
AUUU

1. aŽiwot fwatého Zǧmieim
bisknpa a mUčedlnjka Bčmč. (R. 165 p. K.)

Bljš země swatč rozprostjrá se w Asič krac
gčUa, ondp tak zwaná Shrče. Tam naležčl se město
Antiochie, kdrž wřřjrj poprwe začalč sr gmerwart
křestaně. Sám sw. Petr, přednj me,;čAposstolp Pčmě,
po delssj čaš tU sidlčl. Po něm pozděgč dofedl Ua
biskUpskaU tU stoliri JǧncicčUš, bezpochpbp těž NU:
tiocheněan. Ten Nposstola Ue gedUoho dobře žnal:
a zwlássť od Jana, milcičkaPémě negen wer swa:
taU, ale č wraUrj lcisiU a UeUkogčtedlnaU taUhU po
KrčstU PánU do febe wsál, pro ktrranš potom č
Theoforem Ua;wčm bpl, uu t. g. člowčkem, geUš
Boba w fobč uu w frdcč i w mhsli mu Uofj.

Po čtyťčdcet let lUoraroowal ofadU tUHoa pře:
stál š nj baUře, od Domčričma, rjfaťe ijskčho
toho čan na křefťanp wpsslčx.

Gakým wssak aš zpňfobem geho zprciwa bi:
siUpská fe dcila: poslednj žčwota grho doba a mU:
čedlUirtwj geho ať okč:žr, gakť ge bpli wppfalč třč
přátele geho Fčlo, KajUš a Yǧathop, oččtj to swčd:
kowe wsscho, ro š Ujm fe bhlo Událo. Swědectwj
grgčch fpolU ď Uěkten)m požUameUáUjm, ž lťstú fa:
mťho fw. ZǧUácia w;atým, do slowa taktorfe čtr:

„thž bplTraján w anowáUjUadijanp
Žtwotowé Swan)ch. l. 10
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fe Uwázal, a Uedlanho gesstč bpl wládl: (gčšť aď
od 40 let) rjrkcw Antčochenskalxbcdliwě byl qpra:
wowal JǧnárčUš, Učedlnjkaposstola Pčmě, fw. Zana,
Uwž to w kašdčxm ohlrdU práwě aposstolsk:). Za
DomirťáUa mnohoncisobUá proUňslrdowáUj (kře:
fťanů) bmlřčla. Takowým oU š těžj gen sc wphmll,
opjrage fe dorážegjrjmn wčchru co dokxn) špráwre
lodnj weslrm modlitťxh a postň, anstálx)m wPUčo:
wáUjm a Usilowánjm dUchoijm, Učkdx)negsa brz
bášnč, aťP Uěkoho z mcilom:ǧflných a slabssjch Ur:
,;tratčl. Ncmálo tedy radowáwal fe z poklidU cjrkwe,
kdpkolč Uátčskh maličko poUlewčlč. Zafe wssak fr:
deěně kxolelo ho, še nm nedáno dosičhUaUti mi:
lowánj fwrchowaněho, a stUpUě, Ua gakčřmš ro
dokonall) Učedlnjk Pána Ješjsse Krťsta bpl bp stál.
thlčltč wždP, fmrtj pro wjrn mUčedlUickanm tan
žrbp PčmU podobněgssjm fe stal. Takěť poslčxzedo:
fčchl, po črm tak horlťwč taUščl: kkpž grsstč Uěkterá
lčta cjrkwč co past:)ř poflaUšil, a co fche Bohem
dančx, zgcwrnj Páně wpklúdage, ro;Um gednoho
a každčho ťPl ofwěrowal.“

„Traján totiž rokUkewátčl,dopanowánj fwěho
(lěta PáUě 107), Skpthp, Dcich a š;čUěrUcirodp
wpbogowaw, špyssněl a domnjwal fe, ted že by
ǧemn wsse bhlo podrobeno, wygma bohabognčx zá:
stUph kixesťanů. J gal fe wphrošowatč gčm, še gc
proncislrdowatč mjnj, paksčbp UrUmeslčli sobě a fpolU
ď osiatnjmč Uárodp bohú pohansk!)ch rtjtč Uechtčlá.
Tak, kdoškolč bpl bohabogný, bážnj měl se UUtčtč,
aby ijd šertwy pálčl bohům, aUrb stnrtč fe podro:
bil. Zatjm TrajáU proti ArmeUúm a Parthům
do pole táhna, w ?lntčochočiseUhostil. J obáwage
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se Jǧnácinš o cjrkew fwan, ro wžnessenh bogownjk
Krčstůw, fcim k němU wěsti fe dal. To sialo fe
fedměho ledna.e“

„Gestiť aš Traján dle obhčege pohanskřho
:U w Yntčochii občtť konatč kášal a žertwh pálčti
bohům, abh přč Uastáwagjrjm bogť pomori gegčch
si ;jfkal. Coš kdpš křefťanč owssem nefměli tať gako
pohanř Učiniti. tito i hned cjfarč předneslť, a Udalč
o Jǧnacčowi, že on ro wrchnj wúdre křesiam: wUlč
geho plniti branj, ;akom: proti křcsťanUmwpdanhch
potUpUge, č gčne k takowčmU odbogi fwadj Tra:
ján šprawaU takowaU nad mjrn gfa popnšeU, gak

mile Zǧnciria žočťl dj kněmU: „A kdo gji th,
dUchU ;lý! gen; tolťk o to stogjš, abp přrstUpowalč
fe ro;kašowč mogj, a gim)m přimlanaš, abp tež
čťnčlťa tak ge kUška;r Uwodjš?“ deowěděl Jǧna:
rčnš: „Theofora (Bohonosse) Uemělť bh Zagťstešá:
dný Ua;ýwatč dnchrm zl:)m; leť dUchowř Utjkagj
před slUhamčBošjmi thbhď mUe Uazwal šl:)m
na dnchh ;le a protiwnjkem gegich: pak bpch pri:
fwěděčl tobě Neboť šr Krčstnď, kral nřbesiy přř
Umč stogj, protčwjm fe gá skntkňm grgich ;lym“
Trajan táše si:: „Kdo; gcst trn Bohonoš 2“ Jǧna:
rčUš dj: „Kdo Krčsta w frkrč nosi, tenť grst “ Načež
Trajan: „Mysljš liš, že my bohUprchw frdcjch
Uemame, gelikož nám gčch potixebj, abP proti nc:
přátelUmUassimbogowalčššnamč?“ J dj na to
Jgnaciuš: „Mepljš fe, o rjfařč, gcssto modlh po:
haUUw bohy našýwáš. GedeUť gest Bňh, kter!)š
Uebe č Zemi, č moře i wsse, ro; w nich grst, siwox
ťll; a gedenJe;jš Krlstnš grdčUpSPU Bo;j, gr:
hožto kralowstwj dogjti ga fobě wraUcUč žadam.“
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TrajáU zafe: „Mluwjš th o tom, genš pod Pontu
stým Pilátem Ukrižowan gest?“ „Yno,“ dj JǧUa:
ciUš, „o tom mlnwjm, gen; hrjchh me ť š puwo:
drm qegich Ukřišowal a saUdem fwým wsseliký da:
belslp mam a zlobU wsselťkan za podno;j poddal
těm, kdož w frdci grg Uosj“ „Th trdy,“ mlUwil
Traján, „Ukřťžowaneho w fobč Uofjš?“ „Nosjm,“
odpowěděl JžnaciUš; „neboť psano grst: Přcbpwatč
BUdU w nich, a choditi mezč Uimč.“ jNačeě; whřkl
cjsař rozkaz fwůg tento: „Roška;Ugiť, abh Jǧnčxcinď,
kterýž dj, že Ukřdišowančho w sobč nosi, we wa;ďě
od wogáků do ija wrden, a tam na odiw lidU
ljtým sselmám za pokrm přcdhožen bhl.“

„Uslhsscw whnoš tcnto, š radostj šwolal bčsknp
fwatý: „Děkngi Tobě, o Pane; že dal gsi mi, abpch
dokonalčho milowčmj che účasten býtč mohl, a že
hodna gsi mne Učinil, aďhch š Yposstolem Twým
Pawlem želežná pallta Ucsl!“ To powťděw, ď we:
feljm přťgal anta, modlčl fe potom za cjrkew, a
ď pláčem gi porUčil Hospodčmx Wžat potom sla:
wm) tento wUdce, a proslUlčmU stadci swemu ode:
rwan a sUrowpmi žoldncři do Řjma wedeU gest,
mage krwošj;nťwé! zwěřč pťcdhožm býti “

„Qchotnč a ď weseljm, po Utrpenj taUše, ode:
bral se z Yntčochie kSclcwcťť pomořfkč!: kdež na lodl
wstaUpťw, po mnohhch trampotách do Smyrnp přč:
wrzen gest Rad tU z lodi whstanpil, že bUde mocč
fpatřčti Polykarpa, biskUpa Smhrnenslčho Tenť
práwť gako on, bpl UčedlUjkJana, Yposstola sw.
U toho fe Ubytowaw, š njm dnchownj fwč nadánj
šdjlel, nad okowy fwx)mi rozweselřl fe, a grho poB
wzďUzowas, abp ď Ujm na modlťtbách o to Usilowale
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bp mn mčlost a posila k mUčedlnčctwj bPla dčma.
Toho tč!šUa celč cjrkwť si wyprossowal; neďoť wsse:
lčká města a obce křrfťanskč z Ysiatskěho okrsslkU po:
šdrawčti ho w;ka;owalč po bčskupcch, knčžjch a ga:
hnech, kteřjš pofpjchalč k UěmU, žádagjce gjm Uěktr:
r!)ch mčtostj dxlchownjch dogjti. Zwlássť pak Ua
Polr,xkarpa dolč!hal, o přjmlxle žádage, abp bršp
lčtými sselmamč swěta žprosstěn, kU wěčnčmU patřer
Ua twč:ř chsU Krčsta se dostal.“

„Toto tak rá;nč mlUwčla potwr;owas, a mi:
lowánj Pčma Krčsta tolik wpchwalowal, gakobp
gčš č hned mčl do mbe ngtč fkrz kráfnč wp;němj
fwě a horlrnj oněch, kdož ď njm Za dobrx) bog fe
modlčlč. Chtěge fc odslanžčti cjrkwjm, kterřž po
wyslaUHch swx)ch wrchnjch geho po;drawitč dalp,
pjfrmná podč owúnj gim l;clslal(wěřjrjm to w Efer,
Magnrsič a w Traslrsich), kteráž zbožnč:přčmj, proďbh
a Uapomjnánj obfahUgj a fám dUch mčlosti wane
w Učch.“

„Wčda wssak Jǧnácčl:ď, že wssčcknčwůkol něho
tak mčle fmeysslj a gemU naklončnč gsaU: počal st
obciwatč, abp fnad laskawost bratťj Ucpixcka;člataU:
žch geho po PánU, práwě kdp cesta kU kornně nUle
čedlnčckš tak xphodně stcila otewi:ena. Protož Uapfal
list k ofadě ijskč welmť pohnUtedlný, z Uěbož
tato grn pamčtč hodnč: slowa kladrme:

„Pro Pcina Jršjssr Krčsta gfa we wa;ďť, daU:
fám, že bUdU mocč obegmamč wáď, gelč w tom
wúle Bošj, aby fc mč dostalo, aUčelU mřho dosirč.
Začato gestčť, a to dobře: gen gestli dostane se mi
mčlostč, abych dossel osUdU swčho bč,; překážkp. A
wssak lč:sk“hwassj fe bogjm, abp neUbljšila mč; ne:
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boť wám žagistč milč grst, způfobiti, co wč:ď bp
těssilo: mnč alc fr obtjšj k PcinU BohU přigjtč,
pakli Uemjrnau aUterpnost bUdele UademnaU mjti.“

„Gať i kginým ofadam pjssč, a wssem wp:
prawngi, že rad pro Boha UmrU, geU gestli wp
mi w tom přokašetčnebndete Prosjmť tedp, nrchtěgteš
ke mně nrwhod laskawými býtč DopUsitež raděgť,
abpch bhl ;wěři za pokrm, gessto tUdh dostaUU fe
kU Pann Gfemť ga pssrnicr Bošj, a mamť zUbh
ijřat ro;emlet býtč, abpch co ččsty chlrb Krťstůw
fhledan byl Raděgť ;wěřč tr nawnadte, abh bhla
nxť hrobem, a z těla meho Uččeho nržůstawčla, tak
abych po fmrtč žcidnčmU těšrk nebhl. Potomť prclck
wým 1lčrdlnjkrm Ježjsse Krčsta bUdn gci, kdhš i to
tčlo mč fwět nrbndr wjre spatřowati. Prostcš Krista
Za mmx, abhch pro chwalo;pěwy wasse sial fe občtj
Božj Slawať ma to, že fwěta kBohU zagjtč a
w Něm w;egjti opět.“

„Počna w Syrčť a odtUd aš do ija grst
mi ďr ;wěrj co bogowatč, po Zemč ť po morč, we
dne č w nori; gcssto drfct lewhartU Ustawččně okolo
srbe mam, wogaků to defet, ktr.řj grn horssjmi bý:
waqj, de; se gim dobixecčnj BUd si! Ubližowanj
gegčch pomaha mi, abU ;e mne dokonalý nčedlnjk
bhl. O kýž bych pak sselmam, nmč Urchym giž
raděgč přrdho;en byl! Žadamť fobě, aby hognč
fe ro;ljtťlh, a lahodilbhch gim, abp gen dogčsta
pohltťlp Umr, a UeUčinilP lni gako některým, před
Uimťž ,;ara;ilh fr a neUbljšilp gim. A nebudaulť
chtjti fr do mne dciti, gakož fobě wraUrně žč:dcim:
fám ge rošdrášdjm. densitež mč! wjmť gč:, co
mč prospěge. Začjncimť Učedlnjkem Krčstowým býtč.
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Coš mi do wsscho, co můž č nemů; se widěti, gen
kdpž Ze;U Krista dogdn Yť ohen, ať kixjš, ať
hegno ljtých sselem Ua mUe prťgde, ať aUdowe mogč
se rošmrrj, ať cele tělo fe ro;edere, ať dabel fam
mUky Ustrogj, geU kdp; Je;U Krista ;jskam!“

„Mčlowánj mč Ukřjšowáno gest; a Uehořjť
we nmě pozcmsk:) oheň; leě U intř dUsse mč!žiwý
pramcU fe praUdj, genť; U wnčtionstech mých budj
wpšl)wčmj: Pogdiš k Otri! Protoš Uic nelibUgč
fobč w pokrmU, porxlssitelnč!mll tomU tělU slanšjcjho,
aUťi rožkossj ťiwota toho. Leě po pokrmu Bošjm
taUť;jm gá, po pokrmU nebeskčm, po pokrmn šiwota,
rcerýš gest tělo Zešlsse erčsta, Sxxna Bošjho, genš
w čan narodťl se; pokolenjDawčdowa. Po Ua:
pogi Bo:;sirm práhml, po krwi geho, grn; gest
laska gcho Uepomjgcgjcj a žčwot wěčně wěkůw
Blašem)“

„Lčstem takowx)w nadáť fe JǧnčccčUš, že dagj
fe Ukogiti bratixj w ijě, kteixj nemjnilč dopUstčtť,
aby UmUčeUbpl. Y w tčto naděgč fwě ,;e Smyrnp
zaš na korč:b žaweden gest. Dorážrlťť gfaU Zagistč
wogáci Ua muše, Krčsta w frdrpčUesanrjho, a fpě:
chati nntilť, aby do welťkřho ija mohli pixťgjtč
dixjwe, Ueš ťxh weixegUč hry fe skonččly, při kterýchš
lťdU tomU ixjmskčmnUa odčw ljt:)m sselmám whdásl,
kormch bo“gc swřho dogjtč měl.

„U města Troaš přčstawilč; (odedš on listh
Smprnenslx)m, Fčladelsickd)m,a pťjteli fwčmn milč:
mU Polpkarpowi ,;aslal: w kterx)chžwssech sslechetnaU
mhsl fwaU, a tichost, pokorn, wrancj láskn a trpěli:
wost Ua gewo pronássj, k podobným rtnostem nabj;j
a zwlássťprotč rozkolnjctwj wsselikčmUhorlj.) thUd
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kNeapoli ď Ujm fc dalť. Přeď město Filippi mUsil
kraginU Macedonii progjti a dále wýsse EpčrU, po
pomořj až do Eridaan fe doprawčtč. TU dal se
zaď Ua moixr, a přeš moir adriatickč přrplaweU gest.
dež bpl, mimlw města a ostrowp, do (trhdegssjho)
Tprrhrnska přčssel: žádal fwatý ten, abp U PUteolč
sr přťstč:lo, kdež č Pawel sw. (před 42. letp) bpl
na břeh wpstaUpřl. Než mimo Uadúnj ždwčhl fc
silm) wjtr, a na předrk korálm dorážege, překážel,
žc přistátč fe Uemohlo; pročcš poblahořeěil Swatý
lúska“m pbratřj tU přeb!)wagjcjck, a plaUlo fe dúle.“

„Ze gfme potom po celx) deU inor přjhodUý
wjtr měli, daleko gfme přisslč. Núm toto nebplo
po mpsli: Urboť rmaUtilč gsme se, že tjm dřjwe
bUde Uám laUčiti se še fprawedlčwým mčlým: fwae
tč:mU Zǧnč:ciowi owssrm bplo whod, gelťkož oU
spěchal opUstčti swčt, abp gen br;h přčssel k PČUU,
geho,ž mčlowal. thžrpak U Qstie, do ústj řekp
Tiberh fe wgclo, w ijč gčš weřrgnč hrh sscr:
mowrxčckč fe dokončxwalP. Pofpjssilčť tedh wogári,
a biskUp rád bpl, že fpěchali. Kdyš gsme zQstie
fe brali, přčchci;eli proti Uúm bratřj, bňšnš i ra:
dosti plni gsaUcr. Nrboť bpla powěst o fwatčm
mUčedlUskU se tU giž rožUesla. Radost mčli, že
mohli fpatřiti Bohonosse ctťhodnšho: žalost wssak
swjrala gcx, že Ua krátce mú gim zafe odňat bx)tč.
Nčkteřj z Uich zamx)ssleli Usilowati, co gen bUdaU
moci, a lid nawčstť, abp sprawedlčwěho toho na
fwobodU wpšádal; oU wssak znamrnage w dUchU,
coťdhobmrpssleli, gak milc se bpli po,;drawili, prosčl,
abp prawaU prokcexšali mU lč:skU, a Uezáwřdělť mU,
čeho on taUžebUč žádň, pospjchage k Páml. Pak
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ďe wssemi ďratťimi tU přjtomnýmť na kolena padl
a k Spml Bošjmu fe modlil za rjrkew, abp přer
stala protiweUstwj a za ďratřj, abp trwalť w láfce
fpolečUě.“

„Poslřš ď chwátánjm (bploť 20. prosiUce), do
diwadla byw Uweden, dlr rozka;U cssařowa ljtč
zwěři pťedho;en gest. Tnto pak (dwa totťš lwowč),
tak ljtč do něho fe dali, že mimo Urpwětssj kosti
Uiěrho Urpo;ňstawili z Uěho. J staloť fe mU dlc
žádosti, kteraUš žádal, abp nikomU z bratřj tčžek
Uebhl, grnš bp fnad ostatkp těla grho šbjratť chtělč.
Což po;ňstalo z kostj, do lněných raUch zawťm:to,
do Antiochie přčUeser, a tam co poklad drahý po:
rtiwě chowčmo, pro milost, ktrráš při fwatčm tom
mUčedlnij tolik morně sr bpla proká;ala. Spo:
lečnjci a přátrlě bislenpa fwatřho, kteřj Ua wlastUj
očč fwě bylř wčděli, gak UmUčeU bpl, celaU Uoc
potom probděli plačjcr a wraucně Ua Páml BohU
žádagjcex, abp pohledna na ktxchkostgegich po wssem
tom, ro fr bplo stalo, Uěktrrak gich potěssčtč ráčil.
A kdhš poslř;e bpli ponsnnli, fpatřili gfaU někteřj
ZgUária swatěho, gakoby před nimč stúl a obgjmal
gr; gin opťt, wťdčli grg, aU se za nč modlj; a
gčným šafe šgewil fex, gakoťxp rel!) Uporem) š těškčs
prčxce přřchác;ege stál přrd Pčimxm, plU gfa dčiwěr:
nostč a osloněn newymlnwnall sláwaU. Z črhoš
Uad mer potěsscxnigfaure, wrlebčlč Boha, dárre
wssrho dobrěho, a blahoslawili fwatcho.“ u u

Tak Učim přátrlč oUiUo tři wx)sse gmrnowan
o fw. Jǧmňri:l, bčskUpU a mčlčrdlnžku Pámě wp:
prangj w listn fwěm. Po něm pak, w prawdč
tělem i dUssj PáUU oddaněm slUžebnij Bošjm, až

1033:
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po dnessek fedmero lčstů dobrotiwaU pro;řetelnostj
Bošj gest Uám dochowáno. N magjť listowř tč,
fpolU ď gim)mi z těch i ž poZdUěgssjch časů od mUšů
takow:)ch Uám po;ůstal:)mi to do srbe, žeť Upřjnmčho
katoljka i mimo ostatnj dUchownj wx)hodp nad mer
potěsstlgj, an čta w nich makawě spatřngr, kterakše
fwatci od samčho Boba a SPUa geho nerilegssjho
daná wjra od biskUpů a kUěšj nPUěgssjch kciše se a
předkládá wěrm)m, práwč ta a negčnci, neš gako
bPli sami tito swatj i od sam!)ch Nposstolůw Pcině
Učenj mnšowč! hlásalč gč a předkládali fw!)m ofadnj:
kům č gim)m wčrm)m bratřjm w Kristn Ješjssi ď
nimi ďgednocem)m. J wjre gesstč magj do srbe,
že na protiw U wjixe lrhkw)m a wssechněm od wjrp
fwatč! katolickč odpadl;)m strassm)m gfaU mečem,
wsselikř grgich blUdP, ktrrýmiž na wlastnj swaU
záhUbU fe mataU, strassně ať;do kořene ro;rážrgjcjm;
gelikož č sám slrper domakati fr mUsi, že newyhml:
telně ďe fpasenjm fe mine a ď Kristem Pčmem nč:
kterak nemůže podle mjti, kdo swaU wanU wer
nrwh;nciwá, ktrráš tak powždp se káir, gakoš onč
bpli hlcisali a č krew i šiwot rcřdi dali za ni.

Z lčstů těch swat. J;žnária některč asposc slowo
ixať č náď takč potěssj. Tak pjssr oU, slUha Pc“mě
wěrm):

„Gedim) grst lčkař těla i dnsse; a trnť gest
nrstwořem) č stwořem) Bůh člowč!k, z gehoš fmrtč
praw:) žiwot se ncřm prmǧsstj; trn u grnš gsa š
Marťe a šBoha, prwř Utrpenj bhl poddam), UPnj
wssak nade wsse Utrpenj gest wpw!)ssem), totiž PciU
náš Ješjš KristUuZ.“

„Modletež se i Za ostatnj lidč, (kteřjž křesťanř
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nrgsan,) modlete se za Uč bez přestčmj; Ueboť lše
gesstě danatč, žebh mohli obrcirenč bhti; modletež
sr, abh č oni k BohU fe dostalč. Takě dopřegte
gim, abp aspoň skntky wassčmč bx)wali poučenč.
Na protiw hněwn gegčch proka;ngte trpčlťwost,
protč chlanbcim pokorn, a proti rauhánj modlitbp
wasse. Widjtclč že blaUdj; wh pewni stůgre U
wjře; wčdjtelč, še šUřj: wy tťsse fe chowehte. Nbp:
chom snad dle Učch grdnati chtělč, to daleko bnťd
od Učxď: mh radčgč fhoijawě a dobrotiwě co
bratřj k Uim se měgmr, a tak Usilngme, abhchom
UásledowalčPána.“

„Gá Ua oběť fe whdáwám za Učenj o křjič,
kterěš newčřjrjm gest kU pohorssenj, Uám wssak pra:
meU gest fpáfp a šiwota wěčUčho.“

„Nčšádm) Ua drxchěho anhx)m tčlrfm)m okem
Uepohljšeg: ale wefpolek fe mčlowarč Uenstáwehte.

„J napomjncimť Wčiď, a wssak Ue tak gá,
gakož milowánj Pána Zešjsse Krčsta, abhste Ue:
přigjmalč pokrmu, gedčnč křesťanstřho; a wsseho
kořenj ečžjho, grnš blUdnř gest Učer, wzdáclenč
bnjoteš.“

„Toho tcdh warngte fe! Coš staUe se, když
w;dálenč gfanre pýchp, ď Ješťssem Krčstem, ď bč:
sknpem Uařj;ermč aposstolstx)mč ;ůstanete sgedno:
cenč, nťc fe Uelissjre. Kdo k saměmU oltářč patřj,
tenť ččstý gest; kdoš wssak mčmo oťtč:ř, t. g. kdo
mčmo bisknpa, mimo šbor kněšj, mčmo gahnp u
fč:m pro sixbe n coď pixed fe běixe„ Uenj ččst dle
swědomj.“

„Neboť kteťjkolčBohU a Jrijssč Kristn Uále:
žegjn bisknpa fe přčdržugj; a kteřjškolč fe obrátj a
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w grdnotU cjrkwe weqdaU, BohU bUdaU násežetť,
a žiwot swůg dlr Krista Pána zřjdj. .Žúdný Ue:
swodiš wáď, bratřj mogi! Gdelč kdo za půwodcem
ro;kolnictwj, Uebnde dědčtč králowstwj Bošjho.
Dršjli fe kdo ginřho U wjixr fmpsln, nrbnde ď Krč:
stem podle mjti.“

„chkoli ro;trťe a ,;lobh gfaU, tamť Bůh Ue:
pixrbx)wá. deausstj wssak Hospodin wssem, kdok
pokánj činj, pokud Usmhslj sobě, a k grdnotě, od
Boha pošadowaně, a k tomU, co radj biskUp, Uau
wrátj fr.“

„Slhssel gfem Uěktrrě ani prawj: poknd toho
nrnalc;nn w spisech starssjch, Urmďěřjm tomU, co
Cwangelium dj.“ Y kdhš odpowěděl gfrm,
že skUtrčně tak psano; řečrno mi Zafe: „;e prý
prawě Ua tom gsaU, abh patralť po wěcč tč“
Mogi fpisowe starssjch gfaU Pán Je;jš KristUď,
a kljť geho, fmrt grho, geho z mrth)ch wstanj
a wjra gjm danč: u tp gsaU mč listoanU bez
úhonhell

„Nrž po;orUgteš, gakť úmPslum Bošjm Zprou
tiwngj fr, kdo gčnak fmchfslj o milosti, kteraš Kri:
sirm Panrm Uam přťssla Nedbaqjť o milowanj
blišnjl,w, Uedbagjť o wdowh ni o sirotkh, nrdbagj
o stjfněUč, ani; o th, kdo wr wa; bě, anťž o ony,
kdo z nj gsan whwá;li, aUť o lačnš anť o šjšniwč.
Nrgdanť k wečeři Paně, negdaU k modlťtbam;
quikoš newh;nawagj, že wečeře ta wtělcxný gest
Spasitrl Jr;jš Kristllď, grn; trpěl ;a hřjchh Uasse,
geho; w;klžsil Qtrc z dobroty swe Protož ktc:
rhm;koli proti mpslť gest tento dar Bošl, UmraUť
we Uesmhslnčm hassteřenj fwem Lepe wssak bplo
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bp gim, abh ď nami bralč z wečeřr laskP, a tak ť
oni kU fpachj přifsli“

„WarUgte fe rožtržek, gesstopramen gfaU mnoha
ztěho“

„Bisknpa wssickUi poslnssnč bUdte, gakož i
Ježjš KristUZ the; a kněžj tak gako Aposstolůw“

„Gei žiwot swůg ;a th občtUgč, kdo bčskUpU
i kněžjm poddeini gsaU.“

„Pewně stůgš, aš gako kowadlina, kdhš Ua Uj
se kUge. Přč slawnřm bogownij to býwá, že
wjtězj ipo ranúch obdršrm)ch. Zwlásstě pak BohU
k wůli mUsime mp wsse sirpčti, abp i QU raččl š
Uami postrpenj mjti Hledťž gen, abp wždp gesstš
horliwěgssjm bpl Ue; prawě gsi “

„W tichostč ďhoijeytež fobě wespolek, gakož
č Pán činj wňm!“

Rošgjmáxxj.
WraUrj a Uěžná gest láska fw. Jǧnácia kU

Spasitelč milemn; tak wrach a Uěšna, že pro Uj
an roškoš fwěta ani wlastnj žiwor mn UrchUtUá,
a UetaUžj po ničem, leč po KrčstU. Kristnš gest
dnssj žťwota geho, a geho lčsth čtancjmy šdá fe,
gakobp sw. Pawla slhssel mlUwiti: „Zcidúm si
Umřjti a býtč š Krčstem.“ (Filčp. 1, 23.) J mp
mcime gako fw. JgnňciUš Krčsta Uade wssecko mi:
lowati, Ueťwťfw. Pawel: „NemčlUge:lč kdo Peina
Uasseho Jršjssr Krista, bUdčš proklatx). (sl. Kor.
10ž 22.) Wssak kdo z Uáš ťekUe, že Ježjsse Krťsta
UemilUge? Neš mčlngrme:li mh geg: mUsiť takč
frdre Uasse U Učxho býtč. „Nebo kde gest poklad
twůg, tUť gest i srdre twč!,“ dj tentýž KrčstUď Pán
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Uaš (Mat 6, 21) Giž pak ohledUemese po
frdrč fwčxm,kde asi ge Ualr;neme? U Krista Pana?
bohmel tenť Uer pokladem Uassjm! deby bpl
pokladem Uassjm, milowalč bychom geg a ,;achowá:
walč přčká;an geho: myť ale žhUsta milngeme
fwět a Ueisledngeme šadostč těla, a pa“sseme ri;o:
ložstwo, smilstwo, UeěťstotU, Uestpdatost, chlipnost,
modloslnšrblwst, Uepťátelstwj, fwárh, Uenčxwčst,hUě:
wp, wádp, rů;nčre, roch, ,;áwist, wrašdp, opčlstwje
hodowáslj a těmpodobnčwěri. (Gal. 5, 19n2l.)
Q Zernfalčme! ZerUsalřme, anrať se k Páml
Bohn fwřmn!

„Nemčlngte fwěta, ani tčch wěcj, ktrrč; Ua
swětě qsan. Mčlngeliť kdo swčt, Uenj laskp Qtrowp
w Uěm“ (1 JaUl 15)

„Kdobykolč chtěl bpti přjtesem tohoto fwěta,
Uepťjtelem Božjm UččUěUbnde.“ (Jak. 4, 4.)

Modlitba.
Q Pane Ježjssi Krčste, Spml Boha šiwčho,

přigdiš a wstňp do frdre Uasseho, a ,;apal w Uciď
oheň prawč lciskpTw“e, tak abxǧchomgako sw. Jžná:
ciUď, gedťUčrTebe milowalč, a gedinř w Tobě a
pro Trďe žčwč bplť. Kčrš ,štráwj plcipol láskp Twě
Ueččsth oheň láskp k fwětn, a tudy i w Uciď probudj
se talcha Umřjtť, a ď Teban bx)tč Ua wěkp wěkňw.
Amen.

DUeš se txkčswrtj: W Frlncji w Trikasini fw bisk Wawlx;
wBUe sw b Aqrippana; w Adrmche sw b Sewera; w Sulďr!t:
w Asii fw mUč Wionia a ld giných; w syrstč Edešse sw Cfremae
we wlaďjkčNaoemle sw b. Sedera; a w Stotsku sw p:UUh Brjgidh.
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2. QčissťowánjPannh Maric, ancb
Hronmice.

Dnessnj swátek od Uepstarssjch dob w cjrkwť
swatč fe ;achowáwal a fwčtil, wůbec znám gfa pod
gmč!nrm ťlžěpčxpčmtč: to gest setkánj fe, totčš Si:
mean ď Marij a š Ješjssem. Mh ale Uazýwámc
geg Uehobhčegnšgč oččssťowánjP. Marie. Marie
totiž uu Panna a Mciteř nryéčstssj a Urposslewr:
Uěná nišádnčho oččssťowánj owssemť UepotřebUgjc
předce roxka;U starčxho zcikona pokorně fe podrobčla,
a ď Ješjssem do chrúmU ssla, kdeš oběc nařj;enaU
dala, kdyš bhl čaď očissťowčmj gegjho totiš 40 dnj
od naroženj djtěte whprssel. Neš čfchxe, kterě rjr:
kew Pánč Ua ten deU fwčtj a Uúm do rUkaU dúwá;
gakoš č průwod, kter:) konáme w rUkaU ge ro;šatč
UefaUce, zároweň i modlčtby d;a taU pixjčinaU konaně,
okašugj na gčm) mnohem přrdněgsij přrdmět sla:
wnostč tče. Na to totiš, že PciU mil:) ponchprw do
chrámU přčcháij, tU thi fwčmU UebeskčmUdle člo:
wěčenstwj Ua se pixigatčho předstange fe a obětuge,
a i hUed tčš ša fwčtlo kU ;gewenj Uárodům a k
sláwě lčdU swčho Zsraelskčho prohlássen gest; OU,
genš sčxm potom se prohlásčtč ráččl: „Gá gsem
swětlo fwčta.“ Protoš radUgeme se i my, a U
slawněm, weřegnčxmprůwodU plč!frgme, še Uám mi:
lost dána, kU fwětlU tomU přčgjtč, o kterčmi staue
reček BohU mčlh tak dogenmě hlcifá, a kterěš fa:
mogedčnč ofwěcUge člowěka blabočinnčx, a be; Uěhoš
strastná, bjdná slepota a tma dUchownj obestjrala
bp náď.

,
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Swč:tek ten tedp gest rowUěš swňtek Mari:
anst:), gakož č che předstawenj Páně.w chrámě, a
prohlássenj gcho za swětlo fwěta. Gm“eno Hromnie
mile od toho pochodj, še sche za takowaU Uad
mer znameUčtaU přjčťUaU fwěccUř, č podomácku
w portčwosti chowame, a ge w čaď Ueďe;pečnh, kU
př při bani, aUebpřčUmjran rofwěrUgeme, tjmto
zewUčtřUjma gako makawým znamerm i sebe po:
wszdčtč č patrUě whgadřiti chtěgjce, w tom še gest
založesla i pean dUwěra č útěcha č obrana nasse

Qwssem pak co swatek tento mčlx) ď sebaU
Uefe, fw Ewangelista Lnkaš 2 22. takto krafně
whprange: „de; se naplnilh dnowé očťsťowanj
Marče, podlě zakan Mongssowa, pixineslčgeǧ do
Zerufalčma, abh ho postawili před Pčmrm (gakoš
psčmo gest w zčckonč Pámě: že kašd!) pacholjk otwju
rage žiwot, swatx) PčmU slaUtč bUde) a abp dali
oběť, gakoš powědeo grst w zcikoUěPáUč, dwé
hrdlččkp, aneb dwč holanátek. Y ah člowěk gcu
den bpl w Jrrtlsalčxně, genmš gmčno SimeoU, a
člowěk ten bpl fprawrdliw!) a Uábošm) očekáwagjrj
potěsser Jsrarlskčxho, a DUch fwatý byt w Uěm. N
bhlo grmU žgewer od DUcha fwatčho, ,še Ueu;řj
smrtč, ašbp prwč U;řel Krista Pcan. Ten pixissel
pomlkUUt gsa od Dncha (Pčmě) do chrámU. N
kdhš Uwodčlč djtč Zr;jsse rodťčowe, abp UčťUili podlč

obhčege šakan za něg: trdxǧ oU w;al geg Ua loktp
swe č chwalil Boha a řekl: „Nhnj proansstjš slU
žeijka swčho, Panr, podlě slowa swčxhow pokogč,
Ueboť gsaU wčdčlh oči mě spaser twě, ktrrčš si přčo
prawčl před oblččegem wssech lčdj, fwětlo k zgewer
Ucirodům, a fláwlc lidU swěho Jfrarlskčxho.“ Qter
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j pak a matka diwčlč se těm wčcem, kterčš prawenh
bplh o Uěm. J požehnal gčm Sčmeon, a řrkl
PanUě Marič, matce grho: „Ap pološen gest tento
kU pádn a kn powstánj mnohým w Jfraeli, er na
znamrnj, kterčmnžto bnde odpjrč:no. Ll twaU wlastnj
dUssč prončknr meč, aby zgewena bpla z mnohých
srdcj mysslenj. „Bpla takš Ynna prorokyně, dcrra
FanUelowa zpokoler Llďfer, a ta fe byla sestarala
we dnech mnohých, a žčwa ďpla š mnšem fwx)m
sedm let od pancnstwj fwšho: a ta wdowa bpla
magjre let okolo ofmdrsátč čtpř, kterč:žto mewhchciej
ze.la š chrámu, posth a modlčtbamč slaUšjr Bohxr
dnrm a Uocj. A ta w tUš hodčml pixčssedssj, chwcie
lčla Pčma a mlnwila o něm wssechněm, kteřžščekalč
wpkaUpenj Zsraelskčho. Qni pak, gakš wpkonalč
wssecko podle ,;čikona Páně wrátčlč fr do Galčlrr,
do mčxsiafwěho Na;areta. Djtě pak rostlo a po:
silowalo se, plnč! mandrostč, a mčlost Bošj bpla w
Uěm.“ (BUk. 2, 22.)

Nošgjmánj.
Z toho, co ncim swátrk dnessnj na paměť

Uwodj, negcho ncim plpne naUčer. Cyhle Ma:
rča Pcmna, genž Ješjsse Krčsta, Syna Bošjho z
DUcha fwatčho počala: neměla gako gčnč šelťy po:
třebj, občtj fe před Pánrm oččsiowatč,ani Ježjš Kri:
stUš, gcnš fe Za dUexsse!whkaUpenj fprawrdlnostč Božj
dobrowolně obětowal, nepotřebowal fr obětj kaU:.
powati. Y nčcmčxnčpodrobčl fr i on č matka geho
Marča pokorUě a poslllssně ro;ka;ům starčho zúkona;.
přjklad nám dá wagjce; žrť imp zákony cjrkewnj š
ochotnaU wůlj a Upřjmxčým srdcem wykonáwatč mčxmcx.
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Maria Panna fe nestpděla ,;cikonům fe podroďčtč,
kterř fe gj Uetpkalp, anč Uepřčchášelo gj ;a těško, za
taU přjčanU, dalekaU a oťdtjšnaUcestU UastaUpčti, ale
ssla a whkanla wsse, ro šcikoUwelel. Wssak nastogte!
Uemohloliž ťdp fe tU mlUwčti o mUohHch, kteřj fe
sthdj křjšrm fe ;Uamenatť, smekatč před obra;h Bo:
žjmč, před gjdlem a po gjdtc fe pomodlčtč, aUeď
cjrkewnj postp zachowáwatix; a roš teprw o těch,
kdož ť před žiwým Bohem, pixč mssč fwatč pokle:
kUaUti, anťdrš i šákonp Bošj plniti fe zdrúhagj, a
ďpťbh ť widělč, še Ua nich eclč bUdaUrj fpafenj šá:
ležj. Q! Uerliš tčm a takowým KristUš PáU po:
ložeU kll pč:dU? Maria PaUUa obětowala BohU
dwč hotanbátrk, ačkoli chUdá welmč bpla. N což
mp přiUássjwčlmeBohU ;a oběť? Zdalč fwč nárU:
žiwosti, gichš fe odřjkcimr, zdalč dobrč skUtkP, paklč
kterč koUáme? Zdali rosi pro Boha podstUpUgemr,
zdalť rosi trpjme? Zdali zgměUj swčho oťdětngeme
rosi Ua siUžťdpBožj aUeb Ua chrámh? Neřjkehmež:
„DrUhdp ťdploowssrmfUá;r,“ alebrš raděgč mlmee:
„drnhdy ťchla láska k Bohn žiwěgssj!“ Yniš fe
chlnk)me: „Naděgi to dam Ua chnde, aneď ginakk
doťdrčmU prifpěgť:“ mlUwilť oUdh podoťdnč č Jčdaš
Jsskarčot: „Proč tato mast Uenj prodaUa za trč sta
chěz, a Uenj dčmo chUdým?“ (JaU 12, 4.) ChUdč
mč:te wšdpckp me;č frbaU, ale pro Boha a slUžbh
Bošj obět UčgakaU přinčsti, Uemjwcitr wždh přje
ležčtosti

„Kdo cjrkwe UeUposlechUe, bUdčž tobě gako po:
han a pUblikaU.“ (Mat 18 17 )

„Zapalo,we gegčch a oběti gegčch ljťdťti se bU:
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daU mně Ua oltáři mem, nrbo dům můg, dům mo:
dlitbp slaUti bUde wssechněmUárodům.“ (Js. 56, 7.)

Modlčtba.

Pane Ješjssi Kriste! genš Ua febe přčgaw lid:
staU přiroženost, kxhlďcžbětowán wc chrámě a po;nán
od ctihodnčho starce Simona, propůgč i nč:m nch:
mčlostčwěgi, abpchom i my Tebe co Spasitelr fwcho
poznali, a Tebe co WPkUpitele fwcho z celrho frdre
fweho mčlowali, geUš gsi žčw a kralUgeš na wěkp
wěků. Amen

Žiwot fwatébo Korneliae
mUčedlnjka

KornelčUš bpl fetnjk U wogenskem žastUpU,
genš slaUl Wlašsl:), a bhl žčw w Cásareť w Pa:
lestčUě Za panowámj cjfare Tčbrrča Prrbpwage
mešč Žčdh, gedinrho Boha stwořitelr toho fwěta
wh;náwaǧjrjmč, br;p přefwědččl fe, že mnoho bohů
ctjtč blUdnč a modlám slaUščti ohawnč gest. Pro:
toš famřmU BohU gediUčmU Upřjmm)m frdrem kla:
Uětč fe a flanžčtč počal Swata pjfma ;bošnost
asstědrotU qeho ď wrlkan chwalaU pixčpomjnagj:
:QU bpl UákxožUh,“ pjssc o něm fw LUkáš (10
2) „a kxohabogUhše wssjm domem prm, dawage
almUšUp tšmohčx lidU a modle fe BohU wždhckp.
Mnošj ;Zčdů Ua wer křesianskaUoldrácených Ue:
chtělť si dáti ša ginč, Ueš abh k Uábošenstwj a k
UárodU šidowskčmu prwč připogčti fr dal, kdokolč
z pohanů Krista wpznáwati by chtěl. Kterčž wssak
blUdúě smchsslenj fwatá prožřetedonst Božj práwě
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Komeliem warátila, geg z pohanů k rjrkwč po:
wolawssč a progewiwssč, še wssrliká pixjčka mezi
Zidp a pohanp gest pobořena,aaže wssicknčUaro:
dowe be; rodle kekřesianstwjmagj powolan býti
„Gednobo dne, tak nam fwatý LUkaš obrarenj Kor:
Uelča setnjka wppisitge, gedUoho dne, okolo dewatř,
podlč Uasseho počtU okolo třetj hodinh ďpoledne, wč:
dčl KorUelčUď U widěnj zřetedlUě anděla Bošjho,
an k UěmU wessel a řekl: „KorUeli.“ A Korne:
lčUď hledě Uaň a strachem pogat gfa dj: „Co chreš
Pane.“ J řeklmU anděl: Modlitbh twč a almnšnp
twč přisslp Ua pamčt před tw:iřj Bošj. rY nij
posslč mUše do Joppe, a powolrp gistěho Simona,
kterx)ě. m„č: přjgmj Petr. Tenť gest pohostinU U Uě:
gakěho Simona košelnha, kterýš má dňm U moře:
oUť powj tobě, cobpď činitť měl.“ Kdyš andčl ode:
ssel, powolal KrrUeliUš dwa slUžekmjkP fwř a ge:
dnoho bohabognčho wogaka, a když gim wssecko
wypowčděl poslal ge do Joppe „Na;eptřj pak wp:
prawnge fw Lnkaš, kdpž oni fsič a přčblišowalč
se k mčstn, wstanpil Petr Ua horU abh fe modlil
okolo ssesič hodinh (o polednách.) Y kdpš lačUěl,
chtčl pogjsti. An pak mU strogili, pixipadlo Ua Uěg
wptrženj mhsli, a widěl Uebe otewřeřlč!a ďftUpUgjcj
gakaUď UádobU gako prosičxradlo welikě ša rohp Uwá:
zaUč!, ano se spansstj ď Uebe Ua ,;emi, na Uěmš bpla
wsselikč:šemská howada čtwronhá a zrměpla;ii
ptartwo Uebesič. J stal fe hlaď k němU: „Wstaň
Petře, bj a ge;!“ J řeklPctr: „Qdstup to Pane,
neďť gsem nikdh negedl nic obrrněho anebo Ueěi:
siěho.“ Tedp opět po drnhř stal fe hlaď kněmU:
„Což Bůh očistil, tp obchč býtč Urpraw.“ N to
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se stalo po tťťkrát: a hned wzata gest zafc ncidoba
do nebr. Kdyš Petr sám U febe ro;gjmal, roby
to bylo ša widěnj, kterěš widěl: ap mUži ti, ktšřjž
poslémi bhli od Kornelia, ptagjre fe Ua dům Sč:
monůw, stáli přede dweřmi. N zqwolawssc (kohosi)
tázali fe, měl:lťby zde hofpodU Simon, kterýš má
přjgmi Petr. Y kdhš Petr pťemehsslel o tom wi:
děUj, řekl gemU DUch: „Ap Umžj třč bledagj tebe,
protoš wstana fegdi dolů a gdi ď nimi, Uic se ne:
rozpaknge: Ueboť gsem gá ge poslal.“ Tedh šssed
Perr k mUžům, řekl: „Ny gáť gfem, kterěhož hlen
dáte, gakúž gcst pťjčan, pro Učšgstc přisslč.“ Oni
prawili: „KorneliUď fetnjk, mUž sprawedliwý a bo:
habogm) a fwčdeetwj magjcj od wesskerčho UárodU
Zidowsleho, obdržrl wýpowěd od anděla fwarčho,
abp tebc powolal do domU swč!ho, a slpssel slowa
od tebe. Petr Uwedl ge tedy do domU a přčgal
ge hofpodan. DrUhčho pak dne wstaUa, ssel ď
nimť a Uěkteřj bratřj z Joppe ho prowázrli. A
na šeytřj přissli do Cčisaree. Kormliaw očekáwal
gich, fwolaw přjbll;nč swč a přátrlh blj;kč. J stalo
fe, kdpš wchášcxlPetr, whssrl proti UěmUKomeliUď
a padna k nohcim gcho, klaUěl se mn. Yle Petr
po;dwihl ho, řka: „Wstaň, Ucboť i gá gsem člo:
wčk.“ Y rošmlanwage ď Ujm, wessrl do domU a
nalrzl mUoho těch, kteřjš se bhli srfsli. J ťekl k nim:
„Wh wjte gak UrslUssnč! gcst člowěktl ssidU přčpo:
gitť se, aUcb přčstaUpiti k cč;o;rxnci; mně ale Ukázal
Bňh, abhch žádněho élowěka nrprawil obchým
neb nečistým býtk, protož be; mrsskánj přčssrl gsem,
powolán gsa. Z ptcim fe wáš, pro kteraU pťjčimx
poslali gste pro mne?“ KorneliUš žprawčl geg o
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wssem, co fe bhlo stalo, Uslpssew to Petr welebil
dobrotU Božj, kteráž Uepatřj na ofobp, Uobrž wssem
beš roždjln milostť fwč rošdáwci, a pak gim zwě:
stowal, gak Búh frslal Ješjsse Krčsta pro wpkaUc
penj lčdU Ua fwět, co on od ,Zidú wsse trpěti mUsil,
gak Ua křjšťžiwot fwúg dokanl, ale třetjho dne
opět ž mrtwých wstal. J doklcidal: še oU fácm
i ostatUj aposstolowč wsseho toho oěitj gfaU swědko:
wč, že gťm pixikci;ano gest kcišati a fwědčiti, že Kri:
stUš gest ten, kterýš Ustanoer gcst od Boha faUdce
žiwých i mrtwých, a že koUečUě wssťckUi, kteřjžby
Uwěřili w Učho, odesstěUj hřjchUsirze gmer geho
dogjti magj. Eo Petr tato tagemstwj BožskciKor:
Ueliowi a domU geho wpklcidal, hlr šstaUpil DUch
swatý na wssecky, kteřjš ho poslaUchalč a počalť ri:
šjmč ga;pkh mlnwiti a Boha welebčtč. J wida
sw. Petr, že DUcha swatčho obdršeli, anoť gesstě
pokťtěUiUebhli, rozka;al ge pokrtiti we gmeUUPana

Zešjsse Krista ij dčwem wpwratil fe přededck
,ZidU, gakobp pohaUe prwč! Zidp fe statč mUsilč,
Uešličdy mohli pokřtěUi bx)ti Aposstole pak a bra:
třj, kteťj bhli w JUdstwU, Uslhssewsse od Petra o
tom, co fe bplo ď Kornelirm stalo w Cčifarei, ra7

dowalč fe, a welebilť Boha rkance:O„Že i poha:UUm BUh pokanj dal k šťwotU“ Qdalssjm ži
wotě fw KorUelča žadm)ch gisthch Zpraw Uemame
Nčkterj whprawl:gj, že prp bikapem w Cásarri
Palestinskě, ginj ale že pro wer UmUčeUbhl o
ěemž wssak pochprgj gin. To wssak gistč gest:
že erkew fwatčho Kornelia z nrpprwnčgssjch dob
ctj a den 2. úmxra geho pamcitce odhodlala.



239

Rozgjmánj.
Mp wssickUčgsme kU spaerj powolánč, Uebo

tak Bůh mčlowal fwět, še SPUa fwčho gednoro:
ženčho dal, abh kašdý, kdoš wěřj w Uěho Ue,;hhm:l,
ale nxěl žiwot wěčm). (JaU 3, 16.) Ale ro gfme
mh aš pofnd pro fwč spasenj bplč Uččnili? Gak
tráwili gfme až pofUd žiwot fwúg? Ne,;asllchx::
qeme:lť;, abhchom qako sUchc wětwe nťatč ťchlč a
wmetaUč do prkcxlncho ohně? Nrž TP, o Pcme!
nechceš fmrtč hřjssUjka, nobrž abp fe obratčl ažiw
bPl. J proto; Uwašme milosti, kterPch Uam BUh
aš pofawcide k spafenj Uassemn Udělnge! QU Uám
dal, že w rjrkwč katolťckč gfme sc zrodčlť, on Uám
gčš tolčkráte hixjchh Uasse odpnstťl, tolťkráte Ucim
Uxilost swan občxtowal, tolikráte náď skr;e kázanj a
rošqjmanj, skr;e fwatosti a kresťanskě rwččchj, abh:
chom ;a Ujm ssli, pow; bUZowal, a ro que mh až
pofUd pro swe fpafrUj Uččnčlť? m Jlch mh Uegfme
uš Boha, protoš mxslxǧssjmeslowa Božjho. Mh
gste sire powoláni, ale mp šhrdáme powolánjm
sw:)m, Urchtjre me,;i Uxhwolem)mč ku)ti. Na koho
budrme nařjkatť čafem sw:)m? Na Boha? wšdhť
oU Uáď wolá a šwe Uáď ksobě: alc mh nrslpssjme
geho hlasu a Urwssjmame si milostj qeho, „kterýž
chre abh wssčchUifpafrm lxhlč, a kUpoznanprawdh
přissli“ (1 Tťm 4

„(Blch) Uechre, abh kteřj ;ahpmllč, ale wssickUi
kU pokc“mjfe obrcitčli.“ (U. Pet. Z, 9.)

M odlitb a.

Q Boše, ktrrh gsi Uáš ž Ucwýslownč!dobrotp
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swř kUspasenj powolati ráčil; prosime, neodwraeng
twáři fwč od náď, neprodlčwep 8 nawsstjwrnjm
swhm, a neodgjmep nám UtěssrUjswěho, aby nebpla
dUsse nasse prášdná gako zemč keu; wodp. Pane
naUč náď činiti wúli fwaU, nanč náš slnssně a
pokorně před Teban chodčtť; neboť maUdrost nasse
gsi Tp, geně. náď w prawdě šnáš a šnal gsi prwč,
neklč fwět bhl Uččněn, a prwč Ueš gfme se naro:
dilč Ua fwět. Za to prosime Tebe skrze Ježjsse
Krista Pána nasseho. Amen.

DUeB se takč swčtj: W Řjmč sw. UlUč. AproUigUa, Fnrwu
né:ta„ Feli.iúna, irma a Kcmdida; w aUglickémCanterbl:rh fw.
b.,WawřiUce;,w raUcii sw. Siegederta; sw. FlošlUla; sw. Brnna,
wewodh Saskeho.

3. Žiwot fwatého Blašege,
biskUpa Sekxaskenskčho. (R. Zlš.)u

Sw. Blažeg narodčl fe we městč Sebaste
řečenřm, kterřž město w Ysii kU kraginč Kappadorči
fe ějtá. Geho rodčěowě, gak fe pjsse, bpli z rodn
slawnčho, a spUa dle stawU fwěho wychowali. Bla:
žeg potom oddal fe na nměUj lékařsiě. Gežto ale
deUně w bášnč Bošj profpjwal, wjra grho žiwá,
lásia plamenUá a důwěra pewná byla, a poněwadž
nad to nade wsse takě hlnbokaU pokoran, Uepřeko:t
nate“lnan tichostj a káj;nj fe stkwěl, wpwolčlč si ho
Sebastensstj gednompslně za bčskUpa. Od te dobp
obětowal fe fw. bčskUp gedčnč ofadě fwě, kteranž
nad žčwot fwňg milowal; kterčxšto láslch šwlássť
tenkrát dokášal, kdpž rjsař Dčoklecččm křrsianp pro:
následowati bpl fe gál. W krntých tehdegssjchdobč:ch
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č w Sebastě mnoho křefťanů gato, pťediwně mUčeno
i Ua fmrt odfaUzeno bhlo. TU fw. Blašeg Ue:
dbage Ua wlastnj ncbržpečenstwj, wtjral fe k njm
do žaláixe, a tU tčssil gich, w;bn;owal, nafhcowal
pokrmem andělskd)m, a kmllkám a kn fmrtei připra:
wowal, a kteřjš zňřiwosti pohanskě padlč ša obět,
počcstnč pochowáwal.

thž po Dioklcxrčánowč rjfať Bicinixlď protč
křestanňm powstal, Utekl se Blašeg do hor Yrgeh:
sk!)ch, abh se ofadě fwč ;achowal, a tam fe w gakčš
gcskpni po nčktech čaš Ukrýwagc, BohU modlitba:
mi a postem slaUšil. Plachá „;wěřlrsilj okrotla a
Uwhkla mU; a gakobh mU roZUměla, přichá;jwala
a šrala š rUky geho. „Kdoš w skrehssiNeywhšssjho
přrebx)wá, w stjnU Wssemohancjho odpoějwati bUde.“
(Zalm 90, 1.)

Toho častl wladař tě kraginh, Agrikola, wh:
sial lowce, abh sselem Uachhtali, š nimiž bh křefťaně
Zápasiti mufelť. Zwěix od lowrů š daUpat whpla:
ssená bčšela přjmo k gcslhnč fwatšho Blašege, aš
gakobh U něho ochraUy a obranh hledala: a lowri
pak w ;cipětj Za Uděixj. Llle gak fe ;děsilč, U;ixewsse
tU člowěka, an na kolcnaU klrčr, fe modlj. A kdhš
;otawiwsse fe ;po;orowali, še modljrj fe mUš gest
dobře ;nánn) bčsknp Sebastcxtsk:): wrátčlč fe br;
prodlchj do wěsta a ngrikoln o wssem, co bhlč
wčdělč, ;prawili. Ngrčkola ro;kášal, aťxh Blašeg
Ua mjstě gat a š Ujm č ostalUj křesiaUčx, paklibh
kteixj w horách fe Ukr:)walť, k faUdU poh nánč bhlč.
Wyslanj pochopowč nassli bčskUpa gesstě se modlj:
rjho; gemUš whixjdili, abp whgda, ď Učmi ťxel, pro:
toše tomU wladař chce. Přjwětčwě odpowčděl Bla:

Žxwotcwč Sroacých. xz 11
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žrg: Synáčkowě mogi, půgdU ď wámč, Ueďť nme
HofpodťU bhl dneď pamětlčw. Třčkráte zgewil se
mč we sncich a prawčl mi, abhch wstana občt do:
konal. Djtkh, prciwě w čaď gste přťsslť. Mů
Pán Zežjš KrčstUB gest ď ncimi.“ Po těch slowerš
zdwihna fe, Ubjral fe ď nčmč kměstU, a cestaU
hláfal grsstě pohanům, kdy fe mU přjleščtost Udála,
slowo Božj, z Učchž mnozi sihssjre geg, a patřjce
Ua dčwh a šážrakh grho, oansstčlč gfaU modlp fwř
a wer křefťanskaU přigalč. Mimo mnohč gčnč,
toto fe zwlásstě pjssr: Pacholjk gakd)š, gedinh fhn
matkh fwš, gakšď wdowh, polkl rpbj kost, kteráž
mU w hrdle Uwcianwfsi žádným přičiněnjm lidským
Uemohla wptašena býtť. Ubohý pacholjk blj;ek bpl
fmrtť. Uslhssawssť máteř geho o diwotworně mocč
sw. Blašegr, pogala fpna fwřho a k nohaUm sw.
mUže ho,pološčwssč plačjr, prosila, abh gedťnčxho
fhna gegjho Uždrawčl. Sw. Blažeg pomodliw fe
maličko a pošehnaw pacholjka U.;drawil geg. (Na
Udalost tnto narážj podneš fwatoblašegskč pošehnajnj,
při němš kněš drše hořjrj fwjre, takto se modlj nad
gednjm a každým přťstUpUgjcjm: „Na přjmlUwU
fw. Blašrge, bčskUpa a mUčedlnjka, Uchowchš tě
Hofpodin od wssj pohromh hrdla č wssrlťkřho gi:
Uč!ho Zlčxho.“)

Agrčkola měl fr Zprwn k fw. Blažegi welmč
wljdně a sladkýmčslowp mU domlanal, abp Krťstu
fr ranhage modlám fe klanťl. Qwssem nadarmo.
Swatý bťskUpodpjral mn wssj silaU, tak že onen
žahanbrn od anlťsnosti fwč k UertUostč fe obrátil
a fw. mUžr nemčlostdně Uťdčtidal. Ale ť tU do:
kázalo fr, še milost Božj silněgssj gest než wrsskerá
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UkrUtUost lčdská; neboť fw. bčsknpa ani sladkř řečč,
ani nemilofrdně bčtj od wjrh neodlaUěčlp. „Ne:
meslUý fwodeče!“ prawčl on k ngrčkolowi „Th
těmčto tresth mne od lasih k Bohn a k Spasiteli
mčmU Jr; U KristU odwčstč mhsljš: ale nepodařj fe
tč, neboťga mam Sjlčtele a thUpčtele swehoJezn
Krista, Syna Bošjho.“ „Spafrnjdfprawedliwých
gest od Hofpodťna.“ (Zalm 36, 39.) Wčda
Ygrčkola, še wrsskerč geho fnašenj marnč gest a
zbhtečnč, ká;al Blašege do žaláře Uwrhnami. A
tU gedna wdowa, šrna chUdá, geg strawowala, .;ačež
od Pána Boha hogUě pošehnána gest.

Po některem čase roška;al Ygrikola, Blašcge
opět na faUd postawčtč, a takto k Učmn wece:
„Blaiegč! klan fe bohům, čč radčgi chceš Zahp:
naUtč!“ Bla;eg ale odpowěděl: „Bohowc twogč,
kteřj Urstworčlč anč nebc anč ;emě, nrchť ;ahpnan
Mně ale mUky, kter:)mť hrošjš, ;hskagj šťwot wě:
čnh“ ZmUščlaU tanto odpowědj rohorlen gsa
rozkášal Ngrčkola, abh tťlo fw. bčskUpa šrle;nými
hřebenh dřeno bylo To kdh; fe dalo, takto pra:
wil mUčedlUskBošj kmjstodršjcij: „Ukrlctnjče, th
mUkami mne chceš přemocč; ale ga mam Krčsta
fwčho, kter:)što mUe silj, a danám, še přctrpjmlč
tPto mnkp, wegdU do geho přešádaUrjch radostj,
kterřš zasljbenh gfaU hledagjrjm geho.“ Po dlaU:
hhch mUkách Uwršcn gest opět do šaláře. Za od:
chá;egjrjm sslo w patách fedm bohabognhch a ná:
bošnhch žen, ktcrřš krew ď geho šrdrančho těla Ua
šemi kapagjcj šbjralp. PohaUě wčdaUce toto ť
hned ge gali a po mnohx)ch mUkách pro wer kře:
staUskaU, abp siatp bylč, odsaUdťlč. GedUa z žen
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těch měla dwa any, aUtlá to pacholata, kterčš wč:
daUce mnky matkp swč neplakalp, ale radowalp fe
z toho, ano prosilp matkU, abp nrostawowala gčch
zde Ua šemi, Uobrš š sebaU pogasa do wěěnč ra:
dosii. N tak láska kU Kristll č pacholata stsilčla,
žc nchrošilP fe ani hrošných mnk, aUčd Ukrlltnčr
fmrti.

deš po třctj Blašeg Ua saUd postawen bpl
řekl k němU Agrčkola: „NU;e blldeš nPnj bohům
obětowati, čč gesstě se žpanžjš?“ J odpowěděl mU
Blašeg rka: „Be bošnjče! ty slepsǧ gsi, Ueboť nen
ofwjtčlo trbe fwětlo Bošj. Kdo pak mňše po;natč
prawčho Boha, a modlčcm fe klančxti? Gá se nr:
strachngč thch wd)hrňšek. Naklčldry ďe mnaU, gak
sr ti ljbj. Tčlo fwě kladn w rUkU twaU, ale nad
dllssj tolčko Blch wladne“ „Ga Uwrhml tě do

gczera,“ prawčl zaš onen, „a pak Uwidjme, co tč
o;pomUše twůg KristUš gemll;to tp se klanjš“

Blašeg wssak wrce: „Tp fpachj pohledáwaš U
ohawnpch model fwych, gim; klanjš fe: ga pakňx
danam w prawcho a žiwcho Boha, gemn; se
klanjm, a ted w těchto wodach Ukaži tč moc Boha
fwěho“ J kašal gcg fandce do ge;era Uwrri: oU
ale požehnaw wodpi hned gako na sUchěZemistál,
a k modlářleimprawil: „Gsmlli bohowř wassipra:
wj, to i hned Ukažte, frm ke mnč wegdallce.“ Ll
Umoj;j z nich wstallpili do wodP, ale takě i hnrd
pohymclč, potrestáni gfmlce, še fe opowášlčwč špo:
lčxhalč Ua modlp fwř. A w tom ou;áťťla fr twář
fwatčxho Uulše ganosij UebefkaU, a oU gako po pewUč
šemč opčxt na břrb whstanpil, sjln a wrlčkosi swčho
prawčxho Boha wrlebě, ktcxraUžpřrd pohanh na
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siušrťmjkn swem Ukažatč račil gakoš byl račil řjcč:
„de; pUgdeš přcš wodp š tebaU bUdU, a paklč
prrď řekp, Uepččkrpgjtě“ (Js 43 2)

Agrčkola wčda tpto wěcč hnčwemrxa hanBaU
rošpálčl fe, a odfandil fw. bčsk:lpa č š dwěma pa:
choljkh, spUp onč šeUp mUčedlUice, abp fťatč bpsč.
Wssickni třj sslč ď odhodlanan mpslj a š wefelaU
twářj Ua mjsto poprawnj. Blažeg gako pastx)ř
me;i dwěma owčččkama gda modlčl fe a tpto žnalh
hlaď geho, a fsly ša Ujm: a gak šmUšile on, tak
č tčto frdnatě fmrt pro Krčsta podnčklč; lčta po
K. P. asi 316. Nábožná šena, gmčnem Qliwa,
pohřbčla počestnč těla gegčch fwatá Ua mjstč, kde
krew fwaU wpredčlť.

Nošgjmánje
„Přrtrpjmlť tpto mnky, wrgdU do oněch pče:

šáďancjch radostj, kterěš Zasljchh gfaU hledagjcjm
Geho.“ Tčmčto slowp těssčl fw. Blašeg Uctolťko
fám sebe: nobrž odrášel tak“c aUtoky Ua wer swan.
Krčstnš Pán, kterýš Uáš k ščwotU wččUčmU po:
wolal, a k fobě nám cestU okážal, a bránp Uebeskš
otewixel, prawj takč k nánx: že ti, kteřj ncisilj ččUj,
králodďstxdj Uebeskč, t. g. onp přešádallcj radostč
UchwarUgj. (Mat. 11, 12.) Než mnošj kra“low:
stwj nrbeskč sice milUgj, u ale pro ně Uásilj
ččnčti aneb aspoň křjš fwňg nčsti fr ;pěčngj. Wssicknč
šagčstč šádagj si š Krčstcm PáUrm fe radowatč,
ale š njm a pro Uěho trpětč u toho fe množj
děsi. Milugj geg, pokUd gčch nčr protiwx!čxho Ue:
potká, ale hned padagj w malompslnost a trpce
Uaixjkagj, kdpž bolrstnč rUka gcho gčch fe dotkUc.
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Ych tiť owssem UemohaU ď sw. Blašcgcm řjcč:
Přetrpjmlč křjž tento, wcgdn do králowstwj ncbe:
fkčho, ktcrčš Zasijber gest hledagjcjm Geho.

„Gá Urtoliko fwá,;čm b!)ti, alc č Umřjtč hou
tow gfem pro gmřno Pána Ježjsse.“ (SkUt. Llp.
21, 13.)

„Gist gfem, že ani fmrt, aUčžiwot . . . . Ue:
budc moeč náď odlaUčitč od láskh Bošj, ktcráž gest
w KristUJcšjssčPčmu nassrm.“ (ij. 8, 38, 39.)

Modlitba.
Pane JeZU Kristc! kterýš gsi řjri ráččl, že to:

liko skr;c křjž a mnohá saUšch kTobě přigjti l;r:
profjme Tě, račiš Uáš w křjši a w faUšenj Uassem
milostj fwan podporowati, abpchom, ro milofrden.x
siwj Twč Ua Uáď dopUstiti rcičj, trpěliwě fnásseli,
a klesnemelč kdh pod kixjšrm fwým, přifpěg Uám
ochraUnaU rUkaU fwaU, a Uweid Uáš koUcčUč tam,
kam gčnak dostatč fe Uelše, Ueš sir;e šapřenj febc a
křjž. YmeU. d

DUeš se takč fwětj: W Franckšm ereanǧl sw. bisk. Flošo
kula: w GazU sw. Trigťdh a Remedia; w LdoUesw. b.anican;
w Ll!lglii sw. p. Werebl:rgi a Markéth; w Llfrice sw. Diak a m.
Celerilla„ Fťliša, Shmfronh a gegj towarhsiek, a sw. b. Anssarja,
aposst. Swedů a Dčmů.

:1. Žiwot swaté Boronikh.

O fwatč Bcronicc stařj děgepifcč welmi málo
nám powědělč, co bpchom be;e wssj pochanostč za
prawdu tak řrčeUaU histořickau mjti mohlč, da w
tom takč, co o fwatč tčto šeně čteme, gedni od drU:
hých odstUpUgj. Co UásiedUge, wssickni dotwrngj.
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Swatá BeroUčka, aneb gak gin takč gi na;ýwagj
fw. BereUčce, bpdlela w JerUsalěmě we wlastnjm
domč, a bpla gedna ž žen těch, kterř se PáUa Krista
wěrUě dršelp. dež pak KrčstUš Pán k fmrti od:
sanžen na horU Kalwarčr whwáděn bplu: silo mUoho
šen ď Ujm, a meši Učmi bxǧla třš fw. Beronika,
která Uzřewssitwář grho krwj ;barwenaU, štrhla
raUcho.š hlawy fwč!, a podala Spasitelč fwřmu,
abp twář si Utřjtčmohl. Y KrčstUšPán anrcitil
gj raUcho, a Ua dUkaš laskp fwč obličeg fwůg krwj
:.barwenh Ua ně wptčfkl. Naucho takowe chowa
fe a; po dUeš w Řjmě, a od krefťanů welčce se
ctj, ano č Uěktera gina města a kostelp w Tolo;e,
w GčrnUe a w Morstreoislll podle Řjmskčho w;orU
giUe obra;p trto twaři mčlrho Pana magj. Mčmo
to fe pjsse, ;e fw. Berončka w Řjmě šiwot fwng
dokanla a obra; Pčmě fw. KlemeUtowi papeži od:
ka;ala de a přč gakr přjležčtostčdo Řjma přč:
ssla, nelže Urččtě řjcč. Prawj totčě;Uěkteřj: že cjfař
TčberčUďgč powolal bp ge pomocj U;drawer
dossel: gčnj ;afe twrdj: ;e šidc gi i š fwatx)m
La:.arem, MagdalčnaU, Marthan, Jofefem z Yrie
mathch errnfalema wyhltalč a Ua lod be; wesla
Ualožilč a na moře pnstčlť Pomocj Boži pr!) do:
stalč se fwatj tčto do Mašsilče, oded; pak sw Be:
roUika do Řjma pUtowala a tam takě skanla

Nošgjmanj.
Sw. Berončka wčdanc twáť KrčstowU krwj

zbarwenan, takowaU ljtostj bpla hUUtá, že raUsskU
hlawh swč mU podala, abp Utřel twč:ř fwaU. Po:
patřmež mp takč na žtrpšněněho Zežjsse, wizme
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grho hlawn trnjm korUnowanaU, wi;me andh,
swaU wlastnj tjšj aU;kostč gcho mnošjrj, pa:
tixme Ua geho ránh, přcdstawme si gcho bolest,
a tažme se pak fami febe, proč asi wssc toto Wh:
knpčtel swčta trpčl? u Trpčl ša hřjchh nasse!
Na se wšal nrprawostč nasse, abh ge krwj swaU
smašal, Uechal sc na křjš přibčti, abP č ď njm ortel
Ua wěčnč! zatracertj Uasse zněgjrj Ukřjšowán bPl.
Q! člowčče, po;orUg dSPna Bošjho Ua křjši zlásky
k tobč pUčgjcjho; wi; gak rUce swčxro;pjná, abh
lčx obegmUl; patř, gak skloúUge hlawU přefwatan,
abp poljchj lásky dal tobč; a hle! gakť bok gcho
otrwřen, abpš měl ch pixjstUp k srdri Gcho Q!
gdčš, a Uwa;ng welikost hřjchů sw!)ch, pro Uě; laska
twa, Ješjš Kristuš Ukři;owan bhtč mUsil aby tč
wpkaUpil a spasil xA kdhkoliw na křj;owe crstč k
sscstcntU ;astawenj pixigdrš, a tU Ua obra; c fpatixjš,
kterak že Beronika raUcho Paml podawa: wšd:ǧckp
rošpomrň fr, ktrrak že knǧš smčxl ch w ěaď fwůg
Pánn do twáře pohleděti, kdybhš snad Urfslechetm)m,
Ueswčdomitx)m a ;úřiwx)m gednánjm fxm)m i th
mex;i katany fe sansstěl, kteixjž tak gfan ;ohawilč
Páma!

