
Žiwot sw. Gilgj.

Swatý Neǧid, cmeb gak mh ho Uašýwúme„
sw. Gilgj, Uarodil se w perj polowici sedměho
stoletj w Nthěncich Rodičowé geho bhli wšnessc:
Uého rodU a wladli žUameUitýmbohatstwjm; bhlč
ale také welmi UabožUj a bohabognj lidé což
U bohačů owssem wěc řjdka b:šwa J wedligsm:
těž synáčka swěho ke wssemU dobrémU, a mělř
o to wssemožUaU péči, abx,dmu che pokladů dU:
sseijch Uež pozemskýchšcmechalř. Gilgj erida

doma Uic Uež dobrě pťjklady a Ueslysse Uic,
Uež swaté reči, sial se! wšorem wssem mladj:

kům a wůbec wssemU lidU we wsselikých ctUo:
stech Bhl Ua Ueywýš ďohaďoglxý, ke každěmU
laskawý a plU dobroty Zwlassť k chUdým bhla
dUsse geho UakloUěUa, a hogně gim pomahal kdy
a gať geU mohl. thž gesstč chodil do sskol,

Ušťcl geJdenkrúte Ua Ulici chorého člowčka, aUžebre Jslitowalo se mU Ubohěho tak žc šwle:
kUUw wrchnj wag oděw, UUžUémUgeg darowal
kterýž sotwa že weň se oblekl i lmed plUěho
ždrawj Ualešl Wo smrti stch rodiěůw prodal
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wesskery statky fwé a co ža Uě Utržil roždal chUu
dým a chorým a tak wěrUě Uaplnil flowa BaUč
řkachho: „Prodaweyte to, čjmž wladnete a dax

weyte almUžnU Děleyte fobě pytljky, kterjž Ueed
wetssegj; poklad krerýž UehyUe w Uebefjch, kdežto
žlodčgse UepťibližUgeanž mol kašj“ (LUk.12 33..)

CtUostč tak wžUesseUé Uedaly fe tagiti pro:
tož i lidé kteťjž o tom, co Gilgj dobreho UčiUil
wědčli, welikan úctU k UěmU měťi, wclcbjce geg,
a we wssech potťebeich U Uěho pomoci, UaUčenj
a útěchy hledagjce. Wida oU, že wssjm tjm ge:
ho siromUosti nčlsilj fe čin, Užawťel domow
i otčiUU opxlstiti, a nčkde w skrytosti Uežnčlm
a Ucpoznčm BohU siaUžiti a Ua ždokanler scbe
bez pťckážkp pracowati. N wssak slčxwa gcho
fsla š Ujm i na loď, w ktcraUž byl wessel. Ne::
bok plowaUce k zemi fraUcaUžské UčchlaU baUťj
byli šastjžeUi tak že i Uepžbčhlegssjm a Ueyžnm::
žilcǧssjm lodnjkčlm srdce hrčlžm: a strachy trmllo.
chiný Gilgj Uepozbyl mhsli, Uýbrž dčlwčrUaU
modlitbaU U Boha wpprosll že fc baUťe takmťr
UagcdnaU Utissila a sfljčcUPm plawcňm gané
bťchy francallzskc se obgewilh thž pťistali,
opUstil Gilgj loď a do gakési geskynč bljž ústj
RhodanU se Ukryl Wl wssak rolchi wppatrali

bržo Ua bljškU geho pťjbhtek a widaUce, že mUž
gest fwatP a BohU milý, brali kněmU we wssech
potťcbach aUtočisstč, gednak pomoci a radyU něho
hledagjce, gedchk pťjmlUwy a orodowánj UaBo::
ha. Wčci tyto protiwily fe skromUěmU a po::
korUémU dUchU geho, nebok opUstiw geskyni do



480 Zúťje

hlUbokěho lesa kdesi w ofadě UemaUské odesscl,
kde mU koťjnkh byly pokrmcm, woda pak Uapo„

gem Nle BUh, gcnž wssech opatrUgc, ktcťjž ho
milUgj, a wsscm pokrmU dawa w čaš pťjhodnh,
šeslal mU w dobrotě swě lankU kteraž ho mléex
kem swým žiwila W úkrhtn tomto bhl fwatý

mUž ten nčkolik let žiw gediné modlitďami fe
žamčstnawage a fwatým rožgjmanjm a tnhým
pokanj m Když giž wysokěho stUpUč dokonalosti
bhl dossel, Učlntl konečně Bůh we swé neposijhlč
dobrotč a maUdrosti, že slUžebnjk tento, giž Ua
schen byl postawcn, aby swětlo geho ctUostj
wsscm fwjtilo kteťjž podobnč po dokonalosti pra:
hli Stalo se totiž, že knjže one žcmě na lowU
ža laňkaU fc hnal kteraž Utjťagjc pixjmo se Utc:
kla do geskpnč, w Ujž sw Gilgj bydlel Knjže
kúšal gednomU ž komonstwa aby ssjpem po lance
siřelil Šjp poranil swatého Gilgj w krk a wssak
ani on, ani laňka se Uehmxli Což an mysliwci
žnamenali žc nic few geskpni Uehýbe, wessli w nř
a Ušťewsse řU starce poraněnčho an w hlUbokaU
modlith pohťjžen gest, a wcdlc nčho pransle::
dowanaU laňkU ležjcj, ncmalo se podiwili Na
to wcsscl Wanbo aneb FlawiUš tak prý se ten

knjže gmenowal sam w geskyni a odprosiw po:
kornčansteijka, dal mU ranU žawažati Swa:
tý Gilgj fwolil ktomU gen š tjžj, aUk fc domUj::
wal že poneseli trpčliwč bolcsti neprowinilé že
si dobUde tjm wětssjch ž.ústh

Qd té doby dochašel knjže častěgi k swatěmu
anstewnij a pťeswědčiw se o geho wznessených
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ctnostech, nalěhal na něho, abh se ke dworU kUj:
žecij odeďral; ale wsse nadarmo. Gilgj Uee:
chtěl nigakým žpůsobem obcowúUj š Bohem dřoh6
mčUiti ža obcowčmj š pokaženým swětem, nechtčl
z pťjstawU bešpečného whdati se zaš na moťe
baUťliwé. Gelikož, ale nmožj taUhaU po kťeskan:
ské dokanlosti rožnjceni za žákh se mU Uabjželi,
widěl se konečUě UUceUa swoliti w žúdost kUjžeete,
a dopUstil ťlússtcr Ua anssti wždělati. Stawďa
daťila fe rhchle, a sw. Gilgj, genž se dal Ua
klxčžsiwj wyfwětiti, stal fe klčlsstera prwnjm opa:
tem. J žkwjtalh tU wesskerp ctnosti w neykrašssz
dokonalosti, a požehnčmj rožljwalo se odsUd da:
leko sslroleo, a množstwj lidj přilákáUi gednak
diwotworUaU mocj fwatého opata, gedUak swa::
tým obcowúnjm dUchoijch shnů geho, ofažowali
se wůkol klásstera fwatogilského, a Uetrwalo dlaU:
ho, powstalo tU Uowé mčsto, kteréž po gmém:
fwatěho opata Zš.int (Žijjjšš, to gest fwatý Gilgj,
Uažwúno bylo.

KonečUč pťissla hodinka i swatého Gilgj.
J Umťel pln žáslUh U whsokém wěkU okolo rokU
700, abh wzal odměUU,giž Bůh dáwú těm, kte:
řjž setrwagj až do koUce.

Rožgjmčmj.

Rodičůw fwat„ěho Gilgj Uehpředněgssj péěc

nebyla, abh fynU žaUcchalislawného gména, weli:
kého bohatstwj, rožsichlých statků, berž aby ho
ncibožnč, bohabogně wychowali, Uad což Uic Ue:
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Uj žadaUěgssjho, Uic potťeďněgssťýo, Ueďok od 1oho

žawisj wefskera wččUost Wižte mogi milj, od té
dobp, co swatý Gilgj žiw byl UplyUUloch Uež
gedeUact fct let U w tom čase žankla neymo:
cnčgssj kralowstwj, rozpadli se Ueywětssj poklado:
wé; ale pokladowé kteréž rodičowéswatéml: Gilgj
žaUechali: UabožUost a bohabogUost, weleďj fe až
posUd a welebitč se bUdaU na wčky. Q, gakž
tcdy welicc gsaU zpoždilj ti rodičowě, kteťjž Uee:
dbagjce o UabožUé whchowan djtek gediUé statkU

a peněž gim Uahrabati a Uakupiti hledj O bh
aspoU to činili cestami geUfprawedliwými! Nwssak
UahlédUaUce w gegich pracea sUahhe UcUžťjme
často Uic, Uež čirau Uefprawcdlrwst, proerěro:

wcmj se, ano i podwod žlodčgstwj a giUhch Ue:
prawých prostťede hťjssných mUožstwj O bhx
aspoň, kdhž pťichažj hodiUka fmrti o ďy aspoň
w tom okamženj, když se Ubjragj Ua wěčnost, fe
wšpamatowali, a čehož Ueprčlwěa Uesprawcdliwě
Uabyli, anrútili těm, gimž to prciwem núlcžj.
N wssak, bohnžel! slcpčl lústa k dětcm, a tUpci
mpsk k wěcem swětěgssjm ďrčmj gim, že Uečin,
což by měli Brawda owssem, žc rodičowé po::
wilmi gfau dlc možnosti o dčti se starati a gim

da:li fe to poctiwě dělat Uěco po fmrti odkažati
To žada laska k dělem, a rodičowé ti prohťessUgj

fe, kdhž toho bUď ž lersti bUď ž giUých hťj:
ssných pťjčiU žanedbawagj Nle ccstami Ueprae:
wými šhledawati, co bhchom dětem žaUechali
aneb gich obohatili, to gest hťjch a Uikoli laska,
ge:li to ale laska gak nmožj tomU ťikagj, gesi
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to laska slepa, UerozUnma, dčtem sskodUa Či
newjte, že kletďa Božj gest Ua statcjch Uesprau
wcdliwých? erjte, žc co Ucfprawedliwě Uabyto,
to že Uepťichazj Ua tťctj kolelw? newjte, že pťe:
časko dčti, w gichž rUce Ucfprawedliwé zbožj po
rodičjch pťichazj, welmi thsta w což owssem
wěc Ucyhorssj u Ua dUssi ztrátU trpjwagj, anť
gměnj žlc Uabytého bUď žlc Užjwagj, lmď šlými
žpUsoby geg rožmUožUgj thtugte saUdh Božj
a pťefwědčjtc se. N což koUečUě, až Ua saUdU
siati bUdaU otcowě a matky še syUh a dccrami
swými, co mysljtc, gaké aš to bUde šhlcdánj?
Rošwažtc si tU wěc oprawdowě! Co mysljtc, gaké
aš to bUde šhledanj, až k wččným trestUm od::
saUšch synowé a dccrh swýsn šatraceným rodi:
čUm bUdaU wytýkati gegch slean laskU až gim
bUdaU pťcdhazowati, že gsaU pťjčina gegich od:
saUžer, gegich wččUého šatracenj! .skdož tcdy dčti
fwe maUdťc a prawě kťcskanskymilUgete, to gim
gcdiné odťangte, čehož gste fprawcdliwě nabyli,
byk by toho febe méně bylo , ano odkangte gim
swé požebmmj, wčdaUce, že lepssj gest maličko,
což ma fprawedliwý Uad bohatstwj hťjssnjků mn,o:
haz. Břednj pak starost wasse bUď gak bp gste
syUům žanechali, co možna Uehchc pokladů dU:
sseijch Gak se to siati může, Učj fwath Salr:
wiaU aU dj: „Whchowaweyte djtky swé U wjťe

a w kazni Božj!“ Pak pťidawa: „NUž giž wic:
djte rodičowě gakých statkU dčtem swým opatťiti
mate gfaut to dobrá UaUčenj, bážcň Božj, etnost
a Učlbožnost. To gfaU siatkowé, kteréž djtky
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wasse skUtečně Učinj bohatč a sskastUěee „Ne,j
sprawedliwé žbožj,“ dj dále, „prinese dčtem gen
ťrátkaU radost ale dlaUhý žel rodičům i dětem“e
„Gaká to possctilost, prawj na giném mjstč, wy
se žbangete dědictwj nebeského, aby gste dětem
zaUechali dědictwj časné! Wy chcete děti oboha:
titi, a pťichcizjte š nimi na wččnaU žebrotU!
MilUgetee:li děti swé uu dobťe uu ale nemčlUgte
ge che Uež dUssú fwaU a Uež Boha saměho.
Snažte fe děti dobťe wychowati, gako rodičowč
fwatěho Gilgj byli Učinili, pak gsaU dost bohatč
a sskastné. Za takowaU lúskU bUdaU wúm za:
gisté zde i tamto Ua wěčnoski wděčUi, ža lúskU
ale possetisaU a slean bUdaU wčlš wččnč pro:
kljUati.

„Neprospčge bohatstwj w deU pomsty Bo:
žj: ale fprawedlnost wyswobodj od smrti“ (Wřjsl.
11, 4.).

„Lepssj gest maličko š sprawedlnostj, Uežli
důchodowé množj š Ueprawosij (Bťjsl 16 8..)

„.skdo šhromažďUge poklady gazykem lžiwrdm
marný gest a Uesmhslnúa wehnan bUde w ojldla
smrti“ (tamtěž21 6)

„Sprawedliww, ktemž chodj w sprostnosti swě,
blahoslaweUčpo sobč žUstawj fyUy (tamtéž 20 7..)

„Ncskladeyte sobč pokladů Ua žemi, kdcžto rež
a mol kažj, a kdež zloděgř wykopawagj a kradan“
(Mat 6 19..)

„Marto, Marto pečliwa gsi, a rmaUtjš se
pťi Umohých wěccch, ale gednohok gest potťebj
(LUk. 10, 41.).
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M o d l i t b a.

Sprawedliwý Bože UaUčUaš prosime, po
řasUcm žbožj tak taUžiti a ge hledati abychom
wěčného dobra Uežtratili, aUčž pťjčanU byli abh
gin skrze Uaš o wěčUc blaho se pťiprawili Téže
inlosti Uam propUgč Ua pťjmlUwU slUžeijka
sweho Gilgj skržeKrista Bana Uasseho. Nmen

Těhož dUe:

Žiwot sw. Lupa, bisknpa.

Swatý LUpUš, syU welmi Urožem?ch a boe:
habognššch rodičů Uarodil se w biskUpstwj aUre:
lianskčm okolo rokU 573. Giž w dětinstwj po:
ložil žčlklad k oUč žUamcUite swatosti gjž fe w
dožděgssjch letech tolik stkwěl Gako dUchdy Sa:
muel byl podobně LUpUš wychowčmoaUw swatin
Wčmě Když powyrostl wstaUpil w staw dUchoo,s
ij Qbžwlasstě wymkal zbožUaUmhslj k swa::
tým mUčedekům, k gegichž hrobUm často chodjeur
wal se modlit Gegich dUchexUUadsseU kťižowal

tčlo swě tUhými posty, dlaUhým ďdčnjm a Uelj:
čeUaU pokoraU K chUdým a Uboh:,šmbyl wclmi
UakloUěU, a laska geho k bližUij Ueměla an
xUjry ani mežj Wo smrti Nrtemia rokU 609
Byl UstanweU ža biskupa sermaUského (SeUš)
Co biskUp zachowawal wssccky powiUUosti swého
Powolanj co Ueyfwědomitčgi Z mohl každý Uoisp
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děti žc člowčk i w neywhšssi důstogUosti stogjcj,
Uže bhti chcenli geU Upťjlnnč pokorUým, ano

žc i w nehwětssjch powinnosiech dUcha k BohU
obraceti a ď Bohcm sc kochatť může. Nad ginč
zctnosij geho whnikala trpčliwost, a tichosta la:
skawost. thkoli fe mU na cti Utrhalo, aneb
kdhž hrUďě pomlm!wan bhl ťjkňwal: „ČlowčkU
nesskodj cižj ťcči Uic gen kdhž ho wlastnj fwč:
domj Ueskwrnj;“ aneď „kdo se lidcm chce ljbiti
nemUže slUžeďnjkem .Krifťowým bhti. ee Geho la:

sta k Uepťatelům a nepťťzniwcc:m bhla tak we:
lika, že gim wssemožně dobťe činil sobě gjdla
Utthowak, aUeď sspatňťgssj strawaU se spokogo:
wak ch abh tťm kteťjž mU Uepťúli, fwé lúsky

a swé UezisstUostidokazal PodobUaU horliwostj
stal téža swatý LUpUš o dobro wlastř Wokog gegj
ssek mU Uade wťastUj blaho,a kdhkoli tojšo do:
tťeba žúdala, bhl wždh swaU maUdraU radaU a
pomocť dohotowč.

Tčch čafů podroďilsi kral fraUcký Klotar
BUrgUUdskoa posial w žemi podm:měUaUFarUlfa
abh tam geho žalcžitosti siiežil a hagil Uradnjk
thto alc welice zanewťel Ua LUpa a to proto
že mU, když bhl do zemč pťissel žadUých darU Ue:
poslal Z winil ho křiwč U krale Klotata Ža,
looU podporowůl zťoťslhsi:ch gčdčU aUěž, Nťčmčǧl7
sel genž danal že se takto biskUpem stcmc.
xskral Uemage žkUssersti, gak Uebežpečlto Ua po:
mlUwače zpoléhati Uwěťil lehkowažUě Utrhačům
a LUpa zc zemč whpowčděw, gistémn pohanU
,Landeǧisilowi, wrchUij wc wogsstč,rozkazal aby
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axgeg do wsi Nndcfašiny, w Nowostrasii ležjcj,
odwedl.

Wefničanč aUdefašinsstj bhli tehdúž gesstě
wssickni modlosiUžebnjci. LUpUš myslil tedh, že
Bohem poslan gest, abh ten lid k UěmU obratil.

N ay geho ohniwé ťeer,podporowany wýbomým
pťjkladem a mnohými šazraky Ua UelnocUýcha
chorých, wydaly Uehkrasnčgssj owoce Landcǧisi;l
sam fc obratil a bhl š mUohými giUúmipohany,

kteťjž we wogsstě franckém siaUžili, křten Mezi
tjm Ugal fe whpowěšencc fwatp WiUebald, opat
U swatého LUpa w Trekasině (Troyeš), a fpogiw
fc š obywateli eromanskými fnažně kreřle Klo::
tara žčldal, aby fwateemU biskUpU anrátiti fe
powolil. Klotar, genž fe tenkrcite w NotomaǧU
(NoUen) šdržowal, poznal konečněprade,a Hh::
kage jtohr:d, žc tak fwatčmU mUži Ubljžil, powolal
ho, a padna mU k nohaum ša odesstčUj prosil,
xa propustil ho, sstčdťc geg obdaťiw, Utrhače pak
pťjsnč potrestal. Swatý biskUp wracege se, bhl
od osadnjků š neljčenaU radosij pťtgat a gakkoli

fe Uhnj Uad protiwnjky mstjti mohl UeUčiUilto:
ť!o nýbrž wssemožna dobrodin gim prokašowal
siowem i skUtkem dokange, gak mame milowati
ncpťately a dobročiniti těm kteťjž nam Ubljžili.
Tak ďyl žiw gesstč Učktera léta, až pak konečnč
r 623 dnc 1 zaťj pln žaslUhdussiswan rUkU
WaUč odewždal. Tělo geho bylo do SenomanU
odnesseno a w kostele sw Kolnmby pohťcho
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Rožgjmúnj.

ijc pťjklademKristowýma mUohýchswa:
tých poUčeUi, že křiwdh trpčliwě fnásseti a ochotně
a Upťjmnč odansstčti mcime; uale co gest tomU
činiti, kdož Uúm fwéwolně kťide Učinil, aneb
Ubljžil? Zagistč Uic, Uež co krúl Klotar UčiUil,
když se pťeswědčil, že swatěmU bisiUpU LUpowi
kťide UčiUil. Brosil totiž swatěho bisiUpa ža
odesstčUj co UethažUěgi a wssemožně i pohor:
sser, kterčž lidU dal, i kťide, giž bhl Učinil,
Uaprawiti a Uahraditi hleděl. Wrotoš kdokoli
gsi bralrU swémU Ubljžil, bUď že si mU Ucssle:
chetUostj a wad pťipisowal, gakýchž do Uěho a Ua
Uěm UegfaU, aUeď že si prawě a skUtečUé geho
hťjchd a wady bež pťjčinh, a ťde i když toho
potťcba Učbhlo roztrUbowal; bUď že si ho ossi:
dil okradl swčťené wčei geho žapťel mšdU ša:
slaUžeUaU žadržel w čaš UaUzc potťebUě radh
a pomoci mU Uedal aneb swéwolnč žle radil;
ďUď že si ho pracj pťemáhal, ž bůhdarma k hUč:
wU poanzel do Uebešpečj žiwota fwéwolUč U:
wrhl w UúdrUžiwosiiporanl aUcb dokoUceo ždra,
wj a o žřwot pťiprawil at. d: každý takowh gdi
a UčiUiž, gako Klotar kral swatémU LUpowi bhl
Učinil. SUaž se totiž Upťijě a poctiwč, abhš
odwolal co gjžliwý gašhk thg žlěho Učinil abyš
sskodUgiž šla wUle twa szsobila Uaprawil abyš
žisk gegž twa žassk aUeb žla rada a žawist pre:
kazila Uahradil slowem abhš bratrU Uraženémlx
možno:li, až do posledeho haljťe zadost Učinil,
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ancb afpoň odesstťnj a prominUtj toho whmoci
si hledčl kterémUž aneb kterýmž fe kriwda fwé:

wolnč byla staťa Toho žada fam sprostý rozUm,to pťikažUge též KristUš aU dj, co chceš, abh ginj

tobč čiUili, maš č ty čiUiti gim W teU smysi
pjsse také fwatý JaU Zlatoústý: „Ubljžil:lřš komU
myfsléltkaU smiť se š Ujm w mhfsienj, gcstliže
slowy, smiť fe siowy; pakli skUtky, skUtkp se smir.
Nebok koho gsi siUtkem Uražil bež skUtkU ho Uee
smjrjš “ N tak Uehmilcgfsi, bUdcte:li čiUiti bli::
žnij což wasseho gest, bUdek i oU wčlm čiUiti,
což geho gest. Budete:li wy hledčti UčtUěnaU
křide Uaprawiti, bUde oU ochoten UtrpčnaU
kťide odestiti; bUdeteli pokorUěUražeUéhoža
odpnsstčnj prositi, bUde oU laskawě k wám se
xmjti a tak plche wefpolek žakolch Baně i mi:
losti Božj hodUi se staUete

„Bočatck cesiy dobré čiUiti sprawedonst:
a tak gest pťjgcmltčgfsi BohU nežli obětowati
obětiee (Břjsk. 16, 5).

„Toto prawj Hospodixt: Činte saUd a fpra:ur
wedlnost Běda tomU kdožstawj dům sngw Ue:
sprawedlltosti a wečeťadla swa Uew saUdU kterýž
prjtcle swého UtiskUc darmo,a mzdh geho Ue:
nawratj gemUee(Jer 22 3 13.)

„Mžda dčlUij kteťjš žalř kraginy wasse,
kteraUž gste gim žadrželi, kťičj, a kťčk gegich wssel
xw Ussi Bčma žástupů“ (Jak. 5, 4.).

„Zdaliž erjtc, že Uesprawedliwý králowa
siwjm Božjm wládUaUti UebUdaUee(Mat. 6, 9).

ů
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M odlitb a.

Q lčrsko mú, Uehmilegssj Ježjssi, odesk mi
kťehkost maU dle dobroty fwě, Hakli gsem tobč
w bližnjm tak neslaUžil, gak láska twčl ke mUč
ťoho žčldala: Ueb kde teU smrtedlnjk, genž tak
iobě by slaUžtl, gakž toho hoch gsi. Než odc
dUesska pťedd fc berU, že aspoň zbhtek žiwota
tak tobě šafwětjm, abhch arti gedirté powinnostt,
giž tobč, čd lčrsko mú, atteb bližUij powiUen
gsem, tteUražil, Uýbrž we wsscch dobcich žiwota
wsst sptawedlltost kortal; čjm fe prohťessil, aďhch
Uaprúwil a tak hodert se stal twčho šasljbeltj.
Nmert.

Dnesslljbo dne tčž se swětj: W Benewentn dwancťcti bra:
třj a mUčednjků; w Balestinč fwatčho JofUa a Ǧedeona;
w Jernsalěmě swařč Blnnd, prorokdnč; w .skapui swatčbo
Brisska, tnnčednjka; w Nemiš swatěho ckista. Učednjka swatělw
Betra aposstola; w Tudcrtn swatčho Terenciana. biskupa a mn:
čednjka; w Heraklri fwatčho Ymmona, gabna mučrd!tjka;
w Španěljch swatých mUčednjkťx: WiUceUcia a Lčta; w Bo:
pUlonium swatěbo Rešula, mUčchjka; w kragi kosknickčmsw.
Wcronh. pannh a m. g. fw.

2.

Žiwot sw. Štěpcšňn, kraile.

chfa, čtwrtý wéwoda Uherský, měl wclikaU
Uctiwost k wjťc čťestartské, gjž fe od Učkterých ža:
gatých kťeskmtů pončkUd žUčxti UaUčil. Bťičinčrtjm
a péčj Učkterých blahowěstů do zemč přisslých ale
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řak welice si Učer fwatč žamilowas, žc pťckončm
krčlsaU,weleonstj a maUdrostt geho i še swaU

chotj SaroltaU a š mUohými prednjmč pany
kťtjti se dal nedbage pťi tom an Ua kťik kter:;ž
krok tento w Uarodč owssem způsobiti mUsil ani
Ua fUrowost lidU zarhtč modlarstwj fe držjcjho
Qbšwlasstě dogjmala UabožnaU knčžUU SaroltU

tagemstwj fwata; Uebok wssj silaU a horliwoskj
wssemožUaU fe ždokanlitč fUažila Něgaký čaš
Poždčgi požehnal gj Bůh plodem žiwota Cjtjc
fe matkaU mčla widěUj. Widčla totiž fw. Stč:
pcan, an gi Ubezpečowal, že djtč, ktcréž porodj,
obrcicch UárodU prowcde , a modloslUžeďUost
w šemi UdUsi Djtč se Uarodilo r 977 w Ostri:o
bomě, tehdaž hlawnjm mčstč Uherska, a dostalo
Ua kťtU fw kU cti fw. Štčpana tčž gmeno Štč:

.dan Sw Wogtěch, biskUp pražský, geUž po
Uěgaký čaš w Uhrach slowo Banč hlafal pťiga!
Qrm geg skrže kťest fwatý w lxmo cjrkwe. Gak:,;si
Theodat UčcUhWlach wychowawal geg, a co
sno Wogtěch w dussl geho wložil ouo pokjad
wjry u pilUč to wždělawal

Kddhž r 997 Gejsa Umťel Ugal fe Štěpan
wladh žemě Geho pťednj starostj bhlo Uzawťjtč
š wUkolnjmi knjžath trwanliwý pokog; Ua to
pak siUssUými prostťedkh kralowstwj Uebeskč w ťj:
ssi fwé požemské rozmnožiti a Utwrditč hleděl

Y wssak horliwost a ražnost gjž fe wěci Ugjmal
roždraždila mhsii mUohých pohaUů w takowě mjťc,
že negen UertUě we tmach modloslUžeonski
trwalř Uýbrž i ďraUUaU rUkaU proti fwate wjrc

enn
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fe wžpjrali. Gim w čele stal gistý KUpa lUUž
UdatUý a wažený, genž wer kťeskaUskaU Uegen
wykoťeniti nýbrž i Stčana š trůUU ďwrhnaUti
Usilowal Wočet spiklých rosil loůčihledč, tak
že i městoWefprint oblthaUti mohli Stěan
Uebyl owssem š to sianU rUkaU proti nepťatelům
wygjti Uic meně mysli Ueštratil Uúbrž wolage
škralem Dawidem: „Hospodinoschenj mě a fpa:
ser mě, kohož se bUdUbati? Hospodin ochrance ži::
wota mého kohož sebUdUstrassiti? Byk je postawili
proti mUš stanwč wogsk, UebUdek se bati srdce
mč; byk powstala proti nmě walka w tomk daU:
fati bUdU“ (ŽallU 26, 1. 3.) , pťiprawowal
fe k walce postem, modlitbalni a almUžUaU pťi
tom tcž swateho MartřUa a sw. Giťj ža orodo:
wanj prose Bo těch ďetkaj sc š Uepťjtelem a Ua
hlawU gcg porazil W té bitwě žahyUUli wůdce
Uepťatclský Knpa Na dokazan swé wděčUosti
dal Ua mjstě, kde ď Ueprxtelem se šetkal klasster
kU cti sw Martina wystawčti a hogUými důchor:
dh geg Uadal .Klasster tento stogj a kwčte až
po dUeš

Učiin pokog we wlasti, gal se Štěpan
š oonweUaU horliwostj Ua obracer UarodUpra.e

cowati; powolal ž wůkolnjch žemj blahowěsty,
proweizel ge Ua cestách gegich sam lidU wykladal
Učenj prawdy aUeb ražUými slowh gich Uapo:
mjnal aby Uešawjrali oči swětlU wjry Zakladal

klasstery, stawěl kostelp a tak blaženě probil žc
giž čtwrtěho rokU geho anowan teměť wssUde
modloslUžebnost swatémU kťjži UstaUpila a on
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wesskčru žcmi w defet biskUpstwj rožděliti mohl

gcž arcibiskUpU ostťihomskémU podrobil „Bože::
hUaný teU mUž, kterýž dana w Hofpodan a ge:
hož naděge gest Hofpodin Z podobUý bUde
stromU sstjpenémU pri wodčlch, kterýž Ua wlhkem
mjstč ansstj koťeUy swé; UebUde se ďati, kddš
prigde wedro list geho ďUde želeUý, a w čaš
sUchosti UebUde se starati aniž kdy pťestaUe nesti
owoce“ (Jerem 17 7 8..)

Zaťjdiw a Ustanowiw wsse tdto wěci poslal
do Řjma k swatčmU otci, tehdaž SilwestrU U.,
Nstrika čili Nnasiasia, opata klasstera swatomar::

tinského prose, abh bisknpstwj, ktcraž bpl žaložil
i oskatUj UabožUa Uadanj potwrdil a pod fwaU
ochraml a opatrowcmj wžal Bťi tč prjležitosii
dal tčz sw. otce drositi, aby mU propůgčil gména
i důstognosti králowsié, doklcidage, že tak wssemU,
což pro sioataU cjrkew a pro blaho swého Učl::
rodU UčiUil, wětssj wčlhh a platUosti bUde moci
dati Wapež Sčlwestr slysselš welikým potčsserm
wsscckyžprawy thto, a wssc oč žadan byl mile:
rad UččUil Bťi tc pťjležitosii poslal Stěpucmowi
takě žlataU korUUU, Uazwal ho kralem aposstol::
ským a darowal mU krjž š tjm prawem abh

šwlasst we wúlkach pťed wogskem UosseU bhl.
Uslhssew kral že posel pťichaži wyssel mU

wstťjc dal si listy papcžské i hned čjski a Ua

žnamer Ucty stoge čtachho poslaUchal WUbec
mčl dUchoweUston welťé wažUosti, a wsscckeU lčd

swůg slowhi pťjkladem k tomU wčl aby si po:
mažaUých BaUč wažili a gc ctili, Uebok o Uich
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stogj Oseino: „Kdo wúš slhssj, Ume slyssj, koo
wčUUi pohrdčl, mUaU dohrdci“ (LUk. 10, 6.); „žc
wssj dUsse swé bog fe PaUa, a kněžj gcho w po:
ctiwosti mčg“ (Sir 7 31..) Leta 1000 dal
se Štčan ša krale pomazati a korUUaU giž mU
fwatý otec byl poslal korUUowati, Ua to we:
sskeru ťjsst postawil pod opatrowánj a ochraUU
Marie Wa:mh. Qd té doby rodička Božj
až podUeš ža patronU krčllowstwj Uherského se
powažUge a ctj. Gj ke cti bhli teď mUožj koste:
lowé stawčUi, a Umohčx Uadčmj UčiUčUa; wůbec
ťečcUo fnažil fe krcil také U lidU oUU úctU k ro:
dičce Božj wč;bUditi a ožiwiti, giž fčlm w frdci
cjtil a skUtkhgewil Starost geho o wer swa.e
1aU neobmešowala fe anše Ua meše Uherska, U!Žbrž
i daleko ža hranice fe wštahowala; Uebok dal tčž
w Carihradě, pak i w JerUfalemč a w Řjmč
kostely stawčti a wssjm potřelmým ge Uadal
Mimo to žaložil w posledem mčstč také ss:xital
dro poddaUč, když bh k prahUm sioatých aposstolU

Wetra a Nawla pUtowali Nad giUé ale sikwěl
se .xadherau bohatým Uaťadjm a whstanmosij ko,o
stel krali šamilowaltý w kralowském Bělohradě
(StUhlweišeUbUrg) w Uěmž UapotomUj krcilowč
se dáwali korUUowati, a w Učmž i pochowú:
wáni byli.

Ne dťaUho po korUUowan žafnanil fe
Štěan š Gifelall feskraU Učmeckéhokrale swa:
teho Jindricha Bylak to anj wýborlta Kral
měl Ua Uj chok laskawaU poddanj kněžUU milo:
stiwaU, dčti matkU Ueyupťjmnčgssi. Též an pod::
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Oorowala wsse, co kral k chwale Božj :dodUikl a
Ucbylo sUad kostela kterýž ďy Ucbyl od Uj nčgaký

důkaš šbožnosti a laskh obdržel Qbžwlasstč biuj
skupský kosiel wcsprimský, kterýž ďhla žaložila a Uaur
dala oplýwal wsselikúm drahým Uaťadjm kostclu
Ujm od žlata a stťjbra, gjmž geg byla krčxlowna
opatřtla Gegj rUka neďhla wssak anšc sstědra

ke kostelům a k slUžeijkUm cjrkwe, Uýbrž každh
chUdý naležas U Uj podporU, každý opUsstěUý aU:
točisstč, každý sirotek matkU,. tak že Ueďylo, kdo
by ďhl od Uj šancdbem ancb žarmaUcen od Uj
bpl odessel

Bhla:li kralowňa Gifela dobrotiwa k pod:
daným, sstčdra ke kostelUm a we wssem obcowanj
wýborUč žachowala, byl to kral Stčpcm mUohcm
chc Nebok cherm žc množskwjklassterň ža:
ložil, množstwj kostelů wystawil, a wsse hogUými
dňchody Uadal a opatťil, staral se pťede wssjm
i o to aby wefskcťi slUžchjci cjrkewnj dokonalj
ďyli a UstawičUčsebc ždokonalowali Wroto po:
wžbUžowal likanUch horliwé fwaU UcikloUnostj
odmčnowal dokanlé ža biskllpy a opaty Ustcxtw:t
wowal aUeb quak ge ctiť; slowem škwět a rož:
ssjťer kralowstwj Božjho bylo U:U gediným cj:
lem, kU kterchž wssickrti skutkowé geho se Uesii
a wssickUipoddan, pokUd možUa hledčti mčli
Nle že snadxw gest wcleti, ale těžko konati, to
dobťc wěda, počal swatý krčxl Uchprw U febe.
Bylk pan pťewcliké pokory K němU měl každý
člowěk wolný pťjstUp, každý mohl lUU fwaU stj:
žUost a co mU Ua frdci leželo, wyložiti kral Uix
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koho neodmrsstil. Byl též na fcbe welmi pťj:
sný, tať že fi ani žúdného wyraženj nepťúl.
Wesskech čaš geho byl wěUowáU žčásti službúm
Božjm, ž části powinnostem powolčmj. BoUěwadž
ale mnošj gesstč U dwora geho bpli, ktcťjž, feč
pokora křcskanskei gest, newědčli a nerožuměli,
Ukrýwal se krčll před nimi gak mohl, a abh Uc:
widčli geho kagicUost, mrtwer sebe a giUé bo:
hnmilé siutky wssemožně tagil. Slowem žiwot
gebo byl Ustawičné občtowčmj fe Boť,nx. Nad
giné ctUosti welcbj fe fwatého krúle dobrotiwost
k chudým. Slowa Mmě: „Blahoslawenj milo:
frdnj, nebo oni milosrdenstwj dogdan,ee a „deyte,
a dšmo wňm bnde,“ byla mU U wěci té gedi:
ným prawjdkem. W každém potťchěm člowěkn
widčl famého Krista, a protož každého Uadělil,
kdož prose pťissel, a každého nadčliti kázal. NUo
Ucmage na tom dosti, že wssickUi chndj w zcmi
opatťcni byli, ipťewlcčeU po městč chodil, že.,.
Brciků hledage, an časU nočnjho osobUěrgim po:
slxchowal, nohy mpl, allbyli:li Uemoch, fčlm ge
ossetťowal. uu „Cokoli Učinjtc gednomU ž tčchto
maličkých, Umě gste Učinili,“ dj KristUš. Když
gcdenkrcite pťcwlečeU chndým almxxžUu roždáwal,
wrhl fe Ua něho žástUp držých žebrúků,xktcťjžgeg
poražiwsse, Ueb ho nežUali, žbili, olaupili a pak
Utekli. Král ani pťi neymcUssjm se ncrožhně:
waw, radowal fe, žc pro ctnost potUpeUegest,
a wstana následownč se k rodičcc Božj modlil:
„Gřž wčdjš, krčllowno Uebeš, gak žUeUctili bo:
goijci twogi, kohoš ty ža krúle Ustanwjla.
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Rád wssak to trpjm a ponesU wsse, cokoli mUe
potkčl, tčsse se slowh Spasitele: NUi wlaš š hlau
wy wassj Uesegde e Bo tčch Uzawťel že Uikdy
žádněho chUdého erslhssj a fwé milosti mU Ue:
odepťe, a tčžko da se whrožUměU gak důchody
gcbo Ua siUtkh milosrdUě mohlh wystačit. Nle
„qako Ua aUrok půgčnge HospodiUU, kdož se smi:
lowáwčl Uad chUdým“ (Bťjsi. 19, 4e). N skU:
tečUč odmčnil bohabogUěho krále doďrottwý Bůh,
Ucbok té mU propůgčil milosti, žc Uemoclté diwo:
twomaU Uwcj Uždrawowal a bUdach wěci pťed:
powjčdaj

Swatý Štčan mUsilk ochraně narodU take
wálky wěsti: a wssak že wčc geho bhla fprawe:
dliwa dal mU BUh zastUpU že wždh Uad Ue:
Piátelh fwjtěžil Gechkrate porazil a žagal knj:
žctc fedmihradskeho, geUžw žemi UherskaU Ue:
pťatelsky bhl wpadl Gelikož ale fwatemU krali
Uefslo o pomstU, Uýbrž o oslawer gměUa Waně,
dal mU opět fwobodU gediné to si whmii“mge,
aby kUjžc powolil w žemi fedmihradskč hlčxsati
swatč ewangeliUm. J Uemůže se ťjci, že bh krňl
tcnto fam od sebe ďyl walkU Uěgakau počal wčda
dobře: „že ohawnj gfaU krali, kteťj; čin beš:
božně Uebo sprawedonstj Utwrch býwa trUU„
(Bťjsl 16 12) Z tčch pťjčiU whdal pixste
žakony Ua raUhače žlodčge, wrahy, chlipUjky a
gine Uesslechetnjkh 7

Což ťekl angel Rafael k Tobiússowi: „Ze
gsi byl pťjgcnmý BohU, protož bhlo potťcbj, abh
PokUssch žkUsilo tebe“ (Tob. 12, 13), napl:
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nilo se i na nčlbožném krali; ďhloť mU snassetť
rozmallité kťjžky; a wssak žůstal i w Ueytčžssj
zkaUssce wždh trpčliwý, wždh plU dUwěry w:orošr
žťetedlnosk BožskaU, wždy oddan do wůle BaUě,

wčda že kohož miluge Ban, tohok že trefce: a že
mrska každého shUa, kterěhož pťigjma (Zid 12 6..)
Ze wssech geho dčtj dofahl gediné fyn nehstarssj
Emerik mnžného wťkU, wssecky ostatUj Umťelh
U kwětaxlcjm wěkU Ua rozmanité Uemoci. ij
wětssz laskaU lUUl k gedinémU požůsialémU ž synů
k Emerikowi, kterýž nad lid sančký whnikal gak
wýbornými wlohami, tak i ctnostmi a dokonax e
lostj Qtec chtělz Učhomjti krúlc dlc srdce Bo:
žjho a protož mU pťal podjl na wlcidě a wý:
borna mU dawal UaUčer, a chtčl aby se gimř
po celý wčk swůg žprawowal. Nelže gich tUto
wssech Uwesti, alc Učkterých afpon w krat::
kosti podotkneme žwlassk tčch, kterěž Uaš také fe
týčj Mimo giné Uapomjna fwatý kral fyna fwého,
abh se wčrně držel sw wjrh katolické, Uebo kdož
gi oansstj, ncmůže sskastnčanowati, an po
smrtt korUny wěčné dosjci Sw wjry sstjt prawj,

bUde ti lebkaU fpafenj: taU žbranj odjn bUdeš
moci ptotiwsscm swým widitelným i eriditelným
UepťatelmnbeždečUěbogowati Hleď staw
dobrý cjrkwe Udržeti a rozmnožiti neb kdož we:7
lebnost cjrkwe Uražj aneb gj UmcUssUge,ten i tčlo
Kristowo zmrzačiti obmýsslj .BiskUpy a dUa
chowe.nstwo opatťUg gako žťjtelnici oka swšho.
BUdcš:li gegich pťjzně požjwati nelmde ti tťeba
gakého Uepťjtele se strachowati. Bod gegich ochra:č
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UaU bUdeš ďežpečeU we wssech wčcech a modlitďy gee2
gich bUdaU tč poraučeti BohU wssemohaucjnm.
Gich Ustemowil Bůh za ochraUce pokolch lid:
siémU, Učinil žphtateli dUssj a rozdawateli sidá:
tostj, w gegich rUce dčma gest moc hřjchh nasse
šawažowatř a rozwažowati... . Bány zemskéa ba:
tko a bogownjkh mčg ša otce a bratrh. Gsauk
obraUaU krcilowstwj , ochranci Ubohých, msiiteli
protiwnjků, rozmnožiteli ťjssr. Wssemi gimi wlňdni
pokogně, pokorUč a merť, pamčtliw, že wsslckUi
lidé gedUo powolčmj magj, a že člowěka nic tolik
Uepowyssxlge, gako pokora, Uic tolik UepoUižUge
gako pýcha a žňwist.... NomxtisyUu, pjsse dúle,
že modlitba gest Ueywětssj tUkogemsiwj Uasseho
spaser. Usiawičxx;imodlitba žUičUgea žahlažuge
hřjchy. de,xž tedy do koňela půgdeš, modli se
gako ŠalomaUU se modljwal: Sesslixmi, BaUe,
maUdrostš Ucbeš swatých twých,abh še nman bhla
a še mUaU pracowala, ač wjm, co bh bylo pťj:
genmého tobě. PaUe Qtče a Bože žiwota mčho,
Ucopmxsstěg mUe w mysslrUj žlém; Uedey fe po:
wyssowati očjm mým, a wsselikaU žčldost žlaU
odwrak ode nme ; odcgmi a odwrať odemUe, mysli Ue:
siydaté a UekážaUéUrpodáwey Ume. uu Tak i th se
modli, abh Bůh tebe wssech hťjchň žbawil, a lcUosi
a Uedbalost od trbe zapudil KonečUč, syUáčkU
xnůg, prosjm tč, bUď mtlostiw kc wssem, Uebok sleUlr
tkowé milosii Ua Uehwýš tč Učin spaseUa. BUď
milofrden kc wssem UtisiUUtým,připoijage si
slow: „Milosrdensiwj žádúm a Ue oběti.“ BUď
trděliw ke wssem nc toliko kwelilým Uýbrž i k
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sprostúm; bUď i žmUžilý, ak sstěsijm nezhrdaš, ne:
hodaU Ueklefaš. BUď pokoreU, ať tč BUh Udnj
i bUdaUcUč powýssj BUď mjrný a Uikoho pťeš

pťjliš Uetrestey BUď tichrd,aďyš Uikdysprawedl:
Uosti UeporUssil BUď rožssafnd a Uikoho swé:
wolnč w potUpU Uerčlděg BUď stpdliw a wsseho
pUchU chlipnosti Utjkcy.“ mo Takowčl a podobUci
UaUčenj dal swatý krcil syUUEmcrikowi a otcowsky
kxo Uapomjnpal a wžbUzowal, abh gich powždy
dilen byl. Ze marUú slowa geho Uebyla, widčti,
že tčž Emerika cjrkew swatčl Za swatého ctj. Geho
swatek padci dUe 4 listopadU.

N wssakl tohotojpna powolal od UčhoBůh
rokU 1030 Swatý Štčpal: Ucfl tU raUU bež
rcptčmj a bež Uaťjkanj: welcbil Uežpytatelm
faUdp Božj a dčkowal Bobu, že fyna geho Uchou
wal beže wssj poskwrxxy. Qd tčto dobp wždaloaep
wal se král, co mohl, fwěta, a Užawjral fe do
sebe. SkUtkowč lciskp dUchoij a tčlefnj bhly
geho gedirlaU žcibawaU, kteréž si pťcil, když dUcha
pracemi stcitnjmi Umdleného občerstwiti chtčl.
Wssemožně fe tčž wyhúbal každé wcilce, a wsse:
mohach BUB geUž powždy geho Uaděge a fjla
byl dopťal mU tč blažersti, žc Uikoych Uepo:
tťebowal prolčwánjm krwe wjtčžstwj dobpwati

Woslednj léta žiwotčel ztrpčilh rožmanté Uemoci,
kterýmiž ho gesstě Hospodin ansstjwil; Uež
dUch geho Ucklesl gakkoli tčlo skljčer bylo.
Womnčtlka Ua toho, kterýž pro Ucišsmrt kťjže Utr:
pěl, silila geho wer a dodciwala lcifce podnětxx.
Těhož časU, co krčll Ucmocen Ua lč:žkU ležel, po:
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Užilt něsteťj š PťjfUaU a pťjmaU sprawedlnosij

Uejpokogenj anowé a nagawsse wražednjka zaému
biti ho chtěli Sotwa ale že Uagato wrah w ko:
mnatU kralowU wessel takowý na Uěǧpadl sirach
že se žhanebného pťedsewšetj wyšnaw, o milo:
srdenstwj prosil, gehož mU také welikomyslm; krúl
Udělil, an drUšj faniUchi, gakž toho šákon žá:
dal, htdlem fprawqdlnosti šadost Učiniti mUsili.

Cjtě konečně Stčpčm, že hodinka pťichčxšj,
swolal wsseckopanstwo, kúšal gim, abh zachowalč
wčrnost k fwatě stolici ťjmské, aby fe wefpolek
snčlsseli,prawé wjry hcigili, Oťikúžan Božjch wčrnč
ostťjhali a opatrně nowého UústUpce Ustaxrowili.
Na to porUčil kralowstwj do ochrany rodičky
Božj, dal se žaopatťit a Umťel ǧak si pťal dne
15 srpna na nebe wžetj Bannh Marie l 1038
Benedikt 1)( prohlasil ho ša fwatého, Jtmo:
cenc )(l. ale pťikčlžal, aby fe pamútka geho dne
2. žciťj swčtila.

Nozgjmúnj.

Gako fe stalo swatémU StčpúnU, stčlwá se
až podneš. J ša nassřch čafů Umjragj nčkoy
rodičům pťed časem djtky aneb giUé pťemilé osobh.
Množj rmaUtjwagj se Uad tjm welice, reptagj
proti BohU a wsseligak UesiUssUčsi počjnagj a mlU:
ijaqj Tito a podobnj lide UwažUgte,gak se
sw Štěpan chowal kdyžmU dětiUmjtalh,aažwlasst
když koUečně i gediný syn Emerik gegž nad wsse:
cky milowal, fmrtj mU odňat ďys ale negen
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rozwažugte si chowánj swatého krále, Udbrž wssj
silaU Uásledugte ho, hledagjce tam útěchh, kdež
gediné Ualcžtilze uu w Uaboženstwj Nerť owssem
hťjch rmantiti se a plakati Uad smrtj djtěte,
a wssak rozUml se, zUstawame:li w mezjch kťe:
sťanskétrpěliwosti a oddanosti BohU Nle hťj:
ssno gest BohU se raUhati, protč němU reptati
a bčdowatř. Řekněte mi, wy otcowé a matky
kdogestten chž djtěwám odnjma2Nenj:li to Bůh,
Bčm Uad žiwotem a smrtj wssech lž,dj? Ner:lř
wasse djtť che Božj Ucž wasse? Cillj:li wám
Bůh gakau kťide, když ge wam odnjma? Ne:

činj! QU gest páU On mUže wžjti, což geho
gest, kdy fe mU zljbj: či ma fnad U waš se doea
wolowati? Ma wam aučty wpdciwatř ž činů
swých? ma wáš proslti, aby gste fe nehněwaťi, ze
člowěka k sobě wola, gehož byl Učiuil? To sUad
pťedc žcidati UeďUdete. Proč medle reptáte protč
BohU, proč si Ua něho Uaťjkáte? Wěšte co Bůh
Učinil, Učinil kU l:lahU djtěte, UčiUil kU blahU
wassemU, Učinilku blahU sUad wciš wsscxch.Snad

pťedwjdal Bůh, že nepoťúdnaxl lciskaU k djtčti
aneb sspatným wychowawaujm w Uebežpečj

wlastnjho fpasenj Ubčh:xete snad pťedwjdal že
djtč samo, ďylo:li by déle na žřwč, nepoťadUým
obcowanjm a Uesslochetnostmiw hnčw Božj bh
Upadlo; aUebo fauženo a prorrúsledowčuw ďylo od
Uepťátel. Nenj to tedh dukaš milosti Božj kwúm
a k djtčti wassemU, když ge časUě k sobě powoxt
lawá? Umťelo:lř djtě w newčnnosti, mčli ďy gste
mjti tjm wětssj radost ž blažerstř ktcréš nij
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požjwa. Či mysljtezp že bh gste mU wětssjch rau
dostj tU Ua žemi byli pťiprawili, ncž mú nhnj
w Uebefjch? Spokogte se tedh a Umlknčte, wč:
daUce že Bčch to gesi, chž djtě wasse k sobč
powolal. Bůh to Učinil. Co tedh che chcete?
Bodrobte se medle maUdrým saUdům Božjm a
wyznehte mU, že což on chce, žeť i wy chcete.
Buhk stwoťil djtč wasse a Uikoli wy Brotož
občtUgte Um lwlesk, giž wam smtt djtčte žpůso:

bila pomněte, že sc žaš šhledame na onom lep:
ssjm swětč; pomněte že k Uam každh kťjž Ua
hrobech Uassich milačkU wolci: Broč si naťjkáte?
wždyč gsmc na wěky se erdlaUčili! danchte
w Boha, zachowúwehte geho pťikúžan, a pak
fe opčt šhledčnne Ua wěčnosti U Uěho, kdež roz:
laUčenj žúdného ch nebUde. Mh wúš gen pťe:
defsli a čekáme wúš U pramene žiwota a radousti,
w ťjfxsispasitele Uasseho. Bůh gest láska a maU:
drost, což Bůh UčiUil, wsse dobťe Učinil. Hospo:
din gest: což dobrého pťcd očima gcho, necht
Učinj (l. Kor. 3, 18.).

„Lepssi gest fmrt Ucž žiwot hoťkýe (Sir7)
„Sprawedliwý bhl:li bh smrtj žachwacen,

w odpočiUUtj bUde Nn ljďczrrý bhl BohU Uči:
něn gesi milý, a žiw gfa meži hťjssUjkh pťeUesen
gest w byt lepssx. Whtržen gest, abh zlosk nc:e
žmčrtila rozUmU geho, aneb abh lest Uepodwedla
dUsse geho. ijila fe zagisté BohU dUsse geho :u
protož pospjfsil whwesti ho z prostťcde Uepra:tš
wosii“ (MaUdr. 4, 7. 10. 11. 14.).

,
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„Nechcemeť bratťj, abp gste erčděli o těch,
, ktcřjž šesnuli, aby gste se UermaUtili gako iginj,

kteřjš naděge Uemagj. Nebo gestliže wěťjme, žeJežj Umťel, a š mrtwých wsial: tak i Bůh U,x,
kteťjž žesnuli sirze Zežjsse, pťiwedc š Ujmez (l.
Thcš. 4, 12. 13.).

Modlitba.

Q Bože, dčlrce wsseho dobrčho, Udčl nčxm
tš milosti a sjly, ať pťjkladn slUžebnjka twébo
Stěpčma wěrUě nčlsledUgjce, ceskaU spasenj šnmé
žile krčlčjme, a wssech žkaUssek, gimiž Uč:š dobrota
a maUdrost twčl ansstjwiti ža dobré UžUčl, trc
pčliwě a oddanč w wůli twaU fnňjsime k oslae
wer Ueyfwětěgssxho gměna twého skrž,e Krista
Zcžjssc. Nmen.

Bnessnjho dne fwťtj se gesstč swátek: W Řjmč swatě Ma:i:
my, mUčcdnicc: w Bamii francauzskěm swatčho Bmonjna, mue
čednjka; těž fwatých mučcdnjkčl: Diomcda, Zuliana, Filippa,
Ewtychiana, Hesichia, Lconida, Filadclfa, Menalřppa a Banta:
šapy, z Uichž něklcřj skrze oheň, něktcřj skrzc wodu, nčkteřj
skrzc mcč a křjž mnčedUictwj dokonali; w Nikomedii swatých
mučednjků: chona, .skonkordiaa Thcodora, spUú geho; téhož
dnc utrpenj swatých Ewodia, Hermoǧma a .skallistye wlasiUjch
bralťj; w Lušduml swatěho Jusia„ biskupa a wyznawačc; těž
tam swatěho Elpidia, břskupa a wyznawačc; w Biceml swatěho
Elpidia, opata; na hoře Sorakte swatěho Nonnofa, opata
a m. g. sw.
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3.

Žiwot sw. Mansweta, bisknpa.

Q swatém Manswetowč UemamemUoho pčca
sných žpraw, Uež co o Uěm starj podali, wěrně
tUto stůg Sw MaUswet pocházel ze žemč
skotské ŘjzeUsm Božjm z wlasii žapUch pťissel
koncčnč do Řjma To fe stalo we wěkU čtwrtěm
po KristU BanU. W Řjmě dostalo se mU pň:
ležitosti fťžnamiti se š wčraU KristowaU a fwa:
tého Učcnj toho welebnost a prawda tak hlnboce
ho dogala že neprodlěwage pokťtsti se dal a když
úplnč a dokonale wssch fc UaUčil co cjrkew
swata wťťiti a Učiti kaze, byl i za biskUpa wh:
fwčcen a do fwé wlc:stizposlan abh swčtlem wjry

mrakoty pohanskč ž n1 zapnditi hlcdčl. Mansidet
pťibhl do TUlle mčsta gatlského, a wýmluwným

gazhkem hlasal swaté ewangeliUm; a což mluwil
potwrzowal mnohými žazraky Toho časU stalo
se žc gediný syn kntžete mčsta UesskastUaUUaho:
dau do ťckh Mosellh Upadl a UtonUl Bůh wsse::
mohach, chtě abh sc osiawilo gméno geho, Ua:
wratil na pťjmlUwU sinžebnjka swého pacholjkowi
opět žiwot že ždraw a bez úhonh bhl Zazrak
tento obmčkčil pončknď zatwrželč frdce kUjžete,

tak že on sám i choť geho a témčť wesskcren lid
tUllský sw ManfwctU Uwčťiwsse, kťtjti se dali.

Bo tom whstawěl Manfwet w městě kostel
ke cti blahoslawené rodičkh Božj, a mimo nčg
gesstč Ua wenkU a we wůkolj mnoho giUých kou
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eransstěg, když by rUka twci ďolestně nme fex
dotýkala, Uýbrž pťidch miloski, ak trpěliwť UesU,
což gsi na nme wložil, ať Uereptúm, když Uepro:
hlédUU maUdrosti a dobroty twé, Uýbrž pokorněux
dobroťečjm gméUU fwatémU twémU skrzc Krista
Ježjsse, Bčma Uasscho. Nmen.

Téhož dUe:

Žiwot sw. Nenmkla, bisknpa.

Swatý Remaklaš sc narodil mezi rokenr:
612. a 624. w městě akwitámsiém BitUrikUme
Geho rodičowé bhli welice bohatj a k Ueyssle:
chemčgssjm rodinčlm fe počjtali. Remaklaš gfa
ginoch wýbomých wlastnostj, dostal fe k swatémn
SUlpiciowi, kUěži bitUricskémU, k wychowčmj, od
Uěhož, gakž fe Uadjti lše, ke wssemU dobrémU
a fwatémU pečliwě a opatrUč weden bhl. Když
fc powčst o Učersti a o ctnostech Remaklowých
roznesia, powolal ho král fw. Siǧebert ke dworU
swémU, gegž množj wútečnj mUžowé, žwlássť alc
fw. ElišiUš, ctUostmi fwými ozdobowalř. Z pťi:
gal mUž Božj pošwčmj totoz fa žastúwal po Uě:
gaký čaš rozma é úťadh. Ze pak fe mU žiwot
dworský znechUtil, opUstil dwůr a doma po Uěeed
který čaš w tichosti BohU a bližnij aUže ži:
wot trňwil. Toho časU whstawčl fwath EliǧiUš
w SolcmniakUm (Zoďšučw) klčlsster, genž dle
wůlc zakladatelowy měl býti autočisstěm Umžůmz.y
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:Fteťjž hlUkU fwětského wzdálenř gediné Bčim: Bo:
chhUslaUžiti a febe ždokonalowati chtčli. J Utekl
se fw. Remaklaš w ochranné stěnh thto, kdežgeg
sw. EliǧiUš i hned ža opata Ustanwil. Zpra:
wowal pak klússter teUto, gakž fe pjsse, plných
ssest let a to š takowaU maUdrosij a rozssafnostj,
že fe co do wnitťnj Uspoťadanosti a dokonalosti

geho obhwatelU tehdaž skoro ža Ueypťedněgssj že
wssech klassterU francaUžských powažowal To
UebUde UikomU owssem dino kdož si pčipomene,
žc fw opat che pťjkladem než slowy, che la:
siaU Uež žakonh podťjženc bratrh wedl a žpra:

wowal MUž tak wýborxlý Uemohl dlaUho w
Ukrhtosii klassternj žůsiati. Z sialo se še když
fw. Nmand bisiupstwj masirichskčho fe odřekl, že
fw Remaklaš gednohlafnč Ua stolici tUto wolaU

bhl Zpěčowal fe Uce mnž Božj Uwažati fe
w úťad tak těžký, tak Uebežpečný, gaký gest du:
stogUost biskupska že ale kral i wssickni knčžj
i samo pansiwo i osiatnj lid Uaň nalčhali, Boge
fe wzdorowati řjženj Božij, dal fe konečně,ač
š bolesiným frdcem, whfwětiti

Že sw Remaklaš dUsiogUostibiskUpskeowfsem
hoden bhl Ukažuge geho wesskeren žiwot i wssi:

ckni skutkowé gebo W slowech a w řeči gcho
Bhla takowa sila že ho každý rad poskad.xchal
každý geg milowaj každý žiwot fwůg dle reči

geho poťadal Nemělk do febe žadné hrdosti
Uýbrž byl pln UeljčeUé pokorh, tak že geg ctili
wssickni whsokomyslnj gakožto Uad nč welebněg:
ssjho, pokornj pak co bratra milowali. Qn byl
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wůbec ke každčmU dobrotiwh a lasiawý, k sobě
ale pkstý , rád pomahal kdož ponwci byl poá
tťcch , těssil kdož bhl zarmax:cen: slowem oU
byl otcem, bratrcm, pčjtclem, rúdcem a pomocnj:c

kem wsseho lidU Nad to byl twaťi welmi prj:
wčtiwc, mrawů UeaUhoUUúch Uesmerč čiUUý,

w gedUan opatrUý, U wjťc Utwrzenú a trpčliwý
Umčl š kazdým dle geho powahy gednati a abh
wssecky .skrřstUžjsial wssechnťm wssjm Učinčn gest,
a co Uččl to i čiUil a co chtčl aby se konalo
Ukazowal fam Ucyprwé skUtkcm žc kanti možUo
gest Z těcha podolmých pťjčin stal fe sw Rema:
ťlaš milačkcm lidU a mnošj, gimž spaerj dnsse
sslo nad blaďobyt tčla, hrnUli fe k Uěnnl, a swčťox
wali fe geho wyUčowan a šprawč, š Uichž takč
i mUožj weliké siawh swatým obcowanm a mno:
hostranna:l Učr::ostj U lŽdxlfaněkého i U potomků
dofsli. N proč bh Uedossli? an ge sw. Remaklaš
slowem i skUtkem ktomU mčl, aby fe chránili osse:
metUých radostj swčtsiých, Utjkali žbhtečných fia::
rostj o zbožj požemské aby pilUi byli fworltosti

bratrskě chodili po cesiach šakonů Wanč a fwčta
ažadostj geho aby se wsscmožně odťjkali, po Ue:
besiých pak wčcech taUžili Blnil take wěrnč
a prawč co swatý Wawel swatémU Timothcowi
pťikažowal aU pjsse: „Deh Ua sebc pošor i Ua
UčrUj, a w tom trweh: nebo to čině i fčlm sebc
skacha Učinjš i ty, ktcťjž tebe poslaUchagje (l.Tim.
4e 16..)

Wčda gak welxké prospčchy klassterowě zwla::
sstč w oUčch Uasilm,šch časech člowěčenstwn prina.a
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xsscli, siaral fe Remaklaš dle možUoskio rozmno:
ženj gich, a to w takowých kraginách, kteréž byly
Uad gine diwěgssj a pUsiégssi Z wymohl také
Ua krali fw Sicgeďertowi že nowé dwa klasstery
w horach ardenskúch, a sicr klasster Stablo a
klasster Malmedi řečené, žaložil a slUssnčUadal
Klassterowé rito stawčli se pod dožorstwjm famého
biskUpa. Týž biskUpfw. Remaklaš Uwedl w ně
bratry, gimž Uásledngjcj napomemxtj Učinil: „Důu
wěrUgte shnačkowč pewnč w Nana Bohn geho

dťikazan wěrnč žachowaweyte mysl swau stťežte
dťed mysslenkami marnými,a adUssi swaU kaǧjcc
fe, šachoweptc čistaU a UeposiwrněnaU. Modlete
se ďež pťesiánj, žpjweyte chwalošpěwy U wečer,
rano a w poledne bUďte w čtenj fwatém bedlčwi
:l žnamcnjm fwatěho kťjže ozbroǧUǧtc fc: a minaU
waš wsselika pokUsser wnitťnj i žewnitťnj Mak
Uepťjtel Učlš tisjccro žpůsobů. gimiž Učlm Uďljžiti
může a Ueščjslne Uapasii a úsioky Mh wssak
šname geho ossemetnost a wjme, že čjm che na
naš dolěha a naš tiskne, tjm wýsse fe powžnefeme
Bakli se mU zproliwjme Satanaš Ucyche se
bogj počatkU ctUostUébo žiwota bogj fe bdčnj,
modliteb, posiu, tichosti, trpěliwosii, dobrowolné
chxldobh, opowrhowúUj nlarUaU chwcilaU, pokory,
milosrdenstwj a obžwlčlsstč čisi,éláskythiskU NčmU;
a protož gako w ďrlohU pafc, abh náš od do:
brébo nmyslU odstrassil.“ Tak a podobnč mlU:
wil Remaklaš k duchownjm shnům fwým a tak
wc wssem dobrém ge Utwrdil že w obaU těchto
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klássteťjch žiwot bohabogUý tak krcifně a bohatč
zkwjtal gako malo kde ginde.

NU se to wsse tak krasUě w klassteťjch,Stablo
a Malmedi ťečeUých, dělo, rožtaužila se i dUssc
Remaklowa po samotč klassternj N wssak stalo

to Uemalé prace, Uež tehdegssj kral Childerich a
ostatUj lid, gemuž tak wýborného pastýře weliký
žel bhl fwolili Ustanwiw tedy Ua fwém mjstč
swaté.ho Theodarda, býwalého žúka swčho, složil
Biskx:pstwja odessel do klásstera stabUlskěho. Sotwa
se proneslo , že fw. Remaklaš w klcissteťe stabUlo:
ském se ždržUgc, hrUUlo se kUčmU nmožsiwj mU:
žů a mladjků, žádagjcjch, aby ge žčlkonům spa:
ser Učil a cestami sprawedlňosti wedl. Rcma:
klaš pťigal každého, kdožkoli š dobraU wůljk UčmU
přissel a otcowsky se o každého staral Bod geho

ďedliwém a opatrném wedenj stalo se, že šarmaU:
cenj fe potěfsili, že netrpěliwj stali fe tichými že
opUsstěUi Ua swaU sirolm žapomjnali chUdj na
fwé bjdě si libowali, bohatj dobrowolně š UUžný:
mi o fwé gmčnj fc šdělowali, mladjci čistotUpč:
stowali, slowem, že každý, kdožkoli š Ujm co dč:
lati mčl, od zlého se odwrcitil, w dobrém Utwr:
dil a tomU okamžer dobroťečil kterehož fc fwa:
témU mUži tomU byl fwěťil a oddal Tak prožil

swatý Remaklaš Uěkoliklet aU znamenati počal
že mU sily Ubýwa, a žc čaš Uastawa rozlaUčiti
se še swětem J swolaw wssech bratrů mluwil

k Uim slowa otcowskň, slowa pan lasky, pečliwosti
adůwěrh, gimiž gich Uapomjna k častým modlitbam,
kpokogi a kfwornosti mimo giUě,ťka: „Botťcbj nam
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gcst často sk modliti pro hťjchp a Uxixxh, gichž gsme
fe kťehťosij swaU byli dopUstili. MUsjmc wssak
takč pečlinoč bdjti, aby se počet gich Uerožmnoe:
jžowal; nebok kdož lehkomysinosti a lenosii fe od::
dal, teU bUde marně Boha prositi. StUd a Ue:
porUsscUčl wěrnost, sestra sprawedlnosii, a anhčl
prawda měgtež pťjbytck w frdcjch wassich, abh
lidé wjdaxlcc siUtky wasse Uasledowali wáš “

„WarUgte se hnčwU a wssech PlodU geho,

we wěcech pak dowolených bUďte stťjdmj, mak
každci wěc swé meze, kterýchž UikomU pťekročiti
se Uedowoluge Nikdo UeUbližUg ginémU: lěpek
gest kťide trpěti, Uež činiti; milUgte trpěliwost,
gcxstiktrpčliwost pťjstaw wssech bjd, a UikdoxUer
tak litý, abp se okrotiti Uedal propUgčj:li geU

wždčlan ochotného Ucha. Nehrozte se žadné prace,
anyk prace čin i bolcsti snesttelněgssjmi Utj:
kcyte lenosti leniwéan se tčžko swčťj dUležita
wčc Wýchu wssemožUčpotlačllqte abp gsie prawé
dofsii swobody; Uebo Uenj fwoboden, gegž wh:
foka podněcllge mysi MilUgte čistotU Ueb Uenj
Uad čjstotU Uic pčkněgssjho Nad sstčstjm fe Ue:
tčxsste, Ucboť kdo se pťjliš Uad sstčstjm radUge,
snadno w Ucsstěstj Upadne. Pťede wssjm šacho:
wčlwehte mjr a fwoonsi, a laska k BohU a k
bližnjmu ak hoťj w waš. Zawist genž kosti šžj:
xa xx.emUčišwaš; Ueboť žawistiwý hUďne sstěstjm
giného a Uad žawist Uer wětssjch mUk
KoUečUě wěžte, milcičkowč mogi, že i wh Umťete;
protož Uedeyte časU, genž wám k pokčmj pťán
gest, marnč Ugjti. Bťigdc, pťiǧde šagisté den,

ů
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že marnť taUžiti bUdete gedině gen hodinh who
žjskati: protož čiUte dobré pokUď čaš gest, nebok
kdož se na fmrt pťčprange, šagisté blažen bUde,
až opnstj tčlo i š žadostmi geho.“ Tak promlU:
wiw k bratťjm, dal fe nehswětčgssj swatostj opaoe
tťiti, Uačež do horečky UpadnUw, bržo dUsst fwan
whpUsiil rokU asi 671.

Nošgjmčlnj.

„Mak Ucpťjtel naš tisjcero žpůsobů prawil
sw Remaklaš kterýnliž Uam Usskoditi může ee
SmUtna to owssem prawda, že Uepťjtej Uaš toul
likerými žpUsoby k žlémU Uaš může poanžeti ,
a wssak proto, kdhž Uáš poanžj, gesstě Uegsme

pťemožcme Nechcemenli sami fe wzdati, Ueprc:
UtUže Uaš Uebok t my mame Ueščjsiné prostrcdky,
kterýmiž každý útok pokUssitele odrašiti můžeme
Z Uich některé a to Uchmocněgssj Uam sw FraU::
tissck faleský Ua rUkU dňwčč: Kdykoli cjtjš, dj on,
w sobč Učgaké bhk i sebe menssj pokUsser„ Utec

se hUed k BohU a proš aby li swaU milostj
a swým milosrdenstwjm kU pomoci pťifpťl Gest
to prostťedek ktcrémUžKristUš Ban sam Učil an
ťekl: „Modlcte sc aby gste w pokUsser Uepadltz“
Cjtjšult ale že pokUssenj Uepťestawčl nýbrž fc
žmáha tedy bčž š srdcem swým k kťjži a obgj:
meh ho gako byš Krčsta Bana obgjmal i bez
pťcstánj pťi tom o pomoc Božj woleh Nehlcď
ale Uikdh pokUsser w twať to gesi, snaž se na
pokUsscn1 nemysliti Uýbrž obrak mysk swaU Ua
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Spasitelc fwého, aneb Ua giný dobrý a chwali:

tebný pťedmět ij nepfnaze každa mpsslénka
žla še frdce se wytiskne u Drnhý, welmi dobrý

a mocný prostťedek Hroti pokUssenj gest abhšé bežodkladU wssecka swa meysslenja cjtěnj žgewil fwémU
dUchownij radci Nebok HokUssitelUaš žwlasst
k tomU Uaš Uabada, abychom o pokUsser fwém
š Uikým UemlUwili, čehož kdpž docjlj, fnadno
Uaš kpadU pťiwede Wakli ale tU gesstě pokUsser
Uepťestčlwci, Uešbýwčl Uic, než abhchom wůli fwau„
Utwrdili, a že Uigakým žpůfobem w pokUsser
Ueswoljme, pewněUUfebe Uzawťeli. Ncbok mUže
nepřjtel Uaš ztrýžUiti může Uaš i Usmrtiti, ale
když fami Uechccme,Uenjš to aby peanU wůli
žlomil Bťř tom wssak té opatrnosti gest ssetťiti
abychom fe š pokUssitelem Uehadali,Uýbrž žkratka
lxo odbyli: „odstUp, ťkaUce fatane, psáno gesi:
NáUU Bohn fwémU klaUěti se budeš a gemU
saměmU slaUžiti bUdeš. N tak mú:li Uepťjtel ti:
sicero osidel Ua Uúš Uastražených, lUčUUetaké my
tifjcero prostťedků, bpchom gich Ussli; i může oU
taUž šbranj pťemožen býti kteraUž na Uaš tasil

Umjmc:li geU dobťe gj Užjwatl Nno tak gest
poknssitel Uaš slab a bežbranný: žc Uic proti nam
nešmůže, Hakli mU fami žbranj Uedame Zwlásstě

Ua počatkU pokUssenj, dj sw Tomaš kemHeUský,
mamc bedliwi býti; Ueb tebdaž fnaže Uepťjtele
pťemůžeme kdhž mU do dweťj Uasseho srdce do:
konce wstaUpiti Ucdúme, ale hned pťed prahem,
gak mile žaklepa gemU odpjrame Nebo Ueh:
prwč prčcházj Ua mhsl anhé myssienj, pak Uá:

ůk
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flrdUgc žiwé whobražowúnj, potom kochánj, žlei
žňdost a koUečUčpťiwolenj. N tak pomalu zlý
Uepťjtel docela se wcdere, erdolčx:li fe mU hned
zpočňth:. N čjm kdo déle š odpjrčmjm leniwč
prodléwú, tjm chc každodeUUěfám w fobě oská:
bne, a Uepťjtel proti UěmU se zmocnj.

„Stťjžliwj bUďte a bděte: Uebo protiwnjk
weiš ďeibel gako lew ťwach obcházj, hledage ko:
ho bh sežral, gemUžto odpjreyte silUj gfaUcc U wj:
ťe (1. Betr 5, 8. 9.).

„Bděte, stůgte Uwjťe,szžile fobč počerhtc,
a posilněte fe“ (l. Kor. 16, 13.).

„dejreyte ďúblUřUtcčekodweiš“ (Jak. 4, 7).
„Wešmětc celé odčUj Božja abh gstc mohli

odolati w ch zlý, a we wssem dokanlj stúti“
(Efeš. 6, 13.).

Modlitba.

