
Sr!pen.
1.

Ziwot sw. Eleazara.

GedUa ž UehfmUtUěgssjchdob kteraž kdy
židowsi!; Uarod potkala, bhla kdyš kral Nntioch
Epifalleš nad Sij wladU měl Člowěk tento
Uessiechetný, a an Boha ani lidj fe Uebogjcj, ojooa
mhfslel Zidy bUď od prawého a žiwého Boha
odlaUditi aUeb ge, Uechtčli by fe starych žakoUU
fwých odrjci a modlant fe klaněti docela whhlcl:d
diti J žlnocUil fe proto JerUfaléma, whdrcmex
cowal a poskwrnil chram, pjsma swatčl pak po:
bral a žUičil Nato žakažal ZidUm oběti Ho::
spodiUU pťinasseti soboty a swčltkh swětiti a pa:
cholata oďrežčlwati Konečnč wystawčl chmmy
mrtwým modlam naťjdil gim obětowati maso
wepťowé a gina Uečiskčl žwjrata, po domech a
Ulicjch ťadidlo páliti, a každého žabjgeti, kdož bh
koli se tčm pťikazcmjm protiwil J Ua oltaťi
Hofpodinowč w chrčlměJerUsalcmském občtowalo
fe modle JUpiterowi Olympskémll Mnozjž Židú
dali fe owssem gedUak tresty, gimiž se gim hto:

žilo, gedUak noelikýmisiiby a odmčnami a gednak
wlastUj pťewracerstj swésti, že Boha žapťeli že
geho fwatěho žakona se odťekli, a že Uarod sng
žradili; ale pťemUošj Ustanowili se Ua tom, žc
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UebUdaU wěcj Uečistých gjstl, že Uepťestallpj žcx.m„p
kan Božjho a že raděgi Umťjti wolj Uežby fe
Hosierili Uečistýmipokrmh Meži Uimi žwlassť
pamětř hoden gesk swatw Eleažar o kterémž se w
drUhé kniže Machabegské asi UasledowUě pjsse:

Eleažar bhl gech ž pťedech žakoUUij,
mUž giž fesslčho wčkU a obličege wclmi pěkUého

J teU byl UUccn aby gedl swiňské maso; Uež
on Uložil w srdci swém, že fe UesiUssných wčcj
pro žachowcmj žiwota UedopUstx Uýbrž radčgi Ua
poprawU pUgde Uež by hťjchem a Uefslechetnostj

žiwota swého poskwmil Nčkteřj ž pťjsiogjcjch
geho pratel aUteroskj gfaUcc hUUti pogali geg
saUkromja prosili bo th gedl maso kteréžb
gjsti mU dowoler bylo, a abh sc stawěl gakoďy
dle kralowského rozkažU ž obětj pohansiých mafo
gedl a tak čiUě aby se whswoďodil od smtti

Ncž Eleašar UwažUge si fwaU wžnessetwst, swé
počestné ssediny a wýborUé obcowan swé pťed
Bohem i pred lidmi od dčtinstwj, odpowčdčl:
„NeslUssj fc, rka Ua Uaš wěk fe přcťwaťowati
Uebok bh fe tUdh množj š mladellců domnjwali
že ga gfa w dewadcfati letech pťřstaUpil gfcm
k cišjm řadUm a mohli bh swedeUi býti a ga
pak ďhch haUďU a poskme Ua swé ssediUh
Uwedl Y ďpchk pak t Uhnj Ussel mUk lidských,
wssak mUkaUWssemohaUqho an žiw an mrtew
gfa UeUgdU Wrotož raděgi žmUžile ž toho ži:
wota whstaU.pjm, a tak i mladeUcUm dobrú prj::

klad šUstawjm, gestliže ochotnaU ntysij a stateěně
pro wšacUé a fwaté žúkoUh počestnaU smrt po:
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staUpjm “ To kdhž powčděl hUed geg Ua po:
prawU tahli Ti pak kteťjž ho wedli, a mňlo
pťed tjm k UělUUlitostiwj byli popUdili fe hUč:

wem Uslhssewsse thto ťeči, Uebok mčli ža to, že
ďy ge ž hrdosti byl mlUwil. Měl pak swatý
Eleažar raUami Ufmrcen býti To kdhž fe dělo,
wždechl stareček rka: „BaUe kterýž máš fwataU

žUmUostwssech wčcj, žgewně Th wjš že moha
od smrti wyfwobožett býti pťehrožné Ua tčle bo:p

lesti fUassUU: alc š stranh dUsse pro bažen twaU
rad to trpjm “ N tak on na takowý žpUsobzi:
wot fwůg dokonal netoliko mladým alei wssemU
UarodU pamatkU siUrti fwé ža pťjklad ctnosti a
Udatnosti pošůstawiw.

Rožgjmčlttj.

Sw Elcažar nechtěl an dowoleného mafa
gjsti, abh Uikoho Ucpohorssil aby UikomU žlého

pčjkladU Uedal Rožmyslč fe kťesiaUska dUsse žda:
liž také ty aUžkostlřwč o to péči maš abhš cho:
wanjm fwym a ťečmi fwými UikomU pohorssenj
Uedala.2 Bťemýssleg, ždali Ucchodjš do kostela pri:r
strocha a whfsitoťena abhš očj wssech Ua febe
obratila a ždali se nestawjš Ua mjsia, oded
bhš Uetoliko wsse widčla, Uýbrž i fama widjna
byla Memýssleg, ždali chowan twé w chramč
Božjm fe frowUňwa š welchostj mjsta a š dů:
stogUostj služcb Božjch 9 Bťemýssleg, ždali ťcčmi,
pofUňkh a waec wesskcrým fwym chowanjm Ui:
koho UeUražjš w Uikom žlé žadosti Uchdjš?
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Bťemýfsleg, šdali Uekažeš erčrU a UeposlUssUost

k cjrkwi, kdhš žakoUU gegj Uedbaš wer swataUskUtky žapjra BohU a swatostem geho se raU:
haš? Bťemýssleg, ždali fwaU twrdostj k chUdým

o gedUak a gednak swaU rožmaťilostj Ucwywracx:::
geš žaklady lidskě společUosti,a ždali lid chUdobnxd
a UUžný tjm Ucwybjžjš aby žawidčli tobč gmčUj

a šbožj twého? Břemýfsleg, ždali hUčwiwostj a
žlostj swaU UeposkwrňUgeš aUtlč dUssedjtek swých
ždali Uepodrýwaš gcgich blaženost, ždali erd::
wracUgeš od Utch, klna gtm požchUan Božjho?
Wremýsslcǧ, ždali gsi čeladce prjkladcm ctUosti a

obražem kťcfkaUskédokanlosti? ždali gsi gj ho:
fpodarem dobrotiwým a raditelem opatrUým e?

šdali bedliwé Uad Uj oko twé bdj, ždali gi od:
wracUgcš od stcžek Ucprawých a kťiwých, slowem
šdali tak dUwerUč do bUdaUcnosti hleděti můžeš
gako sw. Eleažar, aU dj: že tUkaU Wssemohall:
cjho UcUgde an žiw an mrtcw N kdyžsi wssc„
cotUtopracho predlošjš a rožmysljš pak si takč
rožgjmcy nasledUgjcj slowa pjfem swatých:

„Toto fUďte abhchom Uckladli úrašU Ueďo
pohorsser bratrU“ (Řjm 14 13..)

„Qd wsseliké žlé twaonsti (od toho což geU
podobU UěgakaUšlého ma) se zdržUgte“ (l Thes
5, 22..)

„Wižtc, aby wasse swoboda Uebyla kUražce
(Ueď kU pohorsser) mdlým“ (1. Kor 8 9..)

„Wssecko mi slUssj, ale Ue wssecko gesi Uži:

tečUé. Wssecko mi slUssje ale Ue wssecko wšdč:
láwá. ŽadUý Uehledcy toho, což gest geho (to:
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liko swých wčcj)x ale což gest drUhěho“ (l. Kor.
10, 23. 24.).

„Bčda tomU člowčkU, skrže Učhož pťichcišj
pohorsser“ (Mat. 18, 7.).

Modlitba.

Q, BaUc Bože, geUž tomU chceš, abychom
fwatč a dokanle žiwi byli, gako ty fwatý a do::
kanlý gsi, pohlchi milostiwč,profjme, Ua mdlobU
a slabost Uassj, a wiš, že fami žc scbe Utc doko:
Ualěho UčiUiti Ucmčlšeme, U:Žbrž že dokanlost
Uasse ž Tebe gest. N protož pťigď, š WaUe, a
dewr)liǧmilost fwaU Ua Uáš bdeé a UUžUé,a rožee
fwčk w Uciš fwčtlo prawé ctnosti, ak ge widj
sxďjtiti ďratťj Uassi a wšdúwagj Toďě pak čest a
chwcilU. To Učxm miloftiwč propůgč Ua pťj:
UllUwU slUšeijka fwého fw. Eleašara skršeKrista
Wčma Uasseho. NmeU.

Téhož dnc:

Žiwot sw. JUstina pacholjka,
mUčedeka.

Za časU DiokleciaUa, cjfaťc ťjmského, wedlo
sc kťcsiaUům wclmi žle; Ucbok teUto cjfať si
pťedfcwžal wpžnawačc wjry Kristowp, stůg co
stůg, wphladiti. J pťikčlšal pťstě, aby odpraš
weU byl, kdožby Krista Wčma steile wyšUúwal.
Z stalo se, že chčjslUé mUožstwj lidU wsseho
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stawU, powolčmj, pohlawj i stčlťj raděgi žiwot
Uafadili, Ucž wer žapřeli. K Uim skUssno také
fw. JUstan pťčpočjsti

Sw JUstiU se Uarodil w NUtisiodorU, kdež
ďhl otec geho MataUš mUž počestný a fpra:
wedliwý, Usedlým občanem. Ten mčl dwa fyUh,
JUstiUiaUa a JUstan QUeU byl giž pťed da:

wUými léty, kdhž JUstin gesstě Ua swčtě Uebyl
od Uepřatel gat a do cizj daleké kragiUh kalnsi
odwedeU JUstiU ale UabožUč whchowawalx pro:
spjwal dcnně mcmdrosij a búžnj Božj, a ačkoli
geU pacholjk mčl Uic měUě tak Ufedlml mysl a

tak dokanlé mrawh, že se Ueždal pacholjkem,
Uýbrž aUgelem gakýmsi š Uebe posiaUým býti
Za:o ho ale takč WaU Bůh milowal a takmčr
tomU Ua důkaž šgewowal mU bUdach wčci a
mimo giUé mU i Ukažal že Ubohý bratr JUsti::
UiaU U gakčhoš měsskaUa LUpa w NmbioUč otro::
kem gest. Toto widčUj Uaplnilo JUstřUa Ucwyá
mlUanU radostj, tak že ihUed otce MataUsse Ua:
mlanal aby fe š Ujm Ua cestU wpdal šaga:
tého bratra š otroctwj whkanpit MataUš wč:
kcm a chorobaU fefslý špččowal fe tak UčiUiti a
tjm méUč JUstan š fcbaU wžjti chtčl Ua geho
dětinský wěk uo bylk teUkratc tcprw dewčt let
siar uo a Ua dalekaU cestU UkažUge JUstiU ale
odpowědčl, iťka: „Gsem siUžeijk Kristůw, w Učho
gsem wždh důwčťowal, gean gfem fe wždh po:
raUčel. Wogďme tedy wc gméUU geho, porUčme
lUU cesth fwé, a čeho Ua Uáš sessle, trpčliwč
Uefme.“ Těmi ťečmi zpokogiw se otec, strogil
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fe hned na cestU a netrwalo dlaUho, pUtowali
oba k NmbioUU Nrwltjho dne doražili do zamkU

Milidonenského U brany potkalč gakéhoš eri::
doměho žebraka, kterýž žUameUagc, že cižinci pťix
chažegj, snažnč o almUžnU prositi počal JUstm,
gehož frdce milosideUstwjm fe hUUlo,pťimlanal
se ža Ubohého U otce a chen že hogUaU al:

mUžnU mU wyprosil alcbrž i nadto fwrchnj ssat
nm darowal kterýmž bh UahotU fwaU pťikryl
Což wida otec rožhněwal fe pončkUd ťka, že to
žbhtečmi marnotratnost ij wssak Uedal fe
JUsiin mýlitč, než odpowěděl: „Negmemlg, otče,

xnarnotratltosij, žač si wěčnč blahosiawenstwj kU:
pUgeme. ncbok dj Žalmista: Blahosiawený, kte:
rý fe fmilowawa nad UUžUýma chUdým w den
žly wyswobodj geg Hofpodin HosHodiU ostťeže

ho, a obžiwj geg, a blahoslawenčho Učinj ho na
žemi a newddci ho w moc Uepťcitel geho Wiš,d
djš mcdle otče, gakaU UahradU obdržjme pťifpj:

wáme:li UUžněmU š toho, což meime; protož Ueš,o
žel toho což gfem žebrakowi dal“

KoUečUě pťissli do Nmbiomx a wstaUpiwsse
do domU LUpa, proslli fnažnými prošbami, aby
JUstiUiana š otroctwj propUstil LUpUšwyptaw
sc na gegich domow a Ua špůfob gakým ZUsii:
nian do otroctwj pťissel i hned bcže wssi wý:
plach geg na swobodU propUstil ano i cižince
po Učgaký čaš hosiinsky přechowatt chtěl dokUdž
bh si od strasij cesty erdpočimlli uw Toho čan
wlcidl w Ǧalii na mjstč cjfaťowě RikciowarUš
mUž fUrowý, w pohanstwU zarhch TcU fe wsse:
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možnč snažil UkrUtUým žakoUUm cjsaťským zadost
UčiUiU a aby tjm sUaže kťefkaUUfc dopjdil wy:

slal Ua wssecka téměť mjsta sspechýťe ktcťjž po
Uich tagně patrali a posléž, abh gim praci Ufna:
dnil pťikašal: žc každý, kdož si potrawU kUpUge,

Ueyprwé nwdlam obětowati ma. J wysljdili
straže UkrUtUého wladaťe, že Učgacj kťesiaUé do
mčsia pťibhli, a ihUed to U faUdU Udali J bylo
Užawťer, aby nočnj dobaU w tichosti fe gali a
do wčžer Uwrhli Šlechct:lý LUpUš domakaw
fe, gaké Uebezpéčj hostUUt hrošj, wstal kdpž wssc
Umlklo, a žbUdiw ge, tagUč propUstil, kteťjž fc
bež prodlenj Ua cestU k domowU wydali. Wi::
daUce se pochopowé sklamany, rožprchli se Ua

wssestraUh a Ubohč antUjky sijhali š ťterýchž
šadnxd Uic e.lého UetUssil gediUý ZUstiU pťcdwj::
dal š šgewer Božjho Uebežpečenstwj, w Učž
UpadUaU. Wěc ta mU žpůsobila Uemalé radosti,

Uebok chťčl dwogj palmy dosáhUaUti: palmh ša
laskUk BohU a palmy ža lasiU k bližnij
Wťemlanal tedy otce i bratra, aby fe w bljž:
khch skreyssjch Ukryli slibUge ;c se o to postara
aby žadUé kriwdy Uemrpěli; sam alc žUstal Ua
silnici, čekage pťjchodU pochopů. KoUečUč pťifsli
a gawsse pacholjka tášali se ho po wjťe a po

perodčjch grho ZUstiU odpowčdčl: „S ra:
dostj, ťka, whžnawam, žc gfem kresiall, a gelikož
wy kťefkaUypransledUgete, UemohU wam wh:
žradit towarysse fwě abh gich sUad pro mUeUic
žlého Uepotkalo.“ Na to, an pochopowě ťekli,
že eryšradj:li průwodce swé, a erdťckUe:li se
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Krisia, siUrtj žahlažen bUde, odpowědčl pacholjk:

„Gelikož Uam fw ewaUgeliUm slibUge,že kdo pro
Krista žiwot fwůg obětUge, zachowať geg Ua
wčky, Uebogjm fe žadUých trestU pro Uěho, a ža.o
dam si raděgi Umťjti, Uež hťjssUčpťed twaťj geho
obcowati Co fe ale týčc perodčjch mých, tčch
eryžradjm, Uebočpjsina fw Uaš Učj, že BaU
Uaš sam UčedekU fwých zraditi Uechtěl Uýbrž

gat byw PransledoijkUm prikažowal abyg
wolUě odegjti pťali “ Těmi siowy rožpalilag fe
krwcžjžltiwa wžteklost pohaUU Uad mer, tak že

čjm pacholjkowi hrožilř w malo okamženj wyko:
Uali, hlawU eriUnémU fražiwsse Diným ťj:
žerm Božjm wssak stalo fe, že pacholjk ač mU
hlawa škata byla, Ua žem Ueklesi, Uýbrž stati
žůsial gakoby Ua žiwe byl Což když pocho:
powé žočili, takowým strachem se žachwěli že Ua
hledanj Ukrytých giž Uedbali Uýbrž klopotně od
hrůžUého gim mjsta Utjkali No dosix dlaUhé
chwjli ofmělili fe otec MataUš a JUstiUian
žpsireysij wyléžti a po JUstiUowi se ohlédUaUti
Sli tedh na silnici, alc Ušťewsse geg mrtwého,
Ulekli fe a hoťce žaplakali. Wončwadž ale gisti
Uebhli, že podobného coš ge Uepotkčc,pohťbili Ua
bljzžkUtčlo mUčedeka Božjho, hlawU pak wžawsse
domů do NUtisiodorU gi pťinesli, a počestnč Uey:
prw w domč fwénl chowali, pak ale k rožkažU
biskUpowU do kostela š welikaU siawaU odUesii,
kdež fe Ua geho pťjmlUwU a orodowanj welicj
diwowé stawali
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Rožgjm člnj.

Synowskei a bratrskei lcisia fwatého ZUstan
gcst šwlčlsstltj úcty hodna. Wečowaltč Uegenom
o to, aby bratra z otroctwj whswobodil, ale i
smrt podstaupil, abh drahého otce a milowaUého
Bratra na žiwě žachowal Q Učte fe djtky, od
pacholjčka JUstina, Učte fe lafce k rodičUm, a
k bratťjm a scstram; Uebok rodičowé, gfaUce po
BohU Ueywčtssimi dobrodinci wassjmi, Ua Uey:
wýš toho žaslUhUgj. Wssak stdcc pUkei bolesij,
když si člowěk wžpomene, že pťenmohé dětř fw.
JUstiUowi žcela Uepodobny gsau, an pUkň frdce
každémU dobrémll člowěkU, kdhž widj, že shnowé

staré rodiče swě od Uichž odchowani gsaU oan:
sstěgj, že otccm, kterýž pro Uě fessediwěl a mat::

kaU kteraž pro Uč sc scsiarala pohrdagj a gich
si eražj; že otci kterýž w potU twaťi fwe ge
žtwil že matce ktcraž mlékem prsaU swých ge
Uapagela, w čaš potťebj slUssUaUwýžin od:
pjragj, gich Ueanidj, an ak djm což Ueyhrxl::
šněgssj gest, žc ge i prokljUagj a smrti gim ža:
dagj Q toto:li teU wděk ša to, že waš ťdhž
Uemohli gste bez cižj pomoei Ua žiwč býti, že
waš wlasiUj krwj krmili; toto:li ta laska zcl to,
že waš ťdyž gste choditi Uemohli Ua rUkaU fwých
Uosili; toto:li ta odmčna ža to, žc Ustům fwým
Utrhowali aby gske wy Uelačněli , že naUzi tťeli,
aby wam dobťe bylo že Uesdali aby wy gste si
odpočanUti mohli že waš dUem i Uocj ossetťo:
wali když Uemocj skljčeni lUžko opllstiti gste Ue::
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xnohli. Než ťekne Učkterý erdččný fyn, UemohU
otci Uic dati; Ueknksam nic Uemam a dčti mé
mnoho potťebngj Owssem, on.xssemprawda;
ždali ale newjš že Bůh siibUge požehnati dětem
kteréž swé rodiče ctj? šdali můžeš danati, žc fc
ti dobťc powede, kdhž pťednj žakon Božj Uohama
sslapeš geUž pťikažUge: „Cti otce fwého i matkU
swaU aďhš dlaUho žiw byl a dobre se ti U.xee

dlo Ua šemi“ Než k čemU xnlUwiti o tčchto
wěcech slowy lidskými Ucchk Utlij slowa pjsch
swatých, kteréž dj:

„Kdož se bogj Pána, ctjk rodiče swé a gako
pánům bUde slaUžiti těm , kteťjž ho zrodili“
(Ekkl. 3, 89.).

„Zloťečený, kterýž Uectj otce swého amatkh“
(5. Mogž. 27, 16).

„Kdož bh žlořečil otci fwěmU, Ueď máteťi,
ak smrtj Umťe“ (3 Mogž 20 9..)

„Zlé powěsti gcst, kdož oansstj otce swěho,
a gest proklatý od Boha ten kdož po:x.anžj
ť hněwU matky swě“ (Ekkl 3 18 ).

Modlitba.

Q Bane JesU Kriste, genž gU the swého
poslUssenbyl ažksmrti ksmrň pak kťjžeračiž,pro:u
Ume dati Uam srdce poslUssnč a wděčně tak
abhchom rodičU fwých Uetoliko ochotUč poslaU:
chali ale také ge cňli a milowali J té milo:
sti Uam propUgč dobrotiwč, abhchom giln starosti
a péče, ktermchž š Uami mčli, odplaňti, a staťj
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rgcgich ofladitč mohli Tyš fe fcim Bane chU
Kriste, Umjrage o RodičkU fwaU postaral p,éči
a opatrowaltj milačka fwého JaUa gi porUčiw:
postarey fe tcdy i o Uasscmilé todiče, kdhž bhchom
mh o Uě staráň se Uemohli a tčch milostj gim

Udčl kterýchž potťebUgj, by šde dokanlc swatč
a fpokogeltě žiwi býti onhli P Udčl Uam to fkrše
žaslUhy sw JUstan, geUž gsi a kralllgcš Ua wěkh
wěkUw Ymen

an se swčti takč swatek: Sw sedmero bratťj Ma:
chabegsiýchuo WŘjmč sw panm: erh Nadčgc a Láskyza
cjsaře HadriaUa Umuťenych nuu We Fitadelsič arabskč sw mu:
čchjků: Chrisla, Blkwila, Betra, Domiciana,e Rufa a Menan:
drazm W Werǧaich pamsilskďch swatďch mučedujků: Leoncta,
Ytta. Yle:andra a giuúch ssestero fedlxiků za wládařc Flawiána
Umuťenďch. w We Wjdni francauzstč sw. biskUpa Wera. uu
Wc Wintonil anǧlickč sw. Elhclwolda a m. g. sld.

2.

Žiw ot sw. Štčpúlm papeše, nmčednjlen.

Sw Štěpčm fe Uarodil asi Ua začcitkUtře:

tjho stoletj w Řjmě Geho otec sc gUlerwal
prý JowiUš Štěan mage wýbornc dary dU::
sschj a Uad to wýborltč whchowan gsa, winkl
Uetoliko rožanUitými wčdomostmi ale itak weli:
kaU laskaU k Bohn a k bližUij plal žc poau
žornost dUchoweUstwa ťjmsiého Ua febe obratil
thedem tak wýborných ctnostj bhl w staw de
choij pťigat a Uetrwalo to dlaUho, stal sc
arcigahUem Uiad tento byl zwlasstč w ončch
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dobčlch welmi oďtjžný, neďok kdož ho žasičlwal,
UUlscl fc o chUdésiarati, cjrkeij gměnj žprawo:
wati a mimo giné slUžby kostelnj žwlčlssk žagaté
kťeskany w šalčlťjch ansstčwowati, gc tčssiti
a ť žapasU Uasiawagjcjmxx sjliti což powinnost
byla, gak domhsliti fe lše, Uad mer UebežpečUa
Ke wssemn tomU bylo potťebj mUže obežťetného,
pričinsiwčbo a srdxtatého a w pracjch UeUane:
Ucho. Takow:; mUž bylsw Štčpem kterýž úťad
arciǧahUa ša papeže Kornelia a LUcia kU fpo:
kogersii wssech křefkančt tak dokanle žastňwal,
že po smrti swe LUcia r. 253 Ua siolici papež:
siaU dofašen bhl.

Doba, co cjrkew fw. žxorawowal, byla
w dwogjm ohledU welmi smUtUá, gedUak pohané
cjrkwi fwaté Uedali oddechU, Uapoťeid wyšnawače
Krisiowy pransledUgjce a UtracUgjce, a gedUak

rožmanitj kacjrowé gi žUepokogowali, Učenj fw
podrýwagjce Neywětssj bolest ale žpUsobili mU
Učkteťj i whfoce poftawer dnchownj w Nfrice,
kieiwč a blUdUč o swčltosti křtU Učjcj. Swatň
cjrkcw katolickú wždy tomU Učila, Učja Ua wčky
Učiti blldc, že platUosi kťtU swatrho aUčiUek geho

Uežawisj od nojrp a od hodnosti čloweka kťtjcjho,
Uýbrž že postačUge když se pťi krtU fwatém pilnč
afwčdomitč šachowawa co cjrkew fwata plniti

ašachowawati ǧpřikašUge ǧelikož darce kťtU fwa:tého a Uxilostjš Ujm spogem;ch gesi Kristnš sam,
kdokoli ale ťřtexxl fwatým pťislUhUge, tenk gesi
toliko nastrogem w rUce Bčmč a raUraU kte:
laUž fe milosti Božj Ua člowěka kťtčnce wylěwagj
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Qpak Učili ale Učkteťjbisiupowěw Nfrice twrdjcc,
že prý platUost a mocnost kťtU fwatého žawisi

od hodnosti a swatosti člowěka dkťtjejho, a na:
sledownč tedh, že člowčk Uemagjcj plné wjry
ahťjssUý, bUď oU kdo bUď žadUého platnč kťtjti
Uemůžc bhkby i wsse žachowawal co ejrkcw fw

pťi kťtU fw plniti ašachowawati welj Ktonm
gesstě pťidawali, že prý fc w této wěci UegedUa

o důležité Učenj wjry, Uež gediné o obťad cjr:
keij pťjpadUý, kterúž dlc potťeby giný a giný
býti může Nle fw Štčan prohlédal hlaU:
bčgi; oU widčl žc taUto UowotaU žakladh cjrkwe
fc podrýnmgjck že poklid dUssi kťesiaUsiy se rUssj,
že blUdňm Ucyrošmantčgssjm brcmy sc otwjragj

N protož žafadiw fe wssi silaU proti tčmto blUx
dným Uowotam, pfal biskUpům, abh fc Uowot

warowali, aposstolského podan pťjfnč fe drželi,
kwst od kacjťů Udčlelm pakli fe důležité straUkU
Zachowaly, ža platný mčli, a tak kťtěné wracugj li
se, geU pokanst a wkladanjm rUkaU w lňno
cjrkwe Uwadčli Tato peonst š laskaU a lnjt:
Uost1 fpogenčl docjlila, že blaUdjcj dUchoij, gimž
wssem žiwa prawda Uad žiwot dražssj bhla po:
žnawsse Ueblahý blUd Upťjnmč š cjrkwj fe fmj:
rili un „Slowo sladkěrožmUožUgepťately a Ukro:
cUgeUepťcitclh (Ekkl 6 5)

Gakau horliwostj fw papež o čistotU a pťex
fnost wjry fe staral podobUaU horliwostj snažil
fe wer w dUssich wčrných rožplamettiti, Umj:

ragjcj ožjwiti a gi kdc gcsstč Uebyla, wšbUditi
Wroto byl w úťadč dUchoijm UcUnaweUý, on
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Učil tčssil pomahal kdož Učcnj ďyl šadostiw
kdož Utčchy a pomoci byl potťeben Drahné
mUožstwj modlaťU Uwčťilo geho pťičiUčnjm w Kri:
sta a dalo fe kťtjti NeyžUamenitěgssj meži Uimi
gfan: NcmesiUš, plUkoijk U wogsstč, a dcera
geho LUcilla a ShmftontUš žprčlwcestatků gcho;
pak wrchUj thmpřUš š manželkaU E:Uperij
a spUemThcodUlem a TertUlliUš wladať a žprawce
statků geho a množj ginj

Toho čan panowal Uad Řjmem cjsaťWa:
leriaU, kterhž Uehprw Uic protiwného krefkanňm

Ueěinil pofléž ale gfa lUU; powěrečnú, čarodč:
gčnn a modloslUžchhm knčžjm fwčsti fe daw
krUtč gc protlasiedowati počal; bh pak tjm sUaže
gich fc doptal dal žakon že kdo kťeskana kúťa:

dům doUefe,w geho gměUj a zbožj Uwašati fe
mUže Když fe o tom žakonč dowěděl sw Ště:
pan fwolal dUchowenstwo a takto k Učmn
wece: „Bratťj a fpolUbogownjci mogř pobrdeyte

šbožjm požemským aby gstcdosahlikralowstwjnc:
beskčho! Nebogte fe mocltých tohoto swěta, UU:
ďrž ondlctc sc chmU BohU Ua Uebesich a
k Syml gcho Jer KristU geUž moceU gest
Uciš wssecky ž rUkaU Ucpťatelských wytrhltami
a milosti swé účastnh UčiUiU“ N wssicknř ge:
dUomyslně odpowěděli, Ue žbo;j toliko Uýbrž iži:
erot pro wer chccmcobětowňti

ZakoU ejfaťský fe UemiUUl žadachm účin:
kem; Uebol Uer Uesslechctlwsti, ktcréž bh člowčk
lakomy šchoch Ucbyl a dťjwe Uež fe kdo Uadal
byli Ncmesinš, anilla Symfroninš OlhmpiUš
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Eruperia, TheodUlUš a TertUllianUš, že kťeskaUé
gfaU, obwinčni a gednak mečem, gedUak ohněm
odpraweUi dze) KoUečUč prtssla řada Ua fw
Štčpema, geUž krožkažU WaleriaUa cjfaře š Umo:
hými dUchoijmi gat a k saUdU pohUaU gest.
TU fe otažal cjfar: T::yliš teU člowčť rťa, co
pokog wesskeré žemě rUssiš a lid od slUžeb bo:

hUm odwracjš “ Štčpan odpowěděl dUsiogUě:
„Ga UerUssjm pokog žemě, Uýbrž toliťo lid Ua:
pomjnam, aby od slUžebmodlam odstaUpil a pra:
wémU BohU fe klaněl “ „Ty fe raUhaš „ pra::
wil WaleriaU, „Uež potUpU bohU sinrtj žaplatjš ee
Wo těch byl sw papež od wogaků wedeU do
modlitebnicc Marfowy , aby tam 7 bUď bohům
obětowal bUď fmrt podstaUpil Njšerm Bo:
žjm wssak sialo fe, že čeist modlitebny se šerla,

Uače; wogjnowě fc rožprchsse, Štěpcma pUsiili,
kterýž fc š žastUpem ťťesiaUU Uprjmo khřbitown
sw LUcilly Ubjral Zde Uapoijal lid šhro:
ma;dčUw k stalostj U wjťe a k dllwčrnoski w Boha
Na to slaUžil mfsi sw Když pak po slUžbach
Božjch Ua stolici biskUxosiaU fe posadil, pťissli
opčt wogcici a šrašili mU hlawU, dUe 2. frpna
j. 257. Mrtwol geho pohťbili wěrUj kťcskaněUa
hřbitowč fw. Kali:ta. Teď Ualěžagjse fwaté osiatky

gcho w mčstč ije hlawa wssať w Koljnč Uad
RyUem. Stolicc krwj sw mučednjka toho stto::
pena Ukazllge fe w Řjmě až do dnessnjho dUe

e) Gcgich památka swčtj se dnr 21d záťj.
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R ožg jm člUj.

Gest to žiwčl, fwatčl prawdae že biskUpowě

a kUěžjgsaU toliko Učlstroge, gimiž Bčch milosti swé
wěrnpm křesicmům rošdčxwčl, že gsaU toliko raUry,
gimiž pramen milostj Božjch w dUsse kčesiaUsic

wtěka, slowcm že gfaU, gak pjsmo dj, „rošda:
watelé tagemstwj božských.“ Z čebož famo sebaU
plyne, že milosij Božjch fe UemUeUssj, pakli ge:

gich roždawatelě gfaU kťehcj, hťjchp posiwrněnj
lidé gakož ant žlatý penjš ceUh swé Uežtratj,
bhk by nam ho i posspiUčUa rUka dawala Wakli
rošdawatelé swčltostj gsaU lidé hrjssnj a Uessle:
chetnostmi poskerěUj, do toho rtam Uic Uer,
žato ak oUi si odpowj. „Neytn:rdssj saUd při
tčch, geUž předstachi gfaU, whkomin bUde“
(MaUdr. 6 6.) Zcela gank gest to š Uúmi,

co swatosti prigjmame Chce:li člowčk milostj
aUčasteU býti, mUsi dUssi a frdce ode wsscho trUsU
očistiti. Nebok gakož woda w ústa šawřena
wtéci UemUže, podobUě milost erstaUpj w frdce
UarUžiwostmi a hřjchh žataraché , kde hřjch si
rošbyl stan tam Uenj pro trUU miťostl žadUčho
mjsta Wrotož Učj fwatý fnčm Tridentský, že
fwčltosti probj UZ člowčkU dle geho pťjprawy
a fpolUpůfochj. ij bedliwěgi tedy Ua swátosti
fe připrangcmc, čjm pilněgi odstraňUgcme že
frdce wssecko, což by gegich blahénm působertj bhlo
w cestě tjm che bUdemegegichprober cjtiti,
tjm che milost Božj w Uaš bUde fe Umožiti,
tjm chc bUdemc žkaUsscti gak sladko gest býti
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ftdce čistého, a Boha w sobě Uositi. Ze malo
kteťj a malo kdy těch sladkostj a aUčiUků ž fwatostj

pochažegjcjch w fobč cjtjwamc, že swatosti Uam
žadUého UžitkUdUsseijho Uepťanssiwagj, že in:
lost w Uaš UcrožUmožUgj, Uaš Uesilj, gest žagisté

gen Uasse wan. MlUw, kolikratkoli tak wypra:
szil gsi srdce odc wsscho UeťadU hťjssUého, že
milost Božj weU wegjti mohla? a wefsia:li kdy,

mlUw, dlaUholi trpělš giw pťjďytkU dUssefwe?
Widjš člowěče gdeš:li k gakým radowaUkam ktaUcř
a kwefelj, aakého tU stroger, a siUtčnj a čiskěnj
a ljčcnj! Casio se mnoho Uedčl ktomU pťipra:
ngeš Uemlijš o Uičexn,Uežgaké to bUdewh:
ražer, a aUř dočkati fe čan UemUžeš Čekaš:lř
wžacncho hosta, wylnjtaš každý kaUtek w domč,
Umýwaš každaU Uadobečkxl abd host pťigda dU:
stognč mohl býti pťigat aby š lersti Uekúral
UečistotaU a sspǧUaU Uebyl Umžen Gdeš:li kU
stolU BaUě chceš:li pťigmaUti Boha, BaUa Uad
panh , ach, gakého tU UUcer a UUděUj! Mh:
sljš žeš UčiUilerjm co welikcho a BohU
milého, proběhUcšli geU šběžně pťjbytek dUsse
swe mhsljš ťekneš:li kUčži Ua mjstě Božjm
sedjcij co ti prawč Ua nysl pťigdc, sljbjš:lř
Uaprawiti byk by ř Uoha twa gesstč stala Ua ce:
stach žlých, mysljš žc wsse UčiUčno, coš čiUitř

měl a že milost Božj giž wolUč a bcš pťekažky
w dUssitwaU wegdc O Uemýli fc milý člowčče,
Bůh Uebýwa posmjwcm kteťj; gfaU Kristowi tič
tčlo sioč kťižUgj š hťjchh a žadostnti (Ǧallat 5..)
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„Tak o Uáš slnýssleg člowčk, gako o an:
hých slUžebnjcjch Krčstowých, a rozdawačjch ta:
gemstwj Božjch“ (l. Kor. 4, 1.).

„Kterýž mUe poslal kťtjt wodaU, teU mř

řekl: Nad kýmž Užťjš DUcha, šstupUgjcjho a žů:
stčlwagjcjho Ua Učm, teUk gest, kteryž křrj DU:
chem swatýmee (JaU 1, 33.).

„Taf gest žagistě wůle Bošj, pofwčcer
wasse“ (j. Thef. 4, 3.).

„Napoijčxme wáš, aby gste milostťBožj
Uadarmo Uepťigjmali“ (ll. Kor. 6, 1.).

Modlitba.

O, Božc Otče Uchmilostiwěgssj, Tyš powoǧ:
lal Uáš k fprawedlnofti a fwatosti; ale Ty wjš,
ý Wmte, že pakli kťehkostř Uassi fwaU Ulilosij kU
pomoci Uepťigdeš, žc tčžko we fprawedonsii
a fwatosti trwáme, Uebok fwčt a ďčlbel t Uasse
wlastrtj tčlefnost stogj proti UčUU. O, dobroto
Uasse, Ueprodlčwey milostj fwaU, ale dey, ak
fe dostatečUě ž hťjchů fwých kagexne, pomčl:
heh Uám čistiti srdce, ať Utilost twú k Uúm Ua:
gde wolUý pťjstUp, a propůgč, ak š milostj TwaU
spoanUčiUkUgjce wěčUé sláwy dogdeme, gš gediUě
aUčastUi se staUaU, kteťjž čistého srdce ǧchl.p
Nmext.
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Téhož .dne:

Žčwoe sw. leonsa LčǧUory.

Sw. leonš LiǧUory fe Uarodil r.1696
dne 27 žaťj w Neapoli ž rodičň welmi Uro:7
žeUých Geho otec Zofef bwwal Uamornjm ka::
pitaUem w slUžběrakaUsié Qďa rodičowé, žwlassk
bohabogmi matka NUUa, rodilei Kadalieri dali si
welice Ua dobrém geho wychowan žaležeti a giž
od dčtiUstwj ho anykali slUžbča láfce kBohU.
leonš welice prospjwal, a sjmč ctnostj w mla::
distwě gesstě srdce žasité počalo welmi časUč klj:
čiti a tak milostUč tožkwétati, že xUUošj Urožer
mleidenci, kteťjž š njm rostli, widaUce geho wúžUé
chowěmj a žbošUaU a čistaU mhsia dle Učťpo fe
ťjdili J we wědach a Umer UežUstal leoUš
po žadU; Bňh fam otwjral Um tožUm u Uee
bok wssecka maUdrosi od Boha nn a žďožUa dUsse
geťw proUikala wčci i Ueytěžssj tak bysiře, že
fotwa 16 let počjtaǧe, doktorempráw fe stal. n
Na Učm UaplUilo fe pjsmo sw., geUž dj: „SPUU,
gsi:li žúdostiw maUdrosti, šachowáwey fprawedl:
Uost, aBňh dei gitobě; maUdrosi žaǧisié a UmčUj
gcst bášeň Bčmě“ (Ekkl 1 33 3:1..)

OždobeU xUUohaU maUdrostj a Učerstj,
a bažUj Božj opatťeU UastaUpil mladý doktor
drahU prainckaU w rodiUUém městě Neapoli
kdež opUsstěUým se stal žasstitaU chUdým ochrae
UaU a fprawedonsti pťjtelem, a Uetrwalo dlaUho
stalo se gméUo geho powěstUé po celé zemi pro
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poctiwost, fprawedlnost, Učenost a ostrowtip Nlc
Bůh Hofpodin powolal geg k giné praci, Ue;
bhla žastUpowanj straU pro rošepťe swětsié; OU

chtčl aby se stal žaskupitelem dUssj, aby gich ba:
gil před Uepťjtelem lidským abh ge whtrhowal
ž Uwci ďabla, o otewjral gim brany Uebesié slox
wem Bůh chtčl, abh leonš, opUstě drčchUprá:
inckaU , knčžemla slUžeijkem cjrkwc se stal:
k čemUž UásledUgjcj Událost slaUžitř mčla. Sw.
leonš žastúwal gednoho mocUšhofslechticcw gakési
welcdůležité při š takowaU dčlkladnostj,a obratUostj,
že wssickUisaUdcowé wjtčžsiwjm geho gisti byli. TU
wssak whstaUpil odpůrce geho, a aUskokesU wyx:
dobhté wjtčšstwj na okamžik mU ž rUky wyo:
mkUUl. QssemetUost odpůrcowa tak žabolela Nlu7
foUsa, že bež prUtahU siU saUdnj opUstiw:
„Swěte ťka tcď gsem tč požUal!“ Hrawnictwj
Ua wšdy wýhost dal, a do dUchownjho stawU
wstaUpiti si Umjnil Darmo fe snažil otec
w slUžďč swčta geg Udržctř; leonš stál UeUstUpUč
Ua fwém, žc kUěšem bUde, a slUžbč cjrkwe sc
žafwčtj. Konečnč popUstil wždor otcůw, a leonš
gfa tenkrúte 26 let stúr, pťiwtčlil se k bratrsiwU
kněžjmišsionaťů w Neapoli U Uichžsegednak doko:
nalosti kťeskansié Učiti a gednak Ua úťad kažax:
telskw, k UělUUžšwlasstUj powolan do sebe cjtil
dUstogUčfe pťiprawiti chtěl J pokročil w obém
až kU podin; a čjm che sc ždokonalowal, tjm
che rostla i taUha, aďy hťinU, giž mU Ho:
spodiU w milosti sidé tak hogně propůgčil, délc
bež úroklsi ležeti Uenecháwal, protož gak mile Ua
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gahUa pofwčcen bhl gal fc hned siowo Božj
w Neapoli hlafati WýmlUonst gcho a rax
žnost ťcči proUikala útrobh wssech poslUchačů
Bowčst o tom rožUesia sc ďržo po celém mčstě
a než se Uadal hrUUli se četnj žastUpowé žda:
leka a žbljžka Ua kažan geho Owoce kašcmj
gcho Ukažalo se welmi časUč a gelikož UedlaUho
Ua to i kněžem fe stal, a UaUčowčmj ž úst gcho
w zpowědUici tak ljbč pthUla a tak frdcc lid::
ska proUikala, gako gebo kazan, tedy bhlo dcnUč
takměť widětř že hťjsschi prwé žatwrželǧpoteUa:
hla se oďmčkčowali UaHrawowali „Ziwak gest

šagisté reč Božj a mocUa a proUikawěgssj Uad
wsseliký meč Ua obč skraUy ostr!; a dosahUgc až
do rošdčler dUssei dUcha klanů také i mošků
w krostech,arožcžana mhssler l ijčUj srdce“
(k Zid 4 12..)

Toho časU Upadl sw leoUš do tčžké Ue:

moci Bošdrawiw se Užawťelžwlasstč Ua domlUwU
některých ofcheUých a bohabogm)ch osob žc
žťjdj bratrstwo kUěžj k tomU koUci, abh lidU
opUsstčUémU a žaUedbaUémUpo wericjch siowo
Božj hlasali, geg wpUčowali a Uaprawowali,
we wssem UasledUgjce Wykupitcle, geUž chodil
po wsich, mčstech a mčstečkach Uče MUošj žra::

žowali mU to a wsseligaké pťckažky, gak obyčegUě
býwa w cestU kladli ťjkagjce žc we wssem,

cokoli činj a gedUa,šprange scgediUész a ťečmi
UemaUdrých geptissek že prý gest žasiepeUý poe:
ssetilec; a žc k tak welikémU dle, gaké gest Uclnz
prawmj lidU weUkowstého Bňh UepotťcďUge
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geho pťičiUčUjaniž nččj pomoci ž.sw Nlo
foUš geUž gcdiné we wssem laskaUNekšsBohU se
ťjdil a Uičeho dťjwe Uepodnikal leč by se byl

prwé š Bohem poradil od Učhož pochazj wssce
cka rada a maUdrost Uedal se múlitč ale w po:
koťe skloniw hlawU fwaU ťekl: „Wčťtc Umč, že
Uikdy dle wůle fwé Uegedneim, Uež dle wůle
Toho, od Uěhož záwifjm. Gsemk pťefwědčen,
že Bůh k tomUto dle Ume Uepotťeďnge, ale gčl
potťebUgi Boha a skutků geho, i dancim, že

wh tom wUli geho plnjm. ee thž koUečUč wsse::iswé i cižj rožpakh pťemohl: žťjdil 1732
Uohměstč Skala to bratrstwo gemU; gméno dal
bratrstwo knč;j UehstočtěgssjhoWkapitele ňe),a
biskUpU Kastelmarskěml: ge porUčil a podrobřl

Berj kUčžj, co do towaryšstwa fe dalč,
byli mUžowé Uad mer žbožnj a pro blaho

afpasenj lidsképlanach , a protož Uedbalitoho
že w bjdných chatrčjch prebwwalč dost UUžUě ži::
wota hagjce nýbrš magjce Ua mysli že i lid
k UčmUž kažat chodili, Uebyl wzdy bohat an Uex:
žUstawal wždh w Uadhemých palaqch, Uspoko:
gili sc tjm co prožťetelnosk Božj a laska brae
trsia gim poskhtla a Uešťjdka sytili hlad a žjžeň
swaU slowem kteréž ž úst gegich whchazelo. Neda

se whpsati wsse to dobro, co bohaďognj ahorliwj
tito mUžowé w městech, w městečkach we wsich

a Ua weUkUUlidU špůfobili kažanm wyUčowanm
a žpowjdanjm tolik zarhtých Ucpťatel sc Udo:

n) Bončwadť thupitel po latinsku sluge Ueuemptor, protož
se kněžj tito wůbcc geu Redemloristě gmenugj.



24 Srpcdt.

bťilo a fmjťilo kolik UěiUěUýchkťiwd fe Uapra:
wilo, koťik po cestach hťjchU bťaUdjcjch do ow:
čince Kristowa se anratilo Blažem tohoto
bratrstwa pUsobenj rošssiťowalo fe wždy dal
a dale a Uetrwalo dlaUho, mlUwilo se o šasln:

bach geho netoliko po crlěm kralowstwj Ueapol:
skcm Uýbrž i daleko ša hranicemi w giných še:
mjch Gedno bratrstwo Uestačilogiž ani analU
dUchownjch, kteťjš fe chtčli dút šapfati, aniproš:
bč:m dUchownjch i swčtskúch UorchUostj, kterěž žci:
daly, abp takš gegich owčičkya poddané bratrstwem
fe wyUčili powšnesli Uaprawili Usslechtili J bwl
tjm sw žakladatel UUceUpodoďna bratrstwa čUa
giných mjstech šakladati gež fwatý otec BeUe::
dikt )(M wsse milerad žtwrdjl a žaheigil

th žbožnčl mysl we wssech bratrstwech fc
Uchowala, abp hotliwost gegich pro slčle Božj
a pro blaho blišnjch Urwyhasla, abh účinliwost
gegich i Ua bUdach časy se Udržela, rošlmwžila,r
pokleidal fw leoUš za perj pťedmět swčbo
pečowanj; fepfal tedy pro ně gakěš šakorch čilř
prawidla gimiž se řjditi měli oU wmxočUě ka::
ždc bratrstwo ansstjwil a kdež se coš UeUale:
žitého wpljžilo odstranl to wažnostj a horliwostj
fwaU; pťi čemž ďhl sam wssem pťjkladem poo,s
korh a horliwosti milowal každého Z bratrů laus
siaU UeysrdečUčgssj, každěmU radil a Učil kdož
rady a poUčer byl žčldostiw emeb potťeben, ale
i pťstě karal tam a teUkratc„ kdež a kdpž de
kažy lasky, Upťjmnosti a občtiwosti pťjstupU Uex
mčly Neda fe wypfati co gediUý teUto kněš



Sw. Bllfonů Liǧuory. 25

pro Uaprawenj člowččeUstwa UčiUil; malcm Uer

žadného mčsta w kralowstwj Ueapolském, kdež
bh byl Uekašal kterěž by aposstolsihm potem
fwým Uebhl žwlažil Gesstě Uebhly mišsie Ua
gedUom mjstě UkoUčeUy, a giž Ua drUhé ho

žwali abh i tam rožnjtil oheň žiwé horliwosii
krefkanské kteraž by žtrawila wsse, čjmž se po:
skwrnUge dUstogUost lidsia čjmž fe Uražj BUh,
stworitel a spasitel Uaš Než Uelze bylo horli:
wémU kUěši žadostem wssech ofadekU wyhowětř

protož sepsal gim k libosti Umohé prewžacUé
knihy, gimiž fe od pracj a starostj šemských gako
Ua perUtjch k WaUU Boťm powžnasseti a w sta:
lém obcowčmj š Bohem Udržowati mčli

Tak spasitelUě působellj Ualežlo wssade ža:
siaUžeUeho UžUan a takměť každa osada si pťala

mUže tak swateho tak horliwého Ua wždy ža
fwého pastýťe a šprawce dUchownjho mjti Nle
sw leonš Uechtěl žadného mjsta pťigmaUti a
když Karel lll., kral neapolskýa arcibiskupstwj

falerUitaUské mU podawal ždrahal se a branl
skromUý leoUš wssemožUě, dokladage že k ta:
kowémU szesseUémU dUstogeUstwj Uema dUsta:
tečných schoonstj, a Uad to že se takowa dUstog:
Uost UešhodUge š žakolch bratrstwa. Bro teU:
krate se mU owssem podaťilo že úťadU biskUp
ského Ussel když wssak po nčkterém čafe papež
KlemeUš Uj biskupskaU stolici U fw Hath mU

podawal tU Uežpomohla žadna wýmlUwa, anž
se bral ohled Ua geho wysoký wěk a tak ďyl
chtěgUeb Uechtěgr.1762 w Řjmě ža biskupa

Ziwotp Swatých 17 2
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whfwčcelt J biskUpem gfa Uežměnil w Uiččččr
žiwota fwého, thrž gako prwé bhl we wsscch
wčcech skromUý,w hlafan slowa Božjho horli:
wh, a we thčowam a Uaprawowanj lidu Ue:
Unawený BiskUpstwj geho sialo fe w kratkém
čase wzorem žbožnosti a ťresianské dokanlosti

a Uebylo Uikoho meži ofoďami ani sioětskými anř
dUchoijmi kteťjž bh milowaného pastýťe radi
Uebyli Uasledowali Sw biskuH ale čiUil wsse
seč ysjla lidskň gest pro blaho oweček fwých..
Whnčowal důkladně a škaUssel žpowčdnjkh, ža::
ťižowal aďh důchowenstwo důstogně obcowalo
rožmnožil fary a šaložil Uowě klassteryy, fUa::
žil se kleslé ženské Ua cestU kagicnosti Uwésti
pomahal anUam w nebežpéčj čistotp gfachm,
abh fe Uchowajy, k chUdým gewil lasku Ucljče:
UaU, a i wěžným a Uemocným Upťjmným bra::
trem se Ukažowal Bral stdečný podjl we wssech
radostech i we wssech strasiech cjrkwe katolické,
oU modljwal fe ža ni každodexmě, a wssem wč:
ťjcjm gi a hlawU gegj. widitelnaU do modliteb

poraUčel; slowem oU byl otcem UUšUých, potč:
dssitelcmzarmaUcených apomocnjkem opUsstěUýchm
Takowý bhl sw ďiskup leonš LišUorh a tak
pracowal Ua flawě gméUa Božjho a na fpastnj
člowěčeUstwa po mnoha ťěta ančž dbal chmaž
wosti a staij fwého. Koncťně ale tať pťjliš

skljčily Uemoei bolestné tělo geho, že nemohl giž
déle tčžkaU powinnost fwaU žasiawati J ťwge
se aby fnad nčkteta ž dUssj gemU fwěťených ne:jr
žahynUla, prosil sUažUčsw otcc Ma 71, aby
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ho aUčadU biskUpského žbawiti ráčil, což sc takc
koncčnčr 1775 stalo K newýmlané bolesti
osadnjkň swých opUstil toho gesstč rokU sidlo swé
a odesscl do Nocerh k bratťjm swým, mage aUe
lnysl meži Uimi k fmrti fe pťiprawiti Bolesti
geho množily se, ale i také trpčliwost geho rostla,
a kdo ho koli widěl cln taUžj še Spasitelem
swým fe spogiti welčkémUpohmltj neUbranl se
thž fc proneslo že staw geho se hotssjn walili
se takměť dUchownj i swčtsstj lidě k nčmU, šeýs
dnak abh ho gesstě gednan ža žiwa Ušťeli, ge::
dUak abh od nčho požehnati fe dali. Slowa,
kteraž w tčch dobach k pťjchožjm mlUwil wni:
kala hlUboko do dUsse gegich, a newhssla gim ža:
gisté ž paměti Čaš po čase bral také krUcisir

do rUky a obgjmal obraz Ukťižowaného š tako:ps
waU horliwostj až oěi djwakU fe žaléwalh
thž knčš nehswětěgssj swatost podatč mU ponč:
kUd messkal, žwolal w horaUcnosti lásih swě:
„Bogď o Bane, a neprodljwey!“ a kdhž knčš
š wclebUaU swatostj se bljžil prawil: „Bogď,
můg nehmilegssj Zežjssi!“ Wo swatém pťigjé
mčmj pookťúlo i tělo i dUsse geho; on wssak giž
gediné objral se šleU, gehož milowal a š Ujmž
spogiti se taUžil. Co od té dobh činil nebhlo
Uic než widitelný dUkaž horaUcUé lasky kUKristu
WaUU a blahoslawené Rodičce geho tak žc ge::

dnak ten gednak oUen obtaz Ua lásiaU planach
frdce tiskl až i U stťedU swých bratťj dUchownjch
čistaU dUssl wypUstil dnc 1 sera 1787 rokU
počjtage od naroženj 90. Léta 1839. dne 26.

2e
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kwětna prohlasil ho papež Řehoť )MU ža
fwateho

Rožgjmúltj.

Sw leonš LiǧUorypošnaw marnostswěta,
opUstil geg bez průtahU, a gediné o fpasertj dUsse
fwé a o fpasenj dUssj bližltjch fwhch starati fe
počal; Uebo co gest HlatUo člowěkU, bh wsseckerr

swět žjsial a Ua fwé dUssi sskodU ďy trPěl
NUže kťesiansia dUsse co sthssljš ty o této wěci
předUležité2 uo Bolož rUkU Ua frdce a Uthsli si
že dUsse twčl w tomto gesstě okamžer tělo lopUstj,u
a Ua saUdU Božjm stati bUde a pak febe fe taž:.

Co profpěge lUi zbožj, slawa weselosti, leratw::u
chwjle kterýchž we swětě požjwam UeďUdU::li fe
starati o kralowstwj Božj,oofwé spaerj? Nche
bčřa pťeběda Uic Uli Ueprospěgj! Taž sc predků
fwých, Uapoija fw BerUard chccšr:lise po:
Učiti a z blUdU wygjti taž se ončch bohačU a

welmožů, kterjž tolik žbožj a statkU tolik slUže::
bnjkň a pohodlj xUěli; taž fe ončch proslaweUhch
mladeUcU a panen co tolik hlUkU drUhdh osoďč
Uadělali oněch mocUých panownjků pred Uimiž

fe fwět tťasl a koťil; a ončch maudrých swěta
kteťjž w tak weliké wa žUosti bhli Taž fe šwlassk

oUoho bohatěho, rožmačilého a pohodlUě žigjcjho
bťichopaska; krasněho Nbfololta; Nle:aUdra We:
likěho, ana to pUl swčta; taž fe wssechtakna:
šwaných silofofů a chlipnij, kteťjž ncpečUgjcc
o ďUdaUcUost, gediné w pťjtomnosti Uehwčtssj
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blaho hledali, taž fe tak mUohých giných krafn,ych,
silnhch, mocných, bohatých, Učených, maUdrych;
1až se gich wssech, co gim profpčla krasa, sjla,
welikost, moc, bohatstwj, čcst a dUstognost Uče:
Uost a maUdrost, pakli opomiUUli o fpafenj dUsse
fe starati a wssickUi odpowj: že Uic a Uic Taž

fe konečnč žatracenců samých slowh pjsma fwex:1
těho: Což wam profpěla pýcha aneb bohatstwj?
N na wýstrahU twaU Usihssiš ge, ani ž ohnč
žžjragjcjho wolagj: Wssccky ty wčci pominUlh
gako stjn a gako stťela wystťelena Ych! mh byli

ďlašUi, Upj žalostnč, že gsine Uechodili po ceskč
sprawedliwých Nch! my poblaUdili, že gfme
Uehledali pťcde wssim kralowstwj Božjho a spa:

erj fwého Nch! mh chodili bež swčtla gako
slepj; „fwětlo sprawedlttostiUefwjtilanm “ My
Uesskastchi! „Usiali gsme na cestě Ueprawosti,
abpchom wččnč trpěli ee Tak Ullij oni Ua

wčkh odsaUžer k tobč, a ďUdcš:li gich Uasiedo:
wati, tentýž ofUd potka tebe Nebok až tU na
fwčtč wsse gako stjn pomine, i ty š Uimi pak
wolati bUdeš: žeš blašen byl žeš Uehledal Uey::
prw kralowstwj Božjho, fHaser a pofwčcenj swe:
l)o žeš siepý byl a žcš od cesty prawdp po:
dlaUdil NUže tedh, otewťi oči fwc dokaď gesstč
ťaš, Uwaž gak dUležita to wěc spaerj a cižj

sstodaU se kag Qd tohoto okamženj fe snaž žiw
býtř tak abh dUssetwa byla w rUce Božj, ane:

dotkla fe gj mUka smrti, a abpš počten byl
meži shUPBožjmi, a meši fwathmibpl loš thg

„Ziwk gfem ga, prawj Ban BUh; Uechci
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smrti bczbožného,a ale aďh sc obraUl bežbožnýod cesiy swé žiw bhl Obraňež se tedh,
obrakte fe od cest swých Ueyhorssich“ (Ežech.
33, 11.).

„Nebo gstc kaUpeUi ža wrlikaU mšdU“
(l. Kor. 6, 20.).

„Ne porUssitelUými wěcmi žlatem Ucbo
stťjbrem whkaUpeni gsie ale drahaU krwj, ga::
kožto Beranka newimlého a UeposkwrnčUehoKrista“
(l. Wetr 1 18 19..)

„Qslawl:gte a Uostc Boha w tělc swěm“
(j Kor 6 20.), „a Bana Krista poswčcngtcw
srdcjch swých“ (l Wetr 3 15..)

„Ncbxšďte gako kUň a mežek, kteťjž rožUmU
Uemagj“ (Zalm 31 9..)

„J což gesstč mcsskate? DUsse wasse žjžnj
Uaramně. Dčlcyte djlo swé pťcd čascm, a dak
wam msz wassi pťed čacht swým“ (Sirach
51 32 38..)

„Hledeyte Hospodina pokUdž lUUže Ualcžcn
byti wžýwehte ho, pokUdž swaU pomocj bljžko
gest“(Zs 55 6)

Modlitďa.

WaneJer Kriste thUpiteli a Spasitcli
dUssj nasslch? Mh bjdnj hťjsschi whžnawame
že až posud che starali gfme se o maonsti
swčtské, než o spasenj dUssr, ach my žapomUčli,
že geU gediUého gcst potťebj u spasenj uu a žc
člowťkU Uic neprospjwa bh wsseckeUswět žjskal
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když Ua dUssi sikodU trpj. SmilUg fe Uad Uami,
Wkapiteli Uaš chž ncchcrš fmrti yťj“njka a
otewťi Uam oči ak konečněnahlédlteme, že Ue:
sineraU ceUU dUsse lidska ma a tU milost Učsm

propugč, ak aspon od tohoto okamženj pečliwěgi
o spasenj fwč fe starame, kteréž Tyš Uam fmrtj
swaU Ua kťjži žgednal GeUž žiw gsi a le!:aer,s
geš na wčky wčkUw. Nmen

Dneo sc takč swťtj: W Nicci ldhtčnskčrusw. Tďeodňth
xď tťrmi shlw grgjmi. uu W Uflicr fw. Řutilja muč:dnjka.uuo
W Padui sw. Marčma Bistnpa. uuo We Weronč sw. Feliksa
.a Nycetia mučrdnjků. uuu W Rnǧlickll sw. Edeldrčty pannh
a lne g sw.

3.

Žiwot sw. Waldenn.

Sw Walden eťc)fe Uarodil w Nnǧlickxxšro,
dičxl welmi UrožeUých, kralům aUglickým pťij::
Zných bež pochyby kU koUci 12 wčkU. Že wh:
wolenaU gest oU UadobaU Božj, gewilo se giž,
kdhž byl gesstč pacholjkem; Ueboť kdokoli widčl

Hťi slUžbach Božjch geho horliwost a wraUcUost,
k chUdym sstčdrotU a laskU, k bližnij úflUžUosi
a wljdnost, pťedpowjdal geho ďUdach powolan

a fwatost Qbšwlasstě chwalj se U Učho, že
mčl Ua sebewýbomý puožor, abh erinnost swaU
žadUým hťjchem Ueposkeril , nikoho Ucwaza,
Ucm weselostj UeUražil UikomU ani skowcm Uc:

P) Takč Waslm i Waltrr.
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Ubljžil Uikoho hrdaU myslj Uepohorssil NeUa::
byl sice we sskolach welikého wždělanj, že ale

byl bystrého wtipU a čeho mU sskoly Uedopraly,
domacj pionstj Uahražowal: winkl Uad pťexx
Umohé Učence fančke gak maUdrosij tak i wý:
mlUonstj

Ctnost, kterúž Uenj zkaUsseUa, žcidUaU Uenj
ctnostj, Waldenowa ctnost meela fe tcdy gako
šlato w ohUi žkUsiti a očistiti. Bo fmrti otcowě
pťissel Walch ke dworU Dawida, krále siot:
siého otčjma fwého Zde fe ale ctnosti geho
kladla rožmanita osidla; Ucbok Učkteřj chtěli ho
UwrhnaUt U wjr sioětských rožkossj, ginj žafe Usi::
lowali ho wehnati w teUata marUě slawy. Ney:

Bolestnčgi mU Hťichaželo že mladj lidé gimž či:
stý qcho žiwot UstawičUaU byl UražkaU a po:
horsscnjm k Uestydatostem ho fwadčli a když
toho dowěsti Uemohli žek appoU Uchsl Uečisiými
obražy Uaplniti hledčli DlaUho wšdorowal
gim bohabogný mladjk konečnč alc Hťedc ďy
Bhl ossemetUosti gcgich podlehl kdyďy fami hrU
si Uebyli pokažili.

Gakajt sslechetUadjwka UakloUila fe kWal::

denowi še wssj laskaU čisté Ueúhomrc dUssca Ua
dUkaž Upťjnmosti poslala mU drahocexmý prsieU,
kterýž WaldeU Uicžlého UetUsse erpatrnč Hrigal

ra Uosil To wida gcdeU š dwoťerUů wypra:
wowal to sioým přatelUm ťka: „Ehhle WaldeU
UčiUčU gesk gako geden ž Uaš “ Nlc WaldeU
žqoožorowaw, že Uešťjženci žč:dost w dUssi geho
se bUdj, hodil prsteU do ohUč. Byla to pro



Sw. Waldcn. 33

Učho wýborllčl žkUssersi, Ueďok fe giž Uedůwě:
ťowal we swaU pewnosi Uež widň že ctUost
kťehka gest Uadoba Uplnč kBohU fe obratil

a aby podobUúm pokUsschm Ua wždy Ussel
opUstil tagUč domow a žemč pťijžlchch fwých,
a dal fc w NostelU do klasstera, kdež mUichowé
Qle ťehole fw NUqUstiňa BohU slaUžili. Zde
se měl sice co Uowačck ctUostem Učiti, ale žiwot
gcho byl tak dokonalý, že wssickni ostatnj bratťj
od Učhyo fc Učili BohU slaUžiti, frbe žapjrati
a kťjž PaUč trpčliwč Ucstř J Uežůstala fche
tato ganě swjtjcj dlallho Ukryta; Uebok kdhž
pťewor Umťcl w saUsedem klčlssteťe, w Kirkceep
Hamč totiž, Howolali osiťelj bratťj WaldeUa glč:j
dUohlaně ža gcho UčlstUpcc. Nedčl se wypfat,
co thto mUž Božj w powolcinj swšm dobrého
UčiUil Uebok Uegen žc fam fe stkwčl HokoraU,

bohabognostj a wraUcUosij gako slUUcemezihwče
šdami, Uýbtži lfUažil fe takě abd bratťj, kteťjš
dUssi fwaU w rUcc geho wložili, Ua wrch kťe:
sčanskě dokanlosti fe powžUesii. Z bylo mjlo
fc djwati, š gakaU horliwostj ťeholnj synowé Hřj:
klad mistra a otce fwého Uasledowali, a gak
krafný ťad w tomto klassteťe kirkchamském kwctl.

„Žadný, kdož wžtahUa rUkU swaU kpthU,
oťsljda fe Uašpčt Uch žprobUý k kralowstwj
BožijU (LUk. 6 62..) Tčch siow praonl
a hlUďoký mysl Uwažngc fw Walden, Ucchtěl
w horliwosti fwě Ustati, U!)brž laska pUdila geg
wždy kU pťedU erotož porade se š Bohem
a š mUži w bažUi Božj šbčhlými Užawťel ža::
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kon fw. NUšUstina opUskit a do ťňdU cister:
cčaků, U Uichž tcnkrate welmi tUha kazeň panox
wala wstaxlpiti Bowěst geho slawna pripra::
wila mU snadUé prigmlltj Nowiciat pťestal
w klassteťe riewalemskčm š wraUcUaU horliwoe
stj Teď ale Uastalo tUhé pokUsser , neďoť sta::
wila fe mU Ua oči š gedné straUy welika prj:

krost kašUě kteraUž teď po wssecky dUh žiwota
bUde Umsit šachowawati š drUhé pak býwala
dUstogUost UakloUUost bratťj a pohodlnost žix
wota. Bokusseňj toto rosilo den co den tak žc
giš o fwém anratu do klasstera kirkchamského
pťemýsslel Naw!,xklú wssak Uičehož pťed se Ue:
brati Uež by se š Bohem poradil U Učhožrada
a Umlldrost gest, Uwrhl se Ua šemi, a dlaxchaU
chwjli lcže ž UeyhlUbssj útroby se Ulodlil, aby
mU HofpodiU pokUsser odegmaUti a šgewiti rčl::
čil, šdali se anrátiti čili šůstati lUú. N hle
aU tak a podobltě Boha o polnoc a útčchu žčl:
dal, pomiUUlo ho pokllsser, a radost rožlila fe

Ho celé dUssi geoo že giž Uestal Ua cesiě doko:
Ualosti an Uessel warž bčxžclan letčxl

Toho čan wzdal se Richard opat erlroský,
wsady swé Osiťelj bratťj dosadili bratra Wal:
deUa Ua geho mjsto, Uebok geho ctnostj wčmč
pťeliba i U Uich byla wclice cjtčna Ze fe

w Učm nežmýliji, gčst wesskery Uasiedxxgjcj žiwot
Ueystkwčlegssjm dUkažem kde se prawým opatem

to gest otcem i gméUem i skUtkembýti bratrům
fwým prokašal Sam k fobč byl pťjsilý, často
i wčcj UedpotťebUčgssjch gsi odpjrage k bratrjm
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ale byl Uad mer laskawý a milostiwh Řjkaur
waltč, že raděgi chce aby ho bratťj milowali

žfe ho bali. J teUkrate, když Učkoho pro
Učgaký pokljfek karati mUsil Uebhlo Ua Učm widčti
žadUěpťjonsti, žadné sUrowosti, Uež gediUélasiUa
dobrotiwost Geho rečpan milostiwostia slitowan
HroUikala frdce i Ueyzatwrželegssj,aaco ťeč Ue:

šlomila to obntčkččly slžy geho. QU takě ťjka:
wal kdyby pro gedUU ž dwch wěcj trestaU býti
xUčl že raděgi pro weliťé slitowanj Uež pro pťj:
onst a Ucoblonmau sprawedonst trestaU bútř

ckxcc. Gak k bratťjm dobrotiwý a laskawý byl
tak ďhl i k chUdým a UUžUýxUsstčdrý, k Uemo:
cUým pak a chorým milostiwý Nawsstčwowal
každého UemocUého a rosil do sewťeUých bolestj
prsaU Uctoliko rofU Uebcské útěchh, Uýbrž pťi:
Uassel často i diwotworUaU pomoc, a Uebylo
chdého který by ž rUkh geho sstčdre almUžny
a hogné podpory Ucbhlobdržel an w čaš hladU
a UaUše Uellssetťil an wěcj, an dobhtka pro
potťebU klússtera erthUtelUého, gen aby hladU
bližUjho UlUcUssčl, bjdě geho pomohl a wj fe,
že Učkdy i do 4000 i che lidj kolem klcisstera
fe Uhostilo, wssickrxiUasycer čekagjce, čehož fe gim
i dostalo. Mohl tedh o soďě gako Job ťjci:
„Qd dětinsiwj lného rosilo še mUaU slitowástj:
a š žiwota matky mé wyfslo šc UanU. Qdeur

Hťelli gfem, co chtjwali, chUdým a očj wdowh
Uechaleli gfem dlaUho čekati , gedl:li gsem skýwU
fwaU sam a Uegedlli i sirotek ž Uj: Pohrdal:li
gfem hyUachm protože Ueměl oděwU a bez pťie

xůů
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krytj chUdým: rameno mč od klanU fwčho Uechk
odpadne a ramě mé š swými kostmi ak fe rož:
lomj“ (Job 31 18 16 17 19 22..)

Tak žiw gfa bez Uhonh pťed twaťj Božj
a pťed lidmi rožsiwage blaho Ho wssj žemi a
slawU gména Baně rošssiťx:ge dočkal fe fw
WaldeU rokU 1260 Nčkoli giž drahUý čaš
welmi chUraw byl Uexoťestawalpredc powilmosti
swého powolanj co Ueyswčdomitčgikanti; sila
dUcha pťemahala chorobU tčla. Gmenowanébo
rokU pťitUžila sc Ucmoc, žc giž an lůžko oqoustxt
Uelnohl. Eo otec starostliwh choťestal ani w bo:

jestech bratťj napomjlmti aby pamčtliwi pořooe,p
lcmj swého ž cesty bažUč Božj fe chlchylowali
Byla to slowa UtčsseUa, siowa lasiawa, ale
i slowa poslednj, Uebok dUe 3 sipna odebral se
Ua wččnost, kde Uch chc bolesij ani :plače
a naťkU

Rožgjmčmj
Žiwot fw. Waldena gesi mim kťehkým li:

dem wýborxtým UaUčerm kterak se w čaš po:
kUsser chowati mame SličUa asslechetUadjwka
poslala mU chž gcdiUéBohU slaUžiti chtčl drahý
stkwostný prstcU. Ubohý UežkUsseUýWalden errp
žma geg, šaljbil si ho cc dal si ho Ua Hrst,
a giž patťil od polU gen BohU, drlcha polowire
Ualežela djwce TU teprw procitUa odhodčlHr:
steU a opět žcela BohUse oddal Co se sw Wal::
denowi stalo to fe stawa častol Uam, inam dawei
aneb aspoň slibUge Ue sice djwka ale pokUssitel
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pekelUý, pakli si ho oblj„bjme a šamilngeme,
drahé a stkwostné :drstcUy, totiž roškosse a hťjussné
radosti swčtské. NUže Učiňme gako fw. WaldeU:
hoďme darh thto ďúbelské od febe. Ncchk pťigde
ďčxbel, swět a tělchost Uassc, Uechk pokanssegj
Uaš a k žlémU fwaděgja Učiňme gako Wa.lden
a odwržlne od seďe wsse, čjmž Uaš lakagj Nechk

kleqoagj Ua brany dUsse Uassj, geU gim ertewj:
reyme, Uechk Uam slibUZj, co hrdlo račj, Ucpo:

slaUchehmc gich N bylili gsine tak Uesskastni,
žc gfme UaslaUchali slow aUlisU!xch, že sc Uam
žalj.bila slowa ďabla Umohoslibna, že gsme Upo:
slechli rady a nUtkáUj UčlrUžiwostž, ach žotawme
fe a wywržme wsse, což fe w dUssi Uassi hťjl:
ssUěho wpdljjžilo, zatarasmc opět wsseckh brčmy,
Ušawjrchme Ussi, oči a wsseckh sstčrďilch do frdce
wedach a obrakme se modlitbaU a pokánjm
k BohU, ak milostj fwaU Uciš posilj, a pewnosti
a stňlosti UčUU dodčl, ďychom aspoň bUdaUcnč

y žmUžile gim mohli odporowati, ge pťemčchati.
QstatUč wěž, milň kťesianskčx dUsse, že pokUssenj
giUdh Ua šačatkU obracenj Uasieho pťichažjwa
gako U sw WaldeUa, a to proto abychom wě:
dčli, že žiwot Uaš gest UstawičUú bog na swčtč,
bog gedUak š ďablem gednak šswčtem gedUak

š wlastUj Uassj tělesnostj, abhchom Usiawičnč
ďdčli Uad sebaU a Uad fmyslw fwúmi a abhchom

w Hokoťe a w dUwěťe Boha se Upewňowali .
a giUdh šaš pokaUsseUi býwame, když drrchUU

čaš cestaU dokanlosti gfme Bhli ssli a to proto
abhchom cjtjce gak sladký gcst Wrm, erdsttassili
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se nasledowati gcg, a abychom až pokUsser tUha
pťigdaU pťipoijagjce si fwaté prwněgssi obeo:
wan, tjm pewUčgi stali a ncprjteli wždorowali
Wrotož dj pjsmo fwaté: „WsslckUi ktcťjž chtčgj
pobožně žiwi býtř w KristU Zežjssl protřweUstwj
trpčtř bUdaU“(ll Tim 3 12)

Gesiliže oko twš horssi tě, whlš:piž ge a
Uorš od febe: Uebok gest Užřtečslčgi tobě, aby ra:
děgi šahymll gedeU aud thg, Uezli bh celé tčlo
Uwržer bylo do ohUč pckelného N pakli
rUka twa prawa horssj tě, Utnčž gř a wrš od
febc: Uebo UžitcčUěgi gest tobě aby šahymll ge:
ch aUd twňǧ, nežli by wssecko tělo twé Uwr:
žcUo bylo do pekelněho ohUč“ (Mat. 6, 29. 30.).

WWodlitba.

Walte wssemohach, wččUýBožc! Ueroď
Uaš w pokUsser, alc šbaw Ueiš wsseho zlého
Wakli ale o Wcme bež pokUssrUj býtiUemUžeme
deh Uam afpon dostatečUaU silU ak UegeU žmU:
žile š pokussltelem bogllgeme, Uýbrž i fwjtčžjme
gakož fw. Walden fwjtěžčl. Q to prosime skržc
gedUorožeUého ShUa twého, Wčma nasseho. NmeU.

Téhož dUe :

Žčwot sw. NnǧUstčna bčsknpa.

Sw. NUǧUstiU fe Uarodiť okolo roku 1278
w DalmčltskU. Qtec gcho gmerwal fe MikU:
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laš matťa Drahoslawa NUǧUstiU gfa hlawa
wtipna, Učil fe welmi dobťe; ale pro wědy
a Unlěnj fwětské nežaUedbal Učiti se také kašni
aďažUi Božj, kUjž ho nabožUj rodičowé slowy
i pťjkladcm wcdli. Kažeň Božj rosila š njm
a žwětssowala fc,aakdyž do mladeneckčho wěkU
wstaUHil giž tak w Uěm fe Utwrdila, že che

Boha Uež rodičU poslaUchage, mjsto stawU mane
želslého staw panický si wpwolil

Toho čan stal žakoU kažatelsiý od fw Do::
inUika Ustanchý w Ucykrasnčgssjmrožkwčtu
actnosti a žaslUhy bratrů téhož žakona hlafaly
fe po cclé Ewropě od gedUoho konce k drUhěmU.
Sw. NnǧUstiU Uslyssew o tom owsscm, takowaU
Ueiklonnosij k žákoUU žahoťel, že opUstiw rodiče
i fwčt ša noweička do toho ťeidU fe dal. Geho
fnaha, ždokonaliti fe w člowčka bohUmilého,
byla w siUtkU podin hodUa. K tonm konci

snažil fe žapomenallti fwčt a což fwčtského gcst,
lnrtwil tčlo tUhaU kažnj, dUsil wcsskeré UarUži::
wosti podrobowal fe i Ucypťjfnčgssjl!t žaťomlm,
pohrdal sebaU, wUli fwaU žapjral slowem wssc:
možnč gim)m člowěkem stati fe hlcdčl wu Bo

skončeném nowiciatě oddas se stUdijm bohoslo::
ijm, w Uichžtak žnamcUitčwynikl že w kratce

Ua knčžstwj wyfwčceU, slowo Božj hlasati mUsil
WyUčowal ale Uctoliko slowy, Uýďrži skUtkcm,
ažtěžj Uagde fe ctUosti, gegjžto wžorem by
NUšUstin Ueďyl Obšwlasstě milowal modlith;
modlitba byla mU žiwlem wssj dokonalosti,
a abh gcdnak sebe, gednak bratry k modlitďě
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powžbUdil dowolawal se wždh gnlenowce fwěho

sw NUgUstina, biskUpa hipponeUskcho, ťjkeiwage
š Ujm: „Dobťe Umj žiw býti kdož se Umj mo:s
dliti.“ „Modlitďa gest kljč k Uebesům, modlitba
wstUpUge wzhůrU, a šhůrh šstUpUge smilowáUj
Božj k Uam “ „N gakož pokrmem tělesmšm
tčlo sc žiwj, tak se také wnitťUj člowčk lnodlit:
bami a Božskými rožmlUwami žiwi “ Slowem
fw Uaš NUǧUstin sUažil še wssj mocj sw NU:
gUstinU hipponenskčmx: stati se podobm;m Mimo
sw. NUǧUstina hixoponenskšho ctil žwlassk takr
sw Hieronýma a fw Nmbrože a kdpkolikažal
mjwal wždy mnok,déšprůpowčdj gegich nafnadě,
gimiž ťečem a slowňm swým ražnosti a wahh

dodawal. Nehwětssj geho ctnost byla, že čemU
Učil to Ueyprw fasn fwčdomitě žachowawal
Učiněn gfa tak Uetoliko žwčstowatelem, Uýbrž či:
Uitelem slowa Božjho. Qstatnč ležel mU rož:
kwět ťadU kašatelského welice Ua stdci Uebok do:
bre wědčl že žwlassť šakoU tento rožmant!;m
ďlUdUm odola kteréž tenkrate we wlasti geho

a w šemjch fanedech drže hťawU powšUassely,
a dobrý mraw a wssi cjrkew kťeskanskal: whe:

wratiti a žhladiti fmčťowalh. Z těch pťjčiUža:
ložil Ua rožmanitých mjstech klassterh domilti:
kanského ťadU, w kterýchž fe kažatelowč a ha:
gitelé sw wjrh katolickčwšdčlawaň měli

Wssestranné HUsobenjfwatčho tohoto mUže
Uemohlo tagno žůstaň Uýbrž o geho welikých
žasllchach hlafalo se Ua bljžkU i wždalj Kone:
čně UwažUge papež Bencdikt )(l. wsse, což do::
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ďrého a spasitelného UtUž tento pro spaerj lidskě

slowy i skUtky byl žprobil a Ucchtč, abh tak
gafna lampa pod UadobaU déle se Ukrýwala, Uči:
Uil ho, gakkoli se šanžegjcjho, arcibiskUpem ža:
hřebskýml 1304 Neda se slowh wypfati co
wsse fwatý a horliwý tento biskUp w Uowé dU:

stogUosti fwé pro slawU gměna Božjho a pro
fpcisU a dobro osadnjků fwhch podstaUpil a pod:
Uikl Zahťeb mčsto a waec wesskeré ty krae:

gin lržely š častř OopleUčUp a žpUstlc od časů
gesstě swčtoborm;ch, UkrUtUúch Tatarň Kostelh
Bhly whwraceny, poďoťexm dUchowenstwa geU
Hoťjde a to ž weliké časti Ucumčlé mrawů
fwčtských,che w krwawěm bogi, Ucžw žapan
š hťjchem U libUgjcj, lidé pak fwětsstj hrubj a
UertUj, anowč Uepokognj, boge chtiwj, laUpe:
žiwj . wssade hoťe Uad hoťc. Tok malý obraš
ďisknpstwj šahřebského uo Swatý NUǧUstiU
wida takowaU žanstU žkormaUtil se w dUssi
swé a wssak w dUwcťe, že Hosporin, pasiýť dUssj
Ueywyšssj, praci geho požchmi bež messkanj Ua
špUstlé roli pracowati žapočal Neyprw wysta:
wčl wedle Uowého chranm biskUpského klasster
pro žeikoUUjkyťadU kažatelskěho, gchak abh pťj:
kladem fwatč ochgjcjch těchto rcholnjků klesla
kažeň dUchoweUstwa fe powšUcsla, gedUak aby
pmeemi o fpasU osadekU UnldleUaU dUssi fwaU
w fwatém obcowanj a w tiche famotnosti po::
Ulnil občerstwil poswetil potom oprawowal i

i giUé kostclw, rošnmožowal fard a dUchoweUur
stwo staral fe o chlldý a UUžUý lid a každěmU,
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kdož podpory a pomoci potťebowal ochotným
byl pomochkem a radcem N když se Upewnil

w Uaklonnostj lidj a každýkoli chtč Uechtč wyžnau
wati mUsil, že swatý biskup nchleda což geho
gest, Uež co Boha gest a bližnjho: tU počal tc:
ptw i Ua mrawnj Uáprawč dUchoweUstwa,pan:
siwa i ostatUjho lidU wssj silaU a myslj erhrou

ženml pracowati be Uikdo Ua Učho Ukažo:
wati Uemohl žc giným bremena nefnesitelna
Ukla.da gichž bh fam ani prstem dotkUaUti se
Uechtěl wedl žiwot tUhý, gak fe toho od kagjcjho
klassternjka požadUge , Ueznal žadné stkwostUosti,
žadné Uadhcrh, chodil po fwém biskUpsiwj oby57
čegnč pěssky a od wisitacj ofad Uedal se od:

strasslti ani powětrnostj, ani obtjžemi cest, ani
Uebežpeěenstwjm žiwota, aniž giUými Uchodami
Každé mjsto, kamž přissel wjtalo ho gako an:
gela stražUjho gako dobrodince swcho neywětssje

ho; neboť ústa geho rosila w dUssr žkormaUceu
ných útčchU posilnowala klesagjcj U wjťe, a

w kalU hťjchU wčzjcj poždwihowala; pťesstčdra
ageho rUka roždawala nUzUým hogně almUžnh,
chorým ždrawj, hladowým pokrm a pťiodjwala
Uahé K flowUlU geho oansstčli žastaralj hťjua
ssnjei fwé cesty hrjssné panowé kteťjž Uasilj a
bežpraw,i poddaným kosielUm klassterům aneb
giným lidcm Učinili, Uaprawowali kťiwdy žpa.e

chané ktcťjž w Uepťatelsiwj fpolxl žiwi byli, mj:
ťili fe kteťjž w proléwanj ktwc rožkoš mjwali,
stali se tissj gako berňnci. Slowem pťičiUčUjm
a ptaej fw. biskUpa a požehnúltjm Božjm me
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Uebol BUh gediUe dawa wztčlst u dostalo biskUpc
stwj žahťebské UowaU podobU, UowaU twať
w kteréž mčl BUh i lidé žaljchj Qbžwlasstn1
horliwostj ale a pilnostj hleděl fw NUǧUstiU
dnchowenstwo k prwotnj swatosti a dokonalosti
Užproďiti, Ucbok dUchoweUstwoma býti folj žemě
a swětlem kteréž ofwčcowati ma wssecky, kteťjž
Ua fwětě gfaU. Z těch pťjčin obracel se pťi
každé pťjležitosti k dUchowenstwU a po dobtém,
a když potťeba kčlžala, i po žlěm gcg k powiU:
Uosťem geho powolčmj dohčmčl. Zwlňsstnjho po7
wssinmUtj hodna gest řeč, kteraxxž gedenkrcite
ť dxlchowenstwxx swěmU mčl. W ťeči tě napo,
xnjUa kUčžj překrafnúmi slowh: aďh osadekUm
dawali dobrý pťjklad čistotU dUsse i tčla žacho:
wawali, žahalky Utjka!i rUkama fwýma pokUd
nxožna, pracowali, dUchodh swé Ua dobrý úmysl
oďraccli, sstědrých almUžeU Udělowali, žakoml cjrrp
kewnjch fwědomitě pilni byli, UarUžiwosti žlé dU:
sili, radi fc modlili, bcdliwě fc Učili a stUdowali,
wljdnosti a hostinstwj pilni bhli a wssemožUaU
péči o to mčli, aby fwčtlo gegich, kteréž wssemU
fwětn fwjtiti ma neUdUsilh ani starosti pozem:

ské, an žiskUchtiwost, ani šanepraždnčnj swětska,
an těla chlionst. Tčmi a podobnými ťečmi
žlomila sc žčmedbaného dUchowenstwa fwéhlawost
afwětactwj, a pakli Uěkde gesstě znamkh něgakě
starého kwasU žUstaly, nedal U fw biskup dťjwc
oddechU až i tyto úplnč žmižely

Než mýlilibychom se, kdh bychom sc donmj:
wali že fw NUǧUstiUU Ucbhlo žapasiti š nmoe
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hým protiweUstwjm, anbrž gako každýwywolenec
Božj Ua dUkaz,žeprawým Uasledoijkem Kristo::
wým gest, trpjwa i on mUohé pťjkoťj abežprawj
snasseti mUsil. Toho časUbylžUanem čili wlada:

řem kralowstým w DalmatsiU a ChorwatskU gakýji
Mlad1U, mUž lakomý, Uesprawcdliwý, Uasilnh
N teU UedbalUapoijan otcowsiého,ggjmž ho
sw. biskUpk sprawedonsti mčl thrž UadUžjwage
moci swé mčsta, hrady a šamky cišj sobě oswo:
gowal žakony cjrkewnjmi pohrdal biskUpy,opaty
a giUé cjrkchj wrchUosti swéwolUě ž dUstogeU:
stwj gegich swrhowal w šbožj žadUssnj se Uwa:
žowal, laUpeže Ua žemi a Ua moťi Hrowošowal
siowem Uesprawedlxtosti pachal takowé gakoby
Ucbyl cjrkwe syUem Uýbrž šgewUým gegst Ue::
prjtelem a šbongkcm Sw NUǧUstiUčiUil scč
bpl; wida wssak žc Mladjn čjm dal tjm hUťe
hospodařj, že an kralowskýchrožkažUsierssima,
že biskUpa Ueanidj: opUstil Zahřeb a prigal
Ua scbe šprawu biskUpsiwj lUceriUskěho k Ujž ho
papež JaU )()(ll powolal NUǧUstiUnalešl bi:
siUpstwj swé rowněž špUstlé a w Uěmche Utax:
homedanských Uež kťesiaUských dUssj Než an tU
Uezanal Uýbrž ždwogiw, pokUdmožUa horliwost
swaU poražel blUd a potjral šastUpitele geho

a ay pomocj milosti Božj požUeUahla blUd mo:
hamedanstý swčtlU kťefkaUskémUUstaUpil Ztoho
mčl radost erhmlUanU gen še kratkaU Ue:
ďok dokonaw úlohU swaU, oblacenj osady lUce:
tiUskč toUž, odebral se Ua wččUé odpočiUUtj rokU
asi 1323.
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R o ž g j m ciUj.

Sw NUǧUstiU chtě pracemi UmdleUaU dUssi

občerstwit pofwětit wyhlcdawal famoty klassterltj,
tjm pťjklad Uam dada, žek i mh, maeli dUsseUassc
swětsiými starostmi seslabla se šotawiti do sa:
moty čaš po čase odebjrati se mamc Nežada
se o dUsse kťeskansia, abhš do Uěgakého klasstera
sc žawťela aUeb Ua anssk kamsi žassla Uež gex
dilté abhš Utjkagjc hlUkU lidského wssecky fmhslh
swé do sebe a Ua Boha obratila Wjš to, dUsse
nxa ž wlastUj žkUssersti že gsaUc we swětě a
š lidmi ochgjc welmi rožtržita bhwaš; mar:
Uosti fwčta UaplňUgj frdce starosti pošcmskčžaU:
gjmagj mysl, žadosti wassUj žnepokogUgj wesske:
raU bytost twaU Uikde ncmaš odpočťUkU Uikdh
oddechU Q gaka bh to bhla dobrota, kdhbhš
tak Uěkdy žafedla gsi do kaUtka kde fwaté ticho
anUge, a kdhbyš odwratila očj a smyslň od
pracj a starostj swčtských a do wnitonsti a do
útrob swých Uahledla; gaka bh to byla dobrota
kdhbhš tak wzdalelm hlUkU a lopotaltj fwčt:

ského profsla gsi mysslenj, ťeči i siUtk!? swé, ktee
rčš kdy měla mlUwila činila! Gaky by to asi
obraš byl co widčla byš asi w žrcadle srdce,
co četla byš w kUize žiwota fwého? Widčla
ďyš twar Božj poskwrltěUU, žohawemt četla
byš krwawými ijmcnami Uapfalté hřjchy a Ue:ed
fslechetnosti fwé ažastyděla byš se, a žalkala
ďyš Uad hťjchy swýlni a Uaprawila bhš žiwor
wag O gdi dUsse,gdi a hledey gsi takowau
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famotU tam ofwjtj Bůh thg dUssitwau swěx
tlem Ueďeským, že Uhljdaš marnost fwčta čerea
naU ďczbožlwst hrjchU krásU nebeš i cestU knim

wedach O gdi dUsse gdi a hledeh gsi tako::
waU famotU tam bnde mlUwčrisam Bůh ksrdci
twěmU tam Udělj ti milostj swhch, tant powžnefe
tebe w radosti ragské a okaže ti propasti pe,
kelné; o gdt dUsse gdi a hledey si takowan
samotU tam tě Bůh rožpalj k pokčmj, tam
rožbige a roškota wašbh hťjchU tam rošnjtj
w srdci twém ohen lasky, tam tč poUčj, pokara,
očisij, Uždrawj, ožiwj a š sebaU fpogj Ua wčkd
Widjš dUsse ma, dokawad negsi w samotě, nic
ti nefpomUže wolanj Božj, nebok w Ussjchth;ch

ozýwa se hlUk swěta, oči twé osknUlyleskem nmr:
nosti, srdce twé pťekypUge hťjssnými žadostmi
Bůh twůg mlUwil k tobč w požehnanj a w hog:

Uosti a tyš ncslyssela, Qn mlUwil ktobě w hrčl:
žach nepokoge a walkach, a tyš Ueslyssela OU
mlmoj k tobe w UeaUrodě, w drahotě w UaUši
a hladll, a ty gesstě neslytsiš: tedh gdi do sa,
lnoty a U;awťi za febaU branh fwčta, a pak
Uslhssjš i hlaš Boha wolagjcjho aU dj:

„Qbrakte se hťjssnjci a čiňte fprawedllwst
pťed Bohem, wčťjce, žc Učinj š wčlmi milosr:
denstwj swée (Tob 13 8..)

„Obrak se, hťjssnjče, kU Bann,a zaUechey
hťjchů swých; modli se pťed obličegem Baně
a nedawey pohorssenj (Žalm 17 a 21..)

„thž se bUdeš modliti, wegdi do (Ueywltřd
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trnčgssjho) pokogjka swého, a zawra dwéťe, mou
dliž fe k thi swémU siteytěee(Mat. 6, 6.).

Modlitba.

Q, Bože a Wanc můg, Zer Kristc, geUžto
dnh a Uoci o famotě strúwil gsi w modlitbach
a w fwatém rožgjmčmž: račiž prosim dUssi maU
nakloUiti, aby swěta Utjkagjc famotU swataU hle:
dala. N až Uagdegi, ú Bane a thUpiteli můg,
6 mlUw k Uj, ýPaUc, b mlUw kUj, a mlUwiti
Uepťestčlwey, dokUd Uslyssj Tebe, genž gi žůweš,
abh gsaUc obtjžcUa, sslčr k Tobě, k thUpiteli
swéUtU. N kdhbych pak, š Bane, ždlaUhawě ssel,
šrychli krokp mé a tčthi mne k fobě prowázky
té lčlskhe ktcrčlž chc š Uebeš pro whkaUper
a spaser ǧné na dťewo kťjže pťiteihla; chž gsi
a kralugeš Ua wěky wěkůw. Nmen.

Na dnessnj den padá takč swátek: Nalezellj tčla sw.
Štěpána, prwnjho mučcdnjka, a těl sw. Ǧamoaliele aNikodema.
uoo W Konstantinopoli sw. Hermesla mnč. uo W Nenpoli sw.
Ysprena biskUpa.u W Buǧustodomu fw. waronia biskupa.
bu W Ynaǧnii sw. Betra bisk. T W Fčlipdiď macedonskě srod
Lidir. m W Berůč fyrskč swasých žen: Maránd a Chrh
a m. g. sw.

4.

Žiwot sw. Dominřka.

Sw. DomiUik, šakladatel žúkona kažatel:
ského čili domiUikňrrskčho, Uarodil se rokU 1170
w starokastilském mčstě, Calaroga ťečeUém. Bo:
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chažel že starosiawUého sslechtického rodU ǦUZ:
manů; otci ťjkali Feli: ǦUzman, matcc ZohaUUa
?Aša Břř Uarošch geho bylo prý lcsklaU hwč::

šdU Ua čele geho wčdčti, žčehožUa ďUdach sláwU
a fwatost Učkteřj faUdili Bťjklad Uabožných
a bohaďogných rodččU, šwlassk pak wýborUé matky,
půfobilo Ua aUtlé a citelné frdcc DomiUikowo
welmi blahodčgUč, Ucbok w aUtlcm gesstč pachoo:

letstwj byltak weliké Uabožnosti, že oncč žpo::
stýlkh wstawawal a fe modlil a že wčtssjradosti
Uešnal Uež když do kostela gjti mohl Gcho
mraonsti, gcho UčeUlčwosti, geho posiUssUostč
a dčtiUskě pokoťe wsslckUř fe diwili Nž do fc::

dmého rokU doma wychowawart, potom pťissel
k wychowan k Ugci fwémU ktcrýž byl arciklxě,
žcm w ǦUmčel d JšaU Bčm teUto Učcný a
UabožUý dal si welčce Ua doďrém šdarU festťeUce
swého žálcžcti, a wssj bedliwostj k tomU hledčl,ř

abh fe srdce gcho Usslechtilo, aby fc mU rožUm
otcwťel a oheň ččsté lásky k BohU a k bli žnjmxc
abh fe w Učm rožnjtil Swatá wšbUžowanj,
naďožUé čthj a žwlassť žiwý Hťjklad bylh taU
pakaU kteraUž fc cjle fwého donmhal Giž
w 15 roce fwcm odcbral fe DomiUik Ua wysokc
sskoly w BaleUcči. ch fe šždrcl po 10 let
a tak wclice profpťl we wčdšach silofosických a
bohoslownjch, že fe w tom mčstč počjtal mešč
ty UeyUčeUěgssj mUže. To fe wssak Ucpťipifo::
walo tak skoro ani geho dobrě hlawě, an Ue:
Unawcné pionsti, gako šwlássk UstawičUé takmčť
modlitďě, š Ujž si stUdia oslažowal, a Ueposkwr!lčUé
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čistotě gjš Uad wssecky mladjkh wynikal Nad
tjmto pokladem erirmosti kterýž gedenkrátežmru
haU, Ua wěky se neanratj, bděl š Uehwčtssj
pilnostj Stawěl sc Ustawičně w twar Božj,
postjwal fe často a pťjkťe, spawal Ua holé žemi,

a celé Uoci bdjwal Ua modlitbach RodičkU Božj,
BaUUU panen ža ochraUU wžýwawagc S či:
stotaU a bohabognostj wžmahala se také w dUssi
geho laska a milosrdenstwj k bližnij tak we:
lice, že bež srdcčné bolesti Ua bde geho djwati
se Uemohl thž rokU asi 1191 naramný hlad
w celé kragině paleUské panowať uu mčl šUboe:
hým lidem sw Dominik takowaU aUterost, že
gim fwé penjže wesikerý Uabhtek an i knihy,
slowem wsse, co měl darowal Tato laska a
obětiwost mladjkowa hUUlčlsrdcem Učirelů a fpolUu:o
žakU geho i frdcem ostatUjho lUčsskaUsiwa že wssj
mocj lid Ubohý pred hladem chranti mU poma:
hali Nno i to pjsse se, že gedeUkrate siara ga:
káš žena k UěmU Hťjssla, profjc opťjjfpčwek, aby
bratra swěho ž otroctwj MaUrů mohla wykaUpiti.
Dominik ale Uemage, čjm by gj pomohl, ťekl
kplačjcj: „Nemňm an žlata an stťjbra; protož
wssak Uermnř fe; Umjm pracowati Wežminme
a doweď k hospodaťi bratra twébo sUad geg ša
mne HropUstj “ Ncž Uboha žena Uechtčla tak
weliké občti pťigmaUti ale hlUboce w dUssi porp
hUUta mladence opUsiila m Dobré cince UeUstae
wehme, Uebo časem swým žjti bUdcme UcUsta:
wagjcc(Ǧallat 6 9..)

Co DomiUik w Walemii Ua swém šdokona:
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ler pracowal gal fe Martin ž Božcm, biskUpd
U:amenfký, dUchowenstwo fwé kprwotnj prostotť
afwatosti aposstolské pťiwadčti Začatek tčch
opraw šapočal gak slUssnoš dUchoweUstwem wpš:
ssjm, abh ostatnj geho pťjkladem fe snaže šprawo::u
wati mohli Dominikowa ticha mhsl, wraUcna
UabožUost a laskak chUdým obratila čafně Ua se
požorrwst welebUého biskupa, kterýž hUed Didaka
de Nžcdedo, mUže to wčdomostjaactnostmi wý::
tečUého, k němU poslal š pošwčmjm, ždali bh do
kaHitUlh bčskUpfké wstaUpitč Uechtčl? Domini:
kowi se zdúla žaidost biskUpowa roškažcm Božjm,
protož fe wUlč bisiUpowě aUHlUč wšdal a tak
horliwč si Ua ccstč k dokanlosti počjnal že Uc:
gcnom sam mohutnými krokp kU pťedU kráčel
ale i ostatUj dUchoweUsiwowhšssjinižssj kUasie:
dowanj pohnUl. Dewčt let bpl tU w kapitolex
Uraminfkč žiw mjowcm a ctěn od bratťj, a pieiuo
prawowal se po tichU na onen aposstolský Uťad
kU kterémUž si ho prožřetedlnost Božj byla
wyhljdla.

RokU 1201 Umťel biskUp MartiU ž BožaU
a DoU DidakUš de Nžedcdo ho Uasledowal Toho
wpsial l 1203 kral kastilskú Wfonš Msl. do
DaUska w gistých žaležitostech Sw. DomiUik
mUsil ho doprowašeti GdaUce slrž gižnj FraUe:
caUžsko UaUčili se znati fektU kacjrskaU Nlbiǧenfň,
a widčli Ua wlastnj očč tU UefmjrnaU žahUbU
w Uiž blUdaťi tito lid wěťjcj Uwrhowali Učer
tčchto NlbiǧeUsU byla smčsice Uehmržčegssjch blUdů
Učilik žc dwa gfaU bohowě čili pramenowé
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wssech wčcj, gedeU dobrý a geden žlý, že děti
krtjti fe Uemagj, že ctčUj swatých gest šbhtcčné
a oběti ža mrtwé zpoždilé; žawrhowali staw maU:

želsiý, žawrh owali pjsma starého žakona, kUěžr.
stwj iwssecky swatosii, žato ale waleli fe we wsse:
liké chlipnosti, fmyslili si sami gisié obťadh a měli

proti cjrkwi a dUchoweUstwU UcfmeraU žassk;
posléš i to twrdili, že prý Učkteťj lidé w tčla
gfaU Užawťeni, aby se od hťjchů očistili, někteřj
prý ale od žlého pramene šplozeni, a th prh
na wčky wssj blaženosti žbaweni bUdaU K tčmto

počjtali každého katoljka k oUčm fcbe famh.
W čele mr žkwchtěchto blUdaťU skal RaimUnd sl.,
hrabč tolosanslý. Wida Dominik tU UesmeraU
mraij žanstU kteréž tento blUd pťjčanU bhl,
a UwažUgc, že to žlč co rak wždy dale ferošgjda:
wžbUdil w fobě tU myfsléUkU, aby něgaťy ťad
žaložil který bh kazanjm a wyUčowanm wčrjcj
lid před UakašaU zahagil blUdaťe pak opčt do
cjrkwe priwedl. Nawratiwssc fe žpofelstwj swčho
odebrali fe pťjmo do Řjma, žadagjce od fw
otce JnUoccncia o powolch, by blUdařUm albi:
ǧcUským we FrancaUšskU fwětlo prawé wjry šwč:

stowaři fmčli N kdhž sskastUěpoťjdili očež bhli
žadali, pUtowali pťeš CišsterciUm kterýmžto
gméUem se Uašýwal gčstý slawný klasster, pUto::
wali do Montepešsillanmn (MoUtpellier) a spo:
giwsse se tU š tťemi wýbornými mUši k témUž
cjli od papeže whslaUými, š Nonldčm opatem
cistcrckým š RUdolfem a Wetrem ž Kastclnowa
učzapočalisidaU fpasitelnaU praci Ncyprwé Ue:

Ziř
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chtěla fe prace daťiti; tU wssak panwrhl biskxxďd
Nzeweda, aby pUskiwssepťjsnost a Uúdyrruosl, slowy
dobroňwými a žiwobhtjm chUdým ponjženym,
aposstolským žblaUdilé bratry Ua cestU famospa:
sitelné wjry Uwésti se snažili J Uposlechli wssie
ckni tady geho a ochgjce pťed twaiřj blUdařů

w ewaUgelické chUdobe a w kagicnosti ka;anjmč.
sioými weregUými i saUkromUými obratili mnoho
dUssi od Učenj šcestUého kwjťe swasé Zwlasstčx
fe dobťe daťila bohUmilri prňce „nčlbožUěmU bir:x
siUpowi a fw. Dominikowi, tak že katoljxci sklj:
čenj opčt Ua dUchUpočali se žotawowati a w lcčpssťj
bUdaUcUostdanati Nlbiǧensstj ssjťiliblUd wag
žwlassk tjm že měli pro dčwčata žwlasstltj fskolys
do nichž takč djwky rodičů katolickúckxbrali kdež
ge pač blUdUm swým wyUčowali To wida fw
Dominik šaložil 1206 pťispjwanjm Uckoliřa bie

siUpU na patč hor phrenegskúch kleisster panlicmnx
skú a swčriw geg Uabožným a welcxbuým masfeim
chtčl tomU abp djwky žwlassk wšácxlaxqssjckxrodisř
fe wychowawalh a prawau a ;inml Ueioožnostj
ssjrer fc blUdU albiǧenskémll lx.iqilxx

Bohaboglté obcowánj fw ))omixlifa iwssech
spolUdělUjků geho Ua winici NeiUr„ gegirlx cwaU:
gelickň chUdoba, gcgich hormxcj láska t lidem či:
Uila Ua každčho, kdož kcišanju ;xexgiňd flxďsfxxk,wrlký

dogem, a lid bršo rošršUal, co ..xcxssxxxxaxxxei,wBobll
žaložeUň ctnost katojickú, a cr lxclxcxU(abošnňst:
kúťstwj BťUdaťů. Sprosillosi čx ijda ǧcxgčňx ťečj
a přitom gewj.cj se w Uich lřlUbořá Učcmxst, rei:
žUost a pochopitelnost dťlwodú šastanxila Ux krút:
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ekém čafc rošegjdagjcj fe blUd, an deU ode dUe
aUžila a potjrala geg. W MontrealU opUstilo
ž gara l. 1207 UagedUaU 150 Albiǧenfů ďlUd
sng W Bamiern sc ale blUd pod ochraUaU
tamněgssj wrchnostč welčce rozmnožil J Usta:
Uowil fc den, abh fe blUdaťč š katoljky hadali.
Katoljci dUwčťUgjcese w prade a w pomoc

Božj, chtčli, aby arcikacjť geden, Nrnol kampraU:
hamský, fam saUdil Učer katoljků a blUdarů e
a hle kdhž fe rečč a hademj Ukončilo anratil
se Nrnold a š njm lUUošj gčnj do lůna cjrkwe
swatě Těhož tokU anratil fe wýborný biskUp
Don DčdakUš de Nžewedo do Ux:amie do bi:
fkupstwj swého, kdež také w kratkěm čafe Umťel
Geho úmrtjm šdalo sc, že toto blahonosné djlo
opět šankUe, a že blUd opět rewdh fwé beš
pťekažkh bUde prowaděti; Uebokwesskeťdechownj

aspolndčlnjci, gež slowo šwěčUělěhobiskUpa bylo
šwolalo, rozesslč fe gedřný DomiUčk zUstal aš
uš dwčma Ueb tťemi dUchoijmi wěreU powo.e

lanj swémU Z powzneslč skUtečněNlbigenfowé
ťslaw fwých, gegich horkost obratčla fe opčt Ua
katoljky a papežský pofel sslechetný Beter ž Ka:
stelnowo, padl Ua rožkazanj hraběte tolosaUskěho
RaimUUda šbranj wražedlnickaU Umjrage prau
wil k wrahU fwémU: „Bůh ti odpnsk gakož ga

ti odansstjm!ee Z Uesslechetněho skUtkU toho
.powstala wcilka š Nlbiǧenskými Hrabě tolo:
ianský Raimnnd po drahný čaš Utiskowal fw
cjrkew a wsseligakaU dělal gj kťide, tU ale
Blndaťům rožhorčeUým i š zbran fe prodůgčiw,
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wesskeré Uúrxlžiwosti gegich rozpčlfal. Zemč geho
sialy se šhromáždisstčm wsscch blUdaťů, U Uěho
Ualezl každý zbognjk, každý pobčhljk, každý lotr
gisté útočisstč, a we gméml geho páchala ta Ue:
wčťjcj lea Uesslcchetswsti Uad wsse pomysslenj;
kostelowé fe draUcowali , klňssterowě wyďjgeli,
dUchoweUstwo se wraždilo, palmy BohU poswč:
cené se prznily, siowem hrůzaU tťeisla se wsse:
cka mčsta w saUsedstwj té pelesse. Kťesiansstj
Učrcodowé nebyli by hodUi déle mečů Uositi,
kdyby takowých ohawlwstj Uebyli mstjt chtěli.
Zcrbitj posla papežského rozthilo daUtnagjcj gi:
sktU Uenúwisti w žiwý plamcU Ucpťátelstwj, a
Uež se kdo Uadál, setkala se wogska katoljků
a kacjťů na bogissti. BohUžel, že rekowě, kte:
řjž UkrUteUstwj Nlbiǧensil brčmiti měli, powěst
fwaU UeposkerčUaU Uešachowali.

Toho čan, co wěci tyto se dčlly, bhl ge:
diný Domiltik w gižnjm FmUcaUšskU podporaU
a žásstitaU katolictwa; Uebok ho byli, gakž šwr::
chU ťcčeno, wssickUi téměť spolUdělchi opUstili.
OU wssak Uežanal, Uýbrž důwěťlxgc sc w pomoc
Božj a lúsian k BohU a k bližnij rožpálen
UeUstal an Ua okamžik w aposstolském powo:
lúnj fwém i pťi neywětssich oďtjžjch. Warowal
se wsseřť také pčlnč w krwawaU weilkU se mj.xu
chati, nýbrž Učil blaUdjcj bratty gako ptawý
aposstol, Uapomjnal, tčssil slowy, a skUtky lúskU
k Uim gewil, wsse š Ueywěřssi mjrnostj a sr:
dečUostj. Gcho Uehwčtssi zňslUha gest w tome
že w Uúmžiwém počjneinj saněkěho lidU podle
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memage, gen fwatého powolanj fwého hledel
ij pťemohl blUd albišenstý , genž Uekleslpod
fmrtjcjm mečem wogsk kťcskanských, owsscm ale
Hod laskaU a wýmlanostj DominikowaU Že
od kacjťů mnoho kťiwd fnasseti mUsil Uelže ani
pochybowati, neboť ho tUpili, pofmjwali fe mU,
w twňť mU plili, fmrtj mU hrožtli, a giné gesstě
šlé žpůfobili; on wssak Uesi wssc trpčliwč a žďraň,
kteraUž se hčlgil, bhla mjrnost a tichost. Když
gedenkrcite w Tolofe Užťel, že žagatého Nlbi:
ǧcnsa kU fmrti odsaUdili, Ugal se ho a wypro::

siw mU žiwot prawil k UčmU: „ijk synU,
že sice pozdě, že ale koUečnč předc sprawedli::
wým a swatým se stancš “ waobošený Ucl.0
wratil fe siUtečně po Učkolika letech do cjre

kwe a dal se pak do klešsstera Nč mjrný
k giným, byl k sobč Uad mer prstý a praš

wč tato tUhost k sobč a to pohrdanj swětem
bylo ostraU šbranj, kteréž malo ťterý blUdať
odolal

Znamenage fw Dominik že malo pomo::
chkU ma kteťjž by blUdUé brařrh prawě tjm
szsoďcm wyUčowali gakýž on za prawý byl
šhledal Užawťel konečně gakýš ťád o Učmž giž
dťjwe byl premýfslel žťjditi a aUdům geho ža
pťede powinnost Uložiti: kašanj a wyUčowanj
lidU, a pťi tom žiwot tUhý a kagjcj Když
r 1215 wogska kťižacka pewUého mčsta Toe

losh se zmocnila pridali fe hned Učkteťj hor:
liwj mUžowé k Dominikowi meži kterýmiž žwlassk
wyxtikal Eeslini cmostj a bohqtstwjm, Thomaš
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cle wýmlanosij J gali sc hned klasster sta:
očti: Dominik pťedcpsal wssem aUdům siegný
dděw ž bjlé a preš něg plassk a kapUci ž čerUé

olny Dokonaw djlo swé whdal se do Řjma
adagc potwrzenj nowého ťadU Bapež Jnno:
enš Ul. pťigal prosjcjho Dominika welmi wlj:
mě ale rad od něho založený potwrditi špččo:
dal se, dokndž by se owocem blahoUosným Ue:

orokazal uu ch w Řjmč, w hlaijm to mčstě
reskanstwa, kdež wesskeré podnikanj pro blabo
dussewnj člowěčensiwa fe poswčcuge, Uwidčli fe
čenkrate poneyprw oni dwa wclicj mUžowé, gež
Hostoodin powolal aby obnowili podobn fwěta
a skljčcné cjrkwi byli podporaU: fw Dominik
totiž a fw Frantissek kterýž w podobné šaležix
řosti co Dominik do Řjma byl pťissel MUžowé
ito nežnali se tenkrate; byli w Řjmč geden
o drUhém newčdance TU mčl DomiUik gedeU:
kráte, na modlitbúch Uočnjch trwage, widčnj:
widčl totiž Spasitele Ua swčt se hUčwagjcjho;
ale Rodiěka Božj pťedstawowala mU dwa nluže,
kteťjž hrjssnémU fwčtU prostťednjkh býti chtčli
W gednom š těch mUžů požUal Dominik sebc,
twar drUheho byla mU žcela Ucžnama.

Z rana drUhého dne wegda do kostela Ušřel
Frantisska,a n hned w Učm požnal mUže,. gehož
bhl we widčUj sHatťil N tU fplymňh dUsse
gegich, ohnčm lasky k BohU ro;harané w swaté
přatelstwj, tak že napotom oba radowé franti:
fskanský i dominikansiý wefpolek co bratťj se
powažowali u Nawratiw se do Francallz do:
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konal klásster a nowému ťadU dal ža zatladnj
zakoU rcšUly fw NUǧUskan, biskUpa hippoUeUx
siého; požděgi pťidal také úpanU chUdobU, bra:
tťj měli si chléb žebrotaU dobýwati Kašanj
bhlo, gak ťečeno, prwnj a pťednj powilmosij

ťadU tohoto , odedž mU také žakon kažatelský
gank domiUikanský dčli.u Zwlcisstnj prostťcdek
gjmž fw Dominik na dUssc lidské působil bhlo
Uwedenj rUžcUce; kdež lid rUžeUec rad fe moš
dlil tam nemohlo fe kacjťstwj Udržeti Konečně
rokU 1217 a 1218 potwrdil papež HoUoriUšlsl
ťad od Dominika žaložeUý Wo těch rožcssli se
bratřj do wssech téměr končin ewropských a žwla:
sstě w městech, w kterýchž wyfoké sskoly fe Ua:

lěšaly, Ufaditi fe wssemožUě hledčli Dominik
fcim opUstiw TolofU do Bononie odessel Nato
šaložil také w Řjmě klasster sw Sirta a klasster
sw Sabinh, a tjm fe ŘjmanUm welice žawdě:
čil Qd té doby hrmxli se w klcisstery loomie,p
Uikčmské mUžon:dsšywssech stawů, tak že fe Domi:
Uik toho dočkal, že bratťj geho skoro po wssj
Ewropč klasstery měli th kašeň w Uich Uees

klesla, bděl wssemožnč a proto takě ge pilně na:
wsstěwowal a žadného Uchýlenj od prwotnjho
žakan Uetrpčl Když fe gcdenkrate w Lombard::
siU ždržowal Ustanowil tak nažwaný ťad čiliu
Bratrstwo TertiariUw do Uěhož kazdý fwětský
člowěk wstaUpiti mohl podwolilmli se gisté mo:
dlitby a pobožnosti, gakéž w ťadU dominikciUu
ském fc držjwalh, wěmč žachowawati. ij bre!mb
trstwem fe Umoho dobrého žpůsobilo, anč lidé

ů
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Uepotťebllgjce opausstčti domow a rodim,d fwš,
pokuď možno bhlo , žiwota klússtcrnjho pilni
bhti mohli

Meži tjm dossli dnowé DomiUikowi. Wida,

že bratťj wssickUipro wer a ctnost horlj, a ;e

počal snažUčši než kdy gindy ďažtti po šgedno:
cenj se š ij, gehož milowal, gchž wsse my:
sslenj a wssc siUtkh swé občtowal. N ah tU
fe mU žgcwil cm prawč Ua modlitbach trwal,
mladenec pťekrasUé postawh a prawil: „quď
Umg Ulilý, pogď do radosti, pogď!“ Wo Uěktc:
rčm čase Upadl siutečnč do tčžké Ucmoci, ž Ujš
takc che Uepowstal Znamenagc že UU: dclc
žin býti Uelže složil celožiwotUj žpowčď abra:
trUm k sobč pťigjti kcižal aby, UcžUmťc š Uimi
se rožlaUčil. Mluwilk k Uim siowy srdcčnúmi,
mimo ginč ťka: „Kdo wěčného blaha doǧjti
chceš pohrdey požemsiým uu Milofrdenstwj Wauč
ochreinilo maU čistotU UeporUsseUaU; by takc či:
stota wasse ncporUssena se žachowala, střcžtc sc

wsseho podežťelého obcowanj š pohlawjm žen:
siým SlUžeijk Božj stanc fe čistotm;m oďco:
wanjm KristU milým a wunč dobrého gmcUa
pťinese lidU žisk, gemU pak čest Wanictwj qcst
w skUtkU wčc welika draha, kdož gi wssak chce
žachowati, mufj welikaU bcdlřwost mjti Kdo sam

Uad scbaU Umj panowati a Uepoťadné Uaru,;ix
wosti fwč w UždU pogjmati, ten muže celwm
fwětcm wladnaUti ČistotaU a chUdobaUžaljbjmc
fe BohU a profpěgem cjrkwi uo BUďte horliwj
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dxlchem, w horliwosti fetrweyte a bež Ustánj BohU
slxlžtcee Když domlmdil pťigal Ueyswčtčgssj
swatost oltaťnj a poslednj pomažanj; Ua to ža:
dal aby se Uad Ujm modlitbp ťjkaly ža Umjra:
ǧjcj. Když pťifsli k mjsiU, kde se čte: „Bogď:
tež mU angelě Božj wstťjc a prigmaUce dUssr
geho postawte gi w twar Neywyšssjho!“ Umťel
sxoatč a tisse dne 6 frpna 1221, mage let 51
Na geho orodowánj Učinil Bůh mnoho žašrakn,
Uačežgeg giž r 1234 papež Řehor l)( za swa:
těho prohlasil

Rožgjmčlnj.

Sw. Dominik Uwedl žwlčcsskUžitečný špů:
fob modlenj m tak Uašwaslý růžeUec RUže:
Ucc gak šnamo, sklada se ž wyšUan wjry, Ua:
čcž UasledUge wždy geden Qtčenaš“ š desatero,
šdreiwaš a swatei Maria, a pťi kašdém desatkU
Ulci fe rožgjmati Uěkteré taqemstwj o žiwotě,
Utrpeltj a oslawenj Wčmě. Modlitbč těto smčgj
fe mnošj a tUpj gi ťjkagjce že prý gj se tčka:
wost a rožlržitost mysli bUdj apodporUge prawa
Uabožnost se podkopawa a dUsiogUost modlitbh

fe Uražj Kdož tak o r:lženci saUdj, bUď geg Uc:
šUa, aneb gest wssj wjry praždeU SUďte sami

Neymilegssi, ždali co Ua rUženci gest, co by li:
chwm tčmto Uamjtkam gakesi podstaty a wahh
pťidawalo Kdo mUžc, kdo fmj gsa prawowěrný
katoljk karati, pakli denně fnessenj wjrh aposslol:
sie odťikawame, tjm si Ua paměk Uwodjce wext

ůů
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sskcry neydUsežitčgssj častky wjry Uassj, Ua Uichž
spočjwa Uasse čafna fpokogerst a bUdach bla:
žcUost; kdo, gfa prawowěrUý katoljk mUže ka:
rati pakli si Ua paměk Uwadjme stwoťcnj, wh:
kauper a pofwěcch člowěčenstwa; pakli fe po:
wszžUgcme k staloski U wjťe a k gedUotč w cjrmp
kwi; pakli oonngeme w sobě pamatku žewsse
Ua šemi pomiUe a že i my, nchdUstogUčgssj two:

rowé Božj Ua šemi, Umťeme, kdo může karati
gsa prawowěrný katoljk pakli w sobč wjru w
bUdach wškťjssch tčl wžbUžUgeme pakli wzpo.e
ijkaU Ua faUd wěčný pťcd hťjchem fe Uchowati,
a klesli:li gsme Uadčgjmilofrdenstwj Spasitelowo

opět powžUésti se cheeme; kdož konečUě gfa prax
wowěrný katoljk mUže karati, pakli Uadčgj se

kogjme, žc tam w bUdaUcUosti opět fe segdeme
še fwými milačkh, kteťjž Uaš opustili aneb gež

mh oansstjme kdhž Ua wččUost se Ubjrame a žc
obcowati budeme š wywoleUými Božjmi w ra:
dosti UermUtUě. Co tUto o fUcssenj aposstolském
fe prawilo, platj také o modlitbě BaUč čilio
otčenassl Mluwte fami mUže:li bwti lepssj mord
dlitba ta, kteréž Uaš fam KristUš BaU Učil a kte:
raž kratce wsse w sobě žawjra, čchož od Boha

od Otce fwého mUžcmežadati mUžeme danati;
mlmotc, můžc:li kdo prawem Učco Ua tom po:
ždrawer whtýkati kterýmž fam angel BaUUh
Marii rodičky Božj, poždrawowal a gi Uadc řosserao
ckh žeUh blahoslawil; mlthe, může:li :nhsl lid:
ska stúti se roztržitau když si UwažUge wtčlch
Božj a tagemstwj whkaUpch lidského,kteréž posel
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Božj Marii Wamtč žwčstowal může:li tčkati

dUssc lidska po wčcech pozcmských kdhž prosj
a žada matičky Božj, a aby fe ža naš ža hťj:
ssUépťimlanala U Syna swčho Uynj i w ho:
diUU sinrti Uassj, když si rožgjmcř po každém an:
gelském poždrawer některaU Udňlost ž žiwota,
ž UmUčch a z oslawenj BaUč když“si rošgjmci
tagcmstwj wykaUchj a fpasenj Uasseho když
febc wžbUžUge k rožličným ctnostem kdhž přj:
kladem Nanč a Rodičky geho k dobrénm akdo:
konalostt se pooUčcUge slowem když sc sUašja aby

sc dUssestala fwataU a dokanlaU, gako Bůh
Uaš swatý a dokanlý gcst Kdo sc tak rUžeUcc
delj, ten ma w Učm kUčhUmodliteij Ueyhog:
Učgssj, neyrožmančtčgssj, neypťiměreněgssj Wraw:
da, žc se w růžeUci ty samé modlitby opakUgj, to
alc růženci Uer Ua UgmU Ueboť žbožné opako:
wanj téže delitby gcst BohU milé a wžacné
aUk i angeťé w Ucbcsjch bež pťestan prožpčwugj:
„Swatý, swatý, fwatý BaU Bčlh wsscmohach,
kterýž bhl a kterýž gest, a kterýž prigjti Uta “
Tak:li bUdc růženec sc modljwati žagčstč mpsli

Uassc bUdaU wždy šhromažděUh,a Uam wyplyUc
ž tc modlitbh bržy tak weliký Užitek dUsseij, že
raUhači a Utrhači růžcUcc UmlkUaU.