„Q wh wssickni, kteij; gdetr ccstan, po;orUgte
a hlcdte, grstlč bolrst gako bolcst ma.“ (Jerem.
Plač. 1 12)

Modlčtba
Q Pane JežU Kriste, WPkUpitelč a Spasitelč

Uáš, kter:)ž gsi pro spafenj Uasse nefmjrnč bolrsti a
přchoikan fmrt podstaUpil; račiž prosime přrdrahall
krwj fwaU wimǧ nasse fmhti, a otewřč nčnn rány
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swě, abychom w Učch UegeU pťed poknssenjm ale č
před fprawedlčwým hUěwem wa)m Ukr:)tčfe mohli.
Nmen.

Žiloot fwatěbo QUdrege,
biskUpa Fiesolskčho (N 1373.)

Sw. Qndřeg, bťsiup Fčefolskx), ;e slawUčxbo
rod:: Korsinč we Florewcči, fpatřťl l. 1302 fwětlo
swěta dne 30 Lčstopad:: Ua deUsw thdrege apo:
sstola Proto mU qmcUo toto Ua křtUswatčm dan
Geho rodťěowr Mťklllaš a Prrrqrčna bhli lidč wrlmč
nabo;nj a bohabognj; ale maUšelstwj gegčch po
dlauhá lčta bPlo UeplodUč. J Uenstáwali k PáUU
BohU fe modlčtč, aš ge i wpslpssrl a fynem QU:
dřrgexm obdaixitč raččl „Hofpodin wšhledsle k mo:
dlťtbě ponjšestcho, a Uepohrdne modlťtbml geho“
(Žalm 101 18) Powašugjre tedh fPUa sweho ;a
;wlasstrtj dar, kter:)š Ua UeUstalčmodlitbp a propr
Bňh gim Udělčl, zasljbilč geg takčxhned od Uaro:
;er službč Bošj a Uennaweslall pččj a bedlťwostj
o dobrč ;wechj gedťrxěho djtčte fwčho dbalč. Ale
wesskerá gegich pčěe ;dála fe .; počátkn marUaU a
UeňrodnaU býtč; Ueboťmladh Korsislč, aěkoli dňmh:
slxch ťxpl a bpstrčho wtipn, pacholetská fwá lčrta we:
lire ;pr;nil UeposlUssUostja Uešednostmi, w Urla:
dencckem ale wěkn přčdržew sc Ursslechetneho towa:
ryšstwa, prostoparmostj a ro;mařilostj šťwot wag
pršUčl S bolestm)m frdcem patťčla nabošUa matka
Ua ;hepralč obcowčmj spUa fwčho, gehoš gčž před
porodem BohU bpla ;asljbčla. Ale wssecka Uapo:
mjnánj, wsseckokňránj a ostatUj kášeň fwršla fe beš

11F?
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profpěchn na wássnčwě.mmladij, kterýšto nedbal
anč na řečč otrowh, anč si newssjmal sl; a profeb
mateřc fwě. WidaUc bohabogná Perrgrťna, žr marnč
gest wesskerč wpUanašenj ger, a že fe shn Ua cestn
báj;ně Božj Uwěstč Uedá, obracela fe na modlčtbcich
k BohU, w gehož rure srdce lťdska gfaU, a často
w slšach tonaUc wš:)wala Marči matkU Božj o poe
moc „Ty wjš modljwala se klečjcpřed obra;em
Rodččkh Paně, tp wjš matko Bošj, že dUsse shna
meho, ktcraUšto spn thg předrahaU krwj fwaU wh:
kaUpil, w nebe;pečcnstwj gest w wěčnon ,;áhUbU
UbrhnaUtč Tp wjš, še Zsem geg od nehaUtlegssjho
dětčnstwjHofpodinU žaswctčla a peči Twe odew:,dala
O! fmčlUgse nade mnaU morUá a po„šehnaná Panno,
a orodUg ša Uěg U swčho milěho Spna.“ deš se
nábošslá matka grdenkrátr opčt takto modlila, wkro:
ččl do pokogr mlad:) Korsinč, a Ušixew máteř, ana
pláče, zarmaUtčl fe, a po přjčině gegjho ZármUtkU
fe tá;al. A ona odpowěděla mU slowp, w nčchš
hlUboká bolest grgj sc gewila, řkaUc: „Gčš nepo:
chPbUgi dčle, že tp wlk ten gsi, gehož gfcm we fnách
wčdčla “ Na to wpprawowala mU fen, kterx);přede
dnem geho naro;enj měla „thž gfem tě jesstěpod
srdcem fwým nosila,“ tak počala, „;dalo fr mč w
nocč, že wťka w lůnč fwrm chowam, Ua to fe mč
šdalo, že on wstana ssel do kostela, a tam stal se
beránkrm Otec i ga od tedobh šasljbťlčgsme trbe
Bohll, až toho pošnatč mů;eš, že ani pro naš anč pro
fwět zde negsi, ale tolčkopro Boha Po;orng medle,
anU můg, ;dalť chowánj twě ď powolánjm twým
se skowUáwá.“ Tato bolestč plnň řeěprončksa hlU:
boko frdre mladjkowo, a tU nalezla mčlost Božj přj:
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stup k němn, Ueb oU zarděl fe nad ohawnostmč
fwhmč a stUdem gfa přemošrn padl Ua koleUa fwá
a prosil matkp ša odpnsstěnj, a slčbowal, žr š po:
mocj Bošj státč fe chre beráltkem, a že podlč zaslj:
ber grǧjho chre šiw bx)ti. W hořkčmšalu a w bo:
lrstnč ljtosti ;tráwčl Uboh!)Korsini relan Uor. Gak
mčle ale ranni ;áře šawjtala, odessel do kostela, a
Ua kolenách matkP Bo„šj, hřjssnjkňw aUtoččsstě, ša
přjmlnwn prosil. Mčlost Bošj posilUťla ho, a on
wstanpiw do řehole Karmelčtánskč l. 1318, k ro:
dččům wjre fc Uenawrátčl.

Korsinč bhl teprw 16 lrt stár, když do ťehole
tč wstaupil. Nad Uenadálým obrácenjm geho za:
radowalč fe rodčče welčce, a opět geg Bohn obč:
towalč, a pod ochrcmnMarie Palmp porUččlč.Mla:
dčmn noočrowč Uastáwal Upnj tnhý boǧ. Starč
anpklostč dorášelP na něho nowaU silan, a ro;:
kosse fwčtskě stawělp fe mU před oči še wssj fwaU
púwabnostj. J stařj towarpssowě prostopássUostjgeho
přemlanwali geg, aby opnstčw tUhaU ká;eň klássternj,
opět do wjru UárUžčwostj fe Uwrhl, a fám Urpřjtel
lčdfkh strogil mU welká pokUsser a sláwU gmčma,
bohatstwj rodičů, ro;kosse fwětskč a mnohá gčná lá:
kadla Ua mpsl Uwáděl. Neš wssena šmar. Mladý
Ondřeg o:ddčldfe sstjtem trpčliwostč: a grho posth,
mrtwenj těla, wramj modlčtbh, swatá rošgjmánj,
poslUssUá wůle, a mlčenlčwh gašyk bržo mU pomo:
hlp k tak slawněmU wjtě;stwj, že každh rpchlě geho
dokonalostč fe podčwčl. Jl poUěwadž gedenkráte gčš
počal okansseti, gak sladko gest býtč bež hřjchU, a to:
liko w BohU a geho mčlostč fe kochatč: Uechtěl pro
žčwý Bůh nawrátčti fe wjee kstarým ohawnostem.
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u Kčšbp hřjssnjci gen gedrUkráte zakusilť podo:
bnčho cčtu, šagisič bp pak wžalč si w ossklčwostmč:
nnlč žčwoďhtj fwě, ano dčwilč bp fe famč nad fe:
bau, gak že gcn w hčjssjch sw:)ch tak dlaUho trwatč
a w Uich kochatčfe Uxohli. „Blahoslachý gest ten,
gemUš oppUsstěno pixestatlpenj a gchož hřjch přťkrpt
gest.“ (Zalm 31, 1.)

Po skoněeněm Uooiriatč rokU 1319 sloščl OU:
dřeg slawný fwůg slčb řrholnj, a od tč dobp oddal
še wssj silaU na bohoslowj. Grho w!)bormi hlawa
přiwedla grg ďr;o Ua wpfokh stUpeň Učersti, grgš
on ctnostmi fwými gcsstě mnohcm kráfněgi o;dobo:
wal a Za to take lrta 1328 na kněžstwo wpfwě:
crn bpw, kašatrlem we Florrncii fe stal AUixad
tento ;astawal š wrlčkaU horliwostj a slowo Bošj
grho ňsth blafanr nad obhceg mnoho dobrcho pů:
fobťlo K hlafanj geho ;astaralj hřjssnjcidawali fe
na pokanj, Ucpixatrlc fe mjrili, nesprawedliwj fe sta:
wali poctiwl)mi, a slowem, kdc on ;ákon Bošj šwě:
stowal, tam mč;cl hřjch a ctnost fe Usa;owala. J pjsse
fe, še kdoš ; piijn;ných geho, JaU KorsiUi, podiwnan
trlldnomhslnostj trňpcn gfa, dům fwůg na weřegnh
hostincc proněUil, a tam karťdanjkP,pigákp a fmil:
Ujkh lákal, abh nxr;kými gcgich ro;kosscmi těškčxmpsli
fwč! Ulrwil. Nikdo UeUUantčlst nad bohaprášdným
obrowánjm Jana Korsini wjre nad fw. Qndřege,
gelčkoť on fám na sobě kxhl Zaknsil, gak těžko grst
UčerUšiwostč fwč UdUsiti a hixjchU potlačiti. Předc
wssak Ue;anal, Urboť wěděl grduak o wrlikostč fmť:
lowánj Bošjho, a gednak znal č lčkp, gimčš fe dUsse
U;drange, Uepixjtrl piermcihá, hřjch dUsi a ctnost
Utwršnge. J domlanwal trdh Janwi a slibowal
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we gmčml Páně U;drawenj, paklč fe prostopássnjků
odřekne, hrp a ostatnjch daremnostj nechá, a po tý:
den fe postčtč a dcnUě fedmkrátc Qtče náš a Zdrá:
waď Marča modlčtť se bUde. Y kdhš Jan KorsiUč
k žádostem geho fwolčl, nawrátčlo se UU: takč Zdrawj
dUsse č těla.

Po některčm čafe odessel KorsiUč Ua ro;kaš
předstawem)ch fwhch do Pařjše, abp na tamněgssjch
wpfokých sskolách w bohoslowj fe Zdokonalil. J po:
ctťli ho tam hodnostj doktorskaU. Načeš on Ua:
wr.itčw fe do swč otčiny, pi:eworem klásstrra swčxho
fr stal. Powěst o nčm hláfala fč daleko ssčroko,a
šc aposstolrm tč kragčny grst, mlUwčlo fee. Qn
wssak gfa pokornčho dUcha a skromnčxhosrdce, nrrad
takowč wěci sl!)chal, a Umohem bylo ťdhmU býwalo
milrgssj, kdpbp bPl w tagnostč a w skchtě šiw býtč
mohl. Neš Bkch, ktrrýš ponšchých rád giš w tomto
ščwobhtj powyssnge, chtěl takč Korsinčho Ua wyfok!)
swjrcn postawčti, tak abp fwětlo gcho č ostatnjmn
lidU fwjtilo, a tUdh cjrkcw swatá fe oslawťla. J
stalo fe, šc w městč Fčrfolč biskUp Umřrl, a Ua gcho
mjsto Ondřrg gedUomhslně wywolcn gčst. Qn
wssak o tom fr do;wěděw, Utekl a w klássteře Kar:
txlsianskčm fe Ukrýwal. Dllchowenstwo mUsilo kwo:
lrnj Uowčho bťskUpapřťkroěťti. N kdyš wolili; ;wo:
lalo gedUo třjletý djtč: „Qndřeg, gehoš Uám Bčch
;a past!)ře dal, Ukrýwá fe U KartUsiaUů, modle fe.“
Wssicknč w tom Znamrnalč wůlč Bošj, ančš Qrdu
dřeg dčle odpjratč fe opowášil, a tak lřta 1360
na bčskupstwj Fčrfolskě poswěcrn gest. q

Nowú tato dňstognost ncšměUčla tUhř ká;nč
swatčho UUlžr, leč k tUšssij ščwotxl gesstě wšbn,
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Zowala geg. Tak U. p. wjme, še Uosil Ua holčm
těle žčněnř raUcho, že fpáwal na lošč tolťko lčstjm
Ustlančm, že mrskáwal tělo swě, a postp, bděUj,
modlčtbp, čter pjfem fwatých a rozgjmánj Ue:
Ustále milowal. Bhltč takč anhlawnjm nepřjtcxlem
wssech pochlebnjkň ucxUtrhaéů, a wssj mamč chwály
a stkwostnostč wsselikč. Chndj a nušUj docháželč U
Učho w každčm okamženj radh a pomocč, ob;wlcisstě
ale kdoš bež wlastnj wčnh do Uau;e a chlldobh při:
sslč, aUeb weřegně o pomoc prositi fe stydčli, tčť
geg ša pomocnjka a otce měli. OU takč!, abh w
pokoře a skromnosti fe rwiěčl, dle přjkladn Krista
Pčma každ:) čtwrtek chUd:)m Uohp m:)wal. Mezč
těmčto bhl takč gedUaU člowěk, mage Uohh bolawč
a Uikterak od fw. bifkupa Uechtčl fe ge mýti dátč.
Ale tento slUšďUláskp takě Ua Uěm whkanl, a hle,
č hned žcchogčlp fe Uohy chUidafa Ubohčho. Předr
wssjm gim)m horlťwě pečowal fw. Ondřeg o ;ae.
twršelč hřjssUjkp, ,;a Uimčš gako Za owčičkamč Za:
blaudčlými Uenstále chodčl, abh Uale;Ua Ze, KristU
opět anrátčl. Kašd:) krok geho řjdčla láfka k bliš:
njmu, protoš č řjrť mohl: „PaUe, :; dUssj, kterěž
swěřil gsi mi, šádnéc Uepřčsslak zahPUUtj.“ Q boh:
dchš bp i každa) předstawem), kašdh oter, každý
hospodái takto mlnwčti mohl.

BlažcUč! aUěčnkowáUj fwatčho muše bljžilo fe
kU koneč, a přčssla hodťUka Zeho ro;laUčenj fe še
fwčtem. Bplť gťž geden a fedmdesúte let stár; kdpš
přč gitťnj Uaro;enj Páně zgeweno mU, abp Ua od:
chod ze fwěta fe pťčprawčl. Po mssi fwatč šmor:
Uila xfe!ho Zťmnčce rpchle fe zmáchagjrj. Celě město
zarmaUtčlo fe, zwlásstě ale chndj,.gegčchž otccm bhl;
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gediný on fam plefal radostj, že w kratkem čafe
Spasitele fweho twařj w twař U;řj. Den 6 Ledna
leta Panč 1373 bPl poslrde den grho po;emskeho
obrowánj Tělo geho pohřbeno, gak on sam bpl
Uařjdil, U Karmelita“nů we Florerlrii. Papež Urban
7111. wphlásil geg l. 1629 ;a fwatčho, a deU4.
Unora památkall geho zaswčtitč ká;al.

Nozgjxnánj.
Žiwot fw Qndřege bisiUpa bUdiž obrazem a

;rradlem ka;demn hřjssnjkn Křtcm fwat:)m ť mp
gfme fe Bohu zasljbili, a protož nikolč fwětU, nobrž
BohU žjti mamr. Nrž wi;me; obrowanj fwe! Mpť
přidawame hřjch k hřjchll, a passeme Ursslechrtnosti
na wssech stranách. A gakč gest pokčmj nassr?
Qndřeg fe polepssil a naprawčl šiwot fwúg a od
mladictwj fwřho až do fmrtť ša přestUpkh fwč fe
UeUstále kál, a nikdp che do předessl:)chhřjchů Ue:
Upadl. Mp pak bjdnjri, mhř owssem takčrchodjwáme
do kostrla kU zpráwč Bošj, ale hřjchň Uephkáme;
zpowjdáme fe, ale po špowědi k pťedesslým hřjchům
fe wrarngeme. Sprawedllwstč Bošj žadost Učinitč,
přjlešitosti hřjchů fe wpstřjhati, pohorssenj napra:
wčti, nárUžiwosti krotitť, Uade fmpsly bdjti a ctUosti
kanti, to Uám ani we fnách Uepřčpadá. Mhsljce
že na to dost čafn aš bUdeme stařj, nhUj že slUssj
žiwota Ušjwati! Ncmhlme fe! Búh nemůše oklamán
bd)tč! Búh nebýwá pofmjwán! „Coškoli ro;siwá
člowčk, toť bUde i šjti, a kdoš rozsiwá w těle, z
těla žjti bnde porUssenj, ale kdož rozsiwa w dUchU,
z dUchažjti bUde žiwot wěčný“ (Gaslat 6, 7)

„anj dj HofpodiU: Qbraťte se ke mně fa:



256

mřmU celx)m frdrrm swx)m a to L postem a pláčem
t“ š kwjlenjm. A ro;tchUěte stdce fwč a Ue raUcha
swč:, a anraťte fe kHofpodčUU BohU fwčmU,
Ueboť gest on milostiwh a ljtostčwý, dlaUhočrkagjrj
a hogslý w milosrdrnstwj.“ (Jocl 2, 12. 13.)

„NebUdrtelč ččUiti pokámj, wssickni ;ahpnrte.“
(BUk. lZ, 6.)

„Po lidskU prawjm pro mdlobU tčla Uasseho,
gak gste wpdciwalč andy fwč w slnšbn Ueččsiotě a
Ueprawosti k Urprawosti, tak giš nij whdáwrpte
aUdh fwč w silršbxt fprawedlnosti kU pofwěeenj.
Nebo odplata ;a hřjchgrst smrt: ale milost Božj,
ščPot wččnx) skr;r Ježjsse Krista PáUa Uasscho.“
(ij. Uj„ 19. 23.)

Modlčtba.
Q Marča matko Bošj, th antočisstč hřjssnj:

kúw, ehhlr my kTobč fe 1ltjkálx1r, profjdce, abxǧ fe
;a Uáš přčmlanwala U SpUa fwřho, kter:)što pro
wpka!lpenj Uasse fmrt křjšc podstanpťl, ať ť nám
takč gako slnšebnij swřmn Qndřcgč dUcha prawř
kagjrnosti Udělťti ráeči, abpchom dlr přjkladlt gcho
netoltko nad hřjchp fwx)mč lkálč, alr č dobrč: skUtkP
kanli a w dobrčm fetrwalč aš Ua wěk:ǧ. Amrn.

Dueš se t:xkčswčtj:dW Řjmč sw. Jcsefa Leonišsh ťúdU kau
pUc.; w. E,qdptstem Tlmmst sw. bisk. a m. Filease, Filoroma;
w Damxetdeasnš.opata Jsidora Bel::siotd; w BremskU sw. b. Nemw
berta; w ije sw. lUlEUtichia; w Anglii sw.zakladateleGilberta;
w SkotskU sw. opata ModaUa; w TrwysU FraUckčm sw. anstew.
e!lweUti.xr:tw Franciř krúlowny swatč Framňssky de Ba.loišs zaklau
Oatelkd radU.
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5. Žiwot sioaté Ngathy, ginak Hcith.
(R 253)

Sw. :Ugatha, cili Hata Uarodila fe Ua ostrowě
Sirilče řečenem, bUd w hlawnjm městč Palermě
ancb w Katánč! Gegj rodččowěbhlč proslUlj po crlč!m
ostrowč Sčrčlskřm Uro;onstj swaU a bohatstwjm,
Háta ale bPla sličněgssj Uade wssrck!,xpannh na těle
č na dUssi, a bohatssj Ua rtnosti nad giUě žemǧ saU:
wěkčx. Swatá Panna tato giš w aUtlěm wěkn ša:
Utilowala fobě wer kixefťanskaU, a gfaUc mčlostj
Bošj sileUa ;asljbčla fe Bohn slčbem wěěnč!čistotp,
a w ctnostcch Uenstále rostanr, počala ode wsseho
lidU welebeUá b:)ti. Toho čafn bhl Kwincián wla:
dařem ;emčx tř; muš to lakom:), tělU fwčmn odoam)
a rodn wrlmč fprostěho. Ten Uslpssewo bohatstwj
a o Usslechtilč! sljčnosti grgj, žahořel k Uj wássnj
UrskrorrnaU, a šadostčw gsa ob;wlasstě welikčho
gmčnj grgjho, pod ;aijkaU, še cxokřefťankaproti
rssaiskpm ;akonňm bhla se prohřessila, gč gjti a
hrdclnjmxl prawn odew;dati ká;al Qna widanc
se w rUkaU Uepixcitel swd)ch, k nebč tolčko pohledla
řkanr: „Ježjssč Kriste, wládre Uade wssemč wěrmč,
thť patřjš do stdec mcho a šncřš ;adostč me! Wez:
mčž wssecko, rokolč meho grst, ga owččěkaU twarl
gfrm, deh; ch, abhch dablU odolala“ Po těch
slowech wstawssč ssla š půhoUčjmč sw:)mč

Kwčnrián gak gen moht gal fe dolčhati, abh
swataU panUU k modloslnšchosti obratčl a take k
;amysllxm fwhm Uaklonil Wčda ale že wesskera
fnaha o prwnaU a stalaU mpsl gcgj fc roškotawál
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Uechtělzper hned Uásilj Ušjwati, Uobrš rošks;as,
abp do domU Afrodisir odwedena bpla, kteráž bhla
žena Uesthdatá, a š pčtč dcrramč swhmi U weřegUč
Uepoěestnosti žčla. Kwčnrián přisljbčl, že gť bohatě
odmčnj, paklčbh HcitU k wúlč geho UakloUčla. W
pelessi takowč měla se ččstá Uchsl 1lewčUUčdjwkh
opl;lými ieečmi a skUtkhposskwrnčtť, stUd gegj wsse:
cken whwrátčti, a mr;ká chlijost w frdrť gegjm
w;bUdťtč. Třčdcetč dnj mUsila fw. Heita toto, w
siUtkU ďábelskč pokUsser, fnásseti. Búh wssak Ue:
opUstil wěrnř fwč! slUžrbUire i w nchtěšssjm bogť.
Nadarmo Uafa;owalh UessťasiUice wsselčkč!ohawUč
UměUj fwř, darmo lákalh gť slčbh a whhrošowalh
trciperm: Háta dúwčrUě w pomoc Bošj posilněná,
Zachowala wěrnost šenichowť dUsse fwč a každý aUtok
Ua eriUUost fwaU ,;mUšile odrášela. „Mčc mysl,“
odpowjdala fwúdkPUjm fwým, „má mPsl gest w
mčm mťlčm Jršjssi KrčstU Utwr;ena, a wasse slowa
gsaU wjtr pťachr), wasse slčbh dsstěUj, a pohrůškh
řrka ro;wlněmi: an dorčxšj Ua žákladh mč wjrp
ale přemorč ge š to Uer.“ J modlťlať fe dnem
a Uocj, a plačjc Boha prosila, abp pro Jeijsse
Krčsta krew fwan proljtč mohla. WidaUr Afro:
disia, še Háth nikterakš Uepixemlmďj, ;prawila o
wsscm Kwčnciana twrdjr: „Snci;e kámeU obměkčitč
Ueš tUto djwku od kixefťanskč!wjrh odwrátitč.“

Br;h Uchdná láska wladařowa proměnila fe
u!.oew;teklall UeUáwčst. J ká;alť djwkU před fe přť:
wěstč a tauzal fe z ktrrčho rodU bh bhla? GemUž
odpowěděla ona, še pochcizj ze stawU fwobodnčho
a w;nessenčho. „deš tedh gsi ; rodU tak Zname:
Uitčho,“ tázal se KwiUrčáU, „proč se co porobkhUě
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proka;llgeš.“ Načež ona were: „Gfrm slUšchčre
Krčstowa, a proto tc poroďp Uikolč fe Uesstjtjm“
Načcš KwiUrťaU: „Gsilč tp fwobodna a Uro;eUa,
proč medleUa;ýwaš fe porobrnaU?“ „Sln;ba Krč:
stowa,“ odpowěděla ona, „gcst prawa swoboda“
„My tedp, kteřjšKristem powrhUgcm a bohp ctjme,
mp tedy Uegfme fwobodUč?“ tá;al fr zaš oUeU. Nle
Háta řekla: „Swoboda wasse ;awádj wáď do po:
robeUstwj, ,žc Uegcnom stáwáte fr otrokp hřjchů, Uo:
brš takě dřch a kameUU fe podrobUgete.“ A kdpš
mnoho gčUeho w trUto smpsl mlUwer bplo , řekl
koUcčUčKwiUcčaU ro;ťloť)ený: „Woť sobě co fama
chreš: ďUd fe Uassčm bohům modli, kteřj;, šc prawj
bo;j gfaU, bo;stwjm swým dokangjp ancbo trý;něnj
w plne mjře okUsiš“ Na slowa ta odpowěděla
Hata: „Bxldčž takowa ;rUa twa, gako gest bpla
BeUUš bohpně twá; a ty bnd tak:)š, gako bUh thg
ančter“ Z toho fe KwiUrčaU rožhUěwaw, ka;al
gč polččkowatč, rka: „NeslUssiť tobě protč faUdcč tak
Urplltne řcččmlnwčti “ „To diwno mč do trbr,“ pra:
wila Ua to Hata, „že tp gfa mUž faUdUp w ta:
kowan gsi UemaUdrost Ubčhl, abp th Ua;pwal bohp
fwýmč, kterpch; Uaslrdowatč aUč fobě aUč šeně fwe
Uechtčlbppťjtč; ba č o Urašre mlthš, aU fe prawj,
žebh měl dle prjkladU gich žčw býrč. GsaUlč oni
prawýmč bohp, gistě gscm tč geU doerč! přála, řkaUc:
abh žčwot twňg takč byl, gakoš fe o Uich wppra:
nge; paklč ale podjl ď Učmč se tč protčwj, stegně
tp še mUaU fmepssljš. Při;mšpž fe tedp, šdalč onč
UegsaU tak zlj a tak ohaij, še kdpbp kdo komU
raUhatč fe chtčl UrpotřebUge žádatč, Ueš aby geho
ščwobytj takowe bplo, gak proklate bhlo gegčch obroe
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wanj “ Naěež Kwčnrčáne „Netřeďa mč tw:)ch dlaU:
hých řeěj: bUd fe Uassim bohům modlč, aneb tě mU:

črUjm Utrápťti dam “ Swata Hata alr odpowě:
děla: „Nebogjmť se toho, neb pnsijšlč na mně dčwč
sselmp, gakš Jržjsse Kristowo slowo Uslpssj, č hned
opťtomj; pakli mUe do ohně Uwrhneš, aUděle mne
nebesiau rofaU obwlašj; pakli Ume Ubjti ka;eš, mamť
DUcha fwatčeho, š gchoš pomorj wssech tw:)ch mUk
potUpjm.“ Wida KwiUrian, še fwatan anUU takto
Uepixemůše, a pixed lčdem wětssjho gesstě potUper fe
boge, odeslal gi opčt do žalciťe. S wefelaU, BohU
oddanaU mpslj kráčela fw. Heita do wyká;cměho ša:
láře, porančegjc ofUd fwůg w rnce Páně! a Ue:
bcsk!) šcnich střeščl gi, šalář gegi pošťwl wssň hrůšp,
a an oěekáwala š Utěssenanmpslj dne ;egtixegssjho.

Na ;cgtřj kášal Kwincičm fwataU Panml opět
pčxedfebe postawiti a gal fe mlmdčti: „Nnže, coď
U;awixrla, abyš ,;achowala febet?“ „Spachj mč gest
Krčstllš“ odpowčdělaan. „Nessťastnčrr,“řelewiU:
cmn, „dlalcholiš pak Ua fwem marnčm aUmhslU
stati bUdrš. Zapři Krťsta, a w;:)wep bohP a ssrtr

.mladosti fwr, aťchďUkrUtnaUfmrtj UeUmixrla“ Hata
ale odpowěděta: „Zapixi raděgi tp bohp fwč, grnž
UegfaU Ueš kámeU a dřewo, a klan se Stworčteli
fwemU, kter!)š tě UčiUil Bohn to prawemn; kte:
r:)řnš pohrdneš lč krnte trestp a ohen wěčm) na fe
Uwaljš.“ Tanto řečj ro;ljtčl fe Kwincčan a ro;ka:
;al aby gi za to Ua fkixipecUatahli, pak ale mrskalč,
dřcli, pálilč a wssclčgak gank mUčťli, fúm ale Ue:
Ustále gj domlanal, abp šapřesljm Krčsta P. žč:
wot fwůg zachrcinila. Yle pixi wssrch tčchto mnkách
bpla fwatá Ngata wefelč mPsli a šmUžilčbo frdce
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a takto kU wladaři mlUwila: „Gá z těchto mUk
zwlásstnj Utěssenj mám, aď gako ten, kdož dobraU
Uowinu slpssj, gako ten, kdo ncnadále U;řj toho, po
němž dlanho bhl taUšil, anrb gako onen, genž bo7
hatč pokladh nale,;l. Tak gá w tom fe kocheim, že
w mUkách tťchto postawena gfrm. Nrmůše psscnťce
Ua feppkU přčgjti, ledabh klaš gčž na mlatě bhl ro:
zetřen, a plčwh bhlh fe whččstčlh: rowněš čnemňše
dUsse má š korUUaU mUčedlUčckaU do ráge Uebeskěho
wegjtč, lečbhď mUkamč tčxla mčho Bhl potřel.“ Bo:
drá mhsk fwatč mUčedlnčce ro;hárala Kwčnriánůw
hněw w žiwl) plamcn. J rožká;al w šU“rčwostčfwč,
abh ččstotnci prfa fwatč! pannh trý;nčlč a pak Uře:
zalť. thš tato ohanmost wpkoUána bhla, řekla fw.
Háta. „Nrsthdjš fcx,UkrUtnij, prsa šenská ohawitť,
gessto gsi fám w dčxtinstwj fwčm mateřsiěho prsU
pošjwal? Co wssak do Ume, gá wnčtř w dnssčfwč
giUčx prfa mám, gčmišto šiwjm wsseckh fmhslh swě,
kterčš gfem od dětčnstwj fwč!ho KrčstU Ježjssč za:
fwětila.“

GsaUť lidč, kteřjž kdhš bej;božnost gegich
gčstčho stUpně dosáhla, negfaU chr ď to, abh
prawdě a milofrdenstwj průchod dalč. Nrslpssjť wjre
hlafn fwčdomj, ano potlačUgj hnntj spasitedlná. Tak
Zarděl fe sice Kwčltcťán nad slowp těmč, alr ;a:
rděnj grho bhlo toliko důkašrm w,;tekU ge!hot Pro:
tož takě č hned HátU do wězrnj Uwrri roškášať
pod přjfm)m trestem zaka;ngr, abh fe Uikdo nropo:
wáščl, gj pokrmU aneb nápogr, Urb lčkU poskpt:
UaUti. Bňh ale, ktcrýž wěrnhch fwých erpausstj,
take na fwatř Hátě nwr fwaU a milosrdenstwj pw:
wodčl. Noěnj doban wkroččl do temnčxhowěženj ge:



262

gjho welebný kmet a před Ujm pacholjk fwětlo a
rozličUč lčkařstwj UrsaUrj. Přjwětiwě dčwjrj se pannp
pošdrawčw nabj;el fe rčmp grgj zahogčtť. DěkUgjr
odpowědčla tato, že lčdskěho lčkU nepotřrbnge, ge:l
lčkož Krčsta má, genž gč gednjm slowem U;drawitč
můše: „Drero má,“ řrkl ;aď přjwčlčwýstarer, „wěz,
twůg a mňg Spasitel pof!)lá mne; gá gfrm Petr
geho aposstol, a we gmřnU gcho U;drawenj aUplnč
ti přinássjm.“ A to powěděw zmčšel. Háta ale
padssč na zemi w;dáwala wrourj djkp BohU fwěxnU.
W tom přčsslčstrášnj, U;řrwsse žalář oswětlenh a
panml zdrawaU, zděsilč se, šalčxixe otewřeUřho ne:x
chawsse, prpč běšelč. SpolUwěžUj radčlč sw. pannť
k aUtěkn, ona ale wcre gčm: „Bčih toho Uedep,
bych gci swaU korUnU ;tratčla, a fwě strášnř w ,Za:
rmaUrenj zůstawčla. Pomorj Ježjssr Krčsta setrwám
we wp;náwánj geho, kter:)šUme U;drawťl a potěssťl.“

Po čtprcch dncch ká;al gč Kwčnrčán opět po:
wolati. A wčda gi dokonale ždráwU přččjtal to
w zaslepenostč swě kanžlům a opět k pohanským
modlám gč nUtčl. Qna ale opět kárala ď Urwolj
geho hřjssnč pošadowánj, Ugčssťngjr, že nikdh ne:
přrstane Krčsta, od Uěhoš U;drawrna bpla, úsih a
frdrem wh;náwatč a gemu fe klaněti. Kwčnricin
poznowU fe ro;;lobčw, kci;al ostrč střepčnh Ua žhawě
Uhlj metati a swatan Háctn obnašenaU na nčchwá:
lrti. Srdnatě přestála Háta i chto hro;ně mUkp,
neboť trpěla pro milěho fwčxho Krčsta. Teid ale ša:
třásla se zemč a šeď na blj;kU mjsta poprawnjho
stogjrj Zbořila se, a w pádU fwčxm šařjtťla dwa
š radnjch Kwčnrčánow:)ch, kteřjš přednj byli pů:
wodcowč UkrUtenstwj těchto. Lčd počal fe baUřčtč
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a Ua wladaře látč, wolage: „Toto wsse děge fe
pro prolitj krwr newinnč djwkp těro!“ Kwincián
hroze fe gednak otřáfánj země, gchak ďaUřjrjho se
lidU, welel swatau mUčedlniri šaš do šaláře Uwrci.

Gak mčle ale wkročila tam, padsse na kolena
takto modlila se: „Q mill) Hospodine múg! genšto
gsi mne stwořil a od mčxho dětťnstwj ostixjhal, mě
tčlo od possťwrnp Uchowal a mUě nad těmito hrož:
nými mUkanxi slawnč zwjtě;er dal; wpslhš č npnj
modlith slUšrbnire swč, a powolep dneď dUssimaU
k sobě.“ A kdyš skonččla modlčtbn, UfnUla w PáUU.
Což se stalo rokU 253 w nxěstč Kataně. Nábožně
ženp pochowalp tělo gegj počestUě; a tU l;gewčl se
gakýš mládeUer w hrdwáďně raUcho oděm) a ď Ujm
wjre než sto pacholat w raUsse bjlčm fe stkwčgj:
cjm. Y mládenec pixistanpčw k fwatčmu těln, w hla:x
wách mramorowall deskU wstawčx, ;mižel. Na deste
pak takto psáUo bplo: „Mhsl fwatá, wůle dobrá,
BobU čest, wlastč ofwobo;rnj.“ Coš takto bplo roz:
UměUo: Swatá Háta měla UchslfwataU, ssla dobro:
wolnč! na fmrt, Bohn čest wzdala a wlasti swč ofwou
bo,;rnj Způfobila. Poslrdnj fe stalo zwlásstě, kdpžsopka
?letUa oheň wpha;owata, a na orodowánj sw. Hátp
město Katana od patrnč záhpr žachowállo bplo.

KwixlriáU chtěl fe po stnrtč fwatč Hcich w gegj
statek Uwá;atč. Za ktrr!)mšto úmpslcm wpgel ge:
dUoU, a bera sr přeď řekn, do wodp padl a beš
pomoci Utonnl.

Nozgjmánj.
Sw. Háta šachowala čistotn swaU w Uep:

wětssjm Uebezpečenstwj, do Uěhož proti wůlč fwčx
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Uwršena bpla. Cčstota gest náš nepkráfněgssj klenot,
který kdo gedUaU Zmrhá, i při wssj snašnostť che
ho UenabUde To widěla fw Hata a proto poklad
trn wag wěrnč ossetřowala a pwtč wssem Uepřa:
telUm branila Q! kčžbh kresiaUe Za Uassich dob
čistoth fwč podobUě hagili. Yle bohUšel šda fe,
gakoby ččstpta nebyla che ctnostj a smťlstwo Uebplo
břjchem. Nečč Umoh:)ch b!)wagj plnč oplzlosti,
gegčch siUtkp plnč Ursthdatostč, a Uad to Uadr wsse
Uephorssj gest: že ani nebcxraU ohledn Ua Urwčlmč
skdce a ěistř gesstě dnssr wUkol sebc, ale ged sng
šponenáhsa sire a wssak smrtedťně do šiwota gim
wprangj. Q bždnj! ž wassich rUkaUpošada Bňh
dUsse gegich u A gak snadUo, gak lehkowašně kle:
fagj takš mUozj mládrmxowča anUp! Hle! Háta
fw. tak mUoh:)m, tak Uáramným pokUsserm odo:
lala a statnč zwjtěščla: a mládež nmohč: ;aslepeUč:
fama fe swčwolnč w Uebel;peěenstwjwpdáwá; pak
uo o! stdce botj m a trapUč! gesť dále ro řjci!
Y byť i z UenadáUj pokUsscxnj přčsslo: podobnčliš
může b:)tč tomn, kterč!š ,; morč lUUsila Panna fw.,
chtěgjr wčonU zňstatč PánU přemčlěnm, a Ucho:
wati fe posskwrněnj sseredUeho? Protož powaš, gak
a ktrrak bUdr mošna tobč wrgjti ;a Uj tam k Paml,
gcxssto tp tak lehkomyslně fwolxlgeš w Uchsslexnjč ;a:
dost ;laU, a ťečj Ueb dokoUre č skUtkempoklad wag
takowh mrhaš!?

„GfaUť anťrowč, kteixj se famč w panictwj
oddalč pro králowstwj Urbeskě“ (Mat.19, 12)

„Chodte w laske w smčlstwo pak a wsselčka
Ueěisťotau ančž gmerwaUa bUdmeži wami, gakoše

jslnssj Ua swatč, aUrb mrškost Urb oplzlč mlnweni
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neb ssprýmowáUj, kterážto wěr grst Ua křesiaslp Ue:
náležčtá.“ (Esef. 5, 2e1.)

M o d l i t b a

Pane Ze;U Krčste, mčlownjkll čistotp! propUgč,
bpchom tělo swe krotčtč a Ueččstr ;adosti přemahati
mohli; přepáš bedra nasse pafem šdržrUlčwostč a
naUě Uáď Tobě čistx)mfrdrem a tčlem slaUžčtč. Nmen

Dneš se takčswčtj: 26 nmč Japonenských; w Pontu mnoho
mUčedlnjku pod cjsaťem Dioklecianrm; we francauzske Wjdni sw
Arcibiskxlpa Aditd, w holandskem Rinty sw opata BortUlfa;
Soisouu FrancaU;stém sw plUst Boesla; w KoliUč nad R!xnem
sw Abatixse Ydelaisy; w eqdpt Nlepandrii sw uǧx Jsidora;
Tyrolskčm Brišu fw bisk Genuina a Albynh; a w Nrabeslď swAdraanxia

Žiloot fwaté Dorotn,
mnčedlnice Pěmč.

Na počátkU čtwrtčho stoletj, deš rjfař Dčo:
klecčáUkřefťany proUásledowal, bpla ščwa w Ccfarei
KappadoreUskč ssčrchetná a Uro;eUá pamta, gmčnrm
Dorothra. Od dětčUstwj bpwssč U wjře katolčckč
whcbowáUa, ;a neplepssj částkUpowašowala, BohU
Upřjmm)m srdrem slaUžťti a we wssem fwataU
wúlč geho wpkonáwatč. Srdre čistčx„hlUboká man:
krost, Uadobpčegná bohabognost, přjfná mrawopo:
čestUost a ččstota aneUská ldylh hlawnj rtnostč, gimčš
fwatá pcmna fr stkwěla; a ganost těchto rtUostj ge:
gčch ;ářila dalcko po wňkolj, a wssčcknť,kteřjgč žnalč,
dčwčlč fe nextolčko Usslrchtčlč! postawě a sličUčx tw.iřč,

aťr obšwlásstě fpančlostč dUsse gegj. J donesla se
powěsi, še Dorochea křrsiankan gcst, kSapririowč
wladaič ;rmč Kappadockčx,ktery; gj ihned kfaUdU
fwěmlr pol,mak thž fr dostawila, welel aby Bol,ulm

Žiwotowč Swawch lo 12
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obětowala a rjsařským ;akomlm zadost Uččnčla Na:
češ ona: „Hofpodčn Bub nrhwpšssj přčka;al mi,
abpch gemU gedčnčmll slanšila, protoš psáno gest:

PanU BohU swemU klančti s4ebUdeš, a gemU sa:mčmUsiaU;itčbudeš; (Mt410) a opťt: Bo
howe tč, ktrrjš ani nebe aUť šemč neUěinčlč, nechť
;ahpnaU š ;emě. (Jer. 10, 11.) N protoš wčš,
kterčho pána poslaUchati slnssj, nebeskčho čilč po:
žemsi“eho; Boha, čč lidj. Nrboť co gsaU cjfařowč

ginčho nršlč fmrtrdlnj lčdě, Zarj bhlč takč č bo;ť,
grgichšto obra;ům tp fe klanjš.“ Ukrutnjk gj wpa
hrošowal Ukrutm)mč mUkami, neUposlechnelč, a ne:
budeli Bohům obětowatč . .. „Nebogjm fr,“ řrkla
na to anUa, „nebogjm fe časných muk, wšdhť dlaUho
Urtrwagj: ale mUkh pekrlnč wěčnč gfaU. Chcili
wěčm)ch muk Ugjti, nrsmjm časm)ch fr hro;čtč; ne:
boť pamatUgj sr na slowa Páně, aU dj: „Nebogte
fe tčch, kteixj zabjgcgj tělo, ale dnsse nemohau ša:
bčtť; než bogte fe radčxgč tobo, kterýš můše č dllssč
i tělo šatratčtč do prkclnčxho ohUě.“ (Mat. 10,
28.) u Wčř mi medlr, šc nťr mnc nrpřčUUtj, abp
Zlým dUchUm občtowala, ktrijšto drUhdh gako mp

w pomjgcgjcjm těle prebýwalč, ktrrj takow!) zde
žčwot wrdlč, že hanba o toln mlllwčtč; a ktrrj
Umřelč gako nerošumný dobptek, ncpo;nawssr toho,
genžto bhl stwoixťl nebe a l;emč a moře, a wsse
cokoli w nčch gest. Dussc tčch, ktcrčxžwh pod roz:
lčěm)mč obra;p w;l)wátr, hořj U rUěčUčmohni, a
k nim takčx Uwršcnč bUdaU, kteřj Stwořčtele fwřho
šapjragjre těmto modlám fe klanj.“ Saprčcčllš
wladař nrmoha dčxlr hUěw fwůg tagitč, ro;kčx;al
fwataU pannU na siřčprc natéchnaUtč, domijage
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fe, ie takto fná;e gi pťemůše. Než Dorothea wP:
zUáwala š wefrlan Uchslja ;mnšil:)m frdrrm i UPUj
Je;n Krčsta,anbrš i prosila wladaře,abh erdkládal
mnkami šbawiti gč ščwota tohoto, geU abP dřjwo
Užixela w ráǧč PáUa, pro gchoš láskxl Umřjti fe
Ueleká a mnk fe nrhro;j. KcmečUě SaprirčUš Uer
Ustále grsstě domlanal, abh opnstčla blUd, šiwot
swůg ;achowala, wdala se Za mnše a w ro;kossech
dUP fwč tráwčla. Leě an odpowěděla: „jZlým
dnchům UekadU oťxětowatč, Ueboť gfem křesťaUka;
Za mnše fe Urwdčxm, Ueboť gfem UcwěstaU Krčsto:
:dan. A ta grst wjra má, še oU mUe dowede do
fždčxho rč:ge a přigme do radostč wěčUčx.“

Nrmoha SaprčcťUď DorotheU piermorč, ká;al
gč wčxstč k fčxstrám ǧegjm, Kriste a Kaslťstr, kterěž
bogjre se tr:);UčUj a mnk Krčsta bhlP ;apřelh a
delám občtowalh. Saprčrčmt odměUčlgčm ;a to
bohatě a slčbowal mnohem wětssj odměUp, paklťbp
sestrU Dorothcrc pieemlmdčlh, abp č an zapřela
Krista. Ale ;bhteěUč bPlo wsselčkčUamčcháttj gegčch,
neboť Dorothea padla gčm okolo krkU, a sl;awýma
oččma pixčpomjnala láskU Je;n Krčsta, kterx)š abh
Učxď wykaUpčl a fpasil, hixjchh Uasse na fcbe w;aw,
na křjši fmrt trpkaU podstanpčl; a sUašUHmčřečmč
prosila, abP dňwčxixowalpfe mťlofrdrnstwj Bošjmn
a Upřjmm)m frdrem k UěmU fe obrátčlh, šelrgice
prowčUčnj fwěho a slčbowala, še fma;čan bUde wčUa
ǧrgčch. Takto deš mlnwčla, Uwchlp fe festrp k
Uobám gegjm, potokp slx;whlčxwagjre a fnašnč pro:
fjre, abp an ;a Uě orodowala, a gčm to wypro:
sila, abp pokčmj grgčch mčlčr bplo a Bňh Ua mčlost
ge přčgal. Sw. Dorothra č ď Učmč prolčxwala

12M
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sl;p Uehččstěgssjradostč, a takto fe modlčla: „Božr,
kterhž gsi řekl: Nechci fmrtč hrjssnjka, nobrš abh fe
obratčl a žčw ďpl; a Pane Je;U Krčste, kterhš gsi
prawil: še Uad gedčnhm hřjssnjkem pokan činjrjm
andělowe w Uebefjch che magj radostč, Ue;lč Uad
dewět a dcwadefati fprawedlčwpmč, ktrřjšto nehře:
ssčli: račťž mčlofrdrnstwj fwčr těmto proka“;atč, kterčž
Uepixjtel bhl odrgmlsl Nawrať tPto blaUdjcj owečkh
opěl k stadU swemcr, abh grgčch prjkladem tč se opět
k Tobě nawrátčlč, kteřj fe bhlč od Trbc odwratilč“
SaprčciUZ Uslhssew thto wčcč, tak se rošljtčl že
hněwem odčw wag trhal ač hned welel abp obě
kagjrj festrh zadama k fobě bPlP fwa;anh a do
fmolnčho kosse Uwrženh, kterx)što žapalen gfa i š
Učmč, shořcl gest U přjtomnosič fw Dorotheh Uad
tjnc plrfagjcj. Nhnj lchla Dorothea opět Ua skřčper
Uatažena a Ukrntně mUčeUa, ale w Uepwětssjch bo:
lestrch bhla pixedce grU tak wefelěho frdce a tak
pixjwětčwčč twciřč, žr wssčcknč tomn fe dčwčlp; ano
SapricčUš whn)kal, gakokxhfe grn přetwaťowala.
QUa ale odpowčděla mU: „Nčk“cxxgpo cel:) čaš žč:
wota fwěho nebhla gfem tak frdeěně wefelá, gako
práwě nhnj, grssto gfem dUsse frstrr fw:)ch z rUkP
Urpřjtelc whchwátčla, a KrčstU ge opět Zjskala. au
Nnžc wladařč! neprodlčwch dčle, a nmě takč! do:
pomož„ abhch aUčastna fe siala neťxeslx)chradostj, a
br;o w fpolečnosič těch plefatč mohla, ď nimiž gfem
šde hořkčxsl;h bhla prolěwala.“ Pro tUto řeě Sa:
prčrinď ká;al gč w twář bjtč, a roššathmč pocho:
dnčmč pálčtč, tjm wětssj wssak radostj zastkwěla fe
twář grgj, tak že komxčněwladař wida fe přemošrna,
roškážal, abh sťata lxhla. Coš kdpš žaslechla, ap!
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šaplčfala dUsse gegj, a ona gako U wptrženj žwo:
lala: „Djkh Tobě milownjče dUssj, že mne do rage
Uxolaš a k fobě mne ;wcš“

deš pak se Ze sandnčre braťa, řekl gj Theo:
silUš, přchj pjfaixď anmčsskem: „Ep, UrwěstoKri:
stowa, possliš mi ;rčxge šrnicha swčho gablka aUcb
rňže.“ Dorothra sljbčla, šc žádost grho fplnj. depž
přisslčUa mjsto popraij, prosila mčstra popra:
Umjho, abp se maličko pomodlčti fmčla. Y tU
šgrwilo fe gj pachole, třč kráfná gablka a tři růže
w kossjěkUmagjc, gemUš powčxdčsa, abp gda kTheo:
silowč oboge mU odew;dal a řekl: še Dorochea dle
slčbU fwčho mU ge pofýlá; a pak podawssi ssjgč
fťata gest.

TheosilUxŽ whprawowal ď pofmčchcm saUdrU:
hům fwx)m, ro bpl kDorotč mlnwčl, a ro ona mU
sljbčla. Ll ap! tUť pacholc Udstmlpčwssč gablkač
rnže mU odewšdciwa, řkcmr: „Ccho; od fwate pannh
Doroth ťchl šadal, chhle an ž rage ženicha fweho
tč pofpla.“ TheosilUZUřew to ;wolal hlasem we:
lčkpm: „W prawdě gcst KristUď prawý BUh a
klamU w nčm nenj!“ Spoannřchjci stogjrekolem
Uěho, prawilč řkaUre: „Theosilcx, bUd blašnjš, ččlč
žertugrš tolčko?“ „Llnč gedno, anč drnhč,“ odpo:
wěděl gčm, „ale ; dobrých přjrčn wěřjm ga, še
KrčstUď prawý BUh grst . Řrknčte mi, gakh
měsic npnj mame?“ Qnč odpowědělč: „UUor“
„Cela Kappadorťe,“ prawil pak on, „gest ledcxm
pokrpta a Uenj ;eleUe lrtorosti knalr;er Co mp:
sljte mcdlr, oded asi tato gablka a thto růie pťč:
sslh? . . . Gčx fe pofmjwal Dorotě, ro possetčlý a
šádal gfem od Uj růžj Ze Zahradp žrnčcha gegjho;
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a ay pacholjk, o němš, že anč mlUwčtč nemUj,
mhslel gsem, přčgda ke mnč sladk;)mč slowy ke mnů
mluwj a odewždáwá mč gablka a růšeč hned šmče
zel. Kdoš gim) grst pacholjk trn, Uršlč andčxlPčině.“
A po slowech tčchto wolal opět hlafem welčkž)m:
„Blahoslawrlxj gfau, kteřj wčřj w Krčsta a pro
geho gmč!no trpj. Qn gest praw:) Búh, a opra:
wdowě maudrý grst, koo w Uěho wěřj.“

Saprčcčuš dowěděw se o těchto wěrech powolal
Theosila a předstjral mu possctčlostgeho, še welebj
Krčsta, gehoš wy;anače krátce přrd tjm proUcisle:
dowal, a prUdkýmč slowp mU domlanwal, abp pa:
matowal, gak mr;kě gest toho Bohem na;hwatč,
gehoš ščdč Ua křjš bylč přčbčlč. „Proto prciwě,“
odslowčl žaš ThrosilUš, „šr gsem slpssel, že žčdě
Krčsta Ua křjš přčbčlč, blUdn fwčmu gfcm howěl,
mpslr, žr on UčktrrakBohrm nemohl bp bhtč. DeUně
ranhal gfrm fe grho gmřmx. Trix alr po:.nal gscm
blUd swňg a raUhánj swř.“ Dlanho grsstě leu:
wčli tčto mnžowčx, a ThrosilUš welkan xnandrbstja
wx)mlaným ga,pkem doka;owal marnostč a nčče:
mnosti model, wychwalowal prade křrsťanskana
ď ochotUostj scim kn wsselčkým mukcim se Uabj;el:
tak še sc na něm whplnila do slowa i:eč Pánčx,
kterýš Učedlnjkům fwr)m byl mlUwčl: „thš pak
wáš wydagj, nebuidtcš prčlčwč, ktrrak aneb ro bhste
mlnwčlč; dánoť bUde šagčstč wčxm w tU hodčml,
ro budrte mjti mlUwčtč.“ (Mr. 10, 19. Gf. Luk.
12, 12; Mr. 13, 11.) „A gč: dč:mňsta a maU:
drost, ktrrčxšto UrbUdaU Uwcč odolatč, aUč protč wám
ostátč wssčcknčprotčwnjcč wassj.“ (:euk. 21, 15.)
Wčda Sapricčuš wsse swč namčchánj marnč ťxhtč,
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počal Theosilowč mUkamčwhhrošowatč, erdstanpj:lč
od Krista. Ll kdp.š on Uikoli UeUstrassčl six, ro;káz;al
geg Ua fkřčpcc Uatúhnantč, žele;m)mč hákh trhati a
hořjrjmi pochodněmč pálčtč. Ate Theosil, gakobp
anč nrrjtil, trpěl wsse š weselan Urhslj, často tolčko

wolage: „Kriste, SPUU Božj, Tebe wh;Učiwám,
Uwed mne do počtn wěrnpch fwx)ch“ Na to od:
faUdčl geg wladai, abp stat bpť; a tak on teprw
o gedeUártč hodčnč Uagat gfa, obdršrl odměml š
těmč, kteřj bhli po cell) ch pracowalč.

Nošgjmčmj.
Kdo chhbllgjrjho bratra aneb šgrwněho hixj:

ssnjka naprawčtč chre, tak k Uěmn fc chowati mci,
gako matka k chorřnm djrěti se chowúwá. Qna
hladj ge a mčlUge, a mnohč!m alltlegssj pččč o ně
má, neš ktxhbh Zkráwo bplo. Lčkh Uemornc dnssč
Ueprofpčxgj, leda ge rnka podciwá, kterau; Urmorm)
anřdj Ll protoš kdo blalldjrjho Uaprawčtč chrcš
UePprw geho dUwčrn si ;jsich Wredn dotýkati fe
Uesmjmc lrda ch hrbkcm rUkan a ch pošwolna:
sic Ulečenj gcst Urmošnč Hřebťk ro;množltge rállh
a bolrsi, Urmjrnj wssak gich: tak take stale pied:
ha;ky a popichowánj ro;nmošnge Uenawčst a bolesi
stdre Proto fw Dorothea Uckarala fcstcr fwých,
anťš gim čcho whějtala. Z llst gegťch nllUwčla
gen láska, a gegj gedUáUj bhlo panhá láfka; a
láfka gegj Uassla přjstnp k srdrč odpadlx)ch fester,
a kterčeUrdlalcho před tjm Krista ;apřrlp, Upnj šť:
wot swúg pro Uěg obětowaly. Q! kěšbp wssicknč,
ktcřjš blišnjho fwčho kárati a trestatč powinowánč
gfan, nešapomjnalč, že láska grsi kljč, ktcn)š otwjrá
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Uam stdre bťčšUjho,aaže komU fe frdce hřjssnjka
otewrelo, teU že fUadUoo Uapraweslj geho pečowatč
mU;r Mnohh, který; UPUj pod břemenem prowť:
Učnj grU klopýtá, klesne dokoUre, pakli geg stále
popichowatč bUdemr; alr bhl ťxy zústal, kdhb;: la:
siawá rUka a milofrdUč srdre kU pomoci mU bplp
přifpčlh.

„Coš mdlčxho bylo UeUtwrdčlč gste; a ro Ue:
mocUčxho bplo, Uehogili gstr; rož ;lántančho gest,
UeráZalč gste, a rož zawršrno grst, Uepřčxdedligstr
Zafe; a ro sr bplo potratťlo, Uchledali gstc; ale ď
přjonstj panowali gste nad Učnxia ď mocj.“ (Ešech.4,

„Mamr pak mh silněgssj mdlobp a Uemnelost
Uemorrchch fnassetč, a Ue fami fobě fe ljbčtč“ (Řjm.
15

Modlčtba. A

Bože! gen; gsi tak trpělčwy a tak fhoija:
gjrj, ;e UciďhřjssUhchdlr fprawedlnosti fwe nestjhaš;
prosimr, raěčš takč frdcr Uasse obmčkččtč a laskaU
ge Uaplltťtč, bpchom č mp ď blišnjm swým trpělču
wost mčxlč, a kdhž klefá, dle přjkladU Twčxho raděgi
dobrodťUjm a láfkaU, Uežli UertUostj geg k Tobč
obrátitč fr fnašilč. Skr;r Ješjsse Krčsta PáUa Ua:
sseho. Ymen.

Dlleš se takě swčtj: W Česarei w Asii sw m Tbeosila;
w BalestiUč sw anst BarťaUUasi; w e)lxwergui sraUc fw m
NUtholiaUa; w Nrrcchd belgtckem sw bisk Waxsta; we FěUcii fw
b. m Shldam; w leč swatochnmč SatUrUan Tbeosila a
Reďokata; w BoUonii wlaskčfw tarkinala Queriua
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7. Ziwot fwatého Nonnmldn,
zakladatele ťeholc KamaldUleUstš. (N. 126.)

RomUald narodil se rokll 956 wc Wlaskčxm
městě RpwčUě čili RaweUě, a pochá;el ; wl)wodx
skčho rodU Honcstňw. Rodičowč grho baijre tolťko
po sláwč a wěccch swětskýchdati tha RomUalda
w UměUj swčxtskčmdokanle whcwťčitč, wssak mra:
wUče wychowártj geho tak šaUedbáwalť, še fe roj;ma:
řilčmtt žiwotU oddal a leadr) wčk swňg prostopá:
ssUostmi a hohopUst!)m obcowánim posskwrňowal a
hanobil. Castěgi j;cxtjm klepáwala milost Božj Ua
bráUh srdce gcho, a on ačkoli pohřjšcn gsa we wjrul
fwčtských radostj, nemohl se přrdce niťdh gakčrm:š
swětčxgssjmtxcitU UbráUiti, kterx)š geg Upoijal, še
wssrcko wrfrlj, wesskrrá slúwa i cokoli Ucim fwět
rol;kossU,cho podádďá, marnč gcst, a dUssc přč tom
wssem še chřadUr a fe hUbj. Qb;wlásstě púfobila
při nčm samota, kdpš Uěkdy Ua honbč do hlnbokl)ch
lesil fe ;abral. TU mlnijal fúm kfobě: „Q
gak dokanule mohli w takowx)chto pUstčUách pan:
steijri Bohn slaUžčti! Q gak wx)bornčmohlibh
i tUto w;dálenť ode hlUkU fwětskěho w pokogi šjtť.“
Llle milost tato Uemohla dlaUho w stdci geho wšnikac
nagjti, protoše gi wšdh hlUčUými ro;kossemč dUsil
a potlačowal; aš konečUě neobhčrgUá a hrošUá
Událost grg Uásilně ž wer maonstj fwčxtskýchwy:
trhla a na steku ctUosti a Bá;nč Božj Uwrdla.
RomUaldňw otrc SergčUš, nUxž to Uárnžťwx) a
prchlx), zabil w sanbogi U přjtonmosti fpna fwčho
gednoho š přij;m)ch, š Ujmž pro laUkU w ro;cpřč
bpl. RomUald taUto Udcilostjgako ztěžkřho sna fc

12 ?je
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probraw, odcbral se do klcisstera Bcnedčktčnfkč!hobljš
Rawrnh, Klessě řrčenč!hpo,aby tam Za otcůw hřjssxch
skntek pokánj ččnčl. Cthřčdrrti dnj trwal tU Ua
pokúnj a meši tjmto časem grden š tamněgssčch bra:
třj, lačk, prost:)mč ale frdečm)mi slowh mU domlaU:
wal, abp opnstčw fwět a maonsič grho ď relým
frdrem k PčmU BohU fe obrátil. Nonanld dlaUho
odpjral; Ueš že fc mU fw. Yposlčnciix, klásstera toho
patron, šgewčl: to na frdce geho dora;člo, mčlost
Bošj šakotwčla fe w Uěm, a on fnašně prositi se
gal, abp do řchole přťgat bpl. „Kagjcjm dáwci
Bůh, abp fc obrčxtčli k fprawedlnostč, a posilňngr
siabých, abp setrwali.“ (Ecxcl. 17, 20.) Bratřj
alc bcilč fe prchlčwosič a hněwU otre grho, a proto
prosčb gcho Uechtělč whslyssrtť; a teprw jkďpš arcč:
bčskUpNawenatský Za Uěho fe přčmlanal a strach
geǧich gťm odňal, sial se NomUald ančasien toho,
oč šádal. Bhltě pak teď gako ;nown Ua fwět Ua:
rozen. Trn, ktrrýž drxchdp žčwot wedl rošmařčlý,
a toliko w roškossjch swčrtskeýchsi lčbowal, ;achowciwal
Uynj wesskeren zákon klásstcrxxj ďe wssj ochotnosij cxu
fwědomitostj; famota a siálč objránj se ď Bohem
bplo Um šaměsiknánjm neymčlegssjm a krocenj ná:
rnžčwostj a mrtwcxnj tčxlrfnosič tak pixjgrmslě fe mU
;dcilo, že Umo,;j swětU oddanj, nrmohaUre dšle na
grho horlčwost se djwatč i o bešščwotj geho stálč.
Romnald opUstčlprolo klásstrr a odesseldo Benátek,
kdpš fe o Marčnowč, paustewnjkxc tU na blj;kU jšč:
wancjm, powěst Bpla rošrssla, šr fwatě ščw gest. Toho
Nomnald wpwolčw si ;a mčsira chně w bč:šnčBo,šj,
w tnhěm žčwobptj a w pokoře, a ;wlássť w trpčlč:
wosti a tčchosti welkč pokrokp ččnčl.
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eToho čan staťo sr, že PetrUš UrfeolUZ, wla:
dař Benátskx), gegž pro wrašdn fwědomj hnětlo,
Marina, NomUalda a Kwarina, opata klásstrra
fw. Michala ž Kafan w KataloUič, práxwě w Be:
Uňtkách messkagjrjho o radU žádal, gakhmby ,;pů:
fobcm wiml fwaU fmažati a fwědomj fwč! Ukogiti
mohl? J radčtiť gfaU mU, aby opUstil domow a
rodťUU, a do řehole něgakř wstanpil a po čaš ži:
wota fxdčho fe kúl. Urfeolnš přčgal wděčně radU
tUto, a přťppadoixo fe ssel š třemi těmito gmeno:
wmchmč do Spačchel, a tam pallstrwnickd) šiwot
wedlč. MUšúw těchto rtnostť br;y počalr,d swjtitř
po celč kragině tč a drcchUč Umožstwj lťdj po fpa:
fenj tanšjrjch fchá;clo fe k Ujm, abp na restU kn
blašcUosti wrdenč bylč, žádagjre. Prostixedkh, gčmiť
tito mušowčx Bošj k rjlř fwčmll fo doprawitť dň:
wěřowalť, bplh lčto: těšká rnčnj práre, přjfnč postp,
UrUstcilci modlčtba, fwatá ro;gjmánj, častčxa Umohč
bděnj a ode!d;dúllj fe do wúle Bošj. Nomllald
byl gim Uegenom předstawrným, ale takč w;orem
ttchč ká;ně. N tU ráčťl Bčch Ulilostčwě Ua něho
dopxlstťti, aby od nepixjtelr lidskcxho pokanssen byl,
ždalč w předsew;rtj fwěm setrwá. Ten pixedsta:
wowal mn UcUstcilc bohatsiwj otce a siáwU rodU
geho, ro;kosse a radostť fwětslč, čehož wsseho šcbp
Ušjwati mohl, kdhbp opUstiw anssť opět do fwěta
wstaUpčl; an ke wssemn konrč, č k šanalstwj
geg pndil, gakobh mU Bňh pro welikě prowiněnj
mladostť geho milofrden bx)ti Uechtěl a šebh we:
sskerč gcho pokčmj marUč a ,;bytrěně bpso. Tčměi:
pčt let Umscl mnž Bošj hUUfUč:tato poknssenj fnác:
ssetč, ale pťedcc w nťch Ueklesl: ano čjm tUšssj bpl
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bog, tjm aUžegč pogťl fe oU ď Bohem, a gxelikoš
gčž gedenkráte sladkostč čistč!hoswědomj a bohomPsl:
Učho žiwota bpl ;akUsil, š milostx Božj Uepřjtcle
swčho přemohl.

W ch doťxpotewřel takč NomUaldůw otee Scr:
gčUš milosti Bošj srdce fwe, a welire pPkage Ue:
pořadncho ščwota fweho, wstaUpčl wedle přjkladU
synowa do klasstera PokUssčtel lidskp dora;el take
Ua Uěg wssj silaU Giš gčž klcfal do wer maonstj
fwětstých opět fe Uwrhnalltč chtěge: an NomUaťd
rPchle přigda geg prošbami, plačem a wbUZowa:
Ujm opět w kašnč Utwrdiw, tak dalrko přrmohl
še w Uj aš do fmrti setrwawagr, fwatp Zčwotwag
dokonal Q gak hořce mUsegj mno;j po fmrtč toho
ppkatč, še dobrá pixedfewšetj pUstčwsse xnimo se do
starx)čb hřjckmZafr Upadlč „Kdo fecrwá aš do koncc,
fpafen BUdr.“(Mat 10, 22)

Qd Upnjčka ščl fw. NomUald ťdUBUa ansstjch,
bnd w gednom ancď drUhčm klassteře Po Uěga:
kcm čafe zgeweno UlU, abP do klásstrra Klasse fc
nawratčl kdež ho bratrj Klašssensstj gednomPslně
ža opata si whwolili Qn Uechtělse sice w tUto dU:
stognost Uwá;atč, Urhodnost fwaU a Urfchoonst před:
stjrage. Předce wssak UstaUpil proešbám cssaře Qttp
111. (996) a ;wlásstč bogc fe klrrbp cjrkewnj, kteraU
mU arrčbisiUpNaoenaleUsk:)throšowal Nolnuald
žakonňm Božjm a rjrkwc fw. gfa anpkl:), a w
plněnj wUle Bošj dokonalost křesťaUsiaUwPhleda:
wage, snašil fc takr spolUbratch fwr o tom wssem
přefwčxdčiti a od Uepořádněho obrowámj gcgich Ua
restn ká;ně a bá;x:č Bošj gc přiwčsii. Llle bratřj
protčwčlč fe geho dobrě wúlč a wzdorowalč rozka:
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šům geho. Pehcha a hořkost pixčpogčla fc nhUj k
ncpoixáde a Uebhlo nčkoho, genšbp mčstra RomU:
alda bPl poslaUchati fobě libowal.

ZnamrUage Romuald, že takto nctolčkobratřj
denUčx stáwagj sc horssjmč, ale žc grho wlastnj
bohomhslltost hPUe: opUsiiw klásster, odebral fc š
Thanmrm a Bončfacčem, mxlžč welmť dňstognýmč
a š mnoh:)mč gim)mč Uro;cnýmč PČUP ; komoU:
stwa cjfařowa do PerrUm. TU Uprawčw pro Uě
chx)sscč pro mUohř gčně, kteřj k Uěmxc gakošto mťstru
fwč autoččsstě bhlč wžalč, w takowč š Uimč kagj:
cUostč a přjonsti žčw bpl, že wůboc wšrůstalo nad
tjm podčchj. A eroš bP fr takč Uediwčl, wťda
nhnj mušc, ktcřj drxchdP kmcntem a ;katohlawem
fc odjwali, wclčkč kslnžbám fwým komonstwo mj:
walť, a w famx)ch roškossjch a radostcch šiwot trá:
wčli u kdošbh fe Urdťwčl, wčda ge, anč nhnj fpro:
stým pokrmcm ;a wděk beraU, bosi chodj, wssj fpo:
lečnostč š lťdmč fc odlnčugj, tuhau kášnj fe mořj,
a pracj rUkaU fwých fe žčwj!

