadal, whpočjsii moci. Onok Oťedpowjdala
wěci bUdach a šnala i smússlenjlidj; častčgi wjdúli
gi dťi modlitďč gakoquytržeraUebeskaU žčxřjfe
stťwaucj. W takowém stawU gedcnkrč:te gsaUc pra:
wila! ,Nch, geU gedeU Bůh, geU gedUa sinrk„ geU
gedUa dUsse.esSlowa tato Uapotom w teUto rošum
wyfwětlila: „Gest geU geden Bůh, Uražjmeuli
toho, Uikoho Uer che, U kohož bychom pomoci
Ualežli. Gest geU grdUa smrk, Umťeme:eli geU
gedUaU UesssastUč, Uemobm: wjjce bťjchowé Uassi
odesstěUi búti. Gen gedml dussi mčxme, štratje
me:li tU, Uemáme giUé, gižbhchom oblažiti mobli.e
Zžgewil se qj Kristuš Bán, Ueyblaboslawelxěgssj
Rodička Božj a angelowč a fwatj tčměť bež doe
čtUkrát. Wdosledlxěgssjchletrch an dUe UemiUUlo,
aby Uebyla Krista Wčma w Ueyswětěgssj fwátosti
spatřila. Maria, nebeská matka gegj, byla gj
takmčť Ustawičnch Učitelkau, U Uj Ualěžala we
U.xssech dobách žiwota útčchU, sslll i anUdrosk, a
skrže orodowúUj swatého Jofefa skoro wsse, oč
kdh se modlila, Ua BčmU BobU obdršela. Nle
ač milostmi tak Uadoďhčeqnúmi Uadč:na byla, Uic
méně powždy Ua Ueywýš pokorná, držela fe ža
Ueywětssj hřjssnici, a chtěla, aby od gimšch též
ža hťjssUaU držúUa byla, a UegedUaU ťekla, že
gediUé MmU BohU mú co děkowati, že gi Ue:
Uwrhl w propasi pekeanUe qak toho bhlašaslaU:
žila. Neyche Utjkala chwč:ly lidské i wňi slúwoe
a neychc sc radowala, kdhž byťa žlehčowčma,
tUpcna a žneUctěUa. Z holé pokorh radjwala
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sc léž š poddaUými sestrami„ wykoUciwala UeyUeu
patrUěgssj prčxce w klcissteťe še wssj ochotaU a
powažowala sc ža nehodnaU i nehmenssj milosti
Božj, ba ani gj pťigjti nechtěla: „Bane,“ ťjkaš
walra, „žapomUělš tak rychle lčžkršchhťjchůw múch?
N ačkoli milosrdeUstwj twé mi gich oddUstilo,
pťipomjney si gich pťedce, aby š milostmi, qae
kými U mUe dlýtwáš, bhl ssetrnčgssj.e m Wťe:
welikú bpla též gegj trpěliwosk a žčxdoskUtrper.
GedUaU fe pťižUala, že po čthťidcct let sotwa
gednU hodiUU šdrúwa a beš ďolesti byla, tp doby
nepočjdtagjc, kdpž bhla U fwatého přigjmčmj, Ue:
bok tenkrúte pťemáhala wnitťnj útčcha wesskery
bolcsti žewnj. Gak tčžkými Uemocmi a bolest:
Uými nedUhh Bůb gi ansstjwiti ráčil, fotwa
dei fe pochopitie K nemocem a k bolcstem pťi:
dalo sc wnitťnj pokUsser, ochúbloskw modlitbúch,
opUsstěnosi a Uadto i pronúsiedowálxj a wsseli:
gacj Učltjskowě. N wssak pťi wssech Utrperch
těchto nebylo na fwaté anUč ani té nepmeUssj
Uetrpčliwosti požorowati, owssem ale mhsl Ue:
ohrožcnch a do wčtssjm gesstč Utrpenj rožtaUže:
nau. „Warle !“ woláwala, „bUď trpčti, bUď Umřjti
mi dey!“ Též řjkúwala, že žiwot gj gest proe,p
tiný, Uetrp1:li. .Když bolesti gj pťirůstalo, tě:
ssjwala se š Jobem, ťskagjc: „Gcstliže dobré
wěci brali gfme š rUkh Božj, šlých proč bychom
Uepřigjmali?e u NežUala žássti, UežUala UeUú:
wisti, w geg1m frdci plúl gedjné oheú lásky a
obeú milosti. Z těch pťjčin milowala Upťtmně

a beze lsti i ty, kteťj gj Ubližowal:,; gi pronúx
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slcdowali, a bežprawj a krčde gj činili, an trcur
kowým lidem žwlasst byla UakloUčna, a kde ch
mohla, dobrodiltj Ua Uč shpala, tak žc biskup
Ndilemský rekl: Kdo od Terczic chcc býtč milo
wáU, mej gi prloč pohanti a gj Ubljžiti.“ u
Nad giné žlč oplakáwala: žaslepersk kacjřů,
blUdarů a hťjssnjlů gakýchkolčw, a aby gtch Búd
Ua cestě prawdy a fprawedlnosti Uwesii račil
wclmi bolcstUč se kala, ba i jpolUsesiram swhm
prjfnč kašala modliti fe a dobrě skUtkykonart,
aby Bůh kněžjm a mUžům, kteťj o spafenj
bližnjch pracngj, dal milosk maudroski a fjlya
sctrwanj, abw dnsse, o gichž blqho fc pričiUUgj,
Uezahhmlly uu ChUdým a chor:šm býwala mat:
kan neypečliwěgssj, U Ujž Ualéza každý útěchy a
pomoci, a Uemimxlo ant dne, aby bltžnjmu Uc:
byla gakěsi slllžbičkh prokášala. Lčasia gegj kbltž,
nij wštahowala fe až ža brob a dUsscže:
mrelé měly Ua nj Ueymocněgssiorodoinci t po
nwcnici mu Co se týče palmenskc čistotp, podoc
bala fe che anqelu Uež člowčťu; dnsse gcgj
Ueposkwrnila se Uikdy UečistaU m:,xsslčnkaU, a kdo
se koli na čňstaU tUto anUU podjwal, šahoťel
ihUcd lasiaU k čtsiotč. Nlč milostj Božj ob:
zwlússtnj Uecjtila do febc žčxdné tčlesnosii, proto
pťedc erpominula prostťedků Užjwati, gimiž se
čistota hčlgjwci. uu Q ostatujch ctnosiech této wy:
wolcné swěticc Božj, gmenowitčo chUdobč, o po:
slUssnosti a siťjdlnosii Uelžc pro krátkosk obssjrnč
mlUwiti; lúskuwssakkBohU žamlčrti Uesmjmc. W
cmosti této dosáhla takměťUeywyšssjho stUpUě; Bůh



Sw. Terezie 173

bpl gj, gak slUssno, předmťtem gediným milowt
wčmj, a protož Uic gi tolik Uebolelo, gako kdhž
Učkdo miláčka ǧegjho Urašil, a též Uičehož tolik
Uemjkala, qako hřlchU, ano i stjU hťjchU Uaplu
ňowal gi bolestj. J mčla Uásledowltě Bčma
Boha wždy Ua očjch, kBohU fe Utjkala we wssech
dobách žiwota, a modlitby gegj býwalh tak wraucltě
a tak plamenné, že wnitťn1 plamen i Ua twáťi
modljcj sc obrélžel. Z lúsky k BohU žasljbila se,
že powždh to bUde čiUiti, což UžUá ša dokonaan
legsst a BohU za dťjqemnčgssj, a žc wědomě
žádUěbo hťjchu Uikdo sc nedočin. Bťjčina plau
melmě této láskw bylo widěnj, kteréž gcdenkráte
měla, a kde angela Ušťela, an ohniwtšm ssxpem
frdce gcgj dronikmll a horach lúskU k BohU a
w Uj rošžžal. rNež poslhssmc, což sama o tom
plsse.

„Wodle dobroljbcžnosti Wčměměla giem Uě:
kolikrátc Učlslchgjcj widčttj. Widčlak gsem wedle
fcbe po lcwém bokU aUgela w tčsché dostawč.
Takowého widěrtj mjwám žťjdka, Uebok ačkoli se
mi angelé často žgchgj, Uestúwá se, abhch ge
widěla, ale w dotčelxém widčnj chtčl Bůh, že
qsem angela w tělesUě postawě Ušťcla. Nebwl
welikú, Uýbrž malú a welice krčn“ltý, geho twčlř
bpla tak plamermčl, še sc ždúlo, že žUeywhšssjch
aUgelů búti mllsj, kteťjž takmčit celj ohniwj gfaU,
a ti, mysljm, gsaU Seraiji Uažwémi. Gména
swú mi sicc Uepowjdagj, gei wssak doďťe Uahljcd
žtm, že erbesjch Ucwýslownč welik!š rozdjl gest
meži anqelem a angelem. „W rnce šgewiwňibo
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se angela widěťa gsem dlaUhy šlasý ssjp a Ua
hrolU gcho ždalo fc mi trochU ohnč býti N
ssjp th wtisil mi Učkolikrateaaždo wnitra frdce;
a když geg whtahowal, ždálo se mi, gakoby též
kaUsek srdce túhl; pak opUňil mnc rožpaleUaU
welikau laskaU k Bobu Bolesk byla naranmá,
mUsilak ǧsem úpčti; pťitom byla rožkoš giž na:
lamna tato bolesk plodila, tak newdmlana, že
Uikdo gj žbýti žadati nebnde, a dUssr neufpokogj
se lcda Bohem Nenjk to wlastně tčlcsnei boe:
lesk, Uč)brž dUsscwnj, ačkoliw i tčlo gj U wclké
mjře aUčastUo gest.“ Wowěsk o wclikě swatosii
swatč Tcrežie rožUesla fe daleko a ssiroko, gakož

č Uadobyčegne milosič, kterýchž ngčch propůgčiti
račil a gmenowitě diwy a žažrakowě wssadc

neywčtssjho Uodiwcnj špůsobiťi J Uemohlo gi:
nak b:šli, než žc těměr wssickni lide o šawod gj
swaU úctU prokažowali, co; owssšm gegj hlUboké
pokore Uemalo sc protiwilo pročež i k.xždémU
prokažowanj Uctw, gak koli mohla Utjkala

Scdm a ssedesate let ďyla Ueposskwrněna,
maUdra a Ulna tato chok Kristowa :d slšawěm
údolj tomso pUsowala, an sc Bohu žaljbilo w

dům swůg otcowský gi powolati aWťedšwjdaǧjchodiUkU odchodU, žaradowala se, abež odkladu
fe U)hšč)úwjomň a dořout ckllwhmj siowi) ťťasstčr
nice Uapomjnala, rkaUc: Dcerh lné “ drawila
lnimo gine, ,odpusitc mi žlý pťjklad kterúž gsem
wam dala, a nenúslchgtc ho gsemkhťjssniceUeh
wčtssj: neboť Ucyméuč gscm šakonh a prawidla
šachowúwala. Brosjm wáš pro lúskll Božj, ša:
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choweyte ge pilnč a wrchnostj fwých poslaUx
cheyte.ee Gessto slaboty gj pťibýwalo, žcidala
swčltosti Umjragjcjch Užrewssi neyswčtěgssj swú:
tost w komnatč, šdala se žnowa ožiwenae a bez
cižj pomoci wštýčiwssi fe prawila w twaťi po,
diwnč ošaťenú: „QWane můg! konečUěpťissla
doba dawno žadanaxt teď pťibljžil se čaš že febe
Uwiojme Wane teď gest čaš abych k robě ode:
ssla! Q ťUdiž mi wjtan! Bane staniž fe wUle
twa! Wrifslo okamžer, žc ž whhnanstwj pUgdU
a U tcbe dčnono žčldaných wčcj dožjwati bUdU!“
Wo rčch podčkowala fc gesstč wraUcně ža milost,
že gi do cžrkwe samospasirelné katolické pťigjti
ráčil, a promlUwila š nehwětssj skraUssenostj a
š plnaU de.děraU nasledUgjcj siowa 50 žalmU e
„Srdccm sieaUsseUým a pokornúm Bože nepo:jr
hrdlteš Nešamjtey mnc ode lwčlťi swé a
dUcha fwého swacěho erdnjmey ode mne. Srdce
čisič stwoť wc mnč, Bože, a ducha pťjmého
obnow w útrobúch mých,e u a přigala Ua kle:
kátkU klečjc š neyhlUbssj Uctiwostj a plamennaU
:aUžchostj swátosk olráťnj, k wečer:l pak po:n
slchj domažčmj, ke wssem modlitbčnn fama odx
powjdaqjc.

Noct Uastáwagjcj trpčla weliké bolesti
.a “d ssna

U)Uňkiuorlulů jč Brž ujauuj šwcchču ciwcrcuu jn.w
wa žalmiňowa Dkolo fedmč rannjo obralila sc
Ua prawaU stranU a tiskUaUc krUcisir k prfům
a modljc sc gesstě po 14 hodin gako Uwhtrženj,
konečnčr 1582 let 87 stara zesnulawwWaUU
ex a,ak se dj, fpjssc nesnesitelným ohUčm lúsky
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než mocj choroby Umrtj gegj množj zázrakowě
drowázcli Mrtwola gegl whdúwala erdmlUwUč
liban wůni, a tak občerstwčla, že Uebylo Ua Uj
šnamkh wčkU, a Udowé wssickni zůstali fwjžj a
prawj sc, že prú až po dneš w Nlbě, kdež gi
pohťbili UeporUsscUa ležj Strom, gcnž :dred
okUh gegj komnath stcil sUchý, aU wápnema prstj
žashpém bhl, žaželenal se téže Uoci a Zwkwětl.
Mnohé choré sestrh klčlssternjpoljbiwsse mrtwolU,
Uzdrawilh se Ucihlc, a t. d. Zwscisskgest se diwiti, že
swatčl Terezie, ačťoli témčť UstawičUě UemocUa
a kU podin wesice siarostmř a pracemi o čest
Božj a o fpasenj dUssj šamčstknána bhla ;e ta:
kowé mUožsiwj kněh maUdrosti plUých sepsati
mohla ,J widěti gcst mnoho:li slabld člowěk
š Bohem a Bůh š slabúm člowčkem dowésti
může Za swataU bhla wyblássena od :mpeť“.e
Řehoťe )čsi r 1621

Rožgjmč!rtj.

.K rožglmánj stůgtež tUto Uěkterc průpowčdi
a Uúhledy swatě Teecšie w Uěťter!šch důležitldch
straUkúch a powimwstech člowčka, ze pisůw a ;e
šiwota dotčeUě swčticex wyňaté. WarUgme se
čjsty romúnh a wůbec knřhh psanč dUchem fwětae
ť swatei Terezie pťissla takowúm čtenjm Ua bešu
ccstj u opak bUdiž Ueim čter swaté w čaš od::
dechU Uedmilcgssj žábawaU, ětenj fwaté UaUčilo
fwataU Terezii Boha šnciti a milowati.
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Gsaucc boleňmi a Uemocmi aneb Uěqakým saUe
ženjm a drotčwenstwjxn nawsstiweni, gafo xswatň
Tercžic swatúm Jobem se těssme, ťlkaqjce:
„Gesř:liže dobré wčci brali gfme Z rUly Božj,
zlúchproč bnchom nepťigjmali?e o „Brawň lúska
kBohU,“ pjsse tato swětice, „Uešúležjwprolčwúnj
slzj a w rožkossi dUsse, Uýbrž abychom mU Upťj:
mným srdcem a ochotně a w doťoře slaUžili.“
au „NermUk sc, mage whpráblm: mhsl; Bůh
takto tebe a lúsiU twau gen zkaussetř chce,
šdali w sllchopňrnosii dodobně geg milowati
budeš, když sladk:šmi citd fe kochciš. .Ta:
kowéto žkaUssky ža welikau milofk Božj měg:
Uebos dokonalofk nešciležj w sladkúch citech, nú:
brž w ctUoskeckx.e uu „U ljdj giných hlex:
djme Ua ctnoňi gegich a Ue Ua bťjchy gcgich.
Hťjch:n ale swé wždy UwažUgme. Mysliti, že
ginjl Uáš ledssj gsau, wede k weliké ctnosti.e uo
Wokoxxa txyla swaté Terežii takmčť koťenem wsseck
ctnostj. „Neysdroňssj skUtekpokord geste, prawj,
„mnobem wětssj ceny, než wssecka Učenost celého
swěta.“ uu Bdwssl gedeUkráte pťjliš těžce žknssena,
drawila: „O Bože, ty škaUssjš droto tak těžcc
milúčky swě, abpš gim w tǧeywčtssj tjkwtě Ukášal
Ueywčtssj lciskll swaU.“ „Zádeyme si kťjže, djsse
kdesi, „a obgjmeyme každú swjžele bčdn nám toho
O!!c, kdeš kťjžú prost! bude:!!.“ u „.Kdyko!š ho:
dim,d bjsislyssjm,“ ťekla kdysi, „tčssjm se, mpsljc.
že fc bljžjm té dobč, w njž tebe, Bane, Uzřjm!“
Můžeme:li pak mh se tak na smrť těsslti?
,Wěřte mi, milé dcewe“ drawila gedenkráte spolnů
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sestrčlm, „dUssl Ueprofpjwá dlaxchě rošgjmcilxj, woe
lagj:li gi poslussrtosi a lčlska Uěkam ǧanm; ale
dobťj skUtkowé Učinj gi miloski Božj šchope
Uěgssj Uež rozgjmúnj mnoha bodin trnoaǧxcj.e7
Ny, gak weliké ccny gsaU poslUssUostalčlska! ux
„Dobťc, dobťe,“ ťekla, když gj Ua cti Utrhali,
„kdhby mne lépe znali, ktcťjž šlé o mně lnlij,
mluwili by wěci gesstč horssj.“ Swatei Tcrežie
podnikagjc UěgakaU wčc dňležitaU činila wsse,
což rožUm kcižal a šákon Božj dowolowal, neu
opomjgjc pťi tom pťi wsscm w pomoc Božj se
dňwěřiti. „Tcď UšUúwám,“ prawila gcdcnkrúte,
„žc wssickni tworowé gsaU gako kaUskyfUchč rož:
maryny; Uelšc núm o Uč fc podpjrati; ncy:
menssj odpor žlomj ge ZkUsscUoskUančila Umc,
žc Uechtjcc padnaUti o kťjž podpjrati se mUsime,
a wsseckU swaU důwěrxl skladatt Ua toho, ktcrýž
Uaň přibit bwl e Ehtjc žadost swaU po smrti
progewiti, Orawila: „Q UeymilegssjJežjssl gcx
din:; pťcdmčte milowartj měhoe dUalUxxťlUfia:
w:čllě žadostj po tobě mrjti? Nch gak odporný
gest žiwor tomU, kdož žadostj, tebe mjti, hoťj
Ga UmrU protože UeUmjram Ty wjš o Bože
UtUg, ždali to šiwot gest, když milačka fwěho
dlaUho čekati mnsjmc . Q žiwotr, tyš tifjc
krate smrti UkrUtnčgssj!“ Můžemc:li pak i my
Ua fmrt domijsljce podoďně fč řěssiři?

„Běda tčm, kteťj Ustanowuǧj prúwa nc:
prawň, a pjssjce Uapsali Uesprawedlttosi.e (Js.
10, 1.)
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“Wrotož i my P trpčliwosti běžme k Ulou
želtčmll fobč bogi“ (Zid. 12, 1.)

„Nerďte, abhste Uebhli saUžeUi: Uebo gakým
faUdem faUdjtť bUdete, takowým bUdete saUžeUi“
(Mar. 7, 1. 2.)

„Bhssnj.neljbili fe tobč od počútku, alc ponj:
žcn:šch a tichých wžoycky se robč ljbjla modlčcbaex
(JUdit. 9, 16.).

„Lenssjk gest zaǧisté noslusscustwj Uežli oběti,
a Udoskechnami che, Uežli obětowati tUk skopců.
Ncbo gako hťjch wěsstby gest odpjrati, a gako
Uesslechšmosk modlčxťstwj Ucchrjti pťiwoliti (l. krčll.
15s 12. 23.)

Modlitba.

Wyskyš Uciš, Bože Spasiteli Učaš, abychom
ucbcskémU Učch fwarč Tcrežie Uctoliko rúdi a
ochotUč Ucho propůgčowali, nýbrž i fwarého
OťjkladU gcgjho rčloi a wěrně Uúsledowali. Skrše
Krista Ježjssc Bcina Uasscho. Amen.

Bnessnjho dne fwčtj sc léž swcitck: W ijť swatého Foro
:Unata. mUčednska; w Koljně Uad Nýnem tix! set mUčchskú w oroo
tterstwj MaťimiaUa cjfaře UmUčrUých;w Kartaǧině swatěho Nǧtlca,
mUčrd,: w PsUské šcmi swatého BrUUona, bisk. mUčcd.: wLUňdUnU
swatého e!lnttocha„biskan: w Treroirčš fwatédo Scwcra„ btskUna :
w ŠtraďbUrlU fwatě Llurclic, pamw; w Němcjchsw. Trklp, adbat.
a m. g. swatx)ch.

Bxůx
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16.

.Žiwot fwatébo Hawla, opata.

Swatý Hawel se narodil okolo polowice
ssestěho stoletj w šemi Jrské Geho wdbornj
ctnosimi i Uroženostj proslUlj rodičowč, chtjce
synačka k slUžbě Božj wochowati, dali geg, kdhž
nedospělú mladenečekbhl, swatemU stolUmbanwi,
pťedUostowi klásstera BeUkorského na whchowúnj
Hawel, kterúž gako rodičowč Učxbožnú byl, ode:
bral fe š radostj k swatčmn předstaweUémU to,e
mUto, a gelikož mimo UakloUUost ke wssemu do
brcmu těž bystrú rozUm a wdborlmU paměr
š sebaU dťincsl UčiUil kUpodiwu wrliký prospčch
gak w ctnostech sak iw umčnj a wědúch Zwla
sstě ale weliťé šběblosti si dobďl w pjsmě swatém,
gež welxni důkladně wwkládal. A gelikož i ob::
cowúnj geho bržaUhonUé bylo, tak žex t starssj
bratťj z Uěbo si dřjksad brali, mUsel se,gakkoliw
odpjral, Ua kněžstwj dciti whfwčtit. uo „MaUdrost
shnúm swým žiwot wdhchá, a Oťigjmú ty, kteťjž
gi wyhledáwagj, a gde pťed UimišUa cestč sprawe:
dlnosti. Akdo gi milugc, milUge žiwot, a kteťlšbdjtť
bUdaU k Uj, obdržj ljbost gegj“ (Sir. 4, 12. 13.)

Co toto fe dúlo, Uzawťel fwat!š KolUmbún
wlast opUstiti a núrodům cizjch zemj swaté ewan,
ǧeliUm šwěstowati J wywolil sobč 12 mUžůw
š klásstera fwého za pomocnjky Swatd Hawel
byl mezi nimi prwnj, kteťjž mistra nčlsledowati
fe UsUesli S těmito lúskana horliwosij dw
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gméno Božj horachmi mUži doplawil fe KolUme
bún Ueyprw do Nnšličan a pak do Francie.
Tamněqssj krúl Sieǧbert pťiwjtal pťjchožj bla::
božwčňd lastawč a milostiwč a takč tomU chtěl,
abd wssickni w qebo žemi žůňali, qiž Uapťed
fwatěmu .skolnmbúnowi wssc slibUge, žač by koli
žúoal. Tento ale oddowčdčl, ťka: „Gelikož gfme
wsse, co Uassebo gesi, bdlt opnstili, abychom wolnč
mohli Spasiteli swému slaUžiti, Uelzc nám cišjho
gmčnj Oťiqjmatt a přikčlžěmjBožj přestUpowati.“
Toliko mjňo o samotč a ode blUkU lidského
wždálenč přigal a kostel a klússter tam pomocj
krčxlowau wdstawčl, a ZwlússtUj řebolř, gjž se
údowč zprawowati měli, seňawtl. Swatý Hawel
dodrobil se okamžitč Uowúm a welmi tUhúm pra:
widlúm a lak dokanlc a fwčdomitč ge šachox:
wúwal, že wssickni ostatnj Uaňe gako Ua wžor
dorljwosti a kagjcnosti bleděli. Nowčst o boho:t
misém obcowčmj tčchlo ťebolniků rošnesla se
wajnč a mnobúm. co se o nich dowjdalo, tak
welice ie ljbilo, žc swčta se odťeknuwsse ža Uče:
rmjko do klússtera .skolUmbananwa se dali, kterýš
wida,žc gedimŽ klússter gich wssech obegmaUti Ue:
může, gesstč giUč dwa wdstawčl, dodobnml hor:
liwosti geruřjdč.

che Uež čtpťicet let byl swatrš .skolmnbúlx
š pomocnsiy fwúmi Ua rozssjťenj krúlowstwj Uex
bestěbo we FraUcii pracowal, požehnúnj rožsj:
wage. aU od chlipného krčlle Theodoricha i šc
wssemi kragany že šemč wyhnán byl. WyhUanci
dťissli do nmohém pntow.inj Posléž k zboťenému
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mčstU Bregeltz“ Ua BodeUském gešeru, a gessto
gim tU babl:libý Wislimar, farař Nlrboltskh, kUš
žemi darowal wx,ostawčli si tU Uěkolik chýžek, a
kapli prw swaté NUrelii žaswčceUaU toho ale

čan modloslUžcbnostj poskerěUaU, opět slUžbam
prawěho Boha whfwčtili. Swatý Hawel, geUž
gažyka této žemč moccU byl, dal si Uad giUč
Ua tom šč:ležeti, abh lid pofUd we smúch pohan:
stwj wěšjcj, w lůno swatč cjrkwe Uwedl, a Bůb
žchUal fwatč geho horliwosii a Uegech blUdů
pohansiých se ooťckmxw, kťljti fe dal. xA wssak
nepťjtel wsscho dobra od wěků pťerx:ssil blaho:
Uosné půsochj žbožných těchto mUžUw, aU ša:
rylčho modlaťc ,lenžo řcčeněho, kter:š wte žemt
wlcidl tolik proti blahožwčstUm sslwal žc gim

kažal aby okamžitčšc žcmč se wysičhowali Swa:
l:?Kolllmbau odcbral xenij doWlach a bolby rad
cčžswatěho Hawla wšal; temo alc horcčkaU skljčcUU
š Uimt gjti Ucmoha, dal se k faráťi Nrbonskémll
Wúllimarowi dončsti, kdež ho dwa spolubratřj,
MaǧUUš a Theodor, dokad sc UeUždrawil, co Ucy:
Uečliwěgi a Ueylaskawčgi ossetťowali. u Kdo Uč:
widj w Uemoci fwatého Hawla wssewťcidnancj
prst Boha, geUž chlčl, aby Učkolik blabošwěstú
pro blUdný lid tčchto končin žůstalo? ,Wrošťe:
rcdonsk Božj žagistš dosať)ú mocnč od konce až
do koUcc, a ťjoj wssecko lžbcšnče (Maudr. 8,1.)l
„Losowé moragj se do kljmx, ale od Boha b!)wagj
ťjžeUie (Wťjsl. 16, 33.).

Když swatý Hawel šase šdrúw byl, radil sc o
:Ujsko Uěgakč, kdeby žiwot mohl trčlwiti kagjcj a
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samotě J whprawowal mUWillimarůw gaheU
Hildebold že w horach ža Nrbonem ležjcjchanal
gestpčkný, dotůčkem šwlažowam;, gen že tam pro
množstwj ljtých žwjťat a gedowatých plazU člo:
wčkUUelžcpťebýwati Swatý Hawel odpowčdčl:
„Když Bůh š Uč:mj, kdo proti Uúm? Boha mjx
lUgjcjm wssecky wěct Uapomahagj k dobremU;
akter!šž Dancla w gamč lwowě bUl oskrjhal,
můžc Uaš i ž moci sselem wptrhUaUli ,e Nastá:
wagjcj noc žtrawil Ua modlitdach, a ž gitra
drUhého dne wydal fe doprowúžen knčžcmHilde:
boldcm Ua cestU. J lmlseli celý ch gjti, Uež
dossli určitčho cjle. Wťissedssc na to mlsto, kdež
potůček Stcanch pťeš skaliny padú, žaražil Ha:
wel kťjžU žcmi, powčsil Uaň skťjnkUš požůstatkh
swat!;ch a wrhna se Ua žemi modlil sc wraUcUč,
aby mU KrisiUš Ježjš té milosti popťjti rňčil,
by ždr pťjbytek službč Hofpodinowč žafwčcčUý
šťjdisi mohl. N hle, po důwčrnč mrxdlitbč této
opUsiili šlj dUchowé, ktcťj šdr swč reydy měli,
kraginu, a wssecka žwčť ljutú a drawú odcssla;
geU gediný medwěd obromnč welikosti Ustaupiti
Uechtčl. Wssak swatý Hawcl dodpjrage fe Ua
sstjt wjry, kúžal sselmě wc gmcml Bčmč, aby
Ueyprw ž lesa dťjwj pťincsla a na ohcň pťiložila
a pak aby Ua Uoždy odessla, nikdy žčldnémU člo:
wčku che UeUbltžUǧjc. Y Uposlechla ssclma ta
a od tčch dob wyobrašugc sc swatý Hawel mage
medwěda po bokU. Zc wsseho, co tUto powš:
ojno bylo, wyfwjtci patrnč, že slowa Bámš napl:
uila fc, ťkach: „Tato šnamenj Uňsi.edowatibndau
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w kteťjž Uwěrj: BUdaU wc gmčnU měm zlě dUchy
wymjtati, nowúmi gazhkh mlUwiti, badh brati,
a aestližeby co gedowatého dili, neUsskodj gim;
Ua nemocnč bUdaU rUce wškládati, a ti se dobťe
mjři bUdaUel (Mar. 16, 17. 18.).

Swatý Hawel poždržcl fe nd kragině této
po tři dUi, modlitbami a dosth gi ža bUdach
jwatyni HospodinowU šafnoěcUgjczBotom nawrác
til se do Nrbom:, rošlaUčis fc š bohabognúm
Willimarem, a pak swé falxdrlxhhMaǧUa a Thco:
dora 8 feban Ua daUssk wžaf. Bdloč lo okolo
s.614., kdhž š průwodei sw:šmi w těchto kragi:
nčxcb pUstúch se Ufadil a Učkolik chúžek wždčlal
a tjm ščxklad nčx:wtomnjmu slawUémU klússteru,
gemUž do swatém Zakladateli klússter Swatohawclsk:š
ťjkali, doložil. Z klússtera sokw negenwjra Kri:
stowa po celém wůkolj se rozssiťowala, núbrš
ioswčsa i wšdčlaltj do che než tifjc let wocha:
e.ela, ozářl:gjc blaboUofm,dmi paprsky ncgen žemi
ŠwýcarskaU, núbržiostatnj wukolnj šcmě,ateprw
nehnowěgssj čafd, nemaǧjcj gimšch žadosij než qen
Oeněža šemského zistU, Učinilw dwančcctistoletémU
rrwanj řéhož klasstera koUcc

Co swatxš Hawel a saUdruhowé gcho xoUep
ňan tu daUssk wšdělasi, w pokoťc a w tichosti
WčmU BobU slaUžjce, stalo se coš, čjm fwatého
mUžčwúžňosisč wčiicč powšllesia. Friedebuřǧa toxr
siž, dccť KUnšan knjžete, od ktrrčbož swatú Kolmn:q
bún a faUdrUhowč geho žc zcmč wyhnčmi bhlie
sčžce fe rošnemohla, gfaUc welice šlúm duchcm
trápena. Krúl franckú Sicǧebert, gemUž Frie:



Steou Hawel, odat. 185

dchrǧa šasnanena byla, mčl š nj welikú žel,
a poslal dwa biskUpy, kteťjby gi od žlého dUcha
ofwobodili. Namúhúnj gegich bylo marlté, Bůh
newyslyssel modliteb qegich, chtč slUžchjka fwého
Hawla Oroslawiti. J wyžnal dUch nečistú, že
gediUě Hawlo.wi UstaUpj. To sorwa že se
skUUšowi doneslo, poslal i bned slUssUě dosiy

k Wislimarowi, žúdagjcj, aby Hawla wybledal
a do UberlinqenU, kdež nemocna FriedebUrǧa se
ždržowala dřjwedl TeUto ale sotwa žč fe dox
wčděl. co fe žádčl, wclicc fe wžpjral knjžeti po
wůli búti; Uebof hlUbokč! a nejjčemi Ookora gedo
nedala se tak fnadno dťekonati, a reprw kdhž
Willimar prositi neUstč:l, a še tjm qméno Beinč
welice droslaweno bUde, twrdil dal se pťemťU
witi, a ňel do Uberlinqeml ,J Ukazala fe tU
moc Božj„ Uebof forwa že sc Uad Uboball panrx
Uau pomodjil a swatxš kiejž Uad nj Učinil, opn
siil ai okamžxtč nečistú ducb, a w dnssi Ušdra,
weně takowci uctiwosi kU čistorč a takowei wděčnosk

k Bobn w:mikla, že odťeksst sc fňalkxl manžela
skěbo š pozemstým krčllem, Uebeskúmu krúli se:
šasuanila, dancusiau čistolan fc lnu šasiibUgjc.
Sieǧeberr maqe Uctiwosi k slibn Učwčsty swé,
sčlm do klússtera gi dowedl, w kterémž ona až
do smrsi BobU slaUžjc čistotU a wčxruosk choxt
fwěmU nrbčskěmU, .skristUJržjsst, šachowala.

.KUnšo welřcc potěssemš, že dcera sc mU
Uzdrawila, obelowal swatémU HawlU mnoho
žnamenitých darů, an i bisknpsiwj .skostnickéša
odměnu mU podč!wal. Nle muž Božj, U Uěhož
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žbožja důstogenstwj žadne ceny neměly, gen Uěco
Z darů občtowaných pťigal a i to chUdým rož:
dal, že žbytkU wystawěl Ua swě anssti kostel ke
cli Bohorodičty; ale biskUpstwj šcidnaU mocj Ua
febe wžjri Uechtčl. J nawrhl k důstognostč této
fwého přjtelc Jana, kterýž se také skutečně biskU:
pem stal Hawel thčowal geg po delssj čaš
dowinnostem prawého pastýťe a když ža bisiUpa
swčccn byl, wýbornaU ťečj, o fmilowanjch Božjch
gcdnagjcj a lid k bohabogněmUakagjcij obcozi
wánj wšbUZUgjcj, slawnosk tUto oslawil. Bo tčch
anrátil se opět Ua swaU anssk, giž š celým
okoljm darem byl obdržcl, a wšdčláwal gi tak,
žc sc Uaplnila slowa proroka, ťkachho: „Nnčinj
Hofpodin anssk gako rožkoš a pUstiUUgaťo ša
bradU Hofpodinoml Radosk a weselj bUdc Ua:x
čcžertam, djkůčtnčnjahlaš chwúlhee(Jf. 51, Z.).
Qd tčch dob, co swatý Hawel kosicl wystawěl,
rostl a muožil se počct Učednjků, a tUdyt chýžťy
a přjbyrkowé okolo něho fe rošmnožili. Hawel
gim dřcdepfal iecholi swalébo Kolmnbčma, pošdčgi
wssak wymčUili klňssternjci Swatohawclsstj ťc:
holi tUto ša ťeholi fw. Belledikta, a tak sc na:
nolomUj opatstwj Swatohawclské stalo pťednjm
čili hlawnjm opatstnǧ.ďjm wssech klaissrerůw Beneur
dikrinsk:šch w žemi Swýcarské.

Swatý Hawel Ueustúl slowo Božj kážati a
;wčstowati fpasenj ipohanůxll, kteťj w kragillcich
těchto gesstě požůstali, i kťesianům gegichž žiwot
a obcowanj dťeo oěima Božjmi ohawné bylo
on léž fwých fpolxxbratrů Učilnměnj ťažatelskému
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a powilmostem knčžským i klassternjm, ostatnj
pak čaš který mU whbýwal obětowal, mo:
dlitbam, a tUhaU kČžUj dUUl a moťil těleonsk
swaU a wssjm tjm negeU wýbormš pťjklad kaže
děmU dawage, Uýbrž i ťadU šaflnď fwých UBoha
množe Wowěst gcho rožncsla sc daleko sstroko;
akdhž r 625 opat LUrowleUskýEnstasiUš Umřel
poslali řeholnjci klasslera LUrowiUm, gemuš Uex
bosstjk opatem byl slUssné posly kHawlowi, aby
sc we žprawu opatsiwj Upraždnčlcbo, thkrčltc
wejmi bohatěho, Uwažal Nle swatý muž tento
odcpřel gim w pokoťe a skromnosii žčxdoskgcgich,
ťka: „Gá sobč slowa prorokowa ža prawidlo
obral genž dj: ,Cišj UčiUčUgsem bratťjm sw!)m
a pťcšpolnj fyUUm matky mč, N proto opU:
stil gfem žnamx;ch a pčijžUdch fwých awywolil
si samotU ža pťjbhtek sng„ abych BohU tjm
wolUčgi slaUžiti mobl. Na rom nenj dosi, žc
gsem rodičc i ftatko fwé opUstil, gú Uepťigal ani
dústognosti biskupskě a bobatstwj swčta. Gak
medle mohlbych, odťeanw se wsseho rodo a do:
browolnaU chUdobu si wywoliw. aak bych mohť
šaš pallsstět se w ščxležitosti swětské a důstogen:
siwj žčldati a nowúch bťcmell na se klčxsii? QdstUp,
ode mUc, kterú gscm rUkU na pth pťčložil, abhch
fc opčt porom, co gscm opUstil ohlédal Mci
taUha tam gcdiné se Ueska abych w prawdč bhl
pokorrxým a poslussným Bllh neda, abych úmysl
wag pewUč pťedfewšatý Učkdy žměnil “

Dlauho dlaUho bhl swatý Hawel Ua pan
ssti, pracowal a snašřl fe gednak ždokottaltti
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feďeančcdnjky swč,gedUak lid we wůkolj žiwach
od model a od žiwota bohaprňšdtlébo ahťjssUčho
odwésti a cjrkwi a BohU žjskati. TU geg, kdhž
giž stařeček byl pět a dewadcsátiletý, Willimar
požwal, abh w Nrboně, kamž se bylo welké
množstwj jidn fefslo, Ua fwatého Michala arch:
aUgcla kúzal. Z kčlžaltě stařeček erbyčegUaU
horliwosij a žbožnostj, a wssak tťctjho dne po
tom těžce se rožnemohl, tak že do klňsstera wrčlu
titi fe Uemohl, a UedlaUho Ua to Umčel wěkem
i tuhaU kčxžnj seslčlblý staixcček dUe 16. řnga
l. 646. MrtwolU geho pochowali U pťjtomnosti
biskUpa Jana w klčlssteťe, který od tčch dob
Swatohawelským Uažýwati fe počal. .sk gcho
brobll ihned mUožstwj lidj že wssech těmčť kon:
čin pUtowčlwalo.

Rožgjmčlnj.

Wřemilj křesskansst1 bratřj a sestry! četli
gste, že fwatý Kolnmbán a swattš Hawel žbožj
a statky, wlast i rodiče byli opUstili a pťeš moťe
do cižjch kragiU fe byli pťeplawili, aby tam wer
fwatan katoltckaU šwčstowali a Utwrdili. Nebylak
to prcicč a Uamahčmj Uepatrné. Tenkreitc pano:x
walo w Ueywčtssj ččlstcc žemj, do kterýchž byli
fe odebralie pohanstwj a modloslUžeonsk, ba iti,
kteťj giž skrže křest fwatý w lůno cjrkwe kalo:
lické Uwedenibhli, byli qesstě lidé fUrowj, Ueumělj,
dowěrúm a nmohúm Uefslechetuostem oddčmt.

„ e d l
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Nebylat to tedy malčl prúce wyťoťeUili sUrowost,
modloflUžchosk odstraniti, powěry UdUsiti, Ue:
sskcchetlwskwypleniti a na mjsto wsseho toho za:
ražtti prawaU wer, i mrawů Ufslechtilost, a
oswjtiti rožUmy a mysli obywatelU N wssak
gmenowanj mUžowé Uchrožili fe žadně prace a Uee
strachowali sc žúdných Uebcžpečj Co mysljte,
že gčch asi k tomU ke wssemU UUtčlo? Kdo rož:
njtil w prsaU gegčch nepťcmožčtelnan oUU hor:
liwosi? Byla to lúska kU KrisiU Ježjssi a láska
k bližnij! Qnč požnalt Ueskončench ceUU wj,r!,d
w Krista Zcžjsse a gebo swatčho Učer, bcš tte:
réž člowěk BohU fe ljbitt nemůže, ančž fpasenj
dogdc; oni znali nefmjrnaU cčUU dUsse lčoskě,
pro Uiž Kristnš Ježjš wsseckUkrew fwaU až do
neyposleoněgssj krůpěǧe wycedil a žčwot swú,q
wydal; slysselik o hrnbém modlčxřstwj obywatel:
siwa. slysselt, žc přemnožj gesstč w gařmč ďáblo:
wU wčšj a to wsse wčdauce, gtž Uemčli žčldného
pokoge, nýbrž opUstčwsse wlast, fsiitam, kaln gich
láska kU KrčstU Zežjssč a k člowččenfth túhla.
Ncož zmite wy, bratřj, tc“z ceUU swaté wjry katone
lické? Zaležj wam Ua toln abhste důkladnč pošnalj,

čemU jwatč ewanǧelimn Učj? Newyfsla nřkdy
sanhawú řečž úsi wassich proti nskanowenj swalé
cjrkwe? Nereptali gste Uikdh Ua Učenj .skrčstowo?
Zastúwali gsie wždy Upčjmnč a statcčUě U.djrn
katolickau proti UtrhačUmaraUhačům gegjm? Nca
dali gsie nikdy šlý přjklad a poborssenj ťečmt
aneb siUtky newěťjcjm aueb blUdařům? Nečtnčlt
gstc smčssnými Usianowenj a pťikážanj cjrkewnj?
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BUdj wúš tšž jčlsia kU KristU Ježjssi aUeb k bljže
nij Ua ona mjsta, kde fe žwčstUge totčž Učenǧ,
kteréž abh fe rožssjřilo, fwatý Hawel a tisice ,tt:
sjcčl giUých mUžů, wsse, což milé a dradč Uam
býwň, ďa č wlastnj žiwot opUstili? Chodjte tam
často, kde fe obět nekrwawú pťinússj dro ofla:
wčnj gměna Božjho a ža spafenj dllssc Uassj a
dnssj šemťelých? N gsaUce tam, gaké býwúwá
chowúnj wasse? xx Kam obracjte oči, nač Ua:
ijátc Ussi, kde gfau wassc mysslénky a kde srdce
wasse? Kdo žwúš pťemýsslj doma o tom, co Ua
kťeskaUskémcwičenj aneb na kúžan byl slyssel, a
kdo to obracj Ua febe a na žiwot swůg? Kterčl
matka aUeb otec poklekci rčlno a wečer š dčtmi
a š čelčldkaU a modlj fe šnimi? Který hofpodčxř
dbči na to, aby čelcdeowé plUili wssecky kťe:
skansképowiUnosti? u N takowých otčlžek dalo
bh fe gesstč mUošňwj Uakupiti, a kdo si wčdom,
že čin, co w otúškčlch tčchto se pťikažnge, aUeb
fe chrčmj wsseho, co w Uich zaťeižano gesi, gest
wěrný núskedownjk fwatého Hawla a tUdjž i
Ktistůw: a žc wěrný byl w múle„ Uad mUohem
Ustanowerl ďUde, a wegde w radost dúna swebo.