Wjš, rš Wcmc, že slabý a kťehký gsem, aže
bež milosti twč Uičehož dobrého Učiniti UemohU.
Tedh frdečněprosim, úBaUe, abhš pťissela šstaU:
pil ke Umč a UaplUil nme milostj swan. Neťw
magc milost twaU UebUdu fe bňri, když pokaUssjU
a mUohaU strastj fewťen ďUdU. QUa gest sjla
má; an rady poskthe i pomocč. MocUěgssj
gest Uad wsseckh Uepťčxtely a maUdťcgssj Uad
wssecky maUdré. Gj ošbrogeU pewnč bUdU steiti
a byť wesskeren swčt powstal proti Umč. Twei

tedy milost, Bane! nmc wždhckypťcdchážcg, a do:
prowčlzeg, a dey mi Usiawččně Ua whkannj do:
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ďrých fťUtkUžťenj mjti skrzeZežjsse Krista Shna
twěho. Nmen

Dncssnjho dne swětj se takč,swátek: W Řjmě swatě pamw
Serapie, wiz swataU SabinU dne 29. srpna; w KorintU swa:
lěbo Febeo; w Nkwilegi swatých panen a mUčednic waellie,
Dorotw, Tbeklh a Erasmy; w .skapni sroatých mUťednjkú Blrix
stea, biskUpa, a BlntonjUa, pacholete; w Nilomedii sroalě Basi:
liosy, panny a mučednice; těž sroatúch mUčednjkú Zenona a
Cbarytona; ro .stordUbč swatěho Sandala, mUčedeka. Těhoš
due fwatčho NiǧUlfa, opata a m. g. frol

4.

Ziwot swatě Nosalie, pamm.

Nčkoli o fwaté Rosalii gen múlo žprňw
múme, nic ménč to, co o nj wjmc, gesk důkažem,
gak welikých občtj šchopna gcst dUssč, Kriska
Ježjssc wěrnč a ohniwě milUgjcj. Swatčl Noscl:as
lia Uarodila fe w 12. wěkU w mčskč sicilském,
Walermo ťečeném. Otec gegj Sinibald, pcin Uad
Kwiškwinem a Roseš zastawal U dwora krčxlow:
skcho wžnessené aUťady a manželka geho byla
ptý milačkem kralowny sicilslé Markctp No:
salia byla tedy whchowmm U dwora kralowsicho
Jpjsse sc o nj, že byla pamla welmi sličUa, žc
:Učla wýborné wlastUosti frdcc a dUsse,a že Ueh:
tožmanitěqssjch rožkossj fwčtských bh gcn byla
chtčla, Užjwati mohla Nle Hospodin wywolil
si gi ža chos fwaU. J otcwťjny gsaU gj očř
že pošnala marltost wssj dozcmské slawy a nesta:
lost a praždnotU wssech radostj fwčtsthchn a že
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Uzawťela poslechUaUti hlan Božjho, geUž gj do
famoty wolal. J opUstiwssitagně rodiče a dwůr,
odebrala fe Ua bljžký wrch Montreal a Ul w

gakési geskyňce wedla žiwot trUdUý a kagicj, a bcž
pťestanj modlitbaU a fwatým rožgjmanjm š Kri:
stem Ježjssem obcowala Widěti to ž UapisU
ktcrýž w téže geskhni po smrti gegj se Ualežal
a gak UasledUgežUj: Ga Rosalia dcera Sini:
baldowa, pčma Uad KwiškwiUem a Roseš, bhw
dlela gfem ž lústp kU KristU Ješjssi w této ge:
sryUc

Gak dlaUho swětice tato w té geskyni pťe:
býwala, a proč gi pak opUstila Uenj Uam žna:
mo; snad fe obúwala, že gi žde wypatragj, aneb
cjtila se milostj Božj k wčtssj gesstě tuhosti roz:
chena. Nebok teď odessla na horU Walerino

aUeb Bereǧrino, odeď celé město Balermo pťe:
hlédUaUti i palač otcowský wřděti mohla a rU

w geskin aš 100 sahů hlUboké dokonala swaU
pozemskaU ank Gakých pokUssenj swětice tato
Ua anssti tčto mUsila fnasseti gak tUhý tU we:

dla žiwot gak plamemta gegj laska bhla kUKri::
siU Ježjssi, o tom o wssem nemame žadných žpraw
ale š množstwj žašraků, kteréž se na gegj pťj:
mlUwU stalh, da se bešpečně faUditi že šagistě
wcltkšho stUpU.č dokanlostč a swatostt dosckhlae

RokU 1624 ansstjwila Balermo morowú
rúna a hrůzně w celém městč ťadila. TU se
diwnhm špUsobem obgewili ostařkowéfwaté panny
Ua hoťe Walerino. Radost Uad Ualezenjm tak drax
hěho klěnotU byla w městě Uáranmú. J obrútil
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se wcsskerert lid w skljčenosti swč modlitbami
kswatč anstchici ža orodon.xáUja pťjmlUwU
gj žadage, a eyhle bržo ostawila město hrožUa
ta Uemoc Z te pťtčinh whwolili si gi Paler:e
maUě ža patronu Také sokU 1743 oswědčila
fc gegj mocUč: přjmlUwa žpůfobem diwotwomúm,
Ueďok Balcrmo i wssecka ostatUj města Ucilska
kteraž fc fwaté Rosalii bhla do ochranh poruu
čila Uchowala se morowé ranh, genž těhož rokU
hrůžně Mešsimx, město faUsede, pustossila.

Rožgjmčmj.

PozorUgjcc mh žiwot swatě Rosalie a meoa:i
žUgjce wsse th trýzUě a wssecka ta Utrpenj kteo
raž Ua sebe dobrowol!tš, panže žlasky ku KristU
Ježjssi bhlcxdUwalila: musjme se žasiyděti a ša:
rděti, že tak swčtsstja tak tělefnj, tak chaulostiwj
a w lúsce k BohU tak ocháblj gfme. Swatei
Rosalia opUstila ž lčlsky k BohU wsse, i to, če:
bož wssjm prawem a beže hrjchu mohla Užjwati,

a mh? u mh wybledawame wssj silau tťcba
ipo cestach Ueprawých, gediné toho, čjmž bychom
U žřwot osladili UsUadnili; an odesslaUa anssk
abh bež překcižkpš Bohem mohla rožmlanati,
a mhx? u my se naschwčll UwrhUgeme U wjr
hlUkU fwětskěho, abhchom Ua Boť)a Uemufeli wžpox
mjnati; gj bylo Ueysladssj rozkossj o BohU přex
mýssieti a rožgjmati si grho milost a mocnost:
a nam gesi každiUkč okamžer, ktcréž BohU zax
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fnxťtiti mňmc,e Ua Uehwýš protiwné a odporUé.
Qna občtowala KristU Ježjssi mladost, sličnosi,
sle i wesskeren žiwot sng: a my mU Ua Uexy:
w!;š pťinassjwame,a to gesstč š odporem toliko
kaly žčwota, to gest, oUh dobh, když sjjy Uasse
ochablp, když hťessiti ch Uenmžeme proto že

k hťjchU bUď žadné sjly, bUď žadné přjležitosti
ch Uemante když swět Uami giž pohrdl a dUssc
Ua gažka sedj Mhsljte:li že tU wěc pťepjnam
UUže, tažte fe wlastUj žkUsscUostř. Gakého tU
strogenj a ssperkowňnj, gakěho pitwoťer a wy:
pjnčmj! a proč? Nbdchom se zaljbili n nikoli
Bohn, Uýbrž swětU. Sotwa, že Uěkde hUdba se
ošwr, giž tam býti mejme; sotwa že fe saUmrkUe,
giž neiš to doma netrpj. MUsjme ž domU, mU::
fjme Ua wenek. Wyražcnj, žcibawa, rožkoš gfaU
gcdinč myssléUky Uasse, gediUň taccha Uassc; gim
k wůli obětxlǧeme gměnj a ždrawj, obětUgeme
dobraU powěst, ctnost, erinnost, fpasemj. Ne:
ťjkchtc, že člowěť wyraželtj gaťčhoš potťebllge.
PotťebUge:li whraželtj, Uechk ho hleda, kdcž fe
Uo skutkll Ualeža uu w BohU. By gste Boha
oprawdowě milowali, radi by gste š Ujm w mo:
dlitbach rošmlanali; gako fwata Nosalia š njm
rožmlanawala Rožmlanati a šabýwati se
šofobami wam mi.ýmš, Uo ýx.xaweil.l ša tčžko;
an reidi a dlaUho š nimi rozmlanňwáte a se
wynižjwate, ba ani čan dočkati se nemůžete,
kdyby gstc opčt š Uimi pohowoťiti mohli Wroč
medle rožmlanan š Bohem Ucydokonalegssjm,
neydobrotiwčqssjm neylaskawěgssjm, býwa wanr
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tak oddorné? u Broto že ho uo nemilUgete.
Owssem ginak wsse bhlo U swaté Rofalie! Bro:
tož aspoň bUdaUcnč ginak sc k BohU mčgte!
BočUěte geg milowati a to Upťjmně; Uebok kdo
si geg gedUaU šamilowal, milowati ch Uepťe:
siane, Ueb čjm déle geg milUge, tjm chc geg
xnUsj milowati. ,

„Kdo milUge otce Ueb matkU che Uežli
mne, Uenjk Umc hoden; a kdož milUge fyna Ueb
dcerU che nežli mne, Ucnjk mne hoden“ (Mat.
10, 37.).

„Zapomeň Ua lid swůg a šta dům otce
swého, apožčldňč krúl krásy twě“ (Zalm 44, 11.).

„NemilUgte swčta, an tčch wěcj, kterěž Ua
swětč gfaU. MilUge:lik kdo swět, Ueňj lúsky ot:
cowy w Učm“ (l. Jan 2, 15.).

„Dokawadž dkUlhextibUdete Ua dwč stranč?
Gcstližek Hofpodin Bohem, UásledUgtež ho sa:
mého; pakli Baal, UásledUgtcž tohoee (lsl. .skrúl.
18, 21.).

WWodlitba.

Ncydobrotiwěgssj, UeylaskawěgssjJežjssi, wleg
w dUssi maUe Hrosim, hognost sladkosti a milosti
swé, ak Ua Uic tělcfněho ňemysljm, Uic fwčtského
Uežňdňm, Uýbrž ak gen tebc gediUého milUgi, teu
bc gcdiUěho w frdci i w ústech nofjm. Napiš
w dUssl maU wsse, co gsi pro mne bhl Učinil,
ak tebe wždy múm na pamčti á Uikdy od fwaté
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wůlc twé sc neuchhlUgi. Noznčť mysi maU ohněm,
kterýžš bhl na zcmi poslal, ak ti dennč občk po:
korněho dUcha a sitaUsseného srdcc pťinásseti mo:
hU. leen.

Tčhož dne:

Žiwot swatč Nofh z Witerba.

Bodobným ohněm láskh gako swatčxRosalia
plaUUla kU KristU Zežjssl též swatčl panna Rofa
aUeb gak bychom mh ťekli Růžena. Swatčx
Rosa Uarodila se we Witerbč, mčstč wlašskčm,
kdcž gegj rodičowě JaU a Kateťina poctiwě sice
a rozssanč, ale dosti skrownč a UUšnč se žiwili.
Kdy sc fwatčx tato panncš Uarodila, o tom pra:
žádně zpráwh nemáme. Ziwa byla alč w siolctj
dwanč:ctčm. .skdhž bhla gcsstě holčičkaU, bhlo giž
Ua nj widčti, žc milost Božj š nj, a žc od Bčx:
Ua Boha kweliké swatosti powolčma gest. Ncb,
pjsse fe, že nic dčtiUského do Uj ncbhlo, žc na
hrúch a na whraženj, gakými fe dčwčátka bawj:
wagj, nikdy žčldnčhopodle nebrala, ba, že ani
křchkostj dčtskěho wčkU Ua nj fe Uepozorowalo.
Za to ale bylou gj Uehwčtssj radostj do kostela
chos:oiřř,aslowa Božjho poslm:chňti ň slUžďám Božjřřř
búti pťjtomUU. N wčci tyto tolik působilh Ua
Ui, že denně profpjwala maUdrostj a wčkem a
milostj U Boha a U lidj. Ncbok pohrdala wssjm,
w čemž si fwčt libUge, hrozila se každého hťjchU,
an i každé zlě mysslénkh, a Krisia wssj silaU
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xnilowati, pro nčho gedině žjti, gemU gediněmU
tčlcmi dUssj fc občtowati fe snažjla. TomU Ua
důkaž počala fc poskh xnoťiti, pokrmů si Uskrox:
wnowati, Usirownčných chUdým Udčlowati a wsscch
spolcčnostj fc skraniti Nikdh Uepťissla Ua tjlko
chj marna oždoba, nikdh ssat nadhernp, nikdd
a w ničem žUakU fwětského Ua sobě Ueměla
Nno, gakkoli teprw wěkcm dčcko geU bpla, nic
méUč giž tak welřkč dofáhla dokonalosti, že w
kwčtU dětinstwj UčiněUa gest takměť diwadlo fwě:
tU, i angclůnt i lidem: fwěřU, že nic swčtskěbo
Ucmysiila; angelům, že newinnosii angelské dofjci
fc silažila: lidem, žc gim swjtila pťjkladem fwa:e
tosti. Slowem o fwaté Rosc můžeme ťjci, žc
giž wrchn dokonalosti dossla, an gin lidé gesstč
Ua dokanlost an Uepomýsslj. Qna rozweselila
fc gako obr cestaU běžcti mage: cestaU pťikúžanj
Božjch bčžela, proto žc BUh sam rožssjťil frdce
gcgj: bčžela Ue gako bež cjle aneb w negistotU
U!dbrži zakladn dosahla (srow Žalm 18 6.;
118 32.; l. Kor..)

Swatč toto obcowcineriUnč Růženky Ue:
;ňstalo bež požchnúUj, Ueboť mnohé dalmy wi::
raUcc gi ana fe tak tUže kage ana fe kage
w tom wčkU, w kteremž sotwa hťjssnúch naklon:
Uostj rožežnawame šarděwssc se nad chaulostiwostj
swaU, počalh marnost swětstaU odklcidati, a poknď

mohly wčrnč erinnč Růženky ncisledowalh
J sam Hofpodin zgcwnými žUamenjmi Ukažal
qak milc mU gest fwatč obcowúnjtéto djwky, ne::
bok Ua gegj pťjmlUwU stali se množj diwowč,
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kterýmiž fe fwatost grgj obgewila. Tak k. p.
pjsse se, že RůžeUka tetU fwaU giž den mrtwaU
opět k žiwotU wžkťjsila,a žc hťjch a wesskeři Ua:p
sledkowé hřjchU U Uj úplnč pťestali, tak že i pta:
čkowé Urbesstj bez bažUě k nj prilétagjce drobty
ž kljUUgj šbjrali J to se whprange, že gc:
denkrcite otec Růžence potagmu chUdým almUžUičkU
Uefach rožkčxžal, abh co xnese Ukcižala, a ay
w kljně gegjm obgewilh fe čerstwé růže.

thž swčticetato trochUpowyrostla,ansstj:
wil gi Hofpodin těžkaU Uemocj. Leželak dlaxcho
takměť ďež sebe, tak že wfsickni okolostogjcj gank
fe Uedomijali Uež že k hodince pracUge TU
ale Uahle k soďě pťissedssi gala se wyprawowati,
že widčla w dUchU osUd Učkterých daon žc:
ntťelých lidjwiterbsiých,a že sc gj rodička Bo.žj
žgewila, aby fe do tťetjho ťčde fwatého Frantisska
dala šapsati, a že gj pťikcižala, aby thčowala
kacjťe a odpadljky od wjrp. To když fe bplo
stalo pťichašelo do domU gegjho otce množstwj

lidj, gedUi šwědawostj pUžeUi gedUi dobraU wůlj
Sběh wssak ten bhl otci protiwm) welice tak
že mu branti a RofU ž toho karati počal.
Ona ale milosij Božj rožche:m prawila pokorně
a plačjc: „Otče, UebraU mi w tom; Ue:
bUdeš li mi branti pťidrUžj tě KrisiUš Ježjš
k aUgelům fwýmw ragi BUdeš li mi ale w tom
braniti pťedc toho UeUecham; Ueboť Bůh mi
pťikažal abhch tak čiUila “ N když otec slže we
wssem gj swolil, pokleanwssi prosila otcc, děda

.a kněže tU pťjtonmého i wesskerého ostatnjho
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lidU, aďy gj požehnali což když fe bhlo stalo,
Ubjrala se š nimi še wssemi do kostela, kdež, aďy
fe za wesskeren lid kťeskanskýmodlili gich Uapo:
mjnala. Několik dnj Ua to měla widěUj Wi::
dčlak Krista Bana Umxlčenéhona kťjži Widčnj
toto Uaplnilo dUsslgegj nesmjrltým ďolem a tolik
gi žkormaUtilo, že po mnoha de téměť bež pťe:

stanj fe w prfa ďila, wlash š hlawh si trhala
a tělo fwé rozmanitým žpUsobem morila a trý::
šUila Qd té doby Uosila obraž UkťižowaUého
Spasitele a ďlahoslawené rodičkh geho we dUex
w Uoci Ua prsaU an laskaU horaxlcnaU k Umn:
čenémU Ježjssi pUžeUa Ue gednaU š lůžka po:7
wstawssl po celaU noc po městě bčhagjc slčle
geho prozpčwowala

Toho časU počala swata anna wjry kato::
lické proti odpurcům, gichž teUkratc we Witerbě
Umožňwj bhlo a proti kacjrům hagiti Činilak
Pak to š takowaU silaU,šštakowml wýmlU:
onstj, důkladnostja rúšnosij,ze bylo patrno že
Duch fwatý ústy gegjmč mlij. NemohaUce od::
půrcowé a kacjťowé důwodům gegjm odolati,
a abh ďlUd gegich Uepodlehl fe strachUgjcc: po:
!oolali wrchUosti swětské na pomoc a wygednali
to U Uj,žcnctoliko fwataU RofUuUýbrži otce gegjho
i wesskeropťijženstwo gegj ž města wypowědčli
Bhlak prawě tUha žima. Ztrapený otec Uchazel
se U fwětské wrchUosii, aby aspoň pťezimowati
w měsič smčl Nn fe mU ale i to odepťelo
whdal se š fwatau dcerUsskaU a š manželkaU
Ua wždor tUhé žimě pčeš wrchh witerďské neh:
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prw do SUrianmn, odsUd pak do WitorchiaUUm,
kdež fe nčkolik dnj poždrželi. Lid wesskeren pťiép
gal ge ď nehwěrssj ochomostj a rád a pozorně
poslaUchal Rosy Učjcj a lid k ďúzni Božj Uapo:
mjnagjcj, ano i choré k Uj pťinássel, abh ge di:
wotwornaU mocj swaU Uzdrawila a wyhogila
prosice. J stalo se, že kdpž gedUé panně, kterčlž,
od narozcnj slepá bpla, modlitbaU swaU žrakn
whdrosila a giné gesstě šázrakp Učinila, že Uč:
kteťj a to neyšarhtěgssj bludaťi a kacjťowě do lčmň
cjrkwe sc nawrútilt, djky Bohn wšdúwagjce a ge:
ho wssemohaUcnost welebjce.

Co fw. Nosa z rodimlěho města wyssla a n:
cišině se ždržowala, Umťel cjsať Bedťich jl., Ua
ǧehož přjzeň fe blUdaťi a protiwnjci swatě cjrkwe
dodpjrali. Po geho smrň ale wsse se změnilo.
Witerbsskané totiž prawowěrnj szžiwsse se, wy:
hnali kacjťské wrchnosti i š pťiwrženci gegich
a swatč Rose dali wolnost k nawrácenj. Od té
doby byla swatú Rosa w Witerbě žiwa. Množj
žúšrakowé, kteťjž se tU na gegj pťjmlUwU stali
rožmnožowali k Uj U wsseho lidn Uctiwost gjž
se ona negen šašraky stala důstogna n:šbrž

šwlassk swaldm ďohx:mil:šm obcowanjm nebok
bhla útěchaU žarmauceným, podporaU chUd:šm
a wůdkynj dUssj Ua cxestě spasenj a pťjklaoem
wssech ctUostj. Tčhož časn Uzawťela swatčl Rosa,
do klússtera Klarišsinek fe dáti, a tam wšdálenci
wsscho swěta gediné š Kristrm Zežjssem, chotčxm
dUsse swé, se objrati. Nebyla wssak pťigasa. Se::
strh prawily, žc prý mjsta w klássteťe prázdnčho
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nch. Nle fwatú Rosa Uadssena DUcheln swatým,
wědčla, že ginň gest pťjčina, proč gi pťigmami
nechtj; ptotož odHowčdělašťkaUc: „ij to,
wjm, že tjm pťi mUě pohrdáte, co se BohU Ua
každém člowčkU lj.bj, totiž aby maUdťj na tomto
swětě stali se pro nčho blúžny, aby Uabhli prawé
maUdrosti. Nebok žagiské maUdrosk tohoto sročta
gest blážnowstwj U Boha. To ale roězte, pra:
wila dčxlc, žc tmčž, giž ša žiwa mjti Ucchcete, až
mrtwčl bUde, š radostj. U febe mjti žádat bUdelc,
čehož i obdržjte.“ Bo těch nawrátila se domň
ax tam w nepatrnč a skrowničkč komůrce žiwot
trUdný wedaUc gediné UoBohUl a pro Boha žiwa
bpla, dokUďž gj Uepowolal, aby wžala odměUU
wččnaU. Wochowcina bhla Ueyprwč w kostele blaho:
slawenč panny Mari.e, oded pak po 18mčsjcjch gč
wyždwihli a do klússtera Klarišsiuek, gak bhla
pťedpowčdčla, přcnesii, kdc až podncš UeporUssenú
fe chowú.

Nozgjmčlnj..

J nmohe žwaš laskawě dUsse, mUsjte bohU:xr
žcl meži ginowčrci žčroy býtl, a rU wam gměho
nežadam, než aby gstc U stťedU gich tak sc chowalp
a k nim mčly, gako swata Rosa se k nim cho:
waťa Bťedc wssjm mUsite hleděti; aby šiwot
waš bhl owssemncaUhonnh, tak aby gste iod lčch
kteťjž gsaU wnč dobrě mčly fwědectwj , pak mU::
site wer nctoliko anitť nýbržislowh a skutkh
wyžnawati abh, kteťjž š wami ochgje widěli žcco
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ústh whznciwáte, wasse pťefwčdčenj gest ; a ko:
Uečnč mUsjte bližnjmu fwčmU, tťebaš giné wjrh
bhl, wesskerU službU, gjž potťebUge, prokažowati,
připomjnagjce si pťi tom pťjklad, kterýž nám
Krisknš Ua milofrdném Samaritáml bhl whsiawil.

To čince spjssc blUdného brarra o praw:

diwosti a o sioatosti cjrkwe pťeswčdčjte Uež ne:
wjm kterými ginými dUkažh Nebok oUi wi:
daUce že fe wjra wasse w skUtcjchobražj, zami:
lUgj si Ueyprwé wýborUé skUtky i matkU gich
swataU wer a cjrkew pčstitelkuwjrh Zwlassk
ale warUgtc fe wsseho žbhtečného hadanj, kteréž

obyčegnč kk Uičemuž ginémU newodjwa Uež geUk šassti,k swarU a k žlehčowanj swaté wjrp
Nebok obhčegUčsiciwa se že blaudjcj bratťi plnau
hlawU rozmamtých lichých Uamjtek proti wjťe Po:
hotowě magjce gednU po drlché wytahUgj a tak
katoljka často na to nepťiprawellého mataU ža:
hanbUgj, žnepokogUgj Takowým hadačům Uegde
o panUčenj, kteréhož ginde hledati bh mčlie
Uýbrž geU o swar a raUhan se a o potUpenj
wsseho, což Uam swatého gest N geli wam kdy
Ukťiwdčno od blUdaťů pro wer Uassi, pokUď
možno trpěliwč neste Widjk BUh kťide kte:
rauž trpjte a by chtčl mohl by gi mstjti; oU
ale ma zaljbenj w Utrpenj wassem, a fwým ěa:
sem šegme ge š waš a odmčnj, Uebok wčrnýk
gcst: a gežto Kriskuš fam pro Učenj swč od ne::
prátel byl Ukťižowán a gežto tisjce tisjců mu:
ťednjků a mUčedUic wer krwj swaU šapečetili,
proč bhchom my maličko kťiwdh Učgaké pro tUtéž,
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wer UesUasseli Gestik trpěliwost a tichostmocna

Zbraň, gj se whdobýwagj netoliko twrze a mč:
sta, Uýbrž i mhsli lidslé N koUečUč měgte
š blUdUými i aUterost, a nwdlete se za ně a
konehte ža Uě něgakě dobré skUtky, profjce, aby
Bůh rožUm gim otewťjti a do lčma prawé cjr::
kwe, mimo Uiž spasenj Uer, Uwesii a tUdy i čaš
přirychliti rňčil, kdež bUde geden owčinec a ge:
den pastýť.

„Choďtež w maUdrosti pťcd tčmi, ktcťjžgsaU
wUč“ (Kolof 4 5..)

„We wssech wěcech sebe famého wydawey
ša pťjklad dobrých siUtkU w Učenj, w celosti,
w wažUosti, předkladage Učer šdrawě bcž aUho:
ny; abh tcn, geUž by sr:dprotiwil, siyděl se, Ue:
mage co žlého mlUwiti o wňšee (Tit. 2, 7. 8.).

„BUď pťjkladem wěťjcjch w slown, w obco:
wčlnj, w lafce U wjťe w čistotě“ (1 Tim 4 12..)

„Brosjm waš aby gste hodnč chodili we
swém powolanj, ktcrýmž powolan gste, še wssj
pokoraU a tichostj, š trpěliwostj snassegjce fe we::
fpolek w leifce“ (Efcš. 4, 1. 2.).

Modlitba.

Q Otče nebrský, geUž gsi milostj DUcha
fwatého narody wsseckh w gednotě wjry spogil
Udrž cjrkew swaU w gednotě wažbaU wjrh; za:
chowey gi pťed žlostj pťewracenč mhsli kacjťU
a pťed roštržky, owce pak pro Uěž krew SyU
thg gedUorožný wy.il chraň a wytrhni wl:

Ziwotp Swatých M 23
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kům, a kdokoli mimo owčinec blaUdt, toho miu
lostiwě Uchopě do siadečka whwoleUého pťtwesti
račiž, gcnž gsi a kralUgeš na wčky wěkůw. Nmen.

Dnessnjbo dne tčž se swětj: Na hořc Nebo swalčbo Mog:
žjsse. zákonodárcc šidowsiěho; w Yncer swatúch pacholjků NU:
fjna, Silwána a Wixaljka mučednjků; w Rabilonť we Fran:
cauzskU swatčho Marcella. mučednjka: tčbož dUe fwatých mn:
čednjků: Maǧna, Kasta a Marima ; w Trcwjru fwalčho Marcella,
břsiuda mučednska; těž swatďch mučednjkčx: Theodora, chana,
Blmmiana a JUliana: w Neapoli sw. .skandidh a mz g. sw.

5.

Žiwot swatého Wawťince Jnsiinčani.

Swatý Wawťinec JUstiniani, rodilý r. 1380
w Benčxtkách wlašských, bhl syU Bernarda Zusti:
niani, kterýž mczi ssiechtaU bcnútskaU gcdeo ž Uen:
pťednčgssjch mjst žaugjmal. Gcho matka se Ua:
šýwala Kwerini, a pochčlžcla podobně z wysoce
Urozcného todU. dež byťa 24 let stara, stala
se wdowml. Gakkoli mladá, Uzawřela, žc che
fe ncprowdň, nýbrž wssj silaU že po dokonalosti
fnažiti se bUde. J oddawssi sc žiwotU kagicij
a faUkromUémU, trúwila dny i Uoci w postech,
w modlitbách a w giných dobrých siutcjch, awy:
chowčxřďala fwé djřkh w bážřři a kckšřřiBožj. L)oal
brčx naUčenj bohabogné matkp Ualešla w srdci
shUa Wawťince půdU pťcúrodnaU. J bhlo Ua
nčm widčti Uadobdčcgnal: Učeliwost a žwleisstUj
gakaUš wclikomhslrwst. Nemaťil fwůg čaš mar:
nými hrami, gako oskatxt.jsančcj chlapci, nýbrž
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rúd fe objral wěcmi wážnými, a rcid obcowal
8 lidmi dospčlého rozUmU a sslechrtných mrawů,
zagisté tak slowa maUdrého Siracha zcxchowčdl
wage, kterýž pjsse: „Meži množstwjm siarců maU:
drých stůg, a maUdrosii gegich z frdce pťipog se,
aby ťaždé wyprawowcinj o BohU mohť siysseň
a Uemimlly tě pťjpowjdky chwály hodně.“ Matka
obáwagjc fe, aby tato wčlžná a Ufedlú mysl sy::
nowa ncbhla plodem tagné gakési hrdosti, do:
mlanala mU laskawč a napomjnala ho k po::
koťe a kdokonaloski ; oU wssak gi těssil, UbežpečUge,
že wesskera geho snaha gcdině tam sc nefe, aby
welikým fwatým fc stal. Dcwatenčlct let siár,
chtěl, gakkoli U wer swčta poskawexl, wssj silau
zachowati si mjr a pokog dUsse, wida ale, žc
fwčt nenj š to, aby dussi geho Upokogil, che
Uež kdy prwé po BohU se roštaužil. W tom
sc mU zgewtla maUdrosi Božj w podobč pa:lickč
nad slUUce se lesknach a wece: „Broč hledáš,
od gcdnč wěei k drUhé tčkagc, odpočinutj mimo
mnc? Wo čcm koli taUžjš, lžc gediné we mnč
Ualežnami. Ležjť to w rUkaU twých. Hledey
toho U mne, gežto gsem maUdrost Božj. Wy:
woljš:li si mnc ša choť a dědictwj, bUdeš mjti
poklad newýflowný.“ ijto widčnjm rožehťála
se dUsse geho k Uowé horliwosti i Užawťcl, že
nčkdc w tichém klcissteťeWciml BohU slaUžiti bUde.
Wamětliw slow: „SPUU bež rady nic nečiň, a
po účinkU nebUdcš želeti,„ chtčl fe neyprw, Ucž
by se Ua Učco š Ugcem Martneln chrini, ná:
božným to a Učeným duchownjm ž klásstera ftocx1r

2Zk
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tého Giťj Ua ostrowč Nlǧa, poraditi. MariUUš
wdslyssew ho, radil, abd Uepprwé sjly swě žkUu
sil, zdali snefaU tUhaU kčxžeň klčxssternj. Wawťi:
Uec Uposlechl, gak mU radčno bhlo, a od tě dobh
spúwal Ua holé zemi cmeb Ua poljnkčlch, aneb
ginak tčlo swě trýznil a mUčil. GedUaU posta:
wilyese mU na mysl gednak poctawosti, bohatstwj
a rozmanitě rozkossc swětské, ǧednak chUdoby tčž::
kost, a postů, Uočnjho bdčnj a žapjrčmj sebe
welikčl obtjžr J ťekl tkaobě: „Múš:li, š dUsse,
do sebe tolik sjlh, abyš wsscm radostem tčmto
mohla wýhost dčlt, a bcž pťestúnj drahaU kagi:
cnosii a zapjrčmj febe krčlčet?“ N žamysliw se nax
okamženj, konečnč Uwrhl šrak Ua obraš Ukťižo:
wančho ťka: Tyš mčl Uaděge, ý 5šcma! mňg„
w tobě gest útěcha i wssecka sjla má! u:e Od té
doby kúl fe mUohem tUžegi a erbyčeguaU hor:
lčwostj BohU slaUšis. Gcho mčlteť a pťč:telč bo:
gjce se o geho ždrawj měli ho k tomll, abhx
UpUstil od swé horliwosti a do stawU manžel:
skc“yo ho UUtili, on wssak abh se koU.cčUč wsseho
dotjrčmj geǧich a tenat porUsseUěho swčta žbawil,
Utekl tagUč z domU a dal fc na osirowě Nlǧa
do klússtera.

W společnosti této Uellalezal se žúdný, genž
by se pťjkťegi kál, Uež Učlš Wawťinec, gakkoli
welmi mlad byl. doaťk geU tolik, co, abh ži:
wot šachowať, eryhUUtelUč bplo potťebj, a mi:
mo čaš Uikdy Uepjwal, ďyk bh febe ehoraUcUěgssj
žjznj byl trčxpen; gakkoli byl siaběho těla, Uiťdh
je erhťjwal an w Uehpřjkťegssj zimě, Uřkdyfe



Sw . Wawťinec sJUsťlUlaUl. 533

w kčm: při hodinkách na siolici Ucpodpjral, a
Uikdy erhchážel z kosicla od gitťnj, totiž od půl
Uoci, až rňno. thž ho gednaU tťi z nrhstarssjch
dUchownjch bratťj Uapomjlmli, aby Umeril tUhé
kazně odpowěděl ťka: „Učinjm, což mi pťika:
žUgete; Uež wčžte, že 1ěm, kdo š lasiy k BohU

trpěti chtj, Uikdh k tomU pťjležitosii šchažcti Ue::
bUde„ Žc měl prade, Ukažasose bržy na to
Swat!; WawťiUcc bhl gesstč Uowicrm, když se
Ua krk tak tčžce rozstonal že choroba girmk wh.e
lěčiti fe Uedala, leč ťežanjm a púlenjm Wssi:
ckUi co pťjtonmi byli tťásii fe aUzkosij, kd!,džfe
to djti Utělo, toliko swalý Wawxinec byl tich
aUtčsseUcmhsli,ilprawil kpťjtomným,ťka: „Proč
fe desitc? Mysljte snad že 1en ktesýž tťi mlč:.a
dence w ohiné peci žachowal že Uer dosii
unocen, abp i mnč potťelmé siálosii a trpčliwosti
Udčlil?“ N také siUtečUč ani Uccekl, pokUdž bo:
lcsinč: tato operacj trwala WodobUaU trpčliwost
dal Ua gcwo ťdhž se po Učgakém časc podolmé
operacj dodrobiU mUsil J řckl k lékaři anžkoe
stj fe chwěgjcjmxl: „Řežtc geU šmUžile, wnisi
Učcstrogowé šagistě UegfaU tnk osiťj, gako byly
drapy, gimiž swaté mUčedekh drali.

Swatp Wawťinec ZUsiinian bhl dokonnlý
Umich, Uebok wssecky powiUUosii, kterěž mU žakon,
gegž na sebe byl wžal, Uklčxdal, co neyswědomi::
těgi plUil a žachowáwal Nadc wssc ale milo,

wal pokorU! Ueyfprosissj práce byjy mU Ucymin
lcgssj, oděw chatrný nepwšaměgssj, mjsto pak po:r
slchj UeyžňdaUěgssj M:edstawenj potťcďowali
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gen pokynaUti a WawťiUec byl gim giž po wUli
thž gedeUkrútc almUžUU šbjral a fpolUbratr
geho, boge fe pořUpy a pohaněnj, welik!šm Uli:
cjm a núměstjm se whhýbal ťekl mU Ž)Bawrioa
Uec: „Broč se trUdjš bratťe ng! Bogďme šmUo
žile a šbjrehme potupn Nic gsme UeučřUilř,
pakli gsme se swčta gen siowy a Ue takéi skUtky
odťekli. Bogďmež dUeš těmito pytly gakoďy lšťj:c
žcm obtjženi a pťemožme flawně swčt.ee Bonj:
šenj kteréž radostně Ueseme gest Uehbezpečnčgssj
prostťedek gjmž sebe úplnč pťemoci a žarytaU

hrdost, nehwětssj to pťekažťu wssj ctnosii wywra:
titi můžeme. nn „Kdež pýcha gest, tam bUdc i po:
baněnj: alc kde gest pokora, tU gest imaxldrosiee
(Brjsl 11 2) Gak welice takě ewangelickaU
chUdobU milowal wčdčti že siow, kteraž k Učšktcčxc
rýmš brextťj, Uařjkagjcjm nad šafobami klasstcra
gež ohen byl štrúwil rekl: „Co pak sc Učlm
žlého staso? Zdaž gsme Uesiožili siib chUdoby?
DčkUgmež raděgi BohU že nam té mčlosti po:

pťňl abychom gj těž žakusili! Bůh genž rolnj:
kowi semeUa dúwa, i o Uúš sc postara neztra::
tjme:li geU w Učho důwětu ee Bl wssak Uesikwělh

se Ua swatěm Wawřincowi gediné pokora a chu:
doba, Uýbrž oU byl wžor a pťjklad wssem bra:
tťjm Geho dUsscbyla wždy Ua Boha obrňccna,
oU Ueyraděgi dljwal w kostele ancb w swém poe.t
kogjčkU, do domU otcowskěho nepťčssel leč kdhž
matkU a bratry k hodiUce pťťprawowal Mer
ijal tčž melmi malo; kdyžalc mluwil býwala
keě geho wúžná a rňžná a ntkdy sc š blažendm
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účinkem neminula W modlitbách bhl tčž Uad
mer whtrwalý a thska se tak hlulwko pohrjžil
w modlenj, že horke slžh po ljcjch mU kaUUly

Swatý Wawťinec bhl ačkoli fe wsscmožně
me branil za gencrála ťúdu whwolen a Usta:t
nowcn, gegž on š UadobhčcgnaU obežťctnostj a

maUdrosij ťjdil a žprawowal an i wcsskml
kazen w Učm tak wýbomě Uaprawil a Ufpoiěáur
dal že ho napotom žakladatelcm ťadU Uažýwali.
dekoli mlUwil, mluwlwal wždh o ctUosii š ta:
kowaU ljbežnosij a rúžnosij, žc frdce wsscch gj
fe Uaklonila. Liknawé powžďužowal, samolibč
káral, malomhslným dodúwal stdce; slowcm kaže:
dčho, kde kdo byl, podněcowal k Učlbožnosti. Do
řúdU gen meilo které pťigjmal, a koho pťigal, toho
podrobowal nepprwé txchým žkaUsskúm, mage ža
to, že gcn malo ktcťj tžiwotU klússterUij powou
lúni gfaU a e kwět klassterů ncžalcžj na mnoe
hých údech, thrž Ua gegich dokonalosti a bohn:
liběm obcowčmj Od té doby, co Ua kUěžsiwj
ďhl poswčcen neopomenUl Uikdh, ledakdyžU
mocj skljčen bhl mssi fwataU slaUžiti. Řjkúwalk:
že asi múlo laskh k Ježjssl ma kdo se Uchažj
š Ujm tak časio fe fpogiň, gak často možná. Bhťo

mU těž prawidlem, že tam čisiota Uemůže fe Udrr
žeti kde tčlo sc chowa měkce a žahalka a fmhsle
nost pmmgj. Bohačům koncčnč Ustawičnč Ua
nwsl kladl abh, chtj:li fpafeni býti k chUdým
sstědťj a dobrotiwi bhli Bůh ho nadal takč
mocj prorockaU, a powčst o geho ctnostcch roze
Uússesa fe po wssech kraginácb.



ďšš Zňčj.

Wsse toto pohUUlo padeže Ewgena lsi , žc
swatěho Wawťince rokU 1433 biskupcm w Be:
Uatkach Ustanowil Qn fe owssem wssemožnč
wzpjral an ale papež na fwčm stál, ano iUrčttč
lUU weleťn abh fe w biskUpstwj Uwč:zal: mUsil
wol erol UposlechUaUti,a wssak tak tagnč a
Ukrytč sc dal wyswětiti že ani pťatelé dťjw o tom
fe Uedowčděli, Uež kdhž Už whfwčce:t bhl Noc
UasledUgjcj ztrawil celičkaU w kostele, nwdle se,
abh mU Hofpodin dostatečné sjlh k tčžkénm úťadU
propůgčil a BUh mU tolik swětla a milosii dal
že biskUpskwj tak snadno gako Uěgaký ilasster
šprawowal Uýbrž Ukažala fe we wssech téměť
ofadach bržo žnamenita oprawa mrawů „Gestli:
že kdo z waš potřebUge maUdrosti žadehž gj od
Boha, ktes!foždawa wsscchněm hogně, a ermlaU:
wa a bUdečgemU dana“ (Jak 1 5..)

TUha kagicnost a chUdoba doprowodilh fwa:
tého WawťiUce též w palac bisixlpský Geho
wesskera čelcď pozUstawala z 5 osob, gjdal geU
žhljněných Uadob; geho lože bhl fprostý slamnjk:
geho oděw gednodUché dUchoij raUcho. thž
nm gedenkreite Uěktcťj dobromhslnj lidé pťedsta:
wowali žc takowa chUdoba a fprostlwst pro biér
skUpa se Uehodj, geUž bh slUssUý ohled brati mčl
Ua fwaU důstognost, gakož i Ua důstognost statUp

odpowěděl ťka: že dUstognostř biskupské gest ctnost
gedčUaU oždobaU a wrchUij pastýťi že UeslUssl
giUé čeledi mjti Ulinw chudé swého biskupstwj

N w skUtkU bhl neylaskawčgssi otcc wsscm chUB
dým, zwlasstč ale těm, kteťjž po domech se skrý:
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wali Těm posjlúwal po Učkterých UabožUpch
ženach hognan almUžUU, Uehradčgi ale potrawU
a ssat pťcfwědčcn gsa, že množj ž nich penjže
UehrUbč dobťe wyllakladagj WUbec bhl welmi
w tom opatrný, Ucbera nikdh ohled Ua swé prj:
ďUšcnstwo Uebot chtčl siUtcčnč chUdúm býti na:
pomocen, Uikoli ale žbytečný Uaklad Ua marUé
wčci podporowati .Když gedeUkrate od gistého
pťijžUěho, gakkoli UechUdého, prosseU bhl, aby
Uččjm kU wěmx dcery geho pťispčl, dal mU ža
odpowěď: „Dčlm:li wám málo: nebllde wám
tjm poslaUženo;. dam li wam alc mnobo: bUdU
Uncen abhch gchomll žadost Učillil mnoha chUop
dým potťcbtlč wýžiwy Utrhnami Qsiatnč ne:

smjm zadUssj obmceti na Uměle splctené wlasy
a na sspcrk Uýbrž Ua žiwenj chUdých; tedh mi

odestjte nelnohU:li kUAUUUičjm pomoci. ee ŽcUa sebe bhl pťjsxxý,k gitlpm ale wldeý a la:
siawý, whdobyl si dčxwěrUU wsscho lth Gesw
bht býwal lidcm wsseho powolcmj a stawU taku
mčť obklopen i Uebylo kdož by ho bpl Uectil
a Ucmilowal Slowa geho pUsobila Ua mysl
a Ua frdce každeho člowčťa tak mohUtUě žc fe
Uikdo roškažUm geho Ucprotiwil. N stalo:li fc,
že se nčkteré ž dobromyslných rožkažU ǧeho š pro:

Ujkh potka.. ; xgeho trpěliwost u ticyost pťč:

mohly koUečUči ty Uehšarytčgssj swéhlawce Neh:
wětssj odpor Ualežl když proti diwadelnjm hram
a proti žhýralémU ssatU ženskémU, odedž tolik
Pohotssenj powstawa brogiti počal. QU wssak
: tU žůstal tichý a trpěliwý, a newssimage si ani
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htUďého Utrhanj, ani chwalorečer, koUcčUěčchož
si žadal dosahl sskastnč, poteUáhla pťcstáwaly
wssecky ncpoťadkh a Ueťady gak U dUchochsiwa
takž i U lidU swětského a UstUpowaly dobrémn
ťadU kažUi a počestnosti th dobrý a pěkmš
th siaw, řcrtxžš welkým Uamahanjm we wssech

ofadach bisknpstwj swého gedUak fe i Ua bUdach
čafh Uepornsscný Udržel a gedUak bazeU Božj

a Uabožna mysl gesstčchc zkwčtly a se wyij
UUly žaložil fwatý biskUp též Uěkolik klásstcrů

a far a množstwj kostelů w nichž slUšbh Božj
w tak pěkUý Uwedl pořadek že wsiem gimšm koe
sielům ža wzor býti mohly a w skUtkU i bply
Slowem fwatý biskUpWawťinec JUstiUian byl

an, kterýž takfc o owečky kteréž fe mU fwčťilh, stax
ral abh žadUa ž UichUepťifslak žřracch,a atak lxhl
žiw aďh snad gčným kaže, fám Ucbhl zawržeU

Wapcžowš prokažowaki swatemU Wawťinx
cowi, žnagjce geho žásiUhh o cjrkew a nábožcn:
stwj, wcliképoctiwosti, an Ewgen 17 ijtal
ldo w BoUoUii kamž ho ldhl obeslal slowy welmi

milostiwhmi ťka: „BUdiž mi wjtaw okrasoa chwálo
biskupů ;“ a MikUlaš U pilUě pťjležitosti čekal
kde bh gemU UctU swaU Ukážati mohs TU rokn
1451 Umrcl patriarcha gradenskha DomiUik Mi:
esmssi efš šiošf xxxxxx dš
u,cuae ePc epcucžiuqu pouzuo x.upcž epcruql oiiš
stogUost patriarchskaU na bisknpsiw1 benňtskě
Nowa tato a roznmožcna hodrwst bhla swaténm
biskupowi podmětem žc ždwogiw možnáli Uax
múhňnj gcdinc o wzrust kralowstwj Ucbeského sc
staral a o poswčcenj a ždokonaler dussx foďč
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swěrených Z bylo widěti, co wsse nmž dobrť
wUle a zplnomocltčn wznesseným aUťadem pro
dobro člowěčcUstwa Učiniti mUže, mňuli swůg žťc:
tel Ua Boha obrace:tý Nebok wrchUj tento pau
stýť Uegen žc sam o swaU dUssi se staral Uýbrž
bhl i každémU z bližnjch we wssech dUssewnjch
i tělerúch potrebach wssemožUě pomocen. Nikdy
Uenechal žadného o swé wult Ua febe čekati
Uýbrž odložiw wsse, co pťed rUkama koli mčl
a každémU, Uechk bhl kdokoli wolný slUch pťal
kdy; š Ujm mlmoiti chtčl Bťťgal každého š tau
kowaU laskawosij a wljdnosij, těfsil každého tak
srdečnč a tak wfsi :mrUžčwosti byl prazden, že

fe ždalo, gakobh w Uěm wesskera UaklonUost k hťju
chU byla Umlkla, a že se každémU spjsse wtěleUým
cmǧelem Uež člowčkem zdal Rada geho býwala
w.ždy Ua Ueywúš priměreUa potťebeim osob gežto
fe k němll byly Uchýlilh, ano o geho ctnosti, o geho
nmndrosti a rožssanosti tak hlUboce wsiickUi byli

Ořeswčdčeni,že w Řjmč Uúležh geho che se Ue:
skaUmaly, Uýbrž což on bhl UsaUdil waec se
šchwalowalo Ze toho a takowěho slUžeijka
Bxch žwlcisstnjmi milostmi ža žiwa oslawj na že:
mi, kdož bh o tom pochpbowal gakož i wjme, žc
Ua geho pťjmlUwU množj žazrakowč se bhli stali
Zwlassk ale se whprange, že Ua geho orodo:e
wanj měsio Benatky od žkaišh zachowano gcst,
gakož gcden bohabogUý ansteijk na ostrowč
KorfU gednoim: z panň chčňských bhl zgewil
rka: Hnčw BaUč rožpalil se Proti wam Uebok
gsie žaw.rhli slowo geho, a by slžh fwatého geu

ůů
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dnoho biskUpa Za wčlš Uebhlh orodowalh, bhli
by gste giž dčlwnogako Sodoma zahlazeUi byli.“

Gak byl fwatý Wawťinec žiw, tak také
i Umťel; úmrtj geho bhlo gako ošwěna žiwota;
zdčxlok se, že wssccky ctnosti, gimiž se žiwot geho
stkwčl, na fmrtclUé posteli gako w gech papr:
sslek šebrčmh w Uehgafněgssjm leskU se okázalh.
Bhltč swatý biskUp 74 let, kdhž spiš: „o sťU:s
pnjch dokanlosti“ dokoUčiwianťgehowe:
ždegssjho žiwota ke konci fe bljžila. NU ho Uč:
kteťj ž pťútel prosili, aby afpoň mx,mjtrochU od:
dechU si pťčxl,l odpowčděl: Mčxm:li pťed čascm
pťestati ldiskUpem býti a pčlsti stčldo Bčmč, k če:
mUž mne Bůh powolal? Nic mčnč taUžil welice
š Bohem w Uebesjch se spogiti; protož ťekl gc:
dnaU k bratrowci Bernardowi, mUži wclmi Učlk:mp
žnémU: „Q gak rádo sscl bych ž toho žiwota, bh
fc WČUU ljbilo mUc žawolati; nebok Uegsem
lepssj otcůw mých, kteťjž mne byli pťedefsii! Nle
ty, ý milý Ježjssi, wjš, co lidU mčmU gest pro:
fpčssUo!“ Bršy Ua to padlh fwútkh wúnočnj.
Swatý Wawťinec fe rožtaUžil pťi gitťUj Uesmjrllč
po fwém Spasiteli. Na to padl do nemoci;
i mUsil si lehnaUti. dež mU pohodlné lože
pťiprawowali, ťekl gako rožhorlen: „Cože, peťiny
mi chcctc dáti! Zapomněli gste giž, že fwatý
Martin w poslednj hodince byl ťekl, že kťeskan
w rausse kagicjm a na popeli Umjrati mú? Na
postcli UeUmťel Spasitel můg, Uýbrž Ua twrdém
dťewč kťjže.“ ou Z meeli ho položiti gako oby:ep
čegnč na siamnjk. Znamcnage, že hodinka od::
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chodU se bljžj, ťekl k pťatelům: „Djtťy moge, až
posUd bylo wsse gen anha hra a žert; nynj
alc počjna to oprawdu Ženich Uaš gesk bljško,
pogdmež mU wsiťjc!“ Na to pošwednUw očjťekl:
„Rúd,ý neydobrotiwčgssj Zežjssl, půgdU k tobě!e
a aU pťjtomnj fe dali do plčlčc, prawil š twciťj
wefelaU: „Ustaňte plakati; dUeš gest den radosti
a Uikoli den žalosii!“ Obdržcw fwčltostj Umjragj:
cjch, UllUwil k fwogincům gcsstč welmi pohnUt:
liwá siowa. „Bratři nw,qi, ťka, buďte pilUi žčl:
koUů Božjch; nebo wsselikč tělo gest tráwa a
wsselikčl slciwa gako kwčt polUj. WohledUčte Ua
x.nnc! Cyhlc Ušchla trúwa, a špadl kwčt! Ko:
mUž možUo hodiny této Ugjti? We Uxčťtc mi
bratři, že nic Ucnj tak wdborného, gako BohU
siaUžiti u Wožehsleyžwaš WaU Zežjš bratťi
xnogi, a skdce mě: on požehncyž i wssech djtek
mogich Ucpťjtomných, gež gsem žplodil w Waml
BohU. Udčliž wčUU frdce, aby gste mU siaUžili,
otewťiž dUssl wassi w cikonU fwém a eran:
sstčg wčlš w dobčlch žlhch! Qn žehney i knjžete
Uasseho a wesskerU radU geho aby kUjžrcj fwč
důstognosti Užjwali k gcho cti, a o blaho wssech
stawU gim fwčřcných péči měli OU žehney
koUcčnč i Uarod můg, gehož laskU pokoga fwor:

Uost Hospodinžachowati a rožmnožowati račiž!ee
K Marcellowi ť gedUomU ž milých Učednij
kterýž žkormaUcenhoťcc plakal rckl: „MarcellUš
proč se tak těžkemU hoťi oddawaš? Ga tč geU
předchažjm bržoč ža nmaU pťigdeš Q Ueybliže

ssjch welikonocech opčt fe Užťjmee“ Toto pťedpo::
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wěženj wexplnilo fc doslownč; Marcellx xB:; lo
o welkonocech Uehprw pťjsstjchmeži žiwými Swae
tý pak biskup opUstil tento fwčt dne 8 ledna
r 1455. star gfa gakž giž ťečelw, 74 roky

Gelikož fe o mjsto kde pohťben býti ma
žpor sial meži obcj benatskaU a klassterem nga,
kamž šwččUělý biskUp pochowalt býti chtčl žUsialo
geho tělo až do 13 bťežna nepohťber, Uic méUč
šUsialo po celý teU čaš čerstwé a Ueporusscm
a ljbežlm wUUě ž Učho ssla

Tcprw dnc 13. bťežna byl pochowúU do
hlawnjho chramU w Benatkach U geho hrobU
UčiUilBuh množstwj žašraků RokU 1690 pro::
hlasil ho papež Nle:arrdr Pll slawUě ša fwae
tčho Geho swatek swčtj fe k rožkažU JUUoceUcc
)(sl. dUc 5. šúťj.

Rožgjmčlnj.
Ustaňtc plaťatš, Uapoijal fwatý Wawťiňec

Ua smrtclUš postcli fwých pťátel, dUeš gest den
radosti a Uikoli den žalosii. ij šagisté, že si
wsslckUipťegcme, aby den posked:lj pozemského žiwota
Uassebo Uam také byl gako fwatěmU Wawťincowi
dncm radosti; Uež gest otažka co Uam gesi čiUiti
abychom se žadosič této siali aUčastUi? Gak tomU
ginak odpowědčti UeUmjm, než že kdo sssastně a

blaženč chce Umrjti pťcd smrtj wssem nesslcchetUoc
stem Umťjti mufj Než tažete se gak tčlU a swťtU
fc Umjra ? Q žpoždilj! zdaž erjle že kdož pox
dlě tčla žiw gest, zemťe; kdož ale dUchelU skuskh
tčla mrtwj, že žiw bnde (srow Řjm. 8 13)?
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Nrotož chcete::li tadosiUč Umjrati, ttestehte tělo
fwé a w slUžbU ge Uwadčgte: mrtwěte tělchc
žadosii swé wthgte statého čjowčka še Uxssemi
skUtkh gcho a oďlecte nowého 2 ždržUgte gašhk
fwůg od zlého; očj odwraťte abh Ucwidělh maruar
nost: nemilUgtež fwčt ani co we fwětě gest, Utjkehte
dťatel a towarhssU, pakli wam pťekňžcgj Boha za
drjtele mjti Uebo ssťodnégesi pťatelstwj, které Boha
ša towarysse netrpj: křiwdsi erssjmeyte, Utrhanj
trpčliwč Uesie, ktUper mlčte gsaUcegako ťlowěkUe:
magjej w úsicch odmlanč:nj; milUgte nepťátely
sidé a dobťe čiňte tčm, kteťjž wčlm Ubljžili; to Uči::
thc:li, žagisté UebUde smrt pro wč:š nic trpkého
mjti. Nebok kdo nesslechctnoskem a fwětU Umťel,
tád Ulnjrá. Kdo Ua swčtě ničcť,wž UemilUgc,
Uýbrž poklad swůg má w Uebesjch, coB mč:že tchs
kowémU smrt odegjti, zač by tisiceraU UahradU nr:
wžal? Rád a bežpečnč whdáwč: se Ua cestU
wsscho tčla, kdo žúdosii tčla w soldčbhl UdUsil. Ta:

kowémU člowčkUUepťichňžj fmrt ža tčžko, nýbrž gcsk
mU gako klidUésanj, ktcxrhmžsepraccmč a lopocenjm
Umdlenj aUdowé občerstngj. Z tčch pkjčiU řjkú
setéž, že fprawedliwj lidé Umjragj BaUU, Ueboť oni
Umiragjcc hledj kBohU, a w BobU, kUkterémUž
se wesskeťi skutkowe gcgich Uesii Ualržagj od:
počinUtj, kdež UebUdc ani kwjler ani kťikU ani

bolesti che Uebok prwnj wčci pomčnUlh; a oUi
těssj se, že žbaweni wažeb tělcsných beže wssi
prekažky BohU kterčmnž fe byli žaswčtili, slmx:l
žiti bUdaU Ginak owssem bUde š těmi kterjž
žadagj si smrti erawedliwých ale wedaU žiwot
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chprawedliwých; kteťjž si pťegj fmrtč lčdj dUchon
ijch, wedaU ale žiwot tčlesný; kteťjž wčdj že
wzacna gest fmrt swatých pťed twaťj Božj, fmrt
alc hrjssnij že gest Ueyhorssj, a nicmčnč howj
žadostem těla a chtjčúm fwhm Usz ansstčgj
Těm a takowým Uemůžc fmrt mila a přjgemna
býti, nebok oni oansstčgj, co gim bylo Ueywzae
cnčgssjho a nehmilegssjho Wčdj, co gich to stalo
psace, žgednati si roškossj fwětsiých gak ďy me:
dlc mobli očekawati radosij wěčných Ua kteréž
an Uepomyslili; wčdj, žc to špoždilost žúdati si
smrti Lašarowh, a žiwot wésti marnotratnjkůw;
aUeb pťciti si dobré smrtř, žlc ale obcowati. Zaro
gisté Ucšbjrámc š trUj hrožUy, ani š bodlúčj fjky,
aniž možno, abpchom žde„žčldostitěla plnili: tam
ale Ua wěčnosti radosij dUchownjch požjwali;
ž radosti Uelže w radost pťechúzeti, nýbrž kdož
žde rošfjwal w utrpenj, tam ďude w radostech žjti.

„Nebog fe faudU fmrti Womni na tp wčci
kteréž bhlh pťed tebaU, a ktcréž potom přigdaU
tobč; ten faUd gest od Bana wsselikéslm lidU„
(Sir. 41 5..)

„Sprawedlčwý byl:li by fmrtj žachwúcen,
w odpočimxtj bUdc“ (MaUdr. 6, 7.).

„Sprawedliwúch dUssc gfaU w rUce Božj
a UcdotknaU fe gich mUka fmrti. Zdálo fe očjm
Uefmpslných, že mraU uu ale oni gfaU w pokogi
a gestliže pťcd lidmi mUkh trpěli,Uadčge wssak gegjch
Uefmrtelnosii gest Olnčl“ (MaUdr. 3, 1. 3. 4.).

„Blahoslawenj mrtwj, kteťjžw BúUUUmjragj,
nebo skntkowégegich Uúsledxtgjgich“ (chw. 14P 13.).
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Modlitba

Q kdož mi da, abhch Umťel fwětU a tčlU
a abhch gcdiUé tobě, o Wane kterýž gsi pro
Ulne Umťjli tačil žiw byl gako swatl tobě ge:
dine žiwi bhli O kčž gsem tak žiw, abych Ue:
potťxbowal smrti fe bati, Uýbrž abp mi hodinka
poslrdnj bhla gako slUžebnij twémU WawťiU:
cowi lťodinkaUUikoližalosti Uýbržradosii N proč
ptodlčwam gcsstč Ua tomto bdečm swčtě? th,
o Wane opustjm hljUěUaUtUto šchrankU? th
bUdU smčt ťjci: Tcď o Bane, proansstjš slnže:
ďUjka swého w pokogi Ucbokwidčlh oči Utě spa:
chj twě? Q ga bjdný, mdlý gsem a slab po.a
Uoziž mi ať pťchohn což wc snnč hťjnného,
a nchrožjm sc hodinkh smrti. Nmen.

Dnessujho dnc swčxtl fe tčž swátek: W Řjmč swatěho
Wiktorjua. baskupa mnčcrnjka; tamtčž fwařčho Herkulána, mu:
čedujka; w .stopui swatých mučednjkň: .stwiukcia, Blrkoncia
a Donata; tčldoš dne swatčho Romula, dn:xořanjna Trajána
cjfa:e; w Melilčnč w N.menři Utrpenj swatých wogáků deo:
lia. Zenona. Makaria a gegich towarhssů: w .Konstantinopoli
swaušch mučednjků UrbaUa. Tbeodora„ Melu.rdrma ů towaryssi;
w KonckU w Spančejch swatčbo Juliana, diskupa; w tarwan:
skě wsi swatčho Berttna, opata; w Tcletu swalě Qlddulies
pamly a m. g. swe

6.

Žiwot swatého Zachariússe, proroka.
Q fwatěm protokU Zacharič:ssowi dosslo nňš

gen mčllo a Uepatrných žprciw ž dáwxlowčkosti,
kteséž tUto wčrnč siůgtcž? Bjsse se o Učm, že
bdl syn Barňchůw, wnUkYddollůw. Začal pak pro::
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rokowati rokU 3534. po stwoťenj fwěta, ža pano:
wánj perskěhokrále Daria, pťjgmjm Hystašpa, nú:
slcdowUěasi 520 let pťedKristem Bčmem Na po:

čatkU sidého protokowanj napomjna lid židowský
že žagetj babylonského do žasljbené žemč se nawra::
tiwssje abh pokčmj činili, pak gim pod tozmanitými
oobražy radostně wěci pťedpowjda, gmenowitč pťjc:
sstj bUdachho Spasitcle (9, 9.) a koncčnč ge sdrx:
lU š protokem Tlǧšeem podněcuge, aby opět wh:
stawěli chrcim Bčmě. K pobjžcnj geho powsiali
Zorobabel a JosUc, a počali stawěti chtčtm Božj
w JerUsalémč, gchož asi we 4 letcch dohoto:
wili Mnozj se domýsslegj žc Zachariaš se do:
čkal dohotowenj chramU a žc gest to tentýž :xto:
rok Zachariaš gegž židě meši oltaťem a chrňmcm

šabili, a o UčmžKrisiUš dj: „Brotož ga posilam
k wam ptotoky a maUdré a Učitele; a wy ztěckx
nčktere žmordUgete a UkťižUgetea Uěktcréž Uich bi:
čowati bUdctc w sskoláchwasslch a bUdcte gc honiti
od mčsia do měsia: aby pťčssia na wáš wssclčká
krew sprawedlčwá, kteraž gesi wylita na žemi
od krwe Nbelc fprawedliwého až do krwc Zacha:
riassowy, kteréhož gste šabili meži chramem a olsa:
ťem“ (Mat. 23 34 35..) Ginj zaš ginak
o tom fmýsslegj, ťkaUce že slowa Baně spjssc
kZachňriassowi ořci Jana křřxxřčťcx,fe wžtayušj,
než k Zachariňssowi prorokowi. BUZ tomU gať
bUď Zachariasse proroka r. 3540 po siwoťch

swěta neď 526 pťed Kristem giž mczi žiwými
nebylo Kde pohťben byl o tom nemáme ža:
dných zpraw.
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Rozgjmúnj
Stůgte tUto k wzděláUj a powžbUžer Uax

ssemU některa siowa, gimiž prorok Zachariaš lid
židowský napomjnal a ktctáž wýbornč i Uam fe
hodj: „Toto prawj Hospodin,“ pjsse fwatý ten

prorok, „obrakte fe ke mnč prawj Hospodin žae:
sixxpů, ř obrátjm fe igck laké k wam“ (1 3)

„SaUd sprawedliwý fUďtc a milofrdensiwj a flmet
lowanj čintegechkaždý š bratrcm fwým N wdou
wy ani sirotka, ani prjchožjho, ani chUdého Uc:

Utjskehte, a zlého mUž bratrU swémU Ucobmýssleg
w srdci swčm“(7 9 10) „Mlthe prade gcu
deUkaždUšbližnjm swhm: prade a faUdhpokoge
(t saUdh s:)rawcdliwé) sUďte w branach fwwchaneor
obmýsslegtc žleho ptoti pťjteli w frdcjch swpch
a pťjsahh lžiwé UemilUgte: Uebo wssecko to gest,
ěehož Ucnáwidjm, prawj Hospodin“ (8, 16. 17).
„Nchdcte::li slhssetizákona siow tčchto, ktcréž mlU::
wj wám Hofpodin, staUe sc, žc gakožmlijcjho
Hospodina neslhsseligsie, tak erhsihssj Hospodin
wolagjcjchwaš„ (frow tamtěž 8 12 13)

„Wssccka siowa HofpodiUowa Učinjme, a
bUdemeposiUssUi“(jl Mogž 24 7)

„Mnohcm žagisté lcpssj gest poslUsseUstwj,
Uežli občti blazindch lidj, kteťjžerčdj, co čin
žléhoe (Kažat 4 17)

„Budcte:li čbtjti a Ume poslaUchati, sami
dobrě wěci žemč gjsti bUdete. Bakli UebUdete
Ǧtjti, a mne k hUčwiwosii podUdjtc: meč ncu
dťcitelský žžjťe wúš, Ucbo ústa HofpodiUowa mlUn
wila gsaUee (,Jsai. 1, 20.).
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„BUďtež pak čiUitelé slowa, a Ue poslU:
chači toliko, oklamawagjcefamifebe“ (Jak 1 22)

„DUsse swe očisssUgtc w poslUssenstwj lasiy,
w milowanj bratrsiwa z Upťjnmého frdce wc
fpolek fe milUgte“ (j Betr 1 22)

WWodlitba.

O Bože Qtče! eyhlc ty Uaš Uapomjnaš

sirze pomažané swě abychom se obratili k tobě,
kWaUU fwch od fwých cest žlých N wssak
th wjš Qtče Uaš Uebeský, že bež milosii a bez
pomoci twč Uic dobreho Učiniti, ba an Uic do:
brého chtj„tt Uemůžeme. NUže pťigď, ú che, Uúm
ťU pomoci, UaUč Uciš fwé swatš wůli, snohy Uasse
Ua cčstU swých žakoUů Uweď we wssem dobďem
Uašutwrď a w dUssi Uassj ohen fwé laskp rožu
Uěk kterýmž swatj a whwolcllj tn.xogi pjapo:
lali a plapolagj skrže Krista BaUa a Spasitele
Uasseho. Nmen.

Tčhož dUe:

Ziwot swatěbo Qnesifora, Učedekn
swatých aposstolů.

W cjrkwi fwaté gest drahUe Umožstwj fwa:
tých a fwčtic Božjch, gichžto pamatka od Ueyda:
wněgssjch wěkU fe ctj, ale o gegich žiwé lasce
k BohU a k člowěčeUstwU o gegich zapasech
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š sebaU, š fwětem a š ďablcm, o gegich občtech
a krjžjch, wůbec o gegich ctUostech a fwatěm obrp
cowanj Uic šhola aneb Uěco malo gen se Uam
ž.achowalo Totěž platj o fwatém OUesiforU

Swatý OUesifor se zdržowal w malé lei
aneb dokonce w městě EfesU, když swatý apo:
sstol Wawel wer samospasiteanU tam šwčstowal
Laska k bližltij giž naboženstwj kťeskarrskčw
něm rošnjtilo pUdila geg, že potťebltým kťeska::
UUmoněch kragiU dle možnostipomahal Zwlasstnj
lcisiaU ale fe lUUl kswatěmU aposstolowi Wawlo:
wi a prokažal mU žnameUitc siUžbh w Efesu,
tak že swatú aposstol w episstole k swatčmU Ti:
motheowi bisiUpU efešskemU wejmi chwalnč o
tom fe žmiňUge gakkoli w čem ty slUžby žale:
želhš Zťegmě UcUdawčl thž swatého Nawla
w ijě po druhé gali a anty swašali Uebhlo
takmťť Uikoho, genž bh fe byl opUsscěUěho Ugal
J obhwatelé asiatňtj, kreťjž teUkrate do ija
bhli pťissli, siranili fe ho, bež pochybh že strachU
lidskcho Ginak sc ale chowal fwatw eresifor
Gcho naklotmost kswatémU aposstolU nedala mU
oddechU, tak že fe Ua cestU wydal a w ijě
aposstola whhledaw geg těsstl a gemU slaUžil
nestydš fe wašeb gek,xo. Snoatý aposstol Wawel
fčlm fe o tom žmiňUge, an swatčmU Timothcowi
do EfesU pjsse: „Dehž milofrchsiwj WáU domU
BUesiforowU: Učbo časio nme občrrsiwowal a
ža ťetčž ng fe Uestydčl Uýbrž pťissed ko Řjma
pilně Ume hledal a Ualežť Deyž mU Pún Ua:
ležti milofrdeUsiwj odc Wčma w trU deU,„ a pak
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pťipomjnage si slnžby, gež w EfesU od Uěho byl
obdtžel doklada: „N gak mi mnoho pofthowal
w Efch, ty wýbornčwjše (ll Tim 1 16 17)

Co gfme až posUd o fwatčm Qnesiforn Ua:
psali, gest wsse, což š gistotau wjme, wsse ostatnj
gsaU ch anhé domnčnkpche méně prawdčfepo:
dobagjcj Sandj totiž gedni že siow Wawlowých:

Deyž gemU Ban Ualezti milosrdenstwj ode Baž
na “ že OnesiforUš giž mrtew byl když swatý
aposstol list drUhý k Timotheowi psal a že gen
proto aposstol o Učm fe žmiňUge aby nam wlae
stUjm pťjkladem Ukazal že i my, gako on byl
činjwal ža dUsse w WanU žemřelých se modlitř
múme aby ti kteťjž gakéhoš očisstěnj potťebUgj,
tjm dťjwe k BohU se dostali, Uebok „swaté a
fpasitelné gcst mysslenj, dj pjfmo fwaté (sl. Makk.
12, 48.), ža mrtwé fe modliti, aby hťjchů byli
č;prosstčšni.m Ginj ale podepjragjce se Ua nčkterú
siarú podcmj, domýsslegj se žc fwatý Onesifor
déle an i po swatém Bawlowi gesstčžiw byl
že na mnohých mjstech wer Kristowu žwěstowal
že bpl ďiskUpem w mčstč KolofontU aneď w Chro:
nei aneb w giném gakémsi a že koncčUč w mč:
siě hellešpontském„ BariUm řečeném, smttj mU:
čednickaU žiwot swůg dokonal.

Rozgjmúnj.

Kratinkčl gest žprúwa, giž o skUtcjch a ži:
wotě swatého Onesisora múme: ase dlaUhčl dost



Sw. Qnesifor. 551

k nassenm poUčer ak zahaner, k UassemUpo:
wšlmzer a k odsaUžer Swatý QUrsifor ďohat
gfa pomahal chudým a Uuzným wlnsii swé gak
mohl koli, ano ža swatým Wawlem a; do Řjma
gel abh mu, když UwčžUčUbyl pomahal a slaU:
žil. N teď obraťme zrať k mnohým z Uassich
bohačň gak oUi k chudým a nužným se choa
wagj u Nch, ti lidé bhwagj žhUsia Ua ney:
weyš Ucmiloskdnj a twrdj. Nedržjcc chUděhočlo:
wčka za bratra Krisiowa, nemilugj ho, a Ue:
wěťjce w Krista a w swaté geho ewangelium,
takě erčdj, že, co bližujmu Učinj, gakobh Kristu
samémU Učinilo fe, powažowáuo bUde. Bťed

gegich šrakh mUsj fe pod trestem bjda a UaUze
krhti, a to, ab widauce UUzUého, nebyli wytr:
howáni že swych rožkossi a že swč blažrné spo:
kogenosti. Nežnagj, co UaUze gest a bjda, a co
Uahota a hlad ani dle widU an dle sluchn a
protože sami deUnč se pťefchgj; Uwědj, že hlad
bolj, a magjce wsseho, což k blaženosti pošemské
Ualežj, Uedomnjwagj se, abh nčkdo naUži tťjti
mohl ijujš:li se ale o UěktcrémUUzakU:ach
gakých tU pťedhůzek kydagjz hrdwch úst swych
Ua Ubohého, a domýsslegj se, že dagj:li Učkolik
haljťů do některého z ústawů pro chudé na kte:
rémž obhčegně sišh a kletba tifjců lidj lplwa,
toho prawa si dobhli, š whsoka na každého Ubo:
žaka smčt hledčti a ž hrUba, aby ssel po fwých,

geg odbýwati. Qwelifý Bože,kdybh U tčch a poet
dobných lidj gen kusa wjrh a lersty k tobě bhlo
gak gčnak wsse bh wyhljželo ChUdj pťedstangj
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tebe, ale gimi pohrda fwčt; tobě patťj prwotinh
že wssech plodU zemských a prac1 lidských a hle,

lčd ani paběrků ti dati Uechce; twě potťebp měli
by wssťcknihjedět pťcdegjti aay lidé celý den
tebe kťičeti Uechawagj; ty kcižeš bohačmn, aby
chudým t g toďč ochotně pomahaji, ale bohač
UsdokogUge fe chladným slowrm: gdčte š Wčmem
Bohem, aneb Uadčl wúš Bčm Bůh. Q hrůžUčl
žatwrželosti, hrůžnčgssj bohcičům Uež chUdčlkům.
ChUdeik fnadno whdčl aněet ze fwé chUdobh, těžko
bohčlč že fwého bohatstwj, nebok nemilosrch gfa
hťessj proti BohU, gehož posly pohrdčl; protř
KristU; gehož osobU w chUdcikUUectj; proti chU:
démU, gegž pohrdčulj wcde k šanalstwj,: protř
c1rkwi gegjž údům pohorssch dúwci.

„DokUdž čaš mame čiňme dobťe wsse:
chnčm“(Ǧallat 6 10..)

„Blahoslawenj milofrdnj, nebo oni miloe:
frdcnstwj dogdaU“ (Mat. 5, 7.).

„Kdyby bratr a festra nažj byli, a potťe:
bowali by žiwnosti weždegssj,ťeklby pak gim Uč:
kdo ž wňš: „Gdčte w pokogi, šbřegte se a na:
gežte se: a wssak nedali by gste gčm toho, což tělo
potťebuge, což to platno bUde? SaUd bež milo:
frdenstwj stane se tomn, kdož UeUčinil milosrch:
stwj“ (Jak. 2, 15. 16, 13.).

„Lamey lačněnm chléb fwug anužne i po:
cestné Uweď do do:UU fwého: kdh; Užrjš nahého,
pťiodčgho, a tčlem swým nepohr;ey“ (Js. 58 7 )
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Modlttba.