Romclald wraUcUě po blahU blčšUjch fwých
dychtč, dokawadš o hřjssnjcjch wčděl, nrmčl na ge:
dnom mjstčx stcin, m)brš po wssech tčmčř kragjch
chodčl a wssndc brčd nowř klcissterp stawěl a ;aklá:
dal, buď w starhch dobrý řád Uwáděl a mnčchh
kU ká;nč slowp a přjkladem nutil; ano i do Uhcr
fe chPstal, abp wer KrčstowU taměgssjm obpwate:
lúm hlčlfal. Ncmor, ktcrái ho obkljččla, „šmařčla
tento fpasitcdlný aUmPsl geho. Nep;namcnitěgssjž
těch takowých klassterú gest zagťstě KamaldUlcUský,
odr Uěhoš takč mnčssč, kterěš oU bUid fhromáždil,
bUd Uašprawil, KamaldUlensstj fe gmeUUgj. Na
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ccstcich fwých, tak o tom fe pjsse, přissel takč Ua x
gednU horU bljš města Nrcx;;o (w Upněgssjm To:
skánskn) lršjrj. Gfa přinuren ;de pťenocowati wčděl
wč fnách řebixjk od země aš k Uebi fáhagjrj, a lčdi
w ďjlčm raUsse, na horU a dolů stUpUgjcj. DrU:
hčho dne š rána odtUd gda, potkal se š wlastUj:
kem tč kraginp, hrabětem Maldelo š Are;;o, a po
krátkč! ď Ujm ro;mlnwě whrošUměl, že i tento po:
dobnř wťděnj mčxl. Magjce to ;a wnllkmllj Bošj
Uloščlť na tom mjsřě anstrwnU pro mnichy wxǧ:
stawčti a gčm bjl!) oděw Ustanowitť. Počátrk Uěi:
Uěn š kostcxljčkem, k UěntUš Ronmald pět chýssrk pixi:
pogčl, ktrrčš se wssak w;rňstagjrjm Umošstwjm šáků
nad mirU rošmnožilp. RomUald dal gčm prawčdla
fw. Brnrdikta, přidal mnohč! gčnč, zmčnčl černý
odčxw na bjlx), a tak ;aloščl Uow:) řád, genš od
mjsta, na Uěmš prwnj trUto klásstrr wystawen byč,
cčmprZ Wlčňckuji.pole Maldnlowo, aneb KamalB
dnlensk:) slaUl. Romuald Ue;ňstal wssak ani w
tčxtokragčnč; m)ďrž Ufpořádaw wssč, odessel do Sitrč
w Umbrii, a tU fhromášdiw mnoho společnjkůw
wůkol frbe w nePtUšssj ká;nč žil. Geden wssak
Utladý mnčch ž rodU wšUrsseUčho, gfa časio a dú:
tkliwě od fUd. Nomnalda pro Ueččsiotlca tělrfnost
kárán, msiil fe a mistra fwčho, gčš starcč wpfokčxho
wěkll, ; podoťxxlčho hixjchn naixkl. A silltečně takč
otcc trnto milh od krátko;rakých mnichň bc,;c wsscho
w:,dssetřenj a pxrotčwssemn práwU i cjrkrwnj klatbaš:
stjhan bhl. Srst UtěsicůUesl fwat!) mUš w pokoře
dncha bežpráwj toto. Wssak tU ;geweno mU, abh
nedbage na faUd bratřj, dUchownj fwř powiUnostč
opět whkonciwati a mssčfwataU slaUžiti poěal. TU:
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djš Uaplnila fe dUsse geho UebeskaUradostj, a on ;ato
mnohem xpjce fe kál. Gcho oděw bpl hrUkU),pokr:
mem mU ďplh fprowě kořjnkp, aneb coď podobnčho,
a nic takč si Uepťál, coby sinpslům lahodťlo. Pod tako:
wsǧm mistrrm stogjrj šcikowě,gimš Ua dokonalosti šále:
želo, w krátkčm čafe daleko pokročili, Ueboť kde ká;eň
klefá, wčtssj wiUU pixedstawenj UefaU. Qstatně ačkoli
RomUald wclmi přssm) Zwlásstě na frbe byl: Uikte:
rak tomU Urchtěl, abp be„; whminkp kašdh w po:
dobUč pixjfnosti šiwot tráwil. Qb;wlásstě Urljbilo
fe mU, abp kdo Uásilně bděl, a modljcjm fe radj:
was, akch fUašili fe kmodlitbě ď dobrým anmpslem
přistnpowati, a mpsl fwaU Ua obfah grgj Upjratč,
dále ale nemnoho si wPčjtati, kdpš proti wůli gr:
gich ginč mpsslřnkp fe gim na mhsl wtjragj.

Praremi a wěkem frsslý gsa, pocjtil RomUalk,
še hodčUka geho fe bljšj. Z opxlsiiw klňsster Sčr:
fkl), do klásstera 781118 ČG ()čdštrc) ixečenčho fr
odebral. ch na Blj;kn w;dělal si anstcwnU a
při Uj kapličkn, ab:ǧ měl, kdebp fe modlil. Qdeř
pak Urwyssel che; Uoburšmodlitbamč, postp, roš:
gjmúUjm a mlčenjm přčprawowal fe k fmrti fwě,
ktrráš geg lčta Páně 1026, dne 19. čeera špro:
siila wa;eb tčlesm)ch.

Rošgjmánj.
Gak mile fwatx) Romnald ohathost hixjchll

ufw!)ch po;Ual, a potřekm pokánj ;po;orowal, hned
ťakč! pokáUj Učinčl, erdklčxdaǧe aš Ua čaš Urmoci
aneb na lčta dálssj. ij nám pťjklad dal, abh:
chom ť mp hřjssnj gfaUcr ď pokánjm fw:)m nikcerak
erdkládalč. N zagčstš gest to wěc Ua Uepwepď
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Uebe;pečmi š pokáUjm prodlčwatť. Nrboť wjmrlčš,
gak dlaUho aš Bůh Uám fhoijati, gak dlaUho
trpěliwě Ua hřjchp Uasse patixitč bUde? Zdaš zgewťl
Uám gak dlanho chce Uám pofhowětť? Ncmůše:lťž
perj fmrtedlm) hřjch, gchoš fe dopUstjme, takč!i
posledxtjm býtč, gehoš QU be;e msty a be; trestU
gesstč poUechá? Qwssem mnohx) člowěk festará se
w hřjssjch, ale famč andčlowč geho a milťoUp lčdj
gřž po perjm hixjchxlk šatrarenj bhli odsaU;eUť.
Čoš požňdal:lčbp dUeš Búh dUsse twčr, au kterak
omlUwčl byď fe před fprawrdliw:)m a wssewědaU:
cjm SaUdcem? Tp ;polehciš Ua čaš bUdaUrj? J
wjš:lťž pak dogťsta, že Bňh, grnš dncš tč mřlostčw
b:)tč chre, thra takčr gesstě milostiw tť bUdc? aneb
.še mťlostj swaxl pofhowj, ašbp fe Tobě fnad šalj:
bilo, abp gj fe wjre Urprotiwil? Lotr kagjcj sice
ť w poslrdnjm okamžch šiwota gesstě bpl Ua mč:
lost pťťgat od Pčxna: ale hnrd Ua drUhč siraně
giný bcš milostč šah;mnl. Bůh sice mnohěmn hřj:
ssUskUmilostč welťkaU mer Udělťl: wssak fmjš:liž
ty se tá;atč, ždaš i Tobě takčx Udělena bUde, gešto
gsi gj tolřkrcitebyl powrhl? Dřon, kdo Ua tělc
posskwrněn gest, ť hned běšj se očistiti, ale o po:
sikerěUaU dUssi nikdo Uedbá; kdo Ua těle raUčn,
fpěssně lěkaťe powoláwá; koo zraUěUaU má dUssč,
o lčkp a hogenj grgj pčče Uemá. debh dčwoká
šwěix Ua Uáš dorčlšrla, č hned bndem wolatř o po:
moc: když wssak i:ábcl Ua dUssť aUtok činj, ach!
tUť gsme Uěmj.

Tak UegedUal sw. RomUald; kčžbp geho přj:
klad k UásledowáUj Uč:š powszdťl!
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„Neprodlčwep oďratčtč fe kU Pamt, ančš od:
kladehden ode dne“ (Eccl 5 8)

„Sna;Ugte fe wchá;etč těsnaU ďranaU: Ucďoť,
prawjm wám, mno;j hledatč bUdaU wegjtť, a ne:
bUdaU mocť. Kdyš pak wrgde hofpodář a Zawře
dwčře a počnete wně státč a tlaUrč na dwčře, řkance:
„PaUe, PaUe otcwřčnám“, a odpowjdagr djť wám:
„NešUám wáď, odknd gste?“ (LUk. 13, 25.)

Modlčtba.

Pane Ješjssi Krčste! genš Uechreš fmrtč hřj:
ssUjka, ale abh fe obrátčl a ščw bhl: erdpjrey,
prosime, nám mčlostč fwč, ale w kterčmkolč okamšenj
k Tobě fe obrátjme, přčspěgUám gako NomUaldowč
fw. kU pomocč, a přčgmi Učaš Ua xnčlost a Udčxl
Uám mčlofrdrnstwj swěho, ďhchom pokud gsmr na
žčwě, skr;e pokanj cestU k Tobč otewřcnau měli.
Genž gsi žčw a krallrgeš na wěkh wěkUw. lem.

DUea seta!šswětj: W Heraklei sw UUlčTbeodora; w Frigii
sw m eěldaUkta;w Eghptč Saracem“l aposstola a perjho gichbi:
skUpaMongsse; w Qderg!lii wc Frana:ji sw Ul Nmamia; w Ehamu
pagnii sw Trešana; w Buka Wlaskem sw. !rúle Řicharda; w Bou
Uonii sw wdowy JUliaUy; w Londýnč sw bisk a UlUč NUgUla

8. Ziwot fwatěho Jana z Mathh,
zakladateťe ťehoťe TriUitarů. (N. 1213.)

Jan; Mathp narodčl fe dne 24 čerwna r
1169 we FaUkoně na pome;j Prowčnrče lr;jcjm
městě. Geho rodčěowe rodem a bohabognostj fe
stkwěgjre, ;asljbčlč shna fwčho gčš w dčtčnských geho
letech Marčč Pamtě, a geg Uetolčkodle stawU whe
borně whchowawalč, ale obžwlasstě k bažni Bošj
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a kU křcfťaUskčdokonalostč wrdlč. W frdččkU geho
grmnčm br;y takč Uhostčlofr mčlowánj Pána Boha,
tak že gčš Ua pacholrtč grwčla fe podčwn hodUci
Uáklomwst k modlčtbč a takowá aUtlocťtei láslea k
ďlčžnjmn, šr kdpž na sstlldťjch w městčx Ačr (TZ)
trwal, wesskerč pcnj;r ro na whrašrnaU obdršel,
chwld:)mro;dáwal, a Uepwětssj fwan radost mjwal,
kdpš nemorUč ansstťwowatč, geuobsl:chowatč, ránh
gčm pixewa;owatč a giUč mčlofrdnč skUtkh whkomi:
watč mohl. Po rfkončených sstndčjch odebral fr ď
powolenjm otre fwěho Ellfemča do Pařjšex, abh w
bohoslowj se ;dokonalčl a kněšskč hodnostč hodna fe
Učinčl. S njm ssla takč geho Uáklonnost k modlčtbě
a geho aUtlocčtá lcifka k Blčšnjmxl. J nrmohlť dlauho
podtagj šůstatč. Br;y pro fwan hlUbokaU Učrnost
;a doktora bpl prohlassen, a pro krafnč ctUosti Ua

knč;stwj poswčrrn K prwnj msi swate přčprawoe
wal fe š wrach horlťwostl, a krh; nekrwawaU tU
občť slntečně Bohll piednassel w Po;njrech pobo:
šUosič fwč anděla Pánč U;řel, grnš rure fwč kr
dwěma ;agachm wstahowal Wčdčnj toto si wh:
kladal še od Boha powolán gcst, abp oddal fe
Ua kaUpowanj ;agatpch, w otroctwj pohanů bjdně
ščgjrjch křesťansk:)ch bratřj nu

Neš „Uebnde:lč HofpodčU stawětč domU, darmo
UUlUgj ti, ktrrj; stawčgj grg“ (Žalm 126 1.)
Dle tohoto whrokn šalmčsth PáUč fmchsslege, nex
chtčl Jan Uččcho podniknantč, lrě bp fe dřjwrď
Hofpodčnem bhl poradčl a o pomoc a mčlost geho
bhl prosil. Za tan přjčanU odebral fe do gakčhoď
lefa w bčskUpstwj Mrldrnskřm (Meam), kde od
Učkterčho gčž ěasn fw. Felč: z Baloiď co anste:
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wnjk ščwot tráwčl. Me;č oběma muši wžnčklo
hnedky Upřjmnč přátelstwj a oni wefpolek fe pod:
porUgjcc a w;bU;Ugjre slaUščlč těměř dnem i norj
BohU, PánU fwřmu, postp, modlčtbamč a ro;gj:
mánjm. „Kdoš fe bogj Pána, hledá podobně do:
brčho gen přátelstwj, nebo gakýš on gest, takow!)
bude pixjtel geho.“ (Ekkl. 6, 17.)

Třč lčta bpli giš fwatj mUšowř pospolU w
takowčto slUšbě Bošj strciwčlč, an gcxdnoho dne fe:
djce U pramene rrčjrjho a o nábošných wěcech ro;:
mlanagjre, na gednan gelena fpatřlli, genš me;č
parol,ch Zdál fe mjti křji barwp modrč a čerwenčx.
Widčnj toto Jauowť Uwedlo na flnpsl ono dřc:
wněšssj, kterěš byl přť prwnj mssč fwatě měl. J
wpprawowal gr přjtelč fwřmU čdološčl, co še ;
toho dřjwe bpl faUdčl, a qak npnj w předfew;rtj
tom fwčxmUtwr;en grst. Swat:) Felir hned fwaU
pomoc přisljbil a tak fwatj přcitrlš U;awixelč now:)
spolrk Zalošťtč, fpolek to o wpknpowánj ,Zagachch a
otroť“ů fr ;afa;llgjrj. Zatjm wěc tUto do wůlr
Bošj oddalť a ;dwogncifobnčlč modlčtbp swč a postp,
aby pošrhněmj Bošj si xpyprosilč. KU konri pak
roku 1197 pUtowalč do lena a pošádalč fw. Qtre
o potwr;enj nowčho řádU a o pošchncinj. Papeš
Jnnorenš sll. mage gčš wčdomost o fwatostč těchto
Ulnšů, B welkall radostj, gakobh andělč Bošj bplč,
ge přiwjtal, a záleščtostč grgich br; prodlenj kar:
dčnálům a ostatnjm bčfknpňm předloščl, aby oni
wěci tyto ;drawě a mmldře Uwášili a na rUkUdali,
coby Ustanowťtč fe mělo. A kopš blahočinnč podni:
knntj toto schwáleno bylo, nowý řcid gest potwr;rn,
a dáno nUl gměno nepfwětěgssj Trogčce ččlčTrčnitarů
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aneb bratrň k whknpowčmj žagat!)ch. Takč pťčkáj;al
teUto UáměstekKristůw, abp bratřj ;řádU toho Uo:
silč oděw bjlý, na prfech čerwem)m a modrhm kixj:
žem o;doben:), a sljbčl, šc řád ten, eo gen mošná
podporowatč bUde. Jan pak ťxplša perjho ge:
Urrála ťchole tč Ustanowen.

Djkp ččnjcea dobrořečjceBohn, anrátilč gfaU
fe fw. mUšowč do Gallie a tam pomorj krále Fi:
lipa AUǧUsta, a Udlásstě pomocj Pána Zr Eha:
tisloml, Gallchera Ul., whstawělť Upnj Ua tom mjstě,
kde onoho gelena bpli U;řeli, prwnj klásster swňg,
gegš Čerfroid na;wali. Felčr z Baloiš bpl prwnjm
grho opatrm. Za krátký čae.? pixrplUil fe klásstcr,
a mimo trn gčne stawětč fe nmselh, a takč moc a
sidla Uowčho ixádU tak se ;Uwhlp, že bratřj giš fe
dle Určenj ;č:kona fwřho na whkUpowáUj Zagatých
a otrokň wpsi)lati mohli. Sw. JaU sč:m Ua cestU
do AfrikP wydatč fe chtěl: neěi Uemoha ž dúlešitých
přjčin od papeše powolenj obdršetč, whslal rokU
1201 Za taU přjčanU dwa z bratřj do Marokčm:
fkčho nwcnářstwj, ktrřj š pomorj Bošj180 otroků
wpkaUpilč. Jan ;e ssťastnčxhowx)slede toho na
Uchwepš gfa potěssen, fnašil se opěc fám do Afrikp
pixeplawitč. Llle fwatx) oter poslal gřg š whslan:
siwjm do Dalmčitjka, kdeš slowy a přjkladem w
dllchowenstwlx, U dwora a U ostatnjho kixrfťaUstwa
tak blahř simě etnosti a prawč katolčckč wjrp rod;e:
sil, šc kd;dš se anrátil, papeš dňstognost kardč:
nálskaU mU podáwal. Takowau dňstognost wssak
Jan w pokoťe fwř přigjti Uechtěl, a toliko o po:
wolenj prosil, abp afpoň UPUj 1202 dle Určenj ;á:
kona fwčxho Ua wpkaUper otrokú se wpprawitč fměl.
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J žehnal takě Hofpodčn takowč fna;e. Bhltě práwč
gako anděl strajšný; wssndp Uččl, těssčl, sjlil, a po:
knd sjlh staéowalp, nessťastnčwpkUpowal, a na geho
pťččiněnj obdr.šelo 110 šagat:)ch w TUUifU fwobodn.
Zagatl)ch, ktcrčxžwhkaUpiti nemohl, důwěře w Boha,
kU stálostč we wjře a kctnostnřmn žčwobhtj na:
pomjnal a wšbuzowal. NokU 1210 přeplawil fe
podrlchč do kraginy tčto, a 120 otroků šafe wp:
kaUpčl. TU wssak pro foaU horliwost od newč:
řjrjch a pohaUů mnoho trpětč :nUfel, kteřjš takowč
geho počjnánj trprr nrslč. Ti Uad njm rošhořččlč
a rozljtili fr tak welnxť, že Uťalč hlawnj weslo od
lodj, na ktrrěž fe ď wpkaupem)mč přeplawitč chtěl;
ro;trhali plachtp a tak thto nrssťastnř, Upnj ale w
BohU ssťastnčxlidi do ssjrčho moixe wpstrčili. Jan
alr č tU Uežanal fobě, nobrž pchžiroj plássťů mjfto
plachet, napomjnal wssrcky přjtomnř, abp důwčřili
tomU, genž wětrúm a lenám přčka;Ugr, a ď křj:
šrm fwalr)m na palnbčx stoge, loťd tak řjdčl, že w
krátkčm čgfe ď ponxocj Bošj bcž aurašU w Qstič
Uedalekoija přčstalč. „Zdališ w rUce twčx,Panr,
UrUj sily a mocť, tak šr nenj kdobh fe mohl pro:
tčwitt protč Tolxč?“ (11. Paralip. 20, 6.)

Po nawrčxcenj swčm fnašil fr Jan řád fwůg
dle možUosii rožnmoščti a šdokonaliti. S tjm aU:
mPslrm nmohř Země a k:xaginp prochášrge, wssady
nonř klěxssteryZakládal. Mcši takow:)mi bpl ,Zagčstč
geden ž Ucš)krásněgssjchonen w Pařišč, šbUdowaný
Ua onom mjstčx, kdr dixjw kaple fw. MathUrčna nxU:
čedlnjka stcila, odedš ťxratřj Trťnčtáixi we Fran:
raU;si“Utakč Mathllrčlti slngj. er mnoh:)mč strǧxstmč
podrPlo fe konrčněžkrawj fw. mužr, a oUdo ija
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se odebral, a tam w tichě pobošnosti žiwot fwůg
tráwčl. Poslrdnj dwě lčta šiwota fwčho občtowal
wýstředUě tělefnč! a dnsiewnj blašersti blťžnjho
fwčho. QU wx,mčowal ;agatč, poslUhowal nrmo:
cm)m, pečowal o chndčx,hláfal, ťde grn koli mohl,
slowo Bošj, a to š takowl)m profpěchrm, še i Uep:
;atwr;elegssj hixjsschč Ua pokámj fr dáwalč; a přč
wssem tom tak pixjsm) bpl na sebe gako w mladosti
fwč. Qwssrm uu kde slowa skUtkp fe podpomgj,
tam milost Bošj púfobj.

ZUameUagr pak, še HofpodiU ǧeg wolá, swolal
takče oU bratrp fwe, a mnohaU přjmlUwaU gčm pčxči
o ;agate Ua srdre kladl a pieipomjnal, gako mnoho
pošehnánj skr;e Uě lidU Bošjmn přčgjtč můžlx. Na
to modlčl fe wraUrUě a skonal w 61. roce wěkn
fwčxhodUe 2l. prosinro lčta Páně 1213.

Rošgjmáltj.
Most k Bohn wrdaUrj gest milofrdenstwj k

bližnij: a pixeštento most fwatý Jan ; Mathh
pewltým a gčst:)m krokem kráčel. MP tčďš křefťanč
gfme, wefpolek fwatl)mi wa;bamť fpogelti, a nčr Z
Uáď powinUost tU Uefegme, dle ktrrěž blišUij
swčxmn tčlefně i dUchoij milofrdenstwj proka;o:
watč mcime. WěrU welkcř gest to flrpota, newidj:
mcxlťgak drahč pokladp fobč stixádámr, paklč milo:
frdenstwj proka;Ugeme. Můšelč roď potčxssitedlněg:
ssjho ťxx)tiUad slowa Pcině, aU dj: „Blahoslawenj
gfaU milosrdnj, Ueboť onč mčlofrdrnstwj dogdaU.“
A rošť pak Učřm Uad mčlofrdeltstwj Bošj potřeb:
Uěgssjho gest, be; Uěhoš anč šin anč fpasrml b:)tč
Uám Uelše. Qd Boha pochášj kašd:) dar dobrý,
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a oU naplňUge rUce Uasse a Udělnge Uám wssoho
čehož potťebngcme: abhchom takě č mh blčšUij
swřmU, kdpš w potřebě gest, ochotnč pťčfpjwalť.
„Nebo weselčho dárre mčlnge Búh.“ (ll. Kor.
9.) Komn mnoho dáno, od toho mUoho žádatč
fe bnde. Na faUdU bndrme fan;enč podlř milofrd:
ných skntků fwl)ch: Zdalč gfme č mh Uahč odjwalť,
fhtili lačnč, napágelč žjšniwč, nawsstěwowali ne:
mornč. A Uad to nadr wssecko: W tom gsme po:
šUali lásiU Božj, že on dUssčfwaU za náš pološťl:ň
čmh máme ša bratřj dnssč klásti. „Kdobh mčl
siatok tohoto swčxta, a widčlbh bratra swčho Uan;č
trpčti, a ;awřrlbp střrwa fwá (frdcc fwř) pťed
njm: ktcraklásta Bošj ;ůstáwá w nčm?“ (1. JaU
3.) u N nhnj pološ kašd:) rUkUfwaU na frdce, u
a taž fe, gestliš aš grho dosawádnj grdUčmi po:
dobá se k gedUáUj fw. Jancxt Q gak obstogjmc Ua
fandU wěčxlěltt, až Kristxlš P. přčgde a wpt:)katč
bnde nám, že gfmc erdjwali, nrfptčli, Uenapágeli
ho, a kdh w nenwri, kdh w šaláťť bpli nenawsstjwilč
ho a nrpřčfsli k nčxmn?

„Pamat:lgte Ua wě;nčx, gako bhste spolU wš:
šňowř bhli, a Ua fanšeně, gakošto i fami w těte
bhdljce.“ (Zčd. 13. 3.)

„Milosrdenstwj a fmilowáUi ččňte gedenkašdý
š bratršm sw!)m.“ (Zach. 7, 9.)

„Cinťtč lllilofrdenstwj a fand, che se ljbj
Hofpodimx nežlč občxtč.“ (Přjsl. 21, 3.)

Modlitba.
Boše Otčcx, dárre wsscho dobrěho! raččš, pro:

sime, wzďnditi w náď prawaU horliwost w milo:
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frdenstwj a w dobrx)ch skUtcjch, abpchom kdpš Uelšr
nám zcela přjkladn fw. Jana náslrdowatč, afpoň
z toho, čehož gsi nám nděliti ráččl, ď dobraU wůlj
a ď čistx)m frdcem blťšnjnm swčmU pomáhali. Za
to prosime Tebe, skrl;eJešjsse Krista, grUš ď TebaU
žčw gest a kralUge i ď DUchem fwatým Ua wěkpe
wěkňw. Ymrn

Dneš sc takč swčtj: WFrancii sw opata Stťpéma w
Berdůne sw.lx.;Pawla w Besansrněsw bisk Nicetia; w ije
swatdchmUč Bawla LUcia a Čdriaka; w Pawii sw b Judmka;
w Milanč sw b Honoráta; w Nežnč sw opata Erbartxa; wAlen
šandrii sw p a m Korinlhie; w Nrmcnii a Wersiianoba mUčen
dlnjku; wCaťihradč mnoba UmUč knčžj;w Nllglii sw EUtheUana.

Ziwot sioatě Npollonie,
pannh a mnčedlnice (R. 219„)

Něgakh čaď, oB;wlásstč za panowánj rjsaře
Fčlčpa, požjwali křefťane třmčř aUplneho pokogr„
tak že w pixj;nčwř tčto době wjra Kristowa pře:
krafnč wnkwetala. Nr; nxnozj z pohanň, pohrda:
gjrj podáwanmt folxě mťlostj, přjleščtostč wphledax
walč, bh šnixiwost fwaU na kirsťanrch wpljti a hněw
fwůg Ukogčtčmohli J podařčlo fe gim. W listU,
geg; fw. Dionpš, ťxčfkuperlandriUsk:), Fabiowč Llne
tiochcnslečmn šaslal Uale;a fe o tom naslcdllgjcj sirě:
dertwj: „Hádač nčgak:), pod žásstčtaU náldožrnstwj
popndčl pohann proti Uánx, kteij; wssrlčkč nesslc:
chetnosii páchagjre, a nrwinnm: krwj křrsiam:w rnca
fwě pr;Ujre, domnjwagj fe, šr bp tjm ťxohnm Ue:
boll spjsse dáblnm praUxaU portn wzdáwalť“

„Nep;xrw gistčxhostarrr, gnxěnrmMetra Po:
padsse, wrlclč mU, by slowa ra:chawá a bršbožnch
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procč Bohn mlUwčl. deš pak gim po wůlč b:)ti
Uechtěl, tělo grho khgmi Ubčlč, twciix č oéč ostrr)m
trnjm ;bodali, a UaposiedP wpwedsse grg Ua před:
mčxstj Ukamrnowali. Na to gistcm prawowěixjcj
ženn, kterčš Kwčnta neb Kointa ixjkali, do božniee
modlářfkč Uwrdsse, k tomn Uabjšeli, abh falessm)m
bohům poctUw;dala. thš ale ona portU lakowan
Za ohawnost pokládagjc, tomn odporowala a se
pryč odwracela, wláčrlč tělo gegj, ú žernow bilč,
bičowali a mrskali. Tak ;edranal: wpwleklč Ua
pixedměsij a tam koUečnčUkamenowalč.“ To, kdpž
se bplo stalo, wssickUi gednjm takměř aUprkem Ua
donch pobošněho lidU útok UěčUčwsir, sanfedh fwč
rpchlr ; Učch wen wphcinělč, laUpjre domy drcmro:
walč, a bohatstwj š Uábptkem drašssjm fobě Uklá:
dagjcr. KoUečně gali Ypollonič, anUU welmčnáck
bošUaU a těhoš časil giž poněklld lrtčtan, a polj:
čkowalč gi tak Ukrnrně, aš gč wssecky znby z úst
wypadati. Pak cřnešsse Ua pixrdmčstj dixjwj na
hranirč, hrošťlč gj Upč:lenjm, UrbUdeli slow raUha:
w:)ch spoln ď Učmi weřrgUč mlUwitč. ch ona
whš.idawsse foťxč malččko čafn, gako aťxp se Ua to
ro;mhslitť chtčla, a wačUnwssč se gčm ; rnkaU,
fama rhchlr na hranicč wskoéčla a dobrowolnč tčlo
fwč kfpálenj w!ǧdala. Pohanč widaUre, še Aposlonče
ochotněǧssj k fmrtč gest, Urž gegj katowč k mUčrnj, Zdě:
sili fe. „Mimo gmerwaUč mnčedlnjkptrpěl takč sw.
S erapčo U, bpw we wlastnjm domč UkrUtUčmněen,
Ua wssech člámxjch a přjhbjch andň polámán a pak
ď swrchU domU fwržrn.“nu Sw.DčonPď Uǧifťnge,,šc
ani gedim) wjry nešapixel, a žr wssickniraděgč šiwot,
nešli wer ;Uřjrjm. a Uxšteklým pol„danům obětowali.

Žtwotowř Swexci,xňxul. 13
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Rošgjmčmj.

Utrpenj a fmrt fwatč NposloUie fpjsse k ob:
diwowáUj, Uešlč k Uásledowánj fe Ucimpředstange;
Ueboť be; ;wlásstnjho zgewenj Božjho, geš fw. Ypol:
lonie žagistě mě.la, Uemá šádný ělowěk pod fmrte:
dlm)m hřjchrm smrt fokxěUěčniti. Samowrašda gest
hro;m) šločin a prohřessrnj fe protč fobě, protč fpo:
lečnostč lidske a proti BohU Nerli; to přčro;eUaU
powiUUosij kadrho, žiwot fwa:g, UePwětssj š statků

požemskpch, pokUd geU možno ;achowatč? Ččlč Uám
dowoleno gcst, wa;bp, gčmčš kn fpolečnostč lidfke
antčmi gfmr, ;ločinrm přctrhnanti. Smjmelčš w
práwo t“rhoš fahaci, kterýž gedčnč!páUem Uasseho ži:
wota gest? Kdo w prošřetedlnostBožj wjrn má,
we wssech protčwrnstwjch zmndšile a trpěliwě fobě
počjnage, zagčstě obstogi. QUť gest fkalau, o Ujš
se láman wlny protčwrnsiwj, onť wůli UkotwenaU
w Bohn mage Uepodlehci baUřjm žiwota we,;deg:
ssjho, a bpťbh sřrasti celěho swěta Ua Uěg fe walilp,
Uetratj Uaděge w Boha, a žčwota swčho Ušjwci
tak, abh fe dokonalým a wěěnčho krcilowstwj ho:
dm)m stal. Kde alr Uenj wjrp, tam ,;máhá fe
slabost, bogárnost, zanfalstwj, a z těch famowražda
počcitek fwňg běťe.

„Nečiú mnoho be;kxožně a Uebýwep bláznem,
abpš nellmřel před swx)m čafem.“ (Errl. 7, 18.)

Modlčtba.
PaUe Bo;e! Žiwot, gegš gsi Uam dati raěil

bUdčš Tobě Zafwěren Propůgč toliko, bychom dnp
fwěho žiwobptj gako sw. Aposlonče ponžčli kswemU
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zdokonalenj a aš počet dnů Uassťchdogde, za odmťm:
wťčnč krcilowstwj obdrželč, slrze Ježjssc Krčsta Pčma
nasseho. Ymen.

Ziwot sioatého Nikefora.
(N. 260.)

„Qdfall;enj be; mčlofrdenstwj stáwá sr tomn,
kdo Ueěčnj mčlofrdrnstwj.“ (Jak. 2, 13.) „A ře:
klbh kdo, milngč Boha, a bratra fwčho nenáwč:
dělbp, lbář grst.“ (l. Jan 4, 30.) Tata slowa
aUplně Uaplnťla fe na Saprčcčowč w rokU asi 260.

Saprčcčlw byl kUč;em w fhrstčm mčxstěYntčo:
chčť. Mršč njm a Nčkrforem tak aUttč bylo přá:
telstwj, še fe podobalo, gakobh wlastnj bratixj bplť.
Dlanho giš trwalp tyto přcitelskčfwašky, an se tU
Uepixjtrlč wsseho l;lřho, a lhářč od poěátkU podařilo,
simť nrfwornosti me;č Uě wtrausitč a obapolnaU
hořkost tak wrlčcc ro;mnoščtč, že Ua wrřegnč! Ulťri
fobč fr wyh:)bali.

Po Učgakčm čafe wssed Nčkefornď do febe,
prosil některých ; přátel, abp kněu;eSaprťeča we
gmčml grho odprosili. A newhřjdčw tjm nťčeho
poneyprw, poslal k nčnm po druhčx i po tixetj, wssak
nadarnw; ncboť onen zapoměl grst slowa Páně:
„Odpnsťte a bndc wchn odesstjno.“ Wida Nčke:
fornš, še cižj prošba Zatwr;rlěho přjtele obmčxkččtč
ď to Ucnj: odesscl fcim knčmu, a padna na kolena
prawčl: „deUsi mi otče pro Boha!“ Ale Sa:
prčrčnš zůstal zatwr;elým.

W tom čase whpUklo za rjfaře BaleriaUa nowč!
pronásledowánj křefťanň. Mcšč gčm)mč i Sapri:
rčnš na faUd postawen wa, slawně a zřegmě o

13:lr
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Krčstn PaUU wp;nal: že gest praw:) B:ch, stwo:
řitel Uebe, ;emě a moře a wsseho, rož w Učchgest;
pohaUsstj bohowčx ale že dablh gjaU, a modlh, ge:
likoš šadUexUU aUč sskoditč,an profpěti UemohaU, še

zrmě že wphla;eUh býtč magj Toto slawne whž
zUan rthUěwalo faUdce Ua Uchwepš, a protoš
Sapriria UkrtltUěmuččtčro;kcišal Ne; Sapririuď
zwjtě;ťw Uad U:Ukamč a Uad UkrUtm)m faUdcrm
takto k Uělmr promlxlwčl: „Nad tělem mhm maš
owssem mor, ale Uad dnssj maU ma gi tolčko Kri:
stUš PaU, gen; gi stworčl“ Zaslepenrc ;apoměl
že pro wcissUčwp hUčxwfwug lo moc fc w;dal dablU!
Wčda fandccx, še SaprčciowU frdnatosi a statnost
žadna mUka pičmori UemU;e, odfaUdil qeg ksmrti,
abp mečcm odprawen bhl. Kračegjcij Ua po:
prawnj mjsto wPssel NikeforUš ǧesstě gedUaU wstijr
a padna prosil ho: „MUčedlUij Kristúw, odest
mč, čjm gfem fe proti tobě prohřessil.“ Me Sa:
prirťnď ani slowa mU erdpowjdage, pomiUUl. Ni:
keforUš Uadesselmu ganU Ulčcja opět prosil: „Wp:
zanači Bošj, prosim tě, odesť mi, čjm gfcm fe
protť tobě gako ělowěk prohressčl Ephle mǧnj dana
ti bUde kortma Kristowa, gcho; gsi nezaprel an:
brš slawně přrd mnohým lidrm wh;nal.“ Ale
SaprčriUš zasleprn hněwem w frdri fwčm ;atwrdťl
se gesstě wjre. Eoš widance drcřbowč Nikeforowť
pofmjwalč sr, řkaUee: „Tak possetčlřho člowěka Uikdy
gfme grsstě eridělč. YP tento gde ť fmrti, a tp
gesstč ho za odpnsstěnj proslš“ Nikcfor ale od7
powčdčl: „Wh erjte, čcho od wp;nawače Krč:
siowa šádánx, Bůh ale to wj.“ A zkormancen ssel
za Uimi až Ua poprawisstě. TU obrátiw se opčt
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k Saprčcčowč řrkl: „Pfáno gcst: proste a bUde
wcim dčmo; hledePte a Uale;mte, tlUčte a bUde wám
otewřon.“ (Mt. 7, 7.) Ale wsse bPlo Uadarmo.
Zatwr;clx) Uechtěl whslhssetč přjtele ša odpnsstčrtj a
fmjřer prosicjho. S Uelčbostjodwrarj fe kixesianskč
stdee od člowčka chmjchlťweho, bogj fe o Uěho,
aby Ue;mchal fpafeslj swe; Urboť psano gest: „GcF
stlč;e erdestjtc lčdem wčU grgčch, ančš Qtec waš
odpllstj wam hřjchUwassčch.“ (Mat 6 15) N
tak se č stalo. Bťih ;Bawčl Saprřcča, geUž blč:
žnij swčmU odestčtč Uechtěl, mčlosti fw“e, zňsta:
wčw ho fobě famřmU, a qcho wččmř ;ká;c.

KataUč dowedssrSaprčrča Ua ijsto poprawltj,
roškázalč, by se k fmrti pixťhotowčl. „A proč,“
tá;al fe gťch teUto, „mám odprawcn b!)tč?“ „Pro:
to,“ odpowědělť oUčUo, „še gsi bohúm obětowatč
Uechtěl, ;ákoUů cjsařských potlcpil pro gakčhoš člo:
wěka, gen; KrčstUš slUge“ Uslhssew to SaprčcčUů
řekl knjm: „Ne abťgeqte mne, hotow gfrm UččUčtť,
co cjfaiowč ro;ka;alč, bUdU obětowatč bohnm“

Hle, gak lčcha a plaUá laska k BohU gest,
ktera; laskh k blčšUij w fobě Urma, a gak pra:
wdiwa gsan siowa Jana aposstolaikachho: „Řckl:
lčbh kdo, še mčlUgcxBoha a bratra fwčěho UeUa:
wčdělbh, lhciř gest.“ (JaU 4, 20.) Kdo Boha
mčlUge, rcid pro Boha blčšnjmn odansstj, wěda
že mčlostčBošj a geho smilowánj w kašdčm okamšeslj
zapotřebj mci. Llch gak Umohh fwaU UábošUostj fe
whpjslá a še fanfodem w mer a pokogť žjtč Uechce,
gakoby mčlowal sprawedlnost.

Gčnak gednal NikeforUŽ, gfa kresťanem že
wssj dnsse Nrďoť UslPssrw oU ralchawe řrčč Sa:
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prťrťowi, prosil ho řka: „Nehřrssiš, o bratixr, a Ur:
zapjrrp Pcina UasschoJrzU Krista. Profjm tě, Ue:
Uchplng fe od Učho, abhď Urštratťl Urbeskč korUnp,
gťžto sobě zaslaUžčl skrže mnohč mUkh a protťwen:
stwj.“ Ale Saprčcťllď tak málo si wssjmage nhnj
UapomjnáUj přjtelr swčho, gako prwč gcho proseb
ša odpnsstěnj, Krista ,;apieel.

Wťda to NikrforUď obrcitťl fe k dráloňm řka:
„Gčx gsem křefťanrm! gú wěřjm wc ngčUo PáUa
Uasseho, gegš onen zapřel! NUše Ufmrťte mnc!“
Z sscxlhnrd grdrn z nich k saUdrť,oo;Uange xnU:
že Saprťrčnš sicr sljbil bohUm obětowati, alr ginp
kdosi sr wpskytmxl grn; mjsto Uěho nmťjtč šada.
N nslpssew faUdcr slowa ta, roškč:zal, bp Nikrfor,
paklťbh bohům Urobčxtowal, sťat bpl. Tak klrsla
hlawa fw. Nťkefora pod mrčem katowým, a čťstá
pak dnssr grho powžnrsla se wšhňrU, kdrž obdržrla
korUnn wěěUan, korUnU wjrp, pokorp a lčxskp. uo

No;gjmánj.
Nch, gak bjdm) bpl oUrU, kterx)š Zaslrch Urau

ženjm štratil wččnan slčlwn, do Ujš giš gčš wrgjtč
Uwhl Zagťste nrslpssel Krista w EwangrliUm
řkanrjho: „QbětUgcšli dar fwng na oltař, a tU fe
ro;pomeneš žr bratr thg xna Uěcoproti tobě:
Nechchš tU darn swrho přrd oltarem a gdť, prwř
fmiř fe ď bratrrm swpm a potom přčgda obětox
watč bUdrš dar wag“ (Mt 5 23.) A opět
kdhš Petr Pana se tažal: „Pane, kolčkrcilzhřessj
protč mnč bratr ng, a odestjm geU:U?;dalč do fe:
dmťkrat?“ Co odpowědělgrnm Jtžjš? „Nrprawjm
tobě až do sedmikrat, ale až do sedmdefatťkrat fedme
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krát.“ (Mt. 18, 21.) Qnen tedP bdejk aUč ge:
denkráte blišnij fwčmU, gakkoli fnašně o to pro:
sichw odpnstiti Uechtěl; on Zatwrdčl Uad kagjrjm
frdce fwč, UeslpsselprošbP grho. Protoš šawřelp
fe pťed Ujm takč! bránh Uebrfkč, odstanpila od něho
mčlost Bošj a š nj korUUa mUčedlnťctwj. Y pro:
tož chraňme fe pčlně hněwU a Urw;poijere Ua
Utrpenčx Urašenj, alebrš rcidč odpallsstěgme kašdčmm,
čjm Uúď kolč Ura;il, abp i núm odpnsstjno bplo od
Je;U Krista podle slow: „deUfť nčxmUasse wiUp,
gakoš č Utp odpallsstjme Uassčm wiUUjkňm “

„Kdo fe chre mstjtč, U Pana nagde pomstU,
a hřjchh gcho chowagr, žachowa (erdestj mU
gťch).“ (Sirach 28 1)

„Mčlli kdo proto komU gakaU stjšnoste gakož
i Pán odpnstčl wám, tak i wy.“ (Kolos. 3, 13.)

Modlčtba
QJr; U Krťste,Pane Uaš; UdělUam, prosime,

dUcha pokorp a fmjrcnlčwosii Pronikni srdre Uasse
eryslownaU dobrotaUfwan, tak abpchomprotčijkP
fwť ro bratrp milowalč, a milosrdenstwj gim prona:
ngjcr gako fw. Nčrefor tčž milofrdrmstwj U Trbe Ua:
le;li, ktrr!)ž přigdrš fandit šiwx)ch č mrtwhch. Amrn.

Dneš se takš swčtj: W Franeau;skcm RoUen swb Anšň
bcrta; we Wlaffich sw b Kannsix w Nxmč sw Ale:andra š 38
mUč. w Chpr:l swatoch muč Amonia a AlešaUdra;w Asrice
swalýchmUč Brima a Donata; w qulii sw.b LaUdolfa.

10. Žiwot fwaté Scholaftčkh. (N. 548.)

Sw. Scholastčka, sestra fw. Brnrdčkta, Uaro:
dila se w NUrsii, městě wčwodstwj Spolrtanskčho.
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Gegj rodičowč EUtropčUď a YbuUdaUria, gfaUce
Uegenom lidě w;nesseUčho stawU, alr takř welmč
bohabong, dcerUsskUScholastčkU kc wssemu dobrěmU
wedlť. Scholastika tčš pod gegčch peéliwan rnkaU
kU podťwU w bášUč a lásce Božj profpjwala, tak
že fe šdcilo gakobh w frdci grgjm kromč Boha pro
Učr gčněho cčtU a UáklonUosti Uebplo. A protoš
gakkoli dědičkalt welčkčho gměnj a sljěnostj tčla č
krcifaU dUssc ošdoldena, UeUale;ala pixedce šeidnč!ho
potěssonj w ro;kossech fwčtka)ch, grlikoš gj fwět ďe
wssj sláwaU Ukřjšowšn byl. Ncmagjc alr dostč Ua
tom, že fwůg šťwot takto slnšbě Bošj ;afwčtčla,
Uloščla pixjkladU fwčho bratra Uxásledowatť, ktrr:)što
Ua hoče, KxašsiUo řečrUě, klásster wystawčw, mla:
djkp a Unlže ;e wssech stawň a wssrho powolčinj
wňkol frbe fhromáždčl, ;pňsobcm podťwcchodm)m gc
k dokonalosti wrda. Scholastika opxlstřwssť tch
statkh a fwět odrssla do klňsstera Uedalrko od klá:
sstrra Kac?siUfkčho w;dňlemřho, a tU ščla ď mUohx)mč
pannamč podlč! ;č:kona bratra fwčxho Brnedčkta.
Gcgj horlčwost w modlčtbách, grgj přjonst w po:
stech, gcgj fwčdomčtosi U wpkonáwcinj ;ákoUů klci:
ssterUjch, gegj láska kfamotUostť, uo tomUto aUdělU
strúšcč wssj UábošUosič u oščwowala takcx plameU
horliwostč, lcifkp a bá;Uě Bošj U fester, gi podřj:
zexchch, tak še fe ixjrť o Uj múšc, co aposstol Pánč
kU KoriUtsk:)m Uapfal: „Wassr horliwost pohm:la
mUoh!)xUč.“(U. Kor. 9, 2.)

Benrdčkt a Scholastika milowalt fc wefpolek
lájkall Uchstdrčněgssj a protoš Ustanowťlč si gchan
do roka fe ansstjwiti. Gak:)ď dwňr třmčirUa pňl
cesth lržjcj, byl k tomU UrěeU, kamž č mnošj šbratři
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doprowa;owalč Benedčkta Čaš fhledáUj ;afwěceU
bhl modlčtbam, fpasitedlUrmUrogjmanj a nabošnym
ro;mlnwam Bedlčwi gfance totiš Benedčkta Scho:
lastčkanapoijan Pawla Aposstola, aU kn Efe:
fkým pjssc: „Naplněnj bUdte DUchem fwat:)m
Mlmďjre fobě wespolek w :;almjch, a w chwalach
a w pssničkach dUchoijch, špjwagjce a plesagjre
w frdcjch fw:)ch Pam: Djch ččnjce w;dhckp Ze
wsscho, we gmenU PaUa nasscho UU;UKrčsta, BohU
a Otrč.“ (Efeš. 5, 18. 20.) Snaščlč fe taUto
horlťwostj w láfce Božj tim wjre fc posilUčtč a
UtUšitč.

Poslednj UáwsstěwU nad gčnč ;UamcUitaU ml:
čenjm opomčnalxti nelžr. Sw. Scholastčka před:
;wjdagjc fmrt fwaU, bhlabh welmi ráda dčxleo
radostech Uebesk:)ch a slčxwě fwatých ro;mlanwala,
a protoš prosila bratra Benedčkta welmč fUašUě,
abh Uastawagjcj Uoc, genš fe me;i Ucibošm)m roš:
mlananjm, ;pčwem a modlenjm nad mjrn rpchle
byla pixčbljšila, š Uj Ua tomto mjstě ;tráwčl. Kdyš
pak on odlďoláxďage fe na ;úkoU klčxsstcra, žádosti
gegj odporowal: ZarmaUcenci nad tjm Scholastčka
fepčala rUce a silončwssi Ua Uě hlawU, modlila fe
k Bohn za UěǧakaU chwjli. A hle Uagcdnmx strhl
fe ;ččsta gafna tak welikh š sirassliw!)m blhslánjm
a hřjmáUjm fpogený lčgawec, že fw. Bcnedikt š
bť?xtrh, kteřjš geg bplč doprowodilč, protč wňli swč
w fpolečnosti sistrh poždršeti se mecl. Po;naw
přjčim: UcobpčegUěho úka;n tohoto, prawčl k Uj:
„Búh tč odesi festro, cošš to medle Uččnčla?“
Načeš odpowěděla tato: Gá gfem tebe prosila, a
tPď mUe oslyssel: tedP obrátila gfem fe k PáUU

1333
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Bohn swčmU, a oU mUe wpsl:ǧssel.“ NemohaUcc
tedp sr odebratč domů, zafwětilč nor tUto modlčtbám,
pěnj šalmů a fwatčmU rožgjmánj o Uebi a sláwč
Uebeskč,a teprw drtlhčho dnr ;rána ro;šehnalč se.
Po tixrch dUech wida sw. BeUedčkt U wčděnj, kterať
fe frstra geho Schosastťka w podobě holUbčce, pro:
wázená andělskýmč kůrp, k Pánn KristU Spasiteli
fwčxmu Ubjrci, dobrořeččl PánU BohU, plefage Uad
blahoslawcnstwjm festrp fwč. ancimčw pak fmrt
gegj bratřjm, fpolečně š Uimč fwatč gegj tčlo, grš
k fobě přinrstč welcl, poěestně a slawně pochowal.
Sw. Scholastčka Unxixrlal. 543 w 60. rore wěkU
fwčxho.

Nošgjmcinj.
„Z hognosičfrdcc ústa mlij.“ (Mt. 12,

34.) Pončwadš frdce nasse na ;emi lpj, protož
wztahUgj fe takč rošpráwky nassc tolčk Ua wěcč po:
;emsičx, na Uowčmǧ, ano i na glnčxno a ;álešitostč
blčžnjho nasscho a tčm podobnř wčcč, do kterhch
nčUn nčc ner a kterx)miť fe čaš nmřj, ; Učxhoť;bU:
demr anfetč w ch faUdnýpočet wydáwatč.“ (Mt.
12, 36e) Kčšbp nassr ro;práwkp w;tahowalp fe
takč Ua Boha a Ua fmilowánj geho, kčršbhchom
wrfpolek mlmdjre w;dčxláwalč selxe a blčšUj fwě.
era křrfťanstci nr;apowjdá nám howorU prátexl:
siěho, alc tolčko šcidá, abp ro;práwkp Uasse Za
hlawnj předmět mčlp Boha, nikolč ale an;c fwětsleř
wěri. debpchom Boha milowalč, ;agistč bšxchom
často Ua nčho Uchslčlč a často takč o nčm mlnwčli.
Nrboť lásia gest w!)mlnwná; a kdo Utlčj, nemťlUgr.
Gako ohrň Ukrýti fe nrdá, ani wůnč siořicowá
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žatagitč, tak gest to č ď láskan kBobU; oUen gewj
fr teplrm, tato wúnj, lčxskapak ňstp. Jl protoš
mlmecš w fpolečnostech podle pixjkladUsw. Scho:
lastčkp o wěrech wcišm)ch, aťxpchom Uetoliko frbe sa:
mhch w;dčxlali, ale č bližUij prospěli.

„Prawjm wám, z každřho slowa sskodnčho,
kterěš mlUwicč bUdaU lčdč, deagj počec w den
sandnh.žť (Mat. 12, 36.)

„Zčxdnci řcč ;lá Urwhchá;ep ž ňst wassťch.“
(Efrs. 4, 29.)

„Nrpobožm)ch a marm)ch řrěj warng fr.“
(11. Tčm. 2, 16.)

Modlčtba.
Panr Boše! wstnp do frdce Uasseho a Uaplň

ge gako sw. Scholastikll lčxfkaU fwaU: aby úsia
Uasse odwratťla sr od wčcj marnych a gedinř Tebr
Pána a Dobrodince fweho welebčla a oslawowala,
genš gsi šiw a kralnqrš š Je;n Kristem a DUchem
fwatým Ua wěkp wěkUw Amen.

Ziwot blahoslaweného Wiléma,
paxlstchika. (Rj 1210.)

Bl Wilčm Uarodil sc okolo rokU 1174 w
zemi Brabantste, ; rodičn počrstUhch. Qd přiro:
:ersti qfa Uadan šiwostj dUchaa hbitaU obratnostj
těla wšdh nad faUdrUhp wPUčkal. Llle prawč
tato ččlost a těkawost řxnchafwrdla geg br;o š prawř
restp, a Uwrhla w prohlnbeň tělefnosřč. Nbp dle
rošmarU šjti mohl, taUlal sr po rošlččm)ch ;rmjch a
kraǧinácb, aš koUečUčxw klcisstrře PrěmoUstratskěm
Thenolčnm, bljš mčsta Beročnimn lcšjrjm fe Ufadčw,
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Umčnj swč pekařskč tam prowo;owal. A tU fe
stalo, že wcgda do febe ščwot fwúg hixjchp špr;Uěm)
Uaprawčtč n;awřel. Yle Uepixjtrl lčdský tak silně
ho pokaussel a tolčk aUkladů mU strogil, šc Wčlčm
Uemoha odolatč, slnšbU fwaU opUstčw, po;nowU do
wjrn Ueěistoch a wionsti fe pohřjšil, a opčt těkagr
po ro;lččných kraginách ani dussč, anč tčlU odpoéč:
UUtj nrpixál. Bňh, kterýť; nechce fmrti hixjssnjka,
Uoťxrš aby fc obrátil a žčw bpl, tlankl častčxgi, aě
Uadarmo, milostj swall Ua frdrr br;bošnčho hřjssUjka.
KoUečnč alr pixčssla hodan, kdr Wilemowo frdce
kU pixigxmttj fmilowáUj Bošjho kchlo lčxpcxUeš kdh
pixrd tjm přčprawrno. Zdálo fe mU totřš gedn“e
Uocť, žc widj anděla Pánč, an mU radj, abh ;a:
Urchaw mr;kčho fwčho obcowánj, pokan ša hřjchh
čťnil; a kdyť; w druhčm wčděnj č Utjsto, kamšbp
fe k tomU aUčrlU obrátčtť mč!l, Um nká;čmo bplo:
wpdal fr br; messťcin ;pčt Ua restU do Brakxantska
do wyká;anč wsi Morlaxltwcď na;wanř. Nale;na
Zde pole pod gmčUom pole hrnčjřowo Známč, UlUj:
Uil fobč, ro anstewnjk šiwot tráwiri. Dnchownj
zpráwec tčhoš mjsťa, gemUž fe Wčlčm dřiwr whš
Znal a wh;powjdal Ze wssrch hřjchů fwých, UegeU
šádně přrkáškh w cestn mn Uekladl, anobrš toto
předfrw;rtj schwč:lčl, toho gfa miUčxUj: še mladjk,
gelť horlťwost geho fwatčx, w Uěm fotrwá, pochá:
Zjlč ale od pokllssitele, fama od febe še přrstaUe.
N w sientkUWilčmowa kagicnost a tichost šiwota
bhla Uadobpčrgnč:. QU sr postjwal wjre de po
fobě; a pracowáwal, w;dělč:wagc wňkolnj kragťnp
až do Umdlenj, a k tomu kromě ;rlin, fhrowých
kořjUků a občlj k posilnčnj fwčme žádnč gčně strawy
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Ucpošjwal. Pixčtom pak modlčteb a ětenj pjfma sw.
tak bedlčw bpl, še často w gchč rUre rx)č dršjwal
k xď;děláxďáUj půdp, w drxchš ale pssma fwatá k
wdělanj stdce. „Q hlUbokosti bohatstwj č maU:
drostj i Umčnj Bošjho; gak gsaU choP;pptatedlUj
faUdowč gcho a Ucwystjščteder cestp geho.“ (Řjm
11 33) Ephle člowčk temčix gč; ;trarenp wh:
ssiUUl fe twaU mčlostj posilUěU Ua tak wpfoký stUpeň
dokanlostč! ux Gako pak ; gchč straUp Umo;j
wčdaUre, gak twrdš Wčlěm pro hřjchy mladostč fwčx
fe kagc, třš mčlostj Bošj frdre otwiralč, a šiwot
fwůg posth, modlčtbami, dobrýmj skUtkh a sslechet:
U:)m obcowáUjm Uaprawowalč; tak ; drnhč siraUp
bylo tichč! ščwobptj kaqjcjho hřjssUjka mUoh!)m ka:
mcUem Uřáť.ky. A to bplo přjččUaU, že gcxg tUpčlč,
gcmn fe pofmjwali, a wssrlčkč přskoixj ččUili. QU
alr o;broch sstjtem bá;nš Bošj fUássrl wsse tčssea
pokorUš, grlčkoš takto fUá;e ;a pokleskp fwč ;adosti
Učinltč Ulohl TU;ssj boge Ue;lč fwět strogil slUšeb:
UskU Bošij pokUssčtela Ueprjtel lčdský. A wssak
Wčlrm, gen; dřjwe ankladům dč:brlskpmpodlchl stal
Uynj gako skala, o Uj; se wssecky tltokp a wcsskcxraj
sila pokUssčtelc pckelnčkhoro;kotala. Yp mUo;j dobřj
lčdr podporowalč Uasseho ansteijka wssj sitaU,
UčrmeUčxwelmi malo potřeb magc, obrarcl gak we:
sskere darp tak č co sam od Ust fwx)ch Ufpořil, bUd
Ua ob;čwU chde)ch, bUd Ua wpstawer kostela w mjstě
pixcbpwáUj fwřho. K temU; chraxml přčpogčw po:
zděgi č klasster blahoslawme PaUUh Marčr (18 ()1irčd
řečeUý, Uech do Uěho anUy lzackan CčsterrčeUfkeho
Uwedl, Uobrš wssemi potřchostmč gako opatrm) a
laskawý oter dokUd žčw bpt gčchzaopatřowal. Bpw
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pro welikaU horliwost, a zwlasstnj ;bčhlost w pjfmech
Bošjch, gakož č pro fwate obrowanj od Jana de
Betl,dUnia, bisknpa Kammerarenskčho Ua kněšstwj po:
fwěcen, dočkal fe wěkn 66 let, a w;al, deť geg
Hofpodin k fobě powolal, odměml Za láskU swaU.

RožgjmáUj.

Yč wssicknč hledagj poklidU dUsse, předre ho wssť:
cknčUenalc;agj, poUěwadš ho nehledagj, kdr k nale;eUi
gest. Blahoslawený Wčlčm gest přjkladem, gak mnozj,
abh pokog dnssčfwě dednali, po kragčnách a končinách
fwěta těkagj, a w prol,dlUbeň tělesm)ch ro;kossj fe po:
tápěgj, a předre frdce fwčho Ucihnčxtkemfwčxdomj
ťtrápeUč Ukogiti nemohon. Pokog, ktech swět Uám
slibnge, gčst od pokogr pochá;egjrjho od Boha tak
ro;djlnh, gak Búh a swčxtrošdjlnj qsaU. Swčt slč:
bUge sire poklid ale nedawa ho Swět poskptnqe
Uam Uěkter:)ch pomjgegjrjch radostj ) ale tpto radosťi
gsau Uad mer drahe, Urboť Uaš bawngj poklidU
oUssc a milostč Božj Co; Urwjte, pjssr proto fw
Zaknb še prj;eň tohoto swěta gest UepřjtrlkpněBošj?“
(Jak 4 4) Prawp pokog tolikoKristnš Jršjš
múše nam dátť OU pnsobj: še člowěk fam š fe:
bau fpokogen gest; on Uěj Uciš UcirUščwosti přemá:
hati a šádosti krotiti; on těssj Uáuš naděgj w bn:
daUrj blašonst, oU Uděluge Uám radostč w DUchU
fwatčm, a púsobj, bpchom těchto radostj pošjwalčč
pod břrmenrm strastj. N poněwadš pramen těchto
radosťj žiwý, wěčný a Zlosti lidsič Učxpixjstupm)grst,
mňšeme, fprawedliwč gsaUre, požjwati pokoge, grgš
Uie warátiti ď to Uer.
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„QkUste a wť;te, žc lčbp gest Hofpodčn.“
(Žalm 33 9)

Modlčtba.
Pane Jršjssč Krčste, Spasitelč Uáš, ktrr!)š gsi

Uám pokog fwůǧ ;ůstawitč rciččl: Uedoansstěg, pro:
sjme, abh dnsse Uasse Tebr se fpnstčwssť, přčdršela
fe swěta, ale raděgč mčlosti swau Ucim přčfpěg, bp:
chom pohrdagjre wssj přj;Uj fwěta, gedťnr U Tebe
a w Tobě odpočinntj dUssc wphledciwali a nale;li,
genž gsi žčw a kralngeš na wěkh. leen

DUeB se takč swčtj: W FraUckčm Nonen sw. Austerberta;
w Rimě sw mUč Zotika Jrěnca Hiacinta, leantia Sotcra a
10 wjee W Neapolskusw b Syldana; w Werdan sw bisk.a
muě ErtxUlfa

11. Žiwot fwaté Enfrosillh, pannh.
(R. Zeo.)

Sw. Eufrosina bpla drera wrlmč UábošUých
rodččů, ktrraU gim Bůh na nenstálč modlčtbh Umoha
bohabognhch anstownjkú a řeholnjkčx deiti rciěil.
Otec PafnllcťUš ;afnanbčl gč gednomU sslechrtnčmu
a bohatčmn mlcidencť, alr Ellfrosina, od nryautleg:
ssjho dětťnstwj w bci;ni Bošj a w lčxfcc Krčsiowč
wpcbowčma gfaUr, tanšťla chc po sňatkU dnsse fwčr
ď Krčstem Pčmcm, Uešlč po sidatkU š člowěkem. J
opnstčwssč w odčwU mUšskěm, tagnč otce (matka
bhla giš dřjwe Umřela), domow a Urfmjrnč ǧmčnj,
wstanpčla ďo klcisstcxrapod gmčnem Smaragdx:š, a
po 38 let w Urpwětssj tčchostť a ká;nk šťwot fwůg
tam tráwčla. Bog mUsila tam bogowatč nemalý,
an Ur;řjdka otce fwčho wjdala a Učlřek geho sl!):
chala. Nčrmčnč ;nátč fe mU Uedala dřjwe, a,š kdhš
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šnamenala, še Brch gi k foďě wola TU ka;ala
Pafmlrča ;awolatč lkagjcjho nad štratoU drech fwe
takto těssčla: „Proč fe trapjš a proč nemjrm)m na:
řjkanjm Ukractlješ šiwota swřho. Zdalčž Urnj rUka
PaUč mocna, ancb ždalčš mU Uěro Uemo;Ucho gest?
Pťcstaň hořrkowatč a wšpomeň si Ua Jákoba, kte:
r!)š fpna Jofefa ;tratčw, co mrtwčho oplakúwal, a
konrčnč 8 welkaU radostj opět U;řel.“ A ;namena:
gjr še dnssr k ro;laUčer fe š tělem fpěchčl,dj k otcř
fwčme: „Bňh wPslPssrl modlčtkch mč!, a gá statně
gfrm kxogowala, nc sire wlasiUj silaU ale pomocj
Bo;j Pod geho ochraUaU kxoǧowala gfem proti
antokUm daďelským wx)ďornP Boǧ; kxěh gfem doko:
Uala, wer gfem ;achowala,a ;a to obdršjm ko:
rUnU fprawrdlnosti, kteraxlš ; milostč fwč Bůh mč
Udělj. Protoš nelkeP pro deerU swaU EufrosiUU: a
wčš, še gci gfrm dcera twá, a th ,še gsi otrr Ulňg!
Nedopaxcsstěg, aťP kdo gčm) krom Tekxe mne po:
chowal.“ To dořekssi, odrwždala dnssč fwaU šenichU
fwčmn Ješjssč Kristlt, lěta P. 430. Nářek otce
Pafmlcia ;dwogčl fe rjm neočckáwam)m šgewcnjm,
ale er;o Utčchla dUssr geho; neboť ro;daw wrsskerč
gmčUj fwč chUd:)m a klássterům, a odebraw fe do
onč anstewnh, gčš EUfrosiUa,gčnakBratr Smaragd
ťečená,po 38 let oďýwala, po 10 let aš do fmrti fwř
w nj ščwot swůg w Uehwčtssjkagierstč tráwčl.

R o z g j m á n j.

Kdo chce Krčsta za ženicha dUsse fwč mjtč, mUsi
Urgerm swět, Uoďrž ť fám fekxeopUstiti a anplnč
a dokonale fe Kristu Ježjssi odewšdati. Kdo mčmo
Krista gcsstě coČ gčněho milUge, Uemůže býtč Kri:
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stow:)m, ktrrýš tomU chre, abpchom geg Uade wssccko
a ,; celěho frdce Uxilowalč; a kdokoli mU mjsto febe
coš gťUčho obětllge, Uemůše fe tomU Zaljďčtť, aUť
Uchledá darň Uassich, alc Uáš sam!)ch. Widanre, že
Krťstttš PáU felxe celčho za Uáš thč fwčmU obě:
towal že celc tělo fwe a celaU krew fwan a po:
krm dal abp cel:) Uassjm b:)ti Ulohl Uemělť bPchom
č mp ;rela gemU fc oddati? Ll proto; kdo swcho
;iskU gedťne hledj, a wnle fwe UepodrobUge wUlč
Bošj; kdo srdre swč wěssj Ua wěci po;rmslř a pro
Uě Ua Boha, Urhwětssj dobrč, ;apomjmi; tčhoš dUsse
Uemňšr b:)ti Urwěstan Bošskřho šeUčcha Krista.

„Kašdr), kdoš opnstj dňm Ueb bratrh, Ueb fe:
strp, Ucb otce, Ucb matkU, Urb maUšelkU, neb fhmǧ,
aUeb pole pro gměUo Utě, stokrát che we;me, a
šiwotrm wčxčrchmwlč:dnalltč bnde.“ (Mat. 19, 29.)

Modlčtba.
QPaUe Je;n Krčstex,lasko Uasse! ehhle ote:

wierc gfaU branp frdcc Uasscho gako frdce fw EUsko:
siUh, pogd a wstUp do Učxg,přčpraw si tanx obp:
dlj Twe dUstogUčr,a erponsstěg ho na wěky. Nechť
Uáš wolč: fwět, Uechť lúkč: Uč:š gakkolť, kdpš geU
Tebe Spasitrli Utúme, mámc wsse a Uťc Ucim Ue:
fchcišj, ani UPUj anč w bndaUonsti. AmeU.

Ziwot fwatého SatUrnina a Datioa,
mUčedlUjků. (N. 316.)

PohaUč! Uenáwidjcc křefťaUň Uchopilč fe ochotUě
ka;de přjlešitostč k gegich šahUbera wpplemměUj.
DčoklecťaUcjfať ro;kašal pod ztracerm hrdla, abh
kresťaUe pjfma fwata pohaUským wrchUostem kU fpá:
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ler wpdali, aniš fe che k slušbam Božjm a kU
whkonáwánj rjrkewnjch obřadň schá;elč. QUi ale
magjre pjsma fwatá ť wsseckenneithek rjrkrwnj w
Uepwětssj Urtčwostč, mpslčlč, že bp wydčmj pjsem
zrčxdaU bplo wj„rP. Protož ošbrogčwsse fe sstjtem dU:
chownjm u prawaU wěraU uu roška;U cjfařfkěho
UposlechUoUti fe špcčowali. Prawda sire, Ze Umozj
cjrkwč fe take Zproerěřilť a swatá pjsma Ua oheň
pološčlč, ale wětssj částka bPla těch, genš Uafadili
raděgč žťwota fwčho, Uež bp fpálerm fwata)ch pjfem
wjrh fwč bplč fš odřcklč. SUrowost pohansiá ;U,d
řila ob;wlcisstě protč křefťanňm w Nbčtině, mčstě
prokonnlasrUj Llfrčkp. Gednan w Uedělikonal Sa:
tUrUťn, tčchoš města kUč;, w domčx Oktaoča Feli:ec
U pixjtomnosti 49 křesťaUňwslnšbp Božj. deš fe
o tom ;práwrč města dowěděli, přčtrhli Uáhle š wog:
siem k domU, a gawsso wcxfměď wssecky přjtonmčx,
pohnalč gčch k faUdU. Nep;Uamenitěgssj erZč Učmč
bplp: Sw. SatUrUťU, kUě; ď čtyixmidětmč fwýmix:
SatUrUinem, Feli„rem, Marij a Htlariomm pa:
choletrm; fw. Datčdnď, starosta xnřsta; fw. xAmpe:
lťUď, Nogarčamxš a Bikrorča. Zmnščle wp;nali
wssicknčtčto, an djtek erpgjmagr, přrd fandem, še
křefťaUpgsan, a wefelau mpslj wer swaU w Krista
a úctU kU pjfmúm fwathm Ua grwo dč:walč, tak že
i přjtomnj diwácč frdnatosti gegťch fr podčwčlč. N
tak fma;aná bpla poněkud potupa, ktcraU bčsiUp
Fundanuš Ua cjrkew tjm Uwalčl, še pjfma swatá
Ua třmž mjstě k fpálenj bpl wpdal. Sama Uebrsa Ue:
mohla prý Ua tUto zrádu bčsknpowu sc djwati, Ue:
boť z ččstčxho gasna spadlx) děssť oheú Uhasil, a krU:
pobčtj potlonklo na znamenj hněwn Božjho wčikolnj
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pole a kragilch. Pohaně ale nedbagjce na trnto
patrm) Zá;rak, sixpťaly zagatč křefťanP okowp a do
města Karthago, kdeš fe prčxwěYnnlim:ď prokonfUl
;dršowal, odwedli. Swatj wPšnawači plefagjce ra:
dostj, še pro Krčsia trpěti bUdoU, celan restau špj:
wali žalmp a dobrořečili PčmU. YnUlčnnď Uslpssew,
že wě„;ňowč od radp mčsta leitixxa proto pixiwe:
deUh gfan, ,še proti zňkonům cjfaixsk:)mbhlč Uedělnj
deU fwětilť, fborp cjrkewnj dršeli a pjfma fwatčx
deati nrchtčli: otá;al fe Datioa, grdnoho l; wěž:
Uůw, gakčxho bp stawU bpl a Zdali takě w cjrkewnjch
fborech bpl podle bral? A kdpž tento bpl přifwědčil,
a še kčxesianrmgest,wy;nal, Jlmllinuš Ua siixipecgeg
Uatúhl:anti ro;kú;al. W tom alc předstaupčlThe:
liknš a prahna po korUnč n:nčcdlnickč hlafem wo:
lal: „MP wssickni gfme křefťanč, wssicknč podle
gfme mčxlčw fborech cjrkcwnjch.“ AnUlinUď taUto
řečj Umohem che ro;drášděn, ká;al Thelika bcz
odkladU Ua siřipec napnaUti a želešnhmč húkp a
ostrýmť klťkami tchati. Me UUlčrdlnjk Bošj zacho:
wáwal w nchkrUtssjch nxukách a w UePwětssjch bo:
lestech stcilau a pewnaU nchsl, djkp BohU w;dawage
a takto fe modle: „Boše UdUg, děkllgi Tobč! We
gmcnn fwem, Kriste Spnn Bošj, whfwobod slU:
šrbnjch fwčx!“ Pak obratiw iec k Annlinowi a kU
katanňm wece: „Wp Uefprawedlčwě gcdnate, bjdnjcč,
wp grdnate proti PanU Bohll! Q Bošr UlUg,Ue:
hled Ua hřjchp gegich! wp hiessjte, wp Uessťastnjcč!
nop hřcssjte proti Paml Bohll! Zachowawepte při:
ka;anj nchwpšssiho Boha Wp Ueprawč gednatc,
newinne mnčjre! Mp negsine wra;cdlnjri, žadný
podwod netjžj dUssj Uassich. Q Bože, fmilUg fe!
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děkuqi Tobě, Boše, Udčl mč pro gmer fwe
stalostč,aawpswobod slUšeijkP swe er šalaře tohoto
fwěta.“ Wčda NUUliUUš, še anč UrpkrUtěgssj mUkh
siálost a žmUščlostmUčrdlUjkaPánč nepřemoha:l, ro;:
kázal od mnčer přestati a do šaláře geg opšt Uwrrč.