„Scdmkrate ouu často u ža deU chwalU
gfem wždawal tobě Uad faUdy fprawedliwosti twě„
(Žalxn 118 164..)

. „Nedey fobě pťekaziti, abh sc modlil wždy:
cky. u Břed modlitbaU pťipraw dUssi fwaU a



62 SrprU.

Uchď gaťo člowěr tterý pořaUssjBoha“ (Sir.
18 22 23)

„Modliti fe bUdU dUchem, ondlitř fc bUdU
imhsij“ (1 Kor 14 15..)

„Beš pťcstan fe modlcte„ (l Thef. 5 17..)
„Zežjš opět odcsscl a modlil fe po tťetj,

taU; ťeč ťjkage“ (Mat. 26 44..)

„MUohok mUžc modlitba fprawedliwčho
UstawičUa“(Jak 5 16)

Modlitba
Q Bože, grhož gcdnorošcný Syn žiwotcm

swým fmrtj fwall a wškrjsscnjm fwým blašcnost
wččUaU Uam wydobyl propUgč, abyckwm tagem:
stw1 tyto w rUžcUci blahoslaweně palmy Maric

Uwažqucc toho, což obfathj, Ueisledowali,a
toho což Uám sliquj, dosahli skržc těhož Krista
Wana Uasscho. chU.

Modlitba cjrkchj Ua Urdčli růžcxlcowall.

Na knessnj den padxa takc swatek: W Salonichu fw
Yrčstarcha UčednjfaBawla apontola o W Řjmč Utrpe:rj fw
TcrtUllan, genž po rozličmšch mukach skat byl uo W Kou:
ftanlinopoli„sw. mUčednjfaElewlheria. uue W Nersii sw. :nučr:
dnice Je a gčných mnohňch muťcdnjků.ueW .skoljnč nad le:
nem fw Protasia mUčednjka We Wcronč sw Blǧabia, wy:
zanače bistnpa u W TUlonU sw waro:lta biskupa eu.
W Řjmč sw Welpetue a m g fw
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5.

Žčwot sw. Nfrh nmčednice.

DUch swatý wěge, kdež chce„a kdeš bťjch fe

sožhogllis tam rožhognila fe takc milost WaUč
Ziwý dUkaš slow tčchto mame Ua fw Nfre a
Ua společnjcjch gegj

Swatci Nfra sc Uarodila w Nnǧšbllrkll.
Matka gegj ž nyoru pochú;eǧjcj byla tak hrnbč
xuodloslUšeonsti oddanň, že dcern swaU foxU, pře:
kráfnč wykwčtagjcj, slUžbč chlipllé bohynč Wclmsse
Zafwčtiwssi fwčldnictwj a oplšlostem bedliwě wh::
Učila. Nfře se šaljbiso bršo žiwobytj chlipné
a prostopasilté ;e sc stala šgewltall hřjssnicjemy
sljcj, že tjm bohyni swc wžacUaU a milaU slU;bU
proka;Uge Co Nfra tak hanebnú žiwot we:
dla š třemi dčwkami smei, cyhle šawjtala qj
Utilost Božj a pronikssi dUssi grgj Uwedla gi Ua
crstU bohanisaU Nastroǧem toho bhl bisinp
sw NarcišfUš a gabelt Felir Tito Uabo;llj a
fwatj mUžowé Utjkagjce krwcžjžniwúck žafonň
ťterúmiš cjsař Dioklecimx cjxkew sw, ZwlaUť we
SpanclskU stjhal piissli do 9lngšbllrkU a U Nfln,
geǧj;ť žlaU powčst UežUali hledali hostinského pťj:
střrssj Nfra domijagjc se, žc wažnj tito mU:
šowě, gako Umošj gin, w nepoťcidném úmhslU
U Uj se byli šastawili, ijtala ge wesmi wldeč,
a co možnčl stkwostttč ctila. BiskUP mage k gj:
dlU fedUaUti, gal fe modliti a žpjwati. Nfra,
gežto prwě nikdy Hodobného coš Uekhla widčla,„
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diwila fe Uemcilo, saUdila, že Uelze, aby tito mU:
žowé w aUmyslU Uepoťcidném bhli přissli. Gcgj
podichj pťcsslo ale U welikaU bážeň, když se
dowčděla, že geden z hostů biskupem gcst křeskaU:
ským, a že kťeskanům žiwot Uečistý nchwčtssi gest
mrzkostj. TU fe gj wssak dotkla milost Božj.
J otewťjny gsaU oči gegj, i widčla wsseckh oha:
wnosti, kteréž bhla fpúchala, i wsscckU chlipnost
a UečistotU, gjž byla tělo i dUssi swaU poskwr:
Uila, a tak bolestný cit opanowal wesskerU wnitť:
Uostgcgj, že klcšssi k nohaUm biskupowým úpčn:
liwě žwolala: „BaUe, nchodna gsem, a Ucnj w
městě Uikobo mne horssjho!“ Sw. Narcifš nebhl
mUž twrdý a UemilosrdUý, Uýbrž wčda, že Krč..:
siUš Bčm pťissel, aby wssecky hťjssnjky kagjcj fpa::
ery Učinil, mčl š UbohaU NfraU wclikaU aUtr:
pnost, a protož ždwihna gi, tčssil gi a k důwčxťc
w milofrdeUstwj Božj w;bUšowal, ťka: že Uwěťj:li
w Boha gediUěho a dci sc kťtjti, že wssecky hťj:
chowé gegj fc odestj a sinažaU, a že čistčl bnde
gako djtč teprw Uarozené.

Tato blahonofnú slowa potěsstla skljčcné dU:
sse Ubohé hťjssnice. J powolala bež messkčmj
společnice fwě w hřjssjch, gimž DišUa, Ewmenia
a prrepia kjkali,a whprawowala gim wsse, co
byla od biskUpa slhsscla, ťkaUc: „Clowěk, co k
Učmt dncš pťissel, gest kťeskanský biskUp, a tcn mi
dal Uadčgi, že wsscckh hťjchh mě šhlaženy bUdaU,
Uwěřjm:li w Krista a dcim:li se kťtjti. Co wy
o tom saUdjte ?“ N oUh odpowědělh: „Th gsi
nassc welitelkyně, a gclikož gfmc tě ncislcdowaly
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xw neprawostech, proč bychom Uemělh š teďaU
gjti žádat odpnsstčnj hťjchU. Thš hlawa nasse, a
kam hlawa gde, tamk mUsj i ostatUj údowé.“
Meži tjm pťiďljžil se čaš wečernj Sw ďiskup
dal se š Felirem do žpjwemj žalnmd Nfra a to:
waryssky gegj fetrwaly U nich po celaU Uoc mo::
dljce se a žpjwagjce Sotwa že se deti počalo
pťissli Uěkteťj pohaUé gimž fe chowanj Narcišfa
n Felira ždalo býti podežrelé,a tazali fe po lUU:
žjch co sem wčera byli pťissli rkaUce, že žagisté
gsaU kťeskané Ucďok prý se Ustawřčně kťižowali
Nfra žUaUlcUagjc oč fe gedUa, žapťela ge ťkaUc,
še sicc tU prercowali že ale časnč ran odessli
do chramu JUpiterowi obětowat Bo tčch slo:
wech odebrali se pohaUé geU gedřný žůstal, dá:
wage požor, gestli by ž domUeryssli. Nfra to
PožorUgjc , Ukrhla ge w domč fwém we lUU , a
že se búla, abh gich pohané pťedc snad eryslj:
dili, ssla k matce fwé Hilarii whprawowala gj
wsse co se bylo stalo, a co biskUp gj byl sljďil
a žadala abh th mUže do domU swého pťigala.
Hilaria slhssjc thto wěci, welice se šaradowala:
„O, kéž bych i gá , řkaUc, stala se kťeskaUkaU a

odestili se mi hřjchowé mogi!“ N obrčltiwfsi se
k Nfťe prawila: „N bhk by i Uechtěl, proš ho,
ak ke mně pťigde.“

Když nastala noc, Uwedla Nfra biskUpa w
dům matky fwé Hilarie Brjchod geho žpUsobil
erbyčegnan radost; Hilaria wrhla se mU k Uo:
haUm a co Uehsnažegi prosila, aby gř hrjchů žďa::
wil Wida Narcišsnš, že srdce wssech wolna
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gsaU pťigjti Učenj spafonopně Učiť ge po sedm
de wjťe swaté a posth a giUhmi kagicjmi skUt:e
ky Ua krest swatý pťiprawowal; ofmého dUe alc

pokrtil Hilarii a dcerU gegj AfrU i še wssemi
pťjďUžUými a prately gegich HilariiU dUm stal
se kostelem, a tak Uaplnila fe Ua Uěm slowa pju
sma kteréž dj: „BUh, kterýž gest bohaty w Uti:
losrdenstwj, pro welikaU laskU fwaU kteraUž ža:

xnilowal Uaš kdhž i my gfme ďyli mrtwi w hťj:
ssjch, fpolU oďžiwil Uaš w KristU“ (Efež 2 4..)

„Wane fmilowawaš se Uade wssemi Ucbo
wssecko mUžeš a pťehljdaš hrjchh lidské pro pou
kanj“ (kU maUdr 11 24..)

„Zdaliž wůle mčl gest smrt bešďožného
prawj Pan Bůh, a Ue abh fe obratil od cest
fwých,a žiw bhl“ (Ežech 18, 23..)

Rodina tato wedla od tě dobp žiwot tichý
a kagjcj, wždalowala se wsseho hlUkU a wsseho
lidstwa, a gak fc Ua kťeskaUa slUssi, gediné BohU,
genš tak welikého milofrdenstwj š Uimi Učinil,
slaUžila w modlitbach a pokan Než Uebplo gim
pťan delssj čaš swatěho pokoge požjwati Uebok
prostopassnj lidé žpožorowali bršy změmx, kteraš
sc š NfraU a š pťijžeUstwjm gegj stala a i
hUed saUdili, žc žagisté kťeskaUkaU gest fe stala
J bylak také ďež odkladU od chlipm)ch lidj U saU:
dU, že ďohU wlastenských fe odťekla obwiUěUa
šagata a k saUdU pohnana SUdj ǦajUš wy:
ptaw se gř gakož to obhčeg pťřUassel Ua gegj
staw a t p prawil k Uj: QbčtUg bohňm, Ucbok
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gest ti prospčssnčgi žin býti , než mUčenjm ša:
hyUaUti.

Nfra. Dost mam Ua hťjssjch, gichž gsem
fe, Boha Ueragjc dopUstila, to ale, co mi kažeš
UikdyrUeUčinm

GajUš. Gdi Ua kaditolimn Jle) a občtUg.
N fra Mé kapitolium gesi KristUš ge:

hož pťed očima mam , gemu whžnawam drmrě
Ueprawosti a hrjchy swé; a gelikož nehodna gfcm
oďěk mU obětowati , žadam si febc gméUU geho
w oběk dati, aby tčlo gjmžggfem se prohřessila,
pťetrpčwssi muky, očisstčno bylo

ǦajUš. BokUd fe doslýcham gsi weťeg:
Ua fregjťka; protož oďčtUg, Uebok Boha kťesiaU:
siého býti Uchžeš

Nf ra Wan můg KristUš Ježjš ťckl, že
k fpasellj hťjssUij š Uebeš šstaupil a také fwata
geho ewallgelia prawj, že weťcgm hťjssnicc slšccx:o
mi Uohh geho fmaěela, a odpnsstčUj dossla; on

hťjssnjky a publikany UcžapUžowal od febe, Uýbrž
i giUUpowolil aby š Ujm gedli

G ajUš. QbčtUg, aďy tč miloijci twogi
milowali, gako tě wždy milowčlwali, a peněž ti
UaUesli.

Nfra Tak mržkýchpeněž Uikdyche Ue:
pťigmu; Uebok i tčmi, co g,fcm mčla , gakožto

szfobem UeUalcžitwmnabytými š pohrdanjm gfem
powrhla; wždhk ani Uekteřjz chlldýchbratťj mých
gich přigmaUti Uechtč!li, ač gfem gich fnažUč žada:

e) Kaditolia býwaly dradd, w nichž zwlcťssčbobhnč Juno
a Miuerwa modlitednh Uljwalh. “
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la, aby gich pťigali aša mé hťjchh fe modlili
Bakli tedy , což mé bylo opowrhla gsem gak
medlc mohla bych bažiti po wěcech gimiž gfem
gako blatem pohrdla

ǦajUš KristUš Uežadatebe. Marně Ua:

šýwaš ho Bohem fwým on tebe Uepožnawa ža
swaU , Uebok kdož fregjťkaU gest, UemUžc byti
kťeskaUkaU.

Nfr a. NežaslUhUgik owssem kťeskaUkaU

siaUti a fe gmerwati Uež milofrdmš BUh kte:
rýž UefaUdj dle žaslUhy, Uež dle milosti swé pri:p
gal mUe sam meži kťesiany.

ǦajUš Odeď to wjš že tě mežčkťeus
skanh pťigal?

Nfra. Ze Uegfem šawržeUa pťed twaťj
Boha žtoho požnawam, še fe mi dowollxǧeswa.es
té geho gméUo slawUč whžnawati čjmž že dogdU
odesstčUj hťjchUw fwých, pewUě očekawam.

ǦajUš. To gfaU báchory; obětUgradě:
gi ďohům, abhš gřmi k spaerj pťissla

Nfr a. Spaerj mé gest KristUšo, kterýž
pUě Ua kťjši lotrU kagjcij ragskaU blažonst
byl pšisljbil.

GajUš. NUž! občtUg, sic tě w twúťi
milownjků twých , kteřjž haUebUě š tebaU obco:
wali, metlami mrskati dčun.

Nfra., Gá fe Uičehož Uestydjm leč gcn
hťjchUw swhch

ǦajUš ObětUg medle bohům; Uebokmi
potUan gest, že tak dlaUho š tebau tU fe ha:
dam; Uechceš:li smrtj Umťeš
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Nfra. To gest práwč, čehož si šúdčlm,
pakli ginak hodUa gfem abhch tjmto whžnálxjm
odpočiUUtj wččného Uassla

Ǧajuš QbětUg sic tč dam mUčiti a
pak ža žiwa fpaliti.

Nfra Ncchktrpj tělo,ggjmž gsemhťessila
mUk gakýchkoli; swaU dUss Uepostwmjm občkmi
modlam

Wo tčch wida sUdj, že wsse Uamahanj NfrU
od Krisia odlaUčiti marné gest rožmržcw fc wh:
Uesl faUd: „PoraUčjme, ťka, aby Nfra wcťcgna
fregjťka gežto fe pťižUala, žc kťesiaUkaUgest,a
obětowati Uechtěla, ža žiwa Upčllena byla!“ TU
wšali gi pochopowé a wlekli na osirůwek rekh

Lecha, kdcž gi ž ssatů hanebnč whfwleksse, kU
stronm pťiwúšali J šdwihla oči swých k Uebi
a modlila fe hoťcc plačjc: „Wanc Jer Kristc
wsscmohallcj Boše kterýž Uepťisselš sprawedlix
wých, Uýbrž hťjssnij kU pokan wolat; gchož
žaskjbcdljprawa a šgera gsaU gežto ťjci si ra:
čil, že kteraUkoli hodiUU hťjssnjk od Ueprawosti
fwé obtatj fe UebUdeš žpomjnati hťjchU geho;

pťigmi w tUto hodinU UmUčer Ulšho pokan mé,
ažbaw mUe tjmto časUým ohněm kterýž mnc
čekci oUoho wečUého ohně, co desi i tělo palj “
To když fe byla pomodlila, šapalilo fe rosstj, koenp
lent gi lršjrj, a ona prawila dale: „DěkUgi ti

ane Jesn Kriste žeš Ume ža obět kU cti fwého
gméUa piigmchti račil ktcrýž gsi fam Ua kťjši
ža wessterý fwčt občtowan byl sprawedliwý ša
Uefprawrdliwé , dobrý ša žlě požehnmlý ša ža:
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tracené hťjchů čiský za hrjssnjky Tobě pťinassint
občk fwaU, ktcrýž š Otccm a DUchem fwatnm
žiw gsi a anUgeš Bůh od wěků Ua wěky
Nmm“

Bo slowech těch whpllstila desi fwaU dUe

5., aneb gak Uěkteťj ginj mhsilx dUe 7 měfjce
sera léta Banč 304 Co sw Nfra čaným
ohněm ohen wěčUý hasila, skaly towarhfsiy gegj
Digna, Ewmenia a Ewprcpia ž powždalj Ua lcux
wěm bťth ťeky Lecha djwagjcc fe Ua UmUčch
welitelkyUč fwě thž pak byla bog fwůg do:
konala a pochopowé se byli odstranli, dali fe
Ua ostrow pťewezt Gelikož ale tělo welitelkynč
swé Ualcžly UepotUsseUé wžkažaly to po pacho::
ljkowi matce gengilariř, kteraž Uočnj doby škUč::
žjmi pťissedssl, tčlo Nfťino wšala a w rodiUUč
hrobce bljž NUǧšbUrka pochowala. Wodoba fc
že to bylo prawě tam, kdež Uij kostel sw Ql:
dťicha a fw Nfch stogj

thrwalo wssak dlauho dowědšl fc krwe:
žjžiný ǦajUš co fe bylo š tělem UmUěeUéNfry
stalo J rožprchliw fe hnčwem poslal pochopy
k hrobcc kdež prawč UowokťtěUé kťestaxtkypospo:
litč se modlilh „Gděte,ee ťka, „a žmocnčte fc
tčch ofob. BUdaU:li bohům obětowat chtjti, pťi::
weďte ge še wfsi počestnost1 ke mnč, ak ge co
UeyslUssUěgi odměnjm Uwidjte:li ale, žc twrdo:

ssigUč wšdorUgj a k obětowanj pohnauti se Ue::
dagj: pak šnestc w hroka rosstj a sUchěkťowje
dwéťe ša Uimi šawťete a oheň rošdělehte abh
žadna š Uich UeUssla.“ J sslč tedy pochopowé
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a gak gim bhlo porUčeno wěrně fe šachowali;
Ueyprřoé whšýwali pťjwětiwými slowy modljcj

se žeUh, aďy modlam občtowaly, Ua to gim hro:
žili a kdhž an dobra flowa ani žla pewnost
deljcjch žwiklati Uemohla, UaUesli dťjwj, ža:
wťeli hroka, rozdělali oheň, a tak se sialo, že
těhož dnc, kteréhož sw. Nfra žiwot sioůg tčlesUj
skončila, také matka gegj Hilaria a towarhssky
Dišna, waUeUia a Ewprepja korUUymUčchickě
dosahly a š Uj .žiwota wěčného

Sw Nfra gest patronkaU městaNUǧšbUrka
Wo patnacti stech let od Umučenj gegx, rokl: totiž
1804 wyždwihly se opčt sw. pošUstatky gegj,
složilp se w skťjnkU pťedrahaU a š wclikaU sla:
waU w oltaťi gegjm Ukryly

NarcišfUš opUstil NUgšbUrk, Uež sw. Nfra
fort podstaxlpilq, a prawj se, že anrcitiw fe
do wlasti i š gahnem sio. Feli!čem fmrtj mUče::
dUickaU Umťcl. Wamátka gegichx pťipomchi se
dUe 18. bťcžUa.

Rožgjmánj.

Za dnůw Uassich Uenaležneme tak sUadUo
matky, kkeráž ďy whdawala dcerh swč žgewné
Uečistotča chlionsti gakož byla Hilarřa š NfraU

UčiUila; za to wssak bohUžel tjm che gest tako:
wých, kteréž maonnysiUostj swčtskaUaUeb Uedba:
losij pogaty, dcery sioe takměť mermomocj w ča:
sUaU i wččUaU žčchUbU Uwrh:lgj. Bodjweyme
se gen trochU do mčst a na weUek a š bolestjx
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wyžmime, že tak gest. Ci erjdáme dosti zhustas
an matky žpržnčné dUchem fwčta dcerUssky fwě
giž od ncyautlcgssjho dčtinstwj w stkwosknosta ntar:7
Uost odjwagj, a gak strogiti se Ulagj, aby fe swčtu

šaljbilh, gim okažUgj, ale w erčUj wjry odjtč
ge a Ukažati gak srdce ozdobiti fc ma Uaděgj

a laskaU, to držj ža wčc fprostaU, bhtečnaU;
Ucwjdamc, že ge dawagj Učiti Umčlhm krokUm
a tancům, hUdbč a zpčwu, ale pťed Bohem ko.e:

lcna sklančti a strUnh srdcc kchwaložpčwmn Boha
natahowati UeUčj gich, Uebk to prh wěc babska;
Ucwjdame, že ge thčUgj pčkným slowUm a lj:
čcným ťcčem, ale gak k BohU fe modliti gak
slowa Utčchy a lasky w zarmaUceUa frdce ljti, Ue::
UkažUgj gim Uebok to wěc zaskarala a žpošdila;
erjdame, že gich časnč wodjwagj w koUccrty
a bcsedy, w diwadla a baly, ale w Ořjďhtek

Waně a w obydlj bjdh a žarmUtkU Uwésti ge
se stydj, Uebok prý to wěc UeslUssUaa Ucpranle:
žita Gcst to pak diw, kdhž aUgel Panč žplačcx.
Uad žtrataU tčch dUssj, kdhž plače nad matkami
těmi, kdhž plače Uad dccrami gegich a Uad ša,
slexoenostj gcdnčch a Uad bešbožnostj drUhých u
N což wh matičky Ua wenkU a mimo mčsta, což
w!,! si Uemáte Uic š ohledU dccr swých wytýkatř

a pťedhažowati? Mate wždy bedliwé oko nad
Uimi? Branjte gim abh fe UočUj dobaU Uepox

Ullowaly po ansj, a abh fc UepotlaUkalyšmUž:
, siými po hospodčlch a pťastwach? u Llch gak

často gak pťečasto dáwatc ďablUm pťjčimx, že
radostj fe fmčgj, až pckla fe otťasagj, kdpš fnahy
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wasse widj, gakými dcercim fwým ženichy opcltťn:u
getc! euu Gak se wam asi, wh matky! powcde,

až sc waš fprawedliwý faUdce otciže: „Matko,
kde gcst dcera twa?ee Myfljte že wam postačj
wýmlUwa: „Newjm BaUe! ždaliž gscm ga stražna
dcerh fwe “e TakowaU wýmlUwU žawrhne hlaš
Bčmč a odfaUdj waš gakož ďyl KajUa ďrařro:
wraha žawrhl a odsaUdil Bak teprw žwolatr
š boťestj:

„Lšde gest ďcž fynů (beš dčtj) Umťjti,
Ucžlč žňskawiti po fobě syUh ďezbožUč“ (Sir.
16, 4.).

„Netčš se w syUcch ďcžďožtlých, anž fc ko:
chcy w Uich, Ucnj:li bčlžně Božj pťi Uich“ (Sir.
18, 1.).

„Maš::li fhnh, cwič gc a šhýďey ge žmladi

gcgjch Mašxli dcerh, opatrUg tčlo gegich, a Ue::
UkažUgwefclc twaťl fwe k Uim“ (Sir.7 26..)

Mosdlitba.

Q Bane Jer Kristc, Učiteli a mřstťeUaš
UchmaUdregssj, ofwčť prosjme Ua pťjmlUwU fw
Nfrh, ofwčk wssecky otcc a matkh fwatým fwč:

tlem swým, a UaUč gich maUdtosti fwé ak pak
wodj fynh a dccrh swc po stezkacha cestach twých:
ak UegfaU che wUdci slepými djtek sidých, Uýbrž

propůgč milostiwě, aďxš ge k tobč sskastUě pťi:
wedli geUžfaUditi bUdeš žiwýchl mrtwých Nmen.

šiwoth Swatých. N. 4
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Téhož dne:

Žčwoe sw. Ošwalda krňle.

Sw Qšwald fyUEdelfrida, krale UorthUm:r
brickčho w NUglickU Uarodil fe aš rokU 804

Otec geho byl mUž Udatný ale klaUčl fc gesstě
modlam a smyfsleným bohům Než ptožřetel:

Uost Božj chtčla aby Qšwald opUstč modloslU:
žcďUost otcůw fwých, prawčho a žiwého Boha
požnal J stalo fe žc Edelfrid kral w bitwě
padl r. 616. Wo geho fmrti dostala fe wleida

Uad kralowstwjm Uorthumbrickým do rUkaU
EadwčUa, kterúž chtč mstjti Uěkterých kťiwd gichž
prý mU Uebožtjk kral Edelfrid byl Učinil wšal
si Qšwalda i wesskcré pťijžeUstwo geho w Ue:
nciwist a krUtč gich proUásledowal. Ošwald U::
tekl fe pťcd geho hUčwem do Skotska, a pokUdž
Eadwin panowal, ždržel sc tU. Zde smilowal fe
Uad Ujm HospodiU, a dal mU požUati swatcu:r
wer, bež Ujž žadUéhofpaerj Uer era tatoo
UežUstala mrtwa; Ueďok Ošwald gfa mladjk ftd:
ce dobrého a wůle pewUč zamilowal si gi
wesskeré obcowanj fwč dle žakoUU Waně zťjdilaa

žpoťadal Bdčl co Ueybedliwěgi Uad smysly swýe0
mi, krotil swé žadostř pomahal UttskaUémU, ša:xp
rmaUceUčho těssil chUdčho sstčdťe podporowal;
slowem nebhlo dobreho skUtkU Ua kterémž by Ue::
bhl měl podle, a Uebylo ctUoski w kteréž bh
se Uebyl cwičil Modlitbp wdččUého lidU žbyly
ntU za to UehblažcUčgssj odměnall. Meši tjm„
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co Ua ždokanlenj dUssefwé pracowal, neopomi:
nUl také Učiti sc wssem těm wčcem, kteréž fc Ua
mUži wzdělaném wjsim prňwem požadUgjn a bez
nichž fe Uikdo obegjti Uemůže, kdo lid žpraworp
wati má.

Toho čan, leta totiž 633, šathUl krás
northUmbrický Eadwin we wčxlce. Bo geho
smrti padli Uepťátelé ďež odporU w osiťalaU žemi
a ohněm a mečem gi plenili. Kťik a Uňřck
Utisstěného lidU pronikl až k Ussim welkodUssného
Qšwalda. J bhlo mU ho welmi ljto. J pčxe:l
mýsslel, kterak b ho Uepťčltel zbawil; a ah tU
fc mU Uabjdl ťral skotstý, že mU bUde Uápo:
mocen, aby se mohl žmocniti otcowsiého krcilowe:
stwj a štrýžněnénm lidU pokog a mjr žgedUal.
Qšwald wida w tom we wssem wůli Božjx wtrhl
wálečUaU rUkaU w žemi UorthmbrickaU. RUka
Búně byla š Ujm. Lid ho wssUde wjtal š ra:
doskj srdečnaU, a Uež fe kdo Uadúl, byl Qšwald
pánem a kreilem northmnbrickým.

Sw. Qšwald bhl, gak gfmcprawili, KristU
BúnU š tělem a š desi oddán. Ctil w každém
člowěkU obraz Božj a poklčldal i toho Ueymizer:
Uěgjsiho člowěka za bratra fwého. Brotož chtčl
také lidU swémU býti, nikoli pťjfným pčlnem, ale
dobrodincem a prawým otcem. N žc kusil, gak
welikě dobro gest prawčl wjra, žwlčlsstě w dobách
strastných, když opUsstěňi a pronňsledowáni gsme:
žafadil fe o to wssi silaU, oaby také poddanj geho
drahého toho pokladU stali se aUčastni; Ueboť
wěťjce w Krista Ježjsse, radowati fc bUdemc

4ů
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tadostj erýmlUw,UaU a osiaweUaU,gak fw. Betr
dj, a dogdeme fpachj dUssi fwých K tomU
konci powolal zeSkotska mUže bohabogné kteťjž
by lid w modloskUžeonsti wězjcj fwaté wjre Učili
aswatostmi mn přislUhowali Meši Uimi wh:
Uikal žwlasstě NidaU ďiskUp, mUž Uad mer do:
brotiwý, tichý a horliwp Qšwald fam tlUmočil
reči geho Ueďok Nidan UeUměl gesstě dokanle

anǧlicky Z bhlo radost se djwatř, aU fwatn
kral a UaďožUý biskUp gako o žawod po wssi
žemi kostely stawěli klassterp žakladali, sskoly zri:
zowali a hognými důchodp wssc opatťowali,a gak
tomU w žapětj wjra swata fe Ugjmala, kwětla
a bohomilého owocc Uesla. Hlawnj ctUosti, gi:
miž fe Qšwald stkwěl, ďhlp opatrnost, sprawedl:
Uost, mjrnost, důwčra a zmušilost ; a bply tak.u0
mčť matkaU, žkteréž ostatnj dobré wlastUostř geho
w!)chažely: dobrotiwost toti;, Uabošnost, žaeranj
seďe a pokora i cokoli giUčho dobrého w Uěm se

Ualešalo; Uebok „ťdož gest wěrný w Uepmenssim
ui w wčtssjm wěrUý gestee (LUk 16 10..) Gak

dobrotiwý fw Qšwald kfwým poddaUým, žwlá,
sstč k chUdým byl saUditi fe da š Uaslchgjcj
Udalosti. Gedenkrate fedal Ošwald š ďiskUpem
NidaUem prawě k stolU, aU geden dwoťerU

ožUamowal že drahně chUd!,;chkolem křalowskcho
palacU po Ulicjch fe rožložilo almUžny žadagjce,
aže wsse co pro Uč koli pohotowč ďhlo, rože
dúUo gesk. Tato žpráwa fe hlUboce dotkla do::
brotiwého krčlle; Uež doďrota geho swjtěšila Uad
wlastUj potťebaU. J kážal bcš odkladU fwé poe:
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ťrmy lidU dati, stťjeré mjfy pak rozlamati
a mezi lid roždati bež pochyby taUUla mU Ua

mysli flowa pťjslowj: „Kdož pohrda bližnjm
swym, hťessj: ale kdož se stilowawa Uad chUe:
dým, blahoslawem) bUde“ (Bťjsl. 14, 21).

Za tak žbožUč obcowěmj a ža tak welikaU
dobrotU měl bo Uetoliko lid welmi rád, ale
i Mm Bčch diwotwomč mU w Uebežpečenstwj
pomčchal. Tak fc sialo kU p. rokU 635, když
kral brettoxlský Cedwala wcilečnaU mocj geg
ponjžiti a sobč podrobiti Umjnjl Geho wogska
walila se w Ueščjslm,;ch žastUpech do šemč Uor:

thUmbrickě a ždalo fe žc gim Uikdo erdola
Wssak sw Qšwald Uežanal nýbrž dUwčťUgcfe
w Boha fwčho, qenž kreile mocné porazil a lid

gegich gako plěwžž rozplassil, tčchl BrettoUňm
wstťjc š malým sice ale w Boha silUč dana::
gjcjm wogskrm Než fe wogska setkala, poklekl
Qšwald a modlil fe wraUcUč, abh Blch wčrným
swým ctitelUm w tak welikém nebežpečenstwj Ua:
pomoceU býti račil. Na to postawil wlasknorUčnč

wclikx dťcwčm,š fťj; w žemi a obratiw se kwog::
skU, šwolal silným hlafem: „Kleknčte wssickUi,
a prostc wssemohachho žiwého a prawěho Boo:
Ha, aby Uč:š Uepťjtcle hrděho a UkrUtUého žba:
wil a pro milosrdenstwj swč Uaš opatrowal.
ij QU žagistč že gdemc pro sng lid w spraex
wedliwý bog.“ J Učinili wssickni, gak; kral
Uaťjdil a BUh bhl š Uimi a pomáhal gim, že
Ucpťjtel poražen gest a na útčk fe dal.

Defet let anowal fw. Qšwald sskastněnad o
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lidem fwým a š welikaU horliwostj rozssiťowal
wer sioataU w ďljzkých i wzdňlenčgssichktagi:

Tato horliwost ale pro žakoU Wčměa pak
i awaleč:tě sstěstj, ktcréž mU BUh dawal popUdilo
hUčw Wendy, kralc merciského w takowé mjťc
žc si pťedfewžal Qšwalda pťemoci a wer kťc:
skaUskaUwthbiti. J skrhla fc dne 5. sera l.
642 krUta bitwa , ale Hospodilt dal teUkrate
woge kťeskaUské gegichž trpěliwost a stalost škU,
siti chtěl w rUce Uepratelskě J kral Qšwald
žahymxl w tom bogi star gsa let aš 38 Když
Ueprately obkljčen byl a widěl že žadněho wh:
swobožer ž rUky gegich Uer, modlil fe ža wog:
sio fwě, aby mU HofpodiU milostiw býti račil.

Gak WaUU BohU milý byl obgewili po geho
smrti mUošj šažrakowě, kteťjž se Ua tom mjsiě
stali, kdež padl.

Rozgjmánj.

Dokawad sw. Qšwald doma U otce byl
a wssj hognostj oplýwal klaUěl se Ueprawým

bohňm, a brodil fe w modloslUžeonsti: když
wssakž domU wthaU pťed krwežjšiným Uepťj:
telem Utjkati mUsil: pozUal prawého Boha a že
fc prawaU wjraU we wssem wssUdy ťjdil a žpra:
wowal dal mU Bůh opět trůU a kralowstwj
otcowskě N tak Ueymilegssi bratťj a fcstry,
děgc sc až pofUd Žadně Uesstčstj a žadna Ue:
hoda Uenj tak žla abh Uěco dobrého š sebaU
nc:tesla, a pakli Ue pro tělo zagisté pro dUssi
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Kdo sstčstjm oplýwčl, komU se Ustawičně dobťe
xwede, ten wůbec žťjdka kdy Ua Boha mhsljwá,
zťjdka kdh š bjdaU a Ucsstěstjm aUterost mjwá.
Když ale Uesstěstj Učlš stjhčl, když sc Učlm zle wede,
když od celého fwěta takměř opUsstčUi gsme:
teUkrútc odwracUgemc mysl od žemč a obracU:
geme gi k BohU, tenkrčlte wžrůstčl Uasse důwěta,

jteltkrčltc fe žmčlhčl w Uýš talcha po wěčném
šbožj. J Uahledúme do dUsse fwé a Užťewsse
fwé hťjchh a swaU bešbožnosi, počjnčxme se kňti
a žiwot Uaprawowati, a gelikož fami bde fwaU
tčžce cjtjme, také š bjdaU a š Uesstčstjm bližUjho
fwěho frdečUaU bolest mjwáme. Nwssak bohnžel
Ueprofpjwčl Uesstěstj a Uehodh každčmU člowěkU;
gfaUk mUožj, kteťjž errle, co Bůh Ua Uě žlého
.poslal, fUčxssegj,proti BohU reptagj, giUým sstěstj
gegich šciwiděgj, slowem, kteťjž se donmjwagj, žc
gim Bůh křide čin, že Uesstěstja bjdh Ueža::
slUhUgj, že Uičjm se UeprowiUili ani proti BohU,
an proti sobě, ani proti bližnij, žc čeho ph:
kati Uemagj, že Bůh powiUeU gest gim žthati
a dobrotU a milost fwaU Ua Uč wyléwati. Těm
a takowým bjdčlkům Ueprofpjwčl pranc Uesstčstj
a Uehody, chUdoba a UaUže, Uebok Uemagj wjrh,
UcžUagj sebe, a protož an š Bohem fe fmjťiti,
an blažeUěgssj bUdaUcUosti čekati Uechtj. Dwa:
krčlte gfan Uesskastnj, žde na žemi a bUdaUcUč
po smrti. Brotož wy, bratťj, gste:li w bjdě
a UaUži postaweni, nahledUětc do UehhlUbssjch
skrehssj dUsse fwé, a Uagdete:li tam tě Uchmeltssj
skwrny, dčkUgte BohU, že Ua wčlš wžpomjmi
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a Uaprawiti wělš chce, gste:li čisti, koťte fe maUš:
drosti a dobrotč Božj, kterciž blahoslawenstwj
wasscl Ugistiti a Ubežpečiti hledj.

„Dobrěk mi gest, že gsi pcǧnjžil mne, abych
se naUčilfprawedlnostem twým“ (Zalm 118, 71.).

„Totoť mčx žagistč každý, kdož tebe ctj, že
žiwot geho, ostogj:li w žkUsser, korUUowáUbUde:
pakli bUde w faUžer, wyfwobožen bUde, abU:
deoeli w trestanj, k xnilosrdenstwj twčmU abUde
moci pťigjti. „Ty žagistč Uekochaš fc w šahy,
UUtj Uassrm: Uebo po baUťi činjš Utissenj: a po
plačiakwjler radostwlěwaš“ (Tob 3 21un23..)

„Blahoslawený mUž, který snassj pokUsser,
Uebo když bUde žkUsseU, wežme korUUU žiwota,
kteraUž šaslj„bil Bňh tčm, geUž ho milUgjee (Jak.
1, 12.).

Modlitba.

Wťifpěg mi, ťdWaUe, kU pomoci, abhch stra:
sti a protiweUstwj, ktcreiž twci dobrořa otcowsiú
na mne UwalUge, použil k očisstčUj a k pofwěe:
cenj swěnm, a trpěliwostj UstnwičnaU ak žiwot
wěčUý dofeihUU sktše Krista Wčma nasseho atd.
Nmen.

Na dnessrrj den dřipad.i swátek panny Marir snčxžnč;
w Nokulu picenskčm sw. Emdgdia, bistupa a mučednjka;
w Yntiochii sw. Ewsignia, wogúka mučednjka sw. mučedniků
Kantidia a .Kantidiana; w .Katalaunum sw Memmia biskupa;
w ngusiodunu blahosl .Kaesiana biskupa a iw Nonnp,
matky sw Řehoťc Uazianskčxhoa m g sw
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Žiwot sw. Znsia a Pasiora, mlňdenců
o mnčednjků.

Když cjsaťowé Dioklecian a Marimian wj:

rU kťeskanskaU wyhladiti U sebc Uložili bhl gim
w tom Daciem welmi wolným a ochotným Ua:
strogem neboť prochažege takměť wssecky žemě,
wssUde prowčldčl thto cjsaťský tožkaž š krwa:
waU UkrUtUostj, žwlássť w žemi ssHaUělské. Ko:
Uečně pťibhl i do KomplUtUlU š tjm aUmyslem,
že i nehposlednčgssj stopU kťesianstwa whhladj
Strach a hruša žmocnila fe wssech obhwatelu a
ťaždý fe tťasl, gedUak o febe faměho gedUako
x“wépťijzUé a pťately , gedilté JUstUš a Bastor
wlastUj bratťj, Uežachwěli fe hrůšau, ač skoro geU
Pacholata bhli Nebok gak mjle žaslechli,že Da:
cian do mčsta pťibyl a že po kťesialtech sljdj,
šahoťrli welikau dychliwostj po korUUč mUčedUi::
cké, a opUstiwsse sskolh, weťegně gakobh žadného
nebcžpečeltstwj Uebhlo na těch Utjstech fe Ukažo:
wali kdež Dacian se šdržowas Na Uich mělo
fe naplUiti což fe w pjflltč fwatém čtc: že totiž
„BUh ž úst UemlUantek a těch, genž prjy požj:
wagj, dokonal gest slawU fwaU (frow žalm 8

3) a že to, „což gest U swěta mdlě1ho whwolilBxch,abh žahanbil silUé“(l.Kor127..)
Někteťj žlowolnj lidé Užťewsse, ani pacho:

ljci dhchtiwě čekagj, až stjhanj kťeskanůpočUe ase
lěssjce, že se doďrowolně ksaUdU dostawiti chtčgjžk
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běželi Ueprodlenč k Dacičmowi, a co widčli a
slhsseli, Ua pacholjky žalowali. Newčasna a Ue:
laskawci žaloba tato pohUUla žlUčj DacianowaU,
že Ua Ueywcyš se rothčwal a pacholjkyihUed
gjti a Uelidskytrýzniti káza! Pťikažowal přstě
abh fe to tagUě a skrhtč dělo Uebok fe Bal aby
wúžnosk geho UeUtrpčla a wjra křeskanska fe Ue:
Utwrdila kdyby tak mladj žačkowépro wer we.a
ťegUě Umjrali

B ywssc gati Ucž to k mUčenj pťisslo do:

dawali si srdcc a k setrwan se wžbxxžowali.
„Nebog fe, ďratťe, prawil JUstuš , časných mUk
a bolestných ran an fe Uehrož mcče; Ueboť
pťestogjme:li polnocj WaUa Krista bolesti tyto
dogdeme korUny angelské . a gežto gfmc žde
Ua žemi geU maličko pobyli staneme sc tam nočO2
čných radostj aUčastUi“ „Wrawdu maš ďratťe
odpowčděl Bastor, neďUdiž Uam ža tčžko pro wj:
rU w Krista Bana krew fwaU wyléwati , aby::
chom w Uebesjch božskěnm tčlU a pťedrahé krwi

gcho koťiti fe mohlř. Nedehme sc od pťedfewžc::
txfwého laskaU k rodičUm a k pťjbx:žným swé:
sti, aniž mladj swého plačme Uýďrž pofpěssme
Ua wýfost Uebeskalx kdež odesstčnj hťjchU fobč
i rodičUm fwým wyprositi UtUžeme “

WidaUce mxlžowě kteťjž mladencc odwáděli

an si takowými slowyk Uastawagjcjm Unxkam
srdce a sily dodawagj, šwčstowali wsse ihned
Dacianowi, šwčděti žadagjce, co činiti magj iť)a:d
cian whslyssew gegich zprawU diwě se , ťekl:
zNegsaU hodni tito abh stali pred twaťj Uassj,
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Uebok gestliže Ucmagj žadUého žaljbenj w mlcidj
sidém a Uafsim bohům čest wšdúwati Ucchtěgj,
což asi Učinj, pakli Učlš pťemohaU? Brotož Uech
ak gfaU bež odkladU odpraweni e“ N tU gc wza.o

li opět pochopowé a wedli za město a tam ge,
aU žadUý z Uich erdporowal mečcm odprawili
Po fmrti gegich pohťbili ge kťeskané Ua tom
mjstě kdc skonali, a Uapotom whstawili i kostel
Uad hroďy gegich.

R o ž g j m čcU j.

Swatý JUstUš a bratr geho swatý Pastor
oďštowali žiwot wag, aby se stali aUčastUi kra:e
lowstwj Uebeského N kdož by gim toho Uepťal,
gestik to Uaš wsscch Ucywťelegsij taUha Wssak
člowčče , chccš:li tam gistč pťigjti , kam se tito
dwa žačkowé dostali , Uč fe Uehprw cestU žnciti
kteraUž swatj a pťatelé Božj do Uebeského kra:
lowstwj kračeli požorUg pilUč siopy gcgich, chccš:
li k témUž se dostati cjli Maš:li žaljbmj Ua
gegich odmčně, Uefmjš sc pracem a šcipasilm geu
gich wyhýbati. Nikdo Uchde korUUowan leč
kdo ťčldnčbogowal Nemeeli:lipodobně oni ga:
ko KristUš pracowatř a tak do slawy wegjři? Čč
gfaU galowa a plana slowa Kristowa, an dj: žc
kralowstwj Ucďesté Uasilj trpj, a že U kteťjž Ua:
silj činj, UchwacUgjk ge? Zagisté welka to odmě::
Ua, giž BUh pťcprawil pťatelům a milačkům
fwým ani oko eridělo ani UchoUeslysselo,an
Ua lidske srdce UcwstaUpilo což Bůh pťiptawil

kk
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milUgicjm geg N wssak ani tebe o člowčče ta
odmčUa Uemine , bUdcš:li obcowati gako swatj
obcowali w newinnosti,a bUdešeli frdcc swého

powznasscti k pramenU wsseho dobra Nebog se,
BUh fam š tebaU gcst pomocnjk thg , on tě
ďUde pťcdchašcti a ponjžj slawných swčta On,
genž bpl sioatým pomocnjkem erpUsij ani tcbe
Uýbrž Učinj, abyš kračel od ctUosti k ctnosti, a
Užťjš š whwolenými geho twať gasnaU a opogj
fe hogUostj domU gcho Twé poswčcenj gcst
wUlc božj; bUď tedy swatý, gako BUh swatý
gest; z geho swatosti wssickni swatj čerpali, co:
koli swatého do sebc mčli Mohlk sc BUh Neh:
dokanlegssj a Ncyswětčgssj nam ža pťjklad a za

wžor dati . On wssak w milosrdensiwj fwém
chtěl abhchom na pťjklad whwolených geho hledčli
a na pťjklad bratťj fwých kťchkostj Uam podo:
bných kteťjž milostj Božj tčlo swčt a ďabla pťee

mohli N co oni pomocj WaUč mohli, my by:
chom nemohli? My bychom Ucmohli přcmahati
kťehkosti tčla, Uemohli bhchom Uenawidčt žiwota

fwého pošemskeho abhchom zjskasi si wěčneho?
Ncmohli bychom činitisi Uasilj pro žiwot wččný?
Wižme ansta a Wastora, oni se odťekli wssech

radostj, na Učž wčk dčtsky tak bohat býwa, abh
radostj wččných dossli; nasadili žiwot časm,;, adh
Ueztratili wččněho oni podstaUpili bolestnau smrt
aby žjskali Krista Zcžjssc; a to bpli ch pacho:

ljci,a amy, wčkcm a rozUmcm dospčlj, Uemohli
bychom gich aspoň ž časti Uasicdowati? Nno mh
Ucmůžeme gjti za nimi proto že nechccmc, Ue:
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chceme:li ale prostťedků k cjli wedachch, Uediwlne
se pak když i cjle se mineme Chtěcij, prawj
siaré přjslowj, kťiwda se Uedčge

„BogUg dobrý bog wjrh: a tak dosahUi ši:
wota wččUého, k UěmUžgsi powolaUe (j Tim
6 12)

„Th tedy, thU ng, posilň fe w milosti,
ťteraž gest w KristU Ježjssi“ (sl Tim. 2 1)

„eracUg gako dobrý rytjť Krista Ježjsse„
(U. Tim 2e 3..)

„Brotož wy Uij dosilňte fe, a UechkUe:
osicibnaU rUce wasse, Uebo bUdaU mjti fwaU msz
qorúce wasse“ (sl. Waralip. 15, 7.).

„Qstťjhey sebe samého a dUsse swé peč:
liwě“ (U Mogž. 4 9..)

„bechom nebyli oklamani od fatana; Uebo
UegfaU Uam Ueznama mhsslenj geho“ (ll. Kor
2 11..)

Modlitba.

Q gak blažeUý gest člowěk kterčhož ty,
WaUe, wyUčUgeš a kterémUž th žakonh swé wh:
kladaš Q pogď UepmilostiwčgssjUčiteli o pogď
a Uauč nme plUiti wnli twaU, Uebokžadam aU:
časiným fe stati wssech bogjcjch tebe a žachowa:
wagjcjch pťikazcmj twa N kdybych, o Wanc,
Uekdy Poklesl pro kťehkost swaU, zdwihUi Ume a
posiln mne, a Uweď opět Ua stežku žakoUU swých,
ak konečně dogdU toho cjle, pro Učgž swatj JUsiin
a Bastor krew fwaU whcedili. Q to prosjm pro
Uehfwětěgssj gméno twé. Nmen.
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Téhož dne:

Žiwot sw.Nonnh, matkh sweŘehoťe.

K UehpťedUěgssim žeUč:m, o Uichž děgin
poswútUé fe žmiňUgj, patťj beš odporU fwatci
NoUUa; i ždú se, že milost Božj hogUěgi Ua Ui
se whlila, než Ua kteraUžkoli ž žeU kťeskanských.nu
Gegj rodičowé Umšeli w powčsti fwatosti, gegj
PaUžel bhl sw. Rehoť Uašicmský; a dčti fw.
Rehoť UašiaUský, sw. CěsariUš a fw. ǦorǧoUia dze).
Magjc tcdh rodiče swaté, byla sw. Nolma, gak
fe samo febaU rošUmj, také fwatč wychowálm.
J ždcilo fe, že w Uj takměť wssecky ctUosti w ge::
deU celeť spthUly. Nčkoli žeUskčl,měla Uic mé:
Uě mysi szžilaU a statečUaU; Uikdy ba an w
Ueytěžssjm kťjži Ucpodala fe Uemerě bolesti , Ui:
kdh welikémU smUtkU. Gj bylo Ueyfwětčgssj po:
wilmostj, we wssech strastech a we wsselikěm žáš
rmUtkU UaBoha se fpoléhati, a Ueywčtssj sladko:
sti fwé šáležitosti swětskě wůli Božj podrobo:
wati. Z úst gegjch newyfsla, co žiwa byla,žúdllú
lež ani Ueprawda, Uikdh UepromlUwila siowa
marUého , Uikdh siowa chlUbUého. Nemohla:li
bližnij ťečj swaU profpčti, mlčela, neďot bcišcň
Božj fsla gj Uadc wssecko. Nikdy také Ueljčila

ptwčcťi, Uikdy Uemilowala sspetkU a maonsti w
oděwU; alc dUsst swaU nu obraž to Božj wu
ozdobowala krčlsaU ctUostj co UeypilUěgi. Moo

e) Gegich fwátkh padagj na 1. ledna; Ua 25. února; Ua
9. kwětna, na 9. prosince. e
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dlitba, swaté rožgjmanj a tUhé posth pokladala

ža Ueygiskssj cestU k dokonalosti Může fe o Uj
še wssjm prawem ťjci, co w kUiže pťjsiowj se čte
(31 30): „Oklamatean gest milost a marUa
(gako para) gcst krafa ! žcna , kteraž fe ďogj
Hospodina, tak chwaleUa ďUde “

Nlc dokonalosti Uenj, kdežsc powiUnosti po:
wolanj wěrně a poctiwě neplnj, Ueďok „kdož bh
koli celého šakona ostťjhal pťestaUpil bh pak w
gediUém, UčiUěUgest wssemi wiUeU“ (Zak 2 10..)

To UwažUgjc sw NonUa wssemožně také
powiUUostj dokonalé hofpothě pilna byla, a Ueeš
toliko hofpodáťstwj fwé w Ueylepssj poťádek U:
wedla a rozmnožila ge, ale i šbožnostj fwaU
dofcchla Uehwětssj stUpUč slawh Wrawjk o nj
syn gegj, fw Řehoť, že swaU pionstj a bedliwo:
st1 tak statek fwůg rošmnožila gakoby o boha:
bognost se Uestarala; a že se BohU a ncibožno:
sti tak oddala gakoby o wěci požemskč pranic

Ucdbala Bťi tom nebhla nčlďožUosthospodaťsiwj
Ua pťekčlžku an hospodaťstwj Uabožltosti, alebrž
gedUo wýďomě podporowalo drUhě. J Uenj
din že NoUUa takowa gfaUc žeUa, gakž gi kral
Šalomon w kniše pťjslowj kap 31 mjti chce„
i lidem i BohU milú ďhla, a žwlčcsskU Wčma Bo:
ha wsseho se gj dostalo, šačkoli prosila Ua mo:
dlitbě wčťjc; nebok kdož fc BohU ochotně klanj,
whslhssňn bUde, a modlitďa geho až k oblakům
sc wžnese (Cf. Mat. 21, 22; Sirach 35, 20.).

N wssak Uegfme giž U koncc š ctnoskmi
swaté žeUh této , ale takměť gen Ua žačcitkU a



88 Sl pen.

byla by tčžka wčc kdhbychom wesskerelt gegj ži:
wot popsati chtěli. Nčkoli ďhla z rodU wšUesse:
Uého držela pťedc gediUé zbožUost a pokorU ža
prawaU Urochost, a wažila si gcdiUé toho bo:
hatstwj, kteréž se Uam odeti Uemůže. Brotož
bhla k chUděmUpťijzenstwU kU podin sstědrcš
ChUdým a potťekmým žwlasstč kteťjž Uehodami
o fwaU mohowitost pťissli pomahati pokladala
za Uehwčtssj česi a ša Ueysladssi rozkoš Gegj
Uaklonnost a laska k chUdým lnyla tak welika, že
powažowala wesskerě gmčUj fwé i ktcršž šdčdila

i kteréhož si pozděgi dobhla, gediUé ža žbožj
chUdých a nUžUých gehož zprawU gj BUh fwčřil

Wrotož odkažala také pri smrti cclě gměUj fwé
chUdým, a kdybh toho bhla žadala potťeba byla
bh sUadz lasky k Uim prodala i fcbe i děti fwě
BllčorywčtssizžaskUha gegj w tom ale gesk ta žc
fwaU sstědrotaU se UechlUbila Uýbrž wssemožltč
gi Ukrýwala, a protož gednala tak opatrně a
prošťetelltě, že šhUsta Ubošj an erěděli, od ko:

ho pomoci dostawagj, a proto Uežťjdkai giným
lčdem za to djkh wždawali. Zachowawalak fwě:
domitě co KristUš Ban Uehsstčdťegssj,pťikašUge
aU dj: „Když dawaš almUžUU UetrUb pťed se:
baU gako pokrytci činj we sskolacha na Uliclčche
abh ctěni bhli od lidj Nmell prawjm wam,
wzali odplatU fwaU Nle kdhž ty almUžnU dá:
waš tak čiň, ať erj lewice twa, co činj prct:p

wice twa; aby almUžUa twa ďhla w skrhtě a

Qtec twůgǧ kterýž widj w skrytěy,odplatj tobč“(Mat. 6 2...3)
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Nle i giných skUtků milosrdných bhla sw.
Nonna Uad mer pilna. Bhlak podporaU wdo:
wěcm a sirotkům , útěchaU šarmaUceUým a spo:
mocnicj wsscm kťesianům. Slowcm koho se tU:
ka Wčmě těžce dotkla, tanl byla Nomm pťjtomna,
delitbami, skUtky kagicjmř a osobnjm pťičině:
Ujm každěmU úlewU, útěchU, pomoc pťinčlssegjc.
KU podiwn gest, gakaU úctU mjwala tato slU:o
žebnice Božj kc koskelům a k flUžbčUnBožjm.
W kostele gj Uikdoeriděl wssetečněfe ohldeaUti,
Uikdo gj Ueslyssel mimo fwatý žpěw promlUwiti.
Oči gegj b!;waly Upiath gediné Ua to, což se
dělo Ua oltúťi Wčmě, Ussi ďylh otewťeny gedinč
k tomU, což kUěž mlUwil. Nno tak welikaU
Urtiwosij chowala se, že se ani erpowášila Ua
žemi HlanUti, abh Ueposiwrnila domUWáUě, bo:
gjc se, a že wychúžegjc ž kostela, Uikdh k swa::
témU oltčlři šády se Učobrútila.

Než sc š swataU NoUUaU rožlaUčjme, tťeba
gesstě šmjniti se o lčrfce gegj k Ulanželowi a kdě:
tem gegjm. Manžela fwého ctila wždh co hla:
wU a Pána fwčho, a wc wssem, což slUssUčho
gest, byla mU po wčxli. Ale maUžel gegj Uebyl,
když fe oženil, katoljkem, Uýbrž pťizmiwal se
k blndU Hypsistariů, kteťjž Učer šidowské a po:
hanské w gedUo mjsjce, žwlásstnj gakéš Učlbožen:
ňwj si šesiawili. Swatá Nolma Uesla bolesině
blaUženj xnanžela fwého, a magjc ža to, že siaw
maUželský gen potUd sskasixxý gest, pokUdž Uxanžrlé
Uegen o časUaU ale i o wěčnaU blaženost laskawě
se siaragj, UeUsicila Ua manžela prošbami, po:
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UaUčowanjm, slzami, laskawofijp úslUžnostj a do:
kanlým obcowúnjm Ualéhati aby opUstěblUd
wer samospasitelnall pťigal a žc wjra gest dar
milosti Božj, modlila se wc dne w Uoci ža geho
obrúcch na Uprossenj smilowanj Božjho tUhé

posky a giné kagicj siUtky épťidawagjc Laskawosta ochotnost gcgj, a swaté domlanan, žwlcissť
ale milost Božj obmčkčily koncčnč srdce manžcla

gegjho, že skUtcčUčwer w Rrista Ježjsse a š wě:
raU i kťcst swatý přigal a od té doby tak do:a
konalý a prawě kťesianský žiwot wcdl žc swata
cjrkew, gak šwrchU ťečeno co swateho gcg wzýB
wá a ctj. Z Uaplnila se tak slowa aposstola
ťkachho: „Boswčccnl gest erěťjcj mUž skrže
žeUU wčťjcj“ (l. Kor. 7, 14.).

Gak bhla fwata NoUna wěrUaU manželkau,
tak byla take laskawaU matkaU. Leželo gj pťcde
wssjm na srdci, aby sc djtkh gegj sialh ctUostUými,
bohUmilými Zwlassť si dala na UeystarssjmsynU
fw Řehoťi žaležeti Uebočsi ho na BanU BohU
whprosila slibUgjc pakli gi Ban BUh shnem
obdaťj, žc ho GemU žaswětj J brawala ho
nežťjdka na kljn, a whkladala mU, že WanU BohU

zafwěcen gest, napomjnagjc ho aby swatých slibů
matky fwé whplnil a žadUým hťjchcm žiwota
swého neposkwrnile Bodobně se starala i o
mladssjho fyna sw. Cěsaria, a kdhž ho do cižiny
na siUdia a Ua žkUssenaUposlala, takowaU o Uěho
mčla aUzkost, žc an spčlti Uemohla, a dnem
a nocj ža něho use modlila, aby Bůh ho wsseho
hťjchn zachowati táčil. Starost a auzkost gegj
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o Uěho Uebyla zbhtečna, gelikož tenkrate rozličUj

kacjřowé pod raUsskaU hlUbokč UčcUosti lid swau

děli a sam ďežbožUý odpadljkk, cjsať JUliaU, kťcu:skanh wsseligakými ansiokyk modlaťstwj UUňl
Swatý Řchoť žnage starosti a aUžkostimatčiny,
psal bratrU fwému Céfariowi, rka mnno giUé:
že bh to nmtka UesUesla, kdhby od wjrh od:

padl. n Gedanagj matky ža Uassichčafů, kdhž
dčti swě do ciinh pofjlagj, také tak gakž swata
Nonna gedUala? Mjwagj o nč takč strach aby
ge pokUssitel pod krcifUým často plňsstjčkem Ua
Uč pafach o wer Uepťiprawil, ž cesth ctnosti
ge Uešwedl? uo

Tak sioatě a dokanle byla NoUUa žiwa

až do poslednjho okamžer MaUželky, matky,
hospothč ženh wesskery magj Ua Uj Ueywhbor:
Uěgssjpťjklad. th Umťela, erj fe, aUk žadný
zshmx gcgj Uám o tom žprawp Uedal to gediné
gisto že we whfokěm wěkU UedlaUho po swém

manželowi smrteanU šchrúUkU dusse fwé opUstila.

Rozgjmánj.

Wodin hodná UúďožUosta Uctiwost, kteraUž
se fwata NoUUa w kostele chowawala, žahanUge

Uaš welice gežto se zda že kosielU swatost an
Uezname a UasledowUěw Uich tak se chowawame

gak bhchom fe w domě člowěka wžUesseUěgssiho
erdowažili Q lidé což erjte, že kostelowč
kťeskansstj gfaU prawj chramowě Božj? Newjte,
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že fe w Uich delmč občtUge žp:isobcm chxkrwau,p
wým taž občk, kteréž Krisinš Zežj.š žpčlsobem kr::

wawým Ua kťjži ža Uasse w!škanchj přinesl ?
Newjte, že teUthž KristUš Zežjsš, ShU Božj dle
swého Božstwj i dle swého člowččeUstwj š tčlem
i š dUssj w těmžc chrúmU přeb!;wú? NUgelowč
a archaUgclowč, cherUbjUi i serafjni žasijdsagj před
ij twáťj fwých, a mh, mdlj lidé, my se opo:
wažngemc U pťjtomUosti Boha swého tak lho:
stegUč, tak Uešpůsobnč, tak jehkomhslllč fe ckw:
wati? Kde gest kdo, gežto by, pakli gen sám
chce, w kostele Uedossel wsscho, ěchož grU k časch
a wččné blažersii potťeďUge. W kostele tekaU
prameUy milosii Božj co Ueyhognčgi, w kostele
ožýwú se slowo Božj Uepčastčgi, w kostclc po:
wžnássj sc dUch k BohU swélUU UethadUčgi.
Tjžj:li dUsst twaU wčdomj hťjchů, gdi do kostela,
a slUžeijk cjrkwc smjřj tč š Bohcm; Umdlčwá:li
dUsse twá pod bťemcllcm starostj swčtských,stůltč:lž
raUami od hťjchů, gdi do kostela, tam dogdeš
pokrmU Uebeského pro mdlaU a choraU dUssi swdn;
walj:li se Ua tebe pokUsser, že silaU fwaU pťi:
rozeUaU gch odolati Uemčlžeš, gdi do kostcla,
tam tč DUch sidatý ofwjtj, posilUj, poUčj; tam
Uagdeš útčchy w žcirmUtcjch, pokoge w rožtržito:
stech, odpoěinkU w pracech; tam gdi, dUsse kiše:7
sianskčr, tam „bUdaU oči Boha twého otewťelch,
a Ussi geho požorUgjcj Ua nwdlith toho, kdož
by se modlil Ua tom mjstč“ (ll.ParaliP.7,15.).

Tak wclikých milostj a doďrodin aU w ko:,o
stele Uabýwáme, měli bychom rádi w Uich pťe:
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býwati, mčli bychom w Uich pťebýwati š sirane:
ssenostj, horliwostj, měli bychom š pokoraU a š
Upťjmnostj wssech tčch darů požjwati, kterýchž Ucim
cjrkew k posidčcenj a k spasenj UassemU w kd:e
steljch podciwá. Kdo w kosiele fe chowá Uepo:
čestně a UeUctiwě, dokašUge, že bUď erčťj Ua
pťjtomnost Božj, aneb že si welcťmostčBožj nc::
wssimň. Na každý žpůfob gest horssl Uež žid
a pUblikčm. Kčž bUdaUcUč aspoň chrcimů Bčmč
che Ueznenctjweime!

„Na dšlm twůg pťislUssjfwatost, Hospodine,
Ua wěky“ (Zalm 92 5..)

„NUiž gest gimi Uarod tak weťiký, kterýž bh
měl bohh pťřbližUgjce se gaťo Bňb Uaš pťjto.e
men gest wssem prošbam Uassim“ (DeUter 4 7..)

„Qstťjheh Uohy fwč wchňžegc do domU Bo::
žjho a pťibliž fe abh slpssel“ (Kažat 4 17..)

„Zdaliž pelessj lotrowskal: UčiUěUgest dům
teUto, w Uěmž wžr;wemo gest gmeno mš pťed
očima wassima? Ga, ga gsem: Ga widčl gsem,
dj Hospodiltee (Jerem. 7, 11.).

„J wssel Ježjš do chramUBožjho a whmjtal
wssecky prodawaěe a kUpce w chramě a stoly pe:
UěžoměUcň a stolice prodawagjcjch holUbčce pťe.n.
wraros n dd alm Nfanuk aost: (dxosm Unrš
důmmn)wlš.litšš fiaUti bU;lld.ewale wy quš.c.t.x.t.iligste
geg pelessj lotrowskaU“ (Mat. 21, 12. 13.).
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M o d li t b a.

Gak pťjgemnj gsaU pťjbytkowé twogi, Bane

zastupů! chsij gest gedeU den w sjnjch twých
Uad tifjce dnů giných Blahoslawmj, kteťjž w
domě twém prebýwagj, Hofpodine , chwasjt tebe
Ua wčkh! Blahoslawmý člowčk kterýž pomoc
ma od tebe MUohem raděgi chci býti Uehmen:

ssjm w domě Boha mého než pťebýwati we
stancjch hťjssnjků BaUe zastUpů blažený člowěk
geUž w tebe dana. NmeU.

Dnee se tarč swčej swátek: W Řjmč sw. Aysta, papeže
muče; tamtěž fw. Hormiadh papcže, w Blmhdč fw. Jakuba
panstewnjka a me g. sw.

DUe 7.

Žčwot sw. Kajetúna.

„NepečUgtež ťjkagjce: Co bUdemc gjsti, a:
Ueb co bUdeme pjti aneb čjm se bUdeme odjo:
wati? Nebo toho wssehopohaUéhledagj ij
zagisté Qtec waš že toho wsseho potťebUgete
Hledehte tedh nehprw kralowstwj Božjho a fpra:
wedlnosti geho a toto wsse bUdc wam pťidanee
(Mat 6 31 auu33).

Toto zasljber Baně UčiUilfwatý Kajetan
žakladem ťadU kterýž měl w slUžebnjcjch Uabo:
ženstwj oUU dokonalost žbUditi ktetauž fe Uehe
perčgfsi zwěstowatelé swatého EwangeliUm.
sik,wělie
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Swatý Kajetňn se Uarodil tokU 1480 wc

Bincenci lombardskéž rodU sslechtického,z rodi::
čů proslUlých nábožnostj a bohabognosij. Qtec

geho slaUl Kašpar ž Thienh a matka Maria
Worta. Tato žasljbila synačka giž pťi porodU
slUžbč Božj,a azwlasstnj ochranč blahoslawené
Banny ho porUčila Z tčch pťjčin erpominUla
š prawaU mateťskaU lňskaUssjmě bohabognosti w
aUtlč srdéčko gcho klasii a slib ža nčho Učiněný

mU pripomjnati Žc Rodička Božj na pacholj:
kowi žwlússtnj žaljbenj mčla widčti z welikmch
milostj, kterýmiž swatý Kajetan giž od dětinstwj

wynikal Bočalk giž časnč Uaružiwosti swé krotiti
a bedliwaU straž Uad smysly swými mjti Bý:
wal giž ža dětinsiýchlet wždh wažnčgssj než
statUj djtky; obyčegUé dčtsié hry ho Uctěssily,
geg wúbila gen famota a kostel, geg tčssila ge:
diné modlitba a slUžby Božj. Milowal každébo
člowčka lcisiaU Ueysrdečnčgssj p Ueychc alc chUdé
a nUzné; rád se š nimi šdčlowal o pokrm, reid
pro nč se postil rad gim wsse obětowal co měl
a nemohleli gim ničehož dati šbjtal pro Uě al:
mUžnU U rodičů, U prijzm;ch i U giných žna:
mých, kratce Kajetan stal se wzorem posiUssnosti,

pokory, tichosti a čistoty, tak že ho wůbec swarp
tým pacholjkem Uazýwali uu .skomUpak afi ny:
nj matkh občtowawagj synh a deery swé? Ne:
býwa to dUch marnoski, dUch swěta? N gest sc
co diwiti pakli pťewrňcené takowéto wychowae:
wanj žňdUého owoce potěssitelného Uenefe? „Zda:
liž šbjragj š trnj hrozUy, aneb š bodlačj fjky?



96 Srpen.

Takk každh sttom doďrh owoce dobre Uefe; šl!t
pak sirom žlé owoee nefe“ (Mat 7 16 17)e

Zakladxtjm počatkům literUjm Učil fe Kaje:
taU w domč otcowskem, a když toho wěkU dospěl
že fe wyšssjm wědam oddati mohl ssel do Bado::
wy, kdež si ďršo laskU predstaweUých žjskal a
pro fwaU sUahU po ctUosti a po wčdomostech za
wzor ostatnjm žňkům pťedstawext byl. Wúbec
gmenowawali ho tenkrate žrcadlem maUdrých, Už

daU rošpUstilých a wšorem dokanlcho mladeUce.
J w literUjm UmčUj wpUikl swatý Kajetcm Uad
ostatnj žaky tak že w Učkolika letech misirem sc
stal i dUchoijho i fwčtskéhoprčlwa. u „Cesty
UtaUdrosti gsaU ccsty krasUé, a wssecky stežky gegj

pokogUě Stromcm žiwota gcst těm kteťjžďh gj
dosahli; a kdo ďh gi mčl blahoslawen!; gestu
(Pťjsi 3 17 18)

Kajetan Uechtčl Uabhtých wčdomostj ginak
Užjwaň Uež geU kc cti a k chwalc Božj, kU fpa::
ser swémn a kU prospěchU bližUjho. Z tčch
pťjčin se dal kstawU dUchoijmU, a aďy Ukcišal,
že oprade to ijj, wystawil we wsi Nampaš.ǧ
žo Ua swé aUtraty a Ua antraty ďratrowh kostel
a Ustanwil pťi Učm knčže abp od far pťjliš
wždale:xým osadekUm kašal a slUžďpBošj kanl
Doma se wssak dlaUho Ue;držel lchďrž prahlta
po whšssi dokanloski odessel po fmrti rodičů do
Řjma a tam kagic:tč trawil žiwot w tUhé skry:
tosti Nle čjm che fe Ukrywal tjm gasitěgř
swjtily wýďorm ctnosti geho, tjm dale rožnassela
dse wUUč lasky geho J papež JUliUš ll doéx
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wčdčl sc konečnč o něm, a whtahna ho ž faUx
kronmosii wm:til mU dapcžský protonotariat a B
njm gedUU z UehznamenitčgssjchptélatUr Swaa
tý .Kajetán se ale také žaťil U papcžsiěho dwora

co gafna hwězda Nešhledalo fe pri něm žádnč
ljčcUé pťjwětiwosti, žadné dwornj aUlionsti, žax:
dně chlUbné marnomhslnosti, nýbrž wssc bhlo pťi
nčm fwaté wssc dokonalé a geho pťjkladem pou
wszdili se nmozj ž dUchownjch, že horliwěgi
BohU siaUžiti wraUcUěgi geg milowati , statněgi
swětem pohrdati počali

Toho čan bhlo w kosiele swatého Silwe:
stta bratrstwo ťečené „bratrstwo lasky k Bohnee
žťjzeno Gjm se měla UtUchla lásia k BohU roz:p

njtiti wžnikagjcjm blUdům pťedegjti klefagjcj
mtaonst powžUcsti Nad to nemohlo býti Kaéd
jetanwi , gehož dUsse od nchaUtlegssjho dčtinsiwj
laskaU k BohU plala, nic wjtaněgssiho Uic milege
ssjho J dal fe také zapsati a w kratkém čafc
stal fe dUssj bratrstwa Qd té dobh počali i

ostatnj aUdowé mohUtUými kroky k dokanlosti
kračeti. Nle Kajetan pčedběhl wsseckp daleko
Hotach w něm laska sttawila konečně i poslednj
wasz, kteraUž k tomUto fwětU Uantan byl
J pohrdl wssi sikwělaU bUdaUcUoskj,pohtdl pťj:

znj kUjžat pohrdl bohatými dUchody, gakoby to
pléwh bhlp,a gediUé PanU BohU tělem dUssj
slaUžiti Uzawťel Wočatek k pťedsewžetj fwěnm
Učinil tjm, že se 1516 na kněžstwj whfwětiti
dal. S gak pťewelikaU skraUsserstj a čistotaU
dUsse k důstognosti této pťewelebné se pťiprawil,

Žiwotp Swatých. uň. 5
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ani wppfati fe neda, toliko tUssiti to mUžeme„
Uwažjce Uěkteta slowa, ktetáž po whfwčcenj
kgedné klcissternj panUě pfal: „Ga pťigjmam
dcmtě,“ pjsse, „Toho kterýž kc mně wolčl: Uč fe
odc mne, neboť tichý gfem a pokorný stdcem,u
a gci htdost swaU nekrotjm; denně pťigjmám
swčtlo a cestU maU, a slpssjm Ho, aU dj: Gčc
gfem cesta: a gčl pťedce swčta UeUtjkám. W ústech
a tUkaU mých hoťj oneU oheň Božj, genž dj:
Qben Hčissel gfcm pUstit na žcmi a pťedc prfa
ma tUhnaU stUdenýxU ledem “

Qd té dobh, co fe stal knčšrm, Ueměl
w Řjmč giž žadného stan; wsse se mU žhnU.e
silo, co ho gindy w swatém tom mčstě tčšssjwalo;n
gcho dUsse taužila gen po faUkromnosti, geU po
tichosti. J byl by byl ža to erjm co dal,
kdx,xbywssech důsiognostj a hodnostj byl se šba:
witi mohl. Nle ani sw. otcc ani kardinálowé
Uechtěli mU býti po wůli. Konečnč rokU 1518
stal se žcidosti swé nehwťelegssj účasten, naěež
složiw bťemena, kteráž ho trčchila, do WiceUce se

odebral a tam odťekmlw fe wsseho hťukU swčt:
sieho, w tichě skrytosti žiwot trawil. Lčlska
k BohU a laska k bližUij byla gediným pra:
wjdkem gednanj geho Toho časU žaložili si
ťemeslnjci a ǧinj erostj lioé dicčllsstj pooobňš
ďratrstwo gakéž w Řjmč bylo: „bratrstwo laskh
kBohU“ a po fw. Jewnhmowi ho poǧmeno:
wali. Sw. Kajetčm, prahna taUhaU po šdoko:
Ualenj, dal sc t. 1519 takřéž do bratrstwa utoho
žapsati. BťijZUj stawěli se mU owssem wssili:
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gak w cestU za hanbU to pokladagjcc a ša Utau
ženj stawU swébo, kdhbh š lidem tak sprostým
obcowal Nle on nrpočjtage Urožcné dčdhapra::
dědy, mxbrž gen ctnosti a dobré siUtky, Uedal si
braniti a wstaUpna w bratrstwo činům kreskansié
lasiy Ueyponjženčgssjm se wěnowal: podporon.xal
chUdě, posilchowal Uemocným bhl útčchaU ža:x

rmaUcenUm a sstjtem opUsstěUPm; kdež se každy
whhýbal tam spěchal lasiawý Kajetem, kdež se
Učkdo tUky pomocné pťiložiti sstjtil tam bhl on
pomocnjkem nehochotněgssjm Gcho pťičinčnjm
Uabylo bratrstwo takměť Uowého žiwota. Wš;bU:s
diltě w nčm žiwaU wer, tožžal wrancnan leiskU
a žpůsobil, aby častčgi k stolU Bčmč chodili.
Město Wicenca bylo wssak pro gcho welkaU láskU
přjliš malé; on chtčl che lidj profpčssným býti,
wjdcc chUdúm pomáhati, a protož se odebral Ua
radU fwčho žpowědxtjka, knčše Zana, do Bcná:
tck, a wšal si pťjbhtek w nowč whstawěněm
sspiteile. Geho lásta k člowěčenstwU nedala mU
odpočinntj, a gako we Mcenci, tak i w Benátkaich
wčnowal wessketé gměnj swé chUdým, fjly swě
chorúm, a ostatUj čaš sll:žbam Božjm a wedl
při tom tak swatw tak boholibý žiwot že ho
wchc gmcnowali „angelem U oltaťe a apossto:
lem na kašatrlně. „ Kněz, kterěmUž fe Kajdetan
w Benčltkách žpowjdeiwal, seznal bržo wýtečné
ctnosti a wrach lastU špowjdance a mhslr že
by to bylo drohťessenj na blahU wesskerě cjrkwe
bh déle w Benatkach mrsskal radil mU aby fe
oxočsdo .jřjma nawratil danage že tam silam

Zck
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a hogUě miloski w dUssi geho pťimčťem,; okreši
nagde.

Bťigda do Řjma, dal fe KajetaU beš prů:r
tahn opťt do bratrstwa: „Lasky kBohU, w kte::
rěmž se tenkrate několik UabožUostj a Učerstjx
proslUlých mUžů Ualézalo, zapfati S mnši tčšur
mito, mezi Uimlž šwlassk JaU Betr Katassa, arue
cibiskup theaUUskýnthikal fpogil se Uaš swatyxa
co Uehúžegi, a deUUč š Uimi fe radjwal o to,.
co by k doer a kfpafe cjrkwe fwaté profpěsson
býti moďlo J bhlo takowých porad welmi ža::n

potťebj, powažjme :,li že UčcďoženskýdUch tenkratex
we wssech řadech a tťjdach lidstwa hlUboce byl
ochabl že fe žlehčowalo což swatého bylo, žex
slowa Božjho fe Uedbalo, že Ucwčra mraij
a užxol:stlosich a ch se zmeihala, Uradili se„
kdhž by fe oUen oheň dUchoweUstwU wdechl, kte:
rúž aposstolh tožplameňowal, že bh fe w brzkému
čase. nmoho zlého odstraniti dalo. J zarazilč.
k tomU koUci zwlčlsstnj ťeid pro kněše, gehož
pťednjm účelem bhlo: abh dUchoij údowé ǧchop
w prostotě a dokonalosti aposstolskě žiwi ďpli
abh slowo Božj lidU frozUmitelUě a dukladnč
pťednasseli, blUdům odporowali, Uemocmšm la:
skawě a pokorUč slaužili a úctU k Uabožensiwjx
a k slUžbam Božjm bUdili a rožnmožowali Pťi
tom měli žachowawati mimo obhčegUé slibh,
zwlasstč chUdobU, a to tak pťjoskaě, že Uetolčko
žeidného gmčnj a zbožj mjti, alebrž an o al:
mUžnU prositi nefměli; prožťetelnost Božj mčla
dobrowolnými darh wčrUých kťesianů gim pťi:b
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Rdj“pětia wssjm, čehož gim bUde potťebj, gich žaex2
opatťiti, tak gak w dobúch aposstolských fe siae:
walo; Uebok kdož ewangelium šwěstugj, ž ewaUee
gelimn ak žiwi gsaU (l. Kor. 9, 14.) a dělnjk hou
denk gest mždy fwé (LUk. 10, 7.)

Hlawnj podporowatelé tohoto pro kťeskanx
stwo tak důležitého ťadU bhli mimo gmerwaného
giž arcibiskUpa theatiUského a mimo sw Kaj etčma
JaU Consigliari a milaUskýfslechticBonifac z Kolle
Než, protože údowé ťadU wssech cjrkeijch hodUosij
a dňstogeUstwj odťjci se mUsili, trwalo to gesstě nč:
gaký čaš Uež arcibiskUp theatinský dowolenj oď::
držel že fmj dUstogUost fwaU siožiti. KoUečUě rokU
1524 žtwrdil papež KljmeUt Ml. nowý ťúd
Neydrwněgssj geho údowé bhli geho žakladatelé
gmerwan giž čtyťi mUžowé kterjš gak mjle po:
woler dostali, wsseckh hodnosti siožili, wssech dů:
chodU fe odťekli, gmčnj a žbožj swa chUdým roždalč
a slib swatý, tak gaťo to stanwy ťadUžadaly, slo:
žili J Uetrwalo dlaxcho, a giži ginj duchownj

mUži swatým slibcm do ťadU nowého pťigati bhlik
kterwž se bUď theatiUský Uažýwal protože arcibix
siUp theatinsiý perjm geho pťedstaweným fe
stal aneb Kajetanský, protože fw Kajetan o geho
žaloženj a rošssjťer Ueywčtssj žaslUhy mčl.

Nrwnj klasster theatiUský bhl z domU blaho:
slaweUéhoBouiface z Kolle wystawen Ten wssak
?UUsiligiž rokU 1527 opět opUstiti Ueb cjsať Ka:
rel 7 dobyw Řjma zboťil také klasster Wťč té

pťjležitosti žakUsil žwlassk fw. Kajetan Umohhch
bolesij. Ncboť gedeU ž cjfaťských wogakčl, kterýž
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drnhdh U Kajetána w slUžbčbýwal wcdral se
knčmn, a wěda, že bohat býwal UertUč šadal
na Uěm perze a drabc klénoch, a kdhž Uičehož
erbdržcl aniž obdržeti mohs Ukrutnč se Ua Uďo:
hěm starci mstil, a dťjwe xUUěitiho Urpťcstal, dox:
kawadž hUěw a wžtek swůg Uenafytil. „Nad sa:
komce Uic Uer Uefsiechetnčgssjho“(Sirach 10 9..)

Wo těch odebral se KajetaU š fpolubratch
do Benatek Šlechetnj BeUatčaUé přigali gich
nxile radi, postaUpili gim klcisster U fw. Miknlcisse
toletiUskšho a také skutkem dokcižali, že Bňh wsseho
potťebněho dčl těm, kteťjž Uehprw hledagj krcisow:
stwj Božjho a sprawedlnosti geho. Bencitčanč
Uedali Theatinům hlade.m mťjřť. Toho čafu slo:
žil Jan Karassa thcatinský důstognost pťedsta:
wenstwa, Uačež fw. KajeseiU gednoblafně mjsto
geho UastaUpiť l. 1527. Bylk pak oU pťednosta
pťcwýbomý! Bedliwostj, pracowitostj, peonstj
wynikal Uade wsseckh, každěmu lahodnostj mrawů
fe ljbil, každému š laskawostj a ochotnostj slaU:
žil: i bylo fe co diwiti že wljdnosij gekpowa:
žUost Ueutrpčsa, a přjonstj laska se Uešmenssila
Wýďorny KajetaU byl mocUaUpakaU,žei ostatnj
bratřj, gak fjly gegich stačilh, geho we wssem
dobrěm Ueisledowali, a milcičky Beucitčanň se
stali. Tato Uciklomlost wžrostla a Upewxlila se
nmohem che, když r. 1528 morowci rcan wy:
:pukla, a po morowč ranč drahota a hsad. TeU::
krate bylo widěti co žiwa laska k člowěčenstwu
gest a gakých obětj může člowěk pťinesii, ktcrýž
gediUé pro Boha pracuge TeUkrcitc byl Kaje:
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teiU a ostatnj dUchoij geho gako aUgelěsirúžnj,
k slUžbč a kpomoci lidU strapeného poslanj
Nebralik na sebe žadného ohledU, ale wssecky
sjlh swé potrebam bližUjho žaswětiwsse widěli
actili w chorém a UUžUém bratrU genom Kri.a
sia Bana

Wčt let šdržel se fw. Kajetčm w Beneitkúch,
šbožnost plodě a leiskUrozUwage TU ho poslal

papež do NeroUh, aby lid fmjťil š biskUpem,
proti kterénmž se oUeU baUril protože dobrý
pastýť tento starý cjrkcwnj ťad a kažeň Uwesti
chtěl Nle sotwa že Kajetan w mčstě se Uťažal
eyhle Utissily se Uahle wssecky mhsle a Udobťilh
fe š biskupem, a Ua domlUwU swatého ochotnč
pťigali, oč biskUp k fpafenj gegich Usilowal. nn
„Ny, gak krásné nohy žwčstUgjcjch poukog,žwěstUu
gjcjch oobré wčci“ (Jf. 52, 7.).

Ukončiw Uložc!laU si žáležitost k obecnémll

efpokogenj, odebral se do Neapole, odedž ho
obhwatelé prosili abh pťigda klasster fwého radU
žaložil Hrabě Qppido Upraždnil mU ktomU
prostramte stawenj a dawal mU k wýžiwč dU:
chowel!stwa šUameUitých důchodů a poonstj
Swatý Kajetcin Ucchtel ale ničchož prigjti, Ue:
bok byl ža prawidlo Ustanowil že fpolUúdowé
wesskeraU starost o žiwobytj BohU poUechagj
a gediUé dobrowoanU almUžnaU žiwiti se bU:
daU thž fe nabožUý hraďč odbýti Uedas anm
brž wždh horliwěgi Ua Kajetana Ualéhal aby

UstaUpUa od přjkrého šciťona, občk geho pťigal
Ukl teUto: „Ga mam žapiš KristUw wlastnj
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geho krwj žapečetěUý, kterýž mUc a nassince
š Ueywětssi gistotaU chžpečUge, že, bUdeme:li
wčrni w slUžbč geho, nikdy Uic mim šchúzeti
nebUde „Hledehte ee dj on, „Ueyprw kralowstwj

Božjho a fprawedlnosti geho, a wsse, čehož po:
tťebUgete, bUde wam pťidano! Brotož fe wssim

prawem bogjm zdali my králowstwj Božjho a
sprawedlnosti geho hledame, to gest, šdali sc

oprawdowč pričiňUgeme, abychom wěčného dobra
dosahli a zakonU kťeskanskýchúplně žachowawali.
Učinjme:li toto, pak nepochthgi ani pťi neh:
mcnssim, že se wyplUj, co BaU prawj, žc wsse
čchožkoli k žachowanj žiwota potťebUgeme bez

žwlasstnj starosti nassj, pťidano Uam ďnde “ Nees
aUhonUě swaté obcowanj, wrach laska a horli:
wost w siUšbě Božj, kteraUž fe sw KajetaU wy:
žUamenawal žpůsobily w Ncapoli, gako prwé
w Benatkach, že dUchoweUstwo i lid požnenahla
žiwot fwůg Uaprawili a žakoUUPaltč dbalegssjmi
se stali. Což nám diwno nebUdc, powčxžjme:li,
že kdož na Kajeteina pohledl, Ucmohl ginak, Ucž
wtělenaU w nčm ctnost milowati a ctjti. Onk
byl žiw w Uethžssj kažni žjněný oděw sng
nikdy neodložil denně se mrskal na twrdé zemř
ljhal a tak stťjdmý w gjdlč a pitj byl žc
fe celý žiwot geho UstawičUémU postU podobal
Spanj geho býwalo wclmi ktatičkě, wětssj častkU
Uoci ztrawily modlitby. QU nikdh neotewťel ústa,
leda abh Boha chwalil aUebbližnij profpčl
Q fpaerj dnssj bhl Ua Ueywpš starostliwý, tak
že ho i „lowcem dUssj“ nažywali Za to ža
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wssecko obdaťil ho Bčch mUohými milosimi; tak
že často pťi modlitďúch U whtržer býwal, že qu
dach wěci předpowjdal, a Umohé šňšraky Ua
chorých UčiUil. Wsse to nepoklňdal si k žeislUže,

Uýbrž byl, i kdpž poraUčel, i kdhž poslaUchal, kU
Hodin skronmh a pokorUý; „gá Uehodný kUčž“
aUeb „gú bjdný knčz“ stciwalo při ťaždém pod::
qoifU geho. Ostatně má město Neapole mimo
Boha šwlcissk bedliwostť tohoto swatého co dčškloas7
wati, že UeUpadlo w blUd a kacjřstwj LUtrowo;
ncďoť giž se byli Učkteťj mUžowé, meši nimiž
žwlássk powčstm) kapchU BerltardiU OchiUUš
winká, ďlUdeUt tjmto Uakwassettj, až do Necchole
dprodrali, kacjťstwj toto žkážhplné po dochch i
weřegUě w kosteljch rožl)lassowali a kUihh ka:p
cjťskě UežkUsseUémUa wssetcčnéxm: lidU roždňwali.
S horliwostj wystatlpil Ueiš swatý proti tomU

BlUdaťstwj a ďržp přiwedl žblaUdilé owečkp opět
k stčldU; kUihy bplh popúlcUh a tak prawa wjm
uU!Neapoli zachowčma a Utwržena. uu Prawei
wjra gcst dar milosti Božj teU Uehwětssj; Uebok

erěťǧcjm ertewraU fe Uebeskébrčmh. Q gak
welikhchš djků měli bychom BohU pťiUásseti, že
Uciš bež wssj Zňsllchhkprawé wjťe powolal; gak
welicc měli bychom se sUažiti žiwota swého dle
žcikoUů wjry žpoťádati; „Uebok komUž gest mnoho
dčmo, mUoho ďUde od Uěho požúdčmo; a siUže:
ijk th, kterýž bh žUalwůli páUa swěho, a Ue:
čiUil podlé wůle gcho, ďit ďUde mUohými ranami“
(LUk. 12, 48. 47.).

Nic méUč wšniklh UedlaUho Ua to opčt Ue::
ů
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wole a Uefná;e o wer; lid fe rotit a ršxptal

protč wrchnosti; i bylo fe co báti, že w mčstč
krwawé růžllřce powstanall Kajetanowi bhlo
toho wcliký žel žc tak šllamellitč mčsto w škašU
a tolik dUssj w žahynmj pťigjti mei J občto:
wal fe PaUU Bohn Ua fmjřcllau, aďy fe Uad
mčstem smilowati a fwat!,; pokog lUU anratiti
račil J rošncmohl fc mUž Božj Ua to Ua fmrt
a oďěti pamětliw w kaǧicrtosti trwal beš přestčmj.
Nčkteťj mU radili, abh si lchl Ua mčkťjaU postcl,
oU ale odpowědčť, ťka: „Spasitcl můg Umťcl
Ua twrděm kťjži, Ucchtc, ak aspoň Ua popeli
UmrU!“ N po chwjli pťidal: „Nch giné cesty do
Uebcš wedach, než ccsta eriUnosti a cesta ka:
gicllosti Kdož fc od prwnj Uchýlil Uthj Ucwx):
hUUtclUě drUhaU Uastallpiti, Uc gcst ;tracclt “
DUchoij bratřj erdefsli an Ua okamženj od
lože gcho, Uechtjcc an gcdiltého slowjčka ž úsi
milellčho otce žtratiti. Qbreitč fe kUim prawil:
„Bratřj, pokud sc pamatUgi, ždei sc mi, žc Uiko:
UU: ; waiš gsrm UcUbljžil Kdyby pak Učkdo
ž wáš mimo wědomj a wUli maU ode mUc Ura::
žrUa aneb žarmaUceUa búti se cjtil prosjm ho
Ua fmrtclněm loži pokorltě ža odesstčUj “ Wo
těch žaidal welchč fwátosti, gjž š neywčtssj skraU:
sserstj, leže Ua raUssc popelem posypaném, pťi:
gal; Ua to obreitil žrakU k Uebl a uo dUssi fwaU
čistaU wypUstil dnc 7 fera 1547 Wo grho
fmrti Utissily fc hUed wssecky rčlžnice a mčstU Ua:
wrátil se pokog.
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N o žg j m ciUj.

Bratrstwa w dUchU sw. cjrkwe katolické ža:r
ložemi, pro Uěž fw. Kajetčm tolik horlil, gsaU

kčjožiwcnj dUcha UčrbožUčdhoa k Utwršenj ctnosti
Uad mer profpěssltá. Nerk bratrstwo wlastnč
Uic giUeho Uež dobrowollté smlUwenj fc che dom
fpčlých ofob katolických k tomU koUci že Uetoliko
sliby Ua krtU swatém UčiUčně obnowowati a swěr:
domitě žachowawati chtj, Uýbrž že i wssech cjrkea
ijch prostťede pro simžssj toho plUěUj Užjwaú:i
a Uad to i UěkteraU žwlasstUj ctUost a žwlassmj
Učgakn dobry skUtek kolikratťoli mohaU wykan:
wati bUdaU N tU slibUǧj gcdni že chtj žwlau
sstUj úctaU Ueywelcbněgssj swcitost ctjti, že žwlásstnj
siUžbě Rodičky Božj se šafwětj, že ža obracer
erěťjcjch kacjřň PohaUU židU odtržeUcUa
Hťjssnij fe modliti, wssech opognhch a palených
UapogU se šdržowati a o erimwst a čisiotU fwaU
Pečowati blldaU ginj, žc bUdaU Uemocnúm po:

fthowati Uedťatelstwjmjťiti hrjchlxm bramti
Ucwinnost ochranowati, opUsstčUých dčtj fe Ugj:
Umti, mrtwých pochowawati, žaUedbal:šch whchor:
wawati, žgewUúch hťjssnjků na cestUpokan Uwa:
dčti a t d. Slowem Uer ctnosti, Uer dobrée
ho skutkU kterýž by w cjrkwi žwlasstnjch pěstitelU

aneb uu bratrstwo Uebyly měly. Zdali pak to
Uenj welebný, fwatý, bohUmilý Učel gegž bratroef
skwa magj; mUželi pak Uěkdoprawrm Uěcopro:
x1i tomU mjti, že se lidé žwlásstltjm slibem k dour
brénm žawazllgj, můžc:li kdo mage wjrn axswěe:

ůů
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domj brcmiti UčkomU těch prostťedků hledati, gi:
miž Uetoliko sobč Uýbrž i bližUij prospěsseU a
Užitečný býti chceeš ŘekUe Učkdo tok mčlžclne čix
Uiti i mimo bratrskwo! Nežapjram Zdali sc to
ale stati můžc tak lehce a sUadUo gako w bratr:
stwU ždalč š tak dobrým Uasledkem, gan gest
otčlžka Mimo bratrstwo UeUija člowěka Ua
geho powiUUost Uic Uež dobrá pamčč, Uic ho
k plUěUj UepowzbužUge , Uež dobrci wůle, Uikdo
ho erdsušUge Ucž wlastUj fwčdomj. Gank to
w bratrsiwU Ta medaikka, kteraž aUdUm brau
trstwa Ua hrdle wisie teU kraUžek ktcrýž Ua ptstU
Uosi, i ta rausska, giž Ua odčwU magj, wsse to
Uwňdj gim Ua paměk, žc žwlčlsstltjm siiďemk doe:
brémU se žawcižali. N kdyby ge tyto wčci Ua
siib UepťiHomeUUly, HťiPomeUaU gim ho Ueděle a
swátky, pťipomeUe gim ho doba ralmj a wečer:
Uj, deU aumrtj fpoanUdU i giUé slaonsď, po:
božUosti a powiUUosti bratrstwa Zde bdj gedeU
Uad drUhýlU, gedeU drUhého Uapoija, gedeU
drUheho k horliwosii wžbUžUgea w dobrém Utwr:
žUge; žde fe gedeU ža drlchého modlj, gedeU drU::

hémU pomaha, gedeU druhěho těssj a silj Ča:
stčgssj žpowčď UUtj ge k požanan sebe a k čie
sstčUj swčdomj, ačasičgssj pťigjmúnj powšUassi
mysli gegich k UebesUm a spogUge dUssi gegich
š Bohem Wrotož kdokoli seďe ždokanliti ža:
mýssljš a pťjležitosti k tomU maš UasledUg
w tom swatého KajetaUa a wstUp do Uěgakého

bratrsiwa; a bUdeš:li wčrnč dle siibUžiw scžuaš
w kratce že BUh bljžek gest těm ktexjž geg
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hledagj, a žc kdež gfaU dwa aUeb .tťi šhromčlu
žděUi wc gménU Bčmč, žek tU i Bůh U prošs
stťed Uich

„NestowUčlwchtc sc š tjmto swčtcm; alc Ua:
prawte fe w Uowotě fnchslU swého, tak aďy gstc
škUsili ktera gest to wUle Božj dobra, a dobrouur
ljďerčl a dokanlaee (Řjm 12 2..)

„WssickUi wh shUowé Božj gste siržše wer,kteraž gest w Krista Ježjsse“ (Ǧallat.š ,..26)
„Což gchaU whsslo žc Ptů twých, to ža:

chowělš a Učinš gakož gsi sljďilHofpodiUU Bo:
UfwémU a ž wlastnj wule a ústy fwými

mluwil gsi“ (7 Mogž 23 23..)
„Hlediž, abhš Uikdh UcžapomeUUl Ua U:

mlUwU Hospodan Boha swěho kteraUž UčiUil
š tebclU“(U Mogž 4 23..)

„Brotož kdoďh koli chtčl býti prjtclem toho:
to fwěta UepťjtelemBožjm Učiněn býwaee (Jak
4 4..)

Modlitďa.

Djky toďě o che Ježjssi Kristc djkhéUehoewťelegssj, žc gsi Uaš do prawé cjrkwc fřoé po:s
wolati a tUdh Uam tolikero prostředkú k poswě:
cer a k spafenj UassemU propůgčiti rčlčil, že ďhu
chom UcomhlUč krčllowstwj Božjýo aUčastni fe
stali , bhchom gich wčrUč a fwčšdomitěoUžjwali.
Q propUgč, UcdmčlostiwčgssjBane ař si HroRedu
kU těch, z Uichž se milost twa tak pťehogUč prý:
sstj, Uetoliko Upťjmně wažjme Uýďrž gich i dle
swatě twé wUle Užjwame; gako slUžeijk thg
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sw KajctaU gich si byl wažil a gich Užjwal
Uebok kterýš febc samého Uam ša pokrm a ža
Uapog Ustanwil UčiUiti také můžeš, abychom
chedli a Uepili si odsaUžer Uýbrž spachj.Q
prosjmc skrže fwaté gméUo twé Nmen

Dncssxxjho dne fwětj se lakč swatek: W Yrecium w Tuscii
sn Donata bčskupa a mučednjka; w Řjmě fwat!šch mučednjků
Be:ra a Juliana z w Medčolanu swalčho FaUsia wogáka mU
čednjka; w Nowokomu swatých mučednjků Karpofora, Eranla,
Kax!sia, Sederjna; w Rotomagu fw. Biktricia, biskupa; w Meo:
ianě sw. Ylberta řČdU karme!řtskčbo a m. g. fw.

8.

Žiwot fw. Chrčaka, Larǧa a Snm:
raǧda, mnčennjkll.

W Řjmě gest gcho welikčmskéa pťestkwo:
stUčstawer, kteréž gménem „LažUčDioklecianowy“

žUámo gest Qhrommi tato bUdowa Udržela fe
Ua wšdor Uesmjmým analům, kterýmiž toto
mčsto skljčeno býwalo, až Ua Uasse doby Zda
se, že prožřetellwst Božj proto gi Uchowala abd
bh la fwčdkem wssem wěkUm, že gi křesiaUé wsse:
ho stařj, pohlawj a powolcmj swým potem slša:
mi, krwj Ua wčky Utwrdili Marimicm chtčl

totiš Dioklecianowi cjfaťi od Uěhožza fpolucjfaťe
UstanweU byl, Uádhcrný ponmjk wdččUosti fwé
wždčlati J gal fe stawěti ohromný oUeUpalac,
a že chtěl gedUak fpěssUč a lamnč stawěti a
gednak se kťeskch gichž litým beyťproňijkem
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žbawiti odsaUdil ge k Ueytěžssj praci rUčUj ane:u
bera při tom žadného ohledU aUt Ua wěk aUč
Ua staw a fle, držel ge welmi prjsitě hladem
a žjžUj ge moťe „Bezbožných frdce gest UkrUu
tUé“ (Bťjsk 12 10..)

ij wšbUžer U šamožněgssjchměssranů
mUohé alltrpné srdce k chUdým kťesiam:m, žwla,
sstč se wyžUameanal giský Thrassm kterýž gfa
welmi bohat a tagUy ťrcskcm hoǧných darů xoo:a
skytowal chUdobaU skljčem;m Když sčlm bež welie:
kcho podcžťenj darU fw:)ch potťebttým dčlUjkům
pťiUesii Uemohl, činili to we gmémx geho tři
přátelš geho: Cyriak, Larǧuš a Smaraǧd. Tčch:
to mUžú občtiwost a čiUUost byla tak weliká, že
papež Marccllilt Smaragda Ua gahcnstwj wyu
swčttl a almUžUjkem Ubohúch k těžkým praccm
odsaužertých kťcskaUUw UčiUil S dwogeUaU hor::
liwostj obětowal se Uynj Cyriak powolanj fwémU,
bhl wssak od erčrjcjch doskihUUt aU prawč
š wčrUými pomochkh fwými Ubohým kťesicmmn
almUžnU roždawal a za pokUtU takě k tUhé praci
odsaUžcU a š Ujm i pomochci ǧeho BarǧUš a
Smaraǧd. Newychladla wssak tjm lcifka těchto
slUžeijkň Božjch anč dost mcilo, alebrž gewila
se mnohem wraUcUčgi; Uebok se welmi radowali,
gedUak žc pro Spasitcle siděho trpěti, gedUak že
mhsl apod tčžkaU pracj klefagjcjch sjťiři, gedUak že
flaďsijm a wčkem šessiegssim Ucipomocni býti mou
haU. To se stalo žwlčlsstč gcdnomU staťečkU,
kterýž pod bťemenem pracj fwých silcsl. Cyriak
a přátelé geho byli tU hncd pťi rUce a smiloud
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wawsse fe Uad Ubohým staťečkem, šegmUli brjmě

geho an č dozorce nad dělnjkh prosili, aby sse:
rťe krehkčho staťečka, praci geho Ua Uč wkladal
do skowa Um plnjce rozkaz: „Geden drUhého
ďťemena noste, a tak Uaplnjte žúkoU Kristůwe
(Gal. 6, 2.).

Gakož plné swětlo chorým očjm gest Uefne::
sitelUé a skžp gim thUcUge, tak dráždjwá sze::
ssena ctUost bežbožUjka k hnčwU an i k wžte:
klosti, gakož pfano gest: „HťjssUjk sxsetťjsfprawe::
dliwého, a skťjpj naň žUby fwými (Zalm 36
12); a „w ohawnosti magj bežbožUj ty, kteťjž
Ua pťjmé cestě gfaU“ (Brjsi. 29 27); u Ue:
bok nelidský Ma:imian dowěděw fe že Cpriak
a pomocnjci geho Ua skabých starcjch tak ssleche:
tUč gednagj, rožhnčwal fe na Uě welmi a aby
ďUdaUcUč UikomU chc pomoci Uemohli, kážal ge
Uwrci do hUUsUého wěženj. N wssak mnoho:li
žmůže moc krňlowskčl proti moci krňle wssech
králů! Búh totiž nehlaskawčgssj wzhledna Ua
wčrné tyto slUžeijky, whlil Ua Uč milost swaU,

že kdožkoli k Uim pťissel chorobaU a Ucmocj štj:
sněUý, plného zdrawj U Uich Uabyl. Wčc ta
doUesia fe až k cjsari Dioklecianowi gehož dcera
Nrtenia od žlého dUcha welmi trapena byla
Tato žprawa wžbUdila w dUssl cjsaťowě naděgi
že fnad skrze tyto diwotworcc mila dcera geho
ke šdrawj pťigde W čaš UaUže chytawame fe
každého prosiiede, bhkby i od UehhorssjhoUepťj:
tele pťichňžel, geU kdhž fe Ucim špomůže. J dal
tedy Dioklccian siUžeijky tyto Božj ke dworU
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ňděnm powolati a žadal gich, abh dcerU geho
Uzdrawili , kteťjž wčrUi žakom: Wanč: „MilUgtc
xnepťatclh swé dobťe činte těm, kterjž wňš Uena:,d

widj (Mat. 5 44 ), wzýwali Uad UemocUaU
gměUo Krista Ježjsse a duch zlý gi hUed opUstil
a ona dala fe krtjti. Dioklecian gim dal Ua
poděkowčmj Uetoliko swobodU, ale i dům, w kte:
remž by w pokogi a w bezpečnosti žiwi býti

nwhli NešUstali šde ale služebnjci Božj Uečinnj,
Uýbtž pomahali gako prwě UtistaUym bratťjm,
a pohaUům hlúsali slowo prawdy Dle staré
gedné powěsti bhli prý také ke dworU gednoho
persisičho krale powolani aďh prý geho dcerU

Uždrawili, což když fe stalo dala prý fe Ušdra:
wena i š rodiči fwými a š nmohými ginými
kťtjti.

Wod ochraUaU DioklecianwaU bhli tťi tito
1UUžowě Uěgaký čaš žiwi; tU ale stalo se
cjsať na čaš z Řjma odessel úpanU wladU
Ma:imianowi žanechaw N w tomto UkrU:
tnij UeUhasla stara zassk proti kťeskaUům Uýbrž

daUtUala bez pťestanj, a kdhž Dioklecian mčsto
opUstil wypUkla opět w žiwý plameU Z dal
wssecky tťi šgjmati a UUtil ge pťstými tresty
aby šapťewsse Kriska k modloslnžebltosti fe Ua:

wratili, což kdhž oni Ueučinili odfaUdil ge i
š dwadccti giUými kťeskanh k meči. Sw Chriak
gfa statné mhfli dodawal wssem srdce tak že
wsseckh mUky žmUžile přestawsse l 303 mečem
žahymlli.
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Nozgjmúnj.

NUže; milý kťeskanc! gak fe ti ljbj choweinj
sw Chriaka a towaryssU geho k bližUij wčlbec,
a k tomU starci žwlčlssk? Gsem pťcfwědčen že
wclmi dobťe, a že si pťegeš aby fe ti w po:

dobUc pťjpadnostiz také tak stalo Než Uahledni
do žiwota fwěho a do žiwota bratťj fwých ždali
wh tak k starssjm se chowate gako fe fw Chriak
chowal. Mjwúte k starcům onn Uctiwosk, kteréž
wěk gcgich zaslUhUge? WoslaUchúwútc rúdi maU:
drosti a UaUčer gegich? Mjweite aUterosi še sla:
bostmi gegich? Snássjwáte trpěliwě gegich křchkou
sti? UdělUgete gim Hotťebně pomoci, když wáš
o Uj požadUgj? BrokažUgetc gim onU slUžbU,giž
wěk gegich potrebUge? Nch w té wěci žda se mi,
stawagj fe častéawelkě chyby! Ncb erjdame li
dost často že starcowé opUsstčnj býwagj pofmč:
chcm dětem i dofpělým lidem? Ucwjdame, že

š kťehkostmi a slabosimi gegich štrHer Uemj::
wamc Urdbrž errle gimi co lidmi omrzel:šmi
pohrdame? erjdáme, že skachm pod tjžj let
klesagjcjm rUky pomocUě Uepodawame Uapomj:
Uagjcjm zpoždilců spjlame karagǧcjch tUpjme
maUdrosti Učjcjm fe smčgeme? Nekne Učkdo:
Uelžc fUšsti Ucwrlost stach, požadowanjm gegich
wyhowěti, k špoždilostem gegich mlčeti Dobre!
NesUassjwali takč oUi errlost rošmažanost a
rožpUstilost twaU, když gsi gesstě djtětem býwal?
Nchdeš také gedeUkrate tjm, co oUi Uij gsaU?
Gak ti bUde milo až mladjci a mladice ktobč uo
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starti uuo tak dse mjtč bUdaU, gako ty sc Uynj
k starcčlm máď? Q, by gste Uwážili slow Wáně:
„Co chceš, aby tobč ginj lidé činili, to gim také
čiň,“ abh wáš Uepotkal trest čafný a wěčltý.

„Wťed ssediwaU hlawaU Oowsiaň a cti osobU
siarěho“ (jll. Mogž. 19, 32.).

„Nepohrdey člowčkem w starosii gcho, Ucbok
ř ž náš Učkteťjšstaragj fe“ (Sir. 8, 7.).

„Mlčldenci buďte poddcini sťarssjm“ (l. Betr
5, 5.).

„Kde gsaU starci, nemnoho xUlUw“ (Sir.
32, 13.).

Modlitba.

Q, Uehlaskawěgssj Bože a Qtče núš! kte:
erýš núš dle obrašU swčho stwoťiti ráčil, odesk
mi wedlč milosrdenstwj swého, pakli gsem obraš
tento Uectil a Uemilowal alši Ua sobč, ani Ua
bližUjm, gak ty dobrošto chceš, abhchom ho ctili
a milowali. Th wjš, že slabj gsme, a že famč
od sebe Uic dobrého Uemčxžeme, žc wssak nassc
dostatečnost kdobrčmU ž tebe gest. Q, dlaUho::li,
Wanc, bUdeme čekati, než náš nawsstjwjš? Q pogď,
:5 che, pogď, a rožněť w dUssi Uassj ol)eň oné
jásky, kterúž Ueyprw tebe, pak ale bližnjho pro
tebe ctj a miluge sirze Zežjsse Krista, Bčma Ua:
sseho. chn.
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Téhož dUc:

Žiwot sw. Mnrina mnčednjka.
Sw. Marin se Uarodil w Nnazarbě, w

hlawnjm městě žemě cilické ža panowanj cjsaťe
Diokleciana, když Lysiaš žemj cilickaU wladl.
Bťižnawal fe giž od dčtiUstwj k wjre kťeskaUské,
a da se saUditi, že pťstč dle šakoUU gegich byl
žiw Ucbok nlladeUec, gakž dj klliha Brjslowj
(22 6) podlč cesty fwé také kdyyž se šstara, ne::
Uchýlj se od Uj. Tohoto časU ale, o kterémž
mlijme bhl giž staťečekpťewelebltý „gehož ko:
rUna bylo Umohé Uměnj,a slawa bazčň Božj „
N tohoto staťečka gali w těchto dobčcchzúwistiwj
pohaUě, a wlekli ho Ua saUd do TarsU, kdež
teUkrúte Lysiaš sidlil. Lysiaš se ho Ueyprw otěc:
žal, ždali fe ke Kristu žnú, což když oU dofwě:
dčil, kázal mU bohům obětowati, siibUge mU pťj:
zeň cjsaťskaU a weliké poctiwosti. .MariU odpo:
wčdčl, ťka: „Boctinoosti od cjfaťů a pťjžně twé
Uedbam gfaUk Uesialé a pomjgitelUé: žUam ale
Uaděgi, kteraž gesi w KristU Spaplteli mém
ij, že žiwot wččný těch čeka kteťjž k Něnnl
fe dostaUaU Wo ten žiwot gde laska a taUha
ma Modlam wssak obětowati UebUdU; gfaUk
geU dijo rUkaU lidských.„ TaU rečj rozhnčwaw
fe Lysiaš pohrozil siarečkowi welkými tresty, Ue:
bUde li bohům obětowati QU wssak ťekl: „Kdož
U Krista býti žadoft ma erdwrčctj se od Uěho
an pohrůžkami an mečem. Wrotož, ode w Kri::
sta, mUkami pohrdčlm.“
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Bťesioědčiwse Lhsiaš žc domlanan l nosfeur
liké hrozcnj statncho starce Uepťemůže kažal geg
mUčiti. TU ho wzali pochopowé štrhli š Učho
oděw, Uatúhli gcg Ua zem a čcrstwými mctlamč
nemilosrdně mrskali, a Uafhtiwsse UkrUtnosti fwě,
w tUhé klady geg sewťeli a w hrošně wěženj
Uwrhli Z gitra drUhého dnc dal geg Bysiaš
opěř pťiwcski taže fe, ťka: Řekni mi, starče ktc:
twš běh žiwota dokonal a U branp smrti stogjš
Ufmpslilš si, že bohum oďěti pťincseš či gesstč
až pofUd w swé zaertilosti trwaš? Načež sta::
ťeček: „Ga posilněn gsa wčraU w Krista, ďa:
ďlUm obětowati neďUdU, Uýďrž ctjm Boha, genž
Učinil Ueďe i zemi, z Uičehož ge stwoťiw: gehož
prožťctclnosti gest wsse stwoťenj podroďeno.ee Těch
ťečj Uemoha Lysiaš déle fUěsti, rozhněwaw se,
kažal starce erďlomného za nohy Howěsiti a

UkrUtUěmrskati To kdpž fe dalo modlil se sw.
mUčednjk ťka: „Wiž mne o Bane a pomoziže
a Udčl mi, bogownij fwěmU,trpěliwosti, ač prost
wssj winy ďěh tohoto žúpan dokoncim Tyš
o Hospodine giž w mladosti mě UdUsil žadostj
mých a milosti, že pro tebe trpjm Učinilš mnc
xščastňa, nedeh, aby mne teď pokUssitel přemohl ee
ij wětssj bhly mUky, tjm che žmáhala se
statUost mUčedekowa, ale tjm che také rostl
ďněw Lhsiůw, tak žc koUečněw neywčtssjm wžtekn
že Uad starcem nigakž swjtěžiti Uemůže, UkrUtný
ten rozkaž dal aby žiwě rany se pťipalowalp,d
a kdhž ani to žmUžilosti starcowy nepťemohlo,
kčlšal ho Lysiaš štjti. J wlekli geg pochopowé
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hUed ža město a tam, gak gim bylo pťikažano,
hlawU mU fražili, tělo wssak Uechali ležeti Ueu
pohťbené abh fe pfům a ptakům stalo pokrmem
ža kteraUž pťjčinaU pilně ho stťcžili Nic méně
podaťilo se gedUě baUrliwé Uoci Rantiowi a
Sapriciowi tělo odUesti a počestUč pochowati.

Rozgjmčmj.

„Kdož kU Kristll pťigjřč chce, nedň fe od
Uěho ani pohrůžkami an mukami odwreititi,ee tak
prawil fw. MariU k UefprawedliwémU faUdcč
swémU, a Učxsledowně také k nňm, ktcřjžto Uapomsi
dobnč kc KristU pťigjti taUžjme Než dame li
bedliww požor Ua sebe a Ua swa Utysslenj, ťeči
a siUtky, pohrjchU šhledame že žccla giltak ge:
dlláwčxme, Ucž fw. Marin. OU sUássel rožmanřté
tresty, abh kU KtistU nwhl přigjti, a mh fe Ue:
chceme odťjci ani toho Uehmenssjho ziskU; on tr:
pěl mUky přellkrUtUě, a my Uechcemc an tč Uey.xo
Utenssj kťiwdh trpěti; on byl mrskčm až do krwe,
a mh ani té neymenssj radosti a rožkosse pro
Krista prosti býti Uechceme; on trpěl, když fe
žiwé rčmh geho připalowaly, a my Uechceme
oheň chlipnosti, když w aUdech wře hasiti; on
obětowal žiwot swčlg, a my Uechceme giž ani
toho Uehmenssjho pohodlj pro Krista w občk dati:
Uechcemebli;nij bratrn swěmU Uapomocnib!;ti,
Uechceme přispjwati abh se ta swata mjsta kde
se fpaser nasse UskUtečUilo erěřjcjmi Uepo:
skwrnowala, Uechceme ten mižcrný haljr dati
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abh fc slUžby Božj důstogUě kanly, chrámy BáUě
stawěly, aby se pohané Ua wjru swatau obraceli,
aďy kralowsiwj Božj rostlo a gméno Naně abh
se posioěcowalo Nami lomcUgj gediUé žadosti
awassUě gim howěti pokladame ša swataU po:
wiUUost; malne Ua očjch gediUé požemský zisk, teU

whhledawati žda se Uam potťebUčgssj Uež siužba
Božj; pautame frdce gediUč Ua žbožj časné a to
rožmnožowati gest Uam blažerstj Uehslxdssj Bůh
Uam Uer Uic Uic fpasellj, Uic žatracer, Uic dUsse,
Uic časnost Uic wččnost, geU když fe w rozkossjch
kochame hodUostmi se powžUassjme šbožjm opl!,o,u
wamc th, ach kdh bUdemc moci ťjci: že Uáš
od lňskyKristowh Uic erdlaUčj, ani saUžer aneb
úžkosi aneb hlad, ani Uahota a Ueďežpečensiwj, an
protiwenstwj a nxeč; kdh, ach kdh řekUeme: Wro
tebe o Kriste mrtweni ďwwame celý deU pro tebe,
gmjni gsme gako owce oddané k žabitj; ale w tom
we wssem sUadUč wjtčžjme pro tebe, kterýš Uaš
žamilowal

„Dokawadž kUlhati bUdete Ua dwč siranč?
Gcstik Hospodin Bohem, Uásledllgtež ho fanlčho:
pakli Baal, UeisledUǧtežtoho“ (lll. Krňl. 18, 21.).

„NemilUgtež swěta ani těch wěcj, kteréž Ua
fwčtč gsan. Miluge:lik kdo swět, Uenj lásiy Otco:?p
wh wUěm“ (j Jan 2 15..)

e „Nemiluge li kdo NaUa UassehoJežjsse Kri:
sia, ďUdižproklatú“ sl Kor 16 22..)

„Milost Božj bUdiž še wssemi, kteťjž milngj
Bana UassehoZežjsse Krista nstawičně leen“
(Efeš 6 24..)
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Modlitba.

Neylaskawčgfsi Ježjssi, prosjm tě pro milosr:s
densiwj, kteréž gsi mně prokazati račil wlig Utissenj
w tány mé aby se ztratila gedowatina žadostj
mých, a ga fe k prwotnj newinnosti anratil;
abych Užjwage útčchy twých milostj, tadostmi swětu7
skými od frdce pohrdal protiwcnstwjm od žakolm
twých odlaučit fe Uedal a pamčtliw wěčných ra:
doskj, marnými rozkossemitohoto žiwota powrhal
Nedeh, aby mně bež tebe nčco sladkého, něco dra::
hěho, Uěco milěho bylo Bez tcbe bUdiž mně wsse
malicherné wsseodporně Což proti tobč gest,bUdiš
mi protiwně twé zaljbenj bUdižUeUstalaUtaUhaU
maU. Každá radost bež tebe bUdiž mi Uepťjgemnae
a radostj mi bUď Utrpenj pro tebe Gméno twě
bUdiž mi posilau wžpomjnanj Ua tebe UsiawičUč
potčssenjmmým Nmen

Dmssnjho dne dťidadá takě swštel: Sw. mUčednjkčr
Clewteria a ťeonida; w Bersii sw. Hormiůdy mučedujka,
w Ciziku fw. Cmiliana, biskuda; w .skretčfw. Mhrona, bi:
skupa, we Wjdni srancanzskč sw. Sedera, kněze, a m. g. fw.

9.

Žiwot sw. Firma a Nnskika, lmlče:
dnjků e.)