,Wy newěťjte, neboť negste ž owcj múche
(JaU 10, 26.).

,„Kterak wp můžete wěťiti, genžto gedni od
drUhych chwálU přigjmúte, a slúwy, kterčlž gest
od famého Boha, Uchledáte?“ (tamtéž 4, 44.).

„Brotož bratťj , fe snažte, abyňe skrze
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dobrě skUtkh gistě Učinili fwč powolčmj; Uebo
to činjce, nehťessjte Uikdy“ (11. Wet. 1, 10.).

„Whžnčlwagj, žr Boha žUagj, alc skutld
žapjragj, ohain gsauce a newčťjcj, a ke wsscx:
likémU dobrémU siUtkUUežpůfoije (Tit.1,16zj

Modlitba.

.Ǧ Bane Jer Kristc, prodůgč Uti sč mix
losti, ak wčrUý qfem aUd fwatč cjrkwc txdé, a
tak fctrwúm až do sioUúnj. Wropůgč, ať swasč
gméno twě wssUde wyšUcim a še wssj sjly se
wynasnažjm, aby bližnj mogi tcbe požnali a
milowali. NsUeUz

BUessUtho dne připadá taté swátek: W Afrireswatých dwau set
a sedmdesútt mUčednsků spolUkorunowaných: též tam swatého Martia
Uiana a Saturniam š dwěma gegřchbratro; též tam swatých Saa
turntna, Nerea a gřných třl set a ssedesátt pťti mUčedUsků; w Koljnť
swatého Elissia, muč., též swatého Bercharia opata, mUč.; w kragi
BitUrickém swatého Nmbroše, biskupa Katurcenskébo; w Mohuťi
swatého Lulla, biskUpa; w Trčwirřš swatého Florentilta, biskUpa
a me sšr swatých.

17.

Ziwot swaté wéwodkhně Hedwjkn.

Swatú Hedwjka gest Uám w!;bontý dťju
klad ďohomysinosii, gak we stawU ancUském, tak
i we siawU maltžclském i we siawU wdowskěm.
Gegj otec Bcrthold , zc slawUého rodU brabat
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Nndechš byl wýwodaU korUtanským a markrao
djm mcranskxšm a tyrolským Matka gcgj NUežka
bdla dccra Dodona, hrabčte Nochlic Qda roe
dičowč gfaUce gak šbožnostj tak i dobrotcm Ua
slowo wzati, hlcdčli ktomU še wssj pilnoňj. aby
žúdnézosmi djtek, ginšiž gich Bůh dožcbnal, Ue:
přisslo k žatracenj. Ze prúce gegich marnú, Ue:
byla, okúžalo se žwlásstě Ua Hedche. Hedwjka
gewila gižUwčkU aUtličkěm ncobyčcglsaU bhstrosk
rozUmU a myslř genmosi a Uabožnosč dUsse Na:
dosti dčtskč Uebawily gi, owsscm ale čtenj swatc a
modlitby Brotož wclmi rada chodila do ko:
sicla, a Ucysladssjzrožkossj gj bylo, když se rož:

drawčlo o BohU a o lasce Krista Zcžjsse khrjš:
Uean člowččensiwU Rodička Božj býwala gj
žwlússtUjln přcdmčtem lúsky a Uctiwosti. Když
fedm lct stčlra byla, dali gi rodičowě Ua wychoc

wan do klásstera, „Lmǧtnch“ ťečcrlčho, we
FraUckU, kdež se Uegen wždčlati, nýbrž t tať
zwancho dUcha swčského Uchowati mčla Rada
byla by fslcchemčx djwka tato w klússtcřc meži
Uábožnhmi pammmi Ua wždy žůstala a čtcn1m
a roijmčmjm žčlkonaBožjho dUcha fwčho oswč:
cowala, srdcc rozhťjwala, dUssi tčssila a laUhU
po wěčněm šbožj a lčlstUk ncywčtssij doer
rožnčcowala, rčxda bh fe byla Ustawičným pao
ncUstwjm KristU BčmU žaswčtila: alc poslUssUosi
k rodičům pťinmila gi, že w kwčtU gcsslč mla:
dosti ža Gindťicha, wýwodn polstého i sležského
fe prowdala. J mohla fc fwčtice tato wssjm
prúwem modliti gako druhdh Sara, newčsta
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Tobiňssowa, ťkaUc: „Th wjš, BaUe, že gsem
nikdh Ucpožádala mUžc a čistaU gfem žachowala
dUssi swaU od wsscliké žlé žúdosii. Nikdh gsem
se š hrag1cjmi Uesmčssowala, aniž gsem mčla
fpolkU š tťmi, kteťjž w lehkosti chodj. MUžc
pak š búznj twaU, a Ue z chlionsti swé powo::
lila gfem pogjtie (Tob. 3, 16n18.). N pro:
tož taté horach láska gegj k Bohn UeUhasla
w stawU manželském, aniž Udusila nádhera knj:
žecj plamen žbožncsti w dUssi geg1, Uýbrž tak se
w stawU manželském k chott swémU a k swým
poddaným chowala, že kdokoli gi widčl a žUal,
súm kpobožnosti, k tichosii a počestnosti powžbU:
žcUa se cjtil. Na Uehwýš ale gest chwalitebná
manželská čisiota, giž fwatú Hedwjka po celý
čaď fwůg žachowáwala, Uebok byla se časU ad:
wentnjho a postnjho a pťeo weliťými swňtkh
a t. d. ď dorožuměnjm maužrlowým wssj tělesné
rožkosse ždržowala. Hlawuj prawidlo, kterýmž
se fwatčl wéwodkynč nǧe wssech takmčř okolnosiech
žprawowala, šnělo: „ij whšssjrod, tjm wyšssj
blldiž ctnosk, a čjm wdšssj stmd, tjm wznesse:
něgfsl budiž pťjklad.“ Palúc bohabogných lncm:t
žrlů tčchto byl tcdh gako sskola wssj bohomhsl:
nosii, nifdo z domácjch Uesměl fe opowúžir Učco
činili aneb ch mlmditi proti ččsiotč, aneb co
by fslo protč lčlfce k bližnjmll, a kdo koli w do:
mč Oťebýxral, Ulusil wssrckh powimtosii, gež Uám
swaté Uččbožrnstwj Uk!ádň, swčQomi.tč a ochotllě
ko:xati a Uxe slllžbách Božjch, tať gak tonm x:o:
ť;idck drmárj wrlrl, mlč.xsicustxrj lmisi. Wčwoda

Zt!oow r.čux.xtčch rdš 9
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i wěwodkyně bpli gim we wssem tom neyc
pťknčgssjm pťjkladem; kážeň a bášeň Bož1 mčly
tedy fjdlo U dwora, a ode dwora pťechášely t
na ostatnj kraginy a města. Bůh požehnal man:
žclstwj gegich tťemi shny a tťemi dcerami, kteréž
ď neywělssj pllnostj wychowáwali, giž w aUtlci
frdce stmě ctnostl a bážně Božj kladaUce. Wraul
widlo bohabogné matkh, o kterěmž něco hoťegi
bylo pfáno, stalo fetěž wodjtkem dětj, tak že wssia
ckni pťtkladem bhli horliwosii a bohabognosti. Bo
Uaroženj sscstčhodjtěte, kdyžHedwjka aš 24 28
let stára byla, složili nábožnj manželč š powo:
lenjm biskupowwm slřb že od nyněgsska wždržen
liwosti a w čistotě žiwi bUdaU, a skUtečUě žili
pospolU gcsstč po tťi a tťčcet let co bratr a
sesira nu Mnohým žagisié manželům bylo by
profpěssno, pomysliti na reč, giž atchalxgelxRafael
k mladémU Tobiássowi (6,16 17) prawil,
ťka: Slhš nme a powjm tobě, kteťj; gsaU ti,
Uad nimiž ďabelstwj ma moc Ti žagisiě, kteťj
w manželstwj tak wchúžegj, žc Boha od sebe
i od swé mysli odlučllgjr a fwč chlipnosti tak
howťgj gako kUn a mezek w Uichžto Uenj rožur
UmU: nad takowými mú ďábelstwj moc “

Qd toho čan, co Hedwjka Učinila sltb Usta:
wičnckždrženliwosti prospjwala očiwidnč w do
konalosič Wrsskeren čaš, kterýž gj po obstarúnj
zúležitostj domácjch wyťmwal obětowala modlitur
bčlm, užbám Božjm a skUtkUm kagicjm a miur
losrdnym. N gako giž ža mladi nenčlwiděla
marnosk a swčtskaU pompU totěž šachowúwala
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až posUd. Oděw gegj bpl sprosiý, barwh sscdč
a z látky též sprosté. Bode swtchnjm oděwcm
Uosila Ua nahém těle hrUbý a orsný pňš, sdá:
wala geU Uěkolik hodčn, a lo obyčegně na hoxr
lých prťnňch:; postjwala sc welmi pťjkťe a wůbec
tčlo fwé tak welice mořila, že kněžna Nnna, neu
wěsta gegj, ťjkala: „Gá gsem pťečetla žiwoty
mnohých fwatých, alc taťowé pťjkrosti, gakaU na
swé tchýnť denuč wjdňm , Uikde gfem se Uea
oočtla.“

Gak welčkaU měla lúskU k bližnij a gak
welice čistotU milowala, okážalo se neygasněgi,
když chotě swého prosila, aby w Tťebnici, bljž
sidelnjho města Wratčslawi, weliký klússter pro
geptissky šákona Cisterského žaložtl a tolik nadal,
bh lisjc osob w Uěm opatřjno býti mohlo. .stlčl:
sster tento měl býli pťjbhtkem ncqen palmúm a
wdowám, kteréž swěla wždňlenh w tiché sc:motot
nosti BohU swémn slaUžitt w úmhslu mělh, Uýbrž
také i těm žeUským měj býti aUtoťisstěm, kteréž
Utjkagjce swůdného swčta, we ctnostech a w búžni
Božj Utwrditi se chtěly. Která ž nich Uecjtila
do sebe powolčmj k žiwotu klčlsslernlmU, mohla
wolně ooegjti, a o slUssUéžaopatťenj qeqj, abh
se nestala kořistj chlipnosii a Ueprawosti, posta:
ralo se. Gak wýborUě, gak blahooěgně malky
tjmto žpůfobem whchowané wůbec na mrawd a
sslechetnosk působily, kdož gest, abh Uepochopil?
Q kdh, ach kdy mládež ženskčl požnú důstognt
swé powolčlnj: ťdy, ach koy porožUm1 tomU, žc
nen1 drolo w fpolečnosti lidsié, abh wnadh fwé

9.
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na odiw stawěla, aneb gen po Ultcjch a loeťchr
Uých snjstech fe potlaUkala, aneb čaš titěrnými
pracemi a žeibywkami Uxoťila, Ua nsc swětčgssjho
a důstogněgssjho Uepomhsljc? th, ach kdh sia:
naU se manžclky zafe matkami gimž whchowanj
djtek nad wssecka whraženj swčta gde; kdy bUdaU

manželům ženmni a hofpodhnčmi kdh důwťrnými
radci a faUtrpnými pťjtelfyněmi, a ne panjmi
gegichž chtjčů a žadostj wesskerý dům posiussen
býti UlUsi? Dťjwe žagisté ucstane se Uic z toho
čcho si pťegcmc, leč až wychowánj žcnsté mlár
deže pťegde w rnce klússrernir, kleréž žúsyně fwé
skromnosti a pokoťe whučj, a slowh i pťjkladem
gim osážt, žc k prawé blažšnosii pťcde wssjm po:
tťebj držeti žúdosti a chtjče Ua Uzdč a Uepťiměll
ssowati se k lidU, gemUž swět a rozkosse geho
bohem gsaU, Uebok: gako zaksadowé wččnj na
siale pcwné, tak i pťikazanj Božj w frdce žcny
fwaté (Sir 26, 24 ), a UxsselikaUxňšUosknenj
dostogučl šdsženliwé dUssce (tamtéž 20..)

Swatci Hedwjka zdržowňwala fe welmiráda
w klássteťe Třcbuickčm, obcngjc tam gako sesira
Uxezi scsiraxni w pokoťc a pcsl:xssnosti, a gako
maska Uxčruú o blaho každěho, kdo pomoci a
útčchy aucb ščustcillt potťcbuwal. Dua wyhle:r
dúwala Unšné w chatrčjch gcgich, ossrtťowala Ue:
Uwcuč er nsscch sspitáljch a lecxsixljma rukama
tň.y a ldťrdy gegich čjstila a pťcwazowafa. Wťi
trm pii uxssem šářila fe na twáči gegj mčlosk;
a ch wsirm grdučmj qrwila se tichojk swschoe
wauá a prčliwosi Ucobloml:ň. Na dčlkaš sloé
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lásky kU KristU MiUU a k dwanúcterU Učednjků
gcho žiwota každodenně lťinčlcte cldUdých, poslUu:
howala gim a dťjwe kstolU Uežafedla, dokUd
w Uuzmých bratťj Krista Ježjsse UeUasytila. Bo::
dinhodUň bhla tčž grgj horliwmsk w slUžbách
Boš1ch a horamnost přč modlčtbč. Obzwlňssrč
ale gewil se wnitťnjho zanjcenj plamen, když ssla
ke stolU Weině aneb když Uckrwawé oběti pťj:
tomna byla; občl pak msse swaté tolik si šalj:
bila, že bylo.cli geU trochU možUčx, deUUě každau
msst swataU, kterúž slanžeUa ďyla, š wraUcUostj
neyplamenněgssj poslanchala, pťipoijagjc si kr:
wawaU občt, giž KrisiUš Ježjš pro wykaUper
člowččenstwa byl obětowal, an pťebolestmau smrk
Ua dťewě kťjži podstaupil.

Gčndřich, maužel swatč Hedwjky wida, gak
statečnč si choť geho Ua dráše dokonalosti počjnú,
byl tomU welmi rád, a Uetrwalo dlaUho, ssle:
chetUým pťjkladeln choti fwé tak welice pohmlta
fe cjlil, že gi wssemožnť we wssem, cokoli doo
brého Ua nj widěl aUeb o Uj slysscl, wěrně a
horliwě Uúsledowal. Woddanj měli Ua něm prac
wěho otce; oU ďhl ochraUce a žastUpitel chUdých
a Uesstastmšch, obrance a hágitel práwa a spra:
wedlnosti, horliwý podporowatcl bážUě Božj a
wsselikého dobra, a Uebplo Uic fslechetšxého a nic
dobrého w žemi, pťi čemž by Uúbožný wogwoda
Gindťich aUčaňcUstwj nebyl měl, dobťe wěda, že
lid geU tenkráte wrchnosti wčme a Upťijč odzr
dán gest a skUtečUě blažcU bUde, gc:li bážUj
Božl nadchmlt a proniknut prawým náboženňwjme
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Nwssak Uebhl žiwot swaté wčwodkyslě bezc
wsseho mrakn, nýbrž qako Ua koždého člowčka
wúbec, pťiwalily se též Ua Ui rožličUú proti:
chstwt a Utrpenj; Ueboť koho Bčch milUge, dj
siaré ale prawé pťjslowj, toho kťjžkem nawsstčo
wuge. Než fwatél Hedwjka nežtratila mysl, Uechk
gt potkalo co potkalo; dUsse gegj bhla dťjlčš
w Bohu Utwržena , abh byla proti fprawe5
dliwým faUdům Božjm reptala. Tak k. p.
stalo se, že wéwoda Gčndťich w bitwě rančU a
od .stoUrada, wčw,ody .střrrtského, gat byl. Toho
dowědčwssl se Hedwjka, pošdwihla důwčrně šraků
k Uebesilm, ťkaUc: „Danám, že geg opčt š;oraǧr
wého a Ua fwobodě Užťjm!ea Hrdý wjtčž Uechtčl
wssak zagatého wogwodU, gakkoli fe mU slUssUú
wýměUa podúwala, propUstiti, a giž se podobalo,
že Uowě krweprolčwállj se žtrhne, a že mocj oo:
máhati bUdaU, čeho pokogm;m roťowúnjm wy:
moci nemohli. TU oohodlala se Hedwjka k wog:
wodowi .stirUskémU: kterýž sotwa gi žočiw tako:
waU k Uj Uctiwostj pogat byl, že okamžitě a
beže wssj wúplaty zagatého wogwodn Ua swobodU
dal. Než Gindťich Uetěssil fe olaUho že swobodh
fwé; Uebok r. 1238. rěšce se rošnemohl a bržy
Ua to w Wáml ufUUl. Rána tato Uczlomila
důwěrU BobU oddané wdowy. „Wroč,cklprawila
k plačjcjm geptčsskčun klússteraTťebUickčbo, „proč
kwjljte? Chcete se fnad wúlt Božj prottwčti?
To by wúm šagisté Ueprospčlo; ncbok stwoťitcl
mej a múže š mimi, š twory swými, co se mie
losti a smilowciuj geho ljbj, aniž mh se špjrati
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imjme. Co oU Ua Uáš a na Uassince feslati
rňčj, š tlm spokogelú buďme; neboť gsme djlo
rUkaU geho.es Bodobnau statečnosi obgewila bo:
homyslná tato wdowa, kdhž po tťech letech gegj
prworožený sdn Gindťich, gegž welice milowalae
w bitwě š Tatary žahyUUl. Wssickrxi, šwlásstč
ale NnUa, nebožtjka chok a ǦertrUda, seňra
geho, abbatyssc TťebUická, byli nad nesstěstlm
na neywýš šarmaUceUi, hořem a bolcstj takměť
hyUaUce, toltko Hedwjka, matka žefnUlého, Ueu
ztratila mysl, nýbrž tčssjc newěstu i ostatnj děti
prawila, gaťo drUhdy Job, ťfaUc: „Gestik to
wůle Božj. Co Bůh chce, a co se gemU ljbj,
š tjm se spokogiti mUsjme. Bůh mi dal syna,
Bůh mi bo zase wšal; gmčno Božj bUdiž wcr
leber!es

Wo těchto Udúloskech odřekla se swatél wě:
wodkynč docela swěta, a wsiaUpiwssi do ťlússtera
Tťebnického, wžala na se řcholnj raUcho, než
slawUé sliby Uesložila, a to z té pťičiny, abh
takč mimo ždi ťlčlsstemj osobUč mobla chUdým
domoci poskytowati, nemocm;m poslUhowati a
žarmauceným chléb útěchy lúmati. Mimo to byla
žiwa gaťo ťaždú geptifska, slUžby a prč:ce konagjc
ty neysprostssj a neyomrželegssj. Lúska kU Kristn
Ježjfsi dodčxwala gj sjlh a wytrwalosti, aby Ue:
klesla. U modlirby býwala wždy prwnj, a mo:
dljc fe zbusia hořké slzy proléwala. N kdož by
Ucplakal, UwažUge:li si gako ona fwčtice fwaU
Uepatrnosk a hťjssnosk a newděčnosk, Bošj pak
welc!x:tosk, swarosk a dobrotu? thž ssla k swa:
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těmu pťigjmčmj býwala w neyhlubssjch útrobúch
pohnUta a UegednaU bylo widčti, an wnitťnj
oheň láskau a žbožnostj šňatý na twáťi se gj
odrážj, leskem nebcským gi ošaťngjc. Z ljbilo
se swaté obcowánj Hedwjky BohU a negedna
nadpťiroženú milosk ofwčdčila, že Bůh w slUžeb:
Uici swé žaljbenj má. N tak ztráwila několtk
lct w klássteťeTťebnickém, gfauc pťjkladem wssem
fcstrcim klússternjm, an ngospodin žgewiti rčlčil,
že hodina fmrti gegj pťifsla. Mysl gegi šarado:
wala se. Nikdo netnssll, že by fmrti tak bljžká
bhla. Než swatá Hedwjka pťedžwjdagjc hodinu
odchodu, dala fc žaopatťčti a rožtanžiwssl se po
fwém Spasiteli, skončila běh swěho pUtowánj
dne 15. ťjgna l. 1243. Za swataU byla giž
r. 1266. prohlússena; swátek ale gegj slawl se
k rožkažU papeže Jnnocencia xl. dncssnjho dne.
Bolané ctěgj swatan HedwikU ša swau patronkUa

Rožgjmánj.

Swatú Hedwjka, ačkoliw kUěžna slawnčl a
mocnú, Uenosila Urž gen sprostý oděw, tUdjž na
gewo dúwagjc, že nenňwidj prwnjho a Uehnere
bežpečněgssjho hťjchu hrdoski a wssj nepoťňdnč
žúdosti po powýssenj febe. Neprawosk tato za
nasslch časů až ku podiwu rozežrala fe a takmčť
wesskerh wrstwh člowěčenstwa nakažila. Co tn
gest bUď milostpanj aneb mřlostpánů, kteťj mčlostj
potťcbugj, a co tU slečen a slečinek. gegichž sslr
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chetenstw1 nešúwisi ani od wlastUj důstogUosti,
ba ani oo plně kapsy BohUžel m:ime giž
t pňklady, že mnohý bohatý scdlak chtč aby mU
,emilostpňUkowali, na žebrotU pťissel,a že mnohá
žúmožnú měsstka hragjc si na milostanj, toliko
domácnosk žanedbúwala, až i od milosti těch,
kteň gi „milostpaničkowali,e žiwa gesi. Teď
Uesmjme ch ťemeslnjka po ťemesle gmcnowati,
Uechceme:li hnčw geho popUditi; mistrům pou
česiných drUhdy poťúdků kregčowského aneb jesewďr
cowskčho atd Uesmjš che ťjkati: kregčž a sswec
a p, Ucž hotowitel oděwu aneb obij; sedlcik
giž déle Uechce býti fedlúkem, Uébrž statkúrem ,
Učednjku mUsjš rjkati praktřkant towaryssowi
pomocnjk a mistrU fabrikant atd atd. Co Ueyn
fměssněgssjho gcst, že gmenowitť š měst še wssech
tež wssecky patmy fc wystěhowaly, a že giž každý
dle swčho nadUtěho gména sebe strogj a žiwot
trúwiti bledj Wždyk Uadhera giž tak welice
wssecky tťjdy lidské opanowala, že Uerošežnáš tak

snadno, kgakémU stawU kdo núležj Brotož tUssjm,
žeby každinký dermě UásledUgjcj otašky rozgjmati
měl: Newúžlm:li si pť1liš sebc a chc Uežginých?
Negfem:li do swdch náhledů tolik šamilowún,
že giným maUdrým ťečem Usiaupitř Uechci.2

Nežúdúmuli, abych wssUde a wždy byl prwnj a
nad giUč poctčný, a nermaUtjwá:li mne, když
gin mně pťedloženibyli 2 Nemlijwám:li rad
o dobrých fwých wlastnostech ? Nechci;li Uad fwůg
staw býti wúžeU? NekladUuli důstogrwsi swaU

U wěci marné a pomjgitelně 2 Nepo!!žyssUglei se
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žpUpnč Uad qué a Uepodučkúm:li ctišáoostiwě
wěci„ š ktcréž mxgscm? Ncwostang: li ctnosti,
gakých Učmúm, na oko ? Negfemšli ctižadostiwý,
žawčstiwý, Uesi:asselčwýa UčUrašjm:lč hrdč giných e
uu Shledate li, že skUtečnčUěktera ž wad těchto do
wúš Ualěžú se, 15 qřš neprodlčwagjce wssemožrlě
k tomu bleďte, abyskc ge na wžoycky wykoťc:úli,
což ncstane sc, leč bUdete:li Upťjmnč takowých
prostťcofxel Užjwati, ktcréž k wykoťeučnj gich pro:
foěssny qsarš. N qacj gfaU Urostťcdkowč droti
hrdosti tcižčš se? Wťcdně žneg sebe dcile U!oažllg
wclikosk a ohyzd:wsk sé;c Ueprawoskč ša trerj
premjtcy, od koť)o wsse gcst což mx.xš a že darce
wsseho toho owssem pokorU milUge pých!) alc
Uečlčlwidj; pak fe porownúwey š člowěťy gjn!;mi,
šwlásstč dokonalými a sčo.:l:š:nč, a sUadno swé
nčookoualoski sežučlš a žš Urúlršj uic Ua fláwě
fwěta, wssc ale Ua milosti Wožj, a poslcš wčž,
že wraUcnč modliti se musjš k somU wǧeho;
rč:ce sroce a myfsl Uj lddsta ;;saU

„Býssc UikodUcdopallssršh, aby danowala w
twé myski, aUeb w twšm skowll: Ueblč w Uj
počátek wšalo wsscliťé Zat)ymxtj“ (Tob. 4, l4.).

,Qhawnostj grst Hoqudňrlžl ťažlžúhrdý, bhk
ruka k ruce byl.x, :lrUj ermm,d“ (ersl. 16, 5.).

Wýcha pťeocha;j anraž,a přro púocm po:
wyssuge fe duches (tamsc; 16 18).

Co maiš čeho byš Uebyl (od qiuuo) wžal?
Bakli gsi wzal proč se chlubjš ǧakobyš Uebhl
wzal?e fl skor 4 7d
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„Ne!dýweyme marné chwúly žádostiwť, gedni
drnbúch doanžegjce a gedni drUhým zčxwidjcee
(Ǧallat. 5, 26.).

„Bůh se pyssným protiwl, ale pokorným
dáwá milostu (Jak. 4, 8.).

Modlitba.

D Bože a Wane, kterýž se pyssUým proti:
wjš, ale pokorným dciwčlš milosk, račiž Učmt
prosjme na pťjmlUwU swalé Hedwjky, slUžebUice
swě, tčže pokory propůqčiti, kterěž Ucim žiw!,špťj:
klad Spasitcl Uúš oal, a kterěž wywolenú slU:
šebnice twčx tak wěrnč byla núsledowala, strže
skrista Búna Uasseho. Nmen.

Dneš swťtl sr téť swátek: W Nntiochtt swatého Herona,
btsk. a mUč ; téj utrUeUl swatých: Wčktora, Nlečalldra a Mariana:
w Prrské ;emi s:očxté Mlmelty, mUťedUice: w KonstaUtřUoUoll sm.
Bndřegr Krrtenského, mnicha a mUčcd:ska; w Yrausicr fwatého Floa
xsrUtlana. břskUrx; :o Kapui swatého ijtora. bisk. a m. g. swatúch.

18.

Žiwot swatého LUkússc,ewanǧolisty.

Swatý LUkáš Uarooil se w Nntlochii, w hlaa
wnjm městč syrrkém, žrodičů pobaUsiých. Wmlad:
ssjch letech žabýwal se wčdami a UměUjm, zwlússtť
pak ťečUictwjm, lěkaťsiwjm (Kol. 4, 14.) a gak fe

mnozj domýfslcgj, též čežbúřstwjm aymaljťstwjm
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.skdy a od koho Ua wjrlx křeskanskc:tlobtácett bhl
š gistotaU erj fe, wacc fe alc ma žato že
swatý aposstol Bawel .skristU Wamx geg žjskal
protož swatú Hieroným gmcmlge geg dUchoijm
syUem swatého Wawla Tolik ale gisto gesi žc
když swatý Bawel r 51 po Uarošenj Wčmč
žTroady do Macedonie plaUl swatý LUkúš
geg prowcižel, a od té dobh wěrným gfa mU
pomocnjkem a fpolUdčlUjkem Ua wiUici Wúně,
tčž wsserb dracj Uebezpečs, swǧšlU a Utrpenj
kterýchž mistr a pťjtel geho w NeckU, w menssj
Nsii, w Balestirtě a we Wlassjch snasscl aUčast
Ujkem fe stal Z tčchto pťjčin žagistě milowal
geg swatý aposstol welice a Uad mer si bo
wážil, a wssade chwalslěo Uěmmlij, geg fwým
pomocnjkem našýwa (Filem 11, 24) a geg
.skoriUtským(ll 8 18) eo bratra, kterúž ma
chwalU w ewaUǧelium po wsscch cjrkwjch, po:
raUčj. Na žčldosk swatěho aposstola Wawla fe:
psal swatý LUkáš fwaté ewanǧeliUm, to gest
žprčle o žiwotU, o Učenj ažúžracjch i o UmUčer
Bčlně tak gak fwatý aposstol Bawel mU o tom
byl wpprawowal a gak DUch swatý mU wUUkal
W tomto ewanǧeliUm dúwú Učlm fwatý eeukaš
žpráwU o mUohých wěcech, o čem se ostatUj
ewaUǧeliské UežmiňUgj, gmerwitč o tagemsiwj
wtělenj a Uarozenj Mlně obsstměgi wpprawnge,
ž čeho fwatj otcowé faUdje že důwěrUč Uegen
š fwatými aposstoly, alc žwlússtč š m!yblahoflaur
weněgssj NodičťaU Božj obcowal, a tUdh o gme:
UowaUých tagemstwjch obfstměgssjch zprúw
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dostal. Bťjčimx toho Udáwagj swatj otcowč takč
tU, že fwatý LUkáš až do fmrti panicrwj wčrnč
žachowáwage, wžnesscněgssjch tagemstwj bodna
se Učinil. Mimo to whprange fwatý LUkáš
wclmt obfsirnč o wssem, co se kU knčžstwj Jeo
žjsse .Krista wžtahuge; a proto fe obhčegně š wo:
lem, což oběkžnamenati má, wyobrazuge. OsiatUě
Uedočtcme se w žčldněm cwanǧelium tolik roz:
manitých obražů, gimiž fe mdsi hťjssnjkowa kU
kagchosti wszžUge a k důwěťe w Uefmjrně mi:
losrdenstwj Weinč wyš!šwá, gako w ewanǧelinm
fwatčho Lukásse. Tacj obražowč gsaU k. p. pou
dobenstwj o žtraceném fynU, kteréhož otec co Ucy:
laskawěgi opět ža syna pťigjmá: dále podobem:r
stwj o dobrčm pastýťi, který žtracenaU owčičku
bedliwě hledá, a Uassed gi opčt radostUč do oro:t
čince pťinčlssj; mimo to sčm patťj žpráwa o žgewu
Učm bťjssnjkll, ktcrý odptlsstčnj dochčlžj, o Sa:
maritčmU, který tak laskawč žrančného antnjka
fe Uǧal, pťede wssjm ale fem datřj žprúwa o žčl:
žračněm obrúcenj Ukťižowaného lotra, gemUž pro:
sjcjmn, aby gcbo damčlliw b:šti reičiť, Spasitcl
wččný rčlg slibUge. Mimo swatč cwanǧelillm
Uapfal swat!) ewaUǧelista LUkáš též kUibn o skut
cjch aposstolskúch, w kteréž čistaU a pťjgemUaU ťečj
Ueyprw whdisxlge: Na nebewstaUper Wáně a
feslánj DUcha swatěho; pak co a kde byli swatj
aposstolowé kážali, gakč šážraky bhli Učinili a
co dro Krista Bčma byli Utrpělř. Dále popi.
nge obcowánjpa žiwot prwnjch kťeskanů a UmU:
čenj fwatěbo Stčpčma a swaté!šo Jaknba. Kou
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Uečnč whprawuge obssjrnc obrúcenj swatého apoš
sstola Bawla i wsse, co tento aposstol byl wssc
nčinil a wptrpčl a žkUsil. Moblk on o tom
wssem Uchlčpe qprúwu dčxti, gcssro an ustawičným
prč:wodccln byl a núsledowně i swědkem wssech
ťečj a skUtkůa Utrpenj geho. Swatý Jan Zla:
toúsiý fchwaluge welmi čtcnj toto, an dj: „W
kniše té widjme aposstolh. an žemč a moťe pro:
bjhagj gakobp na perUtjch; wiojme, au prwé
bcižliwj a Ueumčlj Učchlegiuými člowčkh se stali;
an bohatstwjm pohrdagj, Ueznagjce časných žú:
dostj a pťčmj; an gednomyslnj gsaU, Uikoli pak
žčlrljwi gako ptwé a pťednjch mjst žúdostiwi;
an wsselňkalx ctnost lwrliwč kouagj, a šwlásstť
léxsia ge owlcidci, giž rolikráte Spasircl gen pťi:
kxažowal, a o ktcréž dt: „Bo tomk wssicknč po:l
šnagj, že gste nxogt Učedlnjci, bUdere:li mjtilúsku
qedxň k drxxhúm.ex

J zlxstal swatý LUkúš swatémU WawlU apoul
ssroxu po boku we wssech prúcech a we wssechstra:
siech, dokadž fe BohU nežljbilo welikého aposstola
núrooú k sobč powolati. Wo smrti Wawlowč
hlúfal swatú Lllfáš slowo Božj, qak sc pjsse.
w Dalmacň, w Gallň, we Wlassjch g w Ma:
ccdoUii, a Uodnowčrné:li gfaU žpráwy Nekčl, tedh
takě do Eǧhpta a do Libie přissel, w,er w Kriǧr
sta Ježjsse žwčstowar. Swatý LUkúš dočkal
se wyfokého wčkU, a ole swědectwj nčkterých otců
U wysokém stčxťjwer, gjž thčowal, krwj fwaU
žapečetil; což fe, gak se podobú, stalo w mčstť,
Natraš ťečeném, genžležj na polanstrowě Morca
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To ale gistě gest, že žiwor gcho strasti a prúce
plný Ustawičné bylo mUčcdnictwj, gež on tUhými
poňy a giUými dobrowolnými skUtkykagicjmižtUo
žowal, což i swatú cjrkew dofwědčUge,an wmo:p
dlitběe ťrerň se dnessnjho dne dťi mssi swaté řjkčxwá,
prawj: že Umrtwenj křjže bež Uňčmj z láskh kU .Kri:
stU natěle swěUt Uosil. waatém LUkcissigde tak:
měť Urpřetrženč podanj, že rošmanité obrašy
.Krista WanaaRodičky Božj bdl zhotowil aspon
Ukažugj až posUd w Řjmč a Ua gim;ch mjstech
obražw Rodičky Božj, kterěž prú swatěho Lukassc
za dúwoda magj.

!)čočr;šjmchjl

Uwažugjce žiwot jwatébo Lukásse ewallǧe:
jisty sdledňme, žc Bobu fwčmU š tčlemiš dUssj
slaUžil, a že wesskerč Umčnj swé icelaU podstam
swaU BČUU BobU šafwčtila Geho úsia žwčsto:
wala Učlrodům siowo fdafcnj, geho péro psalo
žňwor a Utrpenj Wúnč a skutky aposstolů: ǧeho
ssrčtec wyobrašowal podoby Wykupilele Uasscho
a Nodičky geho, a celú bymosi geho Učlležela
dUem i Uocj Bohu, tak žc Utrper Bcině Ua
swčm tčlr Uosil. Blabosiowenj gsau, ktcřjž ho
w tom UeisledUgjce,wčsskery auoy swé awssechen
Umfwúg Wčmu BohU šaswěcUgj, a slowd i sknrky,
lédagjcei wstčlwagjcc gemU slaužj. Běda alc
tcm, ktcťj f!dého sscčtcr aneb rylce emeb podob:
bných Učlf:rogů Užjwagj k hotow:Uj robrašň aueb
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foch gimiž se lidé horssj; kteťjž pjssj knibh Uráž:

liwé ncčisiě žamilowané, BoýU a cjrkwi se raU:
hagjcj ancb doccla ctnost a wer podrýwagjcj;
kteťjž mlij reči lžiwe, Utrhawe, Uečisté,marné
a nclaskawé; kteťjž rUce fwé naprahUgj po wčcech
šapowčšenúch; gegtchž Uohh chodt po cesiúch šťhch;
gegichž oči fe na pťedmětech hťjssných pasaU a
Uňi poslaUchagj což ohach gest pťed Bohcm ,
slowcm, ktcrjž tělem a dUssj w slnžbU ďúbla se
poddali, Užjwagjce aUdUw swých a mohUtnostj
dUsse nikoliw k slúwč gmčna Božjho a k ždo:c
konaler febe, leč k rožmnožowánj hrjchU a ťjsse
dekclné O, gakě mUky ponesaUasi gedcnkrúte tinee
wdččnj lidé, prawjm erděčUj lidé: ncbok od koho
magj, taži fe, oči a Ussi a gašyk a rUce a nohy a
ostatnj aUdh tčla a fmyslh, pakli nc od Boha Ua Uch:r
wúš dobrotiwého? Či mnjš o žpoždilý člowčče
;e to malú dar? NUžc wiž člowčka gemUž Hou
spodin w erhšphtatelnč maUdrosti swé Uěkterého
š smhslů gmcnowaUúch odepťcl aneb bčhcm čafů
odňal, požorlxg člowčka, kterýž rošUmU Užjwati
Uemůže, a pťeswědčjš se, žc to bjdnj gsaU tmo5
rowé tacj lidě a že smyslowé ždrawj a aUdowé
sěla UeporUssenj gsaU žagisié miloň ta Ueywětssj,
gjž Bůh člowěkU pUtUgjcij ccstaU žiwota proxt
důgčil. N giž fUď fčlm, šda:li hoden člowčk, abh
žiw byl, ktcrýž toho čcho mU BUh milosiiwě
propůgčil aby scbe ždokonalowal, fpolllbratťj
wšdčlawal a BohU slaUžil, Užjwa kU škáze swé,
k pohorssenj bližnjho a k raUhúns fe BohU?
SUď, UczaslUhUgeuli takowý, abh whhlašen bhl
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ž towarpšstwa lidského dťjwe Uež i giných nax
kažj a w šahUbU časnaU a wččUaU Uwrhne?
u Brotož kdokoli gste, misj bratťj a sestry w
.skrjstUBaUU, šle Užjwali smyslůw fwých a údůw
fwých a mohUtnosij dUssc fwé, obrakte fe, poknd
čaš gest a pokUd Bůh wúš milosiiwč snússtp a
pogmancc fmyslh fwé i aUdy fwé w flUžbU rož:
UmU, čiňte skUtky bohUlibé a skUtky sprawedlnosti,

abh fe na wáš erhplnila slowa ijma, ťkach:
že čjm kdo hťessj, tjm i trápeU býwael (.skn
maUdr. 11,17.,) a žc n„gakž se kdo mnoho chlU:s
bil a w rozkossech byl, tať Umoho dostanc mUk
a fmutkU“(Srow. dew. Sw. Zana. 18, 7.).

„Běda fwětU pl:o pohorssenj! ačkolito mnsj
býti, abh pťicheizela pohorssenj; ale wssak bčda
člowěkU tomU, skrze nčhož pohorssenj pťichúzj“
(Mat. 18, 7.).

„Ncmyltc se: Bůchk nebýwú pofmjwán.
Nebo co bUdc člowěk fjti, to bUde i žjti. Nebo
kdo rožsiwá w tčle fwém, z tčla i žtti bUde poa
rUssenj; ale kdo rozsiwá w dUchU, z dUcha žjtt
bnde žiwot wěčnýee(Gallat 6 7 8..)

„.skaždý strom ktcrý Uenefc owoce dobréďo,
wykat a Ua ohcň Uwržen soudeejs(Mat 3,10..)

Modlitba.

O Božc neymilostiwěgssj, propůgč, abychom
gako swatý ewaUgelista Lukaš Umrtwenj kťjžc na
swém tťle nosili, dnsice a moťjce wssc, což bh
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koli tobě na Učlšse Ucltbilo, bližUij bplo k poe
horsser, núm pak k žúhUbě časné i wččnš, a
laskawč Uděl, abychom darů, gichž gsi Uúm tak
sstčdřepropůgčil, Uad wssecky twory požemské Uúš
powžnesew, gediné tak Užjwali, abychom koncee
kU kterémUž núš gsi powolal, dosúhli skržcKrista
Wčxna nassehoe NmeU.

Na dnessnt deU Uřipadá téš swátek: W Nntiochtt sw. Ašlleu
piada, bisk. mUted.; w kragř BelnaceUskélU swatého Justa, wUťed.;
w Neocesaret swatého NUtenodora, blskUpasa mUťedUska: w Mezoe
Uatamit swatého JUliaUa, mUtedeka; w leě swatť TrhffoUle, Uča
ldegssj manšelko Decia cjsaře a m. gp swatých.

19.

Ziwot fwatébo Petra z leantary.