Dationš, ktcrx)š aš pofawad Ua skřipcč wčfel,
wida gak statnč ThclčkUš wsseckp mnkp přemcihá,
mUohokrcite wolal, še křesiaUem gčst. TU powstal
protč UčxmnFortUUarianUš, trhdáš grsstč gfa po:
hanem, a wčUčl geg, že gcho fcstrU Bikcorčč pře:
mlUwčl, abp wer kčrstanskm:přčgala, domow opU:
stčla a š giUýmč křrstaUU do Abčtčny fe odebrala.
SlPssjc Bčktorča ťeččťdratra swčho, odpowědšla pro:
stofrdrčně: žr cokolč Uččnčla, dobrowolně fe stalo a
ž wlastnjho pieswčdčenj; še takč! b:ǧla Ua slUšbách
Bošjch w drU Učdělnj; a še křefťaUkaUgest. Na
Uchwchš ro; ;Uřrn ro kážal AUUlčUUšDatioa co Uch:
UkrUtnčgi mněčtč, což č katanř wykonati se wsse:
možnč přččťxlčlč,celč tělo ostr:)mi hákp ro;djragjce,
do prsaU frkagjre a we wnicřnostoch gcho se mú:
chagjcr. Ač tak trnaucij lidU hro;nš dčwadlo po:
siPtowalč, Uirměně mUěedlUjk Bošj ;ňstal Urpře:
mošrU: Urb gakkolč aUdowě grho bplč demkUUtč,
stčcwa Ztrhaná, bokp ;rdraUč, modlčl se pixedce ;UU::
žčlan mpslj: „O Kriste Pane můg, Urdeh mi ša:
haneUU ťchti!“ N mčlost Bošj tak dčwně geg sj:
lila, že NUUlčUUďUemoha mUkamč ho přemori, do
wě;enj Uwrri rozka al

anj dossla take rada Ua kUě;eSatnrnčna,
stařrčka Ua nchwepš rtčhodncho, který;to erhro;e:
UaU mpflj a dnchcm, w Bohn šakotwenpm Ua mnky
bratrů swpch w KristU se bpl djwať „Gsi th to “



309

škrjkl AnUlčnUš, „ro thto bpl panUkal abh protč
wUli a ;akomlm rjfařským cjrkcwnjm slxorP dršclč?“
SatUrUiU odpowěděl: „My gfme dobchm prawem
fwětili deU Paně“ „Y gak to ?“ tašal fe prokon:
fUl. „Proto še fwěcenj Ucdčle ;anedbati fe neslnssj,“
odpowčdčl tento, „qelčkoš tak Zakon Uaš totnn welj “
Na pokPnUtj AUUlťUa dali fe kataUč č hned do we:
lebnčho starce a diwore ď njm Uaklcidali, draUre
tčlo geho, trhagjre aUdP a machagjre fe we wnitr:
Uostech tak, še holč kosti a Uahe hUath widčti bhlo.
On ale modlťl fe ixka „Prosim Tč Krčste, wxǧslhš
mne! Dčani Ti, o Božc, roškaš abhch fťat bpl!
Prosjm Tč Krčste, fmilUg fe Uadr UmaU! SPUU
Bošj, pomo;iš mi.“ AUUliUUšwida fe přemošena
býtť, roškcišal, bp še skixiprefňat a w žaláři na fmrc
chowčm bhl.

Po SatUrniUowč mUěeUi gsance: EmerčtUď,
Felirowě, Nmpelčnš, Nogaciam:š, Marčmlxš, Sa:
tUrUiUď mladssj a g. podobm)mi UxUkamč, a tak Ue:
hroženěa ašmušilc ge pixrstáli, še aUčgedeU zUčch
wjrh fwe Ueapřel. Wssťckni gednohlaně wh;ná:
wali: že šakonem Bošjm Uedělnj dnp fwčtitč při:
káščmo gest, a že pjsma fwatá magj Uapfaná w
frdcjch fw:)ch. Pod mUkami whpnsťili oba Feli:eowč
dUcha, ostatni ale do wězenj Uwršrnč bhlč.

Nad gčUč!w tomto bogč wPUikala šmnšilostj
a statnostj fw. Biktorťa, panna UrošcUostj,slččnostj
a ctUostmi dalcko ssčroko powčstná. Pčxigawssi giž
w aUtlěm wčkU wjrn Krčstoron, zsslechtila Uegen
mrawy fwč!, alc gakási welebnost, čistotU dUsse a
tčla gechj o;ciixowala twářč gegj. Proti wňli fwč
muži šafnanbena a Ua wšdor fnašm)ch profeb kn
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wdanj nUrena, whskoččla w den swatebnj oknem úo

Zpolehaǧjr na pomor ženčcha fwčxho, Krčsta Pana.
Sťastnč se na ;em dostawssi, Utekla fe do přjstawU
ččstotp, do kostrla, a tam obětowala panenstwj fwč
PácUU BohU fwčxml. Gj, genš palmp panenstwj
wjtě;oslawně bUla si dobpla, nepřčchá;elo ša těško,
takš palmp ančedlnčrtwj dofjri. YUUlinUšbera ohled,
že Biktorča pochác;j ; rodU sslcchrmčho, a bratr gegj
FortUUarčamlš w radě srdj, snažil fe gi k zapřer
Krčsta přemlnwitč J ta;al fe gj, gakebp wjrp
bpla? „Ga gfem kirsťaslka,“odpowědčxlaona. Bratr
FortUnarčaUUď chtč sestrU wpmlanwalč a xUUkZpro,u
stčtč, prawčť, žebp smpslem bpla pomiUUtá. QUa
wssak odpowčxděla: „Gci nxám fmpslp w moci swě,
a Uikdh gfem fe Ue;měnila.“ YnUlčUUš otážal fe
Upnj, zdalibp nechtčla š bratrem swým odegjti?
„Nechci,“ prawčla ona, „Ueboť gfem křestankaU, a
xnogj bratřj gsau gedčnč tč, kteřj přčkážanj Božjch
ostřjhagj.“ NnUlčnUš prosil gj npnj slowp přjwětč:
wýmč, abp pamatowala Ua blaho fwč!a ssetřčlaži:
wota fwč!ho. Llle mUčedlUice Pánč odpowčděla:
„Wždpť pak gfem ti giž řekla, že křefťankaU gsem,
že w fborech křcsianú gfem bx)wala, Uedčxlnj den 9
bratřjmi fwětjwala.“ Uslpssaw NUUlťUUxZtpto od:
pornč řeěč, káu;al frdUataU djwkn do žaláře k ostat:
Ujm kťesianňm Uwrrč, a nemoha ani xmlšů,.anč
slabš djwkp přemoci: cbtěl konečně na newčnm)ch
djtkčlch sstěftj fwčho žkusitč. J tú;al fe Hčlarčona,
nepmladssjho spna SatUrUčUa kUě;e,pacholjka welmi
arltlčho wěkxl: ;dalčkxy i on Za pťjkladem bratřj
fwých bhl chodil? HčlarioU wčda stalost otre a ť!ra:
třj swpch odpowědčxl: „Gá gfem křefťanrm Z doe
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brč wňle a famochtč bPl gfem ď otrem a bratřjmč
we sborech cjrkewnjch.“ YUUlťUUšmpsle, že pohrůž:
kami pachole Zastrassj, hroščl mU trrstp, gakými se
děti káráwagj. Hilarčon ale dal fe do fmjchlx. „Gá
ti dčxm Uoš a UssčUře;atč,“ prawčl prokonful. „To
můšeš,“ odwere pacholjk, „gá ale gsem křrfťanem.“
Amllčnnď zatagčw stud a hněw swúg dal pachole
do wě;enj Uwrrť, kterčš odchá;rgjc ;wolalo: „Djkp
Bohll!“ GakaU fmrtj fwatj tPto mttčedlnječžiwot
fwůg dokonalť, dogčsta newj fe. Tolčko to fe twrdj,
že grdnč hladem, drnžj Ucislrdkem fwých ran a ginj
opět gim)m žpůfobrm Umixrli.

.N o š g j m čxU j.

„Swěrrnj dnr Uedělnjhopronedbatč se nefmj,“
prawčlč swatj mučedlnjri a raděgč žčwot Uafadťli,
Uežli bP onen ;ákon Bošj bplč přeftaUpčlč. A gak
swětili prwnj křestančdeU Pánč? m Qni wěno:
walč cel:) den, a nikoli gen aš půlhodčnp slušbcim
Bošjm. Slnšbp Bošj: wpklč:dčmjslowa Bošjho,
oběť msse fwatě, přčgjmánj welchč fwátosii bhlp
gčm mčlegssj Uade wssecko. Sudi;; tedy kašdý fám,
zdali Upněgssj křrfťanč oněm siarým podobqi gsan?
Gstc takč mp tak bedlčwi slUžebBožjch, gfme takč
mP tak ochotnj k přťgjmánj weleťmč fwátostč, tak
pošornj při hlásámj slowa Božjho? Hle gakč to lo: d
potowánj a kolotánj, gakč to práre w dnh Uedělnj
a fwátečnj z husia spatřťtč l;c! Za malčchernými
často přjěčnami zanrdbáwáme slnšrb Bošjch, Ua fwět:
sič wssak roškossr a l;čxlcščtostčěasn dosič máme, ba
i Uori, dež toho, tixeďa Uasiawngem. Neš, kdpž po
ssest dnj gsme se lopotčlč pro tělo, dnsse toho ;aslU:
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hUge, abp sedmý aspoň deU gegjmn bsahU fe obě:
towal, a slUssUo, kdpž celý tHdeU slanžilč gfme swětU,
abpchom den PaUě ;aswětčli PáUU Bohlr P

„PomUi, abprď krU fwatečUj swětil Srst
de bUdeš prarowatč , fedmčho pak dUe fobota
HospodčnaBoha Tweho gest“ (2 Mogž 10,
8u10.)

Modlitba.
Wěčm) Boše! kterýš gsi den swátečnj ktomU

Ustanwil, abpchom w pokogčTobě slaUžiti mohli:
propůgě Uám, prosime, bhchom dnh UedělUja fwá:
teěnj podlč Twč fwatč wúle tráwili a ošiwngjre
fwan wjrn, Tebe welrďjce a chwúljre, dnssi fwaU
tčlem a sloroermsSpUa Twěho občerstwngjce, skrxc
časnh pokog fe ke wěčUěmU odpočťUUtj si pťčprawili.

krže Jr; n Krista. BlmeU.
DUeš se takč swťti: W Nsriee sw mUč SatUrUan Daa

tida a che; w NUmidii mllohych lťesiaUU; w Caťthrade sw cjo
saťoth Theodory; w franckčWjdni sw bisk Desideria; w leriaa
Uopoli sw b LUcia a UčedlUij; we wlaskč RňweUnčsw b Kalo
cerh, w KapUe sw. b Kastre:xsia; w Mřlane sw.b Bazara; w
Cghptě sw mnicha Jansse

. 7 0 s 012. leot swate EUlalee,
anUh a mučedlUiee. (N. 301.)

ijař Marčmialtlrš HerkUleUš, fpolleadař
cjfaře Dčokleciana, Uemoha fám kixefťanh Ua wssoch
mjstech pronásledowati a hUbčti, whsi)lal ktomU
konci a cjli do ro .,ličUHch kragiU mUše, co UkrUt:
Ujkh waec ;Uamě Meši tčmito Uad gčnč UkrUtrU:
stwjm wPUikalDacčamlš do Saněl k wPhUber
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křefťanů odcslaný, na gehošro roškaz lakč sw. CUla:
lia UmUčena bpla.

Sw. CUlalča, panna w:,yforrnro;ená, naro:
dila se w Barrelloně a od nrantlegssjho dětčnstwj
slaUščla z celřho srdce Páml BohU fwěmU, gegi
che nešli šiwot milowala. W slnšběBošj naUčila
fe djwka Pčmě malldrostč, Usslrchtčla frdre a ,šdo:
konalila ščwot fwňg Uade wsse polnhsslcnj. Rodi:
čowč mčlngjce proto dcrrn fwaU, co Urpfrdrčněgi
podporowalč grgj zbošnaU mysl wssemošně, ano opU:
stčlč z tč přjččnp město, odebrawsse fe ď nj na sřatek
od měsia poučkUdw;dálrm). ch žčla fwatá panna
třměix gedinč pro Krista Pčma ženicha fwčho, den
co deU w ofamělčm pokogi ď drnžkamč fw!)mi k
Uěnm fr wraUcUě modljc a chwalo;pěwy pro;pěwngjr.

W tom swatěm obcowánj wstaupila fw. EUla:
lia do wčxknpamžnskčho, aU práwě DarčaUUď dčwě
protč křestančim .;Uřčl. Město Barceslona trmclo
estrachp a hrúzaU. Ale Enlalča Uslpssawssč o Ukrnt:
UostčDacčanowčx zahořela wraUrj taUhaU pro Krista
žiwot fwůg Uafadčtč. Yěkoli wnčtixnj tanha po že:
nčchU dUsse fwě na twciixč zbožnř panmǧ nex,yččstssj
radostj tak patrně se gewila, še fe wssickUinad tjm
podčwčli, nčrmřně Ukr:)wala přrd ťodičč a towa:
rpsskamč fw!)mč anmpsl fwňg. Tcprw w nori, když
wsse bhlo Utčchlo, a pokog w celěm domě panowal,
zdwčhssčfe swatá panna ď odhodlanan mpslj, krá:
ččla přjmo k městn, kde Dacčamxď kixesianp hnbčl.
Z rána postawiwssife před geho saudnan stolicčsz:
šilaU frdnatostj wx,y;nala wer fwaU w JrzU Krčsta,
trpre wptýkagjc Dacianonšč geho špozdilost, že ď opo:
wršerm gediUčho a prawěbo Boha, gehož Uebefa

Žčworowéčdatých. l. 14
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gfaU a ;rmč a mořr čwssecko, co w nčch grsi, dá:
blU fč klanj, a lčdč, pro wčxéUťblahosiawrnstwj
prawčmU Bohxl slanšjrj mUkamť nUtj, bh modlám
oťxětowali, ktcrčšto nic negfaU, lrč ďábrl ď aUdělč
swýmč, a ď nčmiš i on č osiatUj w Uě daxlfagjcj
lťd wěčnč ;atrarrn bUdex.

Na tato siowa rožká;al Darčannš katům, abh
djwkn mrslealč,efám alr pofmjdřxagcfc gi a raxchage
sc KrčsiU radil, ab!ǧ iečč fwč, qako ; newědomosič

pronessenčx, odwolala, cldcelč sr xUUk ;prostčtč a žie
wota Uchranťti Ona pak odpowědčla mU: „Zr
nel;e gj lež mlnwitč, gelčkoš fe bogj Pana Boha,
ktcxrx)žtolháixr a křiwopixjsršnjkp wěčm)m trrsiem trrfce
ť cšr wssemč ,;loěčnci . . . Ran šcxnecxjtj pomocj Jc;n
Krčsta, chš Ucfprawrdlčwřlml fandcč podlř skUtků
geho w dch faUdm) odplatj“ Slowy těmi nmoldrm
che ro;sapaxx ka;al Daeianne? fw. Pannn na skič:
pec UatahUoUtč a ;rlr.;Uymč hřrchP dijtč, přč črmš
ona wefrlacl mhslj, qakobP ran ani Uecjtila, fr Uw:
dlčla: „Pane Ješn Krčstčx,whslpš nehodnaU deka
fwaU, Ucboť tobč gsem hiesslla denst mč pro:
wčněUj mň a posilsx mUr, aťchcbsnčsti mohla mnkp,
go; pro twc fwatě ǧmeno trpjm, a aby ;ahaner
ldaǧldabrl šr wssrmi slU;rijťp fwhmi“ A kdyš ka:
tanč Ubohaxl EUlalii ro;šatx)mč pochodlxčxmijpalčtč
počali, modlčla sr w Unlk“ách těch ndásltxdngjcjZalm:
„Ay, Bůh gcst fpomochk můg, Hofpodčn grsi opa:
trownjk dnssc mč. delať ;lým Urpixátrlňm nu)m
w prawdě foč o Panr. J bUtxUťdobrowolUč občti
občxtowati, slawitť bUdUgmč!UoTwš Hospodťnc, proto
še grst doďrě. Nrbo ; fanšrnj wsselčkčhow:ǧtrhl mne
Bňl!, m)brš č pomstn nad ncpřátelp m:)mč wčdělo
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oko mc“ (Žalm 55 6 u9) W tom obratčlse
plameU k mnčitelnm qeqjm, EUlalia pak pokračo:
wala w modlitbě: „Panr erU Krisiex,whslyš mo:
dlitbn maU, a Uciň milofrdenstwj fwčxUade mUaU;
přčgmi mne giš do pokogc wěčnčho me;i wywoleUč
fwč, aby wěřjcj w Tebe widěli a wcxleslawili moc:
Uost TwaU.“ Po dokonáUj modlčtbp tčxtoUhasly po:
chodnč a kataUčx padagjre Ua twáři fwř dčxsilč fe.
W tom prUstčla fwatčc panna dUssč, ktrrňš w
zpsifobn holnbčrc k ch;U Kristn šenichU fwčxnm fe
powšUesla

Dacčannď Uenafptiw qrsscč dosti UkrUtnosti fwe,
roška;al aby tčlo fwatč anUp Ua křj; powčsser,
a Ua Učm tak dlalcho poUechčmo bplo, dokawad by
ho ptactwo Ueštrciwčlo. Neš třctjho dUe podařilo fe
Uěkterým Uábošným mnšům kromč wčdomj stráše
tělo segmatltč a počestně pochowati. Přč pohřbxl ;pj:
walč slowa šalnm: „thš wolagj fprawedliwj,
HofpodiU wyslx)chci, a šc wssrch gegčch an;kostj ge
wptrhnqr“ (Žalmllšš 18) tak wefclaU lmǧslj, že
kU hlafu pčgjrjch přlssli čmnošjš lidn, spoln ď Učmč
dobrořečjre Bohn thč a PanU Jčx;UKrčstU Spml
geho, a DUchU fwatčxmn, gehoš králowstwj trwň Ua
wčxkp wěkllw. Ymcn.

N o ž g j m a“U j.

Q, Zak swatá, gak čistci bpla dUsse fw. EUlm
lčo. Oplýwagjr wsselikx)m ;bošjm fwětslx)m opustila
ge a ssla, abp weřegně přšd relým faUdrm wp;nala,
žc milUge Krista Pána. Zádná strast, žcidUčmUkp
nebplh ď to, abp oheň horanrj láskP gegj Udusili.
chim)m slowem nwhla fe zprostitč trestú a mUk,

14?
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gedim)m slowrm nwhla opěr přčgjti Ua fwobodU.
Nle láska hořela knj plápolem, fwět gj bhl mrwaU,
toliko KristUš sidlil w frdrč gegjm. „Gá UemohU
leš mlnwiti, Uemohn lháti,“ tak odpowjdá láska Ua
radU sndjho, grnš Urwinnan pro lrš propnstčtč chtěl.
Q, gakč to ntčssrUř šrradlo pro Uáď kdjdnča hřjssne.
Ych kolčkráte i z úst Uassich slowa slpssána býwagj:
že milngrme Krista, kolikrčlte gčš cxsisljbili gfme,
že radčgč Umixjtč chremr, Uežli bpchom geg uu láskU
Uassču gen dost malým hřjchem Uraščli. Nle skUtek
Utekl! Mh fe wrarjme wšdh k starým Ueixesiem,gako
wlassťowka k starčmU hUj;dU. Podjwepme fe Ua
EUlalii, genš pro láskU kU KristU Pc“mU slowa lži:
wřho Uechtěla promlUwiti, ačbp tUdP č mnk se bhla
šbawisa i šiwota Zachránila. Mp wssak lháwáme
z obyčrge, pro marm) ;čsk, pro bdean w:)nllnwn,
pro Urašenj Boha a bližlxjho a t. d. Takowň gest
Uasse láska, to, to gsaU Uasse slibh. Q Bože! Uččň
ď Uámi milostdenstwj, Ue pak fprawedlnost.

„Kteixji ččnj hixjch a Ueprawost, Uepřátelě gsaU
dUssr fwě.“ (Tob. 12, 10.)

Modlitba.
Q Ješn Kriste, thnpčtelč a Spasitelč Uáš!

genš gsi z láskp k Uám bjdm)m rworům hixjchhUasse
Ua se přčgal a Za Uě na dřewč křjže zadost Uččnčl:
propůgč, profjme, Uám takowaU láskn, gakaU za:
hořcla fw. EUlalče, horliwá slUšebUire twá, abp:
chom wssech hřjchů fw!)ch ncnáwiděli a raděgi fmrt
podstanpčlč, Uežli wjre Urašitč fe opowáščli Tebe.
Grnš g,sťžiw a kralngcš Ua wěkp wěkůw. Ymen.
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Žiwot fw. Bcnedikta Llnianského,
opata w LangUedoce (N 8e)1)

Sw. Benedčkt, syn Nčgnlfa, hrabčte BaUgUe:
dokskčho, narodťl se okolo rokn 750 w Langlcedore
a něgaký čaš žastáwal při dworU krčxle Pťpčna
anřad čjssUjka. Yč dobrosrdečnčmn giUochonč br;o
swět še, wssemi rožkossemi fwýmť fe ;Urchnril, Ueměl
předce tolťk silp do sebe, aby geho okowů se ;ba:
witč a w slUšbU Kristown wstaUpčti mohl. Ko:
nečně dodala nessťastná nčxhoda, a nebe;pečettstwj
žčwota mpslč geho tolčk pewnostč, že i poslednj UčtkU,
kteraUš gesstě Ua fwět pamán byl, přerrhnmlti mohl.
Rokn tortš 774 prowáe;ege Karla, přjgmjm Wel:
kčho, do boge proti Bombardúm, a náhodan padna
do řrky Tešsino, mcilrm by byl UtoUUl. Wida šč:
wot fwůg w Ueťxe;pečenstwj, ;awcišal fe slčbem fwět
opUstiti a w slUšbU Paně wstanpťtť, w ktrrem;to
aUmyslU geg gistý nabošm) anstrwnjk gmenem
Wčdmar, gesstčxwjre Utwrdčl Po skoUčenem tašenj
walečnem wstanpčl BeUedčkt skUtečně do klasstera
sw. Sekwana, bljš Dtšona, a tam bpl šťw w Uch:
tnšssj ká;nť, tělU fwčmU wětssj pohowp nepřcxge, Ueš
čeho k Zachowánj ščwota newphnnrcxlně bylo potřebj.
Pokrmrm gcho bhl tolčko chlčxb, Uápogem woda,
lúškcxm holá žemč. Qdčwn hrUbčho a fprostčxho, na
Uěgš k cwččenj se w pokoře šáplaty rů;lxobarewlxč!
přčssjwal, Učkdy leč k ččstčxnjerdloščl. Tčš Uegen
zcikony klcissternj š Uepwětssj fwčxdomčtostj plnťl, ale
i nad to rád kašdčemUposthowal, Ueyopowršeněgssj
práre wykoUáwal, na modlčtbách celč tčměř nori
tráwčl, rád haUU a potUpU fUássel, a gelikoš sebe
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Za Urynehodněgssjho mešč wssemč powašowal, kn
kašděmn wljdně a přjwětčwč fe měl. Znamenage
ale, šeby tnhost šiwota gcho BPla přjlčssnci, a še
bratixj Uad tjm gaksi se horssj, Ulewil sice poněknd
od přjfnosti fwč a stal fe mjrxlěgssjm; k tomU wssak,
by hodnost opatskaU, kU ktcrčxžgednohlaft:č wywo:
len bhl, Ua sr přigal, ltišádxlým Uemohl přiweden
b:)tč ;púfobem, obáwage fe, šebp fe mU Uikdy ne:
podařilo, ostatnj bratry k podobnčx ká;Ui Uaklončti.

RokU 780 opUstil Brnedikt klásstcr a odessel Ua
Zdědčxný po rodťčjch statrk Ua potokl: x!lniamc lešjcj.
Zdr wpstmdčxl pro seldea pro nčkterč ; bratixj stegnč
š Uim slllýsslegjrj Uěkolik obydlj, ; nichšto po;děgč
klcisster tak řečem) Llnianskr) powstal. Počáteěnč! gen
!Uálo kdo k Učme fe ptxipogil, alc e.l těmi, ktrřj to

uUěiUčlč, ťxpl šde šiw w Uehwčxtssj chndobč, prarj rUe
kaU fwx)ch skrownan w!)šiwn si wyděla“wage. Zřjdka
kdy přčnásselh gim faUsrde šcrch trochn mlčka k ob:
črrstwrnj, wjno toliko w Uedčxlia o fwňtrjch se po:
dáwalo. Čhndoba padlowala takč w kosiele, gelikoš
wssecko Ueňřadj kostrlni welmť fprostč bhlo; a nťc fe
w něm Uenaclxá;elo od hrdwábj, od šlata a stiijra
anečd od gim)ch drahx)ch wčcj. Po ěafe rošmnoščl
fr počet nčedlnjků a et nimi ť gměnj a mohowťtost
kleisstexrat Bhlr„li kdh polnosti klčxssrrrUdoěnowány,
Benedčkt ge milercid pixigal, ale takš i hnod wsseckyne:
wolUjkp Ua fwobodn propUstčl Poněwadž frdce geho
na poštmsk!)ch statcjch Uelpělo, Uikrp žadna štrata
aUeb Ugma ho Ue;armm:tila, an wj fe, ;e ď těmč,
kterj; klasstcrU sskodu aneb krčde bhlč Ucinilč,š
Uchwětssj ssrtmostj šachašel, a gim dobixe Uěťnil.
Zťwotopčfec a žak swat. Benedčkta fw Yrdo aneb
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Smaraǧd dwa přjběhp o Uěm srm čeljrj Uana:
menal chdUoho čafn, pjssr on, ;lodčg Ukradna
konč klassternj od lidU bhl lapcn, Ubčt a pičxdBe:
Uedikta k dalssjmn trrstn postawen. Sw opat ale
welel geho ránh hogitč a pak kdhš šhogrxw bhlp,
grg propUstčl. b Gčndh gda š gednjm bratrcm,
potkal člowěka, an grde Ua konč, quš kťasstrrUpa:
tiil MUčch po;naw koUě dal fe do křčkU,ale Be,
Urdčkt pokPUUw by mlax,el prawil: „Často kUu koUč
fr podoba!“ Po male chwjlč wssak kdpš loděg giš
fe bpl w;dálčl, dološil: „še fám takř koUč b:ǧl po:
qnal, wssak še člowčxka wc!řegUě ;ahmlbčtč Uechtěl.“
W tomto qednánj a w tčchto slowrch ltxšj tak aUtlý
rčt a takowa UčxšUostfrdre, gakowmx aposstol fwatý
Pawel Řjmamtm schwalnge aU pjsse „NebUdte
opatrnj sami ll frbe; šadmxmn ;lrhr ;a šle Urod:
plarllgtr . . . grsilišcx grst mošnčx, poklldš Ua !Uáš gest,
ďe wssemčlčdmi pokog měgtr. Nrmstrte famč fcbe
alc lačUjli Urpijtel thZ, Uakrmgeg, a šjšnjli, deh
mU pjtč, chbo UččUěto Uhlj reiawčx ďhrchš na hlawxl
geho.“ (Řjm 12 17) .1 tento antlý rit kUbliž
UUUU Ukašowal se přč fwatem Beneřčktn temčř w

kaxde době ;wlasstě kdoš nrsstčstjm skljčru gcho po:
mocč pocřrbowal NokU 793 anowal w rrlř zrmč
Bnrgnndskr Uaramm) hlad Nrfmjrxlr UUwstwj lidxl
wsscho sťciřjhrUUlo se tU ku klásstrru AUčaUskčmn, po:
morč hledagjrj. N Benedikt staragc fe ro mošUá Urxǧ:
peélčwčgi o hladow:) lid, potrawp wssehodrnhU pokUd
a gak grn klč:sstrra fjla postačowala, nrgrU fám Udě:
lowal, alr k erpslownčx radostč fwč pozorowal, še
takě ostatUj bratřj dlr přjkladn geho gako o záwod
ústňm wlastUjm Utrhngj, abp gen cižjch Uafptčlč.
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Wůbrr a wefměš řrčeno, bpl Bcnrdťkt whborm)m
mistrrm na restč ke křefťansič!dokonalosti. Z tě přj:
ččnp přichá;elo k němn tak drahnč množstwj lidn
po spasenj tanšjrjho, še negrn pro Uč Uowčřkleň:
sstery fe šakládati mnsclč: ale č starssj řehole podle
grho zeikona a radp ;prawngjre sllcslaU ká;eň fwan
geho zpráwč a řjžrnj fc podrobowali. Powčst o do:
brčm řádn a welebnč ká;ni pomocj sw. Brnrkikra
w mnohých klásstrřjch krásně wpkwětagjcj donesla se
aš k nssjm rjfařc Karla Welikěho a fpna geho Bnd:
wjka, pixjgmjm Nábožnčxho. Grlikoš tito mornářowš
kleslaU kášeň rjrkexnxnj opět naprawiti a ocháblěho
dncha křrsťanskěho k nowčxmn šiwotU w;blxdčtč co
Urypečliwčgi fe fnaž“iťi, Zdálo sc gim to ša nrppřj:
hodněgssj, pomori fwat. Benedikta poušjtč. Protoš
po odewzdánj mn mUohx)ch klásstrrň k řj;enj, po:
wolal grg Bndwjk r. 817 do Cách (Ychen) na
fněm, w kterčmš se o naprawenj klássternj ká;nč
rokowalo; a schwálčw tn wsseckpUáwrhp grho, nc:
grU welel, abp wrsskerč klásstrrp podlč ;ákona grho
se řjdilp, nobrš i ša wrchnjho ;práwrč w tě wěcč
geg UZUalp. Y fnahan fw. mnše Ur;klamala Bnd:
wjka nadčge; neboť geho wljdnosij a trpčliwostj po:
wznrslp se tčměř wcsskerš klásstery kdřewnj dokona:
losti a bplo patrno, že na grdnom ělowěkUzáwisi,
a gednoho mnše ,;a Učitelc magj. u

Wssak čjm chwalnčxgssjpowčst o fwas. Benc:
diktU fe hlč:sala, tjm chc klesalo grho zdrawj. Po:
slednj lčta těmčř nrl:stále chorh gfa, nesl wsselikan
bolest trpěliwč a š odrwždánjm do wůlr Bošje aš geg
koUečnědnc 12. Unora, gak mno;j gistj lčta 821,
Pčm do lepssjch kragů powolal. Poslednj slowa
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ž geho úst wpsslci bpla: „Uččň, PaUe, š siUžeij:
kem fwx)m wedlč smčlowáUj swčxho.“

Rogjm ánj
„My que wssickUčkrehcxj lidr, ty wsiak febe

za Urpkrchčjhopokladry,“ Uapoman Tomaš Krm:
penský Tak přcxdUjm mUoho ser lct sim)slel a ge:
dnal sw. BeUcdčkt. QU widčxl, še gčUj těškč hixjchy
pásss, ale proto Urměl se ;a lepssjho, erčxda dlau:
holi w dobrěm fetrwá. Hřjssnh člowěk ma Uam
bhtč sskolaU pokory a opatonstč. Čč;ť kichkost ma
Uciď wšdh Ua wlastnj Uassčslabost Upomjnatč a tak:
měř Uassjm strčxšrem kx!)tč. Kdo dUeš obstál, můše
šjtra kleraUtč, a kdo dUeš kleslým ;hrdm:l, mňše
žjtra ;a trest Umohem hlanbčgč klcfoaUtč. Nrfpo:
lčxhep Ua mčmtl!) a dokonalý ščwot siUUg, an Ua
perost předfewetj: kromě Uadant poraši Uact Ue:
přjtrl Neopowašng fe, dršr ščwota blčšUjhofwčxho
poflt;owarč, chboť Uegsi ;a faUdrcxnad Ujm Usia:
Uoer Ncměg fe ;a lepssjho qčnhch, abpď pak Ue:
byl ;a horssjho pokladan pied Bohem, kterpš wi, ro
w člowěkU gest „Newhchlmlbeh fe slntkh dobrhmi,“
dj trnchš sw. Tomaš, „Ueboť qčnč gest pofaU;er
Bošl) Ueš lčdskč!:gchť fe mnohdp Uelsbj, ro lidem
k qaljbenj bhwci Měl:lčby do sixberoš dobreho, wěx
o gčm)chwěri grsstč lcpssj, abpš ;achowal pokornost“lfi

„Zdali se pak domnjwaš o člowěče, gčxušfan
djš tP, kdo; takowc wčrč činj, a činš ge, še tp
Ugdrš saUdUBo;jho“? (Řjm.e) x., Z.)

M o d l ct b a
Pane Ježjssč Kriste, geU; gsi Uam p.čkažati

raččl abpchom, UechcemelčfaU;rUi bhti, take bliš:
143?
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Ujho fwčxho Uefandili: Uděl nč:m, prosime, Ua přj:
mlUwU sw. Brnedikta tř! milostč, abychom Uetoliko
aUplUě a dokonale febc po;nalť, ale takč!Tebe, genž
prawč swčtťo gsi, Uale;lč AmeU

Dneš fe take swěti: W Chaloxu: swčct Stčpana; w Bexteu
deUtUsw. jabnx mUč Modesta we Be:ončsw b GaUdeUcia: w
Africe sw m Dauliana; w Kxxtbaginčsw m Modesta aJUllaUů;
w Caťihradč sw biskUpaNntorlinx

13. Žčwot blahoslaweného JordáUa.
(R. 1238.)

Blahoslawem) Jordčm pochá;el, gak se prawdě
podobá, Ze Saď, ačkoliw o geho rodičjch tčmťř
šcidUč špráwh Uemáme. Swětsk!)m gesstč člowěkem
gfa, bhl xťad mer bohabogm), tčchý a k lčdem do:
brotiw!). ZádUčho pn) chUdčhobe; almUšnp Uepro:
pUstčl, a ;wlcisstč w obhčegi měl, chUdčho, kterčhoš
Ueyprw potkal, č ďe; prosser sstčdře obdarowati.
Nábošm) geho šiwot Urgen Umohč k Uúslerowánj
Uwcně weibťl, ale mnou;j mUžč bohomiloij před:
powjdalč gčť; tenkrcitc o Učm, še od Hospodčna kU
welkč swatosii powolčm gest. Blahoslawem) Jordc“m
odbx)wage fwčl stUdťa w Pařjši, takččse;nal tam Ue:
dciwno od fw. Dominťka ;arašem) žákoU DomiUi:
kčmskx) čťli ka;atelskh, a wčda fwatč okdcxowcinjgeho
spoanUdů i fcim konečUě do Uěho wstaUpčl Geho
Ua slowo w;ata fwatost, tčchost a Uěerst UččUilh
z Uěho br;o prowťnriala Uoweho radU, ano po fmrti
fw Dominika i geUerala celč ixchole. A Uemčxlč
bratrj pťjččnh fwčho wolenj pykatč, Ueboť Jordčm
gfa w řeči a w katkU morUý, a o blaho radU
fwčxho Ua Uchwchš dďal!), wjre prh Uež tčsie osob
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do ;cikona fwčho Uwedl. Mčmo to pťjwětčwost a
wljdnost gcho kašdčxho k UěmU wččbčťa,gasná twciie,
dobrci mpsl a sslechctnci postawa grho mU frdrc
wsscch otwjrala. Jordčm dáwage fobě obšwlásstě Ua
Uowčcjch žálešctč, ď Učmč rcid fe objral, ge wpUčo:
wal, gich těssil, napomjnal, w;ij;owal a krást)mť
přjkladh a UsslechtilaUřeěj kbá;ni Bošj wcdl. Gak
welčre Uančch geho ijd w podobeUstwj bUB w přj:
kladU, aneb prňpowjdce pronessrmi prončkala ro;Um
a frdrc, dúkašem toho gest Ucislchgjcj přjklad. Na:
pomjnagc gchoho čafn bratrp, abh klewet a mar:
m)ch řcčj .;anechalč, takto knim promlUwčl: „the
Uehmťlegssj, že bpťbp šalm febe w:)sse fe ijwatč
započal, po;Uencihla hlaď ;pčwciků padá a fe láme:
tak tčš byťbychom wefpolek o fwatých wčrech ro;:
mlanwatč započalč, pro slabost fwaU br;o w marnč
řečč padč:me. N tUť mnsime, gako dobrd) kantor w
kůrU děláwá, přč pileešitosti padlc) hlaš powýssitč.“
GčUdp ;aš bPl gedeU ; bratrň obwčněn, že žensstčně
rUkUpodal. deš obwiněnh fe omsanal, še bh
ta šrna osoba fwatci byla, odpowědělJordán: „Dčssť
takčx gest dobrh č ;em gest dobrci: ale kdhť; obč fe
fm!)ssj, powstciwč: bláto a to člowěka sspčnj.“ Ge:
dUaU gda rrstan dal oděw fwňg gakčmnš ošralrč,
chUd!)m a potřebm)m fe stawěrjmn. Bratr, kterhž
Jordčma prowážel, wčda, še ošralec š obdršelchm
darem přjmo do hofpodp gde, a fwatřho Ua to po:
ZorUa ččně, obdršel ša odpowěd: „Gá gfem to Uěi:
Učl nchsle, žc potřebný gcst, Ucťdo fe ;dál bl)tč chUdý
a chorh, a že takowřmU přčfpětť slUssno; Ueboť faU:
djm: še lčpe gest fe připrawčtč o ssat, Uež o mč:
lofrdenstwj.“ Blahoslawený Jordčm bpl, ačkolčpo:
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wčst o Učm wssnky se hláfala, Ua Uchwchš pox
korm), a grlčkoš mU ťxýwalo protčon, kdyš Uěktrrá
města slawUě grg xdjtala, wšdy rád, mohl:li gen,
takowl)m wěrem fe whhýbal. Tčš fe o Uěm we:
lclxj, še welmč gsa trpčlčw, kašdan ham: a každč
protiwenstwj mčle rád fUássrl. Tak U. p. kdpš mU
gedUaU Uěkdo ; bratrů poljčrk dal, aUč dostč málo
tjm negfa popU;rn, č drnhaU twáix mu Uastawiw,
zUřčwost geho pixemohl. Na rrstách swých, ktrrčš
w žáležťtostrch rjrkwe a ixádn swčho konáwal, byl
Uxšdpckp střjdmh, rád Uefmi;e trpěl a tčmčxřUenstále
fe delil, šalmy hlasitčxgč;pjwage. J tU ob;wlásstnj
mčlost od Boha obdršrl, še časio hoixer nad hixjchy,
gak fwými tak i ostatnjch lčkj plak.iwal a wrlčk!)ch
dobrodčnj chor:)m a Uemocným Udčlowal. Noku 1236
ale w;Uikla w stdcť sw. mUše takowá tarcha fpa:
tixťtč;aslieraU ;emi, še U febe pewně U;awřel, tam
fe pixrplawčtč,a an mjsta, kde Krčstnš Pán Wy:
knpčtel a Spasitrl Uáš dlel a Umřel, ansstjwiti.
Koráb, Ua ktrn)š sednnl, plaUl ;počátkn dostčssťastně,
mage pak k leoUU přčstáti, ro;kotal fe, a Jordčm
š 39 gčm)mi osobami UtoUnl. Uslyssawsse bratřj
leonsstj o Uesstěstjtomto, hledali mrtwoly otre a
dobrodčnce swčho, a Uale;sse geg portčwě pochowalč,
přč ěemš, gak fe pjsse, Umohč! zá;raky Ua Uemoc:
m)ch fe staly.

N o š g j m á n j.

Sw. Jordám rád kašdčxmclpomorj swaU přč:
fpěl a Urdbagc na to, gelč loho hodeU čilč Učr.
GemU ozhwala se toliko slowa Páslě w Ussjch:
Blahoslawmj mčlofrdnj, Urbo oUi mčlosrdeUstwjdo:
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še kd:gš wčtssj al:
mUšUU dátč chcemc, še ro;djl Uččnirť slUssj me;č še:
bráky hodn:)mi a Uehodm)mč. chž pixitom přrdc ;apo:
mjnati Uesmjme, že často těško, welmč těško pofall:
dčti l;e kdo almU;UP hoch čili Uchoden grst Ano
Ue ;řjdka w slowjch: „Tenť ner pomorč hoden!“
Uer)wá fe Uenáwist, lakomstwj, newrlost, hněw a
UeslUšeonst. Mpť wssčckUigfme před Bohem še:
bráci, a to žebráci plnj hřjchň a malomoceUstwj, a
předr Bčch otec Uciš slUUri fwčnm wrlj wychá;ctť
Ua dobrš i Ua Zlě, a dčssť dáwá Ua sprmdedlťwč
č Uefprawedliwě. Protoš swatč bylo gchánj swat.
Zordána, genš nikoho ; prosirjch ersipssel; a swatá
gsaU grho slowa: „Ga faUdjm, še lepe grst při:
prawčtč fe o ssat než o milosrdrnstwj“

Blahoslaweněgi gest dcitč,ne;lč brátč. (Skntk
20, 35)

Chlěb fwůg ď lačm)mi a chndými ge;, a š
oděwú swhch Uahě přčkr:)weh. (Tob. 4, 17.)

Modlitba.
Bošr, Qtče náš! Twá dobrota a Twě mi:

losrdrnstwj nexnci ani počátkn anť koUrr. Naččš,
profjme, frdre UassepodobnaU dobrotml a milostden:
stwjm naplnčti, ab:ǧchom Z hognostč darů Tw:)ch
takččrádi a ochotně bliinch podporowalč, gež gsi
UassemU mčlosrdenstwj odká;al. Načiš, prosimex, takč
blčšUjho Uasseho frdce obměkčťtč, bp, co Uhnj mp
rádč a ochotně; laskh kTobě koname, č on Ua
náš kaanlš laskh k Tobě, který; gsi a pamlgeš
Ua wěkp wěků Ymen.
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Ziwot fwatébo Mnrtiniana,
anstewnjka (Nf 400.)

Sw Martčnčan narodčl fe w Cefareč, městě
PalestiUskčm, ;a panowanj cjfaře KoUstaUcča Gfa
aď 18 let star, odessel na anssť blj;ko ležjrj, abh
tam nabošUemU rčtUfwemU do wůle whhowěl Po:
Uěwadš famota sama w fobě šlUčUge Uáš š Bo:
hem, dofáhl Martčnčan br;o whfokěho stnpně kike:

e fťanskč dokonalostč. Powěst o gcho Zdršeliwosti, mo:
dťčtbach a postech daleko ssiroko fe hláfala, tak še
lčde ž daleka přčchazegjre we šwlasstUjch potrebach
o pomor, přjmlUwU, radU a potčsser ho žadawali
Pět a dwaret let bpl gč; MartčUčaU Ua tčto pU:
stčně žčw, a aékoli častokráte welčee a přjkře po:
kaUssrn, nčkrP pixedre od cesth Bošj fe Uenchýlil.
Yle tU Uložčl Hofpodčn ho přjfně gesstě škaussetč,
abh ctUost grho w ohUč pokUsser Utwrzenci nám
přjkladem byla

Gednoho čan ro;mlallwalč někteixjlčde Cěfa:
regsstj o bohabognostč a welčkhch etnostech fwatčho
ansteijka. To UslxǧssawssčgedUa děwččce,owssem
krásUš twáře, ale w hanebnčm Uměnj fwúdUčctwj
wx)borně prohnaná, přčstaUpčla k Učm řkaUc: „Kdo
pak gest ten, gchož wh tak welčre obdčwugete? Kteřj
gfaU geho skUtkowě, aUeb gakě wedc on ščwoťch:j?
Toho, bUdUlč gen chtjtč, štrhUU gako lčst še stromU.
Zdalč to roš dčwneho, kdhš Uemol,da fnassetč pokU:
ssenj těla, gako dčwoch na ansstč fe Uerwg?
Paklč odola šrnske krafe a mne fpatrčw w přede
sew;etj fwem fe Uewikla, aUč mUaU fe Uepohorssj,
pak teprw UzUan ďUd, že chwaly wassj hoden gest “
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J Uéiněna tehdp š djwkaUfmlana, abh geg fwe:
dla. „Kašdú ;lost gest fnesitclněgssj, Ueš zlost žettská.„
(Ecclf. 25, 19.)

Zoe, tak gmenowala fe ona šeUská,Uwá;awssi
krásUh oděw w Ušel a oblekssi fe w chatrm) ssat,
dala fe Ua cestn a k wečerU přťbljšjr fr k chatrčč
ansteijkowě, prosila, abh fr Uad chndobnaUženaU
UstrUUl, a gj přjstřessj popřál, Uechrrlť, abh bjdně
na ansstč žahhmlla. Martčnčan lkáUjm a pláčcm
gegjm hUUt, otcwřrl gj anstewnU fwaU a rozdě:
law oheň, dal gj datlů k wréeři; pak přčkáZaw,abh
z gitra ď Pánem Bohem fe odebrala, hlaněgč do
ansstě zassel, kdcš podlč obPčege fwčho těmčř celaU
Uoc na modlťtbách trwal.

Z gčtra drUhčho dne odhodčwssčZoe cárh a
oblekssč fe w kráfnč! raUcho očekáwala přjchodU Mar:
tinčana. Kdo wssak popjsse UšanUtj tohoto, kdhž
přčgda, mjsto chUdč!šcUh, gčš wčera pťčgal, fpatřčl
před febaU stáatčdjwkn kráfUč! twářč, anaš aUlčfUhmč
slowp a hladkhmč ťečmč febe č š welčkým gměUjm
mU Uabčšj. Martčnčan ;apomněw Ua slowa pjfem
swatých: „Odwrať oko od ženy kra“fně, a Uepozná:
weh krásp cč;j. Ncbo krč:faU žcnskaU nmozj gfaU
podwedenč a odtUd mťlost gako oheú roznčrUge fe“
(Errlč. 9, 8.): mjsto aUtčkU zůstal, poskaUchage
ochotlchm Uchem ossemetnč řečč nestPdatč šenh. Giž
swolčl w frdcč k hlxjssnčšádostč, a abh šádný z gcho
smitnčho skUtk:ter;al pohorssenj, wpstaUpčl ž ge:
sihně weU, chtěge popatixčtč, ,;dalč fnad gako obh:
čegně lčdč!pro pošthČUj Uepixčchcišegj; gčš plesala
č Zoe nad wjtě;stwjm fwým, a ď Uj starl) podwod:
Ujk lčdsk!) Uad fwaU lstj. Lllr plefalč přjlčš časUě.
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Bňh fmilowaw se Uad Ubohým Martčnčancm pro
modlčtbh a kagčcnost gel,doa otewřew oko frdcc geho,
Uká;al UUl propast, do kterš anprkem pádj. Mar:
tčnian šarděw fe nad slabostj fwaU Urwratčl sr ;pět
do qeskhně, anobr; šdwčhna fe nčxfbjral chrastj, ro;
dělal ; nčho welčk:) plamen a postawiw fc U pro:
střed něho w Uesmjrm)ch bolrstrch takto k fobě mlll:
wťl: „Nc:še, Martinčane, qak se tč ljbj trn ol,wn?..
Snrfešli geg, qudi k ženě, sir;e kteraU ti dabcl
ohrň wčxcnyprčprawnqr. Pomnč wsiak Martinčane
na wěčm) trest! a Uwed si na pamčxťoheň wěčnp!
Tento wčditelm) ohcn Uhasi woda, ale ohrň wěčm)
niledp nenhafne, čerw geho nikdy Uenmjrci . . . No;:
waš si to wssecko Martčniane!„ N aby Uečist:)plaxd
mrn frdre Udusil, a tělefně šácdrstč fwě potrestal,
obnowčl Zesstěgednau nmčenj fwčx.deš pak ,; ohně
wPstaxlpil a bolestmč se swjgel, ro;pl:)walo fe frdce
geho hořkostj a ťalem, tak šr ňpěnlťwx)m hlafrm
k BohU šwolal: „Q Boše! bndiš mč mčlostčw,
proto še qsrm k hrjchn fwolčl TP skalxmáš frdce
a ledwj, ty ;naš srdre Ute, o Pane! Neboť Tebe
milowal qfem, Tebe gscm hledal a pro Tebr wp:
dal gsem tělo fwč! w oheň. deUsť mi, genž gsi
dobrotčwx) a mčlofrdm).“

To wsse widaur a slPsssrZoe, šděsila fe a gako
š hlnďokěho fna wptršená snad poUepprw w šiwobytj
fwřm otewřela mčlostč Bošj frdre swěe TU posta:
wilp fe gj před oči wsseckh ;ločin a wesskerá Ue:
sslechrtnost od mladostč gegj; ona widčla welťkost a
mno;stwj hřjchU sw:)ch, wčděla propast, do Uj; pá:
dčla, a UkrUtUost mnk ktere gj očekáwalp Swlckssč
ď febe krásne rancho Uwchla ge w oheň a oblekssi
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fe w odčw chatrm) padla na kolcna před slUiebnj:
kem Bo;jm, lkagjr a prosir ho ;a odpllsstčnj J slj:
bila takřx,še do města che fe nenawratj, nobrš kam
gj powrlj, še pUgde a a. do fmrti kati fe bUde.
Martinian wpkci;al gj klčxsstersw. Pawly w Besi
lěmě, kdež ona napotom rrlh šiwot w tcchčxmpo:
kánj ;tráwila a fwatě Umřela. u Martčnčan pak
Umjnčl fobě, po zahogenj ran fwých gťnř a siceqta:
kowe obydlj si whhledati, genš bp kašdčmU ělowěkn
bhlo neprjstnpnč J po;chnaw fe, odrssrl šalmy pčxge
prjmo k moři, prose grdnoho bohabognčho plawre,
aby gcxg Ua gedrn pUsty, pro ankalj tčxměr Uepřj:
stUpnh osirow doplawil a ;a odměUUod nšho plr:
tene kossc bera, dwakrate do roka chlebem a wodaU
geg ;aopatřil Šesty rok trawil giš Martčnicm na
ostrowě, a ač be;e wssrho přjstřessj wssem Uehodcim
a wssj ;lotě podroben, bhl předr Uad mer fpokoe
gen a dobrořeěčl BohU, ;r od hijchU ho chranj a
w pokxlssenjUeradj Neš i odtUd bhl whpU;en.
Hro;ne toti; wlnobčtj ro;bťlo gčstaU lod o aUskalj

ostrowa toho tak, še wssťckniUtonUli a:. Ua grdm:
djwku, ktrra Uchopčwssise prkua žiwot žachranila.
Tato přiblišiwssi se kU skále, chopila fe gi, a U;řewssč
Martťnčana, fnašnpmi slowp o pomor grg w;ywala,
řkaUr: „SlU;rbnjče Bošj, fmilng fe Uade mnaU,
podry mi rukh, whchwať mne ewodh, ať Ue;ahpm:
w prohlUbUi“ Martinťan wida ;enskaU, a domnj:
wage fe, še grst to opět gakeš pok!lssrnj dabelfke,
Ulekl fe naramnč, abh wssak fr neprohřessťl proti
láfre k blťšnjmn, podal rUkU djwre a Zachránčl gi,
po;dwihna dijwe zkraUssem)m wšdechmltjm dUsse k
Bohn. Wida ale, žebp žcnsstina kráfnč! twáixi bpla,
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řekl: „Gako oheň a feno wedle febe býtč UrmohaU,
tak i mh Zde oba Zůstati Uemůšeme. Gá fe odeberU
prpč, th ale ;ůstaň a Uebog fe Uččehoš. J dal gj
šáfobn chleba aš do přjsstj onoho plawre postačU:
gjrj, fám pak Ua pomoc Bošj fpolěhagr, do moře
skoččl, ssťastně Ua břrh fe dostal, a tak aUtěkcm či:
siotU l;ctcchowal. Na břrhxl podčxkowaw Hofpodiml
ža ochraUU, pixentrPfslrl, gakým špňfobcm bP nPnj
žčwot swUZ Ufpořadati měl. Mčlostj Bošj ofchen
Ua tom fe koUeěně Ustanowil, še po rrlý čaď ži:
wota fwčho šebře od mjsta k mjstn pntowati BUde.
Dwě lčta strawil takto w Urxǧwětssjchndobě, po gichž
whprssenj Bčch po;rmstř paxltč geho koUec Uččnčtč,
a geg do wlasti Uexbesleěpowolati ráččl. Martinčan
bhl teUkrate w Y“theUach JlthrUský bisknp ; wUU:
kUUtj Bo;jho Ualrzl bohabogněho pantnjka, aU w
kostele na stolicč lršj A došadaU qfa od Uěho po:
žrhnal mn a ;aopatiil grg fwátostmč. „Boše! w
rUce Twe poraUčjm dUcha swčho!“ bhla poslede
slowa paxltnjkowa

QUa ženska, ktrra;to přjěinan bPla, šr fwat
MartiUiaU ostrow opUstil ;čla gesstě0 let w Uchwěcssj
kagčonstč Ua těmš mjstě. Plawec, gakodrUth Mar:
tinřana, takč gč chlebem, wodaU a wanU kU práci
zaopatixowal. Pak č ona ;rmřela w 31. rore wčxkn
swěho, fwataU powěst po fobč ;ňstawčwssč. Plawec
přrwe;l gi po smrtť do Cčfaree, kde š welčkaUpo:
ctiwostj pochowčma bhla.

Rozgjmánj.
Z boge wáleěUčho Utjkati poklcidá fr ;a mrzkč,

neš w bogi dUchoijm, kterýž takě často podstau:
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pitč mUsjme, nčgak mxfwjtě;jme leda autčxkcxm;a bog
ten gest bog protč čistotčx. Kdo fwjtě;čti chre nad
nepřjtrlem fwčx ččstoty, Uechť Utjka přjlešťtosti k
hixjchn. Dokawád člowčxkpřjlešitosti fc newhstiejhá,
flx.adno od nrpřjtele pixemošeU býti Uxůšr. Wida
tento, še wsselike slčbp a wssecka přrdsew;etj marUčl
gsau, doknd pijle;črostč fe newPstrjhawame: Uwč:dj
naš bnd w pijleščtost bUd qi podporugr Swatčho
MartčnčaUa ;iwot patrnp gest toho důka;em Qheň,
dokawáde se na něg přčklč:dá, UhafnaUtč nemňšš,
málč Uhafnanti, odrgmč nm potrawn. Potrawa
hřjchll grst přjlcšitost; kdo chre onoho Ugjtč, ať fe
těto whstřjhei. Upadnax:ce mimo nenadáni do ;lč
pilerščtostč a w poknssrnj, we;měme axltočisstě we wssj
pokoixe k modlčtbě, Urboť Bňh Uad fle Uáď pokan:
sseti uebllde. Qwssemť šr k tomU welkčě pewuostč
Uchslča ;mnšilostč ;apotřrbj grst, proto še nepřjtel
Umohci osidla, gichš anč nrpo;orngeme, Uám strogj,
nir wssak mčně odwrarngjre očč, Ussč a Uohh od
pileršitostť, wčxrnost, gčž gsme Bohn žasljbčli, gistč
takčx;achowamr

„Gako přrd twaťj hada, Utjkey před hrj:
chem a pičstaupjšli k Uěmn, Usstknr tě“ (Errl
21 2) á

„Kdoš mčlUge nrbežpečenstwj, Zahpne w Uěm.e
(Sčrach. 3, 27.)

Mod litba.
Bože! fwjtězčteli nad peklem, pťčspěg Uám w

pokUssenjch kU pomori, otewřť očč Uassr, abpchom wč:
dělč hro;jrj Uám Uebe;peěenstwj, posilň wůle Uassj,
abychom gčchUtjkati mohli a propůgě, abychom, kdpš
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w bog wegjtč mUsime, přemohsse tělo, fwět a ťdá:
bla gak fw. Martčnčan wjtě;oslawnč korUUaU wěč,
naU ozdobenč b:)ti zaslaUžčlč leeU.

DUeš se take swětj: WMelitiUě Armesls!š sw m. Wolpexlkta;
w AUgerUsranc sw b Le;an; w LioUe sw d Stčpana a sw..xt
JuliaUa; w Lodewěswat. d Fttltrama; w Řxmč swat. papeže Ne:
d.oťe111.; w Eaťibradě sw patr Germalta; w Nieti sroat. opata
Stčana; w Nadeďuč sw p.Fusky a Maurh; w Alttiochiiswat
proroka Aǧadč:

.,
l:a. leot sioatehoBalentina,

kně;e a Uxučedlnjka. (R. 2:0.)

Za anowánj rjfařeleaUdča sl žčl w Řjmě
gčst!) křrfťaUskHkně;, gmčnem Walentčn, geni Ueqen
U kresťanU ale č U pohaUů pro fwaU mandrost a
dobroččnUost U welčke stal wažnosti. Toho ka al cj:
sař gjti a po dwandennjm wě;enj Ua faUd posta:
wiw, takto k UěmU wecr: „Proě pohrdaš přj;nj
nassj a dobraU wUlj obce? Mnoho slpssel gfem o
maUdrostč twr, ale UemohU pochopčtč, kterak tp gsa
maUdrým, UerozUmm)mpowěram wěřjš“ BalentčU
odpowěděl mU: „Kdybpď znal mčlost Panč, pohrdl
bch modlamč, rUkaU lčdfkau Udělam)mč, a wp;ná:
wal bpš gedUohoBoha the wssrmohallcjho,Stwo:
řčtrle Uebe a u.;emě, a moře a wsseho, roš w nčch gest;
č Zešn Krčsta Spna geho, a dobře bp fe přč tom
gak tobč, tak č žemč twč wedlo.“ Na to fe ho otčx:
šal geden ž aUředeků, cobp fmepsslel o JUpiterowř
a MerkUriowč, božjch? „,Že bpli lčdč!mrl;cj,“ od:
powěděl Swatž), „lčdč, kteřj po čaď žiwota fwčho
w oplšlostech a prostopňssnostč fe kochalč.“ Tato od:
powěd Zdála fe býtč něktcrr)m aUřednjkům raUhč::
Ujm se wlasteUsk:)m bohúm. Ylo rjfař nebera Ua
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hněw gegich ohledU, ď dobrotiwostj prawčl: „Pakli
Kristuď prawx)m Bohem gest, proč mne o tom ne:
preswědčUgrš2“ Načeš Balrntin: „Uposlechnršli
mne, dUsse twa bnde spafena, obecne dobre bUde

rozmnošeno, nrpratrle twogi bndaU whhlažeňť, a th
zwjtč;čw nad nčmi kralowatť ďUdcš Uxǧnj č bU:
danrně Gfem pak tobč taU radaU aďhš chtěge
spasrn thi, pokánj čťnčl ša krew fwataU, kteranš
whlčl, Uwěřil w Ješn Krťsta, a pokřtiti se dal.“
Tato řrč hnnla tak rjfařcxžx,še obrátixd se k swým
lčdem, prawil: „Slpsstr ijaUř, kterak trnto člo:
wěk mandře mlij!“ To UslhssrwKaspnrninš, mj:
stodržjcj, ;wolal: „chimen gsi rjfaři lichým Uče:
njm,“ a obratiw fe k ostatnjm were: „Zdali spra:
wedliwo gest, ;anechati toho, ro od dětčUstwj gfme
rtjwalč, fami fudte!“

Tato reč šarmaUtila KlaUdča, nrb Ueť!plpro:
tťwnjk křesťanů, neš boge sr, bh z toho nrpowstalh
rů;nčre, odew;dal Balcntťna Kalpnrniowi, řka:
„Taž se ho š trpělčwostja a fhledáš:lč, še Učcxnjgeho
neprawě gest, nakládch ď njm wedlč ;ákonů; ostatně
ale chci, abh se slhsselh slnssnč žčxdosti gcho.“ Kal:
pUrUťUďw;aw UPnj Balrntčna knč;cx,okrw;dal grg
gakč!mUš Nsteriowi, fndij, wrlk:)ch milostj mU přč:
powjdage, paklčbh geg k modloslUžebnosti fwedl. Yste:
riUď wedl wě;nč do domU swřho, a kdpš překročili
práh, padl tento na kolrna fwá modle se: „Bošr,
půwodce wssech wčrj wčditelm)cb a newťdčtelUHch,
Stwořiteli pokoler lčdskřho,ktrr!)ž gsi Shna fwčhox,
Jer Krista srslal abx,xnaď wpfwoďodčl od zhanbh
wěčne a zr tmhk fwětlU přčwedl; a kterýž gsi Usth
geho prawil: „Pogdtež ke mně wssickni, kteřjpra:
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cugete a obtjšeUč gsie, a gá občerstwjm wáš! Od:
wrať obhwatele tohoto domU ode tmp a přčweio k
prawemu fwčlln, abh po;Uali Tebe a Páma Jezn
Krista č š Dnchem swatým AmrU“ A wida, žr
Nsterinš Uad taUto řečj fe diwj, dološil: „Zršjš
Kristnš, grUš se počal ťDUcha swalěho a Uarodil
fe š Marťe Pasmp, gest skUtečUčx,prawě a gediUě
fwětlo, ofwčxrngsrj kašděho člowěka, ktechš Ua tento
fwčt přichá;j.“ Asterčnš ro;nmě to o fwětle po;em:
sičm řekl: „Oswěrngeli, gsa Bohrm, kašdčho člo:
wčka, hUed se bUB přefwčdčjm, aneb rebe ;ahladjm.
Mam pastorkyni od don let eridomau, giš Uad
žčwot mčlngj Gč postawjm před tebe a Uzdrawe:
na li bUde, Učinm, rokoli mi přikašeš“ DUwčrUaU
mpslj odpowědčxl BaleUtiU: „Přčwed gi we gmčxUU
Pána Ze;U Krista.“ N kdyš djwka byla přissla,

;táhUa BalentiU rUre fwč sl;awhm okem fe Uweu
dlťl: „Pcme, wssemohaalcjBoše, Qtče PáUa Uar
sscho, Je;U Krťstcl, Qtče milostdeslstwj, kterýš gsi
Uám byl feslal SpUa fweho Pčma Uasseho, aby
Uciš še tmy kprawemu fwětlUpřiwedl ga Uehode
hřjssnjk wolam kTobč qu; chreš, abp wssickUi
po;nawsse, še Ty gsi Bkch, Qtrc a Stwořitel wsseho,
fpachč bpli, a Uikdh Ur;al,thrli; k Tobč wolám
PaUe Ježjssi, kterýě.to gsi od naro;er slepchxU oěi
otewřrl, a Bažara mrtwěho wškřjsil; k Tobě wolám,
prawč fwětlo a Pane Uade wsseckhmoonstč: Ni:
koli má, ale Twá wůle fe Uad taUto djwkaU staniš.
Načiš gi ofwjtiti fwětlem fwe maUdrosti.“ A po:
loščw rUre swe Ua oěi gegj prawčl: „Panr Jer
Kriste, oswčxť slUšrbUici swaU, aUť gsi Th BUh,
fwětlo prawe.“A dež domlUwil otrwrely fe oči
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gcgj. „Mnohoť ;agčstř mňše oprawdowá nwdlitba
sprawedliwčho.“ (Jak. 5, 16.)

WidaUce Ysterinš a šena geho ;á;rak, Uwrhlč
fe před BalrntťUcm na kolena prosice, abh gich po:
Učil, robh pro fpasenj swč!ěiniti mělť. BalentiU we:
lcxl gim wejskerč! nwdly swč! roškotatč, chpřátelňm
fw:)m od srdcr odpllsičtč a wcx gmřml Jc;U Krista
dát se pokřtiti. Coš deš onč č ď eelx)mdomem fwým,
sioro e.e:18 ofobamť Uěinčtč přisljbili, wpcwičil ge
U wjře kixcxfťanskčx,a postiw amodliw se ď Uimi po
třč dnh wssrcky pokixtčl, a pokřtěnč!od fwat. Kallisia
paprše biřmowatť dal. N wssak AsterčUďpropUstiw
UPUj Ua fwobodU wssrcky wě;ně křestanskř, nrdlauho
Ua to od cjfaře, gcmeš chto wěci se bplp doneslh,
noogskem do domU gcho odeslam)mie.te wssemi ostat:
Ujmi kixrsiaUygat a na fand postawrn byl. TU UfaU:
dťl rjfař, bh wssickni, grlčkoš bP wjry fwe odixjrč se
Uechtčxli,po ro;lččm)ch mukách nfmrreni bylč. Zwlá:
sstě pak BalcntťU lxePprxoč kpgmi Ubťt a Ua to we:
dle silniro Flammťnskčšfťat byl, dne 14. února okolo
rokU 240.

Ro;gjmánj.
x!lčkoli cjsař Klandinď ixečia maudrosi fwatěho

Balentina fchwálčl, bášnj lidskatl přemošelx, pixrdce
erinněho k smrti odfaudil. chnj člowčka hane:
bUěgssjho Uad toho, kter:)ž powimwsii fwč! ; bá;Učx,co
asi lčdč tomn řeknan, xdykorxáwatč pomjgj. Takow:)
gesi ke kašdě ohawnosti, ke kašdřmU hixjchU hotow;
Ueboť fnažj fe ljbťti fr lčdem, nčkolč ale BohU. 2l
kdo fe lidem ljbj, přestáwá ku)ti slnšeijkem Krčsto:
whm. (Gal. 1, 10.) Slowa: Co řrknau asi lidčx,
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tak silUě na Uěho aUčinkUgi, že radčgi Uehfwčtěgssj
zákon přestUpUge, gen abp lidU Ueura;il. Protož
progděmeš žčwot fwůǧ a ro;wiňme wsseckpzáhhbp
frdce fwčho, skanmagjce, zdali i mp Uesnašjme fe
ljbiti che lidem, Uežli Bohn? Zdaš neixjkáwáme i
mp: Cobp řekli lčde, kdhbhch bedliwě nawsstěwowal
slUžbpBo;j, pilnč přigjmal fwatosti, mrzkrho to:
warpšstwa fe straUčl a čistotU dUsse a těla ;acho:
wawal? Z proč se bogjme bjdnpch lidj, kteij proti
wúli Bošj ani fobě ani nám gak profpěti tak sskodčtč
Uemohan? Bogme fe raděgi Boha, kter:)š můše i
dnssi i těso Zatratiti do pekcxlněhoohně. (Mat. 10,
28.) Pro Boha nemáme se ničehoš strachowati,
ale UepohUUtrdlUá má státi dUsse Uasse, nechť žmjtá
fe bauixe, aneb gafnč ncbe fe Ufmjwá, končxmelč,česm:
Bňh a swatá cjrkrw Uáš Učj.

„Nebogte fe pohaUčUj lidskřho a raUhánj gc:
gčch ncxstrachngte fe. Kdoš gsi ty, aďpš fe bál člo:
wěka fmrtedlnčxho a fpna člowčka, kter!)ž gako feno
UfchUe? N zaponměl gsi Ua Hofpodčsla, Učinčtelc
fwcho, kterx)žroztahl Urbefa a založčl zemi“ (Js
51 71.213.)

Modlčtba.
PaUe Jerl Krčste, kter!)ž Zsi Učxm swataU

wúlč swaU zgewiti ráčil, propňgě, profjme, nám
takč frdUatosti, frdcr a ZmUšilostč Uchslč, gako Ba:
lcntiUU fw., abpcholn U wpkonáwánj swatč! wůle
Twč pčlni bhli a pro ohled lidskh od Tebe a žcia
konů Twých nčkterak odlaUččtč fe Uedali. Amrn.
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jlš. Žiwot swat. lesiina a Jowith,
mUčedlnjků. (120.)

FaUstčUaJowita, wlastdj bratřj, pochá;eli ze
žUamenčtčho rodU w Bri:ič. Nodičowš gegčch bhlč
sice pohaně, ale k fhnům šawjtalo čafně fwčtlo prawč
wjrh a tak hlUbore w frdci gegich se zakotwčlo, že
od tě dobh wssemožně fe whnastxažowali blUdů mo:
dlářských potlaččtč, a tUdp U občanů Bri:ečrnsleých
prawdě Kristowč přjstUpU whmocť. J šchnal Bůh
Upřjmnč prári gegich, Ueboťdrahnš mnošstwj oan:
sstčlo blUdh a kU KristU fe pixi;neiwalo. Swatý
leoslonťUš, bikap Bririenst!), wčda plamrnUan pro
Krčsta horliwost a neanhonnč č bohabogUč obcowňnj
bratřj FaUstčna a Jowčth, pogal ge do stawcl dU:
chownjho, pofwětiw FaUstan, starssjho bratra, na
kně,šstwj, mladssjho ale JowitU na gahenstwj. Qd
tč dobh Ueměla horlčwost gegich w hlcisimj slowa
Božjho žádm)ch mezj; šádnú práre Uebhla gim těšká,
žčxdnč protčweUstwj odpornč; Ue;děsilh gčch ani po:
hrůžkh, ani bčx;eň fmrtč. Žiwi gfanre toliko pro
Boha a pro blišnjho fwčl,do,Uachčx;eli w pomněnj
na křjž a fmrt Spasitele fwčehoňtčxchUa posilU wc
wssech dobc“:chšiwota. Nepřjtel lčdsix)wida, gak wh:
nasnažerm fwat!)ch don bratřj denUě krčxlowstwj
Božj fe ro;mUošUge a ssjixj, a domnjwage fř po:
mocj pohanů ge whwrátitč, popUdčl těchto protč
FaUstinowi a Jowťtowi. Na pokymltj Jtalčka, wla:
daře tče kraginh, ljtčeho pohana, bhli gfaU tedy hor:
liwj bratřj gati a do šalčlře, poknd by rjfaix Ha:
drian do města Uepřissel, Uwrženi. Jlsi po fcx.dmi
dnech přigda Hadrian skUtečUčdo Brirť:x, roškášal,
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abh bratixj Ua faUd posiawrnč bplť TU napred la:
hodm)mi slowh a mnohýmč slcbh kU padU ge přč:
Uxěstčfr fUaťčl; wčda pak, že prare geho marna
gest, ljtč sselmp Ua Uě pUstčtč, ohněm ge pálčrč,
ro;pllsstěnč olowo Ua Uě ljti, aUdh whmhkatč a gč:
Uak gesstě mUččtčwelel. thš pak gčm anč drawá
šnxěix, anč oheň, aUč ro;pUsstěUř olowo, anč pře:
krl!cowánj aUdň, ančť; gčnš nlUkh UeUsskodčlh, an
tjmto dčwem mnoho tčsic lčdj kU KrčsiU oďráreno
bhlo, ro;kášal Hadrčan, Ua UePwePš ro;horlen,
oběma hlawh stjtč; roš sr č stalo w Brčrčč okolo
rokU 120.