Za panowčmj bežbožněho cjfaťe Ma:imičma
whpUklo tUhč pronásledowčmj kťeskanů w sidelnjm

e) W kalendáki klade se dncssnjho dne žiwot sw. Domi:
ciana, biskupae Gelikoš ale o něm grn welmi mpalmč
zpráwy mšme, opomjuul gfem ho.
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lnčstč Milaně, a pťenmožj ž Uich dosáhli pro
gméno Zežjš korUny a slawh mUčcdnické Tčch

časU bhl žiw w Berǧamč gakýš Urozený, welmi
bohatý a cjsari dobťe žnamý člowěk, gménem
Firmnš TeU trwage Ua modlitbach a w postech
dnem a Uocj, kU KristU se modlil dennč sstědrých
almUžen Udělowal a hostinsky pťigjmal ty, kteťjž

pro Krista sijhani byli JdoUeslo se od kUčžj
modloslUžebUých k cjsaťi že se FirmUš kťeskaUem
stal a bohům fe raUha, ďably ge Uažýwage
To Uslyssew cjsať, poslal wogaky, abh ho žatkli,
kteřjž přissedsse, Ualežli ho sedjcjho w žahradě,
aU práwě psůpowěď čte , giž Kristxxš w enoanrp
geliUm žwěstowal, ťka: „Každý kdož opUstj dům,
Ueb bratry, Ueb sestry, neď otce, Ueď matkU, neb
maUželkU Ueb fhny, aneb pole pro gméno mé
stokrat che wežme, a žiwotem wěčným wladnaUti
bUde.ee Slhssjce wogaci slowa tato wžali geg

žantawsse , do MediolaUU wedli dež od
mčsta trochU poodessli pťissel gim wstrjč RUstikUš
přijžný a dobrý pťjtel FirmUw, kteréhož wida
šantaného počal plakati řka: „Nad š tebaU
UmrU, milý Firme !„ a ssel ža nimi pláče. TU
fc ale oboťili na něho wo aci: „Zdaliž i ty,
ťkaUce, w témž blUdU wěžj že tolik ža númi
kťičjš?“ Qn wssak prawil: „Negsem blUdať ale
křeskaU kterýž pro Krista genž ža celý swět
trpěl šantan býti žadam ee „Kdo pak gest to
ale co trpčl ža waš?ee tašali fe Uynj wogáci, Uačež
FirmUš a RUstikUš gako gedněmi úsky odpowěděli:
„Ban naš Zežjš gest KUstUš syn Boha žiwého,

thotp Swa!ýchus
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ktcxrěmnž my siaužjme.“ Uwidjme, pofmjwal se
wůdce wogúků, zdali wciš Kristuš wčlš wytrhne
z rUkp cssaťe, a šantawsse oba tčsněgi, wložili
na Uč bťemena swň. Tisse gako berčmci kráčclř
tito mUžowé pťed se, geU čaš po časc swatými
pjsněmi čaš si krútjce, a k důwěťe w Boha sc
.powszngjce. NegchaU modlil sc FirmUš:
„Botwrdiž toho, Božc, cožš půfobil mezi Učmú,e
a UegednaUžawžněla š úst gegich slowa: „Browoď
Uáš, Hospodine, po cestěfwé, ak krcičjme w prawdč
twé,“ aUeb „eyhle gak gest to dobré a gak Utě::
sseUé, když pťeďýwagj bratťj w gcdnotě.“

Nčmo drlchého dUe dorazili do MediolčmU.
ijať kcižalge prožatjm Ulelan, gedUohoz úťa:
deků fwých, žawťjti a ostťjhati. DrUhého dne
alr šasedm:w k slawUémU saUdU, kňžal Firma a
RUstika postawiň a U pťjtomUosii četUého lidU
takto k Uim promlUwil: „Kolik mčlte bohů ?ee
„My Uemčlme, odpowěděli mUčedeci , mUoho
bohů. Gediný toliko gest a prawý Bůh, genž
stwoťil nrbe i žemi, a moťe i wsse, což w Uich
gest; tomU my křesianč se klanjme.“ „Obrakte
sc ke mUč, prawil Ua to cjsař, a obětUgte bohU
SatUrnowi a Npollinowi, ak Ugdete ttrftů a žťla
stanete poctiwými, gako předkowě wassi byli;
Uebok pťiscihčmt bohům, že Ua pťjklad ostatnjm
wčlš trcstati bUdU, UebUdete:li obětowati.“ „Učiň,
co činiti chceš, odpowěděli mUčednjci, a wěž, že
UeďUdeme fe klaUěti modlčmt rUkaU UčiUčným,
hlUchým a Uěmým , Ucwidomým a Uecitelným,
kteréž choditi UemohaU. Hrožeb twých fe Ueš5pd
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strachUgeme, gelikož gen časné gfaU, gakož i kráu
lowstwj twé gen časné gest a pomjgitelné. Mh
mčmle Spasitele swého w nebesich JesU Kriska,
gemU gedinč se klanjme, gemU gediné za obťk
chwčlly dúň se žúdúme.“

To Uslyssew cjsať welice se pohorssil a dal
ge UkrUtUě bjti a mrskaň. Meži tjm modlilt fe
mUčedeci tito: „Spomož nám, b Bože, spasiteli
nčlš ; a pro slňwUgména fwého, Bane, wyswoboď
Učlš; aby fUad Ueťekli pohané: kde gest Bůh
gegich?“ Když bpli žmrsiáni, počal k Uim cjsať
lahodnými slowh mlUwiti a slibowal gim, paťli
odstaUpj od Učenj swého, a Krista žapraU, že ge
nad ostatnj lid powýssj a pťútely fwými Učinj.
Qni ale radUgjce se, že pro Krista trpj, erssju
mali si tak ossemetných ťečj, ale sileidali důwěrU
sioaU w Boha, kterýž gim wěčUaU korUUU na
nebcsich byl pťčprawil. Takowšho wždorU se
cjfať Uenadčll, a prosož na neywýš hněwem rož7
púlen, kčlžal Ubohé mUčedeky w klády dúti a do
tlchého wěžer Uwrci, meži tjm Ua nowé mUky
pťemýsslege. NUUliUUš žnage dobře úmysl cj::
saťůw, a že by se mU nemálo žawdččil, wěda,
kdyby ty mUže k modloslUžebnosii naklonil; poslal
k Uim w těch doběcch do wěšenj Uěkteré wžácnčgssi
ofobh, aby ge domlančmjm a pohrůžkami gemU
po wůli UčiUily. Blle oniUo odpowěděli, ťkaUce:
„Gděte a powěšte anxlinowi; že nUlky, ktcréž
nčlm pťčpraw::ge, gen ěasné gsaU, že ale KristUš
w den fprawcdliwého faUdU daleko tčžssjch mUk
gch Ustrogtl.“ Wida se YnUlinUš w očekčlwánj

6ek
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swém žklamana, rozhnčwaw se, ssel k cjfaťi cr
prosil abh mU mUže ty w moc dal slibUge že
ge šagisté k občtowanj pťim:tj J Umjnil st
cjsar Uež gc hrdla odsaUdj, gesstč gedenkrňte se
pokUsiti, ždali ge od Krista erdlaUdj. J po:
wolaw gich, prawil: „NUže co gste medle Uža:
wťeli š strany blaha swého2“ „Blaho Uasse
žiwot Uaš odpowčdčli mUčedeci, gest KristUšF
gehož dUchem žigeme ee Bo tťch siowech odewždal
ge cjsať NUUliUowi a pťikažal aby ge Utratitř
dal Uechtčli:li by modlam občtowati.

NUUliUUš mUsil w těch dobrich do kraginy
benňtskě se odebrati. J pomčil, aby Firma a
RUstika swjšjce a hladcm a žjžnj moťjce do
Berony pťiwedli Tťetjho dne dofsli Určitého

cjle Gelikož NUUlina gesstě w mčstě Uebylo,.
wžal ge gistý NnkariUš aUťedek mčstský, do
domU swěho a stťežil gich Nsi o pUl noci žaer
tťasl se dUm NUkariůw a hlasy žpjwagjcjch dalho
sc slysseti: „Učiň š Uami Hospodine dle milosr:r
denstwj swého , ať Uzťj ge, kteťjž Uenawčdj Uaš
ažahanbj se!“ Wyděssen tčmi wěcmi běžel Nne
kariUš k wčženj, a wida gafnotaU UeďeskaUožňťené,
silesl gako mrtew k zemi. J pťistaUpUa k UčmU
FirmUš, dotekl se ho, ťka: „Wstaň a nebog se!“r
N oU wstana otňžal fe, pro kteran pťjčiUU do
wažeb pťifsli? N když odpowědělč že wsse to pro
Krista snassegj, abh dossli žiwota wččného: padl
NUkariUš Ua kolena a Uwěťil i wesskerýdem geho.

Šestý deU Ua to pťisselAnnlin do Berko,
g i hned dal hlafatelem po městě ožUamiti, abh
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lid Ua podjwaUaU pťissel Usihssew to BrokUlUš

biskup, genž fe š Uěťolika kťesianh pro strach
pohanský bljzko města Ukrýwal že NUUliU Uěr
které kťesianh pro wer saUdiUbude , žůstal po
celaU Uoc na modlitbach, profe Hofpodan aby
geg společenstwj mUčedekU aUčafma UčiUil ran
pak wsiaUa, ožUamil kreskaUUm že půgde do mě::
sta ansstjwit mUčedeků Božjch. thž“ wstaU:
pil w dčlm NUkariůw a fpatťil Firma a RU:
stika, poljbil gich radostně, ťka: „Dobťe, že gste
sem prissli, bratťj! Bosilňte fc w KristU Ježjssi,
a wežměte mUe š febaU k žapasU; taUžjmk wa:

ssjm býti fpolečUjkem, abychom magjcc gednU
wUli a siegUý bog pro Krista U wččUaU slawU
wegjti a gměUo geho fwate Ua wčkh welebiti
mohli.“ „NmeU!“ odpowčděli Ua to mUži Božj
gednohlafně.

Meži tjm co se mUžowě tito k Uasiawagje
cjm mUkam modlitbami a swatými rožprawkami
hotowili, pťifsli poslowe od Nnulina a wšawsse

Firma a RUstika i biskUpa BrokUla, posiawili
ge pťed NUUlan, kterýž U pťjtomUosti Umoha

lidstwa Ua saUdUaU stolici se bhl posadil Wida
NUUliU tťi wěžUě Ua mjstč dwaU otašal fe Ua
Brokllla, co to ža starcc gest? Wosiowé wypra:
wowali, že ho U Firma a RUstika Ualešli, že
gest kťeskancm, a že také pro Krista Umčjti chce.
„Což eridjte,“ odpowčděl Nnultn, „že teU sta::
ťec š rožUmem fe miUUl?“ Bo těch slowjch rož.xa
.pUstili slUžeijci sprawedllwsti wažbh WrokUlowi
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a pohaněwsse a Ubiwsse geg, z mťsta whhnali

BrokUlUš fe Ubjral z města zarmaUcen, že š mUZ
čchjkh trpěti nebUde, a prissed k swým wěrným,
wsse co ho potkalo, žeerbUě whprawil thž
ProkUlUš z města wyssel obratiw fe NUUliUUš
kFirmowi a RUstikowi, otažal fe gich ťka:
„Chcete bohům UesmrtelUým gimž sam cjsar fe
koťj, občtowaň čili šahhnal:ti?“ „DablUm,“
odpowčdčli tito, „obětowati UebUdcme Uebok
psan gest: Nechak gsau ǧim podolmi ktcťjž
dčlagj gc: i wssickni kteťjž danagj w Uě“

Řeč tato rožpalila NnUlan Ua Ucywýš

tak že hUěwU fwěmU UždU pUstiw, kazal mU:
čednjky Uahé Ueyprw Ua ostrých a žhawých stťe:

pinach walcti potom ale Ua hranici spaliti
Dčwným ťjšeUžm Božjm UeUfskodilgim plamen
ani w tom Ueymenssjm což když lid widčl po:
čali gedni Boha kťeskartskěhowelcbiti, ginj NUU:

linowi hrožiti aU tťetj žaš w ďabelsic zaslepe:
Uosti k Uowým trestům ho wšďUžowali NUU:
liUUš wida lid tak rožgitťený a horsscho čehoš
fe obawage, kúžal ge ža mčsto wleci a tam

hlawh Pim sražiti NUkariUš a dwa pťijžUj
UmUčeUpch mUžU bděli časU Uočnjho U mrtwol
tčchto, aďy ge pťed drawaU žwčťj ochranli TU
prifslo alc fedm mUžů kxxch,kteťjž ta těla w draš
hčl raUcha šaoďaliwsse, wžali a do Karthaǧa od:
wežli, a počcstně pochowali, oded pak požděgi
Uehprw do Jstrie, potom ale do Berony fe pťe:
wežly, a tam až posawad odpočjwagj.
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R o ž g j m čln j.

Kdo pak gest to, co trpčl pro waš?e tae:
žali fe wogaci swatych Firma a Rustika? J gá
fe taži waš milj braťrj a festch: .skdo pak gcsi
to, co trpčl pro naš? Wy mlčjte? Gest to Kti::
stUš Jcžjš th Shlř Božj, w ktcrémž fe Otci
geho nebcskčnm dobťe zaljbilo (Mat Z 17)
skrže Uěhož stwoťeny gfaU wsseck!,owěci Ua Uebi
1 Ua žemi widitelně i eridřtelné, bUďto trů:
Uowé Ueď anoijci bUďto knjžatstwa aneb
mocnosti (Kolos 1 16 17) Gest to ďetá:
Uek Bošja ktetýž šnjma hťjchy fwčta, gest to
oběk slitowcmj ša hrjchy Uasse, a Uetoliko ša
hťjchh Uasse ale také ža hťjchy celého fwčta
(l Jan 2 2.) , gest to ten Kristuš kterýž
dal febe famšho ža naš, abh Uaš whkaUpil
od wsseliké Ueprawosti (Tit. 2 14.), gest to
teU Sprawedliw!š, kterýž za hťjchy Uesprawedli:e
wých Umťel abh naš pťiwedl k BohU (l. Betr
3 18); siowem: QU gest Shn Božj a prawý
BUh Qn gest Uaš BaU a Učitel Uaš whkUpitel
a Spasitel n Co pak gfme ale mh lidé, pro
Učž Kristuš ShU Božj, bhl trpčl? ouo Mh gsiUe
djlo tUkaU geho a Stwoťitcle swého Uepošna:
wame; my gfme geho poddanj, a Ustawičnčproti
UčmU fe ždaUžjme; gsme gcho Učednjci, a Učenj
geho neposlaUchame; gfme gcho wykaUpeUci a beš
:pťestanj w ottoctwj ďablowo lezeme; slowemmy
gfme erděčnjl a žpUrnj hťjsschi kterjž hrdostj
swaU hlawU Spasitele fwčho, hlawU Shna Bo:
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žjho žnowa trnjm korUnUgeme swaU Uefprawedlx:

Uostj geho rUky ranme swaU chlipnostj geg obna:
žUgcme, swnmi žlými úmysly bok geho probodame,
fwaU ochotnostj kU každe Uesslechetnosti nohy geho
k dťewU kťjži pťibjgjme Q kéž bychom koncčně
sebe poznali a phkali že gsme opUstili pramen žie
wota a běželi ža žadostmi fwými; kěž bychom se
konečnč obratřli na cestU dokonalosti, a počali mi::
lowati toho genž naš dťjwe když gsme byli gcsstč
Uepratele geho milowal i nepochybUgi že pak
bUdeme takě mezi whwolenými kteťjš Ua wěky Ua
twať Spasitele swého patťiti a bež Ustanj prožpč:
wowati bUdeme: Swatý, Swatý, Swatý Wan
Bůh wssemohach! Slawa bUdiž BohU Otci,
Symx a DUchU swatěmU, gakož bylo na poččxtkU
i nij i wždyckpaž Ua wčky wěkůw Nmen

„Syn ctj otce a slUžeijk pana swěho: pro:
tož gestližek gsem ga otec waš kdež gest čest ma?
a gestljžegsem ga Ban kde gesi bažeň ma prawj
Hospodin žástUpů“ (Malach. 1 6

„Kdo nectj Syna, Uectj the, kterýžho po:
slal“ (Jan 5, 23.).

„Každý, kdož zapjrá Syna, xan Otce Uemá;
kdo wyzltáwá Syna, meiťi Otce“ (l. Jan 2, 23.).

„Kdo prawj, že geg (Krťsta) znci a pťikúzanj
geho neostťjhú, lhúť gest, a prawdh w nčm nenjee
(ll Jan 2 4..)

„Kdo prawj, že w Učm (w KristU) žUstawa
Utaať, gakž on chodil i tento tak choditi“ (l JaU
2, 6).
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M o d l i t ď a.

Neysladssj Kriste Ježjssi! profjm Uaplň
frdce mé UeUhasiteanU laskaU k tobě a wšbUď
w dUssi mé UstawičUaU pamatkU Ua tebe Dey,
UeysladssxJežjssi, ak tebe milUgi a ak taU;e po
tobě odložjm bťjmč tělesilých žadosij a chUesie
teanU tjhU pozemských Uaklolmostj, dUssimaU fUi:
žUgjcjch a mUčjcjch, abhch bcš pťekážky mohl
gjti ša taženjm milosti twé a Uafytiti krafaU
twaU geUž gsi ǧiw a kralUgeš š Bohem them
i DUchem swathm Ua wěkh wěkUw Nmen.

Těhož dUe:

Žiwot ldlahosl. Jana sirmanského.

BlaboslaweUý JaU Uarodil fe r. 1259
wxmčstč Firmě, odedž sirmaUský sluge. S Ujm
byla milost Božj giž od dětinsiwj, i bhlo wioa
děti, žc UebUde:li gj samochtě odporowati, že
wšnesseného sřUpUčkťesian é dokanlosti doscihne.
Neb když byl aš fedmilcthm žačkem, byl tako:

waU wraUcUostjk UkťižowaUémU KristU UaplUčU,
že pokaždš oči hork!šmi sižami se lUU šaléwaly,
kdykoli Ua swatý kťjž pohledl a že Uešťjdka i
w Uoci polsstaťe sižami fmačeť kdhž procitUa
mUky UkrižowaUého Spasitcle Ua mhsl si Ur:
waděl

Bacholjk tak waž Ué mysli Ucmohl žadUhch
radostj mjti w dětslýchzhrach gemU byla famota
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Uad wsse wyražer, modlitba a kanj se Uad libé
rožmlnwy a fmjch Že pak se w otcowsiém
domě an wolně modliti, ani kagicnosti bež preu
kcižky oddati Uemohl: chodjwal rad do winic
otcowských, a tU pod ssjrým Uebem poklekUa na
twrdaU žemi rUce i mysi k Bohn poždwihowal
a aby giž ani Ua počcitkU tčlefnosti wžnikU ne:
dal, ač gen pacholjk, kopťiwami Uežťjdka se mr:
skciwal. u „Kdo rožkossnč chowci od dětinstwj
siUžeijka swého (tčlo fwé), potom bude ho mjti
žpUrUeho“(Bťjsl 29 21)

Znamenagjce rodičowé že synačekJaU sidětU
takměť giž Umťel a gedině BohU žiw býti taUžj,
dalč ho do klassterak žakoUUjkům swatcho NU::
ǧUstan w mčstě Firmč Dd té dobh, co Ua
sebc wzal oblek ťeholnj, giž Uekračel mladeUeček

. Jan aUzkaUcestaU dokanlosti Uýbrž bčžel an
letčl tak že w kratkém čase wssem mťadssjm, ba
ř starssjm bratrňm stal se wžorem a přjkladcm.
Nhnj obětowal wcfsieren čaš swňg sd.xatěnnt
rožgjmcin, a Uežťjdka Zastjhla ho gitťcUka Ua
modlitbách, w kterěž fe bhl k wečerU pohťjžil;

postjwal se welmi tUže a takmčť každodeUUč
Ua Ucchěmtčle nosjwal erěUj aneb fe pťepafal
drsUým prowažem N wssak Uečinil toto š chlcm:
by ancb pro marnaU chwalU nýbrž co možna

še wssjm se Ukrýwal a aby Uičjm od giUých bratťj
se Uelissil mjwal ssat fwrchnj wždy čistý, ba i
stkwostný, a ž každé krmč kteraž se Ua stůl da:
wala gjdal ale š takowaU stťjdmostj že každo:
dennč hladowý od stolU chodjwal. GedčUé w pci:
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tek fe šdržowal wssech úprawUých gjdel, Uepox
žjwage toho dUe nic Uež sUchého chleďa a wodh.

Toto tUhé a pťjkré kan se téhož aš 11le!gt
tého mladeUečka wžbUdilo požornost wssech bratťj
a Hťedstawmúch žwlassk Z radowali se ž toho
wssickUi še milosi Wcmě w takowé hogUosti Ua
mlčxdeUečkase wylila, a welebili š toho Boha,

ale že se báli, aby ždrawj pťehorliwého pcxcho:7
ljka Uetrpělo, branli horliwosti geho, gak gm
mohli a Užawjrali gi w meže slUssUosti,ťjkagjee
xUUpťitom Uešťjdka: „Z tebe by byl wýborný
menssj bratr !“

Tato slowa častěgi opakowáwčma wžbUdila
Hožornost JanwU. J wyptal se bedliwě Ua
menssj bratrh čili Ua frantisskanh a dowědčw
fc žrť UikomU meže UekladaU, Uýbrž wssemožnč
kagicUého dUcha podporUgj a tělo i žadosti geho
Hťjliš tUže Umrthgj: rošpalil se k tomU ťadU
takowaU UakloUUostj a lasiaU, že siUg co stUg,
do šakan toho dati fe Ušawťel a takě dťjwe si
pokoge Uedal až koUečUě pťedsewšetj w skutek

wywedl. Frantisskané pťigali mládenečka tenkreite
13leteho welmi radť J ačkoli se žadUé pťe:
kažky gcho kagicuosti Uekladly, Uic ménč Uelissil
fc po čaš UowiciatU ani oděwem ani strawaU

od giných bratťj, a aby Uikoho Ucpohorssťl tU:
haU kažeň sioaU pokUd možUa tagil a Ukrýwal

Když wssak Uowiciat wag dokončil tU giž hor:
liwost geho a čiUUost Uemčla takměť žadUých
mežj J byl poslrm gakž si to bhl pťal do
osamotnělého gednoho klasstera, w kterémž se
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žwlassk w mlčenliwosii a w pokore cwičiti chtěl
Zdal se tU býti takměť dUssj wssech bratťj; wa,
ťil pro Uě, stroǧil gim Ua stůl pral gim a kdy

a kde bylo tťeba, posiUhowal; žastawal flUžbU
kostelUjka byl wratUým klasstera kaUtorem w ko:
stele ba i w šahradě pracowawal Nčkoli tak:
měť dnem a Uocj žaneprašdněsl byl a an tělU
an dUchU žadného odpočim:tj Uepťal: mjwal
Uic méně wesskery fmysly swe tak Hohromadč, že
ať čřUil co čin.il, gcdiné Ua Boha mpslil, ǧedinč
š Bohem se objral, gedině kUěmU dUssi a frdce
swé powšmissel. Zachowáwal do slowa rožkaš
aposstola: „BUďto že gjte Ucbo pigete Ueb což:
koli giného činjte: wssecko k flawě Božj čiňte“
(j. Kor. 10, 31.)

Téhož časU čjtal bedliwě žiwot šakladatele
Menssjch bratřj, fwatěho Frantisska, a špožoro:
waw, že úplUci chUdoba od Učho ša šúkladnj
a hlawnj ctnosi fe wychwalUgc, Usnesl se feim
U sebe že žúplna wsseho fe odrckne co by se ma:
getnojtř gakéš Hodobalo, a že wygimage ssat Ua
tčle a brediarw rUce Uic pod swčtem swým gmč:
njm UašýwatiUebUdeaamjti Uechce. ijto od:
rekUUtjm se wssj mašet!wsti Hraskťaposkchj wažba,
kteraUž k swětU UantaU byl; od té doďy Uemčl

giUěho snmslU Uež geU pro Boha a časio šdalo
se, že giž an těla ani tčlcfm)ch potťeb Uebledj,

ba že wesskery tělesUč žadosii w něm Umťely
Než teU Uer člowčk dokanlý, co UdUsilw sobě
žadosti tčla Uýbrž kdo tam kde žadosti tčlché
pťestaly, kwjtka Uebestých ctnostj scižj.u To wěda
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JaU a protož Ucžaložil gakobh giž dokanlým
byl leniwě rUce, Uúbrž snažil se, co mohl we

wssech wčcech wčrUě wUli Božj plUiti a stati fe
podokmým tomU, geUž dj: „Učte se ode Ume:
Uebok gfem ga tichý a HokorUý srdcem.“ N žc
sUahy této wykwctlo Umoho krasUých ctUostj, kte::
rýmiž fe ZaU stkwěl gako gasUa hwěžda Ua Uebi.
Qbžwjasstě welebj fe geho erblomsm peonst
wnle, a hlUboka pokora a UeljčeUa laskawost ke
každémU i sebe bdeěgssij člowěkU, pro Ujž fe
erpowčlžil Uikoho, an dUchoij, ani fwětsiaU,
an whsokaU, an njškaU osobU bUď pomlamoati
aUcb proti Uj reptati Z té pťjčin prawil také
gechkrate k bratťjm giUých posllžUgjcjm: „Bra:
tťj! Uepťissli gste giUých pofUžowat Uýbrž mysli

fwé BohU občtowat a geg we wssem ža wsse
což Uam UčiUil welebit ee Gať tiché a pťjkré
žiwobytj Uij wedl an wypfati fe Uedčl; žiroo:7
bytj geho podobalo se UstawičnčmU kčmj fe,wždy

fe w giUém a w giném žpůfobU gcchij.
GedUaU k. pť. Uegjdal po celh půst Uic Uež
deUUě hrsk bobů; giUdh žaš celý ten čaš gen
želeUanmi fe žiwil; giUdy opět UesUědl po čaš
postU 40deUUjho geU 46 geěUých chlebjčkU úe),
tak že až kwjre UeHodoon abh člowěk tak žiw
býti mohl obzwlasstě kdhž Howažjme, že pťi tom
celé noce probdčl Ua delitbach trwage awsnoa:ap
tém rošgjmanj GeU kdhž kašati mčl Uebokl Ua
kUčžstwj poswčce:t bhl, UpUstil poUčkUd od přj:

.) Z ldeljkosti kolciťe.
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krosti a we wssem gako ostatnj bratťj žiw bhl
N kdhžklidU mlUwil býwala slowa geho mocna
a inkala w UeyhlUbssj UtrobU poslUchačU tak

že ho mUžowé Učenj i sprostj, dUchoij i fnočt,p
sstj Uetoliko radi poslaUchali ale i radaU geho se

sprawowali BUh fam Um dal maUdrost, UaUčil
ho Umohým wěcem a otewrel mU hlUboký fmhsl
pjfem fwatých, žc ačkoli sskolnj Učenosii Ueměl
předc každý geho rožUmU wtipU a lnaudrosii se
diwil. „Gestič žagisté gak prawj lnaUdrý kral

bažeň Hospodinowa počatek nxaUdrosti, Ueďo Ho:
spodin dawa maUdrost, a žúsk geho pochašj opa:
trnost a UměU“ (Břjsl. 1 7; 26..)

W tUhč této kúšni bhl sw. Jan žiw až do
smrti, Ustawičně žbožnost plodč , chwčxlUglnéna
Božjho rozssiťUge, hťjch pleně a sebe ždokanlUge.
J chtčl Bčch, aďh i úmrtj geho bylo důkažem
geho fwaté horliwostř. Na den Banny Marie
fněžné dUe 5 srpna rožUemohl se Brařťj Ua:
wsstjwiwsse ho radili, aby se š lékari poradil
Z erdpjral ťka: „Ga odewšdal dUssi KristU
Ježjssi tělo fwé dawcim wam; mUžete:li Uždrawte
g.e Nčkoli Uemocen erpomiUUl mssi swataU slye:
sseti Wo mssi swaté dal se žaopasťitl a Ua to
padl U wytrženj mhsli J bhlo Ua twari geho
widčti nehprw dinaU gakaUsi prjfnost, pak ale
rožlila se Uebesia gakaš radost po celém obličegi
geho Když žafek foďč přissel tažali se ho
Uěkteťj důwěměgssi ž bratťj; co bhl aš widěl?
OU ale odHowěděl řka: „Co žadate wědčti mimo
Krista? KristUš gesk cesta , prawda a žiwot.
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Chceteli mjti dobrč a čisté fwčdomj; hleďte ak
giněho Uic erjte Uež gen Krista nebok on gest
cesta oU gest slowo š pťiroženostj Uassi slaUčeUé
kteréž dUssc Uasse spasiti mUže. Chcete:li maU:

drost mjti; hleďte, ak Uic erjte Uež gediné
Krista nrbok oU gest prawda onk gest, ktcrýž
Uaš od hťjchU Uassich očisiUge a fedj Ua prawici
welebnosti Božsiě Zadate:li přigjti kU cti a dU:

stognostem hleďte ak Uic erjte Uež Krista; Ue:
ďok oU gest žiwot on gest prworošený ž mrtwých,

wkterčmž wssecka plnost pťebýwa, a sirše nčhož
Bčch naš š febaU smjťil aUk krew gcho swata
mjr Uam žgednala Ua žemi č Ua Uebi “ Tak
:UlUwil fw. Jan k bratťjm fwým po delssj chwjli.
Konečně Umdlelo tělo. Brařťj widaUce, že k ho:
dince dracUge počali sc modliti. Jan modlil fe
š Uimi až dUcha wypxlstil r.1322 dUc9 frpna,
steir gsa let 63

Rozgjmánj.

Sw Jan sirmaUský fe erpowažil nikdh
žadněho člowčka pomlanati aneb kťiwč o Uěm
faUditi aniž to trxočl abh ginj to čiUili nu Gest
to w žiwotč pofpolitém cosi obecněho , že lidé
ďratra swého pro Uica za Uic w podežťenj beran,
aneb kťiwě o Uěm faUdj Gest to wěc UegeU
žpoždila ale č hťjssna. Zpoždilost to bratra dr:xr

žeti ža Uefslechetslčho proto že se tobě Uefsleche:
tUým býti žda; žpozdilost to proto giž geg ode:
žowati že ginj kratkozracj lidé geg odežUgj;
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žpoždilost to hledčti geU Ua skoťepiml, Ua skUtek
pro gadro ale, totiž pro Umysl, kterhž bežpochyby

dobrý a fwatý gest, očj Uemjti; špoždilost, an
hrjch gest marUé podežťenj fwé giUým bež pťjn
čin šdčlowati, tjm bratra o dUwěrU okradati,

o wažnost pťiprawon.xati š srdcj lidských wytčsio:
wati Kdo tč Ubežpečil že co o bratrU fmýfsljš
skUtcčUa prawda gest? Kdo tě Ubezpečil, že tč
smyslowé twogi Uežklamali UeklamaU! že dobťe
widjš dobre slyssjš dobře faUdjš? Wohleď Ua
pawaUka; oU šfage ž kwštU ged odedž by wčela
med šfala Chorý žalaUdek obracUgc wssc w žlUč;
Ua žlaUteUici Uemoch widj wsse geU žlUtě Wroč

negsi wčelaU? proč erhbjraš š čiUU bratramed proč gediUé ged? proč Uema očj pro f eee
chetUosi geho, proč fe geU w haUeonstech rýpaš?
Nikdo Uer tak UefslechetUý, abh mUoho dobreho
do sebe Ueměť; proč raděgi hledjš Ua geho po::
klcsky a Uedostatkh, Ucž Ua geho ctUosti? Beš

pochyby proto, žr oko twě Uefslcchetlté gest Kdož
fam dobrú gest smčysslj také dobře o giUých;
Uikdo Uehryše tak rad Ua poklefcjch giltých, gako
kdo gich sam w kljUč swém ma faUdjk totiž še
fcbe Ua giUé N posiéž erjš že fam Bůh
faUdce gest? Broč sc pletčš w úťad geho? OU
škUssUge frdce a ledwj a wčlžj smýsslenj; my
sotwa Ua pjď widjme, a tU toliko kUrU geU
a chceme býti faUdci celého fwěta Počkcymež,

až pťigde oUeU weliký deU a pak se Ukaže, gak
kťiwj, gak žpoždilj byli Uassi sandowě MUožj
swatj žigj w sirytosti, Uic siawUého Ua oko Ue:
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činjce . slawa ale gegich tjm wčtssj bUde, čjm
bcdliwčgi ctnost a swatost fwaU očjm lidsiým
Ukrýwagj

„Protož UesUďtcpodlé twářnosti, ale fpra:
wedliwd saUd fUďte“ lJaU 7 24..)

„Nemůžeš se whmlanati, o člowěče kterýž
faUdjš Nebo w čem saUdjš giUého sam sebe
odengeš poněwadž to též činš což Ua giUěm
saUdjš“ (Řjm 2 1..)

„Th co saUdjš bratra fwéýo? aUcb ty proč
Oo“hržjš bratrem fwým 2 WssickUi staUeme prcd
(saUdUaU)stolicj KristowaU“ (Řjm 14 10..)

„Ktcrak djš bratrU swčxUU:Nech , ak wy,
wrhU mer ž oka twého, a ay bťeon gest
w okUtwem“ (Mat 7 4..)

„Nchďtc abyste Uebyli faUchi Uebo gakým
saUdem saUditi bUdete takowým ďUdetc saUžeUi“
.(Mat 7 1 2)

WWodlitba.

Q,Wane Ježjssi Kriste, slyš ach slyš bde
a UaUži maU! Nch, kolikkrate gscm sc Učinil saU:er
dcem bratra swěho kolikkratc gsch ho wžal w po:
dcžťer, a winij ho afpon w dUssifwé z mh:
efslch, ťečj a skUtkůw, kterýchž UeUčiUil UemlUwil

Uemyslil Z odesi mi Wkapiteli ng, že gsem
xfe toho opowažil; slibUgi, ze UebUdUmilostj twaU
ďratra saUditi, abhch sam Uebyj faUzeU, slibUgi,
žc loUdU k němU milosrdným, aďych súm milo7
srdenstwj dosscl. O, smilUg fe Uade mUaU, doB
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ďroto Uesiončena, a až na saUdUtwém stati ďUdU,
Učin še mUaU ten faUd ktcrýž nhnjš bližUjm
ga Učiniti slibUgi O to prosim stecše Ueyfwč:x
tčgssi gméno twé. Nmen.

Dnessnjbo dnc připadá takč swátek: W Řjmě sw. Ro:
mana mnčednjka; w Tostčxnč fw. mučcdnjků: Sekundiana,
Marcelliana a Bcriana; w Blfrice sw. Numidika wyznawače
a mnohých,mUčcdnjků; w .Konstautinopoli sw. Zuliana a Rarx
ciana, fteťjž pro clěUj obrazů swatých Umučeni bhli; w .ska:
talaunč fwe biskUpa Domitiana a m. g. frol

10.

Žiwot sw. Sišta e) pnpeže a sw. Wa:
wřince gnhna.

Q swatém Sirtowi aUcb Zčystowi dossly
naš gen kUsé žprawy, š Uichž co panU prawdaU
býti se šda, tUto whbéťeme a položjme

Swatý SirtUš byl rodem Nthénem a na::
sicdownč také w Nthénach wychowan Z po:

čatkU Oťišnawal fek wjťe pohanské a welicc
w hlUbokých wčdach, žwlassk we silofofii, žbčhlý
bpl Gelikož giž rožUmcm sw:;m mamost a ge:
ssitUost modloslUžeďUostinahlědal bhl tomU welmi
rad když sc š kťcskanskaUwěraU feznamil Gegj
hlUboka prawda, krafa a welcbnost naplUily geho
dUssi tak že wesskcrč swé smýsslenj a konanj

z) Sw. Sirta připadei wlastnč na 6. frpna. Gclikož alc
geho žiwot a Utrpcnj od Utrpcnj fwu Wawťince oddčlit
fe nclxá, protož tuto gsme geg položili.
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cjrkwi fwaté žaswětil J Ušnalh se dobré geho
wlastnosti a weliké o cjrkew žaslUhy tak úplně,

že po fmrtč sw Štčpana r 257 gednomyslnč
za papeže UstanoweU ďyl gfa toho gména drUhý
Za panowanj geho Uebylh časy pťjliš dobré
ďylak cjrkew žUepokogowaUa žchkU od pohanů
a modlaťU anitť od UčkterýchmUžů pťchor:

liwých aUeb i kacjťských Bhlok trdy zapotťebj,
aby hlawau cjrkwe byl mUž obežťetnh a stálý,
kterýž bh gednak prawého Učenj Uměl hagiti
a gednak fe Uebal nawalU Uepťatclskěho Ua cjrkew
KristowU, a takowý byl žagiste fw SirtUš kterýž

lnjrnostj a laskawostj fwaU UdUsil až pofUd cjrkew
rožrýwagjcj swary a hadky, ždali kťest, od kacjťe
w plněm smhslU ejrkwe sw Udělený, platný gest
čili nic, hagil také Učenj o Uehswětěgssj Trogici

Hroti kacjťi Sabelliowi wysilal knčže a biskUph
hlafat fw ewaUgeliUm, konečnč prý takě tčla
sw aposstolů Wetra a Wawla pťeUesla w slUssna
xnjsta položil.

Wssak Uebhlo prčmo swatémU UastUpci bla:
hoslaweneho Bctra aposstola dlaUho starati fe

o blaho cjrkwe a o spaser dUssj lidských Giž
UasledUgjcjho rokU 258 mUsil whžUan Krista
Ježjsse krwj swaU žapečetiti. ŘečeUého rokU totiž
psal cjsať NaleriaU k fenatU, abh biskupowé
kněžj a gahnowé Ua hrdle fc trestali senatorowé
Pak a ginj mUžowé Uroženj a rytjťi řjmsstj ney:
prw wssech hodnostj a wsseho zbožj fe žbawili,
a pak teprw smrti propadli, pakli by od kťeskan:
stwj UeUstaUpili; ženh magj se žbožj žbawit
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a pak ze země wypowčdjti Krwawč se wyplnowal
tento rožkaš gako waec po celém mocnaťstwj,

tak žwlassť w Řjmč Ncyptwnčgssj, ktcréhož
Urěitý trcst žastjhl bhl sw. Si:tUš tenkrate wěrs
kem scsslý a welebný giž siaťeček Nočnj dobaU
gcsstě, snad abh hlUk Uepowstal bhl staťcček
k faUdU cjsaťowU pohUaU kterýž fc ho tažal:

Balcrian Wjš:li pročgsižatkmltaproč
stogjš Ua faUdU2

Si::tUš ij to, a dobťcto wjm
BalcriaU Tedy občtUgbohmn Uesmr:

telným a staneš se knjžctem wsscch kněžj
Sčltuš Ga občtowawal wždy i občtUgi

UhUjBohU thi, wssemohachmx:, a Zcžjssi KristU,
SyUU gcho, i DUchU sidatémU občk čiskaU a nc:
poskerěUaU. r

Bal cričln Setťi pak wčkUfwého gakož
Uty tebc ssetťjme.. a občtUg, nebUdcše:li oběto:
wati, žahhncš giným Ua pťjklad

SirtUš Giž gscm rekl že obětUgiobčk
BaUU BohU swémUa SpUU geho Ježjssi KristU

Bo tčch pťikažal BaleriaU wogakům, abh ho
wešmaUcc do chramU Marsowa wedli a Uechtčl:li
by obětowati do žalarc mamertiUsieho Uwrhli
J UUtili wogaci sw papeže, aby fc postwrnil
Uečistými občtmi . oU ale wšdorUge gim rckl:

„Q bjdný lide, že občtUgcš modlam Učmým
a hlllchým, ktcréž ani sobč ani wam pomoci ch
mohaU Slysste mne a zbawte dUssc fwé wč:
čUého trestU Nebogtc sc tčchto mUk Uežwččných
se hrožte a čiňte pokanj, še newčdaUce marným
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modlám gste se klaUěli.“ Nle wogňci UeUposiechlř
dobromhsiné radh sw. papeže, Uýbrž UčiUili, gakž
gim Baleričm porUčil, a Uwrhli ho do wčšer
š dwěma gahny Feliciďsinem a Nǧapitem.

Uslyssew arcigahen fw. Wawťinec, že papež
fw. Si:tUš opět do žaláťe sc wede, prodral fe
skrz ščlstUp diwaků až k papeži a horké slšy wyu
léwage že fpolUtrpěti UemUže, takto k mistrU
fwémU dočal: „Kanr gdeš otče bez fyna? kam
pofpjchaš fwatý kUěže bež gcchUa fwého? Wždhk
gsi giUdy swataU občč beš siUžeijka swého Ueko:
anal! Co pak fe ti Ua mně žneljbilo otče?
Či gsi Ume Ualežl erěrna mě powilmosti?
Wťeswčdč se, zdali hodný siUžeijk gest, kterémUš
podawanj krwe BaUč fwčťil Nechceš, abych
podjl měl we wylitj krwc twé kterémUš dal
podjl pri Udělowan fwatostj? Hleď fe, abh se
ti erytýkalo, žeš mUe fobě whwolil co se žatjm
twa statečUost w mUkach wclebiti bUde Učitelř

býwa ke sskodě,kdpžpohrda žakemfwým Slaij
a wýtečnj mnžowé žapafem žakn fwých často sia,
wUěgifwjtězngj Uežwlastnjm zapafem J Nbraham
obětowal fyna fwého; a Wetr pťedeslalŠtěpana
k UmUčer; un okaž i ty, otče! silu fwaU w fym:
fwém ObětUg shna swěho, byš fpokogeUaU
m:,osij, žeš :UUOfobčx whwoli!, w průwodx: ssle:

chetUěm korUUy dossel!“ HlUboce pohUUt taUto
laskaU odpowčděl Uehwyšssi pastýť: „Ga tě ne:
oansstjm milý syUU ale tobě UastaUaU gesstě
tUžssiboge pro wer Mh starcowé dokoname
lchčjm bogem tcbe mladjka slawUěgssj wjtěžstwj
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Uad UkrUtnjkem očekúwci. Bržo půgdeš ža mUaU!
Bťcstaú plakati. Bo třech dncch pťigdeš ža mnaU!
Tobč Uch potťebj pťed mistrem fwým wjtčšiti

gakobhš pomocnjka hledal Tobě žanccham celé
dědictwj bolesij fwých K čch si žadaš mé
pťjtomnosti? Slabj Učednjci Uechk pťedchažegj
Ulistra, silnj ho nasiedUgtež. Elieiš Elisca opUsiil,
moc wssak mU erdUal ee

Řcč tato UaHlUila statného gahna erýr:
mlUanU radosij, i bčžel abh poklad? kostelnj,
gakž mU byl fw. Si::tUš pťikážal, chUdym roždas,
nebk Uemělo gměnj cjrkewnj a žadUssnj do rUkaU

modlaťskwchpadnaUti. Ta myfslěnka, že fc w kratcc
š swým mil!dm wrchnjm pastýťem na wččnosii
šhlcda dodala laskawosti geho sjly a prUžUosii
J chodil dnem a Uocj po Řjmě po wssech kťe:

skanských domech po wssech kryptach po wssech
sktýssjch wssUdc gakž pťikažano měl glněnj žar:

dUssUjroždawage; a Uetrwalo dlaUhoe a ay giž
wesskcren poklad w rUkaU chUdých a UUzných
wdow a sirotků žen a aneU fe Ualežal NUť
swatých nadob Uessetťilo se Uebok fe prodaly a
žtržené chjže roždaly Kdokoli po UmUčer taUe
šil, Uesměl mhsi k wčcem žcmsiým UantanU mjti.

Meži tjm, co toto se dúlo, sialo se, že sw.
Si:etUš a dwa gahnowé FclicišsiUUš a NǧapitUš
opět k saUdU se wedli. ijať Balcričm pofadiw
fe k saUdU domlauwal staťičkčmUpapeži aby
modlant občtowal a staťičkěho wěkU swého ssetťil
Nle SistUš , „gemUž žij bwti bhl KriskUš
a Umťjti žisk“ Uedbal ťečj těchto Wida tedy
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cjsak, že wsse domlanan lnarné gest, odfaU:
dil Si:ta t ď gmenowanými giž gahny k mečč.
S gdachmi fetkal se sw Wawťinec, kterýž Uzťew
gich počal wolati: „Neoansstěg mne, swatý otče,
nebok poklady, kterýchš odewšdal mi, gčž roždal
gfem ee TU gali ho wogaci, a wrchnij gakémUsi
Barthelliowi k ostťjhanj dali od Učhožpak k Hip:
politowi wrchnij fe dosial. Sirta ale Hřiwedsse
na pahorek, kdež modla Marš fe ctila, hlawU
mU fražilii dwčma gahnňm Felicřšsinowi a Nǧa:
pitowi dne 6 frpna

Dowěděw fe mjsiowladať,ž e Wawťimc gat
gcst a že pokladh kostelnj Ukrwwa, kažal ho
i hncd prčwesti a mnoho gessitného promlUwiw
o wclikých pokladcch, kteréž prý kťesiané magj,
pťjfnč mU welel, aby ge bež odkladU wydal, že
gich cjfať welmi potťebUge. Wawťčnec odpo:
wěděl slUssUčale razUě: „erkew nasse ma o:
wssem wclikě pokladh a daleko žUameUitěgssš, než
ma smn cjfar, a daš li mi thtU tťi dnj, Uweda
wsse w poťadek poklady ti Ukaži“ Mjstowladař
gank ncmhsle Uež že Wawťimc o pokladech
fwětskýchmlij, a giž panem Uad nimi býti sc
domxtjwage, powolil mU rad tU kratičkaUthtU uu
Tčlefný člowěk necldapa tčch wěcj, kteréž gfalc
Ducha Božjho (l Kor 2 14..)

Sw Wawťinec swolal mežč tjm wesskereU

chUdý lid kterýž od cjrkwe byl žiwen postawil
geg w dlaUhých ťadach bťjž kostela ssel pať
k mjstowladaťi a wybjžel ho abh se ssel podjwat
na pokladh. MrzUtč bral fe teUto ťadami sle:
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pých a chromých, UUšUýcha sirotků, wdow apcmens
a koUeěUěhněwiwě fe otážal: „Kde pak gsaU ty
poklady , kteréž gsi Ukcizati sljbil?ee Wawťinec
odpowěděl š důstogUaU wážUostj: „Wroč fe hUě,
wčlš? Co fe ti tUto neljbj? chi se ti býti ma:
lichemé a UepatrUé, co tU widjš? Zlato, po
kterémž dhchtjš, gest dlod pošemskýchžiwlů a pra:
meU nmoha zlěho; prllawým žlatem ale gest
swětlo Uebeské, kteréž tyto Ubožčltka ofwěcUge.
Nčkoli na žbožj chudj gfaU, pťedce Ua ctUosti bo:
hatj; oni gsaU ty poklady kostelnj, kterýchž gfcm
ti Ukášati sljbil; a w těchto anUúch aBohU po::
swěceUých wdowčlch okazugi ti Uasse perle a drahé
kamešty. Wťewešmi gen tyto pokladp; gimi ozdo:
bjš ij, obohatjš cjsaťe,an scimšbohatneš.„eu
Zklamaný lakomec stál wžtekem gako bež febe,
a kťičel: „Mysljš, zlosyne, že bež trestU še mnaU
žerty tropiti smjš? To mi smrtj žaplatjš, Ue
wssak rhchlau, Uýbrž pomalU a bolestně tě dánt
trčlpiti, až dUcha wypUstjš.“ J dal ho Uehprwx
UkrUtUě zmrskati, pak kcišal želerý rossk rožpúlitř
a Wawťince na Uěg wložiti, abh fe požUenčchlým
pálerm a pečenjm mUky geho žwětssily a pro:
dlaUžily. Nowě kťtěUj kťeskaUé widěli twáť mU:
čedekowU stkwjti fe UebeskaU ščlťj a pťeljbešnmx
wůni z tčla wychčlzet cjtili. On ždčll fe kwssem
mUkúm býti gako Uecitelmš; a když gedUa strana

si giž dost pečena byla, žwolal: „Na gedUé stranč
gřž gsem dosi Upečen, dey mne obrčltit!ee N mj:
stowlčldať dal ho obrcitit. „Giž gest Upečer,ee
prawil WawťiUec pokogně, „ljbo:li tobě, wežmč
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a geš “ uo Nepťemožitelný mUčcdnij, bylo tělo
twé žželeUé aUeb kameUUé čili gsi byl ďež citU?
Z Uebyl! Nle oheň lasky k BohU, w tobť ho:

řjcj, bhl gak fw. Nmbrož dj, daleko silUčgsslaUež
ohen, kterýž tč žewUč palil; silaU mhsli swé pťe:
mohlš pťirošersk ohUě! Wro taUžeonst po Spa:
siteli Uecjtilšr mUk tělerých. O wyproš také
Uam milost wraUcUé lasky k Hospodimx Wo tčch
modlil se WawťiUec ša mčstoij abh fe bržo fw
ewangelimn po wssj žemi rošssjrilo a pak Umťel
w BčmU dUe 10. fera l. 258. Geho sw. po:
žUstatkh byly od kťesiaUů še wssj úctaU pocho:
waUh Usslechtilost dUsse geho wrhla fe hlUboko
ŘjmaUUm w dUssi, že fe walUě od model od7p
wraceli, kprawé cjrkwi fe Utjkagjce

Rožgjmcinj.

Co fe UapracUgeme a Ualopotjme, Uamy:
sljme a nastarame Uabdjme a Uaběhame, abychom
dosslh pokladů pošemsiých! Mh žpošdilj possetilci,
wjlne, že Uer wsse žlato což fe leskne, a pťedc
držjme to bdeé žemsié šbožj ša skUtečUaUblax
žcUost; to žbožj, kteréž Uaš Uečin fpokogenými
kterež Uam děla UesiUerých starosij, kteréž Uaš
samo o fobě an Uemocj UeUchowa, ani žiwota
UčxmUeprodlaUžj, an smrti Uaš UeUbrúUj, zbožj,
kteréhož Umjragjce žanechame; kteréž Uam an
UeUčin Boha milofrdUěgssjho, an bran Uebeských
nč:m ertewťe; žbošj, o němž DUch fwatý pra:

ZčworpSwatých uč. 7
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wj: že w den hnčwU Hospodinowa nebUde nlocř
wyfwoboditi naš (Sofon.1 18.) axže Ueperoet
spčgc w rťenpomsth Božj (Bťjsi. 11 4). To
UwažUgjce fwe Ristuď a fw. Wawťinec nedbali
pokladú na žemi, kdrž rez a mol kašj, a kd
žlodčgi whkopawagjaakradaU, alc skladali fobč
pokladh w Uebi kdežto am reč;xtani nlol nckazj,
kdežto žloděg: erykopawagj, anž kradaU. Y tac:xr
žete fe, gaké to gfaU poklady? uu Nasse Ueyx
wětssj dobro a mhdražssj poklad gcst BUh! Geg
kdož ma, prawj fw Jǧnac bhk bh sic Uičehož
nelnčl tomU Uic ncšchažj „Geg kdož ma prawj
wččltč:prawda, ma š njm i bohatstwj a slawU

žbožj nadhcrnéa fprawedlnost“ (Bťjsl. 8 18..)
„On Uaplfmgc doďrými wěcmi žadost Uassi“

(Žalm 102 5) a Uasthge naš když fe Ukaže
slawa geho“ (Zalm 16 15).

„Boýači mjwagj ncdostatek a lačněgj er
gedUaU: ale ti, kterjž hledagj Hofpodina, nemb
daU mjtř nedostatkU w niěemž doďrém“ (Žalm
33 11..)

Tohoto pťedrahého pokladU každý dobýti
mčlže neťwč ďljžek gest BUh těm kteťjž ho hle:
dagj a kdož krmj lačného dňwa napoge žjžni::
wémU přigjma hosti, nahého pťiodjwa,nemocného

a w žalčtťi Uwčzněněho nawsstčwllge: ten ernxj,d
a Uapňgj, a pťigjma a pťiodjwa i nawsstěnge

fanrčho SyUa Božjho Uebol „cožkoli gste Uči:
Uilš gednom: ž bratťj tťchto mých neymenssjch,

mžrzšgstr Učirúli, prawj Spasitel a Wkapiteluna .
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„BlahoslaweUý .ten člowčk, gehož gcst gmée:
Uo HospodiUowo Uadčgc geho, a neohlédl fe Ua
matnosti a bláznowstwj kťiwňee (Žalm 39, 5.).

„Blahoslawmý lid, gehož Hospodilt Bohcm
gest“ (Zalm 143, 15.).

„Kteťjž bh ostťjhalt žákolm mého, dám gim
w domě stoém m1sto, a gméno wččné dúm gim,
kteréž ncžahync“ (Jsaiáš 56, 4. 5.).

Modlitba.

Q Bože, tcbe milUgi, a žčtdám wždh ch
a ch tebc milowati. Tyš mi sladssj Uad plási,
chUtUčgssj Uad mléko, gasUěgssj Uad fwětlo. Bro:x
tož gsi mi také milegfsi nad zlato, stťjbro a drahé
kameUy. Co gsem poěal sladkost a krcisU domU
twého milowati, Uic z toho ch se mi Ucljbj, co
až posUd Ua tomto fwčtč milé a wzácné mi bylo.
Q, by mú lňska erchladla, Učiú pro fwě swatě
gméUo. chn.

Těhož dnc připadá swátek: W Bcršamě sw. Ysterie,panny
a mučcdnicc; w Bllc:andrit památka swatých mUčcdnjkč:, ktcťjž
w protiwcnstwj Waleriána cjsaťe rozličnďmi a přetěžkými mu:
kami dlanho trámč bdli, a rozličnan fmrtj korum: mUčchix
ckaUdostali. W Kartaǧinč swatďch panen a mnčcdm“c: Bafy,
Bawly a Bǧalonikh, w Řjmť sw. Bohdala wdznawačc, ktcrýj
to, co do týhodnc rnkama swýma psácnč wydčlal, w sobotu
mczi chUdč rozdal a m. g. sw.
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1 1.

Žiwot sw. SUsannh, pannh mn:x.
čednčce.

Sw SUsaUUa ďyla dcrra sw Ǧabixms
geUž byl bratr sw Kaja, papeže a bljžký pťj:
bUžUý uu totiž bratrowec uu Diokleciana cjfaťe.
ǦabiUUš whchowawal dcerUssčU co Uchpečliwěgi
a SUsaUUa wywiUUla se pod geho opatrUaU
rUkaU w anUU pťesličUaU. Gegj dUsse hoťela
UehwraUcUěgssjm ohUčm lcisky ke KristU BČUU ;
swět, a co swčtskěho gest, bylo gj gen maonstj
a legUem Byla sice žiwa Ua šemi ale obcor
wanj gegj bylo w Uebesich oded BaUa swého
ZesU Krista očekawala Bro Krista žjti a Umrjtř
bylo gj žisk gemU siaUžiti rožkoš J žasljbila
se, že mU UstawičUým aneUstwjm slaUžiti bUde
a že stUg co stůg ža mUže se erda Dožwěrf
děw sc DiokleciaU o sličUostč a o weliké maUe

drostť dcery bratrowce swého, poslal gistého KlaU:pu
dia, syUa festry fwč, ke ǦabiUowi, abp žadal
o rUkU SUfaUUiUU pro Ma:iman, kteršhožž ,gest
byl ža syUa pťigal ǦabiUUš žarmaUtil sc Ue:
mcilo taUto žprciwaU; Uebok gednak zUal smey:
fsler dceťiUo, a gchak sc do Uj tolik pewnostťxe
Uedůwěťowal, aby tak slawUým sňatkem pohrdla.d
J wžaw š febaU bratra Kaja, wessel k Uj, ax
whprawowal co DiokleciaU obmýssij SUfaUUa
DUchem swatým posilUčUa odpowčdčla ťkaUc:
„BamatUgi se, otče žeš nme Učjwal abych či:ud
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siotU žachowala a KristU gi w oběč pťinesla.
GfaUc slUžbč geho oddčma, Uikdh w maUžclstwj
erstaUpjm komUš nme gedenkrate odewždal
tomU bUdU powždh slaUžiti a w Uěho sef fpolé:
hati, teUk šUa srdcc mé!“ BotčsscUi a posilUěUi
tčmito slowy poslali ǦabiUUš a KajUš pro KlaU:
dia a ťekli aby giž sam š SUfaUUaU promlU:
xwis KlaUdiUš wegda chtěl gak to meži přj:
bUžUUmi w obyčegi býwa, Uek w ljce poljbiti,
Uež SUfaUna whhmlwssi se ťekla: „ChraU
Bnh! aby fe mne ústa mUžská dotkla, žwlassť
obětmi modloslUžchými poskerěUa, tťebaš bh
i ústa pťjbllšnčho byla “ Tato slowa šaražila
KlaUdia, Uebok byl pún dobrotiwú a čistého
srdce. J otášal fe, co mU gest činiti, aby
sserU modloslUžeďUostišmyl. SUsaUUa žna:
erUagjc, že KlaUdiowa dUssepo prawdě ptahUe,
počala mU whklúdati possetilost a UerošUm mo:e
dloslltžebnosti, důstognost pak aj welebnost Učenj
Kristowa ljčila tak důsledně, tak rcižně, že KlaU:
dinš Uemoha důwodům odolati wer kťcfkaUstaU
pťigal, on i žena gcho eBrčipediǧUa, i spnowé
Nle::ander a KUciaš. Mohla tcdy o sobě ťjcř
ugako swatý Wawel: „W KristU Ježjsst strže
cwaUgeliUm gá gfem wciš žplodila.“

KlaUdiUš pťigal fwataU wer panU dUssj
a wjra otewťela mU oči, že Ušťel tU uxoropasi
ZpekeanU do ktcréž by byl Uepožnaw Krista,
Upadl J počal toho srdečně pykati že w slUžbč
swětské tolik erimté krwe kťeskansiébyl prolil
a že tak dlaUho w slUžďě modloslUžeonsti Boha,
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stwoťčrelea wkapitele fwcho, byl U:ražel. be
to zlé což owssem erčdomkh špachal aspoň
ž časti Uaprawil: prodal wsse zďožj fwě a Pec
szc ro.ždal chUdým, ansstěwowal wčžnč, po::
lehčowal gim ďjdný staw gcgich, klrkal pťcd
Uimi a fnažně ža orodowanj U Boha prosil;

konečnč modlitbami posth a tUhaU kagicnostj Ua
Uastawagjcj bog , kterýž pťedzwjdal pťiprawiti
se sUažil. m

Wo Uěkolika čthťidcžti dUech dal fe cjfať Dio:
klcciaU KlaUdia, o Uěmž sc powěst, žc Uemoccn
gesk traUsila, fkrže gcho ďratra Ma:ima optati,
gak to š UcimlUwami Ma:iman a SUfaUUy
stogj. MarimUš Uasscl bratra, aU w žjnč ode
se modlj. J podiwil fr tomU Uemčllo. Když
wčc, pro Uiž posičm byl, xžw!,dťjdil, pogal gcg
KlaUdiUš a Uwedl w dům GabiUůw, kde se mU
UžitečUost a kráfa wjry kťcskanské š takowau
obssxmostj a důkladUostj ljčila ea tak frdcčnč, abh
pUstě modloslUžchost w KUsta Uwčťil domlaU:
walo že Uctoliko fe kťtjti dal alc i statky swé

skržc dawnjho pťjtele sdžého Thrasan k profpě:
chU chUdým prodal mUžc to welmi dobrotiweho
a wžmsseného kterýž fe potagmU kU KrisiU pťie
žanal UočUjho čan po žalaťjch a kryptach
chod.l, k.esin.xmm, gak mohl pOmČk,ml, a čin.y
a skUtky grgich spisowal

Po patnacti dncch dowčdčl se Dioklecian
o wssem co fc bylo pťihodi!o J kazal w hnčwU
fwém gistémU Juliowi aby KlaUdia Ma:ima
Ptčipcdigmx i synh gcgj Ua hrdle trcstal Ǧae
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dban pak a SUfaUUU do wazďh dal Badefáte
dnj strawi.ta Uboha SUsaUUa we wčzenj; po
tťch :powolal gi cjfať ťc dworU a kazal cjsačowltč
Scré:tč, mcmžclcc sioé xabh gi k fňatťU zmjnc:
UémU .pťemlUwila Seréna ale gsaUc sama
tagUčl kčeskcmka,Uegerm gj Uedomlanala, ale:
brž wssj silaU w swatém a bohomhslltém Umhsln
Utwtšowaťa Teď fe promčnilh komnaty qsačowy
gako w chtant Banč , SUsaUUa a cjfaťowa
trwaky takmčť dnem a Uocj Ua modlitbach a
kdcž prwé fUad geU pstč swčtské fe ožýwaly,

tam bylo Uyltj slhsscti gen chwajožpěwy Božj
SUfanUa dodawala cjsaťowé odl)odlaltosti a dů::
wěry,aacjfaťowa SUsaUUč bežpečltostia ochraUy
Tak to trwalo po delssi čaš nikdo fe erpowa:
žil sidatým těmto žeUalU pťekažeti, aUcb ge pro
wer týrati SUsaUUa se chowala U dwora
žwlassk gako wtělený aUgel ktcréhož se chlipltj
dwoťané sstjtili i bali. TU Uhodil Dioklccian
Ua Serěmx a dowčdčw se že gegj Uamahan
marné bylo,a že SUsaUUa gaklč žiwa k simtkU
nlaUžclsiémU chwolj: propUstil gi a domU se
anratiti .powolil Zde wssak čekal gj bog da:
leko tUžssi, Uež gaký pofUd PostaUpila MarimiU
toUž cjsařewic cjtč fc Uražena že se rUkaU gcho
pohrda, wsiaUpil gedUé Uoci w pokog SUfanUiU
w tom ďabclském úmpslU že anUč Uasilj Učin.
Nle BUh genž gest miloijk čistoty a opatro:
wnjk Ucwilmosti, pťispčl swé slUžebUici w ěaš

neywětssj potťebh. SUfaUUa se prawě nwdlila,
ukldyž chlipný Ma:imiU do ťomnach wstaUpil.
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TU alc oďklopila Uebesičxšúťe anUU fe modljcj
a zastťela gi. Což kdhž Mm:imiU Užřel, žděsiw
fe Utckl kwapUčž domU Wěc ta popUdila

Dioklecicma k UaramUémU hUěwU, Ueboť gank
Uemyslil Uež že se to gakýmisi kaUžlh stalo
J posial gistěho Macedonia, mUže sUrowého a
bežbožUého aby SUfaUUU bUď pťiUUtil modlam
občtowati aUeb gi, kdhbh Uechtčla, abh gi Utrae:
třl. MacedoUiowo fUažch bhlo marUě, protož
Ubil gi UňramUč, a potom gj hlawU šražil.
Serěna wšala gegj tělo a šaobaliwssi ge w d,raha
raUcha pochowala ge Ua hťbitowč fw Nle:aU:
dra DUm w ktcrémž mUčchickaU korUUU
wžala, promčUil se w kosiel kterýž se gegj pax
mútce žafwčtil.

RožgleúU1.

NehkráfUěgi Uade wsseckP ctUostř w žiwotč
sw SUsaUUh stkwj se zwlassk gegj stydliwosi,

o Ujž sw Bernard aš Uasiedownč pjsse: „Ne:
wjm,“ dj oU, „šdali w mrawech lidskýchljbežUěg:
ssjho čehosi Uad fř!,odliwosiUaležti se da. Sty:
dliwosi gesi žagisiě okrafa každemU wěkU; Uey::
gasnčgi ale a Uehkrančgi stkwj se Utilosk stydli:
wosti we wčkU mladistwěm Co gest kraflxěgssjho
Uad stydliwěho mlachce? Nh gak gafltč, gak

kranč stkwj sc tento drahý kamen w twaťi mla:
deUcowč! StUd gesi wčrUý a gisiý pofel pčkUých

Uadčgj, žwčsiowatel sslechetUémhsli Stydliwosi
gest karagjcj metla tomU koan pokUsser Uae
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stawa; gj UdržUgj fe w kažUi lelska hnUtj a lehcj
čiUowe aUtlého wěkU, UasilUěgssj pak fe UdUssUgj.
Ncbok kdož giUý žamežUge wsseliké haUebUé ťeči,
a brcmj každémU UesthdatémU slowU než sthdli:
wost? Stydliwost gest festra šdržeUliwosti,a gfaUc
Ueygistčgssj žUamenj holUbj sprostnoski gcst i rU:
kogemstwj erinnosti. Stydliwost gest gafná
lampa čistěmU srdci, tak že fe Uic haUebUého,
Uic Uepočestněho weň wlaUditi nemňže, aby fe
hUed nežpožorowalo. Stydliwost pťelnňhá šlé,
ochraňUge přirošeUaU erinnost, prawaU to čest
fwčdomj; an hcigj dobraU powěst a okrasslUge
žiwot Stydliwost gest fjdlo silh prworožexta
žctUostj, siawa pťjrody, neywětssj oždoba cti
Zardčnj Ua twaťi stydliwostj žprobeUě UdělUge
obličegi ljbežné praonsti a krasy WěrU wh:
Borný kel gest w dUssi lidské sthdliwost, tak že
bhk fe člowěk i Uestyděl žlě pachati, afpoň pťi
žlém dopadeUU býti fe stydj ee Tak fw Ber::
Uard. uo O bh fe siydliwost Uikdh Uefetťela š
twaťj wassich, o by takě U waš žwěstowala ssle:xr

chetUe smýssler wasse a bhla poslem dobrě Ua::
děge, že Uespachate hťjch pro Učgžse twariwasse
rděgj. Q by bhla sthdliwost také wam laman
oswěcUgjcj dUssi tak abpste i te Uchmeltssj skwrny
w Uj Užťjti mohli, pak žagisiě i ochranj wassč

doďraU powčst, okrassfj žiwot waš a oždoďj
wassi čest, a bUde wam angclem stražnjm, kterýž
š wámi leha a š wami wstawa; š wami gest
w samotě č w fpolečUostech, š wami gest we
dUc w Uoci, a wždp, kdykoli Učco mhsljte, sly:r,

xů
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ssjte, mlijte a činte. Dďcytež, prosim, Ua cmxl
gcljčka toho a když fe wam na twaťi šgewj,

Uposlechněte ho; UeUposlechUete:li žapUdjte ho
a pak fUad Uikdy,Uikdh che fe neanratjk wassj
sskodč a k šarmaUcenj každého sssechetného

„Milost Uad milost gest žena fwata a sty
dliwa a wsselika wažUost Uer hodUa šdrželiwé
dUsse“(Sir 26 19 20..)

„Gest šagisté stUd, který Uwodj slúwU a mi:
lost“ (Sir. 4, 25.).

„Q, gak krústtě gest čisté fpložer š gasnostj
fw lcsiU ctnosti)“ (MaUdr 4 1..)

„Newšhledey Ua anUU abh snad Uepohor:
ssll fe Ua krase gegj“ (Sir 9 5..)

Mstodlitďa.

BaUe Qtče a Bože žiwota mého! Nedey
fe powyssowatt očjm mym a wsselikaU žadost
žlau odwrak ode nme. Odegmi ode mne obžer:
stwj a fmionst a chlionst ak Uegjmagj Umc,
a žadosti Uesiydaté a Uesmyslné Uepoddawey Ume,
aby hťjchowé ongi se Uerožhognili, a abhch Ue:7
padl pťed oďličegem protiwnjků mých, a Uera:
dowal se že mUc Uepťjtel můg Nmen (Sir.
23 6...3)
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Téhož dnc:

Žiwot sw. ǦaUǧerika aneb Ǧmlrika.

ǦaUšerikowi aUeb ǦaUšerichowi rodičowé
ǦaUdenc čili Radjm a NUstadiola, bhli lidé
welmi Uro;eštj a bohatj w Ulčstč fraUcaUšsicm
EwllsiUm. Ziwčl wjra, pewUá důwčra w Boha
a lUlUbokú pokom bhly gim wssak daleko Pče:
kUčǧssj okrasaU Ucž Urožerst a bohatstwj Gim
fe Uarodil meži rokem 614 a 622 fyUačck, ge::
mUž ǦaUǧerik ancb ǦaUrich ťjkali Ten bhl

obžwlasstUjmi dary od Boha UadaU š Uichž Uě::
kteťj Ua bUdach Powolcinj a fwatost djtěte saUdili
thž dofpěl wčkU, že mohl fe Učiti bhl posjlan
do sskol ǦaUrich fc Učil Pilnč a zwlcissk mjwal
radost Ua UabožeUstwj a Ua siUžbach Božjch, tak
žc ǧako drUhdy Maria U Uoh Učitclů a kUčžj
fedaǧe š pošoonstj a š dhckxtiwostj slowo Božj
poslaUchawal a wěřnč w dUssl, což bpl slusscl
Ukladal. Wro borliwosi takowaU stal fe milačkem
Uctoliko dUchoweUstroa alc i swětsstj lidé š ga:
kaUsi Uctiwostj k UčmU sr mčli; Uebok ctUostř
UemohaU wažnosti odcpťjti an Uehhorssj Uepťatclé
geǧj Toho čan pťissel biskup trcwirský, fw
MaǧUerik ša powolčchm aUřadU fwěho do EwU:
siUm Wykanw swaté obťady, a co Uťad ťďi.a

siupsiý kažal otažal fe tanmčgssjho faraťe ždali
lid pobožný gest a swatých žakoUů cjrkewnjch
pileU a ždali a kdo UUl pťi oltáťi swatém pťien
slUhUge? Uačež farať odpowědčl ťka: „Gesk žde

ků
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gistý ǦaUšerik, kterýž, ačkoli gen takměť pacholjk,
Uic nléUč Uad ostatltj winká isidataU horliwostj
i swatostj. OU se sice teprw Učj žačcitkům li:
terUjm, a wssak počcsinostj mrawň wčk gewj giž
dospčlý. Nebok gak mile k hodiUkúm sežwčměti
slyssj, žanecháwá wsse, což w nlce má, a spěchá
do kostela. We sskole pak gest meži rožpUstilými
mrawný , w ťcči přjwětiwý , w gjdle stťjdmý,
w bděUj Ustawičltý, w almUžUčlch sstčdrý, w Uw:
dlitbúch UeUaneUý, a fmússlerm i dobrými skutky
Uad wěk swůg thikUaUti fe snažj. Nežřjdka
také, co ostatUj žúkowé občdwagj, se postjwú
a pokrm swůg chUdýxU dáwci.e Tak a podobUč
whchwalowal dobrotiwý farciť ǦaUrika, což sc
swatěmU biskUpowi Uemúlo ljbilo. be se pťcu
sidědčil, ždali chwúla tato sprawedliwčl a žaslall:
žeUci gest, dal si pacholjka žawolati a šhledaw,
že gest UčeUliwý a že šprúwa farúťowa gest
fprawcdliwčl, Uložij mU, aby fe žaltciťi Ua špamčk
UaUčil, že meži dUchochsiwo pťigmaUti ho chce.
A Ǧ.Ulǧerik Učinil Uegenom dle žčldosti biskUpowy,
Uýbrž wssi silaU se thasUažowal , aby k stawn
dUchoijmU tčch wlastUostj pťimsl, kterýchž sc
prúwem Ua každčm dokanlčm dUchoijm po:
žadUge. u Bo UčkteréUl čase, kdhž biskUp opčt
do EwUsiUm pťissel a GaUrika hodUosti dUchoij
důstogUa šhledal, whfwčtil ho Ucpprw Ua gaheU:
stwj, a pozděgi i Ua kUčžstwj. Gak dokanle
se sw. ǦaUǧerčk w dňstogenstwj siočm chowal,
gak horliwě powiUUosii swého powolčmj plnil,
Ucdčx se tak sUadUo whpsati. Wracowalk UeUUa:l
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wenan horliwostj Ua winici Bčmč, neUmčlé
Učil, žatwrzelé hťjssnjky Uaprawowal , chybUgjcj
Ua cestU prawdy Uwadčl Ua mysli klesagjcjch
posilňowal; slowem wssecky KristU žjskati hledčl.
be pak Ukašal že sam žakona gest wěrUý
plnitel, a nikoli anhý gen Učitel fnažil fe
wssem wýborným pťjkladem búti Wyhýbal fe
společnostem panstwa alc mezi chUdými a fpro:ep
stými rad se ždržowal; Uad Uikoho se nepowy:
xssowal ale milerád každénm slaUžil; hodnosti

a bohatstwj mčl ža mer ale šbožj swé rad
a ochotnč š chUdými a potťebnwmi šdčlowal

Chud chtěl chUdého Krista Uasledowati Choditi
do chýsscknUšotp, uawsstěwowati lčlžka chorých
pomocnjkem a potěssitelem býti wsseǧU ststěným
bylo mU rožkossj neymilegssj. uu Zc Bčch Ho:
fpodiU na smýsslenj, Ua ťečech a na skUtcjch

tohoto mUže žwlasstnj žaljbenj mčl UegedUaU sc
žažračmšm žpňfobem Ukažalo GedeUkrate gda gak
obyčegnč do kostela sc modlit potkal člowčka,
dwogj chorobau skljčeného kterémnž fe lidé ždae:
lcka giž wyhýbali; bylk totiž nemoccn Ua dUchU,
gfa pohťjžen w temUoth modlosiUžebnosti a hťjchů,
a nemocen Ua těle, an malomocenstwjm poražen
byl Člowčka toho slitowalo se Ǧa:lgerikowi
i pristalxpna domlanwal UesskastmémUtak sroečně,
že Ubohý w sižach takměť plhna swých hrjchů
litowal w Boha Uwěťjl a kťtem fwatým po:
swčtit se dal Meži tjm, co ke kťestn fwatěmU
pťjptawy fe děly, modlil fe ǦaUrik aby Bůh
člowčka kteréhož poskwrny modlaťstwj žbawil
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také od sspjny Utalomocenstwj očlstiti reičil. N ay,
když člowěk wyssel ž kaUpele fwašonosUé, ďyl čist
netoliko Ua dUssi ale i Ua tčlc. GaUǧerik wšdaw
BohU ža tak welkaU milost djky UeywraUcUěgssj.
poǧal swého Naamana do domU fwého a staral
se o Uěho, gako se dobrý otec o djtč swé starčchi,
a wyUčowal ho slowh i skUtky wssemU dobrčmU,
tak že ten člowěk i do kleisstcra !ostaUpiti a pak
i Ua kněžstwj whfwčcen býti Uwhl. ij wssjm
rostla gcho powčst, mlUwilo fc o něm dalcko
ssiroko, a wssnoe gfaU lidé obžwlásstsxj úctU k UčmU
Ua gewo dňwali; ibhlo fe Uadjti, že Bňh mUže
tak dokonalého a horliwého bržo postawj Ua fwj:
cen, aby swětlo geho fwjtčlo pťed lidmi, a ti
kteťjš ho widj, aby slawili thc swého, geUž gest
w Uebefjuch. J stalo fe skUtečUč tak.

Tohož čan Umťel NedUlf, biskUp kammem:7
censiý. Qsiťalei ofada, Umohými welkými Ue!bež:l
pečenstwjmi obkljčemi, wžala útočisstč k BohU,
a modlitbami a posty prosili, aďy gim dal pa:u
stýťe, kterýž bh ofadU Uetoliko dobťc žprawowal,
ale i BohU saměmU milý byl. A ay když pieifslo,
že Ustanowen mčl býti nowý biskUp, počal we:
sskereU lid kammeraceUský wolari, aby mUž Božj
ǦaUǧerikpža biskUpa gim dciU byl, a hlled takč
kU krňli Gildebertowi posly wyprawili, kteťjž gebo
šwoler wymoci mčli. Welmi rčld šwolil kreil,
Uebok Uebylo Uad ǦaUǧerika thkrňtc mUže bi:
skUpskéhodnosti důstogněgssiho, ale ǦaUǧerik Uigak
fe podrobiti Uechtčl, gedUak swaU UeUmělost a Uc:
kusserst, gednak swaU mladost, gednak fwaU Ue:
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doskatečnosi a hťjssUost pťedstjrage. KonečUě ale
Ua neUstálé domlanňUj krále a dwoťanjnů geho,
ax Ua domlančmj ďiskt:pů pťcdce w důsiognost
ďiskUpskaU Uwúžati fe sljbil, a hUed také do
Remeže fe wyprawil, aby od Eǧidia, tamněgssjho
arcibiskUpa, poswěcenj obdržel

Radost a pléscmj w Kammeracc ďyla Uc:
smjrna kdhž fe proUcslo že ǦaUgerik biskUpcm
kammeracensiým fe stal Teměť celé město hrUUlo
sr mu wstťjc a co Uctiwost a lúska whmysliti
š to gest, wsse Učinilo se aby důstognč žadcmého
pastýrc pťiwjtali Nle i ǦaUǧcrik dokážal
slawy a lasky této hodeU gest Nebok gda w sla:
wUěm tom průwodU do kostela mUsil okolo wče:
ženj Bohled Ua mjsta tato želU a ďolesii pronikl
srdce geho J prosil t hUcdU pťedstaweUstwa,aďy
UwčšUěUj Ua swobodU se pUstili ČemUž kdhž se
Ueswolilo, odessel smUten, a čeho U lidj wymoci
Uemohl, o to se k BohU wraUcUaU modlitbaU
obratil prose aby BUH, kterýž Ucchce smrti
hťjssnjka, tčm Uwěžencům swobodU HropUgčil Ueš:a
germ od wažeb Uýbrž č od hťjck:ů pro kteréž
do wažeb pťissli, a aďh ge Ua cestU pokemj mi:
lostiwě obratil N hle, aU tak modle fe ke
kostelU kračj, otewrely fe dwéťe žalaiňtj, a wč::
žUowe fwobody dostawsse U pťjmo kc kostelU běu
želi, a postawiwsse se srdečné djky mU wšdawali
že se gich Ugal a Ua swobodU gim pomohl

Bodiwu hodUo gest, co wsse doďrého Uči::
Uil kdhž Ua siolec ďiskxcpskýdosedl gak dokanlc
pťed Bohem a před lidmi obcowal a gak wssen
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cken lid BohU žjskati welicc fe fnažil. Byltě
bedliwý pastýť, borliwý kažatel maUdrý radce,
dobrotiwý karatel Uabožný knčž QU chtěs aby
ofadnjci geg milowaji Uikoli aby fe ho búli.
GedUal š každým dle powahh: toho Uapomjnal
weťegUě, onoho potagmU; gednoho milostiwě ka:

tal kdrUhch Ukažowal pťjsnost, doma byl
otcem U weťegnosti pťedstaweným a waec Učil
che skUtkem Uež flowem w,ce k Uasledowanj
Uabadal pťjkladcxlt Ucž ťcčmi Zwlasstě si alc
dal žaležeti aby szonst se žlomila fwáry fe
Utissily porUsseUé pťatclstwj opět sc obnowilo
erawedonst fe zachowawala, chUdj fe podporq::
wali, Uemoch nawsstěwowali, cišinci fe pťigj:
mali, žarmaUcer fe těssili. Slowa gcho hťj:
mala, když k žatwrželcům mlUwil, gako slowa
tožhUěwaUého faUdce, aneb ťibě plynUla gako

Uaťek bolestjcj matkh , tU Uwaděl Ua paměk pj:
fma swata oUde žaš dUwody ž rožUmU wžatými
slowUm fwým wahh a ražUosti dodawal a to

tak blahým Uasledkem a pruchodem, že lakomci
stali fe sstědrými chlčpnjci ždrželiwými pyssnj
pokornými, slowem: kamcny stali fe syny Nbra:
hamowými. Qn fam ale byl slepým š,rak kUl:
hawým Uoha, mdlým hůl hladowým pokrm
bjdným naděge a osiťalým otec Slowem on
byl tak ťka, silad wssech ctnostj kťeskanských,kte:
réž, čjm bcdliwěgi ge Ukrýwal tjm gafnčgi fe
stkwěly, tjm pťjgemněgssj wůni wydawalh. Nad
giné ctUosti welebj fe geho dobromyflnostaasstěur
drota k chUdým a opUsstčUým gež co wlastnj
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xděti pčstowal Uikdy prosjcjho o almUžnU erslý:
chage, nikoho prašdna Ucproansstčge Gediným
pochlebnjkmsl a bťichopaskům a lchkomhsiným útrae:

tam byla sstčdra rUka geho šawťena, sic bylo
wsse, což měl statkem chUdých a gmčnjm potťe,
bUých, pro febe Uic giného Uežadagc Uež odčw
a chlcď. TUto bozskaU ctUost sstčdroty, ktcraUž
siUU tak dokonale plUil wssj silaU chtěl aďy takč

ostatnj lidé bedliwě žachowawali, protož gi také
welmi žhUsta w kašanch swých a w řečechfchwa::
lowal a poraUčel. Gedenkrate bhl kc krali Klo::
tarowi powolaU, genž dychtiw bhl š mUžemBo:
žjm o Uěmž tak diných wčcj byl Usiyssel feu
Znamiti fe a o aležitostech fpachj porožprawětř
afe poraditi. aUǧcrik pťigda wykladal po U:
čer dychtiwémU krcili žúkonh Bošje konečně ale
geg Uapomemll, aby bohatstwj fwčho a krúlowské
Uwci fwč poUžjwal kU ctnostem a k wydobýwčmj
krúlowstwj Ucbeského. Blahoslaweltj gfaU,prawil
mimo giné, milosrdnj, Ueboť milofrdenstwj do:s
gdaU; a gako woda UhassUge oheň, tak šhlažUge
almUžUa hťjchy. J čiňte tcdy soďě pťútelh zma:
moUh Ueprawosti, kteťjž by waš přigali do wě:

čUých staUU N ta slowa proUikla srdce kralowo
1 siitowaw sc Uad febaU a Uad chUdými, dal fw
bisinpowi weliký poklad aby geg chUdým, gak
Uzna, rošdčlil což oU takě wěrnč UčiUil

Tak žiw gsa w kažni a bažni Božj sestaral

xe ǦaUǧerik. Wida žc bljžj fe hodinka, a že
Bčlh dčle žiwiti ho Ueračj, whhljdl si hrob wag
a wždčlaw5tam kostelaklasstcrw tichosti poslednj
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hodinky čekal DUssc grho pohťjžila fe w Boha
a magjc Ua mysli UcwhmlquaU kran Božj
taUžila giž, abh zawjtala doba, kdež Boha Uzťj
od twaťi w twať: „Bčda nmě!“ ťjkawal rož.,
taUžeU po BohUp eeběda nmč, že tak dlaUho poá
hostinU gfem! pťcbýwal gfem š obywatcli Ce::
dar, dlaUho pohostinU gest dUssema th pťiu:
gdU a stati bUdU pťed twaťj Božj?“ Tak taUže
po BohU, po neywčtssjm to dobrn, necjtil an
bolestj ktcrýmiž tčlo siljčeno bhlo až pak konečUě
fwé neywčtssj taUhh staw fc aUčasiUým k lsc:
fmjrnémU žarmUtkU wssech ofadnijw tělefnaU
fchtčmkU opUstil, panowaw Uad biskx:pstwjm asi
39 let.

Rošgjmúnj.

Sw ǦaUǧ erik byl člowčk wýborný, we
wssech skutqch dokanlý uu swatý. Kdo pak gcst
alc wlastslč dokanlý? tážeš se, kťesiallska dUsse,
bcš pochyďy teU člowčk kterýž dobré siUtky kona
JUU owsscm rozmila dUsse, kdo dokonalým býti
chce mUsj dobré skutkh kanti, sic by byl nessleua
chetnjk a šgcwný hřjssUjk Gest wssak gesstč něco
což k dokonalosti Ualežj,aabež čehož Ua dokonaš
lost aUč pomysliti nrlže Tcižeš fe: co to gest?

OdHowěď měg: Dobré skutky mUsj fe také dobťe
konati! .Wiď žek to dobrý skUtek almUžnU da:
wati? K.dybhš ale almUžUU dawal ncwrlc a mre:

zU:ě kdybyš wytrUbowal po wssech lidech gak
sstčdrý a dobrotiwý gsi; kdybyšš opowržerm
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Ua žebraka hledčl znesptawedlčwě Uabytého sstěu3
drý o,byl chUďasU chudobn gcho whtýkal pak koua
Uaš sice dobrý stUtek ale ncdobťe w Dobrý to
skUteeka:w powinnost Uaš wssech, ma slUžby Božj
pilnč chodieti Kdhbhš wssak w kostele fc chowal
gako w hofpodč, kdhbyš oltať držel za diwadlo,
a siowo Božj potahow.al ch Ua ginč a Ua
feďe nic: tUt ďyš opět dobrý sintek Uedobťe ko:
Ual. Dobrý skUtekgcst Uemocné ansstčwowatl,
alc nedobťe fe kona, když Uemocneho geU ba:
chorkami wyražjme a o BohU se ani Uezminmu
geme genž Uenwcmi Uaš ansstěngc; kdhž Ue:
UlocUého na:xomjname abh wěci požemske w pouu
ťadek Uwedl ale kdhž nečinjme žmjnky, aby
Učinil poradek š WaUem Bohem; kdhž mU Ueu
bežqoečj Ukrýwčune a kdhž ho k tomn Uemame,
abh fe co kťeskan k fmrti pťčprawowal Dobrý
žagisté také siUtek gest, pilně pracowati a o bla:
hobht rodiny swé se starati alc žlr sc kona, když

an sobě an čeledi oddcchU Ucpťegcmc kdhž ge
i w Ueděli i we fwatek k tčžkým pracem UUtjme
aneb afpoň tčžcc pracowati powolUgeme, kdh;
Uočnj gcqich potulkh trpjme a Uebranjmc aďh
wýdělek wag ncstťjdmostj, maonstmi a ginými
UesslechctUostmineUtraceli Dobrý žagisté skutek
ale Uedobťc koUá ho ten, kdož Ustawiěně nčlš
k dobrěmU Uapomjna kdož nam wychwalngc

sladkost milowemj Božjho kdož wžďUžUge k lafcc
bližnjho kdož panUka k sstědrotě,k stťjdmosti
k tichosti a mjmosii, když fam hťjch ža hťjchcm
passe pro každaU wčc hned sc dUrdj, nestťjdmč
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fe chowčl a bližnij, kdh a gak l genom mUže,

UbližUge a sskodj. Widjte, mogi milj, ž Učkou
lika tčchto prjkladů, e Uenj giž dokonalý, kdož
geU dobré skUtky kona Uýbrž dobrj skUtkowémU:
segj se také dobťe konati magj:li Uam k šasiUže

býti Kdož dobré skUtkp,ale Uedobťe kan po:
doba fc šednij kterýž co gedUaU rUkaU stawj,
drUhaU žaš borj, aUcb maljťl kterýž, což Uamax

lowal opět maže. Wrotož wp, drahé dUssehleďte
wždy ť tomU, aby gste každý dobrý skUtek dle ža:
koUů Banč kanly, abh gste ge kanlh w Určitý
ěaš a Určitým žpUsobem,a aďy gste fe ani od ge:

dUoho an od drUhého an ža mak UeUchhlowaly
Na tom Uežaležj, šdali kdo rychtaťem, ale gakým
gest rychtaťem, an Ua tom, ždali kdo bohat ale
gak š gmčUjm Uaklcida a to požorUgjce i wh
oné dokonalosti dosahnetc ktcraUž sio GaUǧerik
sc stkwčl

„Sprawedliwč což fprawedliwěho gest, Uči::
njš“ (U Mogž 16 20)

„Kteťjž ostťjhati bUdaU sprawedliwých wčcj
sprawedliwč, ofprawcdlUěUi bUdaU“ (KU. maUd.
8, 11.).

„We wsselikých prticech swých bUď přewhš
ssUgjcj (wýtečUý)“ (Sir. 33, 23.).

„Tato chUdciwdowa chc Uwrhla, Uež tito
wssickUi kterjž metali do pokladUice Nebo wssi:7
ckUiž toho, což gim šbýwalo metali: ale tato
ž fwé chUdoby, wssecko což mčla Uwrhla wsscckU
žinost swaU“ (Mar 12 43 44..)
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„Sche těla twého gest oko twé. BUde:li
oko twé fprostUé, wssecko tělo twé bnde swětlé:
a pakliť bUde UesslechetUé,takéťi tělo twé tmawé
ďUde“ (LUk. 11, 34.).

Modlitba.

Q, BaUe Jer Kriste, misřřea Učitelimůg!
Gak possetilý, gak žpoždilý gfem byl gci, twúg
Učedek že gsem hledčl gedinč Ua skUtkP a Ua
čin swé aby byly dobré o bohdehž byl.h gfaU
wždy dobré ale Ua to gsem Uehlcděl abhch ge
také dobťe kanl, gak swatá wůle .toho žčldčl.
Gčl podobal fe farifeowi, kterúž hrdě fe whijať
že Uer an wražedekem an laUpežUjkem,a že
defatky dawa že wssech wčcj fwých Teď cjtjm,
gak welice gfem chhbowal gak welice gsem tebe
Uražel Ueboť we wssech skUtcjch mých Uenj žadlté

pokory, žadUé laskyš)žadUc dobrě wUle a žadUéhodobrého úmhsiU O, Uechoď še mUaU, milý Je:
žjssi UhUj w faUd ale tc milosti mi propůgč, ak
afpon bUdach čin a skutky swé dobťe konam
aža miUUlé dostatečUě fc kagi a co žlého gsem
špachal aUeb co dobrého žle gsem UčiUil ža to
ak žadost UčiUiti mohU tobč fprawedliwčmll imi:
lostiwěnm faUdci Ježjssi Kristu, Spasiteli mémU.
Nmett.

Dnessnjho due grst talč swátrk: eW Řjmě fw. Tibur:
cia mučednjka; w Kománť w Pomu sw. Nlerandra diskuda;
lčhož dne sw. Nusina bisiupa; we Francanzsku sw. Taurina
bistupa; w kragině Walerři sw. Efwicia opata; w TudertU
fw. Dčǧuh pannh a ux. g. sw.
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12.

Zčwoe sw. mňry.

Sw. chira se narodila w Nšsisich rokU
1193 Rodičowé gegj, Faworino Skhšfo a Hor:c

tUlana, byli w celé Umbrii Uegen wžnessenostj
lodů swých a bohatstwjm, Uýbrž i poďožnostj
dUcha slowútnj a dobťc žUámi HortUlana nosic
KlarU gesstč pod srdcem a ža sskastný porod fc

modljc, ždala se slhsseti hlaš: „Nebog fe, Ueboť
porodjš swětlo, kterčhož lesk wcsskerý fwět ozaťj “
Z té prjčinh deiUo UoworozeňatkU Ua kťtU fwatém
gméno Klára, to gest gasna aneb stkwach Tito
todičowé ďdli Uad mjru pečliwi o dobré wpcho:
wanj djtek, gichž Uěkolik mčli, a giž w aUtla

srdččka gegich simč zbožnosti a lasky kladli kterěž
žwlcissk U Kláty ďrž o w pěkl:ý strom wžesslo,
gehož owoce bhlo plamenna laska kUKristU Jcžjssl

Giž co aUtlé děckowhnikala Klara žbožno:

stj, tichostj a mrawnostj Uade wssecky děti celého
okolj. thěsslly gj hrh dčtskě aniž se gj ljbil
hlUk sioěta Býwalať nehradčgi sama a co
ostatnj děwčata weselými hrami fe bawilp, fedau
wala si Klára do tché komůrkya mhslila na
Ktřsta Ježjsse Ua geho pťehoťkaU smrt a Ua
nefmjrnaU laskn k člowěčenstwU Takowými mh:
ssléUkami dennč sc šabýwagjc Umťela žahh swětn
welmi Swět a tozkosse geho žtratilh pro Uč
wssl andU Za to se stal Kristuš pťedměten:
UehwraUcnčgjsi laskh gegj , Ua Učho mhsiila wsta:c
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wagjc, léhagjc. Gesm: se ljbiti, ďhla Ucypťrdx:
Uěgfsi fnaha wsscch siť gcgřch; a ačkoli takmčť grn
děcko, whwolila si Uic méUč gtž trnkrcite swého
milačka, Krista Zcžjsse, ža chotť Bo Spasiteli

swém milowala také bližUjho bhltč to gcgj bratr
wykaUchý krwj milačka grgjho Wro bližUjho sc
postila pro bližUjho Ukladala lahodných pokrmů,

gichž fc sama Uikdy Uedotkla, pto něho obracela
wsseckeUchjž, který od rodičů k swé potrebě aneb
k fwémU whražer dosiala Brostý odčw býwal
gj Ueymilegssj, a mUsilali Učkdy stkwosknčgi se
Ustrogit tUt Ukrýwaly kmeUt a hcdwabj hrUbč
raUcho ze žjUj Ua Uahém tčle pťilehlé Bowěst
gegj hlafala se giž teUkrate w celém wůkolj,
alrost a w té mjře w kteréž wěkem prospjwala.
Množj wýborUj mladjci bylt by gj radi rUkU swaU
dali, ale Klara žůstala wěrUa choti swěmU Uc:
beskémU, kterémUž fe giž w dětiUsiwj UstawičUaU
čistotaU byla zasljbila. thž gi rodičc UUtili,

abh fc ža mUže wdala, odpowčděla důwčrnč
a pewUč: „Ga si whwolila Krista ža chotčš do:
brým rozmyslcm; a toho se nlkdh ncžpUsijm!“

Tohož časUchodil gegj kragan, sw FraUtissck
wedeU DUchem fwatým po mťstech a wesUicjch,
wssUdc w prostotč dUsse siowo Božj kaže a tak

moruš Ua auheslpUjouč, žc r UthchtUcšuj hťjře
ssUǧcina pokanj sc dawali. Bowčst o gcho ctltostechj
hlasala se we wssech takměť končanch Klara,

gegjž dussc po Uebcskhchwčcech prahla Uijila
si š tjmto swatým se segjň a o spachj swém sc
poraditi Pťjlcžitost se bršh Udala, a .Klara fc
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giž po perj rozprawce tak waťně rozborlila
swatým ohUěm, že swčt opUstiti a w klassternj
samotě žin býti si Umjnila. Umpsl tcnto wžrUstal
a twrdil se dalssim wyUčowanm a konečně tak
dalcce došrčll, že geU pťjhodUého časU k prowe:
chj geho čekala. J Uečekala dlaUho, Ucboť giiu
Ua nedčli kwětUaUr. 1212 obeslal gi Frantissek do
BorciUnkUle (do kostcla aš hodiUU cesty od města
wšdňleUého), že gi w odčw ščlkoUUj obleče. Hořjc
UefmthaU láskaU k BohU, wydala se tagUě Ua
cestU. Něktcrč Ucibožné anUh whprowčlželi gř.
Sw. FraUtissek a bratťj geho očekeiwaligj š taU::
žcbnostje a š hoťjcjmi schemi Uwedli gi do ko:
siela k oltčlťi matky Božj. Zde odložila stkwosim;
oděw; a Ua to Ustťjhl Frantissek dlaUhé gegj
wlash, oblékl gi w ssat kagicj a odewšdal pro:
žatjm BenediktiUkňm U sio. Bawla. Kláta bhla
thkrate 18 lct stara

Když fe ta Udalost bhla rožncsia, počalč
takměť wssickni lidě swčtačtj, gak obyčeg býww
pťehrošUě kťičeti ptache, že to krok Uepťedložemd
haUebUý, rodiUU hanbjcj,a HťijžeUstwo chtělo
gi i nasiljm š útočisstě gegjho wytrhUaUti Než
Klata siala pewně w úmhsiU, a chytiwssi sc
oltaťe prawila: „Kdož se opowášj sňhUaUti Ua
Ud, což Boťm šasioěcer Ga šagtsté celaU dUsiž
oddala se gemU, a ženichq swětského UeUžUa:
wam e TaUto ťečj Utissila se baUťe uu „Gestliex
žek wúš fwět Uenúwidj, dj Bčm, wčžte, žek gest
lnne prwě Uež wčlš w UeUáwisti měl. Bh gste
byli ž swěta, fwět, což bylo geho, milowal by:



Sw. Klúra. 16.9

že pak Uegste ž fwčta, ale gčl z swěta whwolil
gfem wáš, protož wúš fwět Uenáwidj. Bama:
tUgte Ua maU ťeč, kteraUž gfem gú mlUwil kwám.
Nenjt slUžeijk wětssj Uežli Bčm geho. BoUě:
wadž fe Uměprotiwili, i wámť fe protiwowati bU:
daU“ (JaU 15 18uo20..)

Bro wěřssj gistotU bhla Klara teď do ťlax
sstera chedlrriUek U sw NUgela daUa Zde fe
gj žastesklo po festťe Nnéžce, kteraUž Uad mer
milowala poUěwadž bhla dUssečisia J obra:
tila fe kU KristU BáUU wraUcUč prosjc, aďh
NUéžťU marnémU swětU whtrhUaUti a sobě ša:
fUaniti rčlčil. N hle Uež miUUlo ssestUčlct dnj,
stala NUéžka w klússteře fUažUč o přigmUtj pro:
sic. TU powstala ale Uowa baUťc RožhoččeUé
pťijžeUstwo wražili UasilUč do ťlússtera, whtrhli
čtrUactiletaU NUéžkU z UarUčj festťan a wlekli

gi potUpUě a Uasilně ž klasstera „Nomož mi
festričko wolala NUéška w rUkaU fUrowýchŽpťj:
bUšUých, a Uedey, aby nme od mého Krista Je:
žjsse odtrhli!“ a Ua modlith KlariUU stala se
Ubohú djwka tak peanU a tčžkaU, že wssx silaU
š mjsta gj hUaUti Uemohli. J Uechali gi lďi:
daUce w tom prst Božj; w tom dťifsla ale Klúra
a odwedla gi beš pťekúžky žpět do klcisstera, Uaš
čež gi sw. FraUtissck w odčw žákoUUj oblékl
a ža dUchoij festrU pťigal. Meži tjm kaUHil
FraUtissek bljž kostela fw. DamiaUa, gegž Uúd:
herUč byl oždobil, Uepatrltý domeček a darowal
ho občma festram w kterémž oxch gako w klassteťe

žiwh byly gediné BohU slaUžjce a tšahaU kaznjZřwotp Swatých uň
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sebe ždokouaťUgjce Z tohoto klassterka wpchaé
šela takowa wUUě swatosti, že Uroženě a bohaté
an i rožkossUě panj a pamch gako o zawod
w Uěg fe dralh,za léta miUUla kati fe a w ďU:
dachch gcdiUé BohU modlitďami, posih, pokoraU
a dobrowoanU chUdobaU flaU.žiti žadagjce Mezi
UUUi whnikagj žwlassk řťi ž Urošeného todU Ubal::j
diUů we FloreUcii a Klatan matka .CšdottUlaUal
Bťjklad wžnesseUých a Urožených wúďil i Uěkteré
ž stawU mestského, a tak poznenahla powstal ob:

zwlasstč přičiUěijnt fw Klarh a fw Frantisska
Uowý ťad gemUž po Klaiše,y kleraž ač ďežděky
wrchnj geho šprawU Ua scbe wšjti mUsila, ťcid
KlarisiUek ťjkali a ktetýž fe w ktatkém čase ne:7
gen po Jtalii ale i po giUých šemjch rožssjťil.
Gestli Bůh š Uami kdo proti Uam“ (ij
8 31)! Hlawnj prawidlo a tak ťjkagcžaklad to:
hoto ťadU dUchownjho ďhla dobrowoan chUdoba.j
Gegich strawa, oděw a ďht bylh gako U žebraků.

Nemčlhk žadných gřsthch důchodU a žadUých statkU;u
důwčra w prožťetelnost Božj, rUčUj prace a sstč:

dra lasia wěťjcjch bhly gegich sspižerh a šafobh
J dčdictwj po otci rošdala chUdým Uičehož pro

klasiter Uepodržewssi Ueďok měla ža to že ťehol:
chi tjnt mčně dbagj o Boha, čjm che fe sta:
mgj o žboži pošcmské a žc Uikdo dokanlým ne:
ďUde kdož fe úplně od swěta erdlaUčil Qd
pťjer chUdoďh takowě Uedala fe žadným domlaU:
wanjm a žadnými důwodh odwesti, ano whmohla
si U papcže Jnnocence Mss žwlasstUj list„ kte:
týmž se powolnge aďy žakon KlarisiUek pťi pr:fi
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wotUj aposstolské chudobč nechún ďhl. oue Gegj
pewUú důwěra w Boha nezklamala fe an gt::
deUkrúte, a když UaUže byla w klčlsstcťeUehwětssj,
pťichňžjwala wždy Uúhlá pomoc, a UegedUaUstalo
se, že fe zčlžračUým žpůfobem posiede faUsto chle:s

ba tak rožmUožilo, že se gjm Uashtilo 50 sestcr
aUeb Uadoby praszč olegem se UaplUilp J gaé
ký to diw! Zdaž Uer BUb Uaš BUh geUž spaee
ery Uaš čin (Uam pomaha), geUž čin diwné
wčci, Zehož weleonstj UaplUčUa bUdiž wssecka
žemě (Zalm 67, 21; a 71, 18. 19.).

TU chUdobU, kteraUž sestrúm sidým tolik
schwalowala, a Uad kteraUž tak bedliwě bděla,
šachowňwala Klára fama co Ueyfwčdomitčgi. No:
sjwalak hrUbý oděw, spawala Ua twrdě žemi

ano Učkdy i na stťjžkach a Ua klestj Uepožjwala
w čaš adweUtUj a postUj Uic než chléb a wodU,
an třikreite w týhodUi i toho HokrmU se zdržo:
wala; chodila, pokUd žiwa byla, bofa Uosila Ua
Uahem těle drsUý ssat a giUé a giUé tUhé kagicj
skUtky kanla š takowaU pťjkrosij, že i sw. FxraU:
tissek k merosti gi mUsil Uapoijati a gi UU::
titi, aby afpoň w čaš Uemoci fwé w posteli odu
počjwala Pťi tom býwala wždh ponžeUú a
žkransscUa Nikdy fe Uad ostatnj festry erpe
ijala, Uikdd si ersobowala žadUč cti aneb
wažUosti Uikdy Uežadala žadné pťedUosii aneb
w praccch úlewh; an sama mýwala sestram
Uohh, poslUhowala gim pťi stole a w Uemocech,
kanla ty Ueytěžssj práce a ty Ueyomrzelegssz
slUžby a šdeilo fe, že gest spjsse slUžebUicj Uež
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predstaweUaU klasstera Pťi tom pri wssem Ukrý:ǧ
wala bedliwě, ano aUžkostliwč wsse což koli gj
kU chwale a ke cti býti mohlo SwatémU Fran:
tissku bhla z celč dUsse oddana a ctila ho co
otce Co oU pmwil toho Uposlechla, čemU Ue:
chtčl toho fe wždy stranla, a tak plnila slowa
PaUě kteraž nam skrze Mogžjsse žgewil aU dj:
„Učinš cožkoji ťekremt kteťjž gsaU pťedskaweni
mjstu kterěž ďy :;euoťilHofpodin a čchž byd
Učili tebe wedlé šakona geho, a Uasledowati ťdmp
deš wypowědč gegich, UeUchýljš se od nj ani na
prawo ani Ua lewo“ (7 Mogž 17 10 11..)

WidaUce festrh pťednostku, ana tak šUU:žiled
si počjna a tak trpěliwě na cestě k dokanlostř
kťjž wag Uese: snažily se, pokad sjla gim skcl:r
čila, we wssem gj nasledowati, tak že kagicnosti
gegich wssjm prawem fe diwiti, ale i žasthděti fe
mUsjme, že an dUsse tyto skoro erinné tolikx sex

kaly, Uly hťjssnjci gako bpchom kralowsiwjm ne:
besiým gisii byli, w hťjssjch dťepjme Do Uebeš
newede gan cesta Uež ccsta eriUUosti a cesta
kagicnosti Na které stogjme ale mh? u

Klňra milowala Uad giné skUtkhmodlitlm
a tolik si w modlitbě libowala že se šdaulo,
gakoby mimo modlith Uic giUého Ua starosti
nemč!a Kd;,ko!č ee w modlx.tbl: aUBBw fwate
tožgjmeinj pohraUžila ždalo fe, že gj twať horj,
a wnitťUj teU plamen Ua twáťi se gechj rož:
něcowal i ťeči gegj, tak že kdokoli gj Ua bljžko
pťissel, fcim tjm ohUěm k milowčmj Boha a do:
broty geho rozchena fe cjtil. Nehmilegssjm
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xpťedmětem gegjho rošgjmeinj býwala pťjtomnost
Pčmě we welebné swňtosti oltňřUj, a geho Uaro:
žer a Utrpenj. W swatěm tom rozgjmňnj sterň:
wila klečjc denUě Umoho hodin, a wclebmi tato
tagemstwj tak mocně doražela Ua aUtlaU dUssi
gegj, žc nezťjdka w sižach plyUUla, w slžach ra:
dostUých, že gsme takoweho dostali Wkapitele,
a w slžach žalosti, žc fcim SyU Božj tak ohaanU
fmrtj pro Uasse whkaUper Umťjti mUsil. Gak
welice tato UabožUost U Boha zaljbenj dossla,
widěti Ua UasiedUgjcjch Udalostech: Když cjsať Be::
dťich l w Jtalii polem ležel wtrhl geden oddjl
wogska geho též do okolj ašsišského. Wogsko
cjsaťowo šestňwalo z welikého dle že SaraceUů
uercgiUých erěťjcjche kteťjž strassUč proti obywate:
lňm žUťili. Taktéž gednoho dne Ua klcisster sw.
Damicma útokem hnali a gižgiž hradeb ode wssad
dobýwali, ano giž ge i sležli. TU Klúra ďolestUaU
Uemocj skljčeUa dala fe Ua Uadwoťj wyUesti a Uey::
fwětěgssj fwatost pred feďc postawiti Zde po::
ždwihm:wsst rUkaU swých žwolala: „Nťipltstjš:li,
PaUe Ua Uebesich! aďy slabé a bežochralmé siU::
žebUicetwé kterýchž ga mlěkem lasky twé krmila
erkU padly nrwěťjcjm? Mnč gich Uelže déle
chrčmiti i swěrUgi ge tobě, o PaUe, prosic, abyš
mne i ge ž toho prewelikého ncbezpečj wytrhl. “
N tU poždwihl Hospodilt hlasU fwého, a postrassil
Uepťč:tely, že Rachexn Ua útčk se dali, a Umozj
ž Uich žahyUUli. Bro tUto Udčllost malngj Um:
jljiši sw. KlčlrU, aUa fw. monstraci w rUce držj.
Gindy opět, když se cjsaťskýwůdce Betališ Nderfa
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braUUaU rUkaU oxNšsiš pokaUssel, a ďúti se bhlo,
že dobUda města, w hněwU swém ge poplenj: po:
sypaly si sestry k rozkažU Kláry popelem hlaw
sidých, a dUem a Uocj fe ža siljčeUé ntčsto, ž nčhož
Uehche dobrodinj dostč:walh, modlilp. N hle tU
odtrhlo Uáhle časU Uočnjho wogsio od města, a
wůdce geho žtratil bršo Ua to i žiwot. Dwa
a čthťidcet let stxráwila fw. Klňra w tUhé kagicnosti
klússternj, ale giž osm a dwadcet let Uepožjwala
tato swětice lahodUého ždrawj. Nlc nikdh Ue:
reptala proto proti BohU, spjsse jblažzch fe cjr:
tila, žc gako Spasitcl náš trpěti Utohla. J pra:
wila: „TomU, geUž Boha milUge, Uch Uic Uc:
snesitelno, žúdná kážeň, žeidné Utrpenj, žcidnei Ue:
moc; owssem ale těm, kteťjž fc ho žpUsiili. Q, gak
potčssiteťnň to wěc, z láskh kU KristU Učco tr:
pěti !ee

KoUečUěpťibljžila se doba, w kteraUž Klára
š Uebeským chotčm dUsse fwé Ua wčky spogiti fc
měla. J cjtila ipťedšwjdala, že fe bljžj aUgel
smrti, protož se dala zaopatťiti. Těhož dUc Ua.x:
wsstjwil gi fw. otec ZUUoceUc17. š mUohými
kardiUúly, Udčlil gj swého aHosstolského požehnčmj
a plnomocttých odestťů, gakž si toho ďyla žňo:
dala a pťčlla. Nnéžkaxstála welmi stUtUá U lůžťa
Umjragjcj festry, a prosila, abh gi dlaUho Ua šemi
osiťelaU nenechúwala. Načež Klúra: „Twůg
čaš gesstě Uepťissel, ale Uenj daleťý; x„dťjwcwssak
od Hospodina welkěho potěsseltjnabUdeš.“ J ostatnj
festrp stály U lůžťa gegjho plačjce, k Uimž an
se obrč:tiwssl, ťekla: „Napomjneim wssech fester
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U Kristu Zežjssi, abh sc Ustawičnč fnažilh krňčeň
cestaU swaté sprostnosti, pokory a chUdoby, abh
byly žiwh w počestnostxa fwatosti, dobraU powčstj
bylh přjgenmaU wčmj wssem,z laskh kU KristU
fcbe wespolek milowaly, a tU lásku, giž w frdci
Uofja take wUč skutkh milostnými Ukažowalh, bh
Pťjkladem gegich ponUkUUti také gin w lasce kBo:
bU a k bližnij rostli ee

BracUgjc k hodince, dala si čjsti Utrpenj
Nčmě a w posledech tašjch prawila k dUssifwe:
„Ubjreh se dUwěrně ž tohoto swěta; Uebog sc

xmaš dobrého wUdce a sprowodeky! Ubjrey se
důwčrně; Uebok teU, co tě stworil a posiďětil
a gako matka milowal hotow gest tě pťigmaUti w
N ty, Pane a Bože můg, kterýš mi dal bhtost
ažiwot bUď pochwaleU a welebeU Ua wčky!“
N tak domlUwiwssi, UsUUla tisse a pokogUě dUe
11. fera r. 1253. magjc let ssedescite.

Bapež JUUoceUc Mť. a Umošj kardiUálowé
byli Ua gegjm pohťbU, a papež Nle:aUdet MA.
gi připočetl giž po dwaU letech w ťadU swětic
a whwolellých Božjch.

Rožgjmállj.

My to klademe sw. chiťc ža obžwlcisstUjžčl:
slUhU že reholi Klarisinek založila, ale Umožj

lidé ž Uichž se Uěkteťj i katoljky gmenugj, křičj
bež pťestan Ua klassterh, že prý obccUemU do:
brémU gsaU kU sskodě a že UebUde lépe dokUdž

se Wyšdwihnal: a obywatelé gegich newhžeUaU
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NUže čjm pak sskodj klússterowé obchěmU dobré:
mU, že se Učkteťj Ua nč tolik scipagj? SUad tjm,
že pečUgj o wychowčmj a wždělúltj mlúdežc, žc
pomahagjwdechoij žPrawč,že hlafagji š ne:
bežpcčjm žiwota wer UcšltabohUm? či tjm, že
obstarawagj choré podporUgj UUšUča Hčstugj Ula:7
ličké? aneb dokoUce tjm, že WaUUBohU slaUšj, Ue:
šťjšené nciklonnosti těla fwého dUsia wssemožně šdo:
konalitř feďe fe sUažj? Když medlc tčmito wčcmi Ue:
sskodj se obchémU dobrémU, ano pak oďché dobré
gimi fe podporUge, což gcst medle tak sskodltčho,
gežto klasstcrowé do febe Utaqj? Nic, šhola Uic, co
by pred saUdem ždrawcho rožUmU erbstalo! Gen

galowý kťik to lakomeů, kteťjž to těžcc UefaU, že
UemohaU ž klassterU Uadčlatč fabUk kterýmiž by
Ua žkažU cižjho blahobth žili a thli krik to Ue:

wčřjcjch a UešnabohU, kterjž se hUčwagj, že pokUd
klassterů bUde, že erčry a blUdUswýchtak wolně
UebUdaU moci rošfjwati; kťik to chlčpnij, gimž
xprotino, že fc kdoš postem a šdrženliwosti kagc,
co fe sami w rožkossjch a tčleonsti walegj: kťik
to lerchů a rožmažleUcU gež to hUčte, že kdosi
BohU slaUžj, co fami po krčmach a ďesedach rož,
kossj a kratochwjle hledj GfaUk snad pamětchi, že
tU Ueb oUde pred lety klasster stawal kdež Uij
towamy mamoUU žafwšccné thš temcUo swé k.
Uebi pUaU UUžc wede se tU lcpe Uež tU drxchdy bý:
walo když Uaďožnc žpčwy k Uebesům wstUpowaly
gako kaUť kadidla? Bakli klássterowš tak sskode
gfaU, proč fe zaklúdagj Uowé w těch prčlwš Uljsteche
kdež giUdy býwali, ale gich che tam Uer. Mčsto
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Nšsisi Uemčlo žagisté žadUé pťjčinh toho phkati

žc Ua ďljžkU byl klasster Klarisinek N gak Nšsiš:
st!;m, tak se Ucžťjdkawedlo l giným mčstňm krao:
ganm a kralowstwjm Gako BUh w starěm ža:
koně pro pčt sprawedliwých mčsta Sodomh Ussetťiti
chtčl: etak stalo se w Uowěm šakoně mnoha mčstům
pro klasstery. ZbožUost klassternij odwratila od
Uich hněw Božj, gegich kagicj skUtkystjřily spra:
wedjnost Uraženeho saUdce, gegich horliwé žpěwy
whprosily gim opčt odesstčUj a milost Tož UžUa:
wal sam cjsar JUstiUiaU aU dj: Klassternjci gsaU
proto šde, aby modlitbami swúmi od žrmj a od ťjssj

odwratili hněw Božj; i mUsil by swčt žak,chUaUti
pod metlaU Božj, kdybh Ueďhlo fnoatýchž dUssj Ua
šemi Bodobného coš prawj také fw NUǧUstiU:
„Klassternjci,“ dj on, „gfaU tU proto, abh chwa::
lili Boha, kterčhož ty Uražjš; aďy se káli gežto

th hťcssjš.“ Z ťcčeného widěti že lidé tomU se
raUhagj, čehož Uešnagj BlažeUý člowčk které:
hož Bčch w klássternj samotU Uwedl „Tam “
prawj sw. BerUard, „gest člowčkžiw čistěgi, klcsei
ťidčrgi, Umjrá důwěrněgi, očisiUge se dťjlde a bo:
hatčgi se odmčnUgcee Brotož i wh, bratťi a
festch, osob těch kteréž se žwlasstnjmisljby k službč
Božj žawážalh, w Uctiwosti měgte a fw!;ch po.a
wimwstǧ pilUi bUďte, činjcc ge wžd!,)wžhledem Ua
Boha. Na Boha wžtahUgte swč Uxhsslenj, ťeči,x
slUtfh a wssecka hUUtj frdce swého tjm UegsaUce
w klasstečc stanete sc wýhod klassterU aUčastni.

„BUdtež dokonalj, gako i Qtec waš Ucbesiý
dokonalý gest“ (Mat 5 48..)

ů
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„.Každý , kdož opUstj dům, Ueb bratrh, Ueď

scstrh Ueb otce neb matkU, neb manželk::, Ueb
syny aneď pole pro gméUomé stokrat ch wežme
ažiwotem wěčnýmwladUaUtibUde“(Mat 19 29..)

„Hofpodirt gesk djl dědictwj mého a kalicha
mého: ty gsi kterýž anratjš mi dědictwjmé
Browaž,owé mé padlč mi Ua mjstech wýborttých:
Uebodčdictwjmč wýborné gesimč„ (Žalm 15 5 6..)

„Blahoslawenj, ktcťjž piebýwagj w domU
tdpém, Bane: tik Ua wčky wčků chwúliti bUdaU“
(Zalm 83 5..)

„O pUl Uoci wstawam abhch chwalU wžda:
wal tobě z saUdU sprawedlnosti twé Učastnjk

gťem ga wssech bogicjch se teďe a ostrjhagjejch
pťikazan twých“ (Zalm 118 62..)

Modlitba.

Nčkoli, o Hofpodine, wěci požemsiě mnoho
siasti a andh do sebe magj pťedce Uam tolik
radosti Uedčlagj, gako ty, o Bane Bože Uaš!
Nebok w toďč radUge se fprawedliwý, prosože
káska twa ticha a klidUa gest a že srdce , kterěž
múš tichostj, fladkosij a pokogem napangeš m
Brotož profjme, whtrhUi srdce Uasse, ať UemilU:j
gemc Uic požemskcho a fwčtskeho, Uýbrž ak rychle

ece radi twého hlasU UasledUgcmc, a horliwč a
tak gak se ti ljbj, tobě siaUžjmc a Ua swém
spachj pracUgeme NmeU

Na dnessnj den pťipadei gesstť swálek: W .skataně sw.
flwplia, gahnae mUčednjka; w YuǧepUrkU fw. Hilarie, matky
sw. Blsrh mUč., w tčmž mťstť sw. .skwiriaka, Larǧia, .skreďcem
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ciana a giných fw. mučednjků; w Sdrii sw. mučednjka Mae
karia a Juliana; w Nikomedii sw. mučednjfú Qniccta a Fon:
tňna, geho bratra; w Falerii fw. Ǧracčliana a swe Felieiosinh
:xanny, muťednjlť:; w Brirjj fw. Herkulana biskupa a m. g. fw.

13.

Ziwot sw. Hippolyta, mUčedeka.

Za ončch čafů, když ťjmsiú UkrUtUost, chtjc
kťesicmstwj wyhladiti, wěrUé syUh cjrkwe od Krista
žaložcUě gjmala a mUčila, padá také smrt fw.
Hippolyta. Tento swatý ančchjk pťiznčlwalsc
dťjwc k blUdUčmU Učer NowatowU dle), Uaťslědmlw
alc blud swůg, anrcitil fe opět w cjrkcw kato:
lickaU a wer swaU i krwj swaU žapcčctil. Bylk
kUčš a staťcčck giž wclelmý , když ho protiwnjci
gména Kristowa gali a Ua eaUd wedli. Twňť
gcho stťwčla se radostj, Uebok se tčssil, že fmrtj
danč pohorssch fmaže. thčžstwjm gsa gist, kráčel
pokognč staťcčck, kam ho rožpčlfcmú lUša pohanskri
wedla. Množj křcskcmé a Učedeci geho pro:
wňželi geg. CestaU otcizali fe ho š Uich Uěkteťj,
které Učer gcst prawč: wjra:likatolickú, či Učch
Nowatowo. J požastawil fe Hippolyt a w:š:
mlUwUým gažykcm promlUwil kUim, ťka: „Utj:
keyte prokletčho blUdU Nowatowa a anrakte fe
w cjrkcw katolickaU. Gedinci gen gest wjra a sicc,

ej Nodacian a Noďatuo lwrdilj. že cjrkew Uemú moci kle.
slěho kťtfsana fwxilostj pokánj w lúno fwč přjgmaulj,
a Uťinj:li to, že fe postwrňuge a přestáwei prawau cjra
kwj býti. .k
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gjž Betr a Pawel Učili ČemU gsem ga Učil
toho željm welice a chci giž smrtj dokašati, žc
welmi ctjm, což qfenl prwé tUpjwal ee Tak mlU:

che pťichazcsi k braně tyberinslš, kocž UkrUtUý
wůdce ťjmsi!; faudlmu sťolčciposiawiw, Usiawičně
nowa a Uowa traper a mučenj pro Uesskastné
oběti wpmeysslcl: pro ty, kteťjž Uechtčli se Kriska
a wěčUého spasenj odťjci. TU sc pťihUala po.,.
hanska lUža wedaUc starce pewně fwašančho
„TeUk gest hlawa kťesiaUstwa,“ wolali, „žabč,
geš:li toho, bUdaU opět wssickni ŘjmaUé bohům
obětowati NowaU erbyčegUaU smrt wssak mU:
siš wyUalezti, ďy si orUšj zněho wžali prjklad “
SUdj hrdě se pošdwihUUw, otazal fe: „Gak fe
gmeUUge teUto?“ „Hippolyt!“ odpowědeo U:U
„NUže tak ak ho, gakž gméno gcho prawj ňe), di:
wocj koUě ro;trhaqj,“ porUčtl UkrUtUý faUdce
N hUed fe pťiwedli dwa Plassiwj koUěa Hippo:
lyt byl k Uim ša Uohy UwažaU SUrowci po:
haUsstj počali tšcd do konj mrskati „Tito weu .
žmaU mi žiwot ty, o Krijte, pťčgmi maU dnssi!“
Zwolal fw mUčedek a giž š njm padili ťoně
pťeš hory a doly, kamenjm a trnjm, blčltcm a
kalUšanmi, wssndc šaUecháwagjce kl:fy tčla roše:
draneho TU pťifski alc wčťjcj a feďrawsseš
Uctiwostj častkw od tčla odčrwcme, pochowali ge
w ǧedUegeskin w Řjmě, a wysiaijsse oltar
Uad hrobem gcho, konali tam sluby Božj To
fc sialo okolo rokU 252.

e) Hippolht šnameuč! tolřk co „kočuui roztrlgall:).“
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Mimo gmerwaUého Hippolyta ctj sc w
cjrkwi swaté tehož dUe gcsstě giUý Hippolyt geg
hož UmUčer a fmrt podobrta gest Usmrcenj gmcur
Uowaného giž sw. Hippolyta. O Učm wpprau
nge se, gakž UasledUge:

Swatý Hippolyt ďyl wrchltj tělerj straže
cjsarské a šarytý pohcm Když ale wlasinjma
očima ty zažrakh widčl kterěž sw. WawťiUec na
slepých a chorúch kanl když geho sslechetUost
w Umohych wěcech škUsil a žmUžilost kteraUž
UeyUkrUtUěgssj mUkh ž laskh kU KristU fUcissel,
sežnal; tU sc rožtňla ledowá kůra Ua prsaU geho,
a srdečUci taUýa powsiala w geho dUssi po oUé
wjťe kteraž tolik žmUžiloftidodawa tak diné
wěci kona a člowěka tolik UsslechkUgc J dal fe
tedh š celým domem swým kťtjti, a welice si
pťal aby takě pťed swětem Ukažati mohl gak
pewUě wěťj w Spasitele fwého. Bťjležitost Uec
dala dlaUho Ua sebe čekati. Neďok kdhž sw. Waur
wťiUec bog fwůg siawUý byl dokanl; wžaw
Hipxdolyt geho mrtwolU, pochowal gi š pomocj
kUěže JUstan Uctiwě a Ucibožně. Dowčdčw se
o tom cjsať, dal U Hippolhta swažcmého pťiwesti,
a pťstč se tašal; ždali prawda že křeskanemgcst
Swat!š Hippolht Uežapjrage, odpowědčl šmUžile:

„Nno gsexn křeskanem, a pewUé předscwžetj mčim,
co prawy kťeskcmžiwot fwůg dokonati. “ stař,
genž si ho ďyl po wssecky čafh welice wažjwal
sUažij se gedUak siiby, gednak pohrůžkami od
Krista ho odlaUditi, Uemoha wssak Uičehož poťj:
diti, dal geg lUUčitin Z wšawsse ho Uemilofrdnj
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pochopowé a štrhmlwsse odčw šněho tak UkrUtně
holmi, olowem Ualithmi, do Učho prali, až se

myslilo, že nelže, aby délc žiw bhl. Ncž Ho:
fpodřn ho žachowal žažračnť Ua žiwě „Ga gsem
kreskan trpjm pro Krista!“ bhla gcdina slowa,
kteráž pokUd mohs mlUwil. Bo dlaUhém a UkrU:
tném mUčenj ďyl koUečUč do wěžrUj UwržeU a
hrdla odsaUžeU Meši tjm, Uež se teU trest wye:
konal, ssel wládať k rozkažU cjsaťowU do domU
odfaUžeUěho Hippolyta, aby fe wsseho gměnj geho

žUocUil CestaU dowědčl se, žc nctolikoHippolyt
nýbrž wesskcra geho čeleď Krista wyžlmwa Tmc
zprawaU Ua Ueywýš rozhněwan kažal wlcidať
wssecken lid ž domU Hippolhtowa wyhnati a stj::
Uati Konkordii ale, UčkdegssjHippolhtowU chůwU,
žeUU whsokčho wčkU holmi až do fmrti Ubiti,
proto že ostatUj čelcď k stalosii a setrwanm měla

Botom dal Hippolyta whwesti a na ocash dwěma
bUgUým koUUm pťiwazati, ktcťjž ho tak dlaxlbo
pťeš kamenj wlačcli a ssmeykali, až dUssiwypUstil

Rožgjmčlnj.