Wetr dostal fwé pťjmě od městečka ,leaU:
tarye wsspanělskě. kraginč Esiremadxlra, kdež sc
r. 1499. ž rodiččxw nožncssených a núbožných
narodčl. Betr byl ginoch milosiný, čilý a Uťjwčx
ttwý a we wčkU giž Ueyautlcgssjm UaoobyčegnaU
náksoUnosk a horliwoskkmodlcnj Ua geroo dáwal,
tak že nežťjdka pro modlenj č na tělesný pokrm
zapomjnal. Do sskol chodil Ueyprw ooma, pak
ale se odebral Ua wysoké sskoly do Salamanky,
kdež se tak chowal, že byl ža pťjklad wssem sstUx
dentům. Neywětssj oždobau byla mU pobožUá
mhsie bešanhonné mrawh, Ueposkwrněnú čjstota
a neuuawená pčlnosk wc fwém powoiánj. th
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sc Uchowal wssj núkazy brjchu a aby ho eru
wanul dUch fwěta, stranl se wssech marných too
waryssčl a w modlitbč, w rožgjmanj bolestněho
Utrpenj Wcinč a w častém pťigjmčmj welebné swúu
tosti hledal útěchy, posilh a maUdrosij. Dokončiw
swčl sstUdia wrčltil se šdrčlw Ua těle i na dUssi
a bobat na mnobě ctnosti a Ua mnohě wědo:
mosii domU k fwúm rodičům, kdež geg wssickni
8 raoostj ijtalt a gako w žúwod geg oslawo:
wali. Sotwa ale žc domčx pťibyl, počal swčt
hned ofjdla swei rošklúdati, abw mlč:dencxčtobo
w nč polapil a w slUžbU swaU Uwúšal TU mU

podawali rozličnč auťady a dčlstogenstwj,tam bo
zwali k rožličným radowankam a rozkossem onde
opčt giné lakadla naň strogili; ale w dUssi Be:
lrowč šarpla fc blUboce slowa adossrola (1. ,Jan
2, 15uu17.) ťkaucj: „NemilUgte swěta, ani těch
wčcj, kterčž na fwčtč ǧsaU. MilUge:lik kdo fwčt,
Uenj lčxskythowy w nčm. Nebo wssecko, což
na swětč gest, qesi žčxdosk tčla a žcidosk očj, a
pýcha žiwota, kterciž nenj šQsce, ale gesk še
fwčta. N fwčt pomjgj i žcidoskqedo: ale kdr
čjnj wůli Božj, zůstúwú Ua Uxěkw.z Wetr pře:
mohl sice š pomocj Božj wssecka pokussenj a
wssecka osjdla, ktercižlml léčili, alc staw tento brzy
se žhnusil nčxbožnemU mlčxdenci atU dočal welice
dychtiti po samorč: w kleréž drǧ překažky Boba
žiwú dramen wssj maudrosti a blaženosti, hledati
auoi Uagjti mohl. J oustil ša taU pťjčinau, Uiko:
mU se ljm neswěřiw, otcowskx:xUm a dal se, magc
sscňnácte let do ťlásstera šakona Frantisskmlskébo
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„Majareze ťečeUěho,genž whorách lneži Kastilij
a BortUǧalskěm ležel. Pťigat byl bež odkladU. Gfa
tedh w klassteťe tUhé ka;nč žiw oddal se še wssi
pilnostj swatémn rožgjmanj a wraUcným modlit:
bam a UeUstawage na ždokonalowanj febe prau
cowal Mrtwil tčlo a tčlesnosk,že fotwa wjry
tomu dalne , dnsil a potlačowal w fobč každičké
hUUtj kU swětU; držel se za Ueybjdněgssjho zhťja
ssnjků a prace Ucyomržcleyssj tak ochotně gako

bh z rožkosse kanl Qstražitě bdčl Uad mhsslém
kami fwými a smyslh fwé bedliwě na Uzdčdržcl
tak še fe ždalo, že eridj a Ueslyssj, a žet žiw
gest mimo swět a nikoli wc swětč. Slowem giž
co nowic stal fe wssem bratťjm ža pťjklad dokoa
konalého ťeholnjka, gemUž gediným cjlem gesk
Bůh. Tak an Uad ostatnj bratr šbožnostj, tUhaU
kúznj, pokorau, poslUssUostj a febranosij mysli
whnikal, odewzdali mU, ač teprw gert dwacct
roků čjtal, pťedstawenj ťčxdu žpráwU gednobo
Uowě žaloženého klásstera.

W tomto swatém aUťadč chowal fc Welr
rak, že Uaň wssickni co na wzor wsselikých ctnoskj
hlcdčli, a každý dle moci a sjlh geg ncifledowal.

R.1524 pťikázal mU prowincial uo tak se
Uažýwá pťedstaweltý wssech klassterů rúdU swa:
tého Frantisska w gistém aUzemj ležjcjch uu aďy
ie Ua kněžstwj pťiprawowal. Bťikázanj toto bplo
dokornémn Betrowi wclmi Uemilé; a wssak po:
skUssUoskpťemahala konečně pokorU, aBetr stana

xe knčzem i aUťad kazatelský na se wzjti mUsil,
ktcrýž alc ď takowaU horliwostj aš takowdm proe
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spčchem zastáwal, že se owoce snah geho a pracj
co neyhogněgi po celém wůkolj gewilo. Nwssak
Bctr pUzen núklonnosij k žiwobhtj saUkromnémU
a osamotnělémU, hnUsil st Ustawičné obcowúnj.
gakéhož aUťad kažatelsiý požadUge, š lidmi, a
neUsiúl na swě pťedstawené nalčhati, až mU pols
wolili, aby do klásstera swatého OUUfria, ležjcjho
w dťfné anssti přessel Zde žiw gsa o samotť

a š nikým swčtským obcowanj žadnčho Uemage,
oddal se celičký modlitbam a swatěmUroijmanj
a také wýbornaU knihU, kterak bychom se mo:
dlilt a rozgjmati mčli sepsal Mimo tUto whho:
towil gesstč ginaU ťnihU gednagjcjo pokogi dUsse
ktcrú též wýborna gfaUc, dukažem gest, gak úzce
fw Betr š Bohem spogen byl a gak welikča
rozmanitxé byly milosti, gichž dusse geho aUčastnaU
fe siala thčch dob co teUtoslužebnjkBožj do kla:
sstera fw QUUfria pťesscl, wedl žiwot nadc wsse
pomysslenj tuhý a zdalo se, že fe Usnesl, že pou
kud žiw bUde tělU swěmu ani oddechU nepou
Pťege; každodomlč fe až do krwe bičowáwal a
nosil Ua nahém těle páš ž prowxetaného plechU,
gehož drfna sirana l)lubocc w tělo se žadjrala
Zachowawal také nstawič:m pUst Ueqjdal než
každý trct1 ch a tU toliko chlčb nryřwrdssj a
nryčcrnčgssj, a Učfdh také troclx:x poljwfy, giž
dťiléwaujm studexur wody n.xssjchUti žbawon.al, ba
negedcnkrate trprw ža xsm de Uččchodogrdl Wo
člyťidcer lrt frč!l:xal grlt půl druť)é hodiny, a to
grn srdč a hlaer na knš dťrwa ch sťěUčpod.
pjragc, a gcho chýžx:čka tak byla skrowfraučkei,
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že fe w Uj an natáhnaUti ani pťjmo postawiti
Uemohl. Nikdy také hlawp swé Ucdťikrpl, ak st
ostatnč prsselo aneb siUncepražilo; Ueboť „neslussj
se,“ řjkáwal, ,aby slUžeijk U pťjtomnosti Wána
swébo u měltě šagisté Boha Ustawičnč Ua očjch
u hlawU pťikrýwal.“ Qdčw geho býwal wždy
tčsný a Ua nehwýš otťelý, a šdúlo se, že ani
zimy ani horka si erssjmú. Chodil pokUd žiw
byl boš, a očjm fwým fotwa obyčegUaU slUžbU
konati powoltl. Wo lři léta Ujkoho w klčlssteťe
w twáťi eriděl, a bratry gen po hlan požnal.
Bo celý rok nepodjwal se Ua strop chýžfh swé
ani na strop kostela; strom stogjcj U wchodU
klásstera, welmi dlaUho bpl an Uežnčlmý. Z těch
pťjčin chodjwal wždy ža průwodčlmi sioými. gee
likož žádných cest Ueznal. Byl též Ua Ueywúš
mlčenliwý, i tenkrčlte koyž fe na nčho dorúželo
aneb semu utrhowalo, erdpow1dal; roliko když
mU porUčeno bylo, aby mlUwil, otewťel ústa. a
co potťeba kážala, skromnč a ljbežUč pronesl,
nebol bhl maudrú a wtipný a laskawú a pťjx:
wčtiwý k ginúme Tak pjsse o Uěm fwatá Teu
režie, kteráž šhUsta š Ujm o žáležisostech swého
spasenj a o cestúch, po kterýchž gi Bčlb wodis,
gakož i o oprawcich, gež w ťádU fwém podnikla,
sc radjwala. Čjm che sebe mrtwil, rjm che
rosila těž geho pokora a š pokoraU i osiatUi
ctnosti, a ludjž i milosij Bošjch wždy hognčgi a
hogněgi se lUU dostúwalo. Když pťissel U wh:
trženj mysli, swjtjwala se twáť geho žhnsta lesiem
Uebeským, a negednau byl widjn, an pohřjžen
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U widčUj Boha w powětťj š rUkama rožtaže:
núma fe wšnússj. Mimo to byl též Uadčm mocj
diwotwornml, ano i bUdach wčciprorokowal, a
wůbec powjdalo fe o Učm, že gako slUncem led
fe rošpausstjwú, podobnč ohněm gcho lásky kaž.
dé srdce lidské se rožhťjwčl, a šchopné činj
dogmlx, kteréž fwatý Bctr na Uč Učiniti si pťed:
sewžal.

Nožgjmčxnj.

Tak an swatý Betr ž leantary w tichosti
a saukromnosti febe šdokonalowal, Boha a Božu
skúch wěcj hledage, Ušawřela prozťetelnosk Božj
Ua whsoťú schen geg postawiti, abh mnozj wic
daUce swčtlo geho, Učlslcdowali geg. J stalo sc,
žc Bctr wol newol hodnosk prowinciúla Ua se
wžjti mUsil. Byl tenkrúte teprw čtyťidcct roků
stúr, a wssak powinnosti swého úťadU žasiúwal
š wďborUaU rázUostj a obezřemostj, žárowcň pak
i dokornč a š nehwčtssj ponjženostj, tak že Ue:
wjme, čemu fe che diwiti, žda:li pokoťe, kteraUž
pťikažowal, čili borltwosti, kteraU o sičle
gměna Božjho a šdokonalcnj bratřj dbal. NU:
ťadowúnj geho bhlo celčmU ťčxdu na neywýš
prospěssně. Nebok sešnaw semotam wady, kterčž
w ťád fc byly wlaUdilh a liknawosk mnohých
bratřj, Ušawťel, pUžeU ohněm lúskh k Bodu, žc
Ucdokonalosti že ťádU wyklidj, borliwosk w slUž:
búch Božich wžbUdj a tak celú ťúd k prwotnj
pťesnostt přiwcde. .skdhž tedy dossel čaš geho
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anťadowúnj odesscl, opowčdčw seU swatébo otce,
š několika bohabognými bratťjmi do žemč Borx
tUǧalské w tom úmysiU, že w zemi této ťúo fwa:
tého Frantisska obnowowati sc gme. Obnowánj
daťilo se zpočútkU owssem gcn pomalu; ncbot
swalý Betr žúdal, abh bratťj, gižbh sc kněmu
pťidali, wedli žiwot co Uethžssj, masa a wjna se
úplně šdržUgjce, wsseho gměn1 gakéhokoli se odťj:
kagtcc a dUem i nocj Bohn siaUžjce. N wssak
Betr pro Boha horliti neUstál, a nedbage pro:
tiwenstwte i Utrhúnj i pomlmo, danal, že kout
nečně pťedc cjle dogde. N nrzklamal fe, Bůh
bhl š njm a požehnal ncunawené horliwosti slU:
žeijka swého a w několika letech podrobilo se
300 klússterů tuhě kúžni, gak gi Betr leantar:
stý požadowal a pťedpisowal. Tato podaťilá obe
nowa kážnš klússternj a žwlússs powťst daleko
ssxroko rožhlússenú o fwatém obcocoémj geho žged:n
nala mU wssade weliké wúžnosii, a welicj pémi
i fprostý lid rádi U nčho radp a poUčenj, útčchy
i pomoci whhledúwali. Sám kráť portugalský
JaUlll. a cjsaťKarelď.powolalihokfobě a ža
zpowčdeka geg mjti chtčli. Bctr whplnil sice
žúdosk slawných mocnáťůw těchto a zagisté též
mnolw dobrého U dwora grgich dowedl, ale, abh
na wždh U nich žčxňal aneb na wždyw powan
Uosk špowčdlnjka se Uwčlzas, k tomU fe nifterak
pohnanti nrdal. ij radčxqialc obcowalš ofo:
bami, kscrčž gafo on ohučm lčdsky Božj plúly
a ueljčenan pokornn a duchrm kaqjc:wsti fe wp:
šnamelx.ňwaly. Mrši Uimi zwlássk wynisčl swatý
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Frantissek Borqiaš, genž fc ža prjklad poťory
a horliwosti o spaser dUssj powažUge, a swata
Tcrežie kteraž dUchem Božjm pUšeUa, gak šUamo,
oprawn ťúdU Karmelisskebo drowcdla. Gj byl
fwach Petr do mnoha lčta žpowědnjkcm, radccm
a orodownjkem U Boha a U lidj, gakož i fwčd:
kem Uesčjslných mťlostj, kterež Bůh swčtici této
byl w takowě hognosti propUgčiri rúčil

Gakkoli swatý Bctr Ua Uedwršš wedl žiwot
tlchý a pťjkrý, dočkal fe Uicménč 63 rokU ži:
wom swébo TU alc cjtč, žč sc poslchj doba
bjjžj, Umjuil si, že Ucžsešswčtem rozlaUčj, gcsstč
gedUaU klassterh swě ansstiwj J ssej ale Ua
cestč Ucmoc postjhla ho J dal fe do klčlsstcra
Nrenaš odnesti, a š newúmlanaU straUsserňj
swčltosti Umjraǧjejch přigal. Wssickni, geUž přj:
wnmi boli, až ť sle;čnn bhli pohUUti. Na to
padl U wytržexxj mysli. Když opčxt k sobě přtssel,
prawil hlafem plesagjcjm: ,Wťfelň gfem fe
ž tobo, když mi gcst powčdjno: Do donm Ho:
spodinowa pňgdcme !es a na to dUc 18. ťjgna
r 1562 dlxňč swaU BohU odewždal Swatčl
Tčrešie pjsie, že fc gj byl lmčd po slnrsi U we::
ltkc slawč žgewtj rťa: „B blaženč pokmxj, ktčrcž
whmohlo takoon slawU!“ Mxmo to pjsse také
tato swčtice, že ǧj Blch byl U widěnj řekj„ že
žač prositt bx.xdeUa přjmlUwU w BčxnU žchUlěho
slUžchjka toho, wssc obdržj, a že sklltečUč často
Ua Učho sc obracela a Uikdy oslyssúna Uebdla.

Swasý Wetr bhl dlanúmi posty a tUhaU
kčlžšlj a wysok:;m wčkem welmi jefslxšatať wychU:
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dlý, že se,gak fwatá Terezie swědčj,ždúl, gakoby
ž koťjUků fpleten bhl. Nle po fmrti působilo
oslawenj dnssc též Ua oslawer gcho těla, kteréž
i hned lesicm erbyěeglxým šč:řilo a erýslownč
pťjgemUaU wčmi whdúwalo. Bťi geho pohřbU
stali sc mUožj a žnamenitj diwowé. Za swatého
bhl prohlússeU ža papeže .skllmeUta lx. r. 1669.

Rožgtmčlltj.

Swata Tercšie twrdj, žc swalý Betr žNl
kaUtary dokanw žiwot sng, U weliké slawě fe
gj žgewil ťka: „Q blažeUépokanj, kteréž mi
wymohlo takowaU slawU!„ D mogi milj! tato
slowa Uemčsaby Uam Uikdy ž pamčti wypadati,
owssem chcemexli gako fwatú Betr slawy wččnč
dogjti Či nchsljte že rožmarilým žiwotem a
rožkosscmi tež dú se docjliti, čeho fwatj kagjcjm
žiwotem dossli? NUže slhsselili gstc Učkdy o člo:
wčkU swětackém, že bh Umjrage ancb po smrti
bylš radostným hlafcm prawil . „Q wp prebla:
žeUé rožkosse fwětske! o ry pťcblažené taUcowúUj
a hýťer, pťeblaženú lenosti a žahálko, pťebla:
žeUčl tělefnosii a chlipnosii a maonsti fwětskú,
po čcmž po wssem tolik gfem bhl taUžil! ú gaké
siawh a gakšbo bťahosiňwčlřsiwj bhťy gsič Uři
žpůsobilh!“ Ga řkU, slysseli:li gste aneb četli:li
gstc co podobného? MUě afpoň Uic takowého žUae
mo Uenj, owssem ale dobťe wjm, že přemnošj
Umjragjce hoťce žcleli, že w mladosti swé tělU
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howěli, žc po roškossjch běhali a žc swětU a
maonsiem gebo slaUžili. Dobťe wjm, že si tacj
lidč srdečUě pťčlli, abh Uikdh uu Uikdy toho fe
nebyli dočiUili; že si přč:li, aby mohli wymazat
oUh dnh ž žiwota fwčho, a fdhby gim bhlo
dťcino, děle žiwn býti, že bh fe oddali žiwotu
kagjcněmU. N wssak k čemU mnoho o wěci té
slow ssjťiti, poslyssme gen co podoij lidé o sobě
dj w pjsmě fwatém, ťkaUce U temUostech pekel:
mšch: „Což núm prospčla pýcha? aneb co núm
pomčlhá chlana š bohatskwlm? BoinUUlo to
wssecko gako stjU, a gako pofel mimo bčžjcj.e
NUže k čemU wh se odhodlčlte? Chcete howěti
žčxdosiem tčla a maonstem swěta a unrl wěkp Za:
ťanUti, a čili Utjkari ro;kossjoa radostj fwčtských
a š swat!;m Wetrem požjwari slúwh nebeské?
Nehrožte fc a ncoomrtjwehtr fe, žcbystoetak dťj:
krú a tuhý žiwot wésii měli, šako na fwatém
Pctrll byli gsme widěli, gá ťkU tolik se od náš
Uežčldú, owssem ale abychom 1. tčlU Uedowolo:
wajj žúdll!šch bťjssUúch roškossj a žapowěšenébo
pobodlj; 2. abwchom se od služeb Božjch Uedali
an borkem, anlstUdeUem, an gakýlniš překúž:
kamč ždržowati; 3. abychom tělU Ucdúwali che
oddechU a wčtssjho odpoětnkn, Uež co ždrawj a
dotťcba kčlže; 4. abychom fwědomitč pťikážanj
cjrťewltjch zachowáwaii, gmenowitč posiy a šdr:
žowali sc pokrmň ;apowěženúch; 5. abychom
tělU fwěmu Uěkdy i dowoleUých radostj odedťšli,
starého dťjslowj fe držjce: „Když Ueylerssj hra,
pťcstaň,ee a wůbec abychom we wssem, což Uúš

xl0M
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tčssj, siťjdmosti a merosti Užjwali Nebo prawú
křeskaU Ujkdy si nedowolj Učgakého wpražcnj,
gjmž by swé powinnosti porussjl wčda, že co bež
mjry, byť i gank dowoleno bhlo dussi i tčlU
sskodj, a že radosk ťteraž fwčdomj poskwrňuge
radosij býti pťestawa

Bjce a hůl a bťjmč osiU: chléb a kažeň,
a prace slUžeijkU“ (Sir 38, 25..)

Rožprawka hťessjcjchgest protiwnú, a smjch
gegich w rožkossech hťjchů (tamtéž 27 1:1..)

Bežbožrxj držj bUbrn a harfU a wefelj se
k žwUkU warhanů; wcdaU w dobrých wěcech
dny swč, a w okamžer do hrobu šňUpUgj
(Job. 21, 12, 13.).

„Brosjm wčxš bratťje abyske wydawali tčla
swčl w občt žiwaU, antaU, Bohu libau, rož:
UmUaUslUžbUswaUe (Řjm 12 1)

Nechtčgte býti gako kůň a mežek, ťlcťjž
rošUmUUemagj“ (Žalm 31 9)

„Wyplnjš li dUssifwé žadosti gegj, Učinjť tě
w radosk Ucpťútelmn twým“ (Sir 18 31..)

Modlitba.

Neysiadssj Jcžjssj, račjž mj, prosim, sjly
Udčliti abpch ž lasky k tobč a šžadostř po todč
odložil břjmč tčlesUých chsjčů a swčlsiých žúdostj
Deg, ak Bůh mug anUgc Uad tčlcm, rožnm
Uad dUchem a milosk twú Uad rožUmem a po:
drob Ume wnč i žewnč swaté swč wUli Wro:
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půgč, al srdce mé a gažyk můg, a wssecky kosti
mé tebe chwúsj. „e!lmen.

Na dUessek přtpadč; tež swcitek: W Nlmě Uaro;enj swatoch
mUčedUsků Ptolomea a Lucia; w x)lmtochii swatých mUčedUsků : Beo
roUika, Pelaǧle. pamw a gřných ťtyřidcett dcwjti; w Egoptě swatého
Warta, wogcira, mUčednska; w Ebrořclď swatého Aquilina„ biskUpa;
w Salerml swatého Eusteria, biskupa: w JllaUdU swatédo Etbma,
opasa; w Oťoninm w AUǧlickUswaté Fredešwindo, pam:y a m. g.
swatúch,

W

Žiwot fwatého Wendeljna.

0 Sw. WeUdeljU aUeb WendajjU š rodU krúlůw
Skotsiých pochážege, Uarodil se okolo polowici
ňoletj ssestébo. Wo fwědectwjrnčkoliťa děgepiscůw
měl se gedUaU Oallownjkem Skotůw fiúti, protož
také dle stawll slussnč wychowčm a Uúležitč wy::
UčeU wssenm, čebož wlčldaťi žemě dotťebno gest.
Nčlbožnú biskUde kterémUž wychowcinj králewice
fwěťeno bylo, Uesiaral fe daUže o čanosk swě:
ťence swčho, Uýbrž wssemožně i o to fe staral,
abh srdce gcbo Usslechtil, w Uěm lčlskU k fwaté
wjťe w;bUdil a kU skromnosti a dokoťe gcg Ua:
kloUil, „Ucbok Bůh se pyssnúm protiwj, ale po:
korUúm dáwú inlosie (Zak. 4, 6.), a kdo sčlm
sebe Uešapjrú a neodťjkú fe marnostj swěta, Ue:
dogde wyfokčbo stUpUč dokonalosti. N wssak Ua
mladého králewice působilo Učenj fwatébo ewan:
ǧeliUm a pťjklao Kristůw a wywolených gebo
tak welier, že odťekmlw fc trůnU a wssj slúwy
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swětskě Uložil U febe, že Učkoe o famotě gedině
Bohu a fwčmU fpafenj žiw bude. uo .skdo fe
nad fwčt powžnesl, UebUde Uičeho ode fwčta žú:
dati; a kdož Boha w srdci mú, fnadno swčt
pohřessj: a fwět sč plemenj gediUč w tě dUssi,
w kseréž Bůh Uepřebýwá, Uebok kdo přjtel gest
tohoto fwěta, Uepťjtelem Božjm UčiUčU b:,;noá.

J porošwážiw wčci té bedliwěgi a 8 Bo:
hem se we wrachch modlitbčxch poradird, oblckl
sc konečnč w oděw QaUtUický a opUstil tagnč
otčiUU, rodiče i pťčxtelh, a pťeplawil fc do Nnǧ:
licka, odtUd pak do FrancaUžsta a Urossed
mUohé kraginy, Usadil se konečUě w okolj Tre,
wjrskem Zde si whstawěl w tmawěm lese chúžkll

ž kůry stromowé a žil tU o fmnotč rožgjmemjm,
modlitbami a tUhými posty BohU slauže Ge
dnoho dUe odUstil UabožUýansteijktUto chatrč
swaU a cestowal do Trewjru, aby se tam slo:
wem a tčlem Božjm posilltil CcstaU fetkal fe
š gakýmš žemaUem a prosil ho o malw darek
TeUto wssak wida geg, žc mlad gcst a ša oby::
čegného žahalečc geg drže, dal sUUUotUaU dňtkU
že se Uestydj, gfa tak mladý a ždrawý žebrari, a

drawil: Bylobylcpe kdybyšprasata pásal, UcǧUmjšli Uic giUěho, Ucz abyš lidi obtč;owal“
dťitom geg Ua wag statek k tomU koUci wr:
bjžel Swatý WeUdeljn poslaUchal pokornč ťečt
šemanowy, a UabdeUtj geho UepowažUge ginak
:tež za hlaš Božj, krerý geg, aby se welice po:
Uižowal a pokoťowal wola prčgal anrh že:
maUůw š radostj, domýsslegc fe ;e tak Spasitclj
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fwémU, kterýž opUstiw fjdlo Uebeské až k fmrti
křjže fe poťoťil, podobUčassjln bUde.

.stdo sprawedliw geste koUá powiUUosti po:
wolčmj swěho pilUě a wěrnč, Ueďol Ueslaužj Ua
oko, aby se lioem ljbil, nršbrž wfprostnosti frdcc,
bogc fe Boba a pťefwčdčen gsa, že Bůh ofobh
Uepťigjmčl. Wodobnč i fwatú WeUdeljU wssecky
powinnosti kteréž Uj;ký a fprostý staw od Uěho
žúdal, Uetoliko co Uehfwědomitěgi plUil Uýbrž i
postawenj fwébo k tomU Užjwal, aďy fe w ctUo:
stcch ždokanlil a Bohu žaljbil. Obcowal Uc:
Ustčxle pťed twářj Božj, a Bůb, kUčmUž fe
dUem a Uocj modljwal, Uiťoy ž mysli mU Ue:
wypadl. Utrhal úsiům swým, aby chUdéýo bliž:
Ujho Uafytil, a ochotně každémn fwých slUžcb Ua:
bjžcl. Z úst geýo erysslo Uikdy slowo kťiwé
x Uikdh flowo mršUté a Ucwrlé, gakož U pa:
ň:šřú w obyčcgi búwa, an oU fe warowal, po:
kud mohl, wssebo š gin:šmi dast:oťi obcowúnj
šwlússkwědčl li že rečmi i siUtky swými mržcj a
ohaij gfaU pixedBohem i pred lidmi. Slo,
wem WeUdeljnowo chowan bylo tak deoradcmo,
že slowa pjfma swatčbo o Uěm ťečena fe ždagj.
rkach: „SlUžeijčc oobrú a wěr:w, še gsi Uad
meilem byl wčr:m, Uad mmobem tebe Ustanwlm.“

N wssak Učbhlo swaténm Wendeljnowt tak
fUadUo tak wysokě dokonalosti, o Ujž gfmc prúwč
mlUwili, doǧjti; musilť žašiské i oU, gako každý
bogownjk Kristůw, tUbú bog podstaUpiti, gegž
mU Uepťjtel wssj ctUostč byl pťiprawil. Tottž
oU mU stawil Ua mysl slčle a rožkosse, gichž,
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wratj:li se do wlasti, požjwati bude, malowal
mU bolesk a žal rodičů, ljčil radosk nad neUa:
dalým šhledémjm a wyobrašowal gafot a plec
sčmj wefskerého Uňroda, až by geg opět Užťeli
Nle WeUdeljU žUal šbraň, kteraUž se w dodob:
Uěm bogi hágiti múme, pokoťowal fe mnohem
che Uež prwé, pťitUžowal swým mrtwenjm, mo:
dlil se dúwěrněgi a wraUcnčgi Uež pťed tjm,
chodil častěgi ke stolU Báně a Upjral pewUěgr
mysl swaU w oUU wlask blaž enaU, do ktesěž
každh bogownjk Kristůw wegde, zkterýž statnč boe
gowal J dal BaU Bůh žmUžilešápasicij
Wendeljnowi swjtěžiti a Utwrdil mysl a dUssl
gebo w dobrém, a Učinil milostiwě, že rád a
ochotnč ponžeUaU slUžbU fwaU kanl a wssc:
možnč se dťičiňowal o prospčch pčan swého. uo
„dejreyte ďúblU a Uteček od wišš, pťibližte se
k BobU, a pťibljžj se k wcim“ (Jak. 4, 7. 8.)s
„W trdčliwostč bčžmek Uloženčlle sobě bo;xi, pa:
tťjce Ua půwoda a dokonawatelc wjry, Ježjsse,
kterýž mjsto pťedložené sobě radosti skrpěl kťjž,
Uedba,qe hany, a sedj Ua prawici stolice Božj.
Brotož rošpomjneyte se Ua toho kterýž takowč
proti sobě odporowaxxj od hťjssUjků snassel: abystc
UeUskúwali w mysljch swých hyUaUce“ (k Žid
12 1m3..)

Gelikož swatý WeUdeljU, gakž prawer bplo,
prčxcc swé wssecky š mhslj UňbožUaU konal, a ,
gelikož se Upťjmnč o prospěch swého pňna pťi:
čiňowal. bylo též požebUánj Božj š Ujm; Uebok
,požehllúnj Wčmč gcst Uad hlawaU sprawedli:
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wého“ (Wťjsl. 10, 6.). Stúda ǧemU fwěťenci
množila fe, a Uikoy ani ta Ueymenssj pohroma
gich Uedotkala. Zeman, ačkoliw wšnesseně ctnosti
fwěbo čeledea úplně ncšnal, a Uúsledowně an
Ucwčděl, oded to požehnčmj Božj přichúzj, oblj:
bil si Uic mčUě dokomčho a wčrnčho i praco:
witčho Wendeoljna wclicc, dčlwčťowal mU we wssech
wěcech a ch mU přúl, Uež ostatnjm čelcdjnům.
Tito šúwidčli mU takowě pťjšUě, Uebok Uer
siawU, w ťterémby ščtwisti Uebyko, a snažili fe
gcg U pčma w podcšřenj Uwčsti. NemohaUcc
wssak že žúdného dťcčiněUjžgcwnč geg wiUitie wšali,
qak fe obyčegně skciwci„útočisstč ke lži a Utrbúnj.
Wrawili totiž, že WcdeleU ssdatnč Ua stcida do:
hljžj, ssdatně gc odatťUge a že w drawý čaš
ani newybánj an Ué:dťibártj,a co giUého che.
Zeman Ucchtěl těmto klewetám dlaUho wjrp dáti.
Gedenkrčlte alc ť,mal WcUdeljU skUtečUč stčlda do
kwr aš Učkolik bodin od domowa, kdež dobrú a
ručmi dastwň byla, a w skraUsscU:;chmodlitbčxch
ram š WčmemBohem rošmlanal. J stalo fe,
še žcman š nčkolika faUdrUby od dobrodrUžstwj
fe wraccqc, kraganmi gel, kdež Wčndeljn peisl.
Kterčbo sotwa že žočil, ibned fe rošljri! adoqeda ho,
rrpk:šmislowy mU lčll, a šxledbalostt aUcwjm ščcbo
ch ,qegwinil. WendcljU fncsl trdčliwčatisse wsse,
cokoli lUU praweno bylo, řka we wssj ttchosti a
důwěrně: „Udokogte fc pane, wssakBůd to do:
bťe žprawj.e Zema:x oocwúlal. Wssak eyhlc,
koyž fe w kwaprl hradU swčmxx bljžile fpatřii,
daš:šiec i stúda před febau wcsese posiafowati.
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Z těto podiwné pťjpadnosti fcšnal UcwiUUosk
siUžchjkowU a žaňydčw fc, dal wčrnčbo čeledjna
žawolati, odprosil ho a podawal mU mUohč
oarh a ledssj slUžbh, Uež až pofUd šaňčxwal. Nle
Wendeljn nepťigal anitoho ani onolso, qcn tolik
prosil, abh si nedaleko klasstera Tolehskěho kte:
rýž od krale Dagoberta žaložen a od syna geho
Sieǧcberla mnohými dUchodhopatřcn bhl chy
žičkU whstawčti a w Uj po anstewnickU žiw býti
smčl. Rád pťiwolil šeman kUprofbč WeUdelonwč.
ano fám mU žúdanau chyžkU whstawčti dal.
Qpat Tolehsiý BriminUš pťigal Wendeljna na
to do ťčldU Benediktinstčho a w raUcho řeholUj
gcg oděl, Uačež sechdcljn společnosti lidskč od:
ťekUUw, do famoch fc odcbral. Byl:li prwé žiw
Učlbožnč, tjln che Uhnj. Zdwogil swé posty a
giné tUhč kagjcnč skUtky Ua sc Uwalil, dnem
i Uocj :nodlitbami žpěwy swat!šmi a swa:
tým rošgjmarljm Bohn slaUže Slowcm byl
wssem spolUbratrjm wšorem ctnosti, bohabognoski
a kagjcnosti, Ua kterěhož rčcdi hledčli, čaňo geǧ
ansstčwllgjce a pťjkladem geho se šprawllgjcc,
aUegednaUtake prawili, že pťjkladem loďo mUže
mnohem che w ctnostech se UtwršUgj, Uež dlaU
hým čtenjm Uabožných knčh Mohlik owssem
o tom wssjm preiwem tak mlUwiti, Ucbok ,ťdo
š maUdrými chodj,“ dj pjsto swatě, „maUdrý
ť!Udl!.es

Bůh, genž pokornúch rád powyssUgc, oslawil
lčž služebnjka swého Wendeljna, gclikož Ua gcďo
pťjmlUwU množj žúšrakowé se siali, šwlússtčkddš
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morowú rúna aneb giná nákaza mezi dobytkem
panowala. Z tč pťlčiny Utjkali fe léměť wssickni
nčgakaU potťebaU žtjženj kWendcljnowč, pomoci
aneb aspoň rady a útěchy U Uěho hledagjce. J
rožUússela fe powčsk o swatosti WeUdeljnowě a
o lnoci modliteb geho wždh dál a dále, a pro::
tož Uer se co diwiti, žc mnichowč Toleysstj po
smrli opata fwého Brimilta gednoswomč Wenu
deljna na opatstwj wywolili Nerad se podrobil
pokornw Wendeljn wůli bratťj, a toliko š pauhé
poslUssnostt, gtž zachowawati cskawnč bhl při:
fúhl, Uwášal se w důstogUosk opatskaU. Zastú:
walk gi pak po mnohú léta maUdťé k siúwč
Božj a k blaženosti lčdské; bratry pak žprawo:
wal gako prawý otec, laskaU a pťjkladem k doex
kanlosii gich pobjžege a Uičjm od Uich se Uea
lisse, leč wětssj horliwostj a wraUcnostj we wsse:
likěm dobrém.

J dropůgčtl mU Bůh dosáhUaUti wyfokěho
wčťU; ncž wssak geg powolal do slúwy wěčné,
ansstjwil ho gesstč těžkaU Uemocj. Swatý
Wendeljn nesl bolesti wesskerč š trpěliwostj nec
pťemoženau, oddčm gsa úplUě do wůle Božj.
Mčlik žagistč bratťj i tenkrúte na něm pťjklad
xnsti Cjtě, že se hodiUka odchodU š tohoto swěta
bljžj, wyžpowjdaw fe, sdělřl též žpowčdekU wh:
sokn rod sng a na to pťčgaw Ueyfwčtčgssjfwa:
tosi a fweitoskposlednjho pomažánj, š plamenUaU
wraucnostj konečnč r 1015 w BanU žerUl
aby wessel w kralowstwj Ucbeske,pro kteréž kra
lowstwj požemské byl opUstřl

Bů
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Wendcljn Umjraqe dťikčual š hlUbokč po:
kory, klerčxž takmčť blawnj bwla rňž celé po:
wahh geho, abh bo nekladli do krhpsy k ostat:
Ujm opatčnn, že lobo hodeU Uenj; ale bratťj
ginak o grbo bodnosti saUdjce, pochowali geg
ncyprw do krhpth, pak alc w lese, w kterěm
fwatý teU prwě, Uež opatem se stal, BobU
slaUže, žčw byl; a gelikož se šde Ua pťjnllUwU
fwatébo mnobo žčlšraků stalo, sncsli fe mUošj
křeskaně Ueibožnj a kapličkU nade hrobem qebo
wystawěli, kterciž fe bčhcm časU w krcifný kostrl
proměnřla. J množila se Uctiwost wčťjcjch k hrobU
swatěho WeUdeljUa, a dořčld přibýwalo sěch,
kteťiš okolo kostela gebo sc Ufašowali, až bý:
U.xaleidaUssk w městečko wšrostla, grnnlž až do
dneš Swat!š Wendeljn ťjkagj.

Swattš chdeljU búwčl šwkčlsskod rolUjkčl
a dofpodčlťů co blawnj patron ctěU, kteťjž kněmll
qmenowitě ža odwrácenj pčldU dobytka útočisstč
brčlwaaj.

Nožgjmúnj.

Widěli que, mogi milj, kterak čcledjnowé
;čxwistj pUšer fwatého Welldeljna osočowali a
w pooežťeuj Uweidčli; sěž gsmr qiž nwažowalt,
qak weliký bťjch ščlwisk gest, nij ale Uwažme,
eo Uňm činiti, abychom se té Ucprawoňi Ucho:
n.xalň, aUeb Uesskastnč:li gsme w Ui padli, kserak
Bychom gj opět se šbawili. Tobo fe domocj
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Božj dodělúme, bUdemenli často wclikosk a mrž:
kosk šúwisti rožgjmati, a bUdeme:li prameny,
ž nichž tato neprawosk šnikčl, bedliwě Ucpúwati.
J wpwržmc tcdh ž frdce foběctwj, kteréž Uikoho
Uemiluae než ch scbe, potlačme pýchU, kterúž
nad každého powýsscna b:šti žčldú, a Udufmc la:
komosk, ktetňž blaženofk gcn w pokladrch hledá.
Nasse snaba bnď bližltjbo milowati, bližnjmu
pomčlheyme, blaho gcho blcdeymr, a co dobrého
geg Uotkú, mll pťegme. Uw.xžuslmc fwě chpbh a
waoy, bltžnjbo pak děkné ňrňlltp a dokonalosti
Ua oči si stawme, rožqjmeyme, že wssc, cokoli
člowčkll dobrébo amxb Oéknébo te dosianc, že wsse
gcst dar Božj a to žc wsse pomine, germ láska
a Ulilofk že UepomiUe, a še tcprw po smrtiwssc
se dle sprawedlnosti a šňslnb whrownčl. Toto
wssr, mogi miťj, činisi mufjme, chccme:li fc, gakž
ťečruo, žčlwisti bUď Uchowati ancb šbawiti: Uc::
Učinjme:li tobo, bUde Uassr fsdec šáwisk rožrú:
wati a my bUdrmc Urnčlwiděti bližnjho, když
sssěsij mU žťwrte; bUde:ne se radowatř, Uwidj:
me:li, že koťeU geho blabobysxl se podrúwú; bUa
drmc fc bněwati, slyssjcc, žc chwčllen, ctěn a
wčlcben qest: bUdcme Urlaskawč o Učm mlmditi.
dobré gmčno geho ohryžowňsa a podkopeiwati
gcho spokoqenofk a blaženosk; slowcm my bn:
drlnc Uepřjžniwj a ščlwistiwj. Wrotož „složjce
wssrlřkml žlosi a wssclikaxx lcsk a pokrytstwj a
šňwisii i wssecka Usrbčmj, gako Upnj žrošetlú Ue::
mlUwňčxtka, rožnmnébo beže lsti mléka žňdeyme,
abocho!n qjm rostli kfpasenj: qestliže wssak gste
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šknsili gak sladký gest Banee (Srow 1 Bet1u3..)

Zawistj ďúbla dťissla smrkUa okrsslekžemč
(Maudr 2 24..)

„NepůgdU cestaU š tjm, kdož šúwistj chra:
dne: Ucbo takowý člowěk UebUde účasten maU:
drostiee (tamtcž 8 25..)

„Nebýweymc marnč chwály žadostiwi, gedni
drnhých poanšegjce a gedni drnhým šúwčdjceee
(Gallar š 28)

„KoťcU šagisté wssebo šlého gest šawisk a
žúdostiwofk Lúska trpěliwú gest, dobrotiwú gest,
nežáwidj nečinj ch na chlanU, nenadýmá se“
(l Kor 13 4)

Modlitba.

Bane JežU Kriňe, pťifpěy nam ku pomoci
mčlostj fwaU bychom scbe wespolek milugjce, šú:
koU twůg fwatý wčmě plnili, a popřeg, bychom
prihlédagjcc k ncwýmlUer lafce twé a k lasce
swatých a fwčtic twých, dUsili a morili w sobč
wsscljkaU šaszf, genž ohawUú gest před twúťj
twaU NUže o Wane Ueprodléweha šapalwútro:
bach Uassjch oheň lúsiy fwe, ak žtrčle, což ša:
wisij ďabla w Uich žlého se bylo počalo awzro
silo genž gsi BúU Ua Uehwýš miloskiwh a do:
brotiwú Nmen
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Na dnessnj den pťipada též swátek: W mťstť AwieUském sw
Maňma mUť w Nǧelmu swatébo Kaprasia mUť g w NUtiochii
swatéoo Artemia muť.; w Koljnč nad Nýnem swatoch palmeU Malty
a SaUly U Mindh swatého Feliriana biskUpa mUťed. w PortU
qalské ťemi sw Jreneš pamw a muťed . w Baťjši swatého Giřj
qahna a NUrella ; w Nemcnské wsi swatého ShUdUlfa wp;anače
a m q swatoch

21.

Ziwot fwaté UrsnlU.

Kdy swatá UrsUla š drUžkami swými byla
pro wjru a pro UeporUssenaU čisiotU žiwot obč:
lowala, o tom Určitých šprčlw Uemúme. Twrdjk
žašistč gchi, že se to stalo r. 383.aUeb 388., aU
šaš drUšj, še r. 433. po .KristU Wčmč feto bhlo
pťihodilo, Uočlwagj. WodobUč chhodUgj fe fpi:
fowatelč o mUožstwj tčchto rckyň pro wer:
solik alc pťedc gisto, že gich Ue Uce gcdenúct tisjc,
;agisiě ale welmi mUoho bylo Brewiář Řjmský
whprawllge Uám Udalost tU gakž nasleque:

MarimUš Ucywyšssj wůdce wogsk Řjmslých
w šemi Brittanske, powsial proti parnl fwémn, cssaři
Ǧracianowi J dal fe tedy od woǧsk, gimž welel
ža cjsaťe prohlúsiti a abh se U wlúdě Utwrdil
Oreplawilfe r 382 oo Ǧaslic Štěstjnmdťúlo po,u
ražčlkǦraciana Učkolikrate a žwlasstč pomocj wogsk
brittanských, gichž mU knjžc gakhsi gmenem KanU
dčiwedl. Marimllš dal Udatným wogjnům tťmto,
abh psospčssně slUžbh šegich odmčntl, k drženj dobyu
rau kraginn, gméUcm Nrmoriko„ Uapotom ,Brc:
saqnc“ lxxxxxsl.Brctaňd UažwaUaU. Wogjrwwé Usaǧ
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diwssjse w Uowčwlasti, pťalisi wstaupiti w siaw
maUžclsiú . aclňkož ale giž kreskanh byli, praodďy:r
watelč kragi:ch gmerwaUé wssak gesstč modlari,
doslali do Brittane posly žúdagjcj, abh gim
dčwčata Ua wdanj do Bretaně poslany byly
Knjžc Koncm žadal žegmelta o rUku Ursuly, dcery
kUjžete Korltwallišskébo ktcraž wšdčlanosij a
Ufslechtilostj mrawlx i tčla Uad ostatUj fančté
panny welice whnikala a ž tčch pťjčiU U wclikč
wa;nosti U každcbo gfanc od Umohých fslcchetrmch
mlčldelth o rUkU žadana býwala

Woslowé waec wljdnč pťigatč w krčltkém
čafe šeiležisosti, dro Učž poslčmi byli, wypoťúdali;
žUamcUité mUožstwj dčwčat usncslo fe dťcplawitt
se ša kragany fwúmi. J swatčl Ursnla poslUssUa
gfauc wůlc rodiččiw, sljbila ža Konana sc wdási.
Wstanpily scdy Ua lodi, ale fotwa že žcmi wlae
stenskml ž očj žtrasily, powstala Uciramnň baUťe,
od Ujž žakdnčmy bhwssc Ua Břeby cišozemské, mla
crUy fc widčld w pťjsiawl: Uedaleko ústj Rúml
úločisstě blcdati Gelikož wčtrowé Uoťcio bhli
Uedťjžniwi a moťe UstawičUč baUťilo U;Ualy ša
dobrě drosi R:šml plauti apak po fUchUdo Uowé
wlasti prcdcc gjsi Wssak Buh girmk byl Určil

Kopž lotiž kraquy Koljnskč sc bwly doplawily
udadly w Ulce Hllrlskúch boqowllij, kteťjž tanl
dod wUdcrm fw!;m ǦaUUUsrm Orosi Marimirxowx
polem st.ili Z rožqaťila chliprwst f!xrowúchwo,
qafů, kdyš byli sličné danny Ušreli, w takowě
mjre, že wssenložných prosiřcokU Užjwali, ktcrw
in;bw pamw o čistotu driprawili: asr fdoxdodin
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bděl Uad erinnostj skljčených. Swatei UrfUla
wšbl:žowala slowy Uadssenými towatyfsky fwťe
aby statnč wssemU wabenj i wssem hrožbčlm od::
pjraly, a pro hagenj wjry a ctnosti smrt pode
staUditi se Uebaly J dal Hofpodilt plamemxým
sloroům gegjm tolik moci. že wssecky th pamw
do gedUé UestaUdným chtjčům tčch fUrowců fe
opťely. ij, gakž fe famo rožUmj, rožkwasil fe
hněw a žllťiwost chlipnjkůll tolik, že wssecky ty
danny nemilostnč UmUčili Toliko swatčx Ursllla
žůstala Ua žiwč gakž někteřj drawj J mčli gi
k tomu abh wůdci ǦaUnUsowi fe žasnalxbila,
což když ona Učiniti Uechtčla, ssjpem gi žastťelili

Meži tjm, co tyto wěci se dčxly, Ukryla fe
gedUa ž daneU, gménem KordUla, kdeš na lodi,
a qelikož temno wečernj Uastalo, nikdo se po nj
nestjbal. ,J Uclagila si fwatá Uanna tato Uebež:
Oečj, w kterémž wěšj; protož se i modlitbami
na pťjsstj rčxno dťiprawowala. Koyž se rošcdnj:
waň počalo, domodlila fe wraUcnč, prosjc, aby
Hospodin k sestrčxmgiž kornnowaným gi pťiwtč:
liti rúčll. Na to powstawssi, ssla bež mcsskčmj a
že kixefkankalx gesk, žťegmě surowúm nepťčxtelům
powčdčla. Tito gj owssem domlanali, aby sse:
tťjc mladostt swé, nelxwrbowala se samochtjc
w mukh a smrt, n!šbrž aby raděǧi Užjwala rož:
kossj fwěta a žiwa bhla. Nle fwatčx Kordllla,
Uťidomjnagjc si siawnan smrk fwalč UrfUly a
tolika qtných panen, Uedbala dobromyslnč sice,
ale dředc bťjssné radh, owssem ale fe nabjzela,
še ťckdll fmťť pťo Kťjfia podstčtllpj. Tak an sta:u
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tcčnč swUdným ťečem odpjrala a po wůli žho:
wadilým žadostem býti nechtčla, těž gi gako swa:
taU UrsUlU ssjpem zastťelili, a tak wsscckh ty
panny bogjce se toho, genž tčlo i dUssi do pekla
UwrhUaUti může, odpjrali těm, kteťjž toliko tčlo
žabjgegj, a raděgi žiwot občtowaly, Uež wer
a ctnosk.