Gčgčch fwatě požústatkh chowágj fe podneď w
Brčrťč, kdeš gčm kr ctč takř prostramch kostel Za:
swčxcen gcst.

N o z g j m á n j.

Swatj mUčedlnjrč merlč ; lásky kU Krčstn,
Spasirrlč fwšmn, mnohč a často tak hro;nč nmkh
HodstaUpčtč, še o tom čtallcjho mrci; obcházj. Mh,
djkh BohU! takow!)ch mUk k fnássenj ncmáme, ě;i:
gjce w čafcch pokogných. Zato ale b!)weime mU:
čchť od UarUščwostj fw!)ch; od lakomstwj, sinčlsiwa,
hnčwU, Uenawčstč, obžerstwj a t d NUše Uka;me
tcxd, šr Krčsta Pcina mčlngeme, a še prcmaháme
narnďwostč thto tak wetire naď m:!čjrj; Ukašmr, še
gfme ;mUščlj a statUj mněedlnjrč Paně, ktrřj fe Ue:
dagj pičmorč ani olowcm lakomstwj, anč obUěm
fmčlstwa, anč ssij hněwn, anč mečem nrnáwčstč,
aUč raUanxč obšcrstwj Neš Bohušel! nárnščwostč
Uasse gsan pixečasto take Uassčmi modlamč, gčm;to
přčnassjwáme dobrowolně a brž mUčer fwč obětč,
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ach! obětťdrahč, erceUitelně: ;drawj totiš tčla, po:
kog dUsscx,čistotU frdre, blašrnost blčšnjho, fwč spa:
senj, ano i kaUpťtele a Spasitele famčho. Za
takowaU ;radn a challsostčwost šaǧistě UrbUdeme ko:
rUnowáUč korUnaU, kteraUš si fwatj bratřj FaUstiU
a Jowčta šjskalč. uu

„chssj grst trpčliwý Uršli muž silUý, a kdož
panllge nad myslj fwan, Uešlč ten, krrrýž dobýwá
měst.“ (Přjsl. 16, 32.)

„BUdeš:lř cbtjtč přťká;anj ;achowatť, ;achowa:
gjť trbc. . .. Přrd člowěkrm gest ščwot čfmrt, do:
brč č šlč, ro fe mU bUde ljbčtť, dáno kade gemn.“
(Sirach 15, 16. 18.)

„Čhrelť kdo ;a mnaU přčgitč, ;apřčž frbe fám.“
(Mat. 16, 24.)

Modlitba.
Pane Zešjssř Krčstr! Th gsi Uáš milostiwě

powolati ráččl, abychom ;a TebaU kráčcgjcr feťx:x
šapjralč. Llle Uánlščwosti Uasse přrmohlh Uáš a
odwrátčly náď od Trťxe. Q, poslhš WPkUpčtelč
hlafh Uasse k Tobš o pomor wolagicj a přťfpěg
nám milostj fwaU, ať pok tjšj Ucirnščwostj fwých
opčxtpowstati múšeme. Propúgč nám ;Umšťlost a
silU, abychom gako fwatx) FaUstčn a Jowčta, fwj:
tču;čwssrnad ohawm)m ncpixjtrlrm che Uásledowali
tam, kdr pixiprawrxta gexstradost Ueslonalá. leen.

Ziwoř. fw. Čefrěnm, pťjgmjm Shra,
w Cdešsc. (Na 378.)

Sw. Efrěm Uarodčl fe w městě Nčsibťš řečc:
něm w Mrsopotamčč. Geho rodččowč wedli geg

15e

s
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wssemožně kn počestUostč a k báznč Božj, pilnť geg
w pjfmech swatých wPUčUgjce, kteráš takč málo kdo
tak wx)borně, gako on wpkládati znal. Nčcměně Ue:
Uchránťl proto mladistwá lčta fwá od rožpUstčlosti
a Uezbednosti; Ueboť sám na febe žalnge: še we
fw!)ch mladých lrtcch bhl pomlanačem, prcičcm a
zbognjkcm; že bpl nefworm) a záwčstiw:), kpřjcho:
zjm a cizjm nrwljdný, k chUde twrd:), k přáte:
lům Uelaskaw:), že před čafem w oplzlostrch se we:
felčl, a abh nemUsil nárllšixdosti fwč krotitč, že fe
takč raUhal sprawrdlnostč Božj, domnjwage fe, žc
rokoli fe we fwčxtěděge, gm anhaU gest náhodaU,
o črš Bčch pčče nrmá. Gedna z nehwětssjch roz:
pUstčlostj geho, ktrrá fe stala ale pošděgi přjčinaU,
že se k Bohu obrcitil a ťiwot fwúg polrpssil, gest
UásledUgjcj: chnoho čan gda Efrč!m Ua roškaz
rodičů přeš pole, Ušřel na pastwč březj krcin gi:
stěho chxldčho člowěka. Efrřm w lehkompslnosti fwč
bonil gi tak dlmcho po lrse, kamenjm Za nj hci:
zege, až celá žchwárena padla a ša kořist diwč
zwčři fe dostala. N gakobp Uebplo na tomto zlo.x
činU dosti, pohaněl a potupčl k tomU gesstč chU:
Bafa, gemUš krčcwa Ucilešrla, kdpž š pláčem fe geg
tázal, zdali bh bře;j kráwU Ueb:ǧl wťděl?

Ysi měsir Ua to ssrl Efrčm opět přeš pole a
aU fe giž setmjwalo, zůstal U gednoho past:)ře Ua
Uoclehxl. W noci ale přčssťa ďrawá zwěř a roze:
hnala stácda i podáwťla dobhtlxk, gehoš past:)ř, gsa
opčl:), brániti nemohl. Kdyš rcino magitelowč Uzřeli
stáda fwá rošplassená a dobptekpodách:), gali pa:
fáka i Efrčma, na něhož onen wsseckUwčUUswedl,
řka, že w frožnměnj š laUpežUjkp stoge to bPl Uččnčl.
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Efrem bhl npnj do žaláťe, k gim)m dwěma wězu
ňúm nwržen, kde fe ho welká těškompslnosť a aU::
zkost dUsse ;mocnťla. NedlaUho po Uwě,;něnj tom
widěl we fnach krasUčho sice mladjka, kterx)š wssak
wzczixenjm ostra)m po přjčiUě geho ;atkmltj fe ta;al
S plačcm whprawowal Efrřm, že erinen qest,
aše geUzzpmcheho Uařkmltádo wčženj prissel
„Gá wjm,“ odpowěděl na to mládcc, Ufmjwage
fe, „že tjmto zloččnrm wčnen Uegsi; ale gá takč
wjm, roď krcitee před tjm Ua kráwě gčstčho chUdčbo
mUže fpáchal. Wč; tedh, že U Boha, genš gest
prohlubeň wssj sprawedlnosti, UčžcidUá Uespraweu
dlnost mjsta Uema. J twogi fpoluwěšňowč UegfaU
winnč tjm ;ločinem, pro kterhžto Uwěšněnť gsaU:
a taž fe gťcha po;naš še be;prawj fe gťm Ueděge,
aže fprawedliwh gest Bůh. “ u Ach! qak často
nařjkagj si lťdř, že be;práwj fe gťm děge, kdhbh
ale rnku pološčlč na frdre fwč, a pokorně očj fwých
k BohU pow;neslč, ;agčste bpď Jobcm úpěli:
„Zhřessilť gfem a oprawdowě fe prowinil a Ue:
stalo fe mč gak qfem ;aslallščl“ (Job 33, 27)

Nano ota;al fe Efrem fpolUwě;ňUw, gakcho zlo:
ččmx fe onť bplťdopnstčlč, Uačeš dostal ;a odpowěd:
že geden ; wrašdp a drnhx) ; ci;oloo;stwj, ale bc;:
prawě obwčUěnč g.faU J otážal fe gčch opět, žda:
li;bp gčnpch hřjchů fobě fwědomč Uebhlč? A tU pra:
wčl tento: še od dwan bratrn, šadostiwx)ch gměUj
srstrh gegčch, nagat bpl, abp swěděťl protč nž, že
cizološťla. Qnen ale wpprawowal: Gá tUth dny
widěl dwa mUic fpolU Zcipasicj, a pak pixemožcUčho
od fwjtězčtele do řekp Uwržrna b:)tč. Moha topj:
cij:fe pomoci, UeUčiUilgfem toho, Uýbrž djwal
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gsrm fe š potěsscnjm Ua grho UtonUtj. Tak pohřj:
žen w mpslč ne;pošorowal gfrm, že wrah Uprchl,
a gelčkoš tU žádUčho gčnčxho člowčka Uebhlo, gá
mjsto wraha gat a Uwězněn bpl.

NrdlaUl,do po tomto wčdčxnjbhli tčto dwa wě:
zňowč na faUd posiawenč, a abp fe Ze zloččnstwj
swěho wh;nalč, UkrUtně mUčenč; Efrěm wida thto
Utnkp, uwhstal fmrtedlne anškostč a hořre plakal, boge
sk, ;e č Ua Učxhoiad piigde Dčwaci prjtomnj po:
fmjwagjce se mn prawilč: „Chlapče, pxoě plačeš?
Dřjwe Urš gsi fr hijchUbhl dopUstčl plakatč gsil.měl “
Tehdciš Ussel sice Efrčm mUčenj, ale do žaláře fe
opět wrátitč Umsil, kdr, gclčkoš ončno dwa za ne:
wčnnč U„;Uánč a Ua fxďobodU propUsstčx.UibPli, pra:
wčho wrašrdlnjka onoho w řece Utomltčho a oba
bratry, ktrřj falrssnč fwědky protč festře fwč bhlč
Uagalč, za spolnwě;nč obdršel. Po Uěgakčm čafe
bhl opět Efrěm fám čtwrth k faUdUpohnán. SaU:
wě;ňowčx. gcho gsa!lce hrošUě mUčrUi, wP;nali fpň:
chanč ;loěčnstwj ť š giUými wýstuka, a proto k
fmrti ldPli odfaU;eUč. Mage č Efrčm nynj mUčen,
a Ua skřipec Uatažen b!)ti, Ubohý mr;č těmi přj:
prawami takmčř crlx) šhroren Boha wraUrnč pro:
sil, ab!ǧ grg přč šiwobhtj zachowatč ráéčl a sljbčl,
žr Ua fwobodn propUsstčU panstrwxlickx) žčwot po:
wrde. W tom ohlásilo fe, še čaď k obědU, a Efrěm
mnk sirr fprosstěn alr opět do šalúře Uwržen ldhl.
W nocť :,gcwčl fr mU we fUach opět onen mlá:
denrc a těssil grg, ;e w kratkem cafe na fwobodU
beš aUra;U propUsstěn bUdr J stalo se, že xchnj
za saUdce Ustanowen bhl gedeU znamý a dobch prj:
tel Efrčmowých rodič::, kterýšto ;alobh proti Uwě:



343

Zněnemn mladeUrč Uale;čtě Uwašiw se;Ual še Zločč:
nem tjmto wčneU Urnj, a Ua fwobodn geg propU:
stčl Tpto dUka;h o Božske pro;řetedonstč a o fmi:
lowanj Bošjm pogali mladčho Efrema tak že obra:
tiw se ; celeho frdre k Pam: Bohn, a odebraw se
dle sliťxUfweho do hor k gednomU ansteijkU přcd
Ujm padl a ze wssech hřjchU se wy;nawage snašnč
prosil aby geg ;a UčedlUjkapřčgal. Prawj BUh:
„W čaď přjhodUý UslPssel gfem tě a w deU fpasenj
žpomohl gfem tobě, ap UhUjťgest čaš prjhodm), aP
Upnj dUowčxfpaerj“ (2 Kor. 6

Q famotě žčw gfa, stal se Efrěm bržp doko:
nal:)m anstewnjkrm. Holá ;emě býwala mU lůž:
kem, spanj gcho bplo krátkč, modlenj dlaUhč, postp
ěastčx a přjfUč, práre rUčnj tčemčřbe; pixcstánj. Gcho
dUssc pohřj;ela fe w prohlUbeň fmilowcmj Bošjho,
a UeUstale ronjrj fe sl;p gewilh gcho skraUsserst
QU wessel mU;Uě w ťwg ešc wsscmč Uarnšiwostmč
fwými, a b;:w prwč žlostnym, newldehm a mstč:
wx)m, stal fe Uhnj tčch:) gako berúnek, laskaw:), přj:
wětčw:) a mčlosrdUH. Qn milowal chndčUad mjrn,
pro Uě wpnakleidal wsscxlčkh;čsk ; práre fwč, an
na Uě č šebral. ChUdoďa bpla Um rtnostj Uerč:
legssj, ččstota Uchdrašssžm pokladcm, starost o sláwU
Bošj a ďlaho blišnjch deUUjm pokrmem, pokora
Ueppewněgssjm ;ákladem wrsskrrč dokonalosti. Gfa
oprawdowě pokorm) srdeem, fám scbaU pohrdal
magc sc ;a to Uchnchodněgssj stwořenj, a rad tomU
Bpl, ťdpš i gčUj o Uěm tak smýsslelč Z panhe
pokorh Uedal sc Ua kUěžstwo poswětiti, gsa tolčko
gaheUstwjm spokoch, mocj ktrrčhož obdršel práwo
siowo Pánč hláfati. Geho řeč bpla kUpodťwU plUá
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skraUssenostča plamenně láskp, a při tom tak mornš
hřjssnjkp porážegjrj, že mUošj Uegen tehdčlžpoznawsse
ohaonst fwých Zločinů na pokánj fe obraceli, ale
až podneš grho kú;ně a řeččwelťcefe wpchwalUgj.u

Nade wsseckp pak gmenowaně ctnosti stkwěl fr
Efrčm ctnostj Uebeskan, rtnostj ěťstoth. N proto wsse:
mošně o to fe siaral, abp ť ostatUj lčdě tčto ctUostč
pčlUi bpli. Pjsse fe, že w Cdeďfe od gedně Uepo:
česttžě ženp kuhřjchU pokaUssrn gsa gj řekl: „Pň:
gdeš:lč tam, kam tobě Ukáži, po wůli tobě býtč
chri.“ Y kdpš fmilná žena tomU fwolila, řekl: „Gdč
Ua Uč:mčxstj.“„J roš,“ odpowčxdělaan, „Uebndeme
fe stydětč před tolika lidmť?“ „Stpdjmeli fe před
lidmi hixessčti,“ řekl zaď Cfrěm dúwěrUě, „ějm wjre
styděti a bátč fe mnsime Boha, ktechšto č Ueytag:
Učgssj wčrč lčdsiř zUč: a Uám wedle zňslllh Uassich
odplatj.“ Tato slowa otewřela frdre žeUp milosti
Bošj tak, že padUaUr na kolena a sl;jr prosila:
„SlUšebnjče Božj, Uweď mne na cestUfpaerj, abpch
obdržela odesstěUj hřjchňw fwx)ch.“ Naěeš Efrč!m
gj do klássteragjti roškášal. uQ kěšbpchomw po:
kUssenj Učkdp ; mpslč Uerstilč wssewčdaUrnost a
faUd Božj!

Gak sw. Efrčm fwaU hněwčwost a prchlčwost
přemohl, „; Uáslcdllgjcj Událostč wpfwjtá. GrdUaU
dostal po mnohodmmjm postě pokrm w hljUěnč Uá:
době; ase ělowčk, kten)ž mU krmč bpl Uesl, nádobU
na šem Upnstil, a tato roštlaUkla fe. Sw. Efrěm
wida Ua twářč člowěka aU;kost a rošpaččtost přj:
wětčwaU řečj prawčl: „Cphle, můg mčlý, kdpš po:
krm k Uám Uechrr, pňgdeme mp k němU“ a fedUa
si k siořepčnám pogedl.
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Efrěmowa dUsse objrala few kašdčm okamšenj
ď Bohem, ro každč! Udcilostč fpatřowal prst Božj,
a relci přjroda bhla UU: gako knihau, w Ujš o
BohU a fmčlowánj gcho čjtal. Tak kU p. wegda
gednoho čafu ď dwěma bratry Ua ňswčtě ;Edeďfh,
a wčda, ktrrak gasnč Uebr ď hwě;dami w Urwý:
mlnwltč kráse fr lrkae, ,e;wolal, gak fám o tom
pjsse: „thš hwě;dp takowau krcifan fe lesleUaU,gak
krcifnč bUdaU fe trprw skwjtč whwolenj Bo,šj přť
poslednjm fandn w slciwěKristowě! A tU,“ prawj
dcile, „Uapadlo mi hro;nč! oUo pixjsstj Krčstowo, a
kostč mč fe ;achwěly a tčxlo a dusse má bálp fe, a
gci w bolestč skdcc siořho plakal gfrm a tak úpěl:
Gak gci hřjssnjk w onU hro;UaU a děsUan hodčUU

. ďhlrdán bUdU? Gak obstogjm před stolčcj hro;nčho
SaUdce? Gak gčchrdý a szpný kfprawedlčwým
a k dokonalým fe postawitč mocč bndn? Gci Ue:
aUrodný strom mezč swatýmč? Yž djtťy Bošj w
sláwě Uebeskčxse shlrdagj, kam gci bjdm) fc poděgi?
Trnkrát bndau nxučedlnjcč fwě mnkp a swati fwč
ctUosti obgrwowati, a gá? m fwaU lčknawost a
Uedbalost. Q hrdá a hřjssnci dUssr! gak dlauho
gesstč fwaU bezbošnostj bUdeš fe whchlanbatč, gak
dlauho grsstě Ua zem fe antati?“

Poslchj lčta šil fw. Efrčm w gedUč ofamělč
celle bljž Edešsp, kde slowh a pixjkladem lid wšdě:
lciwal a thčowal. uW tom čafeansstjwena bhla
Edeďfa a relě wúkolj welkan drahotau. Efrčm gfa
tolčko žčw pro Boha, a kašdčxhochndřho ša Krčsta
Pána fwčho pokládage, wssj silaU těla a dussr gčm
pomáhal. Z tč pixjěilch Uegrn sám, rokolč mčxl gim
rozdal, ale opnstčw fwaU famotn a chodč po do:

153?
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mrch horaurjmč slowh bohatč k sstědroté wszzo:
wal, a obdržcně darp mr;č chUdčro;dělowal. Po
crl:).rok bhl oU tak řka otrem wssech chUdých, sta:
ráwage se o wsseckh gegich potřebh. Yle teU rok
bhl takř poslrde gcho po;emskčho obcowánj. Neš
boť po anrúrrnj fe do famoty ro;nemohl (e, a po
cel:) měfjc aš do aUmrtj fwčho chUrawěl. Castčgssj
přčgjmánj wrleťmč fwútosii ščwilo Uaděgi a roznč:
cowalo lčiskn gcho, tak sire, še dnowč Uemorč geho
gsaU UepkrásUčZssj wčncxr modlčteb. „TebaU,“ pěl
oU o wrlekxnč froátostč oltářnj, „teban, o Bošský
kanpčteli! chrč shtťti hlad, genš fršjrá dUssčmaU.“
W poslchj wňlč fwš, kterášto grst dňka;em grho
UephlUbssž pokorp, šchUči on wrfskch lťd a ;wlásstě
UčedlUjkp fxdř, prose, abh pohřeb gcho fprosiě gen
siawčli, ale wrancněgť w modlčtbách a přč mssč
fwatř Ua Učho pamatUgjrc, wsse, rokoli mU patřj,
chUd:)m darowali. Grho poslednj starosi U)kala fe
grdUč! w;UesseUř anj, drech Yrčstida Lampusiata.
Grgj šádosti o ;aopatřenj rakwe pro grho mrtwol
přčwolil gen pod taU whijkaU, abp maonstj fwět:
slých se odřrkssi, nedala fe che Ua Uofjtkách Uo:
siti, řka, že se UeslUssj, abp mUž fwč ssčge k Uosser
žexchUaskptal. .. aU hlawa mušowa grst KristUď.
N kdpě. žrUa před twářj wsseho lčdU.wedle slow fw.
mUše fe Zachowati žapřčfáhla, řekl tento: „Q deero!
Urš UmrU, grsstě tobě pošrhnám, wcxdle žádostč a
předfew;etj twčho. NewPchážeg Ua wěkp z mpsli
twč fwatč Učer, abp KrčstUš, až přčgde proměnčtč
Uebe i zrmi, Uapfal gmčUo twč w Uebesich do knčhp
žiwota; a pokog PáUě, kterhž Swatč Ueposskwmě:
Uýmč wčncč koruUUge, bUdčž ti za odměm: wedle
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gesstě wěrč domlUwil, UfUUl w Peiml a tělo geho
tak, gakž toho bhl žúdal, pochoweiw gest.

Rozgjmáxtj.
Gak fw. Efrčm, gesstě blolldě, smchsslcxlo fpra:

wedlnostč a faUdech Božjch, tak aš pofawáde saUdj
č mUo;j gčUj lidč. Kd!,dž fe gčm wsse dle wúle Ur:
dařj, kdhš strastč ge stjhagj, a prolčweslstwj Ua Uč
dorášj: tUť Uařjkagj si Ua fprawedlnost a Ua tagnč
faUdh Bošj Kratko;racj! čj to wčUUa, kdy; se wam
oko sl;amč rosie? Kdo ; waš Uedopnstil fe hřjchu,
kdo Ueprestallpčl ;akan Paně? Skanmrnte se a
sianmchte skntkpoter fwých, UeboBUh shoija:
gjcj trestawa Ua sPUech,co prowimlč otrowr Mame
mp prawo BohU pixedpčfowatč, gak Uáš za hřjchp
Uassc a za hřjchp oter Uassich trestatč ma? Usta:
Uowil oU Uáš Za faUdce Uad skUtkh fw:)mč? a šá:
dal oU Učxď o radU, gak:)m Způfobčm bxǧ fe o Uassj
láfcr k UěmU a o Uassj důwčře přeswědččtč a po
kterč restě Uetháze núš blaUdjej do owčiUee fwčho
anrč:titi mohl? Zdaliž č dobrx) oter a maUdrý
Uččtel Urllšjwagj metel ž laskh k djtkam? Progděte
žčwot sw Efrčma! Stala fe mU křčwda ,š toho,
že UwězUčU bpl? Stala se křčwda ostatUjm faU:
wč;ňUm? W tom prawč grst miost, laska, opa:
trowáUj Bošj Ueppatměgss, že i protčerstwj Uúš
stjhagjcj tak rjdj a fprange, abh žtoho pro Uáš,
chcemelč grU, to Uehwětssj dobro posslo Y protož
slhsste, gak Ješjsse Krčsta fw. Tomaš Kempenskh
mlijcjho Uwadj: „SPUU, chraň fe wsselčkehoha:
dánj o whfokhch wěcech Božjch a tagm)ch faUdech
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geho, proč totiž tento opUsstěU, a oUeU k tak we:
likč milostč přigat grst; proč trUto tak těšre se trápj
a oUeU tak welčce powhssen býwá. GsaUť wěcč tPto
Uad wssrlčkaU mrawnosi lidskaU, a k wpskanmánj
Bošjho faUdU šádUý roZUm a žádnč mUdrowámj
UrpostačUge. thž tch Urpřjtel tpto wěrč tobě
ddUUká, aneb Uěkteřj wssetečUj lčdč w Uich hlanagj,
odpowě; tp š Prorokem:

e „Sprgwedliwý gsi, HofpodiUr, a přjmý faUd
Twůg!“ (Zatm 118, 137.)

„SaUdowč Hofpodčonwh gfaU prawj, ofpra:
wedlUěni famč w fobě.“ (Zalm 18, 10.)

Modlčtba.
Boše wěčný a fprawedliwý, Otče nehlaska:

wěgssj! K Tobě důwěrně přčchá;jm, w Trbe daU:
fám, Ua Telde se spolěhám. Dehž milostčwě, bpch
UčkdpnežapomeUUl,co kanpitel můǧ prawil: že
wsseckp wlasp Ua htawě Uassj sečtěnp gfau, a takě
nikdh UeUchýlťl fe od sw. Zákonů Twých, abpš Th,
fprawedlčwý Bože, Uemeel mne pak wěčUětrestatť.
Amen.

Dneš se takč swětj: we Swědjch aswat. bisk. Siqsrida; w
w fraUc. BagsoUš:swat. bisk. QUiUidia; w KlermoxxtU sw. anUp
Georgie; w ijc sw. mUč.Kratan a gebo rodmh; w Terrane
sw. anUh a mUč. Agaph; w Capui swat. be Deorosa; w AUu
tiochii sw. gahUa Josefa.

16. Žiwot fwaté JUliaUh,
anUh a mučedlnice.(N. M.)

.Za panowánj cjfaře Galerča Marčmťana šila
w Nikomedič sslechetná anUa , gmčnrm leliana,
whtečná rodrm, sličnostj twářč a bohatstwxm. Ač:
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kolť rodččowe gegj pohaUč bplč a UásledowUě dcerU
k modloslllžeonsii wedlč, předce JUliaUa swým bp:
strým wtipem a k wssemU dobrčmU fchoplchm srdé
cem po:anssi blUd a ničemUosi modloslUžeonstč,
přťgala bez wědomj rodičú wer křestaUskoU. Qd
tč dobh modljwala fe chUč wraUcUě, ansstěwoB
wciwala bedlčwě chrám PáUě, Uččla se pjfmúm swa:
t!)m, a pčlUě dle Uich wrsskerý žčwot poixádala. W
tom čafe pošcidal gj grdeU sslechtčck!)ijaU, gmě:
Uem ElrUsiUš, powěsim) pro welikě gměxlj a w;Ue:
ssem) dústogeUstwjm, ;a maUšelkU. JUlčaUa, geUž
fwětUbhla giš wPhost dala, be; zrádh dčle wer swan
tagitč UrmohaUr, wh;Uala: že kixesťaUkaUgrst, ya še
ď Ujm se geU pod taU wýijkaU šasUanbj, gestliže
se model odřekxxea wer KristowU přigme. Tato
erčekáwaUá odpowěď ;armaUtila gak šeUčchaEleU:
sia, tak č otcr gegjho Yfrčkalta, gchoš blašextě sUp
tUdp gako rosa přč w:)chodll slUUre fe rošplPUUlp.
J pťemlanal dcerU swaU wssemožUě, abh odře:
kUUwssi fe Krčsia, tak wšUesseUx)m sitatkem Uepo:
hrdala a slibowal gj wsselčkaUblažerst, bai ťdhž
rdpjrala, UegeU přjfm)m trestem gj whhrošowal,
ale i skmečUě UadUžjwage práwa otcowskěho tělerě
gč potresial. JUlčaUa ale stogjc pewně Ua fwčm a
trpělčwě ráUh otcc fUássegjc, be; přestáUj wolala:
„NeblldU sr něm:)m a hlc:ch!)m modlám klaUěli, ale
klanjm fe KrťstU fwčUUl, geUš ščw gcst a kralnge
Ua wěk:ǧ w Uebesich.“ Přeswěděčw fe LlfrčkaUUš, še
drerp swč od Krčsta erdlaUčj, an k šádostem swým
UrUaklon, odrwždal gč EleUsiowč, aby dle swč wúle
ď Uj Uakládal. Elexlsillš pohan gj drnhěho dUe
před faUdUaU fwat: stolicč a wida slččUost a Ussle:
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chtčlost gegjd, Uchprw takě siadkýmč slowy gj doe
mlanage, slčbowal wsse, šeč grU wássiná láska
b:)tč xnůše, paklčbh mU po wňlť gfaUc ;a maUšela
ho pogala. Nle JUlťaUa, w gegjchšto očjchUro;enost,
bohatstwj a sladkč řeči mládeUrowp pro lásiU Krč:
stown bhlp geU fmetjm a powrhelem, stála Ua fwčm
slowě, prach, že fe ;a Uěho, paklť Krčsta Uwěixj,
mťlerada prowda! A kdh; fe EleUsiUď že bogj fe
hnčwU cjfaixowa,whmlanal odpowědělaJUliaUa:
„TP fe ďogiš fmrtedlněho krale, a ga bhch fe Ue:
mčxla batč krale wsscch králU? Twe aUlťfnč řečč mUc
Uikoli Ueswedal:, wpneš Ua mne mUkh gak fe tč
ljbj, gá wčřjm w toho, w Uěhoš wčixčlčAbraham,
Jfák a Júkob, a zahanbeni Uebhli, a gonš pofnd
moceU gest, mUe od mUk th)ch whfwobodčti.“ Opo:
wržená láska EleUsia oťdrátila fe nhnj w pomstU a
hněw. QU roškášal Urwěstn fwaU Ua Uahšm tčle
mrskatč, pak ;a wlash Ua strom powěsitč, ro;pU:
sstěným olowem poljwatť a gčnak gesstě mUčiti.
Ale Bůh HofpodčU,ď Ujmžfwatá anUa ode dáan
w Uehtužssjm fpogenj stala, fjlil gi silaU Uadobp:
čegUaU, tU ob;wlasstUj milost gj propUgěčw, že aU:
kladp dabla, kter:)ž gj w žalari w podobč aUděla
radll abp zapierjm Krťsta dalssjch mUk fe šbawila,
poznala a zUťččla.

Po Uěgakřm čafe zawolal EleUsiUš fwataU
JUliaUU opět před faUdUaU stolčcč, mhsle, že wP:
siale mUkh a hUUfm) žalar gegj szžčlost žloe
mčwsse, gť Ua gme mhsslcUkp giš přiwedlp Yle
JUliaUa i Uhnj ZUsťala wěrna KristU swěmU, po:
dině od Uěho hagena gsaUc, tak že ani ostchmi
ostnp obite kolo, do Uěhož Ua rozkaz EleUsiůw wple:
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tena, an ohrň a ro;pUsstěUč olowo, do Uěhoš Uwr:
žeUa bPla, gj neUsskodčly,anž gi od Krčsta odwedlp.
Sto a třidcet diwáků wčdaUrr stálost fw. mUěedl:
Uice i ;á;račUaU pomor Bošj, UegeU w tč chwjli
Ua wer fe obrátilo, ale čkrwj fwaU gj potwrdilo.
Toť pičmělo EleUsia k tomU, žr ortel fmrti nad
Uj proUrsl erelaU twaixj, a gasUým, k UebčUpia:
tx)m okem Ubjrala se fwata anna Ua poprawisstě.
Pixčssrdssi na mjsto, obratila i:rě swaU k pijtomUým
křesťaUňln, slowh frdre pronikagjrjmi ge Uapomjna:
gjc: abh toho ppkalč, še kdy modlám obětowalč,
a newědaUre ani dne ani hodčUp,kdy přigde Pán,
be; přestčmi fe modlčli; abh pilUě pjfma fwatč: čj:
talč, a wespolck se mťlowalč. KoUeěUěprosila gich
o přjmlUwU U Hofpodan, aby gč nehodUaU děwkU
důstogUaU fhledal kU slčcwě wěčnč a nedoansstěl,
abh w poslede hodince fmrtč od nepřjtele přemo:
žena bpla Pak pošdrawila gesstě grdUaU pijtom:
Uých a modlila fe: „PaUe Boše a Qtče Uaš mi:
loijče wjrp, kterýž erpdaš obra;U fwěho w rUce
Urpixatel fwx)ch, račiš fe nadc mUaU fmilowatč a kU
pomocč mUč přispěti. Pixigmč w pokogi dUssi maU!“
A kdpš fe domodlčla, klesla hlawa gegj pod mrčem.
(L. 304.)

Nozgjmánj
Nrylmxžěj a Ueynebezprěněgssj pratelstwj gest

pťatelstw,l š swětenl a ď slllžebsr,jk!,dgeho. HUrd
Uam slčbUge radosti a ro;kosse, hUed zaď česř a
slawU, opět gměnj a bohatstwj, a to wsse š tak
aUlisUaU řrčj, že kratko;rarj a Uepozornj často okla:
man bhwagj Yle w tom famem okamžewj,w Uěmš
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omámenj ssjlrmi wpplUěUj daněho slťbUšádagj, stjhci e
ge bolest, hanba, chUdoba, a což Uephro,;nčgssjho
gest, zčchUba wččnč:. T!)ž fwět, kterýš dneš slawUě
Krista do Jerl:falema Uwádčl, Hofamm mU zpj:
wage,;jtra: Ukřižllgho, UkřišUg!wolal. Těto wrt:
kawostč přcitelstwj fwěta lšctckUsilaUa fobě podobně
fw. Juliana, dneď přet:)kala Elensiowč s:sta medem
a sladkostmi, a zjtra rozká;al gi mučiti, ano č
Ufmrtiti. Zdaž UegfaU k poljtowčmj lidčx, kteřj dů:
wěřUgjce fe w gessitnost slibů fwěta Pčmem Bo:
hem, wččUaUprawdaU pohrdagj? Tak negednala
sw. aniana, gj sslo přátelstwj Božj Uade wssecko;
an powažowala, gako sw. Pawel, wsseckPwěci U
přirowUánj š Jršjssem Kristem ša nir, magjr tpto za
leZUo, bp gen onoho zjskala. (Fčlčpp. Z, 8.) Učtež
se otroci fwěta a geho slnšeijri od fwatč pannp
JUliaUp, zaě fwěta wašťtč si mate

„Řekl gfem w frdci fwem: PUgdU a oplý:
wati bUdU ro;kossemč, a požjwati bUdU dobrx)ch
wťcj; a Ušřel gfem, že i to takč gest marnost.“
(Ecrl. 2, 1.)

„Což newjte, že přjtel tohoto swěta, Uepřjte:
lem Božjm UčiUěnbýwá.“ (Jak. 4, 4.)

Modlitba.
PaUe JeZU Krisie, kter:)š gsi Uáš wlastnjm

přjkladem bhl Učil fwětem pohrdatč; Udčl Uám opa:
trnosii, kteraUž bhchom gak fwatá JUliaUa osidel
fwčta fe wpstřjhatčx, a toliko po tom taUšiti mo:
hli, rož wěčnřho, a Tobě, WPkUpiteli UassemUmi:
lčho gest. Ymen.
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Zčwot sioatěho QUesima,
Učedlnjla fwe Pawla. (R. 89.)

W Kološfe, městš wětssj Frpgie, žil gedrn
bohat:) a zUameUťtý měssťaU gmčenem FťlemoU, genž
od fw.Pawla aposstolaUawer bhl obrácen. W geho
domě ďcházjwali fe křesťančke slnžbám Bošjm, wzdě:
lčxwagjre fe wraUcnostj a láskaU hofpodáře. Filec
UwU měl takč! otroka, grmUš Qnesinmš dělč, člo:
wěka, ač od Pána fwěho wljdnč a lafkawě drža:
nčho, Ua UerU:)š ď ofUdem fw:)m Uefpokogenčho,
tUdiš i Urwěrnšho a leniwšho, že fe na Uěg ď Uč:
čjmž zpolthaUti Uemohl. Nedbage Ua kráfnh přj:
klad fw. Fčlrmona a mnohx)ch gim)ch kixefťaltských
bratřj, do domU chodjcjch, oqudl koncčUěQUesimUš
Pčma fwčhoa z Koloďfpdo ija Utekl.W ijě
fessel fe prchl:) otrok še šwlásstnjho ixj;er Bošjho
še fw. Pawlrm, tenkráte tam w dosti wolnčm wě:
zer mrssleagjcjm.Pawel pošnaw w fpolnwěšnčotroka
přjtele fwěho Filemona, wřelhmč slowh mU před:
stjral Ursslechetnost geho grdUčmj a haUeonst krá:
deže i aUtčkU. Slowa aposstola Páně Uassla pixj:
stUp, a teU, ktcrx)š pixed krátkým čafem hádal fe ď
osUdrm wam, Uynj obměkčrUgsa mčlostj Bošj, po:
Ujščl fe, slošil wsseckP Urpořádnč nchssťřnky a skUtkP,
a přťgal š wěraU Krčstowan fpolU BohU milě
ctUosti. Od tč: dobP bpla gcho Uciklonnost a láska
kU fw. PawlU tak frdrčUá a wraUcUá, že mn Ue:
grn při hláfčmj slowa Páně horlčwě pomáhal, ale
i w Zagetj mU wrlmč profpěssm)m fe b:)ti prokášal.
Z tčxpřjčťny bpl bp geg fw. Pawel welmť rád U febe
bpl podržrl, ale Uechtěgeprotč wůlč Fileman, ge:
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mUš QnesimUď co otrok i tělem patřil, Uičrhoč, U;a:
wřjti, poslal geg zpčt do Kološfh k hofpodciii geho.
W lčstU, kterýš mU sebaU dal, přimlanal se ,;a
něho U Fileman, aby mU aUtěk,erěrU a ostatnj
žločiny promimxl, a slčbUge, še sskoďU, kteraU mU
QnesimUď aUtěkem Způsobil, sám Uahradj. Filemon

wrarngjrjho se Omsima šUe giž ro otroka, Uobrš eobratra w KrťstU magr,ď radosij přigal a propU:
sstěneho Ua swoťxodUdo Řjma špět poslal abh Uwě:
šněUčmUPawlowi k rUre a kU pomocť ťPl. ere
aUplUpch zpraw o sw Qnesimowi sire Uemame;
ale dosti oberna powěst, že od sw Pawla ;a bie
skUpa w Bereť Ustaner, a pak w Řjmť Ukame:
nowaU byl

Nožgjmánj.
Na fw QnrsimU patrně wťdětčl;e, gak morně

proťxj katollcka wjra w dUssť Uassj, kdy; gť ochod
UP:U srdccm a dobran Uxňlj pixigjmame Qne:
simUď, dokawad we tmach pohanstx)ch wě;el bpl
člowčk Urfpokogrm), leniw:) a erěrm), ano člaU:
pešm); gak mile ale swětlo Krťsiowo ro;nm geho
oswjtilo, tak welice fe ;měnil, že sw. Pawel pťč fobč
geg zadršrti chtěge, Filemona, hospodciřegeho prosi,
abh Uc gčž gako siUšeťxnjka, Uebr; gako Uehmileg:
ssjho bratra a gako UxilačkaPawlowa grǧ přigal
(Lčst k FilemoUowi) Nr; čjm se děgr, ;eť č w
Uaš kreřj;to podoťmě pokixtěUi a w katolťckcm Ua:
bošenstwj whcbowčxnť gsme, thto blahš aUěčUkUpa:
trně! Urgfan? To pochodj odtUd, še mp wjry ka:
tolčck“eani ochotm)m srdcrm, anč dobraU wkxlj Ue:
přčgjmáme. era katolickú bx)wá Uám protťwnú,
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protoše Uáš Uapomjná k nenstálěmn bogč š UárU:
žčwostmi Uassčmč, gessto bhchom mP radčgi wsse:
mošUě gčm howělč. Srdre Uasse podobci fe djlem
mjstům skaant:)m a djlem trnj, kdeš slowo Božj
zUikU Uemci a mjtč nemůše; poněwadš to, ěemUko:
lčw dobrá wjra katolická Uciš Učj, bUid fwodnjcč
a lidč newěřjcj z frdcj Uassčchwpnjmagj, ijd ho:
raurj starost o wěrč po;emske ro oheň praši, bUZ
konečně Uárnščwostč těla a dUsse Udnssngj. Ll wssak
č tt, geUš Upřjmnhm stdrem wjrn katolickall přč:
gjmagj, šhnsta mcilo se snašj, podlř šč:koUů grgj fe
chowatč. Ql předr wolá Ypossrol Pcině:

„Bmšteš ččUitelč slowa a Ue poslUchačč, to:
liko oklamáwagťce famč febe.“ (Jak. 1, 22.)

„Coxprofpěge, bratřj mogč, prawjlč kdo o
fobě: še wer mci a Uemálč skUtkň? Zdalčš bUde
morč ta wjra fpasiti gcg?“ (Jak. 2, 14.)

Modlčtba.

Pane Jcžxl Krčste,kaUpitelč a Spasirelč Uáš!
GeUš gsi Uáď do lčma prawř rjrkwe Uwedl; raččž,
prosimr, takě frdre Uasse pičprawčtč, abp fe w něm
gak U swat. Qnesima prawř UčrUj Ugalo a st;)
Užčtcxkwhdáwalo. x!lmen.

Dueš se takě swětř: W Palestiuské Eesarei swatúch Untčeu
dluj!fl Cliússe, Jerešniúǧse, Jsaič:sse, SaUtUelš!, Dasliela, a dece:
w ije swat. papeše Nehoře )č.; Zo Narbone sraUc. sw. kneze a
nuxčdHouesta, w Mchtam stxt. Simona; w NUďe:žgnižw. bisk.
Tri,idia; w Eghpte sw. mllc. JUliaUa a 1000 gimpch kreskaltů;
w šrešcii wlaské sw. bisk. Faxlstiňa.
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17. Žiwot fwatěbo Simeona,
bisknpa a mučedlnska Búně. (N. 106.)

Po UmUčenjsw. Zákoba, aposstola a perjho
bčsinpa Zernfalč:mskěho r. 62., rozpadalo se krá:
lowstwi žčdowskčwšdp ch a ch a wůčihledě blj:
žila se doba, o kterčš KrčstUď PáU prorokowal:
že UastaUaU dnowě pomsth, w UčchžZernfalěm zka:
žen bUde. (Lnk. 21.) ,Žádala tedh erthUtedlUá
potřeba, abh w tčto době, w njž dle onoho před:
powědčnj Páně (Mat. 24, 24.) powstati a weliká
znamenj čiUčtč mělč falessnj kristowě a falessnj pro:
rori, na stolicč Jákobowll dofedl mnť opatrm), hor:
liwr), U wjře pewný a w bohabogUostč hogný. Ge:
lčkoš wsseckh thto wlastnosti do febe měl nábošný
Simeon, bratr Jákobůw a shn Marťe Kleofassowě,
přjbn;nčr rodčěkp Bošj, padlp přč woler UástUpnjka
sw. Jcikoba fgrdnocenč hlafp na Uěg. Nad to pak
gfa Učedlnjkem Krčstow:)m a oččthm fwědkem geho
řečj č sklltkú, bpl oU gedinh těměř w stawU pře:
kazitč, bh w blnd UwedrUč nebpli č whwolenj. N
w skUtkU staw grho co biskupa w JerUfalčxmě bpl
welmi Uefnadm), anbrši Uebršpečný, neboť aě pro
rošssafnost a fprawedlnost fwan UegeU U křesťanů,
ale i U ščdů wňbec rtěU a wcišcn bhl, Učcměně bhlo
gemU ď mUoh:)mi úkonP a protčwenstwjrm gednak
od žčdů a gednak od pohanú zápasiti. Zčdř zaUe:
wřelč Ua Uěho proto, že weřegně a wx)mlnwně Krčsta
za prawřho Mešsieisse hlcifage, gim prostofrdečně
smrt bratra swěho Zákoba wptx)kal a wrsskeran Ue:
fprawedlnost gegčch ťxežestrachU káral. Pohanč ale
mršeli fe Ua Uěho co Ua potomka Dawčdowa, z
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gehož rodu gednoho židč ď Ueywětssj dpchtiwostj
očekáwali, UrUstále fe brogjce a rotjce.

Mešč tjm přčbljščli fe dnow“e, o UčchžKristUů
prorokowal řka: „thš pak u;řjte obklopeUýod wog:
ska JerUfalčm, tedp wězte, že fe přčbljžčlo zkažer
geho.“ (LUk. 21, 20.) Zdá fe, že fw. SimeoU ď
ostatnjmi křesťanp opUstčwsseJerUfalěm, do Peslp,
mťsta ža Jordachm w Galčleč lešjcjho„ fe přestě:
howalč, aby tak fprawedlčwč!mllfaUdUBožij Uad
Jemfalěmem Ussli. QsUd tohoto města bpl w těch
dobách Uad wsse pompsslenj smUtný, Ueboťpanowal
Ueslx)cham) blad, tak že lidč pošjwalč i toho, čehož
se gank pixirošenost lidská hrošj, ano gedna žeUa,
Marča, dcera Eleažara, abp hlad fwůg Ukogila,
Upekla wlasinj djtě swě. Hladem a mečem padlo
při oblešenj a wywrácer města che Uež geden
milion lčdj. u Po dobhtj a wpwrácer Zebo na:
wrcřtiw fe SčmeoU UrgeU ď býwalýmč wěrnými
křesťanp do fwatčxho mčsta, m)brš drahně mUožstwj
Ua zřjreninách ZerUsalčmských pixebx)wagjcjch židů
Ua wer obrátiw, pčstowal tUto UowaU ofadU š
tak bedliwaU pččj, že milostnč whkwčtatč opět po:
ějUala, aniž grgimU w;rňstU ďcestně Učenj karjřů
Na,;aretských a Ebionitských přjlčš na UgmU bhti
moblo. NrbezpeěUěšssj wssak bylč llkorowě židů,
opčxt dlaw fwd)ch protč křrsianúm powznčxssrgjcjch.
Qni wpžýwali cjsaře Bexspasiána iDomčcčána protť
Ujm pod taU zwlásstě záijkaU, žr klanre se KristU
cp Mešsicřssi a krč:lč židowskěm:l, wládě a panstwj
ijskěnm Urbe;pečnčgfaU. staixowč přčložiwssetl!:
muš ofočowánj wer, ro;kcřzalčpotomkh Dawčdowp
a pi:ijzně Krčstowp dle člowěčeUstwj gjmatč, mua
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čitč a Ufmrcowati. Sw. Sčmeonowč podaixčlo fe
Ueyprw krwawřho pronásledowáUj řjžerm Bošjm
Ugjtč, abP dč!le cjrkwč Jernfalčmskě za přjklad střjd:
mostč, tichostč a laskP bptč a gť w těšk:)ch dobach
řjditi a wždělawati mohl Lllc ;a panowanj Trae
jaUa cjfaťe, pana gčUakmandreho, wssak přjlťš po:
dežřiweho, obnowilo fe Uaikmxtž křesťaml a Uaslre
dowUě i gich pronásledowánj. thč a kacjři, gimš
SimeoU UeyprotčwUěgssjm ostUem bPl, wčnilč geg
U thtčka, wladaře ;emě žčdowskčx,z wjrp křesianskč
a z přjbn;eUstwj Dawťdowa, a to ď tákow!)m aU:
činkem, že thtťkUď geg, kmcta 120letčho šatknaUtť
a po mUoho de Ukrntnč mUčitč roškážal. J Ue:
mohla ;Uixťwost a w„;tek ščdowfký přemocč starre tak
statnč wssrckh mUkp fnássegťrjho, še Zmnžťlostč geho
wssicknčpřjtomnj UciramUč fe dčwilč. deš ale židč!
přč fmUtUčm a Ukrntnčm tomto diwadle reptati po:
čalč, odsaUdťl geg Mtčknš, abh Ua kixjš přibčt bhl
A tak dokonal 120letp starec panť žčwota fwcho
Ua křjši, kde; i mistr a kanpčtel geho Jr;jš Krť:
stnď byl pro spastnj fwěta Umixel

Nošgjmcin.
Sw. SčmeoU wčda, še se knowč pomsty bljžj,

kterčš Krčstllš krwožj;UčwčmU Jerllfalčřmll pixrdpo:
wěděl, opUstil erděčUč město. Za Uassčch čnfú
owssemť často sl!)chcime mlUwčtč o Ueskonalčx lcisrr

Božj k Ušim ltdem, a to ;hnsta geU proto, abh:
chom ;apomeUaUre Ua gcho sprawedonst tndh w
požjwan tětesnhch a hixjssm)ch ro;kossj fe Uebati.
Než ale hrošm) ofnd města JerUfalema, wlastUj Uaš
rit bašně a allškosti,kd Pž gfmc fc bhli hixjchn do:
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pUstili, tPť wolagj nam hrUUpm hlafrm: „BUh
take gest sprawedliw!“ Ano, pomstP Uepw:)š fpra:
wedliweho Boha nikdo nengde OU sire dlaUho
fhoijá hřjssnij, dobře mU činč; kdpš wssak do:
brodčnj Pčxnč ;atwr;elčx geho stdee otewřjti Uemúše,
tUť přichá;j trest a pomsta. Jrrxlfalčm Uepo;nal dnů
ansstjwer swčxho,a protoš wpwrácett bpl do ko:
řen. A tak kašdh, kdo howč hřjssnhm wássUěm, čan
mčlostj a pokánj šanedbá, Upadne w rUre fprawe:
dliwěho Boha a gxnčno gcho wpma;áUo bUde z
kUčhp ščwota. Q kčšbp w čaš pokUsser nám před
oči fe stawěl ofUd JerUsalčma, gehoš šřjrenčUPUám
hlčlfagj: „Gá gfem Uepo;Ualdne ansstjwenj Syna
Bošjho! Měgteš wyústrahll Ua přjkladctmčm. Bňh
gest sprawedlčwh. Cčňme tedp pokánj, dokaddád gest
čaď přjhodxx:) a Bůh Učxmmilostčw, abh fprawedl:
nost gcho Uáď ne;astjhla.“

„Búh odplatj gedUomU kašdřmu podlčx skUtkň
gcho.“(ij. ., 6) dx

„Čťli hogUostj dobrotP geho a trpělčwostč a
dlaUhočekanjpohrdaš? Nrwjš lč, ;e dobrotčwostBošj
kUpokanj tebe wede? Ale tP podle twrdostč fwrho Ue:
kagjrjho frdce fhroma;dUgeš fobě hUčw ke dUi hnšwn
ašgrwer sprawedliwčho fandU Božjho“ (Jbčd.

4. 5.),

M o d l čt b a.

Jc;n Krčstr, kanpiteli můg! Pro sl;p, kte:
rčž gsi byl Uad Jernfalčmem plakal, protože Uepo:
šnal dne ansstjwcnj fwřho; prosime Tebc, ofwě:
tiš frdre Uasse, abPchom čaď mčlostč pošnalč a grho k
fpachj fwřmU pollžčlč. Ymen.
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Žiwot fw. Theodnla a JUliaUa,
mUčedlnjtů. (R. 119.)

ThrodUl, rtihodný a bohabogm) stařer, bhl dwo:
řrnjnem FťrmilčaUa, wladaře Cesarepskřho w Pae
lestině, U Učhoš U welkč wášnosti Uad giUč stčxt,
gednak pro whfoký wčk, Ueboť gčš bhl pradědrm,
gednak pro wěrnost a ro;ssafnost fwaU. Wida Theo:
dUl, gak ochotnaU a szščlaU mhslj mUčedlchčBožj
pro Krista a swataU geho wer šiwot swůg Uafa:
ngj, a zahořew nepwraUrUěgssj taUhaU po korUUč
mUčcdlnickč, rádbp se bpl w řadP gegčch postawil.
N Uetagťw wjrp swč, dle zákonů gegj pčstčl chUdč!
a sirč, staral se gako otec o Uemornč, pomňhal
kašdčrmU, kdo geU kolč pomocč potřebowal a bpl
útěchaU, posilaU, andělrm strášm)m wssem zagatx)m,
zwlásstě pak křefťanům k mUkč:m a k fmrti odfaU:
zeUhm. Y wssak proto od FirmčlčaUa, gehoš smý:
sslenj a skUtkhTheodUlowč dlaUho tagUč zůstatč Ue:
mohlh, powolčm, trpkř wx)ěťtkha předházkp sUásseti
mUsil. KonrěUě i k smrti odsaUzen gfa, Umřel Theo:
dUlUš gako KrčstUď Pcin Ua dřewě křjše.

Sw. JUlčan pochá;el z Kappadocie a trprw
pozděgč w Palestině přebx)wal. Mťlost DUcha sw.
naplUěU gfa, měl peanU a žčwaUwer, a wrdl
žčwot tak sslechrtUýa fwatr), še si ho lčd Uad mer
wčxžčl. WstUpUge do Cěfareč slhssel, gakaU UkrUt:
Uostj Fťrmian wladař křestanh mtlčj a Ua fmrt od:
sUnge. J pofpjssčwbeš messkčmjna popraij mjsto
a Ušřew tU mrtwá těla mUčedlnjkňw Bošjch Ua
zemč ležjcj, š welikan Uctťwostj gedno kašdč zwlássť
obgaw poljbčl. To ččně bpl od wogska gat a k
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Firmčlianowč weden, který; geg ;ponrnahlpm ohnčm
Ukrntně Upalčtč dal ZUlťan plefage a djkp čině
welčkhmhlafem Paml, še ho takowaU slawaU obe
dařčti račil korUUU mnčedlnickaU obdržel.

Rošgjmánj.
Nam sice ncnj takowhch mUk fnasseti, gak:)m

fe fw TheodUl a ančan podrobiti mUsilč: předre
wssak be; křjše býti nemnšeme. „Chod ťde chceš “
pjsse Tomaš Kempcnský, „hlrdrp, čeho;kolčchreš,..
srownexǧ si a fpořadch wsseckopodle wUle a ždanj
fwrho,a shledaš, že w;dp něco trpěti mnsiš, rad
Uebo nerad a tak wždyckp krjš Uagřeš “ Y protož
chcemclč dobrymi a wěrm)mč slUšeijkP Kristowými
b:)tč, mUsime fe k ;mUščlčmU nrfenj křjť;c Pčma
fwčho, ; lč:skP k nč:nt Ukřčšowanřho, hotowčtč;
Ueboť gedinč taUto cestaU do bUdach slč:wy dostatč
fe lZe. Kd:ǧbp co lepssjho a ncim k spafrnj Užiteč:
Uěgssjho bplo, nešlč Utrpenj, gistč bp to byl Krť?
stUš slowem i skntkem Ukašal QU ale napomjna
zřeqmymč slowP Učedlnjky swe k nesienj křjše řka:
„Chcrli kdo xa mnaU piigjtč, Zapřiš febe fam a
wezmč krjš fwňg a UasledUgmUe“ (Mat 16 24)

„Mnsime skrše mnohá saušenj ijti do krá:
lowstwj Bošjho.“ (SkUt. 14, 21.)

„Wssčckni, kdoš w Kristu ncibošně ščwč ďx)tč
chtěgi, protčwenstwj tohoto fwčta snússrti bUdaU.“

Modlitba.
Wssemohach wěčm) Boše, račiš milostiwě pro:

púgěitť, abhchom, kteřj pro slabost swaU pod křjšrm
fw:)m tak často klefcime, a protčwensiwj náš stjha:

Žtwotowř Swatr)ch. 1. 16



362

gjcj tak netrpčliwě fnússjme, skrze UmUčenj gednoro:
šenčho Spna Twčho powstatl a tak szžiti fr mo:
hlč, bp křjž geho nám gak fwatčmU TheodUlowi a
JUlianowč siadk:)m ghem a lehkr)m břemenem se
stal. Numrn.

Dneš se takč swčtj: W TUlUsUfraUc. sw. b. Silďana; w
KlardallU swe EUaldrika a s!„dšth: w Kambrai sw. EdermUUda
bisk. a aposst. Swšgdů; w N:mr swat. mnč. FaUstan, a 44 tiee
stanů; w Babhlonr sw. Bolychroma, ť:j a mUc.; w Jrstu sw. b.
Lomcma; w SkotskU sw. Fintana.

18. Zitoot fwatého Mansioeta,
biskupa Mediolallskčho. (N. Z0le)

Sw. ManwetUš, o němš welmi málo fe pjsse,
pochá;el ; ijskč rodiUP Sabesla; a Za papeže
Ygathona po smrtč fw. Ympelča na bčskUpskaUsto:
lici w MedčolaUě dosedl. Manfwet gfa negenom
m)borně Učrm) mnš, ale takě, což Umohrm wjre
platj, Uralchonm) a plm) ba(;ně Bošj, bpl šagťstč
třto dňstogňosič Ua Uepwhš hoden. Qn šprawo:
waw rjrkrw MediolansleaU po dewět let š nrpwětssj
chwátaU, ;wlásstě bedlčwě nad dltchownjm fw!)nt
stádem bděl, abp fe blUdem kacjřú EUtpchiansk!)ch,
kteixj w KrčstU PČUU toliko Bošskall pixiroženosi wp:
znáwali, ncUakwasilo. Yno gcho přiččnlčwostč,ostto:
wtipU a wášnostč wětssjm djlem přiějsti slUssj: že
toto kacjřstwj, prawaU a UtěssčtedlxlaUwer o Spa:
sitelč a WPkUpiteli Uassrm podrýwagjcj, na rozlčě:
Ux)čhcjrkrwnjch fněmjch zawrženo bPlo. Pln záslUh
a ctUostj Umřel w drUhč polowčcč 7. stoletj, w ko:
stele fw. Nmbrožr w Mediolqnč pohřben bhw. Geho
tělo pošděgč do kostela fw. Stěpčma přenesseno bplo,
kdež pofUd š welkaU Uctiwostj sr chowá.
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Nozgjmánj.
e Nrnjť potřebněgssjho a UščteěUěgssjhodarU w
cjrkwi fwate Uad wěrne zprawce, a pastl)ře dUssj
křesťanskhch, kterež Duch sw wolj, wysiǧla a Usta:
Uonge. Zešjš Krčstnď pixekrasně nám wx,dobra;čl
dobrčxhopasthře aU dj: že dobrr) past;dr před owcemi
fwými gde, a ša Uě ščwot swug dawa Q mUšeli
co bla;eUěgssjho, co ssťasiněgssjho b;dtť Uad osadU,
magjcj dobrčho past!)ře! Dobrx) pastx)ř gest ofadě
fwě wjee neš rodičowč: djtkeim fwhm b:)tč mohan.
Qn pečnge o owčiěkh fwčxne:maweně, Uwádj Ze,
gak mile fpatixčlp fwětlo fwěta, do steidečka Krč:
stowa, oU pěstj, Uapomjná a bránj ge před wlkem,
a šablandilalč která, ach gak fmUtUě chodj Za nj,
pronikaw!)m hlafrm gj wolage, abp fe anrátčla.
QU hogj ráUp gegj a krmj gť chlebem Uebrka)m.
AUo anť tenkráte, kdpš gč wssčckUčlčdě opnstťlč, Ue:
opUstčw gj dobrx) pastx)ř, těssj ;armanreně, sjlj mdlaU
Ua cestU do wčxčUosti, a prosj Za Uj Urbrskřho pa:
stx)ře, abp gi odebjragjcj fe Ua wčxčUost pixčgmaUtč
ráčil do owččnce fwčho. Jrstlčšr ale wždp takowl,ďch
pastl)řů Uemáme, wěšmeš, že to Uasse wčna. Ma:
gjce drUhdy dobrč! past!)ře, fUad Uex;Uali gfme gčch
a UrposlaUchalť hlasn grgčch, ale odtrhngjce se „bě:
halč gfme za nágemnjky a padalč ;a kořčst wlkUm
u Uárn;čwostem a fwodnjkům Protož tresta Uáš
Pan, gakž dj skrže ústa Zacharťasse proroka: „Hle,
gá šbUdjm pasthře Ua žemč, kterx); opUsstěUě!hosiada,
rož stogj, erpkrmj, a mafo tUčUpchgjstč bnde.“
(Zach 11 16) „Protož, Uapoija gťUde,na:
prawte žčwot swůg a ččňte pokánj, a Hofpodin dci

16:je
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wam opět pastýřc podle frdce fwčho a pastč waš
bUdaU Uměnjm a Učenjm“ (Zerem 3 15)

„PoslUssnč bndte zprawcxl fw!)ch a poddaUť
bxadte gčm Qniť šagiste bděgj nad wámi, gako po:
čet magjre whdati ša dUsse wasse, abh to š radostj
ččlǧili, a Ue ď stýsiánjm; Urťxoto nenj Užiteěnč wám.“
(Zčd. 13, 17.)

M o d l i t b a.

„Q Jer Kriste! gedim) a prawh pasthřč
dnssj nasžčch, otewři oěč nasse, bhchom Tě před Uámč
gdachho wčdčlť, zostřč slUh Uáš, bPchom wolagj:
cjho slpsseli, a Uděl Uám takč powolnčl,do frdre, bh:
chom radi a hbčtě ža TebaU gak fw Manwet krá:
čelč, net:chhl!xgjce se od prawe cestp, aš naš dowe:
deš do owčince fwcho, do Uěl,xošwsseckp whwolene
gsi powolatť račil AmrU

Ziwot fwatého Lcona a Paregoria,
ll mUčedlnjkň. (R. 35().)

Q fw. Paregoriowč a gcho fkntrjch w děgčně
cjrkewnj niěehoš fe Uám Urdochowalo, whgjmage
to: še w tněstěPatara, lršjrjm w Lirii, pro Krčsta
krem fwan whlil a korUnh Ulnčedlnickč dofáhl.

Sw. Leo čilť Lrw radowal fe gednak Uad
tjmto pixjtelem fwým, gednák ale trUchlťl: še takč
grmU popřjno nebplo pro Krista Pána žiwot obě:
towatť. Qwssem bplibxǧ pohanč, pčefwědččwsse fe,
žr kresťanrm gest, radč proti UčmU powstali, Uc;
Učxpodáwala se gim k tomU prjhodna prjle;ťtost;
Ueboť byl oU mnš welmč nabošUp a dle zakonů
Kristowých přjfně ťxpl žčw, tak že i Ua geho twaixi
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ďplo wčděti weleonst a w gednánj Upřjmnost! Qn
Uepokálel fe modloslUšeonstj, w mladčrtwj zacho:
wciwal zdršrUliwost, čistotU a střjdmost, ano takě
fwým sprostým oděwem gewil: že aposstolú Pčmě
wěrm)m ge Uásledownjkem.

W tom čafe připrawil w Uepťjtommostiwla:
daře, šemě Koslčana, ;prciwer města Patarp, ljtý
pohcm a kixesianů krUt:) Uepřjtel, welikaU slawnost
kU poctš modlh Serapčfa, pixjfně přččažnge, aby
wssťckni obywatelč! města k tčxto slaonstč nalezti se
dawsse, modle se klcmělč. Mno;j klesli bogjce se mUk
a ;radčli wer swan. Sw. Lco wida ohawnost mo:
dlosl:tšebnostč a ;rádU křefťanů, ,;armaUtčl fc a ňpčl
ďolestj w srdrč; a Utjkage slawnostč pohaUskč!, cho:
dil často Ua hrob přjtcle Parcgorča, bp modlitbcm
a ro;gjmáč:jm gcho skntků k stcilostč a ,;mUšťlosti fe
pow;bUdil. GedUaU nawrátiw se po wykonaně po:
bošnostč domU a pohrj;iw fe w mpsslerxky o UmU:
čenj a fmrti přjtele swčxho,Upadl do hlUbokrho sUa
U wčděrxj zgeweno mU bplo, že podobným špUso:
bem, gako Paregorčnš byl žiwot dokonal, i on
Umre Pln radosti nad wčděnjm tom chodčl od te
dobp každodermě Ua hrob přjtele, Učkoli skrptě a
tagxlě, U:)brž weřegně pixeš Ucřměstj a okolo chrcimů
model pohanslých. Po Uěgakčm čase stalo se, že
gda okolo bošUťce Tpchamn, kdc k ofUdU fe modlj:
walť, U;řel, še kU portčwostč modly oschena gest.
Bolestj nad blUdem a slrpotml pohanč:w gat a
ohněm o črst Bošj ro;njcen, pixikročiwfhasinal po:
chodně, fwjěky a lUcernP, mrtal gimi o ;em, ssla:
pal ge nol,oama a welřk:)m hlafem wolal: „Wěřj:
te:li, še bohowč magj fle, nechť fe bránj.“ Lčd
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wčda Lwa, žr protč modloslclšebnostč se ;afadčl, baU:
řčl fe a rcptal. Reditel pak a ;práwce města Uslpssaw,
co fe bhlo stalo, rožhněwal fe a ro;ká;al wogskU,
abh Lrona domů fe anrarllgjcjho gali a na faUd
postawili, roš kdhš fe sialo, hněwťwč takto knčmU
prawčl: „MUě fe zda, starče, že bUd mori nefmr:
tedlm)ch bohmď Ue;naš, anrbo bla;Ujš, a ,;ákoUU
rjfařskhchpotUpUgeš“ Sw Leo odpowčděl: „Wla:
daři! Th lUlijš o lUUohl)chbojch, tjm ale blaU:
djš Geden toliko gest Buh Uebeď a zrmě, Ježjš
Kristnš Shn Bošj, geUš Ucpotřrbllge, abh lčd
tjmto špnfobem ho ctčl Ueboť U Uěho ponžeUh člo:
roěk a siraUssrne srdrr xnagi nchwětssj reUU. Swř
tilnP a pochodUčk wUli modlam roššatč gfaU marne
a daremnč, gežto kcimen, kow a dřjwj rukama lťd:
st:)ma Utwoixenřa Ustrogenč ctjtč fe UemohaU. th:
lohš wssak pošnal prawřho Boha, Uebylbpš tšto Uc:
citeder hmotě takowě cti proka;owal kteraU gj
proka;llgcš. J přrftan medle marUe wěri konati,
a chwal Boha wssrch wěrj a qrdnorošeUcho Spna
gcho, PaUa Uasscho Je;jsse Krista, spasčtele fwěta
a stwořitele dnssj Uassich“ wu

Na pohrúžkp, kterě ixedčtcl BeoUowi činčl, od:
powěděl thto: „Strach mnk UčkrP Ume Uepřčnntj
kpřesiaUpenj powilmosti me; neboť gfent hotow
wssr roš eše mnaU koli Uččnjš, trpčliwě fnčxssetč
Mnkh, ktrrpmč hrošjš, wštahnqj sc tolčko na ščwot
weždegssj; ale Ua nciš čeka ščwot wčxěm), gcho; to:
liko Utrprnjm dosiri lšr; gakš dj pjsino: YU;ká gest
rcsta, kteraš wede k šiwotU“ Na to odwece fUdj:
„Eyhle, pakči aU;ka rrsta wassc a Uefchodna, gak fam
fe prčǧanaš, přcgdčš medle Ua Uassi, gen; ssiroka
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gest a lepssj.“ Načež opět Leo: „Gá gfem nrřrkl,
že tak aU;ká gest, bp Uikdo po Uj kráčeti nemohl,
anť mnozj po dlaUhě tě cestě bylť chodili, ale proto
slUge aU;kaU, že chodjcj po Uj zármlltek, faUžer a
proncisledowánj pro fprawedlnost sncisseti mUsegj.
Kdo dobrowolUě Ua ni wstanpj, tento pixrkoná wsseckP
obtjšnosti, Ueboť geg wjra silj a k etnostem w,;bU:
;Uge; a kdo UeUstále po Uj kráčj, tomn sr takč
ssjřj a fchodněgssj stciwci, gakoš mnozj toho ,;kusili.“

Co Leo wjrh swě takto hcigil, banxčl fe lid
pohanský a šidowslh š křikem šcidaqe, aďh fe mU
Uepowolowalo mlnwčti, cobp chtěl. Sndj ale odpoš
wěděl: „Ga mU nhnj powolUgi fwobodně mlnwťti,
an slčbngi přj;eň wssech, bUdeli bohuw poslnssen“
Načež Leo rrkl: „Zapomněl liď Ua řeči mčx,prawem
se mně opět ta;eš; pamatngešli fr wssak Ua Uě,
wě;i;: že bohUm Učkdpklaněti fe Uebudn, Urboť bohy
od přirošenostč Uegfan.“ Tato ixečpopndčta sak hUěw
wladařr, že Leona mrskatč ro;kcišať; roš feďtakčxtak
w;rekle dálo, še fe podobalo, gakoťch kamnčď o Zá:
wod hněw swůg Ua Ubohěm Bronowč wyljtč chtěli.
Meši tjm dj wladaix: „TPto mUka, o Lwe, gfaU
gen malichernčx. U pixťrownánj k blldancjm: protož
poslechni a obětng bohUm gak; zakoUP piedrpfano
gest“ „Co prwe gi; qfem bPl řekl,“ prawčl šaš
Leo, „toť nhnž opěmgč: Ga Ue;nam těcldto bohU,
anť mi to na tnpsl prčpada, gčm občti pixčwassctč,
gelikoš spasitedlne ;akoUp pjsrm fwatx)ch ;nánx“

„Řekni afpoň,“ radčl mU Upnj wladaix, „še
welrj gfan bohowr, a qa tě propUstjm, nrld mam
ljtost nad sscdčUami a Uad srdraxchm tělčxmtwpm “
„Toho ncxmohn ixjri,“ odpowěděl fw. Beo, „nrboť
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siUtečně chfaU welcj a Ua Urhwhš ke zkci;e dUssj w
Uě wčixjrjchfe hodjrj “ Hnčwiwč prawil ;aš wladar:
„Ga přika;Ugi, abh tč wlačelč po dla;bč gako wzte:
kleho, a; Umřeš.“ „MUě kašd!) šprob fmrtč mčlý
gest “ odwere Lew, „Ueboťto ga na :)wam ;čwotem
afpafrnjm, ro nme po wpkročenjz tohoto swěta do
přjbhtkUfwatl)ch Uwede “ „BUd poslUssen;akonůw,“
porančel wladar města, „a rri: še bohowe gfaU
ochranrč města, sir gčnakUmieš “ „Mně fe ;da “ pra:
wčl ;aš trnto, „šr welmi slab qsi, gcxssto nellstale
slowp wphrošngeš, Utčmoslowa ale nčěrhoš nrdělaš!“

Poněwadi pro reči a pro siatnost mUčedlnjka
Bošjho lčd fe baUřčtčpočjnal, rozkci;al wladař, abh
Za Uohh přeš dlažbU k řere, kde dokoněm býtč měl,
geg wlčklť. NUče chopčlť se ho kataně wlcksse grg
na Určitč mjsto. Wťda Leo, šc nehwrancnčxgssj ščx:
dost u pro Krista Umřjtčw krěctre se wpplnj, po:
:;dwčhl očj k nrbi, takto si! modle: „Děkngč Tč,
Qtěe Jršjsse Krťsta, šeš mne Uenechal od siUšeijka
Twěho „ďpařrgoriaé, dlaUho odlaUěena býtč, ale přj:
le;ťtostč k UěxUUfe dostati mi poskptl J těssjm fe
; wěcj, ktere fc bplp stalp, an mukami stare fwč!
hřjchh shlakitč a dUssčswan rllce wa)ch andělů
odew; datč mohU, dUwěrUge se, še gť tam dowedan,
kde se sandU bebošnjkň batč nrpotixebnge BUdiš
gčm Bože nlilostťw pro tP wěrč, kterčx na mne
fpachali, a propxxgč gčm, abp Tebc, Pana wssech
po;nalč ktrrýž Uechreš fmrti hřjssnjka, ale pokanj
geho Uděl gťm pro nasse mUkp odesstěnj w Je;U
Krťsin, PaUU nassem, gčn; w skawč a w mocč the
fwčho anUge Ua wěkp Amrn“ Gesstě gedenkrate
prawčl: „Amen!“ a w tom sedUsscš tělem ro;laUččla.
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Wšawsse kataně! ctihodňč tělo, wleklč ge Ua
whfokaU skálll, abh odsud do hlubokč a nepřjstUpne
propastč Uwršeno, ro;třjskalo fe. YnmPsl tento fe
gčm wssak Uepodařčl. u Křcfťanč, gimš UepixjstUpná
propast fchůdUaU fe stala, whtáhlč mrtwolU a dť:
wčli fe mťlostč Ua twčlřč gako w lčbčm fUU se Ufmj:
wagjcj wylitč, a Umhwsse gč, poctiwě pochowalč,
Bohn djkh w;dáwagjce: že slUšrbnij fwčmU takowč
stálostč popřjtč ráččl; prosili, abp č oni gcho ofUdU
a sláwy aUčastnč fe stalč, we gmčma Otce čSPna
i Dncha fwatčho, gčmš patřj čest a chwála na
wčky. Amen.