Gak swatj Hippolytowé tak i mh wolawame:
Ga gscm kťestaU,pťigmi, o Ncme, desi maU ses
Důwěrně mUžcme se k PaUU BohU modliti; aby
dUsst nasst pťišal pakli slUtečUč kťesiany gsme
TU sc mi wssak žda, že ďohUžel mUozj, pťenmožj
ž nňš ani ncwědj, co to gměUo „kreskcmezzna:
mena! Křcskancm slUgc každý, kdož w slUžďUKrista
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Ježjssc wstaUpil pod koraUhew geho sc das a
pťifahl že žakoUU geho chce býti poslUssen, ďabla
alc a Hychh gcho sc odťekl. Nnže giž Uwaž, kťc:xr
siaUska dUsse, ždaliž bykaš žiwa dle UčiUčUé pťju

sahh, dlc žakoUU k Uimž gsi fe pťižnala dle
gména kteréž maš Nechci ti Ua mysi Uwaděti
kťiwaU pťjpahU a wčrolomUosi twaU ale bčda

tobč,o e člowěče kterýš wUdce fwého Krista ,Jc:r
žjsse žradně opUstil bědatobě ktcrýž marně a Ue:
hodUť gměno geho Uosjš kterýž fe nažýwáš kťeur
skaUcm, alc gjm Uegjr kterýž ústh geg whšanaš,
siutky ale šapjraš! Daleko prospěssnčgi bylo by

ti, abyš byla Ucpožnala cestU prawdy, Uež že gi
žUaš a gj Uekračjš; daleko prospčssněgi ďhlo by
ti, abyš byla erstaUpila pod korauhew KristowU,
Uež že gi žradnč oansstjš N proč oansstjš
ťoraUhew Kristowl:? proč Uechceš slaUžčti pod
tjm wUdcem,geUžgest ccsta prawda a žiwot?
Wro hťjch b pro ma:rUaU žadost au pro oka:
mžitaUrožkoš! „Bro wčc tedh tak UepatrUaU taže
se fw Chpricm oansstjš stwoťitele a otce swého

a gdcš w slUžbU ďabla, š gehož podrUžstwj KrisťUš
swaU wlasinj krwj tč wykaUpil Giž celý gsi
byl KristUw.. Geho slUžbč gsi fe oddal, gemUž gsi
se pťi krtU sw žapfal gehož swatostmi gsi po:
fwčceU od Učho gsi dostal dary a žawdawek
dUcha; a aďyš Uepochhbowal o odmčně, wypo:
wědčlš ďablU wččUé Uepťatelstwj, odťeklš fe wssi
geho pýchh a rožkossj a pťčfahlš Ua slowa fwého
wyknpitele Gak medle můžeš o kťesianskadUsse,
dompssleti fe že tebc KristUš za Učedeka Uzna,
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gežto geho kúžeň UeUáwidjš, a ťeči gebo od febe
odwrhUgeš? Gak můžeš danati, že služeijkem
geho bUdeš, gežto k UěmU wolciš: „BaUc, BaUe!ee
ale wůli geho neplUjš? Broč se erydúwúš, gako
Božj slUžeijk, w Umohé trděliwosti, w faUžer,
w potťebčlch, w úzkostech, w raUčlch, w žalciťjch,
w růžUicjch, w pracech, w bděnj, w postech, w čiZp
stotě, w UměUj, w dlaUhočckcin, w dobrotiwosti,
w dUchU swatém, w láfce erssemetné, w slowU
prawdy, w moci Božj, skrže oděUj fprawedonsti
Ua prawo i Ua lewo, skržc slčle i pohallčnj,
skrže žlaU i dobraU powěst; gakožto saUdcowě,
a gfaUce prawdomluwnj: gakožto Uežnúmj, a
gsaUce žmimj; gakožto Umjragjcj, a ay žiwi gsme;
gakožto potrcstan, a UeUmrterj; gaťo foUtUj,
a wždycky fe radUgjce; gako potťeij, mnohě
pak obohacUgjace; gako Uic Uemagjce, a wssak
wssemi wěcmi wlcidUaUce (ll. Kor. 6, 4 uu 10.).
Zdčl se ti těžké býti Učlsledowati erista? NUž
hleď aspoň ždcilj fe pťibližowatč a tak dosúhUaUti
Určité mždy. Wohleď geU UaesyUy tohoto fwěta:
ay š gakaU pilnosij hledagj bohatstwj a dňsto:
chstwj, š gakaU wytrwalostj snažj se fwětu a
lidem se žaljbiti, š gakaU pečliwostj a posiUssUostj
stogj o pťjžeň kUjžat a Uáklonnostmocných swěta!
S gakaU odwúžliwostj a ochotlwstj Uasašxlgewo:
gcik žiwota fwěho, š gakaU odhodlanostj HaUsstj
fe kUpec Ua ssirokě moťe! N gakaU odměUU we:
šmaU ža tolik prcice, ža tolik potU? Což giného,
než kUš zemč, pňrU a dým a trúper dUcha!
Uebok wsse to gest maonst, wssecko to pomiUc
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agako stjn. Tolik prcice a misilj Uestogj tč siUžba
Božj, tolik Uamáhciltj a tolik občtj Uch potřcbj
k dobhtj krúlowstwj Božjho , chž wěčné gcst.
Proč tcdy milUgcš marnost a hlcdáš lcž? Wroč
chodjš po stežkách obtjžných swčta a tčla? Ehhle
Ua ccstňch hťjssnjků gcst žcl a Uesstčstj, ale ccsty
Bčmě gfaU kreifUé, gho gcho gcst sladké a bťe:
:ner lehké; on Učinj kťiwě wčci pťjmé a ostré
ccstami rowUými; on blaUdjcj anracUge, pra:
cUgjcj občerstnge, setrwáwagjcj korUUUge. Gdi
tedh, dUsse mei, gdi ža njm a UcisledUg geg. uu
Slawné gest Uúsledowati Wána, Ueďok kdcž QU
gest, tam ďUde i slUžebnjk geho a bUde tam mjti
krúlowstwj, kteréž mU pťiprawerto gest od po:
ťútťU fwťta.
7 „WracUg gako dobrý rhtjť Krista Ježjsse.
ZňdUý, kdož rytěťUge BohU, Ueplete fe w fwětské
olochodh: aby fe ljbil tomU, od kohož gcst žwolcn.
Ncbo i teU, kdož bogUgew bogi, Uebýwň korUUo:
wcin, lečbh ťúdUčbogowal“ (ll. Tim. 2, Znš.).

„Kdož slib Učinjš HofpodiUU BohU fwémU,
Uchdeš prodléwati fplUiti ho: Uebowyhledčlwati
ďUdetoho Hospodin Bůh twůg a bUdeš:li mefskati,
ďUde tobě počtěno ža hťjch“ (U. Mogž. 23, 21.).

„chcU gcst mistr Učxš .Kristuš“ (Mat.
23, 10.). „Toho poslaUchehte“ (Mat. 17, Z.).

„Kdož prawj, žc w Uěm zůsiňwň, mčlk gakž
on chodil, i tento tak choditi“ (l. JaU 2, 6.).
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M odlitb a.

NaUč mne, Mistťe, plnitť wůli twaU, Ue:r
lwť w Hrawdě Učjš cestam Božjm gakož moc

mage WroHUgč, ak UasiedUgeme tebe a ccst
swhch šprawjme dle cest twých Neboť kte::
rěž predšwěděl Otec thg, ty i k tomU pťed:
šťjdil, aby byli pťipodoďněni obražU Shna geho.
Dey mi, ý Uchmilegssj Ježjssi, té milosii, ať, ga.xp
kož gsem až posud Uosil obraš člowěka fwčtskcho

od nhUěgfska nosjm obraž člowěka Uebeského a
hledjm pripodobněrc ďýti Ue fwčtU mrškěmU, Uež
tobě Kěž tebe UasiedUgi, kamkoli gdeš; Uebot
kdož prawj, že w tobě žUsiawa, mak gakož tyš
chodil i oU choditi Že gsem ale až posUd tak
daleko tebe fe špUstil a Uesscl cesiami twými,
než těžkými ceskami hřjssnjťU račiž mi milosiiwč
odHUstiti a wštyč pťed očima mýma swatý kťjž
twůg; ať widjm, kUdy gjti mňm, abhch se do:
stal tam, kdež ty gsi, Bane, Spasiteli a Wka:
piteli můg. Nmen.

Těhož dne:

Žiwot fw. Kasiana mnčcdnjka.

Gakého UarodU sw Kasian bhl ždali Ně:
mec či Řjman, newj fe. Owssem ale pochúžel
šrodU sslechtickěhoa wynikal obžwlasstnj Učcnostj
a žiwota fwatostj Horlc slowo Božj rošsstťo..
wati pťissel do Sabicmh, do mčsta lcžjcjho w
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Nlpcich rhétických. Gednak thčowánjm, gcdnak
wýborným pťjkladem přčwedl drcihně obywatňů
do fw. cjrkwe, wystawěl gim kosřel kU cti ďla:
hoslawené PaUUh Marie astal se i:oerjm toho
mčsta biskUpem Te)

WožthaUé účiUkowanj sioatěho ďiskUpa po:
pUdilo hUěw a žawisk modlosiUžebnjků Kasicm
xUUfelž mšsta i ž celěho okolj Uteci J ssel do
Řjma, žfnad aby se š fwatým otcem potadil co
čiUiti a kam se obtatiti ma Nřigda ale do
ForUm KorUelii, Uij Jmola w žemjch papež:
ských, Užťel, že lid tU gesstč wesskereU we tmúch
modlciřstwj wězj. To magc ža pokynUtj š hůry,
šňstal w mčstč a Užawťel, že dčti literUij Uměnj
wyUčowati a pťi tom i půdU wjťe fašUofpasi:
tedlné pťiprawowati bUde. Do sskolh chodilo bržo
mnoho pacholal, Učit fe Umčnj fwětskémU; ale
Kasicm tak Umčle o wssech předmětechmlijwal,
že se djtky Uetoliko xUUohým wědomostem UaUčily,
ale i nerožUm a žpoždilost modlčxťstwj Uahlédly
a welebnost a důstogUost wjry kťesiaUskéUcchljžeti
počaly. ue

Co fw. Kasian takto w tichosti simč Učer
Kristowa rožsiwal, wypUklo Ua porUčer cjfaťe
Diokleciana weliké protiweUsiwj kťeskaUům.Krwe:
žjžniwé žúkonh cjfaťowy dostalh fe, gak se rož:
Umj, také do Jmoly Gelikož thčowan Ka:
Uanwo giž po delssj čaš U mnohých w pode:
žťenj bhlo, že se gjm podr!;wa UábožeUstwj wla

M) Qdfud přcmslo se pozděgi sjdlo kčsix.xpskčto Bri:enu.
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stcUské, oďwiUili ho Uěkťeřj U wlúdaťe kragskěho
ž wjry kťeskaUské a abh proto faUžeU a trestan
bhl žadali Wladať pohan ho dťedsaUd otae
žal fe ždali kťeskaUemgest a čjm fe žaměstknawa?
Načež KasiaU Upťjmnč a erhrožeUě odpowčděl
ťka: z„Gň gfem kťesiaU a šwčstUgi Ukřižowaltého
Krista Zežjsse, Spasitele fwěta, těm, kteťjž ho Ue:
žUagj.„ Wo těch Ualěhal Ua Učho wlňdať, aby
UpUstě od wjry a Učer fwěho, bohům obětowal
amladež wyUčowal úctě wlasteUskýmbohům po::

wiUUě; ale KasiaU pohrdl taU radaU pchě a
ražUě pamětliw slow pjfma: „Nemožlté gest těm,
kteťjž gchaU gfaU oscheUi a okUsili darU Uem
beskěho, a účastchi gsaU UčiUěUidarU DUcha swa:
tého, okUsili také dobrého slowa Božjho a mocj
wčkU bUdachho a padli žase oonwitř fe kU
pokanj, žnowa kťižUgjce sobč SyUa Božjho, a
w pofměchwhdawagjceee(Zid 6 4 6)

TakowaU statUostj UaUehwýš rožhoťčeU wye
myslil UkrUtUý wladať Uowé a UeslýchaUé mUky
Dowěděw se totiž, že KasiaU Umohé ž žakU kae
rawal an i tčlerě pro pokléskhgegich tresta:
wal, a od Uich proto UeaniděU gest, whdal ho
w moc gegich, ťka že šUjm Uěiniti mohaU, co fc
gim šljbj, anž fe trestU bčlti co magj. N tU
wrhli fe ďežbožUj pacholjci Ua welelmého Uči::
tele š ďabelskaU radostj, pťiwažali ho k flaUpU

štrhli š Uěho oděw a bodali a pjchali ho žeu:u
ležUými rasigemi kterýmiž se tenkratc Ua dUboe
wých tabUlkach psawalo, tlaUkli ho w twať swými
taďUlkami, a co Ueyhorssxho pťi tom pofmjwali
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a raUhali se mU, gak geU Umčli a mohli Zkr:
wacen a po celém těle probodan a zpjchúU ťekl
Kasian k wzteklým žúkům: „Nebogte fe a ždwogte
pťičiněnj fwého a co pro wěk nemůžete, to wy
Uahtaďte Ukrutensiwjm!“ N mladj ti žlofynowé

také UeUstali dťjwe bodanjm, pjchanm a tlUče:
Ujm až welebUý Učitel po dlauhém a bolestném
mUčer dUcha whpUstil Sw tčlo geho odpočj:
wa w hlawnjm chramč imolském

Rožgjmcinj.

Nemůžeme si Uic hanebněgssjho a ohawUěg::
ssjho pomysliti nad žcikh imolsié, co Učitele swého
fw. Kasiana tak bolestnaU a UkrUtUaU smrtj ze
swěta žprowodili, podobni w tom Učiněni židům,

kteťjž thUpitele a Spasitele fwého Ua dťewo
krjže ohawUě pťibili ijk laskawý čteneiťi,že
se š osskliwosij odwracjš od bežbožrtjků těchto ťka:
„Nebyl bych š to abhch to Učinil takowč Ue:
wdččUosti Uegfem šchopen!“ NUže polož rUkU Ua
frdce a rožpomeň se, ždaťi wšdy wděčen býwaš
BohU stwoiiteli, šachowáwateli a spasiteli swémU?
Sečči, mužeš:li ty dary a ta dobrodinj, kteraž
denně ž ruky Božj béřeš fečri ge a pak přirowneh
welikost a lUUožstwj gegich kwelikosti djků twhch,
ach gak fe žardjš hanaU gak se žastydjš žeš
tak erděčlm byl a až pofUd gsi Bůh gesř otec
thg, kterúž tebe stwoiil kdxxžgesstč Uebyl gsi,
oU tebe žiwj, gako matka djtč swé žiija on
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texbc zachowáwň, tebe pěstnge, tcďe wodj, an
t aUgcly swé tobč k siUžbě šefjlň, aďyš o kčnnm
UeUrašil UohaU swých, slowem, on si tč wychowal
za syUa a wywýsstl tč, a Uic Uer, co byš od
Učho neďyl pwžal (Zf. 1, 2.). N gaké djky mlc
ža to wzdňwáš? gakých mU obětj pťiUeissjš? ou
Wůl šUčl hospodňťe swého a osel gesle pčma
fwého, ty pak Boha, opatroijka a dobrodiUce
swého, Uepožnáweiš. Litý lcw žkrotnc s.dobrodinjmi,u
ale člowčk krotký oďracj se proti BohU a poxhrdú
gjm, a Urážj ho. Tyš byl otrokcm ďeiblowým,
a koťistj pekla a potrawaU wččnčho ohUč, a Bůh
smilowaw se Uad teďaU, krwj gediUého fyUa swého
tč wykaUpil, žtraccnci syUowskčlprciwa tobě Ua:
wrútil, a fjdlo wc wěčUé slčlwčpťiprawil. N gakě
djky qu wždciweišža ncsmjmě tyto milosti, a gaké
občti mU pťimissjš? Ty kteréhož dUsst Spasitel
si za chok wywolil, ty bčháš ža ginými milo:
wnjky; ccstn, kteraUž oU tě wésti chcc, oansstjš
a radčgi Umdléwaš Ua cesiách neprawosti, zňkoUh
kúžUč a žiwota, gež ti zwěstowal, pohrdáš a li:
ďUgeš si w hoťké kňžUi swčta. O, kolikkrčttkoli
tě wolal, Ueslhsscl gsi, kolikkrútkoli wžtáhl rUkU,
pohrdlš. N oU gcsstě čekň, gesstč tě trpj, ge:ž
sstě tě žiwj. OU tč mohl gako pyssné angely
na wěky odfaUditi, kdhž gsi pýchaU sc Uadýmal
a šákoUům geho wzdorořoal, alc oU sc smilowaw
nad tcbaU, čcká, až fe požnúš a pokoťjš pťed
Ujm; oU tč mohl ohněm š Uebeš gako SodomU
šežžjti, když ohUčm chlixmosti údy twé hoťclh, ale
on ti dčlwčl darmo milost sioaU, abyš UdUsil
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plamen Uečistoch: on tě mohl wodami gaďo
Eghptskě pťekwačiti, když gsi bratťjm křide dě::
lal ale oU ti pťege chwjle, abyš fe UaUčil bli:
žUjho milowati gako sebe samého; oU mohl
UčiUiti, aby tě gako Dathana a Nbirona zemč
pohltila, kdpž gsi proti UěmU reptal a gemU fe
protiwil; ale oU tU fUassj tě, a dawa časUkpo:
kan N co ty, o člowěče, co ty gemU ža wsse
ta dobrodinj prinassjš ža občč? gaké mU wzda:
waš djky? Eo Učinš HofpodiUU ža wsse co Uči:
Uil tobč? Nežadak Umoho Ua tobě, a Uežada
těžkých wěcj BUdeš:li geg milowati Uade wsse:
cko dašxli mU pokorUě a skraUsscUésrdce, Užnňš:lč

geg ža the swého, Uežapomeneš:li Ua wčky
sprawedonsti geho bUdeš:li geg chwaliti, žc doe7
brý gest a že Ua wěky trwa milosrdeUstwj geho,

a oHUstjš:li bežbožUé cesty swé a Ueprawé mh:
fsler swé a anratjš se k UěmU: slitUgek fe
i HofpodiU Uad tebaU, Ueboť hogUý gest k ode.e

sstčnj, a gcho sstědra rUka otewťc fe a UaplUj tě
swým požchUanjm

„Djky čince wždycky ze wsseho doďrčho, wc
gméUUWcma Uasseho Ježjsse Krista BohUathi„
(Efeš 5 20..)

„Božehltánj, a ganost, a maUdrost, a djků
čiUěUj, čest a moc i sjla BohU UassemU Ua,wěky
wčků chU„ (dew 7 12..)

„Dobroťeč dUsse ma Hofpodan: a Ueža:
pomjnehUawsseckadobrodinjgeho„ (Žalm 102 2)

„Wssecko, cožkoli činjte w siowU Ueb w skU:
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tkU, wssecko čiňte wc gménU Mina nasscho Je::
žjsse Krista, djky činjce BohU a thi skrže Uěho“
(Kolos. Z, 17.).

„Wždycky fe radUgtc. Bež pťestánj se mo:
dlete. Zc wsseho djky čiňtc: nebo ta gest wůle
Božj w KristU Ježjssi o wssech wciš„ (l. Theš.
š, 16. 17. 18.).

Lskodlitba.

Qslawowati bUdU tebe, Bane králi, a chwá:
liti tebe, Spasitele mého. Qslawowati bUdUgméee
no twě, že gsi fpomocnjk a obrance mňg byl.
Tyš mne wysioobodil ž žahyUUtj a wytrhl gsi
Ume ž časU zlého. Brotož oslawowati a chwá:
liti bUdU tebe, a dobroťečiti gméUU Báltě. Non
oslawowati tě bUdU, Hospodine, celým srdcem skoým:
whprawowati bUdU wssecky diwné skUtky twé, a
djky činiti že wsseho dobrého, kteréš mi UčiUil.
Q, pťigmi prosjm, š BaUe, strowné tyto djky
mé a Uehleď Ua Uedokanlost maU, ale na wůli,
kteraUž tobě, BúUU BohU fwémU, dobroťečiti chci
skrže Krista Ježjsse. NmeU.

Dneš swčtj cjrkew swatá takě swátek: W Tudertu sw.
.skaosiana, biskupa mučednjka, rozdjluý od sw. Kasiana, gebož
nmUěenj gsme popsali; w Burgio sw. mučednic Centnlly a
Helenh; w Konstaminopoli sw. Marima mnicha; w Nčmcjch
sw. Wiǧberta knťze; w Biklawu sw. NadeǧUndy králowlrh
a me g. sw.
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Žčwot sw. Gwsebča.

W čaš tťistaletého protiwenstwj Uebhli wždh
cjfaťowé, co kťeskany pro wer w Krista Ježjsse
mUčili a Usmrcowali, žhUsta stciwalo fc, že wleiat
daťowé a gin úřednjci žwlaskrlj wůle gc gjmali,
saUdili, trýžUili, hrdla odsUžowali. Widěti coš
podoťměho také w UmUčer fw. Ewseďia.

Tento swatý bhl mUž wclmi žbožný, kUěz
Uad mer horliwý, a hlafatel wjth w Krista
Ježjsse neUaneUý. Dowěděw se o Uěm Maxtcn:
ciUš, wlňdať palestinsiúp dal geg, ačkoli tenkráte
cjfaťowé Ua kťestanh nowých zákonů Ucwhdali,
o fwé Ugmč gjti a na saUd ho postawiti. thž
welebný tento slUžeďnjkBoha Uepwhšssiho k we:
ťegUémU faUdU fe dostawil, Učinili pohané Ue:
fmjrný rhk, wlčxdať alc prawil k UěmU, ťka:
„ObčtUg dobrowolltě, sic tč pťinmjm.ee

Ewseb. Toho zňkona držeti se tťeďa, chž
dj: „BčmU BohU swémU klaněti sebUdcš, a gch
saměmU slaUžiti bUdeš.“

MareUc. BUď obětUg aneb se Ua tčžké
mUkhpřipraw. Wol, co sc ti ljbj!

waeb. NemaUdré gest, wlčldaťi, klaněti
se mržkěmU kamcUU aneb kťehkému dťewU.

Ma::enc. Gest to lid sioéhlawý ti kťcsiané,
gim ždá se býti milegssj Umťjti než žiwu ďýti.

wac b. Bylo by nesmhslno tcmnotč dčl:
wati pťednost Uad fwětlo.

Žlwotp Snoanšcouun. 9
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Ma:tenc Dobrota činj tě twrdossigltěg:l
ssjm; poslyš tedp: NebUdeš:li obětowat ďUdeš ža
žiwa Upalen

Ewseb Bohrůžky twé nestrassj Ume; čjnt
wětssimllky, tjm slawněgssj odměna

Čjm wladar hrošil to teď i wykant kažas
BochoHowé mecli waebia Ua skťipecUatahUaUti,
a boky ostrými klikami mU trhati W tom fe mo7r
dlil waebiUš: „Pane JežjssiKriste,wyswoboďmUe,
Uebok ak žigeme atteb mťeme, twogi wždy gfme
pakli fe Uad slUžeijky sidými rošpomeUaUti račjš ee

Shjedaw MarenciUš sialost Božjho mUče:

deka,kašal geg še skťipcesUUdati ťka: „Wjš že
ma dle žakoUU každý člowčk bohům občtowati?“

„Mcši žakony lidskými a božskdmi ee odpo:
.wědčl EwsebiUš „gest welikd rošdjl onyť gsaU
časUé tyto wěčne a oUčch wžnesseUčgssj “

TakowaU statnoskj Ua Uehweyš popUzeU oo::
saUdil wladať waebia kU hranci J Ubjral se
waeďiUš tisse a pewUým krokem Me prawě
ta pokogna mhsl a ta důstogUost gechj se na
lewúťi a w celé postawě odfaUžeUcc, wžbudila
podiwer U wssech diwúků, ba an Ma:enciUš
Uemohl fe gakemUš pohUUtj dUsse wyhUaUti.
J žawolaw odchažegjcjho Ua žpatck ťekl: „Wroč
poslojchaš tolik k fmrti, gxž Ugjti mUžeš? Twé
twrdossngosti UepochopUgi. Ufmysli se predc
kUěčemu lexossij!“ CwsebiUš odpowědčl: „Pťiu
kňšal:li cjfať, abych žapťe prawého žiwého Bohax,
mrtwéňm kowU se klansl: possli mUe, profjm,
k UčmU!“ To ale ťekl proto, že tenkrúte cjfa.xd
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řowé kťeskanů Uepronásledowali. J kázal wlá:
dať stráži, abh odsaUžeUého až do drUhého dnc
we wěženj ostťjhali, sam ale wegda k cjsaři

ťekl: „Bane, přiwcdli mi člowčka odbogUého a
což che rožkažU twých Uedbalěho, kterýž i w mé
pťjtomUosti drže mocnost bohU zapjra, a twr:
dossngě Ua fwém stogj, že nebude an gim obě:
towati ani twémU gméml sc klaněti “ „Bťie:
weďtc mi geg!e, kažal cjfať „Banc ee ťekl kdosi

šPťjťNUUýcha„BaUe pohledjš:li Ua nčho beš po:
hUUtj nežUstaUeš“ „Což,“ otažal fe cjfať, „ten
člowčk by měl maU xnyslj hUaUti a gi žměUiti?“
„NegeU tebe alc i wesskerěho lidU pohne „ od::

powčděl wladať, „nebok kdo zhlche geho twať,
naklonj fe k UčmU“ u,Widčti že prawa ctnost
i U nepťňtel wúžUosti si wymaha

Teď pťiwcdli, gak bylo Uarjše:w waebia
Wťjchod geho dogal podiwně každého, kdož tU

stal; Uebok w twaťi geho žaťilo se coš božského,
oči se giskťilh radostj, frdečnostj, statnostjaacela
postawa bUdila Uctiwost star pohlédna Ua Uč:
ho, žaražil se, po chwjlce ale žpamatowaw fe
ťekl: „Starče proč tUto stogjš? MlUw a Ueďog
se. Odpowjdey Ua otašky, kteréž ti dam; chcit tě.
pižj žiwotU žachowati.“ EwsebiUš odpowčděl:
„Zadamli fpaser od lidj, nemohn danati fchp
ser U Boha. Nčkoli důstognosij a mocj Uad

ostatUj lidi thikaš gsi pťedc gako oUi člowčk
gen smrtelný QstatUě, co gsem giž prwé ťekl
pťed lidem, takč pťed tebau ťjci se neostýcham.
Ga gsem kťeskan a protož nemohU ani kameUU,

9ů
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ani dťewU fe klaněti; gú fe klanjm gediné px:omu
wěmU BohU, kteréhož zncim a dobrotU geho gfentč
škUsil.ee uu

J ťekl cjfať k Ma::enciowi wlúdaťi: „Ne:

Ualěžam w tom žadné winy, ǧže člowčk tento bo::ha ctj, gegž držj ša Ueywy ssjho nade wssecky
ostatUj„ „Banc, Uemhlif e, což on bohem gme:
UUge nenj což th mysljš on tjm rožUmj gakéhoš

Ježjsse, kteréhož pťedkowé Uassi Ueznali, aniž ho
ktcrý narod šna “ „Gdi tedh “ ťekl cjsať, „a
wešmi toho starce a sUď ho dle fdrawedlrwsti, ga
tU saUdcem býti UemohUee N Ma:cnciUšwygda
od cjfaťe, posadil se na faUdnaU stolici a kcižal)
ctihodnémU knčši Boha Ueywhšssjho, aby bohům
občtowal. „Těm, kteťjž newidj a ncslyssj, obč:o
towati UebudU!“ odpowčdčlwaebiUš „QbětUg,“
doražel wladať, sic tě k hranici odsaUdjm, a ten
ktcrehož sc bogjš nebUdc moci tč wyswoboditi “

„Nni ohcň, ani meč,“ odpowjdal waeďiUš, „ne:
pťiwedaU mnc Ua giný úmhsl Dey tělo mě na

kay rozfekati; Učin še mnaU, co ti ljbo: ma
dUsse, genž BohU patťj, mUkami takowými žadné
sskody newežme. Swatého žakona, ktcréhož od
dčtinstwj pilen gfcm byl , i Uynj fe nežpUstjm.„

Teď žtratil Ma:enciUš wsseckU Uaděgi, že
kdy bogownjka Kristowa pťcmůže a odsaUdil Ew::
fcbia kmcči. „Bane Jer Kriste,“ šwolal Ua to
waebiUš; „děkUgi twé dobrotě a welebjm moc
twaU, že žknsiw maU wer mne ofUdU Učc:
deků swých hodna Užnawáš “ N když pťifsii na
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xxmjstopoprawnj , poklekl a skloUil swaU hlawU
xk stětj. u

Rozgjmánj.

Núpadný, ano podinh odUý gest onen po:
škog dUsse a an weselost mysli, giž sid. EwseďiUš
Ua gewo dawal, i kdhž pťed wrchnostj stcil,

č když mUky trpké fnasseti mUsil. J bUde si
mnohýz Uaš pťati, rjkage: kéž fc i Umč w stra:ox
stech a starostech mých podobUého pokoge a po:
dobné wefelosti mhfli dostane N proč by se
Uedostalo2 Chtěg toliko, člowěče, chtěg oprawdo:
wě, a pokog dUsse twé žadinka wěc Ua fwčtč
Ueerssj Ptaš se, gak se to mUže siaň, Ua to
fw Tomaš kempenskýwwžlaté kUiže odpowjda,
aU pjsse (kU 11 kap 6.:) „Slawa doďrého čloea
wěka gestik fwčdectwj dobrého stdčdomj Měg
dobré swědomja bUdeš wždhckh wesel Dobré
fwědomj mUže welmi mUoho snésti, a gest welmi
weselé w protiwenstwjch Zlé swědomjgestwždh:
ckh bogacné a UcpokogUé Libč odpočineš Ue:
BUde:li tě skdce twé karati. Nechtěg fe weseliti,
leč kdpž gU Uěco doďrého Učinil le Uemagj

nikdh prawé radosii anž také wnitťUjho pokoge
Uepocjtj; Uebo Uenj pokoge bežbožUým, prawj
Ban BUh N kdhby hned ťekli: „Gsmek w poex
kogi Uic zlěho Uepťigde Ua Uaš a kdož sc opo::
wažj Uam sskoditi?„ erčť gim; Uebo Uenadale
powstane hněw Božj, a w Uic obraceni bUdaU
skUtkowé gegich, a zkažena bUdaU mpsslenj gegich.
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Chcešli tedy, fyUU mnohého pokoge Užjti “
mlij Kristuš w téže zlaté kUize „dey fobě
požor we wssechwěccch co činjša co mlijš
a wsseckeU aUmysl swůg Ua to obrak abhš sc
gedinč mně ljbil a krom mne Uičehož Uežadal

a Uehledal. Nlc ani o ťečech aUeb siUtcjch gi:
Uých lidj opowažliwě nesuď ani fe do wěcj Ue,p
mjcheh, kteréž ncbhlh tobč Uaťjženh; a tak bUdc

možno, že malo aneb zťjdka žarmaUcen bUdcš
Takowého pokoge ale nehledey, kterýž by pokUssenj
Uemčl aUcb co protiwnčho necjtil alebrž i teh
daž mčg ža to že gsi pokog Ualežl kdhž gsi
rožličným trciperm cwičcn, a w mnohých protiǧ
wenstwjch žkUsscUbyl Brawjš:li že nchžcš
mnoho trpětč kterak pak sncseš oheU očistcowý?

Mezi dwogjm žlým wždy fe ma menssjwywo::
liti Brotož, abhš mohl bUdachch, wěčUýchmUk

Ugjtř, sUaž se, UyUčgssj žlé pro Boha wolnč
fnasscti Wrotož, synU, po žadostech twých ncchoď
a od wůle swé odwrak fe Kochey fc w Ho:
spodinU a dak tobě žadosti frdcc twěho Nebo

žadašxli fe oprade kochati, a ode mne potěssen
ďýti: hle w potupenj wssech swětskýchwčcjea
w odlaUčenj sc ode wssech požemských rožkossj
bude požthanj twé, a mnohonafobUým potčsse:
njm bUdc tobě odplaceno N čjm che se ode
wsseho potěssenj, kteréž še siwoťcných wěcj po:
chažj, wždaljš tjm ljbežněgssj a mocněgssj we
mUč potěssenj Uagdeš ee

„Bokog Božj (spokogena mhsl) pťewhssUgc
wsseliký smhsl“ (Filip 4 7..)
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„Bokog Kristůw wlúdniž w srdcjch wasstch,
u,ťUěmUž i powolčmi gste“ (Kološ. 3 15..)

„Bokog hogUý magj ti kteťjž milUgj zcikoU
th,g, a Uemagjžadné Uražkyee((Žalm 118 165..)

„Bowol BohU a mčg pokog a skrše to bU,
deš mjti Užitky wýborUě“ (Job 22, 21..)

„Nežarmmltj sprawedliwého což by se koli

přihodilo gemU: bežbožUj pak UaplUčni bUdaU
šťPm“ (Bť1sl 12 21)

„Bokog žůstawugi wam pokog ng dae:
wam wam; Ue gako fwět dawa ga dawam
wam„ (JaU 14 27..)

„Kralowstwj Božj Uenj pokrm a Uňpog,
ale sprawedlnost a pokog a radost w DUchU
swatém“ (Řjm 14 17..)

Modlitba.

Wropngč mi o dobrotiwý Ježjssl, te mi,

losti ať se wsseho hťjchu wždh wystťjham, a
kdyby pťedc měla nčkdy tančUa ďýti dUsse mčl,
dey ak prawým pokčmjm hťjchU fe zbawjm aopčt
dobrého swědomj a pokoge dUsse UabUdU. Ne:
bok co prospčge mi fwěta co tadosti a rozkosse
geho když čerw šlého swědomj hryzc dUssi UmU
Gest mi ale, o Bane š welikými Uepťately ža:
pasiti kteťjž raněti chtčgj dUssl maU; a ga gim
fam od febe odolati Uemohll; UUže pťigď mi kU
pomoci o Ježjssi, když bUdU w tUhém bogi, ač
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swjtěžjm, a ak dUsse ma sc pťier k tobě od
Učhož wssecka čistota a prawý pokog pťichazjchn

Těhož dUe:

Žiwot sw. Ursicina mUčednjka.

GedeU z UehukrUtUěgssichprotinjků gměUa
kťeskaUskčhobhl cjsar Ma:imiU Nežuťil proti
kťeskanUm geU z častky , Uýbrž sijdil po Uich
U wssech UarodU we wssech městech, we wssech

wstch ba i xoopoljch a po ansstjch ge sřjhal
Nikdo Ueměl UkrUtUých rUkaU geho Ugjti, kdož
gméUo Kristowo wzýwal. J Uenj din, že za
anowčmj gediUého Ma:iman tolik kťesiaUů fe
UmUčilo, gako sUad ža anowan wssech ostatUjch

cjsarů dohromadh, ano i che ou W ťadě gc:
gich gest takě wýborUý sw. UrsiciU ž SibeUtU
wkragiUě illhrské pochažegjcj u

Ursicin siaUžil we wogsstč cjjaťsiém od mla:
deUectwj, ale že byl od rodičU whborně we wjťe

kťesiaUskéwychowalt žachowal wčrnost BohU po
celý wšk UeporUsseUaU. Nťed lidmi se Ukrýwal
a tagil gak geU mohl BohU wssak geUž tag:

Uostčfrdcj žna Uk!:yta tašcn Ue:čxstal Y wssak
Uebhlo mU pťalw po celý wěk perlU wjry Ukrý:
wati prisselk čaš že chtčl:li býti kormwwan Kri:
sta weregně wthati musil. Gistý Kappadočan
Waleltš, také wogčlk, wida, gak UrsiciU se opa::
trně chowci, a gak wssech fpolečUostj se siranj,
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Počal tUssiti, že kťeskanem gest. Tato mysslěnka,

giž mU fam ďabcl wUUkl UežpUstila se ho che,
xmbrž Uxoťila ho Ustawičnč, wedla ho k ljcomčr:
Uosii a k pťetwaťenj, až ho k šradč prinUtila.
Bh fe totiž pťcfwčdčil o swěm podcžťer, wplj:
žil sc pod plasstčm pťatrlstwj wsrdce dobromyslé,p
Uého Ursican a qakéš takčš dUwčry U Učho si
wymohl. PokUd oba tito pťatelě Ua siegUém
stUpUi hodnosti stali Uklýwal Walenš prošťetelně
šrádUaU a UepťatelskaU Uchsl fwaU; když wssak
Ursicina pro statečUost we walkach a stdUatost
w bitwach Ua dustognost tribUUa čili wrchUjho

powýssclm Užťel: Uemohl giž dčle smýfsleltj fwčho
tagiti, a odhodiw řaUsskUpťatclstwj, oddal se šá:
wisti a UcUáwisti, a giž počal žgewUč o žahU::
chj pťjtele gednati, a w tom aUmyslU geg U
Kandidicma, wůdce rělefnj straže cjsaťskě, žc kťe:

skanem gest, obwinil Kandidian ožnamil wsse,
což byl slyssel cjsari tenkratc o walce š Nrménh
premýsslegjcjmll, ktrrýž se té zprawč Uemalo po:
diwil a že by UrsiciU rožssafnostj a statečUostj
wěhlafný a pro hrdinské skUtky tak wžUessenaU
dčlstogUostj poctěný, n.leU kreskanskaU wyžnawas
wěťiti nechtčl thž wssak to Kandidian štwr:
žowal prikažal Nristidowi wladaři té žemč abd
Ursican wysiechl alc žUctiwosti kněmU neyprw
co Uehssetrněgiš Ujm gedUal „Pakli by gsi šhle:
dal“ doložil dale, „še poslUssen gcst žakoUů Ua:
ssxch, possli geg k nam do tabora, pakli by alr

čchož bohowé Uchoweytež, giUé od Uasscho rož:
djlné Uaboženstwj wyžnal,pak odegma tUUwsseckU

eUx
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oždobU a důstogUost wogenskan, hanU a potUpU
Uaň Uwal, ak sc mUkami pťemožen bnď žúkoe:
Uům podrobj, aUeb, šůstal:li by w blUdU fwém,
ohaanU fmrtj segde.„

Bo dwan dUech dal wládať Nrisiid Ursican
powolati a promlnwil k UěmUtakto: „Byš byl
člowěk Uam Uešnamh, gedUal bych š tebaU dlc
prawa, žc ale UegeU Uam, ale i samémU cjfaťi
wýďorně žUam gsi, pUstjce wssecky okolťy, tažeme
sc žkratka: Zdali gsi žiw dlc spasitclltěho nabo::
žeUstwj pohaml čili dle mržkých powčr kťesiaUů?“
„Negsem an pohaU “ odpowěděl Ursicin, „aniž

zpohaml pochažjm Uýbrž gfem kťesian Uaro:
žcný ž rodičU kresialtských, a w tě wjťe žadam
si š pomocj Krisiowall Umťjti“ „Wroč k wňli

Uesmyslným powěram swých rodičů wždorUgčš
žčlkomnn čjmským?“ otažal se Nristid „J ga
posiaUcham žakonů ťjmskhch,“ odwecc UrUciU,
„pokUd prikažUgj žiwot poradmý, a pokUd tomu
což žakážcilw gest laUpežř totiže cišoložstwll, Uc::
fprawcdlltosti, kradeži a wraždč bran, fpxawedl:
Uosti pak a mer kU každěmU hcigj. Skrše wjrn
wssakaaskržc laskU k Bohn Ucmagj U mUe we:
liké ceUy: Uenjk Uad dussi Uic dražssjho, a ta se

Ueylépc šakoUem Kriskowým šprawllge “ J ťekl
wladať: „Gelikož fe powěr křefkaltských držjš
proč gsi wstallpil do wogska pohaUů, a proč gsi
pťigal dary a tě wžllessené dUstognosič od cj:
saťe?“ „Mně fe těch wěcj dostalo “ prawčl Ur:
siciU, „Uc pro omrzelan dotěrawost, Uýbrž fpra:
wedliwým saUdem ža odměnll mé walečUé sta:
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tečnosti, giš KristUš wue mnč sjlil, a wjtězsiwjm
nad Uepťčltelymne daťil. J newjm proč bhch
Uefmčl Užjwati tčlesnjch sil proti Uepťjteli, dUe
chem pak proč bhch nemčl slaUžiti prawémU Boa
hU genž mi wsseho dobrého darce gest.ee Co
se tak a podobnč sw mnčednjk hagil prawil
Ueywyšssj dožorce nad žalaťi leianUš k wla::
daťi: „Bane, to pokolenj kťesianskégest od priro:
šenj mUohomlanč: bUdeme:li š Ujm strpenj
Uljti, nežbawjme fe ho. ijo:li, dey Ursican
mučiti! ee To wssak Ucpmwil anže sam od sebe,
Uýbrž posstwan gsa od bjdného Walence, kterée

UUlž žawist a Ucnawist ani oddcchU Uedalh, a kte::
rýž dnem i nocj pťemjtal kterak by se Ursici:
Uowi trestU a bolestj pťidalo DlaUho wšdoro:
wal wladar krwežjžniwénm UkrUtnij mage pro
Ursicina wclikaU wažnost konečUč wssak držostj
OlbianowaU pťckonan, kazal sslechetnčhoUrncina
ke čtyrem slaUpUm priweižati žilami mrskatia
aby žapťew Krista, modlam občtowal Uapomj:
Uati Ursicin wssak erssjmage si an bolesij ani
domlauweiuj pokUd mohl wolal: „Baane Jer
Kriste, pťifpčg slllžebnjkn swěmU kU pomoci !“
memenage wlčxdať, že mUčednjkowi sil Uďýwá,
dal geg do žalúťe odwesti.

Z gitra drxchěho dne, poťjdiw žciležitosti ob::
čanské dal Nristid Ua dotjranj leianowo Ursicina
opět žawolati, a ota al sc: „O čcm si, Ursicinc,
po cclaU noc pťemhsslel?“ „Ga U sebe Ustano::
wil “ odpowědčltento, „že seUikdhneprstjm Boha
kter:šž mne Učinil a od dětiUstwj až po tU chwjli

ůů
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žiwil a že žlým a Ucčistým ďablnm Uikdh fe kla:
Uěti UebUdU“ Tato slowa wykladal bcžbožný
leiaU ža pťehrozUě raUhúUj, a Ualéhal opět Ua
wlúdařc, aby gcg ža to Uowými trcsth sirotiti
hleděl a od WaleUcc posstwěm radil, abh mU dal
rUce w platUo obaliti olcgcm UapUsiiti siraU a

fmolaU pokropiti a pak žapaliti zkdhž fc
stalo, zwolal Ursicin welikým hlafem:)z „Dobřc
asprawedliwč děge se mi Tpto rUce žasiUhUgj,
abp hoťčlh, aUebo fc Usckash, protožc cjfaťc bdeč

hyUachho Ua žiwě žachowalh e“ To Uslyssew
wladať žastyděl se, a pťestal Ursican dale mUčiti
ale Olbicm tjm fe rožhUěwaw š wštekem šc saU::
dUicc odesscl

Qpět bhl bogoijk Božj do wčšer odwe:
ch Wida se samotným gal seBohU djkhwžda:
wcťti, že mU tolik trpěliwosii Udčlil zpjwage:
„Sli gsmc skrž oheň a ewodU, a wssak Uhnj Uwedl
gsi Uňš, ú Kriste, do občcrstwenj Deh mi ale
o Wane stalé trpčliwostřak setrwam U whšUa:
wan tcbe a ak dogdU slrze doďrotU twaU korlmy
dokonalosti. “ NU se tak swatý teUto w žalari mo:
dlil a žpjwal ssel Olbian š dwťma pťatelh do
lúšUě. WykaUpaw se občdwal poobčdwaw lchl
si a Uanl Co drjmal wležl mU gcdowatý sstjr
do obUwi. WrobUdiw se kdyžse obanal Usstkmll
ho sstjr. Bolestj, hrůšaU a wnitťUjm ohUěm we
wssech údech haragjcjm mUčeU, wolal bohy o po::

moc K tomU pťifsla matkageho a aUžkostjo shUa
fe bigjc w twať ťekla: „Člowěčc, co gest ti do
kťeskamx? Kolikkratc gsem ti ťjkala: Bohem, kte:
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réhož nežnňš, Uepohrdeh! Wiš, co ti úpěnj Ursi:
can žpůfobila. Teď UechkpřigdaU bohowé twogi,
a HomohaU ti!“

Sprawedliwé tyto wúčjtky rožmnožily Ol:
ďianowU bolest; Uahljdlk Uefmjmé pťečiněnj
swé ale giž ďhlo pozdč Zanalost žmocnila se
dUsse geho J oďreitil se k bohUm swým, ale
gen aby se gim raUhal a ge tUpil a žhančl
Bolesti rostly J ťwal bolestj siťipěl žUbami,
kaUsal si phskh a gašyk a w bjdnč zathUl.
Dowčdčw se wlcidať Nristid o bjdném žahpmltj
leicma žarašil sc a fwojaw aUredekh a radh
fwš tašal se, co bh činiti bylo, abh fe gedUak
wůli cjsaťowč žadost stalo a gedUak fslcchetltčho
Ursican se Ussetťilo. Tito prawili, abh mU ge.e
sstč gedenkrňte domlanal, bh obětowal bohům;
Ucchtěl:li bh alc občtowati, aby ho k mcči od:
saUdil. J dal si wlcidař skUtečnč drlchčho dUe
Ursican postawiti Ua saUd a wldeč mU do:
mlanal abh žapťcw UkťižowaUéhoKrista UeZ
smrtelným bohllm obětowal Tento wssak ťekl:
„Gediný gest chmrtcdlný Uade wssecky Bčch ge:
UUlž se wssicklti wěrnj w Trogici ťlančgj a geg
welebj Kteréž ty gmenUgeš bohh Uefmrtedlnwmi
ti gsaU ďaďlowé, kteřjž žhressiwsse, U wssech kťe:
siaUčl w opowržeslj gfaU we waš alc, w syncch
erčch, sjdla fwa magj “ „Což UeUmťel Ua
ťrjži KristUš teU kterémUž ty fe klan?Z?ee teišal
se Nrisiid „Owssem že Umťel “ odpowčdčl Ur:
sicin, „ale w pjfmech Uasstch takc pfano gest že
ž mrtwých wstal a že fedj Ua prawici Otcc swého
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Wťrjš:lionomu wěř také tomU e N když wsadať
UeUstal dale Ua Uěho Ualéhati rekl: „Zda fe mi,
žc nemaš co dělati Giž tolikkrcite gfem ti to řckl,
a prawjm to opět Uynj, že, Bhk byši ďábelsié
mukh Ua nme wymyslil Byk byš tčlo mé Ua kanfkh
rožseťal aUebUmc Upalil mUencpřemlnwjš abych
odťekna fe prawého Boha Ucčistým dUchUm obětoeo
wal “ Bo těch wida wladať že wsse marné gest
odfaUdil ho k meči. Uslyssew swě odchlšellj.s Ubjral
fe mUčedek Wčmě wefel a radosten Ua mjsto po:e
prawnj. Zde Užťel Walence weselěho welmi a
radostUého J obrčltiw se k UěmU pokaral ho a
bdeč, bržké žahymltj mU pťedpowčdčl řka: „Pxoe
fpjchaš abhš Uwidél smrt maU, gjž sobč žadam;
pad ale swčlg a erčekawmté, bržkě zahynnřj fwé
an eridjš ani Uepozorngeš Giž wyncsseltgest
Ua tebe salld od fprawedliwěho a prawého sandcr
hxlěw Božj spočjwci na tobě a žlých aUǧelU Uex
Ugdeš ee To domluwiw, požadal od wogakň gcg
wedallcjch, abh mU Umličkeose pomodliti dowolili,
a pak poklekna ťekl: „Neymocnčgssj Banc Božc,
dčťUǧi tobě žcš mi popťjti ráčil abych we wjťc
Kristowě Umťel přigmi dUcha Uleho w pokoqi,
a pro maU smrt a pro krrw maU Učiniti rači;,
aby Oťestalo protiweUstwj cjrkwe twč Slowa
tato žUčla Uemile w Ussich Walencowých, kterxšž
Uemoha se dočkati smrti Uenawiděného wrchUjho
wytrhl katowi z rUkp meč a kal po UrsiUowi, ale
že mU gedUaU ranaU hlawU Uesražil, máchl po
něm Ho drUhě i po tťetj. TU Powstal w lidU Uá:
ramný lomoz a hlUk a mUži a ženy, an i dčti



Sw. Ursicin. 207

chápali se kamch a húželi ge po bjdněm žnidci,
ktcrýž dsstěnj kamenj Ugjti nemoha, Ua tom mjstč
Uhčlzen žathUl. thž“ se lid rozesscl, poslala
Simplicia, gistň Uúbožná žena, čcleď swaU š Umo::
hými wzácnými mUži, abp tčlo sw. Umčednjka
stkwostnč pochowali.

Rožgjmeiltj.

Kdo se šUaš Ucžhrošj ťta o Uahlé a Ue:
Uadalě smrti leiaUa a WaleUce žarytých tčchto
hrjssnjků a pohaUU; an sc toho an UeUadali,
pťissrl tcn Uezwallý host a žachwatil ge w hixjssjch

gegich. J Ueda sc Uic horssjho Homysliti Uad fmrt
hťjssnjkowU J žiwot miUUlý,i tcn swčtco oan:
sstj, i ten BUh w kterého newčrj, to wssr mUčj
a moťj ho chmjrně a pťiwňdj až k žanáUj. Ne:
bok widj, že m.Usj oHUstiti wssecky pťčltcly a we:
selě towarysse a towarhssky, š Uimiž žiwotuw ra:
dostecha toškossjchtráijal; widj, že Ustj opnstiti
wsse to žbožj a wssccky ty statkh, na Uichž si tolik
žakládal; že mUsj opUstiti i tp hodUosti a dňstog::

Uosti, po Uichž tolik bažjwal, a že Z toho ze wsscho
Uepúgdc š Ujm Uic, což mU waalo milého a
wšácného; žc což Uašhromúždil, bUdc podjlcm gi::
Učho, že tělo, gemUž tolik howčl, stanc fe pokr:
mem čerwům, a že fe rožpadUe w prach. uu
MarUé bhlh tcdh wsseckh starosti a pnice, marUč
wssecko bděnj a pachtěnj, UlarUé wsserko lakotčnj
a Uamčchánj! N fotwa že Uahljdl hťjssUjkUmrnost
swčta, a Uznal pomjgegicxwst wssech tčch wčcj,
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w Uichž swaU ďlaženost žakladal tU otewťe se
Uahle žrakům geho an welika swatofwata kUiha,
giž swčdomj gmenUgcme. N w lé kUižc Uagde Ua:
psany wssecky skUtky fwě, kterýchž fe kdy dopllstil
wssecky ty aUskoky a podwody, wssecky lšč a kťi:
wě pťjfahy, gimiž žďožj pošemského doďwwal;
Uagde Uapfanaxl wsseckU chlipnost a Uečistotu,
wsseckU Uestťjdmost a obžerstwj, gimiž pržUil
chram Ducha swatcho uu tčlo swe; nagde Ua:

pfaUaU wsseckn lichwu a ncfprawedonst, wssrcku
hrdost a pBchU wsseckU Uenawist a žassk, wssecko
Ucpťatelstwj a xUsiU; toto wssc, an mUohcm
che Uagde Uapsěmo w knišc fwědomj, w Ujž
wol erol čjusti aUUfj; Umsj w Uj čj,sti wc dUe,
xUUsi ějsti w Uoci, musi čjsti, když sanj mU oěi
zawťe, mUsi čjsti, když ďdj. u A když pťečetl„
co byl kdy ohawUého a mrškého spcichal, co bhl
kdy doďrého a sslechetného opomiUUl, tU proxUěUj
fe Učchlc kniha a ďěťe podobU lidsiaU, a hťjssxxjk,
Uež fc Uadčge, widj pťed scbaU státi wssecky tšd
wdowy a sirotky, ktcrýmž koy Uďljžil, wsseckU tU
čeleď a dělnjky, gimž mždU žadržel aneb odiml,
widj sičlti tU eriUUost a dobromysknost, giž xood:
wedl a gi potlačil š celým tjm ťetčžem Uesějsl:
Uých hťjchů, kteréž od té doby ďyly se fpachaly:
widj ty potoky hoťkých skž, kterež ďežďožnosij

fwaU bližnjm wyUUtil slyssi th Uařck to wšdy:
chanj, kterěž žlowolnč byl žpůfoďil slyssj to proe:

kljUan a to raUhan, kterémUž pťjčiUU žawdal
widj to žanan, to hyUUU, to wččUé mUčer, do
Uěhož bratrh fwč Uwrhl Marnč tU odhauj ty
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obražy, marUě kťičj w bolesti swé: „Gdčte mi
wy potwory ž očj, Ueznam waš!e datmo gim
wytýka: „Broč gste bhli tak lehkowěmj, tak
špozdilj, tak hlaUpj a dali gste se podwesti, okla:
mati, ossiditi!“ Ustawičnč deraU se mU na oči

a UstawičnčmU wolagjw Ussi ptoč Uebyl gsi spra:
wedliwý, poctiwý, rozssafný, proč gsi Ucmčl kUsa
láslh, proč gsi Ueměl kusa swědomj, proč gsi Ue:
měl kUsa beiznč Božj? N ay an se takto š člo:
wččenstwjm húdá, tU pťichúžj hodinka, že fe dUsse
od tčla má odlaUčiti. OU to cjtj. N gako
blesk pronikUe ho ta mhsslénka: co pak fe š te:
baU Uij stane? kam pak sc dostane twa dUsse,

až opUstj tU smrtelnaU schrankU? N giž taUe mU
na mysli sprawedliwý Bůh kterýž wsse wj, což
w kniže swčdomj Uapfcmo gest, a š Bohem pogj
se wěčnost, ďčxbel, Uebe, peklo a nesmrtelnost
dUssc. QU cjtj a wj, že bUde odfaUzeU, žc wě:
čných trestů UeUgde, že wssickni činowé geho U
faUdUé siolice proti UěmU swědčiti bUdaU. J Ue:7
wěda, gak UtažeUéhoBoha fmjťiti, počne šapjrati
Boha a š Bohem wcsskeraU wěčnost W ďa:
bclské fwé žarytosti wola a křičj: Nenj žadněho

Boha a žádUého ďcibla, a dUsse ma zemťe, gako
dUsse howada BUh Uefmj býti, ga to nechci,
abh bhl Bčch dUsse ma Uefmj býti Uesmrtelna,

ga to weljm že mUsi žahyUaUti; neb by byl
Bůh, byla bh dUsseUefmrtelna , bh byla dUssc
Uesmrtelna bhl ďh wččUý saUd; bh bhl saUd

bylo by odsaUzer , by bylo odsauzenj, byl by
ďabel a peklo a wěčný oheň a wččné trapch
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Nenj, nch Boha! by byl Bůh swčdčili ďh
skUtkowě proti mnč, stali bh wssickni lidé še
UmaU na saUdU, žalowali bh Ua mnc odkrhli
by wsseckm žiwot ng, a ga bhch se mUsil han:
biti pťed tčmi fprosiaky. a tak hadage few
ssjlcné žanalosti še swým swědomjm, a rauha
se BohU ne:li gazhkem aspon mhslj a ždcchnewmd
agiž stogj pťed tjm Bohem Ua saUdU kteréhož
žapjral; blašen tcn gakobh proto swětlo pťe:
stalo žc ho slcpý eridj

„Hťjssnjk Užťj a hnčwati fe ďUdc, žUďh
swými skťjpěti a chťadnaUti bUdc; žadost hťj:
ssnjkůšahhnc“ (Zalm 111,10..)

„O smrti gak gcst hoťka pamatka twa
člowčkU, ktcrýž ma sstěstj w žďožj fwémee (Sir
41 1..)

„Smrt hřčssnxků gesř ncyhorssj„ (Žalm
33, 22..)

„Htožnět gcst UpadnaUti w rUce Boha ži..
wéhoee(Zid.10 31..)

„Obkljčily mnc bolesti smrti: a Ucbežpečcn:
siwj pekla Ualežla mUe“ (Žalm 114 3..)

„Zhržli gste wsselikaU radaU maU, a do::
mlananj mčho žancdďali gste, pročcž i ga také
w žahhnUtj wassem smati fe bUdU, a posmjwati

se bUdU když pťigde Ua waš to, čehož gste se
bali“ (Bťjsl. 1 25. 26..)

Modlitďa
Račiž mne, o Božc a Bane žiwych i mrr:

twhche Ua pťjmlUwU slUžcbnjka twého Ursicina
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wsseho hťjchU Uchraniti, a té milosti mi propUgč,
ak se ze žpachemých dostatečUě kagi a w lafce twč

UmrU Q Jcžjssl, chž gsi wzkťjsser a žiwot
eransstěg Uaš an w žiwotč, Uahle erčcka:
waUe a žlé fmrti Uaš žbaw NmeU

Dnessnjho dne swčtj se tarč fwárek: W Řjmč fwatčbo
Cwsebia, tněze od arianskěbo cjsařc .skonsiancia pro wjru pro:
následowančbo; w Ysrice fw. Demetria, mučcdnjfa; w Ypamei
sprskč swatěbo Marcella, biskupa mučednjka; w Tudertu fwa:
tčho .stallisio, diskuda nlučednjkač Ua osirowč Eǧina tcčenčm
swalč Ylhanasie, wdowh a m. g. sw.

15.

Žiwot sw. Nrdnina aneb Hardnčna.

Sw NrdUiU se Uarodil desatého stoletj w
Llriminč Blc), w mčstč Ua ďřchU moťe jaderského
ležjcjm Když dospěl do let pacholetských,dali ho
rodičowč do sskol w Uichž on netoliko tčlesUě
ale i dUsschě profpjwal thž do těchlet pťix
ssel že swatým prawdam dUkladUčgiporožUměl

počal take rožkossemi swětskými pohrdati wssj
snahaU pak po slawč UebeskétaUžiti N milost
Božj byla š Ujm,aafjlila ho we wsscm dobrém
Pťedfewžetj a wodila od ctnosti kU ctUosti Tak
dofpčl wčkU, že fe k stawU UěkterémU odhodlatč
mčl Slowa Waně: „Každý kdož opUstj dUm,
Ucb bratry, Ueb sesiry, Ueb otce Ueb matkU, Ucb
manželkn, neb shny aUeb pole pro gméno mě,

e) Teď Nimjuě.
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siokrút ch wežmc a žiwotem wččným wlňdUaUtř
bUde,“ rozhodla bUdaUcUost geho. J opusiiw
matkU u otec giž dťjwe Umťcl a cožkoli we

fwčtč měl wstaUpil w siaw dUchoij, aby po
celU wěk BohU slaUžil W oněch dobach do.a

skwměUo bylo dUchoweUstwo žbUsta rozličnýmř
poklesky, zwlasstě tjm že šťegmě w manže lsiwj
žiwi byli a že za perze w dUchownj žprawU
se wkUpowalč NrdUiUowi bhlo těch wěcj žel
welmi weliký, a welice fe bal aby se Uesial ge:
gich spolUwiUUjkem,a žlým pťjkladem gegich aby
se swésti Uedal Wrotož Utjkagc společnosti ge:

gich, pťidržel se gistěho WeUeria opata klasstera
sw Rehoťe mUže wýborného prose abh ho pod
fwaU ochraUU wžal a kťeskanské dokonalosii Učil
WeUeriUš wida w NrdUinU mUže wzdělancho
a pro Boha horliwého, přigal geg š radostj.
JsiaUžili tito dwa mUžowé KrisiU Waml š pla:
mennaU horliwostj a š želežnau whtrwalostj ,
NrdUin poslaUchal chcria co Boha a ctil ho
co otce; a WenerčUš milowal Nrdxxina co syUa,
a co š pťjtelem a bratrem š njm radU brňwal.
Geden wžděláwal se pťjkladcm drUhčho, gcden
rožhťjwal fe plameUUaU láskaU drUhčho, a gako
fe železo želežem braUsiwá, tak podněcowal ge:
den drUhého k horliwosti a k whtrwalosti.

NrdUiUowi, geUž mlčld byl, a gak se do:
mnjwal, teprw Ua žačátkU kťesianské dokanlosii,
ždala se Uabožna cwičenj a rožmantj kagicj siU:
tkowé gež společnč š miskrem Wencriem kona:
wal pťjliš Uepatrnj a Uepostačitelnj, Uež aby
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se gimi k oné dokonalosti dostal po njž tolik
dUsse geho taUžila Brotož si Uložil žwlasstnj
gakaš cwičenjaastntky kagicj, gak se mU podou
balo, kcjli UrčeUémU lépe fe hodjcj a profpčssrtěgssj.
J počal tUhými a častými posty tělesnostmrtwitř

UstawičUaU modlitbaU a bděnjm wraUcUost a na:
božUost bUditi a siliti, sstědrými almUžnami laskU
k bližUij Ukažowati a ožiwowati, a co k slUžbam
Božjm patťilo, do neymenssj častečkd co Uehswče
domitěgi žachowawati a plUiti GedeUkrate feděť
š mistrcm WeUeriem sam a sam o BohU a o wč::

cechBožjch wťele rošmlanagjce, tU prawil tento„
ťka: „SyUU, gest mi toho žel že pťebýwame
š mUži genž cjrkewnj kaznč Uešnagjce gj Ue:
ssetťj, gest tedy potťebj, abychom, Utjkagjcc hlUkU
swčta, š pomocj Božj Ua mjsto se odeďrali, ktc:
rež by bylo gistěgssj a klidněgssj “ N NrdUin
mU dal odpowěď š kterež gednak widětř gest,gak
welice w dobrém giž se bhl Utwrdil a gednak
gak welice wlastnj wůli swaU Umrtwil a UdUsis
J odpowědčl ťka: „Nčkoli otče swatý, U stťedU
lidu bezbožněho žiwot sprawcdliwých chwalUěgssj
gest a zaslaUžilegssj,neboki aHosstol chě chwalj

Učednjky swe, aU dj, že U prostťed narodU žlěho
a prewraccného swjtj gako swětla Uebeska na
fwětč, Uic měně, že se tobě tak lépe býti žda,
UUže žmčnme pťjbytck fwůg! J ssli ža mčsto,a
Usadili fe bljž kostcljčka sw Npollinarysse, kterýž fe
gim ochotně posiaUpil kdež si Učkolik pťjbytečků
wzdělali. ch gich nic nermaUtilo, Uic gim w
slUžbě Božj Uepťekčxželo, Uic ge š fwatěho eroš:
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gjmanj newhtrhowalo By takč tělo mčlo po:r
tťebné žaměstknan, počali žemi kopatč žahradh
wždčlawati, wiUice žaklcidati aneb sady swlažoe:
watř a žaljwati, a tak UeUssio an okamžer,
kdež bh bUď Uečtli, aneb Uežpjwali, aneb fc Ue:
modlili, aneb rUkama Uepracowali. Takowými
swatými wčcmi Ustawičnč se bache, kračeli rhchle
cestaU k dokonalosti. Zwlč!sstě se pkičiňowal sw.
YrdUiU, Ueboť gfa w plUč mUžfké sile, mUsil
mnohem tUžssj zápaš š fwaU kťehkostj a tělefno:
stj bogowati Uež WeUeriUš, U Učhož nmohč wú:
ssně gednak Ustawičnml kažUj a gednak wěkem UtUhlh
J čjtal kdykoli mohl kUčhh a maUdra Umlěenj
starých otců, a žHrawowal gimi žiwot swůg; dU:
sil a mrtwil posty a těžkaU pracj tělerč ncspo:
ťadanč žadosti, bděl bedliwě Uad smpslh fwýlnis

a nedawal žadného szikU tomU což hťjssUého
bhlo; časem mrsičlwal i tčlo swé abo ge w kašni
Udržel a w poslUssUosti, a slowcm Uičchož Ul:opo.es
minUl činiti, čjm mUžowč dokonalj a fwatj wje
těžstwj dobyli Uad tčlem, Uad swčtem, Uad ďčre
blem. W tom fe ťjdil úplně slowh aposstola
Wcmě aU dj: „Mrtwěte aUdh fwé kteťjž gfaU
Ua žemi“ (Kolos 3 5), a opět: „DUchem
choďte a žadostj těla erhkante; nebo tčlo žada
proti dUchU: dUch pak proti tělU Thto žagisté
wčci wefpolek fc fobě protiwj, aby gste Ue hUed

což by gstc chtčli to čiUili Gestliže pak dUchem
wedeni býwate, negstc pod zakonem“ (Ǧallat 5
16 17), Uebok gak teUtýž aposstol prawj:
„Sprawcdliwčnm Uer žakoUUťo;eU“(j Tiln1
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9), nebok fam sobě žakonem gest;a zákoU Uenj
daU dUssewnjm, Uýbrž tčlefným

Nn fw NrdUiU bhl takowý bogowttjk pro
žakon Banč, Uenj diwxl že geho powčst brzo po

celém okolj se hlafala,a aže lidé zc wssechkončin
an i ž wždalmých kragin k UčmU o radU a Uam

Učer chodili a š hťjchů swých gemU se wyžlm:
wali N oU gfa mUž oďratný a lasly l wldeosii
plný, gednal š každým, gak toho potťeba žadala;
gank žachašel š pokornými gank š hrd!šmi gie:
Uak š mladjky, ginak šc starci gilmk š bohatými,
ginak š chUdými Mimo to byla do Uěho tako.e
wa mysli neohroženost, a takowa odhodlanost,
obžwlasstč když ža UčkohoUUžněhose pťimlmlwal
že se zdalo, že bažnč UežUa uu „BažUč Uenjť
w lafce“ dj aposstol (l Jan 4 18 ), ale do:
konalci láska wcn wybčmj bňšeň.“ Z tě pťjčiny
neoblomilo takc Uic geho pcwnost, nic Uežmčnilo

geho úmysl; on fe ždal w sstěstj i w Ucsstčstj
Uecitclným ďýti;w sstčstj se nenadýmal w Ue:
sstčstj Uetratil dobré mysli a naděge; nebal se

Uičehož, Uež hťjchn ničehož se nežhrožil UežUra:
ziti Boha,a atato bazeň Božj byla mU také po:
čaitkem maUdrosti uu „BlahoslaweUý mUž, kdož
se Boha bogj “

Lidě, co Uě:mx chodjwalš ::a radU aUeB
z kagicnosti, pťinássjwali mU rožmanite dary žc
swěho nadbytkU, kreré wždy a beš odporU pťigj:
mal, Ue sice gakobh peněž ďyl žádostiw, ancb
gakoby Uaděgi swaU w šbožj poč;emskéskládal;
Uebok mimo oděw a strawU Uepotťebowal pro
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sebe pranic, Uýbrž, abh, což dostal aby opět roze:
dal chUdhm! Uebok bez pťestanj tanUla mU Ua

mhsli wččna prawda ťkach: „BUďte milosrdnj,
gaťo otec waš milostdný gest; a blahoslawenj
milofrde, Uebot oUi milostdeUstwj dogdaU ee Qč

tedh bohače, ša něž se Ustawičnč modljwal a mssi
swataU občtowawal gaksi pťiprawil tjm zaš hlcr::
dčl chUdým prospěti

Toho časU Umťel opat klasstcra sw ǦexU:p
dencia, bljž města ležjcjho a Uebhlo, geUž bh fe
w úřad ten tčžký Uwazal TU šessedsse fe bratťj
klassternj, whwolili si Ua radU biskupa arimin:

ského gedUohlasUč UabožUého WeUeria za opata,
kterýž tU dUstognost teprw po welikěm šdrahcmj.
a mnohém domlanan žwlasstě od NrdUan priue
gal. NrdUiU Uemoha sc od milého mistra swčho
odlaUčiti ssel š Ujm a možna:li swaU horliwost
pro Boha zdwogil a dawal wssem bratťjm neh,
wýbornčgssi pťjklad dokonalého kťeskanaa bratra
Na nčm mohla se widčti Ueljčena pokora, ochotncř
posiUssUost, oddana trpčliwost, sprostčx tichosk, wů::

bec ctUosti tak rozmanité a wžacné že se o Učm
řjci mohlo: že pťemýsslel o žakoUU BaUě dnem
a Uocj, a že byl gako strom kteryž sstjpcný gest
podlé tekUtých wod a genž whdawa owoce swé
časem swým

Než se š fwatým NrdUiUcm rožžehnamc
gest žaslUssUo, aďychom fc gesstč zwlassť šmjnili
o geho postech a o geho UočUjm bděUj Co sc
těchto wěcj dotýče, wynikal Uad ostatUj dUcho:
wensiwo doal wždhckysam a fam gjdla wssak
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fwčl dáwáwal tagnč chUdémU lidU, a sčlm bUď
11m, co bylo Ueysprosťssjl)o, sytjwal swůg hlad,
aneb se bUď úplně wsseho gjdla ždržowal, aUeb
tak skrowničce gjdal že fe šdalo, že Uelže, abh

člowěkU Ua žiwč tak žUstati lše bylo Gediné
když U prjtomnosti nčgakých hostj a weregnč gjsti
mU bylo, rUssll tUhý pUst wag, nechtě ani, abh
ža pokrytce dtžaU bpl ani abh, kdo Uegfa po:
wolčm, o Uché kažni geho zwěděl a ode wssech
gjdel kteraž Ua stňl ž Uchosti k hostUm Oťifsla,
ochotnč gjdal; Ueboč „wsselikě siwoťenj Božj,ee
ptawj aposstolPaně (j Tim 4 4.) „dobté gest
a Učc Uemčl býti žamjtálto, což se š djkůčiUěnjm
pťigjmň. WofwěcUge fe žagistě to (což fe gj)
skrze siowo Božj a modlith.“

Gfa we dnc zaměsikltňn gedlmk ptacemi
klússternjmi, gchak wyUčowčmjm lidU, gedUak
siarostmi o chUdý a opUsstěUý lid, a Učlsledownč
tolik časU modlitbeima wnitťnij rožmlančmj
š Bohem wěUowati Uemoha, gak si toho pťas

wynahtažowal to nočnjm bděnjm Nle tjmto Ustax
wičným takmčr bdčUjm a Uchými oněmi posty
tak hrUbč šeslaďlo tělo geho, že se Umošj domú:
fslcli, že Uelše, aďy geU gediUého dne Ua žiwč
žůstal, aUeb, když se na lože odebral, aby pro
siabost rčmo wstňti mohl. Nle oheit lásih k Bo:
hU w údech geho hciragjcj pťemčchal slabost tčeul

lesnaU, a NrdUin wida, že btatťj w spanek gfaU
pohťjženi, wstal š rychlostj a pokleklta U oltaťe
Pcmě celé takmčť Uoci probdčl lnoha š ŽalmistaU
prožpčwowati: „Bože, Bože ng! K tobččz gitra

Žiwoth Swanťch.uš 10
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bdjm. Zjžnj po tobč dUsse má, mnohoneisobnč
po tobč prabUe tčlo mě W fwatpni Ukášal gsem
sc tobč abpch widčl moc twaU a slein twaU.
Uebok gest lepssj milosrdenstwj twé Uad žiwor„
Rtowč moǧi chwáliti bUdaU tebe a wc gméml
twénl pozdwihowati bUdU k robč rllťaU fwúch
nebo bql gsi špomocnjk mů,q, mnč pťigala prawicO
twúee (Zalm 62.!.

„Tyš Bůb mňǧ a Spasitel múg, drološ
UepoklcfnU: w tobč gesi spasenj mě a siawa ma
tyš siala mae a nadcgc UUi w tobč qest“ lŽalm
61 7 8..)

Tak prožil fw. Nrdxcin Umohei létx, Uče
clnostem a wšbn;Uǧc k milowčmj Boba, a čxemU
Učil a k čemu wžbllzowal sšim swčdomitč ;acho
wawagc až plU wčkU a žeislUbdUe 15 frpna
r 1009 w NaUU Usnnl abw žc werxw bwl nad
malem nad nmobcm bpl Ustanwen a wessel
w raoost Wana swébo Wohťbcxr bdl w kostele
sw Ǧauoencia, kdcž fe pak množj diwowě Ua
Ǧortšch siali, ktcxjž tll na pťjmlltwllgrbo plnétw
r;dranx.xjUabúwali.

No;gjmúnj.

Swadš NrdUiU a mistr geďo Wenerčuň ne:
žahalcli Uikdd U!šbržbeš pťestan nčco pracowali
bnď tělefně bUď dussewnčxfe šabangjce A tak
bhš i th milrd bratťc činčti měl; a kdhbdš wč:
děl gak hancb:xý bťjch gcst žahalka a k gakmn
bancbnostem naš wedc Ucpochybngi že bhš sc
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gj na wšdh odťekl. euo Widjš, Bůh tč k ptčlci
powolal, Uebok ň dal dwě rUce, a wýborUými
smhsly tč obda,ťčl, a ty prčxce Utjkáš? Bůh tč
k prňci odsaUdil, ťka: „W pracech bUdeš gjsti
žžemč po wssecky dnp žiwota!“ a ty fe domnj:
wúš, še žiwot w šahálcc tráwiti můžeš? Nenj
to ť,mUcho, protiwiti fe pťiroženosii, drotiwiti
se ščlkoUU Božjmu? Nexnhsii si, žc nemčlš co
pracowati, a žc ginjd ltdč pro tebe, ža tebe a na
tebo pracUgj, a UúsledowUč, že fe ten žčxkon tcbe
Uet:ščc. Možnň, še gsi Učgakú fabrčkallt, a že
neckxčxwášša sebe,pro sebc a na sebe Ua sta gi:
Uúch lidj pracowati, aneb že gsi Učgak:š bohatý
kapitalista, ktcrťxž Uložiw denjše swé Ua welikě
úroťy, o Uic fe ftarati UepotťebUgeš, než kterak
důchody swč Utratjš a strúwjš. Nle co pak ne:
gsi Uic než fabrikant, Uic Uež kapilalista? a Uic
Uež člowčk ktomU zrožcmš, abyš strčlwčs, co ginj
možolp fw:šlni wpdčlali? Negsi také kťeskcm?
a Ucmáš tUdp žúdnťdch powilmosij ? Gsi:li alr
křesian a Uemúššli giných powinnostj tomU pťe:
kčlžegjcjch, gdi a nawsstěng Uemocné, těš ža:
rmaUceUé a pomáhey chUdým, a budcš mjti doski
prčlce, práce, ktcrúž tč erýslownau raoostj Ua:
plnj, a wěčnan odplatU ti žgedUú. Gsi:li kťe:
steall a nemčlš:rli eo dčlati: gdi, podjweh se do
kostclů a Uwidjš, žc sc tam pro tebe dost prčxce
Uagde. Nemhsljm tU Ua modlitbh, na slnžbp
Božj, a Ua giUé fwatč pobožltosti, ač i tčch nio7
kdp pro žiwý fwčt se žanedbati Uemú, ncbok gsaU
přednj a hlawnj powimwstj m ale ozdoba a oťrasa

10ed
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kostelů tane mi Ua mysii. Ah gak krásUě stkwělc
ďh fe Uassi chrámowé, kdyďy nmohá ž wžUesse:
Uých hofpodhťx a aneU, gimž čaš dlalchý gest„
Ua starost si ge wžali, a UměUjm fwým k oždo::
bčnj a očisstčUj raUcha messltjho pťifpjwaly!
Y. gak krásUě by gim to slUssclo, kdyby nxčchawsse
čter románů a daremUých Uňwsstčw a marUých
wyražer raUcha wyssiwaly a pťiptawowať!)n w
kterýchž fe Ueyswčtěgssjswňtost kanti mei! Možnci,
žc to mUohčc š Uich Udčlá, až Uwčcžj, že šcchálka
gest pqčňtek wsseho žlého, a že mUohémU žlémU
Učj. Ze šaheilel Dawid, šhťcssil očima, žádostj
a skUtkem; a Sodoma, gakž prorok Ešechiel
prawj, ďyla také pro žahálch wywrácena. Za:
hálčiwý člowčk gcst wsseho šlčho fchopeU; ďčcbel
mčc k UčmU šc wssech stran wolný pťjstUp, a metčl
do Učho ssjpy swé, a an gediUým fe cjle fwého
nechybj. Kdež se Uhostj šahčxlka„ ranx Utjkeř cnwst.
Kdož žahňlj, co pak může také doďrěho Učiniti?
Nic, šhola Uic. W dUssi geho se twoťj mysslélckp
marUé, mysslěUky possetilé, mhsslénkh žtě a ha:
nebně, a gim w šápětj gdaU žádosti, a ža žúdostmi
skUtkh. N pohlednance na pťjčin, proč mscidež
tak žhUsta w .prosiopássttosti padá a wssem žlým

wčlsslljm howj, giných Uenalezneme, Uež žahálklx:
dehte gim djlo a preici, ak mysslěUkh gegich swě:
tem UeblaUdj a Uaprawjte ge. Ctnosti UenaďU:

deme ťeda pracj, a cesta do Ueďe gest oďtjžrt,ú
a drfnčl, bez Učlsilného pracowcin Uikdo gj kraž
četi Uenxůže. Wol si tcdy gedno ž dwaU: BUd
pracng wčrUč a UsiawičUě, tak gak toho od tcďe
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pwata wjla twa žada, a tčš fc Ua wččnaU od::
měnU aneb žahaley a dáwey mjsta ďal:lu, genž
tě w kratce sobč podrobj, a UwrhUe tam kdcž
bndeš wččnč wěkUw bolcstnč pracowati

„Člowěk rodj fc kU praci a ptak k létan„
(Job 5 7..)

„Mnohé žlostiUaUčilažahalka“(Sir 33 29 )
„DokUdž čaš mame, činmc dobře“ (Ǧallat

6, 10)
„Kdo Umj dobťc činiti a Uečin, hťjch chi“

(Jak. 4, 17.).
„NeUžitečného slUžeijka Uwržte do tchnostj

ažewnitťnjch“ (Mat. 25, 30.).

Modlitba.

O fwrchowaltý Bože a Bane, tobč wšda:
wam djťy UeysrdečUčgssj, žeš nmc stwoťiti a tak
wúbornými dUsseijmi a tčlcsnjmi dary Uadati
račil. Ga wjm o Stwoťiteli UlUg Ucymilčgssj,
žeš mi tčch darčl gen proto Udělil, abych gich
k požnan a k žweleber twě:ml a k ždokonalenj
swémU Užjwal a žc pxsté aUčty gedeUkrátc ode
mne požadciš gak gsem tčchto hťiweU poUžil
J propňgč mi profjm tě milosti abhch darú
sčchtoahťiwett tak wždw Užjwal gakž toho swata
wUlc twa žada a abyche až nme k aUčtčUUža:

wolaš ťjci Utohl: „Pane, pčt hťiwcn dal si xUť,
ah giUých pct Ua to žjskal gscm gimi “ Q to
prosjm Ua pťjmlUwU služelmjka twčho fw Nr:
ouan sitše Krista Bana nasscho NmeU.
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Na dnessnj den padň takč swcitek: Nň Uebe wzetj neyx
swčtčgssjNodičkyBožj Banny Maricď;w Řjmě sw Tarsi
cia. mučednjka; w Taǧastě w Yfrirc fw Nlapia bisiurda; w
Sweosionu sw. Nrnulsa, blstupa a m. gr fw.

16.

Ziwot fw. Nocha.

Nčkoli gměno fw Rocha w cjrkwi welmi
siawně gest Uicméně Uenlanle o žiwotčaaskntcjch
geho lUUoho podstatných žpraw; ty wssak kteréž
mame naplňUgj Uaš welikaU UctaU a laskaU
k těmUž fwatémU, genž bhl wesskcrý žiwot swůg
š Uepčistssj lňsky k BohU slUžbč bližnjbo šafwčtil.
Co o Uěm wjmc gcst, gak UčlslrdUgc: Sw. Noch
se Uarodil r. 1295. w mčstč Montpelicr (mcmš
1)čšulmxuď) Uyněgssjho FrancaUšska. Geho otcc
Jan a matka Libera ďyli maUželé wyfocc U!:o7p
ženj, wšach a možnj Nle Uad Urožcnost a Uad
wladU byla gim ctnost a bohabognost BohU
flaUžitč fw!šch Uaklonnostj pťcmahati, bližnij
pomahati býwalo gim radostj Uchsladssja ša,
mčstknanjm Uehmilegssjm GedUa wčc gen rmaU:
tila ge, Uebok žadný člowčk Ua fwětč Uebýwa
Uplnč sskasteU, totiž že po dlaUhú čaš žadných
djtek Uemč!i ZbožUa mysl gegich welcbjc w !om

wUli Božj, spokogila se sice ale i modlitbami
a hognými almUžUami k BohU fc oďratila, prox
sjc abh gim dčdice milosiiwč Udčliti račil slioa

lé) Q Rodtčcr Bošj a o swatcjch gcgj bUde zwlasst gednano lxro
toš sr tuto i na ostatnjch mjstcch swcitkowé gegj whpausstčgj
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Bugjc žc ho slnžbč BaUč šaswčtj N Hojpodm
xwďslyssel snažnč prošbh gegich Ucbok bljžek gesk
teUl, kteťjž gcg wžýwagj š důwěraU Shnaček
ktcrúž fc gim Uarodil dostal Ua kťtU swatém
qméno RochUš. Na důkaž, žc th slib BohU milý
gesi a Ua oswčdčenj, že djtč w sslepčge Spasiu

telowy wsiaUpiti a geg Uaslcdowati ma, narodil
sc RochUš magc Ua prsau čcrweUý kťjžek Ne:
nxlaněte bUdach swatost ofwčdčowala fc ob:
šwlússtč tjm, žc w dlly postnj gcn grdrllkrúte
drfU mateťiného žčloeiwal. Qtec i matka dali si
Ua wychowanj gedančka swého Uad mer žalex

žeti, protož gcg giž w dčtiUsiwj nawwkali postUm,
modlitbam a ginwm UčlbožUým skUtkUm, a abh
tafč wšdělali gcho rožllm pofjlali ho pilnč do
sskol. anikal:li RochUš. ooma posillssnosit,mh:
slj ;božUaU, a Uad fwůg wěk wúžUaU a žwlásstxlj
čisiotaU dUsse, wynikal raké we sskolách UegrU
:xilnosij a w:;borUými pokrokh, ale i mraonstj,

wljdlxostj a úslUžUostj. Zwlňsst kohž UčkomU po:
moci xnobl bwwal wclmi rad Mčl::li kdy po

chwjli erbracel toho časU k hranj, gak wňbec
mleidež dčlawa, a k běhánj, Udbrž k modlitbam
a k cwičch fc w pobožnosti Wňbec dčlwal
bedliwwm pťrmahanjm scbe a ochotnaU poslussUostj
na gcwo žc pewného gest Umdslu, cesiaU k do:
konalosti wedach kračeti a pilnč ssetťiti slow
adosstola řkachho: „Mladcnčjch žadosij warug
sc ale Uaslchg fprawedonsii wjrh, lasky a po:

koge š tčmi, ktcťšž wšýwagj Pň!m š skdce či:stébo“(ll Tim 22 ..)
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RochUš dofpěl aš 15. Ueb 16 rokU, aU fe
geho otec Jan těžce rožstonal; kterýž wida, že
Hofpodin ho wola, dal si Rocha zawolati atakto
ť UčmU wece: „Widjš fyUačkU, že bršo UmrU
Boslede wůlj fwaU odkazngi ti wesskeré šbožj
swě a mimo to gesstě tyto čtwery wčci: pťednč,
abdš KristU Jcžjssi gako až posUd bež pťestan
slaUžil. Za dr:chě abyš pamětliw byl wdow
a sirotkčl Za tťetj, abyš gměnj, kterěž ti odrn
kazngi, k dobrým účclčml obraccl N ža čtwrté
abyš ansstěwowal ssHitaly chUdých a UUzUých.“
RochUš fljbil, že wsse fwčdomitč wyplUj. Bržo
Ua to Umťel otec Zan Rochnš stal se teď pa:

Uem žUameUitých siatků a welikého ďohatstwj,
amohl si Udělati radostj, gakýchž ch frdcr rčl::
čilo, a w rožkossich mohl fe broditi těch Ucyrož,
čxdxlteqs“1ch QU wssak šUage Ucbežpcčj swčta,
w kterýchž pťcmnožj giž byli žcchym:li: Uedal se

an marným leskem bohatstwj fwčsti an rožko:
ssjm fwětsirxm podmaniti Urxbrž pošdwihna i očj
frdce k Uebesům, Užawťel tam si pokladU sklaá
dati „kdežto ani reš, ani mol Uekašj, a kdežto
šloděgi Urwykopciwagj, anž kradaU ee Wrotož
Učiniw poslede otci powimtost, počal bež prox
dler wUli geho Hlniti. Zdwogilk takmeť Ua:

božUa fwa cwičenj, a wssemožně rožnčcowal la:
skU fwaU a žiwil; oU wphledawal mjsia bjdxž
a Uanže a gako angel š Ucbcš poslcmý pomoci
gim Uenadale pťiltassel; oU žaopatťowal chUdé
chore wssim, co potťebowali wšbUžowal ge k tr:
pčliwosti a k důwčťe w pomoc Božj, a sčUUkde
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uxědčl gim raoil a pomahal; oU Ugjmal fe opU::
sstčltých wdow a sirotkU a sladka slowa útěchy
a dnwčry w skljčcné frdce gcgich rosil , oU wh::
ďýwal a whwdčlwal chUdě erčsty, podHorowal,
kde podporh bylo potťebj, těssil, kde byl žármu:
xeck powšblxžowal kde bylh mpsle skleslé slowem
ničchož erpomčmll, čjm že otcowě wUli žadost

Učin, fe domýsskcj a co wlastUj naklolmost ko:7
Uati mU kašala J nwhl o fobč ťjci gako Zob
fwatý o sobě byl gcst powťdčl, ťka: „GČ gfem
wyfwobošowal chUdého kťičjcjho a sirotka, kterýž
Uemčl spomocnjka. Ga potěssowal frdcc wdowp,

oko bhl gscm slepěan a Uoha kUlhawčmU; otcc
byl gsem chUdúch a potěssitel fmUtU!dch“ (Srow
kap 29..)

Několik roků Ua to Umťela takě matka Bč:

bcra. RochUš nemage teď polxťebj na Uikoho
ohled brúti mimo Ua scbe famého, rošdal saU:
ťromně wsse šbošje kterčž roždati mohl a smčl;
co žbylo, a Uad čjmž poťjditi Uesměl fwěťil
fwémU strýci a wešma Ua sebe oděw antUický
do Řjma, aby Ua hrobě sw aposstolu ohen la::
sky a šbožUosti swě gesstě che rožharal se
whdal

Mladý antUjk n NochUš byl tenkrate aš
20 let star n pťissescestaUswaU do mčsťakaa:
pendenta kde prawč drahUě lidj Ua morowaU
raUU mťelo Celé mčsto bylo Uad xner skljčcUo
Wěc ta proUikla Uahle dUssi RochowU gako gi:
skra š Uebeš i mage to ša šwlasstnj PokyUle
uš hůrh, Užawťel, že w mčsič žůstane, a slUžbě

elř
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tčch se šafwčtj, kteťjž se Ua morowaU raUU roz:
nelnohli. J wessel Ueprodlěwage do sspitala a
pomoci fwé Uakaženým občtowal Čjm wčtssjch
obtjžj bylo mU fnč:sscti, čjm wětssj bylo nebeže:
peěj, w Uěž Ubjhal, tjm wětssj byla geho horli:
wost tjm wčtssj čimtost Napomjnal:li ho Uě:
kdo, abh ssetťil žiwota sweho rjkawal: „J ng
Spasitcl za nme Umrel “ RochUš ždal sc mo::

rem Uakažcnhm aUgcl ďžšti stražnj , kdc se obgex
wil a kťjž nad UemocxchmUdělal tam přestala
broznú tato metla Božj. N to fe stalo Uetoliko
w měsič Nkwapcndextte ale i we wssech městech,
kmn fwatý tcnto stha Božj pripUtowal an
i w hlawnjm mčskě kťcsianstwa w Řjmč kdež
po tťi léta morowaU raUaU Uakažeslým ochotUč
skaužil a laskawč gim pomahal u „Laska gcst
trpěliwa laska wsseckofnassj,“ dj aposstol (Kor
13 4. 7) Z Řjma odebral fe RochUšdoBlax
ceUcic Uebok bhl Usihssel že i tanměgssj obhwax
tele taUž metlaU ostťe bičowani gfaU. J žde
obětowal se žccla siUžďč UakažeUých,a tak dlaUho
powiUUosti kťeskanskčlaskyU Uich kanl až sam

šachwaceU tčžce fc rošnemohl Bolesti geho
bhlh tak Uaranmě, že hlafem kťičetmUsil Trúpnh
geho staw wžbUdil U wsscch saUcitU a flitowanj
QU wssak Uechtě osiatUjm Ucmocným kťikem swým

byti obtjžclt, wlekl se, ač welmi těžce, š Uex
mocltice weU a šadUým žpUsobem k anracenj
pťemlUwiti fe Uedal Mnošj magjce ho proto
ša fmhslem pomiUUlěho , opUstili geg a osUdU
geho zanechali. Ny gak snadno, gak rcid žapo:
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mjnčl swět slUžcb gemU prokcižandch! „Lčpet gcst,
di Žalmista, „danat w Hospodina, Uežli danati
w člowčka. lépe gest nadčgi mjti w 7úšdofpodimx,
uežli nadčgi sklcidati w knjžatech„ fZalm 117,
xx! 9..)

Z mčsta takmcř wdwržcn a od ccleho fwěta
opusstčn, dowlěkl fe NochUš do bljžkého lefa, a tU
naležUa qakaxxsi bdeaU chatrč, wssel w Uj, ginak
Ucmpslc, Uež šc tn chorobcm a hladem žiwot do:
konati meje Bůh:li nlU milostj swaU Uepřifpčge.
Z obrčltil fc wraUcnaU modlitbaU k UčmU, chž
doansstj alc neopaxlsstj, a sUažnč prosil, abh
bolesij gcho Umcnssil„ a hladem Umťjti mu Uc:
dal N nemodlil fc marUč StUdčmka gcž fe
rn mimo Uadanj wyprússtila, šhladila gcho wh,
Orahla ústa a Umerila bolestj, a gisiý peš pťiu
Uasscl mU šbljžkébo skatkU deUUě potťchý chléb
qegž bnď še siolU aneb žrUky pcma fwého bra:

wal Ǧotthard tak sc an toho psa gmcUowal
byl mUž bohatý, alc i Uabožný a dobročinnh.
ZUamcnagc, že peš obdržený aneb wšatý chléb
Uežerc Uýbrž kamsi žanassj, stal fe na Učho poe
žornčgssxm, a gedeUkrcite ža Ujm gda, pťisscl kchau
rrči, w ktcrěž morowml raUaU poraženého Rocha
Užřcl, aU ž tlamy pfa chléb béťe a požt:
wa QU chtčl tam wegjti alc žakťikmxt abh

fc ncpťibližowal anrčltil fe domU,poťad o tom
co widčl přcmýsslege. NU tak bez pťcstanj wčc
lUto Ua mysii pťemjta, Uapadlo mU že Ucrož:
Unmé žwjťc laskawěgi gedna ncž on genž člowčk
a kťestčm gest J žasthdčw fe ssel bež messkanj
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w chatrč a Rochowi, o Učxnž, že mUž Božj gest,
tUssil, swé pomoci Uabjdl. RochUš, anpklý
wůli Božj ďez ohledU fc podrobowati, pťigal
pomocUé rUky dobromyslného Ǧottharda a za to
geg krmil chlcbcm Uebcskýsn a dUsseijch léků
Um podúwal. Slowa Rochowa padala gako
rofnj kaPky w wyprčchlan dUssi Ǧotthardowll a
Uaplňowala gi. radostj a taUhaU po žiwotě wčo:
čUém. J žůstal U Učho, slaUžc mU š ochotUostj,
pokUd Ucmoc gcho trwala; a rUka Búslč opa:
trowala ho, že Uic žlěho geg Ucpotkaloš Když
RochUš se Uždrawil, anrcitil fc takč Gotthard
domů, ale dUssi gcho UechUtUalchc swčt, an
rozkosse geho; lúska Božj giž pťjliš rožehťála
srdce geho, Uež aby délc intťUij ohUi odolati
mohl; protož spoťúdaw wsseckh wěci pozemskě,
roždal, co měl chUdýsU, a odťekna fc swčta w
stryté kagicUosti BohU slaUžiti a Ua swéšn šdo:
kanler wssť silaU pracowati počal. un ZúdUaU
wčc dUckoijkw žiwota fe týkagjcj Uemělibhchom
Uikdh ža UepatrUaU držcti; co fr Uúm ždú Učkdy
ďýti UepatrUč, ňxsjwú kolikkrátc do sebe žcirodek
blažeUé wččUosti. „Blahoslachj, kteťjž ostťžhagj
faUdU, a čin fprawedlrwst každého časU“ (Zalm
105, Z.).

Když fe ďyl Uzdrawiť, anrčitil fe, gakož
mU bhlo zgewer, do fwé wlasti, Uemagc giUčho
úmhslU, Uež že doma Howede žiwot faUkromUý,
tUhýe kagicj. Sotwa wssak domowa dossel, byl
gat, Uebok teUkráte diwci wúlka w žemč fe wžte:
kala, a gakoby whžwčdač byl, k wlcidaťi mč:
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sta wcch. Byťk to geho !olasknj strýc, alc
ten Uepošnal geg, tak welmi bpla fe geho twňť
a podoba žxUěUila. RochUš se těssil ž toho, že
UcžUciU gest, a pro žiwý fwčt se prožraditi Uem
chtčl. Bylk tedy k wčžer odsaUžeU. WděčUaU
a tichaU nchslj Ubjral fe w Uljsto wykážarté, ale
mjsto steškUa žalU bhlo nlU mjstem útěchya ra:

dosti Co tělo Ueslo hUUonst wěžer, byla dUsse
U Boha a kochala fc w fwat:žch modlitbach a
w ljbežných špčwjch a pohiižowala sc w rožǧj:
man milofrdertsiwj a lasky Božj Gcho wUle
spočjwala gediUě we wUli Bošjx a oU giž Uax:j

pred čil radostj wěčUých. uu
Za walcčnwch Uepokogčx pťissel swatý wěžcťr

w UplUé žapomermtj, žeppčt let we wčšer stra::
wil. Wťcdwjdage ž wUUkUUtj Božjho, že čaš
bljško gest, že bUde žtemUoth swčťa k swětlU Ue:
beskšnm powolaU žadal aby mU pro knčše poe
flali kterýž bh ho žaopatťsl KUěž piťigda, podi:
wil se Uemalo Ušrew žalar gafllým swčtlem
oscheUý a tweeaťwčšně nebeskaU žarj fe stkwach
Z toho faUdil, žc xnU čiUiti gcst š UUxžcm fwa:
tým. RochUš prigal Ueyfwčtčgssj fwatost š Uep.e
wčtssj skraUsserstj a pokoraU Wykonaw kněž
powiUUost fwaU ssel Upťjmo kwlčldaťi, a ožnňmil
mU, co widěl. Wlčxdať diwě fe tš žpráwě poslal
beš mcsskčmj do wěžer, ale swatý wěžen giž byl
w Bam: Wod gcho hlawaU Ualežla sc tabUlka,
Ua Ujž sUion gméno geho i to bhťo Uapsan že
kdokoli ho w čaš morU důwěrUč ža orodowanj
U Boha prositi bUdc, žc UebUdc oslhssčm. Když
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fc ta wěc rožnesla, pobaUťilo fc takměť celé mč:
ňo , každý chtěl toho mUžc widčti, ktcrýž přissel
do fwého a kteréhož fwogi Uepožnali Zwlaissk
wladať fe rmaUtil že wčžeň Ua kterčhož po pět
lcř ani Uežpomnčl, bratrowec geho gest. J chtěl
aspoň tjm kťiwdu swaU pončkUd Uaprawiti, že
mU stkwostný pohťeb wyprawil; a kdhž Usta:
wičně žažraky Ua geho pťjmlUwU fe děly, žc
k geho ctč pěkný kostel wystawěti dal

Rozgjmňnj.

Gako sw. RochUš a gako ctihodxtý otec
geho „Jan, tak bp každý člowčk wťci fwč swětské
a Zaležitosti pozemské šahhe a dokawad gesstě
ždraw gest Ua tčle a Ua dUssi w poťadek mčl
Uwesti Ga mysljm že by ža šdrawj mčl poťjo:
šenj Učiniti o wssem co mň, že by, co cižjho gest,
mčl nawrcititi, žc by účty fwé měl Ukoxtčiti, i což
Uad to tťeba gest, šaťjditi. Qdklcidati tjm až na
hodiUkU fmrtř gest wčc UcbežpečUčl, gesk wčc Ue:
gista; gest nežťjdka sskodna i dUssi i wssj česedi
Nebok kdož gest tjm gist že UebUde žachwacext

sinrtj, když fc toho Ueymeně nada? kdož wj, že
až Uemoc pťřgde podržj wssech smhslU a ždrawý
faUd? YUeb že pak poslednj wUli swaU tak žrjx
djti w stawU bUdc, gak bh si pťal aby žťjzena
a Učřnčnabyla? O gak mnoho pťenmoho swarů
a růžnic gak mnoho nepťatelstwj a faUdn ga:
kebo klenj a žloťečenj šniklo prawě ž toho, že
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posichj wůle bUď docela nemohla býti Učiněna,
aUeb že šlc ďyla Učiněna! N což Uenj to také
prohťessenjproti wlastnj dUssi proti wlaftnij
fpafenj, kdhž wěcj tak predUsežitaU gako kssaft
ǧcst Ua ťwdiUkUfmrti odkladame? TeU čaš a ta
doba měla by býti žafwčccna gediUc dUssi twé a

spasenj twémU a ty gi whplňUgeš starostmi žem:
skými kdhž bhš mel dělati poťadnost š Bohem
a š fcďaU, poťeidaš teprw šaležitosii fwětské a
kddž boš měl nahlčdatt do knthy swčdomj sn.xeho,
Uak,slédaš teprw do kněb w Uěž wepfany gfaU
wčci kteréž š tebaU Ua wččnost UepUgdaU Než

wsse Ufpoťadaš žaklepa angel fmrti a Cawola tě
abhš kladl aUčtyBohU Gak asi oďstogjš? Broto
žc čanč Ua poťadck mhsljš UemUsjšhned Umťjti
aniž proto pťestawaš býti hospodaťem žeš o swč

Zbožj poťjženj Učinil aniž ž toho UasledUge šežadUých žmčn w poslchj wůli Učiniti Uefmj
Uýbrž gest to gen prožťetelnost ktcraž tě k tomU
wede, gest to geU aUtla starost o blčcho twé ro:
diny, gest to powiUUost k dUssi twe u Minw
so, když poslchj wňli děláš, nechk fe to děge kdy
chce, bUdiž fprawedliw a UikomUUeUďližUg: máš:li
co cišjťw nawrak sskodUUčinčnaU nahraď danč
dohorssch Uapraw Nefpoléheh fc tjm Ua dčǧ
dtce swé, čehoz fam Učiniti Ucchceš gak mUžcš
lUysliti, že Učin ginj, když fam o fwč stoafenj
Uédbaš gak ginj o nčg bUdaU dbalegssj? Minw

toa hleď ak poslednj wUle twa gesi takě kťeskan:Ncžapomjnch w nj chndých a kostelů aUeb
giných dobročiUUých ústawU Ncbok co těmto
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doďrého Učinš, samémU KristU UčiUěUogcst,a
wjš žc almUžUa prikrege množstwj hťjchU Qwssem
ďylo ďy lépe, když by tč Uliloskdné skUtkp k saU:
dU fprawedliwcho Boha pťedchazely,aaza tcbc
sc giž pťimlanalp, dokawad gcssrě Ua faUdU
Uestogjš Uež aďy teprw prosit a primlanat sc
přichazely, kdpž giž na faUdUrošhUěwaUčho Boha
stogjš ancb dokoncc giš odfaUšeU gsie ale Uic:
mcnč i takowa almUžUa, kteraUž kssaftch swým
dati pťikašal ďež ccUy U Boha Uche žwlassk
pťichašj:li ž mysli čiste a fslcchetUé Maš:li Uč:
gakčho protinjka, od srdcc mU odesi,a možUci::li
Uěco mU Ua pachitkU a Ua důkaš dobré wůlc
odkaž. Slowem poslede wůli swaU tak žijditi

hlediž, abyš siarage sc o wěci požemskc, Uežtratil
wččmých, a aby ďylo widčti žc che ti Ua Uchsli
lešj wččUa ďUdaUcUost Uež pomjgcgjcj čafnost

„J dal Nbraham wsseckywěci, kterýmiž wleidl
Jfakowi spnům pak žeUiU swých dal dach, a od.e
dčlil gc od Jsáka„ fyna swčho kdyš gesstč sam
žiw ďpl“ (j Mogž 25, 6 7)

„W deU dokončmj dUůw žiwota swčho, a
w čaš skoUčmjswěho rošdčl dědictwj fwé“ (Sir.
33, 24.).

„SPUU, maš:li, Učiň sobě doďře a Waml

BohU hodné oďěti oďčtUg WamatUg, žek fmřt
Uemesska,aasiUlana š hrobem žc Ukazcmagest
toďč: Ucďo fmlana tohoto fwěta gcsk žc ka;dý
člowčť smrtj Umrc Nťcd smrtj UčiU doďťc prj:
telř fwěmU, a podlč možUosti fwé wžtahllgc rUkU
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dciweh chUdémU. Bťed sioUňnjm swým čiň sprcl:7
wcdlnostee (Sir. 14, 11. 13. 17.).

„Nic gsiUe ne:oťincsli Ua tcnto sidčt: bež
pochhbh žc také Uic odncsti Uemůžeme“ (l. Tim.
6, 7.).

Wskodlitba.

Brosjmc tebe o Bož e Ucylaskawčgssj, račiž
nam na pťjmlUwU slUžeijka swěho Rocha té
xnilosti propUgčiti, abychom se wyžUli žc wssj
Uaklonnosii kžbožj požemsiélm:; a milostiwč Učiň,
abychom, čeho nam sstčdra Ulka twa Uadčlila,
Užjwali k oslawer a k šwelcchj Ucyswětčgssjho
gména twého k oblašenj bližUjho a k spasenj
fwčnm, genž gsi žiw a kralUgcš Ua wčkh wčků
Nmen

Tobo ždne swčtj fe takč fwálek: w .strakowť sw. Hha:
ciUta; w ijč sw. Tita gahna; w chei bithnskčfm. Dřo:
meda. lčkaře a mučedujka; we Ferinm swu Nmbrože, fetnjka
a mučedujka; w Mediolňnu fw. Simplčciana biskupa; w lZlntie:
siodoru sw. Cťewteria biskupa; w Nikomcdii sw. Yrsacča wd:
znawače ; w ijě sw. Sereny cjsaťowup a m. g. fw.

17.

Žčwot sw. Lčberata.

Gako pohanč a erčťjcj proti katolickěcžr:

kwi brogjwali, a až posUd gak mohaU, proti Uj
brogj, tak býwalo take a gcst až posUd kacjťUm
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a od prawe cjrkwe odtržencům wsse, čjmž fe ži::
wot katolický gewj, co sůl w očj.ch To widěti
;wlassť w Nfrice, kde Wandalowé, arianského ka:
cjťstwj pťiwrženci, katoljky, gak gen mohli, Uti:
skowali a kdež kralowé gegich, w těmž kacjťstwj
žarytj, o nic mcnssjho nestali, Uež o wyplcněnj

až do koťene cjrkwe katolické Meži Uimi žwlassk
gesi HUUerich powěstný Tento ďešbožný kral
propůgčiw aUlisným ťečem arianských biskUpů
ochotUého slUchU, zafadil fc rokU 483 proti cjrép
kwi a biskUHh a kUěžstwo gegj rozmanitč týral
lpladem nwril a konečnč takmčť wssecky do krax
giU dalekých a do wlastj cižjch wyhnal kdež mUe:

seli mnohonasobné strasti a fwjžlc snasseti thž
pak ssjlena geho UkrUtUoft tjm gesstč fe Uenasix:x
tila, kažal wssecky kostelh katolickě zašdjti, klei37
sstcry pak mUžskč i žeUpřé i š obhwatelx gegick
pohanům gednak prodal gednak darowal Na:
ťck a bědowanj Utisstčm?ch rožléhal fe tenkrátc
po celé zemi, ale š Uaťkem rostla také taUha, ša
fwataU wer žiwot Uasaditi MUži důstognj
a wšUessenj byli tenkrčlte olaUpeUi o gměUj,
o česi o šiwot; Urožené anj a aUtlc pannh bhlh
weťegltčx bičowcmy, rožličUě mUčeUy a UfmrcoJ
wany, wsse bež počtU a bež mjry, ano i erinna
pacholatka a maličké holčičky radčgi oansstčly
swé rodičc a fUcissely wsscliké hrůžy fmrti, Uež by
wjry swé w Krista Jcžjsse a w UeyswětčgssjTro:
gici byly žradily a opustily.

K mUžUm tčch dot: nmUčeným naležj také
obywatelé klasstera w Kapfe, w kraginč byša:
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censké ležjcjho Bhloť gich počteln fcdm, gme::
Uowitč opat Liberat gaheU Bonifac podgabni
Sermlš a RustikUš pak mnichowčRoǧatUš Sep:
limnš a MarimUš wssech scdm wěhlasUých wťex
lau horliwostj pro prawau wer a swatým ob:
cowčmjm. Těch se žmoc:lili tedh Nriané a pťi:
wcdsfc gc do Karthaǧy Uehprw gim po dobrčm
oomlanwali, aby fe wjry katolickčodťekssekbludU
ariaUsiému se obrútili, slibUgjcc gim dťi tom
čxesi,a bohatstwj a pťjzeň kreilowU, a erjm co
ch. Tito ale odPowěděli gaťo ǧedUčmi ústy:
l,GedeU gest Bůl,y, gedna wjra, geden kťest.

Učiňtc š námi, co se wčlm žljbj; raděgi pone:
seme maličko tresih časné, Uež bychom snásseli
rreskp wččnč Nechte sobr, co nam slibUgete “ uu
Tak gafné a tak smčlč whžnanj wjry nebylo

kacjťůen po chUti. Z swažawsse ge těžkými ťe:
těšy Uwrhli w temný žalať, kdež gc hladem, žj,é
žnj a ginými hrUšami moťili a mUčili, danagjce,
še statna gich mysl požUenahla se oblomj a poda.

TU ale Ugal se lio karthaginenský, wčren fwate
cjrkwi swé odfaUžeUých a wymobl toho darh
Ua stražnjch žalarú že štrýžnčným brarťjm nc:
loliko potrawU mohli dodawati alc t Uočnj do:
Ban gich nawsstěwowati Zde sc wyražcli wcé,p
fpolek fwatými rožmlUwami Utwržowali se we
wjuťe, těssčli se blažené ďndaUcnosti a rožněcowali
t žmužilosti a k siatUosti. J nebylo nikoho
meši nimi kterýž by pro Krista žiwota nasaditi
botow ncbyl.

To když se k Ussjm HUUericha krčllc do:
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Ueslo, kašal thto wžtckem a žUťiwostj gako beš

fmyslů mUčedekh pťetěžkúmi ťetěžh swažati a Ummo
čiti a meši tjm přemýsslel ktcrakým žprobem
by ge žahladiti měl KoUečUěmU Uapadlo aby
dal wetchaU loď pťiprawiti a chrastjm Uaplniti,
Ua Ui pak mUčednjkh pťikowati a Ua hlxxbokém
onťi pak wsse žapaliti Gak si Uijil tak
l whplniti welel MUčedeci Ubjrali se k bťe:

hUm Uloťským gako bh ssli k weselosti; ťinčjcj
ťetězh šdalh fe ǧim býti okrasaU a ošdoďaU ra:
dost a weselj žaťila fe gim Ua twaťi, a hlUčUč
špěwp Uaplňowalh powčtťj. „Slňwa bUdižBo:
bU Ua wýsostech a pokog wssemu lidU kteřjž do:
bre wňle gfan “ žUělo ž úst každého „Tcnto
deU gest deU Uam pťežadach a Uade wssecky

slaonsti slawUěgssj Nh nhnj gest čaš pťj::
ǧemUý ah UhUj deU spajartj že pro wer Wcma
Boha Uasseho UrčeUe karanj ponesem abwchom
oděnj wjry swě Ueštratili “ Tak špjwali, tak
mlllwili š plěfánjm. NesčjdslUé mUožstwj lidU
prawowěmého prowčxšelo gc, a srdečUého bralo
Ua gegich wjtěžoslňwě podjln. To widaUce mUr:
čedeci, mlUwili k Uim fpasitelnčl slowa: „Ne:
boǧte se, ťkaUce, lide Božj, a UestrachUgte se an
hrožcb an :UUk wešdegssjch: raděgi Umjrchme
pro Krjsta, gakož i on pro Uňš bhl Umťel, aU
Uáš ceUaU krwe swé whkaUpil!“

Meši odfaUšeUými byl nchmladssj Ma:imUš,
mlňcheček sličUé twčlťi a sličnčǧssj dnsse. K tomU
měli mržcj kacjnťowčšwlňssk fwě šťer, a úlisnostj
a sliby na Učho doléhali, aby BožskaU podstatn
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KristowU zapťew, žiwota kratičkého šahcigil: Mlei:
denče proč tolik k smrti pjljš prawili k UěmU,
UpUsk od tčchto possetilých mUžUw, a slyš radh

Uassj„ ak žiwota žahagjš a staUeš fe Pťjtelem llšrcl:7
lowým Nle Ma!imUš ačkoli geU mladeneček
wčkem, nyslj wssak mUž, odpowjdal hlafem že

wňbec slyssan bhl: „MUe Uikdo erdlaUčj od
otce mého Lčberata, a Uikdo od bmtťj múch kte:
ťjž Ume w klassteťc bhli wychowali. S Uimř
gfem obcowal w bazUiBožj, š Uimi taUžij fmrt
mUčedUickaU Utrpčti š Uimi i daufam slawh
wěčUé dogjti. Nedomnjweyte fe, žc mUe, aU
mleid gsem, swedetc. Sedm Učlš Bůh w gcho
swolal, i UčiUiti rcičj, aby wsscch scdm pofpolU
Unmčeno bylo. Nebok žapťjm:li ho pťed lidmř,
žaxoťck mne i on, a wyžnúm:li ho, i oU Ume
wpžnčl pťed thcm w Uebesich“

J fsli tedy wefelými kroky k mjstU hrUžy
a fmrti gako k UěgakěmU kwasU Bťissedsse Ua
ďťeh byli dle rožkažn Ua lodě wložeUi a pťiko:
wciUi, lodč pak odstrčeUa a žapúlcna. Nle Bčlh
wssemohach Ukeižal wssemU lidU, že moceU gesi
fwě wěrUě chrániti, a protož dopUstil, že plameU
opčt a opět Ua lodi Učxhle Uhasl. ij wssak
rožhoťčilo se srdcc UkrUtlljka krále, a aby Ukášal,
že mo;nčgssj geft Uež KristUš, genž moťi a ohUi
pťikažowal dal wsséxn sedmi mUžUm lebky weu:
siami rožbiti a mrtwoly w moťe wmetati Nle
morc Uepohťbilo tčla fwata Uež Ua bťeh gc
wyneslo ž čehož byl kacjřňm wcliký strach a
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hrůša. katoljkům ale Uúrammi radoft, kteťjž ta
těla wzawssc š Uchwčtssj počestUostž gc pocbowalč.

Nošgjmcinj.

Gest šUčUUo, že BlriaUč Upjrali Božftwj
RristU Ježjssi, a Uáslcdownč„ še Ucwčťili Uepwčtssi
taqclnstwj wjth křefkanské, tagemstwj o Ucpswč:
tčgssj Troqici Božj Toto tagemstwj, Neďmileg:
ssj, Uedei sc rošumcm lřdsleum wozpmowati Ucdá
se postjhrtami kratťožrakěnnl člowčkxl a to proto,
abychom Uežbrdli Ua rožnm swčlg a abychom
Uempslili ;c. Uenj ničebož Ua swctč, co bochom
Ucwčdčli a Ucmnčli Nošmn lidst:š xdhpatral
bčb slUnce a hwčzšd,wypočjtal gegick wzdalenost
ašná tp dráhra, kterxšmižse dobdbxlgj: podrobil
:xdsseckožiwlo slllžbč swc: paraU ;eUe sc po že
lešUúch drabach rdchlostj ptaka opowaštl se ljtati
w powčtťj, widj w ka;dé wěci i w té Ueymcnssj
kapcc wooy Uesijsln:icknšiwoků sc hemžiti, a může
okamžikem, rpchloskj blesku, Ua tisjce mil wšdcilj

myssler swai šdčliti: slowem člowčk rošUmcm
swmn wdpatral sjlto přjrody, wnikl do djlrw gcgj,
odťryl U zakonh, kter!šmiž ona sr rjdj a špra:
nge: a Um složil si ncfčjslmfochfirogu, Uad gcr

gichž působenjm sam člowěk trne agimsc dčwj
Q gak lebce gak fnadno mohl bd sent!šž člowčk
w brdosti fwč ťjct: RožmUU mému nic nenj
tagno, nic Ukryto, gci gsem fčrm tcn Bůh, kter!fdž
wssecko wj, wssc žnú, wsse můžc. Nle tagem:
stwj o Ucpfwčtťgssj Trogici krotj geho hrdost,
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UwrhUge ho opět w prach, ž Učhož tak smčlc
BohU fe rownati opowúžil, tak že Uenj:li ;kaže:
ného srdcc, w prach se klon a to tagemstwjney:
sweř“tčšssjuTrogice, rožUmU lidsiěmn Ucwystjhlč, dU:
cha w anta pokorh a porljženosti gjmagjcj, we:
lebj. Dstatlxč Uch potťebj, Uepmilegssj, abhchom
tagcmstwj toto o Uehswčtčgssj Trogici rozUmem
swúm dockďopili. Mh wjmc, že tťi gfaU, kteťjž
swědectwj wydciwagj na Uebi, Otec„ i Slowo,
i Dnch swatú: a že ti tťi gedUo gfaU, Ueť:ok
tak tomU Ktistnš Ježjš sčlm Učj skrže ústa Jana
aposstola: mp wjme, že Otec geft Bůb, že Slo:
wo ,qest Bčlh, že DUch swatú gest Bůh, a žc
Uicméltč negfall tťi bohowč Uež že geU gedimš
Bůh gest nebok tak tomll Učj DUch fwatn skržc
ústa cjrkwc fwatc mp wjmc, že Uegen sw Li:
berat a sw Bonifcic a sw MarimUš a ostatnj
mxlčednjci dUessUj, war; že i Uesčjsinj gin swatj
a swčtice Božj erúmluwmšckx mllk a bolestj pdo
wyšnawanj Ueyswčtčgssj Qogtce snasseli Ucbok

tomll Učj Uaš de“gind ňdhž tedy wjmr že trog:
gedilw gest BUh Qtec SUU iDllck swatú ted!x
wssetečnč Ucparreyme po tagcmstwj tomto pťcwr:
lebUém a Ucansstčgmc sc w ,;bptečrxč ť!áoeillj
o učm: radčgi wrzme se na kolrna a welebme
Utto Uchswčtčgqssj Trogicč, kterčxž UskUtečUila wh:
kaUdenj, poswčccnj a fpaser Uasse: Uebok Bůb
Qtec šeslas Syna swe“bo Ua swčt: SUU Božj
qest občk smjrna ža bnchw nasse a ž DUchafwa:
tčho poěaťa Rodičťa Božj; u DUch fwat!d dal
swědectwj o sřriftU a thčUgc cjrkew prawdam
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Božfťým, Uáš pak pofwčcUge a oswěcUge. My
gsme tedy fyUowé Otce, Učedeci ShUa a chrci:xe
my DUcha fwatého. Zdali pak ale ř teUkreitc
fhny the gfmc, když těžce hťessjme, aUeb Uče:
dUšky SyUa, kdhž žákoUů geho se Uedržjme, aUeb
chxečlmyDUcha swatého, když fe UečistotaU po:a
skwrúUgeme? u

„Kdo skaUmatelem gest welcbnostť, žachwú:
ccn bUde od slčxwy“ (Wťjfl. 25, 28.).

e,GdaUce Učte wsseckh Uúrody, kťtjce ge we
gmčUUthe, i SyUa i DUcha swcxtého.“

„Tťi gfaU, kteťjž fwědectwj whdčlwagj Ua
Uebi: Qtec, Slowo a DUch swatý: a ti tťi ge:
dUo gsaU“ (1r JaU 5, 7.).

„Bokťtčlt gfa Ježjš wystaUpil i hUed ž wo:
dy: a ay otewťjlta gfaU mU Uebefa: a widčl
DUcha šstUpUgjcjho, gako holUbici a pťichčlšegj:
cjho Ua Učg; a ay zawšUčl hlaš š Uebe ťkach:
Totok gest Syn můg milý, w Uěmž mi fc do:
bťe žaljbilo“ (Mat. 3, 16. 17.).

Modlitba.

O, tťispolUrowUé a spolun.xččUéosoby, Božc
gediUý a prawý, Otčc i SyUU ixDUsse fwatý,
kterýž fúm pťebýwáš U wččUosii a w swčtle Ue:
pťjstUpněm. Ktcrýž gsi žaložil žemi w mocifwé,
a žOrangeš okrsslek maUdrostj swaU, eSw,atý,
swatý, fwatý WaUe Bože žňstupůw , hrožUh a
silltý, spsawedljwý a UtilosrdUý, pťediwlrý, chwčlly
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a milowňnj hodUý.B chen Bože, tťi osobh, ge:p
dUa podsiato, moci, maUdrosti, dobroto, gedUa a
UeroždjlnňTrogice. Otewťi mi wolagjcij brčmy
sprawedlnosti, a gci wegda w Uě welebiti bUdU
tebe Hofpodima. Wssccka chwčlla, wsseckamocnost,
wssecka čest a welebnost, wssecko blahoslawenstwj,
wssecko milofrdenstwj bUď BohU Otci, i ShnU,
i DUchU swatěmU. Nmen (fw. NUǧUstin).

Téhož dUe:

Žčwor sw. Elča aneb Elččxsse.

Sw. Eliáš, mUž pťewýborný, narodil fc
w sicilstěm mčstě Ermě z rodičů whsoce Uroše::
Uých a ctnostmi kťeskaUslými welice se stkwachch.
Matka dala mU Ua kťtU fwatěm gméno Jan.
Když r. 831 mohamedčmsstj Saracené mčsto
EUUU wylaUpiti fe strogili, wšawsse rodičowé ge::
diné djtě a Učco málo žbožj fwěho Utekli fe Ua
hrad, swatčl Marie ťečený. Zde wychowčlwali
Jana co Ueypečliwěgi, a widaUce že chlapeček
teUkráte osmiletý gest poslUssUý a mrawný a bo:
habogný, Uad mer se z toho radowali, a pokUd
možnčl, pilUě k tomU hledčli, abh tháček gak wšd
kem tak i milostj prospjwal pťed Bohcm a před
lidmi. u(šúedcčttřxrcitarse mU w noci ždňlo, že slyssj
ťslaš ťkach: „JeUe, ty mUsiš ža ořroka do Nfriš
ky, abyš mnohým, co we wjťe UtwršeUi Uegfau,
Ua cestU ctUosti Ukčlzas a w dobrém ge Utwrdil.“

Žčwocy Sw.x:ých w. 11
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To kdhž fe rodičowé dowěděli, poěali fe o gcdi::u
Uúčka fwého strachowati, a stťehli ho gako oko
w hlawč a anř za brňnh měska whgjti mU Uem
powolowali. Nle Zanwi hlaš teU ncwhpadl
Uikdh z paxněti, proto sc každodelmě modljwal„
ťka: „Bane ZesU .skristc, geUž wůli UaplňUgeš
bogjcjch se tebe a modlčtbh gcgich přigjmáš: wi:2
dj:li fe dobrotč twé: tač prosim Učiniti, abhch
se afpoň k člowěku doďrémn dostal!“ Od té dox
bh sial fe takc Ua seďe pozorněgssj a we wssech
pracech fwých pťičinliwčgssi QU erpomimll
ani grdenkrate rano a wečer zwlasstnj modlitbaU
srdce fwého k Bohu powžnesti, on čjtal welmi

pilně w pjsinech fwat!,šch, horliwč o tom, co bpl
četl přemýsslel ťeči a skutky swé dle Učenj wjrw
Upixjmnč poťadal a zprawowal a takměť giž
Uhnj Ua staw, k nčmuž powolčm bhl, se pťipraa
wowal. Slowcm Zan giž trUkráte, ač mlčide:
Ueček tcprw dwanáctiletú, sikwěl fe mezi spolU:
žeikp gako slUUce mezi hwězdami i maUdrostj
i newimwsij i dokonalostj.