Mrtwoly fwatých pcmen pochowúny gfaU
w KoljUě Uad N!šnem; a gclikož Ua hrobč gc:
gich mUožj žúžrakowé fc dčli, wystawčli tam giž
r. 643. ša arcibiskupa .stuniberta pčkný kostel,
wněmž žwlússk arcibiskUp KoljUský, swatý HanUo,
w )(l. sioletj rúd swaU pobožnosk koUúwal, tťeba
celč Uoci Ua hrobě swatých mUčedUic w mo:
dlitbúch trwage. Gelikož fwatci UrsUla fwým
domlanwáUjm mUoho paneU pro čistotU rošplae
menila, powstal aš dťed 300 lety danenskú
řad UrsUlinek“ našwaUý, gehož údowé sc ša:
wažqu, že děwčata bohabognč wychowawati bU:
daU J U naš w Čechčlch Učkolik takowých kla:
ssterU, a gmenowitč w Wraše a na Horúch KU:
tmich, stúwčl.

Nošgjmňuj.

Gedna ž ncywčtssjch neprawostj, ktcrýmž lidé
wclmi šhUsia podléhagt, gest žagisté smilskwl; pra:
wjlň: že fmilstwj qedna ž neywčtssjch gest Ucpra:
wostj neboť kterčl ž Ueprawostj giných porUssUge
wčlowčku tolik obraž Božjgako smilstwj? kterú kašj
wj„ce mobUtnosti dUssc? kterčt podrúwci rpchlegi
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šdrawi tčla a žkracngc dny žiwota? Kterú gest Ue:
prawosk ktcrá gako nečiskota pťiprawl:ge slUžebnjky
fwé tak Uáhlc o čest? ktera qim půfobj tak
wclikč neňtěstj a haUďU na celé rodiUh UwrhUge;

slowům mým, dročti pjma fwata a Uwidjš, že
pro smilstwo Buh člowččenstwopotoan trestal
ohučm SodomU a Ǧomorhu spálil tťiadwacet
tisjc ŽidU w meč nepťátclský wydal a Ueščjslnými
tresiy giž šde na žemt ty sijhal, kserjž Ueprawosti
tčto se byli oddali N což medlc gakými tresty
bUdaU chlipnjci na wěčnosti skjhani, o Uichžswatw
aposstol Nawel pjsse: že UcbndaU mjti dčdictwj
w krčllowstwjKristowč a Božjm? A protož Utjkey:
te wssicknineprawosti této; Utjkeyterychle iwssech

wčcj, kteréž k Ueprawosti teto swúděgj; Utjkeytc
ďxlgm;ch her a bálů, rošpasaslých wyražcnj, odlžex
l:šch rožprawek a žpčwU a nemrawllého oblekn;
držtc oěi na Uždě, hlcďto strjdmosti w qjdlc a
pitj Uečjtcptc oplžlé knihy, warllgte fc šlého so:
waryšstwa a styďtc se sebe samwch Měgtc Boha
wždy na mysii, pamatUgtc Ua poslcdllj wěci, wy:
trwcytc w modlitďčlch, postem bUgUost těla moťtc
a často k šprúwč Božj a ku stolu Bčmč choďte.
.stdož wsscho soho Uežachowá, aUeb nehledj, aby
poddcmj gcho žachowúwali, ren gednú w dUchU
fmilstwa a pomúhá Ueprawosti této k wjtčžstwt
Z těch přjčin Uapomjna naš swatý Wawel slowy
dUkladUúmi, abychom wssemožnč fmilstwa Utjťali
an dj: „Usjkeytc pťed fmilstwjm Wsseliký hrjch,
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krerýkoli Učinj člowěk, kromě těla gest: ale kdo
smilnj, bťessj proti tělu swémU. Zda:li; newjte,
že anowé wassi gfaU chrcelm Dncha swatěho,
genž gest w nňš, gegž máte od Boha a negstc
fwogi? Neb kaUpeUi gste ša welikaU mšdU. Qsla
ngtež a UoskeBoha w těle fwém“ (l. Kor. 6,
18u20..)

„Gcstliže kdo chrám Božj poskwrnj, toho ša:

tratj Bůh; Uebo chZram Božj gest swatý, kterýžgstc wy (1 .sxčor3,17)

x„.skdož fc pťipogUge k newěstkcim, Ucfsle:
chetn!; bUde: hniš a čcrwh ždědj geg, a whe
hlažen bude na dčjklad wětssj, a odňata bude
žepočtn žiwých dUssegehoe (Sir 19, Z)

Nechtěhte; b!šti gako kůň a mešek, kteťj;
rošUlUUnemagj (Žalm 31, 9)

„Wěžte rošUmčgjce, že žňdný smilnjk, aneb
nečistý ncma dčdictwj U kralostwj Kristowě a
Božjm„ (Efeš, 5, 5)

„Smiťnjkům bllde djl gegich w gežeťe, kteréž
hoťj ohUšm a sitaU, genž gest fmrt drubčxe
(dew. fw. Z. 20, 8).

Modlitba.

Q Jcžjssi! swrchowaný milownjče čistoty a
dUssj urposkwrněnúche wiž, w gak kťrbkě Učldobč



Sw. Ftlipp, dikap H eraklegka). .237

ctUosk fwaU Uosime, a fmilUg se Uad Učxmi a
odwrak od náš wsse, čjmžbhchom tčlo aneb dUssi
poskwrrrili, i propůǧě, ak čistotu srdce žachowčx:
U.xagjce hodUi se sianeme patťiti wččnč wěkúw na
tebe, na Mma a Wkapitele nasseho. Nmen.

Bneš se téi swétj swateť: W Cppru swatého Hilariona,
opata w Qstii nad Tibrrau swatého Asteria, tněze a mučed w )ťia
tomedči sw Dasia Zotika Kajaaaginých dwanartiwogarů muč;
w Masonii swatého Malcha. mnicha: w LUǧďunUfwatého Wiatora.
slUžednjka swatébo ŽUsia, bisk„; Ua Laudmlensktm bradť sw. Cilintr,
matkp swalého Nrmiǧia, břskupa Ncmenského a mj ǧp swatých.

22.

Žiwot fwatého Filippa, biskUpaHe,
raklegsčého a towarnssú geho.

Na počátku protixocllstdoj, gcž cjsať Diokle:
cian proti kťeskaUům w,šbUdil, byl w Hcraklei,
hlawnjsn to mčstč Tdráckčm, biskupem mUž, kterúž
sestčxrnUw w službě Boba a cjrkwe wssech wlask:
Uoskj do fcbe lnel, qakúch swatú Bawel aposstol
od dobrěho pastwťe Oo;adll.;e Tento clihooný
siaťec byl Ftllmo Mexi gc!xo žaky whnisali nad
ostatnj ncúdomx:;m obcowxixljm a sialečnau hor:
liwostj pro swatan wer kučš swatý SewerUš a
diakon swalý Hcrmcš, kteřjš fe těž ančasiujťy
fmrti muěednické Učilele a bisknpa swéťw stali.

Když se. drolčwenstwj kHeraklei walilo, ra:
dtli Učkleixj dobromyslnj mUži clthoolrěxnll disku:
powi, aby ooUstě múňo Ukrutmšch muk Ussel, ale
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Uemohli geg k tomU namlUwiti; ,staneč se“ řj
kawal gim wždy, ,což BohU sc ljbiti one
Z Uepťestal lid wěťjcj k slUžbam Božjm swola:
wati, Ua waljcj protiwenstwl geg požorna činiti
a k trpěliwoski a k stúlosii U wjťe Uapomjnati.
Bylok co erlaUho přeo žgewcnjm Barlč, když
prawčswatý bisiUp kU stcidečkuswemu ohniwými
slowy mlnwil a k žmUžilosti ho Uapomjnal řka
mimo giné: „Nnipohrůžky bczbožnijw animUky
uletcrúchšwam Učinj, nermUtte wúš nebot KristUš
gestič to, kterýž bogownjkům fwhm dodňwa fjlh
w Utrpenj a pak ža Utrpenj korlmU wččnau“
Swatý biskUp gcsstč mlUwil, an NristemachUš
welitel posadky městské we fbor kťeskanůw wcssel
mage roškaž, abh we gméUU mjstowlúdaťowš
kostel zawřel a dwéře žapečetil. Když geg fwat:š
Filipp byl žočil, prawil: „Gak žpoždilý a Ue:
citelný gesi mUž tento, mysljť šagisié, že wssc:
mobach Bůh tolčko mcži ždmi kostelnjmi pťc:
býwú a Uikoli w srdcjch lidských.“ Nl pak Uwedl
tčž slowa Jžaičlsseproroka, ťkachho: „Toto prawj
Hospodin: „Nebe gest stolice má, země pak podnož
UohaU mých: kterýž gest ten dům, genž miwžděa
látee? a které gest to mjsto odpočjwánj mčho ?e

BlristemachUš wyhnal wssccky kťeskanh ž ko:x
siela, a šawťel dwéťe a žapcčetil ge Zúrmmek
i skrach žmocnil fc téměťi wsscch wěťjcjch Ucbok
dobťe faudili, že protiwenstwj též mnohých žnich
dostihne. DrUhého dUc Ua to sessli fe wsstckni
pťede dweťmi chrcimowými, a biskUp Fčlipp radil
se š Sewcrem a Hermefem a š ostatnjmi wčo
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ťjcjmi, co w čaš obché strasič této činitč gest.
J bhlo UsaUzeno, aby údowé dokormlegssj šc
žlými erbcowali, aby od nich Uebyli fnad fwč
deni; těmto ale dalo se Uapomemxtj důtkliwč,
abh ždwogili swaU horliwosk a bděli Uadc fwě:
ťeUým pokladem u nade wěraU fwataU.

Mjstowlúdať Bašfllš dopadl šbor pťed koc
stelem a wssecky gc šgjmati a Ua saUd postax
witi kúžal. Z stalo se. TU túžal fe BašfUš, ťka:
,Kdo ž wúš gest pťedstawený kťeskanů a Učitel
cjrkwe ?“ Fčlipp odpowěděl: ,Gčx gscm ten, ktee
réhož bledúš.e

Bašfuš. Wy žUčlte ščlkosty cjfaťúw, kteřji
wsseckh šbory kťesianům žakažUgj, naťjžUgjce, aby
Ua wesskcrě žemi wssickni údowé ,ňrany tčto bnď
bohům občtowali aneb žahynUli. Wrotož wydegte
mi wssccky žlaté, stťjbrlxé aneb ginč wžúcné nň:
doby, a pak i wssecky fwě knihy a to sice do:
browolně, abyste mUkami k tomn Uebyli dop
nUcowúUi.

Filipp. Gestllže fe ti ljbj Uciš mUčiti, gsme
k tomll hotowi. Slabč: tčlo, geUž w moci twě
geň, můžeš owssem ukrUrUš rožfúpati, a wssak
žúdné moct k dUssi Uassj fodc UepřipisUǧ. Nč:doby,
klerých múme, můžeš bUed wšjti„lxebok Ucnj Učlm,
kteťjž wčlmi wyhncini gslne, těžťo, gich se odťjci,
a Uad to my Uectjme Boba wščlcným kowčm,
Uýbrž fwatcm búžnj; aniž možno, aby KristU
chc se jjbila oždoba chrúmu, než oždoba dUsse.
Co se ale knčh týče, uenj tobě wolno brúsi ge,
anž gú prúwo múm, whdati ge tobě.
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Wo tčch flowech žawolal BašsUš žolonéře
a oal ňatečného staťcčka welice mučiti, i Ser
wcra pťiwésti kážal. Gcssto alc Ualéžti geg hned
ňemohli, tUpil staťečka welicc a gesstě UkrUtněgi
Uež prwé geg mUčiti dal. TU pťcdstaupil Hermeš
a prawil, ťka: „Twrdú faUdce, kdybyš fe wsscch
knčb Uasslch žmocnil, akoybyš ge po celem swěrč
žničil, tak žcby ani žnámky po UichUezůstalo, žagistě
ge ti, kteřjž po Učlš na žiwě žůstallau, z paměti
opět sepjssj a gesstč horliwěgi čest BobU Ucileži:
tau šwěstowati bUdaU.“ Wo takowé řcči byl též
Hermeš mUčcn; i mUsil mjsio Ukúšati, kdež Učl:
doby kostelUj a swaté knihy Ufchowčmy bdly
ersedjcj geden mjňooržitelůw, Wubliuš gméneln
sscl š njln Tento gfa člowčk lakotny a lUpU
chtiwý, chtčl některéž nadob tagnč odciziti, a
Hcrmexa, koyž mU w tom branil tak twrdč
w twař Udcřil že welice krwčlcel Mjstowlčxdař
dowčděw se o tom rošhUěwal sc na WUblia,
rčmU HcrUesowU dal obwášati. Núooby kostclUj
a knihy swaté byly wssecky do qedné wšaty a
úřadU ooewšdány, Ua to pať byli kostelowé úplnč
wyorancowčlni a střechy š njch siržeUy. be kťc:
siaUy pro dUdaUcUosk žastrassil, pohanúm pak
pťjgemnaU kratochwjli žpčlsobil, dal nynj mjsto:
wláoař bisiupa a wssecky, co š Ujm gati byli,
Ua Učmlěsij wčxsti. Těž ťnihy wssčcky tam mUseiey
bý:i odUesseny. Teď sc Udělala U přjtomnostt
mčssťanů a cišincú brancc a knihy na Ui se dou
ložjly a žapčxlily. thň žniklý ž toho byl tak
Učlramný, žc se wssickni diwáci welice šdčsili.
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Nynj Uemoha swatý biskup déle horliwosk fwaU
Udržeti, otewťel ústa a počal k lidU wůkol sto:
gjcij mluwiti o wcliké kčiwdě, kterčlž fc kťe:
skančxm dčge, a o hrňžných třestcch, kterěž na
bežbožUjky, Krista Ucpožnúwašjcj, gako drUhdy
Ua Sodomu a Ua giná mčsta Uwržcny bUdaUl

Grsstč Uedomlltwil Filipp, a ay kUčž po::
hanský KatatďromiUš še fwúmi pomahači pťisscl,
uesachmi potřebně wčci k obětem modláťským,
a ža Uimi Uesčjslnš množstwj diwúků wsseho stúťj
a pohlawj. Nčkterým ž tčchto bylo křeskaUů
frdečnč ljto, nčkteřj ale, a to gmenowitě židé,
žčldali š diwokým kťikem, aby k oďětowúnj fe
donutili. TU obrútiw se Bašsi:š k Filippowi a
ťekl: „Qbětug bohům!“ BiskUp odpowěděl: „Gak
pak mi možno, gfa kťcskaU,kamenům fe klaněti?“
„N wssak Uassim wládaťům,“ ťekl žaš BašsUš,
„meegj se slUssUéobčti pťinčlsseli.ck Na to od:
powčdčl Filipp: „My wjme, že wrchnosti a cjsaťů
púnů poslallchati mejmc, ale gim fe klaněti Ueǧr
sinjxne.e Mjsiowlúdať wyšýwal geg Uynj, aby
afpoň občtowal bohyni sstěstj, aneb krcisrté Ua
bljžkn stogjcj modle Herktllefowě; ale itomU odu
pjral fwatý bisknp statcčnč, wystawowalgessitnosi
modloslUžeonsti a ťckl: ,Ze šcmě a od zcmě
přčchňšj žlato, stťjbro a wssr, š čehož bohowé
wassi UččUěUi gfan. Wo čem my sslapeme, toť
ža Bohy cEjti Ucfmjme.“

J Uemohl :njstowlč:dať podiwenj swč Uad
statečnostj biskupowall Ukryti, a wida fe pťemoǧr

žcna, obrútil fe k Hrrmcfowi, wyž!šwage geg7 1Zčwo:h Swaečw. x:
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abh obětowal. Ten ale ťeklodhodlaUě: „Ga obe:
towati UchdU, Ueboť gsom kresiaU!e l:BUdeš li
pak obětow. si “ tažal fe Bašsilš, „kdpž biskUpobě„
towati bUdceš“ „NebUdU“ odpowčdčl šmUžile qúheU,
„a wssak aUč bikapa Ucpřinutjte, aby obětowal.
Gsmek stegUě mysli a stegUaU siatečmosk Ua gewo
dame e“ Mjstowladať hrožil mU ohnčm, UebUdeli
poslussen; ale Hermeš odpowčděl: „Ty mi wy:
hrongeš obměm který prawě tak rhchle hane,
gak byl wšUikl ale onoho ohnč Uemnjš kterúž
beš přestčmj yočj a modloslušeijkUm wěčUčUlUky
půfobj! „Wo tčch dal Bašsnš FtlippaaHrrmesa
U wěžer Uwrci. CčstaU pomžili rožpUstčlj lidé
Uěkteťj Filippa, poličkquce geg a pčstmi bigjce,
Učkolikrúte na šemi. N wssak staťcčrk welebmý
i při takowém Uakladanj bUl tichý a trpčliwn,
Uičehoerdmlanage, an gakěš žUamkybolesti
gewč. Takowé chowanj wžbUdilo U wssech kte,
ťjž to widěli úctU a podiweuj. Wrožpčwl:gjce
žalnch, ssli swatj mUěchjci do wěžer. Bo Uču
kolika dnech Umjrnilo fc gim řjženjm prošťetcl:
Uostř Božj wčšer. Dostalik se totiž do domU
gokčhoš BaUkrata, koež owssem pode strážj, a
wssak spjsse co hoste Uež wčZUi chowúUi bylie
Wěťjcj kťeskaUé hrUUli fe šásixlpllč kmilowaUéxnU
biskUpU, po celý den od nčho ponaučer, útěchy

i posilh beraUce To wssak Uežňstalo tagno Ue:
pťatelUm dUssj J neUstali Ua bislupa a ostatUj
wčžUé sočiti, až opčt U wčženj UwržeUi byli.
NúhodaU wedla Ukrhta chodba š wěženj oo di.e
wadla Tohož poUžjwagjce kťeskaUé šchašjwali
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se časU nočnjho w diwadle, a swatý bisiUp chodil
k Uim a konal U Uich powimwsti prawého da:
siúťe. J bdl fwatý Filipp tak welice ode wssech
wúžcU a milowňn, že pťcmnozj i sslúpčgi gcho
ljbali.

Na mjsto Bašsa, gehož čaš wyprssel, do::
stal fr mmjl do Heraksee ža mjstowlčldaře JU:
stiUUš, mnž i UkrUtUý i bežbožm), ž čehož se
kťeskanč wciicc rmaUtili, wčdaUcc, že BašfUš,
pťičiněnjm manželkh, kteráž kťcskaUka dyla, maU:
drý i dosti wldeú pún byle J dal si „JUňinUš
brzo Oo pťibytj do Hcraklce Filippa žawolatš, a
žčlkony cjfařskč nnl pťipomjnage, hrošil Uehstrasslť:
wčgssjmi mnkami, UebUde:li gich poslusseU. N
biskUp odpowěděj: „Múš moc mUe mnčiti; a
wssak nepťckol:čxš mUe. Nikdo šagistě Ucwymxtj,
abych modlčlm občtowal.“ TU dal ZUstiUUš
fwatého kmcsa Ua žemi porašisi anohy mU s“wú:
Zati a po Ulicjch tak ch ssmehkari. Boha chwúle,
fnčxssclFilipp tak potupné trýšUčUj. Tčlo gcho
a žwlússtč hlawa bpla celčl potlUčcUa odc dlažby,
kterčxž fe krwj šbarwila. .skoncčně tak žhmoždě:
Učho doucsli brasťj špútkcm do wěženj.

Dlanho bdsi chwěťjcj do knčši Scwcrowi
pátrali, ale nikoe ho postihUaUti Uelnohli. TU
pUšeU Duchem swatúm a po kornnč mUčedUické
prahlm, wystaUpil žc swě žkrýssc. J byl i hUed
k faUdU ZUsiinowU pohnčm, kterúž mU rášnými
slowy domlauwal, aby přjkladcm biskUpowým nee
dal fe mýliti, nýbrž ssctťc žiwota a ždrawjfwého,

bohům obětowal. „Gú pewnč whtš!šc:lm U wjťe,
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odpowčděl Seweruš, gjž gfem fe bhl naUčil, a
neopnstjm Boha fwého.“ Gelikož pťi dalssjm
siyssenj k obětem modloslUžebUým osskliwosk ge:
wil, dal bo mjstowlúdaťtéž do wěženj Uwrhnanti.
Nij pťissla těž ťada na gňhna Hermcsa, kterfd
dřjwe welmi milowaným úťadnjkem byli až poe
sUd U Umohých dwoťanů mjsiowládaťowúchnwe:
liké lčlsce stúl, gfa otcem Uěkolika syUů. N wssak
Jnstčmlš i tU shledal, že takě Hermeš Ua fwěm
whžnčmj erblomnč stogj. Jdťekl Hcrmeš:
„Gaktě žiw ode mUe Uedosňhneš, čcho žádňš.x
We wjťe této gsem wžrosil. Qd mladostř bpla
mi w paměk wsstjpena. Nelže xni o nj pochy:
bowati, anž mi možno od Uj dost múlo gen se
Uchýliti. Nx,mj múš mé wyšlxciltj, a giž Ume
trýžUi, gak ti libo.“ .sk těm slowčlm odpowčděl
mjstowlčldať: „Th gen proto tolik w sebe se
důwčťxlgeš, že Uastúwagjclch mUk fwých Uežnúš.
Nž ale pocjtjš treskU, pošdč .pykati bUdeš.“ Nato
řekl Hermeš: „Uwal Ua Uáš muky sebe ďolest:
něgssj, KristUš, pro Učhož trpjme, Umerj še.exf
Wida tedy Jnsiim:š, že cmi Hermesa erďlomj,
dal geg též do wěželtj llwrhncmti.

Wlm,šch fedln mčsj.ců skénali tťi tito uwhš;na:
wači w tnhém wťzenj, toliko gedenkrúte popťčmo
gim na dwa dUi Uěgaké úlewp. TU kúZal JU:
sičUUš ge wssecky do Ndrimwpole wésti, mage
úmhsix tam Uad nimi saUd konatč. Gako dčti
pro fwčho otce, plaťali kťeskanť pro milowaněho
ďisiUpa a pro ostatUj sllchy Božj. W Ndriano:
poli bhli, než mjstowlúdať pťisscl, stťeženi w domě
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gistého Sempora. DrUhého dne po fwěm
přibytj dal JUsiiUUš Filipda žwolati a wece
k UěmU: ,Na čem gsi fe Usncsl po tak dlaUhý
čaš, gehož gsem ti Ua rozmyssleUaU dal ?“ Filipp
odpowčdčl, řka: „.skdybychom we wčženj, we kte:
rěm až posUd úpěli gfme, ž dobré wůle bhli a
Uikoli š pťiUUcer, mohlbyš owssem čaš Uúm
dopťúný ža inlosk powažowati, gak ale milostj
gxnenowati můžeš, aU Uúš treskúš a UňsilUč wě:
šjš? Co gsem prwč ťekl, prawjm i Uynj: Gč:
gsem kťeskan! Taž fe kolikrátkoli libo, ginak Ue:
odpowjm, a Uikdy se kmodlám erbrútjm, Uýbrž
;ňsiaml wěren BohU, gemUž od dětinstwj slaU:
žjm. Mjsiowlčldať wclice taU ťečj tožbněwein,
kúšal Filippa do Uaha wyfwlčci, kU slanpU pťi:
wčlžati a UcmilofroUč mrskati. Trýšněnj toto
wykoUúwalo se š Ueywětssj UertUosij a kataUé
dťjwe Uepťestali, leč až tčlo celé bylo šedráUo a
intťUosii holé se Ukúžaly. N wssak siaraUssek
biskUp ani tčr Ueymenssj znčlmky, že bolesi cjtj,
Uedal Ua sobě žmiti, tak že ijskowlúdať podiru
wer se Uwarowati ncmoha, opět gcg U wěženj
odwěsti dal. Nhnj byl Hernxcš postawen. Nle
an ten se Ucdal od wjry odwésii, ani hrožbami
rožhnčwcmého mjsiowládaťe, ani laskawúm do:
mlančmjm Učkterých úťadnjků, dollbťc Um pře:
šjcjch. J odwedli lpo těž do žalčxťe, a tU ža:
plčsali bogowlxjci .stristowi ša obdržené wjtěžsiwj
a Boha welcb1ce k Uowým mUkčlm Uchsli si do:
dčlwali. Filipd necjtis Uúsledky mUk, gakkoli
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we?mi slabého těla byl, nebot seim Bůh mU
posily dal.

Tťetjho dne Ua ro posadil fe Jusiinuš Ua
saUdnaU stolici a powolal wčšnč Filippa a Hcr:
mesa. Onomu wytýkal opowažliwan swchlawosk
gelikož pťjkašů cjsařskxšch poslnsseU býti Uechcc

Nato odpowčděj biskup: „Co činjm, Uedčge sc
že swehlawosti,berž šlaslyažncriwosti kNobU
kterúž wsse byl stwoťil a saudilxi bUdc žiwc i
mrlwé, a gehož šákon přestaupiri ucslnjm. Kij
žarům proťažowal gfem wžoy slUssUčdosluss:xostt
a pťičinm se, abych gich i bUdaUcnč poslUsscU
byl, we wsscm, což dowoleno a prawo gcsi;
Ueboť nasse pjfmo swatč přikažUge Uňm Určitč
abychom dúwali cjfaťi, což cjfaťowo, a Bohu,
což Bošjbo gcst N to wsse gfcm až pofUd
wěrUě žachowawal i Uržbywa mi teď Uic Ucž
abpch marnostmt swětskúmi dobroaǧe, Ucoc si
wymč:lil. Co gfcm giž tolikrčltc byl powčdčl,
powjdám opčr: Gei gfem ťťčskan a bohňm obč:
towati UchdU “

Nynj obratil fe mjstoxoladar k Hermcsowi
wyšýwaqe ho, abh občtoxoal a blažcmšm žiwo
tem Uepohrdal alc rmuo ǧcfsitUosk a bežbožUosi
modloslxxžebnosti tak důkladnč a rašnc wyložil
že mjstowladať na ncywýš rožlobeU ťrkl: „Tr
mlijš, gakobyš že mne chrčl Udčlari křcsiana!x
„Ncgenom tebe “ odpowčdělHermeš, „Uúbrž wssccky
tUto okolostogjcj lxdi rad bych wiočl kťeskallh
Qstatuč Uedomýsslcysr,;č obělowalibUdU“ Wo
takowčm wyšncinj Uemohj lestinuš daufati, žc
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statečné wyžnawačc k modloslužcbnosii přiwedee
protož gako wšteklý žuťe, wynesl sa!xd, aby Fi:
lidp a Hermeš Upálelti Byli.

KUěz Sewcruš trroal mczi tjm gesstčUwč?f
žch. Dowčdčw se, žc biskUp Filidp a gčxhen
Hermcš khranici gsaU odsaušeni, šapléfal w dUsst,
žc bršo fpachj dogdau, hncd Ua to ale ža:
r:UaUtil se welicc, žele toho, že slawUého wjtěš:
stwj gegich fám aUčasten UčbUde. J obrčxtil se
k BohU š skraUsscUaUondlitbaU, prose, aby bo
tčž korlmy mnčedUické aučastlta UčiUil, a Bčch
whslhslel žúdosk gebo. Dcn Ua to Umťelk i oU
smrlj mučeonicka!l.

Ftltpp bpk Utrpelxými mllkami tak pťjliš
seslai.den, žc .qjti Ucmooa na poprawisstč, Urfen
býti musil. Wolným kroťcm kreičel ža Ujln Hcr:
Ulcš, Uebok i on měl wcjiké bolesti Ua nobaU.

Gdauce prawtl Hermeš k Ftlippowi: „Drahý
Učiteli, pofpčssme si k Hofpodiml. Q Uohy ch
Uedbehmc, brž tokžo gich ch potťebowatř Uebu:
dcme, Ueboť wssccky požemské služby, až wegoem
w králowstwj Urbcské, přcstanau.“ HBak obrútč
sc k iidn qe prowxišeǧjejmlx, ťckš: „Ze roto Utr:
pjm, gij; prwč mj dewřl Bčlh. Nrboť, arx gfem
gedenkraite dťjm.xš, Uzřel gfem bjlaU holnbici,
kserciž při!etěwsji, na blawU mau si sedla, pak
Ufedla Ua mčl prsa u podáwala mi wúborllý po:
krm. Z toho gscnx falldil, žc mne Wáu powolal
a ža t!odllého Utrpeuj Užnal.“

Když byli branicc dossli, pťčwúžali ueďdrwé
Fjlčppa a pač Hermcsa kU slaUpU. Hexxmeš bhl
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ženat a měl shna, gemUž Filipp děli. Tohož
si w poslchjch dobúch žiwota pťipomeUUw, po:
wolal gedUoho ž kťeskaUů Ua bljškU stogjcjch,
gměncm ReloǧiUš, a prosil ho pro Krista Búna,
aby synn Filippowi řekl: „aby wsseáy wěci,
kteréž Uěkteťj lidě otci dali kU schowánj, wčrUě
anrátil, a aby pilnč pracUge žiwnosi swan wy:
hledčlwal, gakož byl Ua otci wjdal. eskonečUč
žapčllili hranici. Blamen sslehal do wýssky. Bo:
kUd mUčedeci pro plamen mlUwiti mohli, do:
broťcčili BohU, pťi poslchj modlitbč šawšllčlo
slawUč „Nmen!“ a dUssegegich odeďrala se w rUce
Krista, pro Uěhož tak statečUč byli žapúsili.
Smrk gegich mUčedUickústala se asi r. 304.

Těla gegich žůftala UrpornsscUa. BiskUp
měl rUce rožpiaté, gak se byl modlil, a tčlo gcho
stalo fe gako tělo mladistwého bogowlljka; též
twčlť gčchttowa byla gafnčl a pěknč žardčlú. To
widaUce kťestané, wšdali djky BohU, kterúž tčm,
giž w nčho danagj, slciwn a kormm wččnan
propůgčllgc. ck

Mjstowládač dal owssem sčla fwatých mu:
čedeků do bljžkš, prUdké ťeky Hrbrnš Umrci, a
wssak nčkteťj bohabognj mUžiwstaUpiwsse w loďky
wylowili ge, a Ua mjstč aš dwč hodiny od mčsia
wždáleném pochowali.

Rošgjmúnj.

Když mjstowládak Bašsnš swatčho Her:
mesa se télžal, bxxde:ali Uúslcdowati pťjkladU biskn:
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powa, kdhž by modlčlm občtowal, bez pochhbh
se domnjwas, že Hermeš, U.xida bisknpa klesati
U wjťe, těž klefne. Gesi šagisié moc pťjkladU a
zwlasstč žlého pťjkladU naramně welika, a mů:
žeme směle twrditi, že Uic na swětč tak hlUboce

mrawnosk nepodrýwa gako zlh pťjklad, a nic toer
lik prawé Uabožnosti Uesskodj„ gako widčti člo:
wěka, kterýž slowem i skUtkem BohU a cjrkwi se
raUhá. Gestik žagistč člowčk tak Uspoťúdčm, žc
rčld to dělčl, což U giných widj, a tťebaš by to
U wnitť dUsse Uefchwalowal. N wssak k čemU

nmoho o takowých wčcech mlUwiti, wsk to :Zo
bťjchU každý, kdož gen trochU oči pootewťel Ci
nebýwa wjdano, že se děti po fwých rodičjch
dworj? Ncbýwa Uikdy Ueprawosk Uěktcra w ro:
dmach gako dědična, pťechčxžegjc po rodičjch Ua
děti a opět Ua gegich potomstwo? Ncstawa fe,
že widaUce lid, žwlásstě kterw ša wzdělaný pokla:
dúme, nrprawěho coš konati aneb mlUwiti, že
ihned to po nich dčlúme? Nechodje:li muž wšdč:
saUú aneb wysintčnú dúma do kostcla, nechodj:
wúme takš; Ucklekagj:li pťed Bohem swým, Ue:
ččl:jx.neto takš; raUhagj:li se Bohu a swútosiem,
raUháwČme se také; slowem pťjkladcm cišjm
wlastnj Ucprawosk wymlauwčxmc a ofpraxrcdlňll:
gčmcx N gc li Uwc pťjkladua šwlasstě přjkladn
žlcho tak wclika, žc Uedbagjce swědomj samochtc
a š očima tak ťjkage otewťelxýma U wěčnall ša::
hUbU Ubjhčxmr, můžeme li fe gen pťjkladem ǧiap
Uých omlnwiti, gcst ta moc pťjkladll mnohem
wčtssj U wěcech gimak lhostegltých, alc pro žpů7
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fob gak? pro dťlčiUU proč? glch u;iwcimc, we:

lice hťlssnhch Nenj li prawda, že se musjšš hnedtak Ustrogiti, kterak ginčho Ustrogena widjš ; žc
mUsjš takowý ssat mjti gakýš Ua giUém Užťela;
žc mUsiš tam býti a tak se chowatč, kamž ginj
chodjwagj a gakž fe tam chowawa g1? N což to
Uemjrné kaUťer tabákU a žwlňssk tak šwaných
ciǧar, což gest to giného, Uež slepé následowčmj
cižjho pťjkladU? Brotože tatsk kaUťj a že mistr
kaUťj, a žc towaryš kaUťj: mUsj, tok se rožUmj,
ifyn i Učednjk kaUřiti, tťeba by fotwa žwýssj stolU
bhli. N takowých Uefmyslných wěcj, gež gedinč
proto koUcime, žc též U giných toho wldčnne,
dalo bh fe Uadočjsti dráhné mUožstwj; než Uechmc
toho, radčgi se wssemožnč siťežme, abychom ni:
komU žlý pťjklad Ucdali, a wssemožUč tomU
ďraňme, aby se lidé žlým přjkladch ginúch Ue:r
dali ani kničemn šlému fwésti, an žpoždilč
wčci Uekonali ž té pťjčiny gediné žc gin též to
konagj N dali li gsme skUtečněgakě pohorssenj,
hleďme gc úsilně ctnostným a poťadným chowa:
Ujm Uaprawiti.

„Toto pofUďte, abychom nekladli aurašU
Uebopohorssenjbratru (Řjm 14,13..)

,Běda swčtUpro pohorssexrxj!ál(Mat 18, 7.)
,.skdo by pohorssil gedno žmaličkých tčchto,

genž we mUc wčťje lěpe by gemU bylo, aby ža:
wěssen byl žernow osličj Ua hrdlo qeho, a ou
pohťjžen byl do blUbokostimořské“ (Mat 18 6)

Ncchtčg býti pťjtelem člowčka hněwiwého,
aniž choď š člowěkem prchlčwým, abyš snad Uc
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naUčil se stezkám geho, a eršal pohorssenj dussi
fwé“ (Břjsle 22, 21, 25.).

„Hťessjce proti bratřjm, a Urúžegjce swěe
domj gcgich mdlé, hťessjtc proti .skristU“ (l. .skor.
8, 12.).

Modlitba.

O Bože, ty žnňš kťehkosk nass: a wjš, že
gfme gako tťtina wčtrem se klátjcj, a že pťjliš
rčldi ku žlémU se klonme; ý naplň dUssl nassi
milostj fwaU a deg Učlm dostatečnézsjly, abhchom
dřjkladp šlými Uedali se od cesty fprawedlnostt
odlaUčiti; wszď též w srdci Uassem ďázeň spra:
wedltwého faUdU twého, tak abhchom UikomU žlého
pťjkladUnedadaure zodpowjdánj swč na faUdUtwém
nežwětssowali. Q to prosjme skrže Ježjsse Bčma
Uasseho, genž ža Uciš na kťjži hoťkaU fmrt byl
podstaUpil. Nmen.

Bneš swťtl se téi swátek: W Jerusalemě swatého Marťa,
bisknpa a mUť ; we Ftrmn swatého Filippa, bisknpa a mUčeduska:
w ošce we Španšl:ch swatých panen NUnplony a Alodige sester od
Saraccnů Umnťených; U Koljna nad Nýnem swaté Kolduly„ o njž
mčera giž bplo ro;prúwjno; w Hieraoolř we Fryǧii sw. Aberrta,
biskUpa; w NotomaǧU swatého Melanta, bistuoa: w TUšrii swatého
Donata Šota. biskan Ferlauskébo: we Weronť sw. Werenlunda.
biskUpa; w Jerusalemě swaté Marie Salome, o ťterč se čte w
ewcmǧeliUm. že o pohřeb Pčmť péči a starosk mťla, a nl. g. sw.

BB
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23.

Žiwot swatého Tbeodorcta, kuězea
mUčednjka.

Geden š neyUertnčgsijch a neyncbešpečnčgsijch
protiwtljků cjtkwe byl cjsať ZUliaU, odpadljk,
protože od wjry w Krčsta Zcžjsse odpadnuwe
k pohansiwj fe Uatrrátil. Nechtěltč pak Jnlian
kťeskaUhwthbjti mUkami a núsiljm šgewným,
dobťe wěda, že xbh prolitčl krew kťestaUů bhla
sjmě wjrh, ale potagmU a gako aUskokem gich
hUbil a potjral. K tomU konci pofmjwal se
gegich wjťe, žanxjral gcgčch kostely, objral ge
o gměUj c: o statkh , trpěl když kťjwda sc gim
dčla, šakažowal gim weťegUč sskoly, žbawil gc
wssech praw a priwileǧij gichž pťedckgcdo cjsať
Kollstantin Weliký gim byl propUgčil a podpo
rowal každého, žwlússtč Nrianh, kdož se proti
cjrkwi fwatč šanžel a Učenj gegj přewracel,
Nčkoliw, gakž ťečeno, cjsať Jnlian ža šgewného
protiwnjka kťeskc:nů nechtčl powažowčm býti, njc
mčUě trpěl, pakli kteťj wťádaťowé po kragl bnď
wlastUj krwežjž:xiwostihoche, buď kryti žgchaU
nenúwistj cjsaťowaU kU kťeskatxňm, kťeskanp mU:
čili a Uúsilnč Ufmscowali K takowýmto Ukar
tUijm Ualežj též cjsaťUw Ugec, rownčž Julian
gmcncm, ktcrýz přjkladem cjsaťowým sweden od
wjry odpadl a wlúdaťem Ua wýchodč bpl, sjdlc
w UxčsiěNntjochii Za wládaťch tohoto Uxmc
stalo fe Umnčenj fwatěbo Theoooreta, kněše, kxcur
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rýž Uúdoďy kostelnj dod swaU ochraUaU a opau
trowélnj mčl. th cjfať JUliaU dmhé kostelnj
Uádobh do fwé moci dostal, roškčxšal, aby
wssickni slUžeijci cjrkewnj z Nntiochic wyobcou
wáni byli. Wládať JUlicm měl rožkm; tento
prowésii. N wssak knčš Theodolet, kterýž gesstč
ža panowcinj cjsaťe Konstantina mnoho chrámůw
pohaUských bUď w kosiely ťťeskansié promčlxil
aneď aUplUč šničil, a kdekoli mohl chrámy kťce
skanskč stawěl, UthUl sc š měusta, txýbrž U fwého
skádečka trwage, shromáždowal gc každodetmč
do kosicla a slnžby Božj, gako kdp prwé, gim
konal.