Q swrchowaný neymilosrdněgssxBože! Ehhle
ga bjdný pťed twaťj twaU leže, žebri š neyhlUbu
ňj zkraUssenostj dUsse swé Odesk mi, ach od:
pUsk mi, žc gsem w nUžném člowčku tebe Bana
fwého nemilowal že gfem ti ochotně Ucslaužil
an sc tobě še wssjm, cožš milosttwč mi pUgčiti
račil, erbčtowal. Q UebUď tak o Ueydobroti:
wěgssz ke mně, gako ga byl k bližUij, Uýbrž
kdykoli k tobč wolati bUdU, wpslyfsiž mne w po:
tťebach mých a spasiž Ume, genž danam w tebe
genž gsi a kralUgeš na wčky wčkU Nmen

Téhož dUe:

Žiwot fw. Ndrimm a saUdrnhů geho.

Qkolo rokU 310 prissed do Nikomcdie ťjmxe
ský cjsať Marimian, kašal siawnč občti bohům
pťansseti akdo by se tomU šdrahal Ua žbožj
i Ua žiwotč trestal. J Uebhlo témčť nikoho

kterýž by prjsného zakan poslUsseUUebyl tak že
powětťj wc wUkolj nikomedieUském od Uefčjslných
občtj ž býků a owcje telat a kožlU a opeťenců
hmxfuč žapachalo Nno i na wenck wyslal posly,
kteřjž každšho abh občto.oa , UUteiti a wždořU:
gjcj Upaliti aneb giUými špUsoby Utráceti mčli.
Tenkrcite nasiala kťcskanůmdoba hrůšh, doba stra:
chU; Uebok i penjže se dáwaly těm, kteťjž by kťc:
skana Udali; kdož gcgužatagilř a Ukrhli, mťli fami
pťjfnč býti trestčmi.
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J doneflo se mržkým fljdičům, že Učkteťjkťe:
skané w gisté gestyni fe Ukrýwagj, Uačež i hned
wsslckni počtem 23 byli žgjmcmi a do mčsta we:
deni. Brawč gel cjfať do chtamU se modlit kddž

pťichaželi, kterýž Uzťew žasiUp kažal šastawiti a
wěžUU se otažal oded gfaU? načež oUi: „Gfme
dlež rodU měsstané šdegssj, dle wjrh ale kťeskané.„
„Co gste erěděli mlUwil cjsať dale gaký trest
těm gest UfaUžen kteťjž se k té wtťe žnagj a pms
sijženi bUdaU?“ „Qwssem wěděli gfme o tom od:
powjdali žagatj, ale nedbali gfme tak ncfmyslných

roškažU “ „Wy se opowažUgcte ,e prawil na to
rošhnčwaltý wladať, „žakon můg nažýwati ne:

fmyslným? Bro Uesmrtelné boďh UeyUkrUtněgssjmi
mUkami waš štrýšlljm a žahUbjm “ Nato roška:
šal abh holmi biti bhli řka: „Nechk pťigde ge:
gich KristUš a whtrhne ge ž rUkaU mých!“ To
aU fc dalo a mUčedeci Božj trpčliwě wsse Ucea
sli rkaUce že čjm bolestj gim Hťibýwa, tjm iko:
Umy wěčué se gim rožx:možlxlgjKdal gim cjfať če:x
listi kUlatými kameny rožbiti, i hrožil že gim
gašpkh Uťežati da, aby gegich prjkladem ostatnj
lid se Učilneodmlanati swýmanům „Nena:
widjš tedh těch, kteťjž panům je protiwj?ee tažali
se mUčcdnjci N kdhž gim pťifwědčil ťekli: „Nuže
kdhž nenawidjš ano i trestaš th,ggenž UeposlUssni
gsaU fwých pcinů swětskr,xch: proč naš medle UU:
tjš neposlaxlchatiBana a Spasitele UassehoJežjssc
Krisia,a tjm UwrhnaUti scbe w trest gcnž tobě
a otci twémU ďčxblUdřiprawen gest?„ „Cože mi
gest pťipraweno?“ tá;al fe cjsať, a Uslyssew, že
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ohcň UeUhasitelný, čerw fpčlti nemohach, mUky
Uepťesiúwagjcj a tmy nehwčtxssj, kdež plúč bUdc
a skrjpenj zUbů, pohrožiw gim, wclel aby gméno
každěho se Uapsalo a pak aby ge ťetčši santawsse
do wčzer Uwrhli a gakýmkoli mohan způfobem
trýžnili, anť prý záslUssno, aby pťjkladem gegich
wssickni osiatUj se kali a Uaprawili

Geden š wůdců wogensiých, gménem Ndrian
wida trpčliwost a statnost i welkomyslnost, gjž

wčzUowé mUky wcsskerh fnásseli, pťibljžiw sc, otáu
žal fe, ťka: „Zapťjfaham waš pro Boha wasseho,
ťekUěte mi gaké odměny čekate ža mUky gež fnepa
ssjte? šda fe mi, že welka mufj býti a diwmi “e „Usta
Uassc nestačj, odpowěděli tobě to úplnč whpowč,p
djti aniž slUchtwůg to pochopj “ „Tedy pranc
erjte, teecšalse zwědawč Ndrian, o odměnúch, gež
danúte?ee „Q nich Uikdo nemůžc žeerďUč žprčl:
wU dčlti, odpowčděli, toliko gest pf.ino: še ani oko
newidělo, an Ucho Ueslysselo, ani Ua frdcc lidské neo
wstaUpilo, co Bůh pťiprawil tčm, kteťjž geg mi:
lugj “ To Uslhssew Ndrialt wstaUpil rhchle do

stťedU mUčedekU Božjch a wece: „Zapisste i gmé:
Uo mé š tčmito fwatými mUži: Uebok i ga gfem
ťťesian!“ Wida cjfar Ndriana, an U stťedU mU::
čednij stogj, Uemhslil gank než žc proti nim
fwčočiři chce, kohž aťe ginak oyť šyťeoať: whzýwať
Ndriana aby odwolal co bhl mlUwila ža ode:
sstčUjabh prosil a ank wsse to marné bhlo dal
také geg ťetězi šantati a prozatjm š ostatnjmi
do žalaťe Uwrhnmlti

Geden ž slUžebnjkůw Ndrianow!;ch wida, co
24
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se š páUem geho stalo, ďčžel bez mefskárej k Na::
talii, choti Ndrianowě, a zwěstowal, že manžel
gegj pro wer KrjstowU U wěženj Uwrželt gest.
Natalia, giž od dčtinstwj wc wjťe Krisiowě wh:
chowcina, nechtěla Uchprwé ťečem slUžeijkowým
wěťiti, pak alc šchopiwssi se plna radosti do wě:
žer běžela a ljbagjc oťowy maUželowy kstálostč
a ktrpěliwosti ho napomjnala, mimo giné řkaUc:
„Wane můg, gdi bez starosti ztohoto fwčta, wsse
což twého gest, múš š febaU. Whtrweh gen
stále w powolčmj, nic tč od dobrého úmysiU Ue:
odwracUg, ani rodičowé, an staw, ani perze,
ani gměUj, ani slUžeďchi, an slUžebnice, ani gi:
Učho coš fwětského; Ueboč wsse to zahyne, wsse
pogde. Hleď gen k wčcem wěčUým, kteréž w
krútce twúťj w twčlť Uwidjš. Neďog se hUěwU
cjsaťowa, anž se mUk časných aneb ohně pomj:
gitelného strachUg, Uýbrž pohrdey tjm wssjm, žá:
dagc důwěrnč od sprawedliwého saUdce odměUy
wččné.“ Tato a podobná slowa když bpla pro:
Uesla, obrútila fe i kostatnjm mUčedekům, a do
modliteb gim manžcla swého porančela a žlj,
bawssi okowy gegich wefclé mx.)slidomůsewrátila.

No Učkolika dnech dowčdčl fe Ndrian, že
saUd brzo nastane. Chtčǧe, aby Natalie mUk
i fmrti gcho swčdkem byla, wyžúdak si mnohými
peněži U žalčlťnjho, že mU na okamžik domň gjti
dowolil. Ostatnj wěznowé bhli fc zarUčili, že fe
anrcitj. Gdachho Uzťcl kdofi z pťňtel, kterýž
wida geg na fwobodč, bčžel k Natalii, a dal gj
o tom zprčer. Této žpráwy Ulekla fe Natalie
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welice, ginak Uemhsljc, Uež žc zrádaU na wjťe
swobodh si whmohl a protož š Ujm gakožto
š pronewěťilým šrúdcem .Krista Jc zjsse an mlU:
witi nechtěla J stúlo to drahUě časU, než fe
dorozUměli, načež an bcz messkánj š njm do wč:
ženj fe whdala. GdaUce, otúžal se Ndriem man:
želky: kterak žúležitosti domúcj žaťjdila? Uačež
ona: „Nechtěg, ane, Ua wěci požemské a pomj:
gitelnč mysliti, abh mysl twaU ncoantalh a Ue:xt
žatenmilh. O to gediné fe starch, abyš, coš po:
čal, sskastUčtakě dokanl.“

Misscdsse do žalúťe zhrožila fe Natalia mU::

čedekči, Uebok bhli gedUa rčma, ž nichž pUch Ue::
sUcsitelUý whchažel .J kažala dčwečkam abh
wssecko platno, co mčla, pťinesih, bhlať pak wh:
foce Urožena a bohata welmi aobdržewssi gc,
rožstťjhala ge a wymhla gitťjcj rčmh a šawčlzala,
kdež potťeba kňšala. Sedm de zůstala pak
U nich slaUžjc gim še wssj lcisiaU a ochotUostj.

KonečUě pťissel den saUdU. WsslckUi wč:
žnowě mUsili fe dostawčtř, a že pro rčmh gjti
nemohli posadili ge Ua howada GeU Ndrian
ssel pěssky stať chtěl aby gech po drUhém
žUowa mUčeU byl což an fe pro ranh djti Ueu
mohlo byl gcdiUý Ndrian Ua mUčch wcdcn,
drnžj žUstali opodal Qdchažegjcjho Uapoijalč
ostatnj, abh nčlsledowal Krista, a o poklad wěčUý
se olaUpiti nedal Natalie pak ťekla: „Bam
múg, hlcď gcdiné Ua Boha, nedey se zastrasstti
mUkami prace gen kratka, mžda ale wěčUú Utrxn
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per tohoto čan Uegfauťroan oné ďndach sla:
wť ktcraž se žgcwj w Učlš ee

Spatťiw cjsať Ndriana, UapomcUUlho ge:
sstě gednaU, aby ďohům oďětowal a gim fe kla:p
Uěl, stc že mUkami trýznčn ďUdc o gakých gesstč

Ueslyssel. Muž Božj ale odpowčdčl š erhrož e:
UaU mhsij: Proč, o cjsaťi, opUstiw žiwého Bo:
ha, genž stwořil Ucbe i zemi a moťe i wsse, což
w Uich gest, klanš se modlam mrtwým a Uečiá
siým? Gať ge Uikdy za bohh držcti Uebudu a Uikdo
mUe k tomU UepriUUtj, abych fe klaUěl hlUchémU
Uěménnx a bczcitnčmu kameUU Učiň tedy rychle„
což chceš.“ Tau rečj welice popUzeUý cjfař ká:
zal Ndriana kygi bjti. Nle teUto stcil pewUč
U wjře; mhsl geho byla Upiatá Ua Boha, a čjm
wčtssi bhly mUky, tjm che rožehťáwala fe horli:
wost geho, Uebok Natalia wsse, cokoli se š Utcmur
želem dčlo, zwčstowala drUhým mučednjkům, a ti
bez pťestan ža něho fe modlili Znamenage tedy
Maxtimian že po zlém UtUčedekaerblomj, obra:
til sc Ua doďré „Sctr pak mladosti swé, ntlu:
wil aUlisUě, a marUč sebe UcšničUg, Ueboť wida
twau sličnost gest mi tč weliký žel. Bokloň sc
bohům,a oUi ti ďUdaU milostiwi, ga pak si tě

che wažiti bUdU a predefsiau důstognost li wra:
tjm Th gsi syU Urozených rodičů a bohatých,
oUiUo ale gsaU possljz rodičů UemaUdrých a
Uuzných.“ „Widjm,“ ošdpowědělNdrian, „že ti
znčlma gcst wlast mň i Urozersi i rodičowé mogi,
kdybyš ale oUčchUožUal wlast a Urožerst a bo:
hatstwj, prosil ďyš gich, aďy se za tebc přimlaU:
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wali, abyš gegich slawy stal sc účastcn e Tak
raznými slowy Ua neywýš popUžen cjfať dal
Ndriana gcsstě Ukrntněgi než prwé bjti, tak že
až hrožUo bylo na Uěho se djwati. Na to rozš
kažaw xnnčenjm Ustati obratil fe kmladij a opčt
ho wyžýwal aby modlam se klaněl slibUge že fwé
lékaťc mU possle, a do sweho palace geg wežme
K těm slowUm odpowědčl UUxčedek: „Th owssem

e slibUgeš že mUe daš hogiti a wžnessenými ho:
dnostmi Ume poctjš; ale nechk mineyprwé bohour
wé twogi ťekUaU co oUi nli dobrého Učinj!e
Na tato slowa když cjsař ginak odpowědčti nc:
Uměl, než že bohowé Uemlij, řekl Ndrian:
„Když tedy bohowé twogi an Uemlij ani Ue:
Prorokugj, proč medlc gim obětUgeš a gim se
klanš? a droč i giUě UUtjš aby těž činili?e
Tak rašna ťeč zaražila cjfaťe i dal wssechUy mUš
ěčdnjky opět do wčženj odwesti, saUd ǧegich Ua
pťjhodněgssj dobU odložiw. Množj znich xneu
mohaUce gjti, Uebhli gako prwě Ua howada poš
saženi, Uýbrž gako kUš dřewa Ulicemi wláčeni.
Natalie ale podporowala maUžela swého a ce:p
simt chwaloťečila Um, že trpčl ža toho, genž
Ueyprwé ža Uáš byl trpěl.

Bťissedssc do wčženj žljbali wsslckrxiNdria:
Ua, ba i ň giž gjti Uemohli, po rUkaU k nčmU
doležsse dobroťečili mU, že statUě tak tUbý bog
pťcstal NeyradostUěgi ale počjnala si Natalie ,
Utjrala krwčlcegjcj rúny, natjrala ge a wssi gen
možUaU službU mu prokažowala. Wěženj Ue:
bylo mjsiem hrůžy a bolesti, spjsse mjstem radosti
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a lúsky. SlaUžiti wsscm Ubohým těmto mUče:
dekům ďylo Uad sle gediUé Natalied, protož
byly Uúbožné ženh, gimž diakonišsh ťjkali, kU
pomoei žawolúny. Sotwa ale, že sc ta wčc
k cjfaťč doUeska, giž pťjfnč i to zakázal. Natalic
wssak Uedala fe odstrasslti, Uýďrž osiťihawss“l si
hlawu, oďlekla fc w oděw mUžský, a gak mohla,
mUžům Božjm slaUžila. To widaUce Uěkteré ženh,
podobnč fe ostťihaly a mUčednjkům w mUžskčm
oděwU slaUžxlh KoUečně prissla doba že mU:
čedtejciměli odpraweni bhti ijať Uechtč,aby
Umťeli Ua rcmh, kazal wězUUm ruce a hnaty

pťetlaUci a Utjnati a mrtwolh spaliti Netrwalo
dlaUho a giž stali katcmé š hrožUými nústrogi
fwými Uwčžer. Natalia bhla prjtoUma J proe,p
sila gich, aby š Ndrianem žačali, Ueb se búla,
abh sUao, wida hrůžnch fmrt fwých spolUwěžných,
Ueklesl. Když se ť tomU tedh hotowili, domlaU:
wala chotč swémU co nchsidččněgi a k žmUžilosti
ho Uapomjnala; Ua to mU Uatúhla Uohh na pa:
ťež, a držela ge, dokUd ge katane ncpťetlaUkli a
UežUtjUali Na to ťekla: „SlUžebnjče Krřstůw
pokUd gesstě dhchaš natahni rUkU swaU, ak také
tU UtUaU, a ať fe staneš swatým Božjm podoe
beU kteťjž chc, Uež th, Byli Utrpěli N on
podal gj rUkU giž ona Ua paťežUatahla W tom
padla rúna a nedlaUho Ua to whpUstil i swatý
Ndrian swaU statečnaU desi. Bo těch sslo se
k ostatUjm mUčednijm Tito ale nečekali Uú:

brž pťiprawiwsse údh fwé š dhchtiwostj smrtel:
Uých raU čckali silným hlasem wolagjcc: „Bane
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Jer Kriske, pťigmi dUssr Uassi!“ Když wssicknix
odkatowáni bhli, wzali těla gegich a wešli gich
fpálit, nebok cjfať Uechtčl, aby Pozůstatkowé gc:
gich do rUkaU kťeskanům se dosiali. Nlc Bčch
ginak UsaUdil Uebok sirhla sc Uať)lčlbaUťe a ble:n
sky hrůžně se kťjžily, tak žc strúže podčssené Ua
twélťe padaly W tom powstal i Uaramný jj:
gawec, genž plapolagjcj hranici Ulil Uačež kťc:
skané pťibčhssc a těla mUčednjťů wšawsse Ua loď
Ualožili a do BizaUcU odwcšli; gcn Natalic si
rUkU po fwěm maUželU nechala,a ažawiUUwssi gi
w zlatohlaw w Ucywčtssj Uctiwosii gi měla. Bo
Uěgakém časc žúdal gcden wysoce postachý aU:
ťadnjk cjfaťsiý Natalie chž mlada, flična a bo:
batú bhla wclmi aby š Ujm fc zasimnbila Nle
Natalic, gegjž nysl bhla che U Boha, Ucž Ua
žemi, Uechtčla o žafnanch ani slysseti, a abh
dotěrawosti úťadnjkowy Ussl.a, odcwždawssi fe do
wůle Božj, wsiaUpila tagně Ua loď a tagně
ž Nikomcdie do ByzaUcU odplaUla, rnkU Uc:
božtjka manžele š scbau UefaUc. Zde bhla po
Uěgaký čaš žiwa w modlitbčlch a w tichém roz:
gjmčmj BohU slaUžjc, až koncčnč i gi Ban BUh
powolal abp pťigala korUnU giž pťiprawil těm,
kteťjž až do konce setrwagj w dobrém

Rozgjmčmj.

Swatý NdriaU byl pomdslcm Ua odmčnU
Uebeskall, giž kťcskané očckúwagj, tak hlUboce pro:
Uiant, že odťcknxxw se model, a š tjm i cjjdcxťoru

ů



562 Zúťjo

wy pťjznť negen wlrU .skristowU pťigal nybrž
i nesmjrné zlé a mUky ty nehwětssja smrt tu
Uehbolestnťgssj na scbe Uwalil J tážcte se, co
pak gest to kralowstwj ncbcskétak kráfné? gest ta
odmčna bUdaUcl, gtž Bůh núm slibUgc stUtečnť
tak welikň že dobré gest, pro Ui wsscho fc odťjci
i toho což nam na fwětč neymilegsslho gcst?
.K této otázce nclze lépc odpowědčti než slowh
swatého NUgUstina, kterýž dj: „Snašc gest nám
rjci, co wc wččném onom žiwotč Ueltj, ncž co
tam gest Nenj tam fmrti ncnj tam šarmUtkU
nch tam mdlobp, Uenj slabosii; tam žadný hlad
žadna žjzen, žadné horko žadné porUssenj, žadný ncšoo
dostatck žadný smUtek žadUa žalost NUže ťekli
gfmc, co tam Uenj. Nle chcctc wčdčti co tam gest 2
Toho ani oko newidčlo, ani Ucho ncslysselo, aniž
to na frdcc lidské wstaUpilo, což Bůh pťiprawil
těm, ktcťjžho milUgj.e Tak swatý NUǧUskin. Kdy:
by si tedh člowěk ncbe wpmalowal tak krúsné
gak může kdyby si wpmyslil radoski, gakých gen

pomysiiti lze wssc bUdcUporownanj š blaženostj,
giž Bůh nam w Uebcsich pťiprawil, wěc gen
nepatrna a malichcrna Nwssak aby gste si lasta:
wě dusse poněkUdblaženost UebeskaUmohli pomhsliti,
pťedstawte si ch, že tam bUdemc widčti Boha fa:
mého, doďro Uesiončeně, gcýož tU žiwi gfancc
ani pomysliti Uchžeme, neřkU:li pochopiti pťcd:
stawte si žc tam bUdemc obcowati š rodičkaU
Bošjp š angcly a še wssemi swatými Banč
Bťedstawte si, že tam rozUm naš nchde che
tolika wazbamt špautan a tolikeraU tmaU obc:
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siťen: Uýbrž žc tam Uwidjme co Uáš tU tagn o,

že Uwidjme wsse w gasném swčtlc, čcýo tUto Ua
zemi kratkým rozlmcm nepochopugcme, a co bpu

chom tak radi widčli a wědčli. Tam eporožUmjmetage
Uým faudůmBožjm,Uwidjmc, proč nčktcrýwssjm do:
Brým oplýwň, an drUhý sttasimi Ucytrpčjmi ža:

pasi , proč Bůh hťjssnij UčkrcrčmUžchnaz ctno:
stného ale bjdami sijha, proč mnohy w kwčtU
mladosti Umjra, aU giný sta let dočka; Uwidjmc
celaU šcměkaUli pred žrakh swými rožestťenaU,
minUlost staUe fe nam gasna a co bychom radi

widěli tam se dowjme Tam fe také šhlcdame
opťt še wssemi swými pťately, tam Uzťj opět
otec spnh swé a matka dcery sioé tam šegdaU

fe wfsickni, ktexťjžse ždc milowalia newyžpytatel:
Uým saUdcm bhli od fcbe odtrženi. Q gaka to
mufj asi radost býti až gedeU drUhěmU w Uúe
rUč poletj. abh se che neodlaUčil, až wssickUi
radostj bUdemc požjwati eradnachch, až nasse
dobré skUtky, gegž gfme tagnč konalh, nám bUdaU
tisickratc odměněnh, až kťiwdy a zlé gež gsme
nepráwč Utrpěli, bUdaU nahraženh TomU ze tak
pjsse swatý NUgUstiU, aU dj: „Tam gcst radost
bež žalosiis odpočiUUtj ďez úsilj, důstogenstwt bcz
sirachU, zbožj bez štrčlty, ždrawj bez nedUhU, hog:
nost bcž ncdosiatkU, žiwot bez smrti wččnost bez
porUssenj, blahoslawenstwj beš ncsstčsij, uu tam
gfaU wssccky wěci dobré w lasce dokonalé tam
gcst patťch twčlťj w twať, tam gcst dokom
Ualá maUdrost a Uměnj wsscho i we wssem;
tam fe swrchowanú Božj dobrota fpatťUge a

ůk
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swětlo oswčcUglcj od swatých se oslange;
tam sc oprawdiwč spatťUge přjtomnú weleenp
onst Božj a tjm pokrmem žiwota bez pťesičlrrj
shti se smhsl spatťUťucjch; wšdhckh widi a widěti
žčldagj, žúdagj bež tesknosti a shtj se bez osskliwosti.ee

„Mám a to, že UegsaUrowná Utrper to:
hoto ča(U oU bUdach siáwě, kteráž sc žgcwj w
Uúše(ij. 8, 18).

„Setťe Bůh wssclikaU slžU š očj gegich,
a smrti che Uchde, ani kwjlenj, ani křikU,ani
ďolesti UebUdeche, Ueďo prwnj wčci pominUly„
(dew. 21, 4.).

„ongeni bUdaU ž hogUosti domU twěho
apraUdem rožkossl fwě Uapúgeti ge bUdeš; Uebo
U lebe gesk siUdnice žiwota“ (Zalm 35, 9.).

„Čehož oko newjdalo, ani Ucho slýchalo, ani
Ua srdce lidské wstaUpilo, to pťiptawil Bůh těm,
kteťjž geg milUgj„ (l. Kor. 2, 9.).

Modlitba.
Nane Bože, kterýž gsierýmlanaU ďlaže::

Uost pťiprawil tčm, kteťjž tě milugj, Uděl mi,
prosim, té milosti, abych i gú tebe z celého frdce
swého, že wssj dUsseswé i že wssj mhsli swé mi:
lowal, a tak hodeU fe stal zasljbextj .skristowých.
Gcnž gsi žiw a kralUgeš Ua wěkh wčkůw.

Dnessnjbo dne swětj fe též swátek: W Ylerandrii Utrpenj
fwatých mučednjků Fausia, Makaria a defjň towarhssů; w .skap:
padocii fwatúch mučednjků .skonyda, Ewgenia a gegich towa:
ryssů; w erice swatďch biskupů Donaclana. Pršsldia, Man:
sweta, Ǧermána a Fusšula; we Weronč fwatěho Petronia, bix
skUpaa whznawače ; w ijč swatčho Elewteriar opata a rnl g. sw.
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7.

Ziwot usnmté Neǧinh.

Žiwot a UmUčenj swaté Rcǧinh podobá se
welmi žiwotU a smrti swaté anUy a mUčednicc
Marǧarety, gegjž swatek na ch 13 čcrwcnce
pada, ano Učkteťj spisowatelé se i domýsslegj, žc
prý žiwot swaté Neǧinh Udalostmi ze žiwota swa:
tě Marǧarety pťioždobeU a rošmnožeU gesi Nč:
koli sc to alc tak býli zda, mh každémU úplltč
na wňli w tom Uechúwagjce, žiwot swatě Rc::
ǧiny tak, gakž sc o Uěm djsse, whprňwťti bU:
deme.

Swata Reǧilm pochašela, pjsse se ž NlizU
w BUrǧUndskU Geǧj otec an bohatý a wza:
cný, bhl horliwý hagitcl modloslUžebnosii MaU:
žclka mU Umťela po porozer Neǧiny Ncwčda
si rady, dal žarmaUcený otec Uoworozeňatko gistě
kogUé k odchowanj, kteraž tagna gsaUc ťťeskcmka
Ua weUkU kdesi žůstawala Neǧan šsala tedy
prš kťeskaltky a š Ujm také kťeskaslsiaU wer,

kteraž pťičiUěnjm wýborné kognč a pěstaUUky hlU:
bokých koťeUUw dussi gegj pnsiila a kc wssch
doďrémU žpUsobnaU gi UčiUila uuo Hle gak di:,o
an gfaUrjzenj Božj! Smrt pohaUskématkhstala
sc pťjčanU že djtě prawé wjrh požUalo a korU:
Uh mUčedUickédofahlo! u. „Kdo poznal Umhsk
Waně,aUeb kdoradcc gcho byl 2“ (Řjm 11 34)

Wýborna pěstaUnka pťedwjdagjc žc wclika
baUře Uad hlawaU pastorkyUě sc štrhUe, až se
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gegj otec dowj, že odťekssi fc model otcowských

wjru kťesiansian pťigala, Uetagila sc š tjm pťed
nj, Uýbrž gi pcčliwč Ua to okamženj připrawou
wala a mysl gegj k pťedzwjdaným mUkam
otUžiti fe fnažila. J whprawčla gj, gakých mUk
podnikli aUtlj pacholjci a pannh pro wjru Kri:
stowU; gak statnč a šmUžilc roesskerh bolesti snň:
sseli a gak podiwně BUh gim sjly dodáwal Dúlc

wyswětlowala , gak wcliké to sstčstj, můžeme:li
z lasky kU Kristu Uěco trpěti, a gak weliká odor

měUa tčch očekúwa, kteťjž pro wer žiwot swůg
Uafadili Mimo to whkladala gj, gak drahh po:
klad gest neposiwrnčné anenstwj, a gak wžcicná
to občk, kdhž se ž lciskh k BohU neporUssené za:
chowú. Horliwé ťeči pčstaUUčiny rošehťálh i srdce
Reǧinp bez toho kU wssemU dobrémU Uaklončné
a šchopnč, a wšďUdilh požncnáhla w dUssi gegj
fwataU tanhu též krwj fwaU fwaté wjry potwr:
diti. J dala tedh hned wssem marnostem a ša:c

dostem fwčtsiým wýhost, žaswětila se wýhradně
Spasiteli fwémU a swatpm rožgjmanjm a mo:
dlitbami wrachmi Ua baUťc Uastawagjcj sc pťi:
prawowala Takowými swatými mhsslénkamidussr
UaplUěnaUmagjc bhla domů powolúna kdhž pra:
wě w anUU rožwjgcti se počala Qtec Ucwčda,

že kčeskankaU gest, ijtal gi š UeljčeUaU rae:
dostj a nemalo si Ua sličnosti gegj žakladal an
giž w dUchU se tčssll ze až š drUhými panna:
mi weťegné oběti bohům pťinússrti bUdc, že bUdc
Uadc wsseckh z Uich whnikati. Radost alc tato
Uemálo fc mU kalila, když pozorowal, že fe swčta
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sitanj, na matnostech, gakýmiž fe dčwčata mladčl,
bohUžel, pťjliš rcidy těssjwagj, žeidného podslU ne:
béťe, wsseho, což UesiUssUéhogest, aneb čisté mh:
sii poskwrňUge, že se hrožj. Z pťissel Ua tu mysslén:
kU,že snad Reǧina kťeskankaUgest. th fe dlaUho
negistotaU UemUčil, otčxžal fe gj zťegmě po pťjčinč
gegjho chowúUj a Uabhw gistoty, že čehož fe stracho:
wal, že gest prawda ptawdach: tU hněwem sc
rožpáliw nUtil gi, aby Uenčxwidčnéwjty oka:
mžitč se odťekssi, bobům fe modlila ancb dům
otcowsiý opUstila. Reǧina milUgjc che Boha
než otcc, Uebyla ani na okmnžik w rozpakxx, nýa
brž k fwč býwalé kogné a pěstaUnce se Utekla,
od kterěž co UcyfrdcčUčgipťigata byla. th
nežahcilela u Uebot šahúlka gest pramen wsse:
likého hřjchU uu pčlfala owce. Tiché toto a Ue::
winné šamčstknánj w stťedU Božj přjrody půfo:
bilo gj ncwýmluwnaU tadost, teď mohla wolnč
o BohU a o Božsiých wčcech pťemýssleti, mohla
š chotčm dUssc swé Ktisiem Ježjssem bež pťe:
kážky rozmlanati, mohla se kochati w bUdaU:
cjch radostech Uebeských. ij wžrůstala tčž mi:
lost gegj k KristU Zežjssi, wjra gcgj fe Utwr:
žowala, wúlc pak stúwala sc BohU oddaUěgssj,
hotaUcUčgssj. Bťi tom též i siičnost gegj tčlefnň
ch a ch se sozwjgela, tak že wssickni o siičšé
a newinné pasiýťce rožprúwčli.

Rešina mohla mjti aš 15 let, když řjmský
wládať QlybriUš , aUhlaij Urpťxtel kťeskanů,
pťissel w ktagin, kdežswatá Neǧina pťebýwala,
a gakaUsi náhodaU sličUaU pasiýťkU Uzťel. Wida
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djwkn plnaU wnad panenských, zahoťel k Uj chli:
onskj a fotwa že mjsta cestowňnj fwého dossel,
giž i kčlzal, aby mU sličnaU Reǧim: přiwedli, a tU
whptaw fe Ua gcgj rodiče a Ua ostatnj okolno:
sti, nabjšel gi rUkU k simtkU manželsiémU. Bo:
homyslnčx panUa Uslyssawssi tyto ťeči, žardčla se a
pomodliwssi fe wtichosti o pomoc a posilu š hú:
rh, odpowěděla důstogně: „Gčl mám giž chotěwp
Krisia Zežjsse, od kteréhož nme nic ncodwábj!“
mCože ty fe toho mUže ǧallilegského držjš?ee
tcizal fe thbrixlš pťekwapen. „Gá ho mčlm ža
fwého Spasitele, prawila djwka mhslj žmUžilegssj,
a powažUgi fe ža sskastnaU, že geho siUžebUicj
gfem! Uwrhni na mne mUky, gaké fe ljbj, má
wčonsk k němu zůsiaUe š pomocj geho neoblo:
mnú!“ Z odpowědi této požnal wlňdař, že tak
snadno, gak fe bhl domýsslel, cjle fwého nedogde,
a gelikož déle ždržeti se nemohl, dal gi k otci gegij
do Nliža odwcsti, pťikažxxge mU, abh dcerU wsse:
možně k modloslUžeonsii mčl a k fňatkU man:
želsiémU. Modloslxxžebný olec, gehož hnčw fe
dlaUhaU wždcilenostj dcery neUmeril, nýbrž roš:
množil, činil gj trpké wýčjtky a wssemožnč gi
nUtil, abh wlúdaťi po wůli byla. Nle Reǧina
stčlla ncUstupUě na swém. Za to musila gjti do
wězer, kdež UkrUtUý olec ťetězi tak tUže gi dal
žantati, že Ubohú ani ležeti ani pohybowati
se ncmohla. W tom bjdném stawU trwala celý
měsjc až do pťjsstj wládaťowa. Hospodin bhl
ale š nj a propůgčřl gj sjlu a milost, žc pro
Uěho wsse ochotnč a ráda snčassela.
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Nawrátiw se OlhbrkUš z cestsioých do Yliža,
dal hohům slawné a wžácné oběti pťiprawiti a
powolal Rešimx. Wida gegj sličnost a plný rož:
kwčt a wefelosi mysii, pončkUd se šarazil, bržo
ale wčlxssjm gesstč ohnčm k nj žplamxl. J sexr
braw silU swau, mluwil k nj hlafem aUlisným
ťka: „RcǧiUo! nwdli sc bohům ťjmským, gest lni
žel twě mladosti a erbhčegné sličnosti, a rád
bych tě blažeUaU widěl. QbětUg a Učinjm tě
Uchwšúcnčgssjanj w Ǧallii! Setrwáš:li ale we
wšdorU swém, mUsjm ptoti swě wůli dle zúkonů
š tebaU Ualožiti a mUky UthkrUtUěgssj budaU
twým podjlem.ex Tak mlUwil OlybriUš. Nle
Reǧina, giž Uic kU fwčtU nepautalo, a gegjž
dUsse gen po wčcech wěčných taužila, Uedbala an
aUlifošch slibů, ani hrožcb wládaťow!šcha nýbrž
důwčťUgjc w pomoc Božj leUžilaU myslj čekala
mUk. J kážal QlybriUš gi Uhnj obUažiti ua we:
ťcgně mrskati. Swatá mUčednice Uslhssawsslsaud
požwedla očj wžhůru ťkaUc: „Hospodine, w tebe
danám, Uedehnme žahaniti!“ WidaUce lid pťj:
tomný, aU krew ž tčla aUtlé anUh srssj, milou
srdcnstwjm hnuti, prawili: „Wiž pak, Rcǧino„
gakau krásU k wůli člowťka Ukťižowaného žUiěU:
geš!e Mučednice alc odpowčdčla š podin ho:
dnaU merostj, řkaUc: „Wy mně šle radjtc; dussi
UesmrtelnaU mcim Ua wčkh w hrůznan žáhubU
Uwrhnanti; abhch tčlo pomjgegjcj, ktcrčžpokrmem
čerwů bUde, Ua kratičťo zachowala! Nikdy Uebu:
dU. se modlúm klančti, nikdy UebUdU gim obětox:
wati. Jcžjš gesi můg Bůh, mé spasenj, mci sila!e
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Tato slowa roždraždila hněw wladaťůw U wžtek

Uehwčtssj, i kažal swťtici žcležnými hťeďeny dťjti
Dč Ué to podjwallj Uemohl pťjtomný, gakkoli krwi
zwhklý lid fnésti, Uýbrž plače odwracel žraky
Sam wlčldať pťikryl plasstčm fwaU twať, Uažý:
wal Reǧiml žaslrpeUaU bdeřci a opět a opčt gi
Uaďjžel, aby febe ssetťila a bohům obětowala.
S důsiognostj ale UadžemskaU odpowčděla mU:ap
čednice: „Ty gsi šaslepenec; ga i w mUkach
fwhch gfem daleko tebe sskastnčgssj,ač fe w lůně rož:
kossj wačjš Nikdh BaUU a Spasiteli fwémU
wěrnost UežrUssjm!“ Bo tčch odwedli gi krwj

žbroceUaU do žalaťc. u „Wčž Ueypewněgssj gest
gméno Hospodilwwo: kněmU Utjkcife sprawedliwý,
abUde powýssen“(Bťjsl 18 10..)

YU sc ta fwěticc w tmawém žalčlťi swčm
k choti UcbeskémU modlj o dalssj silU a milosi,
ehhle Uzťela kťjž gasně fe stkwach, geUž gako
ťebťjk JakUbůw od Uebe až k zemi dofahowal,
a Uad Ujm bjlaU holUbici. Bťi tom skyssela ga:
k!,;sihlaš; welmi potčssltelný, Uačež i šhledala,
že úplně ždrúwa gest. Broniklmta wdčkem a Ue:
beskaU rožkossj gala sc Boha chxdaložpěwy osla:
wowati a tčlo ř krew pro gméno Božj občto:
wati fe strogila. TU občk přinesla také skUtexčnč
ch Ua to, bywssi šnowa k faUdU šawolúlm.
OlhbriUš Užťcw gi, arča tU stogj úplUě ždrciwa
a w plné krase, žwolal Upodiwenj: „Zdaliž ne:
ďUdeš Uhnj bohUm oďětowati, kteťjž tč tak diwo::
tworUě bylř Uždrawili?“ S hUěwem a š opou
wrženjm odpowěděla fwatň palma na thto raU:
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hawč ťeči: „Nikdy Uchdu křiwým bohům wasstm
obětowati! ga obětngi gediné KristU Ježjssi, kte::
rýž gesi žiwot swůg ža Ume byldal a mUe Uždra:u
wil: ssťastUa bUdU, wycedjm:li fwaU ťrew ša
Uěho.„ Bo tč ťeěi kážal UkrUtUjk, abh gi Ueh:
prw hoťjcjmi pochodUčmi púlili, pak alc w stU:

deUaU wodU Uwrhli. N wssak mUčednice Božj
Ucdbala hrůžných tčchto lUUk Uúbrž počala pčti

slowa žaleU: „Šli gsme skrze oheU a wodU;
ale th, o Pam, Uwedlš Uaš do občerstwer
(Žalm 65 12..) TU praskld gegj okowy, šemě

se šatťasla, a opčt sc holUbice Uad gegj hlaš
waU obgewila a wssickUi Oťjtomnj slysseli prú
hlaš wolagjcj: „Nogdiž Reǧino a wcšmi za
Utrchě Unlkh korUUUw krúlowstwj fwčho Spasi:
tele.“ K žcižraku tonm obrčltilo fe Ua wer ch
Uež850 lidj. ij powszdil sehnčwthbriůw
Umohem che, boge sc wssak horssjch gesstč Uúr:
sledků, kč:žal gi štjtč. To stalo sc okolo roku 251
ža panowčmj ťjmsiého cjsaťe Decia.

Rošgjmčlnj.
Swatň Rešina nechtjcw žahálce žiwot swůg

trawiti n Ueb kdo UepracUge teU ak Uegj wu
pafala owce swé pčstitelky Ner wčrU člowěka

protiwnčgssiho Uad šahaleěc a powaleče, kterýž
celý Božj deU Uic UepracUge, od domU k domU
sc potlauka; wssUde sljdj, wssUde klepy šbjrci, se:

braUe rožUassj a potem a lnožoly gimdch lidj
žige a tyge N wssak takowých :dobUdů dýwa,
bohU djk! gen požřjde ank wrožený ťaždčmU
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ž naš pUd k pracowitosii nikomU oddechU nedawa
a kazdého, aby fe UěgakaU pracj, bUdiž ona ga:

kakoli, žabýwal ZUamk ale gcsstč geden drUh
žahalkh, ktcrýž thsta fe nalcza, ktcrého ale malo
kdo si wssjma Tažcš se, milý kťeskane, co to ža
šahéclkUgcst 2 NUže gest to šahalka pracowita
Bohleďme gen čaš po čase Ua sebc a š hrUzaU
šhledame žc ani mh šcela Ueprawosii takowé

prosti ncgsme MUohý š naš stťjlj fcbaU od
milého raUa až do Uoci, ale otažcš:li fe, co Uděx
lal: šhledaš žc Uic QU gcn zljta ž kaUtkU do
kaUtkU gako motýl od kwjtkU ke kwjtkU, a wssudc
se Uččeho dotkUe; že fe mU ale UstawičUč prae:

cowati Ucljbj, opět wsseho šaUechagc kam ho
chaUtka tahne, fe Ubjra Q takowých lidech ťj:
ka starč prjslowj, že magj mnoho prati a malo
wčsscti Giný opčt pracuge sicc pilUč a beš dre::
sian, pracnge alc Ua wčcech gemUmilých a kra:

tochwjlných, alc powinnostj swého powolanj si
bUd žccla erssUUa, aneb ge odbýwa gen Uedox
kanle a Uedbalc š errlostj gaťaUš a UcchUtj.
Tacj lidé chfaU ti wěrUj siUžebnjci, o Uichž dj
Bčm, žc gsaUcc w Utale wšrUj Uad mUohem
wladUaUti bUdaU GsaU opčt ginj, kteťjž drahý
čaš sng mrhagj wěcmi marUými, daremnými
a hťjssUými, kteťjž Ua Uic Uepťemýsslegt, ncž kte:
rak bh se čaš dal Umoťiti a Uic Ucdčlagja než
že fe walegj z rožkosse na rozkoš ž kwasix Ua
kwaš; ale pro fwč spachj nedčlagj zhola Uic
ba gak ch mohau, hUbj tčlo i dUssi swch časUč
i wččně NUže co gsaU ti a ostatUžpodobU1 lidé;



Sw. Rcšina. 573

ždaž chfaU džaheileči a powaleči aneb cosi ge eeě
horssjho? Mňžeme o nich práwem ťjci, že hol ee
gsaU pokrmU? že hodni gsaU, aby ginj na U.
a za Uč pracowali, že hodni gsaU, že též
za nč Kristuš krcw swaU whlil? m Kdo Ue:
Užjwčl wěrUě časn bcz toho krčltkého, abh rostl
a žmáhal se w doďrém a w ctnostech, kdo Ueplnj
wěrně powinnosij, k Uimž od Boha powolán gest,
kdo UekoUá dobré skUtky, moha ge čiUiti, tenť
wiUeU gest hťjchem lersti a žahúlkh, ten gest
oUeU leniwý slUžeijk, geUžwčda, že Bůh pťstý
faudce gest, nic ménč hťiwnaU swčťcUaU Uctčžil,
nýbrž gi ďUď žakopal ancb zccla prohýťil.

„W potU twčcťi bUdeš gjsti chléb„ (j. Mogž.
3, 19.).

„Neměg w UeUúwisti těžkého djla“ (Sir.
7, 16.1.

„Clowěk rodj se kU prúci, a ptúk k letúnj“
(Job 5, 7.).

„ZloťečeUý, kdož dčlá djlo Hofpodillowo Ue:
dbaleee (Jer. 48, 10.). e

„NcUžitečUého slUžeijka uwrzte do temnostj
žewnitťttjchee (Mat. 25, 30.).

„.skdož Umj dobťe činiti a ncčiUt, hťjchk má“
(Jak. 4, 17.).

Modlitba.
Uděl Uám, prosjme, č: Hospodim, DUcha

swatého, abhchom wždh mhslili arádi konali, což
dobrého gest, abhcholn, gežto bez tebe býtl Ue:
můžemc, úplně podlé tebe žiwi bhli. NaUč Učlš
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pracowati djlo fwě at co koli mhsljme a činjme,
tobě se ljbj, nam pak prospjwá k žiwotU wěčnér:
mU Q to prosjme sirze .Ktista Zcžjsse Syna
twého gednotozeného. Nmen

Téhož dne: B

Žiwot fw. Zana laUdenského,biskUpa.

Swatý ZaU se Uarodil rokU 1026. w starě
LaUdě (Lodi), odedž i přjgmj dostal. WýborUě
gsa wychowúwán, byl od UehaUtlegssiho pacho:
letstwj welmi dokonale žiw, a giž tenkrúte wsse:
cky fmysly na pewné Uždč drže, fnažil sc krúčeti
pťjkraU a drfnaU cestaU k žiwotU, a fotwa ze
mladeneckého wěkU dossel tak bhl Usedlé mysii
a tak wašných mtawU, že prawem o fobč řjci

mohl: „Šedinh gsaU smyfl člowčka, a wěk sta:
rý (počesiný) činj žiwot neposiwrnčný“ (MaUdr.

4, 8 9..) th žachowal žiwot neporUssenýa ža:
dnaU UečistotaU Ueposkwrltčný, byl Uad mer bex
dliw,aažwlassť na to hledčl aby čter a stUdo:
wanj fpiwa starúch Latinků ayŘeků, což ncx
šťjdka erhražeUaU obrašotwornost mladij ka:
žjwa, čistotč a erirmosti k Ugmč a k žkaze ne:
bplo O Učm zašisté platila slowa, kteraž chok
Kristowa w pjfni Salamamwwč o sobč dj, ťkaUe:
„Ga spjm skdce mé wssak ij “ Spalak tedy
dUsse geho, kdhkoli fe o wčcech oplžlých a mrž:
kých čtlo a mlUwilo, bděla ale když byla ťeč
o swatých a božských wčcech NUo tak pewna
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bhla geho mysl a čista, že mUožl z fpolUžáků
marně ho siřehli aby ho na Učktcrěmnesinssném
slowě postjhli a že nmmč čistaU a neposkwrmšu

UaU geho mhsl w pofměch Uwéaděli S takowými
žwrhlými mladjky mčl oU geU aUtrpnost a rax
dowal fe, žc mU pťan š aposstolh trpěti poha::
Uěnj pro gméno Wana Ježjsse, ano aby gich
KristU zjfkal, napomjnal gednak toho, gednak
onoho, o Uěmž wěděl, že w blciřě chlipnosti fe
wčxlj. J bhlo fe Uadjti, že kdhž w mleidi tak
starostliw o dUssi netoliko sidaU, nýbrš ř bližnjho
pečUge že až w mUže dofpěge, nmohem starost:
liwěgi to bUde čiUiti

Kdo wssak slyssjš že tenkrate wssj silan po
wčcech dUsseijch taUžil Uedomnjwey se, že bh
tčlesné skUtkh milofrdenstwj byl zaxledbáwal. Ne:
bok, kdykoli fc reowěděl, že někdo Uemocen, hUed
ho ansstjwil, a potťebowal:li ossetťenj,propůg:
čowal fe mU k wsseliťé slUžbě, podporowal ho:
bhlxli potťebeU, a feč gen lasiawá matka djtětř
aUeb pťjtel milowanémU pťjteli,wwtakowé okolc

Uosti postaweněmn UčiUiti mUže, činjwal každémU
milcrad a ochotUě th mhsl geho Ueklesla, Uý:
brž UtUžila sc we wssem dobrém, a aby tělesnost
wesskerll w podrUžsiwj a w slUžeonsi rožUmU
Uwcdl: dal šahy wssemU wýhost, ž čehož se fwčt
těssj a w čem si libnge Geho pťjbytek bhl Ue:

fmjrnč sirowUý a sprostý,a ložc w Učm trochU
slamy, podhlainčka kamen; oděwhrnbý , Uapog
woda; pokrm téměr UstawičUý pňst, bděnj a mo:xr
dlitba.
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Nčkoli swatý Jan tak welice giž dokonalý
bhl že ctnostt geho žar daleko ssiroko lidem swjo
tila: Uebylo mU gesstě na tom dosi, Uýbrž gako
prawý kťeskan hledč Usiawičnč Ua to, co činitř
gest, pro wětssj dokonalost na anssk odessel ťe:
čeUaU siouš Upiumm, kdež blahoslawený Bctr
damiaUský prosllllý klasster swatého Kťjže opatrně
zprawowal a abh w towarhšsiwo klússtera při:
gat bhl snažnč prosll. Blahoslawem,š Betr pťi::
hlčdage kJanwě čistéa prostomilé dUssi, a wida
geho horliwost pro kúzeň Božjn k poslusslxosič
ochotUost a k fwčtU nenáwist: ochotnč ho pťigal
a pťeswědčiw se, že skutečně mUž Božj gest, ge:
mUž o Uic chde, Uež o žweleďenj gména Božjho
a o spaser dUssc, oblekl ho w oděw žákolmj
a ostatnjm bratrům geg pťčtowarysxsil. N JaU
milostj š hůry podporowčm w krcitkém čafe tak
se kazni klassternj a dokonalosti kťeskcmsté pťinčilu

že ho blahoslachý Betr Uetoliko na knčžstwj
whswětiti dal Uýbrž i ostatnjm wlastnjm bra::
tťjm za žprawce a wůdce Ua cestě k spachj
Ustanowil. Nedá se whpfati, gak dokonale, gakx
fwatě si mUž tento Božj počjnal w Uowé dů:
stognosti, gak pro sláwU gméUa Božjho horlis„
gak sc siaral o swé spachj a o spachj ostatUjch
bratťj Zpožorowal:li kdy, že meži Uěktcrými
ž bratťj newolc gakaš gest, okamžitč ssel laskawým
domlananm a prošbami gich smjťit ano i Ua
kocha pťed Uimi se Uwrhowal prositi nrpťestei:
wage, až hněw gegich oblomil a smjťch a pokog
šgednal. Stalo:li sc, že Učkterý š bratťj rozkňžxž:r
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geho aneb pokaranm Uražena se cjtil: i tU obyec
čegně kleče za odesstěUj prosjwal dťjwe UeUstae
wage, leč widěl že UražeUý bratr pťemožeU a
fmjťeU gest a prostťedek tento byl tak aUčiUliwý,
že i ti Ueyšarhtěgssj pokoťe, tichosti a laskawosit
Bratra Jana podlěhli. Konečně gsa pťeswčdčen,
že chceme:li giUé k dobrěmU wěsti a w tUhé kašUi
ge Udržcti, sami pťjkladcm dokanlosti a kagicnosti
býti gim mUsjme: chowal fe wždh tak že wssem
ža wžor dokonaleho mUžc a ťeholUjka bhl. Byltč
w slUžbách Božjch nesmerě horliwý a pťečasto
celé dnh a noci w modlitbách a w swatšm roz:
gjmánj trúwil. Tělo swé gakožto Ueyhlaw!tčg:

ssjho pokUssitele a pramen Umoha žlého bUď. tUex
hými posth žwlassk časU 40dentho posiU ďUď
stUdenem a horkcm, bUď rožmanitými bolestmi
gakýchž horliwost geho wymýsslcla a gimimi a qix
Uými špůfobh mUčil a moťil Y. Uic měUě leU
a takowý mUž držel te w pokoťe fwé ša hťj:
ssujka Ueywětssjho chně proto poklčsiy swě hoť:
kými slšami oplakawal deUUě ž každčho pokléskn
ineynepatrněgssjho skraxxssenčse žpowjdawal a
giným, abh totéž čiUili, Upťjmně radjwal, a tak
gako drUhdh Jakob arciotec postUpowal na ťe:
Bťij ctUosti, a wraUcUostj ažkBohU zalétal, faU:
teraU alc Uaďožnosij k bližUij sc snižowal
Nčkdy ale, kdyžšaležitosti klasstcrnj mU oddechU
přaly, a rožgjmaujm a modlitban se Uešabýwal
gako pečliwa někdy Marta obracel péči swaU

k žiwotU čiUUémUa buď Uabožně knihy spisowal
a giným prospšssné ďUď sepsa:lé od giUých opra:

leoth Swatých.N 25
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wowal, a tak deUUě žlých UúkloUUosij w sobě
dee w dobrčm fe Utwrzowal, od ctUosti k ctnostř
pokračowal a wssemožUč wtch kťeskanskédokan:
loski dofčthaUti fe snažil.

Toho časU totiž dUe 22. úUora tokU x1072.
Umťel fwatý Betr damianský, genž až posUd
klcisstcrU Ua anssti foUtadcllaUské pťcworem byl.
Kohož měli osiťelj bratťi giUého po smrti swa:
tého mUže ža pťewora Uskanwiti, Uež fwatého
žúka geho, fwatého JaUa laUdeUského?Nle Jan
dtžel se wpokoťc swé ža Uehodnaaša UeschopUa
k tak wžUesscUé důstognosti; a wssak mUsil se
fworné a pché wůlř bratťj podrobiti. Důstog:
Uost a úťad teU Uad giUč tšžký žasiúwal JaU
obežťetUě, wěrUě a bedliwě. Záky a spolUbratrh
milowal Upťijč, laskawě gich Uapoijal, sr:
dečUč dobrémU Učil a takowě Uad Uimi si wy:
dobhl moci, že UižňdUý w celém klásstcře Uebyl
Uedbalec, Uikdo llžahúleč, Uikdo Utrhač, Uikdo reptal,
a že Uižeidný almUžeU od Boha gim Udělených
UehodUě Uepožjwal. Qstatně Ustawičně Ua mysli
pťemjtage, žc ž dUssi swčťeUých SaUdci Ucywyš:
fsimU počet wydúwati bUde, témčť bež pťeskčmj
gich k tomU mčl, aby často a žkraUsscně fe zpo:
wjdali, a k oběti Uekrwawé a k swatémU pťigj:
mčmj pťedcpsaUými modlřtbami důstogUě fe pťř:
prawowali, ano časiěgi i do djleU bratťj bUď
we dne bUď w Uoci chodil, gednak abh gc w
bázUi a kčlžni Bošj Udržcl, gedUak marUým roz:
ptňwkúm a rUsser klússtemjho tčcha pťekažil.

Gak koUečU.ť chUdým mUž teUto Božj pťcilj
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a gak welice o gegich dobro se staral z množu
skwj pťjkladů geden aspoň tUto siůg RokU 1084
a1085 panowal po celé Jtalii Uesmjrnýhlad
tak ze lidé i wěcj Uehodpornčgssjchpožjwali, abh
fe sinrti Ubranili DrahUé Umožstwj těchto Ubou
hých hladem skljčených wšalo aUtočisstě k Zanowi,
ktetýž bjdaU gegich w frdci swém pohmxt každé:l
mU kdož pťissel koli pokUd w klassteťe ro šdau
wati co bhlo ď potťebU dati ka al N když
roždano wsse bhlo a stodolh a ssppchath se wh:
ptúšdnilh, nakanpil w Npulii množstwj obilj, a
gako prwé každého nuzného gjm podařil. Teď
ale giž i pokladnice klassternj praždUa bhla, ale
hlad gesstě Uepťestal. J kašal wsse co poněkUd
Učgaké cenh bylo, prodaU a žtržený penjž pox:
tťebnémU lidU roždati; ano Uěkdh ani wlafiUjho
odčwU Ua těle nessetťil. Takowú erbhčegná
sstčdrota Uedá fe nigak whložiti leč, že mU Usta:
wičnč na mhsli tanUla slowa pjfma, geUž dj:
že gako oheň woda Uhassuge, tak almUžna hrj:
chh; a opět: „Od chUdéhoerdwracUg očj sioých:
a tak i BUh od tebe twaťi swé neodwratj;“
a konečnč: „NlmUžna od wsselikého hťjchu i od
smrti whfwobozlxge a UedopUstj dUsst gjti do
temnosti.ee Qstatnč gak welice dhchtiw bhl po
kťeskanské dokonalosti, widčti gest: že bedliwč na

každého pťjchožjho a cižince kterýžkoli do klásstcra
pťissel ostrý požor mčl a šbledal:li Ua některém
wýborxlaU ctnost, kteraUž fam gesstč fe Ucstkwěl
wssemožně o ni fe přičiňowal: a tak se stalo,
že gakkoli giž bhl se Bestaral ctnosti geho poťad

25u
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Ubhly mladě a čerstwé. Z tčch pťjčin také Ui:
kdh bratťjm Ucpowolil, aby fc an dost mcilo odx
tUhosti prwotnjch zčxkonů klássternjch odchýlili,ano
když gedeUkrútc ho žúdali, aby šciťoUům pťjkrostč
Umjrnil, že těžko gim žadrost UčřUiti, odpowěděl
ačkoli súm pro chUrawost gakčsi oblcwy na Ueyux
wýš potťcbj měl: že pokUd žiw bUde, Uikdp k to:
mU wůle Uedčl, abh starci dobrci kčxžeň se rozwci:
žala a žlontila. Těch čafů Umkel biskup ewǧU:
biUsiý, ofadh to wclmi chUdé a chatrně, a gelikož
tčžko bylo, pro tak chUdičkaU ofadU důstogněho
bisiUpa wyhlcdati, Ufncsli se koUečněEwǧUbiUsstj,
dUchoweUstwo a lid, na fwatého Jana, kterýž
owssem w tak tčžký úťad Uwúšati se zdrčxhas, Ua
whsoký wěť fwůg a chUraU.xosk UkažUge. xeŽllc

marUě bhlo geho wšpjrčmj, mUsil powolitť, Uačcxž
od papcže Waskala ll. wyfwčcm bpl. erastčx:
wal owsscm dlaUho dňstognosk Ulto, nrbok asi po
roce leta 1106. w osmdesčxtěmrocc žiwota w WČUU
Umťcl; ale i w tom kratičkéxn čafe swého biskU:
powčmj dal Ua gewo, že siUtečUým ccposustolčřxxeiǧs
měsikem gest, a to UegeU gmčneln, Uýbrž šwlčlssk
siUtky. Wodržclk i nhUj staré swé mrawh, an
pťi Ueymenssjm od eesty Wčmě fe UeUchlegc, Uý:
brž gako prwé bratřj, tak nij wrsskerU osadU
ťjdil a k dobrémU wedl, gfa ke každémU laskaw,
milostiw a dobrotiw. Slowem on byl xnUž,
ktcrýž UalezeU byl bež poskwrny, kterýž po žlatu
UepostaUpil, aniž danal w pextčzjch a pokladech,
Uýbrž wsse, co mčl, chndým dciwal a sirotkům
a chorým, a kterýž každého k pokčmj a k žiwotU
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xwěčUémU pťiwrsti se fnažil a gako angel Božj
wssade pokog a mjr Uwňděl. Tak blažeUě Ua
wsse strcmy půfobč Umťel, gak giž ťečeno, rokU
1108. dne 7. žářj.

Rozgjmánj.

Gako swatý Jan laUdeUskýkaždýitcxt Uey:
dmeltssj pokléfek hoťce oplakáwal, tak j Uňm či:
Uiti gest, gedUak že wssedem hťjchem welcbnost,
fwatost, dobrota i sprawrdlnost božsičl se Určlžj,
a gednak, že wssrdnj hřjchowé fUadUo pťjčanU
Uasseho šahhmxtj býti mohaU. Nckok Búh Ucy:
wyšssj gsa welchosť, mčl býti Ua Ueywýš clěn
a oslawowán, gsa Ueskončexlá čistota a swatost,
Uetrpj an tč Ueymenssj siwrnh a Uečistoty; gsa
dobrota Uefmjrná a prawda wěčmel,Uenčlwidjwe:
sskeré UrsslcchetUosti; gfa koUečUěsprawedlnost Ue:
porussenčl, mftj každaU Ueprawost. NUžc zdali
Uer hřjch, tťcba i wssede, ždali Uer Uraženj
Boha? ždali Ucnj Urprawost a Uečistota, ždali
UererfslechetUost a Urwděk? Nenj hťjch wssede
owssem tak hrUbé Uražer Boha, gako hťjch smr:
telný: ale kdo ti dal, ú člowčče, práwo, Boha
swého tťeba gen wssedemi hiejchy Urúžrti? Kdo
ti da!, ščl ťkU prciwo, šrdUaři prořč žňkoUům
Božjm. Zdali erjš, že Uic Uečistčhodo krú:
lowstwj Uebcskéboeregde? Gak medle ty hťj:
chh tťeba wssedltjmi poskwmčn tam wegdeš?
Wčť, že kdhbhš tolik měl zčlslUh o člowěčenstwo
a o rozssiťeslj prawč wjry a slaciwhBošjx co mčli
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wfsickni blahowčstowe Wanč dohromadh, a kdyďh
ctnosti twé tak bylh hogné a weliké gako wssech
fwatých wespoleka geU gediUým wssednjm hťjchem
ťchš fe posiwmtl wťže že do Uebe newegdeš Ue:
očistiw fe prwe w očisici. N Uahlédni posléš,
laskawý kťeskaUe do djjem swatých, i šhledaš žc
Bůh i wssedej hťjch pťstě trestawal Kralc
Dawida žpoždilost, že totiž lid swůg ščjfň dal,
potrestal Bůh Ua celém Uňrodč. Lotowa žeUa
žaplatila wssčtečUé ohlcdmxtj žiwotem; lewita
Oža genž fe archh úmlUwh byl dotekl Umrel
Uahle a t. d Widjš tedh milý kresiane, že
hťjch wssednj nenj wčc Uepatrna Uenj wčc o Ujž
a Ua Uiž Uikonm požormx býti netřeba Uýbrž že
BohU Ua Uehwýš gest Uemila O tom též se

snadUo preswědčjš, Uwažjš:li že wssednj hťjch
pramenem i wččného žatracer býti může a bý:
wa Nikdo Uestane fe UagedUaU an welikpm
fwatým an welikým hťjssUjkem,Uýbrž poteUňhla
geU; ba žtčžj gest smrtelUěho hťjchlx, gehož prwnj
počátkowé Uebpli hťjchowě wssede. Hťjch wsse::
dnj podoben gest giskťe, ktcráž pošUeUčlhlawpla:
men fe roždewssi mčsta i lesy požjrú; gest cho:
roba tčla, kteraž zaUedba:li se w Uemoc Uežho:

gitelnaU pťechažj; gest pramen,kterýž rožpraUďUgc
fe a wesskerp kraginh žaplange Kdo Uedba
gednoho wssednjho hťjchU bržo fč stanei drxlhým,
tťetjm winen; Uebok co žaležj Ua wssednjm hťj:
chU! Uež fe Uadčl„ tak se rožmUožili, že gich gest
co wlasů Ua hlawě. GsaUk owssem malj ti hťj:
chowé, ale gest gich mnoho, a často malčl šwj:
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ťatka když gich mnoho gest, i silného lwa Udo:
lagj Q by každý člowěk wsseho, což tUto ťečeno
bhlo Uwažil též by fe pťeswědččl,ze to hťjchowé
wssede gsaU kteťjž Uam branj, že dUsse k BohU
wolně se Uepowžnassj, že oheň milosti k BohU
w stdci Uassem Uhasjna DUch fwatý fe žarmU:
cUge a modlitbh Uasse fe oslýchagj; widčl by, že
oUi gfaU pťjčan, proč dUsscžlým žcidoskempewnč
erdpjra, proč stawa se ospalaU a k dobtémU

ljUaU; proč fc mysl Uassc tcchUc po wčccch fwčtx
ských a tělefných, proč w dobrém Ueprospjwagjce
často i U weliký hřjch klcsame Q ponmčte, lidé
Ua očistec, pomněte Ua Boha, pomněte Ua hřjch
a haUebnost geho a kagte se, aby wčlm Bůh bhl
milosrdeU.

„Kdo pohrdci mal:;mi wěcmi, pomalU žhyUee
(Sir 19 1)

„Kdo bh koli celého zakan ostťjhal pťestaU:
pil by pak w gediňém Učinčn gest wssemi noiuur
UeU“ (Jak. 2 10..)

„Zlořečený každý, kdož erstťjha wsse(šo cožgest psan w kniže žakona aby to činil“ ( allat.10..)
„Newegdek Uic poskerěněho do krúlowstwj

Uebeskěhoe,e(Žšew. Jěma 21, 27.).

„Čisték gsaU oči twé (Hospodine), aby Ue:
widěly žlého: a hleděti k Ueprawosti UebUdeš
moci“ (Habak. 1, 13.).
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M o dl i tb a.

Q Bože a Bane můg! wjm, žc Uehwčtssj
chwúly horen gsi, a žc wrsskcťi tworowé tebe
wclebiti magj. Nle gá bjdný člowčk, gčl tč
Urazil Umožstwjkráte Ucdbalostj i erpatrnostj
swaU. Q Bože, odestiž mi, a Udčl mi té milosti,
ak pťed twáťj twaU žiw a dokonalý gsem, as teďe
milUgi ž celého srdce swěho a ze wssj silp swé,
a ak od Uhněgsska wěrně tobč slaUžjm a tak ho:
den gsem pťigmarlti odmčny, gjž gsi wčrnčmU
siužcbnij byl žasljbil. Skrže Krista Bčma chut
sscho. NmeU.

Dllessnjbo dne se těž swčtj: W Nikomedii swatěbo Jana,
muťednjfa; w Cefarei swatčbo Ewps!:chia, mUčeďnjfa; w Pom:
Peja:doli sldalěbo Sosonta, umčednjfa; w Blkwilegi swatědo Nna:
siasia, mUčcdnjka; w Trccjo swalčho Nemoria. gahna; w Bnre:
lřanu swatčho Eworcia, ďisiUpa: w eskapui swalčho Bamsila,
biskupa: w kragi pařjžskěm swatěho Klodoalda, kučze a wyzna:
wače a m. g. sw.

8.

Žiwot swatébo Korbinčmme bisknpa.

Swatý KorbiUian spatťil stoětlo swčta okolo
roku 660. we francaUzské wesnici ()Ušcrum (()ťxmxu.
t:rčg) bljž MelitoUU (Mčlulx). OU se gmenowal
wlastnč Waldekifo, alc matka, gměnem KorbiUiaUa,
Uažwala geg ž pj“xjsissnčlaskawosti po sobě Kor::
binian, což mU i zčlstalo. the Ueznal, nebot
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Umrel mU dťjw, Uež fe oU bhl Uarodil. Matka
geho byla žeUa wýborna rožssafneia bohata, stax
rala se pečliwě o dobré whchowanj milačka swého
Korbiniana geUž wclmi UčeUliwýa mhsli welmi
Uabožnč bhl WUžeU dwěma tčma praUdy: taU:
haU po Učenj a po žbožňosti, dal si U kostela
fwatého Germana bljž swého rodisstč, chýsskUga:
kaUš whstawěti w kterež po 14 let w modlit:
bach, w postech a w swatém obcowanj šBohem
strawil a prožil Bowčst geho roznesia se bržo
po wUkolj a mUožj lidé, gimž fe swčt še wssj
slúwaU swaU žUcchUtil, Utekli se k UěmU, prosiee,
aby ge pod fwaU ochraUU wzal, a po cestč kU
kťeskanskédokanlosti wedl. J pťigal ge, a w
kratkém čafe wsslckni tak welikaU laskaU k BohU
žplaUUli, že gedeU drUhčho žbožUaU mhslj, kťe:
skanskaU laskaU a ochotnosij ke wssemU dobrěm::
dťekonati se fnažil! Z Uich Uemčl Uikdo anKor:
biniaU, ani Učednjci gcho Uic pro febe, m,;brž
wssc cožkoli gim sstědra rUka dobrodiUců poskytla,
i co si wlastnjm pťičinčnjm whdčlali, bhlo obě:
towčmo Ua skUtky miloskdUé kU prospěchU blio:
žnjho. U Uich naležali chUdj podpory, pocestnj
pťjstťessj, opUsstčnj ochraUh, inebylo, kdo by swa:
tým obcowanjm swateho Korbiniema Uebhl fe
wždčlal geho laskawosij Uebyl se k milosti rožeoe
hťal J stalo fc, žc fe powěst swatého muže
bržo roznesla po kraginach a že Uaslcdkem toho
ť UěmU lide i ž mjst wždalených pťichaželi, radh
a orodowanj U něho hlcdagjce Meši pťjchožjmi
Býwalh též osobh Ueywšacchf1, ba i ode dwora

ů
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kreilowského. J dú fe pomysliti, žc se Korbinia:
Uowi, an Uikdo žaimožUěgssj bež Učgakč občti Ue:
pťichážel, tjmto způsobem nťnožstwj darú dostalo,
že tjm hogněgč pťichúžely, čjm ge sstčdťegi k do::
tťebě UUžUého člowččeUsiwaa ksláwč Božj obra:
cowal. J Uaplnilo se, což čteme w knižc ij::
slowj: „Kdož dciwá chUdémU, UebUde nUzeti: ale
kdož Ucdbci na prosjcjho, trpčti bUde Uedosiatek
(28, 27.).

N wssak každodeUUj šběh lidstwa wptrho:
wal pťjliš KorbiUčaUa, genž by rúd geU š Bo:
hem se byl objral, w modlitbúch a w fwatčm
rožgjmúnj; a Uad to se obáwal, že by fc mohl
Uakažiti marUaU ctižúdostj, a ba snad dokoUce
i lakomstwjm, kdhby déle w mjsič žňstal. Wro:
tož šnechUtiw si dosawňdltj pťjbytek, šamýsslel
Učkde Ua anssk šašjti, kde by wždčlleUhlUkUswčta,
wýhradnč BohU ťlaUžil a gjm fe objral. Neh:
prwé zaměťil do ija, mage aUmysltam o sa:
motě kdest WČUU BohU slaUžiti. Učiniw šadost
fwé Ucibošnosii Ua hrobech smařých aposstolů Ne:
tra a Wawla, Uwrhl se.k UohaUm swatého otcc
a pokornč mU swúg núbožUý aUmyfl pťedncisses.
Swatý otec znamenage, že PU Uenj gedUati
š antnjkelU obyčegným, Uýbrž š mužem ofche:
ným, ctnosiným a horliwýxn: pťcdskawowal mU,
že wěc to welmi Uebezpečmi, žiwot o famotě trčx::
witi, aU gesstč Uúrodowě gsaU w tean modlčišp
stwj tápagjcj. Brotož odťckUUw mU žúdost, Ua
knčžstwj ho dal wyswěňň a oňstognosii biskxxpské
mU Udčlil. Marné bhlo wžpjtúnj fe Korbinia:
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Uowo, papež stčll Ua swém, a KorbiUiaU podal
fr koUečUěwůli swatčho otce, giž ža wůli a roz::
kaš Božj UžUal.m Widěti w tom pťediwné Ulo::
žer Božj. KorďiUiaU hledčl samoty fwěta Utjkage,
alc řjžerm Božjm UwržeU gest téměť w stťed
wer fwětskébo. „Srdce člowěka přemýsslj o cee
stě swé, ale Hofpodin žprawUǧe ktokh gehoee
(Wťjsl. 16, 9.).

QpatřeU tedy panU mocj Ubjral fe fwatý
Korbinian co ďiskup a blahowčst do wlasti ij:
tan byl milerad J žasiawal wag aposstolský
aUťad še wssj pilnojtj a horliwostj Nle i po.uap

žthan a milost Božj byla š Ujm aUk wysocj
a Ujžcj,dUchownj i wetsstz 1lde plameUUaU wýmlU:
wnostj geho pohUUti UegeUhorliwč se kati Uýbrž
i hodne owoce kaǧicnosti wydčlwati počali. Mnozj
žčlžrakowč, kteréž Bůh Ua geho pťjmlUwU Uči::
Uiti rčlčil, dodčlwali slowům geho rčlžnosti. Tak
fe k. p. gedUaU skalo, že gda ke dworU Wipino::
wU, kamž ho powolali, potkal gedUoho Uesskaeur
stUjka, gměnem Ndalberta, gegž prciwě pro mnohá
žloděgstwjk poprawč wywáděli. Milosrchstij
hUUt, prosil fUažUč saUdců, aby mU wiUUjka da:
rowali, aUcb afpoň š poprawaU prodleli, až by š
wladarem (mšžorúomxx.ex) BipiUem o wěci té prou
mlUwil Nemoha ale Uičehoždofjci: gal se wiUUjka
afpoU Uaponřjňaři,aďh je zhrjchů fwhch,gichžje od
dětiUstwj myssierm slowp a skUtkybyl dopUstil,
whžUal Ndalbert UěiUil to, když lid byl Pood:x:
staupil frdcem straUsseUýma Upťijým Wida
ho Korďinian tak straUsseUého, dal mU swatě roz::

ůk
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hťesser a hlUboce pohUUt Ubjral se dale. Wipčn
Udělil odsaUzenct skUtečUěmilosti Swatý biskUp
okamžitě k žčcskupU sc wrčltil. Yle odsaUženec giž
wifel. Bhl wssak nic ménč simt, a ah i žiw.
UstrUUtý lid UzUal to ša žažrak a powčst swatého
bistupa po Uossxužemč rožnassel. Ndalbert ale
opUstiw hťjssné žiwobhtj kal se po celý wčk swůg

a co ňeywěrnčgi swwatémU ochraUci swémU po::
mahal a slaUžilše) N wssak čjm bhl fwatý biskUp
činněgssj a čjm che se blahU oweček fwých obě::
towal tjm chc rostla i wažUost gcho U každého
dobrého. To ale dUssl skronmé tolik fe hnUsilo,
ze sc opět w býwalý klásstcr Ukrhl, ale lid i sem
geg Uasledowal žadage, abh mU lamal chleba
slowa Božjho NenalerUw tedy žadaného pokoge,
whda! se opčt do Řjma swatého otcc prosit abh
segma š beder bťjmč biskUpské powolil mU Uěkde
w klasstere co sprostý nmich žiwota zbytek žtra:
witi a o swém ždokanlch a pofwčcenj praco::
wati Nij ssel skrz Šwúbsko a Bawory a žwčn
stowal Ua nmohých mjstech slowo Božj š welikým
Užčtkem, tak že wéwoda baworský Theodor U
w Řežně geg zpťemlchwal aby w zemi žUstaUa
pohaUUm wer swataU žwěstowal wrtkawých pak

ď Swatý .skorbinian whobraznge se obhčegnč ď medwčdem
čcbož prjčina fc udawá násiedugjcj: Když fr ďptůwodci
swhmj ktcrhchž mU Ǧrimwald dal do LombardskaUbjral:
mnscli Uoci překwačmi pod ssjrým Uebem pťenocowati
TU přisscl Uaramný medwčd, a zadawil gcdnobo koně.
Swatý .storbinicm alc chhtil tobo mcdwěda, a wložil Ua
nčg to bťcmcno, ktctěž prwč teU kúň Ucsl: a hlc mcd:
wčd bhl poslussm.