Tato snaha Zanowa poswětiti fe a ždoko:
naliti Ualežla U Hofpodina welikč zaljbenj. Toho
Ua dčlkaz dostal od Boha tť milostl, že !bndemur
cjch wěcj pťedzwjdal a pťedpowjdal. Gmelwwitě
pťcdpowjdal snthý ofUd městU od SaraceUů

hrozjrj To Uslhssewsse lidi a lépe wěc šeznati
taUžjcc thli fe k mlachci; on wssak DUchad
swatého gsa pln otewra úska napomjnal gich
k pokčmj, abh hťjchU a zločiUU fe zdržowali, ži:
wot ctnostmi ošdobowali, prawé lúskyzpilni byli
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a poswětiti se snažili, ďez čehož člowčk Bohu

ljbiti se nemůže, hroze pri tom, že každý strom,
kterýž Uenese owoce dobré ďUde podkat a do

ohně Uwržen Slow tčch si geU Učkteťj wfsix
mali, ostatnj, gak obhčegně býwá diwili se tomU,
co sipsseli ale gako kdy giUdh žiwot trawili w
rozmaťilostech a hřjssich. J mohl žagistě Jan
Uad městem plakati gako KristUš nad JetUsalťe
mem šplakal a ťjci: „Okdyby požnalo i th a
to w tento deU twůg, kteréž by wčci kU pokogi
tobě byly “

Kdy; ZaU aš patUactťho rokU dosahl žtra:
til otce. Po smrti otcowč stawěla fe mn Ua
mhsl mnohem žiwčgi ona slowa, ktera ža pacho:

letstwj byl gedenkrúte we sUúch siyssel že totiž
do Nfriky za otroka prodan bUde J pťemýsslel
o té wěci UstawičUě, a abp w mpsli Ueklesl, poťad
si pťip omjnal, že Bůh Ucim wsslldy pťjtomen gest,
a že nmohem snúze w cižinť a w strastech BohU
siaUžiti možno, Uežli doma mezi pťčitely a w hog:
nostech a rožkossjch. NU se těmi mhfsiénkami bq
přestánj objrci, tU se mU zdá, že opět slyssj hlak
řkach: „Wygdi z země fwé a z pťijženskwa
swčho a pogdiž k Učnn do Nfrikh, gaťož ti pťer
čafem Ukúzčmobhlo.„ JaU Uepochybowal, že nhm
domow a mileUaU matkU opUstiti mUsi. A hlej
gakž tUssil stalo se. Ne dlaUho po tom widěnj
wtrhli nepťatelé brannan rUkaUk mťstu a mnohl
lidn žgjmawsse do Nfriky gc za otro prodali
J Jana potkala tato, owssem Uemil , ale giž
dáwno pťedpowěděnú a očekáwaná nehoda. Jar

. 11k
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dosial fe, gak si toho bhl Ua Paml BohU wh::
modlil k gednomu bohatémU a dobrotiwémn mUži

kťeskanfkémU; ktcrýž wida ganaU mladencowU
twať, oko Upřjmné cit gemny a chowčmjumrawUé,.
welmi si ho žamilowal a kdhž bhl také gehox
poctiwost a wěrnost i opatrnost žkUsil siděťil mU
wessketý dům froUg a wssecko žbožj swé uw bhltč
kožcth u a wložil obchod swůg w rUce geho
JaU bylu páUU swčmU ža tUto dobrotiwost a důx:
wčru wclmi powdččeU, a také geg nikdh an w
tom neymcnssjm Uešklamal, Uýbrž wssemožUč do:
bra a prospěchu geho hledčl. Wťedc wssjm ale
cjtil se WeiUU BohU k ňeywčclegssjm djkům ža:
weižána, že proseb geho Ucoslyssel a do tak wol:
Uého an i pťjgemUého siawu geg posteneoil.d
J fnažil fe wssj silaU, ginak wděčUost fwaU pro:

kažati Uemoha, žiwot fwůg a fwé obcowanj tak
rožpoťadatť gakž mysiil, že to BohU bude Ue!,d::
milegi Brotož mčl bedliwaU straž Uad fmpsly
fwými, podrobowal wsseckyswé žadosti žakonunr

Božjm, bUgUost tčla krotil modlitbami a posty,
siljčenhm otrokům Uosil útčchU a Ulehčer, gak
geU wčdčl a Uměl a tjm wssemU lidU i kťefkan::

siénlU i mohamedansiéml: Uad mer wáženým a
milým se stal

Nepťjtel wssak wsseho dobra těšce to Uesl.
že JaU š milostj Božj w dobrém roste a se

žmaha, i Uzawťel w ďabelské swé zawisti geg
gakpmkoli žpůsobem ž cesiy fprawedonsti bUď odu
wratiti bUď žničiři Z Uwalowal Ua Učho po:
kllsser ta Uehrožmantčgssj TU plodil mUw dou:9



Sw. Elč aned Clmš. 245

ancnosti wsseliké mrzUtosti: tU ho wytrhowal
deyž w modlitbach pohťjžen BohU fe modlil; tU
MU Uwaděl Ua mysi opUsstěnaU matkU stawěl
Ua oči bjdný gegj staw, pťedstawowal snadnost
útčku a co giných wčcj ch. Než Jan, čjm těžssj
Bylo pokUsser, tjm che pUUl se k BohU, tjm
wraUcUěgi o pomoc wolal, tjm bedliwěgi nad
každým hnUtjm w dUssi swé sttciž měl. Wida
tedy sikůdce wěčný, že Uad mládencem takto Ue:7
swjtěšj, gank o nčho se pokanssett poěal. Mělk
.totiž Janůw welitel ženU welmi mamolnyslnaU
a chlipUaU, kterčlž aUtlocitého a sličného Jana,
gako někdy Jofefa ženda NUtifarowa, k těžkénm
hťjchU fwésii chtčla. Nle Jan mage Boha pťed
očima ani mysslenjm, tjm méUě skUtkem k žčl:
dněmU hťjchU Ueswolil. „Eyhle, řekl k ženč
Uestydaté, welitel můg swěťil mi wsseckp wěci
q“wě,tak že ani fcim erj, co wssew domč fwém
mčl. Nic Uenj, co by w mé moci ncbylo, aneb
co bh mi Ueďyl odewždal mimo tebe, kterciž žena
uga!hogsi. Gak bych medle mohl hťessili ptoti
weliteli swémU? N kdybych se pťedc toho hťjchU
opowažil UemUsel bych fe bati, že mne země w
propask pohltj aUeb blcsk nebesk:5zabige?“ Tak
promlUwiw obratil se a opUstil ženU žadostj
chlipnaU hoťjcj.

Teď ale nastalh Janowi krUtě doby, nebo
.„malá gest wsselika zlost droti žlosti ženské“ dj

Sirach (25 26..) WidaUc tedy hťjssna žcna,
že se gj Oohrda, a Uadto i nesslcchetnost wytýka,
promčniwssl wilnaU wassen w plamennaU ncUae
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wist běžela w žapčtj k manželu a gizliwým ga:t

žhkem žalowala, žc prh gi Jan k hanebnosti pťe:ǧr
mlanal a kU hťjchU lakal J byla bh prý
dala geg potresiati, by fe, že Uteče nebyla bala.

Lehkowčmý manžel pťidal ťečem aUskočUé ženy
uwer a proměniw nahle naklonnost w krUtý
hněw Jana gednak bičowanjm gednak žalarem,
gednak hladem mUčil a trýšnil. Zan snássel
wsse toto bežpráwj a wssi tUto křide mysij ga:
fnaU a trpěliwaU: daufalk Zcst Ur w Pťjšeťll llll“
skaU ale w milost Božj, a protož se i modlil:
„Kdo náš odlaUčj od lásky Kliňowy? šdali faU:
ženj aneb úžkost? nebo hlad? šdali Uabota? čilč
Ušbezpcčeltskwj? zdali ptotiwcnstwj? čili mcč?„
(ij. 8, 35.)

„Wán Bůh dopUstj, ale neopUňj.„ Wrade
tohoto přjťčowj kusil na sobč také Jan. Nebok
když takměť od celého swčta opusstčný bde a
strast swau Bamx BohU w modlitbach nočnjch
pťednassel naplnčla žarmaUceUaU geho dUssl po:
diwna gakajl útčcha a š Uj i dnwčra, že tdeUý
geho siaw brzkého siončenj wežme J stalo fe,u
že dwa dUi na to welitel geho o newěrnosti,
ljcoměrnosti a mrzkosti fwě manželky se pťeswčd::
čiw, z domU gč wyhnal. Wčc ta otcwťela mu
giž pončkUďeoči, když mU wssak ostatnj slUžeijci
wyprawowali že .JaU obětj gest nesxomwedli:k

wého hUčwU swé wclttelkynč, protože gj w hrjxe
chU po wUli býti ncchtčl, a že fmyssleno gesi,
cokoli na Uěho bhla žalowala; tU žbawil Jana
wčželtj, obgal ho laskawč a poťal ho ctjti gako
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wpwoleUaU UadobU Božj „Totok ma zagistč
každy, kdož tebe Boha ctj, že žiwot geho, ostogj:li
wžkussch, korUnowaU bUde, pakli bUdc w saU:
ženj, whswobožen bUde: a bndereli w trestánj,
k miloskdcnstwj twčmU bUdc moci pťigjti„ (Tob.
3, 21.).

Toho časU podaťilo fe Janowi, že se z otron
ctwj wpkaUpil. Gfa Uij swobodeUa časUswého
dle wlastnj wňle Užjwati moha, zafwětil fe zcela
Baml BohU a siUžbč člowěčensiwa. Dd UyUěg:
sska ňali se chramowě Božj takměť Ustawičným
prjbytkem geho, a ž úst geho žažnjwaly žalmh
a chwaložpťwy dUem a Uocj. Qn se propúgčo:e
wal každémn, kdož siUžby geho potťebowal, š Ueh:
wětssj ochotnostje Uechk bhl kťefkan aneb moha::
medein: Ušdrawowalk chorč diwotworUaU mocj
fwaU, bež roždle Ueibožcnstwj a wjry, posilňo::
wal klesagjcjch, UeUmčlé prawdám swatým wy::
Učowal a tak wssem wssjmobýti se snažil. Zwlcir:

sstě mohamedané k Uěmn se hrnUli a powažUgjce
bo za dosia Božjho, o Uzdrawer fwých chorych
a Uemocných prosjwali. Jan nikoho ž Uich Uc:
oskysscl, a mnohým š ždrawjm těla Udčlil takě
ždrawj dUsseu fwataU wer Knjžata a knčžj
mohamedmtsstj těžce to nesli že Jan mohame:
daUy Ua wer obracj, a bogjcc fc, aby gesstč
che gich Uefwedl gali geg a do tčžkého žalaťc
Uwrhli w tom UmysiU, že fwým časem geg Utra:
titi dagj Než BUh UsaUdilginak a Jan chž
se ž toho těssil že pro Spasitele swcho krew
wylege, dostal mimo Uadan úplnaU swobodU,
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a ntohl odegjti, kamž chtčl. J Umjnil si Ua:
wsstjwiti žemi fwataU, a pomodliti sc Ua tčch
mjstcch, kdež fpachj Uasse se počalo a dokanlo,
a dosilin bratťj U wjťe wydal fe Ua cestn, po::
ťad se modle, aby geg HospodiU prowodil Ua

stežkach swých a Uwedl geg Ua cestU prawaU a Ua
fwatý wrch sng a do stankUfwých

Když sskastUčdo JerUsalema pťissel a tchdcgssj
patriarcha Eliaiš gcg co mUže bohabogněho a do:
konalěho kusil oblékl gcg w oděw ťeholUj a Uau
žwal ho dle gména swěho Eliasscm Qd té doby

flUgc Jan Eličlš Z JcrUsaléma wydal fe mla:
dý Eliaš když bhl po BohU prahnach útrobU
poUěkUd Uasytil Ua gan mjsta žiwotcm Krista
Pana a Rodičky geho pofwěcesla, pak ansstjwil
rozličné klassterh, a co Ua Uěkterém zmnichů
pěkUého a dokonalého žpožorowal, toho Uňsledo:
wati wssj silaU se sUažil. Po třech letech u
tak dlaUho ždržel se w swatě žemi u pUtowal
do Nlercmdric, oded pak do Nntiochie, z NUtio:
chie do Nfriky, kdežUěkolika dwadcet mohamedúnů
Ua wer obratil a odsUd konečUěanratil fe
do wlasti k fwě mateři, š Ujž se w Banrmě
(Balermo) šcsscl Gak wťcle Uynj doma WanU
BohU slaUžil gak rad každěmUbližnij poma::
hal gak horliwě lid k dobrémU Uapomjnal gak
pťstě fe kal gak welice zdokonalit fc fUažil
Ueda se ani pomysliti, tjm mšně whpsati, a co
tUto o Uěm powědjno bUde, gcst gen siabý sijn
a odlesk ctnostj geho

Jan bys Uad mer tčchý a mjrný,kdhž toho
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wssakpotťeba žadala, tUk byl takě pchý a stalh,
a ani wrchnostem ani poddcmým, an wžnesseným aUč

sprostýmnehrožilfe wUli Božj a šakonh chč na
oči stawěti a fwatý asprawedliwý saUd Božj gim
Pťipomjnati. Th pak kteťjž fe mU fwěťili, aby ge
wedl po stežkachdokanlosti ty Uapomjnal aďy
tělU nchowěli, a proti dUchUge nedraždili w ěemž

prý chlionsi ležj; dale aby oči aslUchU a gažyka
Ua Uždě držcli žlosti se chranili a žadostem swým

ntcše kladlt; aby fc BohU žcela oddalt mo:
dlith tUhými posth hagili, pýchy a wysokompsiUosti

Utjkali a pokory hledčli; konečně abh sc ctUostmi
UechlUbili Uýbrž we wssem dobrý úmysl mčlř,
aklřdem abh ďhli milosiiwj a dobrotiwj Co
ZUto mlUwil a čemU Učil to také fam Ueyprw
úpllxě konal a šachowawal QU bhl kU podin
k fobě pťjsitý; geho pokrm býwal gediné chléb
geho Uapogem čistciwoda a holé prka ložem

W modlitbach a lkanj trawil celé Uoci a abh
před hťjchem gist bhl, měl smrt a sprawcdliwh
saUd Božj Ustawičnč Ua mysli Yčkoliw se tak
tUže kal bdwal wždh weselé mhsli a radost a fpo:
kogerst giskrila sc mU ž očj Mimo to wxchwa:
lUge sc Ua Uěm obzwlasstě že se Uikdy ctUostmi
fwými newhpjrml že fe UechlUbil diwotworUaU
ntocj, gjž ho Bůh obdaťiti račil že Uikoho pro

hťjchy erdezowal ani gjm Uepohrdal leč byl
žatwršelý; thrž zc se držel ža člowěka wssechgi.a
Uých bjdnčgsscho žc tad se pťed lidmi Ukrýwal

a š každým i sebe hťjssUěqssjm člowčkem aUterost
xněl. Takowý, an Eliaš bhl mUž,Uenj din žc

ů
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lidč wsscch stawčl, ani cjsaťe erygjmagc, a wsseho
siáťj k UěmU fe walUě hrUUli, gedUi radh, gedUi
pomoci ǧedUi útčchy, gedni doUčenj U nčho hle:
dagjce Mcži přjchožjmi bdli skoro UehčetUěgssjti
co w žagctj U mUhamedaUů žiwot bjdný a krUssUý
bhli trawili Tčm rjkawal: „Bratri, netrakte
w stlastcch mysli: Uebok saUžch, dj fw. Pawcl,
pňfobj trpěliwosi, a trpčliwost žkUsser, zkllssellost
pak Uadčgi, a Uadčgck pak UcšahanUge. Buďte
tedy trpčliwi, nebok Bčch moceU gest žpčlsobiti
š pokusschm také profpěch. SaUžer šesjlciwú nám
Bůh š dwogjch pťjčin, bUď abh žkUsil trpčli::
wosi Uassi, bUď abh Uaš Uaprawil. Kdo tedy
saUženjm stjhaU gsi, patreh po pťjčiUě Wakli

gsi Uikomu UeUbljžil pakliš Uebyl hrdý, a k gi:
Uúm chprawrdliwý , pakli gsi Uikomu aUklady
Uckladl pakli si nesmilltil fe ncopjgcl a UarU:
žiwostcm mržkým Uehowčl pak proto qu pro:
tiwenstwj Ua tebe šcslano, aby žkusila fe trpčli:
wost twa, a proč bhš fc rmalltil, Uemaš Kdo
ale šhlcdaš fe w hrjssjch, wěšiž„že proto w strasii
a saUženjpadaš abhš žiwot fwňg Uaprawil hřjch
wsseho toho žlého pťjčimx, si žosskliwil a ctnosti
sc chopil kteraž Uam prawý pokog pťinassi Nebok

když Uepťestawame hťjch Ua hťjch, Uesslechctnost ža
Ucsslcchetnosij pachati, gežto Uaš Uesstěstj a žlč še
wssech stran obkličnge a Uepiatelé a protiwnjci
šc wssech stran proti Učlm stogj, gacj bychompro
Wčma Boha byli, bychom Ustawičl:ého pokogc
a sstěstj požjwali.“ Takowei slowa UemiUUla fe
nikdy žúdallcjm účiUkem; Ucbok žarmancenj gimi
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sc potěssili, hUěwem rozpálenj smjřili, a chUdobaU
siljčer se w wůli Božj wždali. Mlcidenci pak
stali se ždrželiwými, žňdostmj a wčlssnčmi zmjtanj
trpčliwými a tichými, slowem wfsickni od Uěho,
gako od prameUe wsseho blaha Uepťeberného, útěchu,
pokog a blaho swé brali.

WoUčwadž přemnožj pomoci a poUčer po:
tťchgjcj k fwatčmU mUži pťigjtř Uemohli, mUsil
oU scim, gemUž tělesnj i dUssewnj blaho člowě:
čenstwa Uad žiwot sslo, mnohé a dalckě cesty koo
Uatř, gedlmk Ua wýchod, gedUak Ua žňpad, kde
prňwč přjtomnostt geho potťebj ďhlo. Takowé eesty
byly takmčř očitj fwědkowě geho dobrompslnosti
a lcifky, geho wraUcUosti a žbožnosti, Uebok nea
bylo mjstečka, kde ďy UebhlUěkoho Uždrawil, Uč:l
koho potěssil, UěťomU pomohl, Učkoho z prohln:
bUě hťjchů wytrhl aneb bUdachch ofe.xdů Uepro::
rokowal. KonečUě si geg obcslal i cjsixť car:p
hradsk:; Leo, chtč Z úst geho maUdrosk a fwato
čcrpati. Sw. Eliúš, ač staťeček giž osmdcscitilety,
whoal fc sice hned Ua tak dalekaU a přeobtjžnau
ccstU š Uěktcrými milými ofobamč, ale také i pťed:
powjdal, že to geho poslede cesia bUde, a že
twčlť cjsaťowU ani Uerida, UaUk žiwota swého
dokonň. Tak se také stalo. Ncďoťprossersse mno:
hci mjsta a mčsta, dossli konečUč ThcšsaloUikh.
Eliciš nepatrUaU churawostj skljčen dal se dowesti
do kostela sw. Demetriaa pomodliw se zde š Ueha
wčtssj skraUsserstj; pončil Ueymilegssjho z Učcol

dnjkň fwých Dancla o swé smrti, a rožlančiw fe
š Ujm dlle 17. srpna rokU asi 903, star gfa, gak

kej
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ptaweno 80 let žiwot swug fwatč dokonal čehož
žwlasstnjm dUkazem bhli pťemnozj žazrakowě kteťjž
fe Ua geho pťjmlUwU byli stali

Rožgjmělnj.

CižoložUa žeUa gegjž mržka žadost se Uena: e
plnila bhla přjčinaU, že fw Eliaš do tčžkého
wěženj thžrn a rožličným žpUsobem mUčcn
a trýžněn bhl Cižoložstwj gest hťjch Uad giné

ohawUěgssj a meži kreskanh Uemčl by býti ani sl!š:
chan an gmelwwan Ueboč kdož cižoložj, děla
kride sobč,kťide choti a křide dětem Sobě
dčla kťide: protože Uražj dUstognost swaU žc
dawa se w moc cižj, že poanžj Ua se hnčw Božj
a mrha fwaU časUaU i wěčUaUblaženost Brotož
djdtaké pjsmo swaté: „Kdož gcst cišoložUjk pro
Ucdostatek frdce žtratj dUssiswaU UlržkostahanU
šhromažďxxge sobě ahanba gcho UebUdešhlažena“

(Bťjsl. 6, 32. 33). Choti dělci kťide: Uebok
trha teU fwažek kterýž pťed twaťj Božj byl
Učiněn, rUssj tUwěonst, k Ujž se bhl dobrowolUě
zapťifahl a mrha tU lasiU kterěž gediné choti
powineUgcst, a Uad to dčla ďolest erýmlUanU

a whwracj gegj fpokogcnost a blaženost Nle i dě:
tcm fe dčla kťiwda: neboč wychowawanj gegich fe
žanedbawa hana wcťegna gest gcgich podjlem
dědictwj gegich se mrha a hťjch rodiču ge kam:
koli gdaU pronasledUge NcmlUw a Ueťjkeh: „Kdo
mne widj? tmy obkličugj mne a stěnh přikrhwagj
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Ume, a žádný mUe newidj: koho fe ostýchňm? Ua
hťjchy mé Uikoli eržpomcxxe Neywyšssj. Což Ue7
rožUmjš, že wssecko widj okogcho? a Uepožmiwáš,
že oči WáUč nmohem chc gasUěgssj gsaU, Uežli
slmlce, kteréž spatťUgj wssecky cesiy lidskč a hlUu
ďokost propasti an srdce lidskú hlcdjce do skrytých
siraU“ (Sirach 23, 25u28.). N koUečUěga::
kých Učlsledků mú cižoložstwj pro dUssi? Ohawlwst
gest cišoložstwj w očjch Božjch; gest poskwrňoB
wčmj geho swútosti, gest žohawowňxlj oďražU Bo:e
žjho. Trcsth gfaU pak ža hřjch ten časUé i wččUé
a kdo hťjchU toho fe Ucwystťjhčx,propadne gim;
Ueďok dj pjsmo:

„Kdož cišoložj, ak smrtj UmraU, i cižoložUjk
i cižoložnice“(Ul. Mogže 20, 10.).

„Podokmě (se stcmc) i každé žeUě, kteráž by
opUstila mUže fwěho a Ustanwila dědicc ž cižjho
nmUželstwj. Ncďo Uehprw žčlkoUU Neywhšssjho
Uebyla wčrUň ; a drUhé proti mUži fwémU pro:
wiUila: tťctj w cižoložstwU smilnila, a ž gčUého

emUže shny sobě Usicmowila. Ta pťcd radU pťiwe:
deUa ďUde, a Ua sym) gegj ďUde dotašowčmo.
NepUstj syUowé gegj koťeUe a ratolesti gegj Ue:
poUefaU owocc. Pozčxstawj k prokljUčmj pamňtkU
fwaU, a haUďa gcgj nchde šhlažcxm“ (Sir. 23,
33n36).
7 „Smilltjky a cižoložlljkh faUditi bUde Bůh“

(Zid. 13,4.).
„Kdož ďy pohleděl na žeUU kU požňdáUj, giž

cižoložil š Uj w srdci swém“ (Mat. 5, 28.).
„Z frdcek wychcižegj cizoložstwaee (Tamtéž

15, 19.). „
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M odlitď a.

Zachoweyž,ú Bam, Bože pokogea swoonsii,
wssecky maUžele w swaté swornosti a w čisté a ne:
porUsseUélňscc; nedoansstěg, abh protiwnjk gegich
spaerj ge pťcmohl a k newěrnosti fwedl: a pro:
půgč, aby milost swútosti manželstwa š nimi byla
po wssecky dUh žiwota gegich. Nmen.

Na dnessnj den padň takě fwcitek: W Cefarei sw. Ma:
Umuta mučednjka; w Ychacii fw. Myrona, kněge mučednjka;
w Nikomedii fw. mučedxnjků:Stratona. Fřlida a thdchiana;
w Btolomaidč swatých mučednjťůBawla c: Juliany; w er:
ramně swatěho Ynastasia biskupa.

18.

Ziwot sw. Helěnhe cjsařowy.

Kde fe cjsaťowa sw Helčnalrarodila,a kdo
gegj rodičowé byli, a tom fe spifowatelowč Uešhoea
dUgj Gedniprawj, žeprý Nnglickobylo geǧj wlastjs
ažež rodU wysoce UrožeUebo kralowskcho pocha:
žela, gin ale twrdj, že fe w Ttewjm aneď kdesl
w Bithynii z rodU szkčho a fprostého Uarodila.
Bllď tomU alc gak bUď, tolik afpoň wjme, že byla
wywoťeUaU UúdobaU Božj, š kteréž se mUoho dou:l
brého Ua cjrkew wylilo, a že pro žiwaU wer,
w Ujž wytrwala až do konce BUh gegj gmčno Ua:
psal do kUihy žiwota a korUUowal gi wťčnaUslawaU

Sw Heléna wynikala neobyčegnaU sličnostj
tčla a obšwlússtnjmi dary dUcha, a gakkoli w mo:



Sw. Helěna. 255

dleiťstwj odchowana byla, milowala Uicměně we:
1ice počestnost a čistotU J Uemohlo ginak b!šti,
Ucž že mnozj zUamcUitj mladenci a mUžowé o gegj
rUkU fc uchašeli Helěna wywolila si zc wssech
eťjmskéhowrchnjka wc wogsstě, Konstancia Chlora
š Ujmž fyUa mčla Konstantan, kterýž na potom
cjsarem fe stana wznessenými skmky fwými pťj:
gmj: „Wcliký“ si žaslaUšil Helěna whchowawa:
la a pčstowala ǧedillačka wclmistarostlřwě Uebot
byla šeUa rošUmUň a maUdrčl, a wsscho žlého
geg wysiťjhati hleděla Zato bpla od Uěho take
wclice milowana a ctčUa a oU ǧj toho wssjm
dobt!,;m žplaceti hledčj

Když KonstantiU Weltký mlacheckých lct
dofahl potkal UlatkU geho HclénU wclký zarmU:
tck. MaUžel qegj KonstanciUš ChlorUš totiž sial
se fpolnwladcem ťjmským, kU ktercžto dUstognosti
cjf“aťowéDioklccian a Ma:imian geg bylipowo:
lali Nčkoli fe HeléUa powússeltj maUželowě těssiti
Uwhla, a žagisté takě sc těsslja, wssak ta radost
bcž wcjiké hořkostiabolcstincbyla. staťowě, aby
se Ubezpečiliwěonsti Uowchospolleadarc pťi:
Untili ho že gim pťemileho syUa KoUstaUtan do
žástawy dal a pak že manželkU HeléUUžaplldiw
Tbeodorll dcerU Ma:imiatla cjfaře pogal Kde
od tč doby šapuženú HclěUa žiwot trňwila, gak
fe gj wedlo, a co wsse byla w osiťelém stawU
swém čiUila, erjse. Teprw r. 305 činj se opět
žmjnka o ij dčganch Toho časU toriž složili
Dioklecian a Pea:timialt korUUU a Ua gegich mjsto
postaUpili KonstaUciUšChlorUš a ǦalcriUš a Ue:
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dlaUho Ua to stal se Konsiantin sdolleňdcem
a po smrti otcowě i cjsarem Teď Uastaly iHe:
léně radostUěgssj doby, Uebok gedna š Ueyprednčgul
ssjch pracj Konstantinowých bhla, žc matkU giž
od gakžiwa byl frdečně milowal k sobě powolal

že gi cjsarowaU Uažwal že gj ke cti perše rauu
žiti dal a powolil aby š pokladem cjfarským dle
ljbosti Uakladala Gakkoli Heléně wsse, což gj
Uynj potkalo Uadmer wzacUč a Utilé bylo, byly
to wssak predc U srownanj š tjm, co gj KoUe
stantiU mimo to Učinil wěci malicherlxé Uepatrně
Diným rjženjm Božjm pťissel totiž Konsiamill
kU pošnanj wjry swaté a od té doby, co cherp
spasitelné moci gegj žkUsil, nemčl pokoge, dokUd e
takč matka Heléna toho pokladU aUčastUa fe Ueu
stala, „nebok co gest dlatno člowčkn, by pak
wssecken fwět žjskal a Ua swé dUssi sskodUby
trpěl anebo kteraU da člowčk odměUU ša dUssi
fwaU“ (Mat 16 26)

HeléUa byla tenkrate když kťest swatý prix
gala, 64 let stara a že w hodinU tak požde do
winice Banč powolana ďyla, hledčla UstawičUaU
pjlj Uahraditi co byla dobrého až pofUd prome:ep
sskala. Bylatč žwlássk pokorného dUcha a mysli
ponjžené; klekala w prostém oděwU meši ostaeeu
tnjmč kťeskany, a modljwala se š Ueywrelegssi srx
dečnostj; swěťených pokladU obraeela š Ueywčřsij
swědomitostj tU na oslawenj slUžeb Bošjchn tU
k blahU bližnjch, tU šaš kU prospěchU cjrkwc Bra:
cowala bez pťestanj Ua rošssjrenj fw wjry, pťed.a
chažcla každého Ueydokonalegssjmprjkladem a U dwo:
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ra Uebylo, kdož by od Uj nčgake milosti Uebhl

obdržel aneb k dobrým skUtkUmse Uebhl rozthil
Welikých bolejtj pňsobila gj prchlčwost fhnowa,
a kdhž gedenkrate w nahlosti fwé wýborneho fyna
Krišpa Usmrtiti dal UemohaUc lwlest a hnčw
tagiti, tak důtkliwč mU domlauwala, až Uahlj:r
dmxw swěho pťeUcihlenj, pťjfně fe po čthřidcet de
kcil. uu Když fe weisseň Uepotlačj w zčlrode,
snadUo tak se žmůže, že pak pťemoci welmi těžko
gest. „Zciwist a hnčw UmeUssUgjdUůw (žiwota)
,a pečowěmj dťjwe časU pťiwede ssedin“ (Sir.
30, 26).

Když byl cjfať KoUstantiU wsscch swých Ue::
pťatel pťemohl a U wladč fe Utwrdil ždwogil
také peči swaU o blaho cjrkwe a rožssiťowanj
swatě wjrh, načež Ua wsse weliký naklad wedl
KonečUč Užawťel gakž dne 3 kwětna o tom
xUlUcho bylo, na hoře Kalwarii wystawčti
slawUý kostel a dal k tomU konci fw. biskUpU
Makariowi zwlasstnjho plnomoceUstwj N wssak
Ucibožnci matka geho Heléna od dawna taUžjc
ta mjsta nawsstjwiti kteraž Spasitel naš žiwo:
tem i fmrtj swaU šaswětjl nechtěsa tak schltel7d
Uého skUtkUprcišdna býti J pronesla fe, aěkoli
tenkrate giž aš 79 let stara bhla, že fama stawe
bU tU ťjditč bUde, a také se hncd Ua ccstU do

ZasljbeUé žemě whdala Bohabogné panj Uesslo
toliko o whstawenj kostela, mobrž chtěla také Ua:
gjti Uchfwčtěgssj dťewo kťjže Ua kterčmž Wykx:e:d
pitel a Spasitel šaphťjchy nasse ďyl krew swaU
!prolil a dokonal. Ze fe gj snaha sskastUě podazl
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ťila, o tom dUe 3. kwětUa sc wyprawowalo. uo
Gaká byla sw. cjsaroan U dwora, takowaUUka:
žala se Ua cestč Každý takměť š krokU gegj byl
šUamkaU gegj lasky a pokorh, gegj dobtotiwosti
a milostiwosti Zde proansstěla, magjc k tomU
šwlásstnjho plnomocenstnoj, žagate Ua swobodU

aneb wypowčželtce do wlasti wolala; tam Udčlo:
wala cell?mosadam welikýchmilostj a wýhod onde
dawala opět potrebUým sstčdté podporh aneb klax
ssterUm hogné almužny. Důkazem gegj borliwosti
pro slawUBožj gest, že mimo kostel Ua hoťe Kal:
warii gesstě dwa gine wystawěla a sice geden Ua
hoťe oliwetsié a dtUhý w Betlemě, a že wůbec
wssude, kam pťissla, UeykrčrfUčgssipťjklad pokory
a šbožUosii dciwala.

Než se domů antútila, ansstjwila gesstč
BohU žaswěcené anUy a Ua rožlaučenaU š Uimi
pogedla, aneb lěpe ťečcno, Ua důkaž, w gak weliké
Uctiwosti mčla ty slUžebUiceBožje pťi gjdle gim,
gakoďh slUžkaU gegich byla, š Uehwětssi pokoraU
a skronmostj poslUhowala, a tak do slowa Uapl:
nila žakon Baně, ťkach: „Kdo z wciš wětssi
gest bUd služebnjkem wassjm; kdož se pak sam

powýssj, bUde ponjžen a kdo se ponjžj, bUde po:
wýssen“ (Mat 23 11 12) „Čjm gsl wětssj,
tjm se poUižUg we wssech wěcech, a UaležUeš mi:7
lost pťed Bohemee (Sir 3 20..)

Wykanwssi, což si byla pťedewzala Ua:
wratila fe š potčsseUaU myslj k syUU bez po:
chhby do Nikomcdie J cjtila, že pťichazj ho:
dinka, abh se š fwětem rožlaUčila Těch několik
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.dob, co gj gesstěbhlo popťáno, pťiprawowala se co
Ueyhorliwěgi na oUU welikáUskaU bUdaUcnost, kdež
che pracowati nám pťěmo nebUdc, a žwlaissť
dala syUU Konsiantinowi mateťskě napomem:tj,
aby Uežapomjnal lid fwůg dlc wůle Božj ťjditi,
požehrtala ho a tťi wUUkh swé, a skonala w Bčan
r. 328. Wohťeb gegj byl konáU š welikan slúwaU.

Rozgjmúnj.

Z řady ctUostj, kterýmiž fe sw. Helérta stkwě:sp
la, wyniká pťede wssjm gegj hlUbokň, neljčenci
Pokora. Gestiť ale pokora ta nehgistěgssj a ney:
bezpečltěgssj cesta, kteraUž Božjho fmilowánj do:
gjti lžc, Uad Ui Uenj Uic wžnesseněgssjho, Uic
inlowainj hodněgssiho. „Bokora gesi, dj sio Hieul
roUým, ochrana a stražnj wssech ctUostj, ano nic
ncnj, co by Uaš lidem a BohU čiUilo tak nlilými,
qako gsme:li žaslUhaU žiwota welicj, pokoraU pak
Ujžcj Z té pťjčiny prawj pjsmo: Čjm wčtssi
gU, tjm che se ponižUgapťed Panem nalezneš
milost.„ Wodobnč prawj sw Bernard: „Bež po:
kory UemohaU ostatnj ctnosti profpčti. Kdo šhro:
mažďUge ctnosti bež pokory, podobčl se tomU, kdož
prach U wjtr fUassi Nebo gako prach dUtjm
silněho wčtrU rozptýlexl býwa: rowněž býwa bež
pokory wsseckodobré wětrem marné chlany od:
Uesser. NUo mnohem gesř lépc býti pokomým
HťjssnjkemUežlinadUtým sprawedliwcem dewnč
toho okažUge BaU když Ua pťjklad Uwadj pUbli:
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kaUa a farisea, gakož se l gistý lUUdrcpronesi ťka:
„chssj gcst pťi žlých čiUcch pokorné whžncmj, Ucž
prt skUtcjchdobrých hrdé wyijan ee Gak welice
Hotťcha gcst pokora, wýborUč také sw NUǧUstiU
pronesl, ťka: „Co bh w Uaboženstwj a w Učer kťc::
skanskémperj bplo tažeš sc? deowjdam: po:
kora; co drUhé? pokora; a tťetj? pokora N ko:
likkratkoli byš fe tazal takto bpch odpowědčl “ Co
gcst alc Pokora, tažeš sc? Pokora gest úplUc po:
žnan febe a pozUan Boha a žaležj w tom pťc:
swčdčcnj, žc wssc dobro gcdinč od Wcan Boha
:pťichňžj, že bež nčho Uic dobrého Uemčmxe, Uic do::
brého Ucmůžcme; že gsiUc hťjsschi pťctěžcj a že
spjssc trestčl hodUi gfmc Uež darů gcho. K tomU
požnanj kdo pťisscl a frdcčUčgc cjtj, th fe Uebude

žagistc Uad giné wypjnati, nchdc fe ša hodUčgssj
giUých držeti, UebUde rcptati, když kťiwda se mU
dčgc když se gjm pohrda, když na cti fc mU Utr:
hUge když Uikdo si ho Ucwssjma, geho dobré stlaUky
UeUzana, geho žcislUhyerdměUUgc Uýbrž poUefe
rad i to UcyhlUbssj pokoťenj wěda, že wěcj Umohem
těžssjch hoden gest, Uež pokoťch fanw gcst Koho
wlastUj fwčdomj UczatracUge Ucsiž, což cišj slcpost
Ua tebe UwalUge Wťcd Bohem a pťed swým siuoč:ou
domjm, a Ua tom Ueyche zaležj, žůstaUcš th, ktea
rt)š gsi,aacižj saUd U saUdUBožjho tcbc Ucpťeděla

„Učte fe ode mUe Ucboť gsem tichý a pokorUý
srdcemee(Mat 11 29..)

„chž bUde pýcha, tUkbUde i pohaUčUj: alc
kde gest pokora, tU gest l maUdrost“ (Wťjsl 11 2..)

„WsslckUi pokorU wefpolek UkašUgte,Uebo Bůh
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pyssným fe protiwj, ale pokorUým dawa milost
Pokoťte se tedy pod UocUaU rUkU Božj, aby waš
powýsstlw čaš ansstjwertjxe (j Wetr 5 5 6..)

„Chce:li kdo prwnj býti, bUde wssech Ueyx
pofledltčgssxa wssech slUžebnjk“ (Mar. 9 34..)

Modlitba.

Bože, kterýž se phssným ptotiwjš a pokor:ř
Uým milosi dawaš: račiž do frdcc mcho wsstjpitč

pokorU, abhch i twé milosii účasten byl Nedey
mi šapomenaUti, še každý dar dobrý a dokanlý
od tebe, ak fe Uefpoleham Ua febe, Uýbrž wsse od
tcbe danam, ak se UechlUbjm tjm, co od tebe gcst

Upbrž ak požanam stoaU hťjssUosta mržkosi a ak
požnaw febe koUečUčtebe Uaflchgi, genž gsi tichýj
a pokorný dUchem NmeU

Tčhož dUe:

Žčwoe sw. Klčxry monrfalkonské.

Sw Klara od mčstečkaMoUte:Falkone, kdež.
se r 1268 Uarodila, montfalkonskči Uažwana,
mčla wýborně rodiče Damianaa a .Jakoba, ktečjž
gi od Uehaxltlegssiho dětinstwj ke wssemU doďrčmn,
ašwlaissk k modlitbč a nabožnostč, mčli, a škU:
ssenost i Ua Klaťe Ukazala, co dobré whchowaxrj
a dobrý pťjklad U djtěte mUže Klara dosahla
sotwa čtwrtčho rokU, a gčž tak welmi si mo:
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dlith obljďila, že tťcbaš celaUhodiUU pťed obřa:7

zem UkťižowaUého Spasitele na koljnkúch sepia:
týma rUčičkama se modljwala, a to š takowaU
wraUcUostj a š takowaU Uabožnostj, žc kdož gi
widčl welmi fe tomU diwil alebtž i do bljž:ur
kěho kostela modlit fc chodjwala aby doma Uc:
byla wytrhowcma

Klara měla statssj festrU Zohamm ktera;
š nčkterými BohU zafwčceUými pmmami žiwot
wedla fallkrommd Uabožm; K též dochašjwala Klara
a co koli dobrěho U Uj widěla aneb slyssela, lo

wssemožnč po Uj činiti fe sUažila, ano kdpž Zo:
hanna pťednosikaU Uabožmch těch paneU fe siala,
Ucpresiala Klara tenkrate aš ssestileta Ua ni proš:
bami Ualéhati až gi také do spoleěnosti pťigala.
Qd tě doby nemohla si žadna ž aneU š chiraU
mčriti co do horliwosti kagicnosti mrtwenj tčla

a wytrwalosti. Gegjho žiwota špůsob bhl teUkrúle
tak Uadobyčegný, tak pťjkr!; že se mn owssem di:

witi mUžeme nasledowati pak bež wůle Božj geg
Uefmjme Bťepafawala bedra fwa drsnmn Užlo:
watnm prowažem, bičowawala se ostr!dmidůtkamč
až do krwe a Uegjdawala mimo sUchUcďsěb wodn
a Učco syrowých bhlinck Uičehož giUého W Uoci
léhala Ua holé žemi trochU pléw pod tělo držela
za rozkoš; modlitbam wčnowawala takměť wsse:
ckcn čaš dennj i Uočnj, Uebok i pracugjc mysi
kBohU obracela, aprotož měla sc tak rada knpraci
gako k modlitbč Btaec nehopowrženčgssj býwaly
gj Uehmilegssj, a čjm těžssj býwaly, pocitowala tjln
wčtssj radosti. ou „Malldrost tčla gesi Uepťjtclkyněz
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BouhU,protož kteťjž gfaU w tčle, BohU fc ljbiti ne:
mohaue(Řjm 8 8 9)

Wssak negeU tuhau kažnj, nýbrž iostatnjmi
ctnostmi kťesianskýmithikala Klara nad ostatnj
fpolUfestrh w společnosti, obžwlcisstč hleděla sky:
dliwosti a počestUosti, magjc za to, že bez
tčchto ctnýstj čistota a Uepostwrněltost dUssc a těla,
Uad což gj Uic Uebhlo dražssjho, obstati Uemůžr
Z té pťjčiUh chodjwala wždy w klassternj oděw
fwůg žabaleUa,a mčla to seskcamwelmi ša žle,
když fe Uěktera zanich pťi praci podkasala Nikdy
Uepowšncsla wssetečUč očj swých a Uikdh fwéwolně
člowěkn w twať Uepohledčla, řjkagjc, že zrak gest
pramen nmoha zlého, a oči že gfau Ueywětssj
nepřjtel dUsse, an kdhž bratr gegj gcdeUkráte
fe po pťjčiUč túšal, proč očj poťčld klopj, odpo:
wěděla: „.K mlUwer UepotťebUgeme oěj, nýbrž
gašyka.ee Nč ž toho giž, co tUto fe powě:
dělo widěti gak nmoho gj Ua čistotě zaležclo
gesstě chc fe to Ukažc z slow, kterýmiž angel:
skan tuto ctnost festram šchwalowala: „CtUost
tato prawila, opatťUge Uam smrtelnjkům slawU
UefmrteanU: an gest wonný balfam, gjmž se
tělo UeporUsser zachowawa, gest lesk swětla we:
čného kteréž žadm! fmrtelUjk poskwtnit se Ue:
osinělj N gindh prawila, že bh raděgi wolila
mUkh pekclné, ncž potUsser fwé čistoty.

Bo fmrti festry ZohaUUh bhla .sklňra ge:
dUomhslUěša pťednostkn wywolena SUažila fc
owssem wssemožnč takowaU hodUost od sebe od:
wratiti alc wsse bhlo Uazmar; mUsilal wol Ueur



264 Srch.

wol šádostem sester se podrobiti. J Uastanpilax
důstognosi š. důwčraU, že Bůh gj lnilostj fwaU
Učlpolnocen bUdc, a že gi naUčj,kterak by podro:
benč festry dobře žprawowati mčla. Sestry byly
se gcsstč za žiwa Johanny na radU biskUpa fpo:p
letčmského teǧUli čili žúkomx sw. NnǧUstan po:7
drobily. Klára gc pťedchášela dobrým pťjkladrm„
a cestU,kteraUž by k dokonalosti gjti mčly, wlastUjm
žiwotem gim Ukazowala, což ony wldaUce, ač gj
Ucdosijhly, pťedc wssak gegj horliwostj powšmba:
zeny, rychlegssjmi kroky Ua dra;c ctUosti kračely
Nčkoli Klara ostraU kažnj dalcko nad sestry wye

Uikala, a zwlassť tUhě posty milowala, predc ne:
byla kfestram Uemilofrdna aniš twrda Dax
wala gim sstědťe, wsse, což fe žakonem pi“ecdpčjdra
walo, a neUUtila gichktakowě pťstostč, giž sama
na fobč okažowala. Gako pečliwň matka djtkh
swé opatrUge a gim wsseho pťeǧc, coš dowoleno
gest, tak činila i Klára ; wesskcrá starost gcgj
byla obráceUa Ua blaho sester dUsschj itčlesné.

Kd?koli fe Uěkterá ž nich rožUemohla, lďyla gj
Klara takmčř Ustawičnč po boťU, a co ch wš.:
dčla š Ueywčtssj laskau a ochotUostj ččUila Sloeř
wčm k fobě byla pťjjUa, k giUým milostčwa,
k fobě Uemilosrdna, k giUým na Ueywýš dobrox
tiwa kfobč twrda k qiným powolxm a laskawa
Dalo by se o nj gesstč mnoho pseiti, ob.;wleisstč
gak byla trpčliwá a tichň w Uemoccch a stra:
stech; gak pokorná a mjrmi w sstčstj: gak ráoa
Ucpťňtelům a protiwnjkčml odpausstěla a ǧimu
doďťe činila; gak chudč a UUšUé podPorowala,d
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a tťebaš i wlastnjm ssatem odjwala; gak welice
hťjchům brčmila a ctnosti rožssiťowala, gak kažc
děho wszšowala a Uapomjnala abh Boha a
bližnjho milowali Uež wsse to manUce gediné
o pťewelikč lasce gegj k UkťižowaněmU Spasiteli
podotkUeme. Bredmětem gegjho rožgjmanj skoro
gediným bylo pťehoieké UmUčer Krista Bálla.
O Uičem Uemluijala raděgi, o ničem častěgi
gako o Umnčenj Krista Ježjssc a to wždy š ta,

kowaU straUsserstj, žc těmčť wždy oči slzami sc
gj žalilh, kdpkoli o tomto pťedmětu pťemwsslcti
aUeb rozprawčti šačala Nohled Ua obraž Ukťi:
žowaného Spcmtele žaUgal pokaždě dUssl gegj
tak že bhla gako U wytržer a Uezťjdkastrawila
celě hodiny pťed křjžem nedohUUta stogjc Wae
mčk gegj žabwwala se takměť bež prestanj tjm,
co KrčstUš Ježjš bhl pro Uaš Utrpěl „Ge:li
pak možUa ťekla gedenkrate abychom Užťewsse

Krista Ua kťjži na Uěco ginčho mysliti mohli?ee
W celém klassteťe nebplo mimo Krista Wana Ua
kťjži sioro žadnčho giněho obražU, Klara to z té
pťjčiny tak žaťjdila aby takměť Ua každém mj:

stč Ukrižowaněho Spasitele si mohla pťipomj:
Uatř a abh také festry Utrpenj kaUpitele swého
šmysii Uepausstělp Z těto lasiy k Ukťišowa:
UémU Kristlx pochažexa řake gegj neoooiatelna za::

dosi, by š lasiy kU KristU BaUU hodně nmoho
trpčtř mohla J obratila se gedenkrate w mo:

dlitbach k UěmU prosjc co UeywraUcněgi, aďy gj
tčch mUk zakUsiti dal ktcréž ša Uaš fam Uesi a
trpčl. N tU fe gj šgewiť Spasitel wleka pťe::

ijold SwalýchN
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těžký kťjž a wyslyssel gegj prošbU. Od tšch dobxx
fnassela Uefmjrné bolesti, pod kterýmiž bh žagistč
bpla klesia, by Uebhla šhůry sjlena bhla Na
odmčUU takowé šbožnosti, ktelčž měla k Ukťižo..
waUémU Spasiteli, Uadal gi nmohými milostmj,
tak žc skrže Ui Umožstwj žažrakU fe stalo. Ney::
wělxssj ale byl žagisté ten, že w frdci gegjm, když
po smrti fe otewřela, Ualešl se obraž Ukťižowa::
Uého Spasitelr a wedlé Učho wssecky Učlstrogc
UmUčer geho, totiž korUUa hťeby at d Wsse

to podobalo se, gakoby bhlo w srdce wryto aneb
whdlabarlo, patrUú to důkaž, gak welicc milou
wala Spasitcle fwčho Tak byla fw Klara
žiwa až do 40. rokU. TU zgeweno gj, že fe
hodinka rožlaUčch pťibljžila. Klčlra pťiprawo:e
wala se na toto okamženj š Ueywčtssj wraUcUostj
a duwěraU w šaslUhy Krista Ježjsse J padla

U wytrženj mhsli a widčla Krista pťichašegjcjho
š žeistupem angelů a fwatých w erPmlUwUé
slawč; iťekla UebeskaUradostj opogena: „O neh::

sladssi Jcžžssi, gak wclika to odmčUa, kteraUž tčm
dati račjš kteťjž ti wčrUě slaUžj!“ Když po dlaUhé
chwjli opčt ť sobě přifsla ťekla k sestram: „Se:
stťičkh moge! teď se Ubjram od waš a gdU kU
KristU, geUž Ume wola! Genm poraUčjm waš

i scbc “ S tšmi slow:,dskoUčilažiwot waa do:
žemský a počala žiwot UebeskýU fweho Špasitele,
kteréhož tolik milowala Gegj tělo gest až posUd
UcporUsseno, i také gegj frdce fe až pofud chowčl
a ťU ctěnj a k podiwcnj wyskange.
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N o ž g j m čln 1.

Sw. Klčlra dospěla žwlássť tjm žpůsobem
tak weliké dokanlosti, že pťcdewssjm o Utrper
Krisia Ježjsse ráda a často pťemýsslela. Gest ale,
Neymilegssj, kťjž a Utrpenj Krisiowo sskola Ueh:
wýborněgssj, do tč kdo chodj, bršy zapomeUe Ua
swčt a nebUde Umčti Uio giného Uežli Ktista
Ježjsse a toho Ukťižowaněho, a gjžwy geho po:
Uefe Ua fwěm tělc. Bohleď, prosim, lasiawá
dUsse, pohleď gen maličko Ua Spasitele swčho,
a na pamčk si Uweď, kolik tisjc lidj oU Uafytil,
kolika slepým dal žrak, kolika chromým zdrawe
aUdh, kolika hlUchým slUch a Uěmým čeč. Kde
byli ale wssickni tito, když kčjž fwůg pťetčžký Ua
horU kalwátskch wlékl, kdo hňgil ho teUkrcite
Ua saUdU, kdo žastal se U lidU UcwdččUého? Nch,
tenkráte Uebhlo člowěka š Ujm, oU mUsil sčlm
a fčlm bťewno kťjže wlěci, on sám a fám Uesl
chorobn Uafsi, wssickUi žnňmj odstaUpili od Učho

ea w žadomem:tj dciU gcsta gako mrtwý od srdce.
Uč sc tedy pťjkladem geho Ucklásti smrtelného
ťlowťka ža siln swaU, Uč se od Uťho Uedanati
w kUjžatcch ani w si,mech lidsi!,šchn w Uichž Uenj
spafenj. OU dťipočtěn gest klotrům a k hťj:
ssxtjkčnn a tak fš pokoťil, žc Učtněn ščst posi:::

ssen, poslUsseU qž k fmrti kťjži; a ty pokoťiti se
Uechccš? Uechceš poslechnaUti wr wčcech Uepatr:
Uých, gež.tp Spasitel až k fmrtt poslUsseU byl?
OU nah wifel Ua kťjžč, a pro spasenj twé iUey:
posledUěgssj krůpěg ktwe fwé whcedil, a ty srdce

12n
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swč kladeš k statkU požemskému,tp se žanzjš
dati témuž Spasiteli w člowčku chUdém faUsto
chleba aneb mizerný penjz? Bohleď Ua geho
panickě tělo Ueščjsknými ranami šedranc a žsiex
Ualé a tp tčlo fwc w rožkossjch a w rožmai?i,p
lostech chowati chceš? oU bpl bičowan trnjm
korUUowaU, proklan, Ua dťewo kťjže pťibit; oU
byl UplwciU a poličkowčm, pohaUěn a potuden
a snússel Uefmjrnúch ďolestj Ua těle i na dussš„j
a předc ani ústa ueotewťel, n!šbrž gako ďcrčmrk
ssel tisse k žabitj Uereptage, ermlallwage fe, Ue:
hroze, pomstU š huro newolage anoďrž modle
se ža wrahy fwě N ty, sotwa fe tcbe někdo
maličko dotkne, giž se kwasjš a durdjš hUčwemx
se rdjš pomskn fodtjš a netrpčliwosij fe žmjtaš

Wiz gakym Uapogem ho anoageli, když lžjžnilžjžnil dokonati twého wdkaUper, a tp tělo swč
gen lahxldkami a labuskkami krmiti a napageň
chceš? Chceš co thupitel twůg žjžnj, nestčxjx
dmostj a obžerstwjm se Uaplňowati? NUžr, š člo::
wčče, žmUž se, a oey si raditi, a choď do té ssko:
lh, do kterč fw Klara a wsstckni fwatj chodili
a pohledlri dúwčrnč: Ua laskU ktera pro twě spa:
fenj na krjži wčsj Zdali pak bUdrš moci gc:

sstč hčessiti Uzťew že Syn Božj ša hřjchy twě
Umjra? Či se ti nepatrna žda bpti dnsse twa,
pro niž Syn Božj lťi a tťidcet let Ua tomto
fwětě pracowal? Nneb chceš prodati gi ďablU
kteraUž oU krwj swau wykalwil a gjž si che
Ucž wlastnjho žiwota wažil? Gak gsl fe usmy:
slil? Wol si wččnaU odmčUU aneb wěčnú trest!u
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Budeš:li choditč do sskolh kťjže, odmčna kťjže tč
Ucmine, Ueb wssickUi mUsjme skrze nmohci saUžer
do krúlowstwj Božjho; bUdeš:li ale choditi do
sskoly fwčta a staUeš:li se Uepťjtelem kťjže, bUdc
konec twůg žahym:tj a slciwaw šcchanenj twém.

„OU raUčU gest pro neprawosti Uasse, po.,d
tťjU gest pro hťjchy Uasse“ (,Js. 53, 5.).

„Nehřessme che, žUowa kťišUgjceysobčShš
na Božjho a w posmčch wydčlwagjcc“ (Zid.6,6.).

„ije, že siarú člowčk núš Ukťižowčmgest,
aby bylo žkažello tělo hťjxcha, a abhchom che
UeslaUžili hťjchu, !!ebok kdož Umťel, osprawcdlněn
gest od hťjchn“ (ij. 6, 5.).

„To cikte Ua fobě, co i Ua KristU Ježjfsi,
kterýš ponjžil febe sanxého, poslUssný gsa učiUěn
aš do qužti, a to do smrti kťjžc“fFilip. 2, 5.8.).

LWodlitba.

Q, Beme Ježjssi Kriste, pťefwčdčelt gfcm,
že neyhlUbssj a UeyUžitečněgssj UměUj gest, Uměti
Krista toho Ukťižowaltého. QdstUpiž tedy ode
xnne, abych se w čem chlubil mimo kťjž Bčma
nassebo Ježjsse Krista; nebok slowo o křjži gest
hynachm pohorssenj a blúžnowstwj, těm ale,
kteťjž fpascni bUdaU, sjla Božj a maUdrost. Q kéž
mi,ý Zežjssi, skrže tebe swět Ukřižowún gest a gá
swčtu! Kéž nic UeUmjm, gen když tebe Umjm,
w nčmž gsaU wesskeťj pokladowé Uměnj a mau:e
drosti Božj. Blašený teU člowěk, kteréhož ty,
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ú Bane, cwičjš, ktcréhož ty žčakom: swémU Učjš.
Uč mnc tedh, ak wůli twaU Uetoliko žUeim, ale
i gi plUjm, Ueboť plUitelc wůle twě gfaU, kteťjž
tě milUgj. NmeU.

Dneo se fwčtj gcsstč fwátek: W Brcnestč fw. Blǧapita,
mladencc l5letčdo mUčednjka; w Řjmč swatých Jana a .skriš:
pa knčžj: tamš fwatúch mučcdnij: Hcrmy, Scrariolta a Bo:
lieUa; w leirikUm swatďchmUčednjků: Flora a LaUra; w Myře
swatých mUčeknjků Leona a ZUliany; w Mch swatěho Fir:
mjna, biskupa a whzuawačc a m. g. sw.

19.

Žiwot sw. Lwajka, biskUpatolosan:
fšého.

Sw Ludwjkfpn krale UeapolskéhoKarla ll
a Marie dcery krale UherskéhoŠtěpcma 7., Ua::
rodil fe r 1274 wBriUkolU. Když ďyl w wčkU

gesstě pacholetském, byly giž Ua Uěm patrUy
znamkp bUdach fwatosti Byltě welmi wtipUý
a mrawný, Ua hrach Ua hoUbach a tancjch a
Ua gittých radowankach, kterýmiž si waec mla:
dú kUjžata čaš krcitjwagj, Uemjwal Uikdy žčldného
žaljber. Modler, čter dUchoijch kUěha Ua:
božUa rozmlanan ďýwala mu Uepmilegssjm
wyraženjm Bp fwého ancUstwj a čistoty ša:
chowal chopil sc welmi žahy prostťedků tčch

UchprofpčssUěgssjch Bylť Uad mer stydliwý, dr:
žel wždy bedliwaU straž Uad smysly fwými mr:
twil bUgUost těla postem a modlitbami a fpolcš.s
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hal se wždy Ua pomoc Rodičky Božj Do geho
pokoge nefmčla Uikdy žadlm ženska samotUa, Ue:

mlUwil také nikdy faUkromj še žadnaU žcUsiaUwy:
gjmage matkU a sestrU, Uikdy se žadUé w twcir Ue:
podjwal a aby očima, taUto prostraUUaU braUaU,
žadný hťjch w dUssi geho fe Ucdostal chodil wšdh
š očima sklopen!;ma NeypěkUěgssjale důkaš geho
čisté a UeposkwrněUe dUssc gest, že fe Uedal an
swým prijšUým ba an fwe matce ljbati rskagc:
„NeflUssj se, aby žcUstaslUžrijka Božjho ljbala “
Wýborlla matka geho, Maria, pťifpčla k tomU

š milostj Božj, že tak žáhy mysl swaU od wčcj
želnských k wčcem Uebcským obratil a že lak pečli:
waU siraž Uad febaU měl gelikož pťeswšdčelm

byla, že kdož smysly fwé UcUmj Ua U;dě držeti
a UarUžiwostj fwúch hUed U wšUikU mořiti Uedo:
staUpUe wrchU dokanlosti a sioatosti uo „Wy:
chowčlwehte djtek swých w kážUi a w trestčmj“
(Efež. 6, 4.). „Kdož cwičj syUa swěho, bUde chwá:
leU žnčho, a meži domácjmi chlUbiti fe bUde gjmxe
(Sir. 30, 2.).

Mú:li ctUost prawaU ctUostj býti, mej se
w ohUč pokUsser žkUsiti. Wotkalok tedh pokUssch
takš Lwajka. Otec geho od krale araǧoUsičho
JakUba pťemožeU, pťissel do žagetj, ž kterehož

teprw po čtyrcch letech, a to pod welmi tUhýlUi
wýijkami propUsstčU byl DokUd wssčm wý:
xnjUkam fe šadost Uestalo, mUsil tťi šfymx sw!šch
meži kterýmiž i Lndwjk a 50 giUých Urožených
anU JakUbowi do žastawydati ij žpUsobem
dostal se Lwajk do žagetj, w kterémž si po 7 let
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mnohč pťjkoťj a protiwenstwj ljbiti dat mUsil.
NeUkázal se wssak w této Uchodč Uikdy Uctrpčli::
wým, nikdh errlým, Uýbrž wždy byl mysii we:
selě, wždy pln důwčry w Boha. „Nesstčstj, jšje,7
káwal, profpjwá pťňtelúm Božjm che Uež sstčstj.
Bod ďčemencm Utrpenj podrobUgemc fe BohU.
Stěstj powžmissi nxysli, působj, že Ua Boha Ue:
mysijme a geho sc Ucbogjmc, a činj Uáš slepými
a possetilými. Brotož UesskastnýteU, kohož Uic pro:
tiwného Uepotkáwň: Uebok bUď febc famého Ue:
požnň, aneb se stanc BohU Ucmilúm. W Utrper
škaxlstj fe mUž.“ Nežancdbal wssak ani w žagetj

obljbeUých a anpklých Uňbožnúckddeliteb a rož::
ǧjmeinj fwých, berž mage chc pokogného čan,
rožmnožilge. Trciijal UmobohodinUadelitbách
a w swatěm ro:gjmeinj: wsiáwal o půlnoci a gako
Učgaký nmich odťjkeiwal fwč hodinkh. th mo:
dlitba gcho BohU milei a wžácnci byla, pamčtliw
slow Wčmč: „Bťcd modlitbaU pťipraw dUssifwaU
a UebUď gako člowčk, kterýž pokaUssi Boha:“
chodis dclmč k žpreiwě Božj. Wončwadž mU
wolno bhlo, w mčstč kamkoli chtčl, choditi, cho:
djwal Ueyradčgi do kosiclů a do sspčtúlů. W
tčchto sspitčllech slaUžjwal wssem UcmocUým, gak
ch lnohl a Umčl, ani tčch Ucyohyždnčgfsich Uee:
mocj sc ncsstjtč. J bhlo na tě ochotnosii, ktc:
ranž se i těm neyomrzelegssim prcicem podrobo:
wal, a Ua tě trpčliwosti a wljdnosti, ktcraUž
tčm Ubohým slaUžil, patrně widěti, žc w nich
samšho Krista milUgc a ctj. Kdož ho widěl
w kostclc fc modliti, a pozorowal th wnitťUj
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plapol dUsse, an se na twaťi geho obrúžj a tU
wraUcUost a pokorU kteraUž se pťed twať Božj
ňawěl Uemohl ginak o něm saUdřti, než že gesi
wtčleným aUgelem Z těch pťjčin Uegmenowali
bo dwoťanUowé gank Uež „angelem.“ Bťi
tom pťi wssem erpominUl fwatý mladenec takč
dUcha fwého wždčlati a rožmaniténm Uměnj wy:

cwičiti; protož Uehraděgi obcowal š Frantisska:
ny, š mUži to wždělcmými a Učenými, a pod
gegich anedenjm profpěl tak dalece w wědach
silososických a bohosiownjch, že fe fměle kmUžům
welmř Učeným počjtal. W tomto žagctj Upadl
také Lwajk do welmi těžké a Uebežpečné Ue:
moci, Uež wěda, že Uic náš Uepotkčx bez wůlc
Bošj, a že těm, kteťjž Boha milUgjp wsse k do:
bsěmU profpjwa Ucsl sice trpčliwč dopUsstčUj
rUky NaUč, alc také sljbil pakli by ho Bůh
Ušdrawiti račil že se do žakona frantisskanského

da a po celý žiwot BaUU BohU slaUžiti bUde.
J pťigal Hospodin teU milý siib a Lwajkowi
se anratilo mimo Uadanj ždrawj, což se ohle:
dem Ua těžkost a Uebežpečnost Uemocř ža žgewUý
šažrak držclo J fam Lwajk měl fwé Uždra:
dwenj ža diw Božj, a protož obnowil opět a opět
slib swůg, a š dychtiwostj toho okamženj čekal,
až na swobodn pťigda, k siibU fwémU dostcitř
moci bUde

Bosiéže Ukoněily se rokU 1295 spory nepťa:
telské meši Karlem ll otcemLwajkowým, a mezi
kralem araǧonským JakUbem a stalo fe naro:
wnanj w teU smhsl, že Lwajk sestrU krale ara:xs
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ǧonskeho si wezme a že .skarel kral fwým časem
swýmUastupcemw anowanj ho Uskanwj Nle
Lwajk geUž fe byl BohUk Ustawičlté slUžběžaslj:
bil Uechtěl slysseti ani o korUUě ani o stawU
manželském, Uýbrž odreklta se gedUoho i drUhého
Ua wždy, prawil: Radčgi ztratjm Uetoltko toto
časně a pomjgitelné krčllowstřoj, an i wesskeren
swět než bhch fe gen gedeUkráte protř Bohu pro::

hřessll Geho lasky a pťatelstwj wažjm si Uade
wssecko a pohrdam žiwotem kterýž bez mnohého
hťjchU Uchowati fe Ueda Nepatr!th žda se mi
ďýti palúc a krúlowstwj otcowo, pťipomemx:li U
onh Uadpozemské prostranně ďhth, do Uichž dusse

se dostcme, powžUese::li se člowěk k tomU, což Uad
Ujm gest BaU Ježjš gest kralowstwj mé a dč:

dictwj mé Mam li toho mam wssecko tohoxli
Uemam wsseckomi šchašj QU mi gediný po:
stačUge Nechk nme lidé ža blažna dtšle Ua tom
mi Uešúlcžj nic.

Mage slib sng Ustawičně Ua pamčti, chtčl
gak mile prissel Ua fwolwdxx, bez odkladU do
klasstera se dati a tjm aUmyslem do Monte Wešoa
fUlanUm se whdal žadage abh ďhl do kleisstera
pťigat. Blle pčedUostowč bogjce se hněwU otcowa
odepťeli mU to, Uačež Ludwjk slawrlě siib swůg
w kostelc oďnowiw, domů k otci sc anrátil
a nmohými prošbami to koncčně Ua Učm wh:
mohl, že se mU powolilo, abh do stawU dUchoo:
ijho wstanpil Geho radost žtoho Ueda sewh:
pfati , i Ueprodléwal giž cmi okamženj gjti tam,
kamž ho srdce tahlo thž swatost kUčžskwj
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pťigjmas, byla geho dUssedňstognostj a welcďnostj
této swčxtosti tak hlUboce proUikUUta, že se UlU
flžy z očj prameUem ronilh

Toho ěan, rokU sUad 1296 přissel š otcem
swým do Řjma. Bapež Bonifac ij., geUž Bhs
wčrUaU žprawU dostal gak dokonalP UěeUha pro::
žřctelm,š lnuž Lwajk gest, Ustanowil ho ža biskUpa
w Tolosc; ale Lwajk ždrahal se wssemožnč
w tak wžUcsseUý úťad se Uwažati a dťjwe takč

k žadosťcm sw otce Ueswolil cxžkdyž fe mU po:
wolilo, bhw šakon ftaUtisskeiUskýwstaUpiti smčl
Q wáUocjch Ua to složil siUtečně slawnč sliby
w gednom klássteťe ťjmském a pak Ua deU fw.
Hcity Ua biskUpstwj whswětit fe dal Sw. otec
Powolil mU abh preš odčw klassterUj oděw swčt:r

siého dUchownjhonositi mohl cožtakékali sioémU
otci Uěgaký čaš žachowawal bršo alelepssjho UOUUBr
kUUtj Uposlechnuw složil stkwostUčgssj oděw a w
odčwu sprosičho Frantisskalta a ďoš po ijč
chodil tčsse fe ž toho, že mUže UasledowatiKrista
quž pro Uasse wykaUper chUdým se stal. Bťj::
buženstwo geho a zwlasstč otec hnčwalife owssem
že tak sebaU dohrda Ucž Lwajk Uedbal hoťe

gegich; Uebok dratelstwj tohoto swěta búwa mčop
pťatelstwjm BohU Uýbrž držel wssi slawU swčt:
skaU ža pléwy, febcpak ža stwoťch Uehďdeěgssj w
„Kdybych fe lidem ljbil (žaljbiti chtěl), siUžeij:
kem bhch Kristowým Uebyl “ prawj sw Wawel
(Ǧaslat. 1 10..)

Po wyswčcenj wydal se mladiUký biskUp do
swé osadh PokUď možUa stawčl fe wždh geU
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w nčkterěm klássteťe ťčldU fwěť)o, a žiwaU wčcj
Uechtčl abh fe mU Učkde pťed ostamjmi bratry
gakaš pťednost dciwala Když mU we Florencii

prostranný a krafně oždobený pokog wykažali,
Uechtěl ho prigjti ťka: „Bratťj milj, takowý pťjx
bytck se dčlwčl chUděmU ťeholnjkll? Newjte:liž, še
gfem sc wssech knjžecjch důstogenstwj Ua tomto
swčtč odťekl a giného dědictwj Uemám, Uež kťjž
Krista Ježjsse?“ Tolofansstj osadnjci pťiwjtalč
fwého biskUpa š nehwětssi siawaU a š radostj
UeljčenaU; on ale, genž wssjm pozemskúm zbožjm
pohrdl wsiUpowal w město boš a w sprostěm

oděwU řeholnjm Uwažaw se w žprawU biskUp::
stwj, gal fe i hned o ďlaho dUsse fwých ofadnjkň
starati Brochažel osadu swaU kťjž Ua kťjž, pcix
tral wssUde po potťebčlch lidU, a wssUde pomax
hal, tčssil, Učil. Chndě milowal lciskaU práwě
kťcsiaUskaU, a gako matka wssecky fynh fwé pě::
stUge, tak měl i Lwajk o wssccky UUžnč a bjdně
matorskm: péči QU chtčl wssecky KristU žjskati

protož fe iwssem w oběkpťinassel a wssem wssim
bdti fe fnažil Nodržel ždůchodů fwých pro sng
dmn častkU geU nehpotťebněgssj, wsse ostatnj pax
tťilo chUdým; oU chtěl radčgi sam naUži trpčti

Uež abh chUdj naUzi měli, gfa pťeswčdčen že role
chUdých Ua Uehwwš aUrodna bhwa a že tisicero:
Uafobně skljžj, pakli kdo Ua Ui co nasil Mimo
chUdč milowal žwlcisstč mUže ctnostj a Učenostj
whnikagjcj. S takowými rád obcowal a Uebera
ohled Ua gegich ofobU, Uýbrž geU Ua gegich žci:
sthy a Ua ctnost, wssemožně ge podporowal. Na
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knežsiwj eryswčtil nikoho, leč o kom se pre:n

qwědčil žek mUž gesi dokonalý a Učen!;, žkUsseUý
a opatrný: profpěssněgi,ťjkáwal gest cjrkwi, aby
xnalo ale dokonalých nmžu úťad dUchownj ža:
stawalo, Uežlč množj a UeUžitečUj, kteťjž gj gfaU
břemenem nc ale ke cti. Kažawal také welmi
thsta a lo wždy š takowaU ražnostj a š tako:
wau ljbežnosij„ že dráhnč lnnožstwj žatwrželých
břjssnij a Uertných kacjrů Ua pokanj fe dawalo
a žiwot swllg nadrawilo QU byl žiw pokUď
se to š dUstogcnstwjm ďiskUpskBm frownawalo,
prjfnc dlc žakoUU rehole frantifskanske Geho
oděw neďyl sikwostnčgssj oděwU ostatnjch bratťj.
J wessťereU Uabhtek geho byl sprostičký a chU:xr
dičkw W domč geho bylh wčci gen Uehpotťe:
bněgssj Mimo to mjwal wždy Uěktere ž bratťj
klássternjch U febe, š kterýmiž se radjwal a swé
pobožnosti koUáwal. GedeU ž Ujch měl tU powinur
Uost biskUpa na každý poklések kteréhož ďh fe
suad dopUskilpožorna Učiniti an i ž něho geg
pokarati Gedenkratc stalo fe žebratr tento U pťj:
tomnoski mnoha swčde pokorného bisinpa ne:
ssetrně kčxral, tak žc pťjtonmj lidé wclice se hor:
sstli. Nle bisknp Ugal se bratra Ueprožťetelného,
ťka, že to činj gean k wůli a ž geho rožkažU

a xmk dťidal tato dadUa sionm ssNťgtely šfme
Oowinni Uapomjnati a karati a to ma býti take
piatelsiy prigjmarlo Uebokprawč pratelstwj Uefmj
se tjm, což cjtj, Ukrýwati. Kdo wssak Ussj swých
zawťcl, aby prade od pťjtele neskyssel, žanati
gest nad geho fpasenjm: Zdaliž erjte, že mno:
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hemU Ueyhorssj Ueprjtel mnohcm che profpjwň
než sladcj geho pťňtelé Nepťjtel mU častokrate
powj prade ostýchawj přatelé Uikdy Woš
chlebnjk ncUmj než gen lahodné wěci ti powjdati,
pťjtel alc i odporné, abhš fe požnal a Uapra::
wil. W skUtkUkárčmj pťjtele ano i hanlinoé tU:
chj lidj UcmaUdrých mň se tichaU myslj fnňsseti,
a kdož cestaU ctnosti krcičj, tcn si erssjmá, tn:
pen:li gest. Boklesnutj má Uáš rmaUtiti, pokci:
rňUj wssak tčssiti; Uikoli ale Uemá Uciš mršeň
pokáreemj, hťjch pak těsslti.“ uu „Botrefci maU:
drého, a bUdetč milowati“ (Nťjsl. 9, 8.). „Bakli
potresceš maUdrého, porožUmjk kášUi“ (tamtčž
19 25) „Lepssjk gesk žgcwné trestňnj, nešli
laska skryta“ (tamtéž 27 5) Gak smýssielteUto
mUž Božj, tak i gchal Bokladal se ža otce, ža
bratra, ža dřjtele wsseho lidU, a protož každého,
kdežtoho bhlo tťeba, co Ueylaskawčgittabjželw čaš
neb w Uečaš, trestal, prosil, žehral we wssi txxpč:
liwosti a Učcnj. Nic mU wssak tak protiwno
a odporno nebylo gako Utrhčmj a pomlanňnj.
N wčrU nic Uer tak sskodného a Uic UerUssj tak
lehce pťatelstwj, gako když sng slUch Utrhačňm

otewjramc Z toho wžnikagj UedorošUmčnj,žtoho
se rodj Uenawist; ďabelsiý gažyk dčla žneylepssjch
pťatel ty Ueywčtssi Ucpratcly, a roždwogxxgc aU:
hlawnj ncnawistj ty, kteťjxžw swoonsti žiwi byli
Z tčch pťjčiU sUažil fe sw. biskUp, kdež gen mohl,
Uepťcitelh Udobťiti, žrUsseUé pťútelstwj žceliti, lcisku
a bratrstwj oonwiti, trpkost a kyselostmyslj přj:
wčtiwostj a wljdnostj osiaditi. Mysiil:li, že by se
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někdo od Učho Urašelxa cjtil,UeUstčllho wssemožným
žpůsobem mjťiti a často prosjwal ža oopUsstěUj

t těch, od Uichž sam UražeU bhl; slowem, gakého
si pťal Boha k sobě mjti takowým se prokazowal

k tčm, kteťjž mU Ubljžili; Uebokmarně hledj Boha
smjťiti, kdož š bližnjm swým smjťiti se wahá.

QstatUě wžtahowala sc otcowska péče fw ďi:
skUpa Ua každého ž osadekň ďez rozdle osob Ueb
obtjžnostj. thž gedeUkrčltew průwodU mUoha
dUchoijch Ulicj gedUaU ssel, Uslhssel ž grdné szké
chalaUpkp, aU gista staťička osoba o žpowědnjka

žada Sw bistUp bpl hUed U gegj postele, anž
powolil aďh swatý ten aUťad Učkterýž dxlchownjch
žastal thž whssel zpožorowali dUchoij, žc
nmožstwj hmyžU Ua habitU geho se šlezlo Zadau
gjcjm geg očistiti,ťeklš erýmlUanU laskawosij:
„Nechte toho tok gsaU kléUoth chUdých!“

Gfa mUžUadmer sprawedliwý a swětdornitý,ne:p
anlo sermaUtil stoatýLwajk kdhžjl pripamatowal
obtjžc aUřadU swého a že každa dUsse BohU aUčet
bUdc klásti. Srdce geho se hrozilo té mpsslénky a dU:
sse geho trUUla, kdhž si Ua mysi bUdach salld Uwá:
dčl. W tčch UesUúžjcha bolestechpostawelt gsa, dúwal
wždy horliwčgssjmxx a horliwěgssimxx pťčmj ijsta,
bh se biskUpskc dUstogUoski odťekl a kdesi w tichosti

klasstemj gediUé š sHaerjm dUsscswé se žanassel.
Z Uemoha koUečUěpřanj tomU odolati wydal se
do Řjma, abh si od papežc BoUifacia žprostčUj
důstogUosti biskUpské whžadal „Nechk si mUe držj
za blažUa, ťekl k pťatclUm tčžce to Uesachm gen
kdhž toho bťemeUa bUdU prost GsaUk owssem
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nmošjn kteťjž we wyfokém tomto dUstochstwj fpaur
seni ďUdaU, gfaU ale také množj, kteťjž žathaU
Slawněgi gest tcdh pro mnoha nebe;pečenstwj
bčxemena bistUpského fe odťjkati, než fc w Ue:s
bežpeěné biskllpstwj Uwažowati.“ CestaU pi“eiur
ssel do rodinného hradU do BrinokolU kdež se
těžce roznemohl J žnamenal že se che nepo:
ždrawj Ta mhsslénka že sc dostane k BohU
fwémU naplnila ho newýmlanaU radostj J ťekl
k prjtomným: Ga Umjram a těssim se gako
plawec kterýž po dlaUhé Uebezpečnéplawbč žemi
Užťew w pťjstaw fe Ubjra Brzo se žbawjm
bťemena biskUpského, které; délc nésti nemohU a
Užťjm Boha swého, od Uěhož mUe tyto starosti
weždegssj pťjliš dlaUho odlUčowalh. “ Wo tčch
slowjch whkonal swataU žpowěď a pťigal klečc

š Uadobhčegnacl skraUssenosij welebnaU fwatost
oltaťnj a poslednj pomažanj u Nčkoli Uad mjrn
šesiabera Učc ménč co UehwraUcnčgč se modlil;
obžwlasstč často ťjkal: „Bane Ježjssi Kriste tobě
fe klanme, tebe welebjme kterýž gsi swatým kťj:
žem swým swět whkaUpil.“ u a „hťjchů mla:
dosti mé a erědomostj mých nežpomjneh“ (Žalm
24 7 ) Mimo to modlil se také často pozdra:
wenj angclské a když fe ho ptali proč tolikkrat
tU modlitbičkU opakUge? ťekl: „Bržo UmrU a
blahoslawenú Wamra Maria bUdc mi Uápomocnčl.“
DůwěťUge se pewně w milosrdenstwj Božj a
w zúslUhh .Krista Ježjsse, skanl dne 19. srpna
1297. w dwaadwadcňtém toce wčkUswého, sta:
ťec zňslUhami nikoli wčkem. RokU 1317. bhl
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xod padeže JaUa x)(ll., gesstě ža žiwobptj swě
e!Uatťhpža swatého prohlássen Geho swaté po:
šUsiatkh odpočjwagj Uhnj we Walencii w Špan
Uělka.

Rožgjmňnj
Sw Ludwjk hledčl myslj weselau w bu:

daUcUost; smrt mU byla milci pťjtelkyně nebok
Ucwidčl pťi nj docela Uic hrůžného Broč pak
fc ale mh lidé tolik smrti bogjme? proč mh Ue::
hledjme tak UtěsseUaU mhslj gako fw. Lwajk w
bUdaUcnoň? proč Um je Uetěssjme onomU okaur
Utženj, w ktcrémž dUsse Uasse š Bohcm fe spox
egje Nťjčind toho gsan Umohé a wssak žadUa
š Ujch Uema prawč podstaty Bťchj pťjčina
gest že newjme co skUtečnča prawč šlého gest,
pak že newjme co žiwot lidskú gest a konečnč
že lciska nassc kťiwa gest Mh fwětaci mame
Eobyčegně za to, že Uehwětssj žlě na swětě gest
smrt protožc wssecky wašbh trha. gimiž člowěk
k swětU a k tworUm geho UantaU gest. Wssak
ale smrt Ucnj Ueyhorssj zlc na fwětc nýbrž gest
1o Uražch Boha, gest to hťjch, nebok fmrt odur
dčjUge toliko dussi od těla ch na čaš, hťjch
wssak oddčlUge dussi od Boha na wěkh. Brawda
owssem, žc fwčtčlci toho Ucužmiwagj, Ucboť se
Uebogj ničehož tolik gako fmrti žigjcc pri tom
w bťjssjch bežpečně. KomU wssak hťjch ža Uehu
wčtssj zlě platj, kteréž Krista Ježjssc žiwot stalo,
kdož wj, žc pokud žiw gesi, u prostťed osidel
tohoto swčta choditi musi, že wesskeren swět wc
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Zlěm postaweU gest a že wssecko což gest Ua

fwčtě gest žadost těla a žadosi očj a pýcha ži:
wota; kdož cjtj, ž“e w Udech geho giUý žakoU
gest, odporUgjcj žakonU dUcha: ach tomU žagisté
gest milegssj deU fmrti Uež ch Uarožer,a ža:
gisié i w bolesti dUssc fwé žwosa: HUUsj fe dUssi
Uté žiwot ng; ach, ga Uesskastlrúčlowěk kdo mUe
whfwobodj ž těla wassUj Plněho? Za dr:ché Uenj
žiwot Uaš Uic Uež pUtowan, Uic Uež žalať Uic
Uež wyhUaUsiwj Kdo se fmrti bogj a gj fe
žbawiti chce, teU si libUge, že může Umdlěwati
na cestč obtjžUé a šlé, an libUge si, že cjlc
swého Uedochňžj, že PUtowňUj koUce Uebéťe, oU
gcst tomU rad že mUže déle gcsstč wěžetiwmrž:
kém tčle w Učmž dUsse UwěšUěna gest a že Ue::
pťichažj whswoboditel geho; oU fe tčssj,ze zwlasti
wypowčšen meži cižiUci pťebýwa a že Uepťatelč
UsiawičUa osidla mU kladaU; on si Uežada Ua:
wratiti fe do wlasti, kdež ho milačkowé geho
očekawagj, gemU gest Ulilegssj otroctwj U Uepkax
tel Uež woonst mblahobyt U sw!?ch. Tacj gfaU
wsslckUi, kteťjž Umťjti Uechtj, kteřjž radčgi bdej
býti si žadagj Uež blažcnj, kteťjž UeUmčgj oce:

Uitl oč dražssjgestB wlasi Uež cižan oč dražssjUcbcfa Uež šemě Boslednč gsaU taťé pťemUožj
geňž Prořo Umťjři Urchřj, žč ǧsch řU Uň swěřč
sskastUi, žc oplýwagj bohatstwjm, ždrawjm, důru
stogUostmi pťatelh, rožkosscmi O ti possetilci!
Wam pťichažj ža tčžko opUstiti statky a žbožj
požemské wam ťteťjž čckatč kralowstwj ncbesié:
ho, dobro Ueywhšssi, staw neyblažcnčgssj? Ehhle
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pan o“ko eridělo, ani Ucho Ucslhsselo, cmi Ua
frdce lidské UcwstaUpilo, což BUh pťmrawil těm,
kteťjž lUilUgj geg Wh se smrti bogjte, že pťa:
tel swých a rodiny fwé opUstiti, a ach fnad w
stawU bjdném gich ZaUechati mUsite Q wh

Umlé wjrh! Což, kdhž Untťete Hťestane BUh roe
diUč wassj otcent býti? Gest smrtj wassj rUka
geho skraceUa? UemUže oU, genž mladé ptactwo
krmj, a kwjtka ssatj, takě wasstm sirotkům pox
Utocč? Či gste wy maUdřegssip Uež BUh, co waš
siwoťil prožťetelUěgssj Uež teU co wcsskereU swčt
žachowúwň, doďrotčwěgssj Uež Bčlh, geUž Shna
fwého ža Uciš ža hrjssnč whdal? Brotož Ueďog
se Uikdo Umrjti ale bog se hťessčtč Choď ccstaU

šakoUů Naně, Uedbey, že to ccsta těžka a obtjžUa,
taU ccstaU mUsili wssickni gjti, kterýmž smrt bdla
wjtaUým a milým angelem Qdemjreh fwětU
kťižUg Učlrušiwosti a tělo swé a w otroctwj dU:
cha ge Uwňdčg. Kdo prwě hťjchll a swětU Umťel,
teU rad Umťe; Uebok kdo Uic Ua fwětě Uema,
tomU Uic smrt erežmc, kdo žadnaU tělesUaU
wažbau k swětU UantaU Uenj, tam Ucma smrt
co trhati Kdo pťiprawelt gest až BaU Buh

žawola, teU se Uetťeje pťed bUdachm faUdcem,
Uýďrž dUwěrUě očekawa že milostiw bUde mU
Wan genž saUdčti bUdc žiwých i mrtwých

„O fmrti gak gest horka pamatka twei
čjowčkU, kterýž ma pokog (sstěsij) w šbožj fwém“
(Sčr 14 1.)

„Sprawedliwých dUsse gsaU w ruce Božj
a Uedotknc fe gich rnka fmrti“ (MaUdr. 3, 1.).
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„Lepssj gest smrt nežli žiwot hoťký, a od:
počimxtj wěčné nežli nemoc trwagjcj“ (Sir.
30, 18.).

„Nehorlcte po smrti blUdem žiwota swého,

aniž UwožUgte na sebe šahymxtj skUtkh rUkaU
swych; neďo Bůh fmrti neUčiUil, aniž sc wefelj
w žahymltj žiwýche (MaUdr. 1, 12. 13.).z

Modlitďa.

Q, Bože wččný, deh ak fe od frdce modliti
xnohU: „Nhnj proansstjš slUžebnjka sidého w
pokogi, nebok slyssclh Ussl mč slowo twé. Nch,
proč bych fc mčl che fmrti bňti, gežto k Otci
gdU? Nroč ďych fe mčl ždrcihati opUsijti Ul
kťehkaU šchrúnkxl dUsse swě, gežto pťjďytek wěčný
na nebesich pťiprawen mi gest. O kdy, kdy bUdU
fprosstěn tčlesných těchto wažeb? kdy, ach kdh
bUdU sičlti pťed twňťj twaU? O Bože, taUžjm,
welice taUžjm š tebaU býti, dcy ch ak tak žiw
gfem, bych pťebýwánj š tebaU hodeU byl. NmeU.

Dnessnjdo dne se swčlj: W Řjmč sw. ania, muče:
dnjka; w Cilicij fw. Qndťcge, hchlmaua a gcho towarhssů
mnčednjků; w Balestinč sw. Timotca, mUčednjka; w YUaǧnii
fw. Maǧna. břsiupa mUčedefa; wc FrancaUzstU fw. Donatae
knčzc; w blerisiěm kragi frxodMariana, wyznawače; w Man:
tUt sw. RUssina, wyznawače; těhož due sroa Scbalda. daustc:
wnjka a m. g. sw.
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20.

Žkwot fw. Bernarda.

Sw. Bernard, pro libaUwýmlanosk doktor
medoplyUach Uažwčm, Uarodil se rokU 1091 Ua
žčlmkU Fontaineš bljž DijoUU w BUrǧUUdstU.
Geho otec gmenowal fe TešseliU geho matka

Nlctha; oba pochaželiž neypředněgssjch rodin tr
žemě, an Nletha byla i š wr;wodami bUrǧUUd:
skhmi špřjzltěUa Tešfelill gsa mUž rozumnú a na:
božný, mčl Bernarda a geho bratrp šahy giž
k Učenj. Qbšwlasstč ale malka Nlctha Ualožila Ua

to wsseckUpraci, aby sonwé gegj UegeU w Umě::
njch swětskýchfe wšdčlali, berž aby takč boha:
bognost a dobrc mrawh do srdcj swwch pťigali
Nahljželať že UabožeUstwj gest prawú a Ueypc:
wnčgsslžaklad wsseho wpchowaxtj; geli tcnsspatm“i;
mUžeme si pak scbe wětssj praci dati bUde se
i ostatnj stawba sspatně dařiti. J dala si Ua
BerUardowi Ua Uehwýš zciležeti, kterěhož k stawU
dUchoijmU byla Určila. th se rošUxU geho
wzdělal a srdce se Usslechtilo, abh šeral bUdaU:.
cjho stawU swého i důstognost i obtjže, a abd
giž od dětinstwj k UěmU se pťiprawowal, dala
ho Uěkolika ťeholUjkům ž ChatiloUU Uad Sekwa:
UaU k wychowčntj.,J wylrileerUard Uad wssecky
fpolužeikp gak Umčnjm, tak i búžUj a kázUj Božj
a bylo teUkrate giž widěti, že milosi Bňně š Ujm
gest, a žc Bůh ho k welikým wčcem powolal
Bylk alc Bernard wloh wýborrlých š kterýmiš
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fpogil i pisnost UadobyčegUaU což žťjdka obé
pospolU býwa Nikdy Ucbyl spokogeU š tjnl, což
giž wědčl dUch gcho taUžil po wětssjm rožssjřenj
wčdomostj fwwch; wsse lehce pochodil a wtipcm
fwým inkl i do UeyhlUbssjch wěd a th Uehtěžssj
otažky důkladně rožlxlsstil tak že giž Uynj fe Uka::
žowalo čebo swčt od Učg očekawati mňže. Bťi
tom bpwaj wždh tak siromnh , tak pťjn.xětiwd
a pťthlUý, že fe mU frdce každého člowčka sa::
nwchtě otewjralo. Bťjgemmi gcho postawa, geho
tisse plaUach oko, geho angelstá siPdliwost, geho

Upťjmnost a frdečnost, to wsse gjmalo tak mocnč,
že chtčg Uechtěg každý mU dobrpm býti mUscl.

N kdož pohledčl Ua geho wraUcUé modlitby, Ua
geho taUhU po Uebcských wěcech Ua geho mr:
twcnj swe tělefnosti Ua dobrotU a sstčdrotU k chU:
dým; ten Uemohl gank faUditi, Uež že Bernard
gest wtěleným Uebesskemem.Gak wrlice giž ten:
krňte wjra geho Utwršena bhla, když gesstč doma
U rodičů bhl, widěti ž UcisledUgjcj pťjpadlwsti.
chenkrátc měelwclké boler hlawy. J pťiwcdli
k UčmU gakaUš žeUU, abh mU bolest powčrami
žahUala. Ušťew gi Bernard, dal fe do kťikU, žr
Uechce ďciblům Uičjm fe šawázati, a šchopiw fe
ž postelc, žahnal podwodUaU keyťsjťkU a hle bo::
ler hlawy pťestalo skoro w témž okamžch

BerUard pťessel práwč do lr.t mladeUecký.ch,

kdhžmU ď.ohabpgna matka w swaté powěsti Umřela
Umrtj gegj bylo mU tjm bolestněgssj, že fe stalo
prawč teUkrate když se ž klasstera domů anratil
a U wcliký swět wegjti mčl Qtec gcho i bratťj



Sw. Bcrnard. 287

byli od doan wzdaleUi Bernard bhl fam soběžUu
siawen a to prawě we wěkU, kdež Uam rady a po::
Učenj Ua Ueywýšpotťché býwagj Ošdobelt wssjm,
čož nam frdce lidska UakloUUge a čjm stkwčlaU
bUdaUcUost pťiprawiti si mužemc: Uebylo grho poecd
stawer Uhnjpťjliš lahodné a bylok ktomU po:
tťcbjwelké milosti a obšwlasstnj bedliwosti Uad tč:
lesllosij, chtčle:li osidel, Ua wssech stramich mU při:
strogeUých, Ugjti a dťewnj ncwiUUost a žbožnost
šachowati Qbšwlasstě kladly fe aUklady čistotě sii:
čného, wssestrcmnč wždělaného tčchěhoa pťjgemtté:
ho mladence, wssak ale bašeň a laska BožjplanUly
pijliš wraUcnč w dUssimladeUcowč, a geho bedli:
wost Uad fmysly bhla pťjliš ostražita, Uež aby l)o
pokussenj podobné pťemohlo Wotwržnge to Uax
fledUgjcj Udalost Gedenkrate potkal djwkU welmi
sličnaU a djwagc fe Ua Ui š žaljbcnjm, chtil
erbhčegný ohen w celém těle wťjti ale tU špa:
matowaw se a žastyděw fe, bčžel lkage krybnij
teUkým ledem pokrhtěmU a tak dlaUho až po krk
we wodě stal až Ucčiskýoheň Uhasi. Gindy žaš
kdhž gista nestydata ženska w pťjbhtek geho fe wlaUe
dila, dal fe do kťikU: „LaUpežchť laUpežnjci!“
ij kťikemšastrassena chlčpnice dala se w aUtěk.
Batragjcjm pak po laUpežchjch, řekl: „Byli žde
laUpežchi, byla tU žcna, ktcraž mne o Ueydražssjpo:7
kťadu o čistotUw olaUpiti chtěla, o poklad ktcrýž
gedenkrate žtraceU chc Uahraditi fe Ueda.ee nxu
Bděte Ueboprotiwnjkwaš dabel gakolew rwach
obchašj, hledage, koho ďy šežml“ Uapomjna fw.
Betr (1. Betr 5, 8). ?lch, ža UasslchdUů Oťiči:
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nUge fe ncščjsinč množstwj takowých lchpcžnjleů,p
o pťedrahú tcnto poklad naš olaUpiti a hle my
š Uimi žcrtUgcme smčgeme fe, hragcme š nimi
a mysljme, že nňš ncchagj ncolaupcny! Ych, gakci
to zpozdilost!

Sw Bcrnard ačkoliažpofudwjtčžnade wssjm
pokUssrnjm, domwfslel se, že at bdj gak bdj, gtst
nenz, aby dUeš neb žjtra w teUata tak pokaženého
swčta neUpadl. J žmocUila se ho gednak nesmjrná
allzkosi pťed bišjčkxcemsa gedUak takowci tana po
BohU, po prameml to wsseho dobra i wssj dokoép
Ualostč, že se UsUesl úplm; swětU wýhost dáti,
a zcela slUšbě Božj fe žaswčtiti. Z ssel, aby otci
a bratťjm powčděl, Ua čem sc Ustanowil. CestaU
alc mUsil opět tUlpú šeipaš pťestáti, Ueboť se mU
gcdnak fwčt šc wssemi wnadidly fw!,šmi žiwě před
dUssi postawčl, a gedUak mU ďcibel pťedstawowal,
že tak pťjkrého žiwota, gaký si obrati mjnj, newy:
držj a Uesncfe W té tsti Utckl fe do prwnjho
kostcla, ktcr!šž Ualezl otewťcnd a modlil se wraUcUě
k BohU, by mU ccstU okažal kteraUž kU fpasenj
gjti mú, abh mU dal fjly, by Ueklesi. N tn
w dUssl gcho ozwal fe hlaš: „QpUsk fwět, a wě:
UUg wssecky swé sjly BohU m gdi do klcisstera.
NUo do klússtera! Tam cjl twůg, gcnom tam
dUssc twčl klidU dogde.ex w Wotčssen a posilnčn
a intťnjm ohnčm rozpalen Ubjral fe dale k otci
a k bratťjm, gež U wogsstč wogwody bUrǧUnd:a
ského slaUžili, a wskanpiw pťcd Uě wygewil gim
aUmysi fwůg Nebhla gim ro wěc sice Ucuočcu7
kúwaná, byla gim alc proti mhsli; Uebok fe
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mělh tjm wssecky stkwělé Uaděge, kterěž Ua Bera
Uarda stawčl gednjm ražem zničiti. J pťed:
siawowali mU krok geho důražně, gak mohli,

a Uamáhali se wssemožně w úmhslU geg žwix
klati Nle Bernard DUchem swatým roznjcen,
promlUwil a slowa geho pronikla gako sijp

srdce poslUchagjcjch, tak že UemohaUce nawalU geho
wýmlUonsti wždorowati, konečně UegeU w ža:
dosti geho swolčli, Uýbrž i geden po drUhém geg
Uasledowal. Wrwnj, gehož pťemlUwčl byl bra::

tranec geho ǦUaldrik mUž UdatUý, ďohabognostj
Uad gine thikagjcj; prjkladU geho sledowali
bržo i bratři BerUardowi; ano i ǦUida, gfa giž
žeUat a otec dwaU dcer, sijbil že BohU fe ža,
swětj, pakli manželka Uičehož protč tomU mjti
Uebude. thž pak tato UedlaUho po tom w Ue:
bežpečnaU Uemoc Upadla, w skUtkU Učinila slib,
že, pakli fe Uzdrawj, že se do klásstera da, což

také požděgi Učinila thwal gesstč genom Ǧer::
hard Bhlk to wogjn statný a Udatnýa odpjral
Bemardowč dlaUho thž ale porcměn byl
gakž mU Bernard pťedpowědčl nasledowal osta:
tnjch bratťj. Tento Ǧerhard byl Bernardowi žc
wssech bratťj nehmilegssj a geho Uehwětxssjpod:7
poraUe tak že fc sam pťižnawa, že mU Umoho co
děkowati mčl Mimo bratrh swe a mimo gčné

swé pťijzne byli gesstč ginj mladjci a mUžowé
stawem, powolanjm a dUchem wýtečnj, kteťjž wh:
mlUonstj BernardowaU překoncmifwěta fe od:
ťeksse gediné w slUžbě Božj žiwot wag skončiti
chtčli Bočjta fc gich wsscch třidcct. Geho slo:

šiwoty Swatých U 13
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wa pronikala útroby tak, že, gakž gistý žsaněe:
kých žiwotopisců geho wyprange, xmatky fwé
děti pčed Ujm Ukrhwaly, manželky fwé manžely
a pťjtcl pťjtcle, bogjce se, abh od Uěho kžiwotU
klússterUij fwedeni Uebyťi.

Meži tjm šcssli fe wfsickni tito žbožUj mU::
žowě, bylo gich gak praweno tťidcet, w Chatil::
loUU w gech žňmck, na bUdach staw ťeholUj
sc pťčprangjce. Bernard žatjm se ohljžel, kam
by se odebrati měli. Jy UwažUge, že w klússteťe
cisterciúckém, gegž sw. Stěpčm šprawowal, Uad
mer tUhčl a dokonalň kčlžeú anUgc, a žc obp:
watclč geho obžwlcisstnj čistotaU, žbožnostj a zdr::
želiwostj whnikagj, Užawťel, žc Uikam ginam se
Uedašj, Ucž do klčcsstera cisterciáckěho. Než fe
do Cistech wydali, ssel Bcrnard š čthťmi bra:
try fwými š otcem se rožlaUčit, a o požchUčUtj
ho poprosit.7 Když se rožlaUčiwssc ž domU wh:
ssii, UžřlšlusGUido Ueymladssjho bratra Niwarda,
an si š pacholaty swého wěkU hrage. J obrátč
se k UěmU ťekl: „BUď ždráw, bratťjčkU Niwapde,
mh gdeme do klússtera a celého oědictwj ti Ue:
chčcmc.„ Niward ale odpowěděl gako člowčk
dospčlého rožUmU: „To Uenj dobťe rožděler:
wh si beťete Uebe a Umě necháwáte žemi,“ a Uc::
chtčl se gich sHUstiti, Uýďrž Ua tom trwagc, že
také š Uimi do klásstera. půgdc. Bratťj wssak
tenkrčlte tomU UedopUstili. dež ale Niward do

starssxch let pťissel, Ucdal si che brúniti, nýďrž
ssel ža ďratry swými, kamž ho i fčlm staťičky
otec Uásiedowal.u „thr, kde chcewěge,ahlaš
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geho siyssjš; ale erjš oded pťichčlžjeaUebkam
gdc: takk gest kqždý, kdož se ž dncha Uarodi “
(JaU 3, 8.). „ZčldUý Uemůžc pťigjti ke Umě,
leč bp gemU dčmo bylo od Otceee (tamtéž 6, 66.).

Spoťádawsse wesskerh swé šňležitosti a do:
konale se připrawiwsse whdali se koUečUčBerUard
š 29 towaryssi fwými pťjmo kU klússterU ci:
sterciáckčnm. Wťisscdssek branám wrhli se k žemi
a klečmo prosili, abh pčigati bhli. S erýu
mlUanU radostj a š UeywraUcUčgssjmdjkůčinč:
Ujm BohU Učinil sw. opat, očež gsaU byli žádali,
a oblekl ge w ťeholnj raUcho. To skalo fe rokU
1113. BerUard byl 23 lesa stár, když Uowiciat
UastaUpil. N wssak Ukážal giž teUkráte, že Uer
teprw Uowáčkem, nýbrž že gcst giž mistrem w
bňšni Božj. th Uežapomnčl,proč wlastně do
klňsstera se dal, a aby horliwost w slUžbč Božj
w sobč oonwowal, ťjkeiwal k fobě každodennč:
„Bcrnarde, Bernarde, proč gsi sem pťissel?“
Myfl geho byla UstawičUč Ua Boha UpUUta, tak
že wida eridčl, a slhsse Ueslyssel; pokrmU po:
žjwati bylo fpjš odporUé Uež milé; čaš sanj
držjwal ža Ueywčtssj ztrátU, a múlem by byl celé
Uoci Ua modlitbúch probdčl; slowem bhl w klčleu:
ssteťe geU dUssle tčlo žanechal mimo klčlsster. uo
„Kteťjž gsaU w tčle, BohU fe ljbiti UemohaUee
(ij. 8, 8.). „Kteťjž pak gfaU Kristowi, tik
tělo fwé Ukťižowališ hťjchya šžúdostsni“ (Ǧallat.
5, 24.).

Bratrstwo klčlsstera cisterciúckého whdčlwalo
tak ljbežUaU wůni fwatosti, že bež pťestúltj Uowj

13eld
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a Uowj aUdowé do Učho wskUpowali, až i pror
ich množstwj malý bhl klasstcr tak že opat
StěpúU Uowé klasstery hč;akladati UUceUa fe wi:

dčl Neyžnamenitčgssj gest teU kterýž šaložit
sw BerUarda wyslal Hrabě HUšo troyský da:
rowal fw ŠtěanU gedUo welmi diwoké a ne:
UrodUé aUdolj, hoťké Uašwane; Uebok bhlo sj:u

dlo gen lité žwčťi a laUpežnjků, aby tam wd:
stawčl Uowý klasster Opat Uwažaw se w dar
ažnage welikaU dokonalost a hlUbokaU maUdrostx
BernardowU posial ho š 12 mnichhe aby na
wykašaném Utjstč klasster žaložil Že BerUard
tak nahle pťedstawenpm klasstera se stal Uepo:
dobalo se Učkterým starssim knčžjm, Uebok bhl
sotwa ž UowiciatU wystaUpil, bpl teprw 24 lcta
stčlr, a k tomU aUtlěho těla a nešťjdka chUra:
wý; Uež důwěťUgjce fe w maUdrost opatowU a
w dokonalost BernardowU, a anhklj OosiUssnosti,
Uikdo šnich erdporowal, a wywolenj, meši který:si
miž i bratťi Bernardowi, rožlňUčiwsse fe, tčchli w
údolj whkašarté kteréž pod gegich pilnaU rUkaU
bržh w rožkossnaU kragimx se promčnilo tak že

ho od té doby (c:wrčd m!siš) GasUý dol na:
žýwali.

W sprostičkěm a chUdobUěm klassteťe pano:s
wala těž Uehwětssi sprostota a chUdoba Stra:u

wa bratťj bhla fkrowna a UUžUa Chléb geščch
býwal obhčegnč gečUý aneb owesný, diw že sex
Uerožpadl; bUkwice a plane owoce patťily kwd:

borněgssjm gjdlům J odčw gegich byl welmi
sprosth a chUdičký. Zato wssak oplýwali ctnositni,
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gakýchž se po bťjchU we swčtč malo Ualéžá:
ochotUaU poslUssUostj, UeywraUcUěgssj lclsteru:ža
Ueyčistotxxěgssj čistotaU Co Ucystrahowitčgi bdčlč
Uad fmysly swými abh an tjm UeymeUssjmpo:

hUUtjm dUsse fwe Ueposkwrnili; powžnásseli wťe:
lými modlitbalni a ljbežUým chwalopěnjm Usta:
wičUč mysli fwé k BohU, tUhymi posip a mon
haU pracj drželi bUgUé tčlo Ua Uždč a w kčlžUi,
a gak byla spokogeUa gegich dUsse, gak wrach
gegich UčlbožUost, gak pean dUwěra w prožťeu
telnosk Božj, gewilo se žregmč a patrUč Ua
twčlťi gegich Mladý opat BerUard bhl gim
xožorem a žiwým pťjkladcm wsscliké ctnosti. ch:t
chowalk i co opat fwaU hlUbokaU ponjžerst a
stronmost; Uikdy fe UcwyUčlssel Uad saUdrUhh swé,
a ačkoli chorý kanl wsscckh i ty Ucyobtjžltčgssj
lprčlce. Když mU bratťj lepssjho pokrnm podci:
wali, by fc posilnil, wclice tomU odporowal.
„MUich, ťjkčlwal, mčl každé faUsto chleba slžaU
soliti!“ Gak dUwčrUě se Ua prozťetellwst Božj
fpoléhal wyfwitci Ueylépe z UčlsledUgjcj Udčllostř:
dež gedenkrčltew klassteťesoli Uebylo, powolaw
bratra Ǧilberta, ťekl k UčmU: „SyUU, wežma
mcžka, geď Ua trh a kUp soli.ee7 „Kde pak gfaU
alc perže?“ tčlžal se bratr Gilbert. „SyUU,
odpowědčl mUž Božj, wěť mi, že giž se an Ue:r
pamatUgi, kdybpch byl žlato aUcb stťjbro mčl;
Uebok teU Ua Uebesjch gcstič to, geUž mé pokladh

w rUce ma. “ Načež bratr Usmjwage sc, ťekl:
„WůgdUli š praždm)m, š praždUým se wratjm!e
Šel wssak Uic méUč, Ueboť tak tomU opat chtěl.
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Gfa giž Uedaleko cjle potkal gisteho kněze a daw

fe š Ujm do řeči, whprawowal mU co za rož:
kaz ma DUchoij prosiým a frdečUýmljčerm
potreb klasstera pohUUt wšal bratra Ǧilberta
do domU fwčho a žasobil ho folj i chěži Na:
wratiw se potčssenýaažaražený nmich do klasstera,
wrhmxl fe k UohaUm opatowým, a wssc, což ho
potkalo wyprawowal pohUUtliwč „SPUU, pra:
wil na to Bemard, prawjm, že Uic kťeskaUUUenj
tak potťebUého, gako wjra. Měg tcdh wer, a
dobťc fe ti powede po wssecky dUh ežiwota twě:
ho „ Hlawnj ale ctnost, kteraUž fe Bernard
Uad giUé stkwčl bhla laska k BohU Tato la:
ska obražj fc we wsscch geho čiUech a „laskaee
stala se hesiem geho, laska ďhsa pramen, z ktc:

réhož wssecky ostatnj ctUosti fe prýsstilh a w kte::
rýž opčt wtčkalh N wssak i wcsskeťi bratťj ho
co UehfrdečUčgi milowali; oU geU pokyUUl, awssi:
ckni poslechli; on geU promlUwil, a wssickUi bpli
potěsseUi; oU fe pomodlil a wssickUi bpli obwe::
felenř.

Wýborna wUUě ctUostj, kteraž z klasstera
gaondolskeho wychažela, rožssiťila se w kratkém
čafe Uegen w wUkolj, ale i do kragin Uehroždcds
lenčgfsich pronikla a nmohé mUžc takowaU lj:
bostj Uaplnila, že se z daleka i ž bljzka do klá::
sstera gafnodolského hrUUli, gedUak aby Ua wlastnj
oči Uwiděli, co powěst o obhwateljch geho hlčx::
fala, a gednak, abh w stťedU gegich na dokan:
losti a spaser fwěm Bcš pťekážky pracowali.
Z Uetrwalo dlaUho a Bernard Uwiděl, že počeř
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12 ďratťj, kterýchž fem bhl Uwedl, Ua 130 wzrosil.
.Fdo fe š BerUardem šessel, byl BohU žjskčm.
Nád tak rychle fc rošssjťčl, že se gesstč pťed fmrtj
BerUardowaU 160 klčlssterů počjtalo, kterěž šklčc:
ssterem gasnodolským sdogeUy bhlh; mUžowé Ueh:
whšssjch důstogenstwj, proslUlj gak rodem tak i
Učenostj, wyměňowali si ža slčle fwčta chUdoďU
klcissterUj. J sčUUTešselin, BerUardůw staťičký
otec, wšal w Gafnčm dolU čeholnj odčw, a Umťel
tam w WČUU. Z celé rodin Uezůstal Uikdochc
wc swětě mimo sestrU HUmbeliUU,kteráž tjm způ:
sobem wesskera žbožj otcowa dčdičkaU se stala.
N ta se prowdala, a oplýwagjc ďohatstwjm, bhla
w rošmaťilosti a w marnosti žiwa, pro Uic Uež
pro swčt fmysiU Uemagjc. N wssak i gj pťissla
hodiUka milosti. Břisslač gedenkrčitc sikwostnč odě:ep
Ua a š welikým komoUstwem do Gasného dolU
bratrů ansstjwit. BerUard Uslyssew,gak Ueid:
herně si festra HUmbelan a komonskwo gegj
wede, zakcišal bratrům gi pťiwjtati a poždrawiti.
Což widaUc HUmbelan welice se žamršela a pla:
čjc wškúžala bratrU Bernardowi: „Což pak gsem
tak welikei hťjssnice, že fe mnc sstjtjš? Zawr:
hUgeš:li wlastnj sestrU co ďratr, meiš se kagjcj
dUsse UgmaUti co slUžeijk Božj. Bťigdiž a po:
rUč, co čiUiti mčlm.“ Usiyssew Bernatd tako:
waU ťeč, whssel š bratrh pťcd brňUU, a ijtal
festrU wljdně. Bak mlUwil o maonsti fwětskě,
a to tak reizně, že HUmbelan od tohoto časU
wsscckclt ssperk a wsseckU oždobU fwětskaU odlo:
žila, a pošděgi š powolerm maUželowým fama
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do klčlsstera se dala. Sednmčlcte let byla pak
tU w Ueywčtssj kagicnosii žiwa, kdpž gi Bůh
k fobč powolal Ctj se w cjrkwi ža swataU

Swatý Bernard kteréhož Hofpodin rozli::
čUými nemocmi ansstěwowal a kterýž Uic méUě
od tUhé kagicnostř ncUpUstil Ueměl toliko půso:
biti Ua bratrh w klassteťjch, Uýbrž Bůh ho také
powolal, abh Ua potťebách cjrkcwnjchpodle bral,
a aby fe radaU a pomocj Uwašal w žaležisosti

Uehtěžssj a Ueydůležitěgssj, ktercž tenkrate bhly
J stal fe tedh swatý Bemard cjrkewnjm radcem
Těch časů anowash w cjrkwi smUtné rožmjssky
Bo fmrti totiž Honoria lll. whwolili maUdťegssj
a pťedložeUěgssl kardinčllowé ža papeže JUUoceU:
cia ll., mUže to welmi bohabogUého a dobroti::
wého Někteťj wssak gimž teUto po chUti Uebhl

UčiUili si papežem bohatého a marniwého Netra
ž LeoUU kterýž fe NUakletemll Uažwal. ij
gakž ťečer powstalh welké rožmjssťy, Uarodowě
a mocUaťowč se roždwogili gedni se drželi NUa::
kleta, gedni erocenciá. Wohorssch bylo welikě.
Jnnocenc U. Uteklse skrachem pťed úskočným a Uásil:
Uýmsokem do FraUcic J Uežbýwalo Uic Uežabh fe
Ua sUěmUrožhodlo, ždali szUocene čili Nnaklet pra:
wým Uastupcemsw. Betra gest N wssakan kralowě
aknjžata, ani biskUpowéa dUchowenstwoUetranali
si cosi Užawťjti dokUdbh Bcrnarda Ueslhsseli;Ber::
Uard měl tedy spor mezi dwčma papeži rožsaUx
diti a šrUssenýmjr a gednotU cjrkwi anratiti
Welmi Uerad a teprw, když wsse zpjranj marně
býti widčl Uwašal sc w pťetěžkaU tUto úlohU.
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Bo tťjdeUnjm postU a modlenj proUesl se: žek
JUUoceUc sl. gest hlawaU cjrkwe. Radosi fněmp
amlgjcjch otců a pťjtomných knjžat a lidU byla
Uad tjm Uciramná, slawUčc. „Tě Boha chwciljjme“
se žapčlo, a wssickni pťjtomUjj sljbiliJUnoceUciowi
qooslUssUost.Qd té dobh byla BerUardowi gedinň
fnaha, uaby JUUoceUc také od ostatnjch Uúrodů
ša prawého UňměstkaKristowa Užnán bhl. W tom
úmyslU kanl daleké cesty, wssUde mlUwil pro
Uěho, húgil ho proti odxďůrcům, aabh mUkprú:
wU pomohl, podnikl wsse, seč bhl. Geho pťiěi:
nčnjm stalo fe, že Jindťich l., krúl anǧlický, od
NUakleta UpUstil že ho kardinal Betr pifansiý
Za widiteanU hlawU cjrkwe UšUal že Roǧer kral
sicilsihe kposiUssnosti fe anratil a že požne,
nahla iostatUj stopy Ueblahých tčch rožtržek miUUly
a se tratily BerUard byl koUečUčtaké pxjčanU,
še Učktera Uedorožmnčnj a rožmjssky mcši cj:
faťem Lotarem 111 a stolicj ťjsnskaU sc w!dro:

anly, ažeprotiwnjci cjsa:owise Upokogiliasmj:
iili Z tčch a ž Umohých giných pťjčin wažil si
Papež JUUoceUc BerUarda nad mer, rňd ǧeho
rady poslaUchal aaby ho poťad pťirUcemčl wssc:

Utožně hledčl J bpltě BerUard člowčk Uadoby:
čegný; kdež se žgewil a Ukažal tam mizelo Ue:
dťgtclstwi fward a rUšUice tam drestawald Ue.e
pořadky a Ueťúdy,tam se dáwali hťjsschi Ua pokánj
a blUdaťi w lůUo swaté cjrkwe fe wraceli Nle
Bernard Uemilowal fwšt a slawU geho , Ukrhtost
w osamotělem klasstere gaondolfkém ssla mU nad
wssl rožkoš; i řjkawal, že Ueyposiedněgssj gest
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w domč Božjm, že Uerad a proti wůli samotU
oansstj, a že fe wždh„ gak gen může, w Ui Ua:
wracj. N w skUtkU Uikdh Uezůstal déle mimo
klússtrr Uežgak erthUtean potťeďa toho ža:
dala, Uýbrž wždh radostně pofpjchal k bratťjm
w Gasný dol a Uedal se od Uich odlaučiti an

biskUpskaUhodUostj, kU kterčž thsta wolan bhl,
an ginými poctiwostmi kteréž se mU slibowalh.
Gen kdhž to jslo o čestBožj aneb o spasenj lidskě
oansstěl Ua čaš klásster, a tU ač ginak bhl Uad
Uwčťenj tichh, dáwal Ua gewo frdce le, a an
se Uehrozil kUjžatům a papežům Ua frdce klasti
cogim a co cjrkwi prospjwa, anž se bal mocným
mnžům poklésky gegich a UesslechetUosti weťcgUč

pťedhažowati a whtýkati SrdUatosti a Uešohroǧap
ženosti gcho kusil zwlassl wogwoda aťwitanský
Wiljm Wiljm muž to šohaprazdný, žlopowčstný,
bhl horliwý pťiwržeUec Betra leonského, proto
že mU trpěl wssecko což činiti chtěl a nezbra:
ňowal mu w Uičemž. Wrotož mU bhl wogwoda
celaU dUssj oddaU a UasilUě pronasiedowal a wh:
háUěl šstaUpeUce Jnnocenciowhe a Uad to se iUe:
sslechetnostnň swými hoUosil a chlUbil Sw Ber:
Uard ansstjwiw ho gedenkrate, snažil se ač marnč
bohapraždného wogwodU na ccsiU slorawedonsti
Uwcski, a adh whhnané dUchowenstwo opět po:
wolal, pohnaUti. .J ždwogil Bernard namáhúnj
a modlitbh, a ťonečUčwegda koltaťi slanžil mssi
swataU Wogwoda a wěmj pťřwcžeUcigeho gsaUce
zejtkwe wyobcowňm stáli w Uě kostela .skdhž
šťřsslo k prigjman, tu zwedna se Bernard a mage
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Ueyfw. tčlo Waněwerce, whssel z kosielapťjmo
k Wiljmowia wece hlasem pohUUtliwým: „Nž Poeel
sUd gsme prosili, a tyš prošďami pohrdl; ď Uámi
prosili i ginj flUžcďnjci Božj, a tyš Uedbal prou
seb gegich Ehhle teď prichazj k toďě sam Shn
Bošj, newiditelna to hlawa cjrkwr kteraUž proeo
UásledUgrš twůg saUdce pťichazj, we gmém: gehož

wssecky Utocnosti Uebeské i žemské klekati mUsj.
Tenk gest hrUšUý saUdce nesslechetnosij twýche
teUř gcst, w gehož rUkU gedenkrate žatw ela

dUssetwa padne. Bohrdaš:litaké gjm? onwažj mli
fe také š Ujm tat Uakladati gakož si š flUžeďnjky
geho Uakladal?e, Gako omračeU ťlesl wogwoda k
žcmi ani flowa pronesti Uemoha. Bernard ale

pošdwihl a smjťil geg š biskupem piktawienským,
kterýž takč geden ž whhnaných ďyl a wraUcným
domlananm a Uapomjnanjm to dowedl, že Wieo
ljnt we weliké kagicnosti žiwot fwůg dokoxxal.u
„Modlete fe ža sebe wefpolrk, aby gste spafeni
byli: mnohoť žagisté mUže modlitba sprawedli:
wého Ustawiěna“(Jak.518..)

Zatjm Umťel Jnnocenc ll a kardiUásowé
žwolili ža papeže býwalého žaka Bcrnardowa,
BerUarda pisanského tehdaž opata gistého kla:
sstera ťjmsiého kterýž se Ewšenem tťet1m nazwal.
TémUž Ewgenowi a býwalěmU žakU swémU po:
sial sw chard knihU „o rožgjmánj, w kterěž
fw. otci pťipomjná wrliké a tčžképowimwsti gtho,
a kterak ďy ge plniti měl ho wyUěUgc. Bl Ew,

šen snažil se též wssj silaU dle naUčch swčho

xnistra dústognosti swé hodxlým ln,šttMa w Uičem
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fe Ueprowinitč, a tak bhl pilen rady Učitele
fwého, že takmčť Uic bež geho wUle nekonal
a že lidé ťjkali, že Uenj BerUard HisaUský Uýbxž

Bernard gafnodolský skUtcčUýmpapežem Toho
časU Umjnil si Lwajk Ull., kral francaUšský,
branUaU rUkaU šasljbeUaU žemi gaťma tUreckého
žďawiti a Ua hrobč BaUč odesstěnj hřjchU hle:

dati. J fw otcc Ewǧen byl tomU podnikmxtj
welmi nakloněn, Uebok mU el bylo Ubohých
kťcfkaUU, Upjcjch pod pťetěžkym ghem TUrků
Z obratil fe Ua swatého Bernarda a abp po
celé Ewropě kťjž kažal a lid braUUý powšbUšo:
wal abh Utisstěným bratťjm Ua wýchodč kU po:
moci gjti fe Uešdrahali, a swaté žemě, krwj Spa:
sitelowaUposwěcené žrUkaU erčťjcjch wytrhUaUti
nelenili BerUard prossel w této žalcžitostč celě
FrancaUžsio Německo a Jtalsto a tak mžUými
slowy wssUde mluwil a kažal že Uikdo takmčť

doma žUstati nechtěl RokU 1147 wytahli skU:
tečně cjsať Učmecký Konrad a kral francaUšsiý
Lwajk š Ueščjsknými žastnph ž žemj swúch a
Upťjmo do Balesiin se Ubjrali Nle Ucwhstjx
hlými saUdh Božjmi, gimž se diwiti a klaUčti

mUsjme stalo se že Umohoslibná wýprawa tato
welmi UesskasiUý konec wžala Teď fe osUpili
takmčť wssickUi lidé Ua Bermarda a gjšliwými
rečmi a nehnefprawedliwčgfsi potUan ho pro:
Uasledowali oU ale wssc trpěliwč a pokornč fna:
ssege ťjkal: „Chtěgj::li lidé reptati gesi mi ža:
gisté milegi reptagj:li proti nmě Uež aby proti
BohU reptali Gest mi ke cti že BUh si Ume
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ža sstjt žwolil Ua Uěmž fe raUhan, proti UěmU
wlastnč UaměreUé swéžti ma. Rad Uer potUpU
a pohaUčnj, gen když čest Božj UeposkwmčUa
šůstaUe.“ uu KomUž tU UepťigdaU Ua mhsl sloe:
wa Dawidowa, an dj: „Wro tebe BaUe snesl
gsem pohaUčnj, a pťikrhlo žarděUj twať maU.
Nebo horler domU tweho strawila Ume, a ha::
UěUj haUěgjcjch tě Ua Ume pťipadla UčiUěU
gfcm gim ža pťjsiowj. Brotč Umě mlnwj, kte:
ťjž sedj w brčmč, q o mnč pssničkh špjwagj,
kteťjž pigj wjno“ (Zalm 68, 8. 10. 12. 13.).
Nle w té strasti Ugal fe potUpeUého a siljčeUého
Bernarda sam Hofpodin a mUošj žašrakowe kteťjž
fe tenkrate skrže Uěho stali, bylč žgchým důka:
žem že hlafage kťjž„ UemsUwčl fam od sebe, Uý:
ďrž ž rožkažU a poslan Božjho

Nesmjrltým dnssewnjm a tčlefnjm namahaň
Ujm šcslabl Bernard welice; k tomU fe pťidaly
gcsstě bolesti pťetčžké w žalUde a gčně a ginč
chorobh, tak že Ua žačaskU rokU 1153 patrnč

ďhlo widčti že čaš pošemského pUtowanj geho
kU koUcč se chýlj. Naramm)m zarmUtkem skljčenč
modlilč se bratťj, aby Bčch žiwota geho prodlcmbp
žiti rcičil, a když fe trochn lepssil, podali fe wssi::
ckni nemeré radostč; oU ale ťekl w pokoťe swé:
„Broč ždržUgete déle bjdného hťjssUjka Ua šemi?