To když se leádaťi doneslo, dalTheodoreta
gjti, rUce wšad mU swúšati a Ua sild posiňwiti.
Z otášal se k,do,řka: „Gsi ty oUeU Theodoret,
ktclxúš ša cjsaťc KoUsiamma bohy wžýwati bránil,
oltč:ťe a chrúmy gegich bmlral a kosicxlykťcsianskč
stad.xčl?“ Tbcodoret oddon.xěděl: „Nno gú, feč sjla
stačila, siawčl kosiely a chrálny kU cti fn.xatúch
mlxčednjků ; gčlbaural nwdly a olsňťe bohů roasslch,
abych dxlssr blndné žachránil.“ J wece ZUliaU:
„Wždcgš tedh Uij bobčlm čest, gčsito gsi se přtšnas,
šcš takowých Ueprawosij bhl se dopnsiil. Z od:
wťtil Ua to Tbcodores, ťsa: „Wčš, že gscm to
ša časU cjsaťc Konstausina bhl dělal, a žc mi
w som bsáněUo xxebplo: diwjm sc ale welice,
žcth, gfa od:xadljk, tak horliwč Uxodcl fc Ugjmáš,
a přidal: ,Nchřrš tedy a nclmzýwey kdohy, co
qcn djlo rUkml ljdsiúcjx geft; odťjkry se pýchw
a anž, koho gsi opxxftsl.e Bso tUto ťeč dal
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Theodoreta žabanbený wladať Ucydrw wc twať
b1ti pak ale Ua hola sslapadla metlamř mrskati,
Ua to kažal geg ža rUce a ža Uohy ke čtyrem
slaUpům pťiwážati a Uasilně Uatahowati, po:
smjwage se mU a raUhage. Theodoret fnňssel
wsseckh mUkp wclmi trpčliwě, a mimo to Ua:
pomjnal JUliana, aďh nawrútil se opčt kU Kri:
stU WanU, gegž tak ohawně bhl opUstil Mžsto
tobo dal wladať JUlian swateho na skťipecpo:
ložiti a tak Uasilnč Uatahawati, žc ždélj ofm
stťechůw byl a žc še wssech nad mer žhmož
dčných aUdůw krew se prýsstila, š trpkým úsmč:
chem k UčmU řka: „Cjtjš li medle mUky, Theo:
dorete? UstUp tedy od Učenj dúwno žemťeleho
Krista a pogď občtUg a bUď žiw e Silným
hlasem a šwefelaU twaťj odpowčdčl Theodoret:
„Ty šapomjnáš že gsem ťekl abyš wčci rUkaU
lidskaU Udělcmé ža bohh Uedržel; teď ale požney
Boha, gcnž nebe a zemi stworčl a Jer .strista

Shna geho, gehož pťedrahaU krwj wykaUpen gsi
byl ee J ťekl Julian: „Toho který bhl Ukťižo:
wan Umťel a pohrben gest, toho Uažýwúš stwoe
ťitelem fwěta 2“ „NUo gá wyžnawam“ odpo:
wěděl Theodoret, „že Ukťižowaný, šemťelý a po:
hrbeUý pro Uassc spafenj ž mrtwých wstal; OU
že wssecko siwoťil, genž slowo a manorost otcowa
gesk, kterěhož gsi take ty, pokUd gsi maUdrým
byl poznawal, gemU fe klanč.“ „Bog se aspoň
npnj bohů,“ odpowědčl JUlian, „a bUď poslUsseU
rožkažU cjsařských, nebok totě gest psano: Srdce
kralowo gestw rUce Božj!“ „Bfano stogj,“ pra:
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wil na to Theodoret, „frdce kreile, kt.erýž Boha
pošnúwú, gest w rUce Božj, a nikoli frdce th:
rana, kterýž modlúm fe klanj.“ „Bossetilče,“ řekl
žaš ZUliaU, „ty nažýwúš cjsaťetyranem e?“ „Ta:
kč:li wčci pťikažUge,a taký:li gesi, gako prawjš,e
děl Thcodorext, „owssem gest netoliko tyraU, Uýbrž
i člowěk neybjdnčgfsi.ee Hněwem rožpcilen po:
rUčil JUliaU Theodoreta opět Ua siťipec natú:
hUaUti; a wssak geho twúť fc počád Ufmjwala,
gakkoli mnčch krUté bylo a krew že wssech aUdůw
fe prýsstila. J prawil Julian: ,Wožneh tedh
afpoň m,mj bohy a obětug gim.“ Nle Theodoret
odpowčdčl: „Nežnúm bohů, rUkaU lidských Uěi:
Učných, toliko gednoho Boha žnňm, ktcrý nebe
i žemč stwořil. Ty ale geUž důwčrU w Uě silú:
dčlš, bUdiž gim Učinčn podobným.“ „Mně fe ždčl,
že gesstč mUk Uccjtjš ?e otčlžal fe JUliaU. ,Qwssem,
že gich necjtjm,“ ťekl Theodoret, „nebot Bůh geň
še mnaU.“ Wo těchdal wlúdař Thcodoreta žnowa
mUčiti a gmerwitč bořjcjmi pochodnčmi púliti.
Alc statečný bogownjk Kristůw Oozwedna w bo:
lestných mUkč:ch oči k nebi, modlil fe: „.Bane,
wssemohancj Bože, genž gsi stwoťil nebe i žemi
i wsse, co na nich gest, Spasiteli fwěta, rač mi:
lostiwě slUžebnij swěmU, kterýž toto wsse pro
gméno twé trpj, popťjti žasijbcnč naděge, a Ukaž
bežbožUjkům moc fwaU, abh wssickni požUaji, že
mčlosi swaU propůgčUgeš wssem, ktečjž tebe fe
bogj, žc ale tresty stjhúš ty, kteťjž tebe žapjragj,
abp gmčno twé fe oslawilo, genž gsi oslaweU
Ua wčkd.“ M ble po lé modlitbč Upadli wfsickni
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žoldnéťi, gako hrůšaU omráčent i š pochod7
Uěmi k žemi, ba fčlm JUliaU hrůzau fe žděsil.
TeUto wssak probraw fe ž poděssenj fwého, kázal
žoldnéťům wsiúti a mUčednjka žnowa pciliti. Tito
wssak protiwili fe, ťkaUce, že toho UeUčin che,
Uebok prý wioělř čtwero angclů, kteťjž bjlým
raUchem odčni š Ujm rozmluanali. Jrožhučwal
fe JUliaU bUěwelU Ueyprchliwčgssjm a odfaUdil
žoldněťc, aďh beš odkladu do moťc Uwržcni bhli.
K odcheižcgjcjmprawil Theodoret: „Gdčte gen
uapťed, brňtťj, gčl pťemoha ncpťjtele, pčlgdn ža
Uočlmik Wúmx, genž mi palmU wjtčžnaU pro:
x.důgčiti :ecičil.“ „Kdo gest teU Urpťjtel,“ otčlžal se
orchlý ZUiiatt, „a kdo že tidci palmU wjtčšUaU?“
„Nepťjtčl gest ďúbel,“ dj.Thčodotet pokogUě, „kterúž
skrze wáš půfobj, palmu ale wjtěšUaU propůgčUge
Ježjš Krisiuš, genž gesi wykllpitel swěta.“ Na
to čiUilJuliana požorna Ua UcfmjrnaU lňskuBoha
ťčlowěčensiwU, mimo giné ťka: „Bůh, chž skrže
Slowo swé wssecko b!,:l UčiUil, smilowal se Uad
pokolenjm lidstým wida ge, an modlcim se klanj,
a posial Slowo swč, kteréž w žiwotč Bmmp
Marie sc wtěltlo, protožc Bůh widčn b:)ti Ue:
mčxže; a tjm že Slowo dobrowolUě Utrpčlo.
propůǧčil Ucim misoskiwč spasenj.ez JUliaU alc
Ucdďal těchto ťcčj, Uýbrž hrošil statlxšmU wy:a
šnawači oťamžitaU smrtj, setrwú:li UertněU swč
wjťc w Krista Ježjsse. „To gest,“ odpowčdčl sw.
Thcodorel, „oč Boba profjm. N wssak itp, ZU:
liane, šcmťčš w Ueyhrožnčgssjch bolesicch, ačkoli
Ua loži swěm; twčlg cjsať alc, genž sc Uadčgj
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kogj, že pťemůže Nerssany, Uefwjtěž1, nýbrž bUde
šabit, anž fe bUde wěděti od koho, a do šemi
ijské ch fe nenawratj cku Julicm obúwage
se, žeby Theodoret těžssj gesstč wčci ťjci mohl
whnesl saUd, abh mcčem odprach bhl; kterýž
Uslyssaw Učxležsmrti, radostj žaplésal Bobn djky
wždúwage, že trápenj gcho koUec Učiniti ráčj.
Skat byl dnc 23. ťjgna r. 362. Eo byl mU:
čcdnjk Mině pťedpowčdčl, bržo se whplnilo. ZU:
lian odprawiw Theodoreta, wstaUpil do kostela
a šmocniw fe dle roškažU cjfařowa wssech ko:
ňelnjch Učldob, ohawně geg Hoskwrnil. Nlc tresih
Božj sslh Ueprawostem geho w žcipětj. Noc mčl
welmi nepokognaU, aUžkost gakciš opanowala
dnssi geho DrUhého dne žraUa whdal se Ua
ccstU k cjsari, a dal mU žprawU o pokladech
gež bhl w kosteljch Yntiochensiých Ualcžl a o Ufmr7
ccnj Theodoreta, kUčže; ale mjsto očekúwcmé po:
chwalh Utržil od cjfaťe UotnaU důtku, a mimo
to přjfUě mU bhlo žafúzčmo, bUdaUcně kťeskana
Učktcrěho anzc pro wer Ufmrcowati, protože
tjm křcskanžim se dostáwá gakési přewahh Uad
pohaxch. Reč takowú žarmaUtila ,JUliaUa pťe:
wclice. Zpožorowaw to cjfať, požwal grg, abh
sc trochU poobweselil, k ǧakčsi modleiťstč občti.
JUlian ssel gen ž ljbosti k cjfaři, a wssak tčmčť
Uičeho Uepožjwal ž pokrmů obětnjch. Pak se
wsčltil do fwého paláce. Swědomj ho hUčtlo
nciramně, tak že anč donm njčehož pogjstt nechtčj.
.sk wečcxxUdostal bolcsině hryžcnj, wnitťUostř geho
šačaly hnjti, legno fc mU úsiy whléwalo, do tčla
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rxali se UesčjslUj čerwi a UesUesitelUý pUch každěýo
od lože geho odhánčl JUlian požnal w lom
dprawedliwý faUd Božj J žadal cjsaťe, aby do:
wolil kostely kťcskanskéopět žotwjrati, a že tako:
wwch bolestj siržc něho snassj, fwé pak manželky
qenž křcsiaUkaU byla, žadal aby se ža Uěbo mo,
dlila a Uodliti fe dala; cjsať wssak w silné fwe
šatwrželosti dal mu ťjci: oU že kostely Uežawťcl,
x že také ge otcwťjti Ucda a z strany bolestj
prawil, by byl bohčnn dUwčřil, takowých bolcstj že
bh Uetrpčl Wnewwmluwll:šch bolesicch od čerwů
celý prožraUý fkončil lelian bjdnč žčwot swůg
stať ho Uelitowal twrdč, že gčdiUe proto tak
hnbenč šemťel, žc bobům wčrný nebyl. Gakú to
šarytú zaslcpc!x.osi! Zde fe Uaplnila slowa pro:
rokowa, genž dj: „Bil gsi še, a Uebolclo gich;
Oolťelš ge, a Uechtčli pťigjmati kášnč; žatwrdili
twari swé Uad skúlu, a Uechtčli fe anrňtiti“
(Jcrcm 5 3)

Gakož fe proroctwj Thcodoretowo Ua wla:
daťi JUlianwi wčruě bylo Uaplnilo, Uaplnilo
se tčž w krúlce Ua cjsaři samčm. R:)k totiž do
smrti Theodorctowč tahl cjsar braUUaU rUkaU
Ua Berssanh a ležc polem byl ssjpmn fmrtelnč
poraUčU Krew lekla prňerm ž rančw;ch prfau
iždúlo fe mU, koyž šrakú powšnesl žc widj
.Krista Búna a Uaplin rukU prandjcj fe krwj,
metal gi k Uebi ťťa: „Nž do smrli mUc prol
Uúsledugcš ty Ǧallilegský! J tenkrate tcbe ša:
djrati bxdčx; nuž Uňsiyk fe: krwj maU, Kriňe,
gcžro pťcmohlš Ume!ej A l.xk se ranyage wy:
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chrlil čerUaU dUssi swaU a Uaplnila sc slowa
Búuč, ťťallcj: „Mllžj rť!ewj a lstjwj Uedoǧdaxl
polowici dUů swýche lZalm. 54, 24.).

Rošgjxnánj.

tha, prawčl wjra gest ncxydražssjOoklad,
kterčxhož sc UčUU žde Ua šemi dostalo, qcho xUUe
sjme tedo gako fwatý Theodorct statcčxlte a Ue:
obrožexlě hčxgiti, gcdo si Umsjme i !Ucži salmšmi
erěťjdcjmi wčxžiti a Urdasi fe mýlitť, byk by i
erjum kdo gjm pohrdal bnď šltetečnosti, bnď žc
sc Uakašil blnduým UčerlU, aneb dokonce dal
pťjstUpU do onssc swé. thcčUosk U wjťe Uedčl
se Uikterak omlllwiti, a lež lo Učlramnčx, řckne:li
kdo, žc to qedUo, w klcré kdo wžťe žixo, šc Ua
tom Uežčlležja ktrrak Bobll slanžjmč, žc w každč
wjťe spasent býtt mčlžeme. Kristllš šagiňč ǧcu
gchU cjrkcw šaložil, gen gcdnč ponwci Dncha
swalčbo přisljbjl. Kdo Ucwčdomky UUmo tll cjr:
kew gest, blaxldj, a suadno sc o sroč fpafcnjpři:
prawj; kdo aic wčdomč a twrdossj„guč Ua blUdnč
Učenj swé se podpjrá, milngc wjre trmnosti než
fwčtlo. Nche gak pťemnožj gfaU lidé ša dob
Uassich, ktrťjž fe swčwolně sobo pieedrrchčbo po:
kladU odťjkagj, kteřjž geq slon.xy t sinlky smuobj
aucb kfwčnm žlěmu Užjwagj. Nch ti lidč Ubožl!
Gjm se ždčd poklad lcU pťjliš sprosiý, prorožc dcx
Uežuagj; žc rošumu swčmU přjliš důwčřllgj, a
žc Ucchlěgj nikoho Uad srbaU mjti. Wohrdňgj
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pokladem tlm, že gim kaže, aby měli šadosii
Ua Uždč, abh premahali UňrUžiwosti swé aby
podrobowali rošUm šakonům Božjm a konali
skutky fprawedlnosti, a ti widaUce, že i gin1 po:
klad wjry Ueclj, nasledUgj gich w tom, směgaU
fc tomU co gim fwaté ma bútť, a kydagj haUU
na to, čemU nerožnměgj, m!xsljcc, žc ncwjm gak
wclikaU wěc dowcdli„ když U:tip sng Ua šakoUě
Božjm okašali a ansný gašdk sng o čistaU
wer otťelř Brotož kdokoliw chccš poklad fwaté
wjrh Uchowati, poslaUchey fwaté cjrkwe, fnaž se

dUkladUč požnati swate UabožeUstwj, bUdiž žiw
mrawnč, chran se sspatných kUěh Utjkey žlých
fpolečnjků a erčťjcjch lidj,a fnaž fe wždy po:
kornčgssjm a pokorněgssjm b!)ti. Nenj tak fnadno
Uchowati poklad wjry ža Uassich časU, kdež teměť
wesskerý lid Uedbage cjrkwe gedině a wýhradnč
po marném žiskU sč fbčmj, a abh swémU fobčctwj
šadost Učinil i těch Uehswětěgssjch wčcj w občt
pťiUússj. Nenj sice tak sUadUo prolláslcdowánj
krwaweho fe Bati, tjm chc ale oně Učtečnosti a
lbostegUosti o Ujž gsme fešprwll žmjnili, a kte:
raž Uad mer Uakažliwa qest, a welmi sUadxlo
od siawU tak šwaných whšssjch giž i w lid fc
wtjrá, gčUlUž až posnd Uad wer Uic fwětčǧssjho

Uebylo Brotož prawjm gesstě gedUaU š fwa:
tým aposstolem Pawlem: „Bděte, stUgte U wsťe,
žmnžile fobě počjneyte a posilntc fe“ (l Kor
16, 13.).

„lžčerm rošličU:Žm a cišjm Uedehte fe fwčx::
dčti“ (Zid. 13, 9.).
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„Žádný, kdož oostUpUgeanežůstáwú wUčer
KristowU, Uemčl Boha, kdož žůstáwá w Učenj,
teUk mčl i Otce i SyUa“ (l. Jan 9.).

7 „Nesmhslrlý řekl w srdci swém: Ner Boha“
(Zalm. 13, 1.).

„Gestliže po pťjgetj žnámosti prawdh do:
browolnč hťessjme, giž Uč:m Uezůstúwú oďčti ša
hťjchh, ale hrožné Učgaké očekáwáUl saUdlš, a
prUdkosk ohUě, kterýž streiwj protiwnjky“ (Zid.
19, 26, 27.).

Modlitba.

Ǧ Bože a Wane, ty gsi Učlš k prawě wjťe
powolati rúčil, i profjmc w skraUssersti dUssč
swé, nedoansstěh, abychom kdy od Uj siutkem
aUeď slowcm odstanpili, Ueďok Uelže Uúm bež
wjrp spaerU býti. Botťiwssecky nepťčltelh gmčUa
twého, a protiwnjky cjrkwe twč do lůna gegj
Uweď, a Ua pťjmlUwU služebnjka fwěho Theodo:
reta Učiň, abychom, ak Uúš potkú co potká, wěrnč
U wjťe stáli a swatě w Uj Umťeli, skrze Bčma
Uasseho. NmeU.

Na dnessnl den pťipadú též fwcitrr: W Bllrdřǧale swatého
Sewerřna, Koljnského břskupa: w Sančljch swatých muťednsků Sex:j
wanda a Ǧrrmúna: w Konstantinopolt fwatého Jǧnacřa, biskuoa :
w Rotomašu fwatého Romana, biskupa; U SalernU fwatého Wéra.
břsk.; w Pistawčenské wst fmatého Bcnedtkta, a m. ǧr fwatých.
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24.

Žiwot swatčrhoNretasa, g,eho choti
Dnmy, mgcho ,dcerhw a ginych towa:

rhssll, nmčednjkn w Nrabiiej.

Swatý Nretaš, po fyrsku Haret, bylmjsto:
wlúoaťem w Naǧraně, w blawltjm sidlc ťřrskanů
w kragině Homiarskč sskasiUěNrabie, a ňařec giž
che dcwadesč:ti let, když žid gakúsi, gmčUcm DU:
Uaau ancb Dsunowa wlčldaťem Homeritů se Učiše
Uil a h:xed kieefkany UkrUtUčpronásledowatipočal.
Na to túlsl š wcltkúm wogskem prosi Naǧram:,
a po Učkolik dnj to mčsio obléhal, ktcréž mU
brčmy bylo žawťclo. Wťefwčdčiw se ale, že mčsta
UedobUde, wšal aUtočisstč k pokrytsiwj, a swatými
slibh a pťjfahami obksjčcných k tomU pťiměl:i sc
snažil, aby mU brčmy otewťcli. Nretaš prohlédl
podwodnjka, a radil mčsskanůln, abx,dš Ujm sc
Ursmlanali, Uúbrž žmUžile fc brěxuili; alc rada
gcho žawrhla sc a měsio tak sc dostalo w moc
Dlmaaltown.

„No rtech swých požUčm býwčl Ucpťjtel,
kdwž w srdci Uklúdá lesk. .stdyžby ponšil hlasU
swého, newčť gchU: Uebo sedmerá Uesslechetnosk
gest w srdci gchoel (Wťjsl. 26, 24, 25). Gak
gcsk prawdiwé pťjslowj toto, žkUsili bržo dobro:
myslUj a lehkowěrnj obywatelé Naǧransstj; Uebok

., TšsůeM :,JB

d) Podle prawých aftů šemt Ua Žwýchodě. Přelošeno ze syrského
od P. Zinǧerle. W Jmlomostl r 1838.



Sw. Yrelačea. 263

orwa že DUUaaU .dciUemměsta by!e odwrhl larwu
pokrytsiwj, žčldage, abh wssc žlato astťjbro, škrátka
wsse žbožj swé wydali. Dostaw wsse, oč byj
žčldal, dal ťosii doslě„š žcsmllého Blskmxa wybra:
bati a fpciliti; tož stalo fe t kostelu i kněžjm
i wssem, ktcťjž fe weň bhli Utekli; ostat!!j bhli
wyšwúni, aby se Krista i Kťjže odťekli. Ti
wssak Uo:pťifwčdčili bežbožné žúdosti, mšbrž gedno:
myslrxě wyšnali, že KriůUš gest Bůh a Syn
Božj. a radčgi Umťjti woliliz J Umťcxliwssicklli
smrlj xnlxčeollickall mržt Uřmi wšcicltčgssj počtem
340: ǧtm w čcle stúl ctilwdnú Nrctaš.

thž staťcěektrnto i š ostamjmj wšácnhmi
osobami pťcd UkrUtUršmtjm židem sicil, ťekl kUčlUU
žid . „W důwčťe Krista wždorowalš mi, teď ale
mčg aUtrpnost š stciťjm,“ odrekni se Krista! Nex
odrcťneš lř fe ho, zcmre!š i š pťjwržcnciswwmi

J odpowědčlNretaš: „Gcst mi wěrn ljto
společUjků mwch, že Ume ncUposlechli; Uebok ťekl

gsem gim, že gsi lhúř a abychom se tobě Ue:
wšdawali a erěrili slowům twým, Uúbrž walkU
dale wedli Ga důwčťowal se pewUěw Krista, že
tebe dťcmoblx a mčsto šachowúm, Ušboť Uemčlo žú:
dUěbo UedostatkU. Ty Uegsi ž.idný krčll, Uýbrž lhúť;
a gci widěl mllohozkrňllť, lx:eťjžfwč slowo drželi a
Uegednali wčrolomně Ga fe tež KristU Bost

swémU Uezproerěťjln, abhch se Uestal židem a
lhúťcm tobč podobným ijť dobťe, žc to
Uynj ode Ume šúwisi, ždali Ua žiwě žůsiati chci
čili Uic. Gá byl giž welmi dlanho Ua swětě,
měl gsem syny a wnUky, gakož i pofUd dcerh
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múm; rod můg gest weliký, a xnocj Kristowan
i wc wálce gsem fe wyžUamenal. Gá danám
žagisto, že gakož réwa, gsaUc oklcsstěna hogUěg:
ssjho owoce Uefe, podobltč i lid kťcsianský w tom:
to městc se rožbong a žwcličj; kostel ktcrwž gsi
fpálil whstawj fe, kU kťeskmlsřwjfe šmůže bude
weleti králmn a anowatt žUowa, židowstwj ale
se wyhUbj, moc geho kralowska žahync a pano:
wanj geho pťcstane Ncchlub se, gakobyš Uěco
ďyl wymohl! Nebok an se hrdč wypjnaš Ukon
čena bUde moc twa Bo tčch oďrňtjl se chchle
k towaryssUm swým a szčlnšm lslajcm k Uim
pmwil: „Bratťj, wy gstc sihsseli, co gscm židčtm
bhl powjdal?ee „Slhsscligsme, každe slowo, otče
Uaš e odpowšdčlisiro „Gexlidak prawda,“ tázal
fe gich Nretaš, „čili Uic?el „Brawda gest to!ee
kťičeljwssicklti. „Boǧj:li fc kdo mečc,“ děl Ua to
opčt, „a šapře:li .strista, odstUp od neiš!ee

J wolali wfsickUi:„Chsanž Bůh,abychom
fe bčlli, otčc! Mh wssjckUj Umťclnc š tcbaU pro
Krista; an gediněho po tobšnežblldc.“ Tcď prcx2
Ušil Nretaš: „Wh šústupowé wůkol Uúš, wy
křcsiané, židé a poh:mé skysstc! Kdyby Učkdo ž rodn
měho aneb že žnamých m!šch .strista šapťel, a
tohoto žida fc pťidržel, Uemň ch žcidnčhopodle
we mnč, a wydšdčn gest Co pak U Ume Ua

lcženo bUde, bUdiž k wpstawenj kosiela obráceno
Zůsiane li ale kdo ž mých na žjwě, Uešapťew Kriska,
bUdiž dědicem wesskercho gmčnj meho; toliko tťi
statťy wymis“mgi, kterěž obcc wywolj, a kteréž
k wystawclxj kosiela Určcny ďUďtež.“ Bo těch
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slowech obrčuil se kU králi, ťka: „Tebe i wssech,
kteřjž Krisia šapjragj odťjkúmc fe. Nh teď sio:t
gjme dťed tebaU!“

TakowaU ťečj powžbUzeni, prawili towcl:r
ryssowé Nretowi: „Eyhle Nbraham arciotec očc:
káwá tebe a Učlš š tebaU. Odťjkáme se každého,
kdož Krista zapťe a po tobě šústanc!“

Wo tčch dal ge šid wésii k ťece, gmčnem
Wadjo, tam ge štsti a mrtwoly do wodh hoditi.
J pošwedlla Nretaš rUce swé k Uebi, modlil fe:
,Kriste, Bože! přigdiž Uúm kU pomoci a sjly nam

propUgč, a dUssc Uasse wežmi k fobč a as se tt
ljbj krew slUžebnjků twých, kteráž pro tcbe Oro:
lita bUde Učiň Uáš bodnh, abhchom tebe Užreli
a Uežapjrey nčxš pťed them, gakoš bpl sljbil.
Učiň, ak kosiel se opčt whstawj a Ua mjsto slU:
žeijka swého Wawla, gchož kosti spálili, giného
biskUpa tomUto mčstU Udčl.“

Teď fc rožlaUčilt; Nretaš se požnamcxmal
swatým ťťjžem, Uaklonil hlawU, a w tom doskal
smrljcj ráUU. Qkamžitě tlačili se fem towaryssowé
geho, mažjcc se krwj gcho, a wssickni Umťcli,
fwčdecle KristU wydáwagjce. uu Kéžbwchom též
my Uwažowulislowa aposstolowa: „Wižtcž bratťj,
aby fnad Uebylo w Učkom zwčlš zlč a erčrné
srdcc, kteréžby odstUpowalo od Boha žiwého: ale
Uapomjneyse se wespolek po wssecky dUi, dokUd
fe řjká: Dncš, abh Ucbyl Uikdo ž wáš zatwršcn
oklamčmjm l!ťjchll. UčiUčni gfme žagiňé aUčastchi

Krista, geňliže wňak počatek šakladU geho, až
dokoncederd šackoowáme“(k Zčo 3 12u14..)

Zlslxšč?.Ž? čP ll 12
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Bo odprawer mUžůw dal UkrUtnjk ženh
gegich šawolati a domlanal gčm, abh se wjry
křeskanské odřeklh; ko wssak Uedalh fe pťelnlxx:
witi; owssem ale pannh Bohxl žaswčcené pťichá:

zely, chtǧce perj žiwot obětowati: alc žeUy odur
prawenhch wšácnúch mnžůw w swatč horliwosti
Ua Uě fc obořily, ťkalxce: „Nčnn pťjslussj, abhchom
po swých manželjch Umťely!“ thlh wsseckhod:
praweUy až Ua DumU čili Rumi chol Nretowlx.
Této opět a opčt domlalxwali, abh se Krista od:
ťekla a žiwot swůg, ž úserosti k dcereim swúm
zachowala, slibugjce, obrátj:li se Ua wjru
židowskalx, žc wssr, což gegjho gest, je gj nee
chčl; mimo to gj kážali, abh ssla a se poradtla,
strč:že gj dřidawsse. Gest widčti gak kťiwých cest
Ueprawosk Užjwá, gde:li o swedenj dUssc! Brawý
wěťjcj ale pťipomjná si slowa: „Gestližebp tělá:
kali břjssnici, Uepřiwollxg gim“ (kn. přjsl. 1,10.).
„Qčekňwehž Hospodan, šlm:žile čiň, apposilni sc
srdce twč a očekúwčy Hospodina“ (Zalm. 26,
14.). „BUdiž wčrný až do fmrti, a dúm tobč
korUUUžiwota“ (dew. sw. JaUa 2,10.) a wp:
trwei žmužlle na ccstš spaseltj. nu Tak UčiUila
i swasú Duma.

Duma u žena, gjž sic od dčtiUsiwjgegjho
na Ulici widčti nebylo, chodila nynj š odkrytan
twáťj po Ulicjch města, wolašjc: „Wy žeUhNa:
gramské, towaryfsky moge, kťeskanky, židowky a
pohany, slysste! Wy znáte můg rod i rodimx
maU, a wjre, čj dcera gsem! Též wúm šncimo,
že mám šlato a střjbro, a slčržebnskya služebnice
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a Umoho statků a důchodů Geljkož chok můg
pro Krjsta Ufmrcen gcst, mám prowdam li se ža
gčného 40 000 deUarů a klénotů žsatých a stťj
erých množstnxj, též perly a drahé a klasné
ssasy, Uepočstagjc pokladh manžesa swého.
W som neth, wčdjk to mnohé ž wáš. Dále
wjte, žc žexm nemú tať radosiných dnň, gako
gfau dnowé swatebnj; neboť napotom gesi ǧj
fnússeti aUžkosk a bolesti gčdnak pťi roženj djtek,
geduak když gj Unxjragj, a ona ge pochowasi
mej Gú ale o wsscm tom newčděla gsem Uic
a newjm; ďylak gsem owsscm w den fwatebnj
xxlna radostj, a ehhle, i teď š plésagjcjm dUchem
pčt anen, dcer mých, pro Krista gsem oždobila.
Wohlednčte Ua mne, pťjrelkynč! Nebok dneš mne
wjdjte podrubé; poneyprw přj mém zananenj,
a podrUhé nhnj. S twúťj odkrytaU odewzdalh
gste mne tenkrate žafnanbenci mémU, a nynj gdU
š twaťj odkrytau kU KsistU, k WanU a k Boťm
swšmn i dccr lných ktelý; ž lasky k Učlm se
mjžil k Uam pťiseel a ža náš trpčl NúsledUgte
mne! Co do krásy, gú každéžwcjš fe wyrownám,
a giž oždobcnú taU kraskxu, Ucposkwrniwssi gj
newěrax.l židowskml, kUKrisin swčmn, aby za mne
U Púua mebo s:rčdčila, že mne nemohla pťim:e
titi, abych odparxssj od wjry hťcsstla, a že gsem
wsse žlato a stťjbso snxé Utxmjlowala toljk gako
Boha fwčbo. Tenso zbožný krúl powoljl mi
owssrm, alxhch odpadn.ch od wjry žiwot žachoo:
wala, aje odstnp odcx mlxe, přjrelkyně! abych
Krista, Boha swédo, w nčxgž wčřjm, žapťela.u

1?22l
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Gá gsem i š dcerami swými we gméUU Trogice
Ueyswětěgsij kťtčUa, a klanjm se Ukťižowanému,
aráda i š dcerami swými UmrU za Uěho, kterýž
za Uúš w těle bhl trpěl. Wižtc, gá šancchúm
wsse, což okU aneb tělU wnadného gest, Ua žemi,
protožc to gest pomjgitelUé a marUé, abhch dosúhla
od Hospodinawčcj nepomjgitelných. Blaže wám,
pťjtelkyně moge, poslechnete:li mnc a dále:li po:
zor na siowa má, a požnáte:li praon, a bU:
detexli žachowáwati žákon .skrista, Boha swého,
pro Uěhož mh, gčx a dcery moge Umjrčime! Teď
dostane fe lth Božij oddechUa pokoge; krew
bratrůw a sesier mých, ktcťjž pro .skrista Utraceni
byli, bUde tomUto měsiu ždj, žůstaUe:li KrisiU
wěrno. Wizte, š odkrhtaU twáťj wychážjm ž mčsta
tohoto, w kterémž gsem se gafo w hospodč bpla
ždržowala, abhch š dcerami swými oo měsia
wččnébo wessla, do kteréhož gsem ge bhla žax
snanila. Modlele se, pťjtelkhnč moge, za mnc,
aby mne KrisiUš Bčm milostiwě přigjti a mně
odestiti ráčil, že gscm gesstč tťi oni po mUži
swém 7rUto žixstala.“

Zenh, kteréž ťeč lU bhlh slhssely, daly se do
blasitého náťku a bčdowúnt, tak že hlaš gegich
až do táborU wnjkl, a wssak statečnosk sslechetná
té panj a dcer gegjch posilnila gich a dodala
gim srdce, že wčrny .skriňU zůsialy. Žid, UkrUtnjk
chtčl sirúž, kterčlž bohulibé Dumč mlUwiti ne:
bráUila, dát Usmrtiti, kdyby ho pťjmluwa okolo:
stogjcjch nebhla Ukrotila. Meži tjm Ubjrala sc
Dnma š hlawaU nezastťeuall ž mčsia, a wedaUc
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dcery gako k weselce wystrogené za rUce neohro:
ženč se pťed tyralma postawila. Na to fňala
wjnky z wlasů, otočila ge o rUcc a Uatahm:wssi
hrdlo sklonila hlawU, ťkauc: „Gň gsem kťeskanka,
a mé dcery gsaU též kčeskemkp: Umťemc pro
.skrista; kaž Uáš štjti, abychom fe dostalykswým
bratťjm a festreim, a k otci dcer mýchl“

Nadobyčegmi krcisa ctihodné panj těto a
anenských dcer gegjch UčiUila Ua UkrUtného žida
hlUlwký dogem; i snažtl se wssemožUěpťcmluwiti
gi, aby Ua kťjž plila a .skriska zapťcla, a aby
wyšnala, že gen pauhý člowčk byl; a wssak
geho práce bpla marmi, ano Uepmladssj dcerUsska
siarčl aš dewět let, slyssjc, gak matce káže, aby
Ua kťjž plřla a .skrista žapťcla, Udčlala si w ústech
sliUh a plinUla raUhači w twúť, ťťaUc: ,Tobč
w twáť pljti se mei, gessto gsi se Uestydčl matce
mě poraUčcti, aby Ua kťjž plila a .skrista za:
pťela! che zapjrúm a židy wesskcrh, twoge pť1ur
wržcnce. .skriskUš wj, že matka mň lepssj gest
twě matky, a rod múg lcpssj twého rodU, gelikož
gsi se byl opowúžil matce mé pťťkazowati, aby
zapťela .skriňa a pliwala Ua kťjž. Zacpčma
bUďtež ústa twei, ty žide a wrahu Bána Uau
sseho!“ uo Teď nemoha UkrUtUjk hněw fwůg
tagiti, dal matkU DUmu Ua zemř nwrhnami, a
Ua to dcery gegj zabiti, tak že krew gegich do
úsk gj tekla; konečnč i Dnma škata byla.

Bacholčxtko aš tťjleté, gež matka ža rUkU
wedla, fmrti mUčedUickéhledagjc, Uzťewsst krňle,
aU w raUchU siawnénl sedj, wytrhlo fc gj a bč:ru
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želo kU krúlialjbalo mU koleUa. .skrňl požwcd:
UUw ge, lichotil mU, ťka: „Co chceš? chceš ra:
dčgi š matkaU Umřjti, aneb U Ume žůstati?e
Duitě odpowědělo: ,Wane raděgř š maskaU Umrn.
Broto gfcm š Uj whssel; Ucbok mi řckla: Wogď
fhnu můg! ak Umťeme pro Krista! BUsk mnc
tedy kmatcc mč, abh UcUmřela, leč bhch to wi:t
dčl Qna mi powjdala že teU král židowsk!d
ťckl že každý kdo Krista nezadťe Umťe; ga alc
geg UezapťU “

,Nle odťud pak žnaš Krista “ ptal sc krúl
pacholjčka „Gú ho wjdam,“ odpowčdělo djte,
„každodennčw koftelc kdykolř tam š matkaU pťi
gdu“ Nato tažal fc krňl ťka: „MilUgeš mne
che, čili matičkUfwau?“ „,Bane maličkUmilUgi
chc,“ odwětil chlapec Žid túzal se dalc: „Mi
lUgeš mnc chc aneb Krista 2“ „Krista milUgi
ch, Ucž tebc,“ dal pacholjk ža odpowěď. „Wroč
gsi tedh fem bčžel a kolena mi ljbal?“ tčlšal sc
nynjkrúl. „Wrotože gsem tč držel Za kťcskanskěho
krúlc, prawil chlapec, kterěhož gsem w kostelc
widčl, a erčdčl gsem, že žid gsi“ „Nle ga
ti dám ořechy, maUdle a fjky,“ prawil krúl
„Bro Krista,“ zwolalo djtě, „ga negjdam žadných
oťechů od židU N wssak pUst mnc k matince!“
„Zůstaň U mne, “ chlúcholilho žjd, „blldeš shnem
mým“ „Nc zůstam:, wěrU nežůstanu U tebe, Ue
bok ohyszč zfmrdjš a eronjš pťjgemnč gako
matička mú“

Bo těch prawil krúl k pťjtomnčmu lidU:
„Wizte žlé toto pokolch„ gak ge KrisiUš od dč:
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tinsiwj Uakazil, aby ge žatratil!e GedeU ž pťj:
tomných peinů ťekl Uynj ť pacholjkowi: „Boǧď
šc mUaU, gčx tě dowedU kU krcilownč, abyš gj
fynem byl!e Zžwolalpacholjk: „ZafthUgeš, aby
tě w waUsy bily! Matka mčl ǧesi mi milegssj
Uež krúlowna, ona mne wodjwú do kostela.e
Wida pacholjk, že geg nčlsilnč žadržUgj, kaUsal
krčlle w sichrm, kťiče: „WUfk mnc, žide žlý,
k mč matce, as š Uj UmrU.el Krúl odewždal
geg Ua to gchomu ž dčmů, dřikažlxge, abh ho
ňřežil, až by oorostl. „Zadře::li pak Krista,“ pra:
wil dúlc, „akgesi žiw, nezapťe:lj, asUmťe.“ Když
bo slnžcbnjk odncissel, dal se do kopúnj, kťiče pťi
tom: „Wogď matiěko a wezmi mUc š sebaU do
kofte!la!w Qna alc wolala kněmU: „Goi geU
djtč mě, gci tč KriňU odewždčlwcim. Neplač, a
čekey na mne U .skrista w kostele, aš nřigdU.4
No těch siowech byla škala.

Bacholjk žůstal Ua žiwč, a rostl wčrným
gfa slUžchjkem Božjm. .skdpž DUmaaU šwržcn
byl, wzal geg ť fobč Uow:š krčlk kťeskanstý, sta:
ral se o gebo wpchowúmj a wzdčlúnj a kollečnč
mu wčci stcitnj fwěřowas ty Ueydůlcžřtčgssž. Baie
šar, tak mU ťjkali, byl dro fwan welikaU boha:
bognosk wůbec Ua slowo wžas, a tak Uaplnilo
se Ua nčm slowo: „Mlúdeltcc kraičegc dlc cesty
swě, takč když sr šstarčl, nellchúlj sc od Uj.“
(Břjsl. 22, 6.).

Gmenowanj mUčchjci Utrpčli smrk r. 523.
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R ožgj ln ú Uj.

My fe diwjlne szžilé sťatečnosti,kterauž
starcowé a dčti, ženy a panny U wyšnawanj fwč
wjrh Ua gewo dali a mimowolně wolamee
ach gak rozličUj gfau teď časowé! gak kťehkň a
gak slabci gest wjra pťemnohých lidj, kteřjž sice
katoljci gfaU, gako Nretaš a ostatUj mučednjci
Nagransstj a ža katoljky držani býti chtěšj, ale
wer swaU lichým Uahledům swětským w občk
pťinassegj Gfalxs to lioé, aby kteťjž tak šwallým
oschencům Uebyli k Urcižce a od wšdčlanců Ue:l
byli wysmúni a tUpeni, Učenlm katolické cjrkwe,
gegjmi obyčegi a fwatostmi dohrdagj gegj šakonh

beže strachU pťestUdUgj !! Množj těch oschenců
a wždělanců chodj na Uehwýš o welkonocikzpo,
wědi a k swatémn pťigjmanj; w Ueděli ale aneb
o swútcjch darmo ge w kostele hledúš; kúžan
poslechnaUti se gim protiwj, Ua požehnúnj gjti
gest gim mrzUtč, o postU Uechtěgj Uic wědčti,
moolitba se gim hUUsj a duchowenskwu katolix
ckému nadúng popů a g u Množj žtěchto
oschencU, gak ťečer pofmjwagj fe těm kc:to:l
lickým kťefkanům, kterj sc až pofUd wěrně starč
katolčcké wjry držj, ktcťjž w pťigjmňnj swatostj
útěchy hledagj dUi nedělUj a swňtečnt fwětj,
posth šachowúwagl, dlxchowenskwo w Uctiwosti

maqj, slowem, ktrťjš wždh a wssUde prawými katox
lickými kťeskarly búti se Ukažl:ǧj a Utrhugj gim a
dobrdaqj qimi Nle BobUžcl! gsaU množj též
katoličrj kťrskané kteťjž se ússtčpkami takowhch
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lehkomhslnúch oscherrců a wždělancu odňrasslti oá:
wagj, že Uekangt, cožswědomja rozum gim ka;c
Raděgi Uechagjwcťegné modlitby, gedl raděgi w postě
maso, opomjgegj raděgi dťigjmanj swaroňj„ žane:
dbawagj raoěgi o fwatcjch ancdčljch služby Božj,
gen aby ncbyli wysmúrli a aby ža oschené a
wšdělané dr;čmč býti mohli!! Mluw kťesk.mský
člowčče, co faudjš o takowých katolicjch? Co by
asi o Učch ťckl fwatý Nretaš a chok geho aneb
to pachole, kreré; do dalmč mčlěednickétoliktau:
žilo ? Gakby ge asi gmenowalč? Nuže chceš také

tčmto tak solažrrým čili fpjsse odpaolúm karoljkům
pťipočtěn b!;ri? beš ale došrtal, gak welčkého
pokúršltj tacj katoljci šxsllthšl, Uwažug UásledU:
gjcj slowa: Bxlď gest cjrkew katolčckxiprawá a
famospasitelnčc cjrkew, giž KrisiUš Syn Božj byl
;aložil, aneb Uer. Ge:li prawaU cjrkwj, tedy
mufegj wssňckUičlenowě gegj, a to gsaU ťjmsko:
katoličtj kťeskaně wsse ro wěťčti a žachowúwati,

čemuž cjrkew Učj a což welj; Uebok Kristnš ťekl,
ten že pohan gest a žgewný hrjssUjk, koož cjrkew

fwaU Ueslyssj N giž Uwažug, gaký to asi člo:
wčk kterýž Ua gmeno Ježjssowo w cjrkwč kato
lické kťtěn a wychowart oyl, a těž katoljkem býti
chce, ale Uežachowawa, což cjrkew žúdú? SUď
o tom súm! Taž fe febe samého: Gfem:li pak
gá prawým katolickým kťeskaUem? MilUgi a ctjm
fwataU cjrkew swaU? Gfem poslUsseUUčenj gegjho,
šachowúwčlm gegj žčlkorth, wúžjm si gegjch krú:
sných obťadů a obyčegů? Gaký byš to byl Uix

čema, kdybyš si žlým pťjkladem anšb ússtčpky
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a Uslnčchem ofwlcenců, a tťrbx to wžeicllj lioé
byli, dal brániti wyznáwar wssUdea wždy wer
swau, akdybyš Uečinis, což fwatá wjra kášc, pro
Učťolik oschenců, žebh se ti wyfmčlli. N pro:
tož Uedeg si ani pťjkladem ani ťečmi oschenců
brániti, konati powinnosti prawěho katolska. Wčř
mi, tito oscheUct kteťj tak hrdč Učenjm a cjrkwj
katolickaUpohrdagj fmýssleaj žcela ginak koyž to
pťigde k hodčUcc smrti Q, tenkrate wždychaqj
po kněži, gjmž opowrhali; tenkrúte bh se radi
stali účastni wssech miloňj cjrkwe, gimž se wh:
fmjwali, tenkrčlte litUgt swč šaslrpenosti, ale ne
žrjdka býwa to pro ně giž pťjliš pozdě! Brotož poe
slechni mé rady a buď wždy posiUssmea wčrným
synem neb dceraU swaté cjrkwe swe, a gesstč
dncš Učiň pťcdsewšetj, že wždh a wssude bcžc
strachu a beš ostýchártj se lioj powinosti pra:
wého katolického kťefteana wčrnč a horliwě ko:
Uati bUdeš.