Nozgjmáltj.
Pohansk:) sUdj radčl fwatč!mULrowč: „E;chle,

wasse crsta gest, gak sám fe pixčj;Učchiš, aU;ká a
Uefchodttá, přrgdčš mrdle Ua Uassč, grslž ssčroká grst
a lrpssj.“ TU famaU řeč slhssrtč lšr podneš z ňst
fwětáků, a mnošj bohUšel fe gj ;awěstč dciwagj.
Qwssem wrselc a fnadně kráčj se po ssčrokč restě.
Tam kwetaU kwjtkh tčlesm)ch rožkossj; tam fe Ucim
přčprawngi wčnce fwětskč sláwy; tam fe lefknaU
bohatč pokladp, tam takč Uáš popoháUěgj ;lč Uá:
Ulžčwostč a fwodUčxpřjkladh čctných pautnjků: ale
konečně předce se Ukašuge, že to Uenj ta prawá
resta, a še po Uj krčxčrgjcjdo propasii Upccdaǧj.u
A Uaopak kdo po aU;kč rrstč chodj, mUsi S mno:
hýmč strastmi Zcipasitč. T:chci práre, stálč zapjrcinj
sebe, bdčnj a těškx) křjť„ gfaU mU podjlem. N wssak
čjm szščlegč si whkračllgrmc a čjm dčle po axl;kč!
třto cestě chodjme, tjm che fe rožssjťnǧe, tjm che
nasseosila a statUost fe rošmáhá, tak že dřjwe, než

16?3:
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fc toho Uaděgrme, ortnUwsse fc Ua koUci pantč, od:
měnU wěčUaU dostáwáme. AU;kaU rcstaU, která,š gc:
dinč wede k šiwotU wčxčnčxmll,fám KristUš Pán a
wssickni fwatj kráěrtč mUsilč, a protoš Uám, chremclč
fpafeni bx)ti, Učr giUčho Uešb:)wá, Uežabpchom Za nimi
po tčto resiě fe brali.

„Wchúžrgte tčxfnaUbraUaU: Urbo ssiroká brána
a postranná cesta gest, kteráž wrde k ;ahymltj,a
nmoho grst těch, kteřj wcha;egj skr;e nč Gak těfna
braUa a ú;ka resta gest, kteraš wede k ščwotU:a
malo gesttčch,kteřjgčUalcagj “ (Mat 7 13 14)

„ŘekUaU be;božnj po;dě ppkagjce: Ustalt gfmc
na cestčUeprawosti . . . cestp pak Paně Ue;Uali gfme.
Coš Uam prospěla pýcha, aneb bohatstwj S chlaU:
baU ro Uam fpomohlo. Pominnlh tp wsscckp wěrč
gakostjn a gakoposrl, kter:)žběšj.“ (MaUdr. 5, 7u9.)

Modlčtba
O Božskx)Spasitelť ng! Uchx)lilli gfem fe

z aU;kc cestp, Uwed Umc Ua Uč Podep mi rnkU
fwaU, ať fe gj chopjm a tak gak fw Leo podpo:
rowčm po rrstě kráčjm, která gistě do krcilowstwj
Twřho wede. Klefml:lč, po;dwihni mnc a fesslč
mť anděla swčho, ať mne brúUj proti aUtokňm Ue:
přjtelc a otrwjra mi očč, abp widělh propast, kterci
čeka Ua ty, kteřj po ssirokč rrstč kračegj; ktcrx)šď
them a DUchrm swatx)manUgeš Ua wěky Amen

DUcš sc takč swčtj: W Mch sroatšýo Lequcia; w PoUu
thieU fraUc swatého opata NUgilberta; w Astii wlastč swatwch m.
Mažima a Pršpedig Uh a shUů NlešaUdra a Kutia., w Tolcdč
Sank,u swat bisknpx Heladřa; w Yfrice swatčxchmUcedlUjkůMau
čima a NUtUli
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19. Žiwot fwatěho Komáda,
(Re 1351.)

Sw. Konrcid, rodem ; Piačenrč, lxhl shn Uro:
šem)ch rodičň, kteřj grg B Urpwětssj brdliwostj wy:
chowáwali a od dčtinstwj kbúšnč Bošj wedlť. Do:
ssed dofpělx)ch lrt, pogal wedlc žádosti rodičúw fwx)ch
za manšrlkal Enfro;ťnu, annU ctnostnan, mrawo:
poěestnostj a newinnostj Uad ginč prosllllaU. W
prawdť Urhkreifněgssj to wěno, Ua Uěmš grdiUč bla:
ženost stawu manšrlskčho ;č:lešj. „leamawatedlmř
grst pixjgrumost a Ularnčl krúfa. rna, ktrreiš fr ťxogj
Hofpodčna, tať chwčlleUabnde.“ (Přjsi. Zl, 30.)

Protoš inonrčld a EUfro;ťna w stawU man:
žclskčemtakowč blažcnosti pošjwali, še ge kašd:) we:
lebil, welire ctil a Uxilowal. Bňh wssak powolaw
ssťastUč Ulanšrle k wětssj gcsstč dokonalosti, chtěl
tomll, abp toťčko gemn gcdinčxmn slaUšili a geg ge:
dinčx ; celč!ho srdcc fwčho a še wssj dnssr fwč, a
zc wssj mhslť fwč milowali. Powolcinj toto stalo
se následngjcjm špňfobrm: KoUrád gfa Uárllšiwx)m
lowcem, UčxkterýchpowinUostj k HofpodinU fwčnm
tjm ;anrdbáwal. Gednoho čafn gfa opět Ua lowU,
aby plachaU zdďěř š daUpat wPhnať, ;apcilil křowj,
a trnj lrfnj, kterýmš danpč toto obrostlč bhlo. Naeš
nčchl:) wjtr ro;dmhchal plamrn tak,j že w rpchlostč
rel!) leš gim ;tráwen byl. Pcitralo fe sice po pů7
wodU zaUmhslUčho, gak fe wůbec mlnwťlo, šhciř:
stwj, ale Uadarmo, anť Konrčid, od nikoho wčde
nrgfa, opatrnč planach lrď opllstčw, do města se
nawreitil. Koneěně Zatklč gistěho ;prostčho a chn:
dřho mUše, winjce geg ;c šhciřstwj a Uměcnjm tak
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daleko grg pixiwedlč, še ačxkolčbpw eriUeU, k :.lo:
ččnU se při;Ual, a tUdy k fmrtč odfan;elt byl. Po:
wčst o odfau;exnj erčUUčxho člowěka doUesla fe takě
k Ussjm KoUrada a hlnboce geg raUťla. J erúá
hal ani okamšer, ale rpchle k aUřadU pofpjssiw,
w;)šUal seš Uepro; ixetedl:wstčswě, prodal gměUj a
statkp fwř a ; Uatršcm)ch peUč; sskodU UččUčUaU
žaprawčw, erčnnčho člowěka od fmrtť whfwobodil.

TPto Udalostč Uka;alč KoUradowč, že wefskerč
Bohatstwj a wssecka slciwa lčdskci marná gest a po:
mjgegjrj, ;e Uťc kromě milowanj Boha a dUsse
lčdskt!prawčho poklidu Urprinassj, a nasledownč ;r
Uehlepc gest: swět a wsseckU ro koš qcho opUstitč a
tolčko po pokladech nrbeskpch tall;čti, kter:)ch an mol
ani rr; ne(;kašj,ani ,;loděgierykopáwagj a kradall.
(Mate 6, 20.) Čhoť grho Enfro;ina fchwálčwssť
aUmPsl teUto a opnsičwssť nápodolmč swět, wsian:
pila do tčhoš ;ákona a sire do ;ákan sw. Klárh.

KoUrád giž šúdnaU lichotaU na fwčt Upantán
Uegfa, pixigal Ua febe třetj šákoU fwatěho Frasl:
tisska, a w gednom mjsiě, Uedaleko od fwč otčťnp,
fe Usadčl. MUohč! wssak Uáwsstčwh přútrl a přj:
bUšUych piekašrlp xUU, abh ,;de dle wňle BohU
fwemn slaxl;il Z ro šchnaw se sšwlastj odessrl do
Řjma, odtnd pak do Sčrčlče fe preplawčw, w mčstě
Noto slnšbh swe chorým a Ucmorm)m občtowal
w!)šiwll dosiúwage od Uábošnčho mUše, gmčnem
Wčlčma Bllcheria. Po Uěgakčm čafr odessel Ua pUstl)
wrch, aš hodiml ccsty od města w;dálexch, a tam
welmi tichy a kagčrj žčwot aš do swe fmrti wedl
Zde se Uxodlit teměix dUcm č Uocj; Uepožjwal Ui:
čeho kromě chlrba a kořjnkU; fpawal Ua hole zemi
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a UčkdhzamilowaUč anstewUp erpUstčl, leč kdp
almUžUU šebrati aneb blčšUij kU pomocč prčspětč
chtěl. Přč wssj přstosti Ua sebe samčho bhl k gi:
m)m Uad mer přjwětčwý a slUšebUý, a celá geho
zewUčtřUost gewčla wnčtixnj pokog a poklčd dUsse.
Qd Boha, š Ujmš Uenstále obcowal, mnohx)mč a
podčwm)mč mčlostmč obdařrU gsa, bUdach wěcč před:
powidal chorš dčwotworUčU;drawowal a co U wšdá:
lerstč č w skrhtěfe dalo, po;anal Gako waee
fe stawa, tak takr Konrad dabelskrho pokUsser prost
Uegfa, mmťl w tlchý bog gjtť š dnchcm Uečistoch,
Uestřjdmostč a gčUých era;anpch žadostj. „Než
wěda, še toto pokolenj newPcha;j, gedčUe skr;e mo:
dlťth a pnst“ (Mat 17 20 ), sUadUowjtě;stwj
dobpl a často wčdětč bhlo, še aby laskomiUh těla
přemohl obdr;ených krmU tak skrowUč po:.jwal, že
požjwanj toto postem fe gmenowatť mohlo. Pro
žčwot UraUhoUUp a skUtečUěfwach, pro diwotwor:
UaU mor, kteraUš Bnh geg obdaritč rciččl, a pro
lč:ka k blčšUij, Ua geho,š slUšbU fe tčměř celý
oddal, žrostla wúšUost gcho U wsseho lčdU w celčxm
wůkolj a ť daleka přichá;elč k UěmU gako k otrř
w Záleščtostechfwých. W 61.rore wěkU swčho po:
zan fwatx) KoUrád z wnUkUUtjBošjho čaš aU:
mrtj swřho, odessel k Zpowědnjkn swčmn do mčsta
Noto, a přčgaw fwatč! swátosič prosil ho, aby po
třech dUcch w horách geg ansstjwčl. KUěž přčgda
wčdět geg, aU kleče se modlj. Nle w tom o;ářčla
gafnost Uebeská gefkhUť a KoUrácd pčxestal bx)ti mezč
žčwýmče L. P. 1354 dUe 19. UUora.
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Ro;gjmáltj.
Swatx) Konrád ro;prodaw statkh fwč Uapra:

wčl sskodU,kteraU blišUij fwčmU Uepro;řctedonstj
fwaU špňfobil, a odsscd Ua panssť kál se welice za
hřjch swůg. u Zdali pak i mh tak gednáwáme,
kdhš blišnij gfme Ubljščli na geho gměnj a Ua
geho statcjch? Zdaš Uahrašngcme takč sskodn, kte:
raU gste šaUmpslUč Učinili? Wědětč Uúm grst, že
odesstjno Uám UebUdc, dokUd Uešaplatjme aš Ua
poslede halčř. „KdPBPČ takč mnošstwj sl; wplč:
wal,“ prawj fw. Nngxxstčn, „co wssicknťkagirj lčdč
dohromadh gčch wxǧlýti mohaU: předc Urprawosti
twč! tč odesstěUP UebUdaU, ledabye.t sprawedlnosti
šadost nčťnil. Jrstliše bohatj, fprawedlčwým gmě:
Ujm wládUaUrj tčško do krcilowstwj Urbeslřho we:
gdaU, gak asi tam fe Zlodčgowč a lichwářč dosta:
Uall, aUeb tť, kteřj blčšUjho fwčho UtčskUgj, ;aslaxl:
žeUč m;dP mU šadršngj aUeb mU gčuak fskodj a
UblišUgj? Na Uefp:xawedliwčm gměnj pošchUáUj
Bošjho Ucnj. A wssakUrtolikotrnk anrácenj a Uá:
hradě ;awáščm gcst, kdo se Ua statrjch, gmčmj a
po;emskřm Zbošj bližnjho prohixcssil: i trn to Učč:
Učti mej, kdo gcg o čest a dobrč gmč!no přčpra:
wčl a olaUpil. Kdo olanch gest o statek, mčxafpoň
dobrč gměUo; komU alc toto odňato, stciwá fe po:
wrhelem lidj, a Upadage wu hřjchp a šanalstwj
čaně i wččUč hpUe.

„UččUčl:libh kdo sskodU Ua poli, Ueb Ua wiUčcť,
a pUstčlbp howado swčx,abh fpčislo cč;j: eoškoli UeP:
lepssjho bUde mjtť Ua polč fwčm Ucb Ua winicť, ;a
sskodU,gakškdpse Uwážčla, Uahradj.“ (2. Mogž. 22, 5.)
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Modlčtba.

O Boše a Pane, gcnš gsi na Ucpw;)š spra:
wedliw:) a tomU chreš, bPchom Tč w fprawedlnostč
podobnč ďPlč, propňgč Ucim tče mčlostť, kteraUž gsi
fw. Konráda poctčl, abpchom wšdp wsselčkaUfpra:
wedlnost wpkonáwalč, a nčkdp proto blčšnij Uc:
fprawedlčwhm sm:)sslenjm, ixeěmč a gčm)mč skntkh
fe Urprohřessčlč; a pakli ďpchom de kleslč, o tedh
Ue;atwr;ng frdce nasseho, cmč Uám přjlrščtosti po:
hodlUč nrodnjmeP, kdeďychom Urašenčml: blčšnij
zadost Uččnčtča tak č Twčxho, o Boše, odpnsslěnj
dogjtč mohlč. Ymen.

Ziwot sioatěbo Barbata,
biskupa BeereUtskčbo. (N. 628.)

BarbatUš narodčl se erenewenřU ,;a ano:
wcinj Rrhoixe erkěho kU konrč M. stoletj. Geho
rodččowčdalč mU w:)bornč wpchowánj, ;wlásstč kbáznč
Bošj ;řetel magjre. A mladš) Barbatnď nadán gfa
wýťwrm)mč dary we wssem UmčUj rhchle Uade wsse
pomhfslenj profpjwal, a giš tenkráte gewčl UadobP:
ěegnall, wčxkemstále rostach swatost. Zbčhlost w
pjsmech fwat:)ch, erčmwst žčwota, fprostnost mrawů
a erssednj wýmlllnmost Uaklončlp mU přj;eň bi:
skUpa Benewentskěho, od nčhož před letP kanonč:
ck:)mč Ua kněšskwj wwaěren gfa, UePprw hlcisánj
siowa Bošjho, pak ale dUchownj ;prciwl: pixčfaře
fw. Basilča w městečkUMerkoně, bljš Benewentl:
oť)dršrl. W těto ofadě wphasla od něgakč!ho časit
lampa bci,;něBošj; oheň pak erášaných UárUšč:
wostj a wássnj wňčihledč fe ;mahal. J bplo ted;:
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Uephorlťwěgssj stcilosti a Uepwramněgssj lciskh, ga:
kaU BarbatUš fe stkwěl ;apotřebj, měla:lč UdUsseUa
gčskra mčlosti Bošj opět se ro:,dmhchatč a w plamen
zšjtč Barbatnš čťUil frě lčdska sjla a laska grst;
ale ;h:)ralj osaderč ohlUchli, abp neslysseli geho žee
hránj; a osleplč, exbpuerčděli propast, kteraUš gťm
oka;owal. Geho šrhrčmj bplo gim procčon, grho
pokormň trpělčwost bUdčla w UčchUemiwčst, a geho
láfka prowolčxwala gekhUěwU. J srotčwsse se, so:
ččli Ua Uěho, wčche geg, še plodj rň;nčcr a fwárh
me;č Uimč, a wsselřgak ;le š Ujm naklč:dagjcr, přč:
UUcčlčgeg, še konečUě opnstčw MrrkoU, opět do
BeereUta, kde se geho horlčwosti Uxelťkh okreš
otewjral, se anratťl Qd rokU totiš 545 Ufadčlč
fe w BrereUtU snrowj Lombardowe, gesstě bUd
w modloslnšebnostč trwagjrj aUeb ke kacjrstwj Arč:
owU fe při;Uáwagjcj. S Učmč Usadčlo se w cjrkwč
Bcnrwrnskč! mnoho powěr, blUdU, dčwokostč a gi:
m)ch Urřádů, kterč whhladčti a wer čistaU katolč:
ckaU Ua ;řjceniltách pohanfkhch powěr a Llrčanskhch
blUdů znowU wšdělatč gcho Uchwětssj starostj bhlo.
Benewentčarxč přťwjtali sice přjcho;jho 8 newy:
siowm)m plefrm a radostj, ale Zastaralhch powěr
fe odřjcč, kxlUdň;anechatč, fUrowč mrawp Uapra:
wčtč, gak toho fw. kUě; žádal, UččUčtčUechtěli. Za:
rmaUceUemU přčspěla pro; retedlnost Bošj kU pomoci
strastmč, ktrrpmi hrde a twrdossčgUč!BeereUtčaUy
stjhati a Uaprawiti U;awřela Sw. BarbatUď š
wUUkUUtiBošjho proroknge, že bUde město od ne:
přátcl oblešeno a welkaU bědaU fkljěeno, ohnčwx)mč
slowp Uapomjnal, aťP se Uaprawčlč a k BohU obrá:
tčlč. Alr teprw, kdpžKoUstaUš cjfařowčč Umohá
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města whwrcitil, wesskerč kraginy popteUťl a Be:
erenta, skUtcčUěgeg oblehna, walUě dobýwal:
Uwěixťlčměssťaně slowňm dUchownjho ;práwce a
walem Utjkagjce se k BohU, slibowalč wsseckp po:
wěrh whmýtati a ;ákoUůw, wjry poslUssUi býtč,
pakli ge Búh přř šťwobhtj zachowci, a Urpřátel
zbawiti ráéj. Sw. BarbatUď, gako prwě tak i UpUj,
bhl gegťch aUdělem strášnýxxt. Snxjřťw totiž Uw:
dlťtbamč a posth fwými sprawedlnost Bošj, zwč:
stowal sire kagjcjm br;kaU pomoc a odchod Uepřj:
trle; ale takčxdňtkliw:)mi slowp UapoxUjUat, abh slčbU
fwěmU a přrdsewšetj dosiási. Qd tč dobp sialť fe Bee
neweUtčanř ; Ueposl:tssm)cha fwřhlawých powěrečnjků
wolm)mč a ochotm)mi prawowěřjrjmť, Ua Učchšpře:
defslřho w;dom a býwalč twrdossťgnostč anč stjUU
Uepo;ňstalo. PowašUgjre Barbata Za posla Bošjho
gim k fpcifoposlanřho, po smrti bčfknpa Hčldebranta
na gcho siolec grg dosadčťť. J ;dálo se, gakobp ď
pofwěcerm, kterčš dne 10. Břr;Ua 663 obdršel,
č UadobhčegUaU silU ď hůrp bpl dosial; Ueboť od
tč doby ;dwogťl fwataU horlťwost swaU a neUstál
w prácech swých dřjwe, aš poslednj stoph modlář:
stwj, powěr a blUdů potlccčil.7Bpw rokU 680 přj:
totUeUrjrkchij fUěmUw ijě, Ua wssrobchč!m
sUěmU Cařihradeckčm Mť ěťlčwsseobernčm sl. (kde
kacjixstwj Monothelčtů, w JešU KrisiU gen gedUU,
a to bošskaU wůlč přčansstěgjrj ;awršeno a odfaU:
zeno bplo), ,šesUUlw PČUU dUe 19. UUora 682
aš w 80. roce wěkU fwčho. BenewentěaUě wžh:
wagj geg co ochraUce swěho, poněwadž geho hor:
liwostj, ctUostnhm ščwobhtjm a rošssanaU radaU
od blUdU karjřskřho Uchowčmi a w prawč wjře, od
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Ujš fe w těch dobách zwlásstě cjrkwe wýchodnj od:
trhlh, Utwrzcni bpli. u

N o ž g j m á U j.

Mp tělesnj lidč! Uiěeho wjre na fwětč si ne:
přegeme, Ueš abp fe od Uáš wssecka strast a wsse
protčwenstwj w;dcilila, a toliko radosti a blašenost
Uassjm zde bplp podjlrm. Gak possetilá žádost tato
Zesi, wčdčti na owaatcljch Merkonsk:)ch a žwlásstě
BrneweUtskHch. DokUd sstěstjm oplhwali a prostč
Bplč wsseho protiweUstwj, darmo gim fw. Barba:
tnš plamonUýmč slowp wjrn Krťstomll a ,;eikoUpBošj
zwěstowal. Pro radosti a weselj eridělč a neslp:
sselč. thš ale nepřjtel mčsto oblrhl, dědinp pleUil
a domy pálil a š Urpřjtelem strast a bjda a Uářek
w mčstě fe Uhostilp: ah, gak ochotttj fe stali kwh:
kon.iweinj zákoUň Bošjch! „Protož dobixeUám gest,
pjsse Tomciš Kempenský , kdpš časem mjwáme
něgakě tčškosti a protčwcnstwj, ěastokráte pixiwčxděgj
člowčka kU po;námj frdre swčho, abp fe ;de gako
w rč;iUě kxýtčpo;náwal, a fwčš Uaděge w žádUaU
wěr po;rmsk“all Ue;akládal.“ Doďřrť gest, že čafem
odpor trpjme, ačkolč dobře ččUjme w UmPslU do:
brčm, a žr Zle a nepráwě o Uciš smrpssler býwá.
Přiwádj náď to často k pokoře a odwádj od chladeh
marnč:; Ueboť wUčtřUjho fwědka, Boha, lehdái. lčpe
hledčcwáme, kdhš lidš ;ewnčtř si Uč:ďeražj, a do:
bře o Uciď Ursmýsslcxgj.

„Wám gest dáUo pro Krčsta, aťdpsťeUrtoliko
w Uěho wěřilč, ale takč pro něg č trpěli.“ (Fčlip.
1, 29.) „Kohož milllge PáU, tohoť tresre, a mrská
kašdčhofhna, kterřhožpřigjmá (mčlUge.)“ (.Žčd. 12,6.)
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Modlitba.

z Q Boše, Otče Uaš! Twa laskak Uam, bjd:
UemU lčdU, gest Ueskonala, a cokoli Uaš protčerho
potkawa, gcxstdarem Twč laskh Užnawaš:lč toho
potřebU, ansstčng tedp Uáš, dokawad šigeme, me:
tlamč fwýmč; tolčko po fmrtč Uebeskčkrálowstwj
propúgččtť rač sirše JežU Krčsta, SPUa Twřho.
Ymesl

DUeš se takč swčti: W Nimč swat kušše Gabiana: w Miu
lánč swat bisk Ma;nšdeta w Lax:sannč ffwýcar swat bisk Bou
Uisacia; w Yfrice swat mnč Bllblia, Jnliana a che; w Jeruu
salemčsw. b Zambdy; w Soliš sw.b Axl:ibia

20. Žiwot sioatého Elentheria,
biskupa. (R. 532.)

W čaš krUtčho pronúsledowrin křesianú za
cjfaře Dťoklecťána a Ma:imican Utekl fe sw. Pčat
do Gaslče a tam wer KrčstowU ;wlásstě w TUr:
Uap městč ď welkhm profpěchem hláfal. Po UmU:
črUj fw. Pčata klrsla wjra křrsiaUská w hUUfUaU
modloslnšeonst, UsiUpUgjc gedUak proto fnad, že
TUrnaPsstj Uemělč horlťwhch Zpráwrů dUchoijch,
a gedUak a sice Uepche proto, šc wjtě;Uj FraUe
kowč podmaUčwsse si Gaslič, křesťaslů potlačowalť,
kostclp w bošnčce měnčlť a modlářsiwj opět do pod:
maněxchch kragčU a měst Uwádělč. TUrnapsstj Ustau:
pčwsse Uásilj Ufadčlč se w BlandčUťUm bljš TUrUap.
Meši wyhnatchmč Bhlč take EleUtherťUš a rodččowe
gcho, od Učchžbedliwě a bobabogně wpchowan gfa,
U wssrch we welke stal wa;Uosti; Ueboť bPl w pj:
fmech fwathch whborUč zběhlh, twařč mjrne, Ulrawů
UeaUhonnhch, ke wssrm přjwětiw!) a we wsselikčm
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UměUj Uad gčnč! proslUlh. FraUckr) král Chlodo:
weUš, od Uěhoš takměř wsseckp tpto úkorp puchei,j
zelp, pogal w těchto dobách fw. KlotčldU ;a man:
žrlkU, kteráž kixefťaUPwssemožně podporowala a U
manšela ;astawala Pod grgj ochraUaU wolněgt
fe křesťam:m wrdlo, tak sire, žr obpwatele w BlaUx
diUiUm netolčko Uowh kostel wystawěti, ale l wlast
Ujho ťdiskUpa fobě šwoliti fmčlč. Zwolťlč pak Uep:
prwč ša biskUpa gčstěho Theodora, a po fmrti tč:
hož l. 487 mčlčxčkaswčho fw. Elentheria, gfaUre
pewně nadčxge, šc mocj slowa Bošjho wůkolUj kra:
gčnh a města stadkšmU ghU KrčstowU podrobj. A
w slntkU fwatčho biskUpa wptrwalost, horancj láska,
fwatč obeowáUj, a nad wssr to dčwotworná mor,
ktrraUš ěasto křrfťanř a pohanč! ďpli poznalť, otwj:
rala a přťprawowala nrgen frdce modloslnšebm)ch
Franků wjixe kixrsťanskč, m)brž č dalrko ssiroko po:
wěst geho hlásala. deš ale dokoUceChlodoweUš
r. 494 od sw. Remigča pokřtěU gfa, za ochraUce
prawě wjrp fe prohlásil a cjrkrw katolčckan wsse:
možně podporowatč počal: Zmťšela i ta poslednj
pixekáška, š kteraU se fw. Elemheriowi pot:)katť bplo.
QpUstiw Upnj BlaUdčUčUm odebral fe do Tllrnap,
tU š tak erbpčegm)m Ušitkem pracUgr, še w ge:
dUom tHdUU gedenárte tčfjrůw lťdj kixtcm fwathm
do rjrkwe Uwedl. W tom ěase ;dwihalo tak drze
karjřstwj eriowo na šápadě hlawU fwaU, že tčmčř
wssčcknč Uěmečtj národowč k tomUto blUdU fe přir
šnáwali. S gakaU horlťwostj fw. EleUthrriUď protč
zcrstUemU Uěrnj tomUto fe zafadťl a š gakaU silaU
blUdp geho wpkořenowal a potlačowal dUkazem
gsaU mnohe anti, krerež do Řjma konal, cjrkewnj
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sněmy, gčmž pixjtomen bpl, a šiwě řeči, kterřž ččUčl,
a fpifp geho. Než blUdaři dobře cjtjce, še gedčným
GeUtherčem blUdh gegich mUohem che fe podrplp,
Uršlč oUč wssemč silami fwými wpsiawětč mohlč, přč:
sahali, a wykonalč na něm krwawacl pomstU, anť
gedUoho čan od slUžeb Božjch se wrarllgjrjho pře:
padli a až Ua fmrt Ubilt. TeUto UkrUtm) a ha:
UebUH šločiU Uaplnčl celě město Uáramnhm Uářkem;
a ačkolč wssicknč obhwatelř kagjce fe, Boha prosilť,
abp mčlowančho pastýťe Ua žťwU ;achowatč ráččl,
Uirmčxně po pětinedělUjm chieadmxtj l. 532 we wp:
fokěm wčkU fwat!) šiwot fwůg dokonal. Znamenage
še hodčUka fmrtč geho fe bljšj, zawolal ofadekp a
takto k nim promlnwčl: „SchhlUge fe ke koUcťwee
sskerčmU stwořrnj wptkUUtřmU, a do radosti od
Boha ;asljbeUe sr Ubjragcx,Uapoijám waš, Uep:
mčlegssj! Utjkehte hněwU, rošfjwepte fwornost, ro;:
trškp plcnte, koUryte ctnostč a tčlere protčwenstwj
trpělčwě fxcassegte, aťPste Krčstn fwemU hodnr owoce
pokanj oka;atč mohli Neboť každp člowčxkgest trawa,
a tělo qeho gako strnčsstě, geUš rano kwete čerstwě,
k wečrrU pak schne a klefá. BUdtež trpělčwč a ěč:
stotnj ! boqte se Boha a we wsscmdobrčm fetrwrpte
Slpssclč gstr, še fw Dawčd dj: „Člowčk Ularnostč
podrobchp gest (Žalm 143 4) J mp gfme tedp
gako prach, w den faUdUp wžkrjsselxčbUdeme,a
wssčctnč před faUdUaU stolicj KrisiowaU fe pcxstcd

wjme.“ Přčtěchtlž řeěrch rozmáhala fe bolest dclsse
i tčla geho, Uebot pixedšwjdal fmrt fwan a bál se,
abp Uepřjtel po fmrtč geho do cjrkwe tak starostlčwě
pěstowanč! kaUkole UeUasil. Protoš poždwčhUa dUsse
fwč k BobU modlil fe hlasitě za blaho rjrkwe a
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ofadp TUrUaUsiř, ;a odesstěnj a obráeenj nepřátel
swých a za br;kě wpkročenj swč ze fwěta. A fotwa
fe bPl domodlil, odebrala se dUssr jeho k BohU,
gegš nadewsse bpt milowal, nrbrská záře, anaš ob:
kljččla přijcek geho, oznamowala wssemUměstU po:
fwátnaU dobU tUto.

N o z g j m á U j.

debpchom nefmjrxtaU ceUU dUssjfwých, kge:
gichž wpkanpenj fám Spn Bošj š Uebe e.šstanpčti
a Ua křjšč Umřjti mUsil, šUali a ǧe milowali, tak
gak Uáš Búh milUge, Zagčstčwhnasnašowalť bychom
fe, aťxPchom co mošnč: Uepwjee dUssc lidskč od wěčnč
záhUťxp wpfwobozowalč, wědance, že kdo gen gedč:
UaU dUssčkBohU anrátčl, wjee Uččnil, nešlč wsse:
ckh ostatnj dobixj katkowč geho okmássegi. Wssak
množj mezi Uámi taU pťedpogati gfaU dúmjnkaU: že
starost a pšče o fpafenj dUssj lčdsix)ch tolčko dUcho:
wnjkům pixinálešj, še lidč! swělsstj o to siaratč fe
nepotřebUgj. Yle ti a tarj gfaU na omplU. Bůh
přikázal nčxm wssrm o fpafenj blišnjho peči mjti.
Kdo z Uáď Uepokládal bp si to ša hřjch, kdpbp z
Uassj Uedbalostč fanedůw dobhtek ;ahpmll? NUže
gakě to mUsi býtj prohřessrnj, paklč š Uassj nedba:
lostť dUssr geho šahanla! Mp Ugjmáwčxmese cho:
rých a chUdHch,pomaháwáme pohořel:)m, Zakládá:
wč:me sspčtálp a Uemornčee, ale Uěktrrak o blašenost
a fpafenj dUsse blčšnjho Uasseho fe postarati, to Uám
anč Ua Utpsl nepřčpadá, ackpchom to fnadno a lehce
Uččnčtčmohli. Kdo z náš Uemohlbp ža obrácenj
hřjssnjků fe modlitč, aneb mssi fwataU obětowatč?
Kdo z Uáš dost častť! Uemjwei přjle,ščtostč, dobraU
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radaU, pokaranjm, panUčenjm, profbamť a gčnak
gesstě hřjchU bránčti, a ctUostč wssrěpowati? Kdo
erčděl ; Uaď, že často sire djtkp, Uikoho Uemagjre,
w osidla hřjchň padašj, gčchš fUadno bp Ugjti mo:
hlp, ťdpbP w náď wřelá láska kU bližUij, a mp
drahaU dUssj gegich Uepohrdalť! Me obhčegUě fe
stáwá: šr che fwěta a roj;kossj grho si wášjme,
Uežlť dUsse blťžnjho. Swět ať šádá obětj dostč we:
lčkých, mp rádč ge přinássjme; pro blčšnjho gen
málo rosi UččUťtčaneb trpčtč, ach to Uemožno! Na
ro;kosse a Ucidhern mUoho Uaklčxdámr; pro blťžnjho
každý baljr bolj, ledabp prwe po farčšepslťUpred
Uámč a ;a namč sr tranbčlo na chlanU nassč

„BUh chce abp wssickm lidc fpaerč bplč, a kU
poznanj7prawdp přčssli.“(l Tim 2 4.)

„Zčwot gfem gá, prawj Pčm Bňh, Urchcč
fmrtč bezbošnčho, alc abp se obrátčl bej;bošUý od
cestp fwě, a žťw bhl.“ (Ežech. 33, 11.)

Modlčtba.
Q Pane Ze;U Kriste, kaUpčtelč a Spasi

teli Uaš, kterpš gsi Uč:ď tak wclčce mčlowal, že č
žiwot wag za Učxď gsi polo;čl: propUgě Uám te
Utilostč, bpchom č mp blčžnjho fwčho mčlowalč, o
geho fpaerj wssemožUčpečowalč; tak abp Uegenom
geho dnsse Uassj wčUaU k štracenj Uepřťfsla, ano:
brš i mp k wěčnč!mU fpafenj přigjti mohlč. NmeU.

Ziwot swatěho Sadothap
e 128 towarhssi geho (R 455)

Meši Perskpmč krali Sapor ll nepUkrUtUegč
kresťanp pronasledowal; Ueboť pjsse fe, že za 70
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lrt geho panowáUj dwakrate sto tifjců křefťaUůpro
wer Umnčer bplo TomU bUd gakkolť, Uam
afpoň o ssestncirtč tisicjch to ;egmrna zUamo gest.
NokU 354 padl co oběť králowskč šůřčwostč takě
fw. Simeon, bťfknp w SeleUcič a Ktesifontě, hla:
wnjch tehdáž městech w Perssanech, gichž bčsiupstwj
nad ostatUj důležťtč!alc č Uebršpečnř bPlo. Po UmU:
čenj fw. Sčmean dofazen bPl Ua biskupský teUto
stolee geho fPUowrc fw. Sadoth, ugcč swřmu Ue:
geU w etnostech a w bášnč Bošj rowný, alc čmU:
čedlnčrtwj geho Uásledowný. Gelikož Sápor, ob:
Uowiw zcikonhdruhdh protč křesťanúmwhdanč přstě
wrlel, abh wssickni whhla;enč bpli, Uel;bhwalo gim
nčr, Uež buB Ukrutnč mnkP a fmrt pro wjru pod:
staupitč, aUeb aUtěkem šdrawj a žiwot beš zrádP
zachowatč. Sw. Sadoth Ukrhwal fe teš š Uěkte:
rpmč duchownjmč, Uikolč e ba;Uě aUeb chaUlostčwostč,
Uýbrž pro blaho osadp, dokUd bp mU šgewer Ueéu
bylo, eoťch ččnčtč měl Protož šgewil mU BUh, že
mUčedlUickř kornnh si wydobude. Po tomto ;ge:
wenj fwolaw Sadoth be; prodlenj duchowrnstwo
swtx, whprawowal mU widčxUj a bUdach Umxlčenj
fwčx. „Tčto Uorč,“ prawčl oU, „wčdělgsrm hřebřjk
nebeskall sláwau ošeiřrný, Ua gel,xoš horUjm koUcč
o Uebcxfaopřeněm siál btfkup Sčmron w sláwě Ue:
whmlanč, gá pak stál dole Ua ;emi. Z prawčl
ke UměUad mer weselaU twařj: „WstUp Sadothe,
wstup Ua horU, a Uebog se, wčcra gsem ga Ua
horU sr dostal dUeďtp fem wstanpjš “ Od tř dobp
danam že k Urhkraněgssij whžnanj Krista po:
wolaU gsem Slowa gcho: „Wěera ga qfem Ua
horn se dostal a dneď t;: se sem dostaneš,“ šUae
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mrUagj: žc on w mčnUlčm rore UmUčrUbhl, gá
pak letoš Umnčen a nfmrren bUdU. anj gal fe
gich š pjfem swathch napomjnati, řka: „Bratřj milj,
mčlugme Boha fwěho z relč dUsse fwč a Krista
Pána z relč myslč fwč, UeboťerěUjm wjrp při:
oděnč ncpotixebnǧeme fe Uččeho šleho batč. A šastj
hneli Uaď fmrt ano překwapj:lč Uaď wrašda, ne:
bndme malompslnj, ale kašdy z Uaď bogug gako
silUý a Udatnh wogjn a potx)keh fe ro dokanlp rck
Umřeme:li, Umjrrpme ro dokonalj, Umjragjce pro
Spasitele fwčho Krčsta P. Dokad meč Uácďžiwj,
obraťme to k spáfe swč, a fnašme sr ;ásltchh fwč
rol;mUošťtť, Uež bixťtkost gcho máď ;astčhUe. Doka:
wad gest drU, pofpjchepme k sidlU wěčslčho králow:
stwj, bychom wrsslč w dčdčctwj rtč a sláwy, a po:
tomkúm gměno fwč! a sláwn fwaU Zňstawťtč mohlč.
Modlrme se lxratřj k PáUU BohU, abp wčděUj fe
br;o Uaplnťlo. Neboť duchownj člowěktakowaU fmrt,
přčbljšj:li fe, š taUšebUaU radostj a láfkaU přigjmá,
a kdo; pťčprawen a k bogč hotow gest, Uehro;j se
gj Tčlrfncmxl člowěkU ale pixjromslostprobj strach
a hrU;U Dnchowxxj Ueboogj fe fmrtť, aUť dnchownj
žčwot wede; tělefnp ale trUr a třefr fr proto že
tělrfm)m gest. Kteixj gfaU ochotUč a UdatUč mPslč,
whhlcdňwagj takowč fmrtč, ktcraxlšbp šjskali Urbcsič
krňlowstwj; chanlostiwj alc a likanj hledagš před
nj w skrhssjch ochranp. Kteřj Boha mčlowalč, ode:
brali fe k Bohll, kteřj ale mčlngj fwět, Zůstali Ua
fwětě; onť wcfslč do radostť a plefčmj; tčto ale žůu
stalč ;de k faUšer a k šmmetkU.“

W drUhrm rore pronaslrdowanj rokašal kral
BiskUpa Sadotha, dUchoweUstwo, mUichp a Boh!:

Žiwocowťmeých l 17
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zasljbeně pamth wefměš 128 ofob ZatkUaUtč, řetě;p
šantatč a do hUnfUřho šaláře Uwrrč, kde po pět
měsirň Ueresitrdlnč strasič a auškostč fnássetč mllsilč.
Protčwltjrč gc Uegen š Uehwětssj UkrUtUostj ma:čilč,
hmity a aUdh co nrptčfněgč siahUgjre, bedra a plece
me,;č dřcwa tlaějre a pak Zaš tak ro:.tahUgjce, že
praskalh gako otčpkp rosstj; Uobrš přčka;owalť gčm
tšš, aby pro ;achowánj žčwota klaUělč a modlilť fe
k slUnri. Sadoth we gmčUU wssech takto odpowě:
dčl řka: „Mp klanjmc fe gednomU BohU, Stwo:
ixčtelč Uebe a ;emě; a gemU gedčUčďmU ž celš dUsse
fwř a še wssj sily swč slaUšjme: ale anč slUUri,
gelikoš djlo geho gest, fe Ueklanme, anš oheň, od
Stwořitele lidem k slnšbč gegich daUý, rtjme. MP
k wňli bežbošnčho zcikona twčho, o králč, hixessčtč
Ueblldcme, třeba fmrtj Uám hrošřl aneb šiwot Uám
odňal. Nrmesskep medle aUč gedUč hodčnp š Ufmre
cerm Uassjm, a Uessetřč tolik očj fwých, gakoďh
krwe wťdětčUemohlp. Twá fhoijawost a dobrota
Uwcidj Uáš w rPchlaU ZčchUbU.“ Na Uowě wh:
hrňškP: že nebUdaUlč přjka;U králowa poslUssUť,
Ufnlrrrnč ťdUdaU, odpowědělč wssicknč takmčř gedno:
hlaně: „Mh BohU swčmxlUr;athrme, ančš Um:
řeme Poma;aUčme gcho. Neboť oU Uáš ošťnge
roččlchm žčwotem fwým, a krčxlowstwj fwčx dčxUám
ša dčdťcxtwj.Ufmrť Uáš, kteřjšto pro Boha Umřjtč
hotowč gfmr bcš messkcinj, UeťxoťmP fe an slUUcť
Urklanjme, ani UepoflaUcháme ro;kažň králo:wých,
w Uťchšfmrt gest a zcihUba.“ Po aneser wý:
rokU, še wssickUčsiatť bhtč magj, Ubjralč fe Ua po:
prawisstč w pškUčm pořáde gdaUre, gech drU:
hšho těssjre a wšbUzUere a fwatč zpěwh prozpě:
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ngjre. Y přťssedsseUa mjsto, kde UmUčeUčbýti
mčxlč,otrwřeli ústa fwá gednompslUě fe modljee:
„Djkh Tobě, o Bošc! že gsi Uáš třto mčlosti ho:
de Učinčl, modlčtbh Uassr whslhssrl, a tUto korUnU
nám přťprawťl. Neboť wjš, Pane! gak gfmr po
Uj taUščlč. Požehlxaný bndťž č Bňh, gednoro;ený
SPU Twš mčlostč, ktcrýš Uáš wpkaUpťl ak šťwotU
wěčnčmU powolal. Nedopausstěg, abpchon: w tomto
fwětčx ;armancenč bhlč, ale posilnč Uáš kU wččUosič
mčlostj fwan, a ošdobi,š miš křtem krwe Uassj.“
Tak Bohu chwalořeččtč Urpřcstala ňsta gegčch aš č
UehposledUěgssjdokonal. Sadoch sire Ua rožkaš krale
od towarpssů odlančen a do kragiUp Bettha od:
weden bpl; ale fhlrdal fe pastýř š owčťčkamč fwýmč
br;o w nebesjch, bpw U wphnanstwj swč!m l. P.
4.5.5 tčš siat.

Rošgjmánj.
„Dokad meě Uáš žiwj, obraťmr to k fpáftx

fwě a snašme se ;ásl:lhh fwě rošmnošitť, Ueš břťt:
kost gcho Uáš ;astihnr.“ Těmi slowy Uapomjnal
bčsknpSelencsle:) fw. Sadoth, dUchowrnstwo a osad:
Ujkp fwčx, abp dokawad Ua žťwU gfaU o spasrUj
fwč bhlť pečlťwi. Slowa tato t:)kaxǧjsc takč Uáš,
a gfan wsscho Uwňšenť hodna; Ueboť Uegrdná se
tU o wěr malčchcrnaxt, ale o bUdaUrj wččUčxfpafenj.
Nrš po;or:lgme práre a snahy lťdU ;a Uassich dob!
Gakř to lopocenj a pcčowánj o šachowčmj šdrawj
tčla, o ro;mnošenj statkU, o ;aopatixenj si ro;kossj
tělerých a o gčUř marnč a hřjssUč wěci! GakaU
horlčwostj wzděláwámr role, staráme st o hofpo:
kciřstwj, koUcime čestp, ččUjme si Uúsilj, grU abpchom

17“!e
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swětskx)ch aUčelů dossli; ale BohU.šel! o dUssčfe ma:
lččko postarati Urmáme anč čan, aUč chUtč. Wsse
se Uám protinge co spaerj fr thče. Zagistč kdpbh
dUsse tčch a ftakowých lťdj bpla dUssj Uepřátel ge:
gčch aneb aspoň dUssj zwjřecj, zdalčbp hůře o Uj
pečowatč mohli? WěrU zdá fe, gakobp dUsse gim
proto gedčUč dána bpla, abh gi wěčně žahnbčli.
NUže tedy patřmr Ua pixjkladh Swathch a Učme sr
od Učch, w čem cjl a koUer žčwota wasseho záležj,
opakUgjce si deUUěslowa fw. Sadotha: Dokawade
Uám .šin býtč pixáno, prarugme o fpafenj fwřm,
a dokawad den gest, pofpjchehme k sidlU wěčně bla:
žersti.

„Nechtěgtež bhtč gako kůň a mezek, kteixjž rox,:
UmU Uemagj.“ (Žalm 31, 9.)

„Ustúlč gfme Ua cestč Ueprawosti a zatracenj,
a chodili gfme po cestách Ursnadných, cestp pak
Páně Uešnali gfme.“ (Maudr. 5, 7.)

Modlčtba.
Q Pane Je;U Krčste! geUš gsi Uáš kU fwa:

tosti a dokonalosti powolati ráčil, propúgč Uám, pro:
sjmcx, tč mčlosti, abhchom UčkdpUe;apoijalč, že to:
liko grdnoho gcst potřrbj, hledati králowstwj nebr:
skčho, a že pak wsse ostatUj, gak fw. Sadothowi,
Uám přčdáno bUde. NmeU.

D,Ueš se,takš swčtj: W TprU swatškžoTyranlona, Shlďaxxa
a mnohpch gixwch Uulčcdlxtjkň; ua oslroldc Cppru fwalčho Wou
tbamia a Nemeria xUUčedlUjkň;w Kataxxrp Sicjlsk. swatčho Leona
diskUpa.
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21. Žiwot swaté Eleonorh, wdowla,
(R. 1292.)

Sw. Eleonora, dccra Berrngara 7. hrabětc
Prooencskřho, bpla chotj aUglťckčho krále GiU:
dřčcha 111. GfaUr ctnostmť, bá;Uj Božj a milost:
nostj Uadána, žila ď njm w nepwčtssj blašrnostč.
Po fmrti krále ;tratčl swět U nj wsseckllpúwaonst,
radostč geho gť omr;elh a taccha ZUikla w dUssč
gegj po samotě a klásstcrnj tčchosti, kdebh PaUU
BohU fwčmU celhm frdrem slaUžirč mohla. Z tč
přjččUp.wstanpila r. 1273 do klásstera Ymbrešbllr:
skřho a tam po 19 lec w pokoře žiwa byla, přj:
kladem gfaUr bohabognostť, sstědroch a dobrotiwostť,
wssem, kteřjkolč ď Uj obcowali. Mnohč Zášraky gak
;a žčwob:,xtj, tak č po fmrti kU profpěchn blčšUjch
na orodowčmj gegj UčiUěUč!ro;xUUošťlh a powpssilp
gegj ;ásinhh a tndp i nrtiwost a wážUost k slU:
žebUčci Božj.

Nozgjmánj.
Sw. Elronora bpla rjfařoan, a opl:)wala

wssj hogUosti. A přcdc, aěkolč nrsse gj po wůlč
bplo, aé wesskrrč ro;kosse fwětskč Uxohlh gegjm býtč
podjlem, Uirmčnč opowrhla swětcm pro Krista, od:
řrkUUwssť se leasiUi wkxle a nywoliwssč si chudobn,
pokorll a šiwot kagicj. Od tč dobžx, co do klássrera
wstanpčla,. ld;:l šťwot gcgj grdiUč! Bohll :,afwěren.
W prawdě horliwost a dokonalř obrowáUj tčto fw.
rjfařownh bnde fanditi Uassťlťkanost a Učiš mr;ký
šiwot. Gak múšeme dallfatč Utilofrdenstwj Páně,
kdhž fotwa okamšenj slUšbě geho wčmlgrme? BUdr
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oU k Uám sstěeorý, kdhž mh k UěmU fe skoUpě choF
wáme? Kdo horliwě PáUU BohU slaUšj, hogUč
od Uěho b:)wá poštháU: kdo Utrhltge slUšbě Bošj
časU, a Uastange ho k slxlžbě swětskř, zdaliž tjm
profpěge? ij hnstěgssjmlhp šemě knrbefňm wy:
f!)lá, tjm hogněgssj dessť gč swlašUge. Kdo fporý
k Bohn, šdali sstčxdřeod Uěho UaděleU bUde? Gak
chceme, abh HofpodčU k Uám fe měl, tak mh k
UěmU sc chowatč mnsime.

„Dáwrh Nepwpšssij wedle Uděler ge!l,dou
Uebo Pčm grst odpťatitel.“ (Sčrach 35, 12. 13.)

„Přčblište fe kBohU, a přibljšjť fe k wám.“
(Zak. 4, 8.)

M od lčtď a.

PaUe Jršjssč Krčste, Tpš Uáš powolatč ráčťl,
aďhchom dokanlj a fwatj bpli; ate ehhle, mp gsme
se oddalč slnžbě swěta, a zanedbalč sinšbh Twř,
w kterč swatosii a dokonalosti fe Učjme. Q roz:
trhni, prosimr, Pane Ješjssi Kriste, wa;ťch, kterýmč
Ua swět gsme se Upantalč, ndUš wsscckn Uedbalost
a lčknawost, š kteraU aš posawcid Tobě gfme slaU:
žilč; a rou;pal w náš oheň prawč horlčwosti, tak
abhchom gako sw. EkeoUora, wssj sčlaU k cjli swčmn,
kU fwatostč a dokonalostč přigjtč fe snašilť. NmrU.

Ziwot fwatébo Germmm,
opata w GranfelU. (R. 877.)

Grrman, Uarozen Ua počcitkn fedmčho stoletj,
bhl th tharda, bohatčho a Urozenčhomnše w
TreočrU, od Uěhož w aUtlém gesstě wčkU Modo:
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aldowi, těhož města powěstUřmU ďčsknpowi, děm ďhl.
thowska peče bčsknpa o dobre wpchowámj žaka
sweho a opatrnr pčstowcmj, Ucslh w kratkcm čase
w!)bornč! owore, Ueboť German negenom w rošliě:
Uhch wědach alc ;wlassť w ďa; nč Bošj Uad fpolll:
žč:kh daleko wpnčkal a tUdP giž U wsscho lidU we
welťkč wážxwsti a láfre stál. J Uebplo U Uěho an
p!)chh anč hrdosti; oU bpl ke wssem pijwčtčw!), eho
dUsse objrala se stcile š Bohrm, twciř grho šyla
mčlostná, řečpřigrmná, katkh fwatč, a tčlo Urporll:
ssenč. MaUdrost a opatonst w radě, prawowěrnost,
trpělťwost a Uchroqfáhlegssj láska a wljdnost Uěťnťsy
grg wěhlafným a powěstným. thš gesscěna sstUdčjch
byl, přčchá;jwala UUl často na mysl slowa swatčho
Pawla, aU kU Korintskx)m pjsse: „Pomjgj špůfob
tohoto swěta, a Uáslrdowně kdoš nšjwagj tohoto
fwčta, ať gfcm, gakoBhncllšjwali“ (1 Kor 7)
J slowa Pana ixkaUrjho: „še bol,.dat!)Uesnadnč wegde
do králodrstwj mxkxeskčxho,“(Mat 19 23) b!)wala
často pixedmětem geho ro;wašowanj, a pološčla ;ed
klad k bUdaUrij grho žčwotn. German dofahna
17. rokU šahořel taUhaU, swčt opUstťti, a šdělčl
aUmysl swúg fw. bčskUpowč. ModoaldUď fchwálil sice
aUmpsl grho, ale přč:om radčl abp wěr opatrnčgi
rošwažčl, grlčkoš resta tato pro mladjkP wrlmť klUžká
ď!)wá Alc Germcm danage w pomoc Bošj, ro;
dal wesskrrh statek a odebral fe k fw. ArnUlfowč,
ktechš sloščw ďčskUpstwj, Ua ansstč, Horcnďerg ťe:
čenč!,saUkroměa fwatě žťw bpl. Armxlf ijtal přj:
chošjho mladjka š obyčegnall wljdnostj a bedlťwť
geg wšděláwal a pěstowal, a koUečnčdo klásstera
Remčremontskěho w horách Bogeyst!)ch odeslal. Ger:
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man z wlasinj kussenosti poUčeU, Zak blažeUa dnssr
gest w BohU odpočjwagjcj, pogat bratra NUmc:
riana, teUkrúte gesstě pacholjka, a do wpká;ančho
klásstera fe odebral. Zde žili nábošnj bratřj žiwot
kagicj w postcch, modlttbách a w fwatčm ro;gjmáUj,
a pokoran, tichostj a skromnostj dUchochstwU i ostate
nij lidU ša wšor slaUžili. WidaUre tito, že bo:
hatj a Uro;rnj mlčxdenri w lesr dřiwj porášegj, ge
Ua fwých plecech Uofj, a gťUě krUssUč práce pod:
stUpUgj, podlč! ro;kazU Pawla ixkachho: „kdo ne:
pracngr, aťch takč nrgedl“ (2. Thcf. Z, 10.): dostč
wPUadčwitč fe Uemohli, a Umošj k podokmč horli:
wosti ro;pcilenč, mnšně gegčch přjkladU Učxsledowalč.
Po lxťktrrčm ěafe opUstil swatý Grrman č ď bra:
trcxm a gixchmč grssté towarpssč toto oťchdlj, Uxstan:
pčl do ponxčstnčrho klcisstera, Lmeodium řečenčho, ge:
hoš opatrm fwat:) Walťxert bpl, a tadP tak doko:
Ual!) a swatý žčwot wcdl, še Walbert na piejmlan
wssrch fpolUbratixj Ua kUěšstwj ho poswětttč dal, a
pro nranhoUUe obcowanj, tnhaU ka;rU a neljérnaU
pokorU, zprawU klasstrra Granelskeho (šxčmcliš
msljš) nrdawno pomocj hraběte Elfasleho Gon:
dan Zalošemho, a klasstera sw Ursicina a fwat.
Pawla wr Werdě grmU fwěixil.S Grrmanem při:
ssla fcm takč! bá;rň a ď bá;nj Hošchnčmj Bošj.
Přjkrč aUskalčUU do klcisstera wchod UrpixjstUpm) čč:
chj, bplh ro;drrenh, wssepřjgemUě;řj;on, a Ger:
ntan stal fe w krcitce miláčkem wsseho lčdU.

Hrabata Elsafká b:)wali wšdp dobrodincč a
ochranri klcissterň těchto, ale to fe ;měnčlo ;a hra:
běte Katika GoUdan, Uňměstka po Bonifaciowč,
mUže bešbožnčho a Ucisilnčeho,kterc)š, aU fcim pokoge
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Uepošjwal, gťným ho takč ncpřál. A ten powstal
nepřácrlfkh proti klássterxt Granfelskěmn a UkrUtnč
ď lčdem w tom aUdolj bhdljrjm nakládal. Me;č
lichx)mč pixjččnamč fwěho Uefprawedlčwčho gcdnčmj
takě tU Udciwal, še prx) k předkňm geho Ucposlnssně
a twrdossťgnč fe bpli chowalč Profba a přjmlctwa
fwe;la fr Ua fUrowostč geho; a obhwatelč analU
merli anohe úkorh fnassetť, an bpwssc o statek a
gměnj olaUpeUč, Utjkalč přcd Uastlm)m hrabětem,
ktrrx) koUrčněk dowrssenj Urfprawedlnosti branan rU:
kaU a:twal pixcpadl, wsse mrčcm a ohněm plenč a
hnťdě Swath Grrman wida tyto wěrč pogal fe:
baU sw. RaUdoalda, a Učkterě ;Usiatkh fwatych,a
Ubjral se Katčkowč hrabětč, ťdalčbh ho Ua Zťna fm:):
sslenj nrpřčwedl Katikne? stawěl st, gakobh ra;naU
a dútklčwaU řcčj fw. Gčrmana pohmlt byl, litowal
;loččnn fwč!ho a slčbowal UúhradU. Ale German
prohljdl ljcoměrnost hrabčxte a plakal, a rUce k Uebč
o pomor nx;tahowal pro Utčskowaný lčd, gehoš
obhdlj gčš Ua wssechstranách plamenrm l,xořela. Nynj
chtčl fe ď lowarhssrm pmlti fwčx, sw. Nandoaldem,
do klásstcra wrátčtč, an tn od wogsta přepaden,
olaUprn, ď odčwU wpfwlečen bpw, a že o šiwot gde,
přcd;wjdal. Z Uapomjnal laUpešnjkP, wssakUadarmo,
naťrš k průwodrč fwčsnll fe obrčxtiw, k trpěliwostč a
fetrwánj wšb:t;owal a horliw:)mi slowh Boha o
snxťlowáxxj a kornm: wěčUaU prosil. A w tom ge:
den dršegssj a UkrUtnčgssj; woasta proklal grgc ifw.
RaUdoalda kopjml P 677 dnr 21. Unora Bratřj
Uslhssewsseo fmrtč otre swčho, ZarmaUtčlčsk analežsse
mrtwoln, portťwě w kostelesw. Petra pochowali, koeš

na geho přjmlUwU mnošj šá;račnč fš Ušdrawčlč.173
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Rozgjmánj.
Sw. German dobře wěděl, žc bohatstwj Umo:

hým lčdrm Uebezpečnobýwá, a še tUdjš slowa Pčxna
řkaUrjho: „Snáše welblaUd skrze der gehlh pro:
gde, Uež bohatý wegde do kralowstwj Uebejkčho,“
skUtcěna a prawdčwa gfaU J bogr fe, aby fam bo:
hatstwjm oplpwage, kralowstwj UebeskehoUe;tratil

rošdal co nxčl a dobrowolnaU chUdobUsi waolilšA skUteěUěmufegj bohatj, chtěgjlč spaerj dogjti,š
welkx)mč přckáškami a š mnohým pokUssenjm j;eipa:
siti, gčchšto chUdj nemagj, ani UrZUagj. Láska kbo:
hatstwj fUadUo zawadj člowěka k tomU domnčnj,
že kdobytj statkU wssrho si dowolťtč mU;e; ziskuchtťwý
zanedbawa powčUnostjk BohU a k bli;Uij, gen
abp ;adosti fwe wphowčl Mammon gest gcho mo:
dlaU, kterež fe klanj; a w hrdosti mpsli fwe odda
fe fwobodnč bUd prostopassnosti, bUd pro lakomstwj
odepjra fobč i prťUaležjrjm wsscho č toho nehpo:
tťrbUčgssjho. Hlaš swědomj mUsj mlčetč, bhťby spá:
chanč křiwdy a nátčskh aš k neďi wolalh. Zasle:
penp bohater rad si zarpawa takč Ussi, abh Ucslye
ssel hsan wjry, pohrda slUžeijkh cjrkeijmť, e.po:
lčha toliko na sebe a Ua gměnj fwčx, j)ažeň Božj
U něho mjsta Urma Pohrj;en toliko w starost o
wčri pozrmskě, Urdbá o wččně; gemU tolčko aUlifUh
hlaš pochleijků mčlý gcst, on gcst hrdh k sobč ro:
wUým, chladm) k poddaným, Urmčlofrdný, Uefpra:
wrdliwh ke wssem. Nesidlj:lč w srdri bohatčho bá:
žeň Božj, od njš ťdhfe Uččl, gakbp bohatstwj fwčho
podle wňle Pčmě poUžjtť mčl, a nenj:li wk:le gcho
ochotná Zákonů Božjch poslaUchatť, zagistč fnčxšewcl:
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blaUd skr; Ucho gehlh progde, Uešli teUto do krá:
lowstwj Uebeskčxhowegde.

„BlahoslaweUh bohat:), kterýš UalezeU gest bež
posskerh; a ktcrhž po zlatU UrpostaUpil, aniš daU:
fas w peně;jch a pokladech.“ (Sčrach 31, 8.)

„Kteřjš chtčZj „;bohatUaUti, Upadagj w pokU:
ssenj a w osidla dáblowa, a w šádostč mnohč! Uex
U,ščtečnč č sskodliwč, kterčxš pohťišUgč lčdč w zahy:
UUtj a zatracenj.“ (1. Tčm. 6, 9.)

Modlčtba.
Bože můg! Ty gsi frdce mč pro febe stwo:

řil, čd Uedoansstčg medlr, abh fe na pozemskč!statkp
wěsselo a po Učchbašilo, Tebe pak, Pcan fwčho,
genž gsi nehwyšssj dobrč, ;anedbáwalo. Nanč mUe
takč Pane, gak sw. GermaUa žrmskčho;božj, gehoš
mč mčlost Twč: Udělčtč ráččla, tak Užjwatč, aďh čest
Twú oded rostla a fpasenj mč a bližnjho mřho
blaženost fe ,;anedbáwala. Genž gsi Bňh požthaUý
po wsseckh wěkh wěkůw. YmeU.

Dneš je takč swěti: W Palestině sw., Sewedrir:a; w Sicilii
79 mUčedlUij; w Nsrickěm Adrumeto swatych mncedlmkň BerUla,
Sek,Uudan, Siricia, eliše, SerdUla, Saturnir.a, Fortunata a 18
gimpch; w Damassku w. ma Betra Madimrra; w Rademxě swat.
bf Mašimiana; w MepU sraUc.r swat. ,bisknpa Feliše; w Brešcii
Wlaské sw. b. Pateria, w Koljl:e Ua R!,me swat. abat. ?ldelhaidy,
a sw. cjsaťowl:h Ndelbaidh; a fw. Eleonord, cjsařowmp RakaUske.

22. Stolowánj fwat. Petra
w Alltiochii.

Do Antčochče, hlawnjho drnhdy města Asie,
zawjtalo welmč ěafně fwětlo swatěho anngelčmn
a bršce tak welčce fe rozssjixčlo, že kfw. Barnabčcssi
z JerUfalčma tam poslanšmu i fw. Pawel fe při:
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drUť.ťtčmUsil. Zdegssj UčcdlUjrťnehprw na;wáni gfan
křcsiane (SkUt Yp 11 26) Q cjrkwčAntčochenske
to fe šwlasiť pjsse, že sw. aposstolPetr přigda, zdr
bislUpske sidlo zara;čl a po fedm lct, dřjwe Ueš do
Řjma fe odebral Ua něm seděl, zprawnge zale;itosič
krrsicmslr A Ua pamatkn stolowanj a frděnj fwat
Prtra Ua bčskUpstwj AUtčocheUstčm slawj fe dnessUj
fwatek giš od pradáwm)ch čan. Neboť ša star!)ch
časU to bywalo w obhčegč, že biskUpowe wýročUj
dny fwčho poswěrenj slawUě kanwalť, gako bh fr
tjm k Uowč horliwosti a pč!či o blaho dUchownjho
siáda fwčxho pow;kmditi a UowaU silU flxťxratťchtčxlč.

Y tak stalo fe, še křefťanč tUto w!)roěnj xpamátkn
zwlcisstě pťč oněch biskUprch opakowáwalč, kteřjš gim
Uad gčnč byli šUameUčtčxgssj a dňslogslčgssj, a tak fe
památka stolowánj fw. Prtra aposstola w YUtiochčč
až Ua Uasse čafp Udržrla.

R o z g j m á U j.

Wšdčcwepme BohU frdeěnč!djky ;a to, še cjr:
kew fwaU fwataU Ustanwil a modlemč fcx,aby gť
zachowati a rozssjixčti rčxččl. erkcw fwatá grst oUo
dUchownj králowstwj, k grhoš založrnj a Ustanowrnj
sam Kristnš Spn Božj e.šUebeš šstaUpiti ráčil a
gč a; podneď pěstj a šachowawa MčlUgemetč alr
siUtečUč kanpčtele fwčxho, Zálešjlť Uam Ua geho
slawě a rti, žadamelč, abh wssicknč lčdč!k fpafrnj

přťsslč: trdp modleme fe ro Uchwranrnčxgč, aby fr
wssickni Uassj bratřj, kteřj bUd w blUdech wěšj, aneb
fe od prawe cjrkwe odtrhlč, aUeb dokoUre erěče
w kořčst Upadlč; modleme fe, aby Hospodčlt otewřel
gegich oéi a do lňna prawř rjrknxr, krom Ujž fpa:
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ser nenj, přčwedl. Modlemr se takč, abp č ti,
kteřj sice w lňUě cjrkwe žiwč gfaU, ale wer magj
tolčko mrtwaU a be; owoce, modleme se, abh mi:
lost Bošj oščwčla ge, tak abp dobrč owoce wpdá:
walč. Modleme se takě, abpchom č mh, kterčržgsme
fc hřjchy swými od Boha fwčho odlaUěčlč,prawaU
láskaU pll;eni, opět k Uělmt se anrátčlč.

„WssickUi bnťdtc gedUomhslnj, ljtostčwi, bra:
trstwa mčlownjci, mčlofrde, merj, pokorUj, ncod:
plaregjce Zlčxhoza zlč!, anč žlořečrUstwj za žlořečen:
stwj, ale Uaprotč tomU radčgč dobroťeějce, Uebo k
tomU powolčmč gste, akxyste pošthcinm dčdččUě
wládlť.“ (l. Petr. 3, 8.)

„Mámť č gčnč owcš, kterč!š Uegfan Z tohoto
owččnce: i tPť mnfjm pixčwčstč, a hlaď můg slyssetč
bUdaU, a bUde gedeU owččUec a gcden pasthř.“
(Jan 10, 16.)

Modlčtba.
Pane Jr;ll Krčste! TP gsi wssecko pokoler

lčdskč k prawč wjťe powolati rcičil. Smčlng se
thllpčteli Uad owremč, kterčž gesstč mčmo owčč:
Uec twůg u fwataU cjrkew uu blaudj, a Uwšd
ge do stáda swěho, aby bPl geden owčiUer a gedeU
past:)ř. Náď pak, kteixjš hřjchp Trbe Urášjce, Ua
dUssč gfmr nemocUč, raččš, profjme, mčlostčwě přč:
gmaUtč a Ušdrawčtč. NmeU.

Ziwot fwaté Margiarith Kortonskě.
(R. 1297.)

Kortan gcst prastarč město EtrUrfkě, Ueda:
lrko gc;era TrasimeUskčho ležjcj. ch žila od rokn
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1277 až do rokn 1279 fwatostj wrlire powěstmř
Marǧarita čili Markčta, přjgměnjm Kortoslská.
Marǧarita narodila fe rokU 1249 w ToskaUskěm
městečkU Aloianě. W ofmčm rore ztratila matkU
a š Uj starostliwe oko, kterc;bh Uad Uj bhlo bdělo a
ochranan rUkU, kteraby gi hřjchU bhla wpstřihala;
Ueboť bhla sljčne twaře, rťtliweho frdce a plna žčé
wosti, k tomn take marnomyslna gen po Zaljbenj fe
a milkowánj bašjcj. thrc Laoiamlď Uapomjnal,
prosil a káral sire lehkomhslnaU dcerU, ona wssak
ani Ueslpsscla ani erťděla, Uobrš pUstjc U;dU fwým
Uárnšiwostrm, Utckla ka;ni otrowe a přidršela fe
gakrhoš mladeho a ;hýralčxho ;emana, po 9 let ď
Ujm nepočcstnč oergjr.e Ačkoli w roškossi pohřj:
šená nemohla předce prwnjho dogmu, bá;nča sipd:
liwosti, kterě Uábošný oter a matka giš od dťtťystwj
do gegjho frdre kladli, potlaččtť a UdUsiti. Casto
o;ýwato fe gcgj pobaUřeUč fwědomj, často znčlh
w Ussjch prosby a řeči otcowp, a nezřjdka plaká:
wala Uad hřjchh fwými, a famota tak sladre Ua Ui
půfobila, še řjkáwala: „Ach gak fpasitedlně mohlbp
tUto člowčk fe modliti, gak pohodlnč! gest mjsto toto
k slUšbě Bošj!“ Nad to Uade wsse bplo gegj frdce
mčkkě, k milosrdenstwj a k siťtowárcj Uakloněně; U
Uj nalčzal kašdh UUzný podporll, zarmaUrenh útěchll,
opUsstěný pomor. „AlmUšna wpfwobošUge od wsse:
likeho hřjchU i od smrti wěčnč, a Uedoansstj dUssť
gjti do temnosti,“ prawil Tobčaš k spml swčmn
(4 11) A proto slitowal fe nad UbohaUhřjssnirj
Hospodin a milostj fwaU, gjš aš poflld pohrdala,
podiwnť gj ptifpěl a Z wer hřjssnčho wptrhl.