Wassc modlitby ždržely whplUěUj UeywraUcUěg::
ssjch žadostj mých. Měgte še nmaU milofrden:

stwj a pťegte mi, ak odegdU k otc.č fwémU! Ga
gfcm dčlnjk UeUžitečný, strom Ucúrodný gehož
delssj žčwobhtj an mUě auiž komU giUčmU ža:
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dného ziskU Uepťinňssj; gesi čaš abych odessel “
N tak plU důwěry w milost Božj, že bržo Užťj
a mjti ďude kteréhož mi.owala dUsse geho sko,
nal dne 20 srpnal 1153 w klassteťegaon,
dolském, mage let 63 Giž po dwanácti letech

bhl od Nle:andra lll. za swalého wyhlasseU;
a BiUš Nsl rokU 1830 kažal geg w ťadU
sw Učitelů cjrkewnjch počjsti.

RozgjmúUj.

Z toho, co lňskaU plaUach a medotekach
Učitel cjrkewnj sw. Bernard o láfce kBohU Ua:
pfal, siůgtež žde některú mjsta k UassemU rozg.j::
mčmj a Uwažowánj. uu „Gak welikčl to wěc,
dj on, lúska, když se k swémU počátkU anra:
cUge, když fwémU stwoťitelt fe šaswěcUge, kdpž
w šťjdlo fwé wtékň, aby z Uěho se žich, Uikpy
er yfchla.“u „Q Uč se prawj šaš giUde lasce,
lafce sc Uť! alc sladké opatmé sier lafce:
sladké lasce abh tě žadUa wnada uo opatrné

lafce, aby tě žadný blUd uo siťné lasce aby tč
žúdna strasi od lasky k Hospodim: erdlaUdila
Nbp tč marna ctižádost a mrzkú tělerost erd:
wedld bUdiž ti KristUš wsseho toho sladjsi be
tč dUch lžiwý Ueswcdl fwětiž ti swětlo prawdy uo
KristUš be tč protichstwj erslabily, siliž
tě sila Božj u KrisiUš. Horliwost twaU rož:
UěcUglaska žprawowana maUdrostj, twršena sta:
loskjee uo Blopčt: „Bože můg a žpomochčc
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xUůg! u Tebc bUdU afpoú dlc sjlh swé milo:
wati. Bťispčgeš:li mi, bUdU tě moci che Uň:r
lowati, a wssak Uikdh, Utkdp tě tolik milowati Ue:
bUdU, gakož ty milowčmj hodeU gsi. Twé oči
hledj Ua Uedokonalost maU; a Uic ménč wssickni
žapjssj fc w twaU knihU žiwota, kteťjž ččnj, feč
gfaU, bhf bh i nečiUili, což bh čiUiti měli.“ N Ua

giném mjstě: „Sladkým oprade a pťjgcnm!šm
pokrmem gcst láska, kteráž poždwihnge Umdlrlhch,
posilUgc slabých , potčssUge šarmaUceUých.“ u
„Láska dúwň fwobodU, žapUžUge bčlžeň; lčlska
Uecjtj žádněho Uamáhcinj, Uchlcdj Ua žáslUhU,
Uehledčx odměUp u a pťedc Urnj Uic xláskxšpi“rira
činliwěgssjho, UUtUěgssjho, ochomčgssjho. ZádUý
strach Uečin tak opatrUým, žádnčx odměna tolik
UepUdj, žeidnň fprawedonst tak pťstč Uežádá co
lásta.“ u „Chcetc slysseti ode nme, táže se kdcsi.
proč a gak bh měl Bůh milowčm býti? Na to
gčl: „Wťjčina milowčmj Boha gest Bůh.“ „Bůh
Umc. kdhž gfem bpl UeUmělý, Učil; kdhž gfem
blaUdil, Ua cestU Uwádčl ; když gfem stál, držel
Ume; kdhž gsem klesl, šdwihal Ume; kdhž gsem
chodil, wodil mUe; a když gsem k UěmU pťissel,
Pkigal Ume a podrobil si mne. Ll ža to ža
wsse, co bych mU UčiUil, nemúm, Uež gedinč
abych ho milowal. J Ucmůže se slussněgia lépc
Uahraditi, což gsme ž láskh obdrželi, Uež lčlskaU.“

„Milowati tě bUdU Hospodine, silo mei.
Hospodin Utwrženj xné, a útočisstč mé a whfwo:
boditcl můgeel (Žalm 17, 2. 3.).
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„Ze wssj fjly fwé milUg toho, kterýž tě
Učinil“ (Sir. 7 32..)

„Co mi gest Ua Uebi krom tebe u a beš
tebe co gfem chtěl Ua žemi? Byk žhyUUlo tčlo
mé, i frdcc mé; wssak BUh srdce mého a djl
ng gest Bůh Ua wěkyee(Žalm 72 25 26..)

„Milowati ďUdeš Wcma Boh a fwého ž ccrp
lěho frdce fwěho, že wssj dUssehfwé a že wssj
Uchsli fwé. Toť gest Ucywčtssj a prwnj pťikčl:
zanj“ (Mat. 22, 37. 38.).

„My tedy milUgme Boha, Uebo Bňh prwé
milowal Uňš (l. JaU 4, 19.).

„Tato gest lciska Božj;, abychom pťikěcšaltj
geho ostťjhali: a pťikúšanj geho UegfaU těžkéi“
(l JaU 5 3..)

„NemilUge::li kdo Wana UassehoJežjsse Kli:
sta bUdižproklatý (j Kor 16 22..)

Modlitba.

Neydoďrotiwěgssj, lúsky Ueyhodněgssj a ney:
krňsUčgssj Ježjssi! tebe prosjm co UcywraUcnčgi,
wlig w frdcc mé ponst sladťostia lasky fwé aďych

Uic požemského Uic tělesUého nežadal aniž coš
podobnčho lnysiil; Uýbrž abych tebe gedillého
milowal, teďc gedineho w frdci a w dUssi nosil
Napiš pamatkU Ua fpasitelne gméno fwé w pa:
mčť maU aďy ž Uj Uikdd wyhlažena ncbyla
Napiš wčlli fwaU a co koliš kmémU ofprawedl::
Učnj UčiUil gako Ua dsth do frdce mého, abych
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tebe, Wčma sladkého mer, a žcikoU lwůg wždy
a wssUde Ua očjch měl. Rožněk mhsl maU onjm
ohněm, ktcrýš Ua žemi šesial, abych demtě občk
dUcha pokorného a frdce skraussmého ti přinú:
ssel. Nmen (sw. NUǧUstiU).

Dneo fe swčtj takě swátek: W JUdstwU sw. SamUela,
proroka; w Chprn swo Lucia, mUčednjka; w Thracii swatých
mUčednjlů Sewera a Memnona, sctnjků; w .KprdUbě swatých
mučtdnjků: Leowiǧilda a .skristofa,mnichů; w ijě sw Por:
fyria ; na ostrowě Ǧerio sw. Filibcrta. opata; w mťstč .skai:
noně swa Marima, whznawačc a m. g. fw.

21.

Žiwot sw. Johmmh Frantisskh ze
Chantalčle).

Swatčl Johamta, dcera Beniǧna Fremiota,
Pťedfedh parlameUtU dijoltsiého 71eňe),Uarodila se
23. ledna 1572. Giž po půl drUhém létč žtra:
tila matkU, ale otec gsa mUž wýbomý Ugal se
po fmrti swé maUželkh š dwogenaU péčj třj dj:a
tek fwých; fwčřilk ge toliko lidem gistým, občto:
wal whchowčmj gcgich wssecky hodinh, kteréž si
Upráždniti mohl, a pťcde wssjm ge důkladně w
nčlboženstwj Utwrditi hledčl, abh útokům žne.čcha:
gjcjho se tenkrčltc kalwinistwj tjm gistěgi odolati

e) Čei: Šamalčx.
xu) Čeř: dyžonstčho.
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mohly. WhUčowčmj otcowo padlo Ua úrodnaU
půdU a žwlasstě w frdci Johamty fe tak zakoťe:
Uilo, že blUdne Učenj kac;ťů tau Uehwčtssj oha:

wnostj fe gjbýti ždalo GsaUc pět let stara,
slhssela otce fwého, an fe š gakýmsi kalwinistaU
o skutečnaU pťjtomnost Baně w nehfwětěgssj fwa:
tosii hada Nepodstatný odpor toho blUdaťe gi
tak rošhorlil, že fc na nčho oboťila, ťkaUc:
„Bane, my mejme wěčiti, že KristUš w ney:
fwětčgssj fwčltosti pťjtomen gest; Uebok on to byl
fňm ťekl. Ncwěťjte:li tedy tomU, což on čekl,
činjte geg lhčlťem.“ Když pak mUž ten na fmj:
ťcUaU pťchrst cUkrowiUck gj dúwal, Uwrhla dar
wážnč w oheň ťkaUc: „Wižte, tak bUdaU kacj:e e
ťowé w pekle hoťeti, protožc newčťj, což Bůh

ubyl ťekl.ee
Bod rUkaU otcowaU dospěla Johanna,wžor

mrawnosti, bohabošnosti a rošssafnosti, 15. roťU.
Tehdciž se prowdala festra gegj Marǧarita ža
PČUUš Essran. Johanna mUsila festrU do Pikta:
diUm prowoditi. Zde wssak hrožilo gegj consti
a bohabogUosti dwogc, a to welmi weťiké Uebeš:

pečj Johamxý gsaUc parma siična, maUdra a ke
každémU laskawa a pťjwčtiwa, obratiťa bržo na
seďe šraky wssech mladij, kteťjž fe co neysnc:é
žnčgi o gegj laskU Uchašeli. K tomU pťifslo, že
gedna ossemetna žeUska, kteraUž od festth ža spo:

lečnici dostala, gi žgewnč od bohabognosti odwčl:
dčla a k marnostem a possetilostem fwětským wa:
bila Bomocj Rodičky Bo žj, kU kteréž w každé
tjfni aUtočisstčbrawala, ochranila pokausscUaJo:
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hanna eriUnost swaU UcporUssenaU,a tak daleko
to pťiwedla, že gj ona wadnice ch Ua oči Ue:

siněla Toho čan, co fc w BiktadiUm ždržo:
wala, žadal gistý mladýe bohatý a sličný sslechtic
ogegj rUkU mage pana ž Effran i chok geho
ža pťjmlUwčj. Nle Johanna dowěděwssi se, žc
mladjk teU kalenskčho gest wyžnan, powrhla
wswatč horliwosti geho rUkaU, rkanc k festťc
swé: „Radčgi bUdU w Ustawičmm wěženj pťe:s
býwati, Ucž w domč blUdařc, radčgi tisickrčxtc
UmrU, Ucž bych fe ža Uepčjtele cjrkwe wdala!“

Wo pěti letech powaal otec pťemilaU dcerU
JohaUUU, útčchU to stúťj fwčho, Uažpčt do Di:
joUU. Sotwa se anrčxtila, Ucheiželi se množj
Uroženj a žnamcUitj mUžowé o gegj rUkU. Jo:
haUUa důwčťUgjc se w maUdrost a lúskU otcowU,
dala mU Ua wůli, koho ž Uich gj ša mUže dčr,
a on rožhodl fc pro swobodného pčma že Chem:l
talů, mUže to 28letého, katoljka horliwšho, dach
dUcha i srdce wýtečného a wěrnostj k šeměpčmU
proslUlého. Nčkolik de po fwatbě odwedl swoul
bodrxš pčm žc Chantalů mladaU fwaU chot do
BoUrbillU, kde obpčcgUěbhdljwal. Bylaxli Jo:
hanUa co panna wžor mrawnosti, tichosti a bo:
habogUosti, whnikala tež co manželka Uad ostatnj

ženh rožUlUUostja bedliwosij a úslUžUosij ť chotl
fwčmU, kterýž gj i hned wcsskerU žprawU domU

. fwého odewšdal a swěril o Uěgž se sam, gfa
často w žaležitostech kralowých UePťjtomcU, dosta:
tečně starati Ucmohl Johanna ctjc wc wUlč
xnanželowě wůli Božj, podrobila fe ochotnč a
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wěrně wssem starostem domacjm, ačkoli gegj dUssc

che pobožnosti Uaklončna bhla Uež starostem
swčtským che tichosti domacj Ucž hlUčUémU
žiwotU

Mladú panj že Chantalů Ukč:žala hned, žeť
gest prawaU kťesianskaUhospodynj. Btwnj gegj
starost byla, aby kdokoli w zámkU gest, BohU

wěrně slaUžil. Z té pťjčiny brala gen osobh
dokonalé a rozssafné do slUžby, modlila sc š ni:
:ni rano a wečer společUe modlitbh, a Uaťjdila,
abh msse swata w žamccké kadli tak čafně fe
siaUžila by také dělnjci, co na pole mUsili sly:
sseU gi mohli hleděla k tomU pilnč, aby wssecka
črladka dnů nedčkUjch a swatečnjch do farUjho
kostela Ua siUžbh Božj chodilh, sama ge thčo:
wala powinnostem stawU gegich a powinUostem
kťeskanským dawala gim wždh Ueywýborněgssj
pťjklad a byla pťi každé pobožnosti ta Ueypr:
wnčgssj. J domacnost Uwedla w Uehlcpssj po:
ťádek, nebok nahlédala do wssech aUčtU držela
bedliwau strúž Uadc wssjm, což se dčlo a praco:
walo, Uskrownila zbhtečnčho wydcinj, aniž tjm
skUssnosti aneb důstognosti Uěco zadala, a opatr:
nostj, maUdrostj a pťičinliwostj swau tak daleko
to pťiwedla, žc pro nedostatek dohljženj od Uě:
gakého čan kleslú žúmožnost manželowa opět se
poždwihla a dthy se žaprawiti mohly. Za
pťednj powinnost prawé kťeskcmskéhospodyUě mčla
panj ž Chantalů také dobrotiwost k chUdým, gj
dělalo wčtssj radost, když chUdým dawala Uež
chUdj měli, když dary ž sstědré rUky gcgj brali ,
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ona š nimi gednala wždy pťjwětiwč a laskawěe
mťla ge w Uctiwosti, držela ge za ďratry Krista
Zežjsse ano ža samého Spasitele, a protož takě
Uikdy se nad Uimi Uehorfsila, třebaš i newdččni,
aUeb držj a dotjrawi bhli „Bože můg, ťjka:
wala w takowé pťjpadnosti, ga sc stawjm kaž:
dého okamženj před dwěťe twého milosrdenstwj
žebrjc, a měla bych fe mrzeti kdhž po drUhě

aUeb po tťetj Uěkdo kc mUč žebčc pťichazj Ty
fnafsiš držost man tak dobrotiwě, a ga bych gi
Ua stwoťenj twém fUasseti Ucmčla?“ Qna Uakla:o
dala takě š čelňdkan fwaU welmi wldeě a laoo
skawě a rožnemohl:li se Učkdo z nich, Uedbagjc
stawU fwěho poslnhowala mU gako djtčti swémn.
Nle při wssj dobrotě hleděla pťstě dobrého řádU,
a Uetrpčla žčldUéhomeži Uimi Uepoťáde. K man::
želowi měla neysrdečněgsij laskU a žachowawala
mU UeporUsslteanU wěonst; Uebhl:li doma, Ue:
prigjmala Uikdh žadne ansstčwy ani od takých
lidj Ue, kteřjž manžela gegjho že slUssUostřUa:
wsstčwowňwali; byl:lč doma, sUažila fe každé
okamženj mU osladiti ano i gemU k wůli žkrax:
cowala časem fwě pobožnosti Toho wssak po:
zděgi litUgjc Užawťela, že pobožnostj swých obye
čegUých Uikdy ch erpomine leda z přjčin Uey:
dúležitěassjch; wdmohlač a to modli!bami a las.kau
že manžel od wčcj žcmských chc k wěcem ncbe:
skym se obraccl,že bedliwěgssj měl pozor na fwé
UakloUUosti, že fpafenj držel ža fwaU nehdůleži:
tčgssj powinnost Tak powžbUžowal geden drU:
hěho tak Uesi geden bťemeUa drUhého, tak sUažill
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.se oba pro Krista wsse gako legUo mjti, gediUě
abh Krista šjskali. Manžclsiwj toto požthalBůh
sseski djtkami, š Uichž geU gediUý fyU a tťi dceechl
Ua žiwě žůstali. J ždňlo fe, žc kúplUě blažersti
těmto maUželům Uic Uefcházj. N wssak kde lše
Ua této žemi stálé blažersti Uagjti? „NechlUb fe
dUem šjtťegssjm, erčda co pťjsstj deU zplodj“
(Bťjsl 27 1.) J Johamta, w gegjžsrdciBůh
sam a sam prcbýwati chtěl stala se po osmiletém
maUželstwj wdowaU MaUžel gegj pozdrawiw se
od těžkč Uemoci, ssel aby fe trochU powyrazil
š gedem dobrým pťjtelemš faUsedstwaUa low,
byl wssak Ušprozčetelnostj tohoto pťjtele smrtelnč
raUěU. ZaopatťeU swútostmi Umťel 9. dUc po
tčto Uehodě w Uáručj maUželčiUě, kterúž mU aš
do posiedeho okamžer š UeywčtssjlúskaU a ocho:
tUostj slaužila a mpsl geho k BohU obracela.
J Ugisskowal swatoswatě, že od srdce UcsskasknémU
pťjteli odansstj, a co UeyUrčitčgi peťikažowal„abp
mU toho čiUU Uikdo Uičjm zlým Uepťipomjltal.
N anj ChaUtal odestila také od srdce půwodci
žalU swého, a Ua důkaz, že gj to od srdce gde,
Byla gedUomU ž dčtj geho Ua ťťtU fwatěm kmoá
traU uo „Neodplacegte žlého ža šlé, an žloťečeU:
stwj ža žlořečeUstwj, ale Uaproti tomU dobrorečtc
geden druhémU, Ueb k tomU powolčmi gste, aby
gste požtháUjm dědičUěwlňdli“ (l. Betr 3, 9.).
„Bonmi Ua poslede wěci a pťestaň Uepřátelsiwj
prokašowati“ (Sir. 28, 6.).

Osm a dwadcet let bhla teprw anj Jo:
haUUa FraUtisska ChaUtal, když owdowčla. Nú:
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hlú a UeUadala smrt manželowa odhalila gj Ui:ru
cotU wssj požemské blaženosii a powšnesia gegj dUsse

k gedinémU prameUU wsseho dobrého uu k BohU,
tak welice že Uzawťela gakkoli ztrapena, slUžbč
Božj žcela fe zafwětiti a že pťipomjltagjc si slow
žalmisty: „Rožtrhl gsi wsseckh swazky mé tobě
občtowati bUdU občť chwaly, a gméno Hospodi:
Uowo wžýwati bUdUee(Žalm 115, 7 8) slibem
se žawašala, že Uikdh ch se Ueprowda Na
čemž se Uersla, to i takc bcž odkladU a prU:

tahU wykanti fe gala Rošdalat stťwostnarau:
cha swa chUdým rožpUstčla čeleď sstčdťc podaťe:
UaU, giž erthUtelUč k whchowan djtck Uepo:
tťebowala, dala wssj Uadheťe a wssemU swětU
wýhost, Uenawsstěwowala žadUého, anž gakých
ansstěw pťigjmala, leč kterýmž fe ž laskp k BohU

ancb š laskpk bližnij wyhUaUtiUemohla Stra:
wa gegj byla stťjdma, a odčw fprostý wlUěUý

Wesskelh dobh deUUja Uočnj bylh wčUowanh wh:
chowawcmj djtek pracem domacjm, modlitbam,
chUdým a Uemocným TUhe a časté posiy podpo:
sowalh gegj žbožnost a Udrždwalh prUžUost mysli

gegj kBohU obrčirené N wssak, gakož oby:
čegnč býwa ansstjwil Hofpodilt také swětici
tUto mUohými kixjžkya intťUjmi bolestmi, žwlú:
sstě ale trčxpila gi Uesmjrnčx a deUUč rosiache
taUha BohU sc zaljbitř. J bhlok gj tu potťebj
opatmého, maUdrého a kusseUého wůdce, kterýž
bh gi gednak poblaUžer wystťjhal, gednakUmdlé:
wagjcj sjlil a tčsstl. Z cjtilak toho potťebU fw.
Johanna sama welmi dobťe a protož UstqadičUými
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modlitbami prosila, abh Bůh Uad Uj se smikox7
waw dati gj račil ša wůdce a ža Učitele Ua ce:
stč swatosti mUže, ktcrémUž bh se we wssech wěe
cech k fpasenj bešpeěUě fwčťiti a w Učg důwě:
ťowati mohla. DlaUho žůstala modlitba gegj
oslhsseUa. Bolesti dUsse gegj rostlh tjm chc,
čjm horliwěgi BohU dokonalaU skUžbaU žaswčtitř
se taUžila. Nle w strastném tom stawU Uenechať
gi Bůh bež potčssenj, Uýbrž Ukažal gj we widěnj
ža ďUdachho wůdce důstognčho,w ťjžU dUchoij
a w raUcho cjrkewnj odčného mUže Wssak Uply:
UUlo nčkolik let Uež se nehwťelegssj taUhh stala
účastna

Meži tjm bhla JohaUUa w žáležitostech do:
mčxcjch přiUUceUa i š djtkami k staťičkémU tchčl:xd
UU anU že ChaUtalů do MoUthelon se odstě,
howati. ch mUsila ale pretčžký kťjž fUasseti,

Ucbok gedUa z slUžebUicpanč še Chantalů wla:
dla dle žwUle celým domem a stařičký an ne:7
Utěl tolik sjlp, abh se hrdé tě a bežbožné ženy
žbawil. N tato žlopowčstnú dčwka opowčlžila fe
nmohé žpUonsti k mladč Panj že Chantalů a
kdětem gegjm, a w tUhé porobč ge držela. Ban
že Chcmtalů snassela ale wsse bezprawj a wssř

kťide UegeU trpěliwě a bež reptanj, nýďrž
Ugala se i pěti dčtj mUčitelkh swé gako fwých
Učila gc čistila, ssatila, slaUžila gim, aUcdala
se mýliti w lasce fwé an hrUbostj a erdččnostj
dčtj, ani žpUonstj a pťephchem matky gegich
MUožj dobťj lidě prawili swaté trpitelce, ze wssc:
likě whnasUaženj a občti gegj marné gfaU že



Sw. Johanna Frantissia. 313

žpUpnaU ženU nepťedělčl a k požnúnj sebe nepťi:
wede. Nle ona odpowědčla, ťkaUc: „MarUčl bh
owssem byla prace ma, kdybhch wsse toto gediné
této ženě k liboski činila, cokoli wssak bližnij,
ažwlasstč dčtem žlčlsky k BohU dobtěho či::
Ujme to UebýwážUikdy žtracer ČsiU méně
lidé dobrodin Uznawagj, tjm che Bůh Uám od:
mčnj.“ Sedm roků mUsila sw. Johanna snčl:
sseti hrdé děwky pťepych a gegich dětj erděk.
N wssak gak gsme ťekli, Uikdh si UeUaťjkala, že
kťide trpj, a nikdy Uemstila bežprawj, kteréž
fe gj činilo Modlitby a fwatč čtenj dodawalo

. gj sjly, že wsse přjkoťj sUesla, thčowčmj djtek

Uahradilo gj wssccky bolesti, gichž žakUsila, a obux
siUhowan chorých a UUžUýchUaplnowalo gi ta:e
dostja rožkofsi Ucyžadančgňj J mohla š šk)c!up
widem řjci: „Gestliže gfem na tebe pamětliw
ďhl na loži fwém, w gitťnjch časjch pťclnysslo::
wati bUdU o tobě; nebo bhl gsi žpomocnjk můg.
N w stjUU krjdel twých plésati bUdU pťianla
dUssema k tobč“ (Žalm 62 79..)

RokU konečnč 1604. wyslysselHofpodiU mo::
dlith gegj o dobrého wůdce swědomj. Přisslat
totiž toho rokU Ua požwánj otcowo do DijonU
kašan postnjch sw Frantisska saleskčhoposlanchat

Gedwa že mUže Božjho Ua kašatelnici Užťela,
pošnala, že tentýž mUž gest ten od Boha gj oka:
žaUý wUdce J swčťčla se mu še wssjm co gi
bolelo, a otewřcla mU úplně srdce, po BohU
prahUach Od te dobh anratil fe pokog do
dUsse gegj, i siaUžika BohU š myslj wefelaU fwo:
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bodnau, nikomU tjm obtjžna Uegsauc, tak že lidx
domácj ťjkal: Nasse milost panj modlj fe beš
pťestcinj a UikomU tjm Uch obtjžna.

Sw. Johmma žprawowala fe we wssechwě:
cech, Ucchť fe túkaly fwědomj aUeb ch žewnjho
chowčmj, radaU a Uaťjžerm fwatého biskUpa:
wstáwala o páté, oblúčela se sama a to w stU:
deném pokogi, a pak po celau hodiml š wraUe:
cnosij fw. rožgjmáltj fe oddala. Nato delřla
se š dčtmi, pak ge wrdla do kostesa, a po mssi
swatč wyUčowala ge. Bo občdčxUebhlau:li požo:d
rowčma, mrskala tě.lo fwé: ostatek ale čjtala Ua
každý deU půl hodiny w UčlbožUc“kniše, a Ua to
wykladala dětem a čcladce Učer swatš wjry,a
dečowala idjtky hospodhltě od Ujž tolik kťiwdh
snasseti mnsila Bťed wečeťj modljwala se rU:
ženec po wečeťi modljwala sc še wssj čeladkaxt

modlitby wečcrnj, a okolo dewatě odebjrala fe
do fwých pokoǧů, kdež gesstě aš pUl hodiny w
modlitbach a w rožgjmcmj žtrawila Boha Uirs
kdy UepUstila š Uchslřa šůstala i we wer wssech

starostj zemských wždy w mhsli šhromažděUa a
klidUa Wod odčwem slUssUým aě fprostým Uo:o
siwala žjUěně raUcho a giUé a giné skUtkh kae:
gicj konawala Ob zwlasstč welika byla gegj la:l
sia k UcmocUým, a Ucbylo tak ohyždné Uemoci,
abh sc gj byla sstjtila, berž i takowým chUur
rachm, gegichž UedUhy w dUsst pťihlědagjcjho
hrUžU a osskliwost plodily,š Uehwčtssj ochotnostj
i tU Uehomršelegssj slUžbU prokažowala StUg
žde asHoň gech pťjklad lasky gegj: GedeUkrate
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si dala pťiUesti do zamkU člowčka malomocUěho,

kterýž bhl kdesi Ua silnici Ualežen Byl tak ťj:
kage gedenwred gedUa raUa, až hrUza bhla se
Ua Uěho podjwati; š ran whchažel chnesitelUý

žúpach. Ban že ChaUtalů powažUgjc člowčka
bjdněho ža žwlasstnj dar od Boha schwalUč po:
siaUý, pťigala geg š gakaUsi úctaU a radostj, dala
mU čistú odčw pťiprawila mU pohodlné lUžko
ostťjhaja mU wlafy, očistila a žawažala geho
smthté túUy a š wefcljm Učinila wsse, o čemž

fe dolneyssiela, že mU tjm bolesti Ulehčj. Geli:
kož Ubohy ten člowěk po delssi čaš žádného po,
krmU Ucdostal, bhlo potťckj, aďh im,mj geU po:
malU, ale častčgi gjsti fe mU dáwalo. J tUto
flUžbUprokažowala mU swatá wdowa š takowaU
ochotUostj a š takowaU lasiawostj, kteréž šchopna
gest gen tak žiwci wjra, gakaUž tato swětice měla;
Uadto pťewažowala mU rúnh Uě?ojikkráte ža den,
bdčla U lože geho, tčssila geg a Učila bolesti tr:

pěliwě fnasseti a do wůle Božj fe odewzdawati.
Welikost této občti a lúskh da fe pozUati powá:
žjmer:,li že měla anj žc ChaUtalU wýbornaU,
útrpnosti š Ubohými a trpěliwosti w protiweU:

stwj dobťe wycwičenaxx čelúde Y Uic méně
š tčžkem se který z Uich odhodlal UbohémU chU:
rawci tomU gjdlo Učkdy doUesti J činjwali to
š odpotUosij, žaepáwali si Uoš, a pťedložiwsse
UbohémU pokrm rychle od Učho Utjkali. „!Nch
žalkal tU bolestj dUssc swé tak Uegednú milost
panj; Uezacpawa si Uoš, Uýbrž pomahá mi pťř
gjdle, posadj se kc mnč, Učj mne, tčsij mne; kdhž

14ů
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ale Uemůže přigjti, tU se mUe každý sstjtj, wsslee
ckUi mUe oansstčgj.“ Nčkolik mčsiců osietťo:
wala tato fwčtice Ubohěho Lažara tohoto, a gak
praweno, i tU Ucyfprosičgssj slUžbU mU oďyčegnč

klečmo prokažowala KoUečUč fc zaljbilo BohU
Ubohého powolati ZUameUagjcswata Johamta
že sc hodinka geho bljžj, dala ho swatostmi ža:7
opatťiti a probdčla U Uěho Uěkolik Uocj. Geu:
chkrcite UedlaUho pťed smrtj obratil se Ubohý
člowčk k wžUesseUě slUžcbnici swé a rUce šepiaw
ťckl: „Milostiwa panj! chiné BUh wam to
mUžc wssecko odplatiti, co wy gste gemU Ua mnč
Učinila Whslyssx:li kdy modlčth chUdých, tedh
si žadám, abh nme teď wyslyssel a wam wsse
to dal oč gsem geg kdy pro waš prosil a Uynj
gesstě prosjm! Waš alc milosiiwa panj žadam,
požchUeyte mne gesstě!“ Na to prawila panj že

haUtalú: Gdi mě djtě! důwčťxlg sc w thex
milosrdettstwj, w Boha wssi útěchy. WodobeUš
byl Ua žemi Lazarowi, protož také gako Lažara
tebc angelé do lUUa Nbrahama dUeš odnesaU!“

thž byl Umťel chtčla ho w rakew položiti..
Což wida geden ž pťijžUých, karal gi ž toho

důtkliwými slowy! an ale odpowčděla, kkaUc:
„Wane strýče! od toho čan co gfem w pssmč
swatém čtla že Spasitcl Uaš ž lasky k Uam ma::
lomocUélUU podobeU sc stal Uebogjm se ščnéhol
malomocensiwj, Uež malomocenstwj hťjchU.ee Wo
slowech tčchto oblekla w BáUU zcanlého, poloue
žila geg w rakew, doprowodila geg k hrobU a
xnodlila se ža Uěg.
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Gak tomUto mUži bhla slaUžila, podobUě
siaUžila i UeščjslUým giUým chUrawcům a Uedů:
žiwcům bež roždle stawU a powolcmj .skdyž

gedeUkrate giste ženě, magjcj celý obličeg až hrUza
od raka rožgedlý, ochotnč a trpčliwč slaUžila a
xmnožj gi ž toho žražowali, aby se w očité Uem
ďešpečj Uakažp erydawala, ťjkawala: „Wsstckni
fe te Ubohč sstjtj, a Uikdo fe gj UeUgjma .skam
bh se ta Ubohči podčla, kdhbpch také ga gi opU:

stila? thbh se wam coš podobnčho pťihodilo,
co gi potkalo pťali by gste si bež pomoci býti?
Co bp řekl můg Spasitel w deU saUdUý,kdybych
ho teď w této osobč žUati Uechtěla?“

Čjm che anj že ChaUtalů pod žprciwaU
a wedenjm sw biskUpa se zdokanlowala, tjm
che žmahala se i w desi gegj tauha po žiwo::
ďhtj saUkronmčm klassternjm Womodliwssl se
wraUcUč šdčlila taUhU swan žpowědekU swémU
š tjm doloženjm, že se we wssem geho radaU
a slowem žprawowati bUde Sw bisk:xp skaUš

Utal powolčmj gegj k žiwotU klassternij a šhlež:
daw ge býti prawé Uložil gjx abh šaložila Uowý
ťad do Uěhož bh mohlp fe pťigjmatř wsseckh ty
žeUské kterěž gednak pro chUrawost, gedUak pro
wčtssj wěk gchak pro sng siaw, w gtUýchklax
ssteťjch pťigjmcmy Uebyly Byl to žakoU „Na2
wsstjwenj BaUUy Marie“ Uažwaný BohabogUa
wdowa žnala welmi dobťe obtjž takowého pod:
UikUUtj; alc Bůh mlUwil sktže ústa žpowědnjka
gegjho, a to postaěowalo, že ochotUaU fe k radě
Bisknpowč prokážala. Stálo gi to wssak Uesmjr:
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Uého Uamňhcinj, Ue.ž dostala powolenj fwého otce,
fwého tchčma, fwého bratra a ostatUjho pťijn
šenstwa, kteťjž gi opět ža mUže wdúti chtčli ; ale
milost Božj sjlila gi i w nethžssjm žčlpan, až
koUečUě UechUk wssech pťjďllžUúch pťemohssi fwj::
tčžila. Bostarawssi fe o dobro djtek (Ueystarssj
dccra wdala fe ža bratra fw. Frcmtisska falen
ského, fyn žůstal U děda a ostatUj dwě dcery ssly
š matkaU Ua wychowanaxl do klčasstera) wydala fc
Ua cestU do Llnnefy, kdež fw. biskUp sjdlel, akdež
prwnj klússter založiti fe měl. Když fe od otce
Ubjrati mčla, Ukňžalo fe, že milost Božj i Uey:
twrdssj wažbh pťemohla, gimiž gi přjroda k miň
lowaUémU otci a k UaděgUěmU milowaUčmU fyUU
PaUtala. TeUto fnažil fe wssemožnč žpět gi ža:
držeti, Ueť wsse bylo marUě. TU lehl si ke
dweřúm, ťudy gj bylo gjři, Ua prčch, ťka: „Ma:
tko, gň gsem pťjliš slab a pťjliš Uesskasten, Uež
abhch wúš ždržcti mohl; ždaž ale fe ťjkati má,
že gste shUa swého Uohama ssiapala?“ N matka
pohlcdla žaražcUa slžawým okem Ua fyna; bržo

ewssak žpamatowawssi fe, překročila fr,máčka gank
Uemhsljc, Uež že súm Bčch gi wolú, a wrhla fe
otci w giUém pokogi mcsskagjcij kahaUm o poe:
žehnčmj profjc. Staťeček pogaw gi w UcirUčj
dlaUho an slowa UepromlUwil, konečně ale pou
wžnefa zraků žarofem,ichk nebefům, ťekl: „O Bože
můg, gaké žádáš to občti ode nme! Než gčl Ueň
smjm swatěmU ťjženj twčmU fe pťjčiti, a protož
ti toto djtč swě w oběť přiUássjm. Wešmi ge
Ua milost a bUdiž maU útěchaU !“ a tak pože:
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han gi propxlstil Wefele wstaUpila nynj po:
tčssena žena w hlUčUaU společ!lost kteraž k ge:
gij odchodU se byla šessla řkaUc: „deUsite
křchkosti mé. Qansstjm sice otce i syna fwého
na wždy, alc Boha fwěho wssUde UalešUUe
U bran města anlefy zapěla slowa žalmisty:
„Weseljm fc ž toho když mi rjkano býwa: Do
domU Hofpodinowa pUgdeme“ (121 1..) „DUssc
Uasse gako wrabcc wytržerm gest ž osidla lowců;
osidlo šetřjno šcst, a my wyfwoboženi gsmeee
(123, 7.). p

Dne 6 čerwna 1610 položilašakladeo:
wčmU ťadU: Uetrwalo dlaUho pťidrUžilo fe k Uj
che panj, ťad rostl bež přestanj,a gesstč ža ži::
wobytj gegjbo měl 75 klasstcrů ZakoU čili ťe:
fxoli složil sw Frantissek salesk:ď. šakladeUt geť,do
prawidlem qest: tichost a :dokora blaij šťjdla
wssech ostatUjch ctnostjj. TUhé a Uadmjrné ka:
gthosti ncžaidal, aby i Ucykťehčegssjženy, dobraU
wůli Umgjcj, podstaUpiti gř mohly. Ustawičnč
odťjkčmj se maličkostj, UeUstúle mttwenj fwé wůlc
a Uárnžiwostj, ochotnč a dokanlě poslancheilxj,
a úplnč odcwšdčmj sc w wůli Božj měly býti
těmi púkami, kterýmiž fe dUssc k BohU mělh po:
wšnasseti Wťednjaahlawnj Učel nowého ťadU
bylo obstamwanj a poslUhowan Uemocným po
domech účel ten ale bržo Ua to UstaUpil ginémU;
toti; aby ťcholxxiccche š klasstera erychažely,
ale whchowčxwčmjm ženskč mleideže fe žanússely.

Swatei tohoto ťúdU zakladatelkynč sUažila
fe wssx silaU po kťeskanské dokanlosti, a aby
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UeUstala, žasljbila fc že co nehochotněgi konati
bUde wsse, což dokanlegssjm býti šhleda Co
fljbila, wěrnč takč držela Z stala se fcstrčxm
pťjkladent wssech ctnostj. Kdokoli widčl gegj horu:
liwost a planteUUaU lčiskU, roznjceU byl scim k horm
liwosti. Z dUsse Uehsslechetnčgssjbráwaly radU
š taUto swěticj bUď aUstUě bUď ijemně, bUď
osobnč bUď skržc giUé; brúwaťy š Uj radU, kte:
rak by žiwot fwčlg mělh poťúdati, abh cjle wč:
čného dossly. Qstatně bylo swaté Johamxč Fran:
tissce snásseti mnoho UtrhúUj a pontlUw, nmoho
protiweUstwj a swjžlů, Umoho Uemocj a bolestj,
Umoho trpkostj a pťjkoťj; wssak Uesla to wssecko
trpěliwč a rada an kdhž gj Umjrala gedUa

mila ofoba po drUhé kdhž žtratila otce žetč
i dccrh, když Ban Bůh i fyna, když i bratra,
když i žpowědeka gcgjho k sobě powolal: Ucřj:
kala Uikdy Uic, Uež: „WaUe Bože! žnič, Uťcž,
fpal wsse, což proti twé swatč wůli gest!“ W té
mjťe, w kterčž fe wažby rožansstěly, gimiž k žcmi
byla antaUa, w tčž poždwihowal se dUch gegj

kBohU a rožpalowal fe anU laskaU, kteraUž chce
milowan býti

Tyto wýbornč wlastnosti swaté pťednostky,
gegj lčlska a mjrnost, gegj trpěliwost a wldeost
žjskaly gj Uúklonnost a wcižnost wsscho lidU; ba
ani nepťatelé Uemohli gj Uctiwosti odepťjti Kam:ep
koli pťissla, wssade otewjrala sr gj srdce a dUwěr::
Uostj k Uj anla což Uad giné se w Baťjži Uka:
žalo, kdyžtam klasster 1619 šakladala Byla:li
podin hodUa trpčliwost fwětice těto, bhla to
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Uemčnč takě gegj pokora. Netrpčla, aby gi Ua:
žýwalh žakladatelkhstj, držela fe ačkoli prednostu

kan, ža UeyposledUěgssjžfester, kanla každaUl Uey:
opowržeUěgssj praci š weseljm, Uosila Uehfprostssl
odťw fnassela každé Utchcmj š radostj a posléž,
abht takc w poslUssUostise mohla cwičiti složila
Uťad pťedUostky Když zUťila gedeUkrate w NU:
Uer morowa rana, Uedala se pro žiwý swět Ua:
mlUwiti ďy město opUstčla Unbrž žUstala U sester
a stala fe celémU městu almUžUy UdělUgjc, potč:
sserm a UemocUým slaUžjc, angelem stražUým

RokU 1641 powolala gi kralowna fraU:
caUžstň NUUa do Waťjže, chtjc se gegjmi ťečmi a
pťjkladem wšdělati a ždokonaliti. Swatci JohaUUa
pošnala žde swatčho NiUceUcia Wawla; rožmlaU:
wňnj š Ujm rožthilo dUssi gegj k Ueywčtssij
PlapolU WracUgjc se rožnemohla fe w klassteťe
UxaoUlinšském J šUameUagjc, že se hodinka smrti
bljžj, dala se swatostmi žaopatťit UapomcUUla
festry a požehnala ge Kněž dokanw modlitby
nad Umjragjcjmi obyčegUé, ťekl k nj: „Matko,
Bolesti kterčž waš swjraǧj, gsaU hťaš pťjchod

chotč Uebeského žwěskUgjcj; Uechccte mU wygjti
w aUskrety?“ „NUo otče odpowčděla slabým ale
šrošUmitelUým hlasem, giž gdU Ježjssi Ježjssl
Ješťsst!“ c!. čista holUBice od!etč!a k Ueberm dUe
13 prosiUccr 1641w.70 roce wěkUswého.
Mrtwol gegj bhl pohťben w NUner Za fwa:
taU gi wyhlasil po tUhýchžkausskachKljmeUtM
rokU 1767
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R o ž g j m á Uj.

Swata matka Johamta dawala dUchoijm
dcerčlm fwým často wýborUa UaUčer, zwlassť

ale mčla ge k tomU, abh šapjralh sebe, mrtwily
fwaU wňli a kťižowalh fwých UakloUUostj, ťjka:
gjc, že Uikdo dobrého owoce Ucwhda, kdo sam
sobč erdemjrú, a že Uikdo wččUého žiwota Ue:ap
dogde, kdo w BohU žiw Uer. uu Než Uer to
úloha tak snadnú wůli fwaU mrtwiti, UcirUži:
wosti kťižowati pťirožertost premahati a člowě:
ctwj fwé Ua božstwj pťedělawati: fnaze po:
ražj se welika wogska fnaže dobUdemc pewUých
měst Uež pťirožerst lidskaU pťemUžcme Ne:
chcešli sam febe pťemoci fam sebe pťedělati
chi celý swčt tč Ucpťemůže a Uepťeděla Gak:
koli to těžka wčc gest, febc premahati gest Uic
méUš každému člowčku geUž Učedekem Kristowým
býti a odměny wččUé dogjti žadci Ua Ueywýš
potťebUa, aUť Kristuš dj: „Chce:li kdo ža mUaU
prigjcč, žapťiž febe sam a wezmi kťjž fwůg a
UúsledUg mUe.„ Chceš:li sebe pťemabati, chceš:li
febe pťcdčlati Ua člowěka dokonalého Ua pra:

wého Učednjka Kristowa, pohlcď do srdce fwého
a skaUmey bedliwč, kam pťiroženost twa tč wede,
k ččmU tš Učyraděgi panUka, k ččmxečUčhwětssj
UákloUUosii maš ScžUaš li, že UakloUěU gsi
k hUěwU a k šlosti aUeb kUestťjdmosti a obžerot
stwj, aneb k lersti a žahňlce, aUeb šúwisti a Ue:
Užilosti, k chlaně a marUé ctižádosti, k Uečistotč
a chlipnosti, k Uedůwčťe a malomhslnosti, k Ue:
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Uáwisti a Uepťňtelstwj aUeb k gakčkoli giné Ue:
ssiechetnosti, ani okamženj Ueprodléwage, pťilož
fekerU Ua koťen Fdchto ncirl:žiwostj a tak dlaUho
geǧ fekey, až geg do čista wykoťenjš. Nedbeh
toho, že to bosj, nedbeh, že fe tomU pťiroženost
twci protiwj, Ueboť rělo žádei, gak aposstol dj,
proti dUchU, dUch pak proti tělU, a raděgi oko,
genž tč horssj, whrwi, rarčgi rUkU a UohU,kteréž
k žlémU tě lákagj, UtUi, Uež byš fwolil činiti, co
podlé tčla a proti BohU gest. Nežůstúwey pak
stčrti na půl cestě a UespokogUg se tjm, žeš Umou
řčl w sobč žčldost hťjssUaU, Uýbrž i ctUostj bUď
pileU, kteréž Uaproti gsaU žcidostem hťjssným;
hlcď ak Ua půdč, kde fe prw rodila záwist, at
lciska a pťjšeň žkwetú; kde bUgnila lakota, at
roste sstědrost; kde Uestťjdmost a obžerstwj, tnščiot
stota a chlipnost owoce pekelné Uesly, tam ak
žrage owoce ždrženliwosti a čistoty. To čiUě
UkťižUgeš, gak aposstol dj, tělo š hťjchh a š žeix
dostmi, bUdeš žiw dUchem, i dUchem chodťti a
owoce dUcha wydáwati bUdeš, genž gest: láska,
radost, pokog, trpěliwost, dobrotiwost, dobročan
nost, dlaUhočekúnj, tichost, wěonst, mjrnost, zdr:
želiwost, čistota (srow. ep. k Ǧallat. 5.).

„Králowstwj UebeskéUásilj trpj, a ti, kteťš
Uúsilj trpj, Uchwacl:gj geee (Mat. 11, 12.).

„Kdož se erdťekne wssech wěcj, kterýmtž
wleidUe,Uemůž bý:i mým Učednjkem“ (LUk.14, 33.).

„Kdož milUge žiwot sioůg, ztratjk geg: a
xkdož Uenúwidj žiwota rswého Ua tomto swětě, kžiu
wotU wččnémU ostťjhá gege (Zan 12, 25.).
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„Tresci tělo swé a w slUžbU podrobUgi:
aťchch fUad giUhm ťaže, fam nebyl žawrženee
(j .stor 9 27..)

Modlitba.

Q Bože dobrotiwý a milosrdný! Uedopch:p
sstěg, aďh frdce mé che sebe milowalo Uež tebe

BaUa Boha sweho než rozUěk w Učm oheU oné
laskp, kterýmž swětice sw Johanna Frantisska
plala. Bež tebe, o Bože mng! owssem mohU
hťesslti ale z kalU hťjchn požwednaUti fe nesno:
hU. Brotož prosim wžezťi kU pomoci mé a žedaek
choweh a sil Ume w bogř kterýž fam š fcďall
a š porUssenaU pťiroženostj fwaU bogowati mU:
fjm, ak Ucklesmxche w rUce Uúrnžiwostj a wússUj,
a ať Uade mnaU Uic che Ueswjtěžnge co ty,
o BaUe, Uenawidjš a co tebe Uražj Q to pro:
stm skrze Krista Wčma Nmen

Na dnessnj den připadá gesstč sweitek: W Řjmč sw. Cy:
riaky, wdowh a mUčcdnice; w SaloUě sw. Ynastasia, wogáka
a mUčednjka; w Sardinič fw. Lm:oria, Chzrsla a Kamarina,
U!Učednjků; w ǧawalitňnskčm kragi sw. Brčwata, biskmoa a
mUčedeka; wc FUndiď sw. Batrrna, mUčedeka; w Edeose
swatých mUčedeků: Baofp a fhnů gegj Theoǧonia, Yǧapia
a Fidele; we Wrronč sw. Ewprrpia, biskapa a m. g. sw.
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22.

Žiwot sw. Shmforiana, mUčcdnjkae).

Swatý Symforicm pochažel š NUgUstodUna

(NUtUU) Geho otcc FaUstUšt matka byli Ueyprw
ctitelč pohaUských bohů J stalo fe, že do města
NUgUstodUUa prissli swatj mUžowe BenišnUš
NUdochiUš a ThyrfUš FaUstUš ge přiǧal do
swésw domU. Na poděkowaUaU otewťeli mhsi
hostitelU swých swatémU Učer a pokťtili gc šc
wssjm domem gegich. SpmforiaU byl teUkratc
tťi lčta siar „Na prjwčtiwost k hosiem Ueša:
pomjncyte skrže Ui žagisié nťktejj ncwčděwsse
angclh w hofpodU přigjmali“ (Zid 13 2..)
WčraU swataU oblažer rodičowé wychowawali
synačka wclmi pečliwč, tak že thčeU gak Uměnj
swčtskčmU tak maUdrosti Božj ode wsscch dobrých
wažeU a milowan byl N wssak ani Učenosi a
maUdrost, ani Ueiklonnosi a peťjžeú lidsičl Uc:
Uchrčmila ho UmUčcnj; Uebok mUsilk w kwčtachm
wčkU tčžkaU fmrt pro Krista Pčma podstaUpiti.
Stalo fe to UáslcdowUě.

NUgUsiodUUUm, rodilmé město Uasseho fwaJ
tého, ďplo proslUlé gak starožitnosix, tak i hrUbaU
modjosiuoobnostr Rok co ero držtwg!t ofxu!rmřojol UU kkkkkkk

UtťstaslawUý perod š oďražem Berccpnthie,o
Ujž smhslili, že matkaU bohU gest, tropjce pťi tom

ul) Na mjsto sw. Timotbea, o nčmž žúdsxeýchpťesnďch a whe
datných zpráw nemáme, klademc tUto žiwot sw. Shmforiana.
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Ueymrzčegssjch a neyohawněgssich nesslechetnostj
Gedenkrúte Užťew Symforian u tenkráte aš
dwadcjtiletý uu takowý žiwémU Bohn fe raU:
hagjcj perod netoliko že fe modle mržké ne:
klaněl Uýbržodwratil š hněwem a š opowržerm
twúť fwaU od lidU modloslUžebného Lid choe
wanjm Uražen osUpil fe naň a nUtil geg, aby

modle občtowal , což když thUtiti Uemohli,ž a:
lowali na něho U wladare Heraklia, genž prčlwč
wmťstě byl že bohUm se raUhčl a gimipohrda
HerakliUš otažaw se Ua gmčno a staw mladenx
cůw, ža odpowěď dostal: „Ga gsem kreskan a

slUgU Symforian ee „Že gU ty kťeskaU?“ odwece
wladať, „gak pakš Uáš žůstal tagUým? Řekni,
proč gsi pohrdal obražem matkh lolika ďohů a
proč gsi se mU Uechtčl klančti?“ uu Shmforian

odpowčdčl: „Giž gfem ťekl že gfem kťeskan Ga
fe klanjm gen žiwému Bohu kterýž Ua nebesjch
panUge; obrašU wssak ďúbla netoliko se Ueklanjm,
ale dowoljšeli, i kladiwem ho rozbigi. „Tento
člowěk děl na to HerakliUš neraUcha fe toliko
bohům, ale baUťj i lid. Nahlednčte w kUihy
mčstsič, ždali občaU tohoto mčsta gcst “ Geden
zúťednjků ťekl: Gest zdegssxa pochazjš rodU
UrožeUého“ Z pokračowal wlúdar dale rka:

Kterak pak mohlš se sslechetnýSymforiane, ta:
kowým blUdům dat swésti? Či negsaU ti zUamh
zafonh cjsarské proti kťefkanům?“ Na to kúžal
pťečjski zakony cjfaťe Nnrelia , gimiž se na:t
ťižowalo, aby se kťcskané gjmali; a Uechtěli:li by
bohům občtowati, aby fe mUčili, a wece:
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„NUžr co k tomU ťjkaš? Můžeme mh tyto ža:r

kko žwrhUaUti? Tyš fe Učinil dwogj Uesslcche:l
tUostjwinným, raUháUjm fe bohům a pohrdúnjm
žakoUů; protož Uepodrobjš li se tozkažům smttj
žemťcš “ Jodpowěděl: „Nikdy UebUdUobraž ten
za nčco giUčho držeti Uež ža mržkaU modlU a

ža žloťcčeného ďabla, ža pťjčim: obché žahnby,
a každý kťeskan, kterýž se od cestyprawdy Uchýlj,
pxopada žahUbě wěčně Bůh Uaš wj, gak ža:
slUhU odměUiti a hťjchy potresiati Tčm, kteťjž
gménn geho wěrni zUstanaU, UdělUge žčwota,
kteťjž se ale proti Uěmn žanšegj, Ufmrcnge
Ga žUsianU pewný U wjřc geho; Uebok radčgi
chci bežpečcn býti w pťjstawU wččUého krčllc
Uež š ďablem w pekle hy naUti. e

Wo těch dal wlúdať yswatého metlami mru:
stati, a do tUhého wěženj Uwrci. Wo Uěkolika
dnech wssak powolaw geg, snažil fe ho sliby a po::

hrxlžkami pťemlUwiti aby modlam obětowal
Swatý mUčedek ale odpowěděl: „SaUdce bh
Uemčl erinnosti úklady strogiti Bakli dUsst
Ueďešpečňo gest, Ucprospjwáme:li dcnUěw dobrém
oč mUsi býti Uebežpečněgi, Uchýliti se od cesty
spafenj a rozbiti sc Ua skaliskach hťjchů Ll proč
bychom erbětowali rcidi a dobrowolně Kriskn
Wcinn ten žiwot gegž bez toho gedeUkrúte opUstiti
mUsime Woždnjk žel kdhž se teprw pťed faUdcem
siogjce hrožjme Wasse Ueprawým medem slažené
dary pťřprangj lebkowěrUým dUssim gcd; Uasse
xpak poklady gsaU wždy w KrisiU a nesiarUaU
a délkan čan UeberaU pornssenj Radosti wasse
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gsaU led, kterýž Ua paprslťU slUUečUjmpUkú. Wsse

Ua swětě wežme porUssch a konce, an čaš wsse
žachwacUge, a wsse we wjr swůg požjra Gediný
xBůh Uaš požjwa wččné blaženosii

„Welmi dlaUho rekl Ua to wladač, poslaUu:
chal gscm tč trpěliwč mlUwiti o mocnosti gakčhoš
!ňnč UcšUámého Krista; teď ale občtug welikč
bohyni, sic tč dňm krUtč mUčiti a pak Usmrtiti.“
Symforiaň ale odpowčděl: „Wssemohachho Boha,
Stwoťitele mého, bogjm fe. GemU slaUžjm gediUé.
Tělo mé gesk owssem Ua čaš w moci twé Uikoli
alc ma dUsse GcU erčekawey, žc w Uesinyslné
modloslUžeonsii wassj dodjl bratibUdU.ee Wo tom
mlUwil fwatý Symforimt gessrč che o špoždilosii
a Uefmyslnosti modláťstwj, čjmž tak welicc žlUčř
wlňdařowy pohnUl, že ho w těmž okamželtj hrdla
odsaUdil.

dež ho Ua poprawU wedli, wolala Ua
Učho Ua hradbcich stogjcj matka: „SPUU, syUU
můg Symforialte! Zachowey žiwého Boha w
dUssl fwc, a šebeť žmUžilost fwaU. Nemůžeme
fe bati fmrti, kterčlž Učlš do žiwota wččnčho
ermleč Uwadj Poždwihni srdce fwčho syml
knebchm a hleď Ua toho, kterýž tam kralnǧe
Neodegme fe ti dUeš žiwot Uýbrž žmčnj se w
lepssj. DUeš wegdeš fPUU, sskastUaU žmčUaU
do žiwota Uebcského“

J wywedli swatěho Symforiatta ša město
a tam mU hlawU škali Tčlo geho wšawsse tagUě
Učkteřj wěrnj kťcskané, počcstnč ge pochowali.
To wsse stalo fe tokn asi 180. po KristU PčmU.



Sw. Symforian. 329

R o š g j m ú Uj.

„Ga fe gediUé bogjm wssemohachho Boha,
siwoťitele fwého,“ prawil fwath Shmforian a
gemU gediUé slaUžjm, a Ua dUkaž, že fe Boha

bal raděgi podstaUpil bolestUaU fmrt Uežbh geg
byl žradil Q kťesiaUska dUsse, i ty maš pťjčiUU
sc Boha bati pťed gehožwelebnostj wsslckni dUchowě

Uebesstj, žemsstj i podšemsstj fc chwčgj a tťefaU;
Uebok on gest saUdcem twým, kterýž tě Ua wěky
žatratiti mUže gest wssemohach a rUka
geho gcst sian. WssUde mUžc tě Uchopiti; gemU
UeUgdeš; gemU erdolaš QU tě mUže pťjfltěgi
1rcstati Uež lidé, může tě ďohatčgi odměniti než
wesskeren fwčt; oU můžc dUssl twaU a tčlo twš
Ua wěkh do žatracenj UwrhUaUň, což wssickni
lidč dol)romadý UčiUiti UemohaU; oU tč alemůžc
také wččUaU slawaU korUUowaU WssickUi lidč
dohromadh UegfaU š to aby tč ochranili pťcd
bnčwem Božjm; BUh ale sčUUgediný mUžc tč
Uchrant pťed hUčwem wssech lidj apťcd wštekem

wesskerých siwoťeltj, a když Bňh š Uami, kdož
Proti Uam? Bog fe tedh, o člowěče, Boha, bog
fe ho gediné, ďog fe ho ch Uež wssech lidj
Bogjš:li fe ale wssemohachho a wssewčdachho
Boha, hleď fe ak ho UeUražjš an tjm UeymeU:
ssjm hřjchem, Uražilšli ho ale gdi a pykey
hťjchU fwěho, wyšneh fe, a Uapraw bUdaUcUč
žiwot fwůg, a fmiť si tak Uraženého stworitele
a bUdachho faUdce sidého Uražjš:li ale Boha
ďcže sttachU aUeb Uehledjš:li Uraženěho prawým
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pokánjm opět fmjťiti, Uer prawé ďažUěw tobě
Ostatně wěda, že kťehký gsi,aaže postaweU gfa
wfwčtě pokažeUém, Boha fnadtto Uraziti mUžcš
aže tčžko odpjrati gcst tělU fwětU a ďablU obrak
fe důwčrUě kBohU, žňdage skrausseně, abh ti mi:s
losij fwaU kU pomoci pťispěti, w .pokUssenj tě
sjliti, a we wssem dobrém žachowati rč:čil. UwažUg
si siaré ale prawč pťjslowj: „Bež Boha Uic Uemo:
hU;“ aUebgak to žalmista whložil, aU dj: „NebUde:
li HospodiU osiťjbati měsia, Uadarmo bdj, kdož
ostťjhá ho.“

„Búšeň Hospodinowa Uenúwidj šlého“
(Nřjsl. 8, 13.).

„Bog fc Boha a odstUp od žlého“ (Bťjslowj
3, 7.).

„Kdo se bogj Boha, činiti bUde dobrě wěci:
a kdož fe pťidržj fprawedlnosti, dofčchnekgi“ (Sir.
15, 1..)

„Bažen Božj za:xUžUgehťjch, Uebo kdo gesi
bez bazně, UebUde moci osprawedlUěU býti Bažeň
Naně obwcfeljsrdce a da wefelj,i radost a dlaUhosk
dnů„ (Sir. 1, 27. 28. 12.).

„Bášeň Božj gest počátek milowčmj geho;
wjry pak počátekpťipogeUmú býti gj “ (Sir. 25, 16.).

Wskodlitba.

O Bože můg, když si pťipomjnúm, gaksnadno
a lehce, gak často a těžce tebe Urážjm, chwčǧe fe
hrůžaU a strachy dUssemá. O bych Uehťefsil wj:
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cekráte,o bychtebe the mého, UikdhchneUražil!
xA wssak Bože můg, bez teďe nic nemohu the:li
odwratjš ode Ume twaťe swé nic Uegfem než hrjch
a Uefslechetnost N Uic méUč gest mi bažen pťed
tebaU welmi prospěssnč:, gestik počátek milowčmj.
Wrotož tě prosjm, rač bášeň twaU w dUssi maU
wsstj.piti a rožmnožiti, ak fe bUdaUcUěhrožjm coš
mpsliti aneb činiti, co by se tobě, NeyfwčtěgssimU,
Ueljbilo, ano zbodni bážUj fwaU tělo nxé, ak faUdů
twúch fe bogjm. Q to prosim we gménu Krista
Ježjsse, Syna twého gednoroženého. NmeU.

Těhož dUe:

Žiwot sw. Bernarda oliwetskěho.

MinUš Btoloméllš a FUlwia Tankred bhli
wysoce Uroženj,a což mnohem wětssj ceny gest,
welmi nabožnj manžclé w tosiaUsiém mčsiě
Scniš Z Uešchaželo gim kúplUch sstěstj Uic
Uež djtkh J oďratili se wraucnými modlitbami
k rodičcc Božj slibUgjce, pakli gim fyna Ua WanU
BohU wyprofj, žc ho gjkslužbě žaswětj N Buh
whslwsselmodkitby gegich a dal gim r 1272
fyUa, kterěmUž Ua křtU fwatěm Jan dčli

Zbožnj rodičowé dali si ž ťečcné pqčiUh
Ua dobrém ždarU djtčtc welmišaležcti a widauce,
žc sjla gegich Uesiačj, swěťili ho k wychowanj
prjbušnčmu Christoforowi Btoloméowi, ž žakona
kašatrlského, mUži to gak Učenostj tak rošssafnostj
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na slowo wžatémU Takým mUžem pčstowan,
kračel Jan od ctnosti kecřnosti, od dokonalostik doko:
Ualosti Byl bedliwý w modlitbach, rad obracel
mhsl fwaU k BohU a často pohťižowal sew rož:
gjmanj welebnosti Božj a Uicoch lidské. Wťi tom

byl swého strýce we wssech wčccch na pokp:
UUtj poslUssen a Uad mer pilen wěd swětských,
aže byl od naroženj Uadan bpstrým wtipem
a dobrau hlawaU, wynikl w krcitkém čase we
wssech wčdach tak Uad giné, žek fe mU i welea
Učenj mUžowé diwili. Welika chwala, gjžto sc
tenkrčlte aUčasteU stal UeporUsstla pokorh dUsse
geho ano wszdila w frdci gcho wťelaU taUhU

stati fe aUdem těhož kazatclského žakona, w ktee:
rčmž se i dUsse i frdce geho tak wýborně byla
wždělala

Sotwa se ale dowěděl otec Minnš, že Jan
chce do ťchole se dati Uedbage slibU před lěty
Učiněl:ého powolal ho ž klasstera a Ustanowil
se Ua tom Uwrci geg U wjr swětských starostj,
aby fe gjm gméno Wtolomeůw proslawilo Zan
byl si ale giž pťjliš obljbil žiwot klássternj, Uež
aby tak fnadno wšpomjnkh Ua Uěg ž dUsse
geho žhladiti fe daly, protož aby aspon pončkUd

taUžc fwé šadost Učintl dal se žapsati w ďratr:
siwo fw. anana kU kterénmž zwlassk senenska

Urožena mladcž patťila takměť o žawod w do:
brých a sslechetných skUtcjch fe cwičjc. Co Zan
dobreho w tom bratrstwU Učinil gak horliwost
sidaU k dobrčmU podněcowal, gak horliwostj geho
liknawost mnohých giných se rozehťjwala , .ani
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whpsati se Uedci. Bro powinnosti bratrstwa
Uežaponměl Jan dale we skudijch pokračowatťe

alebrž wssj silaU hleděl wssemU fe UaUčitř,
čemUž sc w oněch doďach wtipUý a doďré wůlc

člowěk UaUčiň mohl; a Učinil to š takowým
prospěchem, že Ua hodUost doktorskaU powýssen
i domacj i pťešpolnj mladež doďrým wědam
Učiti počal

Qtec BtoloméUš kterýž wppoko š them
zamýfslel whmohl mU U cjsaťe RUdolfa dUstogex
Uost wogeUskaU Nle tU fe Ukažalo gak kťehka
gcst priroženost lidska, gak nebešpečňé doďrýnr
mrawům žlé towarhšstwo, gak potťebné pokUsser„
bež kteréhož prawé ctUosti Uer Jan stkwěl fe
sice U wogsstě welkaU Učenostja mnohými ctnostmi,
ale rožpasanosti gaka se we wogsstě Uěkdhnaléža„
neUchomal se. Swťt dossel poznelláhla U nčho
oďlibh, a on žapomena bratrstwa a žapomena

feďe, stal se geho slUžeďUjkem. Wssak dobtý koťeU
ctnostj, kterýž ža dětinských dob pečliwj rodičowé
a ďohabogný strýc w srdcc geho wsstjpili Uedal

fc tak fnadno whrwati nýbrž i w rožmaťilostř
swěta i w lomožU žbranj wyhaněl a mnohý
pčkUý plod ctnosti pťincissel Konečně otewťely
se milostj Božj Janowh oči a Ušťew gessitnost
a marnost fwčtskaU, siožiw žďraň obcowánj bo:
hUlibch tak neďežpečnaU, oděl fe w brnčnj

swětla, aoddaw fe šcela slUžďěbratrstwa „fwatého
ananaé, stal se chndým podporan, nemocným.
služebnjkem zarmanceným útčchau a lačným sh:
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titclem, sebe pak moťčl posty, bděUjm a gilmU
keiznj, k fobč gsa pťjfný, k giUýxUUad mer laskaw.

Jan stal fe takto milcičkem celého města:
gedni chwčllili geho Učerst, gedUi geho rošssao:
fnosi, gedUi geho lčlskn k BohU a k bližUij,
gedni ge:bo kčlžeň tUhaU, až si geg koUečUětakměř
gednosworně ža přednostn žwoliwsse wesskern moc
a šprčlwll Uad feban w geho rUkUwložili. J Uedčl
sc wypsati, co ZaU pro dobro obce byl wsse
podnikl, gak pečowal o ěestBožj a okrasn kosielčl,
o roškwět wlasii a Umčnj, o pokog a bešpečUost
w šemi: gak radan a deUěži podporowal chUdě,
gak ansstěwowal Uemocně a k wčženj od:
saUšeně, gak pannp wsselikého porUsser chrčmil,
gak gim pomahal aby fe wdati mohly, a wňbec
qak hťjchU a UefslechctUostibraUřl

Ale ďabel Uemohl fUěsti wýbornan wůUi
crnostj Janowých a protož rozepial wssecky fjtč,
abh how ně lapil a Ua wěkyšmaril A JaU Uegfa
dost na febe bedliw UeznameUal Uastrogených osidel
siUteěnč počal klefaň geho wrancnost w slUžbč
Božj chladla, on šaUedbčlwal powiUUostibratrsiwa:
i dal fe w siUžbUfwěta, marnost a ctižadost opano:
waly geďo dUssi Ua mjsto skromUosti usadila sc
chlanba a wpsokomyslnosi, Ua mjsto kochčmj fe
w Bohn kochčmj fe w weselostech fwětskúch
Giž mU Uebhlo Ua tom dost, žc bhl ode wssech
pro mandrosi a Učelwst chwalen a weleben, mfw

brž i každým pohrdal kdož ménč Učeným a
maUdrým byl Uež oU. Ale Bůh smilowal sc
nad Janem prčlwč w tom okamženj, když maUx
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drost swaU wssch swčtU na odiw rakmčř dati
chtčl Jan totiž chtěge okažati sng rozUm a
maUdrosk, šežwal k gistémU dni Učeně a maUdré
mUže žbljzka a ždaleka w tom úmyflU,ze fc pťed Uimi
a š nimi o hlUbokých gakýchsi wčcech hadati bUde
Giž se lid šesselk podjwané této ale člowěk ten
co fwůg rozUm na odiw stawiti chtěk, ten gsa
UáhlaU poražcn siepotaU na obě oči, stal se
pťedmětem, Ua kterémž domúcj i pťcšpolnj lid
fwé wtipy braUsil. Nle tčlesmi siepota otewťela
Janowi oko dUsseij; požnal Uynj ta Uastro:
genú osidla, widčl gak wclice atčžce few Uč byl ža:
motal widčl propast, w kteraUž padal widčl
žc š býwalé dokonalosti Uic UlU nežbylo, než
anha wšpomjnka Bolest Uaramna pronikla
tU geho dUssi, iobnowil wssecka dobrčr pťedsewžetš
a sliby a wrhUa se Ua kolena slibowal, že, by
mU wyprosila šrak že lcpe očj čwúch bUde Užj:
wati že se slUžbč Božj a Rodičkp geho zcela
odda že swět opUstj a Ua Uěkterěanssti špro:
wiUčUj a š Uestalosti fwé kati sc bUde N ay
Bůh Uslysseltyto Hrošby; Janowt se anrátilo
fwětlo očj, wesskereU lid dťege mU sstěsix, a žadú,
aby aspoň Upnj, gakož byl prwc obmhsiil o
hlllbokých těch wěcech fe hadal J Uezdrahal se
Jan, nýbrž šežwaw drahné množskwj lidj Uro:
zených a Učem,dch,počal k nim mlUwiti ale giž
Uic o marně Učenosti swětské, kteraž pťed Bohem
blaznowstwj gest nýbrž o pohrdanj fwětem a
o kťjži, což wsse fwětU blašnowstwj bdti fe ždú.
DomlUwiw rožlaUčil se š pťately trnachmi,š
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pťijžnými, siožil aUťady a důstogenstwj, roždať
gmčnj a žbožj, a odebral se rokU1313. šdwěma
stegně smýfslegjcjmi mUži, š Nmbrožem Wikkoloud
minem a š Batriciem áš ť)gcriciiš na hUUfUaU

anssk abh wolněgi a dokonalegi BohU slaUžitč
afwých poklésků želeti mohl

Zde bhli wsslckni tťi žwlasstě ale Jan, žiwi

w Ueywětssz tUhosti; gcho oděw byl hrUďý a
drfný, on probděl celě noci w modlenj a w
fwatém rožgjmanj, a když ssel Ua odpočinntj,
byla hola žemě geho ložem a kamen polsstarem;
on fe postil až k nerěťer tnze Uic Uegeda
Uež shrowé koťjnky a želiny, Uic Uepige než
wodU. K tomU ke wssemU pracowal š fpolU:
bratry swými až do Umdler. Whstawěťist fwýma
rUkama kapličkU, w Ujž se k modlenj šcheiželi,
fwýma rUkama wšděláwali ansstkU, a žřjdilř
si w gefkyni gakýš pťjbhteček; slowem kanlř
wsse, čjmž swé tělo podmartiti, fwě UúrUžiwosti
wykoťeniti sebe ždokonaliti a BohU se žaljbiti
se domeyssleli

Gakkoli wždalenč swěta žiwi byli tito mU:
žowé Uic méně nemohli se tolik Ukrýti, aby se
lid o gegich lasce k BohU a o gegich horliwém
pokanj Uebyl dowěděl ij bhwssemxrožjpowšb:xx
ženi, docháželi k Uim Ua anssk, gedni, abh fe
wlastUjma očima pťeswčdčili, prawú:li powěst
o Janowi gde, gedni aby U něho útěchp skljčeně
desi Ualežli, gedni aby od Učho Ua cestU k
prawé dokonalostiponúžúUi a UwedeUibyli. Jan
pťigjmal každiUťého š UeljčeUaUwldeostj a srde::x
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čnosij: skljčeUéhotěsstl UeUmělého Učil klesagtho
sjlil slowem wssem wss1m býti se sUažřl Množj

byli geho srdečnosij, geho ohinými řečmi, geho
kagicnostjž lasky k BohU tak welice pohmxti
a powžbUžeUi , že se mU i hned ža geho Uťee:

dnjky Uabjzeli Čjm che společUjkůUa anssti
pťibýwalo , tjm che ždalo se i horliwosti
gegich pťibýwati tjm dčlle rožUassela se gegich
powěst ale i tjm che rostla k Uim zawist dUchU
pckelných J dopUskil BUh Ua Uč mnoha a
těžkčl pokUssch, abh se w pokUsser gegich ctnost
žkUsila a Utwrdila Neyprw whtýkali gim Uč::
kteťj fwětaci, že ptý to gest žpoždilost a hrjch,
Ua anssti fe Ukrúwati a w žahalce prý žiwot
trawiti že ďyw společUosti lidskě wětsslch žaslUh
mohli si dobyti a člowěčenstwU Užitečněgssxmi

sc stati než tak gakž oni čin; pak že Uemohli
mysl gegich žwiklati a U wjr swčtsk:šch starostj
a mrzkých rožkossj gich Uwrci, wiUili ge U papeže
JaUa )()(ll., thkrcite w Nwmioně bydljcjho,
ž Uowčho gakéhoš kacjřstwj, a aby pťjtrž tomU
Učinil držjmi prošbami žadalř Nle JaU a
spolUbratťj gcho UwažUgjce, že „kdo by koli chtěl
býti prjtelem tohoto swěta Ucpťjtelem Božjm
UčiUěUbýwa“ (Jak 4 4.), Uedali se galowymi
domlUwami w pťedsewžetj swém žwiklati a

poUčiwsse swatého otce skrže Jana o špUsoďU
swého obcowan, o žaměrech a úmyslcch swých,

dossli Uegen geho pochwaly, Uýbrž i radh, aby
žwlasstnj rad šaložili zprangjcj se šakonp Uč:
klcrého giž šchwaleUého ťadU. Bomocj a pťiči::

Žiwotp (Snuatxšcbuu?. 15
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něnjm biskupa aretinského Ustanowil JaU, že
Uowý teU ťad ma se Uažýwati rad pannh Marie
oliwetsté žc má se zprawowati šakonem ťadU
ďeUediktiUskčho, že bratťj magj Uositi na důkaz
intťUj čistoth oděw bjlý, a že wssj silaU ktomU
magj hleděti, aby pončkUd kleslá kázeň U Bene:
diktiUů opčt fe powšnesla, ožiwila a gako prwé
ďlahoděgrtého owocc whdawala Gak Užawťcrco,
stalo fe 1319 JaU Ua dukaž fwé Uctčwosti
k fw Bernardowi gaondolskémU Uašwal fc
BerUardem, pod kterýmž gménem se také w cjr:
kwi ctj, a po několika letech stal fe, gakkoliwždo:
rUgjcj, Uehwhšssj hlawaU radU oliwetskcho Řad
tcnto milostUč žkwjtagjcj rožwinowal fe Hod peč:
liwaU rUkaU fwatého BerUarda wždy krčlsUěgi
a krčlfněgi; swatá rozgjmčmj, Ustawičné pčnj
žalmů, pťcmilá tichost, aHťjgcčmllýpoklid, což wsse
Ua anssti, Uij giš pěkUěwzdčlaně, widčti ďylo,
ljbilo se každémU welicc; a množj, gimž fe swět
žUechUtil Ubjrali sc k BerUardowi, a pod geho
wederm žafwčcowali se slUžběBožj Zdalo fc,
že UehpěkUěgssjdobh žiwota klassternjho tUto ob:
žiwlh Tak žiw byl fw Bernard we fwe anš
ssti, giž oliwetskaU Uažwal še fwými fpolUděle
Ujky, slowh i skUtky každčmU UžitečUým býti fc
fUaže, až do r 1348 Tohož rokU ale ďyly th
kragiUh daleko ssiroko morowaU raUaU ansstj:

weny. BerUard fwolaw wssecky spolUbratrh,
wyptawowal gim, gak drahně mUožstwj lidU
tělefně i dUssewUě pod taU metlaU hyUe, a obratě
se ťekl: Bratrj, gim pomahati žwe Uaš laska,
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pobjšj milosrdenstwj. GfaUcc aUdh Kristowy, Učl::
sledUgme téhož PáUa Uasseho, geUž chodě po
městcch a wesUicjch ani prúce, an obtjžj, ba an
smrti fe Uezhrožil, abh člowěčenstwo od fmrň
wykaUpil Bratťj, choďtc dwa a dwa a každénm
bež roždle pomahcyte a slUžte Bůh waš bndc
chraniti a opatrowati Co bratťjm kažal toho
ďyl sam swědomitě pileU aU Uakaženým slaUžil
rany gegich čistil k dUwěťe k BohU Uapomjnal
k trpěliwosti wzďUšowal a k prawémU pokčmj
pobjžcl; ohinaU lciskUUeUhasily obtjže, erd:
strassila Uebežpečetlstwj , UeUmdlily pohledh Ua
Umjragjcj, gen smrt gi přetrhla. TťiUňctého
sr:ma těhož rokU šefsli fe bratťj do klússtera oli:
wctskěho. BerUard pťigal ge radostUč, an gc:
deU ž Uicheržal žeidně pohromy. TU powznesa
hlasU fwého předpowěděl swaU i mnohých žbrau
tťj smrt, tak toUUl Bůh chcc, řka. Na to do:
wžbUžowal gich, aby Boha a scbe wespolck mi:
lowali, žčlkony swatého ťúdU pilUě žachowúwali,
fwětcm pohrdali, bližUij wssak wsselikaU slUžbU
prokažowali. Bak žčxdal wssech za odesstěUj,
a prosil, aby fc ža něho U Boha a U rodičky
Božj pťimlanali. Múč a Uúťek Uaplnil sjUě
klússtcra. N ay ssestllcictěho Uxěsiceskpna dostala
fe morowa raUa do klasstera Sw Bernard
cjtě, že č geho hodiUka se ďljžj, poklekUUw Ua
chUdé lUžko, dal fe Ueyfwětěgssj fwatostj žaopau
tťiti a ljbagc obraž Ukřižowaueho fpasitele š Uešye,s

wětssj wraUcUostj: „Ny, teď pťichažj, prawil
žadaný deU Ježjssi lasko ma Ucyskadssj,prigmi

15ů
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mUe w ránh swé !“ N porozpráwěw gesstč ma::x
ličko š bratťjmi, a do modlitcď gegich se porUččw,
Umťel tisse a sskastUč dne 20. stdna 1348. stč:r
gsa roťů 76.

Nozgjmánj.

Člowčkn chtčgjcjlml Ua wrch dokonalosti sc
dostati, Uičehož Uenj tak potťebj gako bedlčwosti
a bdčUj; kdož gen trochU podťjmne a sttáž ďedlie
waU Uad sebaU mjti žapomcne, gako sw. Bernard
okamžitě se octne Ua ďežccstj. Z tě pťjčiny sč:m
thUpitel Učxšk ďděnj opčt a opčt Uaďjžj a dj:
„Wssechnčmprawjm: Bdčte“ (Mar 13 14..)
Než kdhž bděnj wčc tak dUlcžita gest Uad ějm
wlastně ďdjti nmme? Wowjm to: ijti nmme

Uehptw pro srdce swe, ktcrež Uaš Uešťjdka ssa:
ljwa; pak pro wěci wUě Uaš ktcrež Uaš k žlemU
fwadjwagj; aposléž pro Uepťatelh widitelUé i Ue:
widitelUě, kteťjž Učxm úklady strogj a Uč:š hUbj.
Srdce lidskě gest stUdna Uepťcbcrmi wsscho dobra
i wsseho žla, š kterčž člowěk, Uež se naděge, wyltdá
šlého coš, Umč, žc to doďré gest. Wťi tom gest
wssak Uchhorssj to že člowěk Ucďdjxli dobťe Ue::
ohlčdali co Uehostťegiwčc thdaUaU ani Uežna:
mena žc zla gest Q gak často stawa se, žc člo:
wěk pťirožeUaU ostýchawosi za ďohomyslUost držj,x

bažliwost ža trpčliwost siaďost za snasseliwost, hUč:
wiwost a šlost za horliwost; gak často stawa se,
že bogjce se Uasledků hťjchU domijame se že
hťjchUse bogjme, že taUžjce po Uaprawenj žiwota
za dokonalé fe držjme že magjce siabaU a wrtkaU
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uwůli domnjwame fe, že předfewžetj nasse pewné
a nežwratné gest. N což nebýwa dosk žhUsta wi:
děti že pýcha a hrdost a marna ctižadost pla:
sstjčkem ctnosti fc Ukrýwa že ossemetnost opatr:
Uostj, lakomost ssetrnostj marinost slUssUostjUeep
bežpečnč milkowanj wažUostj a pťatelstwjm fc
Uazýwa? NUž gak se pozna nectnota od ssloč:7
chetnoski, hťjch od ctnosti, nedame:lč pilUý požor
Ua frdce, ž něhož obě whchašj a Uebdjme:li bed:
liwč nad každým hnUtjm srdcc fwého? N wssak
i pro wčci wně Uúš bdjti mUsime, bdjti ostražitě
Zdáť se, že wssecky wěci wně núš gfaU gediné ždc
pro pokUssenjUasse, tak že ncbdjme:li, l hned ž ce:
skh dokonalosti swedeni po hřjchU na draže ncsslex:
chetnosti se octUeme Čč newjdame, že wčci pťje:
gemné Uaš obwefelUgj, protiwné alc žarmUcUgj?
erjdame že w dUstognosii se nadýmčune w po:
koťenj fe hanbjme? že bohatstwj w Uaš pýchU

plodj; chUdoba malomhslnost? že blahoďht Uaš
činj rošmaťilými, žahalečnými UaUže ale Uer.e
tnýnli, zawistiwymi? Kdož tedh žiw gfa wc

fwělč, Uebdj, ten dťjwe, Uež fc Uaděge, toho Ua
sobě žkUsi,že, co BUb Uam dal k Uassj radosti,
skalo sc Uam pťjčanU žalostj; že co na nčiš
šeslal adychom se žkUsili a Uaprawili, Uwr:
hččgč Uaš třxoťjch a U wěčUaU žkažu, že, co sřřčio
Ucim býti stUpUěm a rebťjkem k BohU Uáš we:
dachm, stalo fe nam pohodlnými fchody do wěčné
ptopasti Když konečně powážjme žc Ustawičnč
š febaU a w soďě nosjme Uepřjtele Ueygjššliwččgur
ssjho u tčlefnost swaU uu když powažjme, že lid
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Uam osidla strogj ta neyUkrhtěgssj; kdhž powažjme
že i ďabel obchašj, gako lew ťwach, abh Uaš
Uchwatil: wěrU wssim prawem wyšnati mUsime
že bdčnj gest Uam Ua Učpwýš potťebj Nno tjm
che to Uahldeeme pťipomemmer:lisi, ze se obh:
čegUč tělerosti nebčlwčlme, že gj pochlebllgeme,
gi milUgeme gj wladUaUti sebaU dawame , pťi:

pomemme:li si že radčgi poslaUchame rečj mar:
Uých Uež fwatých že radčgi býwame w spole:
čnostech wefelých Uež w kostele, že fc raděgi ťj:
djme pťjkladem prostopassUij Uež kagichků, že
radčgi flaUžjdme fwčtU Uež BohU; pťiHomeUeme::li
si, še se gediUé fpoléhcime Ua BožskaU doďrotU,
ale o geho sxorawedlltosti Uičehož wčděti Uechce:
me, že mlijwúme o Uebi, ale Ua pcklo žapo:
ijáme še se důwěťUgemew Spasitele, ale
pekla se Uebogjme že chcemc owoce wykaupenj,
ale co wykaUpeUci žiwi bhti Uechceme To wsse
UwažUgjce Uešapomjnepme Ua slowa pjfem fwa:
tých, kteraž dj:

„thž lidč šesUUli pťisfel Ucpťjtel, Uasil
kaUkole mezi psseUici, a odessel; a Ucpťjtel kte::
rýž geg rožsiwal gcstďabel“ (Mat 13 25 39..)

„Bdštcž a modletc fe, abh gsteeressli w po:
kUsser“ (Mat. 26, 41.).

„N cožk wám (aposstolům) prawjm, wsse:
chnčm prawjm: Bděte“ (Mar. 13, 37.). e

„Negsmeč fyUowč Uoci an temnosti: pro:
tož Uefpěmež gako i gin, ale bdčme, a stťjžliwj
bUďme“ (1. Thef. 5, 5. 6.).
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Mskodťitba.

Q UehmilegssjZežjssl fwčtlo wěčné a prawdo

dUoěčUa!DlaUho::li gesstě bUdcš prihljžeti me ofpa:
losti a mé Uedbalosti! Newidjš o Bane, že
hynU, že gfem Upadl w rUce Uepťatel w rUcc
UčlrUžiwostj a wčlssnj? O, přčgdiž fwětlo wěčUé,
wžbUď mne, ak bdjm aspoň od UyUěgsska, ofwěk
mne, ak widjm, co woliti, čemU fe UhUaUti;
UaUčxmne, ak prade si obljbjm a gj se žpch7
ngj po wssecky de žťwota fwého. N kdy:
bpch, Pane, šaš někdy podřimowal, wžbUď mne
opět, a kdybych twrdč fpal, přidey ran, gen
mi Ucodgjmeh fwé lcisky a milosti, bež Ujž Ui:7
čchož nemohU. Woley ke Umě, až si tebc po:
wssjan; weď nme siepého, ak Ueklean; UkažUg
Uú nebešpečj, ak sc wyhUU; opčlfey mne, ak pťe:
mohU, kdož fe tobě protiwj, genž gsi swětlo,
prawda a žiwot. NmeU.

Na duessnj den pada takě fwatek: W Řjmč fw Ti:
motea mučednjka; Ua Yortu ťjnxskčmfw Hippolhtae Biskupa
a mnčednjka; w Řjmč sw Nntonjna Ulučednjka; Ua BortU
ijmskčm swatých mučednjku: YǧathoUika a Zolhka a grgich
towaryssú; w Tarfn swalčbo chanasia, biskupa mučednjka;
w Remiď swatwch mučednjku: Maura a gebo jowňthssu;
w Šoančljch swatých mučednjtu Fabrřciaua a Filiberta; w
Paplj swateho ǦUnyorta, mučednjkaa m g sw
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23.

Žčwoc sw. Fčlčpa Benčcča.

Swatý Filip Benic ž rodU wžnesseUého
pochažege Uarodil ser 1233 we Florencii Geho
rodičowě dlaUha lěta w maUželsiwj neplodUém
žiwi gfaUce pokladali shUačka ža plod UstawičUých
modliteb swých, a protož Uic nežaUedbali co
whchowartj kťefkanske co prawa wšdělalwst djtěte
žadala a Filip odrUstal pod gegich péčj co bo:
habogný, newimtý, žbožUý a tichý mládeUeček
Nč gen dětsko UaUčil se mUohým pčkným mo:
dlitbičkam , kterež deUUě š takowaU wraUcnojU
odťjkčxwal, že fc spjsse angclU Uež pacholij
smrtelUěmU podobal. Giž teUkrňte fpúwal lakě
Ua twrdém lůžkU, bdjwal Ua modlitbúch welkaU
ččxst UočUjho časU a pťedepfcmé cjrkeij posty
žachowawal pťstě. Na Uěm Uebhlo widčti žadne
dětske rožpllstilosti, žadUě swéwolnosii aneb twre

dossjgnosti Mysi wažna, skoro žmUžila, kmodlitbě
a k swatémU rozgjmanj UakloUěUa taUha po
kostele powhssowala ho nade wsseckh hochh slo:
reUtsiě. .sk tomU ke wssemU čiUil w počatcjch
wěd wýborUě pokroky,aakdpž giž tak dalecc dospěl
žc k wyšssjm stUdijm prikročiti mohl: poslali ho
rodičowě Ua whsokě sskolh do Warjže W městč

tomto bhl šběh mladjků těměť že wssech žemj
ewropských kteťjž se tU wždčlati chtěli Nleš
mladjky těmito přissly sem takě UefsiechetUosii
Ueyrozmaltitěgssj, a mnohý Utladec ždomU ždraw
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na dussl a Ua tčle whssedssj, žaplatil wzdčláwállj
fwé na wyfokých sskolcich paťjžských čanaU a
xwččnaU fmrtj. Nle Filip, gehož mysk w BohU
giž Upewněna byla Uedal fe prostopassltosij a
bUgUosij ostatnj mladeže od cesty počestnosti odx

laUčiti Uýbrž co nehwětnčgi pilen powinnostj
fwých, pomahal nad to chUdým propůgčowal fe
ochotnč každěmU kdož pomoci potťebowal a nikdy
zpaměti Ueansstčl Boha a RodičkU geho, gimž
tak rka od dčtinstwj, ano dřjwe než swčtlo fwčta
spatril šaswčcenbyl

Dokonaw stUdia silofosicka š profpčchem
Ueywýbornčgssjm,chtěl fe Filip stawU dUchownij
oddati kněmUžžwlasstnj mčl naklonnost, ale Ua pťj:
mlUwU a radU rodičU, gimž che se dUwčťowal než
wlastnjm Uahledům, dal se na stUdiUmUmčnj lékať,
siého a to š takowaUpionstj a wytrwalostj, zepodi:
wenj wssechUčenýchwžbUdil aasi w 20 roce wčkU
snoehona doktora w Batadii powýssen byl Čest
a chwala mladého doktora hlasala fe wůbec Když
sc i rodiťowé dowčdčli, gak chwalUč si gegich shn
počjnú, powolaliho domů, a on wúže si poslUssnosti
k rodičUm che než Uměnj, a gegich wUle chc
Uež UeyhlUbssj Učenosti, Uposiechl gich. Zde pak
byl žiw co mohl dokonale; k wyšssjm bhl po:
lořUd k fobč řowUým wljollř,š ň laskaw?, l liižssjm
pťjwětiwý a ochotUý NUzUémU pomahati opU:

sstěnémUraditi, šarmaUceUčho tčsstti,bhlo mU rozkossj
Ueywjtaněgssi, a aby sam neklesl a Uepodlehl nú:
walU pokussenj, bdčl ostražitč nad fmyslh fwýmč
a tčlesnost držel w tUhé Uždč Neymilegssj společnost
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bhla mU w kostele , UehwzcicUěgssjhody wečeťe
Beině Bťjklad geho půfobil mocně na osiatnj

UrozeUaU mládež , mnozj fe fnažili gemU slati fe
podoďnými nmozj zastawili afpoň kroků na ce:
stách zlých , mnozj fe skali na sebe pozornčgssjmi,
wůli B ožj oddaně sslmi J můžeme wssxmpra:
wem kjci žc fwaty Filip byl oprawcem mládeže
floreUtské.

Toho časU rožstaUpil se lid siorentský w

různé stranh, z Uichž gedna nad drllhaU wla:
dnaUti chtěla Z toho powstalo Uepratelstwj,
wálky, wraždh a waec welikciszstlost mrawů
Filipowi ďhlo žcl hynach wlasti, a wida, že an
Uepoťúdkúm šabmniti nemUže ani kleslaU mra:
wnost powznesti: stal se aUžkostliwým, a abh sam
nepadl welmi se bal Z erěda co čiUiti
obrátil se k BohU, U nčhož wždy maUdrost a rada,
a cdobh čiUiti měl pro blaho fwé wlasti a pro
blaho dUsse swé, fUažUč se modlil. Pohťjžen
w mysslcUky tyto ssel we čtwrtek po welikonoci
r 1253. na mfsi swataU do kaplc Uowě šalože:

ného žakona fcrwitxského pred městem Wři mssi
fwařé byla čtena episstola še siUtkU apossrolslhch,
kdež DUch fw Filipowi kažc, aby pristaUpil a pri::
winnl se k wozn komotnjka krňlowny KaUdaceš
(Sk. ap. 8, 29.). Slowa ta dotkla fe Ueh:
hlUbssjch strlm dUsse geho Uebok Uemyslil ginak
mž že gedinč k UčmU saménm řečeUa gfaU a
protož celý den pťemýsslel, co slowa ťečeUa sobč
chtj Brjsstj Uoci dostal o smysln slow plného
fwčtla Widělt fe totiž postaweUa na pole pU:
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siě, Ua kterémž plno bhlo propastj, sial, trUj„

gcsstěrů a ostdel tak že hrůzaU Ua hlaš kťičeri
počal: „Whsidoboď mne, o Bože, Uebok gfan
wžcsslh wodh až k dUssi mé!ee W tom ale žan
wžnčt mU w Ussich libý hlaš: „Filipc, pťiskup
a pťiwiň sc k tomUto wožU!ee m a on pon

w,znesa žrak widěl Ua wože, odc lwa a od bc:
ranka taženěln, blahoslawmal: Rodičkn ana w
rUce oděw ferwitsiý držrzj ij widčUjm pox
Učen, co Bůh od něho žadú dowoliw fc U ro:r
dičů ssel upťjmo do klasstera Serwitů a snažUě,
abh w ťád bratťj pťigat bhl prosil o swé Učcn

Uosii té nchmenssj žmjnky Uečině Dokonaw fwůg
Uowiciút a siawUý siib složiw, bhl od pťedstawcu
ných na wrch ScnarU tťi Ueb čřhrh mjle od Flou
reneie poslcm, abh w tamUěgssjm okolj pole wžděu
lawal QU pak to kanl š Ueywčrssi radostj
a w dUchU kagicnosti, žcidUě prácc fe Uessrjtě, žcin
dUaU Uepohrdage Měl:li kdh odpočinek fpěcha:

wal do gakéš gcskhnky bljž kostela, a w Uj fe
šabúwal gedirté swathm rožgjmcmjm a tělo fwé
bolestUěkaral a moťil ale i erýmlUanU ra:

dostj a útěchaU UaplUěU bhwal tak že posměch
Uěkterých lidj a potUper a wsseligakěpokoťowanj
Uegen trpěltwč berž i rad Uesl.

Nčkoli swatý Filip, gakž bhlo ťečcno swč
Učenosti pťed bratťjmi pečliwě Ukrýwal awssak
ostatnjch ctnostj fwých tak Ukrýti Uemohl aby

gich pťedstaweltj žákona UeUžťeli, což oUi ďedliwě
UwažUgjce a že bh bratr Filip wýborně fe hodil
k wedenj a k žprawowanj Uowáčků poslali gfaU

ůk
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ho za tjm úmhslem do Sieny Nlc to byla
prawč ta prjležitost, gjž prozťetelnost Božj po:
Užila, abh Filtpa š Ukrytosti a ž faUkromnosti

geho wytrhla a Ua whsoký fchen postawila,
odedž swčtlo geho w dalUé krage fwjtiti a gich
oswčcowati mělo. Šcl tedh a š njm gcsstě ge:
den bratr gménem Biktor CestaU šessli se š

dwčma cizjmi bratry ž žakan kažatelského kteťjž
od prednostů w důležitých žaležitostech do Řjma
poslúUi byli. NegfaUce gazyka italskčho mocni,
dali fe do ťeči w gazka latinském a Filip gim
odpowjdal tak obratnč a š takowaU maUdrosij,
že Uetoliko Wiktor , genž Filipa ša UeUčeněho
fprostého fratera držel, ale i ti pťešpolnj mni:
chowé gako U whgewenj byli, a wssemožnč do
Filipa mluwili, aby se Ua kněžstwj wyfwětiti
dal, že bUde mnohem rášněgi Ua lid moci pů:
soďiti, doklčxdagjce. Nle Filip doklčxdal, že ťjjže:
Ujm Božjm tento fprostý staw si whwolil že
w Uěm až do fmrtl zůstati w úmhslU gest ostatnč
prý dana, že w kratkém časU ťadU dost Učcných
mUžU fe dostane kteťjž by w cjrkwi a pro cjr:
kew swataU pracowali, a sUažUě prosi, aby se
Uežmiňowali o něm che, a promiUUli mU, že
trpčliwost gegich Ua tak tUhaU zkaUsskU wžal.
Nle prossenj bhlo marné; čjm che prosil, tjm
che hlasali mUichowé geho Učenost a maUdrost,
qeho pokoru a zbožUost, a bratr Biktor erpo:
miUUl ani gedné prjležitosti zmjniti fe, gaký fe
poklad Učenosti pod sprostým o odčwem Filipa
Ukrýwa. Tčmi a podobnými ťečmi powszzeUi
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dali přcdnostowé ťadU Filipowi teU Určitý roz:
kaž, aby fe Ua kněžstwj hotowil TUhý bog
powstal tU w dUssi mladjkowě; gednak pokora
brčmila mU Uwčlšati fe w důstognost tak pišenms
jebUaU, gedUak ho poslUssUost, aby se dodrobil,
ďež odporU UUtila. Konečnč fn.xjtčžila poslUssUost
Uad pokorau a Filip stal se knčzem.

Wlnost Uebeské maUdrosii a milosti, gimiž
Bůh pokorUěho knčžc tohoto daťiti ráčil, sičlwala
se wždy žgewněgssj a šgewněgssj, tak šc koUečUě
ža perjho pťednostxx w ťeidU wywolen bhl,
ačťoli tenkráte gen 34 leta stčlrbyl, a wssemožlxč
fc zdráhal a brčmjl. Z ťjdil ťlússtery che pťj:

kladem Uež slowy, che laskaU a tichostj Uež přj:
onstj a žpmlwstj Z těch přjčin byl ke každémU
:pťjwčttwý a laskawý, k fobč wssak twrdý a pťj:
sUý; k gillým byl sstčdr:; a dobroňwú, k fobě
wssak skaUpd a nemilosrdný . sobč objral Ueyos

tčžssj a nehmržUtěgssj prace ginmll wykažowal
lcbkc a fnadUě; gilxým pťawal pohodlj, sobč wo:
ljwal Uamahanj a starosti, wůbcc býwal U prace
perj a poslede, a gaťkoli wsse co neydokan:
legi plnil a žachowúwal, řjkčlwal Uic méUč:
„SlUžebnjk UeužitečUý gfem !“ a ke wssem drčl:
ccm a starosiem dUsseijm i tčlesnjm pťidawal

QbžwlasstUč si dal mnoho žčxležcti aby flUžby
Božj š Ueywčtssj Uctiwostj a důstognosij fe ko:
Ualy, dobťe wěda, že tam milosti a ochranh Božj
Ubýwá, kdež si bUď gcdnotliwj aUdowč cjrkwe,
bUď celé osadh slnžeb Božjch erssjmagj aUeb
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o důstognosk gegich nedbagj Nďy ťad w půu
wodnj swé rhžosti a dokonalosti fe Udržel prox
cházel pilUč wssecly klasstery a ostražttč nad Uimi

bděl. .sk tomU konci šestawil wssccky zakony a
prawtdla ťadu fe týkagjcj w celrk a tak wýborně

se taU pracj wssem bratxřjm zaljďil žc ge neto:l
liko ochotnč pťigali Uýďrž i od papežů potwr:
diti dali. Gclikož w prawidlech tčchto dUch a
fmýsslcnj swatého Filipa pasrně se gewj, powa:
žUgj ho mnošj ža gegich fpifowatele a tjm i gaksi
ža šaťladatcle ťadU SerwitU čili slUžebnjků ma:
UaUských

Z lasky k samotě chtčl Fčlip po Učkolika
lctcch důstognost pťedUosty složiti; Uemoha wssak

Uikterak bratťj k swolch pohnaUti, wydal se do
Witerďa, aby afdon papcže k swým žadostem
UakloUil CestaU potkal člowčka malomocného
a to welmi chUdého. Wida geho pťewelikml
bde a UaUži, a gak mU pomoci erěda, gsa
chUd fčam, poodessel Ua straml ašwlékmlw fpodnj
ssat wlněný, dal geg polonahénm člowěku. Tento
oblékl fe w odčw bež odkladU ale fotwa že ho
Ua tělc měl: hle miUUlomalomocenstwj Uždra,
weUý člowěk žwěstowal žcižrak tento Ua wšdor
prosicij Filipowi aby mlčel kamkoli přissel
a tjm Uemúlo k tomU pťispčl, že geho wčlžnost
wždh ch a ch rostla, a že čjm se che poko:
ťowal tjm che ho Bůh proslawowal We Wio
terbč pťigal geg swatý otec owssemwelmi laskawě, ale

oč byl žadan, toho Uepowolil a Filip mUsil wol
erol těžký úťad swůg dale wésti Toho časU
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stalh se znamenité změňh w zprúwě fwaté cjňwe
a pokora Fillpowa pťcstála welmi thaU zkansskU.

Bo fmrti papeže Kljmenta šessii se kardi:t
Uálowé do Witerba, abh UowaUwiditelnaU hlawU
cjrkwi Ustanowili. NemohaUcc se ale šgcdnotiti
Ua nikoho že fborU fwého , obrňtili posléže mhsli
k Fslipowi, chtjce tohoto Učcnostj a žďožnostj
wčhlafného mUže Ua stolici paHežskaU posaditi.
Nle pokorný kUěž tento tak htUbč se té mysslťUkh
zhrožil, žc gesstě .š gednjm bratrem tagnť klásster
opUsiiw do hor sienských žasscl, a tam tak
qlaUho se tagil a Ukrýwal, až sc dowčdčl, žc
Nehor )(. papežem se sial. To stalo fe rokU
1271. Na anssti této bhl žlw welmi tUže a
pťjkťe. Wokrmem bhlh mU lefnj bhlinh, núpog
mU dúwal čistý pramen. Modler a swatě roz:

gjmčmj dodčnšoalo mU sjlh, že stařnč wsscckn tjseň,
giž mU přebhwčmj na anssti způsobilo, trpěliwč
a pokorně nesl, a Uzawťel, že fe wždh pokoťowati
bUde pod mocnaU rUkU Božj, aby ho Wčm po:
wýssil w čaš nawsstjwenj. Zde Ua paussti bhlo
mU žgewerm Božjm pťikcizúno, aby sláwn gméUa
Božjho a U!přjmnaU pobožnosk k rodičce Nčmč
takxé do cižjch žemj hlč:sat a rožsscťowat ssel. J
poťjdiw žúležitostj domčlcjch, gak toho potťeba
kúzala, wydal se bež odkladU š Uěkolika bratťjmi
neyprw do Ǧallie, pak aš i do Nčmeckaawssade
žanechal zUamenité siopy blaženého působenj
swčho. TU fe žaklúdaly a stawčly nowé klásstery,
pobožnosk k rodičce Božj se žmčlhala, hťjssnjci
fe dčlwali na pokcinj, žarytj Uepťčxtelé fe mjťili,
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Učinčné kťiwdy fc naprawowaly, cizj žbožj sc nae:
wracelo, slowem, kamkoli pťissel, wssUde škwjtala
milostnč bažeň Božj a kralowstwj nebeské fe
rošsslťowalo Nikde wssak nebhla gcho pťjtomnost

tak blabonofna, tak fpasitelna gako w Jtalii
samé ktcražto šemč rošmanitými siranami, zwlassť
WelfU a ǦibclinU, až hrůša pobaUťena byla
Filipowč podinhodné tichosti a neobyčegne tr:
pěliwosti podaťilo fe konečnč pťcdce po mnohém

Uamahan a po pťetčžkých Utrpenjch Umoha
mčsta fmjťiti a swatý pokog gim žgednati Ney:
che a UeyUertněgi protiwilo ie mU mčsto Fo:
roliwiUm (Forli). Qbywatclé těbož města cjtjce
se geho borliwými ťečmi Uraženy , šhlUksse fe
dali fc do nčho, štrhali š nčjho wssecken odčw,
mrskali geg strze wssecky Ulicc a konečnč ho z
měsia wyhnali, pohroziwsse gmU mnohem tčžssjmi
tresth, pakli by se opět w město kdy anrútil.
Me gebo Ucoblomnčlsrpčliwosta mysl erhrožeUň
dogala gednoho š neyljtčgssjch odpornjkn, Bere:
ǧran, pťqujm Lažioši, tak welice že žasiydč fe
bcšbožUěho útokU fwého k nohamn sw mUže fe
Uwrhl a slžawýma očima šc odesstčUj a pťi:
gmUtj do ťadU prosil WťjkladU geho Uasledowali
nmozj gin, a w mčstč, w ktcrémž Orw pohančnj
bdlo mu Uésti tam fe mU doskalo Ux,onjradostj
dUssewnjch aži slawy Pozemsiě J Uaplnila fe
tak slowa pjsma: „Ktcťjž radj k pokogi, ža
těmi gdc radoste (Wťjsi. 12, 20.).

Za sskastné této wěci poťjženj stal fe Filip
milčlčkem občanstwa, cjsaťe i papcžů, z nichž
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každý dle moci UňkloUUost a pťjzeň gemU a geho
ťúdU prokazowal. OU wssak Uičehož pro febe
nežadage Uýbrž gediné rozkwětan radU a tjm i

rozmnožer wjry a UňbožUosti na mysli mage
prosil toliko aby fwatý otec ťad Serwitů po:
twrdil a potťebUými wýhodami Uadal Toho
když fliď dostal fwolal wssecko dUchowensiwo
swé do FloreUcir a mage pťedtUhU bljzké smrti,
žťjdil a Ustanowil, co k prospěchU a k blahU
ťádU by bylo. Zwlússk wssemožUč Ua to nastU:s
powal aby UabožUost a laska k modlenj U Uich

UeUtUchla, abh chaUlosiiwost tčla erzUikla a
abh se od žakoUU,Ua Uichž wesskeren rad žaložen
byl ani pťi Ueymenssjm UeUchýlili Neboť w
které mjre fe od prwotnjch a žakladech prawidel
Umichowé UchhlUgj, w též mjče hhne a Umjra
gegich šbožUost a dokonalost. Q těch a podoxx
bných lidech mohlo by sc ťjci žc by gim lépe ďylo
Uepozanati cesty sprawedlnosti, nežli po pozUan
žpčt se odwrátiti od toho swatěho pťikážanj, kteréž
gim prwé gest bhlo dčmo (frow. 11. Wetr 2,
21.). K toxnU koUci kladl gim wclmi pohUUtliwč
Ua srdce, abh modliteb wždy pilUi byli, a gme:
Uowitč abh modlitbičkU: Bod ochraUU twaU se

Utjkame, fwata Božj Rodičko! prošbami Uassimi
Uepohrdey w potrebach Uafsich, Uýbrž šbaw Uaš
wssech UebezpečeUstwj, o wždy anUo slawna a
požthana!“ Uikdy Uepomjgeli

Z FloreUcie wydal se Filip k papeži Holtoul
riowi 17, abh sljbených wýhod dobyl a pože:
hUan papežského,dťjwe Uež fe š swětem rozžtha,
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dostal Selk pťeš TUdertUm(Toldi). Znamenage
tU ale,že Tlldersskané š welkan slawaUijtati ho
chtěgje oďratiw se, chtčl oklikami do města se
dostati Tak an se whhýba a ž cesty UchhlUge,
potka fe š dwěma smilnýma ženskýma, kteréž si
dost UeslUssUčpočjnalh J žastawil se Filip,a
mlUwil gim tak ražnč do dUsse, že do hlasitého
sstkan fe dalp a Uaprawiwsse š milosij Božj

žiwot sng do klasstera wstaUpilh, a tam hodné
owoce pokanj pťineslh Me whh!;banj Filipowo

bylo marné Neščjslné množstwj lidU stťehlo geg
a ijtalo š newjdanall slawall, ťkaUce: „Totok
šest mUž Božj, toto lěk Uebeský chorých, totok
prjtel Božj, požehnaltý, genž pťichazj we gméml
Waně „ Gak bolestne toto blahoťečeltj skromnémU
a pokorněmU Filipowi byko snadno si UUlžcme
pomhsliti. „Gediněmll BohU bUdiž čest a chwála!
woťal k gafagjcjnm lidU, a co Uehfnažněgi ho
prosil abh mU tak bjdnch člowčkUa tak weli:
kčmU hťjssnij takowč slawh nedělali, Uýbrž po:
kogně domU se anratili Nle čjm che prosil,

tjm wětssj bhla tlačenice, každý chtčl twať milo:
waneho Filipa Užťjti každý hlaš geho sihsseti,
každý se ho dotkUaUti. KoUečně dosiali fe do
klássternjho kostela Fiťip wrhna fe pťed oltčirem
Uěgaký čaš fe delil pak ale gako že sna wy:
tršen žwolal: „Djk!,o tobě, rZ Wane, že tUto pťj:
ďhtek mňg bUde Ua wěkh wčknw! Zde bUdU
pťebýwati, Ueboť gfcm ho fobě whwolil “ Těmi
slowh Udawal, žc w Tlldertě Ua wččnosi se
odebeťe. Qsiatúj dUi, co w lněstč strawil bhly
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wěnowňny blahU a fdafenj měsstansiwa, o Učž
se w skUtka gako prawý otec staral; tU wcťegně
gim siowo Božj hláfal, tU ge faUkromě Uapomj::
Ual, tU žaš erole anstwa rownal ancb Uer:ud
pratclstwj mjťil aUcb kagjcj žpowjdal WUbec

sc snažil wsseckU mrawnj chorobU měsskaUU tU:
dertských wyléčiti a to š tak požchUaUým naslero:d
kem že město giž ani febe samo Ueznalo tak
welka stala sr w mpsicch a wfrdcjch TUdersskaUů
žměna Na UebcwwžctjPanUh Maric kázal poslc:
dnčkratc Řcč geho byla Uad mer tkliwa a
gakobh gadro wsscch pťedefslých ťečj Těžké pracc,
UstawičUč Uaxojnanj dUcha a tUha kažext překo:
Ualy koncčně ždrawj geho. ZUamcUage ž Uačitě
Ubýwagjcj sjly, že pťichčlšj angel strti, swolaw
wsseckh bratťj, Uapoijal ge siowh Uad mer
tkliwými, aby byli Ustawičxtě fwomj, od šcikona
fe Uikterak UeUchhlowali, rodičkU Božj, opatro::
inci fwaU, žwlássk ctili, a Boha nade wssecko,
BližUjho pak gako seďc milowali. „Wro wsse
což dobrěho a fwatčho, prawil mimo gině za:
přjfahám wňš, abh gste gcden drUhého bťemcna
a kťehkosti sUússcli, Uebok to gediUé prawčl lúska
gest, giž KristUš odcbjrage se k Otci fwémU
Učedekům swým bhl pťikážal ťka: „Bo tomk
požUagj wssickni, žc mogi Učedeci gste, bl:dctc:li

mjti lasku gcdni k drnhúm. ee Gako za dUU
ždrawých, taktéž i w chorobě Ukažal sw kněž
teUto že fe UaUčil wUli fwaU ťj;enj Bošjlml w
dobrěm i wc žlěm podrobowati. Protož Uesl
wssecky bolcsti trpěliwč i tisse; dUsse geho byla
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giž w Ucbesjch, aU tčlo gcsstě bolesimi fc moťilo.
K wečerU dUe 21 sera r 1285 dal se za:
opatťiti swatostmi Umjragjcjch. Když knčz š Uey::
welebněgssj fwatosix pťichažel pťemahage flabost
tčla silaU lasky wrhl se Filip Ua žcmi a š Uc:
bhčegUaU skraUsserstj pťčgal Toho, po kterémž
prahla gcho dUsse. Bo těch pomodliw fe ša
cjrkew ša wlast, ža otčinU, ša Tndcrsskanh,

aza wsscckh, kteťjž milosti Božj potťchi byli,
Upadl U whtrženj mhsli. Nsi po tťech hodinach

pťissed k sobč, žadal taUžebUě aby mU podali
geho knihu, kteraž prý wsseckeU geho statek obo,s
sahUge a bez ktcréž prý ani žiw býti Uemůže.
DlaUho nrmohli mU porožUměti, gakaU kUihU
myslj, koUečUěpodali mU kťjž. On wežma geg
pťiUskl co UeyfrdcčUčgi kprfům a žljbaw ho

.ťekl: „Totok gest ta kniha mň, w ktcréž wssecka
dobrodinj wkapitcle mého žapfana gsaU OU
whcedil pro mUe wsseckUkrew fwaU a toto tčlo
mnč ža koťist Ua sskastUčm dťewč wiseti Uechal “
Bo tčch slowech počal chwaložpěw ZachariassUw,
a Ua to žalm Z0tý: W tebe Hofpodine gscm
danal a když sc pťisslo k werssi: „W rUce
twe poraUčjm dUcha fwěho “ prcstal býti mcži
žiwými

R o z g j m ú Uj.

Wclika úcta a pobožUost,giž fw Filip na
šakladč žakoml ťadU scrwitskěho k Marii pannť
měl bUdiž Uam pohUUtkU abychom také myu
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podobUaU úetu a pobožUost k nj měli. N proč,
proč bychom Marii Uectili Marii prawjm gežto
rodička Božj gest a matka UassehoWkapitele
a Spasitele? proč bpchom gj Uectili,kteraž žrcadlo
a sklad wssech ctUosij a wssj dokanlosti gest 2
QUa gest anUa Uetoliko tčlcm Uýďrž i dUssj.
an gest teU kanal kterýmž se Uam milost Boži

wyprýsstila Gegj žiwot ďyl bez skwmy , gegj
obcowan UeyčistssjbašettBožj Na Uj Užťjš Ueyu
hlUbssj pokorU w powinnostech Ueypewněgssj
wčrnost, neyhoraUcUěqssj laskU k BohU a k ďli:
žnij; Ua Uj Ušrjš UebeskaUfprostotU panU w
wUli Božj odewždanost UepťemožiteanU trpčli:
wost; Ua Uj Ušťjš co a gaký člowčk búti ma,
chce:li š rodičkaU Božj Učkdy korUUowaU býti
Nenj tedy wssj chwaly hodna? nešaslUhUge od
Uaš Ua Ueywýš ctčna ďýti? u uu N což Uenj
Maria panna take matkaU Uassj? Nedal nam gi
sčrm Kristuš ža matkU, když na kťjži Umjrage, k
Janwi, milčlčkowi fwěmU, a tUdjž kUwesskerémU
člowěčeUstwU ťekl: „Nh matka twú!“ Nedal
Ueiš gj ža syny, když pnč Ua kťjži meši Ueďem
a žemj j,Jcma a š Ujm naš wsseckygj poraUčege,
ťekl: „Zeno ay syn thg!ee NUže gsi:lř Upťjmný
a dobrý fyn proč Uectjš matkU fwaU Bohem
tobč daUaU2 Broč UeUasledUgešgegjho pťjkladU
proč erďgjmaš gč Ueyhorliwčgssjlaskal: NešUaš
prikašanj Božj, kteréž welj, abx;chom ctčli otcc
fwěho i matkU fwaU? Gc:li Marča matka twa:
kde gest gegj laska , ge:li panj twa a krúlowna
Uebeš kde gest čest gegj? Gak můžeš k thi
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UeďesičmU důwčrně fe modliti, erssjmáš:li si
Marie, giž on UčiUil požehnanaU meži ženami,
giž wywolil ža RodičkU Wykllpitele Uasseho, giž
Učxm ža matkU dal? O žmUž fc, člowčče, a obrač
důwčmě oči swé k rodičce Božj a k matce fwě.
QUa bUdiž ti žrcadlem a pťjkladem žiwota, Ua
ktcrýž byš UstawičUě patťil, kterýž byš Uňsledo:
wal; ona bUdiž pťcdmětem twě šwlcisstnj Uctie:
wosti a Uáďožlwsti, ona bUdiž pťedmětem twéx
lčlsky a wraUcUosti. BUdeš:li gi co matkU ctjti
a milowati, bUdek i ona toďě matkaU; ona bUde
ti sstjtem a ochraUaU pťed Uepťcitely, potčsserm
a pomocj w žármntkU a w strastech, orodownicj
a šcistUpUicjU Boha. Nechceš:li tcdy žahyUaUti
w baUťech žiwota, obrak k nj šraky fwé: ona
tě Uwede w pťjstaw wččného pokoge; nechceš:li
UtanUti w čaš pokUssch, k nj fe obrak; an
ti bUde pomocnicj a silaU a pomůže ti k žcida:
UémU wjtčšstwj: nechcčš:li ďlcmditč Ua cestcich
žiwota, k Uj se Uchyl: ona ti bUde hwěždaU ga:
sUaU, kterčlž tě Uwede Ua drciť,m wččného žiwota:
Uechceš:li žanati w hodiUkU smrti, k Uj sc mo:
dli: a an wygedmi ti milost a smilowúnj UBo:
ha a U fyna fwého Krista Ježjsse.

„Wsseckq gsi kráfná a poskwrnp Uenj Ua
tobš“ (ste Sal. 4,. 79).

„Zdrciwa bUď milosti plná, Wán Bůh š te:
baU: požehnanú ty mezi ženami“ (Lnk. 1, 28.).

„Ny dčwka Pčmč: staniž mi se podlé slowa
twého“ (LUk. 1, 88.).

„Nh anUa w žiwotě mjti bUde, a porodj
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syUa a UažůwaU gméUo geho EmaUUcl chž fc
whklada š Uami Bůh“ (Mat 1 23)

„NožthaUa ty mczi žeUami a požthaný
plod žiwota twého Qded mi to abh pťifsla
Utatka nřého Pcina ke nmě“ (LUk 1 42 43.)

„Qd této chwjle blahoslaweUaU mUe Uaex
šýwati bndaU wssickUi Uarodowé Ucbok mi UčiUil
weliké wěci teU, geUž mocný gest a fwaté gméUo
geho“ (LUk. 1, 48. 49.).

Modlitba.

O, matko a panj Ulú swatčl Maria! tobč
porančjm do požthaUč wjrh a oťďšwlásstltjochra:
Up twéi do lčma milosrdenstwj twého, dneš
i každodctmě, i w hodiUkU smrti mé dussi fwaU
i tčlo swé: tobč swěťUgi swaU Uaděgi a útěchU,
wssccky aUžkosti a bjdy swé wsscckcU žiwot i ko:
Uec žčwota swe“ho,abp skrž fwataU pťjmlqu twaU
a skrž žaslUhy twé wssecky skUtkh mé se ťjdilh
azprawowaly podle wule twe a podlé wůlc fpna
twého Krista Ježjsse Nmen.

Na dnessnj den padagj tafč fwátkd: W Nntiochii fwatých
mnčednjfů Nestituta, Donata, Waleriana a Fruktuofh ď gi:
nými dwadcjti; w mřskě Qstia Tiberina fwatých nlučednjků
.skwiriaka,“bisk:lpa, Marima kUěze, Nrchelaa. gabna a towardssň
gešťch; w městě Eǧea swalúch mučednjků Klandia, Nsteria
a Neona bralťj: w Remio fw. Timothea a Npolliuciřissc„mu:
čednjků; w Luǧdunč swatčho Minerwa a Elensara B rsmi
syny mnčednjko; tamtčž swatčho Lupa, mučednjka; w JerUfa:
lčmč swatčho Zachea, bistupa a mučednjka; w Yle:audrii swaa
těho Thean, bistupa; w YUǧUstodUnUfw. Flawiana, blstUpa..



360 Srpen.

24.

Žiwot sw. Bartoloměge, aposstola..

Q swatém Bartoloměgi Uemčlmc mnoho
pťesných žpráw, co ale mčlmc, wssc wčrně tUto
podčlm a wyložjm.

Množj Učch se domýfslegj, žc prý gméno
Bartolomčg žUameUá tolik, co syn Toloměge, a
že sc sw. Bartolomčg wlastUě Nathanacl gme:
Uowal. Bylk pak NathaUael dusse welmi poctiwčl
beže lsti a klamU. Sčnn KristUš Wčm :UU to
swědectwj dčlwei, aUk o Uěm dj, že gest prawý
Jsraclita, w Učmžto lstř Uer (JaU 1, 47.).