Sw. Korďinian. 589

U wjťe Utwržowal. BisiUp ale nedal fe Uikterak
pťemlUwiti, Uýbrž mnoho obdsžew darů, ssel pťedc
oo Frisink k Theodowč, fyUUGrčmwaldowxx. Také
Ǧrimwald zdtžowalbiskupa wssemožUě,ale Uadarmo,
protož podařiw geg sstědťe, dal mU UčkolikwěrUých
mužů, ktcťjž bp geg až do Lombardska prowodili.
Zde ansstjwil též krčlleLonǧobardůw LUitpraUda,
od něhož welmi počestněpťigat a pak š hogUými darp
a počesiným průwodem slUssUčpropnsstčUbyl. Z pa:
pež pťigal biskUpa laskawě, ale žádostem geho Ue:
fwolil, Uýbrž pťikúžal, aby aUřadU a powiUUostj
biskUpských i dčxle wssj silaU pileU byl, a žwleissť
k Baworům žťetel obracel. KorbiUiaU, genž byl
Učedefům fwým powždy ťjkáwal, že lepssj gest
poslUsseUstwj Uežli oběti: a UposiechUaUti che,
Uežliobětowati tUkskopců (1. Ktúl. 15, 22. 23.):
Uij i fňm žiwý pťjklad UeyochotUčgssjpoflnssno:
sii dal, Uebok UwrhUUw fe k UohaUm papežo:
wým, ptosil o požthčmj a anracel se rokU717.
do Bawor.

Když se wracUge Bawie dosscl, obrátila
gedUa Udúlost témčť požornost wssech Ua sebe.
Brúwě pochowáwali mčsta sUdj, mUže, genž lfeš
bhl Ua statkU fwatého Korbiniana tjm pohťessil,
že mU gedUoho z konj odňal. TU pťifsla wdowa
po žemťelém pťed krále a pťed biskupa wyšUú:
wagjc, že Uebožtjk maUžel od toho okamžikU, co
konč domů pťiwedl, chUrawčti počal, že Uessle:
chetUost swaU sňm ža pťjčiUU swé chorobhi sUlrti
Udúwal, a pťcd smrtj pťikážal, abh biskupUwra:
cUgjcij se Ue koUě toliko wrátila, Uýbrž i ša Uci:
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hradU sskody 200 peněž žlatých whplatčla Na
důkaž wčci i koně ř penjže hned odewšdala
Swatú Korbinian pťigal konč bež odkladn ale
penjše mermomocj wžjti Uechtěl a teprw když
wdowa neUstúlc prosila, abh Uepohrdal, co kagjcj
sstědrota podčcwá, dal fe oblomiti a peržc kU
profpěchn chUdých dťčgal. Bodobnébo coš stalo
se bljž TridentU; kde geden hrabč Ukťiwdiw swa:l
témU, též 200 zlatúch chěš ža UábradU dal,
mage ša to, že mor, kterýž steida gcho žachwcitil,
co fpxawcdliwd Ua nčho trcst š hmy poslan gcst
„Shml Uerožfjweh žlých wčcj Ua žahonh Uefpra:
wedonsti a Uebndeš žjti gich fedmeronasobUě“
fSir 7 3).

Když dossel Majch (Maiš) w Uyněgssjm
Tyrolskll přissli posiowč od wýwodh Ǧrimwalda
whžýwagjce fwatého, aby do FrisiUk fe wydal
CestaU Uslysscl šc Ǧrimwald š mladaU wdowaU
po bratrU Theobaldowi BilčtrUdaU w Ueprawém

manželstwj žiw gest. ij žarmaUtiw fe Ufnesl že
dřjwc kwúwodowi Uedůgde leč by pohorssenj Uapraea
wil a UeprawaU manželkU propUstil K tomU konci
posial i gednoho kUčže,kter!šž by wěwodowi gednak
žwěstowal peanU wůli biskUpowU,a gedUak Ua
paměk Uwedl siowo Banč ťkach: „Nemylte se;x
ani smilchi ani modlaťi, an cižoložnjcinequ
dau kralowstwtm Božjm wladUaUti“ (l Kor
6 9) Ze tato žprawa domnělým maUželům,

kteťjž wassniwaU laskaU Ua sobě wifelř Ua Ueh:
wýš bhla protina, snadno da se pomysliti Qbea
žwlasstč BilitrUda cjtila se hlUbocc Uražcna, ano
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giž i krwawč Uad erčasxlým karatelem ntstjti

se chtěla QU wssak siaerohrožeUě, gako drUhdh
swatý Jan kťtitel Ua swěm a beš pťestcmjwo!age:

UeslUssjtobč žeUUmjti bratra sweho,a awsseli::
kými dUwody, gichž Uabože!tstwj a rožUm poskh::
towal Uwadčl aby domUělc maUžely Ua ccstU
pokěmj Uwcdl, an i bcš pťestňUj ža Uě wolas
k TomU, w gehož rUce gsaU myssler a srdce
lidska KoUečUě po 40 deUUjm namúhúnj wcssii
Ǧrimwald a BilitrUdiš do sebe a Uwrhssc sc k
UohaUlUstatného biskUpa wyšnali fe z hťjchů fwúch
sljbili, žc se polepssj, Uačež ge biskUp požthaw,
ke dworU doprowodil. Nynj se gal š horliwosij
prúwě aposstolsiaU pochodni wjrh rožfsiřowati,
a že wěťjcjho lidU deUUě pťibýwalo, šarašil si
we FrisiUkúch biskUpsié fjdlo. Wěwoda byl mU
wc wssem welice ncipomoc.eU a hogUúch darů mU
Udělowal. Gakkoli mUohými pracemi aUťademi
žaUesscU a w biskUpowúUj swém Uad mer horliw
byl: UcopomiUUl pťedc an toho Ueymensxsihočjm
kswch ždokanler by pťifpěl Wykonawal
swé modlitby š horliwaU Uabožnostj, dcmtč obč::
towal Učkolik hodiU fwatémU rožgjmanj, a pťj:
sUč Uad febaU bdě, wcsikerh UúrUžiwosti držel Ua
pewUě Uždč.

Může:liž člowčk skrýti oheň do kljUa fwěhoe
aby raUcho gcho Uehoťelo, aUcb choditi po ťc:

ťawěm Uhlj, aby Uohy geho sc erpalily (Wťjfl.
6 2.7 28.)? Gakož se tyto wěci pťirože!tým špů:
fobem stati Uemohau, tak tež i UemožUo aby se
wašby UarUžiwě mčlosti dalh žlomiti, pokUdž pťed:
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mčt gegich fc Ua wždy erdstrauil a čjm che
fe člowčk Ua swaU silU w pokussenj žpolěha tjm
ďližssj gest padU To potkalo i Ǧrimwalda a
MlitrUdU; Uebok oba Upadli w starý hťjch a U
WilitrUdy wžrostla UarUžiwost w takowaU UeUae

wist k swatěmU biskupowi geUž hťjssUý gegj ži:
wot prawým gméUem pogmenowal že wsseligak
fe fUažila také Ǧrimwalda proti UemilémUmra:
wokarci popUditi ano strogila i žgewUč žiwotU
gcho aUklady. K tonm konci Uagala gakéhoš Nan,
tagemUjka swčho, přikažllgjc, aby btskUpa, až se
žwenkowa do FrisiUk wrátj, žawraždil. Nle ďiskUp
šáhh o tom wčrUým bratrem Erimďertem žpta:
weU Ussel tagUč do Majer, a tam Učkoliklet pod
ochraUaU krále lombardsiého LUitpranda žtrúwil,
gedUak Ua ždokonalenj febc pracUge gedlmk lid
wyUčUge a dobrodin rožmanta každémU gakž
mohl prokažuge au Zde widěti gest, gakých ohaB
wnostj člowčkUekažaným UarUžiwostem howč, šchox:
peU gest! Mčgmc fc pťed Uimi Ua požorU Uýbrž
o to se stareyme, aby žiwa wjta a horaucj laska
k BohU Ustawičnč stráž U braU srdce Uasscho
měly a chranily ge pťed žlým ponaUkanjm a do:
anzerm! „Zadost, když počUe Qjsse swatý Ja:
kob,porodj hťjch: hřjch pak, když gest wykanUý,
žpložU e fmrt“ (Zak. 1, 15.).

rimwald Ucwčda přjčiUU,proč swatý bi:
skUp tak Učxhle Frisinky a žemi ostawil, wypra::
wil k UěmU slussné poselstwj, prose, aby opět
ke dworU a do biskUpstwj fe wrútil. We biskUp
boge fe úkladů UárUžiwš PilitrUdy, ode.pťcl mU
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toho, alebrž sirže poslh i wýwodowi i BilitrUdě
i wssem Pomocnjkům bržké tresiy Božj pťedpox
wěděti dal. N čjmž hrošil, stalo fe w krčltce.
Nebok r. 725. wtrhl Karel Martell branUaU
rUkaU do Bawor, a když se šǦrimwaldem polem
šetkal, poražiw ho k útěku pťinxltil. Utjkagj:
cjho wrah gakýsi o žiwot pťiprawil. Bilitrxlda
byla še wssemi pokladh swými do FraUcaUžska
odwedech, koUečUě we Wlafsich UUžně a bjdně
šahynula. J Nimlš úkladUě žabit, žemťel. uu
„Kteťjž čin hťjch a neprawost, nepťátelé gfaU
dUsse fwé“ (Tob. 12,10.). Ne fami febc mstěte,
Ueymilegssj, ale deyte mjsto hněwu, Uebo psčmo
gǧst: MUě Oomsia, gúť oddlatjm, prawj Bčln“
(ij. 12, 19.).

Po fmrti Ǧrimwaldowč stal se geho ldratroué7
wec Hnǧibert Uetoliko wéwodaU frisiUkským,Uýbrž
pánem celéhoBaworska. QU powolaw swatéhoKor::
biUiaUa Uažpčltek,we wclikč geg mčl Uctiwosti a wči:
žUosti. KorbiniaU obnowiw horliwost swaUpraco:
wal UeunaweUčUa dUsseijmi tělesněmblahU fwě:

a„ťenařlšostčldečka. Geho přičiUčUjm a pomocj pan:
stwa i giUých osadnjků powstčlwali po wssj šemi
Uowj kostelowé, kážeň a bčlzcň Božj se rožmUo:
žowala a Utwršowala, lúsia k Bol,m a k bližnj:
mU wžrůstala, slowem, wůbec bhlo widčti činUaU
rUkU fwatého biskUpa a požthčlnj Božj, kteréž
bylo š Ujm. OU také Učil lid lépe půdU wždč..e
lčlwati ; žaložil prwý we FrisiUkčrchwinicc a sstě:
Pnice a wssemožně lid anhkal gemUěgssUUmra:
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wům a žiwotU dokogUémU. Grho žúsluhh w tom
ohledU byly pťeweliké. DwaUč:cte těměť let pra:
cowal swatý biskud Ua wiUici Wčmě we FďisiU:
kčlch, když cjtil, že mU pťichúšj wečer. J po:
slal bratra Erimberta do Wawie k LUitpraUdowi
krúli, fUažUě profe, abh siatky, krerěž KorbiniaU
w okolj maješsiěm byl šakaUpil, biskUpům fri:
siUkskýmse poUechaly, pťidada i tU žúdost, abp po
fmrti w kosteljčkx:swatého WaleUtjUa w Maješ
pochowčm býti mohl. Obě fe mU milerčxdo po:
wolilo. Qd té doby Uemyslil Ua Uic, Uež Ua
poslede hodiUkU. DUe 8. žáťj r. 730. dal si
lčxžeň pťiprawiri, Ua to se dal ostťjhati, oblékl se
w raUcho biskUpsié, a slaUžil š horaUcUaU Uúbo:
žnostj mssifwataU. Bo mssiswaté okUsiltrochUija,
požUameUal se fwatým kťjžem, a uo Umťel bržy Ua
to pokogUč a tissc w Wúnu. Tělo gcho pocho:
walo fe Ueyprwé owssem w biskUpském chrúmU
frisinkském, bržo alc Ua to bylo k rozkažU HUǧi::
berta, tak gak sobč toho swatý byl pťúl, do ko:
steljučkaswatč!ho WalcUtjUa w MajesU pťenesser
a tam i pohťcho. Wožděgidostalo se ža ano:
wúnj Nriba, čtwrtěho biskllpa frisikakého (od r.y
764. až do 784.), opět i š pozůstatky fwatého
WaleUtjUa do Frisink, do bjskUpskěhokostcla, kde
až po dUeš odpočjwči a sč ctj.

Rozgjmčmj.

Swatý KorbiniaU ťjkčlwal, že lepssj gest
poslUsseUstwj Uež oběti a UposlechUaUti che Uežli
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občtowati tUk wolU, tjm dciwage Uam Ua srož:
UměUaU, že tčž mh pro Boha wůli giných se
mamc podrobowati, bUďtež to pak žakoUowé aneb
kralowé aneb rodičowé Tato poslUssUost gest
ctUost negeU každémU prospěssna, Uýbrž Uaneywyš
potťebna Kdož UeškUsil toho Ua sobč aneb Ua
giných, že člowěk žpolčhage se Ua wag rožUm
žhllsta klefa a blaUdj,a kdož opak newj, že Ucy:
wčtssj maUdrost gest ta, kterúž působj, aby člox:
wčk ani poblaUditi emi klesUaUti Uemohl. Tč
wssak maUdrosti domáhá fc gediné teU, kdo se pro
Boha wůli pťedstawených a wrchUostj podrobUge.
Ncbok, kdo wčlš flpssj, dj KriskUš, mnc
slyssj, kdowč:mi pohrdú, mUaU pohrdčx;
a fwatý Bawcl aposstol Uapoijci, abychom po:
slUssUi byli žprňwců swých a poddčmi gřm byli.
Nebok oUi bdčgj, doklčxdčxdále, gako počet .magjce
wpdati ža dUssewasse. Z toho giž wolnč plhne, že
kdhby sc stalo, že by wrchUosti žkřchkosti lidsič čehoš
Uedokonalého pťikažowalh, gim blUd a hťjch se
pťipřfowati mUsj; ťdo wssak Uposlechl gich, tohoč
odmčUa a žčlstha UemiUe. Z tšž také pťjčinh
Uemčx se wrchnostem odmlanati; ant gedinč
proto gich fe poslaUchati Uemčx, že maUdrčl wčc
gest, kteraž fe pťikažUge, sic poslaUchame fpjsse roz:

UmU swého, Urž Boha a wrchnostj u Gcst
wssak to welka bjda a wclkč žlč Ua tomtoswčtě,
že šwlassk ža čafú nowčgssjch množj pťewracenj
lidč whstUpUgj, kterjž, Bůh wj co, o gakěsi swo::

ďodě lidské balamUtčgj, ťjkagjce, že člowek gcst
swým panem a žadUým žakonem a žadnaU wrch:
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nostj wcižati fe Uemú, ťrom wlastnjm rožUmem
a wlastnj wUlj swaU N což Ueyhorssjho pťi
tom, že taťowými pťewraccnými žáfadami i mla:
dež, bez toho k UckeizUi Uaklol.čnaU UakažUgj a
tak wesikero whchowčmj Uemožné téměť činj.
Ty žpoždilcowé bežbožnj UepowažUgj, že kde Uer
poslUssnosti a poddansii, tam žc Urmožlw, aby
fe společnost lidskci Udržela, Ueboť Uež se nadcime,
powstanc gcden proti drUhémU, fpolečUost lidska sc

rošpadUe a každý w Ustawičném strachU a hruže
žiw bdti mllfje aby fUad silnčgssj Uepťissrl a Ue:
žbawil ť!o wssj magetnosti a š magctnostj i ži:
wota. BohUžel gfauť pťemnožj rodičowč a gin
pťedstawenj obcj, ktcřjž z wlasinj žkussersti wčdja
gaké to žlé mjti UeposlUssUýchfhnů, Uckáraných
spoonbčaUů a bežnšdné čeledi. NUže, kdo chcctc,
aby fe žlepssili tčžcj čafowé Uasst, pťede wssjm
hleďte, ať negeU od swých fynů a fwé čelcdi po:
slUssUosti požadngete, Uýbrž ať fami wdborným
pťjkladem gich pťedchažjte, magjce UstawičUč Ua
očjch a Ua mysli slowa fwatých pjfem kteraž dj:

„Lepssj gest poslUsscUstwj Uržli občti. Nebo
gako hťjch wěsstby, gest odpjrati: a gako Uesslc:
chetnost modlčlťstwj, Uechtjti poslaxlchati“ (j. krúl.
15, 22. 23.).

„Učinjš, cožkoli ťekUaU, kteťjž gsaU pťedstam
wer, kteréž by wywolil Hofxoodilt“ (7. Mogž.
19, 10..)

„Mysl sprawedliwého pťemyfslUge posldlssená
siwj, alc ústa bezbožných whléwagj žlé ťečiee
(Bťjsl 15 28)
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„Každú dUsse mocnostem wyšssjm poddúna
bUď Uebok Uenj mocnosti gediné od Boha
(Řjm 13 1..)

„Zdaliž chce Hospodin zčlpalům a oběrem,
a Ue radčgi aby bylo poslalxcháno hlan Hofpo:
dinowa„ (l kral 15 22)

Modlitba.

O UeylaskawčgssjJržjssi, kterýž gsi až ksimti
až k fmrti kťjže Uebcského Otcc poflUsseU býři
račil abyš Uaš wyřrhl š moci ďabla: račiž, po:
korně prosjme, Ua pťjmlUwU slUžrbnjka swčho
swatého Korbiniana milosti fwě Uam Udčliti, aby:
chom též my twrdé ssjgr swé radi skloUowali pod
sladké ǧho poslnsslwsti a Ustawičnč pijgenmal:
eefiňU fprawedlnosti kračeli, grnž gsi žiw a kra:
lngeš Ua wčky NmeU

Na dUessUj deU pada teš swálek: Narožcnj blabosiaueenč
daUny Mar:e; w Nifomedii swatčbo Hadrlana. nlučedeka;
w Ylerandrři swatých mllčednjkú: Nmmona. Throsila, Neo:
xexriq; w Nlltiochii swatďch mučedujků Timothen a FaUstů:
w Gazr swalúch mnčedujkč: a bratrú: Ewsebia. Nestaba a Zc:
Uona; w tčmž nlěstč swatěho Nestora, mUčedeku a m. g. sw.

9.

Zčwot sw. Gorǧonia a Dorothea.

Zů anowan cjfaťe Diokleciaxra Uastalo
rokU 303 kťeskannm krwawé protiwenstwj, tak
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sice, že kdo fe ža křeskaUa Udal, UesUesitelUými
mUkami až k smrti trýšUěUubýwal. Tehdáž stá:
walo se také, že otec shna, bratr bratra, bhl:li
kťeskanem, wyzražowal a kfaUdU poháUčl. J ta:
gil fe tedy každý kťeskan, kde a gak mohl. Ncy:
hůřc se wedlo tehdciž owssem kťeskanům Ua wý:
chodě a žwlússť w Nikomedii, kde čjsať sidlil, Ucbot
wyžwědači sljdilř we wssech kragjch po Uich a úťa:
dům ge doUásseli. Tenkrňte Uebyl Uikdo pťed
Uátiskem gist, ba anč ti, co w důsiogenstwjch whe:
sokých stcili a wssj pťjšnč cjsaťowy Užjwali. Wi::
dčti to mimo gčUé žwlússkna swatém Ǧorǧoniowi
a Ua fwatém Dorotheowi. Bhliť komornjkh cjuš
saťskými, a Dioklecicmowi Uad mer milj a U wssech
kťeskanú Ua slowo wžati, Uebok swjtjce Ua dworU
cjsaťskěm gako dwě weliká fwětla, témčť wssecky
komornjky wjťe swaté thčilj, a aďy w nj pewně
wytrwali, fwatým domlanáUjm přiUUtili, tak že
Ua Uich whplUilo se, co swatý žalmista pěl, aU
dj: „Ny gak gest to dobré a gak Utěssené, když
pťebýwagj bratťi w gcdnotě !“

Dioklecian wztekage sc tcdh proti kťeskaUům,
dal si w palácU pťiprawiti saUdnaU stolici a wsse:
cky žagaté a Uwčžnčné kťeskcmy před sebe posta:
witi kčlžal. Mimo to lUUseli býti také obražowé
bohů a sochy gegich pťi rUce, gakož i kadidla
wolmú a giUé občti, a každého, abh bohům obě:
towal, UUtil; ale mUčednjciBož1 w Boha důwťrU
fwaU silúdagjce pohrdali aUklady wssemi Usta:
wičnť wolagjce: „bohowé pohaUsstj gfaUďáblowé,
Hofpodin alc Uebesa Učinil.“ Wida se cjsačw očc:
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kúwánj swém tak welřcc žklamána, dal některě
ž gatých žtlami bjti, giné Ua skťipec Uatúhnauti
a želczmými drápp trhati, giné opčt ža žiwa dťjti.
Gednoho ale ž Uich, gměnem Betra, dal UkrUšnčgi
mUčiti než wsseckh ostatnj. To wida swatý Gor:
ǧoU řekl k cjsaťi: „Wroč, ú cjfaři, tresceš tohoto
člowěka tak UkrUtně pro wth, gižto i mp wfsi:
ckni whzllúwúme? Núm gest tatúž wjra, totéž Uú:
božcnstwj! Nž posUd gsme tobě slaužili; Uech at
Uhnj BohU slaužjme, gehož stwořch gfme. Qd:
wrak se od UerožUmU swého, ať nepropadneš mU:
kčlm wččným; Uebok mUky, gimiž slnžchjky Božj
stjháš, pomanU, ale ony koUce mjti nchdaU !ee

TaU ťečj welice se cjsať rožhněwal a po:
matl, erčda co čiUiti, Ueďoť neždňlo se mU do:
brč člowčka wysoce Uroženěho a důwěmjka swěho
žabUbiti. Brotož powolaw ho k sobč i š pťjte:
lem geho Dorotheem do palúcc, laskawě gim
domlauwal, abh se anrútili k fwým bohům,
slibuge, že gim i whšssjch úťadů a důstogenstwj
Udčlj. Nle tito mUžowé mhsli k BohU powžnešssc
ťekli: „Stanž fe milosrdenstwj twé, Hospodinc,
gakož danúme w tebe“ a obrútiwsse fe Ua to
k cjsaťi prawili: „Wčž, ú pane, že od cesty Božj
fe nenchýljme, a že nepustjme se toho, kterémUž
gsme slUžbau wěčUaU se žasljbili. Ty Uúm pťed:
stangeš časUaUa tělesUaU Urožerst, ale wččnaU
Uroženostj pohrdúš a slúwaUe kteréž Ucznúš !“
J rothěwaw se cjfať dal ge do tčžkěho wěženj,
dokUdž by fc UeUersl, co a gak š Uimi Ualožiti
mú. Zgitra drUhého dUe ale dal si postawiti
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saUdUaU stolici, a powolaw wčšUů aUlisUými slo:7
wy gim opět domlanal aby fc š maUdraUpo,
tazali a ssetťili i fwé Urozersti i swěho žiwota
siibUge gim pri tom wysokých hodUostj a důsto:
geUstwj; pakli ďh rady gcho ale UposiechUaUti
Uechtěli, Uýbrž UeUstUpUě Ua swém stali, hrošil
gim fmrtj, a to Uephorssj Na to odpowčděl
GorǧoU: „Kristuš ťča, genž Uaš kUswě wjťe po:
wolal abychom pod mUkami Ucklesli,poxtlUj Uaš
milostj fwaU ČiU tcdh, což ti ljbo KristUš
stogj přede dwcťmi, a Uwcdc Uaš U wěčUaU slá:
wU; Ucbok w krcitce pomanU mUky, ale šaslj::
beUú odmčna ša Utrpenj Uassc wččUč trwati
bUde.“

Na tU ťeč dal ge cjfať oba Ua skťipec Ua:
túhUaUtč a ďjti, klikami trhati, a když až“ do ko:
sti giž šedrčmi bhlř, w žiwě rčmy ocet ljti a fůl
fhpati. Wssak mUčedeci wssc to trpčliwě a šwc:
selaU mpslj Uesli ťkaUce: Djky Banc Ježjssi Kri:
ste, že Učlš w mUkčlch sjliti rcičjš. Z plného srdce
k tobě wolanle danaǧjce že w krcitce tě Užťjme
Tebe widčti gcst žiwot wččný; žiwot ale teUto
požemsiý gest fpjsse smrt Uež žiwot!“ Wida tedy
DiokleciaU těch mUčchjků radost a plcsanj, roz:

dosahl J počal pťcmýfsleti, ktcrakým žpůsobem
bh ge UeydUtkliwěgi potrestal Uebok co až posUd
gim byl UčiUil powažowali oUi ža maličkost a
čjm ostťcgssj bylh mUky, tjm mhsk gegich stawala
se wcselegssj KoUečUč dal ge Ua žclcžný rossť
položiti a požUeUahla aby tjm delssj a krUtčgssj
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gegich bolest bhla, péci. Nle ani tyto UkrUtné
mUky nebyly š to, abh weselaU a w Boha Upia:
taU mhsl těch mUčednskU oblomily, kterjž dUwčrnč
k BohU wolagjce wsseckU trýzeň trpčliwč sna:
sseli gakoby na kwtj leželi a Uikoli na rossti
ohněm rožpúleným, tak že wssickni kťeskanč chclU:d
lostiwěgssj taUto statnostj welice se w mysli Utwr:7
djli a k podobné stúlosti a trpčliwosti roznjtili.
Wida se tedy Dioklecian pťemožeUa,ea že Uiče::
hož nad mUži tčmi neswjtčžj, odfaUdil ge k pro:
wazU, načcž i hned Ua poprawisstě fe wlekli.
Bťissedsse Ua mjsto žápasU modlili se k BohU,
abp žiwotU gegich konec Učinil a Ua milost gich
prigal Na to poždrawili pťjtonmých kťeskanU
a w malo okamžikach prowažy Ujskrceni bhwsse,

dUssi swaU w rUce Božj wydali star neměl
dosti na fmrti těchto mUžUw nýbrž porUčil aďy
tčla gegich pfmn a drachm se whdala, kteťjž bh
ge rožfápali a rožwlekli, tak abh kťeskaUům Ue:

mohli býti pťcdmětcm Ucty Nlc prozřetconst
božska žachranila tčla gcgich UeporUssena, načcž
křesiané prissedsse ge wzali a počestUč pochowali
Tělo swatého Ǧorǧona bylo požděgi do Řjma
donefeno a na draše latinskě meži dwčma wa:

wťjny slawně pochowano, oded pak nmohé ččrstky
i giným žemjm a kostelům fc dostalh

Rožgjmúnj.

Ctčnj tčl a požůstatků fwatých gest tak staré
gako cjrkew sama, a zúžraky, kteréž na hrobech

štwow Suoexnýedlw. 26
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gegich siáwaly se a až posawad se děgj, dáwei
BUh sam na srozumčnaU žc pozůstatkowe tito
ctihodni g.faU N proč bh ctihodni nebyli? Zdau
liž tela tato swatdch Uebyla chramem, gegž oni
krwj wplitaU pro čest Božj a pro xoer prawaU
byli poswětili, aneb gež šbožnostj, horach lčlskaU
k Bohn a ctnostj UeporUsseUaU po wsseckh de
žiwota bhli oslawowali? šdaliž Uebyla gim tato
tčla též pomocnjky, když swaté skUtky konali, a
pťemcihali Uepťatel kralowstwj Božjho? N konečnč
proč ďhchom Uectili tato těla whwoleUcU Božjch
o Uichž wjme že powstaUaU ž mrthch Ueporu:
sseUa a slawaU UebefkaU odměUěUa budaU Wro:

tož Ucdaweyme ginowěchm slnchU,an ranhačmn,
gižto Uam pťi ctěnj swatmch pošůskatkU diwnnch
gakýchsi powěr a blUdU pťtpisUgj, gakúchš cjrkew
fwata UeUčila a UeUčj, gakýchž žcidltý UmUdrU
katoljk erěťj. N wssak ctjce mh požůstatkofwa:
tých mUsime pťedc wssjm wčrně Ueislcdowati :xixj:
kladčx gegich, a mUsjme taUž ceskau kreičeti, kle:
raUž oUi fwatosti a wěčUeho blahoslawčttstwj do:

ssli Než bohUžel přemnozj žUaš žadamc xi Uce
žiwot wěčUý a siawU nebeskaU, ale chodjme ce:
siaU wedach prjmo k zahďnUtj. Q gak pťemnožj
gfaU meži Uami, kteťjž Uažýwagjce fe Uasledownjkh
Krisia a swatých geho alc š bohačem odjwagj
se w ssarlat sikwosině hodUgj a smrti Lašarowh
si žádagj, kteťjš š Balaamem nesslechetně žiwaU,
ale odmčdty očekciwagj whwolencú Božjch. Gak
mohaU ale žčldati, čeho UežasthUgj, gak mohau
chtjti skljžct, čeho Uerošsili? Zdalčž mohaU žčlčdatt
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mzdh dělnjků ptacowawssich a wedto dennj snáe:
ssewssich ti, kteřjž lenossjce, hragjce, pigsce, dny
trúwj dobré ? SlaUžiti swětU a tčlU a chtjň
odmčnh od Boha, zdaž co possetilegssjho? KristUš
roždčlwú owssem mždU, ale toliko těm, co byli
ptacowali, a to žpůsobcm takowúm, že co člo:
wěk rožsil, to též stlidj. Kdo tedy rožsjwal w tťle,
žtěla žjti bUdc porUsser; kdo ale rožfjwalw dU7
chU, ž dUcha též žjti bUde žiwot wččný.

„Ostťjhák Bán wssech kostj (aUdů) gcgich
(t. g. lidj fprawedlžwých): tak že ani gedUa žUich
setťjna nebUdeee.(Zalm 33, 21.).

„Wh gstcchrúlštBoha žiwého“(U. Kor.š, 16.).
„Bochowali Stčpčma mUži bohabognj a Uči:

Uili plčrč weliký“ (Sk. ap. 8, 2.).
„Gegich obcowálšj konec spatťugjce, Uúsie.e

duǧtež gegich wjty“ (Zid. 13, 7.).

x Modlitba.

Bože Otče půwode wssj fwatosti a dokonalosti,
abhchom ctjce požůstatků swatých wěrnč pťjkladů
gegich ncisledowali a tak oswčdčUgjcc swaU lčlskU
ktobč, BaUe Bože nč:š, též odmčny swatých aU:
častni fe stali skrže Krista Bána nasseho. Nmen.

Téhož dne:

Žiwot fwatčbo Nndomam, bisknpa.
Swatý NUdomar fe Uarodil ťe konci ssestého

sioletj. Byltě gediný fyU FriUlfa a Domitillh,
26zř
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ktcťjž z rodU wžncsseného pochážegjce, žnamenitš
statky we wůkolj kostnickém měli. Rodisstě geho
dljž gežera kostnického Uazýwalo se ǦuldeUdal,
to gest žlatý úwal. Nodičowé whchowúwali ho
pečliwě a žwlússť láskU k ctnosti časnč w desi
kladaUce sUažili sc, aby pro Učenj fwčtskci neopo::
mjgel též pťikúžanj swatého UúbožeUstwj swčdo:
mitč plniti. Z pozorowali š radost1núbožUjro:
diěowé, že fUaha gcgich marnú Uenj, nýbrž, žc

inišost Božj wolUého pťjstUpUk dUssl fhnowč Ua:cz a.
Bo smrti matkh Užawťcl NUdomar, swěter

se žcela wždáliti. J odesscl do opatsiwj lm:o:d
wieUského, gcž prčlwě swatý EwskasiUš šprawo:
wal. J otec gcho, kterýž statky rozprodaw, chu:
dým rozdal, ssel š njm. EwsiasiUš pťigal otce
i st,ma welmi laskawě. Oba složili také spolU
slawUěsliby. NUdomar winkl bržo podinhodUaU
čistotaU mrawů, fpogeUaU še wssemi ctnostmi kťe:
skanskými nad ostatnj bratrh. OU si též whdobhl
dokanlaU žnúmost pjsem swatých i wesskerých
wčd knúboženstwj fe wžtahUgjcjch. GméUo geho
bhlo w celé zemi Ua slowo wžato.

e Toho časU bhlo městU TarwaUe ťečeUémU
horliwého pastýťc potťebj; Uebokw celém wůkolj
a cokoli osadaU k biskUpstwj patťilo, panowala
hrUbčl neUmělost U wjťe, mrawů žpustlost, mrzké
powěrh ano i modloslUžeonst. Krúl Daǧobert
chtč k radč mUoha nábožných mUžů wssem tčm
Uesswarům pomoci, starostliwč po dokonalém mUži
se ohltžel, kterýž by šuswataU horliwostj na blahU
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ZpUstlého stadečka pracowal. Swatý NcheriUš,

biskxm Uowiomenský , drUhdy bratr w klassteťe
lm:owiensiém, schwalil králi Nndomara gehož wý:
bornč gesstč z klasstera šUal co mnže k takowé
dUstognosti co Uehfchopnčgssjho a nehhodUěgssjho.

Gižiche Uež dwadcet let bhl NUdomar w fa:
motě klassternj žiw kdhž kšpráwě bisiUpstwj tex
rUaUského powoláU byl. Gežto se mU pťikašo::

walo abh beš odkladU fe podrobil ťekl: „Gaký
to roždjl o Bože, meži pťjstawem w kterémž li:
bého pokoge po jwam a mežč tjm pobaUťeUým
moťem Ua kter z bešděkp a beš škUssenosti Uwr::

žeU gsem!“ Na tyto Uamjtkh, kteréž skronmost
a pokora geho čiUila Uebral se žadnh ohled Uý:
brž byl bisiUpům postawen, kteťjž ho kU konci

rokU 637 Ua bisknpstwj doswčtili
th powinnostem biskUHsiýmzadost Učinil

a ofadnjkům wssjm býti mohl chodil od mjsta
kmjstU, a wssUde fe Uěgaký čaš gak prawě po::
tťeba žadala pošdržew gednak UežUabohům Uče::
nj blahonofne žwěstowal gcdnakwhžnawače prawé
wjrh kdokanlosti žiwota powšblxžowal Zašra::
kowě kterěž konal žwlasstč na Uemocných a cho:
rých, dodčlwali siowům geho wahh, a Uealchonné
alaskyplné obcowanj, kteréž we wssech geho sint::
cjch sc gewilo, čiUilo wer fwataU přjgemnaU

každémU, a půfobilo Ua šatwrželčl frdce Morin::
skpch tak se obywatelé biskUpstwjgmerwali tak
ražnť že wlastnjma rUkama Ua žťjceUiUách onep
dlitebnic pohaUských kťjž fwatý wžtýčili,a že w
kratkém čase biskUpstwj ternansie w ncykrasUěg::
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ssjm kwčtU se Ualezalo. N gak možUo Uúbožcn:
stwj odolati kteréž Uaklonnosti pťemahati Učj,
člowěka Uad febe samého poszassj, w Uěm Ueyép

wťelegssj Uabožnost bUdj, a geg wljdným a pou
korUým a kU každémn bUď oU kdokoli sstědrýnt
čin Kdo mUžc odolati tomU Učer kteréž fwých
wyzrtawačů podnčcUge že se swé swobody odiejeep
kagj, abh ginhm swobodh whkaUpili, žese dobro:

wolně wsseho pohodlj i wsscho bohatstwj žba:
ngj, abh chUdýchžiwili. UemocUých a žarmaU:
cených potěssili Uepťatel smjťili, bljžUjm slaUžili,
a to wsse gediné pro čest a slawU Božj a pro
fpasenj dUsse fwé. N wsseckh thto ctUosti obrú:
žely fe w žiwotě fwatéýo ďiskUpa a w žjwotč

pomochků gcbo co Ucygasněgi J můžeme ťjci

o!žnčm, že doslow?č UaplUil čehož swatý Bawelaposstol Ua Timo eowi whhledawal an mU pfal:
„BUď pťjkladem wěřjcjm w slowU, w obcowčmj,
w lcisce, U wjťe, w čistotě. Nebo to čině, i fúm
seďe spaseUa Učinjš i ty, kteťjž tebe poslaUchagj“
(Tim. 5, 12. 16.).

Mezi Uowč Ua wer obrčlceUými obhwa:
teli whnikal žwlassk geden bohatý a Urožený mUž
gménem Ndroald w Nscio bydljcj N th ne:
mage žadUého shna dal swatémU NUdomarowi
geden š statků fwých, Sithiu ťečeUý, k oslawenj
gméUa Banč še wssemi pťjslUssUostmi a k pro:
spěchU chudých Swatý NUdomar dal tam Ua
gednom pahorkU wystawěti kosteljk pod gměnem
fwatěho Martan RokU 647 postaUpil ten ko:
steljk tťem kUčžjm swatostj a dokanlosij Ua slowo



ka BlUdomedr.a 607

wzatým, swatémU Bertinowi, fwatémU Mommo:
ljnowi a fwatčmU Ebertranowi, kteťjž se tU Usa:
diwssr, klásstcr wclmi proslUlý kcižktji búznj Božj
wpstawěli. Do tohoto klcisstera dochúžjwal také
swatý NUdomar, kdykoli si chtěť od pracj apo:
sstolsiých oddechUaUti, š Bohem fe poraditi aneb
silh k Uowým prácem Uabrati. Doby, kteréž
w této klássternj samotě trúwil, býwalh mU Ueh:
milegssj; Uebok tenkrát dUch geho žalétal do kra:
ǧiU Uadpožemskýcha gako bh ant tělefných žba:
wen gediné w BohU se kochal. Gako wůbec sc
stáwci, že žádm; fwatý bež kťjžr Ucbýwá a beš
Orotiwenstwj, tož fe i Ua swatém NUdomarowi
U.xeyplnilo. Byltč giž dofčchl žnameUitého wěku,
když ho Bán UagedUaU tělesného šrakU šbawil.
Qd té doby objral se tjm horltwčgi a Ustawi:
čnčgi š Bohem, po Učmž dUsse geho taUžila. uu
Wrčlwě se přeUásseli pozůsiatkowč swatěho chaeas
sta, bisiUpa arrašsiého, když UčxhlcoslUUl. Ne:
moha trď aUťad swůg š taU horliwostj gako
prwé žastáwati, Ustanowil si ža pomocnsta gi:
stého kněše gménem DraUsio. N wssak proto
nežahálel fwatý ten biskUp, Uýbrž bež pťesiúnj
pečowal o blaho fwěťcněho sobě stáda, Uapomj:
Uage ho k bčszi Božj a k bratrské kc každěmU
lňsce, an gakkoli churaw, Uic měUě Uěkteré ofa:
dy čaš po čafe ansstěwowal, chléb žiwota gim
lcimage. Na gednč takowé ccsiě rožnemohl se
těžce. J cjtč, že se poslednj hodiUka bl1žj, po:
wstaw gcdnoho dUe ž lože, dal se do kostela do:
Uesti, a tam pťed oltčlťem Ua twciťi leže, modlil
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sc dlauho nehwraUcněgssj modlitbh ža febe i ža
fwčťený lUU lid. Na to kdhž welcbnau swňtosk
bhl pťigal, Uapomjnal pťjtonmý lid, a pak poug
žwedna k Uebi očj, prawil š tťesachma fe rU:
kama: „Nesmjrné wssemohachho Boha prosim
dobroth, abhch weiš shneičkowěmogi, w králowstwj
Uebcstém hodeU bhl blažené widčti!“ Wo těch
wrátil se opět na lůžko, Ua kterčmž leže až do
dosledeho wždechnUtj fc modlil, gcnž stalo se, gak
fe podobá dnc 9. záťj 670. zprawowaw biskup:č
stwj aš 30 Ucb 40 roků. Bohťbett bhl w klň:
ssteťc sithiUskěm.

Rožgjmčmj.

Ze žiwola fwatého NUdomara wjme, že kdy:f
koli praccmi swěho powolcirtj Umdlen aUeb ža:
rmaUcen bhl, a kdykoli Uowých sil kprciccm na:
brati a sebe potěssiti chtěl, wjme, že wždh do
klcisstera lUrowienského swč aUtočisstč bráwal,
tjm Uám na srožUměnaU dúwage, žc i mim den:
njmi pracemi Umdlcným a powolčmj powimtostmi
žaUUaUccným gediUě w famotě, w tichém roš:
mlanéin š Bohem, to gest w skraUssenémo:
dlitbě útěchy i posilh gcst potťeba hledati. Nebo
kdo gest lěpe w skawU Umdlcného dUcha občcr:
stwiti, Ucž kdo ho byl Učinil? s kdo lépe pofslj
ocháblé tčlo, Uež genž stwoťil wesskera tčlesa
swětskň? a kdo může lěpe zarmaUceUého a siljče:
Uého člowěka potěssiti, Uež Bůh scim, genž gcst
Uchwětsst lúska a dobro nepťebemé. Z tčch pť1:
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čiU gižl isiaťj mUdrcowé rečtj samotU schwalo:
wali, a w starém žakoně wsstckUiprorokowé hluo

kU lidského se wždalowalř, kdhkolř dUcha i tělo
k Uowhm pracem žotawčti chtěli. N Uehwětssj
meži fhnh ženskúmi(Mat.11 11) téměť wc:
sskech žiwot sng Ua anssti žtrciwil Uež pokanj
kašati a lid Ua Spasitele pťlprawowati počal
Též wjme i o Kristu Bcimx, že Uež aUťad fwůg
UastaUpil, že po 40 dnj na anssti fe ždržowal.
N pťjkladU gebo následowali wssicknř, gimž spa:
senj a blahoslawenstwj dUsse Ua frdci leželo a ležj.
Giž ale pobledněme mogi milj, trochU do fpo,
lečUosti lidske, a pošorUgme kam se lid Ubjra Ua
dUchU a Ua těle žemdlený pro posilU kam za:
rmaUcený a štstčUý pro útěchU? Swatý NUdo:
mar wyhlcdawal, chtě fe Hotěfsiti a posilniti Ua
těle i Ua dUchU samotU, a mp hledňmc hlUkU
swěta, oUeU Ubjrciwal se do klússtera a w mo:
dlitbě fc kocheiwal, a mh? n mh chodjwúme do
hospod a w raUháUj fe BohU a w Utrhcinj bli:
žnij mjwame Uehwčtssjradosti; onen probděl
dUt a Uoci na modlitbach, a my probděwsse noci
w Uestpdatých rachch w Uestťjdmosii ba i w Ue:
čisiotě den w Uoc obracUgeme a w ljUém spcmj
geg trawjmc Gaky medle diw že tak gedna:
gjce a fe chowagjce ž Boha činjme si Uepťjtele,
kterýž metlami naš k žpamatowánj fe pobjšj
Nch, kéž bhchom pokud wola, hlasU geho sihsseli
a pťjtomnosti geho si wssjmali! Bťigdeť zagisté
čaš, že Uaš UeposlUssne opUstě wlastUjm chtjčům
a žadostem nasslm žanecha, abh sprawedlnost geho
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Ua Uúš fe Ukázaťa, když milosrdenstwjm bhli gsmc
pohrdli Kdybychom ale čaš po čase hlUkUswčt:

ského lejkagjccw samotU dUchoij fe Užawjrali,
brzy bhchomšhledali, že cherm nty, nýbrž wc:
jskeren fwčt w dobrém profpjwa Nebol famota
oswěcUge desi swčtlem Uebeským, tak žc tU wi:
djme mamost fwčta, welikosk hťjchů a krčlsU
žďožnosii W famotč mlij BUh fam k dUssl,
a otewjra gj pokladh fwe milosti; zde gj po:
wznassj do rage, a Uwadj gi w prohlUbeU pckcl;
žde gj powzďUnge k pokanj, lame gegj okowy,
rožUěcUge gi ohUčm fwěho milowčmj, Učj, káreř,
čisij a Uzdrange, šahťjwei a ožinge i spogUge
gi š febaU co nthžegi. We hlUkUfwěta obracj
člowěk dUcha swětU, o famotč otewjrú ho BohU;
w obcowúnj še fwčtem přicházj člowčk fUadUo
o ctnost a o erinUost, o samotě ale UtwržUgc
fe w oběm; kdhž fwčt k Uám mlij, ohlUssUge

Uúš že Ueslhssjmewolanj milosti Banč; samota
ale stjha každě hUUtj gegj; lesk swětskyžatemňUge
mhsl prawdam Uebcským; famota ale zgenge
Ucim maUdrost Božj Wrotož i ty, bratťe žawj:
reh fc čaš po čafe do famotp, aspoU do samoty
srdce fwého a zawra ge fwčtU gediUěmU BohU
ge otewjreh,a pťigaw ho Ueproansstčgche

„Gčl powedU gi Ua anssk a mlUwiti bUdU
k stdci gegij“ (Bs. 2, 14.).

„Wogďte faUkromj Ua pUsté mjsto a odpo:
čiňte maličko“ (Mar. 6, 31.).

„Th, kdhž bUdeš se modliti, wegdi do poko:
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gjka swého,aažawra dwéťe, modli fe thč fwémU
w skrytě“ (Mat. 8 8..)

Modlitba.

Q Bože, genž gsi wUUkl swatémU NUdo:
marowi, aby samotu milowal, a rňd o famolě
š tebaU rožmlmlwal; propUgč milosiiwě Uam,

abhchom též my samotU milowali a o samotč
Uegen pťemýsslcli, gak tobč fe žaljďjme Uúďrž
Upťjmně ždokonaliti se fUažili chU

10.

Žiwot fwaté Pnlcherie, cjfaťoth.

Swatň WUlcheria, dcera cjfaťe Nrkadia, na:
rodila se w Konsiantinopoli l. 399 Když osi
řela, byla teprw 10 let. Bůh nadal gi wýďor:
nýxni dary srdcc i mysli, gichž an k ctnosti a
ždokanler seďe Už.jwala Lěta 414 mUsila sc
š mladssim ďratrem Theodosicm U wladU cjfať:
siwj ťeckého Uwažati a mimo to o bratra i o
sester mladssich whchowanj péči mjti, což an
wsse gakkoli teprw 15 let stata, š podin ho:
dnaU obežťetlwstj a dUkladUostj prowedla. Neur
dostateč zkusseltosti Uahradily pťirožcnč wlohh.
Dala bratrU Theodosiowi wýďorné Učitele, bu:
dila w Uěm pťede wssjm UčxbožUécitd, gsaUc pťe:
fwčdčena, že i nehkrňsněgssj dary od Boha marně

ůů
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býwagj ano i sskodnč, ťdež Uenj prawého Uúbo:

ženstwj Učila ho wraucně fe modliti wsse což
slUžeď Božjch fe týče milowati a wer katolickaU
horliwč hagiti J mUže se směle ťjci že wsse
co bratr dobrého do febe měl, gediné sestťe swě
měl co děkowati, a že Uebhjlo:li che sslechetnosti
do něho, gedině gčho powažc dťičjtati fe mufj.

Bodobně starala fe BUlcheria o wycho:
wňnj swých sester, a ty , chtělh:li Ua drciže
ctUosti krcičcti, ncpotťebowaly gen Ua pťjklad se:
strh hledčti a gj Uásledowati. BUlchcria taUžjc
po wětssj dokonalosti, složila flawný slib Usta:
wičně čistoty; a to též Učinily sestrh gcgj. Qd
též doby bply wssecky tťi w palcicU žiwy, gako
w nčgakěm klasstere, chodily pilnč na wcťegUé

slUžby Bošj, Umrtdoowaly swan tělchost a k chU:eu
dým bhly Ua Uepwýš sstědré Ostatnj čaš byl
občtowaU pracem žensiým aneb wědam a ginč:

mU bohUlnilemU zaměstknanj. W pťjbytek gc:
gich Uefměl nikdh šadUú mUžský wstaUpiti tak
wečice sc i wssemu stjUU Uebcžpcčj wyhýbala
QUa š mUži UemlUwila a negednala leda U we:z
ťegUosti QstatUě bhla i w gazhkU reckěm a w
ga:,ka ťatinskčm wýborně žběhla, gakož i wr wč:
cech wesskcrých nabožcnstwj se týkaǧjcjch

Zaležitostcm zemstdm wčUowala Uehwětssj
pjly, we wssem radila se š Bohem a š mUži
maudrýmia opatrnými a bohabogndmi, bež gich
porady Uikdh Uičehož neUčiUila co pťikašala koh,
býwalo wždy wssestraUUčrožwažcno Wožehnanj
Božt bďlo patrně š nj , cokoli podUikla, daťilo
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sc wýbomě skaw zcmč byl oobrý, ano kwětach.
Wri tom byla též Ua Uehwýš skronma a pokornú

xa Uikdy UegedUala leč we gméUU bratrowU Uý.e
bsž wssemožně hleděla abyg sláwa ž každého wýa

bornč ždaťeného podUikUUtj Ua něho dadala
Škasinak žemě kdež ctnost a maUdrosk Ua trůUU
sedj, Uebok gakýž gest saUdce lidU, pjsse maUdrý
Sirach (10 2 3), takowjgsanslUžebnjcigcho
a gakýž gest žprawce města takowjť gfaU i oďy:
watelé ǧebo Král UemaUdrý Ua škašU priwodj
lid swůg, ale města ofašena búwagj opatrnostj
mocných!

thž Theodosinš 20. rokU dossel, starala fe
WUlcheria, aďy fe mU hodné mqnželky dostalo.
Toho času pťissla NtheUaiš, dcera gistébo mUdrce
atť,ďčnského,edoKonstantinopole. GsaUc od pťj:
řody UadaUa whbormšmi darh dUsschjmi i tč:
lefnými šjskala si důwěrU a Uaklomwst cjsaťowč
U welikémjťe Že ale Wbenaiš bhla gesstěpohana
kaU dala fe wjrc kťeskanskěthčiti a pokťtjti;
Ua kťtU fwatém dosiala gméno Ewdoria a rokn
421 prowdala se ža cjfaťe, kterýž po dwaU le::
tech za cjsaťowaU gi prohlasil

BUlcheria Uepřestala U wladč podjl brati
ačkoli ďratr giž dospělý byl Nad giné ležela
gj Ua frdci wjra katolická, o Ui zafazowala fe
wssj silaU; gegjm pťičinčltjm ďhl r. 431. polo:
žeUcjrkewnjfnčm do Efcha Uaněm kacjťstwj Nc:
storiowo, genž Upjral anUč Marii důstognost
a gméno Rodičkh Božj, žawřeno; ona i o to fe
pťičiňowala, abh spasitelná wjra i k těm Uč:ro:
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dům se dostala, kterjž až posUd w tenmostech mo:
dlaťskýchwězcli; wůbec rečcno: siawa gména Bo:
žjho rozkwět fwatéc cjrkwe a fpafenj dUssj lidských
ablaho pošemské pokUd možna každého člowčka,
bhly počatck i koncc wssech gešich mhssiěnek a
fnah Me HofpodiU, ktcrýž milačkh rad do sskoly
Utrpenj na žkUsscUaU pofjlá, poslal i na siUže:
bUici fwaU wclké protiwcnsiwj a sice od té strany,
odkndž by sc toho ona byla Uenadčlla, nu totiž
od Ewdorie. Tato dan žúrliwú Ua sswaǧro:
waU pro gegj moc a wňženost dala fe kacjťům
a šwlčlssť Chrysopiowi, komorltjkowi cjfaťowu,
mnži to na Ucywýš aUskočUčmUa Ucsslechemému
a mrzkěum, swésti, tak že wssemožnč chotě proti
scstťc geho sstwala, a abh odc dwora gi odstra::
Uil, poanzela. stať od pťirozenj slab a wrt:
kaw , opjral sc Ucyprwč owssem obmyslům
Ewdo:ic , posléž ale pťcdc podlěhUUw, festrn
do klasstera žawťjti chtěl což by fe žašisté
lakc bhlo stalo, kdyďy swatý Flawian, patriar:
cha koUstaUtiUopolský, takowé nesslcchctnosti Ue:
bhl se opřel a kdybh BUlchcria dostawssi o
obmyslech bratrowych časne žprčxwh, Ucbhla r.
447 dwůr opnstila Qd té dobh bhla žiwa Ua
gchom z statků fwých w tiché samotnosti, modlit:
bami, fwatým čthjm a rošgjmanjm BohU slanžjc
Nikdo gj tU Ucslyssel reptati, Uikdo si Uaťjkati
Ua kťiwdn od bratra, ani Ua Uúsilj, gež gj
newdččUú Ewdo:ia bhla Učinila, ani Ua Uespra:
wedlnost, giž fe miUistrowé a úťadeci proti Uj
byli dopUstili. DUsse gcgj pohťjženň U wěčUost,
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zdala se, že pro wěci pozemske giž žadUého smhex

siU Uema To gediné gi rmaUtilo, že wůčihlcdč
dobrý staw sw cjrkwe a tUdh i dobrý staw steitU
hyne a mižl J bratra gj bhlo welmi ljto, že
tak lchkowčrUý gest a obmyslům UcsslechctUjťůw
se propůgčUge

„Kdo odplacUge zlým ža dobrě, erdegdek
zlč ž domU gcho,ee čteme w pťjslowjch Šala:
xnonowých (17 13..) Prawdiwost slow tčchto
Ukažala se žgewUč, kdhž WUlcheria dwUr bhla
oOUsiila. GedUo Uesstčsij žtjhalo takmčť drUhč.
MUohě kraginh počalp fe baUrtti, kacjťowé drže
powžnasseli blaw an giž i cjsaťefamého oan:
tali Zlě Umožilo se co ch TU wyzwal fwatý
Lew papcž WUlcherii a co Uehsnažltčgi prosil
abh žlstčnč cjrkwi a šfaUžeUémU stútU rychlc
kU pomoci pťispčla. Zapomemxwfsi Ua kriwdh

wsseliké, whdala se WUlcheria ke dworU a tak
ražUými a wýmlUwUými slowh cjsaťi bdeý staw
cjrkwe i statU ljčila že otewťew oči š hrůž aU
Ua tU propast zťel, k gcgijž oktagi žlj rčldcowč
ho bhli pťiwedli. HUcd Ua to bhl ChrysopiUš,
Uehpťednčgssjžgeho rádců, Ua gech ostrow wh:
powěžeU a Ue dlaUho Ua to pro Uňranmé Ue:s
sslechetrwsii odprawen.

RokU 450. Umťel TheodosiUš; Ewdo:ia od:
stčhowala sc do JerUsalšma kdež pťstč fe kagjc
žiwot dokonala; WUlcheria ale stala fc Uij wlá:
darkaU wesskeré ťjsse Ua wýchodč. Chtjc si Uleh:
čiti bťemeUa wladaťsiého prowdala se ža Mar:
ciaUa w Jllirii rodilého. N ten bhl mUž žběhe
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lý Ue chom U wěcech walečUých Uýbrž i w ťjš
ženj žemském. Nad to byl mrawů Ua Uehwýš
neaUhoUných, k chUdým welice laskaw a horlitel
pro wer ťatolickau Upřjmný Bodawagjc mU
rUkU whložila mU te“;“slib fwůg Usiawičlté čjstoty,
Uačež i oU slibem se zawúžaw, ža cjsaťe pro:
wolčm ďyl. Weliké tyto dwě dUsse hledělh U:
stawičně geU k gcdinémU cjsi, totiž ďlaho cjrkwc
i steitU opatřiti, což se gim pomocj Božj w krčl7
tkém čase také dobťe podařilo, že wláda gegich
ša welmi sskastnan a lidU welice prospěssUaU se
powažUge, sak že: lid si w ohledU toho pťcil, abh
Uikdy UeUmjrali. Nlč Wúml BohU gank se ljá
bilo, Uebok rokU 453. powolal slUžčbUici fwaU
wěrUaU aš w 55. roce k fobč. BUlcherii, kte:
rčxž se Uikdh kwčccm žemským nepťillmla, Ucpťi:
chčxželo ša těžko, š swětem se rožlaUčiti. ZUa:
menagjc„ že se doba poslednj bljšj, ožiwowala
taUhU po choti swém Uebeském, a milost swaU
k UěmU i tjm okčxšala„ že poslede wUlj žwlafsi
Ua chUdé a Ua kostelh pamatowala a nmoho
sspitalů a giUých ústawU dobročixmých a Uabožných
založila

Rožgjmánj.

Zagisté Uebude ani gediUého meži Uami,
ťterýž čta o erděčnosti cjsaťownh Ewdo:ie k
swatě Bulcherii Uchněwal bh se Bodoďné wčci

děgj fe ale až po dneš gen že my sc obyčegUč
tak Uechowawame w podobných pťjpadnostech, gak
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swatň WUlcheria se byla chowala. Mh obpčegnč
býwame newrlj, když od lidj kťiwda se Uam sta:

la gimž gsme doďrodin Učgakéhobyli prokážali,
rjkagjce: Qd giUého bych si wčc tU rad dal lj:
ďiti ale od tohoto člowčka to býti Uemůže! Což

gcst, mogi milj, tato ťeč giUého Ucž anhú dy:
chtiwost po mstč? což gest giUého Ueš hola Uetr:
pčliwost a ncspokogerst, že gin lidé tak k Uam
se Uemašj, gak ďychom si pťali N wssak wy,

kterýchž se tyče, ždali pak gsie též Uěkdh o tom
přemýssleli proč asi Bůh doansstj, aby Uam Učra
kteťj lidě od Uichž toho UežasthUgeme, Ubližo::
wali? Newjte:li to, gčl wňm to w krčltkostipo:
wjm, snad bUdaUcUě w podobUěm pť1padU rňdi
přjkladu swaté BUlcherie Ucisledowati bUdetc. u
Bťcdrtj přjčan, proč Bůh doansstj, že Uňm
Učkteťj lidé UbližUgj, o Uěž Uěgaké žáslUhy mňme,
gest: C“hceťBůh Ucymilostiwěgssj žkUsiti Uassl tr:
pěliwosi, chceť abh se žgcwno stalo ždali sUe:
feme pto Boha UěgakaU kťiwdičkU ždali odan:
sstjmc bližnjmn když Uaš trochU Urašil zdali
Uepťestáwňme nm dobťe činiti tťebaš k Uam Ue:
wdččUč se byl žachowal. Dčllc chce Bůh, aby.o:
chom cjtjce wlastnj žkUsscUostjbolest, giž erdě:
čnost a Ubljžch nežasiaužcUé pUsobj, sami té a
podobUě Uesslcchctnosti fe wystťjďali, a abychom
widaUce Ua giných, gak to ohawné a mr žké do:
bré pťately Urašeti fami podobnč Ueprawosti se
Uedoansstěli, žlj pak aby požorUgjce gak Upťj:
mUč š Uimi gedname,w sebe wessli a widaUce
krasU ctUosti gi si obljbili. Za třetj proto také
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dopausstj náš týrati od lidj, aby sprawedllwst
gcho fc na Uich obgewila a Ukcižala. Bůh dal
každěmU člowčkU netoliko swobodUaU wůli, tak
c můžc bUď ctnosk si oblibowati a kanti aneb

UessicchetUost;dálc dúwá Bůh každému potťchých
pldostťedťů, 9leišx w dobrém fe může Udržeti, žlé:
mU pak se wyhnauti. Chce tedy Bčm Bůh též
na gewo dati fwau fprawedlnost tjm, že tčch,

kteřjž milostj Božj posjleni trpěliwě kťiwdy sna:
ssegj, wěčnaU slawaU odměnj, tčch pak ale, kteťjž
dokonce w dobrém Ucfetrwagja ani pťjkladem do:
brých se nekagj, ani milostj Božjch kswémn fpa:
senj nenžjwagj,k trestU wěčnémU odfaUdj. Qsta:
tUč Uikdo ž Učxš, nahljdne:li gcn do dUssc fwé,
Ucmá ani té Uehmenssj pťjččny taUžiti na erdčk
bližnjho a Ua křtwdy, ktcrěž fe xnU od Učho dč:
gj; neboť my běrcme chnč ueščjslnédary ž rU:
ky Banč ale táži se, ždali mU ža ně též tak
kčkUgeme, gakž bhchom měli? ždali gich tak Užj:
wame, gak toho od Uaš žada? Borožwažme gen,
gak často téhož Wana Boha Určlžjme, co fc mU
wsseho Uaslčbugem kdhž kU žprawě Božj gdeme
ancb něgakých milostj od nčho dosjci chccmc
Rožpomeňme se, kolikkrcite Uáš tcn ncydobroti:
wčgssj Otec nawsstjwil tU hognými milostmi, tU
žaš UčgakaU ďolcstj aUeď starostj a my si toho
ani newssjmame; dobré pťigjmagjce gako by nam

ge dawati musil a gako bp fe famo sebaU rož:
Umčlo, že gen kfamym radostem powolani gsme,
Ua žlé ale lagjce, gako by ten wssemandrý otec
Uám kťide činil když náš bičUgc a k poznan1
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febe Uwádj. Brotož bUďte wždy pamětliwi slow
aposstola Bčmč pjssjcjho kU .Korintům: „Když
býwčnne faUžeUi, tedy odexBčma býwáme trestúni,
abhchom š tjmto swčtem Ucbyli žatraccni“ (l..stor.
11, 32.), gakož i slow fwatého JakUba, kterýž
dj: „Blahoslachý mUž, kterýž snússj pokUssenj:
Uebo kdpž bUde žkUsseU, wezme korUUU žiwota,
kteraUž žasljbil Bůh těnl, genž ho milUgj“ (Zak.
1, 12.).

„.Kážnč Hofpodinowh, sym: můg,Uežamjteh:
an Usiáwey, když od Uěho tresičm býwáš; Uebo
koho milUge HofpodiU, toho trrsce“ (Bťjsl. 3,
11, 12.).

„deUsi bližnij swdémU,ktcsýž tobě ssko:
dj, a když se modliti bUdeš, hťjchowé twogi roz:
wážáUi bUdaU“ (Sir. 28, 2.).

Modlitba.

Dch mi, š Bane, trpěliwost UepťcmoželmU,
když mUe kúrčlš, ak Uepťestčlwú dUsse mčl tebc
wždh a UstawičUě chwčlliň. SmilUg se nade
mUaU, š WaUe! smilUg fc a dey mi, co dUssl
mě a tčlU mémU Uznáš býti prospěssUo ; Uebok
th wěčnč žiwach žnáš wssecko a můžeš wssecko.
Blmen.
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Těhož dnc:

Ziwot sw. MikUlásse tolentinskěho.

W tťiUúctém stoletj byli w městhsi SaUkt
Nngclo w kragi ankonském dwa bohabognj a
počcstnj manželé žiwi: .Kompagnon a Nmata
N ti dlaUha léta bež djtek žiwi gfaUce, pťali si
welmi, aby gim BUh shnem požehtml W tom
aUmysiU, gak mohli, dobťe činjce posléšc pUtowali
do Bari, kdež pošUstatky fwatého MřkUlasse bie:
siUpa fe chowalh, snažUč ža orodowcmj1:é.hožswae,s
tého prosicc Modlitba gegich byla wyslhssaUa,
a djtčti, kteréž se gim Uarodilo, dcino proto gme:
Uo MikUlaš

J ždňlo se že MikUlaš od Uaroženj giž
žwlassť wywolena žUadoba milostj božjch gcst
Na Uěm Ucbhlo widěti křchkosij wěkU dčtiUstého:
mhsk totiž tčkawa a hrawa, Uýbrž gakási Uad:
oďyčegna Ufedlost a siatečnosi, gjž sc wssickni di:
wili. Nehrciwal si proto Uikdh š ginými pacho:
lath aneb djwkami, a Uikdy Uebráwal podle Ua
gegich žertcch, Uěkdy dost lehkomhslUých MUžo:

éstaťj a maUdťj, žiwota UeaUhoUUého a poče:
stUéhoaneb osobh dUchoij býwali mU Ueymilegssj
spolcčnost; an tak Umčl w mladi giž smyslh swě
držeti Ua Uždě, že i Učkolik hodin po sobč š pon
din hodUaU požoonstj a wraUcUostj se modlj:
wal. .skdyž Ua kážanj aneb Ua mssi fwaté byl,
tU dokonce podobal fe wtěleUémU angcli, a Uic
Uebhlo š to, abh geho požornost pťi slnžďúch
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Božjch pťetrhlo aneb straUsscUosti a wraUcnosii
Umenssllo. Těž k chUdým býwal Ua Ucywýš la:
skaw, a UegchaU ge Uwúděl do domU otcowské:7
ho, aby sc o fwůg pokrm š Uimi šdělil. .sko:
UcčUč počal giž w pacholetstwj tUhaU kúžnj tě:pz
lesnost a smhsonst mrtwiti a dUsiti a k tomU
koUci žachowčlwal tťikrúte w témdni, požděgi čth:
ťikrúte tUhý půst, Uičehož w th dUi Uepožjwage
kromě chleba a wodh, a to dost stťjdmě. Geho
Ucpwětssjradost a whražer býwalo čter w kUi:
hách UáďožUých, rozpráwčnj o wěccch Božjch a
končmj boholčbých skUtků.

Nadčm gfa čilým dUchem, wýborUaU pamčtj
a bhstraU myslj, profpčl takč zUameUitě we wsscch
wědách; což UwažUgjce knčžj kanijci tolcUtiU:
sstj Udělili mU, ač gesstě do sskol chodil, pťi korp
stelc toleUtiUskčm gcdnoho uprášdUěUého kan::
wnictwj. Toto whžUamcnúUj stalo fe mladěmU
MikUlússl podUětem kwětssj hotliwostt w slUžbách
Božjch a k wčtsxsi wraUcUostt a bedliwostť we
wssem dobrém. Bl wssak dUsse geho, po BohU
rožplameUěmia po whšssj žiwota dokanlosti roz:
taUžeUú, UeUalešala tU fpokogenosti, Uýbrž dychtila
po mjsiěastawU gakémsi, kde by wždúleUa wsse:
ho swčta gediné BohU siaUžiti a scbe w BohU
zdokonalowati mohla. J stalo se gedenkráte, že
gakýsi bratr bofčxkůž zúkan fwatého NUšUstan
ž klčlsstera tolcUtiUského Ua Ulici w SaUkt AU:
gelo o maonstech swěta kčxzal. Mcži ganU řečj
prawil takč: „NcmilUgte fwěta, anž těch wěcj,
kteréž Ua fwčtě gsaU, Ucboť swčt ponúgj i žňdost
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geho.ee Tato slowa tak hlUboce dotkla se dUssr
mladjkowy že okamžitč š powolerm fwých rour
dičU do klússtera fe pťihlasil gehož bratr tak
weliký dogem fwým kazanm Ua Učho bhl Uči:
Uil. J bhl přigat a pťestaw tok wag škUsschý
čili nowiciat, siožil i siawUé slibh magc lct tcprw
osmnčlct. Gak welice fwatý teUto mlúdencc Uad
ostatnj bratrh pokoraU, doslUssUostj, čiskotaU, hor:
liwostj, skraUsserstj i giUými krčlsUými ctUostmi
whnikal těžko fe da whpfati OU se držel ža

UeymeUfsiho z bratrů, sUažil se každěmU wssex
možUě ďýti po wůli aby tjm che fwě wůlc se
mohl odrjci. Brace w domě neyomržclegssj a
Ueyprotiwnčgssj býwalh mU Ucymilegssj Byl též
tak tiché mysli a tak mjrný, že fe Ua Učm ni:
kdh Uežpožorowala an ta UeymeUssjUctrpčliwost,
an to Ueymenssjreptanj Gcho posth a ostatnj
Umrtwowan byly žgewným dUkažem, .že fe wex
lice tělesnosii a fmyslně i porUssené pťiroženosti
lidske bal ktcraž fe Ueda gank lcč modlitbaU
a postp w kažUi Udržeti KrUssUý chléb a Učko:
lik kořjUkUbýwalo gemU wssjm pokrmem Hola
žemě býwala geho postelj, twrdý kameU ale pod::
hlawničkau GedeUkráte se rožUemohl. Wťed:
Uosta klásstcra kažal mU aby kanek mafa okail.
Uposiechl sice, ale i hned prosil, slže, aby BU:
daUcUě sijbeUaU zdrželiwost bež přerUsser zacho:
wáwari směl.

WyUčeU wědam, gichž w stawU dUchoijm
gest potťebj a šwlasstč w dokonalosti kreskaUské
wycwičen, meel Miklllaš krožkažU fwých pťrdskax
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wenhch Ua kUčžstwj dat fe pofwčtiti Uačcžgedlmk
do gedUoho, gednak do drlchého klasstcra pofjlaU
bhl aďh i ostatUj bratry swaU l!orliwosij Ua
wraUcUosti rožehřčll. N wssak Uchá kčlžeň mla:
dého Umže neljbila fe každénm, žwlássk přewor
klásstera swatě Maťj Jakllbowy bljž měsiyseFřrma
a Miknlássůw přijzný welice Ua to reptal, an
konečUě i žgewUě swésti ho fe poknsil, ťťa
k UčmU: „Wroč trpjš takowall bde? Staw
twého klčlsstera gest pťebjdttý, anž možno tUhčmU
ščlkoUU žadost UčiUiti. Hleď tedh swé mladosti a
wstUp do mého klčlsstera, w kterémž mňžeš dobťe
žiw býti, Ueb gfa wašbami pťjbnžeUstwj k tobě
antčm, UemohU fe déle Ua bde twaU w mladoskř
twč djwati.“ Nle mladý kUčž stúl pewUč w do:
brém pťedsewžetj ťka: „Gú ersianpil do stawU
toboto, abhch dlc pohodlj fwěho žiw bhl.ee Sotwa
ale toto pokUssenj pťemohl powsialo šaš nowé

a to mUohcm tčžssj, protože ž Uěho samého wh:
chašelo WowolaU totiž od predstaweltých do To:
leUtan xje) ždwogil swaU kazeň a trýžen TU
wssak stawěly se mU Ua mysi mhsslénky, ze takowa
kagicUost hťjssUa gesi že zdrawj fe gj podr!chxd

že by lěpe bylo kdybh gako ostatUj bratťj žiw
bhl an že an Bůb Ua této trýzni radost Ue!ur
může mjti sic že by tak těžce ho pokaUsseň Uedo:

M) Boněwadš od toho čan bež přctržeuj swatú Mikuláš
w Tolentinč žiw bhl, dostal přjgmj tolentčnský. de:
ťegnť wypodobňUgc se o hwčzdan Ua prfaU, lilij w ruce.
Lilie znamenčx geho Ueposkwrněuch čistotu a hwčxzda
xrrlikau gcho horliwost a swatost.
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ansstěl. J žwolal w ďolesii dUsseswé: „Hle,
o Bane Bože pomoziž mi nebo ty:li mi nepo:
můžeš žahhne dUssema!ee Tak se pomodliw ehhle
pokUssenjpťestalo, swatý mjr anrcitil se w dussi
geho a bhlo widčti že milost Božj Uaň fc wh:

lila Že žťwa laska k BohU ďež lúsky k bližnjmU
možmi nenj, i Ua swatém MikUlassi ďylo widěti.
Nawsstěwowaltč ncmocně, a cokoli pťjgemnčho
gim Učiniti mohl, Učinil. BodobnaU mjwal saU:
terosi š hťjssUjky, tak že se za ně modlil, msse
fwatč slaUžil, že se postil a plakal profe, abh ge Bůh

wažeb hťjchů zbawiti rúčil. Též k chUdým byl
Uad mjru laskaw a wssjm čehožgim potťcbj bylo,.
žaopatťowal ge; slowcm o Uěm ťjci můžeme že

bhl žarmaUceným (Uemohlli šarlnaUceného potě
ssiti) potěsscnj, trUchliwým wefelj„ nesworným po:
kog, pracUgjcjm oďčerstwcnj, chUdýmpodpora, wěe
žňům pomoc obšwlússtnj. thž siál U oltúťe,
zňťjwala twčxť geho mtlostj k BohU a časté slžh
ronjwalh se mU po ljcjch Boněwadž wůbec ša
swatěho držún byl hrUUl se lid po každé do koos
stela, kdhž on msst fwataU siaUžil Geho kažanj
pťinússjwala wýborné owoce Kašawall téměť
každého dne a hťjssnjci Ueyžatwršclegssj dawali se
Ua pokanj; sjle rňznosti i pťjšemnosti geho ťečj
u špďu Uondnsňf Msso,jou nǧwťue ňš pťmdl:w w1t
ZZZZUUjlrUUUZUl éwljhuhčl Ul.u.ljx čao, ššrrhď jjjU

whbyl po pracech aUťadech, byl wěnowún mo:
dlitbam a tichémU rožgjmánj , a často když dUsse
geho fe w Boha pohťjžila ždčllo fe mU, že giž

Uebesiých rožkossj požjwá N gakkoli tčlo geho
Umohými nemocmi šcsiablé chťadlo, tjm mohntUěgi
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dUch geho sc powžnassel tjm bhl čerstwčgssj a

pružnčgssj, tjm fnaše šalétal U wýsost Uebcskau
Tentýž účinek působilo Uaň rozgjmanj o Utrpenj
Bčmč, a často si Uařjkawal že Spasiteli na kťjži
UemUže ša krew whlitaU nic giného dasi Ucž
9en slšh

KonečUč přissel čaš, žc Bůh odmčniti chtěl
ctnosti služebnjka swěho sláwaU nebeskau. J cj::
til, že hodinka geho se bljžj. Z dal fe swčltostmč
Umjragjcjch zaopatťiň gež š UúramUaU radostj
co rxlkogemstwj bUdachho spaerj pťigal ťka:
„Žadam si swatosii oltúťnj, aďych Ua cestč, giž
konati bUdU neUmdlel Ga si žeidčlmchleba aU:
gclského abh mnc Bůh až š tohoto fwčta mne
powolčl, do Uebe pťigal, š kteréhož bhl šcstaUpil.
?lž bUdU U sebc mjti swého whkupitcle, UebUdU
sc che búti ani bolestj ani ncpťčltel mého fpa:
scnj. Buh gcst l;pomocnjk mng, i UebUdU se
bati “ Zaopatťexl bhw prosil pťcwora abh sc
mn gřstý krUcisix:, w nčmž kaUsek z prawého kťj:

že šadčlan byl prinesl z kterýž šočiw slžami lásky
fplhwal k Spasiteli swěmU, i prosil ho co Ueh:
wraUcnčgi abp ho mocj UmUčer swého spasiti
račil Těž častěgj slowa opakowal: „Žadúm si
roždčlen býti a býti š Kristem„ a whpuskil dUá
cha dne 10 šaťj, mage wěkU 70 rokU Gakož
ža žiwa Umohými Uadpťiroženými dary a mi:
lostmi Uadánbhl tak téžipo fmrtl ráčil Bůh
fwatost geho mnohými žúzraky Ua mnohých lié
dech oswčdčiti
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Rozgjmánj.