Gednoho dUe ssel grgj swodek, pogaw domci:
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cjho pfa, přeš pole. Po Uěktrrých dUech nawrátis
se peš aeaU;kostUě wčl, a Marǧarčtn ;a ssatp ta:
bal, gakobh zUamer dáwage, abp za Ujm ssla.
TrUdně tnssenj zmornčlo se dnsse gegj, a an;kostliwě
kráčela za pfem aš k gcdnč hranicť dřjwj, na kte:
rěž prš wssi silaU hrabal. W erpslownř aU;kostť
odha;owala Marǧarťta polcna. Ale gak zděsila fr,
Užřewssč UagednaU hnjgjcj lčdskan mrtwoln swřho
zawražděnčho mčlence. Hlnboká ďolest proUťkla přč
pohlch útrobU Uďohč hřjssnťce,oěčnewhdáwalh sl;,
a Ustrmxtú zřela přcd seďe na šohawenml mrtwolU.
Konečnč přrmohla gč bolest, a tU Zkřjkla: „ch
gest twá dUsse!“ Y w dUssč gegj o;wal se hlaš
fwědomj ixkach: „Ah tU wi; Ua hnjgjej mrtwole
tU krcisU, ktcxraUbhlaš milowala.“ N paprsslrk mť:
losti Božj proUčkl srdre gegj, a w dUssi rošfwjtilo
fe, a ona wčděla, gak welťká to possetčlost a oha:
wnost, pomjgegjrj stwořenj wjre mčlowati Uežlť
Pcan a Stwořčtele fweho. W tom bolrstUč!moka:
mšenj Uzawřela Uepprwněgč hřjchům Umřjtč, hodnč
owoce pokámj wpdciwatť, a ostatUj ščwot Hofpo:
diml zafwětčtč. NpUj teprw takě rjtčla, gak welťce
protč otcť fe bpla prohřessčla, č ždcřlo fe gj, še slhssj
geg wzdpchat Uad ztracenaU deeran, a že pro dobrč
rodčče Uemůše wětssj šalostť býtť, Uešlč dětč gim Ua
w;dor do Zábllďh pádjcj, pro Ujš krom modlčteb gť:
Učho Uic čťnčti nemohaU. Hořem a Bolestj skljčena,
opnstčla pofawádnj přjbptek a ssla otre odprosit, a
abh do domU gč přčgal šádat, hotowa gfanr č to
Uehtrpčj fUássrtč.

Qtec přigmnl dcerU sl;amť che Uešli slowh
prosicj ď frdečnaU radostj, w naděgi, še w kagťc:
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Uostč k PáUU BohU swčmU fe obrátj. A Urskla:
Ulal se, anať Ulilost Bošj ZtracrUčmU djtčtč oddechU
nedala. Qd tč chwjle oplakáwala dnem i Uocj
hixjchh mladosti fwč, celá ;ewUčtřnost gewila Ueh:
hlnbssj skranssonst, a Umitixnj Uutkánj: aby daně
lčdU pohorssch opět Uaprawčla, bplo U Uj tak we:
likčx, še w hořkostč dUsse fwč! w trUchlč raUcho se

odčxta a prowa;em okolo hrdla přede dwčře kostelUj
w Alwiano fe postawila Ua důka;, še oplakáwč:
wýstnpkú mladosti fwče a fe kage. Tenkrcite bPla
aď 25 let stárá. Macrcha horssila sc gčž Uad Upla,
kaUaU a ;kraUssenaU twářj Marǧarich a wčdanr,
co UPUj se bhlo stalo, domnjwala fe w Zászlostč
dUsse swč, že se fUad dokonce bhla ;blá;Uila, a pro:
tož UcUstála Ua otce dolčhatč, aš gč ; domU UP:
powědčl, gakobh celá rodina gj fe ;ostndčla. Tato
Urcitedlnost ;armantila Marǧaritn Uad mjrn, Ueboť
giž dřjwe mUčila gč mpsslřnka: še BUh gj nrmúže
odestiti a takč chodestj Trd alr widčla fe opUx
sstěUaU a wpwrženan od rodččU a přjbxlmǧch, od
Uichš fe Uadala, še paklčbP w pixedfrw;ctj klesala;
positp a pomocč UabUde Starč Uarušťwostča stare
anyklosti počalp se opčt ožýwati, šúdagjcc starč
wládp a mataUre gj ro;Um. Marǧarica málemby
bhla poknsser podlehla a k starěmU ščwobptj sišUa:
wrátila, kdč wnadami fwýmč opčxt pohodlně žiwa
ťx:)tčmohla. W erPslowUč bolcsti potárrla se Ubohá
do ;ahradh otce fwřho w krUtčm bogi š UčlrUši:
wostmi fwýnli. Yle tU šmocnila fe gj Uefmerá
aU;kost a erhmlnnmá tjfcxňdnsila gi; a ona po:
Zdwihla očj k Uebč a křečowčtě fepiala rUee, řkaUe:
„Ych múg Spasitrli, Ty WPkUpiteli dUsse mč!!
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Chceš, aby dUssemá zahpmlla? J an tolik Tě
stúla, ro dnsseMagdalěUh! Nch, kterýš gsi mUe dra:
haU krwj swaU whkanpil, Uropansstěg mUe w tomto
přebdeěm a fmntrtčm stawn, Uobrž smčlUg fe nade
mnaU!“ A tU prawčl k nj gak:)ď wnitřUj hlaš, abh
do Kortonp ssla. W KortoUě Ugalh fe Ubohě opU:
sstěUčMarǧaritp dwě bohabognč ženp sw. Marť:
Uaria a NaUeria, U Uichž i přjstřessj i wsselikall
pomoc a sxtěchU šjšniwčho frdre Uassla. Zde slo:
žčla w Ucphlllbssj zkranssenosti swan genercilnj ;powěď
a fnašnýmč profbami prosila, abp mešč kagjrj festrh
fwatěho Frantisska přigata bpla, ale profba gegj
leprw fc wpplnila, kdpš po tři lčta w kagicUosti
fetrwala, patrUč důkažy dadaUr, že. žiwot fwůg na:
prawila.

Nhni ;dwogila kagjcj žena fwš pokčmj a po
20 let w žákoně přešitx)ch Uemohlo fe Ua Ui Uir
gťněho ,;po;orowati, Ucš zapjráUj stbe a mrtwer
tčxla, k čemnš silU fbjrala w pomUčUj Ua mťmxlč
prostopássnosti a Ua erhslownč fmilowánj Bošj.
Zohp;dila č twciř fwan, ktrraU drxchdh bhla ljčj:
wala, Utjkala fpolečUosti fwětáckx)chlidj, a cesla bhla
gi domowem, odkndš Ucwpchá;ela, teda k ro;kaZU
předstawcných. Grgj strawa bhwala chlč!ba woda,
lože pak holci země a kámen podhlawničkan; denně
mrskáwala fe až do krwe, dnem i Uorj trwáwala
Ua modlčtbách aneb ro;gjmáwala si přehořkš Umn:
črUj Krista Pána , a UiledpUenhasl w nj plamen
wdččUostč, že Bňh gj Uežachwcitil gako spolnwiUUjka
wc wer tělefnosti, a žádný takš deU Uenssel, kdebh
Uebpla hoťkč leh prolčwala Uad hřjchp fwýmč
a ;a Uchwčtssj hřjssnicč se Ucbpla prohlassowala.
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W tomto porčtU swč Uehodnosti a pokorp fUč:ssrla
mčleráda kašdh úkor a hamx i potUpU od gim)ch,
a tčlesnost fwaU tak hrUbě dUchU podrobčla, že fe
zdč:lo, gakobp w Uj wsseckp žádostč bplp wpxnřely,
a Uásledownč gj lehko a sladko bplo rpchlhmč krokh
kU dokonalostč kixesiaUskč!fe blj.šitč.

thš poknssenj tčlesná přemoiena bpla, mU:
fela fw. Marǧarita w tUhý bog wegjtč pro palmU
stalostč a whtrwanj Lťchc milofrdenstwj a ljná
chansostčwost často předstjralp gj tnhost ka;Uě a přj:
lissnč pokanj, ikaUee: „Proě Utjkaš swěta a ;abj:
gjš se pied časem prjlčssnpm kanjm? deUfť medle
fwaU ofamotUělaU rrllU, pak mUoh:)m gčnpm pro:
fpčgeš: kroť UemjrnaU horlčwost, pak dele BohU
slaUšiti moei bUdeš Ephle i ostatnj spolUdrUžkh
chtěgj fpasenp bptč erbtěšUg tUhostj fwan stdědomj
gcgčch a nedawey gčm tUdy pohorssenj.“ u .lle
hrdiUska bogownire wčděla, že to řeč lhaťe od po:
čatkn, a ;a odpowěd šdwogila kanj, a posish wp:
hledawasa w ro;gjmanj Krčstowa Utrpenj a w mo:
dlitbách. „Mě tělo,“ řjkč:wala, „bplo tak statUč w
ro;kossjch, a Upnj bp přč pokč:nj mělo býti chaUlo:
stiwč! a mdlč? Zlno Uikdp Uenařjkáwalo, kdpž celč
erč pixč hodech probdělo a UPUj přč modlitbě mě:
loďy klrfnanti?“ uo Sw. Marǧarita mUsila krom
dobrowolnčx kagjcj skntkp z dopUsstěUj Bošjho často
Uesnrsitedlnč anškosti a bolcstč Ua dUssč č na těle
fnč:ssetč. Qna nesla wsse trpěliwč, ano přála si pro
lciskU eristowll mUohem che trpětť. Qna řjkč::
wala: „ťdpbp to w mč!mori stalo, gá bpch wsseckp
bdeč! a Utiskowane lidč protčwenstwj šbawila.!t
Bpllč Uěde bog tak přjlčš tUhý: že podlthaUtč fe
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zdála, tU pozdwihUaUr očj, brala antočisstě kUKristU
Pciml, geUž wsscckp obtjšeUě zwe, abp k Učnm ssli,
že ge občerstwj. Bl takč stalo fe, že když gednoho
časU w tUhčm bogi postawena pixcd křjšem na ko:
lenaU klečela o pomoc wšýwagjc, šgewťl se gj Pán
řka: „Ncbog fe dcero má! gci gfem při tobě w po:
kUsser twčm, pomocj mč milostč powšdy zwjtčj;jš,
poslaUchep we wssem rady fweho zpowědnjka“

W bolestech a aUžkostech, w UaU;č a w Ue:
dostatkU, w haUě a w potUpě gako ;lato w ohUč
oččstčna stala fe nmohých mčlostj aUčastUa Gj ;ge:
wil fe aUdčxsstrášUý, mno;j fwatj, nrhblahoslawee
UěgssjPaUUa č fam KrčstUš Pan; an predpowj:
dala bUdaUrj wěcč, hogťla ZášračUč chorč a welkaU
moc Uad ;lýmč dUchy měla. Swč ú.x;kčfpoger š
Bohem oščwowala kať;dodemtjm pixťgjmáUjm we:
lekmč fwátosti; nrboť kdo teUto chlčxbhodně gj, zů:
staUe w Krčstn a Krčstnš w Uěm, a Uehmenssj
ssťwrnp očistowala ZkraUssenaU zpowěkj.

Třť a dwadcet let strúwila Markčta w tčto
kagerostč, a tU ;geero gj, še hodiUkagegj se při:
bljšťla, a še dnsse, geéšjš mUkp oččsteowř Ua kašdo:
drUUj modlith gegj UkráceUp bUlp, do radosti wěčUč!
gť doprowodj. J Uemohla fe toho okamšer do:
čkati, kdež swčho Spasitele twářj w twcii: U;řj.
DUe 22. Unora 1297 UaplUčla fe horaurj žadost
gegl) kdež gč BUh,; tohoto fwěta powolati račťl
Pape; Leo )( Uwa;Uge za;rakU Ua přjmlUwU ;e:
fUUlčrUdal:)ch, powolil, aby mčsto Kortan gegj
fwatek fwětčlo; rokU t623 dano powoler od Ur:
bana silsl pro celý zakon FraUtčsskaUskýa rokU
1728 prohlasil Benedikt )(lsl gť za Swatan
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Grgj UepornssrUč!tělo chowá fe až podnrš w Kor:
toUě w kostele Frantčsskánskčm fw. Basilia, genž
nhUj fwatč Marǧarčth slUge.

RozgjmáUj.
Swatú Marǧarita bPla nchprw welká hřj:

ssUčcr; ale gak mile welčkost hřjchů fwých požnala,
č hnrd prawým pokáUjm fe kč:la, a z hřjssnice stala
fe swčtice Bošj. J kdo „;Uáš řjci Uemůše: „Panr,
zhřessčl gscxm Tobě famemU a ;lč pčed Teban Učť:
nil;“ a protoš chcemrlč býti flciwh fwatč Marǧa:
rčch atlčastni, podobně fe kátč mUsime, k čemnš w
ka„šdčm stawU a w každšm powoláUj dosti pileršť:
tosti mcime, kdhbh geU dobrá wůle Uám Ueschá;ela.
Zdaš bpchom Uemohli Uťkterých ro,žkossj a pohodlj
dobrowolnčx si odcpřjti a naopak proti wúli Ua Uáš
Uwalenš Uepohodli mr;tllostč a protčwrnstwj trpčliwě
fUássřti? Nemohlibpchom si odepixjti pochalltck, a k
wůli UU;Uč!mUtrochU hladU a žj;ně, aUrb ;imh a
horka snássrti? Zdalčš by to Uelela šáslUha, kdh:
bpchom si řeklč: Pane Bože! pro Twř zaljbenj, ač
bhch mohl, nrbUdU krotiti hlad a Žjšeň leč w čaš!
Nrmohlibpchom mršUtaUa erldeaU twář blišUjho,
š kter!)mž gest Uám šin býti, lasiawě fUássrti, aneb
erldeě řrčč, trpkč a neprawč wýčitkh, a Ue:.a:
flallšenř káráUj w pokoře a w tčchosti pieigjmatť?
Zdalčš ťP takčr w tom Uebpla šáslUha, kdpbychom,
ro Uám dámo a přáno Ua weselj a ;thečUčr ra:
dosti, obráňlč kUpodpoixe blčšnjho? aneb mjsto fwět:
skčho wrfrlj kochalč se w slnžbě Bošj, mjsto smčmj
se modlilč, mjsto wPraženj fmrt Krčstowu si ro;gi:
mali, a tčxm podobnč wěcč kanlč? Nerci Učkdo,že
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to gen malichemosti gfan, UeboťKristnš dj: „Kdošť
gest wěrm) w Uepmenssjm i we wětssjm wěrm) gest;
a kdo w male grst Ueprawp, č we wětssjm Ueprawý
gest“ (LUk 16, 10) „Qbrať fe kU PaUU a ;ax
Uechry hřjchUw fwých Modlč fe před obličegem
Panč a UmeUssipohorsser, anrať fe kU PaUU a
odwrať fe od nrfprawrdlnosti fwe a welire měg w
Ueančsti ohaonst.“ (Sirach 17, 21)

„NebUdetr:li ččUiti pokan, wssčckUitřš šahh:
Uete.“ (LUk. 13, 3.)

Modlitba.
Boše, grUš gsi Uáš gako fwataU Marǧaritl:

powolal k prawřmn pokáčtj, a be; gehošto mčlosti
nčc fpasitedlUčho k šťwotU wěčUčmU Uččnitč Uemů:
šeme: račiš,prosime, w Učxšwljti dUcha prawř ka:
gčcnosti, tak abhchom UegrU hřjchů fwých hořre že:
lelč, Uobrš take hodnč owore pokáUj čiUčlč, a tak
kralowstwj Twčxho stali se aUčastUč. A.mrU

Dneš fe take swčtj: We Widxli sranc sw b Baschasia,w
QUieUUčfw opata QUadrata; w Hyerapoli w Frigii sw břsk.
Bapia, Učedlujkasw Jana Ew.; w SalmiUě wChprU fwat Aria
f:ona gednoho z 72 UčedlUskňBaně; w Syrři sw anst Thao
lassa Ltnreneaa Boradata; w AlešaUdriisw Abilina;wriabři
Ulnoha sw. mUčedlnth

23. Ziwot fwatého Ebcrharda,
arcibiskxlpa Solnohradskšho. (N. 1164.)

Ebrrhard, š rodU hrabat Hčldpoldsteinsihch,
sněl Uad mer bohabogUč rodiče, ktrřj bazen Božj
ša fwrchowcmy cjl lidsteho žčwota pokladali, a Ua:
sledowUč i fPUa Eberharda co Uepdokonalegi wye
chowciwali. N Eberhard k erPslowne radosti ro:
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dičůw swých, wsselčkěmUsprawedlčwčmU očekáwánj
pomocj Bošj tak aUplUě ;adost ččnil, že bUdach
swatost gčš Ua pacholetč před;wjdati fe mohla. Po:
zděgč, kdpš poUěkUd dofpěl, poslalč geg rodččowč do
Bamberka, kdež wčdám se Učiti a w kiersianskč do:
kanlosti cwččitč fe měl. Geho pokrokp w gedUom
i drlchčm bply tak chwalčtebUč a tak giž powčxstnč:
že kapčtola Bamberská mladčho Eberharda ;a kau
Uoijka a spolnanda si wpwolila. Ale gemU giš
od dčxtiUstwj w slUšbě Bošj čest a UtěchU dUsse wy:
hledáwagjrjmlx ;Uechutčla se fwčtská sláwa, anobrš
wzbudčla w Uěm erdolatelnau taUhU, celš srdee a
wefskerh ?iwot w fallkromnosti kdesiHofpodiUU fwčmU
zafwětitč, gčš koUečUěwstaUperm do klcisstera fw.
Michala wphowětč chtčl. Kanoijcč kapitolp bo:
gjce fe, že okrafp fwě ;bawenč ledaU, pixčUUtčlčko:
UečUč probossta kapitolh, šc ; klcisstera geg powo:
law, do Pařjše poslal, abp w bohoslowj a gčných
wědáchfe šdokanlil. Eberhard anrátiw fe po čase
do wlastť, mnohem wětssj talchan po klássternjm
žiwotě plaUUl, a takč konečUě od Qtth, bčslupa
Bamberskčxho,rpowoleltj obdršel, do klásstera we Prů:
chiUgU bljš Nešna, wstaupitť. To fe stalo okolo
rokU 1l25.

W tom čafe (1133) zalošilč Eberhardowč
bratťj, KoUrád, Erbo xa srstra Bertha w BibUrre
meši Jngolstadem a Nc;nem Uowý klásster, a bra:
tra Eberharda Umohými proslxamč a dúwodp při:
UUtilč, že w opatstwj a zprúlpu Uowčho klásstera
se Uwázal, a rokU 1138 w ijě od papeže JU:
Uocencia 11. požchUatč Ua důstogUost opatskau fe
dal. O Uěm se takč pjsse, že kchš gednoho čan
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z Řjma domů se wrarcl, w horách AprnUinskx)ch
žeUU Ualr;l, kteráš hladem, Uemocj a ;čman skljčená,
smrtč měla fr dostatč za kořčst. TU Ebechard sleša
ď koUč, posadil UrmorUaU žeUU Uaú a pčxsskp;a Uj
se Ubjral aš horp pťcsslč, a šde bohatč obdařcUaU
propUstil.

RokU 1147 Umřel KoUrád, arcčbifknp Sol:
Uohradsk!) a Eberhard chtěg Ueb nechtěg Ua geho
mjsto dofedUaUtč přčUUreU gest bpl. Geho rtnosti:
pokora, tichost, přjwětiwost, bášrň Bošj a horliwost
w anřadě, geho sstědrota a mčlofrdeUstwjk blčšUij,
zastkwěly fe Upnj w mnohem wětssj krásr, aU žč:
wot geho trď weřegm) bpl a mUozj fwědkowčefwatě
obcowánj geho hláfalč a ro;Uásselč. Wssak UemUěme
žebh žťwot fw. tohoto mUše bpl be; ňkorů a pro:
tiwrnstwj. Gako wssčckUčfwatj tak i Ebrrhard mUsil
we sskole strasti a protčweUstwj žkaUssrU bd)tč, ždaž
mčlosti Bošj Uehodrrl anj.

ijař Bedřčchle, pijgmjm Nndobraddh, bpl
w tUhřm sddúrlt ď papežrm Bllerandrrm Ul. o
mnohč cjrkewttj wěcč, a w hrdostč fwč!protipapeže
Ustanwčl. Sw. Eberhard Uemoha gedUáUj cjfaře,
gakošto fPUa rjrkwr chwálitč, perě a frdUatě se
;astáwa“l YleraUdra, prawč! hlawp swatč cjrkwe.
Hněw cjfařůw pixčprawčl mU ;a to mUoho sice mr;U:
tostj, ale tp ho nemohlp oblomčtč, abp cjrkrw ;ra:
dťl a posskwrněnjm fwědomj o Uáklonnost a o pčxj:
zeň rjsařskalt stál; ba aUč protiwrnstwj a gčUčstrasiť,
kterčš rožchený hUěw rjsaře Ua sslrchetnčxhobiskUpa
Uwalčl, UepohUUlp gjm, a on wc wssech těch pro:
tčwlchch dobách tak mjrně a tak trpělčwč se chowal,
že rjfaix tichostj geho konečně pixemožen, Uetolčko
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hněw fwůg zkrotil, nobrš takě k fw. bčskUpU, Ua
Uěhož prwě fe mrl;el a hněwal, Upnj tjm lastawěg:
ssjm a mčlostťwěgssjm býtč fe prokazowal. „Trpě:
liwostj oblomeno bhwá knjše, a gašpk měkký láme
twrdost.“ (Přjsl. 25, 15.) Swatý Cberhard Umřel
pln záslUh rokU 1164 dne 22. čerwna w klč:ssteře
RhekUU. Qded bplo fwatč tělo wyzdwišeno a w hla:
wnjm kostelew Solnohradč (SalchrgU) pochowáno.

R o š g j m á n j.

Poklad Uad wssrckppokladh nchdrašssj grst zá:
kon Božj. Kťrsian magjrj zákon Božj UegeU w
hlawč nobrš i w srdcč, gest powx;Urssrn nade wsse:
ckp nehodp fwětskě. Pod njm mohlaby ;emč fe bo:
řitč, horp mohlybp Ua Uěho padatč, aneď hepna Ue:
přč:tel fe hrUaUti; oU fe Uehro;j. Geho dnsse po:
žjwagjc stálěho pokoge, skormaUcena b:)ti Uemůže.
A z tě přjččnp newssjmal si sw. Ebrchard hněwU
rjfařowa, anť se UermaUtťl pro nátčskp, kterčš fná:
ssetť mnsil, než mage stcile oko dUsse fwř Upťatč Ua
wůli a Ua ščckon Bo,šj, swědomj fwřho toliko po:
slaUchal, ale kxešbožm)ch ro;ka;ů Uťc. OU grdnal
gak hlaš Bošj w dUssi geho fe oj;!)wal, šdali láskU
aneb nenciwčst U cjfaře si způfobj, na to fe Urohlj:
ž„el. Q, gak na opak gednagj mnošj, kteixjšstrachem
čanl)ch trestůw, aneb, z pmchčxho ščskUkU hixjchU za:
wčsti fe dáwagj, anrb anljsnýmč ťečmi swedrni kU
hřjchU fwolUgj; aneb abP fe zaljbili a wděk Uě:
komU Uěinčlť, klefagj! Za nimť gdr Zagistčxw pa:
tcich strach a bác,;eú, nrpokog a hrpšanrj fwčdomj.
KčšbP přjklad fw. Ebecharda byl Uassjm wzorrm,
aťxpchom podlě Učho činčli!
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„Kdo gest, gesstoby wám Usskodčl,blldctelč ná:
slcdownjei dobrěho? Ale trpjteli co pro fprawcdl:
Uost, blahoslawrnj gste. Strachn pak grgich Uebogtc
fe a Uekormnťtcse.“ (l. Pet. 3, 13, l4.)

Modlitba.
Q Boše, Stwoixitrlč wssechwěci, Th gsi ;gc:

wčl Učnn sir;e SpUa fwěho, Ješjsse Krťsta, swa:
taU wňlč swaU, a hlaď Twňg o;ýwá sc we swě:
domj Uassem: račiž medle takč propůgčiti, ťdhchom
Zákonú Tw!)ch Ucměli ch w paměti, ale bhchom
gako sw. Eberhard, skUrkcmplUili, coš hlaď Twůg
w swědomj Ucim konati pixika;xlge. Skrze Jcžjsie
Krista Pána a Spasitelc Uasscho. Amen.

Dneš se takčswětj: sw Betra Damiana, b w Qstii w ŘimskU
w MohUč:isw. arcib Williquse; w Syrmichn Uberstém sw zax
bradnjka Serena, c: 72 gindch mUčcdlUjkň;w Klermontč w Frňne

ineho sw Serena; w Caťibrakě sw mnicha La;xra; w Nimč
šo. knčzePolhkarpa; w Todi we Wlafsich sw pasty Nomalth:
w Spaňhel Bljtroqosw p a Ul Marty; w Sedille sw Florenš
tan; w Anglicanechsw.p .MilbUrgiš; sw. Brisila;w Palestjnč
sw anst Dosřtbea

2!1. Ziwot fwatěho Matěgc,
aposstrla. (R. 62.)

Q fwatčxm Matčgowi mcilo wjme, coš By ď
gčstotaU sc twrditi mohlo. Prawj fe, šr w Beth:
lěmč ; bohachch rodččů Uarorn, wx)bornč wpcho:
wan bhl a proto Krčsta Pana fe drše me;č Učcdl:
Ujkh gcho počteUU bhtť ZaslaUščl

Po Ua nebewstanpenj Pčmě schá;jwali se apo:
ssrolowč a Učedlnjci Krčstowi trwagjce! gedUompslně
na modlitbách. deš fe desátčho dUe po Ua Ucťw
wstaUprUj PúUě, Uebolč w den letnir, opět bplč

18Žčwot owč Swatých. lj
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w počtU aš 120 hlaw sesslč,powstal Petr a wp:
prawowal gčm wťelýmč slowh: še zrádm) Zťdáš
ohaanU smrtj Umřel a še tndjš potřebj gest, abp
Ua geho mjsio ginx) aposstol bhl wpwolrn z mUšů,
kteixjš bhlť swědkowč Učenj Jržjssowa, počnaUre od
křlUJanowa až do dne toho, w kterřmšto w;hňrn
w;at gest. Trdh Ustanowilť Zofefa, genš slaUl
Barsabňš, kterx)žmčl přjgmj fprawedliwx) a Ma:
těge, a deljce se řekli: „Tp Pane, genž Znáš
srdce, Ukaš, kterč?ho gsi wpwolřl ž těchto dwaU, abh
přčgal mjsto přťslUhowáni tohoto a aposstolstwj, z
Učhož bhl wppadl Zidáš, abh odessel Ua mjslo
fwčr!“ J dalč gťm lostǧ, a padl loš Ua Matčxǧe,
č pixťpogen gest k gedrnáctč aposstolům. uu Swa:
tšehoMatěge wěonst, a fetrwánj w dobrčm, a hor:
ťtwost pro wer KrisiowU Uahradčlh ZrádU a oha:
wnost Jidásse, nrwěrnčho aposstola.

Sw. Matěg bhl takč me;i drxchýmčaposstolh,
kdpš DUch fwatý Ua Uě wstallpil, a fwx)nxi dary
ge naplnil. Dle swědrctwj letopčfrů řeckx)ch, ká:
žal sw. Ewangelčalm w zrmť Zúdskč, Manidenjnfkčx
a Kappadockř, a Urhwjre o to Usilowal, abh lťdč
tělo fwč krotili, UárUšťwosti potlačowalč a stdrj
fw!)chUa wěcčpošrmskč erá;alť. GakaU fmrtj alc
Umřel, w tom fe děgepťscowč!nrfhodllgj, an jchč
twrdj, še prh bhl Ukřčšowán,dru;j ale, že neyprwč
od žčdů asi rokU 61. kamenowčill, pak ale fekrraU
fťat bhl.

RozgjmáUj.
Dle sw. Klřmenta Ylerandrčnskčho dolčhat

fw. Matěg w kášanjch fw!)ch na to, akdx)lčdč kro:
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tčlč tělo a okd;wlásstě bdělč, abh Ueťádrtč UárUščwosti
w srdcč gegich er;xtiklh. Toto Učer slyssel fw.
aposstol ž úst Pěmě, a protoš Uetolčko tomU chtčl,
abp UčedlUjri Kristowč gr aUplUč ;achowáwalč, ale
oU takě w těch wčcrch gim bpl wýborm)m přjkla:
dem. Kdoš medle ncwědj, že kteixjš wedall žiwot
ro;maixčlh, prostopássm) a tělefm), do králowstwj
Bošjho wegjti Uemohan. Newěřme tedh alllifm)m
slowům zhýralčho fwčxta, an dj: šr pr:) Bůh Ue:
stwoixčl člowěka k žármntkll a kartxorUj frťdr, a šc
zbožj tohoto fwěta Uám k radostč a wefrlj dáUo jest;
že msadú lčta fwá w ro;kossech a slastrch Ulcime
tráwitč a čerpati ; kalicha blašeslostčepokUd Uám fc
přege, aUť prý ďeš toho dostč ZármUtkU a strasti
Uásledowati bUde. Q zarpeme Ussč swč k swů:
dm)m těmto řcěem. Nepčistssj radostť, Uehwčtssj bla:
šerstč, wčchů 7Urwa.oncmcjchposkptllgc nám toliko
fprawedlttost. ij wjre těln budeme howčxtč,tjm
che bndr od Uáš žádati, tjm hnUsUěgssjbndall okowp
gcho, gčmčš Uáď fpalltá, tjm wětssj štráta Uassr,
žtráta dUchoij fwobodh, žtráta whwoleslj fynňw
Bošjch. Kčxšby gsine geU grdeUkráto Ua soťxě toho
;knsilť, šagčstc byfme rožtrhli anta, kterýmťž na
fwět gesstč Upantčmč gfme. Q, Uezapomjmymr, co
wčěUá prawda dj: „Králowstwj UcbesičUč:siljtrpj,
a tč, kteřjž Uásilj ěislj, UchwarUgjť ge.“

„DUchem choďtr, a ,šč:dosti těla Urwpkonáte.
Kteťj gfaU Krťstowp, tiť tělo fwě Ukixišowalč ď
hixjchya ď žádosimč.“ (Gasl. 5, 16, 24.)

18:jc



Modlitba.

Pane a Spasiteli miš, Ješjssi Krčste, pro:
půgě Ucim tč milostč, abychom dlc Učch aposstola
Twčho fwat. Matěge wšdp tělU a šeidostrm geho
fe protčwčlč, abpchom fwčxtU ;rmixelč, a jrdnoU k
sláwě Twč powstalč, Tebr chwálili a wrlebili Ua
wěkh wčxkůw. Amch.

Ziwot fw. Montmm, Bncia, Flaoimm
a towarhsitl. (Nr 259„)

Proncisirdoweinj křesťcmůza cjfařc Balcrččma
trwalo ch asi dwa rokp, a nčcmčně w krátkčxm
tom čafe stcidcčkoKrčstowo welice bhlo pohUber,
a to šwlňsstě w KarthaqčUě, kdcš takč fw. ChprčaU
na roškaž prokonUla Galrrča Marčma fťat bpl.
Br;h Ua to Umixel takč Galerčncš Malčmllď, SoloU
pak, ktrrl)š po Uěm aUřad Zastáwal, Uež gčnx) pro:
konfcxl nstanoch lxpl, Urpopřčxl křrsianům anč od:
dechU; ale chtčgr fe pohanňm zawdčččtč,gjmal kře:
fťatch a k ohathř fmrti odfn;owal. Mr;č Uimč
stkwěgj fe: Sw. Montannď, Bnrčnš, Fladťamlš,
JUlčanUš, xŽčktor, PrčmolUš, Nem:ď a Douacča:
UUŽ, Učedlnjci fw. Cpprčcina, našchč ofobp stawU
dUchoijho. DonarčaUUš ale a PrčmolUš bplt te:
prwa katrchUmenč a Umřrli w žalářč, oUeU hUed
po křtU fwacčxm, trnto ale poswčxcrn a oččstěU po
zmnžčlěm wpšnánj.

Zagatj tčto bylč do žalciťe w Negioname
Uwržcnč; a tU wpprawowali gim streišUj, gak gc:
ch ; Uich Uapfal: že gčž wěera Upálrnt bx)tčmělč;
a skUrečUětakě obmhsslcxl Solon ;a ščwa ge Upci:
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litť. Jlle B:ch, w gehoš rUce gfan ixcči č frdce
kralU, žměnil na fnašnan proeřbU wě;ňU ;niiwx)
aUmhsl wladaixr, Ua grhoš ro ka; do tmawcho a
hnnfneho šalare UwršcUi gsanre, tam takř kně;e
Biktoria š Uěktrrými gčnpmi křrstanP Ualr;lč „My
gsme fe Ur;hro;ili tak strassUcho obydlj (tak sami
o tom pfali), Ucboťbr; o ;astkwělo fe tmawř wč;enj
fwětlem dUchownjm, a Uabošaa wjra obrstřrla naš,
proti ččrč tmě šalaie gako gafnhm swětlrm w bj:
lřm dui a Uch gfmr sslč Ua mjsto ncytěšssjho trrstU,
gakobhchom do chbe fcx nbjralč. Gakč gfme tam
drch měli a gak gsme Uocč tráwili, slowp wppra:
witi Uel;e MUky šalňrowe pďrwyssngj wssrcko po:
mysslenj, a ostx)chame fe gegčch Ukrntnost wpprawo:
wati; Urboť čjm wětssj grst poknssenj, tjm slawněgssj
take Trn, ktrrp; ge w Ua:š pixrmaha, anč; pak to
grst Uaš ;apa.t, protoše wjtčx;stwj od Pana pochašj “

W tom čafe měl Nennš, grdrn ; wě;ňú wč:
děnj, ; něhoš si přrdpowjdali, že ; wě;rnj wpwe:
denč bUdan, abp Krčsta, genš grst prawč swětlo,
wh;nali. A slntečně Umfrli fr ;rána drlchěho dne
Ua faUd dostawitč; ale opět, kdpš fměle a ;xmlšťle
wjrn wp;nali, do wěšrnj fe UanmrěxtilčjQd dč dobp
ro;množťlp fe UUlkP grǧich, protošc hladem a žj;nj
trápeni bplč. W tč tjsnč a bjdě potčxssčlgčch Pčm,
od Uěhož to pokUssenj pochá;elo, UxčděUžma chwe:
njm, ktrrěž knč; Wťktorin mťl. „Gá widčxl,“ wh:
prangc, „pacholcitko, ano do žaláixr wstaUpťlo,
magjc twář erhmlnwna!l ;áixj fe sik::xčqjcj. :l to
Uaš wodčlo do wssech kaUtU žalaře, w:)choďU hle:
dagjc, a UemohaUc Uaš whwesti, obratčlo sr a
řeklo mi: „Grsstě malťčko setrpte, waš čaš gesstě
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Uepťissrl; ale danfoytr, aUť ga gfcm mcšč wamč “
Pak dolo;ilo: „Řekni ostatUjm, šr pro Uě mUo:
hem slawněgssj korUUa pixiprawena, Ueboťdnch fpěcha
k Hofpodiml, a dUsse bljšká Umnčer wPhljdla si
fjdlo fwč.“ Knčž BiktoriU otá;al fe gessrě pacho:
lete, kdrby rág bpl; a ono prawilo, še mčmo fwčt
že bo wčdětč Uel;e, abychom si Ur;mrhali zaslxchU
wjch čktor po Uěkolika dUech UmnreU do ragc,
po Uěm;to fe ptal fe odreral

Mc;i wěUP Uacha;rla fetakčKwartilosia, grgjšto
maUžrl č fPU pro wer KristowU před tixemi dnh
UtUčeUčbhli. J ta měla widčnj, ž Uěhoš fe ;agatj
welmi potěssčlť,před;wjdagjre, še potrawall občerst:
weUi bUdan. „Gá widěla,“ prawčla, „fhna fwčho,
aU do ,šaláixe wstaUpiw Ua krag stUdně fe pofadčl,
řka: „HofpodiU popatťčl Ua ťxjdn a Ua UtrprUj
wasse“ A ea Ujm wstaupil mtadencxe Ucobyčegne
wclikostč w kašdr rnce mjskU Uefa mlrkch Uaplně:
UaU, a trn prawtl: „BUdtc dobre mxǧsli: Hofpo:
diU Ua waď pamatowal“ Pak podawal ged:
onml každčme; mjskxǧpjtč, a koUečnčprawil: „Ah
wy gste Uasprcnč, a gcsstě gest Zde ;asoba,“ a tU
šmišel.“

Po tomto wčdčUj čekalč wč;ltowč š dychtč,
wostj, ždali Ulistodršjcj pokrmU gim podá, ččlčgessrě
hladrm ge Utnčitč bndr. Ll tU podařčlo fe Uenadúle
LUcčáUowi, kně;č, potomnjmn biskxxpowi Karthagčn.x
sič!mn, skr;e podjahna Herrera a katcchllmcUaJa:
UUarča gčm potrawp poskhtnanti, kteraUšto UrUadč::
laU pomocj okixáli Uemornj a hladrm silččenj, a po:
ždrawitč fe wssčcknč,kteřjš strastrm podlčhali.

W těch dobách takš stalo se, še MoUtaUUš š
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Jnlianem fe pohcidalč pro gakaUď šenskaU, ktercřž
se w grgčch fpolcčnost bpla wtjrala, a protoš chladně
fe k fobč chowalč. Jl tU mčl Montamlš tč grsstě
Uocč widčxUj. Zdčxlo fe xml, še wssčcknčbPli Ua wcl:
kaU prostrannost wacdeUi, kdež fe e.xefw. CPpria:
nrm a LUcčem frsslč. „NagedUaU,“ wypraw:lge
feim MontaUUš, „stalo fe Uasse tělo ťleč a tak prů:
hleknčx, še do wnitř frdce hlcděti fe mohlo. J po:
djwal gstm se do ňtrobh fwř, a hlr, Uz;ixelgfem
tam Uěktrrř sskwrnp, a tU mi ťxplo gakobhch pro:
ritUUl. N tU šdálo fe mť, Z.r mne potkal Bnrčám,
grmllš gfem widěUi fwč wpprawowal, ixka: „Gelč
prawda, šr oUP fskwrny ZUamcUagjmaU Urfwornost
š Jnlčanem, a tU gfcm fe probUdil“ A proto
bratij, končj mUěcdlUjkBošj fpiš waq, protož ; š
chowawcyme wrfpolck wsscmo;Uč pokog, fwornost a,
gchomysllwst, a fnašme fe Uynj giš tak fe chowati,
gakx)mi bhtč mámc A khUelčnam odmčna, ;aslj:
brna fprawrdliwým, a děfjmeli fe trcstů, Urfprawee
dlčrm)m připrawem)ch, konrpmc to, coš Uciš kU KristU
a do králowstwj gcho Uwcidj. My wám přcgrme,
aťch se wcim doťxře wrdlo.“ S tčmč slowy fkoněčl
muěcdlnjk Pámě fpčď fwňg, rož Ucisledllgr, pfšmo
gcst Ua ro;ka; sw. Flaočcma od ginčho očitčho
swědka. Jl teU dj, že fwatj tito mUčedlnjcč mUoho
mčfjců we wě;er trwali, hladem a šjiltj UkrUtUě
trčiprUč gfmlre, a kdhš Ua to opčt Ua faUd fe do:
stawitč Umsilč, še wssčckni stálaU a wesrlall twciřj
wer fwaU wPZUalť, a že Flcwian mimo to takč
fe při;Ual, š gahUem gest. Flaočanowč přčltelč
a Uěedlnjci chtjce geg Ua ščwU šachowati, odpjralč
tomU; Uačrž fe on, ačkolť š bolestm)m frdcem, do
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žaláře wrátitč UUxsil,aU ;atjm drU;j spolnwě;ňowč:
LUcčUš, MoUtaUUš, JUlčanUď a Biktorčnš Ua fmrt
odsatl,;rnť bplč.

thž gc k fmrtč whwáděli, stal se Uciranmh
ďhoU lčd.U, gak křesťanň tak č pohcmň. Bogownjci
PáUě Ubjrali fc Ua mjsto popraij š weseloUmpslj
a radostným srdrcm. Gegich statnost a ganá twář
potčssila gednak ostatnjch spolnbratřj, a gedUak gich
k podolmč ;mUščlosti ponallkla. LUrčUď gfa welmč
mltlč!ho tčla a dlaUhým wč;enjm a Uemoej Umdlen,
ssel š Učktrr:)mi prčxwodrč Uapřed, boge fr abh fUad
od lidU UmaěkáU Ucťxhl. A Učcmčmě Uapomjnal a
wj;bU;owal č oU bratry wed.lč mošnosti a šádagjrjm,
abp gich bpl pamětlčw, w Urphlxlbssj pokoixe od:
powčdčl: „Pamatngte wp Ua mne!“ Takč Jnlťa:
UUď a Biktorčm:š nbjralč fe ;mnščle a radostně Ua
mjsto popraij, a gdaUre Uapomjnalč wěrnč! kře:
fťaxxp kn swornosti a poruččťť grgčch bedlťwče přčč
dUchoij osoldp, šwlásstč w šalciixjchhladcm a žj;nj
trápeUč.

Montamxš, silm) podlčx tčla č podlč dUsse,e
oslawil fe giš dřjwe erhrošeUaU nchslj a přjm:)m
frdrem přč hlč:fánj slowa Bošjho, UpUj ale aU blj;ek
ťPl UmUčer fwěho, ;rostla geho statnost, a protoš
welikl)m hlaskm wolal: „Kdoš sk modlcim klan
a Ue šiwčmn Bohll, qahtlbeU bude.“ Tato slowa
často opakowal, a dňtkliwč přcdstjral pohcmům Ur:
fmpsl: žc odwrarngjrc fe od prawčho Boha modlcim,
lčdsk:)ma rnkama Utwoixem)m,se klan a ge w::)wagj.
Dorášcl ostře Ua hrdost a fwčhlawost blndaixů a
karjixú, a Uapomjnal ge, abp fc anrátili do prawč
rjrkwe, grgjžto prawost z wrlikčho množstwj mUčedl:
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Ujků whfwjtá. Padlě a ;pronewěřčlě kčxestanyw;bU:
Zowal k chchlčmn pokánj, wěrnč aře Uapomjnal k
stňlostč a wptrwčmj U wjře, a anUP, abp žacho:
waly erčUUost fwon, č ro;ka;owal wssem, abh
bplč poslUssnčdUchoijch fw:)ch pastprU; dnchownjm
pak ;prawrmn žaš; abp we wjixe a fwornostč ščwč
bplč: „Neboť grn tenkratr,“ prawčl, „mU;e fe lčd
wšbUšowatč kpowčnnostem ak laste pospolitr, kdpš
wUdrowe lčdU pokog a mjr ;achowawagj; Ueboť
pro Krčsta trpětč gcst, skUtkp a rrěmč ho Uácslrdo:
watč, a w tom Uchwětssj wjra ,;áležj.„

Kdyš kat k ráně meě gčš šdwčhal, wžtáhl
MoUtanUš rUre k Urbt a tak silm)m hlafeln fe mo:
dlťl, šr wesskerrUlid gch ro;Umčl, an Boha profj:
abp FlarxčaU, kter:)žto Ua Usilowcinj lťdU od společ:
Uostč gcgčch odlaUčeU bPl, we třech dUech knim se
opět pixčpogčl, a w dúka; fwčx dúwčrp roštrhl Ua
dwč ssat, kterýmš očč měl zawác;aUč, a dal djl ge:
donUU z přjstogjrjch, abp ho pro Flaočana Ucho:
wal, a porUčil, abp tam, kdeš pochowěmč bUdaU,
pro FlaočaUa mjsto se Urchalo: by aUč w fmrtč
rošlančrnč Urbhlč. Flaďčamlš Ua st.ňlčrproďbp a
Usilowánj Umohx)chpřcitrl Uebpl, gak wjme, k smrtč
odsan;en, Uobrž opět do wěZer fr wrátčti mUsil.
Bolrlo ho sice, žc dčle od fwč!ho WPkUpčtele od:
laUěeU bUde, alr pťč tom bpl pewnč Uaděge: še
modlčtba MoUtanwa se w:ǧplnj, a žr w krátkřm
čafe ho Uasledowatč bndc. J matcř fw Flaočana,
žena w!)borna, rtihodna, trUchlčla, že sǧn ;a oběť

PaUU Urpadl. „Wždpť wjš, matko ma,“ těssčl gč
šaš FlaočaUUš, „;e gfem si wšdP mUěedlUčctwj
šcidal, a žc bp mč býwalo Uepmčlršssj, kdpbych fe

18M
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často w okowech widěl: a odfaUZch mč! se prodlan:
žilo. deš fe alc Uaplúnge má šádost, mělčbpchom
spjssr radowatč fe Ueš trllchlčtť.“ Nle gednč Uoci
pogala ho pixedre Uxeliká bolest, že šiwot fwňg pro
Krčsta nafaditč Uemohl, a tU wrlire si přal aťxh
pro Spasitele fwčxho Umřel N hlc tU šgrwťl fe
mU mnš, který; ixekl:„Proě trnchljš? dwakratr gsi
UxP;llal(wer), po tretjm pršUanUmixeš mečem“
Tirtjho dne po smrti sw MoUtaUa bpl skUtcrUě
Flaoiamlš Ua fand postaweU. deš fr to rošUrslo,
fbčxhlo fe Urskislnč mnošstwj pohaUň a kixestanň,
abp grg wňxělč. Na gcho twáixč a w crlš podstatě
grwila fr tčchosi a radosi č pcwna dUwěra, žc nPUj
modlčtba fw MoUtaUa Uxpslpssčma buke MUo;j Z
žakUw gcho plačjre prosili, abp gen pro trnkrate
od aUmpslU fweho UpUsiil a od oěitč fmrti fe
wpfwobodil, pak žc ččUiti múšr, ro fr ljbiti bndr.
QU ale podčkowaw fe Za pixcitrlskaUa UpťijaU
xadU, odpowěděl: „Mnohem lěpe grst Ua poprawxljm
mjstč pro ;achowámj wjch Umijti, Uržlč kamcUUm
fe klaUčtč; UrkxoťBUh gest Ueyw!dšf1, kterýš moc:
Uostj swaU wsse bpl Uččnil, a protoš gemU tolťko
klančxti se mámc. Mimo to šigrme mh, bpťbychom
i UfmrcrUč bhli, a esinrtj Uegsine přrmošeni Uobrž
wjtěšjmr“

Widallre lčdř, še Flaďiana Ua gčm) aumPsl
Uepiiwedan, fwčxdčilčproti němn, še gahUem UrUj,
a k doka;an rečť fwč dowolciwali fe pfaUebo lťstU,
grgš bhti š fcbaU pťinesli. Mjrnčx, aťe dústogně od:
UxedlFlaoiaU Uárok a Boha sr dokládal, že prade
leij. Ale pťjtomný lid chtěmčláčkaUa žčwU za:
chowati, šádal, abh mUčeU bpl a bolestmi fnad
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pixemošeU se pixiZUal, še Ua důstogenstwj gaheUsičx
wpswěcett Ucbpl. SUdj lebrra othdU na prošbh
grgčch, ofandčl Flaoicma k fmrtč. m

Gdanrjho kn poprawě prowá;elo drcchUčmnoť:
stwj pohaUň a erati.j, ale tn fpadl Urnadeile dčxssť,
pohaUě fe ro;prchlč, a Fladian mohl Uij š bra:
tixjtnč dle wúlr fe tčxssitč. Gesstč gedUaU poljďčw a
pošchmaw gčch, wstanpčl Ua powPssrně: misto a
pokhnnl rnkan ixka: „thmilcgssj brattxj! wh š námč
gsie ť„iwi w mer, pakli pokog w rjrkwč a fwor:
chst w láscc ;achowč:watč kdudrtr. Nrdonmjwchte fe,
že to rosi maťěho gest, ro gsrm k wám mlnwčl:
Ucťxoťsám KrťstUš před swan smrtj Uám to přčka:
qngr, řka: „Totoť grst Zákon Uxůg, akchstr sr we:
fpolrk mčlowači, ǧako gfcm gá mčlowal wciš.“
Gcho poslednj slowa U)kala fe knč;e Lnečana, gegž
Za biskUpa gčm fchwalowal. thš domlnwil wstaU:
pčl Ua Urččtč mjsto, žawčc;al si ssatem po fw. MoU:
toUowi očč, poklekl a modle fe žčwot fwůg dokant,
fťar gfa.

Nošgjmánj.
Swatj nměrdlnjrč, gegichš UmUčrUj tUto se

popčfngr, Uapomjnagj Uáš fUačnými slowP, aďhchom
fe wrfpolek mčlowalč a fwoonst šachowáwali. A
;daš Uer to wěc slnssmi, aťch tč w spoleěnostč fw.
láskh ščwč ťdPlč, kterčš Bůh takowaU lčislaU mčlUgr,
še i SPUa swčho ;a Uč Ua fmrt wpdal? Nlr kterak
múše láska kdlčšnjho mjsto mjtť, kdeš hnčw, ;áwťst,
Uepřj;eň a růj;Učce sidlj? Q, gak blašrnč kchloťch
Uassr obrowánj na fwětě, kdthchom pčlni ťPlč radh
sw. UxUčrdlUjkú,dle slow Ježjsse Krčsta, řkachho:
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„Pixiká;an Uowe dáwám wam, abpste fe mčtowalč
wcspolck, gakoš ǧá Utťlowal gsem waZ Potomť
pošnagj lčde, še gste mogj Učrdlchč, bndece:lč mjtč
laskU grdni k drnhpm“ Ach tUť bp ;agistč mczč
Uamč Uchlo rUUir, swarů, ro;rpřj a Uepřj;Uě;
Ueboť laska gcst trpčlčwá a dobrotťwci; lásia ne;á:
wčdj, UcččUj;leho, UcUadeá se. Laska wssecko
fnassj, wssemU wěřj, wssrho fe Uadčge, wsscho trpělťwě
čcka. . (1. Kor 13, 4.

„Ncpmťtrgssj, mťlUgmc sc wespolek Ueb laska
žBoha gest,a ka;dh, kdoš mčlxlgebratra fwčho,
z Boha fe Uarodčl a ;Uať Boha Kdo chmčltlgr,
Uržna Boha: Urbo Bxch laska gest“ (1. JaU4 ,
7. 8.)

Modlitba.
, PaUe Ješjssi Krčste! kterx)ž gsi Uáš Ury:

dokantegssj laslaU milowal, a abpchom podobUě
blťšUjho z laslp k Tobě Utilowali, přčka;al: pro:
pUgč Uam mčlostčwě, abp č w Utrobě Uassj sňal se
ohrU laslh k blčšnij, kterciš bh Uchlrdala, rož
gegjho gest, Uolxr; pro láskU kTobč o fpafrUj blč:
žnjho swčho tak bedliwč pečowala, abp wlastnjho
fpason Uešanedbala, ale přjkladU Swatých Uásledu:
gjc blažcUaU fmrtj ssťastUě k Tobč fe dostala.
YmeU

Dneš sc také.swětj: W NoUqu frane swat bisk. Prětcr
tata; w TrierU swat arcib Modesta; Angljckčbokrale sw Ethelu
berta, a sw bisk Letarda we Wlassjchsw muč Primjtiwh; a w
Kapadocii sro muč Serdia
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25. Žčwot fwatč Walbnrǧh , pmmh.
(N. Ug.)

Gak blažcně pixjklad ctnostč Ua aUtlá frdce
zwlcisstě djtek pňfobj, patrm) důkaž toho máme Ua
fwatč Walbnrrr, gjš někteixj takč Walprnd aneb
Waltplrrǧiš gmenngj. Walbnrǧa bhla drera fw.
Richarda, krále Llnglickčxho,a gak se podobá, boha:
bognč WUUUU, a frstra fwata)ch Wilibalda a WUUť:
balda. Překráfnč rtnostč rodičň a bratrň wtisklp se
hlnboko w pamět a w frdce aUtlocitnš djwkh, wssj
silaU za Uťmikráěegjcj; a bohabquá xUPsl,eriUUč
frdce, richci a pokorUá dUsscždobPlP gč Zagistč che
Uež rod krrilowsk:) a wesskcrci okrafa fwčtská. Qd
Uryantlegssjho dětinstwj k milowáUj Boha gfaUc
wedcna, Určila Walďnrǧa w radostech zemslých
žádUčř roškosse, ana dnsse gegj obracela fe wšdp
po BohU, prameml prawč radosti. Z tč přjččnp
wstaUpila po sinrtč rodičň do klásstera Wčnbnrnfkčho,
kdcš slnšbě Bošj fe šafwčtitč a Boha fwčho milo:
watč bylo gj gedim)m cjlem a Ucphlawněgssj pracj.

Sw. WalbUrcc Urbylo wssak UfaUšcUo, ščwot
fwňg we wlasii dokonati, Ucďoť Bůh gi milostčwě
powolati ráčil, abp aUčastUa bpla obrcicrnj Uároda
Německěho. Gčš od dáwna prarowalč blaho;wěstowč
Jrsstj a Yngličsslj o obrácch Němců a me;i Uimi
takčxbratixj Walbnrežp fw. Wilibald a Wlmťbald.
Gim w čele stál fw. BonifacčUš, druhdh Wčnfrčed
žwam), mUš Uad mer welebný, BohU a lidem
mťlx). BonifariUď gfa přefwědčcn, še klásstch kU
obrč:crnj a wšdělánj silrowčho lidU welice gfan pro:
fpěssnčx a žebP klássterp šenskč kU fpasitedlUčmU to:
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UlUto cjlč Ucipodobně mUoho pixispělP: pfal strx)nč
swčx, abachssi klásstera WinbUrUskčxho, sw. Tattě
aUeb Tettč, abp mn poslala Uěktrrř pannh boha:
ťxognčx, gichšby k aUčrlU swčUUl potixrbowatč mohl.
W ixadč pixjchošjch ťxpla krom sw. Liobp a fw.
Thrklh takčdfw. Wallulrǧa. Prwnj dwě lřta od
pixjchodn swřho (r. 748) bylP žčwh pamxh tpto w
klássteře Bissofhcimskčrm, dičrrfc MohUčskě. Sw.
Bčoba bhla gim abatyssj, a fw. Walbnrǧa fwaU
tUhaU ká;ni, swan wixelaU lástan, tichostj a čisiotaU
dUsse č tčla bhla přjkladem wssem, gčmž Ua doko:
Uasosii ,;čisexšlxso.

W tom čase (r. 750) wpstawěl fw. Wnnč:
bald bljž JlichstatU dwa klňsstrch, grdeU pro mUšskč
a grden pro šenslčx; oUeU šprawowal fám, tomnto
ale dal festrU sw. WalbUrǧU ža abachssč. A fwatá
panna Uesprawowala klásstera tUh!)mi ;ákonh a
hrdan mhslj, ale pokoraU, dobrotčwostj, láfkan, mo:
dlčtbamč, mlčcUliwostj a horliw!)mť slUšbami Bošjmč.
U Uj Uachášrli wssickni maUdrč radp, mťlostčwčxho
ponaUčer a hognč pomorč. Statkh klcisstrrnj dršrla
za pramrn, š Uěhoš wšdp chndj čerpatč, a w Uěmš
UUZUj útěchp a posily hlrdatč mohaU. 9l čjm sstě:
dřegč podělowala chndých a nUžm)ch a čjm ochot:
Uěgč pixčfpjwala kostelům, a čjm lasi“awěgč pomá:
hala, kdoš ponwcč potřebowal, tjm silněgč iximll se
pramen, Ueboť Uxodlčtba Z ěťstcho srdre hognč a
sstědře nadančho lidU wšhůrn wstUpUgjrj, wra:
rela fe ď hogným a sstědr!)m požehnčmjm kU sw.
palmě.

Pět a dwadrrt let Zprawowala Waslmrǧa
klcisster Urobhěegnalt obežřrtnostj a neobpčegm)mč
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ctnostmi. Náťxošnosi, Uterost, tťchost, lciska a mčlo:
frdenstwj whfwjtá ;e wssech sllltkú gcxgich; a protoš
takčxod Pána Boha milostj dčworwornch Uadcan
gfaUr, Za ščwa č po fmrti mnohým chor!)m šá;rač:
UaU mocj swaU pixčfpěla. Koncc grgjho šiwota padá
na rok 779 a 25. den ňnora; a leta 780 ťxhlh
fw. po;čisiarky grgj do LlčchstatU pierčxssčan a w ko:
stelc fw. kixjše, ktexr!)š aš podnrď kostčxlem fw. Wal:
ťxnrǧy slnge, ď welkaU sláwaU pochowány.

Nošgjmáxlj.
Sw. Walbllrǧa Ucž;prawowala klássrera tns,dýmť

žcikoUp a mnoh:)mi řeěmť, alebrš wlasinjm pixjkla:
dčxm. Kčžbp gj w tom Uásledowalč wssčckUč, gčmš
swěřčxnh gfaU dxlsse, aďy ge kU dokonalostč wcdlť,
šwlassťě pak rodččowe Neboť Ua tom tolčko žalešj
silmma křesťaxlslěho wPchowáUj Chretrlč, aťch dětč
wassc Boha Urtolčko w Ustcch ale takčxw srdcč mčxlp,
chcctelč, abp fe KrčstU Pcinn, krom Učxhoš fpachj
Urnj, tčlem a dUssj fe odcw;daly, aby fe k fwat!)m
whwolrxchm Božjm a Zwlásstě k rodččcc Božj fy:
nowsialt lciskaU chowalP; chretrli, aďh se chránťly
mnohčxho Zlčho, a Zwlássť hřjchU neččstotp, ktcr:)š ša
nassčch časú gako rak fe wssUdy ro;ešjrá, q abp do:
konal!)mč aUdp swatč katolťckč cjrkwe se stalp: do:
gčsta xnUsite famč Uchprwě wr wsscxm tom ďr)ti gčm
prjkladcm. Modljwchte se často a wrancnč k Bohn
cšdjtkami fw:)mč, šachowawchte přika;axtj Bo;j hor:
lťwčxgč, Ue; fe starate o pošcmsir šbošť, o čest fwaU
a o ;drawj; ansstěwllgte bedlčwě siU;bp Bošj a
přigjmepte ěasto wrleďnml fwátost, ať tUdp djtkh
wasse widj č wraUcUost i útěchn, gčž we wáď tato
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fwátost plodj. Mlthe často o Bohn a wěcech
Bo;jch, ale geU wšdh š Ueywětssj Urtčwostj! Uetrpte
šadnčxho raUhače wUkol febe; měgte aUtrpnost š
blišUjm, Uěte fe pokore a tichostč, střjdmostč a sstě:
drotě a erpomčnUgte Učkdh modlitť fe š djtkamč
sim)mč ;a ďlaho cjrkwe fwatč a špráwců gegjch.
To:lč bndete čiUčti, ;agčstč Ua zmar práre wasse
nebndr, a fměle ďUdete morč před Pána Boha fc
postawiti, aš přč saUdU dnssj djtek wassčch od wáš
pošcidá.

„Wh oteowč Uepopanšegte k hUčwU prů
fw:)ch: ale wpchowáwchte ge w kčcznča w trestčxUj
PciUě;“ (Efef. 6, 4.)

M o d l čtb a

Pane Je;sr Kristr, SPUUBožj, pijtrlč erčn:
U!)ch djtek a mčlownjče fpaser Uasscho! Tp wjš,
gak wclire na tom ;alrxj, aby se gi; w aUtla srdre
erťnných djtek simě bášně a lčcskpBošj ro;fjwalo:
račiš, prosime, Uad Učmč fe fmilowatč, tak abh Ue:
wčnna dUsse gegich aUč žl!)mč přjklady rodččU fe
Ueposskwrnila, aUč panUkanm dabelsk:)m od mčlo:
wanTwčho se erdlaUččla, ale š fw WalbnrǧaU
podjl mčla po wssrckp Uděkpwěkůw. lern.

Ziwot swatého Tarasia. (N. 808.)
Lčta PáUč 723 zafadčl se rjfaixŘrck:) Leo lsl.

prjgmjm Jfanrskp, proti wssclike č moudre poctě
obra;U fwathch, ťa pohanske powěrp a kacjixsk!)blUd
to wpdawage „Zalař, wphUaUstwj, mUkp, an i
fmrt a gčUe Uatiskh stjhalh tp, kteřjž ťxp fe protč
šňkoUUm rjfařskPm prohixessilča w obražjch Swat:)ch
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etčlč onh fwatčč dUsse, ktrrč; Buh Za lcřsku gegčch
wěčnan slawaU odmčniti ráěčl Těmto robrognm
a blUdUm od cjsařU Řrck:)ch podporowartpm konec
Uěčnitča w čem prawe Urtěnj obra;n Swatých ;á:
lršj, whme;itč, ponščla pro;řetelnost Božfká zwlásstě
fw. Tarasia.

Tarasinď narodil fe w Cařčhradě asi w po:
lowčrč ofmčho stoletj. Gcho otec Gčřj a matka
Enkrarča pochá;elč ; rodn w;nrssrnčho a stkwělč fe
Urtoliko bohabognostj a ro;ssanostj, ale takč UeaU:
honm)xn žiwotem slawněho gmčna dossli. Qnč dalč
prU swčxmll wýbormx whchowanj, a zwlasstč Ua,
bo;na matrř wedla geg k čistotč a Zdršenliwostč a
bedlčwč wsseho ;lcho towachšstwa whstřjhala A
TarasiUŽ gewil ťake w dčtčUskych letech gakaUsi od:
hodlalwst mysli a pchost wůle; a pťč tom wrlikan
Uáklonnost k slUšbúln Božjm. GrmU protiwčla fe
kašdá Uefprawrdlnost, strahowitě se wpstřjhal ;l:)ch
towaryssů, a čistota wjry a počestnost mrawň bhlh
mU Uchdrašssjm pokladem, grhoš takř Uikdp Uešmr:
hal. Geho ctnostč a fchopnosti nemohlp dlaUho Ukrpch
šůstati; protoš Tarasinšx od cjsaixowrtp Jrexch we
gmčUU Ucdospělččho ǧesstě fyUa Konstantčna wládU
mocnáixstwj wedanrj Urpprwš ša konsUla, pak ale ;a
prwnjho ;emskčxhotagemnjka Ustanowen bhl. Sla:
wUá dňstognost, welčkř ldohatstwj a ščwobytj U dwora
cjfařskšho Uendnsily, gakoš fe obhěegUč stáwá, geho
fprosinostč, pokorh a skromnostč, anč erZbUdčle
srdri Uarclšiwostj, kter:ǧch;prwe Uemjwal; Uobrš oU
lxpl čmǧnj na Ueywchš sprawedliwp, kchUd:)m sstč:
dr:), k poddam)m dobrotťwx) Rad poslanžčl ka;demn,
a giUč taUhh Uešnal, než po králowstwj Urbefkčm.
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N tohoto Unlše oerala pro;ťetcllwst Bošfká, abp rjr:
kwi swatč katolickč!karjřstwjm oera;obor“rů, od rjfařú
Leona 111 KoUstaUtan KaproUhma a Lran M
podporowaslých, šrUsscUt) mjr a pokog opět se Ua:
wratil Pawel 111., patrčarcha Čařihradsi:), bpl Ua
gmrnowcmř karjře wrlmč siaťx:) a fhoijagjrj;
wida fe Ua to těikaU Ucmorj stjšeUa b!)ti, slošil dU:
stogrUstwj a wstaUpčl do klasstrra a šadnpmi proďx
bami k anrárenj piximltiti fe Uedal, toliko Tarasia
Ua fwč misto panwrhl, gakošto mnšedtakowř dň:
stogUosti UryhodUěgssjho. Ale Tarasinď Uflyssaw, že
bp Ua stoler biskUpský powolán ťxpl, Zhrozil fe we:
lire, wěda, še těžkč břrmrno to gcst, a že tčxšre ,;
Učho bUde mUsit odpowjdati. Teprw po Umohčxm
zpěčowáUj sljbil fe w aUřad teU Uwcišati, ale pod
taU grdanU w!)mjnkall, aťxp ďež prodlch oberm)
fUčm rjrkerj bpl poslžolán, a pončkUd ro;tršem)
fwa;ek láslh ď stolicj ijfkaU, dexUýtěUjm kacxjř:
stwj, opčt Upchěn Bhl.

Tarasillď wPUanašowal fe wssrmožUě, aťxp fe
wýmjnkp wpplUilp; pod ktrr:)mi dňstogrUstwj Ua
fe pixigal, a takčxsknteěně toho dofáhl, žr Urhprw
a sire 79) do CaixihradU oberm) fnčm rjrkerj bhl
pološen; kdp; ale ;de pro robrog obra;oboch po:
kogně ;asrdati Umnohl, w pixjsstjmrore do Nirei
w BpthčUič přelošeU byl A w tom fUěmU fan:
hlafm)m wprokrm wssech BiskUpllž ohlrdU Ua rtěUj
obražU Swatpch pronesser gest: „;e obra;h fwa:
t:)ch rtjti fe magj, žra ale UrtěUjokra;U Urw;tahnge
se Ua obra;, Uobrž Ua Swatrho, ktrr:)ž tjm obra:
zem fr pťedstawllge.“ (ǦGUZ. Mi(:. 8888. 17.)

Co do wlastnj osobP fw. Tarasia řjrč fr můžcx,
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bpl w;orcxm dokanlěho ldisknpa a šc wrsskeran sitn
wpnakládal, abh mezi lčdmč poUčkUd kleslá wjra
a bohdbognost opčt fe pow,;xxrsla a rox;nmošila.
Grho w;nessestč: rtUostč rostlp drUUě a w slntrjch
grho gcxwčla fr siromUost, milostUč: fprostslost a ne:
ljěcUá pokora. GrmU fe takč podařčlo w rjrkwč
fwč, pixepiatml stkwostnost, Uákhrrnost a maontrat:
Uost, ktrranš fe dnchowrnstwo ka;člo, a w Uenáwťst
lidU Ubjhalo, UdUsirč a wpsm)tčti. Co Urhchxldssj
mnich žachowáwal dlauhč posty, modljwal fe tčměix
br; pixrstanj a kal fe B wclikall přjsitostj Zaklá:
dalš gměnj a ;e statku fwx)ch domh pro chUdř,
pro sirotky a pro chorč!; často ansstěwowal ge
fcim ofobnč, ro;dáwal gim pokrmp, oděw, chj;r a
obilj, a wsselťgak gim poslUhowal, Uáslrdowmjk gfa
Krčsta Pána, kterp; Urpixissrl, abp gemu slaUšon
bylo, Uobrž abh slaU..il Qstatltč bpl TarasiUZ take
Ua Uchwyš dobrotiwy a kcxka;dřmU laskawy; rad
Ursl protiweUstwj, a we wssrch úkorrch a strastrch
Zachowáwal wdh Uepwrtssj trpčliwost a tichosl; ale
wúle grho bpla choblomstá, kdpkoli ;ákoxchrjrkeij
proti gich russťtelům ;astáwat. Tak kU pť. ;ahořcl
rjsař KonstaUtiU nrpořádUaU Uárllšiwostj kU dwo:
řanre Theodotě, a abp gř ša maUšclku pogmanti
Uxohl, wčUil be;práwě rjsaťowmt Marič, choťfwaU,
Z trawťčstwj, a proto rošwčxsti ď Uj fe fUašil, Ue:
brra ohledll, že fwa;rk manželsk:) ǧest nero;lUčm),
a že fwoler k geho Ur;ixj;enč žádosti, podokmhm
Ucřádům bráUy bh otewřelh, šeby ká;rň cjrkewnj
klrsla a swútost stawn maUšelskěho fe pofslapala.
Swatý Tarasinš aUč profbamč, ani sliby, an po:
hrč:škamť fe oblomitč Uedal kU žrUsser káZUě rjr:
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keij, anbrš gako skeála,Ua mji se wlnh moixskčod:
rcižrgj, postawil se proti cjfařslř UárUšiwostč, a šlř,
kterěž hněw rjfaixsk:) Ua Uěho a Ua piijui;nč a přá:
telč Uwalčl, fnússel ď Uehwětssj tichostj a ančsiowo
Uetrpěliwosti newhsslo z úst gcho, a těch dob, kdeš
obkljěcU strášnými rjsařskx)mi, gako U wě;enj dršán
bhl, pollšjwal kU ;dokanlenj febe a dnchowrnstwa
fwěho, geš horachmi siowy Uapomjxtal, aby fmhslp
fwč Ua Uzdě dršclč a odwracrlč ge od marm)ch ro;:
kossj a od radostj fwštskl)ch kU PánU BohU a kU
Zákonlim gcho.

KdPš rssař Konstantčn a mátečxgcho erne w
ro;brogi, gčmiš Necko trUkráte tak časio faUšeno
býwalo, bjdně Zahhm:li a NikeforUš xa cjfaixepro:
wolčm bhl, obdršel takč TarasiUe.š swobodU. Qd tč
dobh sUaščl se Ueřádh, ktcrčš me;i tjm do cjrkwe se
kdplh wpdljšilh, UdUsitč; ro se mU koneěně po wel:
kěm Uamáhánj ssťastUěpodaixilo. Jlle ;drawj geho
takčxgč; bplo podrhto, a oU Urtagil si: še doba roš:
laUčer fe aUprkcm bljšj. QU ždwogil Uynj mo:
dlitby a posth, alr takč nepiátelč! lidsstj ;dwogťli
fwa pokllssmj Ale TarasčUš, gcho; dUsse w ra:
Uach Krčsiowých odpočjwala, pirmohl aUtokP da:
belfke a dUc 25 Unora rokU 806 dnssi fwaU Ho:
fpodiml odrw;dal. Geho fmrt Zpúfobčla w rrlčm
městě welik:) ;ármUtek, a těměť wssťckUiobhwatrlť
oslawčli gcho pohixeb. PochowáU grst w kostcle fw.
mUěedlUjkň od Uěho Ua BošforU šalošenčem.