„BUdeš:li whšllčlwati ústh swými Bána Je.
žjsse, a w srdci swěm wěťiti, že ho Bňh wžkťjsil
ž mrtwúch spasen bUdeš Srdcem sc šagiské
wěrj k fprawedlnosti: ale ústy se dčge wyžnúUj
k fpasenjckl(Řjm 10 9 10)

,Kdožkoli wtha mUe prcd ltdmi, tohoi gá
wyznúm pťed them swým, genž gestw Uebefjch;
kdožby pak šapřel mne pťed lidmi, žapťik i gá
bo pťed them swým, krerýž gest w nebesjch“
(Mat. 10, 32. 33).

,.skdoby fe styděl ža Ume a ža řeči mé, za
toho se bUde styděti ř Syn člowčka, když pťigde
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w slčlwě swť a Qtee i swatých angclůe (LUk.
9, 28 .

„)Neslussj Ua Učxš wěk stawěti fc; aby snad
mnozj ž mládcnců, donmjwagjce fe, že Eleažar,
w dewadesáti gsa lelech, k žiwotU cizozemců pťi:
ňaupil: též ša pťjčanU mčho pokrhtňwj, a pro
malaU chwjli porUssitedlného žiwota podwcdeni
nebyli: a gču abych skrže to nedosscl poskwrnčnj
a prokletj mč starostčee (ll. Machab. 6, 24. 25).

,Hotowi gfme raděgi zemťjti, Uežli otcowské
žúkony Bošj pťestaUpitiee (tamtéž 7, 2).

Moolitba.

D Ježjssi múg, ty kameUe žákladnj fwaté
cjrkwe swé! oěkUǧi tobč„ že gsi mně w swaté
clrkwi narošeml a wychowúUU býti popťúl. Z
žádám žiwúm aUdem cjrkwe této búti. chci wssecko
Učenj gegj dewně wěťiti, gegj žúkko wěrUě žel:,p
chowáwatň, slUžebnjky gegj a obřadd w Uctiwoski
mjlč, a tjm sobě,čd Ježjsst, ljbiti fe aspasen býti.
Nmen.

Na dnrssnň dcn oadč: též swcitel: W Wrmxsiř: swatých mUa
črdnsků Feltřxe. btsknpa, NdaUtta a JanUaria. knťžj a ostatnjch spoan
mUčrdnsků; w KoljUť swatého Ewergisla. biskan a mUčed.; w Konu
stantinopolt sw. Prorla, biskUpa; w MeUssj Britanti sw. Maǧnolta,
dtskUpa; m klčxsstrixeWrrtaUské:n swatého Martina, opata; w Kama
:xanii swatébo Marka. paustewnska, a ml g. swatých.

Bů
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25

Žčwot fwatého Krčspina a Krčspč:
Uiana, mnčednjků.

Swatý .skrifpin a fwatý .skrifpiltian byli,
gakž ňaré o Uich gdc podan, wlastnj bratťj a
synowé Urošcných rodičů w Řjmě Gfauce Uadx
sseUilúskan kU .skristn Búml opuňili asi w polowici
třetjho stoletj rodiče a město a odessli š Uěx
kccrými Uúbožnýmt mUži do žemč FraUcaUžskě,
tamnčgssjm pohanům .skrista a swaté gcho ewaU:
ǧeliUm šwěstowat. J Ufadili sc w městě SUes:
stoně, lcžjcjm Ua ťece Nišltc ťečelté, a prowo:
šowali tam řcmcsio ssewcowsiě, w tom šagistě
aUmyskU, že tak hUstěgi š lidmi bUdaU obco::
wati, a po tichU a beže wsseho hlUkU wlru
w .skrista Ježjsse zwěstowati; Uebok teUkrúte pod
těžkým trestem bylo žakúžano rozssiťowati Učenj
kťeskcmské Ny gak wynalešawa, gak opatrUa
šest prawú lúska! MUži wyfoce Urošenj oan::
sstčgj dUstogenstwj, bohatstwj a pracugj w žemi
cišj co chUdj ťemeslchi, gen aby dUsse Kristowě

wjre žjskali Zagisté smýssleli gako swatý Bawel
aposstol, aU k FilippeUským psal: ,Wssecky wěci
pokládúm býti fskodaU pro powýssenau žUamosk
Ježjsse .skrista WúUa mčho! pro Uěgž gfem wssecko
štratil, a múm gako za legno, abych Krista
šlskal“(38

Co fe ž lúsky k BohU podUiká býwú oby:
čegnč též od Boha požchnalto SwaU bmlťj
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dospčlt w ťemeslc swčm w bržce kprawémU mi
skrowstwj , prúcc gegich byla hledaUa, a že bylř
nezxsstnja š múlem fpokochia žc wýdčlckwag
š chUdýnli sdčlowali, dostúwali welsni mnoho
prace Ua zakážkU Wťi tom pťi wssrm žčlrřla
gim ž twaře mysl wesela a poklid dussc, a celc
gegich obcowčmj bhlo čiste a bežaUhonUé J ždr:
žel se každý rad w djlně gegich a rad š pťjwě:
tiwhmi a dobroděgnými ťcmeslnjkh tčmi porož:
prawěl Této pťjležitosti poUžjwagjce opatrUč a
maUdťe, ljčjwali poslUchačům gessitUosk modloslU:
žebnosti a whstawowali prade a potťch wjrh
kťesianské, a weliké žasljbenj, kteráž š Uj gfaU
fpocha gim žwěstowali, a to tak obratUč apo:
žehnanč, žc w krčltkém čafe Umobo osob žc wsscch
stawů a wsseho stúťj a pohlawj do lňna fwaté
cjrkwc Uwedli.

BohaUé hledčli na to mržUtě a šc žarytaU
žáwisij, obžwlňsstě ale ťUěžj se horssili, wldaUce,
an UeUúwiděUá gim wjra deUUěfe šmáhčl a rostc.
J šamýsslelipomstl:, a kdhž rokU 287. cjsať Ma:
rimian do SUefsioUU pťisscl, bež messkčmj bralrh
.skrispan a KrifpiUiana ža Uehwětssj Uepťately
Uúrodnjchbohů Udali ijar gfa páU Uad mer
powčrečný a nad to i pťjliš UkrutUý, dal bratrh
hned gjti a gedUak slibh, gednak pohrůžkami, abh
wjry kťeskaUskéfe odťekli, gim domlanal. N
wssať marnč; bratťj odpowčdčli ťkaUce: „Twě
wýhružkh Uedčfj náš UcbokKristnš geskUňš žiwot
a smrk Uaš zisk. Na twé sliby Uedbame; roždeg
U hodnosti a skatkh swč radčgi tčm gimž Ua Uich
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žčllezj; my gsme giž dňwno wsseho swětskčho se
odťekli, Kťji Krista Ježjssc si wywoliwsse, kterýž
swúch wěrnúch slUžcbnjků k tak wšnessené důstognosti
powšnese a tak welkými statkh nadú, že pťed
Uimt wsseliká wysosk swčtskú a wessterě pošemsié
zbožj ž;mi:zjd Byš o tom wčdomosti mčl, taUžil
byš p9 tom, byk to t korUUU stúlo.e

Reč tmo Urašila cjfaťe welřcc; ř odewšdal
gatč bratry wládaťi Riktiowarowi, muži to nad
ginč UkrUtUémUa al:hlawujmu nedřjteli gmčna
křeskaUskčho, aby š nimi ole ščlkoml naložil.
Niktiowaruš dowolaw gich dřed sal:d swůg,
snažil fe Ucyprwč po dobrém žmnžilč wh;na:
wačc od wjry odlaniti, qelikož ale bratťj dři tč
Uťjležitosti wssenm lidu ;;xxxčxxoKristowo e;ročůo:p
wati se gali, tolif sc Uučwem rošljlil, žc ge neo:
prwé mrskari dal, na to gim ža Uebly U rUkaU
ssjdla žarňžeti, a konečnč řemeno z ntch dřjtt kčxžal.
W Ukrlltnúch tčchto mllkčlch scxtrwali bratřj do:
kogně, š důwčrnostj žrakw swé k Uebesům Upjra:
gjcc a pomoci š bůry daufagjce. J potčssil qich
Bůh a posilnil gc ždňsobcnl žúžračmšm. uu N
wssak Riktiowarnš bwl gedeu žtčch lidj, o nichš
psčxno qesk: „Nechtělj pošorowali, a odwrčltilt
rčnně odstu:dngjcj, a nssi fwě obsjžtli, abd Ueslys
sselt, a srdcc swě dostawili qako dtamaUse (Zach.
7, 11r 12.); Uohy gcǧich kc Zlčum bčžj, a po:
sptchagj, aby wylili krew“ (fn. přjsl. 1, 16)p

Z Uedbage očiwjdnč pomoci, gjž se statečnúnx
dwčma pomocnjkům Kristowým doskalo, žatwrdil
srdce swé a bratrh Ueyprwé znowa Ukrmnč mr:



xčxw..strispin a Krijpinian. 279

siati dal, a wida, že to Ueprospjwa, kažal gim
Uoby a rUce fwašati a do kotlc rožpusstčným
olowem naplněnébo uwrci, ginak Uemhsle, než že
wrela lekUtan po gedUaU a špUsobem pťebolest
Uým žiwotu gcgich konecudčla Nle tentwž Bůb
kterdž mocj swaU tré mlčldencůw obniwé peci bež
úražU šachowal a dťcmnohc mUčedeky w er:
tUžssjm ščlpafll žachlxeinil, Ukcišal i Ua bralťjch
těchto, žc rčlmč gcgich nenj škrúceno, a wssemoe
haUcnosk geho že Uenj ž;lenčenal Krifpin a .skric
spinian sedčli U waťjcjm se olowě, gakoby we wla.ép
žnč lúžni a pěli sedmý žalm, řkaUce: „Hospo:
dine, Bože můg, w tebc gsem danal, spasena
mne Učiň že wssech fijbagjcjch mUe.“ J šachwčl
se Riksiowaruš, slhsselo še wšlckem neyljtěgssjm a
ssel fe podjwat ku kotli abh widěl gak:šmi kaUgly
se to dčge Bratťj došpčwowali prawe žalm,
rkaUcc: „HlUbokU oUl kopal a wykopal geg,
Upadl do gamy, kteraUž byl Uočlal Qbrátj sc
boless geho na hlawll ǧeho: a ua wrch blawh
qebo ueprawosk gebo šstanpj,“ an wládať pe
ke kotli pťibljžil N blč w tom oťamžer wyx
siočila ťapka wťelčho olowa a padla pribljžiw:
ssjmn fe wťadari do oka Nesmjrna byla bolesk,
gjž UkrUtUjk pocjtil. alo žUčiwosk a wzteklosk
byla gesstě wětssj. Nebok wida, žc bratťjm Uc:
Usskodil, dal Uciramnall hrmlici Urdčlati, šapálisi a
oba wyžllawače w plamen Uwrci. Nle i tU ža7
chowala mocmi ruka Weinč wčrné slUžebnjky fwě
Ueporussenč, což když užťel wláoať, Upadna w
ssjlenosk, seim fe w oheň, u qakťz siarč o lom
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gde podáUj, u thhl a Uboťel. Krisptn a
Krifpinian, Ueporusseni gsaucc žachowčmi wžiwlU
fmrtjcjm, žwěstowali pťjtomným diwúkům moc a
sláwll Boda žiloého a Krista Ježjsse slowy srddcečut
gemnými, tak že množj z diwúků a z obywatelů
Schsionských Uwěťili. Což oni widauee a žc
wčrnč dowolúnj swému dostúli fe důwěťugjce,
prosili wraucrtě, giž aby gich Hospodirt k sobě
powolati ráčil. Jersiyssel skraussemichmodliteb
gegich, nebok cjsař Marimilian Uslyssaw, což se
wsse w Suessionč bylo ňalo, kňšal bratry štjti
a mrtwolh drawě žwěři w lUd dciti. Zwěť
wssak Uedotkla se mrlwol, což dodalo qedUomU
Uábožnému muži frdcee že čafu noěnjhotěla fwatci
wšal a we swěm domě, kterúž požděgi wkoskel fe
přestawil, pochowal. Wssestém stoletj wpsiawěli
w Suefsioltě nowý, krňsllý chrčlm ku cti dwaU
těchto mUčedeků, do Uěhož pak i požůsiatky geu
gich slussně přeuesli.

Rozgjmúnj.

Swatj bratťj Krifpill a Krispinian pťinesli
Wykupiteli a Spasiteli swěmu wsse, což ge tU
Ua zemi blažiti mohlo, za oběk; fwau urozenosk,
swě rodiče, fwaU wlask, wssecky statky swč a ko:
Uečně i žiwot. Za oběk tuto dosiali králowstwj
Ucbeské. Ty nemůžcš owssem, kťesianskci dUsse, po:
dobné oběti pťinússeti, a wssak chccš:li gen, mů:ur
žeš fwaU obětiwoonsk tisjcerými giUými žpůsoby
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oswědčiti, tjm se BohU žaljbiti a králowskwj Ue:
beského si dobyti. W gakémsi fmyslU gest dlc
siow swatěho Betra každý člowěk knčšem, to gest,
nemčxžel sice obět msie swatč, negsa skUtečně Ua
kněžsiwj pofwěcen, pťinússeti, alc sebe famého
může w KristU a š .skristem dennč BohU fwémU
občtowati. N to stane se, bUde:li ž čisič jčlsky
k BohU obtjže a bťemena stawU fwčho trpčliwč
a rčxd fnásseti; bUde.li swč žlé Učlklonnosti a
fmhsly swé, a oči swé a gažyk swůg č ústa swá
mrlwiti; bUde:li od dowolenč rozkosse aneb
radostč se ždržowati; bUde;li bližnij š lúsky
potťebUaU službU prokazowati; a žwlússtč bude7li
tčlesné i dUchowni skUtkh miloskdenstwj kanti.
Doby nasse požadngj ale přede wssjm Ua Učlš
welmi welťee občciwostč. Čjm che přtbýwá so2
bčctwj, chtiwosti šbožj, lakomosti, žúwisii, twrdosti
srdce, a čjm che se rožmnožUgc chndoba a bjda
U lidU, tjm častčgssjch a tjm wělssjch občtj žúdci
od tebe, kťefkanskú dUsse, láskn k Wánu Ježjssi.
Nemni, že dosti giž bhlš učinil a že Bůb che
od tebe žúdati Uemůže, na opak ty mUsjš, kde
a kdy můžeš, skltčenémU bratru radaU a skutkem
pomocen býti, musjš si mnohaU wčc odepťjti,
abyš mohl občk lúsky pťinesti, mUsjš bližnjho
dowažowati ža febe samého, an ša Krista, Spa::
siteje fwědo. Lásia gest mocnčx, co smrt, ano i
tenkráte gesstč nčgakěbo prostředku Ualezne, kdež
mysl fwčtská Uičehož che UeUalězá. K. p. žda:
libhš Uemohl nikdy si něco od pokrmu aUeb od
Uúpoge k wůli nuzněho bratra Utrhnanti? aneb
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xxčgakěhowhražemj nechati, a Uskrownčný penjž
bližnij občtowati? Widjš scmotmngsaU swa
lhnč Božj dosti chatrné, aned odc dawna za
nedbaně ncbyloli by možna abyš si týhodně
Uěgakml žbytcčnaU radosi aneb UěgakaU krato:
chwjl odcpťel a Uspoťcný krcycar kostelU Bošjnm
za obět prinesl? Máme prcdepsané posiy, Uc:
mohlbyš w čaš posinj o gedno ciǧaro aneb o
chml dýmku mčUč kaUťilť, a co Uspořjš kosteln
wčnowatť? Takowé občti ljbj fe BohU takowým
obětem dostawá fe ža odmčml požehnanj Božjho
a fpafenj wěčUčho cheg tcdh, kťeskanská dUsse
ani gcdiněho dne minantř, w kterémž bhš nč
gakě oběti Búnn BohU Uepřincsla bUď žcš pre:
mohla UěkteraU žswých núklomxostj, bnď že bliža
anm swénm ž lásky Uěgaké slUšbh prokč:žala.
Dneš gesstě to pťcd se wcžmi a wěrně šachowep.

„Geftližebp kdo š bratřj twých u ochUdl:
Uežatwrdiž frdce fwého, aniž skrčiž rukh swě, ale
otewťi gi chUdémU, . . . a deǧ gemll: aniž co
lstiwč UčiUiž, w Ulewowánj dotťeb geho, abh po:
žchnal tobč Hofpodin Bůh thg w každémčan
a wc wssem, k čemUžwžtáhrteš rUkU“ (MA Mogž
15 8 10..)

„Kdobh mťl siatek tohoto swěta, a widělby
bratra swčho an trpj naUšř, a šawťelby wnitť
Uosii swé pťed Ulm: ktcrak láska Božj zUstáwčl
w Učm? Synáčkowé mogi Ucmilugmež slowem,
ani gašykem, ale skUtkem a prawdmle (l. Jan.
3, 17. 18.).
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„Gedert drubého bťemena Uestc, a tak na:
dlnjtc žúkon .striňůwe (Gaslat. 6, 2).

Tskodlitba.

Ǧ Ncme Zežjssi mů,q, propůgč nám tU
mjjofť, abpchom tebe ž celého frdce a blňžnjho
qako srbe milowali, a š lčlsky k tobč kU každé
obětj ochotui bhli. Sjyš profjm, slyš, co pťed
fc bcrU: tobě, Wane Ježjssi xUůg, kterýž sc denně
dři mssi swaté ža mne obětugeš, tobě siřbugi, žc
:t každodcnně Učgakau občt pťiUčlsseti bUdU, bUď
žc žčldosti swé bndu moťiti, ancb žc bližnjmu
iwěmU nčgakaU slUžbičkU na důkaz swé lásky pjťiexp
chU. NežawrhUg, o Banc, předsewžetj mé, a
deg mi sjlu, ať, což gsem sljbil, siUtečUě pro:
wedu. GcUž žigeš Ua wěkp. Nmen.

Dneď přtpadci též swátrt: W ijč swathchmUčed.Chrosanta
a Dšlrtr, maUšrlkh grho; w Florrnctt UtrpeUl swatébo Miniata,
wogaka, za Drcia cjsaixr Umučeného; w Tusrtbuš: Prota lnčše, a
Jamxarřa gúhm, mUčedUsků; w Koltstamtnopoli Uirprnj sw. Marǧ
:yria, podgáhna, a Marcimla, kautora, od kacjřů zaďttých: w ije
swatého BoUifacia, paprše a wyšnawaťr : w Prtraǧoriciš swatého
eřlomoua, wyznawače; w Brř:ťi swatého Ǧaudencia, bčskupa: w Ǧax
waltš swatého Hčlaria, biskupa a n:. g. swatých.
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26.

Žiwot fwatěho LUcčmma Mnrciana,
mUčednjkú w Nčikomedii.

LUcian a Marcialt narodili fe ž rodičů mox
dlárských, a byli tež w pohcmstwj whchowani
Dorostsse oddali se š tčlcm, š dUssj wejskerým

ohawltostem modloslUžebnosti, doansstěgjce fc bez
ostýchanj lži a podwodU, a množsiwj lidj čárami

swhmi, w nichž se dobře žnali, fwádčgjccachlipš
Uým žadostem swým UakloňUgjce Dáblowé sami
šdali se gim w tom Uapomáhati Z těch pťjčin
požjwali U lidj Uemale wážnosti, ačťoliw žaš
ginj šwlússl proto gich neanidčli, žc ďábelského
Uměnj swého k žlěmUUžjwaliaagmerwitč pannh
a počesiné ženy hanchč podwáděli Nle ten,
„kterýž pťehljda hťjchh lidské pro pokčmj, a wssecko
milUgc cožkoli gcsi, a nic w UeUáwistj nemci
ž těch wčcj, klcrčž Učinil, a milUge dUsse“ (kn.
maUdr. 11, 24. 25. 27.) Uzawťel mUžcty žtea
mnosti blUdU a š propasti hťjchU whwésti a po:
diwně cesth swě na nich okúžati.

W Nikomedii totiž, kdež se LUcian a Mar:
cian zdržowali byla gakasi panna tčlcfnau krasaU
a kťcskanskými ctUostmi Ua flowo wžata, a kterúž
dnem i Uocj k BohU se modlila, abp gi wsseho
poskerčnj Uchowati ráčil K bohabogné těto
palmě žahorelp LUcian a Marcian chlipUaU žúe:
dosij, a wžali, abh gi k žúdosiem swým Uakloc
nili, (nebol wclmi faUkromUčžiwa bhla) k mrz
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kým kaUžlůma čarčnn swé aUtočisstě. Nle wssecko
gegich Uamahúnj bylo galowé. Z newědaUce si
giné rady, žawolali ďáblh kU pomoci, a ty wy:
dali konečně swědectwj, proč wesskerá moc gegich
nic proti pannč nežmúže, ťkaUce: „Snadnú gest
to wěc, dUsse těch kteťjž blaUdjce bež wjry gsau
a BohU neslaUžj, pťemoci a sobě podrobiti co
ale se této čisié dusse týče, wěšteže že gest ona
BohU zafwěcenaU pannmx, a že gi wýlězoslawlw
BaU Ježjš KrifiUš chranj Nrotož wthúwame,
žc pťemoženi gsme, a že Uam gi premoci nelze
Takowé whšnanj naplnilo chltpněkaUželnjkyhrů
žaU a žděssenjm, tak že Ua zemi Upadsse, gako
mrtwj leželi Brocjtnuwsse že mdlob fwých ža
kleli zlé dUchdpa wolanj milosti Božj gež fe
k nim stalo, poslaUchagjce, počali se oo blUdU a
Ueprawosij k prawé wjťe a na cestU sprawedl:
Uosti obraceti ťkaUce U jebe: Gesi Uám žagisié
lépe a fpasitelněgi tohoe kterýž ďablh pťemahú
a sobč podrobuge totiž praweho Boha a Spna
geho JežU Krista požUáwati a gemU se klaněti,
Uež th, gichž gfme až posUd a to bez důwodu
ctili a wšýwali N tak naplnilo se, což psáUo
gesi: „Když se rozhogxlil hťjch, rozhognila sr
t milosk e Kagjcj mUži wžali teď wsse naťada
ďábelského Umčnj fwého twssecky knihy čaro:
degné a donešsse to Ua namčstj, spalili wsse. Lio
přjtomný wida to welice se podiwil i prawili
k UěmU čarodčgowé: „Bůh otewťel núm rožUm
aby náš ž temnosti a še sijUU fmrti od Utchž
gune až posUd držani bhli whtthl a k prawémU
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fpafenj přiwedl Marně a ničemné, a wynalež
ďábelský gcst wsse, co gsme až pofUd tropilt
JežU Krista došnawáme ža prawého Boba a
wesskeraU naděgi swaU w Uěho klademe.xe Na
to ssli do sjnč, kdež se kťeskané šchúšiwali, a
žkraUssenč š neprawostj fwých se wyžnáwagjce,
prosili, aby do cjrkwe pťigati byli. Qč prosili,
stalo fe, a když dostatečnč U wjťe wycwičeni
byli, pťigali fwútosk kťtU, a tU se wplila hog,
Uosk swčtla Božjho na ně. J opUsiili měňo a
wyhledali si mjsto pUsté a odc lidU wzdálené a
tam w tUhém pokán1 žiwot trúwili, tělo swč
mořjce tUhúmi posih a dUcha Ustawičnými lno.
dlitbami k BohU powžnússegjce.

Když se byli kagjcj mUži tito U swaté wjťe
dostatečnč Utwrdili, opUsiili horliwostj pUzeni saa
motU a pohanmn gessitnosk a marnosk modloslU:
žcbnosii na oči kladli a aby sc kU KristU Mlml
obréltili, ražnwmi slowy ge wyžýwali Lid ne:
málo fe tomU podiwil widae že muži kteťjž bwlč
pťed nedáwnem neyznamenitěgssjmi obranci mo:
modlúťstwj. a UeyaUhlawUěgssjmi Ucpťútelh kťee
skanU, že ti mUži nynj statečně a gažykem wd
mlandm Krisia hlasagj J rožhUčwali semnožj
ž pohanů takowým gednanjm, a gawsse ge wedlč
k mjskowládaťi žalUgjce na Uč, že Krista bláfagj
a bohům fe raUhagj, gelikož prwé prúwě naopak
křeskanybyli pronásledowali SabinUš tak na
šhwal fe mjstowladať Bythinensk:;, otašal fe i hnrd
LUciana po gměnU a stawU gebo; a tento od:
powčděl, ťka: „Gá se gmenUgi LUcian; druhdo
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bwl gfem protčwmjkrm ctihodneho žakona kťesf.xu
skeho; teď alc gsem, ačkoli Uehodný, šwěstowan
telcm geho .sk dalssj otažce Sabinowě: ťdo
ho ža šwěstowatele žcikona kťefkanskčboUčinil, ode
powčdčl: „.skaždá kťeskamskčl dUsse cjtj do sebe.
mlcenj, abh bratra š blUdU wytrhla a prawdě
šjfkala, a tjm fobě milosti dobyla,. bratra pn.k
z tenat ďábclskúch ofwobodila.e

Wodoblxé otčxžkyněinil mjstowládať na Mar:
ciana, tciže se po gméně geho a po stawn, a
MarciaU odpowědčl: „Gú se gmenugi Marcian,
gfrm stawU Uroerěbo a ctiteltagrmsiwj Božjch.“
„Kdo weiš přemluwil,“ tážalse opět mjstowládař,
„že gsie ctihodné a prawč bobh,ktcťjž wám mnobo
dobra proká,;ali a lciskU U lidU žgednali, opuxt
siiwsse, mrtxočho a ukťižowaněho člowěka, kterúš
an sobč pomoci ncmohl, se pťidlželi?“ Z odpo:
wčděl Marcian: „Wráwč ten Ukťižowaný gcst to,

co mysl Uassi pťeqinačil, gako drUhdh mpsl swa
těho Bawla, kterdž se milostj KristowaU z pro:
tintka cjrkwe Kristowy zwčstowatelem prawdy
kťesianskč stal.“

Mjstowládať domla!lwal Uhnj oďčma w!,)e
žnawačúm wclmi důlkliwě, aby fe k modlosln1
žebnosti anrčltili , dokládagc, tjm že Uetoliko
žjwoř si žachowašje Uýbrž i wčlikxýchmičostj u ej:
saře dogdaU Nle domlancin islibowé wláda:
ťowi žůstali bcž Uaslcdkll a LUcian odpowěočl:
„Ty mluwjš gako žpošdilec, my ale Uemůžemc
sc Bohu dost thadiwiti, žc Učřšž temnosti a
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ze sijUU smrti wytrhnauti a k těto sláwč pťi
wésti ráčil “

SabinUš hleděl whznawače ausitčpkh od
prawé wjrp odlaučiti, an prawil: „Ktcrak pak
wúš to Kristnš hčlgil, že wúš w ruce mé pťi:
gjti nechal. Wroč wám chde ku pomoci, abhste
smrsi Ussli? Wždyt pak gste prwě, pokndž wjm,
fwúm spoluobčanům mnohé prospčssné slUžbhprox
kášali!e J odpowědčl Marcian: Totč prčlwč
kťeskanůw siawa že žiwot požemský, ktcrýž w očjch
twých sak wšúcxlý gest, občthj, a ša to žiwot
prawý a wěčný wczmau, zůstaUaUli wěrni až
do fmrti Q gak welice žádúme, abh Bůh takě
tobč té milosti poprjti ráčil, abhš mohl požnati,
kdo a gakd gest a čeho UdělUge těm kteťjžw
něho wěťj Mjsiowladať pokračowal posmtwage
fe dále aprawil: eeWčrUskUtečněgest widěti, gak
mnoho wám Učinčl, an wáš w rUce mé pťigjti
Uechcll!el J odpowčděl anian še wžnesseUaUdů:
stognosij: Giž gsme rekli, že to šcst česk kťc:

skanů a šasijbenj Paně, že kdož statečnč proti
aUtokUm ďábelským bogUge a pomjgegjcjm žbo:
žjm fwčtským pohrdá že dosáhne budachho wěč:
ného žiwota.“ ,Nch to gsau babské řeči, co
lU powjdate “ rožhorlil fc Sabtmxš a prawil
dale: ,Boslechněte mne a obětUgte bohům, plp

che roškazy cjsaťské, abych wáš w hněwU fwém
Uekaral nowýmč a whmhsslenými tresih. “ .K těmto
pohrUžťam odpowčdčl Marcian: Mh bndeme
radčgj i ty nehwymhssjcnčgssj tresty fnússeti, Uež
bychom pxeawého a gčotného Boha žadťeli, a
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lať w neyhlubssj tenlnosii, a w oheň neuhasic
telný, gegž Bůb ďúblxl a geho služebnjkčlm pťie
prawil, uwrhnaUt se dali Wida tedh mjsto:
wladať, žc stateěnosk tčch mUžůw Uepťekona, dal
ge Ua stťipec UatáhnaUti a železnýmt hťebeny
dťjti Bťestawsse tyto mUky, ťekli: „Gindy gsme
býwali mrzcj zlosynowé w nehwčtssj bezbožUosti
žigjce Škodili gsmc wssechněm, gako bh wssickUi
bhli nassjmi ncpťátelh, a čisiým ženám gfme nau
silj činili. Tenkrčlte býwalo Bh po práwU, ťdp:
byš núš bhl mučjs, a náš, gakož gfme tobo ža:
slUhowali, Ua hrdlc tresial. N wssak, dokUdž
gfmc Ueprawosii pachali Ucchčlwalš náš bcže
tresin, a m,mj, co dobre činjme a slowo Božj
poznáwame, nemilofrdně náš mUčjš N wssak
i za to djky wždáwúme Bohu Nanu nasscmu;
nebot nám odpnstil pťedesslé Ueprawosii a Uznal
nčlš za hodny, abhchom pro nčhď Ulnťeli, a tak
onoho žiwota, kttrýž nám a U.xsscxm,co wždy
dobré konasi, pťčsljbil.el TaUto ťečj rozďučwal
se mjsionxjčldať ncsmjrně, a wyncsl nad Ujminúu
sledUgjcjsand: „Wončwadž anian a Marcian,
ačkolt gim důtkliwě domlamráno bplo, aby poa
slaUchali roškažů mocných cjfaťů nassich a bo:
hům občtowali, wc fwé twrdossjgnosti a U wjťe
gessitného Učcnj Krisiowa tlwagj, přikazngi, aby
ža žiwa npálrni lxyli.e S un,xsljpoantaU po:
slanchali swatj bogownsci, co Uad Uilni UfaUženo
bhlo, a ksáčeli wcfclc na popsawisstě. zxuťlssedstc
Ua mjsto Ulčlté mlo giž Ua hranjci siogice, prau
wtli žwnčnýln hjascm: ePane J(žu Krjskc! Uc:t

ZřwolpSwatťch 7 13



290 Řjgen.

skonalé djkh tobě wzdáwúme, že gsi naš š blUdů
pohanských whfwoboditi, a Uáš této flawné smrti
mUčednickě pro swaté gméno twé aUčastny Uči:
niti ráčil. Tobě bUdiž čest a chwúla, tobč po:
raUčjme dUssi swaU.“ Meži tjm podpúlilř po:
chopowé branici, a Uetrwalo dlaUho, Umlkla ústa
chwaloťečjcjch mUčedeků w ohni a plamenn.
To se stalo w Nikomedii za panowúnj csfaťe
Decia r. 250. dne 26. řjgna.

Rožgjmánj.

Žiwot swatěho Lucicma a Marciana na
Uehwýš gest ncim poUčitelný. Widjmek žagisiě
předně, že ncsiončxlú milosk Božj i Ueyzatwrze:
legssj srdce může obmčkčiti a přeginačiti, a že
Uemožno lnoci a milosti Božj odolati, a náslea
downě, že škaždým hťjssnjkem strpenj mjti máme,
erčdaUce, kdy se ho milosk Božj dolkne; a ša
drUhé widjme též gasně, gak fe hťjssnici oprawdowč
káti nmgj Upťismtčli se polepssisi obmýssiegj, a
co nam činiti qcst chceme:li dané pohorssenj Uaxt
prawiti. Swatý LUciaUa Marcian Užlwali prwé
k swým kaUzlům a čarám a k neprawostem wsse:
likým pomoci ďábelské ; npnj ale odťjkaqj fe Ua
wždp ďúblů a wssech ncprawostj, a důkaz, že to
oprawdowě mjněgj a pohorssenj dané žcela Uaa
prawiti chtěgj, gdaU a wssecky knihy čaroděgllé
a Uaťadj swé weťegně Ua núměsij pálj Brwé
Ukrýwali swé obmyslh zlé a nefsiechctnosti lžjék



Sw. Krispin a Krispiuúan. 291

klamcm, podwodem a ginými špůsoby neprawými,
teď ale stládagj weťegUaU žpowčď že wssech stUt:
kůw swých a skrausseným srdcem o kťest swatý
prosj; drwč libowali si w chljdnosti a w neěi:c
stotč, U wraždúch a nefprawedlnoňi, nynj ale
gdaU Ua ansst a bděUjm a posth tčlesnosk moťj
a modlitbami aspasitelným rožgjmánjm ža hťjchy
swé žadost činiti se snažj; prwck hágili wssemi
silami modloslUžebnosk a kťeskany dronásledowali,
a každémU, gak gen koli mohli, kťiwdu činili;
npnj ale weťegUě, Uic fe neosiýchagjcč kžčx:
konU JežjssowU se pťihlassušjn wssUde, kdekolt mo:
haU, dobrodinj konaštp a pro gmčno Božj mllky
Uefmjrné, ba i pťebolesinaU smtl snússegja O bp:
chom fe také mh, gfaUce hťjssnjci welicj, kPánU
BohU obrútili gako řečenj mUčednjci bpli Uči:
Uili; ťěž bychom gako oni hťjchůw fwých litox:
wali, ž nich se Upťjnmč whžnali a žadost za ně
Uěiniti fe snažili! Nch Bobužes, mh w tom přjdadU
býwúme welmi šúwadnj. Mhsljwúmeť nežťjdka,
že postačj k prawémU pokánj, kdhž se gen leda
bplo wthowjdúme, o naprawenž žiwota nedba:
gjce, kdhž ústp polepssenj sljbjme, srdccm alc
w starěm le trwčlme, aneb kdhž nčgaký okamžik
nad sebaU bdjme, pak ale ,w staré a snad gesstč
w horssj hťjchp ležeme. Q to Uenž prawé po:
kúnj! tak fwatý LUciaU a Marcian negednali, tol
gen pokúnj liché a galowě, mh kagjce se mUsim
fetrwati až do konce, neboť kdož bogUge až do
konce, korUnowúU bude.

Brawj HospodiU: ,Qbrakte 1sš.ke mně ce:



292 !ejťjgen1

lým srdcem swým, š postem a š pláčem iš kwt:
lentm, a soštrhněte srdce wasse a Ue raUcha

wassc, a oďraťtc fc k HospodinU BohU fwému;
nebo dobrotiwh a milosrdUý gcst, trpěliwd a
mnohého milojrdeltstwj, a Ukogitelný Uad zlostju
(Joel 2 12,13..)

„LidskaU wčc prawjm, pro mdlobU těla Uao
sscho; Uebo gako gste whdúwalt aUdh swěw skUžbU
Uečiňolč a Ueprawosti k Ueprawosti: tak nij
whdúwcytc aUdy swé w službU sďrawedlnostikll
poswčcenj“(Řjm 6 19)

Modlitba.

Milosrdný Jržjssi, genž gsi milostj swau slU.
žebnjkčxm swým LUcianwi a Marcianowt prou
Oůgčtti rúčil, abh požnawsse bludh a Uedrawosti
swé Ua pokčmj fe dali a doorý bog bogowali;
pťigdiž laké Uám kU pomoci, a deq, ak pošname
neprawosii suxé, ať statrčně ǧe pťcmabame důu
stoguě ž Uich fe kagrme, a mčlušjce krjž a UmUe
čenj twé, kor:my U.xěčnédošdemc, gcnž gsi žiw a
kralngrš:c chn

D:lrssnjbo dne fmťtl se téš smátrr: W Řjmě swatceho Eedao
ststa. Emarist nar djl se w řrcké xrmi a Uřchň;cl apokušeuť JUdowa.
Plo Učeuot a ldoh.xdoguxdsfU.x slou.xo w:alý„ d)srdl Uo smrtj swatkho
Kllexeuta ua st llrj :xwpčšstau, giš skuso po dr!dřčxllrt mm:dře a opaa
llllč šplxwowal Umřrl co wuťtdx!sk t. l0l. a odpočiji U!mj w
chrámč sw.uédo Prtta; w Afsčle swawch mnťrdnjlú : Nošactána,
lněče a F lřrlšsima; tčhoš dx:e su:xalélm(čuocx rul: dom:. diskupa
Kalthc:glnslrho; w Nasbonč swmkho Nlssljea, ldjsk. a uxlullxwaťr; U
Salrsa swuroo Ǧaedřdsx lxiukn::da w pxpi so:tčhď Fulkx dtsk.;
tťš snatélxo Q admgrsima, Uodgib.la z sumlé Jldundnl:ale pcmlo U
swalčho Drmalljň Uaučrdu:leaa xu g swutych
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27u

Žiwot swatého Frmnencia.

Nedú se pochybowati, že giž za časů apon
ssrolských fwětlo swatč wjrh ž Eǧypta až do
Etbiopie čili do zemč MaUťeninské proUiklo. Z
lo wjme že skntků aposstolských, že komornjk krúa
lownh MaUťeninsté od Filippa, gáhna, Ua wjru
dyl obrácen a pokťtčn, koyž se anracel z Gea
rUsalema. A wssak sc podobčl, že bčbem dwaU
stolelj anplnč w žemi té kťeskanstwj wyhaslo, gee
likož Učlm dčgeprawa swatého FrUmeUcia ža žaxj
kladatele kťeskanstwaw kraginách cthiopskúchUdáwá.
Gak fe to bylo stalo, dočteme se w dčgeprawci
Nnsinowi, genž pjsse:

Bylo to na žúčátkU čtwrtého sioletj, že se
geden mUdřec Tyrský, gxnčnem Merop, ža pťjklaa
dem ginúch mUdrcůw do Ethiopie wydal, aďh
mrawy a dodčmj cišlch národů dožnal. Zpogal
ď sebaU dwa pťjbužnč hochy, gimž FrUmenciUš
a Cdesinš ťjkali. Hossi tito byli dobťe whchoe
wčmi, a gak fe ždčx, od bobabogldé matkh fwč
Uaučili se giž Krisia Búna šnčUř a milowati.
Mlnwtlit ťeckwa Ugec Merod nčil ge ostatnjm
wčdám, a protož ge též š febau Ua cesty wžal.
Wracegjcc se do wlaňi, mUsisa loď, na njžplaUli,
k želni pťistúti. J wystallpil Merop š pacholjky
a š osiatnjmi pocesinýnǧi ž lodi na bťeh; tU
wssak ge Ethiopsstj. š ijany w boqi gsach,
dťemdli a do qednobo zabili. Gen st dwa pa:
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choljci Ufsii Uásilně smrti Nebok whsiaUpiwsse
ž lodi, Uež Ethiopsstj pťikwačili poodcfsli trochn
a posadiwsse se do chlade pod stroln, četli pilnč
w kniže, giž gim Ugec bhl dal o ničem co fc
sialo, takmčř ncwčdaUce. Zde pod stromem po:
stjhli gich wražedlnj Ethiopčané, a bUď že aUtrp:
nostj k Uim gati bhli bUď že wclkěho ziskU oče

kúwali, prodagj li ge ža otroky, Uechali gich Ua
žiwč a dťiwedli kU králi, kterhž gich bež pochhby
ža drahý pcnjž kaUpiw, welmi pečliwě wycho
wúwati dal.