Slowa kazatekowa: „NemilUgtc fwět, anž
těch wčcj, kteréž Ua fwětť gsatl, Urbok swět po:
mjgj i žádosi gehoe tak hlUche dotkla se žbozné
dUsseMikUlássowh, že okamžitě swčta fe odťekmlw
do tuhého klasstera se dal a gediné wčcj božských
milowal Q mogi drazj bratťj a seskry w .skri:
stu BČUU! kdhby gste gen poněkud chtěli si roz:
gjmati marnost swčta, k p swětstaU česk,bohat:
stwj, rozkosse, radosti a těm podobUč wčci; oč
žc bh gsie tak úsilUč po tom po wssem netanžili
aniž by gste toho tak UarUžiwě Uemilowali, ga:
kož až posUd činjte. Nuže tedh požastawte fe
gen maličko še mUaU a Uhnj aspoň rozgjmehte,
co to gsaU za wěci, po Uichžjtak úsilnč se šhá:
the, a gak dlaUhé gest gegich trwčmj.

Q tom Uechk whdá swčdrctwj mUž, kterémUž
pťano bhlo wesskerých témčř rožkossj a radostjw
plné mjťe požjti mUže prawjm maUdrostj nad:
dťirožeUaU slawaU a mocj Ucywčtssj proslUlý uu
Šalomaun. TeU, gak ťečeno, okusiw wesskerých
téměť roškossj fwěta w plné mjťe, koUečnč bo:
lestUě wolá: „Widčl gfem wssecky skUtkh pod
slmcem; čehožkolizádalh oči mé erdeprel gsem
gim, aniž gsem žbraňowal srdci swému, aďy Uee
požjwalo wsseliké rozkosse a wssak šhlcdal gfem,
že wssecko to gest marnost a trapenj dUcha“

(fr kašatel 1 2..) GfaU:li ale wčeř thto giž
sami sebaU marnosk a trapenj dUcha tomU, kdo
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gich má a gich požjwú, co asi o nich ťeknmte,
potozwážjmeuli, gako Šalomann, že Uic na fwln
tč žádněho trwúnj nemú, a žc wsseckeyrozkosse,
wssrcky pottiwosti č wsscltké žbožj swťta pomine,
a nčkdy i tak rpchlc, žc giž U konce gfaU, gežto
gsme gich sotwa okUsili ? Zagřsté i dUchKpnúš hoe:
ťem fe naplnj a žwolčmtei my še Salomw
nem: „Marnost nad marnostmi a wsseclo matn
nost!e m Dúle rožwažUgmc si: Co má člowčk
z tťch rožkossj ze wssech? ždali gest blaženťgssš
kdhž kalich radostj swčtských wrchowatý až na
dno bhl whpil, gň ťkU, zdali gest člowčk potom
blažcněgssj, sskastnčgssj ancb aspoň fpokochčgssi ?
Ba wěrU ncnj, aniž kdy bUde. Wčci thto nc:
zancchagt po fobč nic, aniž giného čehosi čtowěk
ž Uich mň, než trpkost dUsse, Uepokogné swčdomj
a strach pťed faUdnaU skolicj božskaU. „No ra:
dosti Uaposledh býwčl žalost,e rj pjfmo fwaté
(Bťjsl. 14, 13.). N konečrlč gak powede se mi:
lownjkům fwčta a marnostj fwětxských? K tomU
odpowjdčt fwatý Bernatd ťka: „MlUw, kdc gsau
ti milownjci fwěta, kteťjž pťed krňtkem mezi námi
byli? Co zůstalo po nich giněho než prach a
popel a ěcrwh? BožorUg, co nynj gsau a co
prwč byli. Qni byli lidě gako ty. Qni gedli,
pili, žcrtowali, a w okamženj šstaUpili do pckel.e
NUže rci, č laskawň dUsse, ždali možno, abyš
slowům a ťečem, co tUto gfmc wyprawowali,
wěťila, a nic ménč radostj a marnostj fwětských
tolik milowala a tak Ustawičnč po Uich bažila?
Gú djm, že to ntožno nenj! N protož, cheeulř

27ů
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fc ti radostj, a cti a skatkU, po tom se šheiněg,
ktcrýž Uepomine Uýbrž trwa Ua wěky

Wsseckoe coš gest na swětě, gest žadost tč:
la, a žadost očj a pýcha žiwotaee(l Zan2 18.)

„Wsseliké tělo gest gako trslwa a wsselikú
slňwa geho gako kwět polnj , Uschlatráwa aspadl
kwět, proto že dUch Hospodinů powaUUl na Uěgee
(Jf. 40, 6. 7.).

„Kteťjž Užjwagj tohoto swěta, (bUďtež) ga:
kobh UeUžjwali: Ucboť pomjgj špůsob tohoto swě:
taejs (l. Kor. 7, 31.).

„Bohatým tohoto swěta pťikažUg, ak Ue:
gsaU wysokomyslnj, an danagj w Uegistém šbožj,
ale w BohU žiwém . . . a ak dobťe činj, a bo:
hatUaU w dobrých skUtcjch: a snadnč ak UdčlUgj
a šdčlUgj“ sl. Tim. 6, 17. 18.).

Modlitba.

B Bože, Qtče Ueylasiawčgssj, tpš powolas

mUe kžiwotU wěčnémU, a ay gú milUgi fwět e
ty chceš sam gediltý fjdliti w dUssi mé a ga
Usadil tam maonst!Q Bože, ga se stydjm a
srdcr mě pUka bolestj že gsem tebaU opowrhl
ašamilowal se w bjdný a mržký swět Odesk
mi,o so!jšane, odesi mi a milosiiwě UčiU,af oU:
sse ma odUmťe swčtU a Ua wěkh žiwa gest geU
tobě a w tobč genž gsi žiw a kralngeš na
wěky. NmeU.

Dmssnjho dne swélj fc tčž fwálck: W Blfrčce swatúch bi:
stupň: Nemeziana, Felira, Lucia a ml g.; w Chalccdonč swa:
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etých mUčednjků: Sostena a Biklora; w Bitl,xhnii swatých panen
a mUčedUicMenodord, Mctrodorh a Nymfodorh, sesier; w Lytu
tichn swatčho Theodarda„ bisknpa a mnčcdnjka; w Řjmě swa:
lého Hilara, paprže; w .Kompostelle swatčho Pctra, disknpa;
w Nowarii swatčbo Yǧa:xia, biskupa a m. g. sw.

11.

Žčwot swatého Pafnncča, bčsčUpa.

Ze žiwota swatého Wafnucia Uemúme nmo::
ho žprúw. Wťedněpochážel š Eǧhpta. Streiwiw
Ua anssti thebaiské Uěkolik let U fwatého Nnto:

ana, sial se konečnč biskllpem RokU aš 308
bhlo gemU a Umožstwj giných whžnawačUw Kri:
stowých prawě oťo whtrženo a ohbj pod kolencm
lewe Uohy žhawým želežem pťepaleno Bo tom

žtryžněUj bhl i on i wssickni ostatnj mržaci do
bor odsaUžeUi aby tam rUdh a kowů dobhwali.
J radi tomU wčťjme že w tčch horach negeU
nmožstwj bjdy a tělefného Uamahanj mUsili sna:

sseti, Uýbrž žwlasst mnoho potUpy a wsselikěho
giného týranj od pohanů. thž pošděgi cjrkwi

opět pokoge se dosialo, pťissel i WaftmciUš na
swobodU Co wsse nhnj fwatý bjskUp pro blaho
fwčťených owčiček Učinil gak welicc se Uamahal
UdUsiti w fobě wsselikaU Uúklonnost k hťjchU a
tožnjtiti w dUssi plamen lasiy kBohU, o tom
Uam staťj letopisowé nic nepowčdčli To gedinč
wjme že welice horlil pro swataU wer a žc
blUd ariansiý, genž obzwlčlsstč tcnkráte po Cǧyptč
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fe ssjťil na Učm rúzUého Ualezl odpůrce Geho
swaté oďcowaUs Ua slowo wzaté a mlmo to i ta
čcst, žc pro wyzminj swatě zwsrh mUkh podstaU:
pil zgedUala mU U wssech otců, na fněmU ni:
cegském šhromňždčných, welikau úctU a wčlžnost.
Sám cjfať KoUstaUtjUčastěgi š Ujm rozmlanú:
wal a pokaždč gjsz Ua okU gcho Uctiwčljbal.

Na fUčmU Uicegském bylo prikazúno, aby
žúdný dUchoij w swčm domě žeUskéosoby ne:
chowal wygjmage matku tetU sestrU aUeb gi:
naU osobU, Ua Uiž žadné podezťenj padUaUti ne:
může Dle fwčdectwj nčkterých dčgeprawců P)
chtčli prý otcowč Ua sUčmU tomto wůbec pťikac
zati aby wesskeťi dUchoij swhch manželek, gež

ďhli pťed poswčcenjm pogali propUstili: ale fwa:xi
tý WasUUciUš prý powstaw, radil aby se stare
podanj zachowawalo, dle kteréhož se dUchoijm
zakazowalo po pofwěcenj žeU pogjmati, pťi čemž
i zůstalo. Nčktcťj Uowčgssi fpifowatelé zapjragj,

že bh na fUčmU Uicegskčm o čemsi takowém geup
dnúUo bylo gcžto prý ginj spisowatelč onoho
wěkU o ničem se Uezmiňugj a fwatý HteroUým
a fwatý CpifaniUš skoro žgewltě tomU Ua od:7
por stogj, twrdjce že od ncystarfsich dob w cjr:
kwi ta fe kázeň zachowúwala, že kdo žeUat gsa
do stawU dUchownjho se pťigjmal fwč maUžclky
se odťjci, aUcb aspoň sljbčtř mUsil že š Uj gen
gako še sestraU bUdaUcUě žiw býti chce TomU
giž bUdiž gakkoli gest z toho Ua wssechm způ:

ej Sokratesa a Sozomenae
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fob widěti, že skowo sioatěho Bafmlcia bhlo wúžnč
w celč cjrkwi, a i pozdnčgssj wťk geg U wtlikě
wážnosti mčl. Bhle toho ale také swatý BafnUc
wsseligak hoden, nebot stňl wždh na té straně,
kdež prawda bpla, wssj silaU fe Ugjmal newinnč
Utisstčných, a abh blUdem zaslepeUým oěj dUsse:
ijch otewřel, ničehož neopominnl. To Ukcizalo
fe zwlásstč na fnčmU thrskčm, gegž blUdaťi a nea
pťátclé swolali, aby fwatého Nthanasia, patri:
archU alc:andrinského, stúg co stůg, swrhli a zni:
čili. Swatý BafnUciUš prohlédl sttadno úskoky
a mržkan lest Nrianůw a protož wždh a wssUde
pro swatého Nthmlasia siús. Dodrowodil gcg
těž še swatým Botamonem z Hetaklci a še 47
ginými biskuph eǧyptskými na sněm giž gmenoo
waný do ThrU r. 356. a siatně i szžile ho
hágil a žasiňwal. Daleko wčřssi ěást biskxlpň
zde pťiznáwala se k blUdU arianskémU, mezt Ui:
mi byl těž ďčskUpjerUsalemský swatý Ma:imnš,
nnlž .mhsli prosté, nepodezřlwé, geUž pťed lěth
těž gako BafnUciUš pro whžUňnj wjrh bhl tre:
stán a mUčen. Toho BafnUciUš sotwa šhlj:
dmxw, giž k nčnm ťeč obtátil, ťka, že ttpěti nea
bUde, abh člowťk, genž zgewné žltňmkp swé hora
liwosii pro wer Ua sobč ncfe, blUdačům dal fe
swésti, kteťjž Ythanasia, nehhor!iwčšssj. o haši!elc
těže wjrh, pro kteraUž bhl trpčl, potlačiti a žac
hUbiti UsilUgj. Na to mU whložil wssecky obe
!Uhsih žlopowčstných Llriánú, a wšaw ho ža rUa
ťUe Uwcdl k thhanasiowi a w společUost biskUpů
prawowčrných. Qd tťch dob mižj núm úplnť
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wssecky zprňwy o fwatěm Wafmlcčowi. Swátek
gcho ale fwětj se dUessUjho dnc.

Rožgjmčlnj.

DUssc swatěho WanUcia Uaplnila sc welř,
kým hoťem, kdhž Užťcl že těž swatý Marinmš
blUdaťůw aUskočnostj fwedeUproti swatemn Ntha:

Uasiowi stogj Nlc tež ihUed blaUdjcjho bratra
poUčiw wytrhl ž rUkaU ossemetUýchNrianuw
Laskawé dUsse,! meži Uami gfaU BohU žel mnozj
Ma:timowě, totiž i meži nami gfaU mUožj, kte,
ťjž bUď wlastUjm nerožmnem fwedeni w blUd
a w hťjch Upadagje aneb ossemctUými řečmi a
zlými prjklady lidj pťewracených a UesslechetUých

oblaUzeUi Ua cestU Ueprawdy a Uesslechctnosti UstU:
pUgj Q bh té; také mcži nami bylo mnohých
BanUciUw, ktcťjž bh poťleslýcha žblaUdilých bra::
trů ždwjhali a Ua cestu prawdh a ctnosti Uwa:
děli. Nenjť wěrU sslechetUěgssjho ččUU než po.e
mahati blUdUým a obraceti hťjssnjkp Gest to
wčc owssem těžka, ale nemožna Uer Nemů:r
žcšli blaUdjcjho bratra pťeswčdčiti, mUžeš se
aspoň ža Uěho modliti, a BUh w gehož rUce
mhsli i frdce lidska gsaU, Učinj dlc swe libosti

Ncž ale se gmeš bratrčx šblaUdilých Uaprawo:
wati řťeba gest abyš ncyprwe sam dokonalý
bhl a cestaU sprawedlnosti kračel. K chorěmn
lčkaťi ký nemocný bUde mjti plné wjrp? Třeba
gest, abh srdce twé bplo čisto a DUch swatý abd
weú mohl wegjti a tebe ofwjtiti, a abh modlitba



Sw. Basmlcinš. 633

twa ž čistčho srdce wychažegjc Ualežla milost pťed

twarz Božj a wyflpssctxt dossia NemUi, že to
pmcha powinnost pťedstawených Uwadčti kleslé
bratťj Ua cestU fpaser, nýbrž gest to fwataU
powinnostj každého člowčka, genž k tomU prjleži:
tost obratnost a též i naděgi ma, že wčc fe po:7
daťj Wťi tom wssak pťi wssem buďtež wždy tix:
ssj a mjrnj; slow pťjkrých a bolawých nasiedUg
w šapčtj ťeč potčsstelna, laskawa Nechť widj,
kdož warowan bpl že Uegcdnaš ze msty že Ue:
hledaš UžitkUfwého nýbrž gediUé geho blažer:
sii: protož we wssem gedllanj twém nccht se
gewj laska a milost Q gaké útčchy pocjtjš
w posiednj hodince, bUdeš:li fobě wčdom, žeš
dUssi bdk i gen gedinaU z klcpet aUhlawnjho Ue:
pťjtele lidskěho wytrhl a pro kralowstwj nebeskě
gi šjskal! Modli se tedp modli se Ustawičnč
ža hťjsslxjky, nemůžeš:li ginak Učxpomocen býti
k obrácenj gich, a modli fe též ža ty, kteťjž o UaJ
prawer hťjssnjků pracUgj.

„Napoxnjlteytc se wefpolek po wssecky dUi,
dokUdž se dneš gmenUge, abh nikdo ž wčxš nebpl
šatracen oklamčmjm hťjcha“ (Zid. 3, 13.).

„Trefci, proš, žehťi wc wssj trpěliwosti a
Učenj“ (ll. Tim. 4, 2.).

..Modššte sc ža scbe wespo!ek, cu.byšste pa:
seni byli“ (Jak 5 16..)

„Kdož bh odwratil hťjssnjka od blUdné cesiy

geho, wyfwobodj dUssi geho od smrti a přikryge
xmtožstwj (fwých) hťjchů“ (tamtéž 5 20..)
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M odlitba.

Hospoďine, žťjdlo wsseho milofrdenstwjafmi::
lowčmj, propůgč nňm, prosime, tU milost, abh:
chom wčrnč: a U:xťjmnč wssech tčch powinnosťj
pilni bhli, kterýchž nňm w ohledU na fpasenj
blřžnjho Uložiti račil Učiň ale též, abychom
pracUgjce o spafenj bližnjho, wlastnjho blahosla:
wenstwj se Uežbawili. Q to prosime na pťjex
mlUwU stdatého Bafmxcia skrže Krista Zežjsse,
Spasitele a Wkapitele nasscho. lecn.

Téhož dnc:

Žiwot swatěho Bernarda z Qssidh.

Swatý Bernard narodil fe w Qssidčew knj:
stě, odedž i pťjgmj swé sUň, dne 7. listopadU
1604. Gebo rodičowé bhli Zosef Brroni a šť)o:t
minika ž Llppiǧnano, roťnjci nčlbožnj, kteťjž cith
ďohabognosti a Učxbožnosti welmi bedčiwč w sye:
UcičkUswém bUdili a gich pčstowali Zžthal
Bůh fnaham gegřch, a Dominik (Ueb tak se Ber:

Uard než do ťlcissterawstaUpil gmerwal) stal
se djtětem poslUssUým, Učenliwým a třchým Geea
ho laska k bratrům byla tak welikň, že, wida

ge nčkdh, ani wUli rodičU wzdorUgj, k otci a
k nmtcc ťjkawal: „Gci Udělcim, co bratr můg
Uechce; a ma,li býti trestan, potresteyte mne!e
thž dosahl sedmého cmeb osmého rokU mUscl
stada pcifati. Toto žanepraždnčnj giným pacho:
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latům nežxtdka prameU roszstilosti a furowostř
bylo blaboslawenémlx Bernardowi prameUem kú:
žnč a bazně Božj; nebot každý okam;ik žafwčšf
cowal lnodlitbaU a modle se zachowawal mysk

čistaU a neposkwsněnaU Krafný prjklad powzlmut
dil i ostatUj paskýre, tak že i oni radi bUď rů,
ženec fe modlili aUeb o Učkteré prawdě spasitelUé
premýssleli

Takowé bylo obcowánj Dominikowo ža gce:
ho mladi Weden maUdrým zpowědekem an
Učil se žahh narUžiwosii swe moťiti a pohrdati
maonstmi swčtskými; milowal samotU, gjž Uikdh,

leč toho potreba žadala, eransstťl W Ucdčli
býwaly mu gediUým žamčstknaltjm službh Božj,
neodlitby a připrawowánj se k swútosti oltaťnj,
giž aUgelskaU temčť wtaUcUostj pťigjmawal Boe

prosil i rodičů fwýche aby sc tčhož dUe o geho
strawU Ucstarali, Uýbrž mU dopťali bež pťekažsy
wsseliké službč Božj moci fe oddat; i stawalo

se nežťjdka, že teprwa k wečen:, Uičehož po
celý deU neokusiw, domU pťichášjwal DomiUik

Uemage wraUcUčgsij žádosti leč žnúti wkxli PáUě
a gi wykonáwati, pťemýssiel welmi bedliwč o
swém powolúnj Žiwot osamotUělý ljbil se mU
welice, a nábožné obcowňnj otců kapchUůwQssic
dč wžbUdilo t w dUssi geho taUhU, aby do ťúdU
gegich wstaUpil. N wssak odpor rodičů a búšcň,
aby gich UežarmaUtil wclice mU w tom zdč:ly
se pťekážeti TU ale Bůh sam kU pomoci mU
Oťispěl Sam otec ačkoli syna welice milowal,
radil xUU, aby se do Uěktereho klasstera dal.

kk
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Dominik zaradowaw fe, domnjwal fe, že w radě
otcowč roškaz Božj gest, a mage Uhnj úpanU
wůli, dal fe do klásstera kapchnskěho w .ktorigs
Ualdť, kdež i dne 15. února l. 1626. w odčw
zákomlj oblcčen bhl. Qd mlúdi gfa zwhklý ctnoski
kťcskanskékonati, žwhkl si brzh iwsscm powinno::
stem noweho powolanj sweho a čaš zkussebnj
ťili nowiciat strawil tak fwatě, že bratťj ostatUj
U podiwenj rjkali: „Ge::li počatek giž tak wý:
borm,y, gaký asi bUde konec?“

Slo ziw Bernard dne 15 února 1627. w
.Kamerinčz flawné sliby, bhl do klcisstera poslčm
we Fermo, w kragi ankonském ležjcjho. Zde fe
mU dostalo sstčstj, že pťednosta klásstera a bratr,
gchož ža společnjka bhl obdržel, mUžowě bhli
w ctnostech Utwrzcnj, a owsscm fchopni mladého
ťeholnjka na drúše kU kťefkanskédokonalosti l wo::
diti i podporowati, i stalo se, žc an Bernard
Ua ctnostech swých predstawených se wšdčlawal
tito zaš Uemalo geho horaucj horliwosti se diu,a
wili. Nynj mU Uloženo ža powirmost, obstarú:
wati wčkem šessié a chorě ťcholnjkh, ž Uichž gešs
dni slabj, wčrnč podporh potřebowali, gedni ale
choťj ancb i nedužiwj laskawěho a ochotněho po:
siaUženj si žadali. Těmto bratťjm propUgčowal
fc Bernard wssejjťaU siuždaU giž Upťjmna ťaska
kbližnjmu wpmhsliti mohla a pťi tom ďýwal
wždy takowě tichosti a mjrnosti, že ho ani Ue::
wrlá mpsl stach, ani dlauhý Uchh chorých,an
gakakoli giná odpornčl prace ž dobré mjrh a 1r:
pěliwosti wytrhUaUti Uentohly.u
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Zklasstera fermskěhobyl Bernard i do gi:
Uých klassterU čaď po čase posilan, ale gakož
oUde, tak podobně i tUto whdawal wýbomý prže
klad wsselikých ctUostt. thž ssedesatčho rokU do::
ssel a geho UabožUosk a rožssafnost wůbec Ua
siowo sc brala, bhl do klasstera ofsidského po:

slan, aby almUžUUšbjral Takowe šbjran gest
prace UegeU obtjžUa Uýbrž i ctUostUémU žiwotU
Uebežpečna Nebok bratr kterýž almUžnU šbjrci
mUsi deUUčš lidmi fwčtskými obcowati a do domů
swčtských choditi a tU fnadUo stati se může, že
takowý bratr Uer:li úplněwwctnostech Utwržen,
lasty kžiwotU klassternij a k tUhěmUžapjrcmj
febe žttatj a čeho fe po dlaUha lěta domahal

křeskanské dokanlosti gedem okamžikem žmrha
NassemU Bemardowi mělo šbjran almUžUhssko:
laU býti, w kteréž se ctUosti geho Ua tUhaU zkau:
sskU wžaly, giž ale oU wýborUč pťestal. Obye:
watelé ossidsstj, kterjž gesstč ža mladi geg znali
bhli Ua Uěho welmi požorni bržo wssak se pťe:
swčdčili že býwalý spoonbčaU gegich w dokonax
losii kťeskcmské žUameUitý prospčch byl UčiUil
Chodjwalk wždy š očima sklopenýma w gedUan
geho we wsseliťém gewila fe skromUost, a geho
angelska twarslost bUdila U každého Uctiwost
Newchažej Uikdh do domU žquýho lpda kduž
UemocUé dobrodince chtěl nawsstjwiti. Botkaluli
kdh gakého žebrčlka, gak geU koli mohl, propůgčo:
wal se mU k slUžbě Uctiwost k UěmU Ueměla

téměť mežj, a Ofsidsstj Uslyssawsse, že bratr Berr:p
Uard k rožkažU pťedstaweUých do klasstera aškol.a
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ského odebrati se má, měli pro nčg weliký žal,
a UcUstcili také Ua pťednosih ťcidn tak dlaUho
prošbami Ualéhati, až se k Uim milowcmý bratď
opět anratil J šbjral bratr Bcrnard gako
kdy prwě almužnu w okolj ofsidskěm, což lUU
owssem Uežrjdka welmi obtjžno býti musilo,zwlássk
kdhž cesih sspatně ďylh a zima pťitUžila Chodtá
wal wždy pčssky, a gežto tčla ďhl autlého a Uad
to i pod ťeholnjm odčwem kagjcjch ransskU Uo:
sil, dá se pomysliti, že mnoho při tom trpěti
mUsil. Kdykoli po šbjrce Umdlen domů pťissel
ťjkúwal: „Q tagi, ragi!“ aneb: „Což Uechce
hťjssuč toto tčlo nic trpěti? chce:li Užjwati, Uechk
i trpj ee thž Bernard časnč podporh hledal:
Udělowal ža to kragiUě, w Ujž pťebýwal dobro::

dinj dUssewnjho šOůfobem tisicetým: tčssil Ue:
xnocné a chorě a že swětlem Uadpťirozeným ofwjur
ceU tagnosti srdcj pronikal pťinassel poklidw dUssi
hťjchem mnčeUaU. Tissll též dodiwnhodnau obra:
tUosij fwáry a růšnicc w rodiUňch, a gako angel
pokoge rožsiwal wssUde mjr a lúskU. Bo geho
smrti ťjkňwal lid: „Umťell giž. co růžnice ti:
ssll, co srdce mjťil,x a pokog a swornosk mezi
dťijznč Uwáděl! Q bh opět pťisselbratr Ber:
Uard!“

thž poždčžibratr Bernard pro chUrawost
pro almnžnn choditi ch Uemohl Učinili ho pťed:
stawenj fortnýťem ij dostalo sc mu pťjleži:
tosti, že hognčgi Uež prwé bližnjm dobrodinj
prokazowati mohl. Teď pťichážcli chudj žňstupnč
k fortně, BerUard ge podporowal; šarmaucch
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mU šdjleli fwé strasti a oU ge tčssil; osiťelj we:
dli siUUčho sijžnosk,a on fc gich Ugjmal. Pťede
wssjm bUdili geho horliwost lidě U wjťe ncUmělj.
Těch šwlássk Ugaw se, wyUčowal ge Učenj fwa:g
téžmU a k swatěmU přigjmňnj š Uehwětssi bedli::
wosij ge připrawowal. Q gcho swatosti tak wssi::

ckni bhlj pťejwěděmi, že od Uěho žčldali, abp chorap
rých žcižračnym žpůsobrm Uzdrawowal, což se takč
i stalo. chnoho dne pťichlak němU gistčlžena
swě Uebcšpečuě Uemocné djtě a wložiwfsi ge w
UárUč geho, žňdala, abh ge Ušdrawil; ale djtč
Umťelo w nč:rUčj gebo. Bolesij pťcmožrnú žena
dala fe do kťikU, že bratr Bernard djtě gegj
Usmrtil; a gelikož on odegjti chtčl, Uchytiwssi ho
ža ssat ťekla: „NepUsijm tč leč mi djtě žiwé
anratjš e“ Bohabogný bratr žaplakal nadzbo:
lesij Ubohé matkh, pak ale wessel do kostela a

položtw djtě Ua oltať swatého Felira kantalicu
skéhoř kU kterémUž žwlasstnj Uabožnost mjwal
delil fe podinhodUaU sprrstnostj mhslj: „Nynj
dťissia doba, ťka, Uynj mi pťispěg, milý dobrý
Feli:e!“ Na to fe gesstč Uěkoltk okamžiků mo:
dlil. N hle tU djtč UagedUaU obžiwlo, bylo
ždrawo a gemUč se Ua matku Ufmjwalo Ktcg
rúž potěsscna a plna radosti Uad dobrotaU Božj
odprosila swatého bratra za kťide, giž mU byla
Učinla.

Snad bh dokonajost Bernardowa Uebhla
wssestranna, bh bhl UemUsil také Utchanj fnčxsseti

asnižowanj Geho starost a fnaha, pomahati
Hotťebúm UUžných, Ucljbila se Učkterým ťeholUj:
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kůnl, a ti žehrali Ua něho U pťcdstawených, ťkaUce,
že klússterU pťjlissnaU sstědrotaU Ussiozelw bUdc.
Browincial pťissed doQssidh, dal si bratra Ber:
narda powolati, a šhrUba U přjtomnosii ostatnjch
ťeholUjků mU whtýkal, co Ua Učho žalowčmo bylo.
Nle Bernard poklekmxw pokorně w tichosti a ra:
dostnč poslaUchal ťeč pťedstawmého na gewo tjm
dúwage, gak wclice mU každé protiwcnstwj milé
a wšcicnč gest. Brzo na to okčlzalo se, že Ber:
nard we wssem, co se proti UěmU namjtalo,
erinen gest, a tjm úcta k UčmUmUohem che
gesstě se wznmožila.

J byltě takto žiw blahoslawený BerUard
pťjkladem gsa wssclikých ctUostj až do 90. rokU.
TU ale l. 1694. napadla ho tUhú Ucmoc. Zna:
mcUage stareček, že ho Wčm Bčch wolci, pťipra:
wowal se Ua zeerbnj žpowěď z celěho žiwota
swěho. Nčkoli fwůg žiwot w eriUUosti strú:
wil, wthčlwal se UicměUč.š poklésků swých š ta:
kowaU skraUsserstj a ljtostj, gakobh byl Ucywčtssj
hťjssUjk; Ua to pťigal welebUaU swčltost š pla:
menUaU wraUcUostj. Bo tčch padl U wytrženj
mysli, a pťisscd k sobě, ťekl w fprostUosti dUsse
jwé kU kwardianowi: „WelebUý otče, račte mi
dčlti swé požehnčmj, ak wegdU w rčlg!“ Kwar:
dicm ale žúdal Umjragjcjho, abh on iňm gemU
i osiatnjm bratrům požchnal, což Bernard, poa
siUssen rožkazU, kťjžem, gegž w rUce držel, Uad
Uimi whkonal. To bhl alc také geho poslede
skUtek, Uebok dne 22. sera 1694. desi swaU
whpUsiil. Sotwa žc fe rožUesla powěfř, še Umťcl
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Bernard, šhlUklo se množstnoj lidj žďljzka i zdaro
leka do Qfsidh, i mUseli po tťi dni geg Uechati
whstaweného, Uež ho pohťbili Množj žažrakox
wé, kteťjž Ua geho orodowanj se byli Udali, bhli
pťjčanU fwatemU otci Biowi 71, že ho dne 19
kwětna 1795 ža blahoslaweného prohlasil Dt
pak fwatý otcc w dekretU kterýž o tom wydal gak
nasledUge: „Bernard strawil dětinstwj fwě ga:
ťož i Uebešpečnč dni mlčldi swě w chatrči otce
swého erirmč a fwcltě.d Bak ale milosij Božj
pUžeU, snažil fe aUžegi š Bohem fe fpogiti žiwox:
bytjm tUžssjm, a ža taU pťjčanU wstaUpil do klá::
sstera otců kapchUů. Qd okamženj toho až do
smrti dUsil Ustawičnč žadosti těla, i podaťilo se

mU, že ge posth a Ustawičným mrtwenjln pťex
mohl ChUdým a wssclikým saUžcUým prokažox
wal UeywětssjlasiU Nčkoli Uadan milostmi nad:
obhčegnými a dUchem prorockým smehssiel o sobč
geU welmi pokorně, a ždalo fe, že erj o weli:
kých těch wčcech, ťteréž Učinil aniž dbal o slawU
Zprobem tjmto dostaUpil tak wysokýstupeň ctno:
stj že ho wesskero bratrstwo ano i cizinci drželi
za mUže swatého, radUgjcjho fe z podle nebe:
skčho J myslili gsme swatý úťad fwůg plnjcee
ktcchž Uam Ježjš KristUš neywhšssj pastýť neskon:
cenhm milofrdenstwjm propUgčiti račil, že w těchto
dnech žlých, kdež hrdě mUdrlaUtstwj wefskech fwčt
bež trestU w blUd Uwaděti fe žda, Uic Uenj prj:
hodněgssjho, Uež když křeskanUm teUto pťjklad tr:

pčliwosii kťeskanskéa pokory whstawjme, oslawU:
gjce geg, abh i do dali leskem swdm žaril a na
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steku Uwedl, kteťjž až posUd w tenmosiech a
w sijmx fmrň chodj.

Rožg1mánj.

Swatý Bernard ž Ossidy žnamenage, že se
mU bljžj hodinka, siožil generálnj zpowčď z corext
lého žiwota swěho, abh co možnei čist pťcd Božj
saUd mohl sc dostawiti. GmenUgeme ale gene:
tňlnj žpowčď tU, kdcž sc hťjssnjk Upťjmnč a ka5
gicně, zeerbUě, ze wssech hťjchůw zpowjdú, gichž
sc bhl dopUstil bUď od mladosti, bUď od té dobh,
co ponehprw UeplatUaU žpowěď siožil, aneďzdoe:
statečUých důwodů pochhtmge, zdali platně či ne:
platně se zpowjdal. Takowčl gcnerálUj zpowčď
býwci nmohým lidem potťeďnáe Užitečnň grst ale
každémU. Bťedstaw gsi, milý kťeskaUe, že gsi
swéwolně Učktcrý hťjch w zpowědi žamlčew, Ue:l
platUaU zpowěď siožil ; žeš se wyžpowjdal, Ue:
mage ani dokanlé ljtosti, ani oprawdiwěho pkedu
fewžetj; žeš se š nepťňtelh nesmjťil, pohorssent
nenaprawil, gak potťebj bylo, žadost neUčiUil;
aUeb žeš lehkomhslně zanedbáwal Učenjwjrh, aUeď
žeš dokoncc Uezběhlý w tom, čemuž fwaté Uňďou
žcnsiwj Uěj a wclj; pťedstaw si ,ale teď také, že
swědomj twé takowými wěcmi obtjžené nagednau
se probudj, že trpké ti činj wýčjtky, že ti působj
bolest, že bhš rňd wsseho toho, čjmš wjnene bhť
ptost, že bhš reid š Bohem a š lidmi se fmjťil;
nuže! což tě může w takowém skawU gsachho
ginšho potěssiti, co může ti žčldanýpokog anrá:
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titi, a milostj Božjch UčiUiti tč aUčasiUa, než
wsseobchú, skraUssenčl zpowčď, zahrnUglcj wsse
zeerbUč, čehoď se dodUstil od mladosti swé, aneb
afpoň od toho okamženj, odeď nepokog a bolesk
twei počátek wzaly. Mimo to chcršeli swůg staw
proměniti, aUcb začxti žtwot sprawedliwčgssi a do:
konalcgfij, aneb chcršali se k hodince smrti důkdlae,s
dněgi pixiprawiti a bezpečUěgi naskaUpiti cestU do
žiwota wččného: nemcsskeh složiti oUU obecnaU
zpowěď, giž swatý Bernard swým pňkladem
šchwúlil, a o njž swatý Frantissck salešský dj:
„Qbchň zpowěď zgednei Uám dňkladněgssj po:
znánj sebe, naplnj Uúš widach wssecky hťjchy
swě spasitelným siUdrm; zbawj dncha mnohého
Uepokoge, a swčdomj Udělj prawého poklidU;
wžbUdj w núš dobrč úmhslp; Ukúže,gak podin
hodně gest smilowánj Božj, genž 1ak dlaUho Uáš
očekáwá ; Užpůsobj kněže, žc núm pťjhodněgssj
Uapdmem:tj múže dúti, a otcwťe Uasse srdce, žc
bndaUcnč š wčtssj důwčraU se zpowjdáme. Snad
alc hrožjš sc obtjžj, gež š obchaU žpowčdj gsaU
spogenh? Q Ucdeh se, nedeh pťemocčďúblu a nee
odklňdeh wťcj tak důležitaU a spasitclnau, nýbrž
whhledey si zpowčdnjka maUdrého, horliwého,
o shaser dUssj bližnjch pečjiwčho a geho pomocj
žmižegj wsseckh obtjže, pokog pak anrátj se w
dUssl twaU a š pokogem i milosi a dokonalegssj
žiwot. Broš ch, proš a modli se wraUcně a
neUmdléwage a Bůh ti šcsslc zagisté žpowčdnska
takowčho, gakého ti potťrbj.

„J ťekl gscm: Wyznúm na febe Uepra:
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wost swaU HospodiUU, a ty odpaxstil gsi bežbo::
žnost hťjchU méhoee (Žalm 31 5)

„Kdo se kryge š hťjchh fwými, Uepowedc
se mU ssťastUě: ale kdož bh ge whžnal a opUstil,
milofrdcnsiwj dogde“ (Bťssl. 28 13..)

„Bakli whšnawati bUdeme hťjchh fwé wěr:
Uýk gcst Bůh a sprawedliwý, abh Uam odestil
hťjchh Uassc a očistil Uaš od wsseliké Ueprawo:
sti“ (j. JaU 1, 9.).

„Nežpomjmy Uam neprawostj Uassich sta::
rých rhchle at pťedegdaU Uaš milojrdeUstwj twa,
Uebo chUdj UčiUčUigsine pťjliš“ (Zalm 78 8..)

Modlitba.

O Bože kterýž gsi k UassemUfpaser fwax
tost pokanj Ustanowiti, a abychom ž hťjchU swých
se siraUsseUěwhžltawali pťikcizati račil rač pro:

sjme w milosrdeUstwj swém milostiwč UčiUiti,aby:
chom, ktcťjž gsmc se w bežbožlwsti swé erstýchali
hčjchU pachati, take fc erstýchali žUich Upťjnmč
se whznawati a hodUé owoce pokan pťansseti

a tak stali se aUčastUi šasljbenj Kristowých, gež
UčiUil těm kteťjž opUstiwsse cest swých Ueprawých
Ua pokčmj sc dali. Skrže Krista Zežjsse. Nmen.

Dneš se earč swčtj: W Řjmč swarých mučednjťň: Prora
a Hhacinta; w Laodicegi Utrpeuj fwatčho Diodora, Dčomeda
a Dydyma; w Leǧtonu w Španěljch fwatčhoWincencča, opata;
w Luǧdnnu swatčho Bacientae biskuda: we Wercelliš swatčbo
Cmiliana, biskUpa; w Nleraudrii fwatč Theodory, žeuy ka:
gicUě a m. g. sw.
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12.

Žčwot swatého Ǧnidona.

BUh osoby člowěka Uepťigjmú Uýbrž mi:
losti fwé UdělUge dle ljbosti swé gedlmk tomU,
gedUak oUomU To těž widěti Ua swatěm ǦUiéd
donowi ǦUido se Uarodil asi w gedenactém
stoletj we wsi NUderlecht bljž BrUfelU Geho
rodičowě byli stawU selskeho a welmi chUdj Ua
statky požemské, ža to ale oplýwali rožmanitými
ctUostmi a protož i syUačka od dětinstwj kažni
a bašni Božj wpUčowali szwlasstě mU často
pťipomjnawali, co Tobiaš fyUU fwémU byl pra:
wil: ChUdú sice žiwot wedeme, ale dosi gfmc
bohati bogjmc:li se Boha a gcstliže odstaUpjmc
od wsselikého hťjchu a bUdeme:li dobťe činitť.
erklad gegich dodawal slowUm wahh. J stal
fe ǦUtdo giž we wěkU pacholetském takmčť wžoe
rem rožmanitých ctUostj, šwlasstč ale obražela
fe w žiwotě geho siowa swatého cwangeliUm:
Blahoslawer chUdj dUchem, neboť gegich gest
kralowstwj nebesié Z toho ohledU milowal Ujž::
kh staw wag, a wssemožUě hleděl stati se pou,p
doďným snjenosti Kristowě K wšUesseUúm pa::
UUm žemskym býwal wždy Uctiw, aniž gim sstče:
stj gegich šawiděl an Uežťjdka slžy twať mU
polilp, když si wžponměl gak Umožj lidě frdcc
k wěcem žemstým kladaUce dUssi swaU Ua wčky
štracegj Slyssel:li kdy chUdéreptati Uapoijčl:
wal ge wšdp k ttpčliwosii, a aby Uttper fwého
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maUdťc k profpěchU dUssj swých Užjwali. Sám
také wssccky obtjže a ponižowánj stawU fwěho
negen rád a ochomě fnássel, Uýbrž t pilen bhl
horliwč wsscch powinnost1 k bližnlmU. Q skro:
wnan strawU fwaU ďdjlel fc 1éž š chUdými ano
nczřjdka fe i poskil, aby gich Uasytřl. .skaždého
dne také nčkolřk hodtn obětowáwal k náwsstčwť
chotých, gimž, gaťž nwhl, siaUžčl a opatrowal
ge. Tak byl žiw skoatý ǦUčdo za čaš fwč
mladosti.

Ctnost gcst Uehdražssj poklad, kteréhož roe:
dičowé dčtem žanechaň mohaU. To wěděli též
rodičowé ǦnidoUowi, a proto i wssemožně k to:
Um hlcdčli, aby krúsUč wlohy synowh fe wzdť:
lalh a horliwost pro ctnost w něm sc Udržela.
J modljwali se každodmnč, abh rúčil Bůh w
Učm láskn rozmnožowati a Uchowaň. Modlitbh
gtgich nebplh oslyssánh. Ǧuido profpjwal wě:7
kem i ctnostj a brzo dossel wysokého stUpUť do:
konalosti.

chnoho dne, aU sc w kostelc marianském
wc wsi Laken aš hodimx od BrUfelU modlil,
widěl ho faráť tamněgssj a nemálo fe podiwčl
siraUssenosii a wraUcUosti geho. J dal se š njm
do ťeči, a túšal se, oded pťichášj, gak starý gcst,
čjm fce žčwj a co porošmého rďjc. Z odpowědj
mladjkowých feznal dUchownj zprúwcc brzo, že
w nčm che maUdrostř a zbožnosti fe kryge, ncž
na prwý pohled fe ždálo. Z otúzal se ho, zdali
by U Učho Uechcěl zňstati, a obskaráwánj koskcla
na stbe wzjň? S radostj pťigal ǦUido ponae
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wtžcnj faráťowo, ktcréž tak wýbornč k pokox:néro
mU dUchU geho se hodilo. Tenkráte snad ani
14. rokU Uebhl dofáhl, ale nic mčně tak welice
dyl powolčmj swého pilen, tak Uctiwý k dUcho:
wcnsiwU, tak nábožný, že ode wsscch milowán
i chwálen bhl. Nřc mU nclcželo tolik Ua srdei,
gako čistota kostela. Zde Uwedl wsse w nehlepssj
poťádek; oltáťe mUselh se stkwjti, podlaha Umlr
sila se whdrhnanti, stčnh whčistiti, wssUde a we
wssem i we wčci nehmenssj ďylo widěti, že dťšj
kostcl za pňbhtek Boha, kteréhož z srdce celěho
milUge. Bůh newypadl mU Uikdh ž paměti.
Čaš, kterýž mU po prúci w kostele whbýwal,
obětowúwal modlitbám. Nežťjdka strúwil Ua
stupnjch oltáťe celč noci modle se. Tčlo swé
moťjwal rožličUými kagicjmi skutkya w posiussnost
ge Uwúděl. SaUdjce po geho skraUssenosii do:
mnjwati se mohli, že hťjssnjk gest ten neywětssj,
aU šatjm Uic hťjssného do nčho se nešhledalo,
leda nčkterň nedopatťenj, w kterúž člowčk i Ueh::
sprawedliwěgssj mimo wůli a wčdomj klcsúwá,
kterýchž ale také nikdo lcč dUsse úplnč čistň Ue:
žnamenúwá. Geho pokora a tichost Učinila ho
nad mer wljdným a laskawým a otewťela mU
srdce wssech. TU ale dopUstil Bůh, žc pokora
geho a ponjženost způsobem násiedUgjcjm zkaU::
ssjna bhla.

Bťissel totiž gistý erselský kudee kdhš do
ťostela laťenského, a ten wida, gak ǦUido k chUM
dým sstčdrý gest a gak laskawý ke wssem, dal se
ď Ujm do ťeči a neyprw mU wytýkal sprostičký
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a chatrný odčw, pak bUdil w Uěm UedůwčrU, ťka,
že pochthge, aby almUžnp i bUdaUcUčUdělowatl
mohl; na to mU slibowal, že mU poradj, abh sc

mU nikdh Uičehoši1na almUžUh Uedostňwalo a ko:
Uečnč po mnohych oťlikcich radil, abh fe na kU:
pectwl oddal, pomoci swé ktomU nahlžege. Ne:
opatrný a gediné dobraU wůlj wedený GUido swolil,
netčxže se, ždali w tom wůle Božj gest, a tak, an
se wssickni diwili, stal se chUdý kostelnjk UagedxraU
kUpcem. dež Ualršženo bylo wssecko zbožj Ua
loď, wessel Ua Ui i GUido š ostatnjmi a plawil sc
po ťece Sennč. Gelikož ale psáUo gest: Wola:
pjm maUdré w chytrosti gegich, bpl i ǦUčdo w
chytré swé maUdrosti polapen. Loď wrazila Ua
mělěčnu a wšdor wssemU namáhánj Uebhli š to,
qby gi w praUd opčt pťiwedli. TU teprw wessel
GUido do sebe a požan, že se prohťessil, an
k marnémU žiskU, byk i na dobrý úmysl, pťianl,
wssjm opowrhm:w š skraUsseUaUa bolestnaU dU:
ssj anrútil se k fwémU kostcln. BokorUaU
lnyslj klaněl sc tU prožťetedlnosti Božj, kteráž ho
bpla potrcstala, že se swéwolně od powolúnj swého
bpl odlaUčil, i Uzawťel, že bUdaUcUč odatrněgč
Uad scbaU, bdjti, swým pak Uáhledům méně důwč::
ťowati bUde, a od té doby, gako by až posUd Uic
dobrého nebyl Učinil, tjm horliwěgi tčlesnost po:
sty, bděnjm a modlitbami moťil a w poslUssUost
Uwáděl.

Wro tUhost žiwota a pro wssecky ostatnj
ctnosti, kteréž do něho se Ualézaly, dostalo sex
swatémU ǦUidowi od lidj wssech stawů a powo::
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lanj mnoho chwalh To wssak protiwilo se siroo7
mné a ponjžené dUssi geho, Ucb se bal aby proto
nežpýchal a wysoce o sobě Uemyslil TomU tedh
aby se gednak wyhnUl a gednak aby ža bťjch,
gchož fe byl erědolnky a to gesstč w dobrčm
úmyslU dopUstil žadosi Učinil chtěl sc w cizjch

žemjch kdeš Ukrúti J pUtowal tedy Uehprw do
Řjma, pak ale do ZerUsaléma a i na gina swata
mjsia thž se Ua to po časc opčt do Řjma
nawratil potkal fe š WoUdUlfcm děkanem kosiela
anderlcchtskébo, ktexýž se prawč š nčkterými gče
Uúmi UabožUúnli ofobami Ua ank do ZcrUsalěma
chhsial ǦUido wpšwan od Uich aby gr prowo:
dil, Ucodpjragc propUgčil se gim ža wUdce Ua
poswátnú ta mjsta. Nlc kdhž Učiniwsse žadost
šbožltě mysli domů fe wraceli, rožnemohl fe Uey:
prw WondUlf a po Učm i ostatxxej pruwodcowé
a gcch po drUběm Umťeli chtno GUido šů:
sial Ua žiwě a ždrčlw, a prchowaw gich siUssUč,
domů do NnderlcchtU fc anrčxtil a pťinesl zprň:
wU dUchoweUstwU tčhož kosiela o úmrtj dčkaUa
gegich WondUlfa a o žcižracjch, kteťjž na gcho
hrobč se stali. Scdm let bhl ž domowa. Bťin
sscdssjho Ugal se gistý dUchownj aUdcrlechtský a

wžaw ho do domu fwého, Ucchtělho ch od sebe
do LakeUU pUstiti Rožmaxxite strasti, ktcrýchž
ǦUido Ua cesiach bpl žakusil gakož i ginj swjn(
žlowé ktcťjž ho potkali, podryli zdrawj i žiwolr
geho. J bylo UU: snňssčti rozličné Uemoci a chon
roby, ktesýmž koUcčUč dUe 12. šúťj tokn, gak fe
podobá, 1012. podlchl. Kanijci anderlechtsstj

ščwoth Swacých.w. 28
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pohťbili geg na hťbitowč swém, a gežto se tU
mnoho zazrakU na geho pťjmlUwU sialo, whsta:
wěli tU i kostcl do kteréhož pak po něktcrém
čafe požůstatky swatého slawně pťencsli

Rošgjmňttj.

Nbp swatý ǦUido ža poklěsek, gehož fe Ue:
wčdomkh a to gesstč w dobrém amnyslU dopU:
stil zadost UčiUil kal fc pťjfnč po eelý wěk swůg
posth, bděnjm a modlitbami, ano UaskaUpili da:
lckaU anť do Řjma a do JerUfalčma, aby Ua
hrobech swatých a Ua mjskech kterýchžthllpitcl
Uáš žiwotem i smrtj byl žaswčtis Boha tjm mi:
lostiwčgssjho si Učiltil J mh gsme bohUžcl hťj:
sschi, a to welmi šhUsta tčžcj a welcj hťjssnjci.
N wssak my domýssljwňme se, že wpkanwssex
Uloženě pokcinj od špowčdnjka, úplnč BohU sdra:
wedliwěmU žadost gsme Učinili Nle tomU Uenj
tak; Ueďok hřjssUjk mnobo:li sc chlUbil a w rošef
kossjch šbugnčl tolik doskane fmUtkU a protož
slUssUo gest, abh gaké bylo prowiřlčnj, takowú
rtčž tresk bpl. Kdož tedh wědom sobě hťjchU gsi,
xhleď wsscmožně šaň Učinti zadosk a trestey sebe,
nbyš gcdeUklúte od Boha trestčm Uebhl: snčxze
gest sprawedlnosti Božj UčiUiti zadosk, dokad ge:
sstť ch gest spasenž a k mčlofrdcnstwj Božij
gest pťjstUpU, snazc gcst zde hťjchů fe zbawiti,

než Ucchata gich Ua onh doby, kdc BUh ge saUu
dčti bUdc Tážeš se, milý kťesiane, gakým žpů:
sobrm za hťjchh fwě BohU zadost Učinš? Bowjm
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ti hUed. Qbrak fe k BohU celým srdcem swým
š postcm a š plčlčem i š kwjlenjm, Uebok Urá:
žcge Boba rožkossenai a tčlrswosij, gest siUssUo,
abhš trcskal tčlo swč a w posiUssensiwj. gc Uwčl:c
děl, a gakož tč tělo rožkossné túblo k hťjchU, tak
Uechk tě štrestaUé Uwede k odesstčUj. Dčxle Ueu
opomjgeg modliti fe: Uebok modlitba Ookorných
a tichých wždy Bohll gest přjgemnú a působte
aby Učlm milostiw bhl. BUdeš:li skraUsseUč a
UeUnaweUč modliti fe, i KristUš Zežjš fedč Ua
prawici Božj bUde ža tebe ijwiti a krew fwaU
i UmUčer swés gimiž tě wykmlpil, thi swěmU
UcbesiěmU ža tebe obětowati. Mimo to bleď
wykaupiti se žhťjchú swých almUžnaU. Nic Bo:
ha tolik Učlm UeUaklonj, gako kdhž nad bližnjm
sc smilUgjce, lčxskau ochotUaU potťčbčxm geho pťi:
spjwáme. Zawťcšx:li ale bližnjmu prameU smilox:
wčmj, a oslhssjš::li wolánj geho, může se siáti, že
i ty wolagjcj oslhssčmbudcš. Chccš tcdy, kťesiane,
UčiUiti šadost ša břjchy swé? uu Eyhle dobrá
wěc gcsi nlodlitba š posiem a almUžUaU. Ko:
Uečnč wěz, že Ueylepssj a BohU Uehmilegssj zadost
UčiUčUj gest a tobě Ueyprospčssněgssj, odpjrčxš:li
bťjchům swým a koeťenům gcgich a obracjš:li se
k tčm ctnostem, gimiž se wsseckh UúrUžiwosti žlé,
k Uimž šwlússk Uaklončn gsi, dUscgj awykoťeňUgj.
Gakož by ďylo zpozdňč léččň UohU, když hlawa
bolj, tak bh též žpošdilé bylo, odpjrati těm hťjx
chům, gichž do febc Uemáše .skaždú Uemoc má
fwé prostiedkp, též i každý hťjch. Gisté pokčlnj
Uenj, leč kde se hťjchu nenúwidj. BUd:š:li tak

28eu
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hťjchů phkati, aby dUssl trpké bhlo co tčlU bylo
siadké, kageš se prawě, a milosii Božj stamš fe
aUčasten u Zda se ti tčžké býti, co gsem tUto
mlUwil? MlUw ale, ždali si těžssjch wěcj neUči:
Uil pro swčt a pro tělesnosk? Co se gim ljbilo,
co ďčxbel ti wlmkal, čiUilš ochotUč a rúd, čchož
ale žaoa BUb radj a prosj pro saskUa pro krew
swaU, abyš totiž wždyrky a wssUdy mrtwcnj Ježjx:u
ssowo Ua fwem těle nosil Mhsljš člowěče, že
tomU Uer tak? Nuže poslyš! Wiď kdybhš mčl
Učgakan Uaděgi Ua šisk aneb na UěgakaU poctiwost
aneb na Učgaké wp;namcnúttj, wiď, že byš wsseho
se odwážil an i dalek:šch cest po žemi i po moťi
podstaupil. Kodby Uemoc žastjhla, wiď, že bhš
wsse gmčnj raděgi lčkaťům dal, an snčlssel raděgi
oheťt a želežo, Uež smrt podstaupil? N kdykdhtiu
Uěkdo Ubljžil ancb Ukřiwdil co wssc UeučiUil byš
pro statek pro čest a pro powčst fwaU! Nle pro
Boha gak Uepatrrxe to wčci gfaU kteréž činjš
Obyš dracowal grU nxasičko,Ualežl byš mno:
lxéťw odpočimttj; abhš gen desčlt:š djdl pro Bohc:p
Učinil coš Učinil pro swět bhl bhš fpaer a blae
;cU, Ucbok gho Kristowo gest sladkc a bťjmč geho
lčbkč Qwssem th tomU Uechceš wjry HUdati:
Očxi:xaxlsssjlll: Uebok erťupll gsl, gak siadký gest
Wan,a nepcčowaj gsi o td wěci, ktcrčž swrchU

qsaU, gsa totiž presyceU tjm, což Ua žcmi gest
A wssak qaťú žisk maš ž toho žc wsseho, žačcž
Uij se ftydjš a čehož koUec gest smrt? BUdcš:li
prost hťjchU, statleš fc slUžchjkem sprawedlno:
sti; a protož gako gsi prwé fUažUěwhdeiwal aUdye
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eefwéw slUžďU Uečisiotč a Ucpmwosti k Ueprawo:

sti; tak giž UhUj wydúwey aUdy swé w slUžbU
sprawcdonsti kU pofwčcmj, a pak poznaš gak
fladký gest Ban tčm giž prawěho frdce gsaU

„Čiňtc owocc hodUé pokanjee L.Uk 3 8).
„deržte od sebe wssecka OťestaUchj fwčl,

gichž gste sc dopUstili, a Učiňtc sobč srdce Uowě
a ducha Uowěhoee (Ežech. 18, 31.).

„Qbrakte se k BohU celým srdcem swým,
š postem a š pláčem“ (Joel 2, 12.).

„Když by fc odwrátil bežbožný od bežbo:
žnosti swé kteraUž púchal a čiUil by faUd aspra:
wedonst: tenkdussiswaxlobžiwj“ (Ežech 18 271

„Nch žagistč tomU dobře, kdož Ustawičnú
gest we šlém ani tomU kdož almUžUy Uedawa“
(Sir. 12, 3.). .

„Kdo trpj Ua tčle, pťestáwú od hťjchU„
(l. Wetr 4, 1.).

Wwodlitba.

O Bože, kamkoli se obrátjm, a co gsem
koli konal, widjm, že wsse gest marnost a trú:
penj dUcha Jchci Uij tebc gedinč sc držeti
da Uaděgi swaU w tebc siladati, a Uic nme od
tebc erdlančj, an žiwot ani smrt an giný ga:
k:?š twor Yle gak přigdU medle k tobč a gak
spogjm scš tebaU, Uepotahmš:li nme prowašky
lasiy swé2 O tahni mne tahni at běžjm ža tc::
baU gako geleU k pramcUUm wod Bomoz mi,
as srdcčnč oplakčcwčlm hťjchy, gichž gfem fe do::
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pUstll, domož, ak za Uč zadosi Učinjm, pomož, ať
whhťadjm š dUsse fwé každinfau núklonnost khťje
chU a tak stanU se potčssenj twých časných i wč:
čUých aUčastcU skrže Kriska Wčma Uasseho. Ymen.

Téhož dnc:

uŽčwl.xdtswaté NotbbUrǧd.

Swatčl Nothburǧa se Uarodila okolo rokU
1266. we wsi RottenbUrkU, pťinásežegjcj k pan:
stwj a k žúmkn siegněho gmčna w TyrolsiU.
Gegj rodičowé, lidě sice sprosij a chUdj, ale pťi
tom poctiwj a bohabognj, wědaUcc, žc dobrě wh:
chowánj gest nad zlato a drahé kamcnj, pěsto:
wali dcen:fskU stdall co Ueybcdliwěgi, a weďli gi
giž od dětinsiwj kc wssemn dobrémU, Zǧwlússťkbú:
žni Božj a k mraonsti, a nad to gi wssclikým
prčlcem a pilnosti Uěili a nawhkali. Notthrǧa
gfaUc frdcc dobrčho a mysli wtipně, profpjwala
wc wssem dobrém a sslechetném k Ucmalč radosti
swých rodičů tak welice, že wssem dčwčatům sta:
la se wzorem bohabognosti, pokorp, mrawopo:
čestnosti, poslUssUosti, wěrnosti i pionsti. Dobrci
gcgjx powěst donesla se těž do šámkll Rotteno
bUrka, což kdhž wrchnost llslhssela, wšala gi do
siužby, a odewzdala gj kUchyň. Nothburǧa byla
tenkrátc 18 let. J šastáwala slUžbU fwěťc:
naU š takowaU bedliwosij, rožssafnostj i lnandro:
stj, že gj koUečUě wesskero hospodáťstwj fwěťili.



Sw. Pťoihburša. 655

Milowala siaw swůg Ujžký, bhla w Uěm spoko:
qena a giných starostj Ueměla Ucž abh BohU

wčrnč slaUžila a spafenj wěčnčho dosahla Bo:
čjUala každý den š modlitďaU, občtowala hned
wsičlwagjc w dobrčm anmyslU BohU, wsse co gj
téhož dUe potkati mčlo, a co ncppokornčgi fe mo:
dlila o milost, abp fe wsseho hťjchU ždržela.
Wrchmostč swé poslaUchala ochotnč, při práci
byla trpěliwčx, nikdo gi eridčl newrlaU, nikdo
mrzUtaU. Mělaxli Uěkolik okamžiků po chwjli,
obracela ge Ua modlch aneb Ua čtenj Uěgakť
dobrč kUibp. Wyražcnj, gakýchž si mlčldež tolik
wúžj, gakowa gfan taUce a plesd, Uikdy nebpla
žadostiwa, dobťe wědaUc že dUssi i tělU na Ueh:
wwš gsaU ncbežpečna Slowcm ona takowý
wedla žiwot že pťjkladcm wssem čelcdjnUm býti
mobla. Qbšwlčlsstě stkwčxlafe dobrotiwosija mi:
lofrdcnstwjm k chUdým a Uužnúm, ǧimž, gakž
mohla, kU pomoci bpla, an cokolt si whslanžila,
ačeho Uepotťeďowala, to swědomttě dáwala chuu
d:šm, ctjc w Uich Krista samčbo To widaUce
rytjť Gindrich ž NotteUbUlkU a chok geho Ǧutta
(tak se wrchnost gegj gmenowala), welicc se ža:
radowali, Uebok fami Uad mer dobrotiwi a sstěu
dři byli, a fwčřili Notthrže negen starost o
chudč tm.b!ž i powo!ili aby, co od stolu kolř
žbUde, chUdým dawano bylo ijto žpUsobem

stala se Notbbmǧa pomocj hodných pčmůw swých
skUtečnaU matkaU chUdých kterýmž kdpž chléb la::
mala tčlesný, neopomim:la takč dUssl gegich kr:
inti ťpasitelným UaUčenjm Slowa gegj padala
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obhčcgnč Ua dobraU půdU, anat fama swědomitč
zachowňwala, k čchž giných Uapomjnala ťreiee
čegjc šapjrčmjm sebe, a wraUcným modlenjm a
wěrnostj erblomUaU wždy rychlegi a mohútnčgi
Ua cestúch k dokonalosti ou Q kéž bhchom my
takč powždd bhli slow pamčtliwi pjsma swatého,
an dj: „Bnďtc milosrdnj, gako i Qtec waš mi:
losrdný gest!“ (LUk. 6 36) Dčlchte sobč py:
tljky, kteřjž eretssegj, poklad kterýž Uehync w
Uebefjche kdežto šloděg se nepťčbližUge, anž mol
kažj (tamtěž 12 33..) Z statkU sweho dawey
almUžUU a erdwracUg twaři fwé od žadného
chndého; Uebo takk ďUde žc i od tebe nebUdek
odwraceUa twúť Nčmč“ (Tob. 4, 7.).

Giž ssest let slaUžila pobožna tato služka

na šamkU rotteUbUrskěm k Ue:UalémU požel;nan
pančl fw:dch a:l i gegj bohabognost a trpěliwost

zkaUssjUa a tťjbena bhla Ucbok „wsslckni kteťjž
chtčgj pobožUč žiwi býti w KristU Ježjssi proti:
weUstwj trpčti bUdaU,“ dj aposstol Wanč (ll
Tim 3 12..) Šlechetný rytjť Gindťich Umťel
a w kratce Ua to odebrala se ža njm do lepssj
wlasti dobrotiwa gcho chok ǦUtta Umjragjc
pťikazowala welmi pohm:tliwě shUU Gřndťichowi
a manželce geho Qttřlii aby od chUdých rUky
swč pomocné neodwraceli a bohabognaU Noth:
bUršU, genž Ueydražssjpoklad gegich šest, chti:
wosti mčli. Slowa Umjragjcj marky padla afpoii
U Ottilie Ua skalnataU půdn ba ani eršessla
Watťilať mlada hospodynč do ťady takowých boepo
hačů, kteťjž nežnagj slow pjfem fwatých, kteraž
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dj: „Blaboskawellčgi gest dáti, Uežli brcitč“ (Sk.
aposst. 20, 35.). „Gako Ua aUrok půgčUgc
Hospodinn, kdož se smilowčlwčl Uad chUdýmee
(Břjsl. 19, 17.), aniž UwažUgj smhsl slow ťkaU:
cjch: „SaUd beš milofrdeUstwj staUe se tomU,
kdož Uečinj milofrdeUstwi“ (Jak. 2 13..) Ge:
sstě ža žiwobytj fwých tchaUU mržUtě Uesla, že se

chUdým tolik dobrodin prokange protož také,
kdhž se aUmrtjm swé tchýUě ponmocUaU anj
Ua anstwj stala prstě prikažaja bohabogUč
Nothblxrze, aby požUstatkh od tabUle anské Uee:j
dawala che chUdým,Uýbrž prafatUm!

Gak ža těžko sslechctUéa dobrotiwé Noth
burže teUro rožkaž pťichcižel fUadno si pomhslj
kdož gako ona w chUdém widj .fweho Spasitele,
a horach k UčmU lciskaU plage Wroti rožkažU

sxdé wclitelkh gednati Ucchtjc a giUč rady fobč
erčdaUc, Utrhowala fwým ústům, a co tak Uspo..
řila roždawala chUdým N wssak lakoma a Ue:
U;ila Qttilia an toýo koUečUčtrpčti Uechtčla,pod
šamjnkalt, že fwaU almUžUaU powalečU a wssc:
ligakých pobUd:x do hradU laka,a ažc gimi welké
Ursstčstl, ohcň laUpež ba ťwražda stati se Utůžea
a protož mlUwila l mcmželUswému, že prý Noth:
bUrga chc tčm tUlakům roždawa, Uež dowolon,
a že tťcba gi pUstiti. GiUdťich, geUž ctil wůli
Umjragjcj matkh fwé, chtčl fe Uchprwé ofobUč
pťefwčdčiti ždali prawda co manželka mU poo
wjdaťa „Jčjhal gedenkrateUa NotthrgU,a
wida že džbanek Uese a coš w žastťťe Ukrhtčho,
wyssed gj w aUsireth, otažal se žpUrUě co Uese.

ů
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BohabogUň slnžka nic zlého neobmýsslegjc, ote:
wťela zúskěru, a ah rhtjť eriděl Uic než tťjsly,
okUsil že džbámx a m chUtUal m laUch. ij
rothčwčm, běžel bež odkladU domů, co ho po:
tkalo, žalUge. Manželka geho Ortilia wyklňdala
to w stráUku Ueyhorssj, žc prý to od Uj schwálnč
kU posmčchU geho Uastraženo, a protož Uzawťeno,
že NotthrgU z slUžby pUstj

Když Nothburga chUdýchUafytiwssl domů

se wrútila, dostala siowh haUebUými i hned wh::
powěď Nechtjc dlaUhým poptawanjm po prjčiUč
hUěw swč welitelťy dražditi, ssla do swé komůrky,
a wčxžala do UzljčkU fwaU magetnost. NU fe
tjm objrň, Uslyssj, že sc Qttilie Uebešpečnť rož:
skonala. TU hx.x!edbčžj, starň se o Ui lňskaU dťuc
tinnaU, a widaUc, že Uebešpečj roste, Uapoijú
co Uehlaskawěgi by o fwé dUsse spaser se sta:
rala, modlj se za Ui k Tomn genž Uechcc smrti
hťjssnjka, Udbrž zabh se obratil a žiw dhl N hle,
paprsslek milosti padl do srdce pofUd žatwrzelčho,
Qttikie pťčgala 8 patrUaU kagicnostj swátosti m
a whpUstila dUssi w UúrUčj bohabogné a n.xčrné
slUžky. To wida maUžel gegj, das za Ui Uetouc
liko msse swaté slaUžiti, Uýbrž UčiUil i Uadčmj
w klňssteťe U swatého Giťj, dle kteréhož wýročnč
drňhně peUťž chndým soždáwčmo býti mělo. u.
„Swatě a fpasitellté gest myssler, za mrtwé se
modliti, aby od hťjchů bhlifprosstěni„ (U. Mak.
12, 46.). B bh se od Notthrǧy každý čelede
Učil, gak by fe k rozhněwaUým púnům chowatť
mčl! Smisseg radčgi křjde, než bhš kťide
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činil, raděgi fe modli, aby ge Bůh spasil, Uež
abdď gc prokljnal. „Nedeh se pťemoel zlémn,
ale pťemúhey q,w dobrém zxsé,“ pjsse swatý apox
sstolBawel (ij. 12, 21.).

Bo fmrti Qttilie opUstila Notthrša ryu
tjixský žámek a dala fe do slUžbh k gednonm fcn
dláku, kterýž aš hodiUU od RottenbUrkU swé hou
spodáťstwj měl pod taU ale wýmjnkaU, abh po
klekúUj k žádUé práci ch nUeeUa Ueebyla. Sta:
tek geho ležel n:eži horami a skalinami i lesh
a Uažýwal fe Eben. Nedaleko byla kaplička
swatémU RUpertowi šafwěcená. W této kapličce
modljwala fe Nothbmǧa welmi často, zwlússkalc
w swatwečery, a ožiwowala tam swaU láskUkBo:
hU a k bližnjmlx fwatým rožgjmáUjm. u Čjm
pak fe baijci obyťegnč čelúdka ša Uassich dnů
w watwečerh? MilUge těž an samotU,modlith
a rožgjmánj? Nch, angelé gegich strážnj plúčj,
widaUce, aU wětssj ěúst čeledeů š hltawau dyu
chtiwostj gen po kratochwjjjch a prostopússných
rozkossech fe šhánj. Q bh Uweižili, gak bjdnj
Učinj se čeledjnowé lehcj a prostopcissnj teď čafně
a pak i wěčUě. „Nemylte se, Bůh nebýwá po:
smjwáU. Nebo cokoli rožfjwal ďh člowčk,utol
bUde i žjti. Nebo kdož rozsjwá w těle swém,
zcěla i žjrč bUde porUssenje (Ǧall. 6, 7. 8.).

Ostatnč byla Notthrša w EbeUUtak žjwa,
gako Ua hradě rotteUbUrkském,mysl obráceUaU magjc
k BohU a ďližnlmu, tak že Ua ni Uetoliko hospodáť,
Uýbrž wefskereUlid wůkolnj wýbomý pťjťlad mčli
Ueljčcné bážUč Božj, plamemlě Uúbožnoski, ochotné

kk
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poslUssUosti i UstawičUé pracowitosti. N gako

druhdh tak též i UhUj, komU mohla, poskhtowala
pomoci, a to pomoci Uetoliko tčlesUé Uýbrž i kdpž
toho potťebj bhlo pomoci dUsseij, dobraU ra:
daU laskawým Uapoijanm i pťjwčtiwaU útěea
chaU S nj wessel w údolj klid wefelosk a po:
žthúUj Božj

Na hradě NotteUbUrcepotwrdilo se, ze „Učinj
HofpodiU pomstU chUdých“ a že drjwe požděgipo:
žthan UstUpUgeod domU kdež se twrdosi kchu:
dým a k čeladce t Uelidskosi UhUjždila GiUdťich
prissel mUohými Uehodami poteUahla o swě we:
sskero gměnj a hradowě geho byli we walce po:
ďoťeUi a t. d J wegda do sebe počal přemýe:
ssleti o pťjčiUě tolikerých Uehod a Uesstťstj N tU

mU Uapadlo, že Bůh ho trefcč pro kťide, gjž
ďhl bohabogUé Notthrže Učřnil J Uerožmý:
sslege se mnoho, ssel do EbeUU, prosil fwaté anUy
ža odesstěUj wsseho, čjm gj koli bhl Ukťiwdil,
a abh opčt do hradU š Ujm ssia, co Ueypo:
korUčgi žčldal slibUge, že gi za sestcU bUde mjti
a powolj, aďh dle možUosti chUdé podpowwala.
Bťi tom gj též šdčlil, že Marǧaretu ž Hoheneea
ckkU co Ucydťjw za manželkU pogme. Notthrša
Ucchtěla Uičehož Učiniti bež wědomj a bez wůle
hofpodáťe swého, a teprw, když teUto byl Ua Ue:
Ustálé doléháltj GiUdťichowo swolil, odstěhowala
se Notthrǧa Ua hrad taU mysslénkaUse tčssjc,
že sUaze bUde moci slžh wdow a sirotků tifsiU
a potťebltým hogněgi a sstědregi podporaU býti
N š NotthrǧaU anratilo se opčt požehltanj
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Božj w hrad rotteUďUrský a w nčkolika letcch
sial se Gindťich Bohatssjm a wáženčgssjm U wsseho
rytjťsiwa, než kdh pťed tjm. Geho drUhň chol
Marǧareta bhla panj dobrotiwá a laskawň, ďa
prawčl matka chUdých. Bůh požehnal gi něko:
lika djtkami o gegichž dobré wychowan a zwe:

denj i Notthrga wssemožUaUstarost měla
Gesstě 19 let žtrawila bohabogna Noth

bUrga na hradč rottenbUrstém wůbec a od kaž:
dého milowčma a ctěna, an gi Hofpodin nemocj
ansstjwil, abh i tU fe Ukňzala pťjkladem trpěli:
wosti a oddanosti U wůli Božj Bylak teprw

47 let když fe tčžceroznemohla SaUdilaihned
že pťichažj doba še fwčtem fe rožlaUčiti Wsst:
ckni wůkol Uj rmaUtili fe, gen ona bhla pokogna
a wescla; nebok dawna žadosi: dostati se k choti

fwěmU KristU Zežjssl mčla se wyplniti N proč
bh se rmaUtila gežto se po celý wěk fwůg Ua
Poslednj hodinkU pťiprawowala J pila š ra:
dostj čjssi bolestUaU, giž Bán Bůh gj podúwal.
Wssickni Uad mer se wždělali Ua wýborUěm cho:
wěmj gegjm. Swčxtostč pťigala š nadobyčegnaU
skraUssenostj a wraUcUostj, UapomenUla každého,
kdokoli gi ansstjwil, co Ueylaskawěgi a neysr:
dečnčgi k dobrěmU, žwlassk ale djtkam swýchpanů
wdďorlta dala UaUčer a uu Umťela dne 14 zaťj
roku 1313 smrtj sprawedliwých Rhtjť Gindřich
tažal sc gj, kdc chcc pochowana ďýti? Načež ona
odpowčděla: Na tom mjstě, kam tělo me dwa
wolowé sobě žcela zanechani dowezan

Dle žadosti gegj Ualožili tedy mrtwolU na
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wůz, otewťeli brámx hradnj a pUsiili howádka
žapťažc!xň. N hle ta dťessla beš wůdce ťekU
Jnnn a žasiawila fe tcprw w kapličce swatého
RUperta, w kteréž swčticc tak časio a tak wraucnč
se ďhla modljwala Tam byla tedy takě pocho:

waUa Na gegj orodowanj siali fe tUrozmanitj
diwowč, načež i kapliěka w prostmnný kostel se
pťestawila. Swata Nothbnrga gest patronaU
biskupstwj bri:cnského.