Nathcmael čili Bartoloměq, gakž ho Uij
Uažýwatř bUdcme, Uarodil sc w Ǧalilegi. Swatú
Filip, geho wčrUý pťjtel, pťiUeslmU Ueyprwllěgssj
tU špráwU, žc Ualešli šasljbeného Mcšsiasse, o
kterěmž psal Mogžjš w ščxkoněa proroci, totiž
Ježjsse, fyUa Josefowa ž Nažaréta. Mc Bar:
tolomčg Uechtěl Filipowi wěťiti, a teprw když
sčlm Krista Užřel a o geho wssewědaUcUosti se
pťeswědčil, Uwěťil weň ťka: Mistře, ty gsi SyU
Božj, ty gsi teU krúl israclský!“ Qd této doby
UežpUstil se Bartoloměg che Krista , m,šbrž co
wčrUý aposstoj wsse opUstiw wssude ho Učlsledo:
wal, a š horach taUhaU po prawdě poslaUchal
ž úst geho Učch o králowstwj Uebeskěm. OU
byl swědek gcho žčxšraků, byl swědek geho UmU::
čch a smrti, swědek geho wžkťjsseltj a Ua Ucbe
wstaUchj. Obdržeww ch letUicš ostatUjmiapo:
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sstolh daty DUcha swatěhp, gal fe erhrožeUě
zwčstowati židům UkťižowaUěho Zežjsse a swaté
geho ewangeliUm. Když pak na to aposstolé
gati a proto že che Boha Uež lidj poslaUchali,
mrskalti ďhli, byl i Bartolomčg meži nimi, a š
Uimi welice fe ž toho tčssll že byli hodUi Uči:
UěUř trpěti pohančltj pro gměUo BaUa Zežjsse.
thž fe po Uěgakém čase aposstolé w rožličné
žemč , ewangelilxm , kterěž židé twrdossngč ža:
wrhowali, žwčstowat rozessli,wnikl fw Bartoloměg
až do Jndie , opiš ewangeliUm, gakž ho byl
fwatý MataUš ewangelisia Uapfal š febaU Uesa
J šwěstowal slowo fpaerj w každém mjstě, kamž
koli pťissel, a gcho reči byly, gakž fw Jan

Zlatoúsiý pjsse tak požehrtanh,ze fe pohané sami
tak rychlč žměUě w sinýsslenj a w mrawech
Uowých kťeskaUU diwčli gegich čistotU stťjpmost
i ostatUj ctnosti Uad mer welebice xu „Ziwať
gest ťeč Božj a mocUa a pronikawčgssl Uad
wsseliký meč Ua obě stranh ostrý, a dofahUgc až
do wnitťnostj dUssc i dUcha, klanbů i možkU w

kostech a rožežnawa mpssler i mjněnj frdceee
(Žid 4 12) eethladan ťečj twých, o Wane,u
ofwěcUgc a rožUmnost dawa maličkým“ (Žalm
118 130) „Z pťikazan twých rožUmUosiiUa:
býwam a protož neuawidjm wsseliké cesty nepra:
wosti“ (Žalm 118 104..)

Z anie obratil se fw aposstol k Uarodům
che k sewerožapadU ležjc1m; w Hicrapoli šessel
se š fwatým Filipem. Qdfud fe wydal do Lh:
kaonie kdežnapodobUě lid š Uesmjrným prospěchem

Ziwotp Swatďch. lP 16
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wjťe fwaté Učil. Upeinw ždc fw. wer a
prahna giným gesstč Uúrodúm žwčstowati spasi:
trkného Učrnj, obrňtil fe do wčlssj Nrmcnie, ťdež
obhwatelé w modloslUžbU pťrtčžkaU ll!hli padli.
J žde aUčiUkowal blahoUofně, ale dalssimU půfo:
ďenj cjl a konec Učinilo UňsilUě geho Usmrccnj.
ijsse se o tom, gak UúsledUge:

Téžc země kreil gmčUem BolymiUš mčl dcerU,.
gjž zlý dUch tak silUě lomcowal, žc gč ťetčži mU:
silt swúzati. Swatý Bartolomčg slitowaw fe
Uad UďohaU djwkaU a rožmnoženj gména Božjho
Ua mhsli mage, wesscl kU králi a sliďowal, že
přigmc:li wer w .skrista Zcžjsse, že mU choraU
dccrU U drawj. .skrúl fwolil ke wssemU. Na to
se fwaty Bartolomčg pomodlil a UemocUaU žlého
dUcha žbawil. Zúžrak tcnto žpůfobil U wsseho
lidU Uemalého podiwenj, tak že š krúlem i oďy:
watelě dwaUúcti mčst w Krista Ježjsse Uwěťiwsse,
kťtjtč fe dali. Toto žrůstúnj a množer fe kťc::
skanskč wjry Uebhlo žaryténm modloslUžebUémU
kněžstwUpo wůli, protož žaerčewsse Ua šwěn
stowatele gegjho, aUkladh mU skrogili, a Usta:
wičUými žalobami a osočowánjm tak daleko takč
to pťiwedli, že krňlůw bratr Nstyaǧeš geg gjti,
HšcUkmmš :m:čitt,. !„oak ša žima u.ddišť(tika Hosléž

Ua kťjž pťibiti kúzal. To se stalo w městč Nl:
ďanpoliš. Geho swaté požůstatkpbyly rokU809.
do BenewentU, a r. 983. do ija pťeUesseUh„
a tam w koskele sw. Bartolomčge w pťekrásnau
rakew složeUy.
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N o z g 1m á n j.

Swatý Bartoloměg bhl Usiawičněpowolanj
fwého aposstolského pamčtliw, protož i od mčsta
kměstU chodě wssadh š ncfmerým Uamahántm
a Uebežpečjm swaté ewaUgcliUm žwěstowal Boa
dobně mejš i ty, kťestanska dUsse, Uctoliko wždh
powinnostj powolalq swého ďýti pamětliwa, ný:
brž swčdomitě stůg co stůg, gich plniti mUsiš

GsaUť dopUsstěnjm Božjm rozličnj radowé a sta:
wowé na žcmi; každý ž nich ma zwlasstnjch pox
winUostj na fobč2 každý má též žwlasstnjch pro:

stťedků gimiž by powilmostem powolan fwého
dostal Ginak žagisté gest rolnij žin býti,
ginak kUjžcti ginak wogakU, ginak dUchownij
atd Zde tedy každý pťede wssjm hleď al wjš
ažnáš co BUh od tcbc w powolanj twém zae
da, a co lidě žadagj. KomU mnoho dano, od

toho se i nmoho bUde žadati; každý bUde faUžcU
dle cest swých; Ueboť BUh Uchde dbati Ua osršťm
žadného aniž se bUde ostýchati welikosti Uěčj:
nebo malého i welikého on Učinil a gedUosiegUč
pečUge o wssccky(srow Ezech 7 3 a k mand.
6 8). Čjm che tedy úťadů Učkdoma a čjm
wšnessenčgssjch tjm che a tjm wětssjch ma také
powimwsij ; tčch zaUcdbagj:li mocnj, mocUč, gak
swatč pjsmo dj, mnky trpěti bUdaU, a Uemagjoli

Uad febau člowčka gehož bh fe bali mag1 ža22
gřské Boeha Uad sebaU, ktcrýž „bez přigjmanj

osob saUdj wedlé skUtkU gednokaždéhoee (1. Belrr
1 17..) Nnže zda!iš pak th, o dUsse kťcskanska,

16eld
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powolanj swčho wždh pamčtliwa bhla? ždališ
pak podlé powinnosij powolanj fwšho wždh žiwa
byla? Wčz, Bůh tč powolal k wjťe katolickče
a UedopUstil abhš Učkde meši TUrky, aneb po,
hanh, aneb kacjri a židy Ua fwčt přissla, a th
ale Uedbaš powolanj swého, nedbaš žeš k žiwotu

wččnčmU powolana, Uýbrž bťessenjm od Boha
swého odstUpUgcš a braUy kU kralowstwj nebe::
skémU, kdež thUpitel twůg mjsko ti připrawil
swéwolnč si žawjraš Thš dala se Ua kťtn
w ťadh bogownjků Kristowúch, šapfalaš fe Krj:
stU WúnU, gcbo swčxrostmi se pofwětilaš pťigalaš

geho darh a milosti DUcba geho; sljbilaš ;e
wčrUč pod geho praporem boǧowati blldeš od:
ťcklaš se ďabla, geho pwchd i wsscch skutkú geho„

a ay teď wsseho toho Uedbaš a wsscho toho si
che Ucpťipomjltaš U!Žbrž dobrowolnč fe Utjkaš
k tomU, ž gehož otroctwj tebe KristUš wlastUj
krwj bhl wykanpil a čehoš se odťekla, po tom
opět dychtiwč taUžjš čjmš powrhla, po tom Uhnj
š wcseljm fahaš a bešbožUč sliď ano pťjfahn
swaU rUssjš Wrotož k tobč wolam: žnmž sc
o dUsse kťesianska, a powaž, žc kťeskaU ginš po:
wilmoski ma Uež pohaU a že pakli wogak w bitwě
aneb plawec Ua moťi pro marUaU chweilu aUeb
pro mržkd zisk neščjslných swjžclů a strastj sna:

ssegj, protožc powolan gegich tomU kaže tjmche ty powiUUostj swého powolan dbati mUsjš,

abhš gedUak stala se gméUa fwého hodkta a ge:xu
dUak slawy wččUč a pokladů Uebcskpchse dočkala

„.skaždémn, komUž gcst mUoho dan, mUoho
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BUde od Uěho požčldúno: a komnk mUoho porUčili,
chel požúdagj od Uěho“ (LUk. 12, 48.).

„they počet ž wlcidaťstwj fwého“ fLUk.
16, 2.).

„Btosim weiš, abh gste hodnč chodtlt w po::
wolúnj, kterýmž powolčmi gstc“, (Efeš. 4, 1.).

„Wěrnýk gest Bůh, skrže něhož powolčmi
gste k účastenstwj Shna geho Ježjsse Krista, Bána
Uasscho“(1 Kor 1 9..)

„BracUg gako dobrú rytjť Krista Ježjsse
ŽadUý, kdož rhtčťUge BohU Ucplcte sc w swětskě
obchody, aby se ljbil tomU oo kohož ǧest žwole.ne
(sl. Tinx. 2, 3. éc.).

Modkitba.

Q Pane Bože a Qtče Uaš! Učiň, prosjme,
š Uami fwč milostdenstwj, a té milosti Uam po:
pťcg, abychom pamětliwi powolanj fwěho kU kte:
rénmš naš na kťtu fwatém powolati račil pťed
očima twýma wždy swatč a sprawedliwě obco:
wali a wěrně pro slawU gména twého bogUgjce
konečně č odměnp dobrého rytjťe Krista Ježjsse doe
sčlhli. Q to prosime sirže téhož Krista Ježjsse.
Nmen.



366 Srpen.

Tťhož dUe:

Žiwot sw.Sidonia Npollinara e).

Swatý SidoniUš čili ZdeUčkNpollirrar Ua::

rodčl sc w LUgdUUědUe 5 listopadU rokU asi 430
ž rodičU wžnesscných, slawnými aUradh a mnohými
zasiUhami o wlasi proslulých Ti dali fyUa wsscoep
mU Učiti čemUsethkrate mladjk Urozený, od Boha
whborUými wlohami a hogrtými prostxťcdkykwždč,
lan sebe Uadaný, UaUčitimohl N chnčk Uči:
nil we wssech wědach a we wssem Uměnj tak wýret
ďorný prospěch, že se Uegenom kUeyUčeUěgssjm
mUžUm onoho wěkU počjtal Uýbrž Učerst swaU
také rošmantými spisy a zwlassk pťedUležitými lix
sty a dopisd Ua gewo dal

ZdeUčkpogal Bapianilllx dcerUNwita na:
potomltjho cjfaťe ťjmského, za ženU š Ujž, pokUd
sc wj, fyUa Npollinara a dwě dcery měl. Na
wychowanj gegich dal si weťicc žaležeti a giž
z mlada wsstěpowal gim chUk ke wssemU dobrčnm
a k bažUi Božj. Zwlússk Uapoijawal gich, aby
se žlých towaryssů gimiž se dobrč mrawy kazj,
bedliwě sirehli, a protož, kohž mU shn w ciinč Ua

wpchowaUaU gsach pfal gak pilUč zlých a žkaže:
Uych !idi se chran welmi fc tomU tčssil a w tcnto
fmhsl mU odpowědčl: „To mUe welmi těssj, ano
diwjm sc tomU žlasky k čistotě towarhšstew
Uestydatých Utjkak žwlasstč těch, gimž Uer Uic

o) Swatěbo Sidonia fwátek fwětj se ginde dne 23„ ginde
dne 24. srpna.
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wžacněho Uic swatěho, leč žadati a mlUwiti gcn
wěcj oplšlhch,a kteťjž se domýsslegj„ že wýborně

se whražegj, prznj li oplzlostmi stUd Ussj poče!:7
siných.. Btotož Učinš mi po wUli,eregdeš:li
Uikdhw společUosi takých lčdj, zwlasstě Uekladc:li
rožpUstilým ťečcm gegich stUd žčldUých žawor

Lidé co bežuždUý gažhk oplžlými slowy siwrnj,
mjwagj takč swědomj Uepočestným chowanm po:
skwmčUě J fUčlšese Uagde člowěk kterýž wažUě
mlUwě mržce žiw gest, Uež člowěk ktetý by mršce
žiw gfa, wažUčl slowa mlmoil. “ Nle darmo
mlij rodičowe k dčtem o krafe a potťebě ctUosii
a o weleonsti šbožUého žiwota kdež skUtkemswých

UefsiechetUostja swaU bezbožlwst a erčrU pťed
očima gegich Ua gewo dčlwagj To UwažUge
ZdeUěk čemU Učil toho sčlm Ueyprw wýborUý
pťjklad dčlwal Zwlčlsstč býwal opatrUý U wo:
ler pťútel, a tak fUadUo Uikoho ža pťjtele Uee
UzUal „Gčl Ueyprw woljwčlm, pjsse gedUomU

ž pťatel a pak teprw milUgi“ Wybral:li si ale
kohoš ,ža pťjtele, žkUsil:li ho, tomU býwal takc
sixutečUyma wěrUým pťjtelem w každě potťebč ,
gemUbyl radaU, bhl pomochkem byl orodoij:
kem a pťjmlUwčjm,aaraděgi fam fe mUohan::
folmým Uesnažjm podrobil geU když přjteli fe
.pomohlo DUUS šcho Učžslůlůwwtakowém půdů
žadne žissmosti, žadUě UepťjšUč, žadné ščlwisti.
delel se rčld š pťjtelem wssemi wčcmi, an li::
ternjch erygjmage, a bpl tomU rčld dosslie:lipťa:
telě ž insU geho Uěgakého prospčchU

Že mUž tak UčeUý, tak w gedUanj opatrUý,
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we wssem dobrěnt zachowal!,š, a gediUě ždar
dobra Ua mhsli magjcj, mUoho ctitelů měl, kteťjž
si ho wažili, o tom Uclže pochybowati. Brzo
obratili žemsstj wladaťowé zraky swé na Uěho a
wytahsse grg ž tiche domaclwsti, swěřili mU wce
ledUležitc úťady , tak že postUpUge od hodnosii
k hodnosti koUečUčl 468 i wladaťem čili prča
fektem mčsta Řjma se stal N wssakUebylo mU
popťano dlaUho w Řjmč fcděti giž po tťech

létech wywolili si ho osadeci arwernsstj ža
bisiUpa. Beždčkh a Uerad podrobil fe fwatý .žčix
dostem Nrwernských a w důstogUost se Uwažal
kteraž, gakž dj, Uefmjrným xnU bťememm byla
.,Gú gsem, pjsse fwým pťatelňm, pťinUcen drjwe
giUých wyUčowati, Uež gsem fúm Uččemn se
Uančil; qčl se opowažUgi dťjwe ctnosti kcižati Uež
ge konatt: gfemť strom Uedlodnú a Uemage
skUtkUmjsto gablek whdawam slowa J mo:
dlete fe za mUe , abych Uežůstal w starých hrj:

ssjch a žiwot ng Uebhl mi pťjčanU smrti. “
Že ale wýbornč žiwotU bohabognénm wyUčeU

byl gest wesskero Uapotonmj obcowanj geho pa:
trUým důkažem Sotwa že biskUpskaUdUstogUost

Ua se byl wzal odťekl sc i hUed wssech radostj
fwčtských a wssech pracj požemskxšch an i ža:
měsikUan fwčřsiými wěoamč opUstiřď wssi siiU
tčlerj i dUsseij k blahU swčťeněho stadečka
obratil be fe o stawU a o potťebach fwych
osad pťefwčdčil welmi thsta ge wisitowal a
kam koli pťisscl, wssnde hlásal slowo Božj, wssUdc
Uapoijal, abh fe kčxlia žiwot fwůg Uapremoo:i
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wali WěrUě se Ugjmal oweček swhch, praw
gegich erbroželtč bagil a U knjžat a panů frdnatč
se za Uě přimlanwal Od geho lasky nebyl
nikdo wylaUčeU, buď oU hťjssUjk aUeb kagicnjk
bUď osoba dUchoij aneb fwčtsia, bUď on pohan

aUeb žid; každý bnď bhl kdo byl každý Ualežl U Učho
srdcc otewťeUč,každý opatrUé rady, každý slow Utěchy
každý rnky pomocUé tak ze gako drnhdh fw Bawel
aposstol o sobě řjci mohl: „Byw fwoboch ode
xxwssech, Učinil gfem se wssechUčch slnžebnjkem,
abhch mnohé žjskal. N UčiUčn gfem židům gako
žid, abych židh žjsial: UčinčU gsem mdlým gako
mdlr;, abych mdlé žjsial. Wssechnčm wssecko gfem
UčiUěU, abhch wsseckr) ksloafenj pťiwedl“ (l. Kor.
9 19 20 22) Kornnan wssechtěchtoctnosij
byla hlUboka geho pokora, gjž wsse, cokoli dobrěho
Učinil wssemožnč tagil a Ukrýwal dobťe wčda
žc bež pokorp an mh w dobrém Uemnžemc
prospjwati an Uaš bližUj, a že ctnost Uemagjej
ža žaklad pokorU fama febaU se lošpada.

Qbžwlasstč welkých aslUh žjsial si sw Zdenčk
o wer fwataU když othowé braUnaU rUkau
do Ǧallie wtrhli QU Uahljžel pťedodťe že by
staw kalolij tězžý byl kdhby fe k blUdU arian::
sičmU šUagjcj Gothowe w zemi Usadili Z te

pťjčin čiUil wssemožně, seč rožchena horliwosk
pro wer, feč laska pastýťska bhti může, abh od
milé wlasti tak welkeho Uebezpečensiwj odwrátil.
TU Uapoijal k sialosti a trpčliwosti, tU žaš k
xopatrnosti a prožťetelnosti, a gelikož an lidský
xrozUm beš wůle Božj Uičehož Ucmůže, ani s1la

ů
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lidskci, oďrčltil fe k BohU a takmčť we dUe w
Uoci geg prosil, aďh hrozjcj zlč od stádečka geho
milostiwě odwrútiti rňčil, a žc se súm w pokoťe
swé držel ža člowěka hřjssUého, gehož modliteb
Bůh uUedbčl,Ustanwil weťegUá procešsi, a pťi:
kúzal, aby lid modlitbami a posty a giUýmikagi:
cjmi siUtky Uraženého Boha smjťiti hleděl. N
wssak Uamúhúxxj gcho bhlo marnč; UsaUdilkBůh,
že kragan arwernskú r. 475. Ǧothům se dosiearep
la. Bolcst geho Uad tjm byla pťewelikci. Nečop
búlk se o febe, Uebok dobrý pastýť klade žiwot
swůg ža owce swé, Uýbrž o stč!dce fwé bálk se,
že Utisstěno bUde, že wjra katolickú kacjřům
podlehne, žc sUad, Uepťigde:li Bůh k pomoci,
whhhne. J ždwogil bedliwost fwaU, ždwogil i
horliwost swaU. Nle krúl ǧothský EUrich, po:xr
UaUkáU bež pochhbh od blUdaťů, whpowěděl gcg
i š mnohými ginými zc žemě, ty pak, co w zemi
žůsiali, žalaťowal, mUčil a Usmrcowal , kostelh
pak Uzawťel a žatarasil. Toto wybUanskwjbhlo
tedh sw. biskUpowi Uad mer bolestUé, Ue sicc,

že súm mnohč Uesnúze trpěti mUsil, Uýbtž zwlássk
proto, že w tak tčžkhch dobách Uemohl stúdečko
fwé pásti, zptawowati, Učiti, těfsiti a siliti, anž
za Uč žiwot swůg položiti. Bo Umohčm Uamčl:
hánj podaťilo se mU konečně, že se mU anrú:
titi fe do biskUpstwj dowolilo. S obnoweUaU
horliwostj Ugal se i hned skljčeUěho sičldečka,
aa aBy afpoň pro bUdaUcUost i gemU i sobě
gakéš takéš bezpečnosti žgednal, snažil se Ueyprw
o pťjžeň pťútel a dwoťaUůw krúlowých, pak i o
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Pťjšeň famčho krúle. Qd tč doby Uenalčšáme,
žc by fe mU nčgaké pťjkoťj od krále anebo od
úřadnjků geho bylo sialo. Nle prčcwě, co mU
kacjťi oddcchU a pokoge pťáli, počali se do:
rmácj dUchoij gemU protiwěti a o Učho se
tťjti Gmenowitě byli to dwa kUčžjakterjž mU
žawidjce pťjzně wesskera takmčť lidU a taUžjcc
Po wyšssjm důstogenstwj a bohatých dUchodech
Uehprw aUskoky o dUwčrU U lidj ho priprawic
hlcděli, pak ale žmocinsse fc gcho důchodů tak:
Utčř Ua mižiUU ho přiwedli. Wssak sprawedlnost
Božj bržo dostjhla gchoho z tčch bdejkůw,
Ueboť w malo dUech bjdnč žahyUUl a sice w
tom okamženj, když fe sttogil že Ubohého a sklj:
čeného biskUpa ž kostela wyžeUe Tcnto patrný
trest Božj dopomohl fw. biskUpowi k predesslě
dUstogUosti a prawU. J šastawal opět sng
úrad swatě a horliwč otcem gsa a pťjtelem wssech
osadekU. N wssak strasti miUUlě a UstawičUa
Uamahanj podrhly konečně geho ždrawj TUha
horečka Uwrhla geg na ložc ZUameUage, že

dalssjho poďytj meži žiwými možna Uenj, dal fe
do kostcla odUcsti Drahné dawh lidstwa hrUUlh

se tU k UčmU, každy swým žpUsoďem swaU Upťjm
mnost asng žarmutek mU gcwč QU těssil gich
ǧcsstě a gať sřtohl thčowai: i řo gim pťcdpo:
wjdal, že fw. NprUUkUlUš geho Uúmčstkem bUde,
gakož fe i bylo stalo,ačkolife gedeUdUchoij wssj
silaU na stolici ďiskUpsiaUUUtkal a tťel. Spořú:
daw Ua to wssech zúlcžitostj tčlcfnjch idUssewnjch,
odewždal čistaU dnssi swaU w rUce Wcinč rokU sUad
.asi 490. eů
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R o zg j m člUj.

Swatý Zdenčk byl U wolenj swých pratel
Uad mer opatrný a prožretelUý, a gak fam pjsse,
Uehprwwoljwal a pak teprw milowawal O milj
bratťi a sestrh, býwate:li pak také wh U wolch

pratel a přjtelkhň fwých tak opatrnj a prozťetelnj?
Wowěžte gakě býwa pťatelstwj wasse? prawe či
kťiwě, swaté ěi tělesUča swčtskě? Wh mlčjte? nex
zUčltesnad roždle pťčltelstwj swatého a fwětského?
NUže slhsste, w gaký rošUm fw. FraUtissek faleský

o prčltelstwj mlij QU dj: Bťatelstwj fwčtskč
požůstawa w sladkých, pčkUýcha lahodnhch slowech
gimiž kran, wděkp aneb gině marnča přirožené
wlastUosti Uěčj chwaljme a whnassjme , pratelstwj
wssak fwatč mlijwa wždy plostosrdečUča Upťj:
mUč bež wsselikeho pochlebeUstwj, a Uechwaljwa
Uikdh Uic, lcč ctnost a dary Božj, na Uřchžse gediUě
zaklada Bťatelstwj swčtskě pUsobj w dussi Ue:
bežpečnau ščlwrat, tak že Ua cestčk spaser každého
okamženj se potúcjme. Z tohoto pramene whchčl::
žegj milostna a taUžebUa očekawanj, smhslUé ljsan,
ěasté wždhchanj, UarUžiwé stýskanj Uad Uestešon
myslnostj naljčeně dwoťer, lichotUč a wčlbUě
pofUňkowan, žčldanj smhsiných dUkažU o pťatel:
siwj uu wsse to očitě žnaky klesagjcj a thach
počestnostř. Brawé wssak pťútelstwj Uemú očj
Uež geU pro stUd chowa fe čistč, gedna žgewně
a wždycha gen po Uebi; darowé geho gfaU da:
rowé pro dUssl a Uenaťjka Uež geU Uad Uedo::
ftatkem laskh k BohU; u wssc to patrne důkazh
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křesiaUske počestnosti m Swčtské pratelsiwj ža:

temňUge smysl a saUd tak welice, že rozdle meži
dobrým a žlým nepožnawame, že gessitné ontonr
wh ža wažne důkladh držjwame že se swětla

sstjtjwame a tenmo milUgeme Bťatelstwj wssak
swatě ma ostrých očj, ono se neUkrýwa a rado
pťed dobrými lidmi se žgenge Bťatelstwj swčt:
skc konečnč končj se nestydatým požadowanm ,
kterémUž pakli fe UeUčin žadosi, působj omrženj,
dlaUhaU chwjli pťedhůžky, Uražky, Utrhanj, ne:
náwist, ba i Ueynamžiwěgssj wštek a žradU Ueh:
čerUěgssj Čistě přatelstwj wssak žUstawa si wždp
siegné; býwa wždh počestné ochomé a tiche; Ue:
žna žadné žměny, než gen od ctnosti k cmosti
gež fpogenčx srdce bež Ustčmj kangj. Gest neh:
žiwčgssj obraž blaženébo pťatelstwj, kteréž w ne:

besich daUUge. Q kéž by gsie wssickni prawěho
pťčxtelstwj hleděli tělcsnémU na wždp wýhost
dawssc! Kčž by gste Utjkali lidj, kteťjž gen na oko
pťátelé gsaU, w siUtkU ale gen scbe hledagj a
swěho pohodlj aneb geU nafhceltj ohledů fwčt::
siých. Bťčxtelenj š takowými lidmi, wčřtc mi,
ner Uic než anhú daremnost, žpoždilost a Ui:
čemnost. Daremnost, že obyčegně w hťjch wh:
bjhčx a Boha Urážj: žpošdilosi, že býwčl bež žč:.e
kladU a bež rožUmU; mčcmnosi, že nepriUássj
ani žadněho UžitkU an cti, an radosii Nena:
gdeš:li ale erši žiwúmi žadUého wťtného a
drawěho prjtele, obrak smhslU wžhUrU, tam gest
mocný geden BaUa ten bUde nehlepssjm prjtelem
twým, nebok sam fe nazýwa thcm nassjm
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„Člowčk, ktcrýž lahodnaU ťečj a smhssleUaU
mlij pťjtcli stdémn, rozprosijrčxsjťkrokúmgehoe
(Bťjsl. 29, 5.).

„Ne každémU člowěkU žgeng frdce siočho:
aďy fnad erdměnil se milostj falessUaU tobě
a Uepohanil tebe“ (Sir. 8, 22.).

„.K pťjteli wěrněxm: žčrdněho nenj pťitou
wUčmj. Kdo fe bogj Boha, slUssUč bUde mjti
pťátelstwj dobré: nebo dodlč Učho bUde pťjtel
geho“ (Sir. 6, 15. 17.).

„Máš:li pťjtele w pokUsscnj,mčg a Uesnadně
wčť gemU; Ueboť býwčl pťjtcl až do čan fwého
a nesetrwú w den saUženj twéhoee (Sir. 6,7.8.).

Astodlitba.

Q Bane Zežjssl, ty cesto, prawdo a žiwote,
račiž Uxi, prosjm, na cestč mého pozemského pU:
towčlnj takowé společUjkp a pťčltele dúti, kteťjž
bh mi Uebyli Ua pťekčlžkaU, aniž bh mi brčmili
kráčeti cestaU erawedonsti a bášni Božj, Uýbrž,
kteťjž by Ume podporowali, kdhž bhch klesl, když
bhch Umdlěwal, Ume sjlili, kdhž bhch blaUdil, Ume
žpčt Ua cestU prawaU Uwciděli a horliwě slowy
a skUtky k žiwotU wěčnésmx Ume powžbUžowali.
Bťede wssjm ale bUdiž ty, š Bane, mým pťjtc:
lem Ua wěky, geUž gsi wssem Uaděgj, útěchaU
a útočisstěm. Nmen.

Na dnessnj den pťipadá takě swátek: W .skarthašině swa:
tých tťj set mUčednjků, ktcřjž pro stálost U njťe w žiwč wápno
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moržeui bhwsse, bjdně zabhnUli. W Qstii nad Tibcraue swalě
Qureř, panmp a mučednice; w Jfaurii swatěho Tacčona, mur
čcdnška; těbož dne swe Ewthchia, učednjka sw. Jana rwange:
listh; tčž sw. Jřřj kimnčoth„ mnčcha a mučednjka; w Notox
mašu fw. Yudoena, bisknpa whznawače; w Newemio sw.
Batricia, opata a mp g. sw.

25.

.Žiwot sw. Ludwjka, krúle fmncmlz:
fččho.

Že možUo také Ua trůUU k weliké swatosti
pťigjti a Ue gediUé w stawU Ujžkěm a fprostém,
toho mame žgewUý důkaz Ua swatém Lwaij
toho gméUa 1)(., kralč fraUcaUžském. OU fe Uax
todil 8.25 sera l 1215 Otec geho byl LUd:
wjk Msl kral francaUzský,matka Blanka, dccra
leonfa l)( krale kastclstého Q geho whcho:
wan starala fe žwjassk wýborna mateť Ta
Um šchwalowala čter pjfcm fwatých a spisil
swatých otců, rozUěcowala w dUsisigeho oth
lčlskyk BohU, Učila geg, gak frdce w erinnosii
a čistotč dei fc žachowati, gak w dobrém můžeme
pokračowati, gak BohU i lidem se ljbiti. Bťede
wssjm činila ho požorna Ua welikost hťjchU a
fnažila fe w dUssi geho wžbnditi hlUďokaU žbo:
žUost a k hťjchU osskliwost. J ťjkčlwala mU:
„Gú tč thU žagisté milUgi, milUgi tč šc wsi“j
wraUcUofija ktcrěž matka schopUa gest; ale radčgi
b hch tč widčla mrtwa U UohaU swých Uež hťjchu
smrtclného wiUUa“ Sjowa tato zaryla sc hlU:
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boko w dUsii LwajkowU, tak že mU po celý
wěk bhla pewmšm sstjtcm w každém pokusser,
a že ťjkč:wal, že ani geden den Uemine, abh si
slow tčchto Uepťipomcmxl.

Lwajk byl teprw 12 lct, kdhž mU otec
Umťel. Matka geho stala fe Uhnj wleidaťkaU
králowstwj, což š welikaU maUdrostj a ňúlostj
wcdla Znamenagjc že w žemi pikle gakěsi fe

kUgj, a růžnice powstawagj, dala Lwajka fhna,
když čtrnactého rokU dofahl w Remeži korUUo:

wati Lwajk Uepowažowal pomazanj Ua kralc
ža anhy swčtský obťad nýbrž ša obťad po:
fwatUý, kterýmš kťeskanské knjže wpžnawa, že ob.e
držena mocnost gediUč od Boha pochašj, že fe
gj gediné k oslawcnj gména Božjho a kU blahU
lidskčmU Užjwati mú, a že k tomU konci imilosti
Božj Uadjti se lže. Protož rfe w Uehwčtssj skraU:
ssenosti modlil, wolage š Zalmistan: „K toďč,
Hospodine, poždwihUgi dUsse swé; Bože můg,
w toďčk dančUU, nechk chsem žahanben!“ thž
pťjfahU měl wžklúdati, pronikla gcg swatú bú:
žcň; i špwogiw wraUcUost fwaU modlil fc gako
drUhdh Salomon, abh mU Bůh maUdrostixi fjlh
dropUgčil abh powilmosti kralowskě mohl plniti
k osiawenj gména Božjbo,k žachowanj pokoge
wcjrkwi a k rožmnožch blaha poddaUých J
wyskhssel BUh skraUsseUaU modlith slUžeďUjka
fwého a popřúl mU tč milosti, že w krútkém čase
wssecky pikle w žemi pťcstaly, rčxžnice wsseckp fe
Uspoťádaly a žc kreil mladičký milostj Božj žpra:
wowán a weden maUdraU rUkaU rožssafné matky
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netoliko wladU fwaU Upeinl Uýbrž i dobrotaU

a laskawoftj pťjžUě a UakloUUosti wssech podda:
ných U dobyl RokU1.234 pogal Ua radU whx
bome matkh ža maUželkU MarkétU Uehstarssj
dcerU hrabčte prowancskébo, kteráž Uegen erbd:
čegné b!ola sličnosti, nýbrž i welikaU žbožnostj
a dokonalosij se stkwěla. MaUžclsiwj toto bhlo
fiwclmi ssfastltč , požehneinj Božj spočjwalo na
Uěm, čtyři shnowé a gedna dcera bhli plod ne:
porusscné a UeUstňlé lúsky žbožnúch třchto Ulanžclú.

Chceme::li welikaU dokonalost ea wžnessenč
ccmosti toboto fwatého krale dlc žasllchy ocenitj,

tťeba Uam UahlědUaUti do žiwota gebo domacjťw
i do žp:lsobU, gakúm žcmj fwúch ťjdil a žpra:
wowal Wťede wssjm měl ža to že gcsk BobU
laskaU, wděkem a UehhlUbssj Uctiwostj žawcižcin,
k UěmU že wsse žřenj mjti geho žakony žc krokU

swých žprawowati, gemU žc podobným stati sc
mUsi K tomU konci Užjwal wěrnč wssech pro:
stťede gichž swata cjrkew w Uepřeberné hognoski
každémU podciwci, gimž siUžba Božj na srdci gest.
DUsil w sobě každaU žlaU UarUžiwost, potlačowal
každé UepoťadUě hnUtj, a abh wůli i tělo Ua

Uždě rožUmU a w slUssUé kašUi Udržel: wžal
aUtočisstč k modlitbam, k tUhým postum, k ostré::
mU karánj těla Nosil Ua Uahém tčle drsný
paš gegž gen Ua čaš, kdhž tomU žpowědek chtčl,
odkládal ža to ale takowau oblewU hogUaU al:7
xUUžUaUUahraditi hleděl Nostjwal sc welmi
dřstě w každý pťikažaný den poňnj, nic negj:
dagc Uež chléb a šeliny, a Uepjwage Uic Uež
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wodU; xexťebděl Uežťjdka celé Uoci w xnodlitbách
a w tichém rožgjmeinj. SlUžbh Božj býwalh
mU žúbawaU nehmilegssj, pťigjmňnj welché fwgi:
tosti pokrm Ueyžádančgssj, a pťi tom býwal tak
wraUcUostj a skraUssenostj roztaUžen, že kdo ho
koli Uzťel modljcjho, sám se wraUerstj a straU:
sserstj rozpálil. On i k tomU choť swaU Učl:
božUaU Markétn Uaklonil, že fe časU postnjho,
gak k tomU swatčl cjrkew radj, ž lcisky k BohU
prčlwa manželského zdržowali, a wůbec žc staw
xmaUželsiý ža prostťedek k swémU poswčcowčmj
a zdokonalowánj powažowali, Uikoli ale ža pro:
stťedck k Ukoger chlipUých chtjčů , xskgako koUč
a mežkowé, kteťjž rožUmU Uemagj. Ze tato Uň:
božnost nebyla swětčlkům po chUti, a že gako ža
Uassich soběchtiwých, Ua wer i Ua pokorU chU:
dých čafech i teUkráte množj na ni se Ureiželi
a krúli se fmeili, o tom nenj žčldUépochyonsti.
Než swatý král wčda, že fwaté ewáUgeliUm krá::
lowsiaU cestU kťjže ža gcdanU k dokonalosti kťe:
skansič wedach cestn wydáwň, nedal se lidmi ta:
kowými we swé UčlbožUosti mýliti, Uýbrž ťekl
mjrnč a wážnč: „Gak podiwnj gfaU ti lidé: že
Umoho sc modljm, ža zlé mi poklčldagj, kdybych
ale teUtýž čaš obracel Ua hoUbh, Ua hry a t. d.
ani slowa by Ueťekli.ee

Nňbožnost geho Uebyla mrtwň aneb strom ne:
aUrodUý, Uýbrž wydňwala owoce pťepochaUtného.
Bylk sice co možmi sirowně a stťjdmč žiw, za to
ale chUdým a UUžUýmdčlwal tak ťka plUýma rU:
kama. ChUdj býwali mU Ueymilegssj hosté; sto
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dwadcet dostciwalo denně U stolU geho strawy, on
gim sam častoposlUhowal mýwal gim nohy, ljbal
a co oUi Uesnědli, sam sobě Uechawal. W chUddch
ctjwal on Bana anoijkůw, w Uichwidčlmi:
lňčkh Bošj , wrčllně Uebcš a Uehgistěgssx skrýsse

pro pokladh požemské. Geho sstědroty zknsila
wcsskera země a každý Ubožak; od Učho neodessel
Uikdo bcž sstědrého darU zQU fam dohljžcl často

do fpitalů abh fe pťcswčdčil gak se š chUdými a
chorými šachašj, a kdcž žUamcUal žc důchodů gcst

gen poskrowUU tčch rožmnožowal a wssemožnč
Ubohým lidem Uápomocenbýti hledčl Geho dobrota

geho núlosrdna dUsseUalcšla wždh whdatných pro:
siťedků, gimiž fe trpjcjm a chUdýmpomahalo anž
bhlo potťebj giUýnx býti obtjžnU Tak welké sstč:
droty whtýkal mU gedeU dwoťchU že prý tjm se

pokladnice whpraždnj Načež on: Býwagj:li Uč:
kdy kralowé kwclkětml whdanj nUccUi chci aspon,

ak se to Ua almUžUh děgc J to se mU pťcdhazo:
walo že prý chowanm swým Uražj welebnosi
kralowskan Nle sw kral erssjmal si těchtorcčj;
on chtčl býti pťcdewssjm dobrým kťesiaUem, wčda
še paki dobrýnt wlňdaťem bUde. GměUo „kťeskaUee
fslo mU Uadc wsst čcst, gména toho wažil si che
než wcleonsii kralowské a Uegenom sam ge nikdy
neposkwrnil Uýbrž i wsscmožnč giUých, abh ge
Ueskwrnili k tomU měl GedeUkrate Ušťewčlowěka
malomocného otažal se gednoho důwětných
dwoťanů co bh mU bhlo milegssi, bhti malomo:
cUým na těle ččli Ua dUssl? N kdhžthto odpowědčl
že bh siokrat raděgi fmrtclnč hťcssil Uež malomo:
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cUýmbhl žwolal kral š hrůšaU: „WčrUty erjš
co to gesk búti w Uemilosti Božj Wěž tedy, žc
fe tčžkého hťjchU ch bati mame, Ucž žlého wsseho
swěta! Bťi wsscch těchto ctnostcchbyltaké Uad mer
pokorný. Bokora gcwila se wc wssechťečjch,we wssech
skUtcjchgeho. Qdčw geho býwal, co možnčl fprostý,
tak žc fe až nčkteřj Uad tjm horsslli, gakobh důstogš:
nost králowskaU fnižowal. Když ale w krčllowské
flciwě se Ukčlžal, šdčllo se, že welebnost sama se
UkažUge. Gedenkrňte dala se weřegnč do Uěho
gcha žena. mnjc, že fe gj kťiwda stala a pťed:
hazowala mU, že Ueboden gest, aby žežlem wlčldl
a we FrancaUžskU žiw byl Na to odpowčděl
kral tissc a pokornč: „Mcite prade mila želw,
že Uegfcm bodeU kralem býti;a ažc kdhbh Uakla:

dali še mnaU dle šaslUhx,d whhnali bh Ume ne:
genom z FrancaUzska, mxbrž i ž celého fwčta “
a po těch žeUU hognč podařiw propUstil Ney:
stkwčlcgssj důkaž alc pokory a skraUssersti dál Ua
gewo, když od BaldUan sll., cjsařc carohrad::
ského, trnowaU korUUU,gjž Spasitel a wkapitcl
naš korUnowan byl a kUš kťjže, na kterémž
pUěl š giUnmi fwatostmi obdržcl Uslhssew že
předrahý poklad giž prichazj, wyssel mU š celýln
komonstwem a šmnohými bistUpy daleko naproti
a Uzťew geg hogné slžy radosti i skraUsscUosti
prolil Na to wžaw š bratrem Robertem pče:
wclebnč skdatosti, Uesi ge boš a š hlawaU odu
krytaU do kostcla. a tam k weťegnémU Uctčnj ge

wystawil. Na to si pro tyto fwatosti zwťčlsstnj
kapli wšdčlal, a kdhkoli si Uprčlždniti mohl, w Uj
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skraUsseně a Uabožně fe modljwal Uctěnj těchto
swatých pošůstatkU uo důkazň to neyhlnďssjho
pokoťenj Syna Božjho uno leželo mU obšwlasstě
Ua srdci, a z té pťjčiny, když fe w týden passi:
gowú kUctěnj weťegnč whstawowaly, klečjwawal
Unich boš a w oděwn kagicjm a tak skraUssenč
se modljwal že lid pťjtomnú skraUsserstj geho
až k sišam pobnm b!šwal

Qstatně Uemčl sw krňl gaťkoli an welmi
nabožnw a bohabogný, do feďe Uic mržUtého
nic erljdného Uic čjmby se ctnost giným žpro:
tiwila, Uúbrž býwal wždy mysli weselé intťnj
poklid obrážel sc také na twaťi geho a pťjwěti:
wost a laska geho gjmala srdcj wssech Neyra17
dčgi mjwal kratochwjll š mUži Učenými a bo:
babognúmi, aniž se proto styděl k lidem chUd!,šm
a fprostom dUwěrUě fe chowati Nedwčtssj dů:
wěry U něho měl nabožnw kněš Nobert Sorbon

obnowitel wysokwch sskol pařjžsknch N wssak
ačkoli wljdnd byl amjrno ke každémU k Utrhačům
araUhačUm b!;wal pťedc Uadmer pťstý U geho
pťjtomUosti Uesměla fe prznit česi a dobrč gméno
ďližnjho, Uesměla se mlUwiti slowa oplžlň aneb
raUhawá, Uesměly se ťeči wéski Uepočestné a
Uražliwé kdo fe toho opowažil pťjfného pokčlrčmj
ancb propUsstěnj ž úťadU UcUssel. Tak stalo fe,
že dwUr kralowskd byl pťjkladem šbožUosti a
dobré kašnč a že Uikde zňkoUů Baně a pťikňšax:
Uj cjrkewnjch tak pilně se Uehledčlo , gako
U dwora krčllowského. Co se gesstě kweliké
žčlslUžefw. krčlli počjtatř mej, gest erbyčeglxá



382 Srpcn.

Bcdliwost, kteraUž .djtky swé whchowáwal. Chodil
w ncwinnosti frdce swěho netoliko pťed lidem ale
i wproskťed domU swého; fúm djtky ktomU měl,
abh se Boha búly, abh swčtem a mamostmi geho
pohrdalh, abh wssech hťjchů fe stkežily a sebe
zapjrati sc Učilh; súm wodjwalge na siUžbyBožj,
modljwal se ď nimi pospolitč a každěho wečera
kc wssemu dobrému ge powžbUžowal, a aby dostalh
UctU k Umučenému Ježjssl a abh od maličkostř

žapǧrčmj sebe se cwičily, Uepowolil gim w pútek žčl:
dech, ač gank dowolenýchher a wyražcnj. n Nch
kdo,wida gakým žpůfobem se djtkyUegenom tak žwa::
ných whšňřch ale iUižssjchsřawů wychowňwagt, nee
žplakal by. Teď Učj fe sice Umohým wěcem, gen
tomU gedinémU ale, co potťebj gest, neUčj se.
Teď ge sami rodičowé honj od rožkosse w rožkoš,
keižj ch, aby sebe držcly ša gediUý ejl wssech
fnah , a dowolUgj gim ša lesilaU marnost wěčné
blaho dáwaň. W domech a palcicjch gegich an:
Ualéšá se giž žádUého mjstečka pro obraž Ukřižo:
waného Krista, pro powiUUoskiUúboženstwj Uemagj
žádně chwjle, a meegj:li ge Učkdy k roškažU
wyšsijmu kanti, býwagj cherm kU pohorssch
wssemU lidu, Uýbrž i chowánjm swúm Ua gewo
dúwagj, že erěťj, co se w kostele kčxže,co se
komi.. N my fe gesstč diwjme, proč spolcčnost
lidsici tak rožerwemá gest, proč z Uj mišj wssecka
počestnost, wssecka wjra, wssecka lčxska, wssecka
pťjžeň! uo „Nemůžek strom šlý owoce dobrého
wydňwati“ (Mat. 7, 18.).

Byl:li sw. Lwajk dokonalr,;m kťesianeme
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bhl také dokanlým králem Bokladal fe ša Uae
strog Bo zj, w gehož rUce wložer bhlo blaho
dUssewnj i tčlché wesskera Uarodn francaUzu
siého, a mčl za to že swhm čafem témUž BohU„
od Učhož wládaťstwj byl dostal pťjfných aUčtU
wydawati bUde. Z těch pťjčiU smčťowalo wsse,
cokoli činil, k slúwč Božj a k prospčchUbližnjho.
.sč tomU koUci dal pťstč zakoUh Ua Utrhače a
raUhače gména Božjho a prikazas aby každémU
takowěmu raUhači pysky sc propalilh. ZakoU
th šdal se Učkterým pťjliš twrdý J rcptali
proto alc fw kral odpowčdčl ťka: „Rúd bych
fwé pysky rožpoltil bych tjm wssemU ranhčmj
w žcmi koUec UčiUitimohl!“ BodobUaU přjfnostj
zakročil také proti sanongkům proti lichwaťům,
a proti weťegným Ucwčstkam, těto ohawě gména
kťeskaUského, slowcm, kde widčl hťjch, tam geg
potjral, kdc byla mysl ochúblá, tam dodúwal
horliwosti, kde bhl blUd, tam Učil, wůbec tak
se chowal, gakoby do skowa Uaplniti chtčl, co
fw. aposstol sw. Timotheowi psal, aU dj: „Kaž
siowo, Uabjžeg w čaš Ueb w Uečaš, tresci, proš,
žehťi we wssj trpěliwosti a Učere (ll. Tim. 4,
2.). J UemiUUl fe š žádachm Uúskcdkem; Ue:
boť srdcc wssech fe mU otewjrala, a co otec
ďranUaU rUkaU zmoci ncmohl toho dossel syn

trpěliwosij, pokoraU a laskawostj, šgednal totiž
šemi žadaucj mjr, pokočil Uepťatel swých, stal se
smjrcem faUsedech kUjžat ano i Raynmnda hra:
bčte tološského w tčžkěmblUdU pogatěho, šcjrkwj
swatau opět fmjťil.



384 Srpen.

Mimo to bhl ke kašdému fprawedliw a
Uad mer aUtlého swědomj. HUed kdhž wlúdU
nastaUpil, dal wssemožně pč:trati, ždali se komU
pod pťedky geho křiwda nestala, aby gi mohl
Uaprawiti, pťstě přikúšal, aby každénm se spra,
wedonst dčla, a aby wsseckyspoty a pťe co
Ueydřjwe fe wyrownaly. Kťiwú wčc Uenassla U
Uěho Uikdy žadnébo ;astanj; kde se gednalo o
prawdn a prawo, tU neznal žadného ohledU a
welcj pani šhsedasi bo tak pťjsným obhagcem
prawdy gako bisiupowé Kddž gedenkrate bratr
geho gednoho š poodanwch ncqorawč do wěženj
Uwrbl wwtckl mu to kral trpkúmi sloww a
propUstiw člowčka Ua swobodU pťi gebo šnowa
dal wyssetřiti a ža prawo mU učinil Ba ani
korUny plcjlsié Uechtěl prigmauti, když mU gt
podawali, že se mU wěc ždala bwti neprawa a
Uesprawedliwa Nbd fe přeswědčil že prawo
wssUde pťstč se konci, dobljžel kU wssem saUdUm
aUeb mužu bešpečtmckdk tomU wysjlal Co mohl

sam žprawowal a rjdil každp měl k UěmU co k
otci wssech pťjsiUpU Chwam býwal obyčegně
sam saUdcem Čistě swědomj a nabožna mysl
čjmž sw kral wexnikal wšbUdila w UěmpcwnaU
důwěrU w Boha, oUwčra pak Uččnřlaho szžilým
a statnwm že w žadlrém Uebežpečj a w žadUčm
protiwenstwj ani mysli ani srdce Ueztratila když
ostatnj w tjfni swé ani radh ani pomoci si Uen.dě:p

děli on pewnaU wjraU kBohU hledč odhodlanč
i maUdťe gednal a walky, kteréž, aby praw země
swé zahagil š nčkterými panh a š kralem altǧlis
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ckým JiUdťichem sll rokU 1242 a 1245. wedl
gfaU očitý a patrUý dUkaž, že mysl žbožUa a BohU

oddaUa žmUžilosti a statečUosti UeUmeUssUge,gak se
mxxohým žda, Uýbrž zwětssUge a pťidawa

Když byl sw kral šemi pokog zgedUal a
wsseckh žaležitosti ťjsse w slUssUý poťadek Uwedl:

rožtaužila fe dUssc geho po žemi šasljbeUě, ktcraž
teUkrate gakož až po dUeš pod těžkým gaťmem
TUrkň Upěla J žamýsslel že braUUaU rUťaU
Utisstčným křeskaUům tamUčgssjm kUpomoci PUǧde
a gha tUreckého pro lasku KristowU žbawj Než
Uemohl teUkrcite žádosti fwé whplUiti, aUki matka
i chokxi wcsskeťi dwoťaUě mU toho brčmili, a wsse:
UwžrtěmU to šražowali. TU Upadl do těžkě Uemoci;
úplawice a tčžkčlšimUicc pťiwedly geg až Ua krag
hrobU. Dwoťané i wcsskero krúlowstwj mťeli
aUžkostj o milcUého krále; krúl ale byl pokoch
a nchski odhodlané tčssil swč, pťigal weleleaU

fwatost š Ucywčtssj skraUsserstj, Uačež pošbyw
fmyslU celý den gako mrtwý ležel WesskereU
lid modlil se meži tjm co Ueyskranssenčgiža Ušdra:
wcnj geho; ,a Hospodin wida lidU wraUcUost, a
almUžUy a Uáťek a bčdowčmj, Uslyssel ge, a na::
wrčltil krúli opět žiwot i ždrawj. QU wssak
fotwa že kfobě pťissel, dal Wiljma, bisiupa pa:
ťjžskěho, powolati a složil w rUce geho siib, že
brannaU mocj fwaté žemi kU pomoci pčlgde. Nlc
gako prwé, taki Uynj kladly se mUw tom mnohé
pťekážťy, ano i súm biskUp wymlanwal mU ten
aUmysl, ťka, že slib gcho Uexnůže platnosti mjti,
gelikož geg byl UčiUil, kdež těžkaU Uemocj Ua

Žiwotp Swanšche lde. 17
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dUssi i Ua tčle šeslabelt bpl. Načež krcil: „Teď
silad, dUchownj otče, Ucpochthgete, že ždrawých
smhsiů gsem, aU milostj Božj š plněho ždrawj
se tčssjm W tomto Uynčgssjm stawU fwěm ob:
Uongi sng slib a šadam opčt abh gstc xni
swatý krjž připiali Slib můg nikdo Uerožwaže!
WidaUce tedy wesskeři peanU wůli kralowU,.
počali fe hotowiti, gedUi šbjrali wogsko, ginj
pťiprawowali šbraň, a co Uad to k tak těžkč
wýprawě bylo potřcbj, an žaš tťetj w kosteljch
o požehnčmj prosili. Krňl opatřil žemi, odewzdal
gegj žprúwU swč matce, a rozkňžal, abh se po
celé žemi za zdar wýprawh modlilo, a abh Ui:
kdo pomsty Božj prawcm Ua Učho žadati Ue::

mohl dal pilUč patrati gesili bh fe silad Uěkonm
we gmém: kralown Uebyla gaka kriwda stala, abh
gi dťjwe Uež odegdr Uaprawil

thž wsse bylo pohotowč, rošlaUčil se š
matkaU, Uchopil hlaij koraUhew a prowúšen
dwěma bratťjma a množstwjm anU dUe 25
frpna r 1248 Ua loď wstaupil DUchowenstwo
mUsilo žažpjwati: „Břigď fwatý DUsse!“ aw tom
whtrhlh fe kotwy a lodi fe w more daly Bo
krútké a sskastUě dlawbč pťřstcili Ua ostrowU Cy:
prU, kdež přežimowati mUseli. Zde fe Ukášalo,
gak welikě mhslč a gak Upřjmné lasip kbližUij
fwatý krcil bhl. Nakažliwú nemoc padla Ua ger:
ho wogsio; nmožj gj podlehli. Swatý kral gako
angel Božj bhl Ua každěm takměť mjstě, wssUde
pomahage radě a tčsse Geho občtawost a lcl:7
sia Uerstala beš hogného owoce, Umožj š otrokU
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tUreckých dali se Ua wjrn, mnozj odtržeUci od
ejrkwc anrútili se do gegjho lůna, a mnohé
newole a spory meši ťčldem Johanitů a Tem:
pláťů odstranily se a fpoťádaly. Z gara od:
plaUli wsslckUi kťižúci, tak se našýwali bogownjci
tito, do Eǧypta, aby pokoťiwsse sultúna swaté
wjťc wolnosti a swobody žgednali. Nehprw byli
welmi sskastni; w krútkém čase dostali pťepeanU
twrž Damiette. Hlawnj chrcim tUrecký, ginak

messita šwanp„ žměnil fe i hUed w kostel kato:
lický. Swaty Lwajk wessel weň boš a wrhUa
se na twúť, wždal BohU ža obdržcUč wjtěžstwj
slussné djkh. J geho rodan i wesskeťi důstognjci
wogenssň byli š njnl. W listopadU žarlechawsse
rodinu krúlowskch we twrži, hUuli sek welikěmU
KairU. Nle tU ge opUskilo wčxlečnj sstěstj. Ney:
prw owssem pťemohli několikkrčxteUcpťjtele,že ale
Ua wždor bcdliwosii krúlowy mUohaU nessleche:
tUostj wogsko se wiUUo UčiUilo,šesial Bůh Ua ně
Ueyptw hlad, pak i morowaU rčmU. MUseli
canati, a tU Ua Uesstčstj Upadl krčll še šbytkem
wogska swěho w ruce klUtého Uepťjtele. Co Ue:
žhymxlo Ucpťčltelským mcčem, bhlo do MaUsUrh
wd žagetj odweder. Tolik ssetecnosti alc pťedc
mčli kU krúlť, že mU žwlčlsstnj staU wykážali
a gednoho slUžebnjka š dwčma kněžma powolilif
W tčto pťctčžkě Uehodě okúžalo fe teprw, gak
welikého, dUcha fwatý král gest, gak wysoce nad
wsse. co požemsiého gest, se powšncsl, gak Upťj:
mně rUkU Božj byk i kúragjcj ctj a miluge; Ueec
bok ačkoli wfsi pomoci lidské žbaer, churaw a

17u
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šagat Uezanedbal pťedc Uikdy fwých obwhklých
pobožUostj, Uikdy Uereptal na swůg ofUd, Uýbrž
bhl wždy mpsli pokogné a tiché a ž twciťj geho
zúťila takowá radost a mjrné weselj, že i Ue:
wěťjcj lid tomU fe diwil Meži tjm wida fUl:
taU eǧyptský, že posadka kralowska w DamiettU
UdatUě se branj, UakloUil se k pťjmčťj pod taU

wýsnjUkaU aby xUUkrál Lwajk wssech mjst kte:
rýchž kťesiaUé w fwaté žemi drželi, posiaUpil
Me kral odpowčděl: že oU anem mjst tčch ne:
nj, a protož Ctaké Uad Uimi poťjditi Ucmčxže.
J dbylo UU: fmrtj hrožer, Uež oU stúl UeUstUpUč
Ua fwém a odhodlanstj, trpěliwostj a statečUostj
tolik si U kUjžat Uepťatclsiých wažUosti dobyl že
mU po smrti sUltanwě i wladU žemě daU ža:
mýsslelř KonečUč fc pťedc pťjmčťj Ua 10 let

Ušawťelo, kral mUsil wydati DamiettU a 800000
žlatrxch byšaUtiUskUckd šaplatiti ža sebc a ža swc

žagatě wogsko. Bři této pťjležttosti žadali Ua
něm Uepratelé skrže Posly prjfahU welmi raUha:
waU a UeUčin::li gj, smrtj xUU hrožili Kral
wssak ťekl posiům: „Gděte a ťekUěte pčmům
swým, abh še mUaU dle ljbosti UčiUili, gci že
raděgi woljm Umťjti, Uež w nemilosti Božj a
w Uemilosti geho rodičky a w Uemilosti wssech
fwatých žiw býti Bo těch UpUstili Uepťatelé

od pťjsahh , , P
Kral žachowal whmjnky, Hod kterymlž prjé

měrj se stalo co Uehswědomitčgia žPožorowaw
že fc UepťatelUm omdlem o 20. 000 žlatých kťiwda
stala poslal i hned hraběte moUtfortského, aby
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UrčitaU sUmU Uepťjteli, ačkoli šchodek teU nebhl
žnamenal doplatil

Nato pťeplawil se statnh kral do Balestinh,
gedUak abh lidU fwémU oddechU popťal, gedUak
aby Učkteré wčci a žáležitosii tam žprawil a po.e,s
ťjdil Mawba byla kratička a sskasiUa TU ale
wšal ho Hospodin opčt Ua tUhaU ž;kaUsskU mor
žachwatil mU drahne mUožstwj lidU Cjtilk krčxl
owssem ďolestUaU tU raUU welice, ale Uic méUě
ljbal pokorUč rUkU Uebeskeho otee a nemocUým
podin hodUaU laskaU slaUžil a pomahal Toho
časU Upewnil takě Uěktera mjsia, whkaUpil mnoho
žagatých a aby Ua wlastnj očč widčl, čeho po::
trebj gest, celaU takmčť žemi prossel Bržo Ua
to dossla ho smUtUá špráwa, že totiž dobrčl ma:
tťa š žiwotem se rožlaUčila Wťi te šprawč
wrhl se pťed oltaťem w fwé kapli, a fepiaw
rUce modlil se: „Dčkxlgi ti, o Bože a chc
můg, žeš maU mateť pťehodnaU lasky mé až pou
fUd žachowal Bylak dar milosrdeUstwj twého ,
geg ti Uij šaš Uažpět žadaš a ga Uemam,proč
bhch si Uaťjkal Ga gi milowal Uadc wssecka
stwoťer lcisiaU neywraUcUěgssj; gelikož fc alc
tobě žljbilo opčt k fobě gi wšjň budiž fwaté
gmčno lwé chwčlleno a weleber Ua wěky “

Umrtj matky, Učktera požadowan krale an::
glického a gnxé newphUUtelUě potťeby domacj
pťimčly fwatého krale že koUečUě po ssestileté
nepťjtomnosti domů se anrňtiti Usianowil. Ne:
ščjslné mUožsiwj lidj šesslo se,když do lodě wstU:
powal, dobroťečjce a žehnagjcť mU. CestaU bhl
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král gak obyčegUě, wssemU lidU Ua lodi pťjklax

deln blnboke zbožnosti, pewnč w Boha dUwčry
a čisié k bližnij laslch, Uebokpo celý ten čaš
co plawďa trwala, bUď fe modlil aUeb UcmocUé
obslUhowal aneb UeUmělé plawcc swatémU

UabožeUsiwj thčowal Wťjklad geho půfobil
wýbomě Ua kaž,dého co gich tU koli Ua lodi
bylo. Loď fe podobala kostelU w kteremž Ua:
božUý lid š Upťjnmosij Bohu slaUžj Wlawba
Uebhla prjliš ssfastna ijžlif Ua mělčiUěa bylo
se bati že lod fe rožkota Gak pomoci, Uikdo
erčdčl TU ale wrhUa se kral pewně w Bo:
ha danage, před Ueywelebnčgssj swatost, fUažUč
fe modlil k tomU genž wětrňm a wanm při:
kažUge o pomoca žachowanj: a hle BUh wy:
skysselmodlith geho loď fe opčt prstila a plaUla
bežpcčtlč Ua žeipad RokU 1254 koUečnč pťi:

skali k bťehům wlastensiým Lid ijtal mileného
krale š UcljčeUaU radostj a š hlasitúm gasanm
Z kral bhl potěssen, Užťew prcdrahaU wlast
N wssak perj geho krok byl do kostelaawšdaw
djky dobrotiwěmxl Bohxl Ueyfrdcčnčgssj, dawem
Ueščjslného lidstwa do Baťjže se Ubjral. NhUj

se Ugal opčt wssi silaU žprawh šemč Slawa
gméUa Božjho, fpaerj dUssj lidských a blaho
wlasii bylo gediUým cjlem wssech fnah a podUi:
kan geho QU bUdil swým pťjkladem bohaďog:
Uost a UabožUosi, branil hťjchU, stawčl kosiely,
šakladal klasstery,a šwlassk fe o wýborné a do::
kanlé dUchoweUstwo staral UčiUil Uadacj pro
wdowh a sirotky, pro chUdé stUdeUty a žchUdlé mě:
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sskanh, ano i o wěUo chUdým djwkňm se postaral;
doléhal wssj silaU, abh fe každémU prč:wo dčlo, aďh
Uikdo nebhl Utiskowčm a žkracowáU, a abh se kaž:
děmUfwědomitč Uahradilo, kdož kťide w čaš Ue:
pťjtomnosti geho Utrpčl. ou Bťi wssech těchto sta:
rosiech a pracech, kteréž fe Uynj Ua Učho še wssech
skran walilp, Ueprsiil swataU zemi an Ua oka:
mžik š paměti, ano wida, že se tam posiawer
kťestanů co deU horssj,aaže TUrci o Uic che Ue:
stogj, Uež aby ge do kořen wybladili swolaw snčm
žemsiý proUesl se že opět branUaU rUkaU kreskan:
siwU pťispčti chce a wýmlthwstj fwaU tak daleko
to pťiwedl že wssřckňimU po wůli býti sljbili

WládU žemč swěťil meži tjm dwěma nch:
malldťegssjm mUžům oUobo časU, MataUssowj
opatU U sw. Diwisse, a Simoltowi,hraběti Nesse;
Ua to rošlaUčiw fe š chotj wžal š febaU tťi
fyny a gedUU dccrn a na cestU se wydal do
xAigUeš:Morteš, kdež fe křjžem žnameUaUé wogsko
šegjti mčlo L. 1270. pťed welkonoci dosscl
mjsia tohoto

Kťižakůxn fe ždalo býti dobré Ucyprw sc
plaUti do TUUifU protože tamněgssj kral kťesia:
nnm Uachhlen fe žoal a Uaděge ďhla, že wer
KristowU pťigme. N wssak krčll ge ijtal Ue:
pťátelsiy a braUUaU rUukaU. Qwssem ze swjtěžili
i zdúlo se, žc sc gim wessiera žemě podrobj
Nle U Wčma Boha ginak bylo saUženo. Moro:
wá rúna žhUbila takměť polowic wogska. Krcile:
wic Jan bhl gcha š Uehpťcdněgssjchobčtj. Koǧ
Uečně i sčlm krčll se rožstanl. Wsse se dalo w



392 Srch.

nčlťek, gen krcil feim bhl pokogen. Cjtě, že
smrti nešbUde, opatťil, čehož byso žemi tťeba, a
gediné š Bohem a š febaU fe objml J Udčlili
mU poslednjho pomažanj a ostatUjch fwatostj
Wida krčll že se k nčmU Bůh w Uehswčtěgssj
fwatosti bljžj,z šebraw wsseckUsle Uwrhl er
noh lože a pťigal Bana Boba š takowaU skraU:
ssenostj, že pťjtonmj wsstckni w slžach žplýwali M
Od toho okamženj neměl proz Uic widU a pro
Uic lechU leč pro Boha GemU wždawal djkh
ša wssecka ta Utrpenj, kteraž Ua Uěho Uwalil
gcho takčprosij aby lidUerěťjcjnm oči otewťjtia
poddaUýmfwým milostiw býri račil „Q Božc, žwo:
lal častokrate bUdižfpasitelem a ochrancem lidUfwěx:
mU!“ nn Nad mer bylo pohnUtliwo, kdyžse š dčtmi
swýlni a ostatnjmi průwodci laUčil. Napomjnčmj,
kterčlž te Ukrčxtekrálcwici a bUdachmU UčlstUpciswémU
Filippowi dal, gsaU žagisté,fwatčho krčxledůstogna.

x Znamenage koUečně, žc poslednj hodinka
pťichašjn dal se Ua popel položiti a bržo Ua to
skonal Bosiednj siowa geho byla: „WegdU o
Wane, do domU twěho, a klančti se bUdU w
swathni twé. Otče, w rUce twč poraUčjm dUssi
fwaU. To stalo fedne 25. srpna 1270. RokU1305.
potwrdil papež Bonifác W. weťegUégcho ctěnj.

Rožgjmcinj.

W napomjnanj, gaké fwatý kral Ua smrtelUč

posteli fynU Filippowi, genž po Uěm wladUaUti
měl gfaU nadmer pčkUa tak že každý kťeskaU
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unltoho dobrčho š nich Ua fcbe obratiti můžc,
proccž tUto některci stUgtež!

Milý fynU Ueypťedněgi ti poraUčjm, abyš
Boba š celěho frdce milowal; Uebokbeš laskh Ui:
komU spafenU býtt nelže Stťež fe každého tšžkěho
hrjchU a raděgi neš wesskery mUky, než bhš fe
hťjchU dopUstil Sefsle:lř ti Bůh protiwcnstwj,
Ořigjmeh ge pokornč a trpěliwč wssecko fnasseg
a mčg pewně ša to žeš to žaslaUžil tjm žpUso::
Bem ti wssccka protiwensiwj k welkemU UžitkU
BUdaU DopUstjli Bůh aby se ti dobťe wedlo
wšdawew mU šato djkh, a Uedey fe pýsse kšlémU
swesii: bylkby šagisič Uehwětssj newděk kdpž bhš
dam Božjch proti BohU obracel u Chodjweh
často kšpowědi awolsioschenebo aZkUssenébožpo::

wčdxljka kterýž bh tě kdobrému wésti a žlého Uchowatř
umčl. Deh mU gakož igiUým Uabožným mUžUm
wolnost abh ti chybh twč mohli pťedstawowatj
a š strany šich aby fč poUčiti smčli. Cť,wď
rcid Ua siužbh Božj a ďúwey gim pťjtomen še

wssj počesinostj Neodli sc ústd i frdcem žwlasstč
po poždwibowanj mw K chwam a nušnhm bUď
:nilosrdnú a pomahey gim , gakž můžeš w
Rmaxltj:li tě co aneb fUžUge žgew to beš odkla:
dU žpowědnjkll ancb giněmU mUži kU kterěmUž
duwčrU maš a bUde ti Ulehčon. mu Dobre oby:
čeqe šemč fwč Uchowcy, gen co šlého gest w

Uich whmjtey LidU fwémn UeUkladeh mnohých
a tčžkých danj. Hleď wůkol scbe mjti opatmč
a bohabogné mUže stawU dUchoijho i swětskěho,
ťtcťjž nechodj po žadostech dUssj swých; š těmč
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fe whražeg, společUosij ale žlých Utjkch. uu Slhš

rad siowo Božj a choweh ge w srdci swém;
modlith milUg a odestků od cjrkwc Udčlených
jcuxčaskuým stati fc snaž. MilUg čest swaU i wsse,
což doďrěho gest, zlého ale Uenawiď uu U pťj,
tonmosti swé Uetrp, aby Učkdo mlUwil, co bhk
hťjchn mohlo panUkati aUcb čjm bh fe dobré

gméno Uěq posiwtčwwalo Ncřrp žadUého taUx
hanj proti BohU ancb proti fwatým DčkUg
často BohU ža wssecka oďdržena doďrodinj, aďhš
Uowých hodným fe sial Drž sc pťjfně sprawex
dťUosti; ncUchhlug se od nj ano w prawo ani
w lewo: podporUg prade a BUdižochrancem

chUdčho w sijžnostech geho dokUď fe prawda Ue:
Ukažr uo Maš:li cižj statek a wčc to gista bez
průtahU anrať co komUpatťj, byť bhď i po
otcjch statkU toho Bhl dossel; ger:li ale wčc Uegistč:,

deh gi i hncd mUžům maUdrým rožsaUditi Hleď
pilUč k tomU abh kazdýw zemi twč prawa a
pokoge a mer požjwat mohl zwlússk alc dUchou
wcnsiwo w Uctiwosti měg; a Uetrp, abh se gim
odnjmalo, co gim pťedkowě twogi dali. uu Co
fe týčc měst a obhčegů zemských, choweh w témž
stawn a w té wolnostt, ktcréž mjwali ža pťedků
twých. Napraw toliko, což zlého w Uich gcsi
Rodičům fwhm pr okažUg wsselčkau laskU čest a
poslussUost. nuo Faty daweh toliko nabožUým a

Ucúhomtým knčžjm a k tomU konci raď fe š
mUži maUdchmi a poctiwhmi. SUaž fe mjti clU7
ťednjky a saUdcc wčrnť a sprawcdliwé; taž se
ťastčgi po gcgich obcowčmj, abhš wčdčl, zdali
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UegfaU Uesslcchctnj, strannj, lakomj. uu K stolici
ťjmskě mčg se š Uctiwostj a papcže poslaUchey
co dUchoijho otce. Střcž fe marných whdeinj
a Uáklad Ua dwůr bUdiž rožUmUý a mjrneý. .skonečUč
Uapomjnňm a žakljncim tebe , milý synU! abyš
ža dUssi maU dal obětowati mssc swaté a modlio
ti fe w po celé ťjssi. Nosléž tě, milý fyUUmůg,
žthcim, gakž gcn dobrý otec fhna fwého žehnati
může. Nehfwčtěgssj Trogice a wssickUifwatj Ucho:
weytež tě wsseho šlého , a fwrchowaný Bůh
račiž ti tU Ulilost propůgčiti, abyš wždh a we
wssech wěcech dse fwatéwůle geho chodil a gednal,
tak aby oU sirže tebe bpl welebeU, a mh po
tomto žiwotč mohli š Ujm pťebýwati a Ua wěky
wěkůw geg chwňliti. NmeU.

„Nepťcstúweh shnU slyssetinaUčer, anž bUď
newěda ťečj nlaUdrosti“ (Bťjsl. 19, 27.).

„BUd pileU maUdrosti, fynU můg! a ob:
wefel frdce mč, abh nwhl odpowědjti tomU, kdož
ň wytýkei“ (tamtéž 27, 11.).

„SyUU, pťigjmep Učer od mladosti fwé, a
až ďo ssedin Ualéšati bUdeš maUdrost. Gako th,
geUžto oťc a fegc, pťistUp k Uj, a očekňwep don

brxšch Užčtků gegich. W Prňci gegj maličťo Usta:
Ueš, alc bržo gjsti bUdcš z plodů gegich“ (Sir.
6, 18xxu20.).

„MilosrdeUstwj a prawda ostťjhagj krňlc a
milostiwostj Utwrnge se trčm gchoe (Bťjsl.
20, 28.).
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Modlitba.

Q Bože, kterýž whznawačc fwého Lwajka
od krúlowstwj žemského kU králowstwj Ueďeskénm
powolati rčlčil, deh, ak Ua pťjmllle a skrze žá:
siUhh geho podle wežmeme Ua sláwč krúle wssech
králů Ježjsse Krista, ShUa twčho, genž š tebaU
žiw gest a kralUge Uae wěkh wčkůw. NmeU.

Na dnessnj den padá lakě swátek: W Řjmč fwalých mu:
čednjků: Ewsebia, Bontiana, Winceneria a Pereǧrjna ; lamtčž
swatčho Ǧemsia. mučedeka, geho ulrpenj zjlťegssjhořdne wy:
prawowati budeme; w Jtalicc we Špančlsku sw. Gerumia,
břskupa; w YrelatU fw. Ǧenesia, mučednjka; w Syrii sxp. Ju:
liaUa, mučednjka; w Tarakoně sw. Maǧina. mučednjka; w
.skonstantinopoli sw. Mcnnh, biskupa; w Neapoli fwatč Patri:
cie, pannd a m. g. sw.

26.

Žčwot sw. Genesia x), dčwadelnjho
herce a mnčednjka.

W žiwotě a w Utrper fwatých a swětic
Božjch, o nichž až pofUd bhlo gedUčmo, UčiUila
se také femo tam žijka o mUžjch a ženčlch,
kteťjž Uehprw statUč o KristU swědčili, an i
welikých mUk pro Učho pketrpěli, ale i toho oka:
mženj,. kdpž wjtěšstwj swé dokonati měli„ klešsse
Ua wčkh žahyUUli. Tcď ale Uwidjme mUže, kter!šž
fe Uehprw tagemstwjm sdoatého Uáboženstwj fmúl

lde)Na mjsio swateho Zcsirina. papeže a mučednjka, nemohsse
se žádnúch zpráw zagjmawých dobrati, kladcm žiwot swa:
lěho cnesia.
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a raUhal, a Uij tak welikaU milostj obdaťen
bx,ol, že pokťtčU Uetoliko pťetčžké mUky trpěliwě
schl, Uýbrž i smrt pro gmčUo Krista, gemUž se
pťed kratkemraUhal a fmňl, podstanpil. Mnž
teU gšst fw ǦenesiUš

GeUcsiUš byl žiw w Řjmč ža anowanj
cjsaťe Dioklecičma Geho rodičowé i pťijž eU:
siwo bPli kťeskané, on wssak sam byl UehaUhla:
wUěgssj protiwnjk gméUa Kristowa a aby š
kťeskcmh obcowati nemUsil oHUstilrodiče idomow,
a žiwil se kcyťljťsiwjm a UměUjm diwadelnjm
Toho čan swjtěžiw Dioklecian Uad Barthh, pťissel
do Řjma ijčmé gegijtali š Ueywětssjslawan
a Uehrošmmtitěgssj kšatochwjle a slaonsti gemU
kU cti skrogili. J GeUcsinš chtěl swaU čásikaU
k obecnénm wesclj pťifpčti, a wěda gak hrUbě
cjfať Ua kťeskaUy šanewťel, Ufmpslilx si, že fwaté
gegich Učer a obťadh U weťegUaU potUpU a
:posměch wyda Magc bežpochhby giž ž domowa
gakaUsi žUamost obťadU při fwatém kťtU oďhčegmšch,

whwolil si swatý křest ža pťedmět fwých UechU:
tUých žertů a raUhawých wtipů Uepochybxlge že
tjm cherm cjfaři a lidU žwlasstnj wefelj žpU:
sobj, Uýbrž že i slawh a hogUé odmělch dogde.
J swolaw fwě pomochkh, poUčil každčbo, co
mlUwiti a činiti ma a pilUě weťrgUých her čekal

KoUečUč pťissel Určitý deU k hram ijať
a š Ujm wesskech dwUr a UeščjslUé množsiwj
lidU byli pťjtomUi. Hrh sc počalh. ǦeUesiUš
ďyl pťi Uich hlaij ofobaU Leželltaložigcxkobh
UemoceU ťchl a žadage pomoci U:olal: „Nch aU:
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weg, tak mi tčeko gest, kéžďy mi Ulehčjno bhlo!e
Qstatnj hercowš Uslyssewssc tato slowa odpowčur
děli: „Gak pak ti můžeme Ulehčiti, kdhž ti tak
tčžko gest. Zdaliž gfmc trUhláťi, abychom tč
ohoblowali?ee .sk těmto slowům žtrhl fe Učlramný
sinjch w lidU. ǦeUesiUš wssak ťekl: „Wy blbowé,
gčl chci po křeskaUskUUmťjti.“ „N proě pak to?,u
otčlšali fc hcrcowč. „bech oUoho dne, od:oowč:t
dčl ǦeUesiUš, co Utečenecmodlosll:žebnosti od Boha
šhledňn bhl.“ Bo tčch bhli dwa herci, š Uichž
gedeUza kněšc pťistrogcn bhl a drUhý za e:orcistU ďe),
kteťjž sc U ložc geho posadiwssc, otčxžali fc ťkcm:7
cc: „Proč si nčxš obcslal, sy:m milý?ee Bťi těto
otážce dotckl sc prst lnilosti Božj dUsse raUhagj:
cjho se Ǧenesia, a oU Uwčččl w Krčsta Zežjsse;
i odpowčdčl, ale giž Uikoli ranhawě a p:ZtUpUč
nýbrž panU wěraU a š celého srdce: „Zádám
obdržeti milost KrisiowU, abych gj žnowa žrozeU
gsa, bjdy Uesslechetnostj swých fe.,žbawč .“ Hcrci
domnjwagjcc se, že wsse, co GeUesiUš mlij,
gest poťčld gen anhý poboUčk a lichý žert, kla:
dli mU otčxzky, ťteréž sc kťtěncům dciwagj, a
wssecky obťady, gakž fc gich w cjrkwi Užjwá, Ua
Učm wpkanli. Bosléz oblékli ho w bjlé raUcho,
w gaké fc nowokřtěnci na znamenj dosažcUé
erinnosti oblckňwagj, a podali mU chleba a
medU i swjčkU, čjmž se wyznamcnčxwati mčlo

e) Erorcistč býwali osoby dnchownj zwlésst k tomu ustano:
weni. ady nad posedlými o wťdomjm biskUpa sc modljce
ge Uzdrawowali. Těto dnchownj moci dosahuge dncho:
wnj osoba při druhěm z člhř mcnssjch swťccnj.
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pťťqjmaxaj welebUé swatosti, mysl dčtinna a ho:
rach bedliwosi Uad sebaU a Uad smpsly fwými.
Sotwa že wsse toto bylo se skončilo, rychle pťie

ssli ginj ža wogaky pťistrogenǦ hrrci, a gakobpod cjsaťc bhli wpsl aUč, gali eUesia a Ua saUd

ho wlckli, kdež se ž wjrh swé whznati a zod:
powdati mčl Lid wida toto, dal se do Uara:
Umčho smjchU a gciscmj; i sam cjsať gewil že
se mU ta wčc ljbj J posiawili gatého Ǧenesia
Ua mjsto powýssené aby whdal swčdectwj o KristU
Zežjssi NǦeUesiUš dal o Spasiteli lidsiém
swčdectwj, gakého se ani cjfať ani Učkdo ž lidU
Urnadal; ťeč geho odhalila intťnj mhsl gcho
a bhla důkazem, že on, co prwé na Uěm sc
stalo, Uedrželža žert Uýbtžža prade prawdach
J rekl U wclikém nadssenj: „BoslechUi cjsaťi a
wh bogoijci a wy mUdrcowěi wh oďywatclé
mčstsstj siyšte! Gá hrožjwal sc, kdykoli gscm slo:
wo „kťeskaU“ Uslpsscl, a wssccky gsesn tUpjwal,
kteťjž se k tomU gménU žnali; i rodičú a pťj::
bUžneých swých Uenňwidčl gfem pro gměno kťe:
skansié a kťeskané tak směssnj mř byli, že gsem

se tagemstwjm gegichco Urhpilnčgi naUčiti sn žil
Uikoli abhch w Uě wčťil Uýbrž abych waš gimř
Ua diwadle obweselil. Leč sotwa žc se woda
Uahého těla mého dotkla, a ga k otažce, zdali
wťťjm co se mi pťcdťjkawalo, odpowčdčl: „wč::
ťjm!“ Užťcl gsem nad scbaU kau š Ucbeš pťi:
cha;egjcj a stkwach se aUgely, kterjž mi ž knihy
gakéš wssecka prowiněnj mčl, gichž gscm sc od
maličkosti až po tu chwjli dopUstil četli. Na to
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pohraUžili knihU w též wodč, kteraUž gsem pťed
očima wassima oďmyt byl a okažali lni gi opčt a
ďyla bčlegssi Uež snjh NUže tedP wčhlaný cj:

faři a wh wsslckni, co gste fc tčmto tagemskwjm
fmali wěťte nij še mnan , že KristUš Hrawý
gest BUh žc gest swětlo, že gest prawda, že gest
sinilowanj a že gediUé skrže Učho odesstčnj do:
gdete“ dze)

Tato ťeč rošpalila cjsare k hněwU Uey:prUdssUnU J dal ǦeUesia holmi co neyUkrU:
mčgi ďjti, a pak MaUtinowi prefektowi geg ode:
wšdal abh ho ďohUm občtowati primltil Bylk
tedh ǦeUesiUš Uatažen Ua skřipec; ale gakkoli ho
želežUými klikami trhali a hoťjcjmi pochodUěmi
palili a gakkoli ho BlaUtiU napomjnal šbp
občtowal bohčnn a cjfaťskaU lnilostj Ucpohrdal,
stcil on UicméUč neHohUUtě U wjťe swaté, a w
Ueywětssjch bolestech, gcž š UeslýchaUaUtrpěliwostj
snússel prawil: „Ner giUěťw kralc, Uež tobo,
ktcréhož gfem widěl gch se klanm geho ctjm
a byk bych pro Uěho tisickratc UfmrceU bhl wždh
geho ďUdU ŽadUč mUkh erhrwaU mi Krista
an ž úst an že srdcc Welice oplakawam blUdU
fwěho, že gfem prwé fwateho gměna Ua fwatých
lidech Ueaniděl a že tak pťjliš pošdč prawémU
krali fe klančti gfem počal “

e) Yčkoli křest, kterúmž berci Ǧenesia dokťtili, sám w fobč
.. neplaten bhl, proto že neměli úmhslu ččnitř ro cjrkew

činjwa bhla toho kťtu platnost nahražena Upťjnmau ža:
doskj a kagicnostj i UmUčenjm Ǧenesia Křest wodh Ua
hražen bhl kťtem žádosti a kťtem krroc
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Tak poUžjwal sw ǦenesiUš posledech fwhch

okamženj, abh pohorssenj, kterež předefslým raU:
hanjm UčiUil Uaprawil Wida préfekt že wsse:
cka prace marna, a že Ǧenesia od .skriskache
erdwratj, dal ho štjti To fe stalo, gak nčkteťj
chtj r 286 podlé giUýchale rokU 303 W ka:
lendaťi rjmském klade fc den geho Utrper Ua
wčeregssj den.

Rošgjmú!tj.

Nčkoli diwadelnj hrh famh sebaU gfau lho:
stegne, Uemagjcj do febe ani Uic dobrého ani

Uic žlého, Uic méuč pťihlědmmežli ostťegi knim
šhledame š bolestj, že gako ža čan ǦeUesiowých
i Uynj šhusta ďýwagj mjsta, kdež fe naboženstwj
aneb wčci, kteréžž Uabožcnstwj plhnaU a k UěmU
fe wžtahUšje w pofměch a w potUpU Uwúděgj,
a to Uechom Ukrhtč a gako pod plasstjťťema
mšbrž i Uežťjdka dost žgewně a že UegedeUkrate
podkopáwagj a whwracUgj, co Uaboženstwj prax
cnč bylo šasilo a wzdělalo Naboženstwj k p
Učj čistotě těla i dUsse, ale diwadla dčlwagj pťj:
kladh, gak chlionst a tělerú lňska fe ďUdj a
žiwj; UabožeUstwj Učj Upřjnmostč a prawdč, Ua
diwadle alc widčti, gak pikle fe kUgj, gak žrada,

gak podwod a lest fe osmxgj; Učlboženstwj Učj
PosiUssUostčwrchnostja to netoliko dobrých ano
i šlých, ale Ua diwadle šchwalUge fe odbog a
wšdor; naboženstwj kaže tichost a laskU ke ka:
žděmu i k Uepťjteli, Ua diwadle welebj fe hněw
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msta a wražda; Ueiboženstwj Učj trpěliwosti a
tichosti w protiweUstwj a swjzlech, diwadla wssak
prawj, že žbabčlec gest kdož w protiwenňwj Uit
žiwota swého samochtč Ueztrha; slowem diwadla
býwagj fskola, w kteréž fe fwědomj koneyssj a bažen
Božj UdUssUge; kdež se wassUě rožUěcUgj a smhsl
pro čistotUUmrthge; slowem ner Uictak fwa:
tého a Uic tak welebUěho, oč by se Ua diwadlc
sUrowý wtip Uetťel co by gjšliwý gašyk Ucskeril
co by ďabelska mysl Uežlehčowala, a opak Uic nenj
tak haUebUého, Uic tak grssitUěho, co by se Ua oi:
wadle UeUkazowalo,Uešchwalowalo,ermlanalo
WUsober pak diwadel kmwa tjm rašněgssj, tjm
gistěgssj, Uwažjme:li, gak mocUě ljbeznost hUdby,
sladkost zpčwU, whstrogenost hragjcjch žcn a
mUžstr;ch a wesmčš cela diwadelnj úprawa

smysly a tčlerost draždj, gjma, žaslepUge Re:
kUck owssem Uěkdo, že diwadla býwagj ssko::
laU dobrých mrawU a ctnostj , že karawagj Ue:
fslechetlwsk a řrestawagj hťjch. Nepťjm se, že
Ua diwadlech Uěkdy Uesslechetnost w posměch se
Uwadjwa a ostrým bičem wtipU fe erskawa,a
wssak Ueslýchcmo, že bh diwadelnj bry Uwcdly Ue:
sslechctnost w Ueneiwist, a mimo fmjch také způ:
sobilh plač Uad Uesslechetnostmi Gisto, ze diwadla
gsaU pramenem tisicera hržchU, ale pramenem
pokan Uebhla, UegsaU anž kdh bUdaU Wroto
wssak pro wssecko Uechci diwadelUjch her na wždy
žatratiti a odfaUditi, Uýbrž wjm, že člowěkUpra:
cemi dUsschjmi a tělesUjmi zemdleněnm erin:
Uěho wyraženj gest potťebj. N wssak tU žapotťebj
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weliké opatrnosti a prozťetelnosti, gednak abychom
Uedali nikomU žčldného pohorssenj, a gednak aby::

chom fami pohorsseni nebyli Nefmjme tedy do
takowých her choditi kdrž wjme, že se Ucllwžešw7
stwj tUpj, ctnost fe podrúwci a doďrú mraw Uražj

Nesinjme, kdhž ďy UabodaU podobného cošfe pťi::
hodilo tomU fe radowati a chowčmjm fwým ta,
kowé prohřesser šchwalowati; nesmjme diwa:
delnj hry powažowati ša každodennj úlohU aniž
gim tak šwhkati aďhchom beš Uich žiwi ďýti era
mohli Kdož ale raděgi w diwadle dlj Uež w
kostele, kdož pro diwadlo pokaždč dosti mci po:
chwjli, když ale do kostela gjti mci, wždy žane:
praždnčn býwa komU pro diwadlo Uikdy peněž
nefchažj, když ale k fwatcmn účelU nččjm pťi:
spčti ma wždy chUdý ďýwa kdo se radUge Ue::
šďedUúm skokUm a tancům Uekažaných taUečnic
atmečnij nad skraUsseUaUmodlitbaU lidU fe
wssak horssx a t d ždaž tomll a takowémU hth
diwadelnj gfaU beš hťjchU?

„Srdce blažnů býwa tU kde gest weseljee
(Kažat 7, 5)

„Kdož milUge nebežpečenstwj, žahyne w Uěm“
(Sir. 3, 27.).

„Ncsrownčxweyte fe š tjmto fwčtem, ale
Mp ůlolč jč lo uouao:c jmyslU jwco, tůk ůšh
ge kusili, ktera gest wůle Božj doďra a do:
broljbežna a dokonala“ (Řjm 12 2..)

„NemilUgte fwčta ani těch wěcj, kteréž Ua
swětě gsan MilUgeelik kdo swčt Uenj lasky
Otcowy w něm“ (l. JaU 2, 15.).
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SdUowě lidsstj! dokawadž těžkého srdce
bUdete? Ž proč milUgete marnost a hledate lži?“
(Žalln 4 3)

Modlitba.

Bropůgč nám, š Bože, té milosti, abychom
slij Ua kťtU fwatém Učinčněnm, že fe odťjkňme
swěta i slawh geho wěrnč dostali: wediž naš
cestaU k fpascnj a Uaplň srdce nasse bažUj pťed
saUdh twými, ak Uebčžjme rožkossmi fwětskými
špiti U wččné žahynutj Q wyslyš Uaš w mi:
loskdenstwj fwém sirše Krista Wcma Uasseho
Nlnelt.

Těhož dUe:

Žiwot sw.Nlešandm, mUěedeka.

Wjsse se, že sw Nlerasldr w Berǧalně mč:
siě italském se Uarodil ža panowanj cjsaťeMarix
miana Bylk pak sw NlcPaUdr wogjn w tému
thebegsiém Jťc) Dowěděw fe cjfať, že Nle:andr
wer KristowU wyžUáwá, oďesial ho ksobě, ťka:
Ncobesial gsem tě pro Uic giného, Uež abyš bo::
bům občtowal; Uebok šfem se dowčdčl, žc opU:
stiw bohůw Uafsich, kťefkanem gsi se staj. Po
tčch„ slowech dal stůl pťistrogiti a Nlerandrowi
domsallwal,. aby občtowal. Nle:andr wssak po:
hledna k Uebi ťekl: „Kéž mi Bčch, genž we

e) Q něm wiz žiwot sw. Mauricia dne 22a zářj.
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gmenU Kristowě prosjclm wsseho UdělUge, kéž
mi Bůh té milosti propUgčiti tačj, bych i twé
wUle k požnanj praweho Boha priwedl a Ue:
wěrU twaU tak gessitnaU pťemohl Než twng
UedUh zda se byti Uežhogitellch, a th od daan
té gessitnosti se drže wěťiti Uechceš Mne wssak
powolal onen, genž sljbil že ž Učlrodů lid k mi:
losti fwě pťiwcde Setťiž tedh rady fwé a plač
raděgi a požney skUtky swe, a Uwěť w Boha

žiwého geUž wssecko byl UčiUil.“ Těmi slowh
pohUUt a rožhnčwan Ma:imian kažal pťjtomUUm
slllžrijkUm, al:y Nle::emdra UUtili na obětech
bohmn Podle brati, a Uechtčl::libh, aby i trestU
pťidali Než smatý Nlerandr rožnjcen ohUěUt
fwatě horliwosti opťel se patau o stUl a pťe:
wrčxtil geg i še wssemi obětmi. Wěc ta popU:
dila Ma::imialm k nehwčtssjmn hUěwU, tak že
beze wssech okolků geg hrdla odfaUdil, kterýž
Uslyssew Uňlez, žradowal fe, a pomodliw se ma:
ličko ale wraUcUč Uastawil ssjgi a w tom ďhl
fkat Bo Uěkolika dnech wšala gista Uabožna
matran, gměUemǦrata, swaté geho tčlo a po:

.hrbila ge Ua statkU fwém bljž Bergamh

Rožgjmáltj.

Na sta, an Ua tifjce mUčednjkůpadlokrož:x
kažU cjsaťe Marimiana rUkaU katowaU a ačkoli
wssicknitjm prade UčenjKristowa žtwrdili tr:
wal cjfať Uic měUě w erěťe fwé Tažeš fc
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proč? milý kťeskam! Broto že frdce geho bhlo
zatwržené a oko dUsseij žaslcpené Nch, milý
bratťe a festro w Krřstu BaUU šatwrzelost a ža:
sleperst gest staw Ueyhorssj, w kterýž člowčk
UpadUaUti kdy mUže To srdce gest, prawj swatý
BerUard žatwršelé kteréž žadUa skraUsserst Ue:
zdrtj a žadUa Uabožnost erbměkčj , kteréž se ža:
dných hrožeb Uebogj, trestanjm fe žatwršUge do::
brodinj Božj erděkem a geho mňosti erěon:
stj žplčlcj. Srdce šatwršelě Uešardj se dťi wčcech
Ueyhanebněgssjch a UelekUe se Hťi Uebezpcčj Uey:
wětssjm; aest bež laskawosti k bratřjm, bez bcižUěd
a Uctiwosti k BohU; šapoijci Ua miUUlost,pťj:
tonmosti Uedbci, Ua bUdaUcUostfe Uehotowj, a ža:
pomjnci Uehprwé Ua swé powinnosti, pak č Ua fcbe.
Q gak hrůžoplný to obraš frdcc žatwrželého! a předc,
pťedc Neymilegssj! gsaU lidé, kteťjž mnohě ž těchto
znúmek, paťli Ue wssecky, do febe magj. Nch kolik:
krcite dostjhla nciš rUka Wčměmetlami swými, a mh
fc w hťjssjch fwých Utwrdili, kolikerých dobrodin
a milostj béťeme denUě z rUkUBožj, a mh wsseho

toho Uedbame Mh wjdame lio w skraUssenosti,
pťed Bohem se koťiti a ž hťjchU swúch se kati

a my se gim co possetilcUm smawame slýchame
raUhawé a haUchě ťečia radi gich přislaltchame

ano i podle Ua Uich beťeme: búwamc prosseni
od Ubohýchbratťj o radU o pťjijwU, o pomoc,
za ochraUU a šawjrame před nimi brany dUsse
fwé a dělame si fmjch š potťcb gegich Q člo:
wěče, skaUmey febc sameho skaUmeh se ale Uprje
mně, ždali frdcc twé Uemci Učkterěš žUeimeksrdce
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žatwrzelého, a šhledaš:li, o! pak erdkladey, Uý:

brž chop se léku abh fe obměkčilo což twr:
dčho gest

„DUeš Usiyssjteo:li hlaš geho, UešatwržUgte
frdcj swých“ (Žalm 94 8..)

„OUi byli odporni swčtlU, nežnali cest ge:
ho, an fe kdh nawrcitili po siežkách geho“ (Zob
24, 13.).

„Zhrželi gste wsselikalx radaU maU, a do::
mlauwčmj měho šancdbali gste, pročež i gú takě
w žahymltj wasscm smáti se bUdU“ (Bťjsl. 1,
25. 26.).

„SmilUgme fe nad ďezbožnjkem a nenaUčj
se fprawedlnosti: w žemi fwatých Ueprciwč činj
a UeUžťj sleiwh Hospodinowh“ (Zs. 26, 10.).

„Q kdpbh požnalo i ty, a to afpoň w thto
den twůg, které bh wěci kU pokogi tobě byly! Nhnj
ale sirhté gfaU pťed očima twýma“ (LUk. 19, 42.).

„Gčl gdU a hledati bUdete mne, a w hťjchU
wassem šrmťete“ (Jcm 8, 21.).

Modlitba.

O smilUg fe nad Učlmi, rZ fwětlo wěčUé, a
rošptyl tchosti nasse a dey Uam oči ktetéž by
widěly, Ussi kteréž by hlaš twug slhssely, a
frdce kteréž bp tč prawč milowalo BtopUgč
Uam té milosti, abychom fe oprawdowč k tobč
obratili hťjchy szžilc pťemahali,a tak swého

š?ččltého cjle dosahli. Skrze Krista Bana Uasseho.mcn
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Na dncssnj dcn padň takč swátck: W Řjmč swatčxbo
Zesyrina, papežc a mučednjfa; těž tam swalých mučednjků
Jrcnea a Ybundia; w Llǧurii swatčbo Sekunda, mučednjka;
U Marsú sid. Simplicia a gcho shnú Konstancia a Wikto:
riana, muče!rnjleú;u w Nikomedii sw. Hadriana, mučednjka;
w Španěljch sw. Wiktora, muěednjfa; w Kadui swj Nuffjna,
dlskupa; w Pistorium fwe Felila, knčze a m. g. fw.

27.

Žiwot sw. Josefa kalasanského.

Sw. Jofef kalafaslský,tento wýborný pťjtel
mlúdcže, Uarodil se dUe 11. žciťj 1556. na hradě
Betralta w NraǧoUii. Qtec geho DoU Betro,
hrabč Kalafanca, a matka DoUUa Maria gastolt::
sia gak pro Uabožnost takipro Uroženost Ua slowo
wžatj, dali si Ua dokanlem wychowanj wtipneho
a od Boha wýborně UadaUého Josefa welice ža:

ležeti J žthal Bůh UpťjmnčmUsnaženj gegich
a šeslal Jofefowiwýborné Učitelekleťjžeršděla:
wali gcdinc rožUm geho Uýbrž geg islowem i
skUtkemkU bažUi a kažni Bo;j wedli Dofpěw
Jofef let mladeneckých, mUUl do Leridy Ua wyšssj
stUdia Tato stUdia býwagj Uežrjdka Umohch
mladjkcl pťjčanU čafne i wččUe žahUby, ale Ua:

ssemU Zosefowi stala fe prameUem pťenmohých
ctUostj, UebokerpomiUUl an Ua ždokanlowan
an Ua wzdčlawčmj scbe fwědomitě a š whtrwa:
lostj erbhčegncm pracowati wesskerh fwe mh:
sslénky, řeči i skUtkh žakonem a wUlj Božj žpra:e
wowal byl Ua modlitbach horliwý, rad chodil
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Ua slUžbyBožj a často pťigjmal Uchswětčgssjfwatost
š aUgelsiaUprawě wraUcUostj Na Uehwýš cenil si
čistoth. K tomU koUci Užjwal wssech prosirede,
kterýchž swatj a swětice Božj k podolměmU cjli Užj::
wawali a Užjwagj , žwlassk ale ctil rodičkUBožj a
o ochraUUa pomoc w pokUsser whzýwal: nadto
ďhl predstawenych swých poslUssUý a U welike Uctie
wosti ge měl Z úsi geho erysslo žadnc slowo
ranhawě, Urážliwč, aUeb Ucwrlé a Uetrpěliwé;
obcowánj geho bhlo čistč a beš úhony. J opU:x
sstěuj aUcb potřebnj bratťj šhledali na Uěm, že
lciska geho k BohU žiwá a drawú gest. WžbUm
žowal š Ueywětssj xfrdečnostj spolUžaky k lafce Božj
a kpionsti, stťežil ge pťed hřjchem a kde a
gak mohl gim drospčssným se stati se snažil: raid
ansstěwowal Uemocné a Uetoliko ge těfsil a
k trpěliwosti napomjnal, Uýbrž gim i pomúhal
a š Uehwětssz ochotUostj slaUžil: š kratka Uka;oa

wal slowem i siUtkem, gacj magj kťesrcmsstj stU::
denti býti u Nďh stUdUgjcjuu aspoň Uij u
častěgi do takowéhoto žrcadla se djwali, aby
se Uedali U wjre swe gessimyxni Uamjtkami Ue:
žUabohU a tčlefnjch lidj masti aby co wěťj,.
také skUtkem Ukazowali a milostmi swatých fwá:
tostj Uežhrdali: pak žagiste Umlklwbh fprawedliwé
časio stjžnosti že stUdUgjcj mladež ža Uasslch časkl
b:šwa prostopassna, hrda twrdossxgrm,erašana
a swéwolna! Čeho fe může wlask Uadjti whe

chažj:li že sskolmladež beš wjry a bez lasiy? „Kůň
erkrocený býwa twrdoústý, a fyn rozpustilý bUde
dosiočný WochlebUg shnowi a Uažene ti strachU:

Ziwotp Sw:atdžpclpzN. 18
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pohrúweh š Ujm a žarmaUtj tebe,“ prawj (Si:f
rach 30, 8. 9.).

thž Josef stUdia sioUčil a Ua hodnost

doktora w prawcch powýsselt bhl počal Ua Učho
otec Ualéhati abh se o Učgaký úrad Uchazel a
hse oženil Nle mysl mladencowa Uesla se k

wyšssim a k swčtěgssim wěcem Z Užawťel že
fe BohU žcela šafwčtj a do stawU dUchoijho
da. dež tomU otec po mUohémprossenjkoUečně

swolil dal si Jofef tak žwaUa Uižssjpofwěcer
. dati žawcišal se dobrowolUým slibem kUstawičUé

ěistotě a tělo swe tUhými posth, dlaUhým bděnjm
a swatým rožgjmanjm mrtwil a w Usz rošUmU
pogjmal Nato odebral se do Walencie Ua stu:
dia bohoslownj, a poUčwadž mU tadh gista Ueur
cUdUa žena léčkh strogila, odessel do lealh, kdc
stUdij swých dokončiw Ua hodUost doktora w
pjfmech swatých powýssit se dal.

Giž giž ždal fe bohabogný tento mUž býtř

U cjle UehwraUcUčgssjch žadostj fwých , aU mimo
Uadanj tUhý šcipaš mUsiť podstaUpit chtěl:lč

gedUak slibU fwémU dostati a gednak stawU dUe:
chownjho aUčaskUým býti Téhož čan Umťela
mU matka a starjsi bratr Z počaltč otecžUowa

Ua Učho doléhati, aby se ožeUil a slawnému rodU
hrabat kalafanskýchwhmrjti Uedal Jofef erě:
da, co čiUiti, obratil se šdwochaU wraUcUostj k
BohU, prose, aby ho ž tě tjfně whtrhl. N Bůh
šeslal Ua Uěho těžkau Uemoc; a gelikož lékakowé
žadné Uaděge Uedawali, powolil mU otec aby se
jlibem šawazal že Ua knčžskwj fe wyswčtiti da,
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pakli ho Bůh ožiwěti rúčj. N hle sotwa že slib
byl Učiněn, ostala gako žazrakem nemoc Josefa,
kterýž se r 1585 wyswětit dal

be tjm pohodlněgi slUžbě Božj mohl fe
oddatt chtčl se Uowčwhfwěcený kUěz do gakési
samoth odebrati ale biskUp albarašinský žrazo:
wal mU to ťka ze gfa knězem dowolcm grst k
žiwotU činnémU a nikoli anže rošgjmawéml:, a
že neUmělj OotťebUgj poUčer, poblaUdilj Uwe:
denj na prawan cestu, slabj posily , žarmaUcer
útěchh a t. d. Takowými důwodh pťemožen Uwa:
žal se Zofef w šprúwn dUchownj, a horliwostj
prawě aposstolskaU fwěťene dUssc Učil a těssll a
na drahU kťesianske dokonalosti Uwaděl Grho
horliwé pťičiněnj dosslo w kratcc žaslaUženého
Ušnanj a mnozj bistUpowé fwčrili mU k obstaranj

i neydUležřtěgssj wěci ďa biskUp Urgclitanský dal
mU wýUosUaU farU a Učinil ho gcneralrtjm wiez

kaťem w swém bisillpstwj. Užitek z toho byl pro
ofady wesskery nad mer wcliký, nebok geho pťiči:
Uěnjm počala klesla kažeň cjrkewnj opět milostnč

rožkwétati, hťjchh a Uesslechetnosiipožnenúhla mi:
želh, wjra fw. rostla, laska se množila,anoi o chU:
de a opUsstěUe daleko lěpe ďylo nhnj postarúno
nežli kdy prwé. uo Diwně podinhodUč wěci
šmUže grdiný žiwaU wjraU ozbrogený kněš! u

W tčch dobach žmocnila fe dUssc Zofefowh
neodolatelna taUha po fwatém Řij. Chtč gj
gakožto wnUkUUtj Ducha fwatěho wphowěň od:
ťekl se wssech cjrkewnjch důsiogcnstwj, rošdal
otcowské swé gmčnj a wpdal sc r. 1591. Ua

18ee
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cesiU. Na hrobč fw. aposstolů modlil se wraUcUě,e
prose, aby mU Bňh zgewiti rcičil,kterakby gch
a cjrkwi grho slaUžiti a sobě i bližnij Ueylépe
prospěti mohl. Meži tjm chodil we dlte kchUdúm
a k Uemocným, ansstěwowal wčžnč, a wssUde
gak ch mohl pomahal tU tčssc tU wšbUžUgc,
tam žaš slaUže aneď wyUčUge časU ale UočUjho
chodil po Řjmč a w hlawltčgssjch kosteljch wraU:
cnč modlitby fwe kBohU whsilal o wěcechBože
ských rošgjmal a kterak Ua wrch krefkansie do::
konalosii fe dostatč pťem!;sslel K tomUto koUci
dal fc do Učkolika bratrstwj žapfati, Uosil oskrr,d
paš t:a Uahěm tčlc Uegjdal Uež gedenkrate ža
den a tU geU anhU chléb a powimcostj wesskcna
rých co Uchswědomitěgiplnil thž Uapotonxlr
Řjmě morowa rana wypUkla, stal wcrUě fwaté:
mU Kamilowi po bokU aU Urgen Uemocmšm
poslUhowal w bolestech ge těsstl a k fmrti pťi:
prawowal Uýbrž i mrtwé gichž každrd se sstjtil,
Ua fwých plecjch k hrobU donússela pochowawal
aby. w tom wůlc Božj byla, i žiwot swůg Ux
fwaté prčlcř této bhl by rcid Uechal, zagistč siolr
Bčmč pamčtliw, alt dj: „Kdo žtratj dUssi swaU
pro Ume UaležUegiee fMat 10 39) u Q
bychom slow těchlo Uežapomjltali, když Uam w
slUžbč chUdých a Uemocltých gakéš Uebešpcčj hrožj;
Ucbok flowa ta dodagj Uam i mpsli i sjly Mak
šagistč i laska ť bližnij fwdch mUčedekU Q
gak sskastni byli bychom, bychom w ťad gcgich
počteni byli

Co tak fwatý tento mUž po mčstě chodč
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Uemocným a opUsstěným siaUžil a takměť scbc
samého gegich potťebam obětowal Ukcižalo se
xUU, žc fe pro wpchowanj a wždčlanj pťenmoha
dčtj pranic Uedčge, že w erčdomosti odrůstagj,
a konečnč pak powalečř a žločinci se stawagj
J mčl ža to, že šlémU tomU ginak zabraniti se
Ueda leč, když ďp fe také děti ždarma wyUčowalh
a wssjm, čchož gim potťebj, se opatťowaly Z
šdčlil Učktcr:;m ťeholnjkům mihlcd fwůg, poUě:
jradž se ale ani tito ani ktcťjž gin ž Učitelů
téro obtj.žné, ač fpasitelné prčlct podrobitimchtčli:
Ucšb:šwalo mU Uic, Uež abh fe sčlm důwěrnč w
břcmcno tak tčžké Uwúzal NokU 1597 otewťel
tedy sskoly swč, gež Uašwal „sskoly nabožUé“ Ua
gcwo tjm dawaǧe že UebUdese lU anžč nočdam
Učtri U:šbrž obšwlasstč Uabožnoxti a powinnostem
wjry Kristowy. Wočct žčikň množil se wůčihledě,
a Uež se Uadúl, Umselo sc i fskol pťimnožiti. Nelže
wypowčdjti, š gakaU láskaU, š gakaU pokoraU a wy:
trwalostj fw Josef kalasansk:i blahoděgného ústawU
fwého sc Uqal Uebok Uechom že djtky we ssko:
lacb šdarma wyUčowal n:;brš wssj silaU gich od
HťjchU i ode wssj pťjlcžjtoňi k hťjchU chranil
Z té pťjčinh wodil ge po sskolc domčxx bUď fčun,
ancb od gin:šch bratťjge prowciděti dáwal; wodil
ge často k žprciwč Božj,wzb:xšowal ge k časičmU
modlenj, bdčl Uad Uimi ostražitč, siowem seč
žiwčl cenU dUssc lidské žllagjcj láska gcst, swědo::
mitc a š Uadssenjm konal CbUdj žakowé dosia:
wali Uegenom papjr a knihy Uýbrž žhUstai odčw

Wř;borně owoce kterěž „Uabožué sikolyeew
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ťjmské mladeži whdalh, Uešůstalo dlaUho w Ukry:
tosti Uýbrž Ualežitě Uwaženo žgednalo gim mUoho
ochranců a podporowatelU gak U lidU swětskěho
tak i U dUchoweUstwa, an i pťjzeň papežowU.
Nešchcišelil owssem také protiwnjci a odpůrcowé,
Ueb která wěc dobrú Uemá odpůrců a protinj:
ků? Nle sw. .skalasanc Uedal se mýliti; tichost,
trpěliwost a modlitba byla mU zbranj, gjž se
hagil gjž koUečuě i wymohl že papež Bawel
r 1617 bratrstwo toto potwrdil a že papež
Řehoť )(U po čtyrech letech ge w počet dUchox:

ijch ťadUpostawil šawazaw ge aby bratťjmimo
trogj siib w každé reholi obhčegUý, gcsstě čtwrtý

skladali gjmž se šawažowali že chUdc djtky wy
Učowaň a wychowawati ďUdaU Sw Josef bhl
prwnjm též ťehole pťedstaweUým Netrwajo

dlaUho a Uowý žakoU Ualezl obliby i w giUúch
kraginach a žemjch a wssade kdekoli Uwech bhl
š widitelm;m prospěchema požthanm Ua mla:
deš pUsobil; čemUž se owssem Uelše diwiti Uwaea

žjme:li že bratťj UeUčili pro marný zisk nýbrž
gediné z lasky k dětem a pro Boha

Ostatnč mčli piarisié, au tak se bratťjm
Zúkan pobožných sskol ťjkalo, u Ua pťedrwstě
swém, sw. Joser kalasaUském, wžor a pťjklad
wesskerých ctUostj. Gsa wčrUý mtloijk cwtm5
gelické chUdoby, zachowáwal chUdobU iwe wssem,
cožkoli mčl; a Urmčl Uic, Uež bez čcho se iUey:
chUdssi člowčk obegjti UemUže TUha pťstost,
giž od dawna tělesnost dUsiwal UenmeUssila fe,
když se hlawaU ťadU stal Upbrž možUa:li ždwo:
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gila fe ba ani pokornost geho, žaklad to prednj
a Ueyperěgssj laždé ctnosti, UcUtrpěla žadné
Ugmh, a Uebhlo tak Ujžké ptace a tak opowržené
slUžbh, gjž by bylž lásky k BohU a k člowčěenn
stwU š Ueywčtssj radosij UepodsiaUpil Dawal
také bratťjm ta Uey:oěkněgssj UaUěer. Mimo
giné průpowčdi, kteréž gim k Uwáženj a k pl:
nčnj pťedložil, žaslxthgj UásledUgjcj obecného po:
wssjnmUtj: „Kdo chce, prawil, nesilcchetUostpřc:
moci, tťebak xUU, abh tčleonsi pťemáhal, a chtjč
swůg dUsitř Umčl. ou Kdo se za bližnjho fwého
modlj, dobťe dčla; kdož mU wssak ponmha, děla
lépe u Nemoc pochašj od Boha gako ždrawj;
w té wssak Uemocnici Uer Boha, kdež UemocUé:
mU trpěliwost, poslUhUm pak laska chhbj uuBra:
tťj, bUďme žiwi w swoonsti, a w fwoonstř
bližnjmxl slUžme Modleme se, aby BUh tak
nasse čin žprawowal aby swatě gméUo geho
wssUde se welebilo Stťež se každý prwnjho

poklěsiU; w žúpčtj gdaU gemU ginj a koUcčUě
UasiedUge zwyklost hťjchU Neokstlgme Uikdy

sladkěho gedU, byk i w žlatč mjfe Uam sc podae:s
wexl; fmrt gest grho erdwratný účiUek u DU:p
choij gesi powolan, aby lid a mladež wyUčo:
wal Učiž tedy ale Uikoli anše owy Uýbrž
i skUtkh JGaký kral taký lid gakP Učitel takd
žak Zastúweyte swčťený wam Urad Učitelský še
wssj silaU Kdož ždc dobťe wyUčUge, w skUtkUwe:
likých wěcj kona, a odměm,o w UebeUch si dobUde “

W UstawičUé gfa čiUUosii dožil swatý tento
šidomil 86 rokU, aU ho BUh skrze Učktcrc Ue:
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hodnč bratry ťťžce zkaUsscti dal ktcřjž UcUstale
na Učho jočilč, až i toho dowcdli že činnost ťa:
dU poněkUd fe pťetrhla a welelmý staťečck we::
Ugnč a ša bjlého dne pochopy do wčženj odwe„a
deU byl. Wssak se těsse že BUh na nčho kťjž:
kem wžpomchi chl wsseliké přjťoťj a tstč š
obwhklaU tichosij a pokoraU i Ukažal gak se
člowčk magjcj dUsst w Bohu UťotkchaU k nen,p
pťátelům chowati má. Okážalak sc nad slUUce
gasUčgi erilča i šáslnhh swařěho mUže, tak že
okamžitě proPUsstěn byl. J stalo se, že Ueywčtssj
a Ueyžarhtčgssj protinjk geho a pťjčan wssech
tčch swjžlů Ua smrt se rožnemohl. Bljžjcj fe
hodinka otewťela bjdnjkowi oči, tať že pykage fwé
Ucfsleáocmosti skržc dUwčrUjky swatého staťečka ša
odesstčUj prositč dal. N fwat:,šKalafanc odpu:
stil mU Uetoliko, Uýďrž i sám pťigda Uďežpečil
ho láskaU fwaU a obgjmage ho, ťckl: „ShUU
Uemčl gscm radosiUťgssjho a wesclcgssjho dne Uad
tcnto. Gá se wždy kBohU ša twé spasenj mo:
dljwas, a gesstč fc modljm, aby dobraU wůlč, giž
w tobč wžbUdčl, až do poslednjho wšdychnUtj w
1oďč Udržel. “

Dwa a padcsat lct pracowal š widitel:rým
Profpčchem wc sikolach pobožných sslechctUý tento
Hťjtcl mladcže Mnoho w tom čase žkUsi! pro
čcsi gmčna Božjho mnoho dobrého žpůfobil pro
člowččenstwo ale i mnohhch Uadobyčegných :Učxe
losij od Boha obdržcl aU w čcrwcnci r 1648
Ua horečkU se rozstonal. Bťedšwjdage swau fmrt,
odcwždal se do wůlc Božj a pťiprawowal se,
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gak fe Ua doďrého kťeskalra siUssj. Trpčliwost
Ucopxxstila geg an Ua okamženj Wo čaš Ue:
moci UcwyUechal an ǧedeUkrate hodiUkh kUčžské

akdyž pak giž sam gich che modliti fe Uemohl
dal si ge od giUých predťjkawati Mimo to pťi:
gjmal každodeUUě UehwelebUěgssj fwatosi ZUa:

meUagc že hodiUka fe bljžj, dal fe dne 23 sera
šaopatriti Dx:sse geho doUoreUa w Boha, ko:
chala fe mysslčnkax: že bržo Uwidj twaťj w twúť,
ktcrchož milowala Po tčch obratiw sc k bra:
rťjm Uapoijal gich gesstč gedeUkratc, aby po:
wolanj swého pamčtliwi bhli a predpowjdal že

bax:ře, kteraž feamimo Uadan proti Uim šdwihlabržo pomine, ažc opět gako prwě w ťúd cjr:
kewnj pťigati bUdaU Bak ge wšďx:žowal aby
šwlčlsskpomoc rddičky Božj, skrze Uiž femU nmoho
miloskj dostalo, dňwěťowali, gi Ua pamčti a w Ucti:
wosti mčli. Dokonaw swých Uapoijčin, dal si
čjdstižiwot Krista Wčma, a očekúwal taUžchč okax:
mžer, kdež si w lůUč Boha sweho od pracj Ua
wčkh odpočiUe Tčikrate opakowal Umohowýe
znanmú siowa: „Ježjš Maria “e a w tom čistaU
desi swaU wypUstil dUe 25 fera téhož 1648
rokU. Dosúhlǧ pak ťjdkého wěkU,Ueb bhl 92 let
když Umťcl Ze fe i ža žiwa i po smrti geho
Ua geho pťjmlxxwl: mUožj zazrakowé stali, prohlasil
,geg papcž KljmeUt)člll r.1767 ža swatého

Rožgjmčmj

Gest to owssem bolcstno, když se Uam žlo:
wolUjaabezbožUj lidé we wsscm dobrčm, copodu
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Uikúmc negeU Ua odpor siawje Uýbrž Uúš proto
i Ucnčr,widj a proUásledUgj. N wssak proto Ue:
tťeba s: tolik rmaUtiti, zúslUha Uasse U Boha
U:měnj se; Uebok žUage Bů Uassi dobraU wůli
a sslechctný úmhsl odmčUj Uaš dle toho, co gfme
chtělj, a Uikoli dle toho, co gsme žmohli. Nechk
šlowolchi fami žato odpowčdj, žc robrělUU brúš
Uili, a dobťe gedUagjcjch proUúsiedowali, mh fe
geU pewně w Boha dUwčťUgme,feč gsme, cňme,
Oťjkoťjtrpčliwč Ucfmc a protinijm Ueanist
laskaU žplaccgme Čjm wčtssj gest proňweUsiwj,
tjm wčtssj bUdiž trpčliwost, čjm che odpůrců,
tjm pewnčgssj bUdiž žpoléhčmj Ua Boha, čjm
wčtssj kťčwda, tjm wťelegssj bUdiž lúsia, pak
bUde i tjm wětssj Uasse slúwa a odmčUa U Boha.
Slhšmež, co fw. Jofcf kalasaUský w podobných
gsa pťjpadnostech ťjkawal: „Nechme geU Boha
wladUaUti, geho fwataU wůli ale plňme , sUažme
se Boha wždh lépe požanati a pťjkladU geho
wčrlxč Uasledowati. Kdo wssak Bohu slaUžiti chce,
mUsj UarUžiwosti swě prcmahati a předstawettých
swých poslaUchati. Modlitba bUdiž wždy Uasse
aUtočisstě a potčsser Uafllseuw Ut„rperch. Zkaussj:
li mUe Bůh Ua žemi a trestáe:li lUUe, abh mUe
Ua onom swčtě Ussetťil, gak welikč milosti mně
tU SwrchowaUý prokange? u Na tom Uic
Ucžaležj, kdo Uaš žražUgc a proti Uam fe wzteka,
Ucbok BUh to wsse Ua ty doansstj, gichžk
wěčUé odplatě pťiprange Nam to Uer k
hanč, trpjme:li od bralťj, co KristUš trpěl
anž to protinjkům Uasslm kU ctč gest, čin:li,
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co ,Jidaš byl Učinčl un Pro Krista býti potU:
pena gcst nasse powolanj, a tomU se Učiti gest
Uam třeba Činxli Uam kdo žle, gest nasse poǧ
wiUnost gemU odxoUstitir ža Učho se modliti, gest
geg kťcsiansiymilowati Buh odansstj, a pro:
tož i my odansitjme a milUgeme ty, kteťjž Uam
Uic dobrěho UeUčiUiliowssem ale coš šlého u
MilUgme tedy Uepratelh, žapomjnehme, co se
sialo, a smiťUgme fe deaUsstčgme, gak si ža:
dame, abh Uam také Bůh odestil a wPHUngme

wsseckn šassk že srdce, ak laska k BohU a k bli:
žUij w Uaš pťebýwa Bane! pomoč;iž,ak gfme
tobě wždh oddani ak fwatě tU žiwig gfme, a ak
bež žassti a w pokogi Umťeme. uuo BUďte žiwi

w pokogi,a Uedehte se wčcmi odpornými w po::
wolcmj fwěm mýliti; mUžek owssem eriUUost
býti tstčUa Uikoli ale potlačena

„Hofpodin poždwihUge trUchliwých (dawage
gim) wssecko dobté; oU rožpchlUge mhssler
šlostných tak aby Uemohlh wykanti rUce gcgich,
což žačalh“ (Job 5 11.12..)

„Dobrýk gest Hofpodin a posilňUgjcjw deU
saUžer,a ažna ty, genž danagj w Uehoee(Na:
hUm. 1, 7.).

„SPUU pristaUpě k službě Božj, stUg w
fprňwcmťiosil ů U) bašUl Božj, 6 pťlpťaw dUssč
fwaU kU pokUsser Strp dopUsstěUjBožj, spog
fe š Bohem a strp, aby rostl w čaš poslednj
žiwotthg“ (Sir 2 1 3)

„Gesiližek waš swčt Uenawidj, wčžte, žeť gcsi
anneprwé Uežwaš w Uenawistimčl“(JaU 15 18)

ůů
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„Gestližek Hak Uěkdo trpj gako křeskan, Ue:
skyďse ža to: ale oslangž Boha wtom gméml“
sl. Betr 4, 16.).

„Neťjkch: odplatjm se žlým; očekciwey Ua
Hdspodilta, a wyswobodj tě“ (Wťjsl. 20, 22.).

„deaUsstěgte a ďUdewúm odesstjno“ (LUk.
6, 37.).

“eeš,z Modlitba.

š.?š O Bože, ktcrýž gsi w swatěm Jofer cirkwi
swé UowaU podporU dčlti rňčil, mleidež k wědúm
a k UúbožUosti wésti, Udčl Uúm, abychom dle
geho pťjkladU a Ua geho pťjmlUwU tak gedUali
a Učili, bychome wččné odměnh dossii skrše Ježjsse
Krista. (Modlitba cjrkeij.)