Bůh byl š Uimi i w žemi cižě SwaU
Uchostj, dobrotiwostj i pilnostj žjskali si naklon
Uosk a lásiU kralowU Když dorostli Učinil kral
Edcsia ža fwébo čjssUsta ale FrUmcncia, gchož
obzwlásstnj pracowilosk a Uadobpčech wtipy po:
žnal thčil šaležitostem siatn1ma dal mUkzpra
wowan fwě kralowskč statkya giUč důležitě wčci
mU swěťowal. J žústal oběma bratťjm wclmi
Uaklončn až do smrti, a kdhž Umjrage zpráwU
šemč swě manželce odewzdúwal, propUstil ge těž
z lnoci a slnžebnosti swč, pťikange, že gim fwo
bodno, buď U dwora a w úťadech fwých žůstaři
aUeb do swých wlastj ťc anratiti

deowčla krúloan, kterúžpo fmrti man:
žclowč žemi we gmémx Uedospčlého shna swého
Nižana wedla, ctila owssem wUli žeanlčho krale,
ale i fnažnč bratťj prosila, aby až do šlctilosti
kralewice wc swých aUřadech šUstalt J Učinili
tak, a gako prwé i npnjwčrně, opatrnč a spra:
wedliwč powimlosti swého powolúnj konali, U.dč5
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daUce, že kdo UásledUge sprawedlnostř a xnilofrxr
denstwj, Uagde žiwot, fprawedlnosk a slúwU (kn.
Bťssl. 21, 21.). Bři pracjch aUťadech Uežapo:
mjnali bratťj wěčnostř si pťipomjnatč, a žiwot
swůg pro bUdaUcnosk pťiprawowati, a protož
dečliwaU Uxagjce Uad fmyslp swýmč straž, Uedali
dogem, kterš Ua Uě w letech dětinsiých Učenj o
KristU Wamx Učinilo, ani lesiU dwora an Uá:
walU zaneprúždněnj že srdce wyttsknaUti. uw
Mlúdenec (kračegc) dle cesih swe, také kdhž
fe šstara, UeUchýljse od nj“ (Brjsl 22, 6). ou
Zwlasstč FrUmenciUš, kterýž téměť wládn wssj
šemč w rUee měl, dUwčry nčlroda požjwal;
což on wida welčkaU taUhaU žahoťel, bh lidé,
o gegichž pošemské blaho tolik se staral, i wěčně
b!aženosti stali fe aUčastni J pňtral bedliwě,
ždali meži kUpci Řjmskými, kteťjž sem ša pťjčinaU
obchodn prichašeli negfaU take kťeskané, a kdpž
se mU w tom pťifwědčilo, powolal gich, powšbU:
šowal gich, aby si zťjdili slUžby Božj, darowal
gim mjsto na kosiel a siawiwo, podporowal gen
gich prace wssemožllě, a pťcde wssjm predchažel
ge dobrým přjkladem, a wsseligať na gewo dčlrp
wal, gak welice si pťege, aby sjmě slowa Bo,
žjho w žemi, giž špraw.owal, se Ugalo, wyrostlo
i owoce přinússclo.

thž mladý krúl dosáhl let, že U wlčde fe
Uwčxžati mohl, wydal mU FrUmenciUš aUčet š wlči:l
daťstwj swého a siožiw ž sebe aUrad a powin:
Uosti, do swé wlasti se strogil což i bratr Edo:
siUš Učiniť Marné bhlo prossenj kralowo, a
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marUé zařskčlnj matky geho, bratťj nedali sc drar
žcti a odefsli. CdesiUš pUzen taUhaU po domowU
pUtowal do Tyra, kde na knčžstwj fe poswčtiti
dal; alc FrumenciUš plana žčldostj, aby Učarod
Ethiopský k požnánj wjry .Kriňowy pťissel, wydal
se do Nlerandrie a obssjrnými slowy fwatému
Ntbanúsiowi wyprawowal, gak to š kťeskany
w Ethiopii stogj, snč:žně pťi lom prose, aby fwatú
bisiup nčgakého mUže aďosstolsiého dUcha do šemč
ťečcnč poslal, ktcrúbh mocj Božj gmčlw .Kristowo
tam žxočstowal. Swatý Lllhanaš fwolal i hned
na tU žprčwa dUchowenstwo fwé a měl Frur
mencia k tomU, aby gesstč gcdeUkrútc o ňawu
wjry křeskanskéw Ethiopči wdprawowal J Učio,s
nil muž Božj, gakž mU ťečcno bylo; alc když
opakowal drobe, abh tam Uěgakú mU; Ducha
fwateho plný poslún byl iekl sth:d Nsbanaš
gako drUhdy Farao k Jožefowi: „Zdaliž bxldcmc
moci takowěho mužc naqjti kterw;bo DUcha Bo
žlho pln byl? a fterýžby toto welké wěct do
westi mohl gako tp?“ J byl tedy FrmncnciUš
od swatého thanasia ža biskUpa wyswěcen, a
aby Ethiodča:lúm Učenj soasitel:tč blásal„ Uoslún.
QU fc Ufadil w mčstť AUrumč. Gebo kciš:mj
působila nad mer mnoho dobrého a zázrakowé,
kterčž ž milosti Božj UčiUil. dodciwali ťcčcm gebo
wúhy a potwršowali prawdu slow geyo. Zrěžš
aš pťigal který ncirod wer Kristowll š takowau
ochotnostt, š tak žiwaU horltwostj gako Ethiop:
čané, a múlokterú txk Urťimně žiwotfwůg podlc
zúkonú chjch Uspoťúdal, gakolidé této žemč. .skrúi
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NizaU a bratr geho Sašan byl mezi derjmi,
co sc kťtjti dáli a za gegich pťjkladeln sslo množu:
stwj poddaných gegich. N den ke dnč rozssiťou
walo fe kťeskaltstwj po žemi Ethiopskě a Utwru
zowalo fe, krásných ctnostj přinússegsk. Swatý
FrUmcncřUš zdrawowal zmúhagjcj fe cjrkew slowem
a pťjkladem, a bedliwaU držel sirúž, aby Uikdo
fc od praučenj Kristowa famochtě neUchýlil, an
UedodaUsstčle aby odginud gakě žccstné Učenj
w zemi tUto padlo. Bylok pak takowé bedlie
wosti na ncywýš potťebj, protože w saUsedem
Ešyptč blUdné Učenj Nriowo nad mer drze

blawU powzrlússelo a pňwrženci geho ctsaťcm
.skonstanciem chráUěni: wěrnym katoltkům pťeeu
welikě nátiskh činili. Ze fwatý FrUmcUciUš proto
U Nrianůw U welikaU nenčxwist padl, snadno si
můžeme pomysliti; obžwlásstč c1fať KonstanciUš
nenúwiděl ho, a mermomocj žúdal, aby mU geg
krúl Nizan whdal. Nle krúl ncdbal nespraweu
dliwé žč:dosii cjsaťowh, a mocně fe swatěho biu
skUda Ugjmale nedada mU nikterak Ubljžjti. J žwě::
stowal, rožsslřowal a Utwrzowal tak fwatý FrU:t
mcnciUš wer KrislowU až do smrti. th ale
a gak Umřel, o tom pro Uedůstatek žprúw Uic
gistěho newjmc. BamútkU geho ctěgj žwlússtč
Ethiopsstj, powažUgjcc geg ža swěho blahožwčsta.
Bodobnč ctj ctrkew krúle Nižana a bratra geho
Sažana ža fwatě.
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Rozg l ntčllx.j.

Brožťetelnosk Božj wywadj dťečaňo z ne:g
patrUých wčcj a okolnoňj welikě a fpafonosnč
wěci, a Uegednch Uowstalo ťjženjm gcgjm ž toho,
eož fe nám Uesstěstjm býti šdálo, požehnčlnj cex
lémU člowěčenstwU. Gest žagisté wždy maudré
a dobré, což Bůh dodaUsstj a ťjdj Bťipomcňme
fi gen žiwot Jofefa Egyptského, gak nefčjslné
dobré pro celaU zemi Egyptskal: ž toho wžrostlo,
že od wlastnlch bratťj prodún ďyl. N tož wi:
děti takč na žiwobytj swatého FrUmencia; Uehody,
které ho potkaly w detinstwj, f:aly se pťjčanU
wččněbo spasenj celěho narodU Q bychom w dUe
wěře swe na Boha Uekoljsalč fc, a dUwčrili se
geho wedenj a ťjšer! Gestik oU šagistenáš wsse:

mohach, nestonale maUdrý a na neywýš dobro,
tiwý otec, kterýž stegUaU lčlskaU pečuge gak o do,
bro celého fwěta, tak i o blaho gednotliwých

tworů.a zwlússtě o blaho lidj uu syUů fwých
Kdybychom Uwažowali ta dobrodinj, kterýchžOtec
teU nebesiý dennč každemU ž Uaš UdělUge, oč že:
bychom š wčtssj důwěrnostj k UěmU fe měli, a
a ljbali tU metlU, kterúž Uúš časem bičUge a
mrskúl Než gakú toho přjčina, žc lidé tak málo
w Boha se důwěťUgj, že toltk gfaU š gebo ťjženjm
Uefpokogeni, a že tolik si na nčho Uaťjkagj a proti
něan reptagj? Gest to tčlesnčlžádofkgegich, kteraU
pUšeUi Uic giného si na fwčtě Uepťegj, Uež aby, co si
fmwslj, ibned fe whplntlo, skoro tak gak ďúchorka
wwdrawlxqe o stosečkU, kUčmUš kddř člowěk ťekue:
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l,StolečkU pokryg se,él ah stoleček giž pokrht
UeychUtUěgssjlňikrměmi a Ueylahodněgssjmi wjny.
Nle takowčl žcidoskgest prawý Uenasyta, který čjm
che mčt, tjm che žádá, a čjm wětssjch obětj
fe mU pťinássj,tjm wčtssjch očekčlwá. N kdo takou
waU žádostj pUzeU„ťekněte sami, gak může býti spoe
kogeU? Ččmň Bůh gemkawňli akwňligeho ne:
škroceným chljčům šúzraky kanti? Má býti slu:
žebnjkem lidských UárUžřwostj a bťjssných žúdostj ?
N kdy pťestanee ťekněte, žádati člowěk žádostiwý,
kdh? Nenj gedUa žádost malka drUhě ? a Ue:
plodj hťjch zaš fynh u hřjchh? N konečně sUďte
sami, šdali možno, aby člowčk, pokUd žiw, wsse:
strannč mohl býti blažen, a tUdjž i fpokogen?
WokUd žiwigfme, musjme snásseti rozmanté fwj:
žle. TU Uč:š rmaUtj člowěk wlastrtj aneb cizj„
tU trápj prčxce, fUžUge Uedostatek a onde mořj
Uemoci. Teď gde Uám wsse po wůli, žýtra walj
se gedno Uesstčskj Ua drUhé: Uaděgi polUj potlUčc
krUpobitj, domy sežehne oheň, děti pohltj smrk,
slowem šde Ua swětě Uenj nic stálého, wždhť ani
slUncc stále neswjtj. N co Uemú stúlosti, Uemůžc
důkladně člowčka oblažowati, který Utimo to rúd
dobro, když ho dlaUho Užjwú, obracUge w šlé,
a hťjch plodj bjdu. Teprwa po žtrčltč Uěgakého
dobra, pošUáwúme, co gfme měli; teprwa w bjdě
a w UaUži cjljme, co blahobpt gest. Člowčk
ždrawý erážj si ždrawoty, leč když onemocUčl.
Bo baUťi ždá se Uám gafné Uebe krúsněgssj, a
radosk gesi sladssj, kdhž Uebcžpečj miUUlo. Brotož

Uedey sc žwřklati U wjťe co prožťetšlrwsk Božj



300 Řjgen,

Bůh zagistč wssc k dobrému obrátj tčm, ktcťj ho
milugj

Srozumčl gsem, že člowěk wssech skutků
Božjch žúdné pťtčiny nemůžc naležti, tčch kteréž
sc dčgj pod slunccm: a čjm snažnčgi hlcdá, tjm
méně nalézei; byk di ťekl maUdrý, žc wj, nebudc
moci nagjtin (.skaz. 8, 17).

GfaU sprawedliwt a maUdrj, a skutkowé
gďgich w ruce Božj: a wssak newj člowčk zdali
lasky čili nenawiňi hoden gest; ale wssccky wěci
k bUdaUclmU čan chowagj se negiňé, protožc
wssecky wěci zňroweň fc pťihá;egj sprawedliwčmU
i bcžbožnémU, dobrémU i zlěmU, čistému i ne:
čiňémU. občtUgjcij občtř, i tomU, gessto pohrdci
dofwútmšmi obětmi. Gakož se mjwú dobrý, tak
č hťjssujk: gako kťiwopťjsežttjk, tak i tčU, který
na prawdu pťisaha“(Kaš 9,1 2)

ijet pak ;e milugjcjm Boha wssecky
wěci napomxh:gj k dobrémxa (k Řjm 8 28)

Modlitba.

Ǧ Bože a Bam Uaš gak prepodiwne gsau
cesty twé, a gak Uepostjžitelnj saUdowé tooqi!
Řčď a žorawug Uaš drosjme, dobrotiwý Qtče
naš podlě dobroljbežňé wůle swé atak naš woď,
abychom we wssem, cokoli miš potkei, bUď to
dobré aneb zlé, dobrotU a sprawedliwost twau
poznúwagjce cjle swč!ho wěčUého dossli, skrzc
Krřňa Bána nasscho. Nmen.
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Na dnrssnl den pťipadú též fwátrk: W AbUle wr Spankllch
Utrprnť swatého Wincencta, Sabjno a Rristety, kteťjž Urhdrwé na
skřtprčtak silne roztašeni bpli, je se wsstckUiklanowé grgtch audů
wpwiUUli; potom geglch hlawy Ua kámrn oološrnp a silnými foo
cholp tal tťžce tluťeny bplo. až mozrk wpskoťil: a tak swé mučrdnio
ctwl za wládaťr BaciaUa dokonali U hradn Tole fwatého Floremta
nruťrdnlta: w Rappadocii swatých mUťedUicRaoisolino a Erotetdp,
gegt dťwrťlo, kteréž za ťasU Biokleciana clsaře trpčly ; w Etbiopii
fwatého Elršbaana. krúle, tterýť odťeknnw fe panowánt řeholnť žir
wot na sebe přigaw, k Pánu fr odebral: a ma g. fwatých.

28.

Žiwot swatých aposstolů Sčmolm a
JUdy Thadeásse.

Swatý SimoU, gehož fwátek dUeš w cjrkwi
se swčtj, narodčl se w Kčmč Galčlegsté, odedž
KaUaUegsiý nazwán byl. Dle Učkterých siarých
žprčlw byl psý fwatý SimoU ten ženich, pťi ge:
hož swatbč KrisiUš BČU wodU we ijo prou
mčUil. de a pťi které pťjlcžitosti geg .skristUš
BČU ža aposstola powolal, erj fc; so wssak
gisto, že SimoU, gakož wsstckUi ostatnj apossrolč,
od swého dowolánj bež pťetrženj swého božského
misira prowážel, a wssech ťečj a siUtků geho
až do7na Uebc wstaUper geho očitým swčdkcm
byl. Ze pťjtomelt byl, když Spasitcl Uáš Ducha
swatébo Ua aposstolh seslal, o tom pjsse swatý
cwanǧelisia LUkčlše Wo seslčmj DUcha fwatého,
když se bpli aposstolowč rozessli k cizjm Uátodům
hlásat wer KristowU, wydal sc těž swatý Siejr
mon na cesto, a žwlčlsstč prú w Ešhptě wtrU
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rožssiťowal. Z Eǧhpta prý odessel do Berské
šemě, a tU š swatým JudaU Thadečlssem palmU
mUčednickaU obdržel.

Swatý JUda byl fhn Marie, festry aneb
tety Rodičkh Božj, a protož pťjbušný Wňně a
dle obyčege židowského těž bratr Báně nažwaný.
Nbp sc rožcšnal od Gidčlsse Jškariotského žrúdce
dosial přjgmj Thadečlš aneb LebbeUš. Takč o
fwatčm JUdowi erjme, kdh a pťi které pkjle:
žitosti fe Učednjkem Bčmč stal. Byl ženal a
měl nčkolik dčtj, a žjwil fe než fe aposstolem
sial, gak o tom starě podúUj gde, rolnictwjm;
když ale flowo milosti k němU se stalo, opUskil
ženu a děti i hospodčlřstwj a ssel ža .Kristem Bci:
Uem. ijma swatá dčgj o nčm gen nčlsledugjcj:
,thž .Kristnš BúU pťi poslednj wcčeťi prawil:
Kdo mčl pťikúzanj mčl, a žachowúwú ge, tenk
gesi, který Umc milUge. N kdo miluge mne, lUiur
lowún bUde od Otce mého: i gciť bUdU geg mi:
lowati, a šgewjm gemu samého sebe. Dj gemu
Zuda, ne onen Zškariotský: Bane, co sc stalo,
žc gewjš sebe famčho nčlm a ne swčtU? deo:
wěděl Zežjš, a ťrkl gemU: Mtluge:li kdo mne,
ťeč mau žachowáwati bUde, a Otcc můg bude
geg milowati, a k němU pťigdemc, a pťjbhtek
U něho Učtnjme. Kdo mne ncmilUge, ťečj mých
nežachowňwň; a ťeč ktcraUž gste slysseli, Uenjk
mčl, alc toho, kterýž Ume poslal, Otcer“

N to gest wsse, co z pjsem swatých o swa:
tčm Zudowi wjme. Dúle whprangj staťj kro:
nikúťi, že fwatý Zuda po feslúnj DUcha swatého
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w ZUdstwUa w Samaři, a paki w Shrči a
Mcsopotamii Učch .skristowo žwěstowal. R. 62.
pťissel opět do GerUfalcma, nebok UsmrccUl brae
tra geho, swatého JakUba aposstola, toho žádalo,
aby Ua geho mjsto Uowý biskUp w mčstč tom fe
Ustanwil Wolba padla Ua drUbého bratra
geho, gméUcm Siman, kteréhož památka se 18.
úUora dčge. Wo těch odebral se ZUda opčt do
žemj wýchodltjch, a sessel prý fe w žemi Wcrskě
še fwatým aposstolcm SimoUem. .K slowU obaU
tčchto mUžůw aposstolských obrútilo fc drahně
množstwj lidj Ua wer, meži Uimi i sám král
perský bhl .KoUečUěale Umťeli oba smrtj mU::
čchickaU; SimoU prý byl pilaU rožrežán, swae
temU JUdowi Thadeússl sekhran prý hlawU frae
žili. Whprange se pak o tom způfobcm Uá:
sledngjcjm:

„thž sc oba tito aposstole w žemi Wcrské
byli po dlaUhcm čase fcssli, položili sc WcrssaUé
polcm proti JUdUm Baradach, Uehwyšssj wůdce
wogsk perskhch, dal mnoho občtj bohUm wlasten.e
stým pťinesti„ a tašal se, gakh koncc bh walka
wžala Nle modly, skrše Uěž ďáblowé mlij:
wali, nedali teUkrate žadnč odpowědi J poslal
Baradach do giUého mčsta a dal sc tam model
tážati, proč by bohowč wlastcnsstj pro.ti wssemU
obyčegi erdpowjdali. N odpowěděla modla:
že pro aposstolh BúUě, fteťj sem bhli pťissli, bo:
dowě Umlkli. Baradach Uslhsscw ťeč tUto, dal
aposstolh wphledati a doslanchal gich, an o ge:
sslnwsti a Bežbošnosič Uxodloslužeťxmxstirošprúwčsi
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š welkaU požoonstj. Gelikož mU na tom zále:
želo, aby fe o průchodu wúlky Uěčeho dowťdčl,
gali se aposstolowé dokazowatř, že bohowé po:
hansstj mrtwi gsaU„ a že řečť,kteréš mlij, sloa
wa gsaU od ďúbla potbú;egjcj, geUž lhúť gest od
wěčnosti. J ťekli, aby se otázal bohů fwých Ua
konec wcilky gesstč gedeUkrúte. že gim mlUwiti
powolUgj. Z žawolal kněžstwo modloslužebné,
kteréž i hned š welkaU pilnostj U model se túr
žali, gaký konec wúlka mjti bUde. N odpowč:
djno gim, že wčllka bUde dlaUhčl, lrwawú a ne:
bežpečnú. Nposstolé ale prawili k wůdci Bara:
dachowi, Usm1wagjce se: ,Božnch medle, o dane,
neprawosi a podwod knčžj i bohů swých. Zegtra
o této hodinč pťibndaU poslowé indičtj k tobě,
žádagice o pokog pod wýminkami, gakých súm
Uskanowjš.e Baradach šaražiw fe nad taUto
ťcčj, š dychtiwosij napnutaU zegtťegssjho dne če:
kage. N eyhle. o téže hodině, o Ujž byli adoa
sstolé powčdčli, pťisslř posiowě indičtj, o pokog
co Ueypokorněgi prosjcc.

Celý zbčb wčci těto donesl sc králi, genž
w Babylonč sidlem byl. N ten powolaw ado:
sstolh, dal se od nich wjťe kťeskanskč wynčiti a
šhledaw gegj důkladnosk i swatosk, křesi swatý
pťigal, a za Ujm téměť wesskeťj dwoťaně a Uc:s
sčjslný lid. Bo tčch pUtowali swatj blahožwč:
stowě od mjsta k mjstUp wssady slowo spasenj
hlússjce a kťtjce ty, co bhli Uwčřili. Tisice ti:
sjců obrátilo sc tak na wer; gedinj knčžj, kaUu
želnjci a čaroděgowé trwali žarytč U modloslUa
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zebnosii, ano že wůbec gimi fe pobrdalo, o bezu
žiwobytj swatých aposstolů usilowali. .sk tomU
fonci pobaUťili proti nim obhwatcle gednoho ode
dwora wcsmi wždáleného mčsta w takowě mjťc,
že gich, kdhž w mčsto wstUdowali, i hncd gali a
k modle gedné wlékli, Urputnč žč:dagjce, aby beš
odkladU modlc kadidlo Ua znamenj Ucty občtou
wali. Swatj aposstolé zpjrali fc, gak fe samo
iebau rožUmj, proti tak bezbožnúm žádostcm, prau
che: že nikomU, leč žiwěmU BohU obětowati
UebUdaU, a počali i hned modlúťům žwěstowati
ewanǧclimn spafenj. Tito alc nechtjce gich pou
slaUchati, wzali ge a odprawili, fwatého Simona,
gak giž ťečeno bhlo, pilaU rozťezawsse, swatěmU
JUdowi hlawu fekyraU šrazčn:asserd

Gak welicc swalú aposstol JUda dro wjru
Krisiowu borlčl, a gak welčce si přcil, aby fc
křefs.mš wssech blUdú U wjřc t wsseho hťjchU
Uwarowali, gest neypasrněgssjm důkažem lisi, který
wssrm kťcskmtům swědčj, a ǧelikož prčlwě za nassich
dnů femoram newčm, blnd a bťjch drže hlawh
swč powšnčxssj, bčlde snad mnohému čtenúťi milo,
kdhf; rcižné té epissrold ašpoň obsab Udčnne. Dj
pať swatý aposstol wc fwé cpissrole o blUdaťjch
a bťjssnjcjch, že gsau bežbožnj, kteťjžmtlostiBoha
nassčbo užjwagj k Urostopússnosti a famého pa::
Uownjka a Wčma :msjeho Ježjssc Krista žadjraqj;
dčlle drawj o Uich: žc gsaU odlakowé be; wody,
qežto wjtr sem i tam honj; že gsaU stromowé
oodžimnj: UeUžitečUj„ dwakrňt mrtwj, wdkoře:
Učuj: dak žr gfaU baUťliwč wlnh mořskč, wylnjx
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tagsce gako pěUU fwč hanebnosti, a hwěždy blUd:
Ué, gčmžto baUťc temnosii žachowúna gest na
wěky; a koncčnč že gsaU redtači žalobnj, chodjcj
podlč ccst swých, gegichž ústa pyssrlčl slowa mer:
wj, a dčwj se osobňm pro žisk. Tok gsaU ti, šaa
wlrú ťeč fwaU, kteťjš samč se oddělUgj, lidč ho:
wadnj, Uemagtcj DUcha. Bo tčch napomjnčl pra:
wowčrnúch, ťka: Nle wy, neymčlcgssj, pomatUgte
Ua slowa, kterčlž gfaU pťeddowčdčUa od aposstolů
Búna Uasseho Jcžjssc .skrista, genž řjkali wňm,
že w poslednjm časU pčigdaU posmčwačt, chodjcj
dle žúdostt fwých bešbožnúch. Nle wy wždčlúo
wagjce se na neyswětěgssj wjťe wassj, w DUchU
fwatém sc modljce, samč sebe w milowčinj Bo:
žjm choweyte, očekáwagjce milosrdeUstwj Bčma
nasseho Zežjssc Krista k wěčnémU spaseni.

Rožgjmúrtj.

Swatj aposstolě Simon a JUda dali ra:
dčgi žiwot, Uežby modlňm obětowali, ťkaUce:
žc gedinč žiwémU BohU občtowati bUdaU! N
nUže, můžeš také ty, o člowčče, řjci. že drawémU
BobU občti pťčnňssjš? Můžeš skUtečUčtak mlU:

witi? Bochybngi welťce! Rožpomeň se gen, kolik
hodin, mnoho:li prúce a gakhchfiarostj občtowalš
marnostcm swěta, UúdberUémU ssatstwU, rožkofsi,
aniďáblU samémU? Celé dny a cclé Uoci žtrčl:
wilš pťi wyražcnj, Ua modlitbě ale w kostele
sorwa okamžik wytrwalš, pro núdhern a rozkossc
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býwalš wždy bohat dost, pro Boha ale wždy
kadsU mjwalš OráždnaU; gak tělUpomůžeš k blax:
dobytu, staralš fe, až si zessediwčl: na spachj
dnsse ale a na oslawenj Banč ani gsi nepomyslil?
Ci mysljš, to, což tropilš, že méUč gest hťjssné,
než Uěkolik erek kadidla pro žachqwčmj žiwota
uwrbUaUti pťed modlaU na oheň? Q bychom ko:
Uečnč pošnali hťjssUč občti, gichž swčtU, lčlU a
xnaonsii driUússjme, a obratili fe k BohllžiwěmU
a gemU gedinémll občtowati fe pťičiňowali! Co
enysljš medle, člowěče Učinš li to? uu Wěťjm,
že Učinš, tedy procitUa še sUa, občtUg giž žréma
WélmxBohU, wssecka myfslenj, slowa, skUtky,wssecky
dráce a fnahy fwé, i wsse, co po celú deU ti
rrpčti bnde; občtUg mU za dne každý mžjk, ža7
swěcllgc geg modlitbami w obět žúdalnan BohU:
ljbcžUaU; občtUg mU každaU chtjč a každan Učl:
rllžiwosk swaU, moťe gi, obětUg mU swaU Uctr:
děliwosk, swaU wssetečnosk a Urplltnosk, šdrže fc
gj BbčtUg mU ťcčč Uesiydatě a skUtky wilně
nesiřjdmosk w gjdle a pitj, nesiťjdmosk we hťc;
slowem obětUg mn wsse, o čcm wjš, žc hťjssne
gest a gemU se Ueljbj, nečinč coš takoweho;a
k weěerU progdi žiwot swůg za dUe a požorUg,
Zdali gsi wsse to, o čem gfme mlllwili, skUtečnč
obětowal čili nic; šhledaš li ale, že gesstč něco
ž wčcj ťečcných do fcbc chowaš i tedy si pospčš
a obětUg gich i hUed, čiUč pewnč přcdfewžetj, že
fe gich odrawdowč wšdáš, a litUg tyto, žeš gich
až posUd Uelitowal

Bbčt BohU pťjgenmú dUch žkormaucený;
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srdccm skrausseným a pokorným Bože Uo!pohrdncšel
(Žalm. šo, 19.).

,Oběk fpasitedlná gest pian býti pťikážanj,
a odsiaUpiti od wsselikéneprawosti“ (Sir. 35, 2.).

,Bo žádostech fwých nechoď, a od wůle swé
odwracUg fee (Sir.x 18, 30.).

,Brofjm wáš, bratťj„ skrzemilofrdenstwjBožj,
abhste whdáwali tčla fwá w občt žiwaU, fwataU,
BohU libau, rozumnaU siUžbU fwaUe (Řjm.
12, 1.).

„.skdo se neodťekne wssech wěcj, kterýmiž wláe
dne, nemůže býti mým Učednjkem,e dj !.skristUš
(LUk. 14, 33.).

Modlitba.

Nchdobrotiwčgssj a Ueysladssj Ježjssi, ktcrýž
gsi za núš se na dťewě křjžeBohu, Dtci fwěmU,
obětowati reičil, prosjme tč, uslhš núš a tě mi:r
losti Uám propůgč, abhchom wssecky swé Uedokou
nalosti hťjchů a neprawostj z leisky k tobč potlaa
čilř, a pak čisté srdce a beže skwrny w dobro:
llbežnau oběk tobě pťinússeli. Wjš ale, Bane,
že bez milosti twé ničehož nemůžemc, protož Ue:er
odklúdeh zawjtati k nám, ak gesstč dUeš oběk tU
tobč pťiněsii můžeme. chn.
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Na dnessekpřlpadá tťž swúter: W Řjmť sw C,prtllo nanno
a muť.; též tam fw Anastaste starssl ranno a Čortlla mnčcdnjků;
w KomU swatého Fideltša mUťed ; w MohUťt swatého Frrrncia
muťednska w Meldiď swatého Farona, btskan; w Neapolt swatého
ǦaUdtosa btskupa Afrtkanského; we Wercesllš swatého Honorata
dtskupa. a m g swalých

29.

Žiwot swatého Narišsa, biskUpaGee
rUsalemskébo.

Swatý NarcišfUš Uarodil se w prwnjm
stoleň wčkU kťeskanského, a gak se podoďá w Ge:
rufalémě. Giž ž mládj UadobhčegUaU měl nún
klolmosk k Učenj, a obzwlňsstě libowal si w Uá:
boženstwj a w ctnostech Geho obcowánj bylo
tedy neaUhoUUeabcž postwrny,aakaždý témčťhlca
dělnaň gako Ua wžor kťeskaUskédokonalosti Gaký
tedy diw, že na kněžstwj geg, ačkoli fe zdrúhal
a Ucstatečnost fwaU pťrdsijral wyfwětili Z Uká:
zalo se w kratce žc kUčzské dUstogUosii Ua neha
wýš hodeU bhl; neboť ta.e bhl horllwh we fwhch
powinnostech kněžstých, že ;eg neginak Uež gen
„fwatým kněšem Uašýw ll a po smrti bisknpa
GerUsalemskebo gcdnofwornč ža bisku:a Ustanoa
wili Gsa biskupexmšdwogil swatý Narcisš horliu
wosk fwaU Dcnt prace geho byla: hlúsatt
slowo Božj a wyučowati Ueumčlých; Uapomjnatt
slabých a llesagjcjch a potčssowati šarmaUcených
a skljčených, chudým pak a UUzUým pomáhatt;
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slowem byl gako drUhdy Zob okem slepému a
nohaU kUlhawémU, otcem pak chUdýcha zcisstitau
Uňsianým a sprostým. Mimo to UeUeiwidčl marné
a galowě kratochwjle, a tčlU Uikdy žádného od:
dechu aneb whraženj nepťál. Když mlUwil, ďyl
kU podiwu opatrný a pozorný, aby newysslo
z ust geho žadného slowa pohorssliwébo aneb li:
chého, a núsledownč netrpěl také U giných aby
marUými řečmi aneb do konce gjšliwými a oplz
lými rožprawkami čaš Uad nčgž nic na swčtč
dražsstho, mrhall Nlc i co dobrý pasiUť bdčl
Uade stádečkem ostražitě, aby drawj wlci ao toliž
kacjťi, z nichž někteťj tenkrčlte cjrkew nemálo pUc
stossili, w owčinec geho se ncwedrali, a neUlo:
wili žňdnau owečkU že fwěřeného stcidečka. N
tak činila geg žiwota swatosi, horliwosk w po:t
wolčmj a hlnbokosk we wčdcich wsscm dobrým
a rožssafným milena, zlým ale erěťjcjm strassna.
N důwčra a Uctiwosk k Učmu šrostla tjm che,
že geg Bůh též mocj diwotwornaU proslawil.
Mezi zúšraky, gež Bůh sirze téhož wčrného slu:t
žebňska swého Učiniti rúěil, wpprawuge se zwlčtssť
následugjcj. Gedenkrúte trwal swatý bisknp pťed
wzkťjssenjm Bčmě š celým lidem dle starébo obyčegc
po celaU Uoc Ua delitbcich a chwaloťečenj, an
UagedUaU gáhnowé žUamenasi že olegw lampacb
docháš1. Shromúždčny lid tčžce to nesl že ob
whklé slUžby Božj se pťetrhnau Nle swatý ďi:e
skup ani pťi neymensstm z pobožlwstt swé wh:
rašiti se nedada, kážal slUžeijkům, abh načera
pali ž kťtiteluice wodp, a tU požehnaw dal gj



Sw. Narcifou 31 l

lampy naplniti a ay woda proměUila sew oleg!
Gesstč po 140 letech chowali někteřj kťeskané
nčgakč čústky onoho olege Ua pamútkU co drahý
pozůstatek.

Gakkolj fwatý Narcifš pro wýbornč ctnosti
a obšwlčxsstnj wlastnosti dUcha na siowo wzar
byl, a nikdo prúwem ani toho neymenssjho mU
whtýkati nemohl: do:mstil nic ménč Hofpodill
též Ua wěrnčbo siUžeijka swého Uemalé protix
wensiwj. Horliwosk totiž, gjž swatý bisiUp kčxqeň
cjrkewnj w poťáde Udržowal, a pak i prostoet
srdečUosk, kteraUž žpUstljky karal popUdila těch
nckáraných a bohapraždných mUžUw že w hněwU
swém tak daleko sč žapomněli že fwatého biskUpa
ž mržkč neprawosti winili akťiwau žalobn ipťj
fahaU a děfným se šakljnanjm štwršowali ,Ge li
žaloba nasse kťiwá e prawil gcden, ,Uechť(prý) ža
žiwa šhoťjm;el drUhý ťekl: ,:MlUwil li gfem
neprawdu nechk mne BUh malomocenstwjm
rresce ;e a tťetj: ,Nechť oslean,ckl řekl, ,lež:li gsem
powěděl.e

Těžké tolo Utrhánj, gakkoli pťjsahaU žtwr:x
zené, Ucbhlo š to, abh důwěrU dobrých kťeskanůw
k swčmU biskUpU ani při nepmrnssjm žwiklalo,
aneb o láskU gegich ho pťiprawilo N wssak
swatý chrcifš mysiil že ďiskUp, Uenjli geho
powčsk ncporUssrnú ncanžc wssestranně působiti
a lidU ljm býti kýmž mU býti mú N protož
opustil tagně GerUsalcm a Ukrpl se w něgaké
anssti, a tam w samotě wssj silaU BobU swčmU
posiy a modlitbami i fwatým rošgjmánjm dnem
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a nocj slaužil. Mezi t1m časem, co fwalý Narcisš
na paussti dlel, zasijhla fprawedlnosk Božj znúmé
giž kťiwopťjsežnjky, a těmi tresiy žc fwěta ge za:
hladila, gakých od Boha na febe žúdali. Wrwnj
totiž z Utrhačů Uhořel še wssemi swými w ohni,
kterúžznenadúnjw domě geho powstal a tak rychle
sc rožežral, žc na ochraUU ani pomysliti nebhlo.
Na drUhého přisslo malomocensiwi, tak hroznú
to nemoc, žc že spolcčnosti lidské wyobcowún,
bjdnaU fmrtj žahhnnl. Třetj ale wida hrůzné
tresih, které spolUwiUnsth žastjhlč, dal se na pox
kčmj, wyžnal weťegně ncwinnosk biskupowU, a
plakal Ulrhúnj a kťiwé pťjsahy tak hognýmt
slzami, že od toho oslcpl. ,U Boha gcst milosro
densiwj a hněw. Může býti Udrossen i whléwél
hnčw; dle milofrdenstwj geho, gcst i trestánjgeho,
sandj člowčka dlc stutkú geho. NebUď newčťjcj
slowU gebo.el (Sir. 16, 12. 13. 29.)

Obhwatelům Gerusalemským bylo anilowa:
ného biskupa welice ljto. J dali ho Ua wssech
siranúch hledati; nemobance grg wsiak Uikde poe
sijhnanti, widěli se nnceUh, aby osada dlaUhým
Uprúšdněujm Uculrpěla, giuého biskupa ustauowiti
nebok ,kde Ucnj špráwce,e djfuiha pťjslowj,e lid
padue.e Za ofm let byli po sobě tťj bisinpowč
w GesUfalcmě Ust.mowcni, a tťrtl prňwč Umťel,
an se nrgednalt swalý Narcišsuš Ua Zwlássmj
zgewenjBožj opčt w Gcrnsalcmě obgrwil. Sgaa
kaU mdostj a ď gasým plesňnjm gtxǧ kťeskané
ijtaji, an podfati sc xlcdei,a tU wssickui Uaň
nalťhalie abh se opčt w dpstogxtojč bislupskau
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uwčlšal, a gako kdy ngdy cjrkew GerUzalemskaU
žprawowal. J swolil k tomU, a wssak gen pod
taU wýijkaU, bUde:li si moci pro whsoký wčk
fwůg wšjti něgakeho pomochka Wrawě toho
čan lrydal fežwUUkUUtlBožjho swatý NleraUdr,
biskUp Flawianský w.skapdadacii Ua ank do Ge:
rUžalema Z šgcwer swatčmU Narcišsowi, teU
že geho pomocnjkem w powiUUostech biskUpstých
býti ma Narcisš ožUámil i kmed žgewenj Božj
dUchowrnstU.xU,a ssel U slawněm průwodU anl:
Ujkowj, když byl pobožUosk swaU whkolxal, až
do kostela wstťjc, ijtal geg co ncylaskawěgi a
wůli Božj mu wygcwil. Nlercmdr diwil fe Ue:
málo tomU, což widěl a slyssel, a wssak protiwiti
fc Ucmoha, Uwolil fe, že fwatémU biskUpowi bUde
kU pomoci. Qd té dobh ťjdili oba biskUpowč
cjrkew GeružalemskaU gčdnomyslně, Uičehož Uee
opomjgjce, co by bylo k oslawenj gmčsla Božjho
a kU spaerj osadnjků. NarcišsUš wida, gak horo
liwý swat:š Nlercmdr gest. Uemúlo fc potčssil a
srdečné djky ša takowaU pomoc BohU wšdáwage,
čiUil Uic nténč, seč gebo sjly byky, až pak ko:
UečUč okolo r. 212. stňr gsa téměř 116 let
w NúnU UfnUl.

Nozgjmčmj.

Q kťiwopťjfcžnjcjch prawj fe, že trawa pod
Uobama gcgich Usýchú a žc pomsta Božj UxssUde
ža ntmi goe. Wěc ta .xtwrdila se očiwidně na

Zinxr:p Sw.xu?ch. U. 14
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Utrhačjch swatého biskUpa Narcišsa, trest Božj
postjhl gich gakýž sami Ua sebe wolali BUb
žagisté gest prawda, a protož dowolúwúmculi se
Boha, abychom křiwým ťečem swým wjrp žgeu
dnali fnadno porožumjme, že Bůh, gsa fwatý a
wssewčdach, gedcnkrúte co fwědek proti Uám wh:
stanpj, aby lež Uassi oswědčil a potrestal. .Kdo
pťjležitofk mčl, sežnámiti fe š osudy lidsiršmi Ua
šemi, bržo nabUde přefwčdčenj že gako za sta:

rodúwna i ža dob Uyněgssjch kťiwopťjsežnjci giž
lu Ua žemi od Boba trestani býwagj, a nebody
a otrapy, gež fe Ua nčftcré lidi časem walj,
UegfaU Uic, Uež žgewný trest Božj, ža kťiwaU
pťjfahn, gjž se bylň pťed ljm kdhš doěinili. MlUx
wsi o tom Bůh fám sirže ústa Zacharičlsse pro:
roka, an dl: u„Zloťečenj přigde do domU toho,
genž přjsahá strže qmčUo mě lžiwě; a přeb!šwati
bUde U prostťed doan geho, a strčle geg,idřjw1
geho i kamch glčhoes (Zach. 5, 4.). N dehme
tolUU, že bh Bůh kťiwaU pťjsahU Ua šemi hned
žgewUě netrcstal, žagisté gi srestati bUde, až bU:
deme stúti Ua geho faUdU, koež wssecka mhsslenj
Uasse, i ťeči Uasse, i skUtkowé Uassi žgewni Učiur
nčni bUdaU. Qstatnč nedomnjweyte se, že to
anže kťirrá gcsipťjsaha, kdyžpťed aUťadem stogjce
kU lži a neprawdč Boha swatébo a sdrawedli:
wěho za fwčdka beťeme a trestů Božských na febc
wolame; ach toho hťjchU fe snad gen mčllokteťj
dopansstjwaǧj, ža to aje časičgi kťiwaU pťjfahall
hťessjwá se w obecném žiwotě a žwlčlsslč w ob:
chodU. Gakčho tU býwá žakljlxčlnj, gakého dUa
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ssowánj a wčrowánj, abychom ťečcm swým li:
chým prawdh zgednali a žbožj fwé ginať dosti
bjdnč schwúlili a odkryli! Hrůža člowčka po:
gjmčl, kdhž si pťjpomjnám, k čemu ke wssemU
lidé Boha ža fwědka beraU, a gakč tresiy časné
awěčné Ua febe wolagj! Zdň se že tacj lidě ani
erědj co mlij a oč fe gedná. ,Nt negsem
fpasen,“ djgeden, „ak gfem šatracen,“ dj drUhú, „ak
mne č .,wežme eeprawj žaš tťetj, chceli křiwé
ťeči fwé wer zgednali aneb prade wěci časio
Uepattnč potwrditi. Netťefe se wám dUsse w tčlc
hrůžaU, porožwážjte;li, co ta slowa žnamcnagj?
Nenj to ďežbožnosi aneď při neymenssjm ney:
swrchowaněgssj lehkomyslnosk dUssč, krwj Kristox
waU wykaUpeUaU, pro Uic, ža Uic ďáblU žasli:
bowati? Nenj to hřjchU plnň swéwolnosk, Boha
kU každč maličkosti ža swčdka a wťci nepatrné
sobě Ua dUssi bráti? Křeskan poctiwý a sprawc:
dliwý whsiťjhčl fe wsseho toho, geho ťeč býwá
panhé: „gest, gesi; nenj, nenj;“ a gen tenkrúte,
když o důležitaU wčc gde, když od wrchnostjkto:
mU gesi žadan gen tenkrate ptawjm, fprawc:
dliwý kťcskan pťjfahU silada, a i tenkrčue nežtwrx
šUge pťjsabaU nic, ncš což dogista wj; a k čemu
se pťjsahaU žasljbil, to j swatě žachowúwa, pa
mčtliw slow !loaně U Geremiélssc proroka, genž
dj: Wťisahati bUdcš: Žiwot gest Hospodin,w
prawdě a w faUdU sprawedlnosii (4, 2..)

„Sjysseji gste, žc ťečeno bpso starým: Neur
bUdcš kriwě přisahatt, ale fplnjš Pčan pťjfahh
swé Nle gúk prawjm wúm, abhstc nikterak Ue:

14ař
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přisahall, ani skrže Uebe, Uebo trUU Božj gest;
ani skrže žemi Uebo Podnož geho gest; an strže
Geružalem neb gest to mjsto welikčho krúle ;
an skrze swaU hlawU Uebudeš přifahati, Uebo
Ucmůžeš gcdnobo wlasu Učiniti bjlěbo Uebo čer:
Uěho ale buď ťeč wasse: gesi, gest; ne, Ue;
což pak Uad to che gest, od šlčho gcst“ (Mal.
5, 33 37)

Bťisahúnj UechkUepťiwykaqj ústa t!ra, Ue:
bo Umošj gfau púdowé w Uěm Člowčk kterýž
mUoho přisaha, UaplUčn bude Urprawostj a Ue:
odegde od domu geho rňna; a oklamal li by,
bťjch geho Uň Uěm bUde; a erssjmal:li by bo
fobě, hťessj dwognúsobnč; a přisahal:li by da:
remUč, Ucbxlde ofprawedlnčn: Uebo Uaplnčn bude
odplataUdům gehoe (Sir 23 9,12714..)