Swčtice tato wyobražUgc fe obyčegně, an
srp w tUce mci. Pťjčina k tonm Udčlwčl se Uňu
sledlagjcj: Když se w Cbenu dalaU fedlaka do
slxlžby, wpmjnila si gakž ťečer abh wečer po
klekanj nebyla k žúdně praci potahowana, abh
toho času wýhradně Bohu slaUžiti a na bUdach
fwčltek pťiprawiti se mohla. Gednoho wcčera
ale w sobotU Uachčlžela fe Nothbnrǧa š ostatnj:
mi čclcdjny Ua poli, ktcréž giž téměť celé až na
něco mčllo požato bylo. TU zawšněl zwonek
klekan Sotwa geg UslysselaNotthrga, pťeu
stala okamžitč žjU chtjc se dle obyčege domů
k swťtěgfsi praci odebrati Scdlúk ale chtč té:
hož gesstč dne pole mjti požaté branil tomU
nedada se prošbami gegjmi oblomiti. TU žwedssl
se Nothburǧae řekla w swaté horliwosii k bofpoa
daťi: Wan bUdiž faUdcem meši mnau a tebaU.

Hle tUto srd swčig w powětťj pUstjm; žUsiaUeuli
wifeti budiž žUamerm, že Swrchowaný mlij
ža nmc, spadUc:li ale gest prawda na straUč
twé. Na to wy;dwihssl do powčtťj frp, pUstila
geg, a ah oU wisel gako Ua hťebij žawčssen,
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Ua šnamenj, že čaš kswatwečerU. Nikdo sc nynj
Ucopowúžil ani gediněho kláskU Uťjznmlti. TU
wzawssi Nothbnrǧa frp, odessla gak obyčegně do
kaple swatého Rnperta.

Nožgjmánj.

Chcc:li čeledjn wěděti co býti může a co
býti ma, Uwrš žrak na žiwot sroaté NochbUrgh,
a ž toho se dowjš co byš činiňi mčl. BUď tedh
š skawem fwým spokogen, gežto ti od Boha gesk
UsaUšen a též zagiste k twémU lolahU bUde pro:
spčssen bUdeš:li po zaljbenj Božjm taUžiti; swč
wrchnosti a hofpodaťům slUssnaU prokažug Ucti:p
wost a lúsku a wěrnost i mlčenliwost; k gegich
dobrčmU pracUg, wsseho žlého gich wystťjhey,a
abh pokog dolnacj se žachowal wssemožUčse pťix
čiUUg; dale mUsiš trpčliwě snasseti kťiwdy neža:

slaUžeUé a protiweUstwj a Uelasiawe nakladanj
odhodlanč pro Boha trpěti; musjš bažeU Božj,
čistotU mrawopočcstnost, skromnost a pilnost dre
žeti za Ueywětssj oždobU swaU; a pro slUžďUlid:

skaU nesinjš žapomjnati na slUžbU Bož1 a na
dUsse swé fpascnj. K Utisstčným a potrebným
bUď dle xnožnosti dobrotiw; ža wrchnost swaU se
modli a neopansstčg gj w čaš Uemoci a w Ue:
hodúch ; žlěho towarhšstwa se warUg, Utjčey wssj
pťjležitosti k zlémU i wssech swůdců, a Užjweh
práždných hodin, k nábožnosii; důwěťng se w
wlastUjm Utrpenj w Boha; slowem oďcUg wždy
pťed wssewidaucjm okem Boha. Blaže tomUe
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kdož takto žiw gfa, žagisté dočká fe i sskastUého
skonanj Než nahlědneme:liw žiwot čelcdjnUw
bohUžel šhledame, že téměř wsse gilmk se dčge
Qni se žhUsta che bogj swých wrchnostj a swých
spolUčeledjnU, a gim abh fe žaljbili, Uražegj Bo::
ha a Uapomahagj k šlémU. NcposlaUchawagj
též wrchnostj i we wěcech dowolcných, tupjwagj
a pomlanagj ge, wšdorUgj gim gfaU k Uim
UertUj, twrdossjgnj, odmlanagj gim a reptagj
proti Uim. W pracech gfau ljnj a ncdbalj; čaš

maťj žahalkaU, pracUgj gen Ua oko a l1comčrně
W powirmostech swých UegfaU fwčdomitj ano ne:
wčrnj, ssidj fwých hofpodaťů, kde a gak Uto:7
haU; okradagj ge ďUď we silepjch sspižjrnach,w
kUchin ancb i Ua peněšjch na sspýchaťjch, Ua
poljch, w stodolach a žahradach; ginj žaš poma:
hagj swým spolUčeledeům kžlčmU Uebranj gim
tagj gegich žlč siUtky, a co pťč tom Ucyhorssj, že
množj ž toho si ani swčdomj ncdělagj, a že ne:
lnyslj ani Ua polepssenj sc, an Ua UáhradU tou7
ho w čemž sc proerčťili Množj ž čclcdjm:
wymlalxwagj fwé zpronewčťowanj owssem rožli:
čnmni žpňsoby, a wssak takowé wúmlUwh Ueplatj
U Boha, gako wýmlUwh giných žlodčgU ncplatj,
at Uic Uedjm, že Ucwěrného čclcdjna wssickni lidč
Uenúwidj„ a že takowémU člowčkU tčžko býwei do
Uowč slUžby fe dostati, byl:li pro erčrnost pro::
pčlsstěn a wyhnan Brotož kdhby Učkterý ž če:
ledeU wčdčl fc winna w gedné aneb w drUhé
wčci pykey toho a wegda k mandrémU žpowě:
dnjkn, poraď se, co ti činiti gest, abyš šlč mohl
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Uaprawiti, UražeUý:U pak žadost Učiniti a fpasenj
fwé abhš fwéwolUě Uepromrhal.

„SlUžebnjci buďte poslUssUipčmů tčlerých
š bčszj a š třefenjm w fprosinosti frdce fwého
gako Krisia: Ue Ua oko slaUžjce, gako lidem sc
ljbjce, ale gako slUžeijci Kristowi, kteťjž činj
wůli Božj ž frdce a š dobraU wůlj slaužj ga:
kožto WaUU a Ue lidem: wědauce že což by koli

gedeU každý UčiUil dobrého to wežme ode WaUa,
buďto služeijk bnďto fwobodUý“(Ech 6 5 8)

„Služeijci poslUssUibUďte we wssemanů
swých tělesných, Uc Ua oko toliko slaUžjce, gako
lidem se ljbjce, alc w fprostnosti srdce, bogjce sc
Boha. Cožkoli činte, od frdce čjňtc gako BČUU
a Ue lidem: wědaUce, že ode WáUa wezxnctc od:
platU wěčUčho dčdictwj. WČUU KristU slUžte!
Nebo kdož by kťide čiUil, wežme to, což Ue:
prčlwě Učinil; a Uerť pťigjmčmj osob U Boha„
(Kološ. 3, 22u25.).

„Služeijly Uč, ak gsaU poddúni pčmům
xswým,we wssem gim se ljbjce, neodelanagjcc,
erkrúoagjce, ale we wssem wěrnosti prawé do:

kažUgjce; aby Učenj Spasitele Uass2choBoha očzdo7sbowali wc wssechwěcech“ (Tit.2 ,.9 10..)
„SlUžeijci poddan bUďte we wssj bažni

pčmům Uetoliko dobrým a mjrným, ale také roz:
dUstilým; Ucbok tak gest milosi, gestliže kdo pro
swědomj Božj fUássj žčlrmmkh trpč Uefprclwe!dliur
U.xč“(l. Wetr 2, 18. 19.).

„SlUžeijče dobrý a wčrUý,že gsi Uad mú:
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lem bhl wětný, nad mnohem tebe Ustanowjm:
wegdiž w radost Wúna fwého„ (Mat. 25, 21.).

Askodlitba.

Wropůgč, ú Beme, wssem flUžebnjkům mi:
losi swaU, abp ž lňsky k tobě swč powinnosti ťo:
Uali, we fwé wrchnosti tcbe ctili, a fpokogeni
gsaUceš stawcm fwým w sprosiotě a erilmosti
frdce wždy pťed tebaU obcowali skrže Krista Ze:
žjsse. Nmen.

Dnessnjho dnc swčtj se tčž swcitek: W Nlcraudrii swatďch
mučednjků Hieronida, Lcocha. Serapčona; w Bithynit fwatčlw
Ynřonoma, bisknpa mUčednjka; w Meru swatých mUčedekň:
Maccdonňa, Theodula a Taciana: w Jkoninm w Lykarn:t
iwatého .sknronota, bisinpa: w Pawii s!oatého Jmoenčia; ux
Bnšd:mě swatěho Sarerdota; w Weroltc fwalého Silena, bs:
simxa ň m. g. sw.

10.

Zťwot swatého Tobiússe.

Gakž žnňmo, Udčlal Jeroboam ťrňl nňrodU
israelskénm dwč žlatú telata a postawil gedno
w Béthcl a drUhé w Dan, a přikňžal lidU, aby
telatům tčmlo fe klančli a ža bohy ge mčli.
Neywčtssj čňsika synů israclstých pťjkladem bez:,p
božných krňlůw swedma, klaněla se modlňm a
pňchala Ueprawosti. Nic ménč bhli pťedc množj
w stťedu žlého a pťewrňceněho nňrodU toho, genž
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dxawan wer žachowali a telatUm fe Ucťlančli
Mcšt nimi obzwlasstč wynika Tobiaš.

Tobiaš pochazel z Kadeš Neftaji Bn bhl
giž od mladoski fwé welmt Uúbožnú a sslechetnú.
Když wssickni chodili k telatům žlmúm, kteréž byl
postawil Zeroďoam, on sčlm chodjwal do Jerxlsa:
léma do chrčxmn Wčmč, klančl fe tam Bohu a
Uxssrckhprwotiny a defčxtkywč!snč občsowal. Gcho
manžclka flaUla Tlnna, š ktcranžto obdržew fhna,
Uazwal gcg dlc gnxčna fwěbo též Tobiássrm, a od
dčtinsiwj Učil geg bčlti fc Brxba a ždržowati fe
od wssclikěk)o bťjckU. Za dUU Salmanafara,
krcilc ašsyrskebo, okolo roku 722 před Kristem
Banem gfa gat pťissel š maUželkaU i še fhnem
fw:xm do mčsta Niniwe Wssak an w šagetj
cestU drawdy ncopl:stil tak žc sr o wssccko, což
mčl š fpolllžagatými bratry swdmi šdčlowa!
N žc pamatowal Ua Wana Boha ž celélw frdcc
iwého, Uaklonil Hofpodin k UčmU miťostj Sal::
manafara krčxlc, ktcrýž mU dal fwobodU, abp ssel,
kamž bh koli chtčl, a činil, což by sc mU ljbilo.
Tobiáš tedh chodil fc wssem, ktcřjžw šňgotj bx,oli,
těssil gc, Utwršowal U wjřc w drawěho Boha
a k přjsnčlml šachowáwáxtj Božjch pťikeižar:j gich
powšbl:;owal, ano i pelxjžc gim pčxgčowal, aby
fi we fwých řemeskjch a šaměstknúnjch pomoci
nwhlj

Po smrti krčlleSalmaUasara dofcdl Ua trUn
syU ǧcbo Senacherib a tcn Židům nepťal a Ue:
anidčl gich welice a mnohč ž Uich dal pobitl
a mrtwú gegich tčla pochowáwati žakeižal. To:7
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biéš ale, genž měl ša Salmanasara wolnost,
choditi, kam bh koli chtěl a činiti, co by fe mU lj:
bilo, chodil i nhij,ža Senacheriba Ua každý den
k pťátelům swým Zidům a tčsstl ge, a Udělowal
gednomU každénm, pokUdž mohl, ž statkU swého;
lačné ktmil, a nahým dá:eoal odčw, a mrtwéiza:
bité pochowáwal. Což když krčlli oznámeno bylo,
rožkňzať ho žabitj, a poďral UU: wesskeren statek.
Tobiúš š shnem swým a š maUželkaU Utjkage,
skrhl fe. Když pak po čtyťideeti a pětč dnech
Senacherib od swých fynů žabit byl, odebral
se Tobiáš opčt do domU fwého, a wesskeren sta:
tek geho gest mU anrácen. Stalo fe pak, že
gedUoho dne pťisscl Tobiúš domů od pochowčl:
wčmj celý UnaweUý, wrhl sebau podlé stěUh a
Uanl. N kohž spal, wpadl mU trUš ž hnjšda
wlasssowčjho Ua oči a oU oslepl. K slepotě pťi:
dala se koUečUě i chUdoba, tak že choť geho ža
UlždUUginých lidj pracowati bhla UUcena. Toto
pak sauženj dopusiil Ua Uěho Bůh Proto, abh
potomkům byl pťjkladcm trpčliwosti, gako fwatý
Zob. Neb poUěwadž giž od dětinstwj swého
wždh fe Boha bál a pťčkážanj geho ostťjhal, Ue:
repral ani nynj proti Bohu, ale nepohnutclný
w bčlžnř Božj fetrwal, djky mU wždúwage po
wssčcky dřřh žiwořň swčho. Nčďo gako Jobowi
Hosmjwali fe pťútelé geho, tak se poslnjwaliiTo:
biássowi pťjďUžnt geho, ťjkagjce: „Kde gest Ua:
dčge twň, pro kteraUž gsi almUžnh dčlwal amrtwč
pochowciwal?e Nle Tobičlš domlanal gim, ťka:
„Nemlthež tak; Uebo shnowé swatých gsme, a
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očekúweime onoho žiwota, kterýž Bůh dú těm,
genž wer fwaU Uikdh Ucmčnj.“ Než i NUUa,
manželka geho, posmjwala se mU Nebo kdhž
gedenkrútc ža mšdU žiweho kozelcc domů pťine:
sia, a Tobčaš gj proto domlanal ťka: „Hleď:
tež, ak Uenj kradený, anraňež geg pčinUmgeho,
nebot UesiUssjUam an gjsti, ani dotúkati se Uě:
čehož kradeného,„ rožhnčwawssi se odpowědčla:
„dewněk gcst Uaděge twa zmaťeUa, a almUžUy

twě Uynj sc Ukúzaly.“ Což když Tobiaš skdssrl
plakal a modlil se BohU ťka: „Sprawedliwh
gsi, Bane, a wssecky cesty twé gsaU lUilosrcheu
siwie prawda a sprawedllwsi. Y nynj Bane,
rožpomeň fe Ua mne a netrestey mne pro hťjchy
moge, alc Učii“l še mUaU podlé wůle fwé, ak
gest w pokogi wšat dUch Ulůg: Uebo Užitečněgi
gest mi Umťjti, nežli žřwU býti.“

dež fc Tobtáš nadcil, že gest wyskyssena
modlitba geho a že Umťe, powolal k fobě syna

swého a pťikažal nm aby do Raǧeš do města
medskčho pro penjze ssel kterýchž gakémUsi chUe:
demU Jsraelitowi gménem Ǧabel pUgčil proto žc
Uynj sam žchndl Než wssak swého rošmilého
fhna propUsii!, dal mU welmi krclsnčlnaUčer,
rka: „Slyš synU lUUg, slowa ma a ge w sidci
fwém gako žaklad založ Když wešme BUh dUsst
man, pochowey tčlo mé a w Uctiwosti měg ma:
tkU swaU Po wssecky de žiwota gegjho: nebo
pomněti maš gakč a gak weliké Uebežpečenstwi
trpěla pro tebe depž ona doplnj čaš žiwota
swého, pochowey gi podlé mne Wo wssecky dnh
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žiwota swébo w paměti měg Boha, a watUg
sc, abyš nikdh Ueswolil hřjchu u a nepťestaUpil
přikúzanj Bčma Boha nasseho. uo Z statku swé:
ho dáwcy alnružUU a UcodwracUg twúke skoé od
žúdUčho chUdébo; nebo lak sc stane, že i od te:
be UebUdcť odwrúcena twč:ie Wčmě. Kterak bU:
deš Uloci, tak bUď milosrdnú. BUdeš:li mjtř
Umoho, dúwed Umoho: qestliže múlo mjti bUdeš,
také z mčlla rúd Udělug: odplatU šagistě dobraU
tjm sobč sklčldeiš ke dni potťcbh. Chléb swůql
š lačnými a chlxd:šmř gež, a ž odčwů swých Uafi
lpč dťikrýwep. uu Wpstťjhey se pilně wssclifšho
smilstwa. u Wússe Uikdd Uedopausstěg, abw paox
Uowala w twém smyslu aneb slowU; Ueďt w nj
!poččltekwzalo wsseliké žahynutj. u Kdož bp kolř
tobč Uěco dělal hned zaplať gemU lnšdU a mžda
dělnjka twého niťolč ať nežůstawa U tebe u
Čchož nechceš aby tobě gin činili hlcď abyš
i tp Uikdp ginémU Uečinil uu Nadp wždyckp
u maUdrého hledey Nebog sc fyml můg: ǦU:
do sicc žiwot wcdeme, ale mnoho dobreho mjti

bUdcme gestli že fe Boha bati, wsselikcšo hrjchUwaronšati a dobťe činiti bUdemc.eeeu mladú
Tobiúš odpowěděl otci fwému: „Wssecko, co gsi
mi pťikeizal, nčinxn otče !ee

Že mladý Tobjciš ccsty do medské šemě ne:
wědčl Uabjdl se mU gakýsi mladenec, že š Ujm
půgde i Ugisskowa. geg, žc toho mUžc ktcrémUž
starý Tobiaš peUěš šapugčil dobťe zna, i žč
gcst cesty dobťe powědom Sljbil také starostlix
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wým geho rodičům, že gim syna opět zdrawého
přiwede. Tento mládcncc byl angel Božj.

CcstUgjce pťissli k řece, w kteréž Tobiňš
Uohy fwč myl. TU dřiplaUla k UěmU welikú
rdba, a angel mU dj: „Whtčlbni gi na sUcho
a wyknchey gč a schowey si gegj frdce, žl!lě a
gátra: gfaUk profpčssné k lškaťstwj.“

Gednan pťissli k Jsraclitowi, geUž slaUl
RagUel a š téhož pokolenj byl ž kteréhož To:
biaš Raǧnel měl gedinkan dcerU, giž si Tobiaš
ža maUželkU whžadal Nngel ssel do Medska pro
peržc a Tobčaš žUstal žatjm U RaǧUele N když
se angel ž Medska anratil wydali se Ua cestU
k domowU kdež gich siaťj rodičowé taužebUě oče:
kawali J manželka Tobiassowa a mUoho slU:

žebnij a slUžebnic sslo š nimi Nngel a To:
biaš chwatali Uapťed aby geU bržy U pťedobrých
rodičů byli

Když pťicheiželi domů, wyssel Tobiáš sym:
fwémU wstťjc a poljbil ho š manželkaU fwaU;
i počali oba radostj plakati. N když djky wždali,
pofadili se. TU wžal Tobiaš gakž mU aUgel
pťikúžal, žlUč rhbj a pomašal oči otce sweho
J počalo bělmo š očj geho gjti a hncd zrakU
žasc Uabyl, i welebili Boha Botom powoc
law k fobč Tobiaš syna fweho ťckl: „Co mčlme
dúti nmži tomuto swaténm, kterýž byl š tebaU?ee
N syU odpowčdčl: „Brosjm tč, otče můg, abyš
ho žcidal, zdali by fUad chtěl wzjti polowici wssech
wěcj, kteréž pťinessend afaU ?e NUacl aim alc
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ťekl: „Dobroťečte a děkUgte WČUU BohU Ucbe:
siému, Uebť gest UčiUil š wámi milosrdenstwj
swé.“ N obrátiw ťeč k starssjmu Tobiassowi,
prawil: „thž gsi sc modljwal š plačem a po::
chowawal mrtwé gak gsem obětowal modlitbh
twě Banu Nžc gsi byl pťjgemný BohU, po:
tťebj bhlo, aby pokUssch kusilo tebe. N Uhnj,
poslal mUe Wčm, abych tebe a SňrU, maUželkU
shna twého, Uždrawil; Ueb gčl gsem angel Ra:
facl, gech že sedmi, kteťjž stogjme pťcd Bčmcm.„
Když to Uslhsseli, Ulckli se a padli Ua twúťe
fwé. Nle angel ťekl gim: „Wokog wúm, Uebogte
fe! ale dobroťečte BohU a whprawngte wssccky
diwné skUtky gcho.ee To kdhž powěděl, žmišel
před očima gcgich. Qni ale rozprostťeni gsance
ža tri hodin Ua twať, dobroťečiliBohU „We:
liký gsi ty Bane Ua wěkh, prawil Tobiaš starssj,
apo wsscckywěky kralowstwj twé Th sswihaš
a Uždrangcš: Uwodjš do hrobU a žafe whwo:
djš a nenjk kdo bh UtcciUwhl pťcd rUkaU twaU
Brotož obraktc fc hťjssnjci, a čiňtc sprawcdlnost
pťed Bohem, wěťjcc, že Učin š wúmi milosrch:
stwj swé. Zloťcčeni bUdaU, kteťjž bh pohrželi
tcbaU Hospodinc, ale blahoslaweni wssickUi ktcťjž

milUgj tebe, a kteťjž radUgj se z pokoge twého. “
Tak a podobUědoďroťečilTobiaš Hospodinu,a wp:
prawowal wsscliké skUtkygcho, a byl pak žiw ge:
sstě čtyťidcct a dwě léta w radosti a w bčlšUiBožj.
J Umťel mage sto a dwč léta wčku swého. We:
sskereUpak rod geho fetrwal w obcowanj swatém,
tak že přjgemnýbhl BohU i lidem
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R o z g j m á Uj.

Swatý Tobičxš Uetrpěl, aby w domě geho
bylo Učco kradeného aneb Uefprawedliwě naby::
tého a tjm Uam dal wýborný pťjklad žek i my
poctiwi, rožssaflti a sprawedliwi we wssem fmýo
sslch fwem a gedUan býti mamc BotťebU tčžc
ctnosii Uahljžegj témčť wssickni lidé, ale bohUžel
wsslckni gj pilni UegsaU Q hrUbých a šgewných
pťestlxpiteljch sprawedlnosti u o šlodčgjch k pť
a o Ukrýwačjch kradených wčcj, o nichž swatý
aposstol pjsse, ťka: žc žloděgowé kralowstwj Božj
mjti UchdaU o žloděgšch tedy a Ukrýwačjch tUto
mlUwiti UebUdU Uýbrž o těch, kteťjž swaU Ue:
fprawedlnost žhUsta ani ža hťjch ncpowažUgj aneb
dokoUccgi omlanagj. Scnt patň k. dť. čele:
deowě a giUý slUžebný lid, kteťjž pčmů swúch
podtagj okrádagj a ssidj, ťjkagjcc: Uxžoyk n:agj
dost bohatstwj, tč! maličfosii UepožUagj; aneb:
Mogi páUi gsaU siaUpj, slUžba gest malčl,
sirawa sspamci, preice Ustawičnčl, a k tomU to
hrche Uaklúdčmj! To bych mUsel blčlzen býti,
abych si nedťúl, a abych, moha to Učiniti, fwč
nčlhrady nchleděl, činjk .to též ginj čeledeowě, .
proč bych gá měl práwě dčlati wýmjnkU. Sem
patrj též ťemeslnjci a kUpci kteťjž žbož1 fwé bUď
pťeceňUgj, bUď pťechwalUgj, chyby a wadp gcho
Ukrýwagja omlanagj, na malau mer a Ua
lehkaU wahU prodawašj, na welkaU a těžkaU kU:
pUgj, šbožj porUssUgj, fwčťeUýchkdle wěej Umen:
ssUgj a pťcměňUgj a Bůh wj, co ginčho che

Žlwoep Swmých. ut. 29
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činj, ťjkagjce: Tak tomU chce ťemcslo a poťúdek,
mejm hledčti fwého žiskU, kam bych sic pťissel;
imne ssidj ginj lidé, a kdo kUpUge, ak otcwťe
očj a čemU UerožUmj, do toho at fe Uemjchci;
kdhbhch swého d1la Uechwúlil, kdož pak by ge kaU:
pil, a kdybych žprúwněgi pracowal, bršo bUdU
žahcileti a UaUši tťjti. Sem patťj těš ten drUh
lidj, kteťjž Ueypotťchěgssjch wěcj k žiwobhtj škU:
pUgj a pak ge ša krwawý perž UbohšmU lidU
prodáwašj, lidě, geUž Urcjtj bde člowčka, !tebok
magj srdce kowowě; Ueslyssj wolčmj a Uč:ťkU UU::
žného, Uebok Ucho žwUkem kowU gim šalehlo,
eridj slžy a krcw a pot šsužowmxých,Ueboklesi
žlata šaslepis gim oči. Že i ti a gin gim po::
dobnj lidě beš wýmlUw a omluw Uegsau, kdož

bh pochybowal; mať každa Uesilechetnost swč:g
plassrjček a fwaU šastěrkU gimiž fe Ukrýwa a
ždobj: proč bh gi lichwa Ueměla? Než pťemý:
sslegte fami, drašj bratťja sesiry, co lidem o Uichž
tUto gfme fe byli žijili ťjci mame? uu Což
giUého Uež co pssmo fwate dj, ťkaUc: Cokoli
chcete, aby wam lidé ěiUili, i wy čiňte gim; tok
žagisté gest žakonl proroci (Mat 9 12); a čeho
Uenawidjš aby dalo se tobč,hleď abyš i ty toho
Uikdh giUémU UečiUil (Tob 4 16..) Wrotož
tšž sr pťikažUge w pjfmech swatých:

„Nrčiňte Uic Ueprawěho w saUdU, w loktU,
w wažc w mjťe (lll Mogž. 19 35..) Waha
falessnú ohawUú gest Hospodřm:, ale šáwažj pra:
wé gestik wůle geho“ (Wťjsk. 11, 1.):

„Toto praw1 Hofpoditt: ččňte faUd a fpra:
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wedlnost a wyswobožUgte Uaslljm Utisstěného ž rU:
ky Uásilnjka: a pťjchožjho a sirotka, i wdowh
UcžarmUcUgtc aniž gich UtiskUgte Ueprawě, a krwe
Ucwhléwehte“(Jer 22 3.). r

„Dawehte wssem, což gste powirmi. Za:
dUčmU nebýweyte Uic dlUžni než to aby gste sc
wefpolck milowali ee

„Zdaliž erjte, že nesprawedliw1 krčllow:
siwjm Božjm wlňdnaUti nebUdaU“ (1. Kor. 6,9e).

„NeUčinjte krcideže. NebUdc klamati, an
kdo oklama bližnjho swého“ (10 Mogž 19 11..)

„Kdo ma účastnost š žloděgem, nenawid1
dUssefwé“( (Wťjsl 29 24..)

Modlitba.

Q Pane kterýž gsi pro mne chUdfe stal
abych ga šbohatnUl: propůgč mi té Utilosti, ak

Uetaxxžjm po xnarněm žďožj, cmiž rUkh newžta:
hllgi Ua to coš Ušjbo aesie m:brš důwěťUge se

w otcowskaU prožťetrlnost twaU bez pťestanj
adych gen po těch statcjch taUšil, kterýchž ch těm
Uložilš, giž teďe milUgj che,g geUž gsi mi dal
chtěnj, dey mi i wykončmj. Nmen.

Tčhož dne:

Žiwot sw. Nmata, opata a bčsknpa.

Swatý Nmat pochč:žel ž rodU siarořjmského
w Ǧracianpoli čili w ǦrenoblU Geho rodi:

29ů
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čowé, bohatsiwjm, žwlússťale bčxžnjBožj a ctnostmě
proslUlj, wedli gfaU i thačka ke wssemU dobrče:
mU giž w dětinstwj, gcdnak slowy, aby se Bohcd
bal geg Uapoijagjce, gedUak wlasinjm pťjkla:x
dem, gak Boha a bližnjho milowatř ma, mU Uka:
žUgtce thž byl trochU wčtssj, dali ho, gakž se
slUsselo též rozličmxm wčdam Učiti, a Nmat gfa
blawa čila a wtipU bystrěho, winkl w kratkém
čafe Uade wssecky spolUžaky K Ueywčtssj chwale
mU ale gest, že Uče fe wědaln fwětskym držel fe
hlawltč zafady swatěho Hieronyma, kterýž dj, že
tomU fe Učiti Uemame což dUssi gest bUď. Uebež:
pečltěho aneb afpoň Uepokog gj půfobj. Brotož
UczaUedbawal gakž bohllžel až po dUeš lnnožj

nřladjci činjwaǧj, wčdU Ueypotťebnčgssj a neylepssj,
totiž: „žnati Boha a žUati sebe“ Wroto
se cwičil též pilně w pokoťe a w milowan Bo:
ha, wěda pťedobťe, žc Uměnj Uadx,šnm, ale lasia
wšdělawa Nle i wýbomj rodičowé mčli Uad
Ujm UsiawičUaU straž a chranli ho pred poklěsky,
w něž mladjci rčxdi Ubjhagj. Wždcililik od Uěho
wsse, co by w frdci gcho bylo budilo Ucikloxmost
kfwčtU aUeb co by skwrnilo čisiaU geho dUssl;

powžbUžowali ho, aby Uetoliko Ua cesiě ctUosič
setrwal Uýbrž abh těž w dobrém prospjwal gsaUcc
pťcfwčdčeltj, žc pozasiaweltj Ua cestě etUosti gcsi
giž canan, a že i teU Ueymenssj poklések Ua
drazc žiwota často welmi trpkě nasledkh mjwa

Tak gsa whchowawau, stal fe NmatUš čafně

dokonalým kťeskancm. Když dossel let kde by si
ďměl powolanj gakěsi woliti žadal Boha wraUcUě,
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abh mU wůli swau žgewiti račil, nebot „erč:
daUce co bychom činiti mčli, toto toliko Uam po:
šůstáwa abychom oči fwe obratili k HospodiUUee
(U. Baralip. 20, 12.). J cjtil sc na gedUaU
milosij Božj dotanta a že k žiwotll swětčgssij
powolcm gest, scžnal protož wyžadaw si fwolenj,
gichž fe týkalo, wsiaUpil do stawU dnchownjho.
Modlitba a UeUsiálé rožgjmanj prawd swatého

Uábožcnstwj, a činmi lčlska k bližnjmu bpla mU
:eď neypťednegssjm a neymilcgssjm zamčstnaďjm.
J cjtil se blažena žc prost gest wssech wašeb
antagjcjch ho k swětU a byl tonm rad žc sta:

xxosti fwětsie neUgjmagj mU čafn, genž spasenj
wčnowan býti ma Z těch pťjčin stranil se wždy
takowých fpolečnostj, w kterýchž sUadUopožbýwamc
dUcha powolčmj swého, a tjm méUě tam chodil
ťdež ani lidě fwětsslj osob dUchoijch Ueradi wj:

dagj, nýbrž wpwoliw si samotU ša fpolečnici, o
samotě premýsslel o powinnostech dUstogUých swého
powolanj a abh gim žadost Učiniti mohl sc pťi:
prawowal m

„Kteťjž se ďogj Wana, dotažowati sc bUdaU
na ty wčci, kteréž dobroljbešne gsaUgemU“ (Sir.
219..) J swatý Nmat ďoge scBana bež Ustan
o to pťemýsslel ktrrak by se gemU žaljbil; a šhle:
daw, žc k žiwotU tUžssij dowolan gcst, Uež až
posnd žiw byl dal sc do klasstera swatěho MaU:
ricia, genž tenkrate pro tUhaU kažeú a Učerst
Ua slowo wžat byl a zdokonaliw fe tU dle mo:
žnosti, odesscl pak š powolerm opatowým a w
gakési geskyni w skale whtesaně fe Ubhtowal
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Bljž geskynčbhla kaplička, giž Uij Uazýwagj:
kaplc matkh Božj U siálh, a ta bhla geho přjoa
bhtkem nehmilegssjm; w Uj trawil dnh a Uocř,

w nj rozgjmal si dobrotU a milost Božj, w Uj
oplakawal swých poklésků w nj konal swé neh::

wrachlěgssj modlitbh J mUžeme o Učm ťjci,
že blahosiachi gsau kteťjž pťebýwagj w domč

Hospodinowě gakž zpjwci žalmista, též gemU gc::
den den w sjnjch HofpodiUowých milrgssj byl
Uad tisjce giných dUU(frow Žalm 83 5 11..)
Bo Uěgakém čafe mUsil k wyšssij rozkažu oblj:
beUaU samotu opUstiti a opět ťUěžsié powiUUosti

na se wžjti. Bhlk pať ale powolúnj swčho tak
pileU a wssemU lidU tak milh a wščicný, žc
okolo rokU 669 na biskUpskaU stolici sedUneUš

skaU (Sitten) dosazeU byl. Co wxŽborUčho swa:
tý bisiUp pro blaho swěťeného stcidrčka UčiUil
gak bedliwč geg wyUčowal powinnostem geho
gak ostražitě Uad njm bděl aby wlci drawj lUU
UeUsskodčli gak opatrUě gčg wedl po draže ži::
wota o tom Uemame témčť žadmšch podrobných
zpraw,a ažiwotopisec geho dj toliko o Uěm: že
wesskeréml: lidU bhl pťjkladem wssech ctUostj:

Uebok ďhl prawj, wyUčen žakoUUm a sprawedle:
Uosti Božj, k sobč bhl skaUpý, k chUddm sstědrý;

w ťeči bhl pťjwětiwý, těla čistého, oddaný bděnj
a modlitbam; slUžcbnjk wěrUý a opatrUý a o fwč:
ťeUe stadečko pečlřwý. Wčt let zprawowal osa::
dU siowem ipťjkladem, an fc BohU žasjbilo,
slUžeijka swěho též bolcstnými rallami ansstj:
.witi.
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Theodorich lsl., Klodwjkůw fyU genž cclaU
ťjssj francskaU wladl oddal se lnnohým nesslecheee
tUostem a dal fe zlými a pťewracenými radami
žprawowati Meži nimi byl nepopowrženěgssj a
Ucynesslechetllčgssjgakýsi Ebrin chž UeǧenmUoho
swatých a ctllostných biskUpr pronaslcdowal, Uý:
brž i fwatého Leodeǧara Ufmrtil MUožj ljdť.
fwčtsstj, gimž Ueauhouuý a swatý žčwot NmatUw
trUjm w očjch byl, Usnesii sc gcg, siUg co stůg,
odstraniti a žtličiti. ,J wiuili ho a šwlčlsskEb:ein
U Theodoriťa z wsscligaťých pťestUpků wymysslc:
Uých, a wysjčilj wěc tak, že knjžc Nmata beše
wsscho saUdU do gednoho klasstcraw Weronč wy:
powčdčl Klasstera opat swatý Ultan pťiqal pro:
Uúsledowaného bislnpa š Ueywětnj Uctiwostj; ale
Nmat Ue:siprotiwexlstwj š radosij erýmlUanU,
tčssll fc š toho, že si Bůh Uaň wzpomnčl, a dal
mU pťjlcšitost, že opět w tichan samotU fe Ua:
wrčltiti a tělem dllssj gcdiné gemU slaužiti může.
Brotož takě Uikdy si nršasteskl, Uikdy ua Uepťú:
tcly fwé Ucnařjkal. Bolclo:li ho co w ptoti:
wenstwj tomto, bylo, že lnilé stádrčko Ucigemnj.kll
mnsil postaUpiti, ťrygjcij pod rannem owčjm
pťiroženost wlka drawébo.

Wo fmrti Ultanowč daU bol Nrnat fwatémU

MaUroUtowi od Thcodorika w straž a opatrowmtj
MaUroUt erčda, gak wšacdtý a BohU milý biš
skUp Nmat ǧest, chwatal š njm k klassterU Hclm::k
matikUm (H.!mahe) řrčcllélml Sežnaw ale cco
stan gak fwatý to mnž, ktcrčhožopatrowatř ma
š hlUbokaU úctaU a kleče za odesstčUj ho proot
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sil a k wsselike slUžbě sc mU propUgčowal. J
ostatnj průwodcowé dowčdčwssc se o Nmatownch
ctnostech a osUdech gcdnak ž úsi Ultallowých ge:
dnak wlasinjma oččma fwatě obcowanj bisiupowo
pozorugjce, š welikaU úctaU ť Uěmu se měli, do
modliteb geho se poraUčegjcc a o swaté požex:
hnčmj ho prosjce KonečUč prissii do Hammati:
kUm Nmat byl tU žiw fpokogeně a skronmč,
ale nedlaUho, nýbrž wžal na sebe mnohým pro:
ssenjm swatého MaUronta a matkh geho swaté
RiktrUdy pťemožen žprcin klásstera Broiluš
(BreUil aUcb Mcrwille) rečmcho kterýž bhla
RiktrUda šaložila a bohatč Uadala. Gsa nmo:
hými protiwcnstwjmi žkUssen, a ode wsscho trUfU
zemského očisstčn, šdrawowal Nmal klasstcr che

siUtkh Ueťssloww J byla milost Božj š njm,
a ncž se nadal stkwčla se kažcň w klassteťe broil:
stém kU podin ťrasně tak še lcska wůně ctnosij
a sslechetnosij obywatclů geho daleko ssrroko sc
roznássela. To když Nmat Užťel, djky BohU
wždáwagc, Užawřel se w skrowUý pokogjček a w
swatosti tam žiwot swůg okolo rokU 690. doko:
nal. Na geho hrobě stali se Umožj žúžrakowč.
Což ťdhž Theodorik Uslhssel, wcssel do scbc, awe:
lice pykal kťiwdh, giž fwatémU biskupU byl Uči:
Uile Ncmoha wssak žadosi mU ch za žiwa Učiu,a
Uiti, aspon dobraU wUli tjm na gewo dal že

klassterU kterýž swatý biskUp tak slawnč žprawo:
wal mnohých a welikých dobrodinj prokazal a tak
odesstěnj a smjťch wymoci si hledčl a gakož
že si ge whmohl daname: nebof mysl siraUsscna
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a frdce kagicné gfaU BohU oďčtj nehwzacněgssj,x
geUž žadného hťlssnjka UežawrhUge nybrž pťi::
gjma, kdož w dUchU kagicrxosti k UčmU pťichazt

Rožgjmňnj.

J k Uč:mmluijá často milost Božj a bUep
djwci Učlš gako fwatého Nmata kžiwotU fwčtčg:

ssij; bohlxžel.že gj Ueplšlaucháme, owssem aleproti Uj se wžpjrúme. i newjdúmc swčtlem
Uebeským oscheni fwčdomj fwého Uepoťčldek a
Uečistotu? Neplňčcme bjdh dUsse fwč a neúpjme
Uade fwým stawem hťjssným? Nezltamenáme ča:
sto Ua fobč, že Uegfme giž, co gfme býwali a co
býti múme? To gesi mluwcnj miťostiBožj! Ne::
UkažUge nam těž fwčtlo Uebeské UicotU wsseho
žbožj pozemskéhoé Ucnahljžjme časio, že wsse to
gest marně nestalě, podwodnč a Uebežpečrté; a že
šasiepeni gsaU, kteťjž dUssl k wčcem těmto wěssj
a Ua Uich lpj? Z to gesi hlaš milostř Bošj!
Zdaliž“ ertewjragj se zhusta očjmjnassim takmčť
nebefa a šdaliž Uegewj fe wesskera slciwa Uebesiň
strUachmU štaku nassemU? Nebudj fe tU w dU:
fsi aUassjtaUha po UebeskémJerufalěmU? UrmlU:
ijame tn sami U febe: Bro Uebe gsem stwo:
ťeU, ach! ždaž kdy wegdU do geho slawh? Nch,
gak daleko gfem fe Uchýlil od ccsth k blaženosii
wččné wedach! J toto hnutj dUssegest miťost
Božj! u Dale Uestawj se Uam Ua mysl časio
wssecka hruza, giž Uaš rožnm si pťedstawiti může?
Nemlij knam každého okamženj lidéUmjragjcj,

k
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abhchom fe zpamatowali, že též smrtelnj gsme?
Nestawj se Uam Ua mhsl onen hrůžný faUd

kdcž wssewědach Bůh Uam wsseckyprečinh, wsse::
cky Uesslechetnosti, wssecky hťjchy Uasse whtýkati
bUde a pťcdhažowati, gak gsme geho wolanm
a milosimi pohrdali? Necjtjme giž pťi tom a ta:
kowém pomhsslch wsseckU pekeanU hrůzU Uňš
obkličUgjcj, Uecjřjme ten oheň Uikdy Uehafnach,
tU ncpronianteanU th, toho čerwa dUssiUsiau:j
wičnč šžjragjcjho? J to gest, mogi milj, i to
gest milost Bošl, mlijcj k nam hlasem hrUzUým
sice ale pronikawým: běda tomU, tťikrat běda,
kdož teU hlaš slhssj, ale UeposiaUcha gcho. e N wssak
wwzneyme se, milj ťrcskaně, whžneyme fe, ze i k Učmt
pťečasto milosk Božj mlUwila gednak tak gednak
ginak že gfme ale ani mh gj UcposlaUchali!
J my Uraželi žakonů Božjch, dUsili hlaš fwěep
domj, a zarmUcowali DUcha fwatého pohrdagjce
milostmi geho! My gfme take pofslapali krew

Uehdražssj Kriska Zcžjsse ža Uaš whlitaU kleth
Božj a trest wččUý tjm na sebe UwalUgjce! Blch,
my gsme žle Užjwali milostj Božjch, UeUaležalč
gsme Ua nich žadné chUti, bhli gsme k nim Ue:
citelni, až konečltě gich zbawcni ďhwsse, fami sobě
gfme žancchčlni Qslhsste Boha, slysstř ho, co
k Uam mlij, k nam newděčnjťmn,an dj: Q
Jfraeli, o pokolenj pťewraccně! ga waš wolal
wh ale Uesihsseligste; ga waš whžhwal wy ale
odpjrali gste Tcď pčissel čaš mug , ga waš
žanechčlm žúdostem srdce wasseho ; gú pťikážU
oblakům Uebeským, abh Ueprssclh ch Ua wňš
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ani krapky milosti mě Giž gest sekpra k koťenU
siromU pťiložeUa, abh wykat bhl Ueplodný strom
a Uwržen do ohně wččného. NUže zpalnatug
fe zpamatUg se, dusse erěrna, gesstě otewťeno
gest UarUčj mé gesstč tebe čeká,m! Newidjš pa:
Hrsslekmilosii me se leskUach? Nržawjrey zraků
ak UeUhafne a erhkljčj tč temnost wččUa

„ŽerUfaléme, JerUfalcme, kterýž mordugeš
proroky a kameUUgeš ty, kteťjž gfaU k tobě powo
slan: kolikkrate gsem chtěl šhronmžditi syny twé,
gako slepice šhromažďuge kUťatka fwa pod kťjdla
a nechtěť gsi“ (Mat. 23, 37.).

„Q kdhby požnalo i ty, a to w teUto deU
twůg, které by wěci kU pokogi toďě bylp: alc
Uynj sktyté gsaUpťed očinm twýma“ (LUk 19 42..)

„Nh stogjm U dweťj a tlUkU: gesiliže Uslyssi
kdo hlaš můg, a otewťe mi dwéťe, wegdUBk nčc
mU: a bUdU š Ujm wečeťeti a oU še nmaUa
(dew. Jan 3 20)

„DUeš Uslyssjteli hlaš geho, nešatwržUgtc
srdc1swúch“(Žalm 94 8)

„Woslechnu, co ml:mxj we mnč Hofpodjn
Bůh, Uebok mlUwiti bUde pokog k lidU fwémU,
a nad lswatýmip sioými. a k tčm, kteťjž se obra:e
cUgj kfrdc.iee (Zalln 84, 9.).

Modlitďa.

Nch Božez trefci Ume gen milosti fwě odc
nmc neodwraclxg, a od twaťi swě mne Uezawr.a
hUg Řež mne a per a pal a rošdrť mnc;

ůxd
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odegmi mi4 zdrawj a siatky i žiwot můg, gen mi:jr
losti swé mUě Uechcy a dosti mi Ua tom. Ne:
gsem owssem lnilosti twč hoden, a wssak bež Uj

,Uelže mi žin. býti. Q Bože, milost twú wčlssi
než Uehodnosk má, hlUbssj gest než hťjchowé jxnoou
gi k žahogenj potťebUgj, p:otož mUe ncžawthug.
Np otewčena gest dUsse mú, š leg, ý leg! Bane,
Uebok žjžnjm, žjšnjm po tobč, a žjšUiti nepťestamx,
až bUdU tebe mj.ti, geUž gsi pramcU žiwota a xni:7
lost. Nmene

Teehož ýUe:

Žiwot fwatého Liǧorio, mllčednjka.

Q fwatčm Liǧoriowi máme ch xnalé a kUsé
žpráwh; a ty gsaU Uad to tak nepodstatně, žc Ue:
mnoho o něm powčdčti možUo, co by poUčkUd š
prawdaU obstcilo. Pjsse se o šxěm, gakž UňsledUge:

Sw. LiǧoriUš rodem Nek, taUže febe we
wsscm dobrém ždokonaliti a BohU ljbežUaU občť
pťiUesti, opUstil swět i wsse, což swčt andUčho
do sebe mú, a whdal sc dUagaťexUšechxfskr Zde
byl žiw o samotě, ncmage sice š žádným žiwým
stwoťenjm obcowčlnj, sčxm ale pťedc nebyl; bpltč
š Ujm Bůh, š ktcrýmž deUnč obcowal, UstawičUě
w modlitbčxchrožmlamoal. Gaké strasii a proti:
weUstwj Ua tč ch:sstiu pťetrpěl, qu welmi fe

. postil, gak krutč tělerost fwaU mrtwil, kolik de
a Uocj w modlitbúch a tichém rožgjmčmj pro:
bděl, gak twrdě od wtasinjch chtjčů i od ďábla
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pokaUssjn bhl, o tom o wssem Uikdo Uic powčdčti
mim nemůže, gediUý Bůh, pťed gehož očlma Uic
Ukryto nch, žapsal wesskerU fnahU a práci gcho
a obgewj gi w čaš saUdU.

.Kolik let sw. Liǧor Ua této anssti sttáwil
w tichě kagicnosti, ner žnámo. TU ale pťibljžil
sc ch rožlaúčenj a odmčny. LiǧoriUš totiž kčl:
rage a w poslussnost Uwaděge tělefnosi, mezi tr:

Ujm prjbytek si wphljdl W tom alc UaležeU
ďhl od pohaUU kterýž lowem se wyraželi Do.xu
mnjwagjce fc, že to člowěk gcst gakýn zločinec
otažali se bo kdo ďy byl? On pak odpowjdage,
ťekl: žeč gest kťeskan hťjssný Uslyssawsse pohaně
ncnawiděné gméno, žabili ho Tělo geho po:
zdčgi bhlo do Bcnatck odwezeno, a gclkždse pra:
wj, w kostele fw. Wawťince pochowňno. N to
gest wsse, co se o sw. Liǧorčowj whprawuge,
aniž wjmc odkud tato žpráwa Učcš dossla. .skdpž
fe pošdčgi w Bencitkách meži dUchowenstwem
rožmjssky staly, kdy asi ten fwatý mUčednickaU
fmrt Utrpěl, a kdyby swátek geho swětiti se mčl,
sialo se, že se swatý gednomU tčžce Uemocltému
pacholij šgewil Uapomjnage ho, abh abbathssi
U fw Wawťince ožnamil že slawnost geho dne
1Z žařj swěcena býti ma pripowjdage, že Uči:
nili !o predessléždrawj se mU .čawratj Ba:
choljk procitnmo z widěUj, žgewil tak, gak fc
wsse sialo, abbatyssi, Uačež i hned plného ždrawj
nabhl Od tě dobh siawj se fwatek dne 13 zařj
Namatka tohotož fwatého zwlasstě w městč Bolnč
w Čechach se slawj, kde rameno geho fe nalcza
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Rožgjmúnj.

Tčlžeš fe, Utilý kťeskane, proč sw. LišoriUš

opUstiw swět Ua anssk odesscl? n NemohU
gank odpowědjti, Uež že fe bal, abh žiw gsa
w stťedU šradného swěta o spaerj dUsse fwé se
Ucpťiprawil o kterémž fw Bawel k FilipeUským
pjsse, že ge š bazUj a š tťeerjm konati mame.

N kdož bh se Uebal pomysle Ua to mUožstwj
pťjležitostj k hťjchU a Ua ta skaliska Uesčjslna,

Ua Uichž se křehka ctnost Uasse štroskotati mUže,
z Uichž UeyUebezpečUčǧssj gfaUta, kterýchž si neh::
mčUč wssjmawame, a kteraš w wlastUj kťehkosti
a slabotš Uassj se šakladagj Nch, tato kťehkost
Uassc. š Ujž Uam, pokUd žiwigfme, šapasiti bndr,
gest Uesmjrna a erýmlana Často Uer ža::
potťebj Uic Uež anhčho siowjčka od Uěktereho
člowčka, gchož mčlUgeme, aUeb Uěgakčho ohlch
Ua ofobU Učlm wžčlcUaU, aUeb Učgaké UákloUUosti
k wěci, gež Uúm gest milčl, aUeb pťčltelstwj Ua
oko eriUUého , ba často geU gediněho žaljber
a pohledUUtj, a giž gsme klesli a theme čaně
a wěčUč Q gak žpošdilj gsaU tedh lide, kterjž
tak bežpečně žiwi gsaU, gako by an klchaUti
Uemohli a tak do swěta žigj, gaťo by swým spa:
serm aUplUč gisii bhlř O wizte padlé angelh,

wižte prwnj rodičc nasse, popatrte na Dawida
a Ua ŠalamaUUa, a giž fami fUďte, ždalč mamc

pťjčiml bati fc o fwč spaser?! Badli li aUgelč,
kteťjž widěli Boha w twaťi twať, ty byš pa::
dUaUti Uemohl ? Gsi dokanlegssj Uež bhli Ndam
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a Ewa 2 Gsi fwětěgjsi Uež Dawid a UtaUdťegssj
Uež ŠalamaUU, že se padU a hťjchu Uebogjš?

Nch když cedrh padagj, co si počnc tťtan? a
když sprawedstwý fotwa fpasen bUde, co stane sc

š hťjssnjkem?
Tato bažen a strach bh fpafenj fwěho Ue:

promrhali a k žatracenj nepkissli pohUUla pťeZg

mnoho mladij žefe fwěta odťeksse w sirytosti
žiwot tuhý a Uužný wedli,aaže dťemnožj bohači
a lidč wžach wšdali se swěho bohatstwj a bUď
do klasstcrů se dali aneb Ua ansstč odessli.
Qwsscm prawda, že možUo spafenu býti, tťeba
bychom Uečinili wssecko to, což fwatj a swěticc
Božj konali, to ale prawda prawdach, že Uikdo
spasen Uebude, kdož sam sebe Uežapjra, kdo Uebo:l
gUgc proti swým UarUžiwostrm, slowem kdož se
nebogj wěčného žatracenj. N wssak Uegen šbažllj
kanti lname spaser swč Uýbrž i š tresenjm.

Kdo pomyslj, že mUoho gest sice powolaUých alc
malo wywolených, že těsna brcma gest a aUška
cesta k žiwotU wedach, a že malo těch ktrťjž gi
Ualežagj, že Umozj bUdaU hledati těsnau braUaU
ngti, ale moci UebUdaU, protože ťjkagj BohU
ch: „Bane, Wane,“ ale UeplUj wůlč gel,w:
ten žagisté nxa pťjčinn bati a tťasti fe o swč
fpaser, protože i on mUžc mezi powolanými
těmi býti kteťjž UeUaležagj aUzkaU cestU a kteťjž
těfUaUbraUaU wegjti chtěgj, ale newegdaU Strach
a hrůša i tťesenj gegich wšroste a wžmůžc se,
kdhž pohledUaUce Ua žiwot a oďcod.xčmj swé
Uwidj, že Uechodjj aUzkaU cesiaU a nčlsilj sobč Ue:
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činj , žxc tčlo fwč UckťižUgj i š žadostmi geho
ažraků fwých erdwracegt, aby eriděli mar:
Uost; že UeUatahUgj rUky kU pomoci bližnjnm
a neodwracUgj kroků od ccst žlých, že UeberaU
Ua sebe kťjž a Krista UenasiedUgj, an dUssjsioých
erdwracUgj od marnosti swěta, aniž whdawagj
hodňé owoce pokánj! Q kdož tyto wěci wssecky
Uwaše a Ua fobč wida, Uczachwčgc fe aUžkostj
a strachem a Uezwola: Banc, pomož nam, nebok
hhneme fmillxg sč Uad nami a Uežpomjneh Ua:
sslch hťjchů, aniž Uáš whdáwey w rUce nepřár:
tcl nasslch. N nic mčnč gsaU pťemUošj, kteťjž
wsseho toho si Ucwssjmagjce tak žiwi gsaU, ga:
ko by fpasenj gich ani minami Uemohlo, aneb
gako bp gedno bhlo, fpafenj čili šatracenj doe:
gjti, a gako by Uezáležclo na tom chc, Uež asi
tolik, šdali kdo k taUci gde aneb žůstane doma.
Q ti blášni! Kdybhš stoge š mnohými ginými
na kragi propasti, wčděl že nčkdo ž pťjtomndch
dolU Uwržen bUdc a žahymx o gak bhš fe tťasl
a chwčl aUžkostmi, abh tebe ten osUd Uepotkal
gak požornč kračel byš adyš UeklaUžna nezhy:
UUl; a Uhnj siogjš Ua oerbč propasti wěčně,
a Uežnaš an dne ani hodixxy a nebogjš se;
Uebogjš fc, žc gsi mcžt powolanymi ale Ui:
koli mezi whwolcnými; nebogjš fe, žc Uwrxe
žen bUdeš do propasti, oded žcidného wykcu::s
penj nenj; Uebogjš fe, že Uwržen bUdeš do
ohně, kterýž UeUhane, do tmh, kdež bUde plač
a stťipenj žUbů! Bogjš:li a tťescšli se o swé
spasenj, bog a tťeš se Ue sice gako otrok Uýbrž
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lwg se gako milUgjcj syn, kterýž, aby Ueuražil
otcc swého a Uerožhnčwal ho, zanhé čiste lasih
fe whstťjha wsseho, o čemž wj, že to laskawěmU
otci gesi Uemilě, a wsseho se odwažUge, což wj,

že ho těssj, a činj, co mU gen Ua očjch widj.
Takowci bážeň fesjlj twan důwčrU, Udržjna cesiě
aUžké, pomůže ti skrze bráUU aUškaU a postawj
tě Ua prawici Bčmě meziswatéawhwolené geho,
kdež pťestane wsscckeU sierach a wssecka bčažeň UstaU:
piwssr wččUému radowúUj

„W bazni Hofpodinowě bnď cclý den nebo
bUdeš mjti Uadčgi w neypcslednčgssj čaš a ročceep
kawanj twé Ueblldeodgato“ (Bťjsl 23 17).

„S bciznj a š tťesenjm fwé spafenj koUepte
Bůh žagiste gesi, ktetýž pnsobj w waš i chtčUj
i dokanUj podlé dobré wule fwé“ (Filip 2
12,130.

„Bogmež se, abh sUad opUstč šasljber
a wgitj do odpočimxtjgeho (Panč) eridčlo fc
o Učkom ž waš že se opoždilee (Žid 4 1..)

„SlUžte Hofp odiml w bažni a pleseyte ge:
mU š tťefenjm“ (Žalm 2 14..)

„WfsickUi, kteťjž fe bogj Hospodina, daU:
fagj w xň.!žofpodina: žpomochk a obrance gegich
gest“ (Zalm 113, 11.).

LModlitba.

O Bože a Wane Učxš, genž gsi fw. Liǧorča
milostj fwaU oswjtiti rčlčil, žc Urjkage fwčta na
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anssti žiwot trčcwil, abh gediné š tcbaU fe obj17
rati a fpafenj fwé š búznj a š tťeserm konati
mohl: račiž, prosjme, také w dUssi nassj fpasi:t
telné ďúžmč wljti, abychom i my Utjkagjce hlUkU
fwěta tčlcfnost swaU swjrali wazbh tošUmU a

swatého UabožeUsiwj a po Uičem UetaUžili, Uež
po tobě PaUe miš a Uičchož UrčiUili, Uež čeho
sw. wUle twa od Uaš žcida Skrze Krista Bčma
Uasscho. Blmen

Dnessnjho dne třž swětj sr swátek: W Ylerandrii fwatčxbo
Filippa. otce swalč Ewǧenie, pannh; tčž swalďch mnčednjťů:
Makrobia a JUlianač též w Ylerandrji fwalěbo Cwloǧia, bi:
stupa; w YndeǧawU we FrancaUzskU swatěbo Maurilia, bčstupa;
tčbož dnr swatčbo Weneria, wpleawačr; w klássteťe romari:
ckčm loe Francauzskn swalěho Ymata, kUťze a opata, posiy a
fstčdrotan proslaweUěho a m. g. sw.

14.

Žčwot swatého Chpriana.

Swath Cyprian se Uarodil asi rokU 200
w Karthagillč, kdcž otec geho znameUit!šm gmčUjm
wlcidna skarostaU ďhl Cy!prian wčnowal sc
wědám a Umčnj, a že wúborných byl wloh,
w obrmfiorcllli pťoskUl,ů kolřččllši ťeťklictwl fe
oddal gemnž pak w otčiUě š wclikým prospč:
chem a š UcmalaU slawaU Uěil. Nle Cypricm
bpl gcsstě teUkrate pohan a mrawy geho byly

pohanskč a mnohýmč Uesilechctnostmi poslwrngne.
Někdh cjtjwal hancbnost swých ncfsicchctnosije ba
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také slýchawalo moci oččskUgjcjčlowčka ode wsscch

skwrn, kteraž w UabožeUstwj kťeskaUskčm gest,
a wssak gexUU žchažela gcdnak wjra a gchak
statečnosi myfli k roškotanj starých anpklých wae
šcb J Uemohl wěťiti dj fam: „že bh člowěk
mohl žnowa se zroditi, že by mohl kaUpclj (t. g.
ťřtem) spasUé wody k UowěmU žiwotU powstati;
co prwé bpl, abh mohl odložčti; člowťka pak,
ač ďy starčx těla wazba trwala, dlc dUcha imhc
sli pťetwoťiti.“ N wssak i Chprian, gako Oťe:
nmožj ginj, měl Ua sobě žkUsitř že milost Božt

silna ǧest w slabém W domč gcho žUstawal
gistý bohabogný kUěžgmčnem CaciliaU Cppricm
špťatclil sc š Ujm a dennč š njm ochgc tak
čisiými a UeaUhonUýmčmrawh geho byl proniťUUt
že se od něho wjťe kťeskanskě dal Učiti, a že
koncčnč prawdč oči otewťcw Učer Kristowo pťie
gal Chpricm ctil tohoto Učitele fwéďo gako
otce a aUgela stražcc dUchownjho žiwota swého
a z Uaklonnosti k UěmU dal si přjgmj Cacilian.
Cčřcilian těž mčl panU důwč:eU w dUchownjho
fyna, kterýž, gak žiwotopisec Cyprianůw BontřUš
wyprange, geho bohabognosti a ctnostj dědi:
ccm fe stal NedlaUho po fwatěm kťtU prodal

Cyprian statkh fwě a žtržcnč chch rozdal chU:
dýlU ckUj pjlem jwatých bylr tšď přeouj Ukol,
w Uichž on netoliko badal Uýbrži pilně ktomU
hledčl, gak siaťj otcowě pťcd Ujm ge bhli wh,
kládali. Horliwost, gjž Uynj Ua zdokonalenj sebe
pracowas byla sslechetna podiwx: hodna a wssi:
ckni, kdo ho koli žnali mčli k UčmU takowaU



692 Zůťje

úctu, žc wssemožně žádali, abh, ačkoliw Uo:
wowčrec, aby ža kUčže wyfwčcen bhl. ChdriaU
nebhl ani rok kUěžesUw cjrkwi karthageUské, an
biskUp Donat Umťel a dUchoweUsiwo i lid we:s

sskerenCypriana ža bisknpa žadali Tčžcc sc dal
skroan slllžebnjk Božj k důstogUoski této přc:
mluwiti, wždy Ua hodněgssj sebe a Ua špUsobix:
legssj Ukažuge. Marně bylo wssak geho wžpj:
rčmj, rokU 248 bhl poswěcen

Trnkratc bhlo cjrkwi Ua Ueywýš biskxlpa
potťcbj, kserUž bh š laskawostj spogowal rašnosk
š milosij pak pewnosi. Nebok ža dlalchým po:
kogexn, kterěhož teUkrate cjrkew ďhla požjwala,
U.Pljžilh se w Ui Uěkterč Ueporčldkya žwlassk dox:
bré mrawh nmohúch kťeskaUůporUsser wžaly.
Swatú Chprian pjsse o tom Uasledowttč: „Kac
ždičký sUažil fc rožmltožitt fwc dčdictwj, a ža:
poijagc, co wčťjcj ža ěasU aposstoljkých čiUili
ancb powždy konati měli, UenasytnaU žcidosij ro:
šehťčlti geU po rozmnožcnj swhch statkU taUžili.
U dUchoweUstwa Uebhlo :ďrawe bažnč Boži,
UslUžrijkU (gahUU) žadnč UcporusseUé wjry,
w skUtcjchžadUčho milosrdeUstwj, w mrawech za:
dUé kašně Množj wsiupowali w siaw maU:
žclskxii š erčřjcjmi, pťjsahali lehkomysiUč
i kťiwě neposlauchali pťcdstawených a žiwi bhli
wespolek w rUžUicjch Množj biskUpowé giž ostcdr
tUjm mčli búti powžbužcnjm a pťjkladem, Ue:
dbagjce aUradU swčho, skali se žprawci swětskčho
žbožj, a opausstěgjce kazatclUy zaUechawali osa:
dnjkh famotUé a blaUdjcc po cižjch ofadách, Ua
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trzjch po žiskU fe šhčlnčli. Nepťichňželi hlaa
dowým bratťjm w kostcle kU pomoci; chtěli mjti
gen mnoho peněz, Uwazowali se w žbožj lestnými
aUsiokh i rozmnožowali wúdělek úroky ee Tak
byli poklesli giž měli býti sUl žemě a swětlo
swčta. Wssem tčmto neťestem kteréž je w cjrkew
běhcm tťidcjtiletého pokoge a mjrll bhly wpljžilh,
Ulťl swatý Cyprian odpomoci, xněl Utnchlall wer
opťt ožiwiti, klefagjcj kúžeň požwednaUti, odemj.e
ragjcj lciskU wžkťjsiti. K tomUto zlémU pťidalo
se w krňtce gčné žlé, ar to ne menssj.

Boťog totiž, gehož cjrkew po tťidcet let
byla požjwala, žmižel amnrtjnl mermilowného
cjfaťe Filippa. Geho núsinpce DecčUš Užawřel
rokU 250., že cjrkew kťeskanskall do koťene wh:
bUbj. Wťjprawy dčly se k tonm hrčlšné, Ue:
slýchaně, gako nikdh pťed tjm. MUkp mělh búti
krUté, ale č dlaUhé a čaš po čafc obnowowati se.
Neyprwč mělo se scihnallti kbiskUpům nclws do:
Umjwali j“e UkrUtnjci že stado fe rošprchne když
bUdaU žabiti pastúťi Sotwa se wůle cjsařowa

w Karthaǧině ožnamila, an pohané rožhněwanť

Ua Chpriana, že0fe stal kresiaUem dčwokým geakotem kťičeli: „Lwům Cyprimm! Drawcům š
njm!ee Cyprian ale Uahljžege fmUtný staw cjr:
kwe a gaké žlé by ž toho powsiati tnUUlo když

by bež žprawce a bež wůdce sama fobě w tak
tcžkých časech ostawena byla, Usse! tagUě š Učkour
liťa kněžjmi a gahny a krhl se, až by š Uloženj
Pčmě, gehož pokyUUtjm ťjditi se nwyanl fčlm
palmh mUčednickéhodeu Užncin bpl aneb wolně
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do Karthaǧy se anrčltiti mohl. Z úkrth to:
hoto ťldil a žprawowal CypriaU stadečko fwč
péěj UcUaneUaU a bedliwaU Ustanowil wssUde
wšrné pastýťe, skrže něž, o wssem, což sc dělo,
wčrné žprúwy dostawal Dopisowal též často
siadečkU proUásiedowaUémU a kterak by fe cho:

wati U,xčli,poUčowal KUčžj a gahmx Uapomjnal
aby wdowam UemocUýmachudým potťebUé pod:
porh Udčlowati erpomjgeli, ostatUjch pak wěťj:
cjch powszzowal k stálosti a k statnosti w pro:
tiweUstwj. „Nikdo Uemhsli Ua čané mUky, Uýbrž
gen Ua slún.xU wěčnau. Kdo si lesk slčlwh té pťi:
pomtmi, fUadUo fUcfe každé protiwettstwj.“ mo
MUožj kťeskané wyšUali owssem statečUč wer
swaU, ale též množj bhli, klcťjž strachem mUk
Krista cha žapreli; an bUď modlam obětowali
aneb giž, Uež tazcini byli dtahými chězi listU
si UakaUpili, w Uichž psan bhlo, že modlam obě:
towali ačkoli fe to Uebylo stalo N to bhli lidé

žwlassk bohatj a Uwcnj, kterjž pro zbožj žemfké
žapomnčli Ua poklad kterýž ani rež an mol Ue::
šžjra Bylať to gakž fwaty Chprian dj, haUc:
blwst Uefmjrna, aUť lidé třto ani tazan Uebywsse,
Spasitele fwého žapjrali mu N wssak U Umohých
ssla ža padcm ljtost Badljci žadali totiž opět

w ejrkew býti prigati Lehkomyslrlě klesUUwsse
chtěli též do cjrkwe způsobem lehkým se anra:
titi K tomu konci whmahali si U wčrUýchwh:
žnawačů pjsemUaU pťjmluwu, z Uichž množj tak
byli slabj, že takowých pfcmých lpťjmlUw každé:
mU, kdož pťisseť koli wystawowali netažjce se„
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ždali také pťjmlUwh hodeU gest,a žúdali, abh se
takowj brže wsseho pokan opčt do cjrkwc pťi:
gjmali To wssak chmčlo fc siati Uemčla:li
cjrkewnj kažeň úplnč klesUaUti Takowým ge:
ssitným žadostem odpjral wčrUý pasiýč wssj silaU
we žwlasstnjm listU wykladage, žc potťebj, abh
dadljci neyprwé w pokoře sc obratili, abh sc
dUesUa Uocj ntodlili a plakali, aďy kanli skUtkp
sprawcdlrtosti, abh se postili a almUžUU dčxwali.
„Kdož, pjsse dúle, Ua takowý žpůsob BohU za.e
dost čin, kdož že stUdU Uad žpachaUaU Uessle:
chetnostj omlažUge se a š bolesti Uad padem fwým
pewUčgssi wjrh Uabýwa teU whslyssen od BaUa
a posilněn cjrkew gčš pťed tjm žarmamil po:
tčssj, a Uetoltko oddUsstěUj Božjho, Uýbrž i ko:
rUUy wěčUě dosúhlle.“

N wssak tato maUdrá pťjonst Uenalcžla
U padlij oblibh; ano i wčtUj whžanačowé,
giž přjmlUwami swými pťjliš sstědťj byli, cjtiťi
se UražeUy, že se bež wýijky Ua pťjnňUwh ge:
gich ohled brati Ueměl Mhsli proto popUžeUé
a podraž dčUč šanewťewsse Ua Eypriana, pťidali
se k UepřatelUm geho zgewným, a gak gen koli
Uwhli brogili proti něnm; co dobrého obmýsslel,.
tUpili, kažili, až i cjrkew, to raUcho UefcfsitéKri:
siowo, trhali a dwogili. W čejc těch Uespoko:
geUců stčlli žwlássk Felicišsinmš a NowatUš ga:
kýsi, mUžowé hrdj a co do mrawU kleslj Bhlo

tedy welmi žadaUcno, abh CypriaU giž ofobUě
siadečko swé ansstjwil a pikle nessetrUých žbog:
Ujků žabranl Bůh fam mU pťifpěl kU pomoci
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Protiwenstwj úmrtjm Decia cjfaťe fe Ukončilo,
a Cyprian rokU 251. po welikonoci domů do
.skarthaga se anratil Geho prwnj prace tU
bhla, že snčm biskUpů položil do Karthaǧa a zde
zaležitosti padljků, gakož i odtrhldch piklúťu Fe,
licišsima a Nowata i wssech pťiwrženců gegich
saUditi dal Záležitost padljků a wyžnawačů Ukon:
čila se k fpokogenosti obché: ale odtrženci Fex
licišUmUš a Nowatuš Ucsii swě pikle až do Řj::
ma a tU spolčiwsse sc š giným odtržencem š
knězcm Nowaciancm, Usiawičně gedUak proti pauu
peži ťjmsiémU fwatč:mU KorUeliowi gednak proti
biskUpUkarthaginskénm fwatémll Cyprianowi bro:
gili a gcdnotU cjrkwe rUsslli a trhali Že wssak
oba gmenowanj swatj biskUpowé sauhlasnč a
swornč we wsscm gedUagjce, gediné blaho cjrkwc
Ua zťeteli měli a nikoli wlastUj fwůg žisi: Uc:
xnohli odtrženci nikterak proti Uim se zmoci, až
pak koUečně běhcm časů wssickni dťiwrželtci ge:
gich š cjrkwj fe opět fpogili

Meži tjm, co thto wěci ro Karthagu a w
Řjmě fe dálh, whpUkla rokU 252 morowa raUa,
kterúž po celém ejsaťstwj se roz!rzsse, šwlasstě
w .skarthaǧU mUožstwj občtj zachwútila. Strach
žmocnil se tU wssech mpslj; kdož mohl Utckl; x

mrtwj a nedomťelj whhažowali se ž domu Ua
Ulice Bro skrach nikdo chorých erbstarawal
Uikdo mrtwých Uepochowawal Mrtwoly šemře:
lých Uakazily powětťj , bjda stala fe tjm gesstě
wětssj. W thto čaš brůšy a sirachu bhl biskUp
co prawý pastýř útčchau a posilaU i přjkladem
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wssemn lidU. J swolal stadečko fwé wukol febc
a pjsemnč i aUstUě gim kazal milofrdenstwj. Učil
ge, že kťeskan Utrpenj tohoto fwčta trpěliwě sna::
sseti má aby fe gimi stal hodcn skúwy ďUdach.
Napoijal gich též, aby skUtky dokážali, že kičlr:t

siané gsaU a aby nasledowali dobrotiwého Bo3
ha a swým protiwnjkmn a Uepťatelům dobťe čiu
nili a aby sc Ugali nemocných a mrtwých gichž
pohansstj pťijžUj bhli opUstili N eyhle! ne::
wjdane wěci Ukazaly fe tU žrakům Usirnntých
pohanů Kťeskaně žaprewsse sebc šbjrali penjzc
pro chudé a opusstčné pohally, obstarčlwali nlrxt

mocnc, pochowawali mrtwč a to bcž roždle,necht
byli kťesiane aneb pohané, ano každý snažil fc
ža žlč, gcž prwé byl od kohokoli Utrpčl dobrým
fe odmčniti a tak stala fe morowa rana gako pťj:
prawaU k mučednictwj a pramenem mnoha mi::
lostj a leiskh, ona, gak Cyprian pjsse, wžbUdija
ljné, pťim:tila poblaUdilé na dráhU žiwota, pťi:
měla pohany k U:jře, Uwcdla staré wěrné slU:
žebnjky k pokogi, a ožbrogila čctné žástndy k bU:
dachmU bogi. Mor tento pak i hlad w mno:
hých kraginčlch ťjšských wypUklý, gakož i wálky
U wnitť žemč, bhlh od pohanů pokládany ža
trcst bohů , pťjčinu wssak tčchto trestů nehledali
U jrbe ů w jUrůoBUj siďč koqoopu, Upďrž tůllžlli
na kťeskmly, že prý oni těchto strastj a Utrpenj
gfau pťjčinaU Zwlasstč gakýsi Demetrian hrUbč
sc kťeskanům raUhal a wsselikaU hanU na nč kh:
dal, a magc k tomU lnoc a prúwo, gich i trýšnil
a mUčil. TU Ugal se skljčeného stúdečka fwatý

ŽčwoepSwarých. us. 30k
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pastýť a složil list gmenowanémU Demetrianwi„
w Uěmž rúznými siowh kťeskaUů húgj a gich fe
žastúwčl. Mimo ginč dj: „Wy se Ua to hnč:p
wúte, že Bůb se bněwčl, gako bh gste pro Ue::
sslechetnosti swé dobrého čehoš žaslUhowalč; gako
ďy wsse. což trpjte, Uebylo meUssj hťjchůw wa:
sslch. Ty, geUžto giných faUdjš, bUdřž též gee
dUaU swúm saUde, a xxahlšdniw žáhybp fwého
fwědomj. Th Uařjkňš na neaUrodU a hlad, ga:
ko by nakUdenými deněši a Uchwč:cenýmidůchodh
Uerožmnožowal fe hňragjcj plamen UedostatkU; na:
řjkciš, že Uebesa šawřela fe dessti„ ale UetaUžjš, že
plnj Ua šemi sspýcharowě Uzawřeni gsaU; Uařjkňš,
že méUě se rodj, Uež abh mohlo, co se Urodilo, chU:
dým dčmo búti . . . Q Uwažrež hťjchů swúch, :xo:
zorUgte rčmy swčdomj, fwého, a žagisié každý, wida,
co zaslaUžil, Ustane skěžowati Ua Boha a na Uňš . .