Dnee fc takč fwětj fwátek: W .skapnt fwatěho Rnffa, di:
skupa, mUčcdnjka; pak mUčednjků RUssa a Karpofora; w To:
mio swatúch mUčednjků Marceljna, hehtmana a manželky gebo
Mannei a synů Jana, Serapiona a Betra; w Sicilii fwatč
Ewtalic, dannh a mUčednice; tčž fwatč BlntUzh, mučednice;
w Berǧamu fwatčho Narna, bisiUpa; w Yrelatn swatčho Ce:
saria, bisiUpa; w YUšUstodUnUw swatčbo Siaǧria, biskďpa;
w Napii fwalčbo Jana, bisknpa; w Jlťcrdť sw. Liceria, bi:
skUpa; w Thebaldě fw. Bemona, paustcwnjkaž w Bicenu fwatč
Markčth; Uďdowd: w .skosinici fwatčho Ǧcbharda, biskUpa
ň lU. g. fw.

28.

Žiwot sw. NUǧnsiina, biskUpa a Uči:
tele cjrkwe.

Sw. NUšUstiU, tato stkwělú hwčžda w cjr:,p
kwi swaté, Uarodil se dne 13. listopadU r. 354.
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w Tagastě, městečkU afrtckém Geho otec na:
žýwal se Batric, matka Monika Batric pohan
a Uad mer Uahlý člowěk byl w témže mč,
stcčkUradem pancm; MoUika ale, w w1ťe kau
tolickě wychowána, byla wýbornú žena a wžor
wssem manželkcim a matkcim ďe). Sw. Monika
Učila fyUa fwého, gegž nad mer milowala, giž
w UeyaUtlcgssjmpacholetsiwj prawdčlm fpasitelněho
ewangeliUm, a dala ho i žapsati w ťadU tčch,
kteťjž fe kU kťtU fwatčmU priprawowali ale
kťtjti ho pťedc Uedala, bogjc se, abp bUgUý a k
žlémU welice Uachhlný Pacholjk UapotomUjmi
Uesslechetnostmi mijostč kťtU swatého Ueposkwmil
a Uežmrhal. 9lUǧUsiiU byl w dacholetskěm wčkU,
gacj žhUsta pacho.jci býwagj; Učiti se mršelo
geg welice, ža to ale rad si hrawal a giž tenr:
krate ctižadost tak hlUboce fe w dUssi geho ža:
koieenil.x, že i wc hťe nad ostatUj pacholjky whm

UikUaUti sc fnažil. Wožděgi mčl Ua stUdowanj
wčtssjho žaljbenj, a že wýbornými dary dUsseá
wnjmi Uadčm bhl, až nad podiwenj we wssem
profpjwal

Wťehažege w léta msadeneckčl bhl od otce,
chž mermomocj z Učho mjti chtčl mUže siawným
gmenem a bohatstwjm prosiUlčho„ poslan Ua stU::
dia do MadaUry, kdčž bčž Kpochyřrxytenkřěxřč lepssi
sskolh bhly Uežli w Taǧastč. J mateť geho fw.
Monika bhla š tjm šrožnmčna, domnjwagjc se,

e) Wiz: Žiwoey Swatých. Djl ll. str. 471. Žtwot swaeč
Monilh, wdowh.
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že wzdělanj a Učerst žagisté Uxilémll shnU k
bažUi Božj a k žiwotU ctUostnémU Uapomocna
a profpěssna bUde. NUšUstiU wynikl i žde Uad
ostatnj žakh, Ua to ale anratiw se domU celý

tok w žahalce a w lenosti žtrawil Uičjm takměť
fe Uežabýwage leda chhtanjm ptaku Zahalka
ažlé towatyšstwo kteréhož se teď chhtil žkažilh
mladjka docela bez toho k daremnostem a

k chlionsti Uakloněného tak že fe giž hťjchU ani
Uestyděl nýbrž wssech datemnostj a tošdUstilostj,
kUimž ho chtjč wedla, fe chhtal Bohabogné
matce bhlo Uesmjrnč aUžko o fhna UadčgUého;
i mlUwila mU do dUsse proUikawými slowh a
žwlasstč, abh chlipnosti fe stťežil geg napomjnala
Nlc on si malo wssjmal co matka k UěmU mlU:
wila Uýbrž spoléhage se Ua otce genž mU we
wssem howěl držcl Uapomjnanj matčina ža zpo:
ždilé wrtochy žcnské, ano abh Uad faninnjky
také nežbedUostj thikal gako ge schopnostmi
pťewhssowal, chwastal fc i takowými Uesslcche:
tnostmi kterýchž se ani nebyl dopUstčl uu O gak
nesskastnč bUdaU děti, gegichž rodičowé gediUě

k pošemskémn zistU pťihlédagjce dětj od žleho
towaryšstwa UezdržUgj a Ua aUžkaU cestU ctnosii
gich Uwaděgj! Gako padagjcjmll kamenU rychlosii
pťitůsičl, taktěš během čan pťibýwň Uesslcchet!wsii
rozpasané mladeži Hanba a bjda dostane sc gj
konečně ža podjl. „Neodgjmeh od pacholete ka:e
žUě: Ueďo bUdeš li geg mrskati metlaU UeUmrek
Ty tedy metlaU mrskaweh geg,aatak dUssigeho
ž pekla whfwobodjš“ (Brjsi 23 13 14..) „Ba:
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chole, kterémUž se doansstj wůle grš)x, žahan:
bUgc matkU fwaU“ (tamtéž 29, 15.). „Hana
otcowa gest syU Uešwedený a dccra (Uešwedenčl)
ke sskodčmU gest“ (Sir. 22, 3.). „Shýbcy ssjgi
syUa ž mlčldi, a bj boky geho,x dokUdž gest Uee:
mlUmUč, aby fe fUad Uešatwrdil a erěťil tobč,
a bUde týďě bolest dUsse“ (tamtéž 30, 12.).

RokU 371. bys NUǧUstiU do Karthaǧa po:
slčm, aby fe w ťečUictwj ždokonalil. Wťedstjhlk
sicc w krátkěm čafc wssccky spolUžúky chcstrall:
UaU wždělanstj a šwlásskwýmlUonstj, ale marUčl
mysi, žádost cti, a hrdost Uwedly gcg w spole:
čUost bUgUých a Uekúrcmých stUdeUtů, kteřjž ge:
diUě hrUbaU fwéwoonst Orowáděli, hanebUé Ue:
žbednosti pčlchali, a takmčť wsse ž rUb Ua rUb
pťewraceli. NUǧUstiU Uemčl sice Ua Ueyl,erbssjch
prostopčlssUostech gegich žádUšho Podle, Uýbrž hlc:
děl gakaUsi dwornosij amrawů Uhlaženostj pťjžUě
žwlússk U žeUského pohlawj si dobýti, Uic xnéUč
hrxlbých poklšslů prost Uebyl, šwlčlssť ale rčld
oheú chlionsti w fobč podUěcowal, tak že mUuu
mladij 18letěmU uo žeUina fyna porodila, ge:
hož Ndeodat Uašwal.

Gakkoli NUǧUstin hlUboce byl klesi, a w hťj:
ssžch tak ťžkage fe wč:lele wssak wšpoijky Ua
Krista, o Uěmž w dčtiUských letech od matky slý:
chčxwal, w sobč UdUsiti Uemohl, Uýbrž fwaté to
gméno pťichčlželo mU čaš po čafexUa pamčk, a
stalo se tak žúkladem kameUem, Ua kterémž mi:e
lost Božj Uúpotomnj geho obrčlceltj wždčlčxwala.
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Toho čan padla NUǧUstiUowi do rUkh kUiha
mudrce ťjmského Ciceran „HorteUsiUš“ Uade:
psaUa, w Ujž fe krafnými slowh mUdrctwj fchwa:ua
lUge KUiha tato zaljbila fe NUgUstinowi we:
lice a dala mysli gxčho giUý fměr a oU geUž
pťed krátkem gesstč w bahUě fmilstwa fe brodil
a marnostj swčtskych bledě., obratil Uahle mysi
swaU k BohU a erýmlUanU wraUcnostj po
prawě maUdrosti fe rožtaUžil uu Kde by ale prar:
wé maxldrosti hledati nlěl, to byjo mU teUkráte
tagno; Uebok Učenj mUdrcůw, gakkoli mělo mno:
ho kraného do febe giž proto fe mU Ueljďilo
žc w Uěm UeUaléšal Krista gehož gméno, gakž
praweno š mlěkem mateťským do febe wsal pj::
fma ale fwata, o Uichž Uapotom rjkal že geU
pokorUým gfaU frožUmitean, ždala fe hrdémn a
wyfokým donmčnjm o fobě UadUtémU rozUmU

geho pťjliš UepatrUa a fprosta, Uež aďy gimi fe
žabýwal a o hlUbokém a wšnesscném rožUmU
gegich pťcmýsslel a Uad to Uemčl tolik šmUžilosti
ba an tolik wUle do febe abh se wssech nepo:

ťádUýchžadostj i wssj tčlerosti odťckl J mUsil
se pyssUý rožUm geho, chž fam sobě postačiň
chtěl pokoťitř mUsilo fe mU Ukašaň že člowčk
sebe Učenčgssj, maUdťegssj a wtipUčgssj, Ucmage
ža wodjtko žgewer Bošj, tjm ch fe od prawdy
Uchplnge, čjm ch o sobč a o fwě maUdrosti se
domýsslj. J dopUstil Hospodisl, že búdage po
maUdrostř,wijž by fe takě o KriskUžijka čir:
Uila, Upadl w Ueymržčegssj a Ueynefmhslnčgfsi
blUd kterýž kdh bhl w blUd Manchéůw, kteťjž
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Uximo giný Uefmysl i tomU Učili, žc prý wssecko
žlč gako BUh od wěčnosti stawa

Mage roků dwadcet nawratil fe NUšUsiiU,
gfa mistr tak žwam?ch fwobodných wěd do Ta:
ǧastu a počal weťegně a šwsseobecnml pochwa:
laU a š noelikaU sláwaU swobodným wědčmx.Učiti.
Nle matcc gcho bohabogné Monicenn otec pťed
tťcmi rokh Umťelunebdlo do radosti, když pro:
stopastěho a w tak žlěm bludU pogatého tha
Užřcla Plakalak w hoťkofii dUsse fwé Uad Ujm
che, Uež ginč matky Uad fmrtj gedimičků fwých
Hlakáwagj, anu aby osskliwost swaU nad gcho
obcowcinjm dala na gewo, Ucchtčla š njm an
w gcdnom domě pťebýwati, ani U gednoho stolU
scdati; Hťi tom wssak modlila se chedxom sama

dncm a nocj ža Uěho aby Bůb dUssi geho ža:
hynanti nedal U!Žbrž i giných nabožných lidj
žadala, aby sc ža Uěho modlili. J potěsstl gi
Bůh widčnjm žkteréhož pozUala, že syn gegj do
p:awé cjrkwe sc nawratj a že Uenj možna aby
fyU takowé matky šahdmll. Z radosti Uad tjm
potčssitclUým widčnjm wžala ho oHčt k fobč, taU
Uadťgj se kogjc, žc blaželtaU tU dobU slžami a
prošbami fwúmi tjm fpjsse pťiwolň. Wssak dů:
wčra gcgj w milosrdenstwj Božj mUsila dlaUhaU
gesstě škaUsskU pťestati, Uež se Uskutcčnila. Wo

nckterém čafe odebral sc NUgUstiUúmrtjm wraUcně
milowanrho pťjtele na neywýš žarmaUcen, opět
do Karthaǧa a počal ťcčdxictwj Učiti. Nlčkoli se
tU ctižádosii gcho dost howělo, Uebyl pťedc fpoko:
gcn, nebok nekcizanost tamltěgssjch studentů nčinila
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mU pťeďýwčmj w tom měsič chnesitclným. OpU:
stil tedh žašřKarthašo a wlšdal sc proti wůli swé
matky do ija zle). W ijě ale Upadl bržo
po swém dťjchodU do Uebežpečné Uemoci, a giž
se widčl na kragi hrobU. Nle Bůh mU anrútil
Ua UeUsičllčprošbh geho matky Uech pťedesslého
ždrawj, ano i pťiprawowal požnemihla geho Ua:
wrúcetžj do lůna fwatč cjrkwe.

Rjženjm prožťetconsti Božj dostal fe NUČU:
stin tčhož časU do MediolčmU ža Učitele ťečnictwj.
Na biskUpsiě stolici mediolňnské feděl teUkrútc sw.
Nmbroť„ od Učhož NUǧUsiiU š Uňklonnosij a lú:
skaUprúwě otcowskaUpťigat a ijtán byl. Nm::
brožowa kášanj UčiUila Ua NUǧUstan žUameUitý
dogem; Ueb ačkoli Ua Uč gen ž anhé wssetcčnosii
chodil, inkala Uic méně gimi požnenčchlaprawda
Božj w dUssi geho, tak žc se koUečUčmrzkých ďlU:s
dú manichegských odťckl, a chtčl sc dčxtimeši šaee
čátečUjky U wjťc katolickč a tak dlaUho U Uich
žůstaň chtěl, dokUď bh mU Ucwšesslo swčtlo wssecken
blUd a wssi temnotU žapUšUgjcj. Nn gesstě pťe::
mjtá, co čiUiti gcst: ephle pťissla ša Ujm matka
mateťskaU lciskaUa prozťetelnostj Božj wedena do
MediolčmU. Zpožorowawssi pťewrat, kterýž fc w
dnssi NUǧUstiUowčsial, šplésala radostj nefmjmaU,
chank než gakoby gcg w lůně swaté cjrkwc giž
widčla? Nle NUšUstin držčm byl gesstč od ctižádosii,
od dychtiwosti po bohatstwj a od žádosti tělesnjch
rožkossj w tUhých okowcch, a dokawad se těch ne:

.) sz: Žiwolh swatýchjl. de sir. 477.
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žbawil Uemohl plné prawdh požnati, Uýbrž mUčen
gednak UpťijaU taUhaU po prawdč, a gedUak
pťewracenými žadostmi fwými, žmjtal se až k po:s
litowanj gedUakfem gednať tam, kam prawč geg
bUď rozUm, ďUď wasseň tahla O bjdném stawn
swém sam dawa šprawU aU dj, že po 11 let

prade hledage k fobč řjkal: „thrcxš prade
Uagdeš Ukažck fe ti žťegmč, a pťidržjš se g.j“
Me očekawanj toto UeUaplUilo sc, Ueboť žadosti

a wassUě žatemnowaly oko dUssc geho a Ucdaly
mU hledati swčtla a prawdy U toho, kterýž ho
gediné oswjtiti a Ua cestU prawdy Uwesii mohl
Někdy prodjralo se owssem mrakem UarUžiwostj
fwětlo prawdy, tak že gafnč potťebU Umrtwowanj
tělesnjch chtjčU Uahljžel: „Nechk žahpne wsse to:
to u rožkosse swětskě a UarUžiwosii hťjssné uo
Uechř zahyne wsse toto rjkal k UehdUwčrněgssjm
pťatelUm swým lepiowi a Nebridiowi Nechme
wssech tčchto marnosij a gcssltnostja a oddeyme se
gediné siaUman prawdy Žiwot teUto gest bjdný,
smrt Uegista Bťigde:li Uahle gacj se odsud ode:

beťeme? N kde se UaUčjme toan, čehož gsme tU:e
to zaUedbali? NebUdeme trestarti proto, čehož
gfme žaUedbali?“ Nle sotwa že fe těmito a po:
dobUými mhsslénkami k BohU obraceti počal ay

tčččsiřost fe mU yUčo postawiťa Ua oopor, tar že
UeUstalcUý a wttkawý NUǧUstin okamžitě dobra
pťedfewžetj mimo sebe pUsiiw žafe k starým ža:
dostemfe anracowal „Ga milowal pjsse o sobě,
žiwot blažeUý, ale Uehledal gsem ho w prawém
fjdle geho; a hlcdal gfem ho, Utjkage od Učge



428 Srprn.

Domnjwalk gfem se, že bež tčlefmZchroškossj bla:
žeU UebUdU a že prjliš slab gsrm Uež abych se
ždržeti mohl; Uebok gfem měl žato, že ždrženli.e
wost od sily Uassj žawisj, Ucwěda žc BUh ždrže:
liwosti mi Udělj, bUdU::li zhlanky sidce k UěmU
wolati, a UwrhUU:li důwěrnč Ua Učho wesskcrU
starost :UaU.“ Tak fe žmjtagc gesstč po Uěkterý
čaš, a bržy toho bržy žaš giUěho čehož fe chh:
tage, dočkal se koUečUě té dobh, že Bůh Ua
sUahU gcho dobraU popatťe, Uad Ujm fc smilowal,
rozUm mU otewťcl, a w lčmo cjrkwc gcg Uwcdl,
gegjž fchj fe pak oU stal UeygasUěgi swjtjcj.
Wyprangek to fčUU,aš Uáslcdowtlě:

W Mcdiolčmč bhl žiw gistý w slUžbč Božj
šcstarlý kněž, gméUem Simplicčalx, kteréhož sw.
Ymbrož co otce ctil K tomU se wydal gcch:

krate NUǧUsiiU a Upťjnmě mU odhalil wssecky ža:
hpbh a skrýsse dUsse fwe SimpltciaU Uahledma
tafto w srdcc NUǧUstiUowo a koťelch strastnčho
žiwota wida: pťiložil i ť,med fekcrU k Uim, Uc:
méně laskaroě gakož i opatrUě whprawowal o ga:
kémsi UlUdrci rjmskem, gmencm BiktoriUowi, kte:
rúž takmčť wssecky staré mUdrce prostUdowaw,
tak siawným fe stal že mU wŘjmě i weřegUý po:
nmjk postawtli Temýž mUdrc qal fe koUečUč
řaťě čjsii djfma jwařa kťcjlaUUw, ň byl objň::
hem ,qcxgich tak pohUUt, že wssrckU hrdost fwaU
i wssecken stUo i wesskery ohlcdy Ua lid a Ua
pobaUské pťjžniwce a pťútely swé pťemoha, w Uey:
hlUbssj pokoťe weťegňě, že kťeskaU gcst, wyžUal
a podc gho Kristowo lichaU Učerstj swětskaU
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pyssUaU ssjgi fwaU skloltil. Wyprawowňnj Sim:
plicianowo Uemimxlo se š žadaUým účinkcm; pťj.e
klad mUže tak skowUtneho rožnjtil i NUǧUstina
k Uňsledowčmj, Uebok Ucmhsiil ginak, Uež že co
thto mUž a co ginj žmohli, žek bh ta,ké Učiniti
mohl. Wůle geho bhla UhUj sice dobrú a U:

dpť,imncl ale pťjliš slaba, Uež aby sle dlaUhé Ua:

wyklosti gednjm mžikcm pťcmohl „ Dwč wUlc
bhlh Uij we mnč prawť fw NUgUstiU; gedUa
siara a gedna Uowa an bx,dlatělefnj, tato dU:
sseij; obě žčlpasilh šscbaU a nefwornoňj swaU
rošrýwalh maU dUssi. Gá cjtil, že tělo žčldčlproti
dUchU, dUch pak proti tčlU. Gčl bhl gesstč šano:
tčm a ždrňhal gfem se tobč (:Z Boše) slaUžiti,
ale tolik gsem se bčll wssech pťckčlžck se žbawiti,

gakož se pťekčlžeksamých bciwúme: gčl sc podobal
ospalenm kterýž bh fe md še fna probral, ale
ospaloskj přemožeU opět wc sanj Oada N kdhš
si Ume wolal: „WstaU ktcrýž fpjš a powstaň
ž mrtwých, a oswjtj tebe KristUš „ a kdhž gsi
mi prade še wssechstraU okažowal Ucmčlgsem
ačkoli prawdaU přemožen co bhch ti odpowčdčl
leč wahawa a ospala siowa: „Hned bncd po:
fečkey malinko!“ Ale to „hncd“ a „hUed“ u
Uebylo hUed a to „poscčkeh anliUko“ dalo dlaUho
na sebc čekati Marně gsčm se kochal w :akoxtč

twém dle thitťnjho ělowěka, gežto gilm žakon
w arldecb mých odporowal žakoUUmhsli mé a gj:a
mal UUtc w žakoU hřjcha, geUž bhl w aUdcch
m!?ch. Ncbok žakoU hťjchU gest moc anhklosti
ktcraž dllcha i beždčky tčthe a antčl, gakobh ža
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odmčUU, žc fe gj dobrowolně oddal. Kdo mnex
bjdného měl tedh whfwoboditi zwazeb smrti této.ee
Tak a podobně popisUge NUǧUstiU staw dUssc
swé, do gakéhowyprawowánj Simplicianowo gcg
Uwrhlo.

thž gcdcnkrateNUgUstina NlhpiUš pospo:
lU bhli rozmlanagjce nawsstjwil ge BontitiaUUš
wýbomý katoljk i siowy i siUtky Meži rožpraw:
kaU pťissiina fw Nntonna anstewnjka eje), kterýž
aš pťeš 30 roky w Eǧhptě bhl gcst Umťel.Bon:
titian wyprawowal gim geho žiwot a konečnč
pťidal, že pťed ktútkým časem gedeU aUťchjk,
čta ten žiwot, tak hlUboce dogat byl, že okamžitě
toho swatého Uásiedowati Užawťel a i pťjtclc
fwěho abh totéž Učinil priměl. Qba opUstili
teď newčsth snoe,šlsljbili UstawičUaU čistotU a wcdli
od tě dobh žiwot čistý, ďohUlibý Toto whpra:
wowanj otewťelo NUgUstinowi konečně oči; i Užťel
gako w šrcadle hanU a mržkost fwaU, a sam
febe fe žhrošil Když BontanU byl odessel pro:
mlUwil NUǧUstiUk pťjteli ncobyčegttým hlasem .
„Co trpjme? co gesi to? co gsi slyssel? NeUmělj
powstúwagj a UchwacUgj králowstwj Uebeskě:
a mh še swaU bcšsrdečUaU Učenosij ehhle gak se
wúljme w tčle a krwi. Stydjme se ge núsledowatř
snad proto, že Učlš pťedessli, a Ucstydjme fe, žc
gich UeUasledUgem?“uo „Wo tčch“ whprangc
NUǧUstiUp„wesselggfem do domacj žahradh, le::
piUš ssel w patach ža UmaU Bofadili gsme fe

e) Wiz geho žiwot dne 17. lcdna.
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od domU, gak daleko gfme mohli. Gá cjtil nosšli:l
kaU bolest a hněwal gfem se Ua sebe hnčwem
Ueywčtssjm, že gfem gesstě eressel we wůli
a w smlanU š tebaU, Bože můg, kteraUž
abhch Užawťel wssecky kosti mne whbjzelh uu
Ma hťjssnost postawila se mi Ua oči dnsse mé

gako Uikdh pťed tjm a frdce pohUUté a štjfněltě
rošplýwalo se w slžach Silněgi než fdh gindh,
baUťilo towwnitrnostech mpch a dUsse ma ležela
wďolestech dUchownjho porodU kterýž se stati
měl.“ th slšám wolného dal průchodU,odstra.:o

Uil se NUǧUstiUmaličťo od lepia, wrhl fe pod
fjk a wolal k BohU Ufedawým hlafem: „DlaU:

ho lř, Wcme! dlaUho:li bUdeš se hUěwati, o Wa::
ne? Newšpomjneh Uam Ueprawostj Uassich sta::
rých Gak dlaUho, gak dlaUho žjtra a žjtra?
proč Ue UhUj? proč Uenj koUec hanh mé w tU

gesstč hodinU?“ Tak plakal a wždhchal NUǧUstin
š skraUsseUým srdcem aU Uahle š domU faUsex
dowa hlaš žawznčl gako hlaš zpjwagjcjho pa::
choljka: „Wešmi a čti, wešmi a čti.“ Zaraž elr
těmi slowy, počal premýssieti šdali bh pacholjci
siow těch w Uěkteré hre UeUžjwali Uemoha se
ale Upamatowati, že bh kdh podoťmého čehosi
sihsscl, Umoťil slžh, a mage ša to, že ge to roš:
kaž Božj, abh w ijmech swatých četl, ssel Ua
to mjsto, kde gich bhl ležeti nechal, a kde lee:
piUš až pofUd seděl, a otewťew ge četl po tichu
mjsto kteréž mU Uehprwé do očj padlo, a sice:

„Gakožto we dne poctiwě choď.me, Ue w hodo:
wčmj a w opilstwj, Ue w fmilstwjch a nesthda:
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tostcch Ue w swarU a w žawisti: ale oblecte se
wWaUa Ježjssc Krista a péče o tělo nemjweyte
dle žadosiigeho“ (Řjm 18 18 14..) Dale Ue:
chtčl čjsti; milost Božj fwjtěšila w Uěm,pťemohla
wsseckUpochybnost a erdhodlanst a přiUesla po:
kog a gistotU srdci geho Wťjtel geho lepiUš
kterěmUž se byl swěril podobnč se odhodlal ctUosti
se žaswětiti J fsii oba k swaté Monice a wh::

prawowall gj, co se bylo prihodilo, kteraž radostj
pléfagjc dobroťečila tomU, kterúž mocen gest wssc:
cko UčiUiti mUoheUl hogUěgi Uež prosjme Ueb roš::
Umjme Qd té dobd Utwrdřl fe NUǧUstiUw úmy:
slU swem že se wwhradnč slUžbě Božj odda,a
siawU maUželsiého a wsscho požemského žiskU fc
odťekne. Srdce geho ťypělo erbyčegnall radostj
a slastj, giž Utagiti Uemoha, prawil: „Q BaUc,
gň gsem slUžeijk twůge gá slUžeijk twůg a syU
děwky twé! Tyš rožtrhl wssecky fwašky mé; to::
bč obětowati bUdU oběť chwály. Chwaliž tě srdce
Ulě a gašyk ng, a wcsskery kosti mé mlthež:
Bože kdožpodobUý tobě? Tak mlthcž, ty ale
odpowjdey mi a rci dUssl mé: „Spasenj twě ga
gsem “ Kdo a gaký gfem ga? Gak šlú gsem byl
ga a skUtkowé mogi, a pakli Ue skUtkowé ťeči
moge pakli Ue reči, wůle mci Ty ale,o Bože
gsi dobrotiwý a milofrdUý. twa prawice pohle:
dla Ua prohlUbeUsmm mé a wyčerpala š hlani
frdcc mčho propask porUssersti mé, a ta byla,
že Uechtěl gsem, coš tp chtěl, a že gscm chtěl, coš
ty Ue:chtčl!,l
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Boněwadž po nčkolika neděljch nasialh sskol::

nj prúzdniny, dokonal NUǧUstiU swé pťednússky,
a pak se odebral Ua statek gedUoho ž pťňtel prch,
aby fe w tichosti a faUkromnosti Ua fwatý kťest
dostognč pťiprawiti mohl S Ujm ssli máteť
geho Monika, syU Ndeodat bratr NawiǧiUš dU::
wěrný pťjtel NlhpiUš a gcsstč Uěkteťj ginj pťútelé
Zde kanl tUhé stUtky kagicUosti,a zawaal fe
čtenjm a rošgjmanjm zalmU pťi čemž fe dUsse

geho wždď wětssj a wětssj laskaU rozplamerwala.
stUd pfal také Mediolčmským, abh fe o Uowěho
Učitele w ťečUictwj starali Na šaččltkU posiU
rokU UasledUgjcjho387 anratil fe opět do Me::
diolaUU, a dal fe žapfat w ťadU tčch, kteťjž o welč::
koUocjch Ueyprw pťjsstjch kťtU swatého aUčastni se
siúti měli; a také byli skutečUčoU a pťjtel le::
piUš a fhn Ndeodat Ua bjlaU fobotU od fwalěho
Nmbrože kťtčni. Ndeodat Umťrl Bržo po kťtU
fwatém, Uofe gesstč bjlé raUcho, gež Ua znamenj
eriUUosti při ťťtU fwatém ďyl obdržel. anj
šmišel š útrobh UowokťtěUéhoNUǧUstan wssecken
ncpokog: mjr Božj Uhostil sc w dUsstgeho; i Ulo:
žil U seďe abh fe úplUč slUžďčBožj oddati mohl

do Nfriky fe anrčltitř. Wydal se tedy na ce:
stU š nčktcrými pťately , Monika skarala fe o
wssecky, gakooy wsscckd byla potodila a slaUžčla
gim gakoďh dccra wssech gich byla thž do
Qstie pťissli rožnemohla fe Monika a dewútého
dUe Umťela NUǧUstiU zatlačil oči mateťi ktee:
ráž tak erhmlnwltč Umoho pro Uěho ďyla tt:
pčla a dal gi siUssUčpochowati Gakkoli rána

šiwotp Swatých. l7. 19
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tato hlUboce frdce geho se bhla dotkla, pťemohk
pťedc tolik bolest fwaU, že, kdhž mrtwol matky
do hrobU kladli, a UekřwawaU občt ža ni pťi:
Uásseli, Ucžaplakal; a wssak hlUboký žčlrmUtek,
gechj se Ua lwáťi, Ukrýti Uemohl. Kdykoli po:
žděgi Ua Ui si wzponmčl a na gegj bohUmilé
obcowallj„ Ua gegj wldeost, dpťjwčtiwost a ma:
teťskaU péči a laskU plakawal wždh pťed twaťj
Božj, plakawal pro Ui a ša Ui, a ačkoli pewUč
wěťil že milosti Božj stala fe aUčasiUaU, nic
méUč bhl gj wždh pťi oltari, gak si toho byla
žadala, pamětliw

RokU 388 konečUčdostal se NUǧUstiUšpča:
telh fwými do wlasti Rožnjcen laskaU k dokoe
Ualostř odebral fe š Uimi na ždčděm) po otci
statcček bljž Taǧasty, kdc fe wssickUi kagicij
a tUhémU žiwotU oddali Bržo Ua to ale pro:
dal stateček i š domem w kterémž pťebýwali,a
dal perše chUdýma kostelmn BostěUj, modler,
a giUě dobré skUtky, čtenj a rožgjman pjsem

fwatých, fpifowan UžitečUýchknčh bhlo po tři
léta gediným a Uehmilegssjm žamčstkUanm těchto
ansteijkU NUgUstiUsi Uijil že w tomto
klassteťe tak Uažýwal Uynčgssj pťjbdtek sng, až
do smrti w kagicUosii setrwa; ale HosHodiU genž

pokorného powhssUge, a tčch Ua schen stawj,
kteřjž se ž laskh k UemU Ukrýwagj, žťjdil to, že
NUǧUstiU na knčžstwj powýsseU bhl Stalo fe
to UasledowUě: w Hippolm, žUameUitém mčstč

UUmřdskěmUa moťi ležjcjm ždržowal fe gistý cj:
jaťský aUredek mUž to wclmi UabožUý, kterýž
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se swěta odť1ci a š NUšUstinem o tom se pora:
diti chtj. NUǧUstin dožádún o to, whdal fe do
Hippona, gank nemhsle, Uež že gmerwaUého
mUže do fwého bratrsiwa dowede Toho čan,
co sc NUgUstiU w Hipponť zdržowal kažal ge:
denkrate téhož města biskUp bohabogUý BaleriUš
o potťeďě, aďy pro cjrkew hipponskaU nowý kněž
whfwčcen ďhl Sotwa ze domlUwil chopil se lid
přjtomného NUgUstan o gehož szesseUých ctUo:
stech giž pťed tjm bhli slhsseli a postawili ho
Baleriowi, gedUomhslně žúdagjce, aby ho za knězc
wl,oswětil.u J bhl NUgUstiU, gakkoli fe omlanal
a sižel wyswčcelt „Pro me hťjchy, pjsse w ge::
dUom ž listU fwhch, Ueb Ueram giného dUwodU,
dopUstil Bůh abych fe kweslU loďkh po perjm
weslaři dostal gú genž an weslem wladUaUti
UeUmjm Prawdak gest, že Uic Uer pťjgenměg:
ssjho, žwlassk ža Uassich dUU Ucž dUstogUost bi::
skUpska, kněžska a gahenskú; a takš Uic Uer lehx
čjho Uež aUťadowan gegich kdhž se to geU po:
wrchnč dčge a pťi tom fe Uepoťadem lidským
pochlebUge; ale takč Uer pťed twařj Božj Uic
hanebUčgssjho a Uic mržčjho, Uež aUťadowňUj
takowé. Nle i Uic Uenj wžUessenčgssjho Uic pťed
Bohem blažeUěgfsiho, Uež fwaté aUťadowanj bie

siUpU, kněžj, gahUU pakli ge dle prawidel a ša:
koUU od Krista PaUa daUých šastáwagj; ale také
Uer Uic těžfsiho, Uic úsilUěgssjho, Uic Uebcz:
pečUčgssjho.ee

NUšUstiU, kterýž Uhnj w Hipponě žůstati
mUsil, žúdal si, abh bohabognj btatťj, kteťjžw Ta::



436 Srpen.

gasič w swaté Ukrhtosti žiwi bylt, do Hippona
se pťestčhowali Núbožnýz biskUp byl k tomU na:
pomocen , a Uetrwalo dlaUho, nmožil se počet
Uúbožných tčch mužů Uačitě ale negen se nmožil
počet bratťj, Uýbrž pěsiowúnjm swatého NUǧUstina
i ctnosti meši Uimi rostly, tak že množj z kla:
sstera hipponského ža biskUph se dostali, kteťjž
swatosij žiwota a hlUbokaU Učenostj oždobaU

cjrkweBse stali.Bisknp WaleriUš poznal w kratce poklad

kterýž se cjrkwi w ofobě knčšc NUgUstřna dostal
a Uechtč ho děle mrtwý Ucchat le;eti kažal
mU aby lidU slowo Božj žwčstowal NUǧUstiU
fe omlanal pokorně, že Uenj k takowé . wěci
dosti žpůsoben, a že w cjrkwi Uenj obyčeg, abp
knčž U pťjtomnosii biskupowč k lidU mlUwil. Llle
BaleriUš Uedbal těch omlUw, a sotwa mU Ua
snažnaU prošbU kratičký čaš powolil aby se mo:
dlitbami, rožgjmařtjm a búdanjm w pssmechswa:
tých Ua powolanj swe prčprawil ač wssickni dobre
wěděli že mU toho potťebj Uenj NUǧUstin dax
wal w kažanjch swých Ua gewo bohatost mysslé:
nek UadobyčegUaU dogjmawost, welikaU wžnesse:
Uost citů, tkliwaU srdečnost gasnaU prostosU a
hlUbokaU znalost srdce lidského, protož také ww:
mlUonstš čho š podin hodnýmiúčinkhsčpotkala,
a slawU geho daleko sslroko rožnesla

Nabožný ďiskup BaleriUš Uemčl žiwčgssjho
pťňnj, než aby NUgUstin geho nňstUpcem se stal.
Z té pťjčiny wsse k tomU konci tagně pťiprawowal
boge sc, aby sic pokoremš NUǧUstin důstogenstwj
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xomUfe eryhUUl LlUšUstiUwždorowal dlaUho;
wida ale že w tom wůle Božj, a že wssickni bie
siupowě UUmidičtj a wcsskereU lid toho si žada,
podrobil konečUčwůli fwaU ťjzer Božij a dal
se w prosiUci r. 395. Ua biskupstwj poswětiti.
Ncisledugjcjho rokU po smrti Waleriowč Uwčlšal
fe w žprawU wesskeré cjrkwc hipponskě Tcď
opUstil klasster a pťesiěhowal fe do residence bi:
skupské,žiwot ale klassternj erpUstil Uýbrž kUěže,
gahny a podgcchlty a wssrcko dUchoerstwo fwě
k fobě powolaw, přiměl ge, abh wsseho požem:
skčho žbožj a wssj magrtnosti se odťekssew bratrské
Oofpolitosti žiwi byli, a také Uikoho Uapotom Ue:
whfwětil, kdo fe k podobUěmU žiwota žpůfobU
Ucšasljbil. Tak powsialo towaryšstwo dUchoweU:
stwa dle gistúch šakoUU fe ťjdjcjho kterež se pod
žprawaU swatěho btkapa stalo wšorem ždržcliwo:
sti stťjdmostč pokorhe nabožUosti a laskh

NUǧUstin swjtil gim wssem na cestě žbo:
zUosti a Uelissll se od Uich an odčwem an ži:
wota šprobem leč gedanU dokanlostj a fwa:: ;
tostj. Bokrm geho i wsseho dUchoweUsiwašUjm
dťeb!;wagjcjho byl sprosiú, obyčegně Uic giUého,
Uež želiUh a lUsstiUh, hostům dawala fe lepfsi
strawa. Mežř gjdlcm čjtawala fe wždy něgaka
UabožUa kUiha, aneb fe o wěcech UabožUých a
dUsseijch rožmlanalo; žbytečUé pohorssUgjcj
aUeb gménu bližUjho fskodUé řeči Uesměly fe Ui:
kdy mlUwiti th nikdo zakan toho UepťestaU:
pil dal w gjdúrUě šlatými literami Uapsati:
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„Koožkoli gměno giných Uwykl gest kčxletizlými,
teU še mUaU stolowak powždy fe pilně warUg !“

W domč geho Uefmčla žadUa ženska by:
dleti ba an geho festra an ktera z Ucteřjgeho;
Ueb chtěl přetrhUaUti wssi pťjčiml k pomlUwam,
kterěž by owssem zUiknaUti mohly, když ďh fem
Ua UúwsstěwU giUé žeUské pťichúzely. Wůďec
byl w obcowčmj š osoďami drUhého pohlawj
nad mer opatrUý i teUťrčxte,ťdyž š ntmt mocj
aUťadU fwého co gednati měl, a Uikdy še žúdUaU
ženstaU UemlUwil aďy Učkterý z dUchoweUskwa
pťjtomen Uebhl u Gest doďra powěst dUchox
wnjho kwjtek welmi aUtlý, kterýž se Ucdarj leč
w tUhě ohradč počestUosti a UstawičUé bedliwosti.

N wssak kdož gest š to, abh whčetl wssecky

ctUosti , gimiž se NUgUsiiU stkwčl? kdo whljčj
ten oheň lasky, kterýmž horelo geho srdce kBohU
a k bližUij, kdo welikost geho wděčUostiža to
žc ho HospodiU tak milostiwě Ua crstU ptawdh
Uwedl? kdo popjsse geho horliwost w modlitbě,
geho wěrnost w hlasanj slowa Božjho, kdo ti:
chost w protiwenstwj a statcčnost i whtrwalost
w hager Učenj fwatého? K tomU Uestačj fpro:

sté pěro lidské Uestaěj wýmlmonost obhčeqna,
k tomU gest sil Uadobyčegných potťcbj N wssak
geho UezisstUost a laskawosk k chUdým Uěkolika

aspoU slowy opomeUaUti Uelžc Nemčl Uičehož,
což bh fwhm Uažýwal Uýbr wsse, což mčl bylo
společné a na wssem, co dUešowensiwo geho mčlo
lněli i chUdj podslU QU založil pokladnici, do
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Ujž každý, kdo chtěl, dčxrekswůg pro Boha wklň:
dal. Když fe pokladUice whprčlzdllila, pťedUússel
potťebh chUdých aUeb cjrkwe bez xobalU fwým
wěťjcjm. Shledaw gedenkrčxte, žc mčllo darů fe
šcsslo, prawil ,kU konci kčlzanj: „Gá žebrčlm Ua
žebrčxkh, a rčxd bUdU žebrati, abh gste se fyUy
Božjmi siali.“ Gindh žaš ťekl: „BiskUp Uemá
žlato Uklčxdati, a chUdého o almUžUU prosjcjho
bez darU proansstěti. DenUě pťichážegj kUúm,
ktcťjž plačjcc úsilUč o alUlUžnh pro j, Učmt šchú:
žegj ale penjše, a mejme Umohhch propUstiti,
Uepomohsse gim.“ Nno Ua důkaz, gak bjda lid!d:t
sičl k srdci mU ssla, dal gako Uěkdh fw. Nmbrož
w čaš Ucywčtssj UaUze žlaté Učldobj kostelnj roz:
pUstiti, čjmž pak chUdým pomáhal a zagaté wyu
kUpowal.

Nedú fe pochopiti, oded fwatý biskUptento
dťi tom Umožstwj úťadn1ch pracj tolik časUwžal,
že tolik a tak důkladUých spisů a knih složiti a
šedsati mohl; knihy to, kterýchž fe takměť wsslckni
Učitelowé cjrkwe dowoláwagj, ž kterých Ueyrčlžltčg:
ssjch důťťadů pto fwataU prade čerpagj, a
w kterýchž fe pewUá wjra, wrach lčlska,Ueljčemi
pokora, milostmi tichost swatého tohoto mUžc gako
w ganém žrcadle obrčxžj. Gako slUnce leskem
tak stkwj fe NUǧUstin w cjrkwi Božj.

Skorem 36 let byl NUǧUsiiUcjrkew hip:
poUskaU zprawowal, aU žnamenal, že mU tělefné
sjly Ubýwčl w byltě gjž staťeček 72letý. uw Ne:
moha tedh aUťad fwůg tak dokonale, gakž si toho
pťčxl, zasičlwati, whwolil si r. 426. Učlbožného
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knčze Heraklia ža pomochka. Čaš, ktcrýž takto
whzjskal, wěUowal modlitbě, swatémU rožgjmčmj
a oprawowúnj starých knčh a stlúdúnj Uowých.
Čryry léta byla tak Uplymňa, an Bandalowé,
Uúrod to welmi sUrowý„ hrůšnč celaU zemi plce:
che také město Hippon oblehli. Bjda, w kte:
raUž cjrkew hipponskú Upadla, fsla NUšUstinowi
k frdci, gako žúdUémU ginémU; widčlť žagisté po:
plenčné osadh, wydrancowané a šUeUctěUčkostelh,
olaUpeUý lid o gměnj, o ctnosi, o wer, o fpae:
chj. J plakal té bjdh takměť dnem a Uocj,
awssak UežapomUěl pťi tom pťi wssem skorawedl:
Uosti Božj žpomjnari, ťjkage: „Sprawedliw gsi,
čd Bože, a faUdowé twogi doďťj gsaU!“ Geden:
krúte mlUwč pči gjdle o sprawedliwých saUdcch
Božich a o smilowčmj ,geho ťekl: že fer modlj,
aby Bůh bUď Uepťútelům dal odtčchUaUti, aneb
siUžebnjků swých posilnil, by swataU wůli geho
trpčliwě Ucsli, aUeď aby geg saměho ksobě wžal.
Oč prosil, stalo fe. W čaš obleženj Upadl w
l:orečkU, kterčlž ho koncčUě wsscch swjzlů žiwota
pozemsk.ého žďawila. ZUameUage, že se angel
fmrti bljžj, šapléžal tadostj: „Miloskdného, ťka,
meime Boha!“ ij bljže a ďljže hodinka od:
chodU gcho pťichúšela, tjm wraUcUěgssj siúwala
se geho lúska a taUha, tjm wčtssj alc ďhla také
geho skraUsscUost, giž čterm žalmů kagicjch oži:
wowal. Boslednjch deset dnj strčlwil w úplně
saUkromnosti, nepowolUge pťútclům k sobě pťi:
gjti, lcda když lékaťowé ho ansstjwili, aUeb
koyž oďčersiwexlj potťcbného se mU dňwalo. To:



. Sw. Yuǧustčn. xǧeU

ho čan, co UemoceU byl ďyl žadan, aby Ua gi:
sičho Ucmocného rUkaU fwých wložil a tak geg
Uždrawil. NUgUstiU žpěčowal fe to Učinttš ťj:
kage: to kdhby mohl, že by fňm seďe Uždrawil.
Když ale Uemocttý od sebc ťjci mU dal, že wc
snčxch k UčmU ťečcno bylo, aby gda k NUǧUsti:
Uowi rUce Ua sebc wložiti dal, že Ušdrawen bUde,

Učinčl skUtečUč NUšUstiU, oč žádán byl, a hle
Uemocnh okamžitě sc Uzdrawil. KoUeěUě UsitUl
ale w WčmU r. 430. dUe 28. srpna, stcir gfa 76
1et, kteréhož dUe cjrkew také swátek geho swětj.

Rozgjmňnj.

Wessketa sUaha swatého NUǧUstan, i teU:
ktčxte když se od Boha Ucyche bhl wždňlil, ža:
kladala se w hledanj a požnanj prawdy, gižtaké

koUečUčmilostj Božj Ualcžl a požnal Ncž tú:
žeš se co gest požlmnj prawdy? Na to Uechk
fw Nngusiilt sam odpowjda Božnanj prawdh,
pjsse w swém maUUalU čili rUkowěti gest Ucho
prwé pošUati sebc samého a Usilowati o to aby
byl tjm, čjmž by býti mčl: a co by Uadrawenj po:
tťebowalo to aby Uaprawil Botom poztmtiu
a milowati Stworitelc fwého: Uebo to gest wsseǧ
cko dobrě člowčťa Wiz tedh, gak erýmsUwUú
gest laska milowanj Božjho k Uam! Z Uičehož
stwořil Uaš a cožkoli máme darowal Uam Nlc
že gsme che milowali dary Uež darce stwoťer
Uež Stwoťitele: protož Upcldli8gsme w osidlo
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ďáblowo, a Učiněni gsme slUžeijci geho. Bůh
pak milosrdenstwjm hUUt gsa, poslal Syna swč:
ho, y wykaUpil slUžebnjky: poslal také DUcha
swat ho, abh slUžebnjky pťigal ža syny šaljbené.
Dal Syna na mždU wykaUper, DUcha fwatčho
Ua žúklad milosti, napofledh pak wsieho febe
chowú w dčdictwj žaljbenj. Tak Bůh Uúš, gako
Ueydobrotiwčgssj a neymilosrdněgssj z milosti a
žúdosti, kteraUž lnň k člowěkU, Uetoliko to, což
mU bplo Ueymilegfsiho, ale i famého febe wyna:
ložtl, aby člowčka wpkaUpil, Ue tak sobč gako
člowčkUfamčmU. th fe lidč ž Boha rodili,
Ueyprwč Bůh fúm š Uich se Uarodil. Kdo gest
tak twrdý, aby ho erbměkčila lčxsiaBožj, tak
pťedchňžegjcj člowěka, že pro člowčka člowčkem
býti rcičil! Kdo může Uenúwidčti člowčka,gehožto
pťirošenj a podobensiwj spatťUge w člowččenstwj
Božjm! W prawdč kdož ho nenáwidj, nenňwidj
Boha, a tak potracngc a mrhň wssc, což čin.
Nclw Bůh pro člowěka člowěkem Učiněn gest,
aby týž byl wkapitel, kterýž gest i stwoťitel,
aďy ž swého wykaUpeU byl člowčk. Naby chc
milowčm byl Bůh od člowčka, w podobeUstwj
člowčka fe Ukcižal: abh obogj fmysl člowčka ďhl
w Uěm oblahoslaweněný, a obnoweno bylo oko
ifrdce w geho Božstwje a oko těla w geho člo:
wččenstwj: abh bUďto wchúžcge aneb wychčlžege,
w Uěm samém pastwU Uachňžclo pťiroželxj lidsič,
stwoťcné op Učho.

„Wyšssxch wčcj nad sebe Uehledey a sil:
Uěgssjch Uad fcbe UeskaUmeh: alc což pťikážal
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1obě Bůh, o tom wždycky pťemysslllgee (Sir.
3, 22.)

„Boha se bog, a přikašan gcho ostřjhch:
Ueďo to gest wsscliký člowěk“ (Kašat 12 13..)

„Bo tomk wjme, žc gfme geg (Krista)
pošUali, gestliže geho pťikčlžanj oskťjhčxme„ (l.
Zan 2, 3.).

„ije, že ShU Božj pťisscl a dal Uam
fmysl abychom požnali prawého Boha, a bylč
w prawém ShUU geho„ (l. JaU 5 20)

Modlitďa.

Q Božc, kterýž wsscmocnost swaU smilowa:
Ujm a odesstěUjm hřjchU Ueyche UkažUgeš roz:
bogUiž Uad nami milosrdeltstwj fwé abyš Uaš
kteťjž po žasljďeltj twých tal:žjme, wččných statkU
aUčastUyUčiniti račil sirše Krista Ježjsse Pmta

e Uasseho. NmeU. (Modlitba cjrkewltj.)

Dnessnjho dne swčti fe takč swátek: WŘjmč fwatčho Her:
Uteta, mUčednjka; w Briwatč U Ywernů fwatého JUliaUa.
mučednjka; w .skonstancii w Frcmcauzsku swatčbo Belašia, mU:
čednjka; w SalcrnU swatých mučednjků: FortUUata, .skaja
a Yntcsh; w .skonstaUtinopoli swatěho Qle:andra, bisknpa;
U Santoniš swatébo Wiwiana. Biskupa; těž fwatěho Mogžjsse,
mauřenjUa a m. ga swe
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29.

Žiwot sw. Seropie a sw. Sobinh,
mUčedUic.

Sw Serapia Uarodila scw Nntiochii žro:
dičů křeskanskhch dež gedcnkrate w Nntiochii
weliké protichstwj kťcskaUUpowstalo, odstěho:
wali fe rodičowé Serapiini do Řjma, kdež takč
w Baml žiwot swůg dokonali Serapia gsaUc
trď wssj pomocišbawcsm, dala se do slUžbyU gchč
wdowy, gméltem Sabinh Tato byla owssem

gesstě pohanka, a wssak Uic méUě wedla žiwot
počestný a prokazowala lidem mnoho dobreho
Mimo to ďyla U dwora cjsaťe Weešpasiana
U weliké wažnosti, proto že byl gegj ncbožtjk
maUžel WalentiUUš žnamenitý a slawUý dUstogn1k
wcjsaťském wogsstě Sabina gsaUc gak rcčeno,
žena dobrotiwa chowala Serapii welmi do..
bťr, ano w kratkém čase UčiUila gi swaU pťj.a
telkynj a důwěrnicj J bylas Sera.pia takowého
wh;namenauj wsseligakhodna gfaUcchen twaťi
sličUé a mrawů Ussiechtilých, Uýbrž i skronma
xrozssaflla a sprawedliwa Serapia gsaUc od
maličkosti nawykla powinnostem wjry swé, Ue„
opomiUUla aui w domč modloslUžebUč pťjtelkhnč

wčrně žachowawati co sw ewangeliUm noyzllccu
wačnm swdm za powixmosi klade J UeUssioto
požornosti Sabin, že mlada gegj pťjtelkynčwelmi
často a š plamcnUaU wraucnostj fc modljwa Ueš,p
Ussio gj, že tčlo fwé w pťjliš tUhaU UždU pogj..
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ma; že ostražitč Ua fmysly swhmi bdj, slowem ze
žiwot wede od žiwota pohaUůw žcela roždleý
J otažala se gj gedenkrčlte po prjčinč tak erlme,p .
čegUého obcowňUj. Serapia whložila gj wsse,
gakž mohla a Uměla, a to sice š tak žnameUitým
prospčchem, že Saban gedUak gegjmi siowy,
gedUak swatým obcowčmjm gegjm pohUUta, mi:
losti Božj srdce swě otewřela a pokťtjti se da:
la! u Blaže tomU, kdož Boha dobrými skUtky
oslange a bližnjho k milowanj ctnosti podnč:
cUge tjm, že fčlm skUtky ctnostné koUá! Sabina
požnawssi welikost a důležitost smilowaltj a mi:
lostj Božjch gichž se kťtcm fwat:)m stala účasiUa,
žplýwala Uetoliko dUem a Uocjw djkučiUěUj,Uýbrž l
Upťijě a horliwč Ua draže kťeskanskédokanlosti
krňčela. Serapia byla gj teď Umohem draž“ssj
a milegssj; stegné powiUUosti a stegnčl snaženj
spogila gesstě úžegi dUsse gegich; Sabinč ďyla
Scrapie teď dceraU, a Serapii Saban matkaU;
oďč pak Ukladaly si bohatý poklad dobrých skUtků
„Maš:li čeledjna wčrného bUdiž tobě gako dUsse
twa,a agako š bratrem tak š Ujm Uakladey“
(Sir 33 31)

Qbrňcenj tak zUameUité anj Ua kťeskanskaU
wer, gakcibyla Saban, Uemohlo tagUo žůstati,
i bylo se co bňsi, žc gako wůbec se stáwalo,
i an dneš Ueb zjtra Ua saUdUproto stcitč a od:
powjdati bUde N tož také sialo fe. Uslhssew
totiž BerhllUš wsadaťžťjmský,že Saban Serapij
swedeUa wlasteUské bohh opUstila, a w Krlsta
Uwčrila: poslal hUed pochopy, aby Setapii
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gali a Ua saUd postawili. Yle Sabina Uechtěla
milaU dcerU fwaU Scrapii w Ueynebežpečnčgssjm
okamženj žiwota opUstiti, a prowodila gi k faU:
dU. BeryllUš Užťew SabiUU an UegsaUc po:
wolana tU stogj, obratil fe k Uj, a trpkými slowy
gj wytýkal že Uepamětliwa dUstogUostt a rodU
sweho kťeskaUUm fejpťiměssUge a tjm sebe fUižUge
bohy pak cjsaťe Určlžj. Z Uapomjmi gi, aby
opUstiwsst fwůdnici Serapii w pokogi dontů se
anrútila. Nle Sabina Uebyla ž tčch, kteťjž
Boha pťed lidmi šapjragj, a pťátel swých w čaš
UaUže a potťeby oansstěgj; Uýbrž odpowčděla
statečUč: „Kěž ďyš se také ty slowům této fwatč
anny dal pťefwčdčiti, gako gčl gfem fe pťeswě:
dčila, a kéž byš Ustaupil od UečistýchdUchU, a po:
žUal prawěho a skUtečncho Boha, kterýž dobrc
wola k žiwotU wččUémU žťé ale UstawičnémU
karanj odewšdawa. “ Gednak taro slowa, gedUak
ale wžUesserst SabiUan a důstoglwst žařjcj Ua
twaťi gcgj žaražila Berylla, že gi i š Serapij
bež úhony odegjti dal

Saban UwažUgjc,že Uebežpečj od milč Se:
erapie gen poodloženo gest, Uikoli ale odstraUěUo,
chtčťa gi Ukrýti, a tak mUk a UasilUé smrti žba:
witi. Nle Serapia brčmila tomn, ťkaUc: „Ne::
starey se o Ume, panj matko mci, raděgř se modli
a důwěťUgw Bana Krista Danamť že mUe
ačkoli UehodUaU hťjssnici, Učin slUžebUicj swaU “
Qbawan SabiUiUo wyplUilo se pťjliš bržo
Giž po tťech dUech pťissli žrowna od Berhlla
wpslanj drčlbowéšštjm pťstým roškazem, aby
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SerapiU famotxm k saUdUpťiwedli. Serapia fsla bez
odporU, gj w patach ale Sabina ZUameUagjc
tato, že milenaU dcerU ž rUk prawa krwawého

erpmůže pohrožila Berhllowi tresth Božjmi,
kterochž pro Uasilj siUžeijkUm Božjm Učiněné
UeUgde, a plačjc domů fe wrútila.

Serapia pčirožeUaU sličUostj se stkwěgjc gjž
čistota a eriUUost dUssekrasy dodawala, siala
před Berhslem klidUě a pokognč DUsse gegj
danala w pomoc a w posilU od Boha. TU
řekl k Uj wládať: „Serapio, obětUg bohům Ue:l
fmrtelným, gimž cjfaťowé občtUgj.“ Serapia od:
powčdčla erhrožcttč: „Gčl fe bogjm Boha wsse:
xnohachho,a klanjm fe tomU geUž stwoťil Uebe
i šemi a wssecko, co w Uich gesi Kterýmž ty ale
mi občtowati kažeš to UegfaU bohowé Uýbrž
ďablowě a ga fe gim klaUěti Uesmjm gsaUc kree,s
skaUkaee Na to prawil wladať BerhllUš: „Gdi
tcdh a občtUg fwěnm KristU.“ J odpowčděla
Serapia: „Gňe mU přinňssjm každodeUUě oběti,
aU fc mU klanjm a dncm a Uocj modljm “
„Kde pak gestchram Kristůw tazal fe Uij Be:
rhllUš a gake obětl tam pťanssjwaš ee „Ma občk
gest, odpowčdčla Serapia že fe snažjm w čistotč

febc žachowati, a milostchstwjm Božjm i giných
k těnmž wyšUan pťiwcsti. Nic Uenj krančgssjho,u
Uež prawého Boha žUaU a Uabožným žiwobhtjm
gemU siaUžiti Pakli pomocj Božj čistaU fe ža:
chowam, bUdUšagistě l chramem Božjm ank pjfmo
fwatě dj: Wy gstc chtam Božj, a dUch Božj
pťebýwa w waš “ Na tato slowa otažal fe
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wlčldať,xťka: „Tedh pťestaUeš ďyti chrúmem Boha
swého, kdhž porUssena ďUdeš.“ Serapia odpowěar
dčla: „Kdo chrňm Božj porUssUge, toho rozptýlj
Bů !“ SmhslU slow těchto BeryllUš nerožUměgc,
dal panUU do hanebné gakéš konmath odwesti,
kdež rožpUstilá a chlipnú mládež swéwolj swé š Uj
mjti mčla; gfa toho důmUěUj, že, mnohem poxe
wolněgss1 bUde k modlňm, kdhž bh čistota gegj po::
rU enj wžala. Serapia přissedssina mjsto hanbh,
poklekla modljc se: „K tobě wolňm, Bam Jem
žjssi Krisie, genž prawý strňžce a ochrance gsi,
k toďě wolúm, Pane Zežjssi Kriste, genž si
fwětlo a radost wččnú, kterúš zawťenými dwc:
ťmi aposstolh Uwěžltěné ansstjwil a gich poš
těssil, bUdiž mi, prosjm, pťjtomen a fmilUg fc
nad UďohaU slUžeďUicj fwaU a žbaw mUe nečiu
siých žňdostj těchto mladjků. Nechk žatrnmj se
žrakowé gegich, abh Uemohli se dotkUaUti slUže:
ďnice w tebe danagjcj, aniž porUssiti tčla mého,
tobě šaswěceného. Nechk žasthdj fe ncstydatosti
fwé, a nedeh Ume poskeriti, Uýbrž kaž, ať fe
k tobě dostaUU. Nawsstčw takč služcxbnici fwaU
Sabiml, a posilUi gi, b doerý Jčžjssi,we wssrm
dobrčm, aďh Uepťjtel Ueswjtěžil Uad Uj, UeboťmUoho
žlčho pťetrpěla pro mne. Bane ZcxžjsslKriske, wyš
slpš mne, genž gsi požehmmý a flawný a chwňly
hodný š thcm a DUchemswatým ua wčfhwěkůw.“

„Bljško gest ale Hospodin š swaU pomocj
těm, kteťjž gsaU sauženého frdcr, a ponjžellým
dUchcmpomňhň.“ Brade slow těch kusila Ua
sobť také fw. Serapia. Nebok sotwa že modlith
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swaU dokoUčila, prifsli dwa držj a Uestydatjmladci
š šlým aUmysiem w komnatU, ale sotwa že wkro:
čili Upadli gako malomoenj Ua žemi, Ua Ujž po
cclaU Uoc gako mrtwj leželi, co žatjm parma
šcpjatýma rUkama Ua koleUaU k BohU se mo:
dlila wraUcUč djky mU wždawagjc Zgitra dar
hého dne podiwili se Uemcilo wyslanj od wlč:daťe
wyžwědači, kdyžUzřeli cose stalo: i anrútiwsse se
k wlč:daťi o wsscm, co a gak šhledali, mU žpráwU
dali. TeUto kčcšalsi opět Serapii postawiti, a po:
rauhaw se gj, otcižal sc, gakými kaUžly ty dwa
mladjky, co pťeš UocU Uj byli, ochromila. Serapia
odpowědčla we wssj siromUosti: „Gú Uegfem žúdUčl
kanšelnice; Bůh wysipsscl modlith siUžebUice
swé, a poražil chlipnjky, kteréž gsi ty poslal, aby
Ume porUssili.“ Mladjci byl Upnj pťiUesseUi,a tak
se lid wefskerell stal swčdkem, qak mocně Bůh
žiwý služebnjky swc chrcmj JBeryllUš widčl Ua
wlastUj oči, co se bylo staso, ale wsse toto pťi:
pisuge gakýmsi tagUým kaUšlUm, obratil se k Se:
rapii rčkl: „Bakli si mladjky žadnýmč kallzly Ue:
poražila, tedh se modli k BohU swěmU, ak ge
opět Uždrawj “ Serapia ačkoli dobťe wědčla,
že člowěk ten šatwršelý gest w hrjssjch swých,
a že w Boha Uerčrj, byť by i žgewné žašraťy
Uwidčl wrhla fe Uic měnč Ua kolrUa a modlila

se za chlipnč mladjky, a pomodliwssi se Učinila
Uad Uimi krjž swatý; kterjž ihUed wstawsse o Ue:
wirmostia UeporUsseUéčistotč swatč anUy zge:
wUé fwědectwj dčcwali. Nlc žarwršelý wládať
držel, gakž seelzedomnjwati,i thto diw ša anhé
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čáry a dal nato UeporusscnaU panmx nehprw
potUpnč obnažiti; pak na celém tčle bolestnč
páliň a konečUč UkrUtnč mrskati. Stcilost gegj
Uepodlehla mUkám, Uýbrž žmáhala se pod mUka:
mi, Uebok žgewnč hlásala swaU Uenčlwist k mo:
dlúm a wer w .Krista Ježjsse, až konečnč hlawU
gj škali. To sialo fc aš r 180

Dozwčdčwsstsc fw Sabina, že mila Se::
tapia sskastnětuhý bog dokonala šebrala swatč
pošnstatkh gcgj, a držjc ge ša Ueywčtfsi poklad
pochowala ge š welikaU slciwaU w hrobč, kte:
rýž sobč pťiprawiti dala. Rok Ua to dal sUdj
ElpidiUš také SabiUU gjti, a pťedswčdčiw se, žc
gi ani po dobrém ani po zlém od Krisia erd:
laUčj, whncsl saUd ťka: „UfaUdili gsme aďy Sa:

bina bohUw UeposlUssUaa cjfaťům fe ranagjcj
škata byla, a gměnj gcgj aby weřegným ústa:
wům propadlo “ SaUd teU byl také dUe 29
skpna whkončm. Gegj mrtwol wšali kťefkanč
a pochowali geg do tčhož hrobU, w kterěmž giž
tčlo fw. Serapie odpočjwalo.

Rožgjmňnj.

Gako sio Setapia meegj až po dncš nmošj
mladjci a mladicedo služby se dati ale bohUžel
malo ktcťj gsaU, gežto bh š stawem fwým tak spoa

kogeni byli, gako tato swětice. Neda se žapťjti,
že staw slUžebUého lidU dost často obtjžný a twr:
dý bhwa ale obtjž tU cjtjwa gediné ten, kdožUa
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siaw wag hledj okem swčtským, okem tčlcfným,
okcm soběckým. Člowčk takowý newidj a UeUa:
leža nic Ua fwém stawU což by ho tčssilo ano
žc slaUžiti, poslaUchati a pracowati mej, držj ša

Ueywčtssj Ucsstčsij ža wčc Ueyprotiwltčgssj, za bře:
:UcUo ncsllcsitelnc QU bh sam rad panowal
fam dťikazowal a žahalel; hchna žawist wykaUka

že wssech geho nchssléUek ťečj a skUtkU, a slowa:
„Pkoč gcst oU mým pancm “ bhwa gcdiným
pťcdmčteln, kterýž w šáwistiwé hoťkostt Ua mysli
přemjtawá a tak š Bohem sc Ustawičnč hadrUgc

a o časUaUa wččnaU blaženost fc okrada deo
wssak tichým okcm prawého křeskaUasiaw sng
pošorUge bržo w nčm nagde mnoho prameUů
wsscmožnčblaženosti ij on šagistc, žck i Kri,
stUš sam Ua swčt pťisscl Uikoli aby mU bylo
slaUžon, nýbrž aby slaUžil že wzal Ua sebe
gakož sw Bawel pjsse, podobU služcbnjka, že fe
slUžbam i Ucynižssjm podrobil až i Uohy Uče:
dnjkům myl a ženikdy, pokUd na šemi obcowcň
fwc wUlcneplnil Wjč oU že tagemstwj to Božj,
proč oncn wládne a giný šaš poslaUcha, proč
onen ďohatstwjm oplýwa tcnto wssak krUssUaU
rUkaU pracj bdeě fe žiwj , proč oneU slawUého
w swčtč gméUa ma , tento ale k slUžbam
Ucynižssjm odsaUzen gest. Nle práwč proto,
žc wj, že w tom we wssem wůle Božj gesi,
a žc mimo wůli Božj an wlaš š hlawy lidské

nefegde býwa wždy š osUdemswhm spokogen
aniž mysl marnými žadostmi UakwassUgepamčtliw
slow Wawla aposstola řkachyo: „Gedcnkaždh
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w powolanj, w kterémž powolan gest w lom
šůstaweh SlUžeijkem byw powolan, Uedbey
Ua to, Uebo kdož gest w Wamt powolan, byw
slUžcbnjkem ofwobožený gest Waně Gedcnkaždy

ew čemž powolčm gest, bratťj, w tom žUsiawey

pťed Bohem“ (l Kor 7) N proč by medle
slUžebný člowěk rozUmj fe slUžebUú člowěk prawě
kťeskanský,š stawcm swým nemčl fpokogen býti?
Broč by mčl taUžiti po whšssjm stawU a rmaU:

titi fe, že po wssecky dny žiwota giUým lidem
po wůli a k slUžbambýti mej? ij on š bež,
pečnostj šagisié že bohačům těžko bUde wegjti
w kralowstwj Uebeské že neytwrdssj faUd pťi těch,
geUž pťedstawerlj gfau ginmU wykonan bUde, že
od toho, komU mnoho dano, mUoho také fe bUdc
žadatř že Bůh Uehledj Ua to což weljkčho a žna:
menitého gfme wywedli Uýbrž ašak swědomitč gsme
powinnosti stawll a powolanj sweho plnili N to
wsse UwažUge slUžeďnjk kťeskanský nemůže ncUžUa:
wati, že ačkoli by se w očjch swěta maličkým býti
zdal že pťed Bohem wclikým stati fe mUže bU:
de:li wěren powinnostem powolanj swěho, a že
mUohem kratssj a bezpečněgssj cesta geho gesi

k fpafenj, Uež cesia pťedstawem;ch a bohalúch
a anU, a že byť ďy i twrdý bhl staw geho
Uynčgssj, pťigde doba kde pan a nepan pťed spra:
wedliwým saudem Boha swého statř budeme,
genž nebera ohled na ofobU každého faUditi bUde
wčdle toho, co byl a co měl awcdlé toho, gak
swědomitč konal powinnosti toho stawU, do kteee
rěhož geg newystjhlý faUd Božj bhl posiawil.
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„Brosjm waš aby gste hodněchodiliw powo:
lúUj, ktcrýmž powolúrti gsteee(Efeš 4 1..)

„Hospodirte, kdo bude pťebýwati w staUkU
twém arteb kdo odpočirte na hoťe fwaté
twé 2 Ten kdož žiw gest bež poskery a činj
sprawedlrtost kdož mlij prade ž srdceswého;
kdož Uepomlana gazhkrm fwým anž čťUj bli:e
žUjmu swemU zlého a pohaněUj nepťigal proti
ďližUjm fwým.ee

„Neprofpěgck ďohatstwj w dcn pomsty
Božj, ale sprawedlnost whfwobodj od smrti
(wěčné).“ (Bťjsl. 11, 4.).

Modlitba.

K tobč o Bože kterúž gsi rožličrté stawy
w towaryšstwn lidském Ustartowiti a každěmU
geho staw a powolúnj wykazati račil k tobě
wolam z hlUbokosti dUsse swě račiž, prosim, té
milosti mi propůgčiti, abych powimwsti swého po:
wolan rad a wčmč konal a st)aser bližUjho
prospěssrtým se stal; račiž mi to prosim, propUg:
čiti Ua přmlUwU swětic twých Serapče a Saee
bin skrzeKrista Ježjsse Nmen

Dnco swčtj fc takč swátck: W Řjmě fwatč .skandčdh.
danny a mUčcdnicc: w Qntiochii swatých mučcdnjkú: Nhkca
a Pawťa; w .skonstaminopoli swatých mučednjtů pracia, bt:
skupa, a Qndřege, knťze, pro Uctčnj fwatúǧh obrazů Ukrutně
Ufmrcenďch;w Beruǧii fwatého thimja, ijana; w Mcru
fwalčho Udclfa, ďiskupa; w Bařjži fwatťho Medcrika, kučze:
w Enǧlandu swatčbo Scbba, kraile; w Smirnť sw Bazčlly;
!de wsi Trikasinskč fwatč Sabjnhe dannh a ma g. fwa
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30.

Ziwot sw. Nofh limanskě.

Nsie, Nfrika a Ewropa ďyly krwj tisicera
mUčednij žaliřy a giž od stoletj wydaly že sebe
Ueš.čjslné množstwj swatých a swětic Bošjchx aU
Nmerika gesstě w hUsté tmě newěry a modlosiu:
žebnosti wčšela. TU alc smilowaw se nad liden:
Bůh, šeslal mU blcchošwěsty, kteťjž blUdy šapUšo:
wali, lid Učili a wšdělňwalj a schi steoatého
ewangeliUm, kamkoli pťissli, š nesmeraU sna:
žnosij rožfwěcowali. N Bůh žehnal milostiwě
swataU fnahU gegich,i sialo se žc mUožstwj lidj
wsseho wěkU, ňosseho stawU a wsseho powolcmj
fchj fwaté wjry se dali oswjtiti a tčlem dUssj
Boha ctjti, gemU slaUžiti a nade wssrcko geg mi::
lowati počalť Neygasněgssj hwčžda teto tak krasUě
škwčtagjcj cjrkwe gesi bcš odporU fw Rosa čili:
RůžeUa limanska.

Sw Rofa pochcišela ž rodU sspančlského;
gegj otec měl gmě Kašpar dc FloribUš a matka
Maria de Qliwa. Narodila sr r. 1588.w mčstě
Limě, w hlawnjm městč králowstwj perUčmského
w Nmerice. Na kťtU swatém dostala gméUo
Jsabella pošděgi ale ťjkali gj Rč:žena pro
kran a sličUosttwaťx chla giž w dětin:
ském wěkU žiwot welmi swatý, a ždalo se,
že takměť wesskery ctnosti kťeskansié w dUssi gegj
giž tenkrate fe Ufjdlily Obšwlasstě dawala
na gewo erďyčegnaU trpčliwost wc wsselikých
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Utrpcnjch a ťjdkaU Uáklonnost k mrtwenj sebe.
Swatá Katcťina sieUskčx,gegjž žiwot byla četla,
siala fe gj pťjkladem, gehož Uasledowati fwatč

si byla pťcdewzala Bhlat gesstzčdčtsko,kdhžtčlo gegj
takowými UedUhh ochUrawčlo, ze lékarowé ge ťezati
mUseli Nle Rofa ani necekla pťi wssechbolestech
a wůbec nesla wsse, cokoli lékaťowé gj činili, š tak
statečUaU mhsij, až se tomU wsslckni diwili. Trpč:
liwostčsi dodúwala pťipomjnánjm si UtrpčUj Krista
Ježjsse: gemU občtowala wssecko mUky a bolesti
fwé a aby k UěmU laskh fwé dokažala, w dčckých
gesstč letech tťikrate w týhodUi fc postjwala Uie
čehož Uepožjwagjc, Uež chlěb a wodU; a wssak
i ostatUj dny býwaly gj pokrmem dost ncchUtUš
pťiprawe:le korjUkya želin Čjm che gj let
pribýwalo tjm fe stawalak sobč přjfnčgssj, tak
že mh widaUce a Uwažngjcc gak hrUbč fe postila,
gak takměť celé noci Ua modlitbach a w swatém
rožgjmanj probděla, gak tělo swe ostrým bičowae:
Ujm a ginými wymyssienými žpůsoby moťila
a mrtwila, gediUéwssemU tomU se diwiti můžeme,
nikoli ale pťjkladU gegjho se držeti, weleďjce při
toxn dobrotU Božj, kterciž na fwětici tUto tolik
milostj bhla wylila. Nk giž djme,wsse, co gesk,
Umělak swatú Nůžesla wssech wěcj, ba i těch,
ktcrčž ginak k ozdobě tčla slaUžj, tak Užjwati, že
fe gj stalh Uastrogem mUk a Utrper GedUaU
pjsse se wplctla si k rožkažU fwé matky wčUec
ž kwčtin wc wlasy; aby ale marné mysli se
Uchranila, pťipewnila geg sspendljkem ke kůži;
wůbec nosila pod žawogem wčUec kterýž, aby gču
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na trnjm korUUowaUého Spasitele pťipomjnal,
intť ostny opatťen bhl.

Giž w pčltém roce swého žiwota rozhořela ney:
wřelegssj súskaU k BohU, odťekla fe Ua wždy wssj
marno.sti a Ustawičnaix čistotaU se KristU WčmUžaslj:o
bila. Stalo se to při UúsledUgjcjpťjležitosti. Geden::
krúte brčlla si š mladssjm bratrem, že pak alc
tento gegj wlasy ž Uepožoonsii trochU pokálel,
errle geg opUstila. TU whtekl gj to gedenkrcitc
bratr, bezpochhby ž Uadčmj Ducha swatého, pťi:
dada, že krčxfné wlasy Uepošorné mlcidežj mohaU
býti dramenem Umoha hřjchů. Slowa tato do:
tkla se hlUboce aUtlocité RUžeUh, tak že okamžitě
wlash si ostřibala a qediné choti swemu KristU
WaUU ljbiti se snažila Welikwch siarostj Uadělalh
gj sličUétwaře gimiž prjroda gi byla nadala,
a pro Uěž še wssech takmčť stran hrUbč fe gj
pochlebowalo; i búla se, že mohaUli wlasy přj:
čanU hťjchu búti že mnohem che twaťe Uepo:
;orUých k hťjchU podnjtiti mohaU Z tc pťjčinh
gen žťjdka kdy wychúžela, a mUsila:li meǧi lřd
gjti, tťela U pokaždé twať a rUce korau a pra:
chem z indického pepře, gjmž fe žiwost barwám

ngjma u Zdali pak Uyněgssjch časU děwčata
a ženy takě rak aU;kostliwh býwaaj, gako fw
Rofa kdhkolř gim whgjti gest; ach, Uebýwagj,
Uúbrž wjdame ge opak aU se wssemožUě fnažj:

wagj pťirožeUaU postawU marnými ozdobami
okrassliti a fwěwolně erinnosti Uebešpečných
léček Uastrogowati Q bp Uwcižily slowa pjfem
swatdch: „ženy magj fe oždobowati w oděwu
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slUssUěm stydliwosij, stťjžliwostj a Ue kadeťawými
wlafh, Ueb žlatem neb perlami Ueb drahým ramo
chem, alc tak gakž slUssj žemim pťižUúwa81c1m
fe k (kťeskaltskéml:) Uúboženstwj dobrými skUtky
(frow. 1. ij. 2, 9. 10.) Gegich oždobaU Ue.e:
bUdiž žcwnitťnj wpleter wlasů, aneb w ptowjš
šer šich žlatem aneb w Uúdherném ssatstwU, aťe
tcn wnitťnj člowčk, kterýž gest skrhtý w nepo,:
rUssiteonsti pokogného a krotukébo dUcha, kterhž
gesi dťed oďličegem Božjm drahý. Tak žagisté
Učkdh i oUp fwaté ženh, naděgi magjce w BohU,
ošdobowalh se, poddúny bywsse wlastnjm mUžům
(1. Bctr 3, Zuuš.).

Núklonnost gakúkoli Uedú fe hncd tak UdU:
siti, abh čaš po časehlawy Uepowžnássela a opět
Uáš owládUaUti fe Uefnažila. Tol wědaUc pťeu
dobťe, byla Rosa na každé hnUtj swč nad mer
požorliwa, a abh famolúskU, neyUebešpečnčgssjho
Uepťjtele lidského, genž Uáš k pťcmnoha žlémU,
aniž to žUameUúme, podněcUge a fwčldj, w sobč
UdUsila, aneb afpoň žádltěho wžnikU gj ncdala,
bhla rodičů swých wždy poslUssna, milowala fau
motU, mlUwila múlo a geU když toho potťeba
žúdala, a pťcde wssjm skromnosti a Ueljčené pour
kořh pilňň ďhxka. S ňtiťostj Božj a š takowým
namúheinjm podaťilo fe gjskutečnč, že wsseckh Učl:
tUžiwosti w sobč wykoťenila a každé hťjssně hnntj
UdUsila.

Gegj lúska k rodičům obgewila fe w Ucyrau
ganěgssjm swětle, kdhžrožličnými nchodami žchUdli

šiwotp čwalčch. uk. 20
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a U welikaU UaUži padli. Utlá patma praco:
wala pro Uě takměť dnem i Uocj, ano i do cirp
žjch domů Ua wýdčlek chodila J žehnal Ban
BUh praci gegj wiritelně a Uežťjdka stalo fe, že,
se gegj rodičmn gako žažračné pomoci dostalo
N wssak starostliwčl djwka Ucpťestala pťi pracech
swých Ustawičně š Bohem se objrati, Uýbrž co
koli pracowala, pracowala wždywe gméUUBožjm
a pro Boha ij se stala gj každička prace
stUpUěm, po ktcremž se kBohU bljž a bljž dosta:
wala uu Nch kdy, ach kdp UaUčjme fe my rUkU

mjti U prace a frdce U Boha, kdp, ach kdy bU:
deme čerpati ž dracj swých Uetoliko šisi zemský,
Uýbrž i žisk wěčUý? Q kěž bychom byli wždh
pamětliwi slow aposstola ťkachho: „BUďto ze gjte,
Uebo pigete, Ueď cožkoli giného činte: wssecko
k slúwě Božj čiňte“ (j. Kor. 10, 31). „N wssecko,
cožkoli činjte w slowU Ueb w skUtkU,wssecko čiňtc
wc gméUU Bána Zežjsse Ktistaee (Kolos. 3, 17.).

Nčkoli se fw. Nosa. až kU podin dťjfUě
moťila a zapjrala, žachowala Uicménč erbyčeg:

UaU krasU a bUǧarost fwaU, tak že mUošj mla:
denci o gegj rUťU fe Uchazeli Mezi Uimi pťix
pomjna fc žwlassk gech, genž bhl gediný fyn
rodinh welmi bohate a sslechetUé Ruženina
matka fmlUwila fc š mladjkcm Ucpochybngjc ani
pťi Uehmenssjm žc poslUssUa Růžena bež odporu

k sňatkU tak stkwčlémU pťiswčdčj Nlc žasUaneUa
chokKristowa Ucchtčlapro cclý swčt siibUfwémU stati

fcnewčrnaU, a UeUstaUpilaani prošbamaslzam ani
hrošbam a sUrowosti rodičU ani whčjtkam a Uražx
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kam bratťj, Uýbrž neUstUpně Ua fwém stogtc, že si

Krisia Ježjsse giž za chotě žwolila, odražela pro:
nasledowan laskaU, Ucitisiy trpčliwostj: „Mam:li
si ganU cestU woliti , ťekla kdhsi kpťijžeUstwU,
Uež cestU Utrpenj, gjž KrisiUš a Maria krčlčeli?
OdstUp ode Ume wsselikci chaulostiwost! Milosti
sc Uedobéťeme, leda až prwé kalich Utrchj whpi:
geme. Swjžle Ua swjzle mUsime Ueyprwé sUč:sseti,
chceme:li fe stúti dokanle aUčastUipťiroženj Bo:
žjho, chceme:li fe dostati do slúwh synů Božjch
a pťigjti kU krcife dUssi. O, bh lidč wědčli, co
milost gest, a gakých kraš, sil a útčch do sebe
šawjra, o žawod by fe fUažili aby mnoho mohli
trpčti: a kdhby Umčli oceniti hognost milostj ž kťjže
se prýsstjcjch prosili by Boha radosiným frdcem
o protiwcnsiwj, pransledowanj, Uemoce Utrper

Nčlda bhla by RůžeUa fe dala do klčlsstera
fw. chirh, ǧenž fe práwč teUkráce w LUUč za::
ložil; ale pťijšeUstwo Uechtjc pomoci gegj prci:
šdUo býti, welice gj w tom brčmilo. J šůstala
doma, ale konečně to předc k tomU pťiwedla,
že w 20 roce fwého wěkU žasljbila fe fesierstwU
tretjho ťádU domiUikaUského a tjm Ua wždy
každé Uapotonmj Uchažer fe o qegj rUkU ža:
mežilclJ

Caš wesskech tak si rošdělila, že 12 hodin
Ua modler, 10 Ua prcici rUčUj a dwč Ua spcmj
pťipadalo. Lůžko gegj ďhlo bUď holé prka aneb
Učkolikpoljnek dťjwj Mežerp mezi Uimi whplno:

wala stťepanmi; gegj podhlawnička byla Hytel
tťjskami aneb giUUmi otrnsiy UaplUčUý W mo::

20ů
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dlenj dofsla Ueywyšssjho stUpně a takowých milosi
fe allčastna stala gakýchž BUh geU Ueywhwole:
Uěgssjm dUssjm UdělUge Oheň laskh w srdci gegj
plapolagjcj odražel fe Ua twari gegj, kdykolř
o BohU mlmoila, žwlassť ale kdhž před wele:
bnaU fwatostj klaxrěgjc se klečela aneb tělo Wanč
pťigjmala „Q Bože, wolawala nežťjdka, kdy
bUdaU tebe wssickUitak milowati, gakž toho hodeU

gsi? DlaUho:li bUdeš gesstě trpěti, aby tě lidč
hťjchy swýnli Urúželi? Q kéž wsslckni poznagž,
gak welice lasky Uassj hoden gn, o kéž to pocho:
pUgj, že tě Uelname milowati š otrockě bcizUě
trestU anž šiskUchtiwšUadčge odměU nýbrž ge:
diné pro tebe samého! bn Bože, bUdiž lasia Ua:
sse! Kdo nčUUdči, abychom geg dokanle milo:
wali? Nch, kdo Boha UemilUge, teU Uczná geho
dobrotll!“

be w modlitbách nebyla wytrhowálta,
wšdělala si sato chok Kristowa w žahradč do:
xnacj chýsskU welmi aUžkaU, w Ujž takměť Usta:
wičně Užawťelta byla GsaUc gedenkrate otažaUa,
proč tak maliUkaU chýssku si wždělala, odpowě:
dčla: „Bro mého Spasitele a pro mne qesi dost
prosiranná !ee Kdy pak asi my bUdeme š to, abh:
chom ťekli: „Banc, co mi gest Ua Ueďi krom.
teďe? a bež teďe co gsem chtěl Ua žemi? BUh
frdce mého a djl můg gest BUh Ua wěky“ (Žalm
72 25 26..)

W těto saUkromnosti wedla pokorna a kU
podin přjfna panna žiwot prawč Uebeský Žcx
wssak Uikdo kohož BUh milUge, beš protiwcnskwje
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Uebýwa, mUsila i welebna tato pmma po 15 let

pťcrozmanita protiwenstwj od rošličnhch fwětských
a tělesných lidj snasseti, a co giž pťi tom Ueyhor:
ssjho bhlo, že dUssc gegj gindy tak Utěssena, tak
radostj Ucbeskall oplýwašjcj naged:?aU šdopnsstěUj

Božjho wyprahla a w oUeU fmUtUU a Ueblaho:
děgný staw se dostala, gcgž Uažýwúme fUchopar:
nostj a opUsstěuostj Gesi lo neybjdněgssj stmd,
w kterýž swatčl a Boha wťele milUgjcj dUsse
Upadnanti může, horssj daleko, Uež mUky a bo:
lcsti gakékoli tělchě, Ueb gfaUce w tom stawU,
Urmnjme ginak, Uež že Bčch Uúš opUstil. Mo::
dlitbh býwagj Učlm protiwny, Uenaležúme w Uich
žúdUě útěchhš Uúbožlwst Uic Uciš Uetčssj, slUžby
Božj tratj wsseckU pťjgemnosk, a wsse, čjmž gfme
sr giUdh k BohU powžnússeli a gako k UěmUža:
létali, tjžj náš gako Uefnesitclné bťjmč. W la:
kowý Ueblcchý staw pťichúžjwagj wůbcc wssickni
waoler Božj; Uebokpráwě tU se UehlčpeUka:
šUge gegtch trpěliwost, gegich dčlwěra, gegich stčl:
lost wůbec, čistota a pťefnost gegich lúsky k Bo:
ťm. Gakkoli staw teUto také fwataU Rofu
rmautil, žůstala nic méně wčrUa Bobu fwémU.
„xešane Ue mú, nýbrž twč: wůle se staň,“ byla
ta pcwna hůl Ua niž se w Ueywčtssj baUťi pod:
pjragjc w dUwěře w Boha Udržela a od padU
šachranila J wyssla ctnosi gegj ž obniwč peci
této gako skťjbro fedmkrate pťchsstčUě

DUsse, lčlskaU k BohU tolik planach gako
dUsse RůžeUan, snažj fe wsscmožnč česi geho roš:
:Unožowati a žwlússk dUsse mU šjsiati. Tož Uči:
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Uila i Rosa, a swatě gegj reči a šďožrta Uapo:
mjnan Uwedla mUoho žblaUdilých dUssjUa drahU

k wěčnénm žiwotn Wťi tom pri wssem erpo:
miUUla UUžUým a potřebUým takě skUtky milo:
srdUé prokašowati ačkoli sama we wclikě UaUši
žiwa byla. Wssickni opUsstěUj chUrawci měli Ua
Uj wěrUaU opatroinci a lasiawaU tessitelkU cmo
wj se že gcdenkrate 8 de Uičehož negedla, aby
Uspoťeným peržem chUdé gedné osobě k pomoci
pťispěti mohla w Zde očitč widěri Upťjmna ja:
ska kterak bližUij pomčlhati Umj! Zagisté lúska
ž Boha gest, a každý, kdož milUge, ž Boha se
Uarodilaažna Boha „MilUgemcli fe wcspolek
BUh w Uaš Zůstawa a laska geho w Uaš doko:
Uala gest“ (1 Jcm 4, 7 12..) Kdy pak se
Uasse srdcc podobUým ohUčm rožthj? kdh sta:
Ucme fe my chUdým a UcmocUým pomochky a
Utěssiteli? u „Neymilegssj, milUgmc fe wespo„

lek“ (tamtěž 4 7..)
Q giUých ctUostech této fwětice mlUwiti žda

se žbytečno, gediné o Uemoci gegj fc žmjnjme
Tťi lěta pťed fmrtj Upadla w tak těžkaU nemoc,
že lékaťowé o gegj Uždrawerm pochybowali, a
bržkaU smrt gj pťedpowjdali. Když gi špowčdnjk
k trpčliwosti a k odewzdúUj se do wůle Božj
wžbUžowal, a dUssi gegj modlitbami při Umjra:
gjcjch obyčegUými WČUU BohU poraUčcl: pra:
wila hlUboce si powždechnaUc: „Qtčc můg, kéž
by tento den byl poslchj žiwota mcho! Než
mnsjm se w wUli Božj wždati, geUž Uxi gcsstě
Umohem těžssj,wssak mně welmi mile bolesti pťiprax
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wil.ee J skUtečUěfe trochU sebrala a wssak gen
aby nehtrpssjch bolestj žakUsila. Trpěla wssak š tr:
pěliwosij nepřemoželtan. „ijk,že gfem žaslaU:
žila, co Uynj trpjm, ťekla, Uechk naplnj Ua Ume
Hofxdodin, co Uehswětěgssj wůli geho fe ljbj; Ue:
šPaUžjm se smrt a gesstě wětssjch bolesij Uež sama
fmrt gest snčxsseti. Sefsli mi, WaUe, bolesti Uad
bolesti, rožnmož ale pťitom takč mé trpěliwosti.
Wane, pal, ťež a bj Ume bež milosti! N kdy byš
mne sebe ch tepal, gest to pťedc mčllo proti
tomU, čehož gsch žaslaUžila.“ u Sprawedliwý
taUžj po Utrpenj, a mh hťjssnjci gim Utjkaime!
Kdybhchom wědčli, gak welikých pokladů z Utr:
penj Uabýti mčxžeme, šagisté bychom fe ž Uich
těssili! „Za Ueywětssj radost měgte, bratťj mogi,
kdhž w rožličnú saUžer Upadnete wědaUce že
to žkUsser wjry wassj trpěliwost pUsoďj. trpěli:
wost pak skUtek dokonalý ma: aby gste bhli dor:
konalj a celj w Uičemž Uemagjce UedostatkU,“ pj:
ssefw Zakub(1 2u4)

Čjm che se chok Krisiowa f:nrti bljžila,
tjm che tanžila š chotěm nebeslmn pro Uěhož
a w kterémž gediné žiwa bhla, fe fpogiti. Zna:
menagjc že skUtečnčdoba Uastawa, w ktcrallž fwčt
Ua wždh opnstj, složila powssechUaU žpowčď a
š wraUcUostj Uehwťelegssj pťigala welebUaU swa::
tost a poslednj pomašanj Mimo to žadala ro:
dičů o gegich požehneinj, dala fwým bratřjm fpa:
Utean Uapomemxtj, prosila každěho koho ďy fnad
Bhla Uražila, ža odesstěnj, Ugisskowala,ze každěmU
od srdce odansstj a Ua to po tťikrate Uehfwčtěgssj
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gmčno wyťkla a w tom se dUsse gcgj spogila Ua
wčky š chotěm swým Kristem Zežjssem kterchož
tak wraUcně tak plamemtě byla milowala. To
se stalo dne 24. srpna r. 1617., když 31 lct stara
bhla.

Bohťeb gegj bhl kanU š erjdaUaU slčiwaU
Nrcibiskxlp limaltský, wsslckUikanijci a Ueščj:
slUé mUožstwj lidU bylo mU pťjtonmo; kanownjci

Uesli gi stťjdawč š Hanh radnjmi a š ostatUjmi
wšUesseUhmi osobami k hrobn Gelikož gi B:ch
i ža žiwa i po fmrti mUohýlUišašraky oslawowal

prohlasil gi papež Kljment )( giž rokU 1671 ša
swataU a pťikašal aby fe dUessUjho dne swatek
gegj fwčtil.

Rošgjmčmj.

be wytrhowčma Uebplaw modlitbúch,wšdč:
lala si fwatei Rofa chýsskU,w Ujž takměť bež přc::
stčmj žiwot swůg trúwila. Qd tčbc, milň kťesiaU:
siú dUsse, Uežčldú fe, abyš se do chýssky aUeb do
geskyUě Učgaké Užawjrala, to ale fe ti radj, abhš
siw frdci fwém kolUUrkUpťistrogila, do Ujž bhš
se čaš po čafe pťed hlUkem swčtským Ukryla, owssem
chceš:li sc šdokonalitia šaljbenj Božjho dogjti
Starosti fwčtské a powolčmj Uasscho powimlosti
Uežťjdka tak Uáš obklopUgj a tak smpsky Uasse gj:
magj, že fnadno šapomjnáme Ua to, což daleko
důležitčgssťhogest Uad wsseckystarosti požemske,
žapomjname Ua spasenj dUsse Wro famé starosti
šemské Uemmne kdh pťemýssleti k cemU gsme poworp
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xlčmi,co š Uámi po smrti fc stane, gak welikč cenh
swata wjra Uassc gest Náťlomxosti a swůdUý
swět pťemahagj Uaš my se gim wždawcime,a kte:
rýmiž bychom mčli wladUaUtč, těch siawame fe
otrokh, a Ua mjsto horliwosti UastUpUge lersi,
Ua mjsto ďedliwosti nedbalost, Ua mjsto přemčl:
hčmj feBe chaUlostiwost, lehkonchslnosi a netečnosi,
xnh fc odchhlUgeme od prawdh, oansstjme sicžkU
ctnosti, aUcbo erědaUce co počjti těkčlme ďržy
sem bršh tam gak Uaš prawě dobra Uapadne;
Tok wjte wssickUi š wlastUj škUssersti, že tomU
tak a protož gcst welmi potťeon abychom Ua
Uěkterý čaš od swěta fe wždalili, Ua skarosti swět:
sié dončkUd šapomněli, a gedinc š chem Bo:
bem a š dUssj fwaU se objrali Tok Uchlepe se
stane owssem, když se i tělesnč pťed swčtem Ukrhti
můžeme? TUk Uahlédncme oprade a beže lsti
do srdce a w fwědomj swé, Uhledneme bde a
xxnišcrnost swaU, fwě kťehkosii Ueščjslně, swě Uedou
ťolmlosti, chyby, hťjchh, Uedbalosi a lenost; tU
milosi Božj wžbUdj w Učlš dokanlaU ljtosk Uad
hťjchh, wšbUdj w Učlš pewné přcdsewžetj, že se
Uaprawjme, ža šlě šadost Učinme a giž lepssj
žiwot powedeme N skUtečUčpo takowém žbo::
žném cwičenj giž Uegsme ti, co gfme býwali, Ue:
pťatelé Božj, Uýbrž gfme giž synh Božjmi a dč:
dici kralowstwj Uebeského N byk bhchom po
takowém obnowenj dUssc opčt a opět w anhklč
poklěskh UPadli pťedc to giž tolik Uesskodj, Uebok

oUcU pokog a ona útěcha, gjž gsme pocjtili po
obnower dUsse, bUde se Uam opčt a opět Ua

ů
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mysl stawěti, a taUhU w naš bUditi abychom se
opčt oťmowili; tjm ďUde moc starých anyklostj
a Uaklonnostj slabUaUti w té mjre w kteréž ža:
ljchj Ua BohU w Uaš poroste OstatUě Umnyu7
slete, žc to coš Uowéhoa erbyčegného. J w sta:
rěm i w Uowém žakonč bylř mUžowé ktcťjž Ueu7
toliko takowé oonwowan dUssew saUkromnosti
Uetoliko pťikazowali a schwalowali, Uýbržř sami
whkanwali ije, že Mogžjš po čtyťidcetde
Ua hoťe Sinai š Bohem se gedině objral ncž
pťikeišan geho pťinesl, wjme, že Eliňš se Ueh::
prwé Ukryl w geskin, Uež Hospodin knčmU pťi::
ssel w fUčer tichěho wlrtrlcka17 wjme posléž, že
Spasitel naš Uetoliko sam 40 de a nocj w sa:
motě strawil thrž i často UčchskU swhch Ua:
pomjnal aby fe hlUku fwčtskéhostranili. Protož
laskawé dUssc erpoijchte čaš po čase Učkolik
hodiUsiUšchranti kteréž ďh gste wýhradně wěUouc

wali Ua žpytowaltj UasledUgjcjchotažek: co gsem?
co mam býti? gakhmi cestami chodil gfem
až pofUd? gakých prostťede mejm Užj::
wat abhch cjle, k kterěmUž powolaU gscm,
dossel To li Učintc, pokog a blažcnost čana
i wččnú dostane sc wám ža podjl.

„Gdi lide můǧ, wegdi do pokogů fwých,
žawťi dwéťe swé ža sebaU, skrch se maličko na
malaU chwjlkU, dokUdž Uepťegde rozhnčwáltj Bour
šl“ (Jso 26, 20.).

„J ťekl (Ježjš): Bogďtc saUkromj Ua pU:
sié mjsto a odpočiňte maličko“ (Mar. 6, 31.).
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„Ty, když fe ďUdeš modlitis wegdi do (Uey:
intrUčgssjho) pokogjka swého a žawra dwčťe,
modliž fe thi swémU w skrytč: a Otec twůg,
kterýž widj w stchtě, odplatj toloč“ (Mat 6 6..)

Modlitba.

O Bože wssemohach, neskončený,dobrotiwh!
Th ofprawedlmxgeš hrjssnjky, obžingeš kteťjž
w hťjssjch Umťeli, a k UowémU žiwotU ge kťj:
fjš. O prosjm tě, doďroto mci UesioUčeUčl,obrať

oko mé w dUssi maU a Učiň, ak widjm a cjtjm

a oplakawam hanU swan. Nle UeUechaweh
Ume opUsstčUa, Uýbrž šegmi šc mne, což se ti
Ueljbj Ua mně: Ueďok oči twé widj UešščjslUě
mUožstwj hřjchů mých. Nakloň ke mnč rUkU
swé milosti a odebeť ode mne čjmž fe oko fwatě
twe Uražj. Bťed teďaU šgewna gesi i choroba
ma i ždrawost ma; tUto prosjm Udrža rožmUož,
oUU Uždraw a wylcč, strze Krista Zežjsse. Nmen.

Dneš sc fwčtj gesstč swcitek: W Řjmč swatčho Feli:a,
knčze a mUčednjka; tamtěž swatč ǦaUdencie, pannh a mU:
čcdnice; tamtěž fwatčho Bamachia, knčze; w .skoljnč snssetu:
lánsičm w Blfricc swatých ssedesati mučednjků; w YdrUmetU
sw Bonifacia a Theklh: w Theesalonice sw Fantina, mU:
čednjka; w kragč meldenstěm sw. Fiakria, wyznawače; w Bo:
:nonič sw. Bononia, opata a me g. swe
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31.

Žiwot sw. Nahsmlnda Nonnata, kar:
dinčdla.

Swatý RameUd bhl fyn Uroženhch,ale
požemským žbožjm UehrUďě Uadaňých maUželů
w Borteli w kralowstwj kataloltském Na něm
fe oďgewila prožťetclnost a dobrota Božj obzwlá:
fstnjm žpUsobem; Uebok matka ďhla š Ujm prčcwě
sedm měsicU š útěžkem kdpž Umťela J mUseli
lékaťowé plod žžiwota matky Uadobhčegnýmzpů:

soďem wzjti odedž mll dali gméUo MGUUUDUZ,
to gest UenarozeUý To se stalo r 1204

Když tak star byl že mohl posaUdiň co to
gest matkU žtratit, wywolil si š dčtiUUaU důwčr::
Uostj rodičkU Božj ža fwaU matkU apokUdž žiw Ue:
pogmenowal než gi milaU UlatkaUswaU Bhl Uad:
obyčegUých darU dUcha a až kU podin rhchlý
a čiUil welký profHěch wc wssech wědach a Umč:
Uj Qtec sc sice radowal že Uměnjm a Učersij
tolik winkú, kdhž ale do Uěho šwlússtltj Uciklon:
Uost k dUchoijmU stawU žpožorowal šarmaUtil

se, Uebok chtěl aby wyfokaU hodUostj U dwora
krale arašonsičho a bohatým Učgakým sňatkcm
swč a pťijzenstwa swcho sstěstj a blahobyt č;au
ložil. be mU tedh chautkh kduchownjmxx stawU
žahnal poslal geg gakčhoš statkU Ua wenkU ťjdit

a žprawowat RameUdowi byl owssem rozkaž
otcowsih proti mpsli že ale wůli otcowU ctil co
wUli Božj, odessel bez reptanj, kamž poslaU bhl
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Samota skala fe an w kratiUkčUlčase Uad Uter
milá. Wťihledánj na diwy ntoci a doďroty Božj
w pťjtodě, kteréž fe mU Usiawičnč na oči stawěly,
rošplameňowaly desi geho k wťtssij a k wčtmp
ssij mřlowúnj stwoťitelc fwého, tak že koUeěUě
i stáda otcowskú pčlsti fe gal, aby.beže wssjj pťe:
kážkh a tjm pohodlněgi o Bohll rozgjmati a gemU
siaUžiti mobl. Na patč wrchU, kdež oďyčegnč
deifúwal, siúla kaple, a w Uj byl pťeroškossný
obraž rodičky Božj. To xUU žpčxsobilo núram:
UaU radost, tak že pťcmnohč hodixch kleče a w
delitby pohťjšen pťed tjmto obrašem strá:
wil. uu Samota grst prameU, ž ktcréhož pťe:
mnoťw pokladů pťichč:ži. Kčš bx:chonl takč my
gi hledali, kěž bx)chom afpoix dUssl swadl nčkdy
od lomošU fwětsičho do famoty Uwádčli, šagč..e
sié žUechUtil by se Uúm bržo fwět š celaU
gcbo slawaU Kdo nikdy Uechce býtř fam, opo:
ZdUgefc welicc Ua draše k dokonalosti „Th, když
ie ďUdeš Ulodliti, wegdi do pokogjka swčho a ša:
wra dwěře modliž fe k Otci fwému skrytě,“ při:
kažUgc Spasitcl kterúž se tak rad o samotč ano
i w noci modljwal

W dUssl Raymxmdowč Ušráwal požUeUúhla
axxmysl, aby swčta fe odťekl. J ždwogil swc
modlčtďh a Uabožnosti, prose, aby UtU BUh Ua
prjmlUwU Rodičky swé žgewiti račil kteranž dra:
baU ďy Ueygistěgi dokonalosti a fpafenj dossel
,J byla wyslhssena skraUsseUa geho modlitďa a žge,
weno nm abh se dal do žakona nedawno k wh
ťUpowan žagatých od swatého Wetra nolasiého
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w Barcelonč žťjženčho. Stúťo ho to wssak gesstě
krUssnaU práci, Uež otce a ostatnjho pťijšeUstwa,
kteťjž nagednaU wssech Uaděgj Ua lesklaU ďUdaU:
cnosk widěli sc zbawenh, fwolenj obdržel. mo

Zdaliž pak my také w pochhbnostech se modlj:
wame: „NaUč Ume, Hofpodine činiti wůle twé,
Uebo Bůh můg th gsi;,dUch twůg dobrý wediž
mne do žemč pťjméee (Zalm 142, 10.).

Obdržew tedh otcowo swolenj žwlússs pťiči7p
Učnjm kmotra fwého hrabětc Kardony, wydal
se do Barcelonh, a dal fe od fw Betra Nolafka
w oděw reholUj obléci. Wo rokU Ua to složil

slawné rcholnj siibh; od tě doďy cjtil fe ž úplna
ssťastným, Uebok laska geho k bližnjml: Uežnala
mežj Giž w UeyaUtlcgssjm wěkU mjwal š kaž:
dým nessťastUhm welkaU saUstrast, cit tento pri:
býwagjcjmi léty také se žmahal Pťede wssjm
ssla mU k frdci Utrpěnj a strasti Ubohúch kťeskanů,
kteťjž w šagetj U MaUrů těžké okowh otrocké
Uositi mUsili Bolest geho rožmnožila se, kdx,xkoli

si pťipomeUUl gak fnadno bh Ubožjkťcskané Usta:
wičUým trýšUčnjm a giUým pokUsserm swedeni

wer snoataUzšapťjti mohli, gakož gi také Uěkteťj
chaUlostiwci, gimž žiwot čafný ssel nad žiwot
wččný, byli žapťeli J Uemčl wraUcnčgssj žadosti,
Ucž aďh Ubohým těmto co nehdťjwe mohl pomoci,
a by možna bhlo byl bh ža spasenj gegich sam
tčlo i desi fwaU Uasadil Nle whkUpowanj ža,
gatých Uefwčťowal ťcid než mUžům dofpčlhm,
mnohozkussmým, U wjťe a w kťestcmskýchctnostech
Utwrženým J Uaplnal Raymmld wsseckh fjlh,
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aby fc wsscstrmmě ždokanlil a take w siUtkU
we dwaU Ueb tťj letech tak hrnbč profpčl že ho
pťedstawenj ťadU š neywčtssj dúwěr:wstj zagatých
kťeskaUů whkUpowat whsiali „Šcdanmi gfaU

smyflowě (rožnm) lidský a wěk počestný činj ži:
wot Ueposkwrnčltý“ (sw kU mandr. 4 8 9..)
S radostj whdal se Rahmxmd do Nfriky, a wy:
kanpil w nger mUožsiwj žagatých N kdyžmU
derše bylh dossihp dal febe samého do šastawh
lpokawad bh peUěž Uowých erbdržel) za ty, kteťj
Uehche whstati meeli a kterýchžwjra w Uehwčtssjm
bhla Uebežpečj Tato obětiwosi rozdraždila lno::
hamedaUy proti nčmU w takowé mjťe, že wefskeren
hUčw swůg Ua něm wyljti chtěli. J moťili ho
gedUak hladem a žjžUj, gedUak horkcm a žimaU,
gedUak ho tUpili, gedUak bolestně mnčili. Nle
oU an necekl. Nesmerčx leiska, kteraUž sc Shn
Božj ža Učiš občtowal, dodňwala mU žmnžilosti
a statcčUosti w UehtěžssjchmUkách, a žákoU BáUě:
„Milngte se wefpolek,gako gci milowal wáš,„ rož:
plameňowal laskU geho, že bh byl rad i žiwot
wag ša Ubohé bratrhw žagetj položil, „Uebok
wčtsxsihomilowanj Uad to žade Uema, Uež aby
žiwot sng kdo položil ša pťatelh swé “ dj Kria
stUš BaU J možUa že by ho UkrUtUja sUro7p
wj hljdači, gimž, dokawade by sc Ucwyplaňl
k opatrowan daU byl bhli Udolali, kdybh se

wrchnost w to neďhla wložila Ncbok ďogjcc fe,
že bh o wýplatU pťissli, kdhbh Ustawičnym týra:

Ujm a mUěerm Umťel pťikažali, žc kdo bUdU pťj:e
čanU geho smrti ža whplatn stati mnsj ij
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;půfobem dostalo fe swatčmn Ua Učgaký čaš
trochU pokoge i wolnosii, že po mčstč, kam chtčl
choditi mohl Swobodh této UepoUžjwal k fwěmU

prospěchU, Uýbrž ansstěwowal zagaté tčssil ge,
a Uežnabohům šwčstowal Učer spasy Nesmjrna
bpla geho radost, když Učkteťjž Uich oči spasi:
telUč prawdě otewťeli a kčtjti fe dali. u Kdo
wyfokaU ceUU dUsse žna, teU pochopj, gak welika

to žaslUha, pťifpčti k spasenj dUssjs a gak welika
radost býti mUsi, když se Uam podaťj, UčkteraU
dUssi z propasti wěčUe žahUby wytrhnauti

thž se wrchUosti byly dožwědčly, že Nay:p
UUmdem che mohamedáslů a židů k wjťe katorp
lické obrúceno a kťtěno bhlo, odfaUdili ho, aby
ša žiwa Ua kůl wstrčeU bhl; poUčwadž alc la:
komost gegich wětssj byla Uež siepa gegich hor:
liwost, dali ho, aby o wýplatU fc Ucpťiprawili,
Ukrutnč žbiti Toto mUčer ale UeUmenssilo
geho horliwosti, a protož opčt gak a kdpkoli
mohl žnowa kťesiany wszšowal a těssil, Ue:
wěťjcjm pak wjru swataU šwčstowal. Bhl wssak
opčt dopadUUt Uačež geg wrchUosti Ua wsscch

weťegltých mjstech a Ulicjch dali mrskati, pak ale
Ua Uaměstj pťiwesti, kdež mU žžawým želežem
oba pysky propalili aby mlUwiti Uemohl šamkli
cžamkcm, ktcrr;ž fc ertwjral lcda kdyžmmU

dawalipokrm HUUsUýžalar byl teď geho obydljm
Staw RameUdůw bhl Uij bjdnh a trUch:

liwý, nebol opusstěn od celého takměť swěta stal
se hřjčkaU sUrowých dožorců, kteťjž š Ujm dle
ljbosii a chUti Uakladali Nle w dobúch Uey:
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wčtssj opUsstěUostierpUstil ho Bůb, Uýbrž Uapl:
iiowal skljťcxotaUdUssi geho útěchaU pťcsladkaU a poB
wžUňssel mysli geho Uwytržer k staUčUUUebeským.

Gedenkreitc pťissli na Uěho dožorcowě, aU
prňwč U w.ytržettj gfa na slowa Ua ždi UapsaUei:
„Wcme, Ucodgjmey š úst múch slowa Prawdy!“
prawicj Ukažowal. J podiwili se welicc; podč:
chj gegich ale wžrostlo, kdpž Užťcťi, aU fe Ua::
gedUaUšňmek otewťel a Raymmtd doložil: „a slowo
twč žůstaň Ua wčkw.“ Hljdači pťipifowali owsscnl
diw teUto gakýmsi kaUšlům a čárám, ale tjm
Uežabrčmiťi, žc mUožj ž sančrců k wjťc kato:
lické pťistaUpili, a mUošj žkťesiaUů U fwatě wjťe
sc Utwrdili. NaplUilok fc, což fw. ňposstol Ba:
wel o fobě byl UaHsal: „Chcik bratťj, aby gste
wčděli, žc to, což nme obkljčilo, kwětssij pro:
spčchn ewangcliUm dťisslo, tak žc wěšer mě pro
Krista rozhlússer gest po wssem dworn, i giUdc
wssUdy, a mUožj š bratťj w WciUU danagjcc
w okowách mých hogUěgssj fmělost magjbež strachU
leUwiti slowo Božj“ (Filid. 1, 12m14.). e

Qsm Uxěsjcůštreiwil fw. RameUd w hnU:
sUčm wěšenj, Ucž ďyl wydlacclt, a wssak čaš ten
Uebyl mU protiwný; wždyk trpěl pro Boha, tr;
pčl pro slowo Božj, trpěl pro bližsljho, a by bylo
onžUčl býwalo, Uikdy by ž Nlǧer Uebhl odessel,
w Uaděgiže gesstčche bUdemoci trpěti, žebližUij
gcsstč che prospěssUýmfe stane. Nlc prňwč když ta:
kowým aUmyslem fe objral, powolali geg pť;ed:
Uostowš klč:sstera Uašpčxtek. Když fe papež Ne::
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hor j)( dowčdčl gak žnameUité slUžbh Rayx
mUUd cjrkwi fwaté w Nfrice prokčlšal a co wssc
šlasky k bližUij wystal Učinil ho kardilmlem
Tato wžUesseUa dUstogUost UeUčiUila na fwatého
žadUého dogmU anž žpUsobila gakaUš žmčUU
wžiwobytj geho; žUstalk i co kardanl teUtUž

sironmý a pokorUý Raynmnd gaký býwal pťed
tjm, a UoUl tentýž sdrostý odčw gako pťcd tjm,
a když UlU w BarceloUč palcic ža pťjbhtck wy::
kažowali, odessel Pchle do klcisstera, a tmn trú:
wil žiwot w tiché faUkronUwsli we fwe fprosič
koanrce gako který giUý sprostý ďratr, dle slow
Spasitelowých: „Učte se ode nme, Uebok gfem
ga tichý a pokorUý srdccnl a UaležUcte odpočč:
UUtj dUssčm fwým “ Z této kťússternj samoty
wytrhl ho UagedUaU papež Rehoť 1)( Ueťxokchtč
geho rady a žkUssersti w wěcech důležitúch po:
Užjtř powolal geg do ija Nerad oansstčs
RameUd zamilowanaU famotU klčxssterUj,w ktem
réž dUsse geho xtak sUadUo k Boha se powžUú:
ssela; ale i gemU ssla poslUssnost Uad občti, a
protož rožlaUčiw fe š chexalem řaoU a š osta,e
tUjmi bratry wydal fe do Řjma Břisseddo Kar::
dko, Učkolik hodin od Barceloxch, těžcc fc rožucx
Uwhl. Wssickni tussili, že fe che UeUždrawj.
NUi gcho nensslo, že Hospodin ho wolú. J žčl:
dal š horliwaU wraucnostj, by přigal wečeťi
Wčmě, a staw se žčxdosii swé aUčasteU, Umťel w
BaUU dUe 31. srpna 1240. w 36. roce wěkU
fwého Bochowún byl w kapli swatého Mikux
lasse,wwkteréž se w dčtiUskýchletech tak rad Uw:
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dsjwawas Swatosk geho oswědčilBUh mUohými
šažraky, kteréž fe Ua geho pťjmlUwU staly

Rožgjman.
SwatěmU RameUdowi žawťeli mohame:

deiné úsia žámkem, aby Uemohl hseifati swaté
ewangelillm. Wro podobUaU pťjčiUU UcbndaU
Ueim bohdci nija ústa žaszúna; xnysljm ale, že
bh Uam predc prečasto Učgakého žamkU Ua ústa

bylo potťebj, a sice aďychom fe ždrželi ťečj raUx
hawých Uesiydatýche kriwých Uražliwých, hrdýche

bUčwiwých šlowosných a t d Ngest skUtečUě
takowý žamek kterýmž fe ústa dagj žawrjti
Tažete se mogi Uljlj, gaký? J powjm wam o
Uěm Zamek tcn gmeUUgese: požoonst, a každý,
kdož mlUwiti chceš dey požor: co gak kdy
a ptoč mlUwiti maš; toho bUdete:li ssetťiti, Ue:
whgde tak fUadUo ž úst wassich žňdUé sloroo,

pro kterčž by gste Boha beiti fc měli. Wťednč
ledy dawepte požor, co mlUwiti mate MlUwiti
fe ma ale gediUé to, čjmž se UcUražj an Blch,
an bližUj, čjmž fe nikomU pohorssch Uedawa,
žač fe Uikdd a pťed Uikúm an stydčti, ani bati

Uepotťelmgeš gakož sw Bawel pjsse: „ŽadUa
ťeč žla newychažeyz úst wassich Wsselika hoť:
kost a hUěw i rožžlober fe i kťik i raxchanj
bUď odgato od waš še wssi ganU žlostj“ (Efeš

4 29 g..31) Za drUhé bUdiž ťeč wasse mjrlm,
Uikoli hnčwiwa, ticha, Uikolierlj.dUa, pťjwčtiwa
Uikoli mržUtci; Uesičlgte UeUstUpnč Ua swém, Ue:
bok tjm plodj se Uepokog dUsse, gewj fe hrdost
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mysli, Uražj fe lčxskak blčžnjlnn Šlechctna mysi

rčxda powolnge a hčxdkya swary pťcdchažj Bro:
tož pjssc také tentýž swatý Wawcl: „Řcč každa
bUď dobra k wšdčlanj wjrh, aby dala snčlostpo:
slaUchagjcjm“ (Efcš 4 29) a opět: „ťeč wassc
w milosti bUdiž a (gako) folj osoleUá, abh gste
wědčli, ktcrak mčxte gedUomU každémU odpowj:
dati“ (Kološ. 4 6..) N Sirach radj, ťka: „We

Umohých wěccch bUď gako ncwčda a poslaUchch
mlče také i otašuge fe U prostřcd wclikomocuých
erpowažUg se (mlUwiti), a kdež gfaU starci, Ue:
mUoho mlUw“ (32, 12. 13.). Nle i čan gest
ša tťctj lťcba w mlUchj ssctťiti, totiž UcmlU:
wmcž Uikdh, leč kdhžk tomU čaš pťjhodUý, Ucbok
Ptawj Strach „Z Ust blčxšch podobeUsiwj po::

ssle zawržcno bUde, Ueb Ucmlij ho čafem
fwt;m“ (20 22..) Gfem gist, žc kdyby U:Uošj
ž waš byli sscrťili pťjhodněho čan k mlnwcnj,
a kdybh byli mlUwili, gak magj ssctrně gscm gist
žc bh mnohých mršUtostj pcbhli Uwarowali MlUw
člowěkU rošžloďcnémxl gak chceš o tichosti oU
lě UcUposkcchUe; alc gesstě che fe rošpcilj Wooo
čkcy ale, až ho hUěw pťcgde, a fnad si ho Uaklo:
Ujš Dobré slowo w čaš šrjdka sc minc š dobrým
Učxsledkem. N poslchč ssetťiti musimc: proč
mlUwiti chccme. GsaUk totšž leé, ktocřjž krčxf!tš
wěcř mlij, ale gedmě proto abh ša hodně
a dobrc lidi giji byli; gin chtj poklčxdani
býti ša maUdré a UčeUé; tito gsaU chwalh chtiwj
possctilci oniUo mršcj pokrytci Th ale mlUwč
mčg Boha Ua mysli Bůh ti blldiž podnětem
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k mlUwenj, Bůh bUdiž pťedmčtem mlUwer,
Bůh bUdiž koncem a cjlem mlUwer. Kdo
wssak wsseho toho ssetťčti UeUmj aUeb nechce,
ten Ueylčpe Učinj, když si gažyk fwůg UžamkUc
a mlnwiti mn Uedú.

oKdoš ostťjhčl úst fwých a šašyťa swčhoe
osiťjhú od aUžkosii dUsse fwé“ (Wťjsl. 21, 23.).

„Blldiž každý člowčk rychlý k slyssenj, alc
zpoždčlý k mlUwenj“ (Zak. 1, 19.).

Zdč::li sc komU š Uč:š, žc bh byl Uábožný,
a wssak w UždU Uepogjmú gažyka, toho marnčd
gest Uábožensiwjee (Jak. 1, 26.).

„Wrawjm wčlm: z každého siowa preiždného,
kterčž xUlUwiti bUdaU lidé, wydagj počet w denx.
saUdný“ (Mat. 12, 36.).

Modlitba.

7 D fwrchowaUý Bože, ty žnáš kťehkost maU,.
žUaš, gak fUadno a gak často klesáwám gašykem.
Nh, Uynj fe obracjm ktobě a prosjm, naUč Umc
opatrnosii, ak Uemlijm, Uež kdh a což fe tobč

lxbz. D,ey, profjm, proto ústům mým stráž a na
rty me prmskm peček gistaU, aby mne gažyk
xnůg Ua žkčlžU Uepťiwedl. O to prosjm skršex
Krista Ježjsse. Nmen.

Dnessnjbo dnc swčtj se takč swňtck: W Trediru swatčho
Bauljna, biskupa; tčž swalých mučednjků Nobnstiana a Marka;
w Tranďakwiš u Marfů sw. mUčednjlů Cezidia, knčze a toeed
waryssů gebo; w Cesarcč kappadockč sw. Theodota Russiny.
rodičů sw. Mamanta a Blmmie, geho pčstauUky; w Bchěnách
sw. Yristida; w Yntisiodoru sw. tháta, wyznawačc; w Yn:
ǧlicku sw. Yčdana, biskUpa lindiďfarnsičho a m. g. sw.



Qbfab
Žimotň Bwatých w mťsžci sern.

1. Žiwot sw.
„ sw

2e „ swe

„ sw.
3. „ fw.

Stránka

Eleašara . . . . . 1
. JUftina pacholjka, mUčednjka . 5

Štěpána papeže, mUčedeka . . 12
Ylfoltfa LiǧUory . . . . . . 20
WaldeUa . . . . . . . . 31

„ fw. LlUǧUstina biskUpa . . . . . 38
4. „ swe Domirtika . . . . . . . . 47

Z. „ sw. Yfry mUčedUice . . . . . . 63
„ fw. Qšwalda krcile . e . . . 74

6n „ sw. JUsta a Bastora, mlcidencú a mU:
čednjků . . . . . 81

„ fw. Nonny, matky swatěho Řehoťe . 86
7. „ s!o. Kajetana . . . . 94
8 „ sw. Cyriaka Larǧa a Smarašda, mU:

čednjků . e . . . . . 110
„ sw. Marina mUčednjka . . . . . 116

9 „ sw. Fčrma a NUstška, mUčednjků . . 120
„ bl. Jana sirmanfkého . . . . . 129

10. „ sw. Si:ta papešeasw WawťiUcegahna 138
11. „ sw. SUfanny, panny a mUčednice . 148

„ sw. GaUǧerika aUcb GaUrika . . . 155
12. „ fw. Klarh..!......166



13. Žčwot sw.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21 .

22.

23.
24.

25.
26 e

27.

29.

31.

„

„
„
n

„
„

„
„
„

„

„

„
„
„
„

Hippolhta, mUčednjka . . 179
fw. Kasiana mUčednjka . . 186
fw. Ewsebia . 193
sw. Ursicina mUčednjka . . 200
sw. YrdUina aneb HardUan . 211
sw. Nocha . . 222
fw. Liberata . . . 233
fw. Elia aneb Eliásse . 241
sw. Helěny, cjfaťowh . 254
sw. Klárh montfalkonské . . 261
sw. Lwajka biskUpa tolosanského . 270
sw. Bernarda . . 285
sw. Johannh Frantissly ze Ehantalů 305
fw. Symforiana, mUčrdnjka . 325
fw. Bernarda oliwetského . . 331
sw. Filipa Benicia . 344
fw. Bť!rlolomčge, aposstola . . 360
sw. SidoUia Ypollinara . . . 366
fw. Lwajka, krcile francaUzského . . 375
sw. Genesia, diwadelnjk)o herce a mU:

čednjka . . 396 ed

fw. Werandra, mUčednjka . 404
sw. Josefa kalasansiého . . 408
sw. YUǧUftina, biskupaa Učitele cjrkwe 42t

Stninka

. Serapie a fw Sabiny, mUčednic

. Rofy llmanfké .

. Nadmnnda Nonnata kardinala

444
. 454

468