Newešmeš gmélm Hospodina Boha fwého
Uadarmo: neboť UebUde beš pomsty, kdož by kU
wčci marnč wžal gmčlw gehock (7. kU. Mogž.
5,11..)

Lidé šagistč skrše wětssxho Uežli gsan sa:
mi„ přisahagj, a konec gest wsselikš rožepre ge:
gich, kdyžpotwrzena býwa pťjfahancke(Žio 6 16..)

Modlitba.

Q Bože, kterýž dobré pťebok)atě odmčňUgeš
azlč sprawedliwč a žagisié trestceš a wprawdš
swé a wssewčdaUcUostiani oklamati an oklamán
býti Uchžeš, pronikni frdce Uasse spasitelnau
bňžnj faUdUw twúch, abychom gménotwě powždx,c



Sw. Marcell, mnč. 317

i slowy i skulky poswěcowali, sirže Krisia Wéma
Uasscho, geUž š tebanšDUchem swatým rowm,š
Bčch žiw gcst a anUge Ua wčťy wúkňw. Nmen.

Bneš swěts se téť swátck: W BUkanti swatých mnčedeků:
Hyactnta„ Kwtnťta, Fcliciana a LUrtana; w Stdoně swalého Zer
nobia, lnč;e; tc,hošadne swatúch bsskdMačimiliana mUččdUlta a Wao
lencia wyšnawate; w Brrǧamxl swatč Emfebir, pannh a mUč ; w
NnǧUstodUnU swatého JaUa, btsknpa a wo;uawaťe; w Kašsiopč swd
Txonata; wr Wjdni w xcmi Francamské swatěho Theodora, odata
a m. q. swatých.

thr

šiwot swatěho Nťarcella, nmčednjka.

S:Oat:š Marce:lluš pqchú;el, gak ssanělsstj
kro:xikáťi whprawugj, ze Spmtčl, a welmi šňhy
na woe.;nU se dal, a tam fe bčhem časU až Ua
důůogxtosk fetnjka w Trajanskěm plUkU dowšnesl.
Dále se Oowjoú, že ťoyž plUk Trajallský w mčstč
,Leortel ťečcUém ležcl, že fe š Nanu, whsoce
UrožeUaU pamlaU šas:mubil, ď Uj dwaučxct fynů
žplooil. a poslč:e;kúzanmi gakčhoš swalčho bi:
skUda š celau swau rodirmu Ua wjru fe obrňlil
a kťtjli se da.:l.

Tčch dob, o Uichž prúwč činjmc šijkU,
roku tedh 298. slawily sc gxnčnirw cjsaťowh w
Tinǧisu wclmi flawllč, a pťi lom sei rožmanitě
občli bohům pťiUássely, pťi kterúch každ!i wogjn
podjl brúti mčl. Swat!š Marcell Uw:.žuǧe, že
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mU leď bnď wer žraditi gest, aneb wždati se
woganské dUsiogUosti: radčgi, gak slussno a prawo
bylo, lidi ša nepřjtelc mjti wolil Uež Boha
sprawcdliwcho J Užawťcl žc w twaťi cclého
plUkU wogamske:ho stawU fc odťeknc .skdhž trdh
wogsko stálo, odložil paš swůg wogeuský i žUak
fetnjka i žbran swaU prcd koranhwc plUťU a
prawil Uahlaš: „Ga slanžjm Zežjssi.sčrist:l, wčč,
ncmn krúli Dd nynčgsska Oťestawam cjfarum
wc wogsstě slanžiti a wassjln dťewěnúm a ťa:
nlennúm bohům chž qen hluché a něme modly
gsaU občtowati Uebxldu To li ofUd boǧownjků
že bohům acjsaťům obětowati magj, tedy patťtc,
odklňdúm hůl a dáš, odťjkám se praporů a chc
wogákem UešbudU.éo

Uslyssewssc to wogjnowč ostatnj, šdčsili fe,
a gawssc gcg žprawili o wsscm NUastasia For:
tUUata, geUž wrchnjkcm dlUkU byl. Fortmlat kčl:
žal do wěšenj ch Uwrhnami abd, až po slaw:
Uostech bnde, k sandn geq pohnal Wo slaon:
fiech dal Fortmmr Mareella Zawolati a otašal
se ho, ťka: „Co ti to nadadlo, že gsi proti wssj
wogeUskč kažxú paš i důstognosk fwaU odložil?“
MarccllUš odpowědčl: „Glž gscm sc 21 frpna,
když gste fwatek cjsaťůw slawili, pťed koranhwj
tohoto plUkU Uahlaš wygadřil žc kťestan gfem
a že pťi službach modlaťských podjlll brati nemo:
hU, nýbrž že Ježjssi Kristu, Syml Boha thr
wssemohaucjho skanžjm Na to odpowědčlFor:
tnnat: ,Twau opowúžliwosk UefmjmprominaUti,
a protož o wssem, gak se skalo, cjfaťi žpráwU dam
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Tebe wssakposslU kpaml swénm NUrcliowi Nǧri:e
kolanowi žaskUpUij plUkownjka straže cjfarskč do
TiUǧifU, a Cecilian ostatnj při sprawedliwě pro:
wede.n

Wodlě rožkažU přeprawili tcdy fwatého Mare
cclla do TingisU w Nfrice, kdcž se NǧrikolaU
prčlwě šdržowal, a CeciliaU postawil ho 30 řjqna

žaňUpUij plnkownjka slráže cjfaťskě,ťka: ,For:
UmatUš wrchujk Oosilci twč wúsoski Marcella,
gednoho ž fctnij, o Učmž toto pfanj dalssj žprú:
wh obfahugc. ijo:li, pťečtUgr Ngrikolau
pťifwědčil a Cccilian čctl: ,Tento wogak od
hodil paš swůg wogcnský, prawil, že kťeskaUem
ǧest, a pťedewssjm lidem mUoho fc bohUm ranal
Wrotož geǧ k robě pofjlame, aby oschcnosk lwa
Uad Ujm„ což slUssUeho gesk, UfaUdila a geg po:
trcňala Wo OťečtčUěžprúwč prawil Nǧrikon
lan: ,Řeklš to pťi wyssctřowánj pťed wrch:
Ujklmt?n r

MarcellUš: „Nekl.ee
Nǧrikolart: „Byl gsi skutcčně setnjkem U

wogsstč ?n
Marcelluš: ,Bpl.e
Nǧrikolan: „Zblašnil gsi se, žc gsi se pťj:

fazežžpronewčřil a takowých ťcčj mlUwil?“
Marcelluš: ,Kdo se Boha bogj, Ucblélžnje
Nšriťola:l: „MlUwilš wsse co w dopifech

tU lcžjcjch obfaženo 24
MarceUUš: ,MlUwil e
Ngrikolan: ,thodčlš skutečněšbran
MarcellUš: ,thodil Uebok Ucsknssjkťe:
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sťaUU, ktrrýž KristU Wcim: slu.mžj, aby fcowogenskě
wčci dohanů a o žúležitosti fwčtské staralpee

Aǧrikolan ťekl: „Co Marcelluš Učinil, gest
takowého žpůsobU, že se to po žúkonech woqu:
skýchtrestati mnsj J wynesl saUd,ťka: ,ijj
se Uam, abp Marceslnš, genž siUtrčm;m Uwogsstč
setnjkcm byl, protože gak súm fe pťižltal, fwé
čestUč žnčlmky odložřl, powirmosk fwaU šrUssil, a
Uad to w twáťi pťedstaweného fwého slowa po:
ssetilosti plUá mlUwil, skat byl.e

Wida Kňšsillt, pssať pťj wogetlskčm saUdU,
gednak wefelaU statečnosk obwiUěUého kťeskana, a
gednak Uekaranw hnčw Nǧrikolanůw, když saUd
fmrti wynassel, hodil nadobj pjfaťslé i spify Ua
žem, ťekl Uahlaš a Ucohroženč k Y.ǧrikolanowi,
Uemálofe tomU oichij, že faUd wydal chpra:
erdliwýr Za ta slowa byl okamšilč do wěšer
Uwržen.

MarccllUš genž ouchcm fwatým oschen

widčl, že také Kašsian korUUy mUčedUickéstane je
aUťastuým, poufmal se radostnč pťi Udúlosti téro,
a když bo Ua smrk wywaiočli, prawil k quiko:
lanowi UúsleoUgjcj a :aqistč Umččdnjka dostoqnčx
slowa: „Bůh ti odplať ža mé odsaxxženj ncsčjsi:
nými dobrodinjmi!“

Sťat byl swatý MarccslUš dnč 30 ťjgua,
fwatý Kašsiam:š dle swědectwj Řjmsiého pašsio:
UalU dne 3 prosince

Wo;ůstatky swatěho Marcclla Uacházegj se:
w hlawltjm kostZle Leonském.
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Též gde žpráwa, že wssickni synowé Mar:
cellowi smrtj mUčednickaU šemťeli. .stdyž totiž
zprúwa Leona dosslae že Matcelluš k rožkazU
NǧrikolanwU zemřel, domýsslel se Diošenian,
wlčxdař Leonský, že giž wúhatč nefmj a powolaw
fynh Marcellowy, Uapomjnal gich, abp fe bez
odkladU wjrp kťeskanské odťekli. TU nebpl ale
ani gcdiný mezi nimi, který by nebpl hotow,
radčgi žiwot nasadčti než Krista fe odřjci. Ma:
gjce krcifný pťjklad otcůw na paměti, stálipcwně
U dťedfewžetj fwém. Nemoha tedy Dčoǧcnicm
Uad nimi fwjtěziti, odsaUdil ge, aby skati bhli.
Radosk gegich že ďrdla oosaUženi gsaU, tak byla
welčkei, že pohané to wioaUce, Uemohli fe dost
Uaočwiti. Gmčna gegich núm wssecka znúma
negfaU, toliko se dnessnjho dne Uwúdj sw. .sklaU:
diUš, fwatý LUperkUš a fwatý BiktoriUš. dež
Nona fe byla dowčdčla, co gegjho maUžela a
co synp za osud potkal, žaplésala radoňj a hla:
sitě Bol,m djkp wzdáwagjc, drosila, aby gi Bůh
téže miloski aUčastnU Učiniti reičil, kterčž seiman:
želowi i fynům gegjm bplo dosialo, a to:li Ue:
možUo, aby gi aspoň we wsscm dobrém zachop
wati rúčil. J wyslyssel Hospodin pokornaU žei:
dosk gegj, a Nona konala po wsseckp dnp žiwota
wsseliké skutky dobré, slaužjc wčrnč BohU i bliž:
njm, až gi Bůh k fobě powolal.
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Rozgjm.inž.

Gak fe chowati mčlmc, ťdyž Uúš lidč k žlémU
wybjžegj, Učj Učlš swatú Marcell. Co Bůh ša:
powědčl, Uemůže žčldný člowěk dowoliti, a což
proti žgewltémU žákoUU Božth gesi, šůstane
wěčně wčkůw hťjchem, a bdk to celý fwět
omlanal a febe wýmluwdlčgi toho húqil. N
protož buďme stčllj a nedeyme jc ani sltby an
pohrůžkami, ani odmčUami, ani treňh, ant Uo
dobrěm, ani po šlém k nččch swčski, o čemž
wjme, že to proti žgewnénm ščlkomx Wáně aneb
prori šřegměmU učenj swatč cjrkwe katolické qest,
ano raděgi pťjkladcm tolikera fwatúch poUčeUi,
radčgi fe odřjkepmc stawU a důstogcnskwt, ano
ižiwota, Uež abychom UčiUili nčco, což proti
wůli Božj gest. N kdybw nčxm wrchUosk Uťco
podobneho kažala, čehož BUb Uchowas.i rač, Ues
fmjme sc proti Uj proto Uasjljm ždaUzeti aUeb
proti Uj dowstáwati, owssem alc snasseti wsseliký
úkor a trpěliwě do wůle Božj se odewždawati,
w gehož rUce gfaU i myfl i frdce lidské, akrerýž
wje dlaUhouli a pokUd Utrpenj Učlm gsaU pro:
fpěssna. Qstatně bUďle UbežpečeUi, še gakož beš
trestU Uežůstane, kdož žlě pčlsse a wůli Božj
wzdorUge že take bcz srcstu nežustanc, kdož kU
zlémU bUď radj, bUď UUtj . anotacj lidě, žwlasstč
gsaU:li wýsse postaweni gfaU mUohcm trestU ho:
dněgssj, Ucž siUtečnj pachatelc žlébo; Uebot kdo
kU žlěmU radj aUeb kU žlčmU Uutj, odnjmú giným
strach hřjchU a panUkň chaUlostiwých k Ucpra:
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wostem, kteťjžby sic sotwa Ua Ucprawosk byli
pomyslili, koyby gim oo pťeostawem;ch ancb wždč:
laUěgssjch osob Ucbyla fchweilma. N bohUžcl,
že takowých rčldců aUeb pobižitelů k Ueprawosti
Ucbýwá dořjokU. Muobý žlý hofpodúť pofjlá
swaU čcleď bUď na cišj laUky, Ua eizj pole aUcb
do cizich lesú; nmohú žlý ťemeslrxjk wybjžj to:
warhsse kU žběžUč a sspatnč prcici ancb k žpro:
newčťer fe Ua cišjm žbožj. Mnohý hoch wy:
šýwčl swé fpolečnjkyk nršpoťádltým wyraženjm a
nmohci djwka schwalUge swúm drUžkeim nečtsté we:
seljr N tak fc eděge we wssech stawech a U wssech
lioj, ti a oUUi pťemnožj gfaU cišjch hťjchU wimti,
anž na to pomýsslegj, že hťjchU se dodaUssrěgj.
Bčda núm, to:li též do sebe fhledáwčlme. Brotož
opakUgi gcssrě gcdnaU fwaU ťeč: StUglne pchč
we wsseltkčm oobrém a nedeyme se z cesty cmostř
nikterakž swésti; fwčt nčlš může wssebo žbawitis
což Ucim mtlého, ale pokoge dUsse Uáš nikdy ne:
šbawj, a ťdybychom žtratřlř wsse, což mčame, geU
dťjžeň a dřútelstwj Božj nežtrúccymc, aniž Uae
očgi w žiwot bUdach.

„ShUU můg, gestližeby tě lúkali hťjssnjci,
UepřiwolUg gtm“ (Bťjsl. 1, 10.).

,Kdo ostťjhčl pťikúšanj, ostťthú dUsse fwé“
lTamtéž 19, 16.).

„Dáweyte, což gest cjsaťowo cjfaťi, a což
gesi Božjho BohU“ (Mat. 22, 21.)d

„Nebogle se těch, kteťjž žabjgegj tělo, ale

dUsse nemohaU žabiti; Uež bogte fc.raděgi toho„k
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ktcrýž může i desi i tělo žatratiti do pekelného
oynče (Mat. 19, 28.).

,Lčpc mi gesi bcz skutku padnanti w rUce
wasse, nežli hťcsstti pťed obličegem Bčlnč“ (Jan.
13, 23.).

Modlitba.

š) Božc a Wane ncišl tyš Ucim žgewiti
rúčil skrze Shna fwého gednorozeněbo swatau
wůli fwaU, a pťčkazugeš, abhchom gi wěrně ža:
chowúwali; a wssak wčž, b Wane, nasst kťchkosk
a slabotU a měg ňrpcnj š númi, a deg Učlm
statnosti mysli, ak ani pro bážeň lidskan a pro
žčlduý ohled fwčtský od swatých šákonůw twých
neodstlxpugeme, alc též nšš hrdosti mhsli Ucho:
wati račiž, tak abhchom se Uikdp newšpjrali,
kdykoli wrchnosti poslUssnosti od Uáš po šúkonU
žňdagj. Za to prosimc skrše Krista Ježjsse, genž
poslussenbyl až k fmrti. chn.

Bneš sc též swětj památra: W Nfrice swatých dwaU set a
dwadcjti mUčednsků; w Nle:andrtř sw. mnťedeků: Ehroniona„ Juliana,
Makaria a gtm)ch tťináctt; též tam swaté Eutropie„ nlUťed.; w Kao
rališ w Sardinit swatého SatUmtma, mučednska; w Npamet s;d.
Ma:tma, mUťednska: w Egei w Eilicti ntrpenl swatého Zenobm,
dtskUpa, a Zrnoďie sestrh geho: w Nltiml swatého Theomsta. bjsk.
a muťcdnska; w Paťjžt swatého Lukana, muťcdnjta a m. gu swatoch.



Sw. Wolfǧanǧ 325

Zl.

Žčwot fwatébo Wolfǧcmǧa, bčskUpa
Řezenského.

Swatý Wolfǧaltǧ uo ginak Wlk uu pochčxšel,
gakž se mnozj domýsslegj, ž rodU hrabat „Whnloef
lingcn“ lťečenýchwe SwúbskU. Narodil se wprwnj
polowici defútého stoletj. Wúbornj rodičowč geho,
znamenagjce, že krúfné wlohy mú a že žwlússtč
k núbožeUstwj a k bohabogllosti mysl gcg túhne,
dali geg, když fedm let star byl Ua wychowúnj

do klasstera Rychnowského bljž města Kostnice
we Swýcaťjch Klússter ťcčený byl thkrútc fwaU
kaznj, swaU Učerňj a boholibúm obcowúUjm Ua
slowo wžatý, a mUožňwj mUžU gak Učenostj tak
i žiwota swatostj wěhlafných zde dosslo sweho
wychowanj i wždělúnj. J Wolfǧang nastaUpil
dráhU bohabognosti w klússteťc Rychltowskčm
š mhslj ochotUaU a š wůlj dobran, a geho
Uúklomtosk k modler, geho dčtilmčl búšeň Božj,
geho mrawopočeňnosk i pilnosk wymohly mU w brž:e
kém čase laisku Učitelůw a foolužčlkůw. Bbžlússtě
ale žjskal si pťjzeň a pťčltclsiwj gedUoho Uroše:
Uého a š Ujm stcgnomysiného mlúdence gmčnem
Gindřicha kterčhož bratr Wožo biskUpem byl
Wůršbmským J zůstal po nčkolikj let w kla:
ssteťe š)llčychnon.)ském,ztčsse se š lásky wssech, kteťjž
ho koli šUali Toho ale času sialo se, že Božo
gakčhoš prosiulčho ale i hrdčho Učcnce gméUem
Štčpána do Wilr:bmka ža Učitrlcdowolal
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Giudťich chtč fe pod mužcm tjm wěhlasným
zdokonalitř wydal fe do Wúršburka a pťimčli mla:
distwčho prjtele fwčho, aby geg tamo dodrowodil
Štčpan pťigal Učenliwěmladjkyš ochomaU radostj,
Uebol tolahodilo gehosamolibosii Když widěl, aU
WolfgaUg stkwčle si počjUa a we mUohdch wěcech
giž Uad miňra wynika počal Uaň žarliw býti,
a geq týrati, an posléze mU išbraňowal choditi
do sskol Wssak nabožný a do sdasenj rožtaUe
žený mládenec, erssjmage si čak malichernúch
UárUžiwoskj, pokračowal dúle U swúch sstUdijch,
a wssemožnč sebe ždokonaliti a ntysl swau š Bohem,
chž gcst pramen wssj maUdroňi a wssj fwatosti,
spogiti fc sUažil .skoUečUčfe mU ale dťedce žiwos
ten hlUčUý a pokoa dUsse rUssjcj žhnusil, tak že
ža prjkladem swatých othw Uěkam do samoty
fe Utéci Uzawťel ancb w Učkterém klasstcťe wý:

hradne slUžby Božj a fpasenj dusse swé fe wč:
Uowati obmýsslel

WožorUge Gindťich, po čem dusse pťjtele fe
rožtaUžila, wssemi silami we wer swěta geg
Udržeti fe snažil aby wýborná geho swatosk a
wssestranná dokonalosť blahostUč i na ty, ktcťjž
w praUdU swčtase koljsali, působiti mohla. Meži
tjm sial fe Gindřich okolo rokU 956. arcibiskupem
Trcwjrským a tU giž nedřestal Oťjtele fwého pře:
mlanati, aby š njm do Trewer ssel, a radaU
a Učerstj i ,swatostj swaU U žprawowánj bi:
skUpstwj mU Uápomocelt byl, wznesseUč důstogeU:
stwj mU při tom podáwage. Nle pokorný a
skromný Wolfǧanǧ odmjtal wssc, což mU koli
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pťútelska pťjžeň slawUčho a wznessenčho poda:
wala, a když přltel doléhati Uepkestawal wh
gádril se koUečnč, že gediné pod taU wýijkaU
do Trewer důgde, bUdeli anže gen ža Učitele
a ša dozorce Ua mčstských sskolách Ustanowen
Zde, w kolc erirmúch dčtj cjtil seúplně bla:

ženým Wychowáwal, thčowal gc š lasiaU
prawč otcowskaU,a fam žiw gsa stťjdmč a chU:
dolmě dodporowal clsstědťety, kteťjž dodpory po:
tťebni bhli. Tato sslechetnci občtiwosk dro blaho
djtek, a ta laskawú lyorliwoskp gjž powilmosti
swčho powolčmj zastčlwal, whmobla mU lčlskU
wsscch obywatelú a důwěrU arcibiskupowU U Uey:
wčtssj mjťe, kterýž mU nij důstognosti děkaUské
Udčlil, w tom žwlásstč úmyslU, že gedUak Uecu:ééu
hoUUým žiwotem a gedUak swataU horliwostj Ua
oprawcnj semotam kleslé dUchownj kazUě wclmi

dobťc bUde působiti J Uežklamal fe sslechetný
arcibiskUpw očckčlwanj slpěm a slowa a wwborUý
pťjklad fwatcho děkaUa pťmesly w kralkěm časc
tcž wýbornc owoce a klesla dUchoij kazcň ob:
Uowila se požUeUčlhla po celem biskUpsiwj, a
UeaUhoUným žiwotem dllchoweUstwa počal i osta:
lUj lid žiwot swůg a swé obcowámj Uaprawo:
wati a bážUě Božj pileU býti.

Co swatý Wolfǧanǧ UeUaneUně pracowal
oslúwě gmeUa Bčmč a o rožkwětU swaté cjrkwe,
Umčel rokU 964 pťjtel gebo arcibiskUpGindťich,
w Řjmč, kamž byl cjsaťc QttU doprowodil a
tU powstala w dUssl Wolfgcmǧowě znowa taUha
po samotě klássterUi, a giž ani rodičowé, aniž
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kdo giný bhl š to, abh geg od úmyslU geho
che odwratil J rožžehnaw fe tedy š rodiči
swými a š oťátcly wydal se Ua cestU do klússtera
Einjtdlskčho we Šwýcarsku, gehož powěsk daleko
sslroko se hlafala, a dal fe od bohabogného opata
Řchoťe w ťsz (habit) žákona Benediktinského
oblcci Qbywatelé klússtera fhledali w kratkém case,
že ctnosk a Učenosk nowěho spolUbratra mU gest
důkladllěgssj, než powčsk o Uěm fsla; a ž geho
pokory, ž gcho poslussnosii a kagjcnoski mohli si
i ginak dokonalj bratťj pťjslad brčlti. K tomu
wssemu přihlédagc bohabogný a o rožkwčt klčl:
sslcra pečliwý opat, Uložil mU, aby ostatnjm
mnichům pjfma swará wykladal a Učtlgich cestúm

sdasenj J žastawal Wolfǧanǧ aUťad teUto
š tak wýbornUm nasledkem, že i predstawenj
gim;ch klássterU dUchownjm synum jwým radipo:
woler dáwali aby U bratra Wolfǧanǧa imau:
drosti i crnostem Učiti se mohli.

Nž pofud Uedal se swatý Wolfǧawǧ na kněž:
stwj wyswětiti, přcdstjrage w hlubokě pokoťe swč
k lak wžnessenělml powolúnj swaU nestatcčnosk a
nedllstognosk. Tu ale pťibyl gedenkráte fwatý
Qldťich, biskUd Nuǧšbmský do klússtera Einsidl:
ského, a gsa žpraweň o pťekráfných ctnostech a Uehod.„
o weliké Učenosti bratra Wolfǧanǧa, giž nic nec
dbage na geho odmlanánj, wyfwětil ho r. 970.
na knčžstwj. Boswčcch Ua knčzstwj rozplame:
Uilo dussi Uábožného ťeholnjka lckskan k BohU
neywťelegssj a giž nic si Uepťál horliwčgi, než
lidu, Boha šiwébo neznagjcjmu,žwěstowati siowo
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spasenj W tom úmyslU Utwrdil ge,q swatý
Dtmar, kterwž U widčuj k Uěmu drawil, řka:
,Ty opx:stjš chUdý ž lasky Bobn kragimx tUto,
ale w giné kragiUč dostane se ti biskUpské dů:t
siognoňi BUdešli aUťad ten dnstoguězastciwati

Umřeš po dwa a dwacjsi letcch na mjste, kdcž
fc mča pamútka slawj, a wegdeš w žiwot wěčnú ee
J wydal sc tedw š powolenjm opatowým, pro:
wašen od některých mužú steglxčho sm:šfslenj, Ua
crňu a prossed Uhry a Čechy kpčti sifchm
oUssj Kristu Wcixm žjskal. Wúwoou alc Uher:
skčho a tUdy i ostalnj žesni Ua wjrn obrčxtitiUe:
mohš, tok žanechala prožťctelnosk Božská Uě:
kdegssj geho žakyni princežně Gisele dceťi wý:

wody baworskěho Gindťicha 11., kterúž se š wh
wodaU Uhersk:dm gemuž Waik dčli, prowdala a
kterýž Uaposom xxodc gméUem „Štčpán fwatý
w cjrkwi se proslawil

Wracege se š Uher pozastawil fe Wolfǧanš
U Bcreǧrilta, biskupa Wašsowskčbo, klerýž hosta
swebo žbožnosij, horliwostj i nčenostj tak welice
dogatbyl že ch cjfaťi Qttowi ll pro biskUp:
stwj Řežčnské welicc fchwalil stař obcžnamiw
fe š Wolfǧanqem pornččl geg duchoweUstwU
Řezenskémn i wssenm lth téhož biskupstwj a ti
gednomyslxlč geg na stolici sweho biskupstwj po:
sadili; a wssak trwalo dlaxlťw, Uež stročnxlčho
Wolfǧanǧa pťemlnwili, aby fe w důsiognosk bjx:
skupa, k njž prawil, žc se nehodj, Uweižal, ano
teprwa když lnu opat domlauwal, že bťjssno qesi
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wzdorowati prozťetelnosti Božj, kterúž se tuto
zgewnč ukažala, powolil

Brwnj wěc co biskUp Učinil, byla, že wl.ch::s
cnými modlitbami a tUhaU kč:žUjo milosk Božj
prosil, žádage, abh neUtUchla mysi gedo pokormi
a Učxbožnú, bez Ujž by Uičchož dowésti ncmohl.
N gak fwé biskUpowúUj počal, tak se w Učm
chowal, až do fkončmj. Kdo chtěl mobl ho wjet
dati, an se wraUcUělnodlj gednak w kostele ge:
dnak doma; každa hodina powinnostj praždna
Ualežcla modlitbě a swatěmU rožgjmanj. Wžnc:
ssena dUstognosk nezmčnila pranc geho býwalé
žiwobytj; nosiltě i nynj sprostý ssat ťeholnj a
milowal wc wsscch wčcech gednodUchUsk a spro:
stotU; fprosta byla tež geho strawa, spwstý geho

byt DUchody biskupskč byly občtowanh kostelům
a chUdým, gimž po tagmU i weťegUě wssc wěllo:
wawal, čehož fčxmnezpotťebowal Byl téžU wy:
konúwčlnj fwých powinnostj neUnawený; kcizčxwal
téměť každodenUě, Uapomjnal a poUčowal, gak
a kdy toho potťcba žč:dala, a progjždčl často swé
biskUpstwj, abh hned na mjstě mohl žaťjditi, což
k prospčchU cjrkwe, k spasenj bližnjho a kU oslclǧa
wenj gména Božjho Užitcčno a Orospěssno se
Ukažowalo. Geho horliwosti a Uamahčmj žchUal
Bůh, dUchoij i swčtsstj lidé dčnoali fe na poe
kčmj, obnowowaji fwči dobrň pťcdfewžčtj, Utwr:
zowali fwaU bohabognosk a wydňwali krúsně
owoce ctnosti a zbožnosti, korUna to geho snah
a pracj. szwlússtnj žťetcl obracel na sikolh a
Ua wychowús:j mlúoeže, a čiUil tu, feč bhl
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dťcdc wssjm ale mladssjm kallownjkům starosi o
sskoly a o mlúdež poručil dalc ýledčl aby kúžeň

klússrernj, byla li kde klesla znowa fe dožwedla
a aby klasstcrům dUstoguxšchpťcdstawených se do:
ňalo Gmenowitě wěnowal wsseáU starosi swaU
klčlsslcru swajtčho Emmerama, klcrýž odnčkterého
času wclmi byl scssel, an i Ua swém žbožj we::
lice štcnččxx byj. Bťičlněnjm swatého biskUpa
byly ňatly odcižeUč klússrcru žaš anrúccnh a
nowú opat Ustanowcn. Qwocc blabonosuě bržo
se Ukčlžalo, a ncž sc kdo Uadču, dossel klússter
swalčho Emmerama br;walč slán:h, skana se opčt
sjdlem bodabognosii, pokory a Učenosii. N co
sc Ulto stalo, stalo fe i giným klčlssterůln bUď
mxlžskmn, buď ženským

Wážlwsk a úcta, gjž si fwňt!d biskUp fwými
cmostmi dobhl, a slawa. kteraž sc o Učm wssude
blcisala, rmautila pokornau mysi geho, Uebok se
bčxl, že by snad samolibosk geho se zmocniti a
marnostj geg nakašili mohla. J Ukrylse Ua Sou
kolowč! bořc, bljž SolnobradU, a ram w sau:
kromnosti, UikomUšnam Uegsa modlitbami posth
a swatým rožgjmanjm Bobu slaUžil Wět let
;trawil na réto anssri; ru alc ohlédl fc Búh
Ua prosby osiťelúch osadnjků, a ťjdil kroky ge:
dnobo mysliwce w tUhaU chyžku anstewnjkowU,
w kterem; Ulysliwec pohťessenčbo bisiUpa a mi:
lačka lidu dožan o wssem wcselaU šdrawll oo
Řezna w;kašal, a mk byl pťjčanU anrúcenj
geho Smntm a š bolcstným srdccm opawl
sstčl fwarú biskUp žamilowanan daUssk, ale osao:
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njci pťiwltali geg š gčlfánjm, fám ctfať Qtto,
grUž si ho Uad mer wúžil, byl tomU powděčen,
žc fe opět k osiixelčmu biskupstwj nawrňlil. Ne:
dlauho, co fc opět w Hisknpstwj Uwážal, dťibyli
též poslowe česstj do Rešna, žádagjce, aby šcmi
Čcskan še fwé dnchownj prawomocnostt propUstil,
a famotného biskUpa ku profpčchU wjry Ustalxowiti
powolil. NčkolřxckUmošj tomU odpjrali, twrdjce,
že tjm důchody Rezenskébo bisknpstwi wcltcc žteU:
čeUy bUdaU: fwolil swatý Wolfǧanǧ dťedce kžei.e
dostem poslů, mage na očjch profpěch a spaseltj
dUssj, Uřkoli ale čafnýržisk, a tak se stal Dětmar
drwltjm biskllpem w Cechách.

Wolsǧmxǧ gfa pro maUdrofk, Učrnosk, šťU:
ssenofk i pro wsselikan dokoltalosk Ua slowo wžat,
obrátil Ua febe žwlássť požornosk wýwody ba:
worskěho, Gindťicha ll., mk že mu čtyry děti
swé, dwa fyUy a dwč dcery k wychowčmj dal.
Bohabogttý whchowawatel podpjrage se Ua pjsma
fwatá a Ua wlastnj škusseltofň žc žčldltý wlňdať
sc Ueproslawj, aniž lid oblažj, nch:li bážeň Božj
neypřednčgssj žúležitoňj dussc geho, kladl giž w
srdeěka chowanců fwúch šáklad wsseho blaha, bá:
žeťt Božj; a Hofpodin žehtml pracjm gcho tak
wclice, šc neystarssj priUc Gimdťich a starssj prinu
cešna Ǧisela ode cjrkwe w ťc:dU fwatých dosta:
weUi gfaU, a též princ Brlmo a princešua Bri:
ǧitsa w swaté powčsti žemťeli. Duchem swatým
ofchen pťedpowjdal swatý biskup fwým chonoanxc
cům bUdach staw geqich, UaťúwaqcUGindťicha
cjsařem a krúlem, Brxlnona biskUpem, Giselu krcř,s
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lownaU a Briǧiml abbathssj, což se wsse do7
slownč wyplnilo, gn se Gindťich sial nčmeckým
krcilem a cjsaťem xpijským, Brnno ale biskUpem
Nuššbmǧským. Gisela prowdala sc, gak prwé
giž ťečcno, ža Waika, wýušodU Uherského, ktcrýž
pak podc gménem „swatý Stčpčme se proslawil,
a Brjǧitta Ušiněna abbmhssj klčlssteraSwatopa,
welsiého w Rešně.

Nad giné ctnosii swatého biskUpa whnikei
žwlňsstč dobrotjwosk a sssčdrota k chUdúm. eryž
gedenkrúte wšcmi welikú byla ncauroda, a sudx,d
idrahota: pťčkúžal fwým ssafáťům, aby každémue
kdož še wždálj pro obilj pťigdc, w lewné ccnč
ge prodáwali, š tjm pťstým doťladem, aby po:
lowici kaUpcného obilj domácjm chUdým ždarma
Udělili; mčmo to podporowal domácj chUdč co
neysstědťegia dčlm gcho byl po celý den každémn
otewťen. Gedenkrátc Utrhl pťi takowé pťjležitosti
UcstaUdný gakýš žcbrúk kUš opko w pokogi
biskUpowč, a když tagnč sc wykrasti chtěl, byl od
slUžebnstů postjť.čn a pťcd biskUxoapostawcn, š ljm
dokladem, že ssibenice hoden gesi. Swatý bistUp
otčxžal sc, proč fc sě nrfslechetnosti dopnstil? a
koyž tento odpowčdčl, žc Uahota tčla k tomU geg
pťinutila, darowať mU i hned celý ssat a dro:
pUstil ho, služebnjkům dčmlanage, že lépe po:
kogc nrxhlcdčlt. Též mjwal swatý Wolfǧanǧ
každodenně nUšUé U swého stolU, a co od po:
krmů žbylo, býwalo faukromUč chUdým rodiUčxm
dčmo, tak že zťjdka kdy o dúrci se dowčdčlp. u
„.skoyž ty almUžnU dčnočlš, ak newj lewice twú,
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což činj prawice twá, aby almnžna twá byla
w skrytč, a otcc twůg kterýž wjdj w skrytě, od,
platj tobě“ (Mat. 6, 3, 47).

Geden a dwadcet roků byl weliký tento a
mocj diwotworUaU nadaný slUžcbnjk Božj žasičxz
wal úřad neywyšssjho pastýře, aU ža powixmosij
gakaxlš do Wechlarna, w Uižssjm Nakausklx, wh:
dati se mUsil. Ll wssak těžká horcčka, kteráž ho
na cestč opanowala, pťiUUtila ho, že w Wup,
pinkn, ntěstečxkuhorrtorakallskěm, šůstal. J netagil
si, že žde š ěasnostj fe rožžehnú. Z dal se do
kosiela, geUž ke cti swatého thara žaswčcen
bhl, donésti, a pťigaw tU swásosti Umjragjcjch
š Uehwraucněgssj skraUssenostj, Uapomjnal swých,
abh wždy pťed twciťj bez auhony obcowali. thž
kosielltjk a osiatrrj služebnjci lidU se hrnachmu
do kostela wegjti brúnili, nechrčl tomu, ťka: abh
lidU Ucbránili, djwati fc Ua Umjraglcjho biskupa,
gemUž wssickni dUchownjm žiwotem powinni gsau;
nebot Ucnj. proč bpchom fc ša pťirošený žúkon
siydčli, geliťož sám průwodce žiwota pťcde twčlťj
wesskerého swčta nah na kťjži Umjral. N polo:
žiw fe pťed oltúť swatého thara na twckť,
prawil: „Milostiwý Bože fmilug fe nade UmaU,
nade bjdným hťjssnjkem!“ N kdhž ta slowa pou
wědčl, šawřcl tissc očč, dUssi swax.: w pokošč
BčmU Bohu odewždáwage, zcela tak, gakož mU
ďyl swatý thar we widěnj šwrchu žmjnčném
bhl pťedpowčdčl, dUe 31. ťlgna 994.

Geho tělo odpočjwá w kostele fwatčho Em:
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mcrama w Řežně. Gsa ža žiwota i po smrti
mnohými žážraky oslawen, byl swatý Wolfǧanǧ
r. 1052. od papeže Leona l)(. do počtU swa:
tých položen.

Rožgjmánj.

Swatého Wolfǧanǧa žiwot lnčl by búli
přjkladem wssem sěm mrškým sobcčnn, kteťjž mi:7
mo febe niťoho nešnagj a Uikoho UemilUgj. Wo::
wažugjt febe ža ncyfwrchowaněgssj ofobU na
swětě, gjž k slUžbúm wesskerý twor Uččnčn, a za
gediněho člowěka, chž hoden, abp tU na swětě
blaženč a fpokogeně žiw byl. GfaUs to lidé,
ktcťjž gediUě swého žistu hledj, o blaho cižj sc
nestaragjce, kteťjž wsse gen kswěmU ptospěchu
obracUgj, gediné sobě howj, bťemeUa Ua giné
UwalUgjce; ždali proto bratru frdce pUkčlžalostj,
ždali dussi pod břemenem pUfijp což mn do lobo,
gen když oU sňm se dobře mú. Qd takowých
lidj nclže očekúwati, že setrau sl;U š oka plačjur
c1ho, žr wligj útěchu w srdce sksjčcného, že por
mohaU potťebněnm. Co gim do nich! Tacj lidě
nemaqj Uikdh pro hladowěho sa!xsto chléba, gen
když sami se pasaU, a když bUgnčqj drahúmi nčxu
pogi, nedagj žjšniwénm ani wody že stUdUě swé
anúžiti, a když odjwagj se w kmenr a ssarlat,
proč bh odjwali tčch otrhaných Uahúčů? Nle co
řckne tomU KristUš Bún, a co dj k tomU swaté
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ewanǧeliUm? Může li pak člowčk tak prewra
cený, klerý proti prednij žakonU: „Mllowati
bUdeš Boha Uade wssecko, a bližnjho qako febe
samého tak hrUbě se prohřessnge, křeskanem
Uažwan býti? MUže:li sc ťjci, že gest Učchjk
.Krtstůw ze núsledUge swateho Wolfgamia? N
což, nmjte, že tacj lide sskastnj gfaU sdokogeni?
Ba UegsaU! Giž gsme o tom prawili kdesi, žek
žčxdoskgest Uenasyta, že čjm ch má, tjm che
žčldci, a tak lidé tacj Uikdy žúdostt prostč negfaUcc,
ge!dnak zčxwistj, gednak stracheln, gcdllak starostmi
Uňawičně tsápenč gfaU, a tUdy wždy che a
che od Boha fe wšdalugjce, wssem dokonal!šm
lidcm w pohrdčmj wegdan N což medle, žam:
kne li HospodiU rUkU nad nimř, žUččjnli nebody
gegich žbožj, podwrasj li nemoc ždrawj gegich;
dťtgdaUli dni otrap a faUženj, co si počnc taa
kowý fobec, žapomemno w čaš přjhodný pťátely
sobě žjskati? N konečnč gaký saUd čekú na wč:
čnosti člowěka, kterýž an bližnjho nčmilowal
kterchož widěl a kterýž tjm měUčBoha milowal
kterěho ertdčl? Q bysic fe, mogi milj, chtěli
pťeswčdčiti, že Ueywčtssj rožkoš člowěkU pUsobj
a Ueywčtssj slastj geg Uap.ňUǧe, když skUtkem do:
kčlžal,že bližnjho milUge gako febe fa:
mého. Wrotož gdčte a Učiňle a žkUste, což
gfem powčděl wám:

„NeUsilUg, abyš žbobatl: ale opatrnosti fwé
Ulož mer. NepozdwihUg očj swúch k šbožj, kte:
réhož mjti nemůžcš: Uebo Udělá sobě kťjdla gakr
orltčj, a žaletj k Uebi“ (kn. Wťjsl. 23, 4, 5.)
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„MUž wčrnú chwňlen bndc, ale koo ckwátá
žbohatUaUti nebUde bež winye ftamtéž 28 20..)

„Geden drUheho bťemrna Ucste a tak nae
plnjtc žákoUKristuw (Ǧallat 6 2)

„Gakož chcete, abp wúm lidé ěinili, i wh
gim podobUč čiňtee (LUk. 6, 31.).

,Nchleď žáwistiwč Ua siúwU a zbožj hřjss:
Uska, Ucbo erjš, gaké bUde geho skončcnjck(Sir.
9, 16.).

„Zdaliž newjtc, že Uesprawcdliwj UebUdaU
králowstwjm Božjm wlčldnaUti?e (je Kor.6,9.).

„Láska Uehledú, což gcglho gcste (tamtéž
13, 5.).

,Kdo by mčl statek tohoto swěta, a widěl
bp bratra fwého, aU trpj UaUži, a šawťcl bh
wnitťnosti fwé před njm: kterak lúska Božj zů:
sičlwčl w Uěm ?ee (1. Jan. 3, 17.)

Modlitba.

Bože můg a milofrdenstwj mé! pro milého
Syna twého prosjm, rač mi té milosti Uděliti,
ať š Utisstěnými mam aUterosk, blaudjc1ch Uax
drangi Ucssťasinýchtčssjm porťebných podpoa
rUgi a k Ubližitclůmswhm pťjwčtiwč fc chowam;
těch, kteťtž mnc Ucnúwidj milUgi, a šlé dobrpm
odmčUUgi ak Uikým Uedohrdúm, nýbrž š každým

Ziwale Šrraldch 7
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laskawč obcngi, dobrěho Učlflrdllgi, Zlé si lmll:
sjm, w protiwensiwj gsem trpěliw ch sstěstj
merh, w ťcčcch prozťetclný; ak žemslými wčcmi
pohrdam a gedine po UebesiýchtaUžjm Nmen

DUeš pilpada též swáter: W Řjmě swatého Nemešia, gahUa
wLUcillU, pamw geho drrro ktrixjžpro wjru skati bpli Téhoš

dUewswatého Nmplřata Urbana a Narcišsa mUčrdUskU; we Fran
canšsku swatého Kwinklina měsstěajrťa Nsmskébo muťednska w KoUo
stantirwpoli sw Slachiš bisk . w Metxiolúnu swatého ?lUtonna
biskupa a whžnawače; a m. ql swatýochr
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