Gak se o swaU ofadU skaral, podobUč leželo
mU na frdcř blaho wrsskerého křesťanstwa. Když
w čaš morU a hladU Uepořádky w Zemč wžntkly,
wtrhli laxlpežnjci do šemj čjmsiýcha odwlckli množ:
fiwj lidU kťčskanskěboš wlasti UUmidskédo orroctwj.
BiskUpowé UUlnidsstj dawsse o Uesstčstj fwatémU
Cyprialwwi žprciwlx, prosili ho o pomoc penčži:7
taU, abh fe žaqatj, mešt nimiž mUobo pancn bhlo,
wykaUpiti Ulohli. Wřclé lčrskaUsrdce Chprianowo
mčlo š žagatými srdečUaU ljtost. Kdo bh, dj on,
Uepowažowal ďolesti bratrowy ža bolesi swaU,
gežto wsslcklti wčťjcj gedno tělo působjme. Gak
bhchom mcdle nepomúhali š zagetj tomU, genž
Uúš z tlamy ďúblowh whtrhl, gak bycholn erh:
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kaUpili toho penčzi, kterýž kťjžčm a krwj fwaU
Uúšwyswobodil! Thto a podobné ťečiUemiUUly
se žadachm koncem; chc než fťo tisjc sestetcij
sesslo se dobrowolnými pťjspěwky, a dárcům wh:
mohlo U Boba i U lidj milost a laskU. Téhož
časU powstalh meži swatým CypriaUem ž gedné
a meži fwatým Stepanem, papežem ťjmským zdrUul
bě siraUh špory o platUosti kťtu od kacjťU Udě:
lowanébo a wssak lasta kťeskanska mezi občma
fwatými biskudy Ucutuchla aniž fe tjm gakeš rož:
kolUictwj žpůfobilo owssem ale Učenj prawé o
té wěci fe wygasitowalo a Utwržowalo, až se ko:
Uečnčw tom a tak stalo dorožmněnj obau stran:
že dlc Učenj cjrkwc swaté platcn gest kťesi swatú
od kacjřů Udčlo)waný, paťli gcn Udělowatcl mú
UpťjnanU wůli, činiti, což činj cjrkcw a Uepo::
rUssj:li pťi tom podstath fwátosti.

Co šporh tyto o platnosti fťtU trwalpe stal
se .Walerian cjsaťem (od rokU 253u260.). Nch::
drwé pťčll tento cjsať kresianům welice, a U dwosa
gebo bylo množstwj kťefkanU žiwo TU alc ga:d
kýsi MakrianUš genž bwl Uačclnjk kaUželnjků a
keykljťu a pri tom wysoce doskawemš dwoťanjn
popUdil tolik cjfaťe Ua třeskany, žc roku 257
pijfně wsscckp fbory kťcskanům šakazal a bisknpy
a kněžj ž šemě whpowědčl domýssiege se owssem,
že stčldo Uemagjc pastýťe se rošprchne Rožkaz
ten polkal též fwatěl,wCypriana. Dne 30 srpm
rokU 257 dal ho prokoUsUlNspasiuš Batcrmlš
powolati a kažal aby bohňm ťjmstým obětowal
Cyprian odpoweděl zmužile: „Ga gfem kťcskan

30e
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a biskup; gúť Ue nám bohů, krom gediného, pra:
wého Boha, kterhž stwoťil Uebe i žemi, a cožkoli
gest. TomU BohU my křeskaně siaUžjme, ktomU
dnem i Uocj úpjme za sebe i ža wssecky lidi, i ža
blabo cjsařů Uassich.“ Dčlle na otčlku tUto:
Stogj:li pewně na swém? odpowčděl Cyprřcm:
že stogj; Uačež mU prokoUsUl pohrožiw wyhnan:
stwjxn, od Učho žúdal, aby mU gména ostatnjch
duchownjch Udal. Cyprian se ale hágil, ťka: že
ščlkonh gest ř;apowězeno Uěkoho Udúwati, Uobrž
že ani kťefkaně dobrowolnč scbe Udčlwati Uesmčgj;
že ale, bUde:lt po Uich pcitratt, že fe snadno do
nich doptú. Bo těch doložil prokonfUl, že též
cjsařowě pod žtráraU hrdla šakúžali kťesiančxm w
fborh aneb Ua hťbitowech se šchcižeti. Načež
odpowěděl Cyprian: „Čiň, cokoli ti pťikčcžčcno!ee

NedlaUho potom octUUl fe mUž Božj gako
whpowčženec w KUrUbise, městečkU w sewernj
Nfrice ležjcjm. Gahen Boncčamlš a nmozj gin
ssli š njm. Wčrnj kťeskané š wúkolj nawsstěe
wowali ho často, což mU k nelnalé bylo útčsse.
Téhož dne, co se ram Uhostil, lnčl, gakž sčcm
swčdčj. šázračně widčnj, ž kteréhož na jbrzlllcm
smrt fwan saUdil: „Mnč snem Uočnjm gesstč Ue:
obtjženénm Ukeišal se nčlramnč weliký ginoch, a
gá gako by od nčho weden kprokonsuln w saU:
dUici gsem se octUUl. Ten zhljdna mUe, začal
mi hned Ua tabUlce ortel psúti, nechaw mne proti
obyčcgi newhslechlmtého. Co by byl Uapsal, ne:l
wjm; leč ginoch ten četl že zadU stoge š welt:
kaU wssetcčnostj, co bylo Uapsčmo. J Uemohen4
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řUo toxn ani hlesnaUti wytwaťil mi, co Ua ta:
bxllce pfan kymxtjm fwým; napťahUUwprawici
swaU, a na žprob sslročiny gi roztahna, gako
bp kohosi ž pokuty odprawowal, tak žiwč ljčil
a dčlal čemU koli chtěl abhch porožUmčl W tom
ga feznaw, gakau fmrtj mam segjti prosil gfem
odrůtab afpon do drUhého dnc, co bych swých
wěcj Uúležitč Ufpoťadal Na oPětnaU prošbU
mogi pfal prokoUsUl šnowa Ua tabUlce. Nč Ue:
wčda, co Uapsal, faUdil gfem ž přjwčtiwé geho
twúťi, že bhl l,mUt siUssnaU prošbau mogj. TUk
i teU giUoch, co mi giž dťjwc žpůsob mého Utr:
Oenj Učxpodobil, Zase mlěky a tagenmě pokhna.
zawťerm „swé rukh dal mi to na srožUměUaU,
že sc mi lbůta až do zjtťka propůgčUge.ee ch
počrU WoUciowa byl w té gednodelmj lhůtě wyx:
šnamenáll celtčký rok, po kterémž Cdpricm še
swčta mečem bhl fweden.

Giž bhl aš rok U wyhUaUstwj, aU se po:

wěst roznassela, žc cjfar proti krcsianUm, kteťjž
šchčxžeti fe nepťestali pťjsnčgř žakroěiti obmýsilj
Nčxslcdkem takowých žpraw dal prokonsUl Cy:
priana Ua zpět ž KUrUbifa powolati, a aby ho
mčl na bljku, až bh snad Uowj pťjsilěgssj roz::

kažowe cjfarsstj pťisili, kažal mn, abp se prožatjm
w něktcrě ž zahrad fwých bljž Kartbaga ždržo:
wal Chprian dozwěděw fe, že w Řjmě papež
swatý NistUš swatý Wawťinec a giné osobh UmU:
čcni bhli, porjdil o swé zbožj a hotowil se kfmrti.
Wo některém časc poslal nowh prokonsul gménem
Ma:imUš prawč w Utice messkagjcj, pro Cy:
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priana. Mnozj zpťčxtel mU radili, aby se gako
prwé Ua útčk dal. QU ale tomU Uiktcrak po:
woliti Uechtčl, toliko Ua čaš fe Ukryl dokud bd
prokoUsUl do Karthaǧa se newrátil Ueb chtčl
aby w twari oweček swých dokoncuf thž sc
prokoUsUl do Karthaga wratil obgewil fe též
Chprian w zahradč TU žastawil se wUz,wwkte:
rémž dwč wrchnostcnské osoby seděly, U žahrady,
po bistUpowi fe tažjce Cyprian wesscl k Uim
š twúťj wesclaU a důstogně, a ti wžawsse geg
do wozU, těhož gesstě dller(bploť to 13. žčxťjr.
258.) k wýsicchU wedli. Zc ale Uastúwala Uoc,
fwěťcn gest gednomU ž prokonsxllowých slUžeijků,
kde š Ujm welmi wldeě a š Uctiwostj zachčxželi.
thž se powčft rošncsia žc Cyprian gat šesslo
se naramnč množsiwj lidU a meži Uimi též po:
hanc a odtljči.i dUm w Učmž pťebýwal nebok
chtěli wěděti, co se š biskUpcm stane ZUame:
nagc fwatý pastýť, že mezi pťjztomnýmitakě panny
gsaU, postaral sc o nč, aby gich Uic žlého meaxu
potkalo.

Na zeytťj, tcdy dne 14. žáťj r. 258. prá:
wč rok, co widčnj oUo měl, byl weden Cyprian
U stťedU náramného lidstwa k bth prokonsula,

kdcz na čistém sedadle Ucž prokoUsUl prissel od:
počinaUti mohl chen žstražnjkl: prokolthlUjch
býwalý kťeskan obětowal biskUpowi gchož odčw
zapoccn byl oděw sUchý a čistý, což oU ale Uem
pťigal Na to byl před prokoUsUla postawen a
tázčm: „Gsi ty ThafciUš ChpriaU?“ „Gú gsem
to,e bhla odpowěď bisiUpowa. „Gsi ty bisknpem
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ň wůdcem prožlxlťlěho zastUpU tohoto?“ „Gsemk
owssem “ „Neyfwětěgssj cjfať kaže ti, abyš pťi:
gal obťady wjrh ťjšské“ „Toho neUčinm,“ od:
wece biskUp „S ginaU fe potaž Cyprian
žase: „Koney což konati maš; netťeba potašoe
wati fe při wčci tak sdrawedliwé “ Wo té pro:
konUl powstal a poradiw se š pťjsežnými wye
Ucsl saUd: „Thasciclš Cyprian ma býti štat!ex

„Chwala BohU!“ odpowčdčl statný wyžnawač.
Wěrjcj lid ake wolal: Žúdame š Ujm šťati b:,;ti

J bhl Cyprian i hUed ža mčsto weden kdeš
Poprawisstč bylo. Množj wyležlt Ua stromy, aby
geg Umjraň widěli. QU alc swlekUUw fwrchnj
oděw, wrhl se na kolena modlc fc. Na to po:
wstaw i spodnj odčw odložil, a daw ho gahnům,
poprawce očekáwal. Když poprawcc pťichcišel,
0kcič;cxl,.aby se mU 25 peněž na žlatč wyplatilo,
pak si žawcižal oči; geden ž gahnů swášal mU
rUce. Kťeskané rožprosiřeli wůkol Uěho plúma,
aďy krwe geho nachytali. Tťesach rUkaU máchl
poprawce mečeln ux a welebnčl hlawa swatého
biskUpa spadla. Tělo kťeskaně odsixraniwsse čan
Uočnjho pťč swčtle swjček a pochodnj ge docho:
wali. W krcitce Ua to wždělán gest oltáť na
hrobcc fwatého mUčednjka, a od té dobp ctj sc
pamc?tka Zxťčslawřřého biskxupa wč wssčch žeřřřjch

a we wssech kragjch. Geho UmUčenj stalo fe,
kdhž bhl defet let bistupem.
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R ozg j m ein j.

Ziwot fw. Chpriana, hlawnj fpifowč geho
gsaU Uad mer psodnj Ua mrawnj UaUčenj,žnichž
wšácnú nčktcrci mjsta Učxm k pannčenj stůg:
tež eťe): „Bratťj rožmilj, pjsse tentýž swatý bi:
siUde stogjmecli k modlitbě, bUďmcž pťi tom bdě.e
gjce a frdce fwě k BohU obrčlcené mčšgme0 Qd:
fim,dd od Učlš tčlefnost a lm,dsl swětskčl, od Uáš,
kteťjž ničjm se Ucbawjmo, loč tjm, žačež sc mo:
dljme. Wrotož na Boha gediné mhsljce, frdcc
Protiwnij žawjrepme a otewjrcpme gcdiné Bo:
bU, anž doansstčgme, abh Urpťjtel w čaš mo:
dlitbh k Uúm pťistUpowal. an mnohdhkrúte
pťikrčldčlse a wtjrň a chptrostj betisnaU odwracj
modlitby Uasse od Boha, tak že Ua gině wčci
mysljxnc a o gčllých howoťjme. J co tč to za
Uegapnost, stošjuli modlitel š srdcem od Boha
odwráccUým a chowá:li swčtskě mysslénky, tak
gako by mysi gcho š UěgakaU pilněgssj wěcj obj::
rati se měla, nežli gestrožmlančmj šš!šohem.nu
Dčlle modlitelowč nepťistupUgte š galowaU a ho:
laU prošbaU k BohU. Nenjk Užitečnčl modlitba
k BohU, ge:li prúždmi žčlskllžmšchskutků. Ncbo
každý sirom, kterýž Uenese owoce, wykat a Ua
oheň Uwržcn bUde; a protož i ta ťcě, genž do:
brčho owoce erydňwú, Uenj š to, abh Boha
Uaklonjla člowčku, člowčkU Ua dobrč skutky Ue:

jn) sz fw. Thl C. Cyudr:a!la ndčka spisy wybranč oe od
J. N. Stárka.
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plodnémU. N tUdh Uěj Uciš pjfmo swaté ťkaUc:
Dobrčl wčc gest modlitba š postem a š almUžnaU.
Tcn, kterýž w deU faUdný ža dobré skutkh a za
almUžnU odplath Udělnge, až po dneš rúd slhssj
th, kdožkoli š dobrými skUtky k modlitbč pťistU:
pUgj.“ uu Dúlc dokúzaw weliké cenh a potťe:
onsti almnžny, porúžj wýmlUwh gmětelů we:
ždegssjho zbošje alt dj: „Snad fe chaUljš a občl:
wčlš, žc bhš pťi hogněm dobročinčnj z toho,
čjm koli wlčldneš, fnadUo fe whdal, a tak súm
Ua mizimx pťissel ? p Q odtaď Ucnj fe tobč co
strachowati. BUdiž Ubežpečen, že gměnj twého
Uikdh UeUbUde. Nerk to holú pťjpowěď moge,
ale gistota od pjsem swatých irod Boha zaslj:
benň. DUch swatý mlij skržeSalomaUna, ťka:
„Kdo dáwú chUdémU, nebUdek UUžeti: ale kdo neš
dbča Ua prosjcjho, trpčti bUde nedostatek“ (Bťjsl.
28, 27.). Nowněž č aposstol Nawel, miloste
NúUč UadchnUt, prawj takto: „Ten, kterýž dáwa
simč rošfjwagjcij, i wám chléb k geděnj dci, a
rošnmožj sjmč wasse a pťispořj aUrodp fprawedlo:
Ušsti wassj, abh gste we wssem šbohaceni bhli
(ij. 9, 10. 11.). N opčt: „SlUžba toho do:
brodinj netoliko doplňUge to, což se Uedostňwčl
swatým, ale takč rožhogňUge se skrze mnoha dj:
kůčiučnj w BúUU“ (1. Kor. 9, 12.). Th fe wssak
bogjš, abp fnad sstčdrostj mohowitost twá sc Ue:t
whtratila? Což, š bjdnjčc, nepomhsljš, že gfa
xallškostliw, abh žbožj twé fe Uežtenčilo, fám ke
ztrútě fpúsh a žiwota pťťchážjš? Či nedťipomj::
Uúš si, že siarage se, abh statkowé se ti nežteUx:

ů
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čili, sám febe žtenčngcš, gsa milownjk che ma:
monh Uež dUsse fwé? Ty fe bogjš, abyš pťi swé
sstťdrotč k chudým fnad fúm k posiedU š naUžj
fe nepotkal? uu Než medlc, kdh pak Ualežal se
který fprawcdliwý pťi Uedostatku potťebné wý:xx
žiwy? Wždyk psčmo gest: „Nebude fUžowati Ho:
fpodin hladcm dussc sprawedliwébo!“ (Břjsl. 10,
3.) „Hleďte Ua ptactwo nebesié, žeť nesegl, ani
žUaU, ani šhromažďugj do stodol, a Qtec wúš
Uebeský krmj ge. J zdaliž wh dražssj Uegste
UežlioUi?“ (Mat. 6, 26.) Bůh tedy gest žiwitel
ptactwa i krmitel wrabčat každodelmj, a gestliže tčm
žiwočichům, kteťjž ho nepožnciwašje ani PokrmU
ani Uňpoge se UeUedostňwň: tcdh bpš fc donmj:
wal, žc kťefkanU, že siUhowi, že skutků milosrdných
činiteli, že milúčkowi geho w gakémsi UedostatkU
žjti a wčžeti pťipadnc? Nncbo nenakrmj KristUš
toho, od Učhož sčxmkrmen býwú? Či odepťe we:
ždcgssjch potťeb tomU, koho ncbeským a božským
statkem obmysiil? J oded pochúžj newěra tato?
K čcxnUž Uažýwcime křeskanem toho, kdož owssem
KrisiU newčťj. My tedh bogjce se Boha, končj
spiš tento, frdce fwé k nebeským a božským wě:
cem poždwiže:nč šachoweyme, a hleďmež sobč Ua:
kloniti Boha a služby powinnowané žachowati
gemU. Bodehmež žde Kristu raUcha Uasse, abh:
chom od nčho w nebesich oďlek dostali; podeyme
nnl žde gjsii a pjti, abychom tam š Nbrahamem
Ux ťjssi nebeské stolili; rožsiwehme žde hogně,
abhchom tam múlo Uenažali, a dokUd čaš gesi,
ďuďmc pečliwi o swé fpasenj wěčUě, gakož aporp
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sstol Pawcl nabjžj, ťka: „Brotož dokudžčaš mň:
me, čiňme dobťe wssechnčm, šwlčlsstč pak domá::
cjm wjry. Dobrč pak činjce UcUstáweyme, Uebo
čafem swým žjli bUdeme.“ Q žáwisti pak a Ue:
přjžni w giném spisU djsse: Ginj wýstUdkowé žůr
stúwagj w fwých mežech, a hťjch, bUdiž gakýkolř,
mjwá swúch mežj a swčho konce. Cizoložnjk
činj fobč žastúwkU po té Ueťesti, gižto byl žtro:
pil. Zbognjk, kdhž wraždU „Zdáchal, zatžm si od:
drchUge a žbogllicrwj ponecháwčle J drawost laU:
pežnjkowa š UchwúcenaU koťistj se šastange, a
i sschdjťstwj swaU pťjtrž bráwú, žwedlo:li se to:
mU, kdo ge prowožugc. Sama toliko šňwist
Uemčx mežj, a gest Urprawost UekonečUčl, a čjm
lépe se daťj tomU, komU š;eiwidčno, tjm dále wy:
sslchUge ze žáwistnjka tcn žúhUbný Hlamen sina:
losti. OdtUd ten hrožiwý obličeg, odtUd ta ža:
smesilčx twáť, th bledé ljce, to chwťnj stů, to
skťjpenj žUbů, ty prchliwé ťeči, to bcšUzdné ha:
Učnj, ta k Učlsilné wraždě botowá rUka, kteraUž
mjsto dúky samčl nenčlwist a rošwžteklenň mysl
ošbrogxxge. n Btotož wydey že scbe a wywraa
tiž tU otrawU, tU žluč a tU gedowatinu fwčlrů;
wyčisk srdce, gež hadj žčxwist otrčxwila a co mčxš
koli hoťkosti w sobč, tok sladkosij Kristowall wen
whpUžU. Bmšme :!ř k fobč pokrm tč Uúpog
ž tagemsiwj kťjžc, a budeť tUdy, cožkoli hoťkého
gest, w stdci twém oflaženo Ueginúč, než gako ně:
kdy tam myrhowým dťewem U siǧUťc hoťkoskbyla
oslaže:Ua. GeU žapočUi hogiti febe txU,kdc twůg
Uchh kočeUy mčl. Z nclaskawce bUdiž ntilonmj::l

ůk
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kem giných. Mťg lasku k tčm gichžto si byl
záwistltě se dotýkal a co možna, kráčeg sslepču
gemi ctUostUých.“

Modlete se bež pťestánj“ sl. Theš. 5, 17.).
„Modlitba kagtcjho se oblaky pronikú, a do::

kudž sc nepťibljžj, nepotěsxsi se, aniž odstaUpj, do:
kUdžnepopatťj Hospodin“ (Sir. 25, 21.).

„Wěžte, žek whslhssj Bčm Bůh modlitbh
wassc, gestliže trwagjce setrwcite w posiech a mo:7
dlitbách pťed obličegem Bčmčee (JUdit. 4, 12.).

„NlmUžna a wjra očiskUgeod hťjchů (Tob.
4, 11.). Gako oheň hoťjcj UhassUgewoda, tak
almnžna šhlange hřjchh“ (Sir. 3, 33.).

„Kdo Učinil, což wnčtť gcst, UčiUil také i to,
což“ gest žewnitť. Nle dúwehte almUžUU: a wssc:
cky wěci wúm čisté bUdaU“ (LUk. 11, 40. 41.).

„Zúwčstj ďúbelskaU pťissia smrt na okrsslek
země: UňsledUg1 pak ho ti, kteťjž gsaU š strany
geho“ (MaUdr. 2, 24. 25.).

„Nechtěg ščiwiděti tomU, gemUž se daťj na
cestěee(Zalm 36 7.)

„Šetťiti bUde hťjssnjk sprawedliwého a skťj
pěti bUde naU žUbh fwými. Nle Hospodin po:
smjwati fe bUde gcnm nebo prohledú, že pťigdc
dčn ššhoee (Žalsxň 36, 12 13.).

M o d l i t b a.

eržťi milostiwě na nassl kťehkost,š Bane,
a wsse žlé, gehož zasiUhUgcme, na pťjmlqu
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fwatčho mUčedeka a biskUpa twého Cypriana od
núš odwrňriti račiž. Skrže .strista Bčma Uassehso.
Nmen.

Dnessnjho dnc slawj se tčž swátek: Bowdssenj swatěho
křjžc„ o čemž dne 2. kwětna se dočtcš: w Řjmč swatčho .skorx
nelia, papeže a mučednjka; tamtěž jwatťho .skreocencla, pacho:
lete mUčedeka; w Trewjru fwatčho Materna, biskupaa m. gl sw.

15e

Žiwot snmtého Marcella a swntébo
Walerimm, mnčcdnjků.

Za anowčmj cjfaťe Marka NUrelia nastalo
kťeskanům po celé ťjssi ť1msié welké protiweUstwj,
tak že pťenmožj ž Uich wyžUěmj Kristowy wjry
fwaU krwj i žiwotem fwým whťaUpiti mUsili.
Nle Uikde fUad UežUťila wzteklšst pohcmů tolik,
gako w cjrkwi lUǧdUUské w Gallii, kdež Uagex:
dUaU fwatý biskUp lUǧdUUskýFotinUš š 49 gi:
Uými kťeskany, gakož dUe 2. čerwna o tom se
pfalo, do wčšer UwržeUi bhli. Mežč UwčžněUci
byli též MarcellUš a WalesiaU , přijzUj sobč
gak rodem tak i Usslechtilostj mrawú i siatečnostj
U wjře. Dwěma těmto mUžům podaťilo fe geo
dUé noci wazeb se zprostiti, a dle rady swatého
ewaUgeliUm Ua mjsto bežpečUčgssj se Uteci: Mar:
resl odebral fe ža ťekU Nrar čili SaoUU do .ska:
billpUU, swatý WaleriaU ale w TrerrchiUm
U NdUů aUtočisstč hledal, oba wer swataU oby::
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watelům kragin těchto slowh i skUtkp hlásagjce
,J stalo se že fwatý Marcell gda cestaU od ge:e
dnoho wlsdného mUže gméncm LatinUš hostin:

sip pťigat bhl Ten bpl pohan a horsiwý ctitel
bohů wlastcnských Wida swatý Marcesl horliu
woň Latinowu, gjž Ulodlo Marfe MerkUria
a Minerwh ctil politowal ho a obratiw sc
kněmU napomjnal geg lasiawhmiaarazUými
slowh, aby odstatlpls od Ulržťých powčr, ťka:
žc Uer možno, abp bežcitUý kámeu UčkomU nti:
lostiw býti mohl, a ti, ktcťjžto ža ďohp držj,
což rUka lidská bhla UčiUila, ti že sc podobagj
UerožUmnúm howádkům, a Uelifsi fe pťjliš od
kamene žkteréhož si bohy bhťi whtworili Dosp

mluwa tato tolik Ua mhsl LatinowU pllfobila
že w kratkém čase i š celým domem fwým wer
KristowU pťigal Uslhssaw fwatú Marccll
protiwenstwj fe žmaha opustiw Kabislon doNr:
šcntomaǧxxm se odebral kde sc prúwč Wriskllď

wladať (prššššš) ždržUge stkwostnhmi ť!ody bohh
swe ctil Kterýž dožwědčw fe žc MarceslUš
přissel požwal ho k hodmn modloslužebnhm
Mc Marcell Ucchtčl fe poskwrniti kwasem hťj:
ssUýUl, ž toho saUdili hodownjci, že kťeskanem grst,

a gednohlasnč geg hrdla odsaUdili tak ale, abh
smtt geho bhla Uowa a Ucslýchanú J wpltcsii
saUd aby dwa od sebe wždalch stromowé ksobč
še strogi Uěgakými Uaklonilř, Ua Uč abp fe pe:
wnými prowažh Marcell Uwažal pak ale aby
siromy se náhlc rožpUstilh a Marcclla prťlžnostj
swaU rožtrhalp. N wssak saUdU toho Uešhrožila
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fe dUsse Marcellowa, Uýbrž stoge pewně U wjťe
whžanak Krista J ždalo fe Wriskowiwladaťi
žc těžssjm bUde trestesn,ž kdhďh Marcetla U pťj:
tomnosti wsseho lidU twrdě štrýžniw štjti dal.
Z kažal ho wésti k modle Saturnowč a pak do
modlitekmy slUUce a UUtiti gcg, aby obětowal;
Uechtěl:li bh, mčla mU hlawa sražeUa býli Nle
Marcell an tenkratc Uežtratil důwěrU w Boha,
Uýbrž milosij UebeskaU sileU, odpowčděl ťka:
„Kdokoli Boha žiwého wssj silaU dUsse fwé a
PanU wjran frdce fwého pogal; Uikdy necitel:
Uúm modlčlm obětowati Uchde; Uebot hťjch gest,
dUssi od Boha stwoťeUaU modloslUžeonstj po:
siwrňowati, a Boha swého působitele fe odťjkati.“

Wida tedh BristUš, že statUosi geko erblomjani hrožbami an trestem, rožkáža gčmm wy:
hrabati, Marcella do Uj postawiti a ať po púš
prstj zahrabati. Gak roškúžňtlo stalo se, a tak
MarceslUš tťetjho dne bdeý žiwot dokonal ne::
prestáwage až do posledeho okamžikU chwúlU
Božj prožpěwowati a oheň lasiy w fobě roše:
bťjwati Geho swatek swětj fe 4 tohoto mčs1ce

Za Uěkolikde po UmUčer fwatého Marcella
pťissel WriskUš též do Trenorchinm, kam, gakž
ťečer, swatý Walerian š LllǧdUUa Utjkage fc
bhl Uchýlile Netrúwil wssak Walericm žiwot
w úkrhtu swém žahálčiwý, Uýbrž gako swatý
Marcell w Kabillolm tak fwatý Walerian w Trc:
Uorchinm a w celém wňkolj wer KristowU š ne:
malým požchUúUlm žwčstowal. PriskUš pťissel
do TrerrchiUm giž pod wečer, a wyprawowal
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pohanům pťjtomným, co se w těch dnech w .ska:
billonU š Marcellem bylo stalo, Uačež oUi též
genm wyprawowali o Walerianowi, že fe tU B
w gakési chýžce ždržnge, a žc nmoho prý giž lidj
k wjťc w Krista Zežjsse pťiwedl. Wěc ta moo
ťila PriskowU krwolačUaU dussi po celaU noc,
a sotwa že dnjti fe počalo, poslal xdrčlby, abh
Waleriana bcž odkladU pťiwedli. Ti ssli bez
mcsskcinj. Walerian mhsle, žc pťjchozj křestaUč
gsaU, Uwedl ge do bth fwého, znamenjm swau
téyo kťjže sc žUameUage. Což widaUce drčlbowč
oteizali, co tjm žUamchm chce? Načež Walerian:
„Tok gcst obraž spafenj, skrže kterýž Nčm Ucbeš
lžcmč Zcžjš KristUš fyU Božjpšthem i DU:
chcm fwatým pťed wčky a Ua wěkh anUgea
Urrperm a dfmrcenjm swým wažbh smrtižřrhaw,
žiwotem čoěčným Uaš podaťil ee Bo těch otažali
se poslowe Wriskowi ždali téžioxxtowaryssem gest

Marcellowým a tUdjž i kťefkanem? Načež když
oU prifwědčil rka, že gest Marcellowym towam
ryssem a kťesimxem, a že Ua wěky gjm žUstanc,
swčlzawssc ho co něgakého šločiUcc k Briskowi
wedli. Bsisklxš Uzťcw geg, rožhněwal fe a twr:
daU k UšmU mlUwil ťečj ťka: „TTh:li si Wale:

riaU, geUž gméno .skristowo hlafaš e Nepťisslo ti
sUad w žnaltxosi, co se š saUdrUhemtwým Mar:
cellem stalo, geUž podobným blUdem fwech byl?
BUď pak mandrh a pomodli se kbohnm nesmr::
telným!“ Bo tčch whbjžel pak mnčchjka abh
fe klaněl Jowissi a ZUnonč a WcUUssia ostatlljm
modlam, hrozc, žc, UeUčinj:li toho daleko tUžssjmi
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trcsty že žachwúcm bUde. .F tomu odpowěděl
Walerian w rožUm teUto: eeZe zákonowé zcmsstj
trestagj přstč Ua lidcch smilsiwo a pržněnj krwe,

wot swůg wssjmtjm byli žprznili?“ Wak pťčdal:
„Th mně brožjš tresty gež gsi Ua bratra Marr:
cesla Uwalil gež ale oU slawnč pťemobl! O byš
ly požnal Boha prawébo, genž stwoťčl Uebc i
žrmi , a newinně Ulrpčl, aby Učaš smrtj swaU
wěčUé fmrti žbawil, a fw!šm wžkřjssenjm důwěrn
wččné blašenosti w náš wšbndil, gehož krčllom:a
siwj Uemň ani koncc ani žačňtkU!“ Tak a po::
dobnč mluwili Wriskxxšasw. Walerian gesstě Učga:
kaU chwjli. Wida wssak wlčcdať, že Waleriana
nepťcmll:wj, kažal geg k tran gakěmml pťiwa:
šati a želcžUýmidraph tthati a kdh ani thto
mUkh siatnost fwateho nepťemohly, warž bati fe
co bhlo že statnosij gcho i mnozj ginj kU Krisiu
se obrátj, edal geg na poprawisstě wésti a tam
l,xlawn mU sražiti. Na tom mjsič, kdež se wěc
tato stala, wždčťali napotom wčrnj kťeskaně ko::

“sicl kU cti swatél)o mUěednjka.

Nožgjmčlnj.

Kťjž fwatý gest obraž Uasseho fpascnj, prclees
wčl swatú Waleriank žoldnéťům Q bh wsiius

ckni pogali wahU tčch slow, zagiské bh negen
fwatý kťjž, nýbrž i Spasitel a Wkapitel fam
U wětssj U Uaš bhlč wažnofli a lafce Nle tak
gať wčci gfaU, žda fe, že i Uam Učer o krjži,
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ano i Ukťjžowaný .skriskUš gest Oohorssenjm gaťo
židům aneb blčxznowsiwjm gako Uúrodům. Ci
snad Uestydt se množj, žnamenjm křjže čelo, ústa
a prsa žnamenati? Nesthdj fe kťjže, Ua kterémž
whkaxlpenj Uasse fe wykonalo, pošdrawiti? N kdc
gsaU ti, co UlilUgj ťťjž a núskcdllgj Krista? Ner:
ždú fe, že gsme wssickni Uepřútelé kťjže .Kristowa,
a žc konec Uúš bUde Zabylmtž, a že Učxm bůh
bťicho gest a sič:wa w zahanbenjm Uassem? Q
žpamatUg fe, čd člowčče, žpamatUg, a šaraž kťjž
do srdce fwého a pěstng ho, ak Ugma fe, whdú
owoce, owoce, na kterémž bh Wkapitel twůg
KristUš Ježjš poznal, že gsi gcho Učednjk. Ugme::li
se kťjž w sidci twém, pťemůžeš tělo, fwět, Učx:
rUžiwost ihťjch, a dogdcš osiawer wččnčhcď
kteréhož Uikdo Uedochčlžje leda skrže kťjž. Kťjž
gest Uadčge kieeskanů, podpora malomyslných, pť1::
staw zmjtaUých banťemi žiwota, lék Uemocných,
sstjt proti Uepťátelům, žbraň w žčxpafn, autočisstč
w nebežpečenstwj, fwčtlo w telnnosiech, wůdce
Ua prawé cestč, potěssch w žúrmUtkU a kljč
k pokogi dUsse. Gsi:li tedy opUsstčU od celéhrǧ
fwěta, Uteč fe ke kťjži, a obegma geg, Uagdrš
útčchU a podporU; trápj:li rě pokUssenj aUcb
gsi:ji baUťemi od cesty žiwota šahnčxn, pohledUi
Ua kťjž: kťjž oswjtj temnotU dUsse, UkážetiprawaU
cestU, pťemůže pokUssenj i pokUssitele a Uwedc
tč do přjstawll bežpečného. Walj:li fe Ua tč
Uehodh, UtlačUgj:li tě Uepřátelě, powstáwagjďli
proti tobě moch protiwnjci: pohleď Ua kťjž, a
kťjž bUde ti ssljtem proti wssemU žlémU a dodá
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ti maUdtosti i opatrnosti N giž obrakme gesstč
gedenkratr zrak do dUsse swé a wižmc ždali
i w desi nassj spafortosný kťjž gesi žakotwen
a zdali i U Uašo oUoho pťinassj owoee, po Učmž
že KristUš Ježjš pozUa, že geho Učednjci gsme,

či snad roste tam strom swěta, gehož kwčt gest:
lciska k swětu a gehož plod: pýcha, smhslnost
nrwažane žadosti, Uckagicnost a wěčna fmrt?

Q kde gsie kdo, Uwržte fe pred kťjžem, gehož
ssjřka gest lasia gehož delka wěčnosi gehož w:,š::

fskawssemohaUcUost, gehož hlUban erhžpyta:
telna maUdrost gest a modleme few kagicUosti a
pokore, aby Qn, kterýž sljbil žc wssecky, až po::
wýssen bUde pťitahne k sobě, též Uad Uami sc
smilowal a skrže kťjž wag Uam Udělil milost
l spafenx

„Gakož Mogžjš powýfsil hada na anssti:
tak mUsj powýssen býti SyU člowěťa, aby žadnd
kdož wčť1 w Učho, Uežahhmxl, ale mel žiwot
wččný(Jcm 3 14.15..)

„Watrjce Ua proda a dokonawatele wjry
Ježjsse ťterýž pťedložiw sobč radost štrpčl kťjž,
opowažtw se hany scdj Ua prawřci siolxiceBožj.
!drotož tožpomjltehte fe na toho, kterýž takowč
proti fobě od hťjssnjků sUasselodmťananj, abh gstc
nellstawaliwmhsljchsw!;chthaUce (Žid 12 2 3)

„KristUš smažaw žapiš Usianowenj, kterýž
ďyl proti nč:m, i wyždwihl geg ž prostťede pťi:
biw geg ť kťjži; a oblanpiw kUjžatstwa a mo:
cuosti wedl ge Ua odin zgewně triUmf slawiw
Uad nimi skrze scbe saméhoee (Kol. 2, 14. 15.).
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„Nehťessmeche znowa kťižUgjcefoběShna
Božjho a w pofmčch whdáwag1ce“ fŽjd 6 6..)

„Qde mne odstUp to, abych fe w čem chlU:
bil, gediné w kťjži Bána nasseho Zežjsse Krista,
skršc kteréhož swět mi Ukťižowůn gest, a gú sidčtU“
(Ǧallat. 6, 14.).

Modlitba.

O Ukťižowaný Ježjssř, wleg do srdce Ulébo
onU láskU kU kťjži a kUmUčenj twénm, kte:
raUž swařj twogi mčli,a Uděl nn té milosti
abych rúd gako oni U dťewa kťjže dlel plným
srdcem wolage: Wod stjncm toho kterehož gsem
žadaj sedčl gfem a owocc qeho gest sladkc hrdlU
memU thbhch ale, o Bane Ježjssi Kriste, kdy:
ďych ale obratil se Uěkdyswéwolne od kťjže tweho,
tcdh rožpomcna fe na mne, pťitúhni mne k sobořu
Ua kťjž a Udčl mč sjly, abych, pokUd žřw bUdU,
U tcbe na dťewč kťjžc wytrwal, po smrti pak
š tebaU powýssen bhl do radosti, genž odmčna
gest kťjže, genž gsi a kralUgeš Ua wěkh wěkůw.
NmeU.

Téhož dne:

Žiwot swaté Kateťinh janowské.

Swatú Kateťina janowsia narodila few Ja:
Uowč rokU 1447., odedž i pťjgmj swč dostala.
Qtec gegj byl ZakUb Fieschi aneb FlisiUš býa
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walý mjstokral Ueapolský, pan i sslcchetnostj i Uro:
zenostj a ďohatstwjm proslUlý Kateťina byla
postawh aUtlé ale Usslechtilě a twaťi Uad mťrU
sličné a giž w dětinském wěkU bylo na Uj wi:
děti, žc obžwlasstnj gakausi milostj Božj gest na:
dčma a sotwa žc osmébo rokU dossla, wšdala se
wssech dčtstých wyraženj a gakaUsi podinhodUaU
mjrnostj a wažnostj wynikala Tčž fe Učila pilně
swatémU nábožensiwj, a takowan giž tenkráte
wšdlaUUla horliwostj k lnodlenj a kmrtwer sebe,
že wssickni tomU Uemčllo sc diwili. W gegjm
poťogi wisel obraž dředstawugjcj Ukťižowané:
ho Spasitele an na kljnč trUchljcj múteťe
ležj thkoli pohledla na teU obraž, bUdil fe
w dUssl gegj wždy Uaramný bol a faUtrpnost,
a ten bol gi tolik pronikal žc odhodlana byla
š lúsky k UkťižowanémU Spasiteli, wsse, co by koli
bylo, oddanč snússeti a trpčti. J činila proto
tčlU swčnm núsilj wssemožné, ljhala Ua holčm
slanmskU a mjsto podhlawničky gcn kufem dřewa
se zpokogowala, pťitom ale též ssetťila, aby Ui:
kdo ž domúcjch o tom, gak sebe mrtwj, nežwčdčl.
Bodaťilo:li fe gj ale Ukryti Umttwowčmj si:ďe:
oheň lasky k BohU Uemohla nikterak Udusiti;
protož Ukrýwala se Uezřjdka w odlehlá mjstae
a tam dlaUho dlano mOdlitbami a rožšjma:
Ujm fwatým fe žabýwala Gedenkrúte stalo se
že Upnuwssl wssecku mysl na mUky, kteréž Wy:

kUpitel pro naš podstaUpil chtila že dussl gegj
oheň nebeskýpronikl kterýžw ijždy ch a ch
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taUhU podpalowal , abh těž pro ékrista BáUa
Učco trpčla.

J abh tcdh beš pťekažky a bcš wytrhowanj
slaužiti mohla tomU, gehož hlcdala, a gegž na:
ležla, pťala si Kateťina klassternj samotU a ti:r
chost Wrotož Uchažela se w gednom klassteře
w kterémž giž sestra gegj Limbana geptisskaxl
bpla, o pťigatj; bhla wssak oslyssúna, gedUak,
žet pťjliš mladú, a gchak, že todičowé gi pro:
wdati chtělř. Odewždawssi se tedy do wčlle Božj,
Užawťela, že we wssem bude gi plUiti, a těnli
cestami choditi, gimiž gi woditi bude. Gegj wůle
slenUla od toho okamženj úplUě š wůlj rodi:
čUw tak že nic Ucchtěla a nic Uečinila Uež co
dožxlawala, že wůle Božj a wůle rodiččxw šest
Konagjc tedh wssemožně, co dobrébo bmi fc gj
tšdalo, žUstala w domě u swých rodiččšlw až do
rokU ssestnactého, kteréhožto se poslUssUa gfmxc
wůle rodičuw a pťijzcnstwa ža mladého gať“ěe
boš sslcchtčce, též ž Janowa rodilého, gménem
Julian Ndorno, prowdala.

MaUžclstwj, prawj gakési pťjslowj, gcst šele
ňwj, a swatý Baweť pjsse, že trápenj tčla mjti
bUdaU takowj: a tož žkUsila swata Kateťina w
plné mťe Manžel gegj byl mUž newrlý a mr:
šntý , Uakladal š chotj gako š otrokynj, wedl žižp
wot prostopassnú, a mrhal gměUj swč i gmčUj
manželčino Bět let snassela sslcchetna choť ne::
bodné toto naklčldúnj, a wšdalugjc se wssech fpo:
lcčnostj gediné Bohxl bolesi fwau naťjkala: ko:
nečnč alc Ua radU Uěkterých pťútel tjln zcirmxltfu
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chtěla Ulehčiti, že dle pťjkladU Učkterých matron
gegjho stawn w marné radosti swětské se Uwrhla
a po pět let útčchh mimo Boha w fwětských
rožkossech lpledala. Brawda, žc se chowala wždh
w mežech slUssnosii, a že pilně sc na požorU mčla,
aby Uigakčho pťikčlzanj Božjho ani skUtkem ani
slowem ba ani mhsslenjm nepťestaUpila, a wssak
radowúllky swčta nešgednaly gj žádaUého pokogc,
UepťiUesly žádaně útěchy, Uedodalh potťebné sjly,
abh mohla swjšle a Učlwal wsselikúch strastj tr::
pčliwě a š dUchem žmUžilým snússeti; alebrži we
wer sláwy zemské a w praUdU fwětskúch roškossj
žůstalo srdcc gegj pUsié a prciždně. J Uemohla
Ubohú Uežnamenati, že staw gegj Uhněgssj daleko
gest horssj, Ucž ďyl kdy pťed tjm. Strasti šůstaly
moťjce gi gako kdy Hrwé, ale dUsse od Boha po:
UěkUd odwrčxcenči Uečila tčch roškossj Uebeských
ch, gimiž gi Wún Bůh ansstčwowal, dokawad
gemU samémU bolesti a Uúťek swůg byla šgeroo:
wúwala. J žmocUil se Ubohé takowý žármutek
a tak Uáramnú těžkolnhslllost, že bolesij takmčť
přesycenxa ni rady nč pomoci si erěděla. Giž
fe chýlil pútý rok kU konci, co od prwé horli:
wosti UstaUpiwsst š fwětcm sc spťátelila. Byltě
swatwečer pťed swatým Benediktem. Skljčenú
nčiramným bolem wessla Ubohň panj do kosiela,
témUž swatémU žafwčceného, co UehskraUsseněgi
se modljc, aby tenlýž swatý otec ža Ui orodowak
a úlewh dUsseijm mUkúm gegjm i útčchy gj
wyprosil. Nle ždálo se, žc tjm che aUžkosti Ua
Ui fe walily, čjm che Uteci gich Usilowala.



720 .Zúťje

QpUsstčna tedy, gak se zdčllo, i od lidj i od Bo:
ha nawsstjwila sestrU Limbani w klassteťe, we!:r
sskereUbol swůg gj žalUgjc Limbana radila gj,
aby klassternjmn zpowčdnij dUssi swaU odkrhla,
abh mu žgewila, co gi bolj a saUžj Kateťina
uposlechla maUdrč radh a ssla. Sotwa ale že
pťed Učho poklckla, Uzťcla wsseckUmižeonst swaU
a poklésky fwé a pťi tom Ukčlžala fe gj Božj
dobrota a milosrdenskwj w takowém fwčtle, žex
mlměix bež sebe žwolala Nic che o fwětu
o Bože! Žadneho hťjchn che!eu Thto wssak aUškoo:
ski Uepochazelh, gakž sama wyprawowala, še stra:
chu Božjch trestů, Uúbrž ž bolesti, že byla UesmeraU
dobrotUBožj uražila. thž sebyla dostatečnčpři:
drawila, slo)ila generálnj čili celožiwotnj žpowčď.

„Hospodill Uzdrange ty, kteťjž gsan skraU:
ssenéhosrdcea Uwaznge rany gegich (Žalm 146
3) „QU bydlj š tčmi kteřjž gsau siranssenj
a ponjželačho dUcha, abh obeiwil dUcha ponjže:
Uúch,a obžiwil srdce siraUssenhch“ (Js. 57, 15.):
totéž zkusila kagjcj Kateřilta; Bůh Uěinil mjlostj
fwaU, žc hťjchowé gcgj a poklčsky, gako bh do
moťe byli padli ž paměti gj byli zmiželi že
častčgi rozmanitpch mjwala widčnj, a že neoby:
čegných milostj stala se aUčastna, k nimž i oblrclxd
cenj manžela počjtati dlUžUo J fnassela wssecky
kťiwdh, kteréž gj manžel způsobil, š Ueywětssj
trpěljwostj a tichostj a tio š lúskh k .skrjstU Je:
žjssi, a modlilal fe co nehskraUsseUčgi, abh Bůh
geg milostj swau ofwjtiti a Ua cestu sprawedl:
nosti obrútiti reičil; a ehhle, oU fe giž Uynj tolif
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změnil, že gj powolil, abh ďUdaUcnč w šdržc:nliuan
wosii žiwa bpla a neytěžssj skUtkh kagicnosii ko::
nala. NúsledUgjcj žtráta statků, giž byl prowi:7
nil otewřela mU konečně oči J počal pťjkla:7

dem fwaté manželky fwé powžbUžen, žiwot wésti
Uabožný a bohabogný, ba ido tťetjho řadU swao:
těho Frantisska žapfati fe dal Některý čaš na
to Upadl w tčžkaU a dlaUhaU Uemoc, kteraž po,o
sléš tak siala se bolesinaU, že negednaU w šaU:
fanliwaU Uetrpěliwost wypUkl a Uigakým Uapo7
mjncinjm, abh se wšdal do wůle Božj a netrpč::
liwostj bolestj si nezwětssowal, pohnaUti fe Uedal.
Kateťina bogjc fe o spafenj geho, odefsia do we::
dlegssjho pokoge a Uwrhssi se tU Ua kolena pťed
kťlž Bánč, modlila se slžami a wšdychanjm o fpa::
senj manželowo: „Q lasko, slysseli gi modliti
o lasko, prosim tč ša dUssi tUto DarUg mi gi;
mně gi darowati gest w moci twe “ Ysi po
pUl hodiUč, co se tak modlila, cjtila U wnitť

dUsse žc wyslhssmla gest; a wratiwssi fe do po:
koge nemocUeho šhledala, že celU fe změnil a že
úplnč Upokogen a do wůle Božj odewšdaU gest
J složil též swataU špowěď š nepwětfsi skraUsseu:
Uostj, připrawil fe na poslednj hodiUkU co Uey:
bedliwčgi a skonal w Wčan patrné šnámkh na
fobč mage, že U Boha milost naležl. u „Modlete
fe ša sebc wespolek, abh gsie fpaseni byli, mnohok
žagisié může modlitba sprawedliwčho,“ pjsse sw.
JakUb (5, 16.); a komUž to che pťislUssj,než
manželům? Q by fe manželky, kteréž magj mUže
lehkomyslné, nehofpodčlťské,errké a erěrné, od
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této skoěticeUčilp: mlčeti, trpčti, modliti; tjmr
by kť1žesi Umjrnily a k Uapsawenj poblaUdilého
mallžela mnoho by pťifpjwaly!

Milostj Božj podporowána pťemohla fwatá
Kateřan scbe dokonale, odtrhla fe ode wssech
wěcj stwoťených úplně a spogila se š Bohem co
Ueysrdečnčgi; protož UermaUtila sc anande smrtj
manžela swěho, ani nade smrtj bljzkýchpřijžmšch
swých, owssem ale Užjwala naďytč swobodp kob:t
siUhowánj nemocných. J dochážela tedy do s?fpiDc
tč!la janowského, a gako gedna ž děweť nehsprost:
ssjch očiskowala a opatrowala Ucmocnč co Uey:
ssetrněgi. Čjm ťdo anfUěgssj Uemocj stjžen byl,
tjm raděgi fe mU propňgčowala a nebylo Ue:
mocného, kterémUž by nebyla rňda a ochotnč
slaUžila, Ucdbaqjc, žc: i pťiroženosk gegj tomU
wždorowala. Čistila tčž gčgich oděw, silaťa gim,
an č frdečně gich obgjmagjc, w Uich důwěrU
a lúskU k Bohu bUdila a pčstowala. NegednaU
se sialo, že choťj žtratiwsse trpčliwosti, chorobU
fwaU au bde těžce nesii a každého, kdož k nim
pťissel, raUhawýnxi slowy a žanalými ťečmi ob:
těžowali. Swatň Kateřina ale snčxsselakaždaU
kťide myslj weselaU a wljdně š každúm žachúu
žegjc, negednomU dodala mysli, že chorobU swaU
š trpěliwostj Uesa, do wůle Božj se odcwzdal;
i může se ťjci, že nebylo ani gediného chorce,
ktcrýž by od Uj bUď tělchč ďUď dUssewUě Uebyl
potčssen. Gedenkráte obslUhowala gistaU ženU,
kterúž Ua morowaU rúnU se rožstonawssl, ťeč
žtratila, a gakkoli fe namáhala, Ueysladssi gméno.
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„Ježjš„ whťknaUti Uemohla ZUamenagjc swě.er
tice namahan žeUy, Uaklonila se a poljbila tth,
na nichž fe gmčno „Ježjš“ chwělo ale tjmiUe:
moc UakažliwaU do sebe wsala Sotwa že gj
Bčch Ušdrawil, pťewžalň opět slUžbU we sspitčllc.
QstatUě neobmežowala fc gegj pomoc Ua nemocUč
we sspitciljch, Uýbrž wssřckni choťj celého města
ctčli a milowali gi co swaU těssjcj a pomčlhagjcj
matkU.

Qd těch dob, co fe fwatčl Kařčťina opčt
š tělem i š dUssj k BohU fwčmU ode mamčho
swčta byla anrčltila, dala fe š tčlem swým a
še wssemi žčldostmi fwýmj do boge, do boge Ue:
milosrdněho. Qdepťela si požjwčmj masa a gi:
mšch wssech pokrmů, chuti lahodjcjch, ano iwsseu
ho owoce gňk čerskwého taktčž i fUsseUého; mj::
sto kossile Uosila žjněUě raUcho spúwala kratičce
ato na ložt twrdém, na Uěž i trUj ti kladala;
mlUwila geU mčllo chodila wždy š silopeUýma
očima, okaUssc!a ǧeU wěcj odpomých, což wssak
smhsiůnl bylo prjgemneho toho fe ostražitě wa:
rowala Gegj Uepmilcgssjm žamčstnanm byla
modlitba pťi modlitbě wytrwala deUUě do sseesti
hodin, a ač tělo tomU Uěkdy podlěhalo, dUch pťe:
mčchal wssi liknawost, tak že wždh, ačkoli Uad:
obhčegně lělesně se žanepraždňowala, dUch wždy
byl pohromadč a kmrtwer hotow. No 23 leta
postjwala fc wždy po ssesi Ueděl pťed wancj,a
po fedm pťed welkoUocj a gegj pUst byl tak Ul:
hý, že po celý teU čaš Uičehož Ucpožjwala wh:
gjmage trochn wodh š octem a š folj, čjmž

Zst
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wltitťnj horko fwě ochlazowala. Mimo to cho:
dila deUUč k swatémU pťigjmčmj, newhlnlUanU
taUhaU k tomU gsauc pUžcUa, kterýmžto dllcho:
wnjm pokrmcm, gak fe ždú, pokrm tělefný Ua:
hražowala. Srdce gcgj háralo tak wrancj lčx:
skaU k BohU, že i nehstndrnčgssj woda, kdhž do
Uj rUkU swaU sirčila, počala se wixjti, gakobh
žhawé želežo w Uj se bylo pohraUžilo. Cjtjc
siadkost milowčmj Božjho negednaU whšýwala
wsseckh i nežiwotně twory, abh Spasitele chwčl:
lilh a welebily. Tak k. piee gedenkrúte wstallc
piwssi do swě šahrčldkh a Ua bylinh hledjc,ťekla:
„Negste wh stwoťenj Boha měho? NUže mié
lUgte ho a dobrořečte mU že wssj sjlly swé!“ uu
„Q lásko, prawila žaš gindh Ua Uehwýš roščj:
lenú ohněm milowcinj Božjho, ú lúsko, kdož byp
mohl mi ďrániti, tebc milowati? U stťedU wsse:
ho wer swčtffěho, nic plčxpol dUsse mé ncUhafj.
ijk šagistě, žš lčlskawsse pťemúhčl.“ „Q fwatčl
lúsko, dj w famomlUwě, giž byla složila, kdo tcbc
mči, blahoťečelt mčx býti; š tebaU powažngj se
Ueywčtssj mUžowé ža malicherné, bohatj pak držj
se ža rowné chudým. TebaU stčiwá se Uměnj
swěta blňžnowstwjm, Uebok th UdčlUgcš Uměnj,
kterěž Umčnj wssech pťewhssUgc. Th žapUžUgeš
že frdce wesskeren žúrmxxtck, wsseckU twrdost i žč::
dost gměUj; th činjš žlé dobďými, lstiwě spro:
stými; ty Ubjráš člowčkll swčwolj; Ucbot th geee
diné gsi prawý wůdce; ty pťeděláwúš gcg w člo:
wěka šcela Uebeskěho a siadkým činjjš wssc trpkě.
Th gedinč wodjš geg ť spascnj„ Uebok wsslckni
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xskUtkowé dobťj dčgj se z lúsky aneB raděgi lúskaU.
Th wjžeš lidi wazbaU nerožwjžňeanU, tak že
gen gedUé wůle gsaU a wssj žčcdosti po žďožj
prosti. Th činš wssc rowUě, bohatč i chudé;
ty gsi UčiUila, žc Uebeský a tichý Ježjš š Uebc
šstaupil a Ucybolestněgssj smrl mrpěl; ty Učxm
ho i ža pokrm dáwúš. Ty gsi š Uúmi w DU:
chU swatém; th žčlpasjš w swatých š drawaU
žwťťj, a š litěgssj qesstč žlobaU protijjků swaté
wjrh; tp pťebýwáš w sladkých rozmlUwč:ch Boee
ha š dUssemi wywoleUúmi; th š Uimi w BohU
odpočjwúš.“ u N Ua giném mjsič pjsse: „Broč
gesi tak mčxlo lidj, w Uichž Uebcslčx lciska7půfo:
biti může?! Q můg Bože! Th šadržUgeš oheň
milowčmj swého w lůUč swém, gelikož geg wy:
ljti Uemůžeš w frdce lidj, kteťjž gediUě zúleži:
tostmi swětskými fc žabýwagj. Q šcmi, ý swěte!
co Ua koUci počneš š těmi, kteťjž gediUé po tobě
tanžj? Tyš otrúwila gegich dUsse,uw těla gegich
hltigj w !čmč twěm, a Uic UešbUde gim, Uež Ue:
Pochopitelné wěčné mUkh. Wežmi si k srdcťe 6
dUsse mčl, prawdh tyto a Uedoansstěg drahémU
časU Ugjti, genž ti pťcin gest, abhš swjžlů tčchto
Ussla, žwlássk aU tak dobrotiwěho Boha mňš,
kterýž tak sUažUě fpaerj twého žúdň, kterýž tč
hledň a UeskanlaU lčlskaUwolú.“

Tato welká flUžebUice Božj padla asi de:
wět let před swaU smrtj do Ucmoci, klerúž Ue:
toliko bolestnú, Uébrž i welmi podiwmi byla, a
o Ujž lékařowé saUdili, že Uadpťirožmá býti mUsj.
Hoťelť w Uj UstawičUě gakýsi oheň, kterýž Uikdo
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si whložiti UeUmčl a kterýmž pťemožena chee
dUaU do hlasitého UaťkU se dala Za to ale
požjwala radostj erýmlUwUých, kdhkoli si Ua
wčci Uebeské wžpomněla, a w twari gegj obrcižel
fe pokog a radost dUssjblažeUých; mlUwila o lafcc
k BohU š takowým Uadssenjm, že se wsstckUi ktcťjž
gi mlUwiti slhsseli tonm diwili a mUožj až kslžam
se pohUUli Uedomýssiegjce se gank Uež že aUgela
w podobč lidskě widěli

W stawU tak Uadobhčegmřm byla swčtice
talo žiwa až do rokU 1510., ktcréhož ohněm lčlsky
takměť strciweUa kBohU swémU fe odebrala dUe
14. žčlťj. Tělo gegj žůsialo až do 18. ťnga,
kteréhožto dUc w ťosiele sspitúlU pochowčmo bylo,
žce!a UeporUsser, an kdhž po 18 měsjcjch opčt
se whšdwiblo, UcUalešla fe Ua Uěm an ta Ucp:
meUssj žUčUUkaporUsser. Bapež KljmeUt )(sl.
wťadil gi rokU 1737. slawUč do ťady fwatých.

Rošgjmeiltj.

Swatčl Kateťan janwskei dala gisté osobě,
chtčcj do klússtera, UúsledowUénaUčer: „Ježjš mb:
diž ti w srdci, wččUost w mhsli, fwět pod Uohama
a wůle Božj we wssem koUčmjtwém; Uade wsse::
cko ale fwčtiž leiska k BohU že wsseho.“ J my
gsme wessčeťi takmčť samj řeholnjci, Uebok Ua
ťťtU swatém podrobili gsme fe žcikonům Božjm
a pťi swatém biťmowanj sljbili gfme slawUě,o žc
pomocj Božj pewUě U wjťe stati bUdcme Tedy
ťečeUa slowa fwaté KateťiUh i Uaš se týkagt
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Nle bohUžel gak dalecj gfme my wsslckni od tčch“
prawidel. MlUw, ždali Ježjš gest ti w frdci ?
Nch, Ježjš Uenj w srdci, w kterémž fe Uhostila
nmrnost, Pýcha, žciwist, žcissť, Uečistci milost i giUň
hťjssnú a Uesslechetnčx smysslenj. un Gesi wěčnost
w mysli twé? Nch, gak žťjdka kdy Ua wěčUost
pomysljš! Nešdci fe, že tak žiw gsi, gako by
wčxčnostiani Uebylo? Nepťegcš si, abyš wččnč
tU Ua žemi bpl žiw? N padUe:li kdy mpsl twčl
Ucihodau na sntrt, Ua saUd, Ua pcklo a Ua wčr
čnost, Uefnažjš se wssemožně těch a takowých myB
sslének fe co možná Ueydřjwe žbawiti? Gest snad
fwčt pod Uohama twýma? Wždyk si do fwčta
žcela žamilowčm, Uic Uečigeš, Uež fwčt, Ua Uic
Uemysljš Uež na fwčt,axxjc Uedělúš, Uež co fwětU
fc ljbj. Ei Uer to miťowat fwčt, kdhž gediné
po radostech swětských se šhčmjš, když rozkossem
tělesným wssj silaU fe oddúwciš, když gedinč žbožj
a bohatst!dj šhcinjš, a po důstogeUstwt a hodno::
stech sijdjš? Nch, to wsse gest patrným důkažem,

že swčt Uenj pod Uohama twýma, Uýbřš že feti žahUjždil w frdci a žc tebau wlčldUe! isUad
wúle Božj gesi we wssem koUcin twém? Nch,
kde wůle wlastnj wlcidne, tam Uemčlwůle Božj
mjsta. Či snad U tebe gakci gesk wýminka?
NUže ::c!!cšotciwáš protš BohUě kdykoli w maU:
drosti fwé trochU swaU metlaU tebe fe dotkne?
Nebýwúš Uetrpěliw, když strasti a bolesti Ua tebe
se walj, aneb kdhž bližnj twůg Uěkdy o tebe ža:
wadj? NUže, kde gest ta wůle Božj wc wssem
gedUcinj twém ? Či wyfwjtá žc wsseho a Uade.
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wsse lasia twú k BohU? Bonmi gen žc dennč
Boha nehfwčtčgssjho hrjchp gednak fmrtelnými
gednak wssednjmi Uražjš, pomni že w hťjssjch
tťch trwaš až pofUd, že sež nich nckageš a že

ani BohU, an bližnij žadost Ucčřn1š Nch, to
Uenj důkaz lasky kBohU Uýbrž důkaz laskh k hťj,
chU a k otci hťjchU uu k ďablU Kdo Boha
Upťjmně milUge ten hledj wsscho bedliwě fe wye
stťjhati, co se mU Ueljbj, alebrž wynasnažUge se,
aby wždh a we wssem tak smýsslcl mlUwil a
gedUal gak tomU fwatj geho žakonowé a přika:
žanj chtčgt Chceš:li tcdy Ua sobě Ukažatř že
siUtečně Boha milUgeš Užawťi U sebe pewně, že
ode dUesska ani toho UepmeUssjho hřjchU sc ne:
dopUsijš a giž hned počni sc opjrati wssem la:

kadlům a wssem chtjčům žlým. Wěťjm že tak

sUadno žastaralý šwhk Uepřcmůžeš alc geU počnizúpastti a Uwidjš že sam Bůh kU pomoci ti
pťispčge. N byk bpš tťcba žaš nčkdh klesi, ne:
šaneh, Uýbrž žmoha se powstan opčt a tak fe
ti poznenahla š milostj Božj podaťž, že gako
swatú Kateťan wežma si hřjch w nenawist, wo::
lati bUdcš: „Žadného hrjchU che, o lasko ma,
žadného hťjchUche “e

„Žiwk gfem pak giž Ue ga: ale žiwl gcst
wc mnč KristUš“ (Ǧallat 2 20..)

„NemilUge:li kdo WaUa nasseho Zežjssc Kri:
sta bUdižproklatý (1 Kor 16 22)

„Bomni na th wěci, kterěž bhly pťed tebaU,
a kteréž potom pťigdaU tobě, ten faUd gest wssc:
likémU tčlU odc Búna“ (Sir. 41, 5.).
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„Bdětcž, Ucbot erjte, w kteraUž hodinU
Pňn wúš dťigde„ (Mat. 24, 4.).

„Nemilugte swěta, anž těch wěcj, kteréž Ua
swětě gsaU. MilUge:li kdo fwčt, Uch lčlskytho:
wh w Uěm“ (l. ZaU 2, 15.).

„Hospodin dak, HospodiU wzal: gakž se Ho:
spodiUU ljďilo, tak fe stalo: bUď gméUo Hofpo:
dinowo požchnčmo„ (Zob 1, 21.).

„Milowati ďUdeš Hofpodina Boha swého
z celěho frdce swého, a še wssj dussc fwé a žc
wssj fjly swée (KA. Mogž. 8, 5.).

MUodlitďa.

Boždč gfem tebe si obljbil, ty wěčnci a wždy
Uowú krčrfo! Woždě počal gsem trbe milowati;
tyš byl wc mně; a gčl hledal tebe we wěcech
šewnjch, a ijžl gscm tebe zapomeUUw Ua pěu
kných tworech twých. Q odesk, ú Wane, erč:
domosti mě, žc gfcm tebe Uemilowal, že gfem
plýtwal lúskaU kU tworům. NpUj tebe poznú:
wčnn, Uij požUčlwúm mižeonst swaU! O dch,
ak wůli twč sc podrobUgi a prosiřcdků, gichž mi
k fpafenj mémU posjlňš, wěrnč Užjwúm, a tak
ohcň UehwraUcněgssj lčxsky k tobč w dUssi fwč
rožUěcUgi, genž gsi žiw a kralUgeš Ua wěky wě:
kůw. Nmen.

Dneš swčtj se ečš swčuek: W Řjmč swatčho Nikomeda
(nc Nikodcma gak w kalendč:ři!), mučednjka; w Marcianopoli
swatč Meliteny, mnčednicc ; w Hadrianopoli swatých muče:
dnjků: Malima, Thcodora a Yšklepiodota; tčž swatčho Born

ň
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fyra, muťednjka; těhož dm swatého Nieetd, mnčednjka; w .skorr
dnbť swatých mučednjků: Cmilh, gahna,aJeremtásse; w Tuslu
swatého Dlpra, btskUpa; těž swaté Ewtropie, pannh a m. g. sw.

16.

Žiwot swatě LUdmilh, patronkh země
čefké.

Dciwno bhli giž Němci, ba i fanednj
Morawané wlrU kicsianskcm pťigali, an Uassl
otcowé gesstč w tmach modlaťstwj wěželi RokU
845 bplo sice čtrnactero anU českýchw Řežně
kťtěno, ale tjm fe, gakž se podoba, tmh modlo.e
slUžebnosti ž wlastř Uassj nezapUdily Teprw
rokU asi 874 žawjtala an pťesskastnadoba
kdhž wjra swata ze saUsede Morawh od na:
rodU Uam gašykem i mrawem spťjžUěUého do
wlasti Uassj se dostala, a žakořeinssi se bUg:
oného owoce whdala

Tenkrate panowal na Morawě mocUaUpažj
kral SwatoplUk. Wod geho wladaU rožkwétala
wjra ťatolicka giž swatj bratrj Cpril a žMeetho:
dčg hlasalč, welmi milostně; wssUde fe stawělh
Uowé kostelh, žakladalh se sskoly, a lid kterén
mUž se slowo Božj w gazka pťirošeném žwě:
stowalo ochotUč se kťtjti dawal žiwot swčxgwe:
sskereU dle žakoUU swatčho ewangelimn poradage.
Ql ten SwatoplUk často braUnaU rUkaU od Ue:
pťátel stjhňn gsa, powolal wsseckywůkolnt kUj:
žata slowanské k sobě Ua Wcťehrad, kdež sidlem
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bhl, a abh tjm snúzc náwalům Uepťatel odolal
š nimi fe spogil Meži knjžaty na Welehrad
prisslými bhl také wogwoda český Boriwog š tičiet
dcjti wladykami Tě prjležitosti ponžjwage swatý
Methoděg pťistaUpil k nělml, a chwčlle wjrh Krie:
skowy dokonalost i krasil, aby kťtjti sc dal wý:

mlUwUým gazykem ho powžbnžowal Bořiwog
xražnými řečmi swatého bisiUpa rožehťat a žc
š wjrkarcskaltské welkěho blaha tělefného i dU::
sscwnjho se mU dostaUe žnamenage, žňdal si i
hncd kťtU fwatého, načež biskUp: „Gsišli hotow
š celého skdcewěřitiw Boha, the wssemohachho,
w gednorošeného Shna geho, Ježjsse Krista Wčma
Uasseho, a w potčssitclc DUcha fwatého mú se
žadosti twe žadost UčiUiti“ J stalo se, že
Boriwog w malo dnech na to žadosti stal se
aUčasten a i š průwodci swými krtčn bhl. „Bla:
hoslawenj, kteťjž skhssj slowo Božj a ostťjhagj
ho“ (LUk 11 28..)

Boťiwog wracegc se domů do Čech pogal
š sebaU kUěše nčxbožUého Wawla KaichU a kcizal
nm, abh také lidU ostatUij žwěstowal Učenj
Kristowo a sam, gakž mohl geg podporowal.
J ostatnj wladhkowě giž š Boťiwogem na Mo:
rawě kťtěni bhli, pomahali nábožnémll knězirožxr
swěcowati pochodeU swaté wjrh a co oni whu
Učowánjm a dobrým prjkladem žapočali, toho
doplnil kUěz Wawel kťtem swatým Qbžwlasstě
ale staral se wogwoda sňm o rožkwčt swaté wjry,
a k tomU konci žaložil hUed kdhž š Morawh fe
anratil kostel Ua knjžecjmhradě fwém aš půl
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dU:hé mjlc pod BrahaU, „Lcwý hradch Ua:
šwaném.

.K Uchperěgssjm a k Uehdůstoaněgsstm aU:
dům žkwstagjcj cjrkwe fwaté w Čechcich patřj
swata LUdmila, patronka a orodoince Uassc U
Boha Byla pak swata LUdmila, gakž se pjsse,
dccra Slawibora, wladaťe kraginh mělnické a
Lidoslawh, manželkd geho Oba ale todičowč

wěžcli gesstě, kdhž se gim LUdmila Uarodila, we
tmach pohaUských, a klanli se modlam rUkaUlid:
siaU Udělaným, stwoťitcle pak swého, Boha ži:

wěho, Ucpožnawali J dccrUsika gegich LUdmila
mUsila sc Uěmým ďůžkUm klaUěti, a oběti pťi:
Uasseti a Uebylo tenkrate žádUé naděge, že blUd
swůg pohaUský pozna, a do cjrkwe kťl.xemswatým
wstaUpj Dospčwssi w léta, wdala se ža wogwodU
šemč českéBoťiwoge š Ujmž, pokUd Uam še gměna
žUami gfaU, dwa syUyměla Spitihněwa a Wra:
tislawa thž ale Boťiwog po Uěktcrcm čafc
w Morawě krest fwatý pťigal a wer KristowU
w žemi rožsstťowal Uwěrila také chot geho LUdr
mila w .skrčsta Jcžjsse a thčiwssi se dokonalc
wjťe fwatč, od fw Mcthoděge i še shnh fwými
kťřskt fe dalxa Gaťa se tU žmčUa w desi kUě:

žninč stala, kdož to whpjssc, a kdož whprawj
wýbomé tU čind ťterdmii fe nxmi swata Ludmňn

žaťila. J Uemůžeme o Uj gčUak ťjci, Uež že těž
a skrže žnamost Boha a .Krista Ježjssc, BaUa
Uasseho, rošmnožil takc Bůh w Uj fwé milosti
a hogUého dobrého gj Udčlil, tak že aUčastna
UčiUčUa bhwssl Božského pťiroženj, Utxjkala po:
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rUsscnt pochčlžegjcjho z té žúdosti, kterčlž gest na
swětč, a wsseckU snažnost whnakládala, abh pišiuu
pogila k wjťe swé ctUost, a k ctnosti UměUj,
k Uměnj pak zdržexliwost, k ždržcliwosti pak trx:
pčliwost w saUženjch, k trpěliwosti pak pobožnost,
ť pobožnosti pak milowúnj bratrstwa, k milowúnj
dak bratrstwa lčlsiU ke wsscchnčm lidem (frow.
11. Petr 1, 2u7.).

Nsi rokU 894. Umťcl Boťiwog. Na mjsto
geho dofedl Uehstarssj fyn Spttčhnčwe a i tcn
w mčxlo letech Ua wěčnost se odebraw, bratrU
Wratisiawowi knjžccj stolec žaUechal. Ztrcita
dwaU tak milých a drahých ofob žafadila LUd77
mile rčmU pťetčžkaU; i možno že bh snad mno:
hcm bolestUěgi to bhla cjtila, kdhbh swatčl wjra
gj Uebpla potčssila, ponažUgjc gj Ua bUdach
wěčnost, kdcž sc dnsse čistč opčt šhledagje abh fc
UerožlaUčily che. J podroďiwssi se tedy U wůli
Božj Uesla rčmh trpěliwč a š my jl odhodlanml,
těssjc fe, že fprawcdliwý a milosrdnw Bňh každěho,
kohož milUge tresce, a že UyUčgssj toto kratičké
a lehké faUžcnj Uasse přewelmi welikč wěčUé slčlu
wh bťjmě Učxmpůfobj (ll. Kor. 4, 17.).