R o z g j m ciUj

Ušjwanj a rtěnj obrašů w cjrkwč fwate gest
gest tak starr gako wjra katolická, Ueboť Učenj: že
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obral;y fwatx)ch ctjti se magj, stogj w nepUšssjm
spogenj ď élámkrm wjrh: še wěřjme swatých ob:
rowánj, a takě pťčrošenosti lčdskč tak gest pččmě:
řeně a tak profpěssnš, še mr;ee zawrhngjcj ge wssjm
prácwem me;č kacjře poějstč l;e. Komll z Uáď Uenj
mčlý obra; pťedstawllgjcj nassr, ijo w„;dálenč, bUid
Zemřelč giš rodťče, bratrh, přátelp a gčnč nám mčlč
ofobh? kdo ; náď se opowášl) takowčho obra;U fwě:
wolUě ,;UeUrtčtč a hanebně potnpťti? u A předr
gfaU tč, gegčchš obra; w neywětssj Urtčwosti cho:
wáme, přečasto lčdč gcn hřjssnj a Urdokonalj. Qč
medle ch wúžiti si mnsimc obra;ů swat:)ch, kte:
řjš w ctnosirch a láste Bošj šiwot fwňg dokonali
a nPUj U Boha radostj ncbcslx)ch pošjwagj a Za
Uáď Urnstále fc lnodlj? xA kdo z náď wčda obraš
Ukřišowančho Spasitele, nrpohne fe w srdri swřm
žalostj nad hřžchh sw!)mi, kdo popatťe Ua UmUčrnj
tčsir tčfjrňw fw. mUčedlnjkči Uero;thj se k podobnč
lčxfre a stálostť, ktrrciš w gcgich srdci plála! KomU,
hledjcjmn na obra;h fwat:)ch panrn a anstewnjkň
a gim)ch lidj kagjcjch okamščtě Uenapadne cčlč ge:
gich žčwobytj, pakli gen gedenkráte ge bpl slyssel?
N protož obra;h wssjm prciwem slngj kUťhaU Ue:
Učem)ch a proto w ejrkwť fwatč fe chowagj a ctěgj.
Qstatnč UčkoUUlfnad ne;námo Uenj, žc UrtěUj Uasse
erštahnge se na obraš, nobrž na oUUfwataU a
wpwolencm osobn, kterciž fe w obraše pixcdstawnge,
a že w obra;cch Swatx)ch Uemá se wphlcdáwatč
gakási dčwotworná Uwr, aniž fe domnjwati mámr,
gakobp w nťch Swatj sidlo fwč! bhli wšalč; toť
gfaU gen powěrh, gimš cjrkcw nenčj. „Obra:.p
fwatých w;bnšngj náš k bohomhslnosti, tak asi gako
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Uáš řeččswařx)chmnšů kbá;Ui Bošj panUkagj....
deš fe přrd obra;em Ježjssč KristU klanjme, Ue:
klcmjme fe barwč:m Ua dřewo malowanym, Uobrš
UrwiditrdlUčmU Bohn, krrrpž gest w lUně Otre w
DUchU a w prawdě“ (B (Žšxmmxčxš in špjčd
Uc).(PU:U ()Uxuůi()p(ú)

Modlitba.
Q Boše a Qtěe Uciš! račiž Uám tč mčlostč

propůgčitť, abpchom při pohledU Ua okdra;h Syna
Twčho a wpwolených Swat:)ch k podobnhm ctUo:
stcm fr ro;thili, kterýmiš oUi si Uassjpoctp ;aslaU:
žilč, bpchom UčkdU mršč Uě gak fw. Tarasinš při:
gmUtč bpli Amen.

Der se takě swětj: W Egdptč sw m Biktoran a Učedlu
UskUgeho; w Africe swat. mUč Donata JUsta a qinwchche; w
NaziaUzesw. Cčsaria bratrasw pap Nehoťe Welkeho; w Sicilii
sw bratra GerlaUa; w FraUcii sw abat AdeltrUdy;w Řťmč sw
papeže Felišc TU

26. Ziwot floatého Nlešandra,
patriarchd Alešmldrinskčho. (R. 326.)

Po fmrti fw. Nchpsla (xjo813) bpl za pa:
trčarchU w Nlr:andrii wpwolen fw. Alerander,
muž žiwota UraUhoUUč!bo, plný aposstolfkč maU:
drosti, roznjcem) ohněm horliwosti a lciskpk BohU
a k bližnjmn, k chUde sstědrý, wljdný ke wssem,
a tichý a mjrný

Skrše horliwost dUchowenstwa od prwnjho
kčesťanskeho cjsare Konstantan podporowančho,
tratilp fe powěrp a bludp pohanke w te Uljre,
w kterčž křesťaUsičt wjra fe rošmcihala. Nc“kolč
cjrkew katolická krwaw:)ch mč:tiskůw od pohanů
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che se erbáwala, nicmčnčaUplnčhopokoge ne:
požjwala. W lůnč gegjm powstáwalč mužč, kte:
řjš newčafm)m hlaubánjm w erpzpptatedlných
tagemstwjch Božjch, č neppodstatněgssj články wjrh
podlč rozUmU fwč!ho měřjce základp gegj otčáfalč
a podrýwalč. Meži nčmi nalčzá fe takč! NriUď,
kněz Ylerandrinský, mUž Uěený sire, wtčpU bp:
strčho a přjfm)ch mrawů; ale přč tom takč mar:
nompslm), ctťžádostiwý, fwěhlawh uc:w ljroměr:
Uostč nad mer zběhlh. A ten počal now:)m blu:
dům Uěiti, řka: „Že Zežjš KristUš Uenj od wěč:
nosič Spnem Božjm, ale žr teprwa w čafr po:
wstal, že Boh:: Qtrč w přirozenosti a podstatě
roweň nenj, slowem že Uenj Bohrm, nobrž to:
ltko siwořenjm Božjm, kterčš nxp pro neslýchanaU
a erjdanaU swatost a dokonalost Spnem Bo:
žjm Uazýwáme.“ Swath Nlerander těžcenesl tato
raUhawá slowa a protož wssemožnčfe snažil Llria
o grho bludU a karjřstwj přefwčdčťtť, a k pra:
wč!mU Učenj nakloniti. Nle ějm mjrněgť a wljd:
Uěgť fwath biskup fe chowal, tjm držegi dorážel
NriUď na wer katolčckan, tak že kdisiUprokU 320
w Ylerandrii cžrkewnj sUěm swolaw swčhlawčho
a hrdč!ho kUě;e z cjrkwe fwatč wpobcowal. Qd
tčr dobp hláfal AriUš blUd fwúg weřrgně a fměle
a roznč:ssel ho po rrlěm Egpptč i w Asii, a bo:
hužel! takč! mnohč lčchými slowp kU kacjřstwj
swčm:: zawedl. xAby skr;e zcestnčr Učenj Nriowo
we wjře wšniklč rozmjsskh opět fe nroanlp, lid
prawowěřjcj fr potwrdil a do bludU padlh zafe
do lůna cjrkwe fe nawrč:tčl: fwolal cjfař Kon:
stantin rokU 325 š koroztlmšnjm fw. Sploesira,
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papeše prwnj obecný cjrkewnj fněm do Nčrcč, k
UěmUž se 318 bčskupů fessloe Ll tito fwatj otcowč
obledali pčlně Učrnj Llriowo a zawrbli ge ro
blUdnř a kacjřfkč; a Uaproti tomU Ustanowili dů:
wodp z pjfem fwatx)ch a z podanj neomylne cjr:
kwe Upodstatnťli wjrn katolťckaU,kteražto Učj: že
Ježjš Krčstuš gest gednorozenýSpn Božj thce
od wěčnosti šplozenh; že gest Bůh z Boha, fwěu
slo š swětla, prawý Bůh z prawčho Boha, aže
zplo;en gest a Uikolť stwořen, že š Otcem spolnx
podstatnh a skrze něho wsse stworello gest“ Sw
Alr:andrr prowazen mlad:)m gahnrm, sw Ytha:
nasiem k odsanzenj blndn Llrčowaa k Ustanwer
wjrp katolickčxnemalo prťspěl. WracUgjcjho ij:
talč Nlerandrinsstj e.šUxelťkaUslawau a š upřjm:
naU frdečnostj; on wssak Uepožjwal dlaUho wj:
tězstwj prawě wjro nad blndem, neboť gťž w ná:
slrdugjcjm roec dUe 26. února odebral fe k swěmll
kaupčtelť, a tak eridčl rozbroǧň, kterěžBlrianě
Uapotom, wsseckcn řč:d cjrkewnj Ua rub přewrau
cngjce ztropčlť.

R o z g j m ci n j.

„Buh bpl Slowo, a Slowo tčlem Učiněno
gest,“ tak pjsse fwatý Jan Ewangelista, a tak
take Uěj swata katolťcka cjrkew: že Ježjš KrčsiUš
gest prawx)m Bohem a prawpm člowěkem w geo
dnč ofobě. N to Učenj, a tato wjra gest zagistě
nepUtěsseUěgssj pro Uáš hřjssnč ťčdč. Mpť gfme
mobli owssem zaufati pro množstwj hřjchůw a
neprawostj fwých, a pro Uefčjslnci prowiněttj a
opnsstěnj fwá, kterx)chž gsme fe dopustťlť, a Ua
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kašdx) drn ťxrš přestanj dopausstjme srdrem, llsty
t sleutkem, a wssemi žpnfobp, gimiž kiehkost lidsta
hřessčtč mnže: ale gižť zanati Ucmame, Ueboť
Slowo tělem Učiněno gest a prebhwalo meši Uami
N SPU Božj, Jěšjš Krčstnď genž Slowo gest, bpl
poslussen Boha Qtrc swřho aš do. fmrti, fmrtč
pak kixjže, a on přegal na se zápiď břjchňw Ua:
ssjch a přibil geg Ua křžš a Ukixižowal hřjch i smrt.
K UěmU medle, kdož hřjssnjk gsi, pofpjchep, U
Uěho Uagdeš aUtočisstě pťrd sprawedlnostj Božt.
Nánp Kristowp bUdaU twaU skrepssj a obranaU
pťrd bUčwrm Uražeslčho Boha, a krew Zeho twaU
kaUpelj, kde obmych budau a shla;eUP wiUp twčx,
a tp bUdeš Uad snjh bělegssj. Q křrsianč, Uedeyte
sobč tUto fpasitedlnan wer matnhmi a lichými
řečmi podwrátiti; ale přč tom takčxznameneotr
qednak ohawnost hřjchň, k gegichž shlazenj fúm
SyU Božj fmrt podstanpčti mUsil: a gednak láskU
Božj, kteráš náď tak milowala, že anč wlastnjho
SyUa Uenssetřčla, nýbrž wpdala grg za náš, akP
Uikdo kdo wčřj w Uěg, Ue;abpmll.

„GedeUť gest ;agistr Bnh, geden take pro:
strednjk mezi Bohem a lčdmi, člowčkKristllš Je:
šjš, kteryž dal sebe samčho ša msz ša wsseckp“
(1. Tim 2 5 6

„Ježjš KristUš gfa w zpnfobu Božjm, ne:
pološil toho sobě ža laUpež, že gest roweň BohU
ale febe famčho šmaieil, způfob slllžebnjka přigaw,
kU podobeUstwj lidj Učiněn, we žpňfobl: UalrzeU
gako člowčk.e,(Filip. 2, 0. 7.)

Žiwotowé Swari;ch. lu 19
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Modlitba.
PaUe! Tp gsi Uám skrze zwěstowánj fwěbo

aUděla wtčler Spna fwěho Jržjsse Krčsta oznáe
mitč rč:čil: račiš nám dciti milost swan, abpchom
slrše ǧeho Utrpenj a smrt k sláwě wškřjssenj přč:
wrdenč bplč, skr;e tčxhož Jržjssc Krčsta, Spna
Twčho, Pána Uasseho. lern.

Zitoot sioatěho Porfhriae
biskUpa Gazallskčho. (R. 421.)

Filistťnfkč město Gaza b:,xlo gčž w starčm
zákonč Samfonem proslUlč, grhoš bránp odnrsl.
wu Gazansstj bplč nad mer powčrečnj pohaně
a málo kde pohanskč powčrp w tak zhowadilč
UkrUtUosti se progewťlp, gako w Gaze, zwlássť za
rjsařc JUlčana, kdpžto dUchownjm ofobám a BohU
zasljbrnHm panUám břicha pčxrali, a naplUčwsse
ge gečmenrm, wepixům k sežránj metali. Q wp:
kořenčnj tak UkrUtnč modloslUžčonsti Ucfmrtedlnř
;čxslnhp swat:) PorfpriUš fobč zjskal.

PorfprtUš narodčl fc okolo rokU353 w So:
lUUě (Thcšsalonice) z rodičů Urošených a boha:
:ých, ktcřjž si Ua geho wpchowánj welťce záležrti
dali; a PorfyrčUď tak podin hodUý prospčch
Učinťl, že wznessem)ch důstogenstwj aUčasten býtč
mohl. Yle gemn ssla sláwa křčfťaxxskěhogmčna
Uade wssrcko, a protož po dokonč:nj ssrUdij swhch
dal fwčtU wx)host,a aď w 25. rore do Egppta pn:
:owal, a tam w tak nazwanč SceteUstč ansstč
po pčt lct UábožUěa fwatě žčw bpl. A tU szikla
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nš frdrč geho weliká taUha, ona swatá mjsta fpa:
třitč, kterýchž Kristnď Pán žiwotem a fmrtj po:
fwčtil. J putowal tedy do Jernfaléma, a aby
pohodlUč na fwatx)ch mjstech BohU fwčml: klančtč
fe mohl, gednn wlhkan grskyni bljš ZerUfalřma,
nedaleko od JordánU ;a obpdlj si wywolčl, a tam
mnohú lčxta w tichč: kagirnostč a w bá;ni Božj
štráwil. Ale wlhkosi geskpnč a tuhá kázcň pod:
ryly zdrawj geho, tUdp grg přinutilp, že do Jr:
rufalčma fe nawrátitť mUsil. Ačkolč tčžkau ne:
mocj skljčen, chodil nicmšuč na každý den, ač
prarnč, do kostrla, korš drahř dřrwo rřjže Krč:
stowa fe chowalo. Gednan kdhš mnohem tjže než
drcchdp Ua fchodp chrámowč lrzl; podal mU mlá:
dener, Marrk, rUkU fwau, ale Porfyrillď pomocj
geho zl,!rdna w pokořr frdre fročho prawil: „Pro:
fjm tčx, nech mne. Nrboť grlikož bpť gfem přissel
fem, abych odpussrěUj hřjchůw swx)ch obdržrl, ne:
slussj fe mi, na rizj rUkU se podpirati. Nrchť
wčdj Bůh hnUfnaU práci maU, a dle newpslo:
wnč!ho mčlofrdrnstwj fwěho ať fe nade mUaU fmť:
lUge.“ Qd tčxdobp stali se Porfprinď a Marek
Uero„šdleými pixáteli. W tom čafe zdčxdil Por:
fyriuď po rodičjch drahnš bohatstwj a statkp, gichž
;a bkemrno fwětfkč powašllgr, zarmautil se.
Marek meel npnj do Theďfaloniky fc odebratč
a we gmčxml PorfyrčowU dědictwj zprněžčti, ša
něž takčx 4500 kaň Ua ;latě utrščl Mezi tjm
co Marek na ccxstčbpl stala sk ď Porfpriem Ur:
obpčegna šměna; nrboť nawratiwssj fe přjtrl wida
geg auplné zdrawčxho, anč poznati ho nrmohl
Znamenage PorfhriUď Ustrnntj Učedlpjka swčxho,



436

prawčl mU, řka: „Nedčw fe, bratťe MarkU, nad
rpchlaU změnan, nobrž obdťng milofrdrnstwj
Spasitele, kterýž fnadno naprawitč múže, co lťd
ša Uezhogitedlnč držj. dež gfem před ěthřidcctť
dnh, prawil dále, nefnesitedlnč bolestťcjtil; wlekl
gfem se Ua horU Kalwarčt, a tam pro wclkaU
bolest gako whtršeU widéni gfem měl. Zdálo fe
mč, že widjm Spasitele, an na křjži wisj a we:
dle Učho kagicjbo lotra. A ga wolal k němU:
Pane, wzpomeň na mne, až wegdrš do kralow
stwj fwěho! N Spasitel rožka;al lotrU: abp fe:
siaupna mi přčspěl: a on přigda pozdwihl mnr
a rozkcizal, abš)chkU Spasiteli ssel. N gú wstana
běžjm k Uěmn a tU Uzixjm, že oU ď kťjže staUpna
ke mUě dj: „Wezmč toto dřewo a střež ho.“ N
kdpš gfem swatě dřewo Ua fe wlošťl a poponesl,
přestalo mčxwhtrženj, a od té: doby ani šnámkp
Uemoci dq mne nenj.“

thž Porfhrinš penjše ša statkhfwě obdržel,
hned na to pomhslčl, gak bp poklad w Uebť si
nafhromáždil, an bohatj těžko do krúlowstwj Ue:
beskěho wcházegj. A tU gal fe chUdč a nUzUčr,
kostelh a klcissterh, cižj a přjchozj z bohatstwj
swč!ho tak sstědře podporowati, že w krátkem čafe,
scim chUd gsa, na fwč wpžiwenj řemeslo ssewcowskčx
prowozowatč mnfel; Marek ale žiwil fe opifo:
wánjm kněh. Bohabognč a rtnostně žiwobptj Por:
fpriowo, geho zbehlost w pjfmcch fwatých a hlu:
boka Učenost Ucmohly tagUp zUstati, gakkolť fc on
o to přiččňowal a proto od biskUpaJerUfalem:
skcho Prahlia r 893 Ua kněze pofwěren bpl a
swatp křjž, na kterčmžkaupčtel Uaš pnel k
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opatrowánj obdržel; a tak fe wčděnj geho wypla
Uťlo. Tenkráte byl aš 40 let stár. Gsa knězem,
Uešměnčl předce tUhH žčwot fwůg, anobrž gako
prwč nepožjwal po čaš šiwota fwřho wje Ueš
režněho chleba a šelťn a to sire gen po západU
slUUre. Q swátcjch přčdáwal něco olege a shra,
trochU ija š wodoU fmjssenčho bplo geho Uá:
pogem, proto že welmi na žalUdek trpčl.

Po třčlčta bpl PorfPriuš ochrancem a sirá:
šným křjše Páně, an tU biskUp Gazanský Umřel.
Gazansstj prosilť metropolťtp fwěho, JaUa, arcč:
bťskupa Cčšfarchfkčho, aby gčm Uowčho biskupa
dal. Arrčbiskl:ppompslťl čhned na PorfPrča, ale
přefwě.děeUgfa, že dobrowolně k tomu nefwolj,
ančš pak od bčsknpa JerUfalěmskěho propUsstěn bUdc,
wyzwal geg do Cčfareh pod zámčnkaU, že fe š
Ujm o nčkterč: mjsia pjfem fwathch poradj. Por:
fprčUš laUče se, ixekl k Markowi: „Psogďme bra:
tře gesstě gednan fwatých mjsi ansstjwčt, dlaUho,
:;dá mč se, gich UeUzřjme.“ S podiwenjm tá;al
fe tento po přjčťně takowě řeěč, naěež onen od:
powěděl: „Ehdle Pán fe mť tč!to Uocč zgewčl,“
a prawčl ke mně: Nawrať poklad (křjžc), kterýš
gfem lobč fwěřčs. Gá ti dám erěsiU, chUdaU
sire a potupenaU, wssak pro mnohř ctnostč chwály
hodnaU. lej.d ať gi sikwostně o;dobjš; neboť aě:
kolč w nUšUěm stawU gest, Učcmčnč gest maU se:
straU.... Nechť fe wůle Božj staUe.“

Marek a třčgesstětowarpssi prowúšelč Por:
fprča. W fobotU wečer dorazilť do Cčsarep. Bč:
skup Jan přťwjtal přjchošjho še wssj wljdnostj
a hned takč Gazenským wěděti dal, že zjtra bča
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skupa dostaUaU. A kdpž bplo ráno a PorfprčUš
ď Janrm, arcibčskupem, do kostrla wessel, bpl gest
Uenadále wzat a ač wzdorowal, za biskupa po:
swěcrn. Qn planl w slzách, kdpž se mU pofwě:
cenj ndělowalo a srdce sc mU chwělo strachem
před wznessenaU důstognostj, ktrrěž Uehledal a za
Uehodna se gj držel. Naděge ale w pomoc Bošť,
a odewždánj se do wůle Páně, Ukogily a posile
Uilp ho. Qstatně nesměl se budach geho siaw
za fnadný držrti; protoše w Gaže gen málo bplo
křrfťanů, a tč od množsiwj pohanů wcxlkčúkorp
trpěli. Geho powěst předessla ǧeg, a ofadnjci
radostně sskl mu w austretp; alr pohansstj knčžj
třúslč se strachem před mohútným bogownjkem
Páně. Qn bpl 43 let stúr, kdpž w aUřad fwůg
sr Uwázal. Dobrotiwost, mjrnost a tichost, bplp
zwlčxsstnjmč ctnostmi, podle nčchž geho wláda fe
poznati mohla.

W těch dobách panowalo w Gazc a w ce:
lěm wůkolj welkč sucho, a lid hladu se giž bál.
Pohansstj kněžj brogili lid protč bčskupowč,řkaUce:
„že wssemi těmi nehodamť žancdbáUj slušeb mo:
dly Marna winno gest,“ protč kterýmž fe biskUp
zafadil, a nařjdilč, abp wssickni ď neywčtssj slá:
wau hněw modly fmjřili, a k gegj rli žertwh
(pohanskč oběti) pčxlili. Nrž Uadarmo, modla
Ussi magjc, Ueslpssela nářku a stjšnosti lidu, a oči
magjr, newčděla anč fUchoparnostč ;emě, anč obětj
zápalných. N tU rozkázal Porfyrirlď wssem kře:
sťanům, abh se postčlť, sám ale takč trwal relx)
den a celaU Uoc Ua modlitbě. DrUhěho dne wedl
celaU ofadu, mUže, ženp č dětč, 280 hlaw, w na“:
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božUěm průwodU na gednu boru do kaple fw.
Timotbea. Zde kaonalč wssčcknčUepwraucněgssj
modlčtbp k BohU šiwemU, prawemn, a po skoU:
čem)ch slUžbčxchBožjch wrarelč se w slUssUěm po:
ťáde do mčsta. Ga;ansstj zawřeťť před nčmi
bránp. PorfyrčUď pokym:l nij lidU, a teU pa:
dnUw Ua koleUa, gcsstě grdUaU ža wlčchU Boha
fnažně prosil. A kdpš gesstě w prachu ležjce BohU
fe koťili, ap pokryla nagedUaU mraěna šafnau
oblohU a núhle ďpadl děssť a obwlažil žjšnčwa::
zrmť. Zčx;rakem gako ohromcnp pohanč otewřeli
ť!ráUp města, wclikým wokaqire blafom: „KristUď
fwjtěščl, oU toliko gest Bůh!“ a připogilč fe k
zástUpU křesťanfkřmU a wzdúwali ď Uim w kostele
žiwčmU a prawřmU BohU ša obdržrUaU mčlost
nepfrdečněgssj djkp. Sto a ssrdefáte z nčch obrčp
tťlo fe Ua wer a Uež mimxl rok přčbylo gesstě
150 audů do rjrkwr Krčstowy.

Tč ale, genž w modloslužebltostč fetrwali,
ččUčlikřesťaUům welikě přjkořj. Pofmjwalč fe gim,
thiskowali go z úřadů, wsselčkaUfprawedonst
gťm odpjrali, a často až na fmrt zwlásstč slUšeb:
Ujkp bčskupowp Ubjgelč. PorfyriUď, grgš nchá:
sseliwost a UkrUtnost pohanů wrlťrc bolela, hledal
U dwora cjsaře Llrkadia ochraUp prolč Uertnosti
pohanskč. Na přjmlan rjsařowUp Eudo:če a
fw. JaUa Zlatoústěho ro;ká;al ArkadčUďskutrčně
chrámy pohanskč!wywrcititi a na grgich mjstš kře:
fťanskč kostely stawěti; naěež fám welkš wedl nčl:
kladp; obzwlásstěale EUdo:ča rjfařoan podpo:
rowala fw. bťskupa Ua wděk, an gj předpowěděl,
že fyna porodj.
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xApohanč hrmxli fe Upnj do rjrkwe fwatě,
gchč z bázně, drnzj šdobrě wůle. J radilč ně:
kteřj fw. bifkupowi, abh toliko th přigjmal, kte:
řjž š dobrč wňle kU KristU fe oťxracegj, on ale
odpowěděl: „GsaU Umohé! ctnosti, ku kterhmž lid
UáhodaU a nátiskcm přicházjwá. Kdo má slUžebe
Ujka nrsslechetnč!ho a nrwdč!čnčho, napomjná ho
nepprw kU poctčwosti a wděčnosti, kdpž ale na
napomjneini nrdbá, hrozj mU, a takř trrste, nikoli
abp ho zničil, Uobrž naprawil a zachowal. Tak
takč si Boha předstawugte, genž trpčliwč fnássj
newděčxwst Uassi, ale ěasto takč! napomjnci skrže
pjfma fwatá a giUč!fwatč muže. NeUposlechUeme:lč,
abp neiď mčlosttwě a dobrotiwč Zachowal, wyhro:
Žngc nám a trestciwá Uáš, kxhchomtak pošnalč,
coš nám profpjwá. xA protož dj pjfmo swatě:
,.thž gr hUťxil,bledalč ho a nawrarowalipfe k
BohU a na úfwčtč přčcháželť k nčme.“ (Zalm
77, 34.) Y z obledU těch, kteřjž fe odtrhUgj, a
gho geho swrhťxgj prawj: „W ohlawj a U;daU
češčstč gegich scwřč, ktrixjž fe nepřčblišllgj k tobě.“
(Zalm 31 9) Tedp mUslme fpnowč!mogj lčd
skostwžbuzowati: napomjnati, sjlitf, strachem, wh:
hrUžkamč a káznj: Protož opčt dj: „Dobrrť mi
gesi žc gsi Umr ponjězirl, abhch xe Uaučil fpra:
wrdlnostemtw:)m“ (Zalm 118 71) Y toto
prawil gfcm k wůli těm, kterjž bp k nassj fwatč!
cjrkwi fe obratiti chtčli Neboť ťxyťbp i pochp
bUgjce k ncim přisslč, mohaU ěasem, chceli tomU
KristUo Pán, fe Upewniti.. . a neu;nagj:li se
wjrp hodm)mi b:)ti, (gelikož w bjdnčm bpli stawU)
mohaU afpoú gegich děti spafeni b!)ti. . . . N od tč
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dobp tratila se modloslllžeonst w Gaze, tak že
na konci žiwota fro. Porfpria gen gesstě malě
pozůstatkp pohansk:)ch powěr se nachá;ely. Umřel
w 67. rorr wěku fwěho dne 26. úUora 421.

N o ž g j m á n j.

Na fw. Porfyrťowi patrUě grst widětť, gak
wpfoko wssemohaUrj Bůh nábošnalt a wřelaU moé
dlith pášj. SkUteěně podiwná sjla ňachá;j sex
při oprawdowě modlitbě; skrše nj dochážime wssrho,
rokolč gen chceme. Swatj a waolenj Božj wy:
modlilt fobě a blč;njmu rozlččne milosti pro tčlo
a pro dUssč, ba i žiwlowr gčm k slUžbaxn bpli.
Elčaš modltl se, a Urprsselo, a opět fe modlčl
a wjr Uež třjletan fUchoparnostj wpprahlau zrmť
fwlažťl aUrodný dessť Mtadrnri w ohnčwč perť
modlťli se, a ohrU gčm Uesskodil; SamUel mon
dlil fe a baUře zasiihla Filistinske. Mogšjš moe
dlťl fe, a moře se rozstaupčlo; modlil fe, a šrmě
podltila odbognjky Kore, Dathana a Abirona še
,wssemi přjwržrUrč a še wssjm zbožjm gegich u
Zdalť pak přjteli cosipřjgemněgssjho sljbiti mužeme,
Uež když mu djme: Přjtrlč! žadep začkoli chreš,
a ga twaU žadost wypl:ljm? Ll takowx) slčb Uči:
nčl Bůh, nččehož si newhmjňUge, aU dj: „Zůsta:
Učtečli we mně, a slowa má zůstanauliť we wáď,
cožkoli bUdete chtjtč, bUdete prositi a staneť se
wčnn.“ (Jan 15, 7.) SkraUssenň modlitba Boha
gaksi nUtj, abp milostčwě na profby nasse popa:
třil. Yle chcemelť, abp dobrotiw:) Bůh nxodlťtbp
nassj ersl:)chal, přede wssjm potřebj gest, abhxchom
we fprawedlnosti před geho twářj kráčeli, w grho

1933:
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askawost pewnau mělč dúwěrU a modliti se neu
přestáwali. Kdo modlčtbh zaUedbáwá, okrádá se
o Uepdražssj poklad, o mčlost Božj a o potěu
ssenj dusse.

„MUohoť můžr modlitba sprawedliwěho Usta:
wičná“(Jak 5,16)

„YmeU, ameU prawjm wam: Budetexli zač
prositi the wc gmem: mem, dať wam.“ (Jan
16 23)

M o d l ť t b a. l

Posilniž náď, čdBože! bpchom podlč přju
kladU sw. Porfpria po cestčsprawedlnostč kráčeli,
posilniž také Uassj wjrp i naděge, kdyš k Tobč
se modljme, aby profbp nasse kwětssj sláwě Twě
a k Uassemn fpafenj UaplUčlp se; skrze Ježjsse
Krčsta Pána nasseho. Ymrn.

Dneš se takě swělj: W BčrgU w Wamfilii sw txřsk a mUč
Ncstoria ǧenžUkřčžowanbhl; a sw Papia Diodora KanUa a
Klalldčana mUč , tamlčžsw FortUUala a Felišc a 27 giUhch UlU:
čedlnjků; w BouoUii sw b Ulstiniana; w Florenci sw. lx QU
dťcge; w Champagnij swat lktora wpz ! w MohUči sw b. a
mUc Hilaria

27. Žiloot siontěho Lcandra,
biskupa Sedillskčbo, aneb Hišpalskšho (Roku 598)

Sw Leander fr narodil w Karthageně w
městě Špančlskem, z ďohatych a w;nrssených ro:
diéú, z Sewerčna a Theodory WědaUce ale tťto
Uegen bohatj Učbrž i bohabognj rodčče, žr Uey:
krásUěgssj poklad, ktexxýš dčtrm fmx)m zůstawčtč
mohapll, gest dobrčx, na bá;nč Bošj založenč wy:
chowánj, mčxli gčdině k tomU zřetel, aby lúska
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a bázeň Božj gťž w srdcjch erčnných eojtrkrfe
zakořenila, tak abp bxldaucj náružťwostč a dá:
brlská pokussenj šUčkU mitč Uemohlp. N Hofpo:
dčU požehnal swatých gegčch snab, a Uapsal gměna
djtek gegich do knčhp žiwota. GsaUť ale tčto djtky
gegich: Sw. BeaUder; sw. FUlgencčUo, bx“skupw
Zjirii; swatá Florentina a sw. Jsidor po Lean:
drowč bčfkup Hiďpalský čili Seoilšlskx).

Beander znage od dětinstwj překážkp a Ue:
bezpečenstwj, o ktrrhmiž po dokonalosti taužjcj dusse
zápasitč musj: odřekl se dostč časně fwěta, a abp
snáze pokusscnj odolal, wstaUpil do klásscera zá:
kona Benediktinfkřho. Swacý a BohU zaswčrený
žiroot a důkladná Učenost zwlásstě w bá;nč Bo,šj
zgednaly mladčmU řeholnij negen nčxklonnost
wssechfpolubratři, nobrš oslawilp takčxgebo gmřno
mrzi lčdem daleko ssiroko. Y prorož takě gedno:
mhslně zwolrn byl, aby dosrdnul Ua arrčbčsknp:
skau stolicť w Hispale, kteráš nynj Sroilla slugr.
Sw. Leander bpl zagistě nepw;árněgssj okrafaU
ano perlau bčskupstwj fwčho, gfa pokorm) bez po:
krptstwj, w aUřadě swčxmprarowitý těměř aš do
Umdlenj, w protiwrnstwjch trpčxliwý a přč wssech
fwých zásluhách a ctnostech kal fe wšdy kagirnostj
tak weltkan, gakobp nepwťtssj hřjssujk byl.

Tenkrátr panowalč w Spanéljch Wčsigo:
thowě, ktrřjš fe tčxto šemč asi rokU 470 braUnaU
rukau žmocnili a ktoixjš karjřstwj Yrianskěmu od:
dúni bplč. Protož Uutčli prawowčrm) lid k bludu
fwčmU, w črmž gim ale fwatx) btsktlp wcxlikall
bpl přjčkan. Wťda ro se dčxge, poklrknuw před
oltciřrm, modltl se ď pláčrm wxelikhm, abp ho



444 e

Bůh w tčto prácč posilniti rč:ččl, abp sám rozum
blndněho lidU swětlem prawdh swč oswjtil, a
srdce geho ohněm swč! lciskp abp zahřál. J wp:
slpssel ho Bňh, a dal mU takowaU maUdrost, ktex
rěž žádný odolati Urmohl, a kteraUž každěho o
swatř prawdě š welikx)m prospěchem přefwědčo:
wal. J wjtězila tedp fwatci prawda wjrp kato:
lickč třměř každým dnem Uad blndem Yrianskhm,
a než několik let mťnUlo, bplo kacjřstwj wrlice
potlaěeno. Gen krčll Wisigothů, Beooťgild odpj:
ral mťlostiBožj, a protož sr nemálo mrzel, wida,
an blUd Nrčanslh denně wjre hpne, zatjm co wjra
katolčcká šrňstá. N kdpž konečně i kralewčc Hermr:
Ueǧčld otcowskčho blUdU fr odřekm:w, do lňna
prawě rjrkwe fe nawrčxtčl, wpstaUpčl králůw hnčxw
Ua nepwpšssj stnprň, a proto nepprw sw. Beandra,
gakožto pramrna a půwoda wssehotoho, wphnal,
a králewice, Uechtčgirjho ž rUkp kacjřskěho knéze
wrlebUaU swátost přťgmaUti, wpdědil, Uwrhl do
žaláře, a poflčšž i stjti rozkázal.

Po spáchanř wraždč na fpnn trrstán bpl otec
sirassliwx)m náhnětkrm fwědomj, k gehož Ukogrnj
wyhnaněho bčstupa powolal, a Ua smrtedlnř po:
fteli gemu drUhorozcnčeho fpna Rekarrda porUčil,
a prosil, abh ho we wjire katolickš wpchowal, ač:
kolč fám w blUdU až do smrti frtrwal. Nrkarrd
takowčxhomage wpchowatrle, stal fe horťiwým ka:
toljkem a dofednUw na trún otcowsk:), wssemožně
se fUažťl, abp pozůstatkp karjřsiwj wphladčl, a profbp
a rokowánj š kacjřským dUchoweUsiwem tak wý:
borný mělp Uásledek,žr se tčxměřcelý národ Swewů,
od otce Leoočgilda k zcestnčme Učcnj fwedený i
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ostatnj Wčsigothowč do prawowěřjcj cjrkwe Uan
wrátčli.

Po wpwrácenj blndů obrátčl Leander zřetel
fwůg Ua Uaprawenj cjrkeij kázně a wpmýtěnj
rozlččných neřadň, kterčž fe bPlp w čaš nensiálHch
wálek a karjřských swárů w rjrkew wpljžilp. Za
tau pťjččnau fwolal r. 590 do Seoislp rjrkewnj
sUěm, Ua Uěmš, poněwadž geho wúdcem bpl, žá:
daUrjho cjle take dofáhl. Takč geg Uacházjme Ua
Z. snčmu Toledfkěm, kdež ZZ zákonů protč neře:
stem z Arťančšmll pochážegjrjm proUrsseno bplo.
Wssak mnohč prč:re a weltká Uamáhánj těla a
dUsse podryly tak welice geho zdrawj, že w posled:
Ujch letech be; přestánj skoro chUrawěl. Gako dřjwe
w protčwcnsiwj, tak zachowáwal Uynj w Uemorč
a bolestech trpělčwost; geho wůle bpla aUplUč fgr:
dUoceUá ď wůlj Božj, aš koncčnč po mnoh:)ch stra:
stech U wpsokčm stářj.dne 27. Unora rokU 596
w Páml UfUUl.

R o z g j Ut á U j.

Neš fw. Beander swňg bisknpfký anťad za:
počal: horliwč se k Bohu modltl, aby práce gebo
žthatč a mčlostj fwaU srdce poslaUchačů roznjtčtč
rč:ččl, wčda, še Uikdo ď Ušitkem pracowatč Uemůšr,
leě bp prácč fwau započal S Bobem, geUž gest
wěrj wssech počátek a konec. Daremná a marná
bUde wssecka práre nasse a wsselčkč nasse wpna:
sUašowánj, gestlčžeHofpodčn Uáš Uepošehná. Ne:
fkljšjwá wždp wjre ten, kdo che rozsil. Sjmě
newpdáwá owore, leě bp Bčch znčk dal. Kdož
š Bohem práce swě počjná, nedbá hrUbě o to,
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gaký wýsledek práre geho mjtč bUde, neboť wůle
geho ď wůlj Božj gfauc sgednocena, ničehož nee
žádá, nežuabp se stala wůle Božj; geho neza:
rmautj žádná nehoda, a profpěchemnežhrdne dUsse
geho, on přťgjmá sstěstj č nesstěstj ro milost Božj,
gegjž pomorj Bůh chce, abp fe zdokonalil, frdces
fwé od marnostj fwětsk:)ch odlaUčil, a aUplUě za
fjdlo Božj připrawil. Kčš bp přjklad fw. bčskUpa
náď opět k starčmu, ale chwalněmu obpčegi po:
bádal, kdež nťkdo žádnř práce nezapočal, leč bp
se dřjwe bpl pomodlil, anrb afpoň znamenage se
fw. kllrjšem, myslč fwče k BohU powznesl, a tak
fcbe ť prárc fwč poswětil.

„Má grst rada a prawost, má gest opa:
trnost, má gest sjla.“ (Přjsl. 8, 14.)

„Kteřj; se boqj Pana, dotazowati fe bUdaU
na tp wěri, kterež dobroljbrznr gfaU grmU“
(Sirach2,19)

M o d l i t b slč

Q Božr, Qtče náš! Popatř milostiwě na
nassč slabost, kteřašto bxexšTebe Uic, ď TebaU ale
wsse ssťastně konati můžeme, a přifpěg nám mč:
lostj fw.xU, abychom gako fw. Lcander dobrolj:
br;nan wůli Twau nčtoliko wždy pošnáwali, ale
takč! aUplně xa dokonale gi whkonáwali. Amelt.

Ziwot fwatébo Baldomera,
zámečnťka a poslěz pokglhna. (N. 650 xu 660.)

Mcx;i mnol,u)mi fwat:)mi, kterěš se w LUǧ:
dUnč (Lhon) od katoljků ctčxgj, nachá;j se tarč
sw. Baldomcruď, od FrancaUžůw Garmčer (čtč
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Žarmier) a Germier zwaný. Baldomer Uarozen
we Forer, Uččl fe zámrčnťctwj w Lponč. Nen
posskwrnčl žčwota fwěho nezbrdnostmč, gakě U řr:
meslnjků we welka)ch mčstech bohUžel! tak často
nacházjme, nobrž zachowal sprostě a čistě mrawp.
Prá;dnč chwjle .obětowáwal ětcnj pjsem swathch,
modlčtbě a cwťčenj fe w křefťanskx)ch ctnostech, a
přčtom ďyl žiw střjdmč a fprostě, a milerád z wý:
dělkU swť!ho chude podporowal, a mčlofrdeUstwj
nad nUznhmč přinUtilo ho gedUaU, že č potřebnč
fwě naiadj prodal Gakkoli chUd nikdh Uenarj:
kal na osnd fwúg: „Pane, děkngi Ti ša wsse,
čehož gsi mně Udélil, Tobě patřj wdčxkwe wssech
wčcech,“ bx)walo mU hcxslrm w dobách radostných
i žalostnhch. Qn byl čist Ua dussi i Ua tčlex,mč:
lowal prade a sprawedlnost; a Upřjmnost, slU:
žebnost, přjwětčwost a k dobrčmn ochotUost činili
geg rtihodným wssemU lidU. W geho fpolečnosti
mohl každ:) newinně fe obweselčti, pouččti a w;dě:
lati; Uměl pak takč wtťpm)m nápadem rizj prosto:
pássnost a Uáružiwost w Uzdědrzeci. Gednoho časU
spatřil BčoencťUš, opat U swatčxho Justa a po:
zdčxgťbiskup Lyonsk:), fw. Baldolnera w kostele,
an se modlj, a gcho frdečnaU wrancUostj a cha:
trm)m oděwrm byl welice pohnut. Dal se š njm
do řeči a podčwčl fe, žč w tak fprostšm řemrsl:
nij tolik dokonalosti a wěoomosti o duchownjm
:imořě fš. narbriši a Uřpmsauwol ťm gby opustiwijpd rd rrM
djlml ď unjm do klasstera k fwělěxssl pracč odrssel
Baldomer mage to ša po;wanj Božj, ssrxlš biu
skupem do Bponll a tam w klássreře oslémi rtnostmi,
klerx)miž fe dřjwe giž wrlrbnhm stal, w spanilč
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kráfe fe stkwčl. Zagčstč žádný fUad z bratřj geho
erykoná!dal Uloženč káznč š takowaU wraUc:
Uostj, ale takč š takowau tichostj gako Baldomer,
ano w krátkčm čafc nadr wssrckp tolik wpnikle, žc
GaUdrp tehdegssj bčskup Lponkx) ža podgahna grg
wpfwčtil Zdrahal se takowau hodUostna se prč:
gmami, za nepnehodněgssjho meši lčdmč fe drže,
ale prosby geho Urbplp o to, abp bxskupa w aUmpslU
swřm zwiklalp a tak se on, slžex,wúli bčkapowč pon
drobil. Přč geho pohřbu stalp se wrlikč zcizrakp,
Ueboť wssicknč chorj Ua těle a Ua dussi, ktčixjš prj:
tomnj, byli UzdraweUi a UxilostjBoši Ua prawaU
cestnuzakonů Božjch se dostalť. Umřrl bUd r.
650 aneb 060

N o z g j Ut ci U j

Sw. Baldomrr bpl gen fprostx) řrmeslnjk,
alr gcho Ulandrost pťewpssowala maudrost wssech
mUdrrů; Ueboť oU fe gj Učil we sskole Kristowě:
„Panc, dčxkugčTč za wssc, čeho gsi mi Udčlil, Tobě
patřj wdčk we wsscch wěrech,“ býwalo mU hrslem
a záktadem wsseho gednáňj. A slutrčUčx, kdo po:
kog dusse fwř chce zachowati, Urylčpc Učinj, kdhž
se dokanle do wůle Božj odcw.šdá a wssi fwau
pččč Ua Uěho složj. TeU gesi aUplnč přeswčdčrn,
že Bůh lepe wj, co nam profpěgč, že geho prčr
o Uaš mUobem wětssj gest, Uežlt wssecka starost,
ktcraUž samč o scxbemiti mUč,eme a že přiliš Ua:
chplUý k padU stogi, kdož wsseckU swaU qoěči na
Učho erzkládá. „Panr!“ wolci tU š Tomássem
Krmpenfkým, „pokud gen má wůle w Tobč prawá
a pewná zůstaUe, Uččň ďe mUaU, gakkolč se Tobě
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ljbčtč bUde; Ueboť UemU; Uež dobre bx)tč, cožkolč
ďe mnaU Uččnjš Chceš:li, abpch bpl w temno:
siech, bUdčž blahoslawen; a chceš li, abpch bpl we
swětle, opět blahoslawen bUdťž Načjš:lť mne po:
těssiti, bUdiž blahoslawen! račjš lč pak zármUtek
Ua mUe dopustitč, podobně wždpckp blahoslawen
bUdiž.“ N protož gest hotow fnassetč strastť tak
rad gako radosti, a chUdoba a naUze tak gfaU mU
mčlě gako bohatstwj a hognost.

„Qtče můg! gestli možne, Uechťodegde ode
mne kalich tento, ale wssak ne gakž ga chci, ale
gakš ty chreš.“ (Mat 26, 39.)

„Hofpodťn dal, Hofpodčn wžal; gakš fe Ho:
spodčnU ljbťlo, tak fe stalo: Bnd gmcno Hofpo:
dčnowopošehnano.“ (Job 1, 21)

Modlitba.
x Pane! rád chcč pro Tebe trpětť, cožkolč bU:

deš chrštč Ua mne dopUstčtť Chcč z rUkh Twč!
ď rownaU myslj dobre i zlč! sladkč i trpkc, we:
selri fmUtne přťgxmatť, a za wssrcko, cožkoli fe
mť přihodj, dčkowatč Ostřjhep mne gčn od wsse:
lčkeho hřjchU, a nebxldUť anč fmrtč ani pekla fe
batč Geň kdhš mne na wěkpne;awrhneš, a mne
erphladjš š knčhp žiwota: Učkdpťmč neUbljžj,
cožkolč protčwneho na mne dolehne. Amen.

Dneš se takš swšti: W Řjmě jwat Aleša:tdra AďUUdia,
Nntigona a FortUnata; w Nlešandrii swat JUlřaUa Emta, flUu
šebnjkaa Besa wogaka UtUčP w Carihradě swat Basilia a Bron
topa whznawačú; w Shrii swat Thalelea anst.; w Lotbriltskll
sw Jana, opata.



450

28. Žiwot sioať. Nonmna. (R. 460.)

Sw. Nomannš Uarodil fe kU koUcč čtwrtčho
stoletj w BUrǧUndskU, a kxpl lěpe a che w bá;Uč
Bošj Uež w lčterUjm Uměnj wychowčm. Oded
wj;mskla w frdcč gcho gakási tqnha po famotč a
po faUkromUšm ščwotě; Ueboť dobťe wěděl a ěasto
Ua sobě to ďhledal: že PáUU BohU Ueplěpe
slaUščti mošUo, kdhš wrsskrraU starost o wěrť po:
zemskč od febe odwrhmlwsse, wšdálenť wsseho lo:
mošU fwětskčho toliko BohU fe ;afwčcugeme. Ale
teprw w 35. roce wěkn fwřho rožlaUčťl fe swatý
Nomamlš šc fwětem, opllstil rodččr, přijZUč a statkP,
a wešma bohlǧmpslnčxfpčfh Kaďsianwp odesscl Ua
horh JUra, Sw!)carsko od FranraU; ljssjrj. Udolj
fwlašenč hrějcjm potůékem a plam)mč stromh po:
rostlč stalo fr gcho domowem, kdeš mnohá lčxtaode
wssj fpolečnostč lčdskš w;dcilen, w tnhě kč:;nč a w
UeUstč:lčsiUšběBošj ;tráwčl. Modlčtbp a rUčnj práce,
rošgjmánj a w;děláwáUj púdP, čtenj pjfrm fwatých
a gčm)ch bohompslných fpčfů, postp a bdčnj střjdalp
fr wrspolek, a osla;owaly UxU pmlssť, kteráž geg 8
Bohcm a ď Uebem fpogowala.

Po mUohHch lctech žgcwil fe fwatx) NomaUUš
Bratrowť LUpčcčUowč a Uapomjnal geg, abp takč
opnstčl swět še wssrmč radostmč grho a Ua panssť
fe odebral, slťbUge mU Uepsladssj blašenost. N BU:
pčcčUfpogťl fe be; odkladn š bratrrm RomaUrm a
od tč dobp byli swatj bratřj wedlč febe šiwi, Ue:
Ustále fe snažjce, abp co mošno Uepwpšssjho stnpnč
dokonalostč dosslč. N fwatých bratřj dokanlost a
Ua gegich pťjmlUwU UčiUěUčod Boha zážrakh Ua
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nemorm)ch a chorých zjskali gčm bršh welkon po:
wěsta drahnč mnošstwj pUtowáwalo k Uim, gedni šá:
dagjre, aby U nich ,;a Uěedlnjkh přigatč bplč a gedni
hledaqjce U Uich pomocč w tčxlrfnpch a dUsscwajch
potřrbach Pro th, kterež za Učedlnjkh přigali, wh:
stawěli bohomhslnj bratřjť klasstrr, gčmUi od aUdolj,
w kteremž lršel, gmčno Kondat dali A počet po
fpasenj a ;aljbrnj Bo;jm dychtiwých rostl denUě a
me;č Uimi bplč owsscm takr lide, kteřj; fnad .; gi:
nhch pixjčťn swčt opnstili, Učkoli ale proto, abh ši:
wot fwůg polrpssčli, ;a hřjcl:p fwč fe kcili a slUšbě
Bošj fe pofwčxtili. Proto radil takě geden stařčěkh
řeholUjk fw. Nomanowi, abh kašdčho bc; ro;džlU
Urpřigjmal, Uobrš tolčko th, kteřjšbhUpřijě a opra:
wdowě dlc ;č:konú cjrkrwnjch a Bošjch w klcissteře
šiwi bx)ti chtčli. NomanUď odpowěděl, še člowčk
Uemňše, ba ani Uesmj wšdh ro;sil;owati Ulc;i ho:
dUostj a nehodnostj, ;wleisstč kdhš fe grdnče o wnč:
třnž siUtkh a UcikloUnosti, ncboť saUd tento fám Bůh
si aš po Uassj fmrtč Zťxstawil. GfaU takč mUo,;j, kte:
rčš Bůh dřjwe Ueš fmrtedlně hřessili, ku welkhm
wěrrm powolari raěil, a hle po powo!ánj fwčm
klrsali a padlč w hixjchhgako: SaUl SalomaUU,
Jidaš Ananiaš a Sasira; aU šaš hřjnnjci po po:
Uxolanj fwčxm ziwot wag naprawčwssc w bašUč
Bošj frtrwali, gako sw. Pawel, fw. MataUš, Za:
chčUš, lotr na křjši. Ll pak pixčpomjná mU, že iw
tomto klňsstcře mno;j gfaU, ktrixjš horlčwě ,;apoěalč,
alc lčknawě a chladUč pokračUgi; še mUo;j pod roz:
liěm)mi přjčinamť z klčxssterawhstaUpili, alc opět
a opět fe anrátčli, a nr sice gen Ua stará swú
mjsta, nobrž kU kánj a kU rtnoftrm, w nichž až do
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smrtč pak whtrwalč. Podobnýmč řečmč hágčl fw.
Romamxš fwobodP klássternj, a tUdp ;abrčmčtč fe
Uemohlo, abh fe Uepřeplnil. Protoš se gali boho:
nchslnj bratřj od KondatU aď hodčm: resth Ua ro:
wčně Uow:) klňsster pod gmčnrm LaUkoUUe stawětť,
k němuž w krátkšm ěafe třetj pro žeUskě pohlawj
fe připogil, Uad njmž festra swan)ch bratřj špráwU
wedla.

NomaUUš bhdlel w klásstcře Kondat, ale LU:
pčrin w LaUkoUUe. Qba bratřj ixjdilč podřj;enč ře:
holnjkh ď takowaU gednompslnostj, že fe ;dálo, ga:
kobh tolčko geden Uad Uimčwládl. Swatj opatowš
nelissili se od bratřj fwhch w nččemž, krom wčtssj
Uchostj postU, bděnjm a wpšssjmč ctUostmč, a Učkte:
rak tomU nepřiwolilč, abp ká;eň do klássterň Uwe:
deUá pod gakaUkolč přjčinaU klesla; a stalo:lč fe
předce, že Ueixcid fe wpljščl, UeUstálč dřjwe, aš stach
pořádek opět fe nawrátčl. Pjsse fe, že klásster Kon:
dat UagedUaU welmč šbohatl, a tUdh mnčchowš ne:
spokogrUj sprostaU strawan a tUhaU ká;nj, rošma:
ixčlegčščwč b:)tč chtělč. Sw. Romam:ď, gfa mUž
welmi dobrotčwh a laskawý, domlanat gčm slowh
srdečnhmč a prosil, abh powolúnj fwěho bplč pa:
mětlčwč. Me mnichowče bhlč hlUssj k slowúm a pro:
sbám geho. J wedl si proto ztjšUost U bratra LU:
pčrina, kterýš mU kU pomoci přčspěti sljbil, Ueboť
bpl mUž obe,;řetný, kussenh a pewnč wůle. N kdpž
miUUlo Uěkolčk dnj, přťssel LUpicin gako z nenadánj
do klcisstera Kondat a gedl ď řeholnjlch. DrUhčho
dne Uafpcen stkwostslěgssj krmj, prawil ď weselaU
twářj k bratrU swšmU: „Bratře, raččž Uám zjtra
připrawitč gen gečUekrmě, a ponšwadž to rád mcim,
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Urchť gfan takč! Beš olege a beš folč.“ thš drU:
hč!ho dne žádanč! pokrmh fe přčUeslh, gedlč Roma:
UUS a LUpťciU č Uěkteřj gťnj, an zatjm rozmaťilj
gťch pošjti nechtjce, odrssli. A tU obrátčl fe opět k
Romanwi LUpčcťnřka: „Paklč na chnťmaU ohled
brátč chreš, prosim tě, dokawád fe do LaUkonUčne:
anrátjm, roškaš takowhmč pochantkami Uáď stra:
wowatč. A přč;náwcim fe láfre twč, ano sUažně tě
prosim, abhš do LaUkonUč odesscxl a mne k wůlť
takow!)m pochantkám zde Ustanowil.“ A než miUUl
třetj den, roťprchlč se ro;mařilj mnčchowě, dokonalj
šůstali, a tak fe starh řč:d nawrcitčl.

W;Urssrná swatost fw. Romana pronťkla aš
k sw. Hčlarťowi, bťskUpowč Arelatskč!m:x, od něhož
poěestnč po;wčm a na knčšstwj ač beždčkh pofwě:
cen bhl. Tato dňstognost Uepowhssčla geho mhslč
a anť nepošdwčhla skdre geho; zústalť aš do fmrtč,
okolo r. 460 dne 28. úUora, tent:)ž fprostý, po:
kornh, přj!m) a laskawh mUš, gako býwal prwe.
Sw. anťcčna fwcitck swětj se dne 21. bťešna.

RošgjmáUj.
NeUawaáme tjm práwa, ď člowěkem nesse:

aně Uakládatč, proto še hřjchtl fe doptlstčl. Wh,
prawjm, kteřjš na pokleskp blťžnjho swčho nč:ramně
se horssjtr, gste wh famč dokonalj a žádnč!mU gste
Uenbljšťlč? Q gak bhste se podiwilč, kdpbh wssčckUč
tč, gčmš gakkolč oťxtjžnť gste, Uagcdnatt proti wám
powstali! N drpme tomU, žckhste snad před swě:
tem ofprawedlnčtč sc mohlť, zdaž č před Bohem ob:
stogjte? Coš wám to Učňxp na mhsl Uepřťchášj, že
gedUaU před geho faUdUaU stolirj stcitč bUdcte? Wp,
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ktcťjšto bratrU fwěmU mčlostdenstwj odrpjráte, gessto
předre Bůh k wám tak hogUě mčlofrden gest? O,
gděte a Učte se od fw. Nomana, gak š chPbUgjrjm
bratrrm Uakládati mate, Ua tom:lč wám zálešj, abp
takč BUh wam mčlostčw bpl

„Nesndte, abhste Urbplč fan;eUi: Ueboť gakým
saUdem faUdčtč bUdete, takowým; bUdete faU;eUč, a
gakaU měraU měixitč bUdete, takowanž bUde wám
zase odměťeno.“ (Mat. 7, 12.)

Modlčtba.
Pane Ješjssč Krčste! Th gsi k Uám plU do:

brotčwostča milosrchstwj; propňgč Uám tč milosič,
abychom bližnjho fwěho tak milowalč, gako TP gsi
Uáš mčlowal; odwrať od Uáš wssi hrdost mpslť,
abhchont, gcssto gfme fami Urpwětssj hixjsschi, Uad
klcfagjcjm bratrem fwým fe prjUalč: Uobrš ro;Uěť
srdce Uassc ohněm láfkp, bp kleslý Uassj pomocj
opět powstatč, a š twaU mťlostj pewUě státč mohl.
Nmen.

Dneš se t!kě swčtj: W Řxmě iw Makaria Nusina Jnska
a Theosila; w AlešaUdrii sw Cereala, Popula, Kala a Scrapřosla
Umc ; tamtěž swatek Umohuch swatx,xch, kteťřž w čaš moru z kťč
sianstš lasky i Uakaženxch pokxaUUsc Ugjmali a Uldh Umťeli

29. Ziwot swatého Qšwalda,
diskupa. (R. 999.)

K Urhznamchitěgssjm, fwatostj žčwota a Uče:
Uostj proslulhm biskupňm Nnǧlick!)m patřj bez
odporU fwath Qe.twald. Z Usslechttlčho rodU po:
cházege, dostal Ošwald od swěho str:)re, arribč:
skUpa Kanterďurskčho, fwat. Qdona, pťewaorUě
wychowáUj, tak že Ua pacholeti giž Uic dčtinstčho,
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nčc prostopássnčho se ncpozorowalo, Učbrž mysl
Ufedlá a pewná, srdre modlitbě a zákoslúm rjr:
kewnjm oddané, a Bohu relč zafwěeeně. Sw.
Qdo znal zagťstč neylčxpe dobrř čásiky bratrowce
fwčrho a proto takčx Ustanowil bo Uepprw za ka:
nownjka, pak ale i za dčkana přť kapčtole WiU:
tonienskě (Winchestrrskě). A fwatý Qšwald, ač:
kolťw teprw gfa mlcidenec, fnažčl se wssemožně
mrawp kapitulcirů káznj cjrkewnj naprawčtť a
pofwčtťtť. Neš oni od starčho zwka nikterak
UstaUpitť nrchtjce, zmařili negenom fwatau fnahu
mladčho děkana, alebrži ktomU přčwedlč, že
odřeanw fe wssechdůstogenstwj do franckčxhoklá:
sstera, FleUrp našwaněho, fe Uzawřel a tam w
tichostť gako každý giný n:nich postp, modlčtbamč,
bděnjm a ostatUž káznj tak dokonale BobU flaUžil,
že wssickni řcholnjcč welire fe Ua gcho fwatčm
žčwotě wždělalt a kU podobnčxhorliwosti roznjtilč.

Toho časU počal swath er, arcibčskUp
Kanterburfký welmi ďchá;etť a proto častěǧč ač
marně bratrowre fwčxboknawrcicenj se do wlastč
nUtil. R. 959. wydak fe Qšwald sire na restU,
ale strýre swěho na šin giš unezastihl. Sw.
Dunstan, po sw. Qdonowi arcibčkap KaUter:
bUrfk:), wpfwčtil přjcho.šjho Qšwalda za bsskupa
Wigornčenskčho (Worchestrrskčho) 8 powolenjm
a schwálenjm krčxle Cdgara, neboť gebo krč:fnč
wlastnostč pťedokxřeznal. Mladh bčfkup započal
swůg auřad ď takowau horliwostj, gaká gen U
mlaršho lidU wjdčma bx)wá a přttom takčxš ta:
kowaU opatrnostj a kussenostj, že dčw fe bpl na
něho djwatť. Nepprw stawěl klássterp, w Uichž
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duchowenstwo podlš srdce Božjdo a podlš zcikoUů
cjrkwe swatš si wychowáwal; pak zakládal sskoly,
abp měl lid a zwlásstě dUchowenstwo mjsta, kdcbp
potřebných wědomostj a Učennosti nabýti mohli.
PUtowal tčměř od mjsta k mjstu, a wssadp hláfal
siowo Božj, Uwáděl dobraU kázeú, rozsjwal Uá:
božnost a bohabognost, a ro rginhm welel, a če:
mUž Učil, to č sám plnil. Castowal každý den
12 chUdých pťi stole swěm, mhwal gim nohp,
ljbal gcx, poslUhowal gim ď neywčtssj ochotnostj
a ď takowaU laskawostj, še mjlo bplo na Uěho
se podjwati. Po fmrti Qškž)tclla,llarcibiskupa
Cborakskěho (York) lč!ta P. 972 mUsil sw. Qď:
wald na radU fw. Dunstana takř w zpráwU to:
hoto biskUpstwj fe Uwášati. Qwssem zrostla tUdp
práce a siarost swatčho mUše, ale zagistě roz:
množťla se takě radost dUssegeho; Uebo požehnánj
Božj očitě na prarech geho spočjwalo. Někdp
mU nechalp duchownj prč:ce předc tolik časU, že
do klčxssteraWorchesiersieěho fe wzdáliti mohl, abp
sám gedčm) BohU swčmU beze wssrho wytrženj
slaUžčl. delš pak rokU 992. opět tam se na:
cházel, obkljčila geg Uemor, znjž takř wjre ne:
powsial. Cjtě, že hodčnka fmrti se bljžj, dal fe
fwátostmi zaopatřčti, a modle se: „waúla BohU
Qtri č Spnu i DUchu fwatč!mu,“ Umřel dne 29.
února l. P. 992. Tři a třidceti let zprawowal
bčsknpstwj swč. RokU 1002 bplo swatě tělo wp:
zdwiženo a dne 25. řjgna do Eberku čili YorkU
přenesseno.



Nozgjmánj.
Mc nemáme tak gistč!ho gako smrt, a nťc tak

negčstexbogako éaš a způfob smrti nassj. Newjmr,
kdp a gak přigde, a předce na tom gak přč smrtč
fhledánč bUdeme, zálešj relá nasse bUdaUcnost.
Q, kčšbpchomgčž npnj, dokawáde Ua žin gsme,
fnažčlč fe takowýmč býti, gacj přč fmrtč Uale,;enU
býtč bpchom sobě žádalč. Kčžbpchom gčž npnj Učilč
se Umjrati fwětU, abPchom pak mobli žčwč býtč
o Krčstem; kěžbpchom npnj pohrdali wssjm, abp:
chom kPúnU Zežjssi fe dostali; a keš bpchom
tresialč npnj tčlo, abpchom peonU důwěrn chon
watť mohli. Yle bohnžel, mp na fmrt nepama:
tUgeme, a gakobpchom wěěně žťwi býti mělť, we
wjr swčxtskýchrozkossj fe pohřjžugeme. A přrdc toliko
ten ssťastnau smrr mjtť může, kdož fmrtč gfa pamě:
tlťw, fwět potupčl, w ctnostech prospjwal, w kázni
si ltbowal, sebe zapjral, trpěliwč z láskp kll KristU
strasti nesl, kál fe a swě wůle auplně se odřekl.

„Blahoslawený slnžebnjk trn, kterehoš, kdpš
pičgdePan, Ualezne,an tak činj.“ (Luk l2 43)

„Kdož mčlnge žčwot (čafný) swůg, ztratjť
geg (t g žiwot wěěný); a kdožnenáwčdj žčwota
swěho na tomto fwětě, kžiwotn wččnčmn ostřjhá
ho.“ (JaU. 12, 15.)

M od l ťtb a.

Q Pane Ježjssč Kriste! mp wjme, že Uám
wssem Určeno gednou Umřjtť, a pak že Uásleduge
faUd;o profjme Tě, račiž Uáď gako fw Qšwalda
milostj swaU a přjkladem swpm gakbpchom Umjrati

ŽjwotowčSwatoch l
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měli, naUčiti, bpchom po fmrtč na Tobě mčlofr:
dněho faUdce žiwota swěho shledati mohli. Nmen.

Ziwot swatého Sedera,
biskUpa Adrachcnskčho.

SeoerUď Uarodil se w KoteUtčUU ze sproa
stých a chUdých sice, wssak ale UábožUých rodičů,
od Učchž takč prwnj základp bohabogslostč obdržel.
Pro chUdobU roditelů swhch wstaUpil SeoerUš
do slUžbp grdnobo zcmana, gmč!Uem Korbcka,
powěrám a blUdům pobaUským oddaněho. Kor:
bek měl bedliwč oko Ua služebnjka swčbo, a wida
geg wssemč ctnostmi ozdobenřho, Učil fe U Učho
wjře, kterciž náď dokanlými a ctnostnými čin a
po Učkterěm čase pokřtiti se dal. Nle SeoerUď
pradna taUhaU po faUkromUčm žiwobptj, kdebp
gedině BohU žiw býti mobl, opUstil Korbeka, a
odcssel do gedUoho lefa a tam w modlitbách a
w kázni BobU slaUžitč počal. Wssak ltdč Ualezli
w krátkěm čafe sw. anstewnjka, a od tě dobp
přicházeli k němU, žádagirr, abp od nčxho k do:
kanlosti wedeni bpli. Tak powstal klásster Ua
anssti, kdež SeoerUď w faukromj žiw býti chtěl.
Wsseliké! ctnostč, gčmiž stará katolčckci cjrkew se
hoUosila, wzbudilp fe zde k UowěmU žiwotU, a
celčrokolj bleskem swým ozářowalp. Hrubý oděw,
dobrowolnčx chUdoba, poslussnost předstawenhch,
posip a modlčtťchbplp anU rčsiaU, po kteršž sw.
ScoerUď UčedlUjkp fwě k dokonalostč wedl. Z
ohlrdU toho nepprwč Ua kněžstwj poswěcen bpl,
pak ale, ač be;děkp U zpráwU bisknpstwj Yora:
cheUsičhopo fmrti sw. Sarniora Uwázati se mUsil.



459

Tato dňstognost nezměnila ani při Uepmenssjm
mrawů geho, anto fw. biskup gako gindp tak
takě npnj prázdnč! hodinh swř wčUowal Ua mou
dlitbp, swatč rozgjmánj a čtenj pjsem swatých, a
těmťř wsseckp přjgmy geho wěnowánp bplp chn:
dým a chorým, anť fám nad mjru střjdmě žčw
gsa a dlanhými posty se kage a we wssem Uep:
wětssj skrownost a zprostnost šachowúwagc, welmi
málo potřebowal. Nadto nade wsse bpl nad
mjru wljdný a přjwětčwý, ale přjfný takě, kde
potřeba toho žádala; wssak i tenkráte wědčl ď hně:
wiwou twářj wždp tolik milostnosti fpogitč, že temčť
wssickni lidě, dobřj i zlj, geg welčce milowali.
Bůh odměnil slUžebnjkafwěho mnohými zázrakp.

Konečně ale zastesklo fe sw. Seoerowi po
dáwno zamčlowanč! samotě. Dlauho fnažil se,
břjmě auřadu biskUpskěhofe febe složitť, ale fnaha
geho wždp zmařena bpla a teprwa ku komxčši:
wota přa“no mU bplo, wedlč žádosti fwč!o famotč
žiwot wěsti, až geg Hofpodčn kfobě powolal.

Rožgjmánj.
Každý dokonall) křesťan, gemuž na spafenj

dusse záležj, rád Utjká hlukn swěcskšho, abp do
komůrkp srdce fwčho se Uzawřjti a w sirausse:
nosti frdce fwěho gedinš ď Bobem fwhm se
objratč mohl, wčxda, žc kdo pohťjžexn gest U wjr
zemskhch pččj a starostj: ď Bohem, geUž cjlem
má býti wsseho fUaženj nasseho a wssj práce
nassj, obrowati nemůže. Yle nezkussenj a ne:
maUdťj lidč! powažugj famotn za Uepwětssj trcst
a nčkolik gen hodin ď sebaU fe objratč, zdá fr gřm

20řd
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wěčnostj giž býtč Domnjwagj fe, že toliso w
starestech o zemsie wěci, a w roškossech fwětskpch,
a U wesrlého towarpšstwa útčxchp a blaženosti
dogjli lze, a mimo ně žr nrnj nic než dlaUha
chwjle, odpornost dUssr a prrúhlost frdre. N
protož nrchtěgj o samotě býti, abp na febe mh
sliti nemUsili; nechtěgj do Utroťxp fwe popatřťtč,
abp newidělč nahoty a prazdnotp swr, nesswar
a neřesij dusse; nrchtčgj ke konri a cjli swennl
zrenj mjtč, abp eridcli propasti, k Ujž sr oU:
prkem bljžj, nemagjre, kdobp gcxšadršel Dobre
ale pjsse fw Tomaš Krmpenskp „chdep sobč
přjhodnčxho čafu w němž bpď frbaU faxm)m sr
objral, a dobrodinj Božj často ro;gjmep. Ustaň
od wěcj nossctečnýcha w takowpch knihach čjtawcp,
ktrrež skraUssenostprobj, nikolt pak palchr žamčst
nanj. Wpstřjhášli se zb;)tečnehoro;mlauwanj,
zahalrčweho obcha;rnj a šwjdanj wsselikpch Uowin
a roznassek dostčpřjhodneho ěafn k UabožnemUroz
qjmanj nalešneš NexpwčtssjSwatj warowali fe,
kdež gen moblč, fpolknw lidských, a raděqi w saU
kromnostčBohu slaU;čtčmohli“ (1 kap 20)

„Ay ga kogitč bUdUgi (dUssl) a powedn gi na
panssťamluwitč bUdUksrrcigegjm:l “ (Qfe 2 14)

Modlčtba.
Pane Zežjssi Kriste, klerýž Zsi Uáš wlastnjm

prjkladrm Uččti rcřěťl, abpchom chtjce se š Boheme
objrati, gako sw. Seoer fwěta Utjkali a o samotč
k BohU wolalč: propUgč medle, aby fwčt a roz,
kosse geho pťestalp nam wnadaU bpti, a dUsse
nasse toliko Tebe, chlrb nebeskp, chUtnalp Amen

BYF?MMB
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