Qd tčch dob, co LUdmila owdowěla, snažila
se žiwotfwůg co Uehdokonalegispoťádati, a wssech
ctnostj, kterýchžgen mohla, na nehwýš pilna byla.
Zachowňwala wčrUč čistotn swého siawU, rozgž:
mala si denUě dinčl ťjžer Božj a dUem i Uocj
siaUžila BohU modlitbami a postp , tnhaU ka::
gicnostj i mnohými ginými siUtky dobrými. Na
Uj měli tcď wsslckňi lidé Uchdobrotiwčgssj matkU.
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Dwéťe domU gegjho bhlh každémU otewťeUy,
a kdož pomoci rady Ueb útěchy potťebowal Ua:
býwal wsseho w Uchhogněgssj mjťe U matky žemě,
Ufwaté LUdmily Běstowala také dUchoweUstwo
še wssj ssetrnostj, gako by synowe gegj byli;
domy Božl ž dUchodů fwých ošdobowala a po:
tťebným Uúbhtkem opatťowala Ugjmala fe cho:
rých pťigjmala pocestUé a wěšňmn pomúhala Ua
fwobodU, když toho žasllchowali. Můžeme tedy
wssjm prawem slowa UcibožUéhoJoba Ua Uipo:
tahUaUti ťťaUce: „QUa Ucchodila w maonsti
a Uoha gegj Uechwatala ke lsti; krok geg1 Ue:
Uchýlil se ž cesiy pťjme srdcc gegj UeUúsledowalo
očj gegj a w rnkaU gegj Uepťidržela fe žadUa
posktha QUa Ucpohrdala podstaUpiti saUd

š slUžeijkem swúm a š děwkaU swaU, když fc
hadali proti Uj, erdepťela, co chtjwali, chUdým,
a gestli žc po čem taUžily oči wdowy, Uenechaka
gj dlarcho Ua to očekawati OUa Uegedla fama

skwa fwaU, Uýbrž i sirotek gcdl ž Uj , Uepohr:
dala hyUachm, kdhž Ueměl ssatU a chUdým bež

oděwU; erhždwihla Ua sirotka rkaš fwé řkdhž
fe widěla Ua saUdU wžnesseUěgssj byti. Nemčla
žlato ža silU swaU a ryžij Ucřjkala: Dančmj
mč gsi! Neradowala fe ž Ucsstěstj toho, kterýž
gi Ucnawidčl a neplefala, kdhž žle se mU wedlo
Dwéře gegj bhly pocestUemU otcwťjUh, wUě Ue:
žUstal hosi, a ž wlUy owcj gegj bhl Uahý ža:
hťjwan. Qna byla oko epemU a Uoha kUlha:
wémU, matkaU bhla chUdhch a že žUbU Uesprcdu
wedliwého wytrhowala eriUUeho“ (frow Job
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31 29..) Bťeblažena ta žemě ktrréž fe takowé
matky dostane gaká by!a fwata LUdmila, gcgjž
knjžata faUdj prawě ostrjhagj zakoU sprawedl::
Uosti, chodj podlé wUle Božj a milUgj swčtlo
maUdrosti (frow. kn. maUdr. 6, 5. 23.), a podxti
daným fwým dobrým pťjkladem pťedchčlžegja Uad
Uimi bděgj ggko počet magjce whdati ša dUssege:x
gich (srow. Zid. 13, 17.).

Wo smrti SpitihUčwowě roťU 912. dosedl
gakž fwrchU ťečeno, Ua stolec knjžecj mladssj bratr
Wratislaw„ knjše pobožný a dobrotiwh, kterýž
o rožssjťenj wjry fwaté mnohcm chc dbal Uež
o rožssjťenj moci fwé. W tom wssak Ueprozťe:
telně gednal že si wžal ža manžclkUDrahomer,

kUčŽUUlUtickaU U Ujž wjra Kristwa tak milo:o owoce Ueneska gako U tchýně gegj, swatč
LUdmily, Uebokbhla anj nad mer hrda a pae:
Uowita, o Ujš fe fměle mohlo ťjci že mčla wer,
skutků ale wjrh Ueměla. Wida Wratislaw pťeo
wracenost swe maUžclkh, a o zwedenj djtek gež
mU bhla ona porodila šwlasstě ale o bUdachho
nastUpcc pečliw gfa, fwěťil ho swatě LUdmile
matce fwé, kterčlž wUUčka fwého také nad mlrU

bedliwě whchowáwala. thládala mU fwaté
pjsmo, Učtla ho literam slowanským pťidržowala

hok Uchosii a rožUěcowala w Uěm smy sl Uá:
božný a horliwost kťeskanskaU. N Waclaw kladl
ochotně sjmě od baby rožfjwané do aUtlčho srdce
a pčstowal ge tak bedliwě, že U welký strom
wšrostssi, steré owoce pťinússelo. Mczi njm a
pěstaUnkaU geho powstala lňska Uepsrdečněgssi
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a pťcitelstwj neyUpťjmnčgssja a nebhlo U.xčcidů:
ležitčgssj, o kterml bh š nj fe nebyl radjwal. u
„.skdo fe ďogj Boha, wúžiti si lmde pťútclsiwj
dobrého , Ucbo podlé nčho BUde pťjtel geho“
(Sir. 6, 17.).

BokUd Wratisiaw na žiwě bhl, ždčl sc, že
takč fwatú Ludmila w pokogi žiwa gsaUc toliko

o blaho dUsse swé a o spafmj wnUka sweho
Waclawa a o dobré lidU poddaného se starala
Žc wssak Uic dokonalého Ua fwětč Ucbýwa a
každý, kdož korUnowčm býti chce, w pokUssenj
gako žlato žklxsiti fc mUsi: mUsila tedy fwatčl
LUdmila mnoho strastj podstaUpiti , kterýmiž
gi Bůh žkUsiti chtčl, šdali Upťjmně geg milUge.
eu Nsi rokn 926. UmťelWrařislaw. Smrt geho
byla pro LUdmilU Uanehwýš smUtUú. Od té
dobh walilh se Ua ni wsseliké fwjzle a proti:
wenstwj a UeUstaUpily až do gegj smrti. Bo
aUmrtj totiž Wratislawa ďyl Waclaw th geho
Uehstarssj, za knjžete žcmě powolán a UžUan; že
ale gesstě Uešle:rilý bhl žmocUtla fe Drahomjra
wladh, Waclaw ale šůstal prožatjm pod porU:
čcUstwjm fwaté LUdmily To wssak mrželo hr:
daU a pčmowitaxx Drahomjrx: welice; Uebok fe,
bčcla, že skrže LUdmilU BUde gj wlňda ďUď od:
Uata, ancb afpoU welmi obmežena BUžeUatedy

gedUak UUlawisťj a žússtjm, gednak ale žeidostj
po wladě počala tchýUi fwé rožličUé aUkladh
strogiti aďh fe gj che bati Uepotťebowala LUd::
mila o hUěwU fwé fnúchy (nxcwčsty) šprawena
a od Wúclawa z wnUťnUtj Božjho poUčeUa, že
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UásilnaU smrtj fegde, pťiprawowala fe owsscm,
abh, až Wčm žawolá, měla lampU š olcgcm po:
hotowě, ale chtěla též še snúchaU DrahomjraU
se smjťiti a gj pťefwčdčiti, že nic žlého proti Uj ne:
obmýssij, aniž po wlúdě w žemi bažj. J wzkázala
gj, že Uenj žčldostiwúgegj wlúdh, a nad Uj pano:
watč že UetaUžj. Nechť si wežme, prawjla dúlee
djtkh swé k sobě, a dle ljďosti š Uimi wlčldUe,
ch o to že profj, aďh se gj powolčlo KristU
wssemobachmU, kde ďh koli chtčla, siaužiti. Wssak
tato peokora erblomila wysokomyslnost Draho:
mjřin:x, anž gi Uaklonila k prošbč:m ponjžeUým
Llldmiliným. WidaUc tedy mermilowUčx kUěžUa,žc
wcsskero wyUasnažowánj gegj marnč gest, a dťj:
tomUostj swaU Drahomer gesstč che poanzeti
Uechtšc, odebrala se Ua Tcljn, kdež se ža žiwobytj
manžela swěho ždržowúwala, gčUak nemhsljc, Uež že
tU w pokogi a bez pťekážky BohU slaUžiti a k Ua:
sičlwagjcj smrti pťiprawowati fe bUde. Nle zčlsst
a Uenciwist Drahomjťan i sem do samoty gi
proUúsicdowala, kterciž Uradiwssl fe š Učkterými
mnži bežbožnými, tchýni LUdmčlU žawražditi Uža:
wťela.

Lxldmila, gakž ťečeno, fwatým Wáclawem
poUčena, že nč:silně že swčta fegde, pťiprawo:
wala fe na to rožhodUé okamženj tak bedliwě,
gak se Ua prawaU kťcskankU slUssj. J powo:
lawssi knčze fwého Wawla KaichU, kázala mU
mssl swataU zpjwati, a whžpowjdawssi fe co Ueyn
skraUsseUěgi Uehswčtčgssj swčltost oltňťUj pťigala.
No slUžbčlchBožjch trwala Ua modlitbčlch až do
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wečera. dež fe bylo saUmrklo, wydali se dwa
nagatj padaUchowč, Tnma a KUmaU, š četným
zňstUPcm do Tetjna, a wyražiwsse brčmh hradnj,

Uchprwé wssccky wýchodp ožbrogettci obfadili,
pak alc fe wcdrali hrozrchm křikem do komnaty,
w kteréž skužebnice Mmč pťcbýwala. LUdmila
požnawfsi wražedeky, obrňtila k Uim čeč, a welmi
mjrně gim dobrodin Ua pamčk Uwňděla, ktee:
rýchž gim bhla prokčlžala, žádagjc, aby gj ťekli,
pakli by w čem proti Uim se byla prowiUila.
Tito ale žatwrdili frdce swé a w žUťiwoski cho:
piwsse fe fwaté anj a whtňhsse gi ž lože Ua
žemi wrhli. .WidaUc Ubohň knčžna, oč tU gdee
poprosila wražchjků, abh gj Učkolik okamžiků
k modlitbč pčeilť, a pomodliwssi se žčxdala, paklt
o gegj bcžhrdlj stogj, ab!,dgj afpoň hlawU škali.
Na to alc oni Uedbawsse, tlaUkli gegj hlawu
o kčxmen, na kterémž klekúwala, a wlastnjm zú.c
wogem gegjm gi Usskrtili, dnc 15. žciťj 927.
Wťjtomnj dUchoij a ostatUj slUžeijci o hlawU
swaU sc bogjcc, Ukryli fe, a teprwa po odchodU
wrahů Ua swčtlo wyssli. Drlchčho dne byl mrteee
wol swaté LUdmilh w tetjnské kapli U wclkém
hoři pochowčm. Na pokčmj ža tak hrožný čin
dala Drahomjra dům, w ktcrémž se ta wražda
stala, pťestawěti w chrňm kc cti fwatého Mic
chaela archangcla.

Na Tctjně ležel mrtwol fwatč LUdmilh,
až když swatý Wciclaw wládU žcmě UastaUpil,
a kostel swatého Giťj dostawil. TU rošpomc:
UUw se Ua swaU beibU a Ua UeaUhoUný žiwot
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gcgj, a pťipomjnagc si th ščlžrakh, kterýmiž Bůh
slxlžcbnici tUto oslawowal, Ufmyslil si, že tčlo gegj
do nowč wzdělaného kostela k swatěnm Giťj
pťenefe. W tom aUmhslU poslal Uěkteré dU:
chownj osoby, meši nimiž též ikněše Wawla, Uč:
kdegssjho kaplana Llldmilina, i ginč nabožně mU:
žc Ua Tetjn, pťťkažaw gim, abh bUď mrtwol
babn gcho, aneb byl:li bh giž žprachnčwčlw,
aspoň kosti gegj a ginč požůstatky do Wrahy pťiš
nesli. N ti pťissedsse Ua Tetjn dne 17. ťjgna
naležli rakew skoro žpUchťelaU, tčlo wssak bplo
UcporUsscUe, kteréž wšawsse gesstč tež Uoci šUcti:x
wostj do Brahy nesli Uslyssaw to swatý Wa:
claw, opUstil rychle !ože, djky BohU za to wšda::
wage, žc tělo milené bňby swč od porUsser
žňchowati rčxčil. Z rčma drUhého dne šesslo fe
wcliké množstwj lidj i wesskero dUchoweUstwo,
ktcťjž w slawnčm průwodU swatémU tčjU w aU:
streth whssli a wžawsse ge a slawnč žalmy pro:
žpčngjce w kostcle postawili Zde žUstalo po

Učkterý čaš ležcti tak .že každý ge widětť mohl
KoUečnč žawolal swatý kUjže biskUpa češenského
TUtan kterýž pťissed kostel wyfwětil a swaté
tčlo pochowal Na wýročnj slawnost pťenessem
swatě LUdmily stal fe nasledUgjcj šažrak: Gistú
pacholjk bys tak těžce na celém těle skťiwený, žc
ani žrakU wzhůrU powžmsti Uemohl. N ten
kdhž U kostela skrže pťjmlUwU fwaté LUdmily Wčma
Boha o ždrawj prosil nahlc UzdraweU pťjmo
choditi počal Což když se rozneslo, rožnesla se
i slawa fwaté mUčednice, a dUwěra w gegj žaee
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slUhy se Upewnila, skrže ktcréž Bůh milofrdný
důwčmč prosj.cjum milost prokažUge.

Rožgjmčlnj.

Kdož by čta, gak swatá LUdmila š Drau
homjraU pokoge a mer whhledúwala, tUtéžctUost
si erbljbil? Grst alc pokognost welmi potťebnň
a wssak i řjdkčl a wzúcnú ctUost. O potťebč
gegj každý sčnn se pťefwědčj, kdo w společnosti
lidskě žiw býti chcc aneb žiw gest, a to proto,
žc člowěk nepokogný a Uč:ružiwú každaU i sebc
lepssi wěc wžlaU strčmkU wykládč:, že Uid šlémU
wjry pťidúwň, Ustawičně samým podezťjwňrljm
se žmjtá, a sšim gfa chpokoch ani giným po::
koge Uedú. Clowčk takowý podobč: fe pawaUkU,
který7 z kwětiUek ged šsage, š Uichž by wčcla
siadky med byla pťiprawila. Člowčk Uepokogný
ntllle často, co bh Ueměl, a Uečin zhnsta, co
by měl, oU gediné k tomU očj obracj, což ginj
čiUiti magj, žanedbčxwú ale žcela, co gemU činiti
gest; wsseckyswé činy a skUřkyUmj wymlanati
a Ua bjlo barwiti, ale giných omlUwiti aneb
ofprawedlUiti Uechce; žč:dú, aby každý š njm mčl
strpenj a šhowčli, mU, fám ale Uikoho nechce fUčl:
sscti a trpěti. Ze š takowým lidem Uclže žin
ď!,šti, že strze Uě mižj též lúska a Upťjnmost, žc sc
žanedbáwú aneb dokoťcnwhwracUgc dobro i obchě
i ofobliwé, že fe skrže Uě Usažuge žáwist a žússk,
siowem že fúm ďúbel domow strze Uč si žaklúdci,
ťdož gest, genž bh Uebyl žkUsil, a UcškUsil:li, geUž
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by Uenahljžel Z těch a takowých pťjčin nic se

Uám w pjsmech swatýáZ tolik neschwalUge gako
pokog Wokog nňm pťegj al:gelé pťč Uaroženj
Baně , pokog pťinássj KristUš aposstolům, kdpž
ž mrtwých wstal; pokog pťčkažUgegim, aby zwě:
stowali každémU domU w kterýž wegdaU Bohu:
žel k hanbč to bUď kresianům ťečeno, že U nich
nebýwú nic tak ťjdkého, a nic tak wžacněho gako
mjr a pokog Nk Uic Uedjm, že žemč powstawagj
proti žemjm, Uňrod proti ncirodU, i pťečasto sta:
ijú se rodina proti rodinč, mUž proti mUži, tak
Uazwcmčho práwa UeUstUpněhágjce, a abh wrch
podrželi, pokog dUsse„ ždrawj těla i statek swůg
UasažUgjce Ny gak welice gsme se Uchýlili od žsa:
tých tčch čan, kdež wssem wčrjcjm bhlo gcdno srdce
a gedna dUsse(SkUt ap 4 32)? kde wssickni
bratťj pťebýwali w gednotě (Žalm 132 1);
kde hledali pokoge a sijhali geg (Žalm 33 15..)

Q Uwažte, laskawj kťeskané že ti kteťj; se od
statých žakonů a od starých dobrých mrawů Uchý::
lili, žc magjce gměno kťeskanské, kťeskané negfaU,
neboť powaha kťeskana w tom se hlawně šakládá,
aby, kdož chtěgj býti Učedeky Kristowýmř, w láfce
a pokogi se pogili. Chci Qtče, aby, ktcréž gsi
mi dal, wssickUi gedno byli, gakož i mh gedUo
gfme NUž, rcete může:li pewněgi Ulůže:li do:c
konalegi naš kpokogi což powžbUžowati než slowa
ťečená gimiž KristUš Bán chce, tak abychom
gedUě dUsse a gcdttoho srdce ifmýssienj lmťi ga:
ťož gest QU i BUh Qtec, genž Gcg bhl k wh
kaUpenj nassemll na swčt poslal. A poslěze ak
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djm, co gest, Uelže žapťjti žc pokog gesi takmčč
žaklad přemUoha ctnostj Chccš:li bdti blažeU,
bUď pokogllý x Neboť blahoslawenj ǧfaU pokong,

Uebok oUi synowé Božj skaUti bUdaU Nechceš
býti tčlefný UUbr.ždUsseij: bUď pokogmš. Ne::
bok tčlefnj gste, a podlc člowčka chodjte, fwčdčj
aposstol Waně gsaUeli mežč wami šawist a swar .
dročež UsilUgjce šachowawatč ǧednotU dUcha n.x
jwašku pokogr gedno tčlo a gedeU duckď gakož
Oowolcmi aste w gedné Uadčgi powolanj swěho.
Chceš býti Učedekem Krisiow!xm? Bllď pokognúm.
Nebok w tom pošlmgj wssřckUi, žc Učednjci Krix
stowi gstc, bUdete:li se milowatč wefpolek. Chceš
koUečUč gedeUkrúte Boha widěti? Wokogc Uáslce:
dUgte še wssemi a swatosti, bež Ujž žčxdm?uUeUžřj
Boha Brotož kde kdo gste wssj silall pokoqe
Uosii hleďte UwažUgjcc slow swatěho NUǧUstan
aU dj: Pokogxwskgest an Uehwhšssjblažerst
kteráž walkh krotj, hnčw dUsj, Uefworne roan,
Uepřčxtelh mjťj, wssem se ljbj a ode wssech sr
žúdčx. Blažemš, kdož tebe mci; žloťečemš, kdož
trbe Uenčxwidj, Uebok takowý gest antikrist, gest
syn ZahUber.

„Brosjm, UechkUer swúrll meši mnau a tebaU,
a meži pastýťi mými a pastýři twými: Uebo bratťj
g.sme Hle wsseckašemě před tebaU gest: odstnp ode
mne prosjm Gestli že Ua lewaU straUU pUgdeš
ga prawaU držeti bUdU: gestliže ty prawaU žwoe
ljš, gci Ua lewaU pUgdU“ (l Mogž 13 8 9..)
„Může:li to býti což Ua waš gest še wssemi
ljdmi pokog měgte“ (Řjm 12 18..) „Wrosjm
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waš pak bratťj, skrze gmčUo Pčma Uasseho Jer:
žjssc Krista: aby gste gednostegně wsstckni mlU:
wili, a abh Ucbylo meži wami rožtržek: bUďte
pak dokonalj w gedUostegUém smyslu, a w ge:
dUostegném mjněnjee (l. Kor. 1, 10.). „Nebo
Uenj Bňh růžUice, ale pokoge, gakož iwe wssech
cjrkwjch Učjmee (tamtéžz 14, 32.). „Naposledy
bratťj raqute fe, dokonalj bUďte, Uapomjnehte
fex, gednostegnč smpsiete, pokog měgte, a Bňh por:
koge a milowúnj bUdešwčnni“ (sl. Kor. 13, 11.).

Modlitba.

Q,Bože, bUď milosiiw mnč hťjssnémU! J gá
gsem odwrčltil fe od tebe, od Boha pokoge a ná:
sledowal gsem otce rUžnic genž Ueyprw pokoš
meži tebaU a člowěkembyl erssil a Kaina prori
bratrU fwemU ožbrogil O odwrak o Bože, ode
mUc otroctwj podolmé a Učiň milostiwě ak po:

koge whhledúwam a tebe Uasledngj, ak gsem po:
kogný š tčmi kteťjž Uenawidčgj pokoge, a tak
hodeU fe stamx postawen býti meži ty, kteťjž sh:
Uh Božjmi Uažwant budaU. N Uražil:li bh mne
kdo, aneb powstaleli bh proti mně, poskwrnil:li
by maU powěst ancb olaUpil:li bh nme o žbožj
mé bUdU wyhledawati pokogeamodliti se: Wane,
odesk gim neb newědj, eo čint Skrze Krista
Bčma Uasseho. chU.

Dnessnjho dne swčtj fe tťž swňtek: Chalcedonť swatč
waemie, panny a mUčednicez w ŘjměWfwatých mučcdnjků:
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Ducie, urozenč panj„ a Geminiana; těž w Řjmě swatých mU:
čednjků: Qbundia, tnťze. a YbUndancia, gahna; w Heraklei
swatč mučednice Sebastianh; w Kordubč swatých mUčedujků:
Ročjella a Serwřdea; w Skotsku swatěbo Niniana, bčstnpa;
w Ynglicku swatť Edhtd, pannh a m. g. swe

17.

Ziwot swatého Lamberta, biskUpa
a mUčedeka.

Swatý Lambert se Uarodil wTrajcktUžro:
dičů flawUých gak Urožerstj a statky požcmskými
tak i bohabognostj a rošssafr!ostj Byl pak od
Boha nadan w.ýborUými darh sličUosi1tčla, la:
hodm,dmi mrawh, dobraU hlawaU, mpslj žbožUaU
a wůbec wssjm což člowčka činj Bohu i lidcm
mtlčho Ro žssafný otec to šnameUage, dal si Ua

geho whchowanj žwlassk zaležeti a k tomU koUci
qeg odewšdal rožUmUým a žkUsseUým Učitelůln
Lambert mage žaljbenj w UměUj a wědach wye
nikal Uad mladjky swého wěkU, ale i čjm hlaU:
běgi Uahlédal do prameUU Učersti tjm sc stawal
skromUčgssj a pokorUěgssj, tjm bedliwčgi řktomU

pťihledal aby Uetoliko UčeUým Uýbrž žwlassk i::orud
kanlým a UeaUhonUýmkťeskanemfe stal Otec
magc radostž fyna fwého dal geg, kdpž mlčlde:
Ueckčho wčtU čZdossel, UčenémU a bohabogUémU bi:
skupU mastrichtskémU, swatémU Theodardowi, kte:
týž geg dňle wychowňwati a pšstowati, a Uelo:
lčko dčxkladUěgi fwatémU Uúbožcnstwj Učiři, Uýbrž
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i w Uměnj swčtskěm, gakž fe Ua siaw geho slU:
sselo, cwičit“l měl. Bod bedliwaU rUkaU takooo
wého mUže, gaký bpl biskup swatý Theodard do::
žral Lambert w mUže, owsscm dokonalého, gednak
Umčnjm, maUdrostj a bohabogslost1 nad lid saU:x
wěký whnikagjcjho a gednak Udatnostj a wogen:
skaU chrabrostj proslUlěho Zde fe UaplUila ža:
gisté slowa pjfma, chž dj: „WyUčUg shna swě:
ho, a občerstwj těaazpůfobj rožkoš dUssltwé!“
(Bťjsi 29 17)

RokU 658 byl swatý Theodard žabit pxoe
to že statně praw cjrkwe a osady swě hagil
Kral Childerich š nmohých stran poUčeU o fwau

, tém Lambcrtowi a o ctnoňech a rožssanosti geho

dal ho Ua ponawrženj rožUmných mUžU žemťe:
lěmU Theodardowi ža UastUpce Nerad a geU
š bašnj a š tťesenjm Uwažal se Lambert w leU
úťad, wěda, že aUčty gedenkráte bUde klúsii a to
Uetoliko ža sebe, nýbrž i že wsscch dUssj, kteréž
mU swěťenh bhly J Ugal se proto wssj Ulau
osadh a že w febe samého Uedmočťowal Utstat
se kBohU o milost, o ofcher a o dobrý ždar
wraUcně prose. Neyprwé se ždalo, že wsse wý:

borUě dařiti fe bUde Kral Chilperich milowal
Lamberta nad wssecky ostatnjppany, rad š Ujm
draj radU, rad poslaUchal geho Uaxlčer, a kdy
a gak mohl fwaU k nčmU laskU a nakloUUost
dawal Ua gewo. Qsada mastrichtska počala kra:
fUě žkwjtati neb krčll i biskUp pečowali wžčlgemně
o gegj rozkwět. TU fe ale stala Uáhlú žměna.
RokU 679. padl krčll rUkaU n!ražednjků, a geho

Žiwoth Šwalých. us. 32
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milčičckbiskUp Lambcrt gfa wrahům Ustawičným
kamcUem aUražU, musil rokU 685 sweho bisknpexr
siwj fc wč;dati a giUémU pastýťi, geUž nepťissel
dweťmi, ge postanpiti.

Whhnaný biskup wžal fwe útočisstě do klúép
sstera StabUlUm (Stáblo) a tam slaUžil BohU
š Ueywčtfsi wraUcUostj Nikdo Ua Učm tU Ue:
žnamenal, že bh kdy biskupem býwal, jUýbrž tak
pokorUě byl meži ostatUjmi bratrh žiw, gako bh
Bhl Ueymcnssj š Uowčxčků a tak ochotnč každémU
rožkažU opatowU se podrobowal, že wsslckUitomU
Učxramnč fe diwili„ a přjkladem geho welicc fe
wšdčlúwali. Tak fe k. pť. Ojsse, že gedUaU když
gitťUj hodiUky se modlili„ dťewčxk š Uohh mU
špadlý hlUk gakýsi w kostele způfobil. Qpat
erčda, oded ssx:amot powstal, rozkčxžal, aby
winnjk U kťjže pťed kostelem fe modlil, a tak
pohorssenj Uaprawil Bylo žima, sUjh gen se

chumelil ale Lambert ssel gak mU kažano bhlo
erdmlamoage čl po tťi hodin pod ssjrým Ue:
bčm kleče fe modlil TU teprw rožpomčmll sr
Uaň opat, a powolaw ho co Uehslussňčgi, rUce
i Uohy mU š ostatnjmi bratry ltbage co Uehpo:
korněgi ša odpnsstčnj swé Učlhlostiprosil. Swatý
Lambert, gehož dUsse plUú bhla lnilosti potěssno
gich, mimo giné ťekl: „ijč žagisté, bratťj, že
dle slow aposstola Bawla BohU slaUžiti múm
w zimč a w Uahotč, a že skrže mUohú saUženj
ngti mejme do krčlls.dwstlxdjdUebcského; protož
UegsaU Utrpenj tohoto čan rowUá oné bUdach
slúwě, ktercižuse šgewj w Uělš; a mUoho:liwtomto
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žiwotč bičowčmi bUdeme, tolik w žiwotě bUdaUu
cjm radostj wežmeme “x

Scdm roků sirawil swatý Lambert mimo
swé biskUpsiwj, an Ueprawý geho nastUpce, Bfae
ramUnd gménem, swržen a wyhnán bhl TU
žúdali dUchowensiwo i lčd od Wipina, genž ten:
kratc Ueywpšssj wladu emč w rUce měl gednm
hlasnč, abh prawý pasihť Lambert osiťelěnm siax:
dU nawrácexl byl Wipin swolil a ihned kněmU

slUssné posly whprawil Radosi lidU, kdhž pťiu
chúžel milcný pastýť, a slawa, kteraž sc wracegj:
cij po wssech končanch osadh dčla, ani fe wye
pfati nedci. Nle i swatý biskUp byl rúd, že žaš
swé stč:oečko widj a gemU chlčbu žiwota lcimati
může. Z Ugal se žprčlwy opět wssj silaU, Uiče:
hož nezm:edbúwage. Kúšal Učen1wjry plamenncm
borliwostj, oť!racel mhsli osadnjků od wěcj žem:
ských kpramenu wsseho dobra, hťjssnjky napomj:
Ual a k dobrélm: wžbUžowal, a to tak srdcčnč
a Upťjmnč, že pťemnozj Ua cestU pokánj fe dali.
Netrpťl tačé w domě swém nic, ž čehož bh osa:7
deťům pohorsseltj mohlo wžniknami. N abh
Uikdo ťjci nemohl, že Uklúdú giUým bťemena, gichž
sčxm ani prfřem dotknaUti se nechce, byl wesskerč
osadě ncykrcisxlěgssimpťjkladem wssech ctnostj,šwlássť
ale k chudým bhl welmi laskaw, a kdhž pro nč
Uěco Učmil tak sež loho radowal gako bh Bo:
hu samémn bhlo sialo se Nersil nikdh stkwou
stneho rancha Nabytek geho ďýwal sprosiý,a
cokoli kpotrebč swé mel we wssem bhlo widťti
že ani marnosti neslaUžj, ani pýssenehowj. ero:r

32u
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to takě wssj slawh zemské Utjkal, mage qi ža:
p rU a dým w protiwensiwj byl trpěliwý,w
sstěstj ale pokorný a anžkostliwý Žiwot geho
byl wůbec čistý a bez Uhony: poddan naležali
w Uěm mUže, ktcréhož i milowali č geho fe búli,
pťútelé ale a bratřj měli w Uěm pťjklad, které:
hož by Uásledowali; slowem o něm mohlo se ťjci,
že „bhl pťjkladem wěťjclch w flowU, w obcowánj,
w lásce, U wjťe, w čistotě,“ a žc Uásledowně
swědomitě se chowal dlc siow Bčmě, chž dj:
„Tak swět fwčtlo wasse pťcd lidmi, ak widj skU:
tky wasse doďré, a slawj the wasseho, genž
w Uebcsich gest.ee

Starost fwatěho biskupa eržtahowala sc
gediné na owéčkh, kteréž patřily do owčince Kri:
skowa, nýbrž i Ua ty, kteréž gesstč wně bhlh, to:
tiž Ua pohaUh, gichž w bisknpsiwj, w odlehlegssjch

aspoň kraginach, žagistč nemalo bhlo Swatý
biskUp whdal se tedy k Uim a gednak wúmlU:
onsU, gednak skUtkymilosti, gednak pewnostj a
žmUžilostj dUcha dráhně množstwj Uďohěho lidn
toho Ua wer .stristowU obratil mrawh gegich
Umeril silrowost gegich pťemohl

Mezi tjm dossli také dnowé pntowanj gcho
kU konci Mělt totiž fwatý Lambert žagisié Ue::
mčllo Uepťútel zwlasst mežř panstwrm. Nebok
erhroženě jkcirclge Uesslechetnost Ua pčmcch a Ua
sdrostém lidU bež roždle osob popUdil mnohých

proti sobčr gimž Uesslechetnost milegssj byla nad
ctnost a žakon Božj Gim takměť w čele stal
gakýsi DodoU mUž Uasilný a mstiwý Swat:,šj
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BiskUp bpl prúwč ž gitťnj pťissel, an Dodon
š žúsiUpem ošbrogenců dům geho obkljčiw, Uňue
silnč weň se wedral! Čeleď bistUpowa chtčla se
Uúsilným lUpičům postawiti na odpor, biskUp ale
brčmil gim, ťka, abp raděgi ž hťjchů fwých fe wh:
žnňwali pťed Bohem a z Uich fc káli, Uebot
k,yrůzno padUaUti w rUce sprawedliwěho Boha.
Sčam ale wessel do kaple a wrhmxw fc Ua žemi,
ležel w podobě kťjžc rožtažeU, k BohU o slUilo:c
wčmj wolage. Wrahowé neUalezsse biskUpa w
pťjbptkU, pobili, kdo gim w aUstrety pťissel, a
konečně i bikapa modljcjho se osstěpem proklčlli,
a tak žbawili ho fwčta, gehož oU Uenáwidčl.
To sc stalo dUc 17. žúťj r. 709. .

Rozgjmánj.

Swatý Lambert bpl powinnostj swého po: x
wolcinj, ak bylo gakékoli, wždh co možmi pilcn,
wčda, že počet wpdú š hťiwcn, gichž mU Hospor
din bhl swěťil. J z nčlš každú plň bUď to,bUď
ono powolčmj; Uež tažme fe, šdali také mp po:
winnosij, gichž powolčmj a staw Uáš od Učxšpo:
žadUge, wěrUě a Upťijč plnjme? u KoUáme
wždy rádi, co kanti můžeme, čili geU to, co Uc:
wyhnUtelnč Učlm konati gcst? u Qbracjme wfsi
siťU ť powiUUostem swým, čili wsse geU Ua oko
a powrchnč a Uedbale gaksi odbýwámc? u ch: ,
djmc pťi tom Ua slúwU Božj čili anze Ua swaU
čcst? u Zdali gfme fe Uedali odstrasslti od fwých
Oowimtosij pompsslenjm, že fe UčUUngj U)hsilljxl
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watč aneb Uňď tUpiti bUdaU? NeUstcili gsme w
horliwosti sirachem pťed Uebežpečlm aUeb před
obtjžUostmi? Nežradili gsme koUečnč powiUUost
fwaU porUsseni ďywsse bUď dary aneb siiby wý.e

hrUžkami aUeb prošbami wžacndch aUeb mobUe
tUdch ofob? Či Ueponžlwali gfme powinUostjswého
powolan žtadně kofobliwěnm profpčchUfwěmU?
Ncnaléhali gsmc dostawenjm fwým Ua giné abh

gedUali proti Bohxx, proti bližUij a proti po::
wiUnostem swým? Nebhl Uam staw a powolčmj
Uasse plasstjčkem msth a Utisiowanj a pokličkaU
Ucsslcchetnostj a pehchy? Bohllželx často musimc
w prsa se Udeťiti, ťkaUce: „Má wina, má
wina, mci Uehtčžssj wina? N což teprwa kdy:
bhchom obrcitili šrak fwůš, gak kťeskansiédowin:
Uosti mimo staw a powolánj fwě šackwwciwúme,
kdhbychom pošť.lrdli Ua swaU likanost w slUž:
ďúch Božjch,.na ocháblost pťi modlitbě, Ua mdko::
bU w žapasU š UarUžiwostmi, ak Uedjm Ua žge:e

wné hťjchh, gimiž patrllě proti kťeskansiým žako::
Uům gedUame: tuk šagisté fešncime že Učwěrnj
azlj gsme slUžchjci hodUi Uepwětssjchtrestů
N co Ueyhorssjho pťi tom pťi wssem, že k ospra.p

wedlUěUj tčch a podobUých prohřessenj rošmcmi:
tých plasstjčků omlUw a wýmlUw Užjwame gi:
miž Uech febc osprawedlňlxgeme Uúbtž i wsse:
wědachho Boha oklamati UsilUgeme, bychom Usili
qeho sprawcdliwého trestU

e „Magjce aUťad wstposlUhowánj (pilni bUď:
mc); koo Učj, w Učer kdo pťedstawen gest, ko:
Uey aUrad fwůg w starostiee (Řjm 12 8..)
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„W pracech(bUďtc)Ueleinj“ (Řjm. 12, 11.1.
„Neďogtc se pohaněnl lidského,a rauhčmj ge::

gich nesirachUgte sc, Uebo gako raUcho gjsti gc bUdc
čcrw, a gako wan, tak žžjrc gc mol“ (Jsai. 51,
7. 8..)

„Očekawcy Hospodina, žmUžile čiň: a po:
siln sc frdrc twé a očekúwed Hospodina“ (Žalm
26 14)

„Wiztcž bratřj, kterak bp gste opatrnč choe:
dili, Ue gako nemaUdťj, alc gako maUdťj, U::yťUauz
pugjce čaš„ (Efcš. 5, 15. 16.).

„Brosjm wáš, aďp gste hodUč chodili w po:
wolčmj, w ktesémž powolúni gste“ (Efcš. 4, 1.).

,
Modlitďa.

Ty š Uaš o Bože powolal kžiwotU wěčtlé:
mU a wpkašalš Uam ccsth, kterýmjž choditi múme

Q ďUdiž Uam, o Bane, wůdcem, ak UešblaUdjmc,
bUdiž Uám swčtlem ak sc whhnemc Uepťútclským
aUkladUm; bUdiž Uúm posilaU kdybpchom Umdleli,

a milostiwč Učiň abychom powimwstj pilUi gfaUcc
bodni fc stali, býti pťcdstachU Uade mUohem
Skrže Krista Ježjsse Pana Uasseho chU.

Téhož dUe:

Zčwot swatee Hčldeǧardy.

Swatú Hildeǧarda mnohým proroctwjm,
maUdrostj UebeskaU a ginými nňlostmť Božjmf



752 Záťj.

na slowo wžata. Uarodila fc rokU 1098 wc hrab:

stwj sponhcimskěm w BikclheimU Rodičowé gegj
byli wysocc UrožcUi, požemským zbožjm hognč
Uadan, mysij bohabogUaU a UabožUaU wclice
proslUlj Qtec Uazýwal fe Hildebcrt matka Mech
tilda Whchowawatxj djtěte Uestalo gich mnoho

Uamahanj, aUk Učitel Uebcský od UeyaUtlcgssjho
wěkU sam gi pěsiowal a Učil a dodiwným sz:
fobem na cesič cmosti wodil To oni pozorU:
gjce Ua wssem čiUěUj a gedUanj djtěte fwěčili
ge, když 8 rokU dosahlo gednč Uabožne geptissce
gméUem JUtta, ktcraž gsauc fcstra hraďěte fpon:
heimského w klasstere žakan bcnediktinskcho Ua
boťe swatčho Disipoda welmi UabožUčžiwa byla
Hildegarda widaUc, že žbawma gest mUožstwj
osidel fwčtskúch a že giž dlc ljbosti a bcz pre:
kažky Boh:x slaxlžiti moci bUdc, Uad mer se poe:
tčssila ; nebok gakkoli gesstč geU tšměť dčtsko,měla
Uic méně rozum Uzrálý, a erýmlUanU taUhU
Boha požnati a činiti, co gemU milo a libo.
Dělalo gj Uehwčtssj radosi, když hodinkh žpjwala,
aUeb se modlila, aneb giným slaUžila. Wrúce ney::
sprostssi a neyomrželegssi býwaly gi wždh neymi:
jegssjmi. Wesskčrh kleissternj pannh bralh si Ua
Uj prjklad a wzdčlawalh fe Wrotož ZUtta ani
při Uehmenssjm se Ucrožpakxlgjc oblékla gi w
raUcho zakormj, ano i dťjwe, než obyčeg býwal
abh slawUé slioy složila, gj powolila Q, kdož
gesi š to aby wypfal oUU wnitťUj radosi mladě
gcptissky, když složiwssi slawné sliby, wyrozUměla,
že Ua wčky giž š Krisiem .Ježjssem, chotčm dUssc
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swě, fe fpogila! .skdož whpjsse tU péči, kteraUž
xmčla, abh fe choti swému žaljbila, a wsse až do
Uehmenssjho odstranla, co bh geg mohlo žarmaU.e
titi, ancb gemu sc ncljbčti. KristUš Ježjš byl
mhnj gcdiný cjl wssech gegj mysslenj, wssech ťečj,
wssech takč siUtků. Z mohlo fe tedh o Uj ťjci,
žc dlc roškažu Bawla geU o wěcč, kteréž fwrchU
gfaU, pečowala, Ue o tp, kteréž gfaU Ua žemi.

Wo smrti UeibožnéJutch musila Hildeǧarda
Uweišati se w úřad abatysse. Gakkoli welmi Ue::
rada to Uči.nila, UicméUč šasieiwala úťad ten až
do fmrti š wclkaU chwčxlaU. Starala se o blaho
fwých duchownjch fester, gak o ďlaho tčla tak o
blaho dusse, Uaklcidala š nimi Ua neywýš laska:
wě, měla sc k Uim skromUě, a wšbužowala ge
siowh i pťjkčadcm kc wssemU dobrémU a kc wssj
dokonalosti. J Umožil fc počct těch, kterěž pod
gegj žprňwu se dúwaly a žčldaly, aby od nj do:
kanlčmU žiwotU kťesiaUslémU wyUčowcin byly.
Gelikož klčxssterna hoťe fwatého Disipoda Umož::
siwj těch, genž fe do Uěho hlásily, pťigjti Uemohl,
Ustanowila se Ueibožná abachsse Ua tom, Uowý
klňsster wysiawěti. Bůh sám žgewil gjwe snách,
kde by to stawenj wšdčlati měla. Bplť to wrch
bljž Mohuče ležjcj a nažwčm hora swatčho RU:
Perra, geUž tU byl pochowciU. Hildešarda kaU::
pila tedh Ukcižanč mjsto a wystawiwssi tU š po::
wolerm wrchnostj dUchoijch i fwětskýchklcisster,
š 20 palmami sama do Uěho sc odsiěhowa!a.
Nedlanho Ua to založila gesstě gcdeU klcisster w
exEUbinkúch za Rýnem. Bostawilo se gj owsscm

ů
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w ccstU mnoho pťekúžek, kdhž klňssterh thto za:
klúdala, ale swatú abathsse stálé gsaUc mhsli ne:
dala fe odstrassiti od toho, k čemU od Boha pou
wszžeUa a poUUanta byla.

MUsilať tato swěřice laké mrwhých protie
wenstwj fnňsseti, Ucbok fwčt od gakžiwa nemiwidj
těch, genž gfaU slUžchjci Božj; ale an i tU
Uežtratila mhslč, Uýbrž tjm pewnčgi na Boha sc
opjrala, čjm tUžssj bhlo protřwcltstwj, a protož
také Uikdy a Uičjm Uedala si pťckúžeti w tom,
co poznala, žc wůle Božj gcst. J w nemoccch,
gichž xna Uč Bčch žlšUsta posjlal, byla wždy na
Ueywýštrpťliwa. „ij chc Utrper, ťjkúwala,
Utůg Ježjš Ua Ume šesjlú, tjm gsem gisičgssi, že
mUe milnge.ee Gedenkrúte ležela po 30 dnj w
tak tčžké Ucmoci, že wsslckni pťjtonmj gřnak Uc:
myslili, Ucž že pro Uúramné bolesti w krčxtcc dU:
cha wypUstj. TU fc gj ale žgewil angel, iťekl:

M„GcsstěUer čaš rožlaUčiti se. Wstaň !“ N té:
bož okantžch pomimxlh wsscckh bolcsii, Uemoc
pťesiala. Wodcšmi wčc gi potkala chekrútc.
.skdhž Uemoc se šdúla býti encthžssj, dostáwala
od Boha rozkaš, aby tU Ueb oUU wčc wykoltala,
a i hned ďyla ždráwa a čerstwa li dosii fjly ma:
gcej, aby úkolU fwémU zadost UčiUila. Gakkoli
wsse toto wčc bhla podiwenj hodna, podiwněgssj
bylo zagisté to, že gakási Uadobyčegná, Ucldpo57
žcmská maudrost w rtj se obrážela, žc nmožstwj
wěcj bUdachch pťcdpowjdala, a mnohých pťe:
podiwných widčn1 účastUa bhla. Widčnj tato
poěala fe djti, fdyž pútěho roku dosúhla, a tra
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wala po celé žiwobytj gegj. Ncyprw wypráu
wěla wsse, co bhla widčlas sama erčdaUc, co
mlij, anž tomU rozUměli, co g1 byli posiaUa
chali Bozděgi ale lUoyrožlnnčšwsse,že ta widčUj
gsaU božska, mlčela o wssem, ba ani pěstaUncc
ZUttč o tom Uičehož ncšdčlila TU ale dúU gj
od Boha rozkaž, abh wsse Uapsala co koli byla
widěla aUeb Uwidj Nle Hildeǧarda bala fe,

aby snad lidc kťiwě o wěci nefaUdi.li a žžgewenjBo jch fmjch si Uedělali TUto neposiUssUostkúe
tal Bůh dlaUhaU a tčžkaU ncmocj, kteraž dťjwe
gj neostawila, až když žpowědnij swémUze wssex
ho se byla whžnala a k geho rožkašU widčnj
swa šepisowati počala Když čast bhla Uapsúna,
poslala gi nehprwe arcibiskupowi mohUčskěmUa
giUým Učemšm a bohabogUým mUžůlU aby pra:
wU saUd o tom dali a pak i swatémll otci Ewa
ǧenowi lll. se šdělila, geUž prčxwč tenkráte do
Trewtrn fUčm cjrkewnj bhl položil. Takě fwatý
BerUard byl tU pťjtomen Ws“sicksň kteťjž spiš
četli, nemohli fc dost Uadiwiti ch než lidské
maUdrosii, kteraž w každém témčř ťadkuž fe gečup
wila. Nikdo erědčl, co bh w fpifU mohlo fe
kčxrati. Súm papež šchweiliw wěc, psal swatč
abatyssi Uapomjnage gi, abp bedliwě wsse Uapiu
fowala, co gj koli Bčch žgewiti ráčj. Hildeǧatda
mUsila se dodrobiti a powčst o dodiwm)ch mi:
lostech, gichž BUh aUčasiUU gi Učinil roznússela
se wždy dal a dale po wssech wlastech Z pťixc
chaželi k Uj mUži dUchoij i skoětsstj, wysocj
i Utzcj, aUeb psali k nj, žádagjce od nj radh

kk
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w rozličných pťjpadnostech ancb orodowčmj a pťj:
mlUwh U Boha. Z gest množstwj listů, gichž
papežowě, arcibčskUpowé, biskUpowě, cjfaťowé a
krúlowč a ginj wžčlch lidé k bohUmilé abatpssi
w tom ohlch byli psali, gakož i odpowčdi, gichž
fe gim od nj dostalo. W tčchto gcst čjsti pťe:
krcifnň naUčenj a Uapomjnánj neyUžitečUěgssj,kte:
ráž gim tato swěticc bež omlnw a oklik bhla
dčlwala. Z dopifů jtf:chto dčx též se saUdčti, že
Hospodin w Ucwystjhlé dobrotč fwč šǧewil gj
wssecky i ňehtagněgssj wčci, gak pťjtomUé, tak
i bUdancj. Tak k. pť. pťcdpowjdala cjsaťi Be:
dřichonxisl anowan dlaUhě, alc Uepokogně

arcibiskUpowi mohučskěmU ožnamila brškaU fmrt
a mnohým mčstUm a kraginam prorokowala kaéup
cjťstwj, ktcraž tam po mUohých letcch wžUikxtaU
NestUdowala, ano sotwa pfciti fe UaUčila, a Uic
měUč Uměla i ta nehtťžssj mjsta pjsma fwatčho
tak whklčldati, a wnikala tak hlUboko w neyhlUbssj
tagemstwj swaté wjry, žc lidc UchUčeněgssjslhssjcc

gi, Uaranmč se diwili K rožkašU božij mU:
sila bohUmila abathsse tež daleke cesth konati
gmenowitě mUsila do KoljUa nad RýUem do
Trewer„ do Wůršbmka a do Bamberka, a tU
Uapomjnala i dUchowenstwo ilid a zgewowala
gim, co Bůh žada Bodobně nawsstjwila i nč:3
kterč ž klassterů a napomjnala obhwatele gegich,
abh fe kali a powinno.stj fwých lépe pilni bhli
Ucta k nj rostla tjm šprobem wždh ch a ch,
žwlassl an g1 Bůh též propůgčil tU milost, že
Ua gegj orodowúnj žažrakowé rožličnj fe stali
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Ua slepjch a dUaU zlúmanýche Ua pofedlých a gi:
Uých Uefčjslných chorých. Bro zUameUité syto
dary a milosti Uežhrdla fwatú abatysse, Uýbrž.
čjm wčtssjch milosij gj Bůh Udělowal, tjm hlch„p
bčgt se mU koťila. Ncmoce Umohé žagisié ďhly
mohUtUý Učitel pokorh. .stoUečUč dopUstiel také
Bůh, aby od žlého dUcha pokaUsszUa bhla. Bo
tťidcet dnj fUažili se dUchowé Uečistj wžbUditi w
swčtici mpsl BohU raUhawaU a malomhslUaU, a
aby tjm fnčlže dUcha gegjho oblomili, též i tčlo
bolestmi a Uesnesitelstým horkem a palčiwosij mU:
čilie N wssak i w tnhčm tomto bogi Ueklesia,
nýbrž šesjliwssi důwěrUswaU,ťekla: „ij Bo:
že, že cokoli Ua Ume doansstjš, k mčmU gesi
fpaerj; Uebok wfsickni skUtkowětwogi gfaU fwatj
a dobťj, a že wsse gfem zaslanžila. Z dančlm
w milosrdensiwj twé, že Uenechúš, aby dUsse mň
w žiwotč bUdachm podolmě mUčeUa byla!“

KoUečUč pťissli i dUowě gegjho rozlaUčer.
Bhlak 82 léta starčl, když gj Bůh žgewil, že
pťissla hodinka gegj. Hildešarda powolala fwých
sester a žwčstowala gim den úmrtj fwčho. Bťi
tom ge napomjnala, abh se Uežpausstělh cesty
dokonalosti, a Ua to pťigawssl welebUaU fwátost
po krčxtkéUemoci dne 17. zňťj roku 1180.Ukon:
čřla žiwota fwého pUtowčmj. Gako ža žiwobhtj
tak téži po smrti gegj dcili fe Ua gegj přjmlUwU
množl ščlzrakowéa potwrdili swatosti gegj. Mrtr:
wola gegj bhla pochowčma pťed welikým xoltciuxr
ťem, kdež až do rokU 1632. odpočjwala. .skdhž
ale toho rokU Šwedowé Ua klásster aUtokem
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hnňti chtčli, Uteklh se fesiry š tčlem swatě Hildeu
ǧardh a ď tčlem fwatého Rllperta do klčlsstera
eUbiUského a tam drahé požůstatky těchto whwou
leUců Božňch pochowalh.

Rozgjmánj.

„Čjm wxjce Utrpent, ťjkčlwala swatci abatysse
Hildeǧarda, můg Ježjš na mUc šesjlčx,tjm gsem
gistěgssj, že mUe milUge.“ Mnozj lidé gfaUce
ansstjweni křjžem a Utrpenjm, domýsslegj fc, že
to zUamenj, že ge Bůb opUskil, že modlitba ge:
gich Uenj mU přjgenmčl, že na Uě zaponměl aUeb
dokoUcc že se Ua Uč hUěwčl. Když fe gim ale
wssecko po wůli daťj, když požjwagj UsiawičUého
sstěstj a kdhž ždrawi gfau a ctťUt a wčlžeUi: tU
se domijagj, že U Boha wšňcrei gfaU a gemU
milj. N wssak blaUdj tU i tam. WťedUč pťi:
čiťnlgc:li fe člowěk žjti bohaďogltě a Bůh bo
Uicnxénčkťjžem a Utrperm ansstěnge, může
důwěrUč saUditi, žc Bůh geg milUge. „Gčl ty,
kteréž milUgi, trefci a kárám!“ dj fňm Bůh Ho:
fpodiU (žgew. 3, 19.) a aposstol WňUě pjsse:
„Kohož milUge Bún, tohok tršsce: a mrskčl ka:
ždého fyUa, kteréhož pťigjmci“ (Zid. 12, 6.). Za
drUhé, co fe časného sstčstj a blahobth dotýěe,
wjdčnne sami wlastUjma očima, že těch wěcj často
dochč:žjwagj též kacjťowé, pohanée židé a gin
bezbožUj a Uesslechetnt lidé,. o ktcrýchž pťedce Ue:
lze ťjci, že bh se BohU ltbilt. Bůh gim wsseho
toho dčlwň, abh wžalř gtž tU Ua žemi odměnU
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za Učkteré dobrč katky, gežto bhli UčiUili; nciš
pak abh poUčil, že mysli fwé od wčcj požemských
odwraceti a důwčrUě k BohU Upjnati mčlme;
dúle aby se obgewilo, zdali w dUssl nasst nenj
žádné žúwisti a Uepťszě, ždali fe radngeme, když
bratrům fe dobče wede, tťeba bh toho UczaslU:
howali; nebok magjce my i Uepťútelům swým
dobťe činiti, proč bpchom žúwidčliygim, že Bůh,
ačkoli Uražený, gim dobťe činj: Cafem swým se
bez toho wssewhro!oUú. Brotož pjsse fwatý oteq
Bernard: „Bůh hněwá se Ua toho, kteréhož, ač
hťessj, nebičUge a Uemrskčl. Toho Bůh Ua Uoě:r
čnosti žatratt, kteréhož tU Ua šemi kárčmjm ne:
naprawlǧge.“ BodobUč djsse též swatý NUǧUstin,
ťka: „Ziw:li gsi žle, a Bůh tě ssetťj, gest za:
gisté Ua tebe hUěwiw. Negsi:li w ťadč tčch, co
trpj, Uegsi též w čadč synů Božjch; Ueboť Bůh
koho milUge, tohok itresce. Brotož Učme se pťj:
kladem swatč Hildeǧardh wččiti, že Bůh Uáš
milUgr, kdhž Učlš tresce, šwlássl gsme:li žiwi bo:
habogněx a ctnostUč. Utrper pak, gakéž na Učlš
Bňh šesjlčx, sUeissegme trpěliwě, wědaUce, žeajpro
Utrpenj spaseUi nebudeme, Uýbrž pro trpčliwost
w Utrper a straskech. Trpěliwosii wssak simdnor
nabUdeme, UpUcme:li dUssi i mhsi swaU kU kťjži
KristowU a k Utrpenj wywolených geho; an
snadno trpěliwosti UabUdeme, pomUjmerli, že proto
Bůh HospodiU mctlaU swaU Uáš nawsstěnge,
abhchom ža mnohé hťjchh a poklěsky, gimiž gfme
žiwota fwého poskwrnili, giž ša žiwa Učinili
zadost, a tak minaUce trestů očisicowých, do wěčnč
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slawy se dostali; dúle abychom wětsssizaslUhyU
Boha šjsiali gfaUce giným pťjkladem lúsky a
přjžnč, trpěliwosti i důwěry, kagicnosti i do wůle
Božj oddanostč.

„Sym: pťistanpě k slUžběBožj stůg w fprau
wedlnosti aw bcižlti Božj, a pťipraw dussi fwaU
kU poknssenj. Skrž dopusstčUj Božj fpog sc
š Bohem, a strp, aby rostl w čaš doslchj ži:
wot twůg!“ (Sir 2 1 3)

„Kašně fynn ng, Uezamjtey, aniž Ustawey,
když od Učho tresian býwaš Nebo kohož mi:
lUgc HofpodiU toho tresce a to gako otec, kte:

lýž gako w syUU Zalibuge fobč“ fWťjsl. 3, 11.
12.) „Když býwame saužcni tedy od Pcina
ďýwcime UestaUč abychom š tjmto swětem Uebyli
žatraceUi“ (1. Kor. 11, 32.).

„Blahosiawený mUž, kterýž snassj pokUsser:
nebo kdx,:ž bUdc žkl:ssen, wežmc korUnU žiwota,
ktcranž šasljbil BUh tčm genž ho milugj“ (Zak
1 12..)

„ZkUssowúUi gfaU otcowě Uassi, aby žkUsscni
by!i, šdali bh prúwš ctili Boha“ (Zudiřh 8,21.).

Modlitba.

O Bože Otče nebcstý! i ga chci fhnem
twým býti, a protož karcy a trestey Umc gen

tni Uedey žahynaUti a w hněwu swém Uerree
siep mne Žadam si š tebaU o Kriste Zcžjfsi
trpčtř, abpch gsa ti towaryssem Utrpenj též fe
sial towaryssem potěssenj. ijk žagistč, žc bU:
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deme:li spolU trpěti, též spolU kralowati bUdeme.
N wssak až mUc bUdcš karati erdsiUpUg ode
Umc, o Bože Uýbrž siůg pťi mně akdhbhch
Umdléwal kn pomoci sni pťispěg, chž gsi žiw a
kralUgeš Ua wčky wěkůw NmeU

Na dUessnj dcn padci tčž swátek: W Řjnté fwatého Ju:
ňina. kněze a mučednjka; dčlle swatúch mučednjků Narciosa

streocenciona z wFryǧii swatč Nriadm), mučednicee w zemi
anǧljcke swaldch mUčedeků: Sokrata a Šlěpana;w Nowio
knnu swatúch mučednjků: Walerjana, Makrina a Ǧordiana;
w Bluǧustodunu swatčho Flocella pacholete a mučednjka z tčhož
due swatě Yšatokligc mnčednire; w .Kordubč panny a mu:
čcdnřre Kolumb!q; no Mediolanu swateho Satira, bratta swa
:čxboNmbrože w Řjmě swatč Tbeodorh a m g sw

18.

Žiwot swatého Tomásse zWillmwwh.

Swarý Toma aUeb Tomčxš ž Willanwh
Uarodil sc rokU 1488 we FUcUlaUU, mčsicčkU
kasiilskěm Qtec gcho Mfonš pochažel z Willa:
Uowy, to gest ž Nowč wsi. Tam byl také fwatý
Tomaš wychowan, a proto gcsk také UazwňU
š Willanowy; matka fe Uažýwala LUcia Martie:
Ueš Qba tito maUžclč byli w každém ohledU
w!;borllj lidč, plUř wtaUcUé Uúbožnosti a horach

lňsky k chUdým Wčm BUh gim požthal žc
slUssUěa pohodlUě mohli se žiwiti Co wyďy:
walo po ťšaprawellj wssech domacjch potťeb bý:
walo chUdUmdan Swatý Tomáš zdčdil wsse:
cky ctnosti otcowskč, žwlásst alc mysl UábožnaU
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a frdce milostiwě, an ďylo fc co Uadjti, že Ue:t
UsiaUc:li w horliwosti. že daleko Uad rodičc wyu
Uikne. Nebo gesstč gsa pacholjk dáwal š powour
lenjm rodičů každémU potťebnémn, co měl žssat:
siwa a š pokrmU, an Uežřjdka, aby hladowých
mok,xlUakrmiti, Utrhowal fňm swým ústům, ba
gedeUkrcite darowal i oděw swůg š tčla chxxdour
bněmn. Qsiatnč gewisa fe we wssech stUtc1ch a
gedminj geho Upčjmnosta erimlost, pťi modler
wraUcUosi a wdtrwalost, Uad sinyslh Usiawičná
bedliwost, w nchsii pak Ueljčemi pokora a stro:
mUost. BylaU Uěho paměti hodUciwěc, že prwnj
slowa, kterňž ťjkati se žťetelUč UaUčil, ďhla: Je:e
žjš Maria: že mU pro šwlčxssmj Uctu k Rodičcc
Božj dstč Mariansié řjkali, a žc konečně wssr:
ckh důležité wčci ža žiwobytj geho Ua Uěkterý
fwútek Balmh Marie pakagj. Doby wčkU mlá:
denectwj obětowal swědomitč Umčnj a wčdúm i
ctnosii, a we wsscm tak žUamenitě profpěl, že
wůbec ctěU bhl a lidé erědčli, čemU fpjssc di:
witi fe magj, ždali Učersti geho aneď ctnostem.
deyw skUdia, stal se doktorem a Ua to i dro:
fešforcm Ua wysokých sskolčxchw SalamaUce, koež
pjfma swatčl whklúdal a hlUďokým wčdňm š wč:
likaU dochwalall a prospěchem Učil.

Swatý Tomáš fe ljbil wssem dobromysl:
Uým mUžům a šjskal si chwálU wssech UčeUých,
ale gemU fe postawenj, w kterěmž byl, Uechtělo
Uikterak ljbiti. Geho nchsl túhla fe Ustawičně po
samotč, a dUsse geho tanžila bež pťestčmj gen po
gediné wčdě, geUž gest: ljbiti fe BohU. Mimo
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w wclmi se protiwila geho skromnémUa pokornč:
Um srdci ona pochlebná chwňla, giž mU wesskeťi
lidé Uěenj i UeUčenj wždčlwali. N když konečUč
požorowal fwěta pjorussenost a Uesčjslná Uebešu,p
Oečj a tagn:i osidla a Ucipasti, kterěž erinnosti
a constem hrožj: tU fc mu žastesklo, i počal se
ohlédati po něťterém dUchownjm ččde, kde by
wšdě:len fwěta a prost trampot swětsiúch gediné
Bohu swémU slaUžiti a w Uěm se kochati mohl.
Na to fe dal do ťúdU anstcwnjků swatého NU:
ǧnstan. Byl 30 let stút, kdhž w šúkonnj odčw
bxol oblečen. Qd dětiUstwi témčť Ua kčlšeň a
na žapjrčmj a mrtwenj sebe anhklý, UeUalezal
w klússterUj kúžni, gjž co nowúček podrobiti fc
mUsil, žúdné obtjže, alebrž, čjm tťžssi bylh ú!ohy,
ktetéž fc mU dčxwalh, a čjm protiwněgssi prčlce,
tjm byl radssj, a Uikdo bh se Uedomntwal, že řee:
lyolnjk tento gest to ten prosiawený, wěhlasný
Učitel Ua whsokúch sikolňch, tak b!,sl mysli pokorně,
a tak skromnci bhla oUssc geho. thž odbhl Uo:
wiciat, dali ho pťednostowé Ua kněžstwj poswětiti.
Na Božj hod wčmočnj slaužil prwnj mssi fwa:
taU. Geho wraUcUost pťi Uehswčtěgssj oběti té a
Uábožnost qewila se w hogných sižeich Ua twúťi.
Zasičlwal též w rožličUých kleissteťjchrozličné aUťac
dh, w Uichž we wssech Ua gewo dal wčkškaU čiUc
Uost a obratnost. Deiwal si welice zčlležeti Ua
dobré klcissterUj kčczni, giž obnowiti a Upewniti
wssemožněllsilowal. Wodobnč leželo mU na frdci,
abh se siužbh Bqžj konalh š Urtiwoskj, poťúdnč
a š pošornoskj. Zčldal též od bratťj, abh pilnč
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čjtali pjsma swata a giné potrebUé knihy, aby za,
chowawali pokog a swornost, aby fe wcspolek srdečUě
milowali a lenosii a šahalky abh sc warowali
Každý mUsil fe UčgakaU pracj žaUasscti kteraž by
silčlm geho přimčťeUa bhla každh mUsil dle mo:
žnosti k oslawer chramU a k žweleber slUžeb
Božjch pťispjwati. uu Wc wssem tom bhl gim
Tomeiš Ueykrásttěgssjm pťjkladem, a pomocj ti:
chosii a pokory dowedl obyčegUě wsscho, co chtčl.
Widěl:li na kterém z bratťj gakaU chybU, tU si
Ueyprwé Uložil gisié pokáUj sčlm, abh Bůh kle:
slémU fwé milosti propůgěil, a pak geg teprwa
kciral. J Uedčlse wypfatj, gak mUožj takowýmto
ZdUsobemk powimtostem fwým se anrútili gak
mUozj k horliwosti nabožUe se podetili. Tak
čiUě gcdnal wěrUě dle flow Wawlowých chž
pjsse: „Prosimk waš bratřj Uapoijeyte Uepokogx
Uých potěssUgte malomyslUých přigjmepte UemocUé,
trpěliwěse měgtekc wssem (l Theš.514..)
„Wssecko sUňfsime pro wywolrUé Božj, abyi oni
spaerj dossli, kteréž gesi w KristU Zežjssl š slčx::
waU UebeskaU“(ll Tim 2 10..)

Mimo to měl také obžwlasstnj milost od
Boha, dar totiž wýmlUonsti, a kdykoli kážal,
šbjhali se žastUpowé lidU aby ho slhsseli; Ueb
Urždůloflš šckřůť Ucž žč DUch fwatý uuij skržš
ústa gcho Slowa geho inkňla ale také gako
žiwý plameU do dUsse poslUchačU, a mUozi hťj:
sschi dali se, mocj kašan geho proUianti, Ua
pokaltj, mUošj chladnj rozchťali se ohnčm geho
ťeči k plamelmé lasce Boha a bližnjho. Sam
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cjsaťKarel U rad ho poslaUchal akdhkoli mohl
chodil Ua geho kúšanj, ano brawal šnjm w dů:
ležitých wčcech radU Otúzún oded béťe ho:
raUcUost genžwkašanjch geho se gewila, a oded
že silU, gjž dUsse lidské pronikal odpowčdčl:

obraž Ukťižowaněho Ueplepssjm Učitclem gesi ka:
zatelů, a modlitba prý k tomU Ueplepssj sskola
Geho slowa, gakž ťečeno bhla gako žiwý plameU
a Uikdo moci gegich erdolal GedUaU U kněž
gakýsi Učinil Uasilj Sotwa se Tomaš o tom
dowěděl pomodlil se ža Uěho, a ay oUeU fe dal
Ua pokúnj ijar Karel odfaUdil Učkolikžbog:
Uij k smrti MarUě whnasnažowali se biskU

powě a giUě nehwšacnčgssj osoby milost gim wp:
prositi; tU pťigde fwatý Tomaš: a cjfar odfaU:
šeným odansstj Bozděgi ťekl cjsar kdwoťaUUm
tomU sc dichjum: „Brošby tohoto mUže gsaU lni
rožkašem ; oU má kljč k frdcjm lčdským a žpra:
nge a ťjdj ge dle swé libosti OU gest prawý

siUžeijk Božj a slUssno,abychom geho pťjmlUwh
ctili, gakobh pťichazela od Uěkterého z blahosia:
wených občanů Uebesihch, kU kterýmž fe dennč
obrúcjme abychom Ua gegich orodowan posťe:
bných milostj od Boha obdrželi “ GedUa wžacna
panj U BUrgoš pťissla wraždaU o syna J ža:
prjsaha!a fe, že fe Ua páchateli krwawě pomsij.
Marné bylo tU domlananj marné prossenj,
soptila geU pomstU TU pťichažj bratr Tomaš;
rožljcenň žena gde mU w aUstreřy a padUaUc
mU k UohaUm, dj: „Otče dUchoij, co mi ťe:
knete, wsse Učinm, a byk by to sebe těžssj bylo !ee
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N bratr Tonšúš Uložil gj: odestiti wrahU syna
gegjho. u „Cehož žúdagj jprawcdliwj, dčmobUde
gčmex (Přjsl. 19, 24.). n

Mnohú léta byl swatý Tomáš aUťad kaza:
telský žasiúwal k blahU tisiců lidj, aU ho cjsať Ka:
rel za arcibiskUpa w Ǧranadč Usianowil. Nle
skromný slUžeijk Božj tolik wčdčl cjsaťi namlna
witi o swé Ucdosiatččnostia Urfchopxlostik tak wžne:
sseUé a pťetčžkš důstognosti, že cjfať pro tentokrčlte
UstaUpil. thž ale pošděgi UprčlšdUila fe stolice
arcibiskUpskčl we WaleUcii, a Uetoliko ejfať, Uýbrž
i předflcmdenjp klčlsstcra gakož i ostatUje dUchoweUu:
stwo, ba i wcsskeren lid bratra Tomússe ža arcie
bisiUpa mjti si žňdali, mUsil bratr Tomčlš, wol
Ucwole podrobiti fe. Nedčl se whpsarř, co do:
brého swatý teUto mUž w aUťadč fwěm byl Uči:
Uil aneb žpůsobil. Do Walencie, do sjdla swěho,
lejral se pěsiky prowúšcn gchjm toliko knčšem
a dwčma bratrh. Q geho pťjchodUerčděl téT
mčť Uikdo. Brwnj geho cesia, gakž samo febcme
se rošmnj, byla do ťosiela; znkostela ssel pťjmo
do weřegUých žalúťů, a wida, že Uečisté gsaU a
tmawé, kčlšal wssenm tomU i hUed odpomoci,

a sljbil wčýnům, že se gich Ugme, ťka: že š
wěžUy nema se Uaklúdati Uemilosrdně. WstUpU
Zj„cij do bisiUpskčho palúcc občtowalo dUcho:
weUstwo 4000 dUkútů k zaťjženj hospodúťstwj.
Wťigal ten dar šwděčnostj sice, ale U pťjtonmosti
dárců kúžal žlato dodati žpráwci sspitcilU kU polw
poťe Uemocných a chUdých k dosiawenj těhož sspix
túlU, geUž UedlaUho pťcd tjm byl pohoťel, řka
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k pťjtomným darcům, že dana, že se žprawa
biskUpstwj dobťe šc slibem dobrowolUé chUdobh
sncse giž zachowawati pewný úmpsl ma Gsa
biskUpcm neodsiaUpil an pťi Urymrussjm od šú:
konů klússternjch. Geho strawa bhla sprosiičkci,

geho naťadj w domč chUdobnč, gcho postcl ane
hý slamnjk flowem we wssem wssUdp dawal Ua
gewo že erdstUpUgc od slibU swěho, ano,itag:
Uým mrtwenjm rožnmožowal tUhaU kažeň, giž
mU klassernj šúkoU Ukladal Bťisselli ale gaký
host, ten býwal š ncywčtssj srdcčnostj wjtčm a
důstognč wyčastowalt, a wssjme což slnssno, ob:
slaUžeU.

Když wssecky koskely swého biskUpstwj bpl
Hrosscl, a pťenmohých hťjssUjků ohniwými ťečmi
Ua ccstU kagicnosti Uwedl: fwolal dUchoweUstwo
Ua fněm, a poradiw seš Uimi, lrydal pťekrúsnš

žakonh k Uaprawenj kťčslé cjrkcwnj kčlšUě a kod:
siraněnj umohých žlých žwhkU Modlitba a tr:
pěliwost byli ti prostťcdkowé, gimčž Ueywčtssj ob:
tjže pťemahal Nepradčgi dljwal we swé ko:
murce U UohaU UkřižowattéhoSPasitele; slUžebnj:
kům wssak pťikašal abh ho i hUed žawolali,
kdhbh Uěkdo š Ujm mlUwiti chtčl, ťka, že pťe:
wšaw aUťad biskupský, pťcstal býti fwým pčmem,
aby se stal slUžebnjkem swčho stada Do ko:
murky wodjwal obpěegnč takowé hťjssnjkh, kteťjž
ke wssemUUapoija:tj a domlauwan hlUfsi ďúti
se ždali TU pak se pťcd očima gcgich Ua žemř
UwrhUUw, dogjmawě gim domlauwal, an gako
by fčUU wiUčU bhl, nemilosrdně sc mrskčndal.
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GedeUkrúte Uwedl tam také gednoho zatwrzelčho
kněže a poUčiw a napomenUw ho ráznými slowy,
doložil : „Gežto hťjch twůg i dUsse twčl odc
mne bUdaUcně požadowúna bUde a ga ž tebc
aUčet wpdam: chci astooň Uhnj ša dUsst twaU fe
káti “ N tU UwrhnUw se pťed kťjž, tak nelnč:

lostdnč fe mrskal až krew za hťjchy cižj ž nčho
tekla. To wida kněž wessel do sebe, a plače
prosil za odesstěUj, ťka: „Ga gfem hťjssnjk mnč
pťisiUssj toto dokárčmj!ee a to powěděw, siibowal
swatofwatč, že žiwot swůg Uaprawj Tako:
wýmto žpůsobem mnoho dUssj Ua prawaU cestU
Uwedl swatý Tomaš

Gakkoli tento wrchnj pasthť Ua nehwýš byl
horliwý a UeUaneUý w powinnostech swých, bhl
Uic měnč tčž nefmjrnč starosiliw a aUžkostliw o
fpaser wlastnj dUsse i negednaU ťjkčxwal Upčn::
liwč: „Gú fe nikdh tolik Uebúl, žc šatracen bU:
dU, gako od té doby, co gsem sew úťad bisknpskú
Uwážal.“ J eUěkolikráte o to Usilowal bťemena
toho se zbawiti a wssak wždh marně nebok ani

papež, ani cjsať nechtěli cjrkew zbawiti tak we:
jebného pastýťe m Kéž Uam pťjklad swatěho
Tomásse Uwede na paměk slowa pjsma: „S ba::
žnj a š tťesenjm fpafcltj swé konepte“ (Filip 2
12.., „Gakk šesk hošné milofrdč::stwj Wanč, tak
i trestúnj geho a každčho podlé skutků geho saU:
dj“ (Sir. 18, 13.). „N poněwadžsprawedliwý
sotwa spasen bUde bezbožnjk a hřjssnjk kde se
Ukažee(l Betr 4 18..)

Meši wssemi ctnostmi wýboměho bisknpa
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stkwčla se Ua nehwýš geho láska a dobročinnost
k chUdým. Znamenité důchodh fwého biskupsiwj
obětowal téměť u.wesskerh chUdým. Zwlásstnj alc
žťetel mčl k chUdým, kteťjž se ostýchali weťegnč
o almUžUU prositie “th Uikoho ž nich Uepomi:
UUl, dať si gc wssccky Bepsati, aposjlal gim skrže
důwčrné knčžj aUeb ťeholnjkh žnamenité dary.
Dennč přichčlzelo téměť 500 chUdých k palčml
geho, ž Uichž každý potťebnaU potrawU a po pe:
njži dostúwal. thž mU kdosi powčdčl, že mcši
žebrawými Umohý nehodný gest a Uesihdatý, geUž
dobroth geho zle Užjwčl, odpowědčl: „Co Uám
to sskodj, doklalncroli Učlš, kdhž gim almUžUU B
Upťjmným srdcem a we jgméUU chU Krista, ge:
hož aUdowé gsaU, dáwcime? Snad gcst ten, ge:
mUž almUžnU odepťjti chceme, angel, od Boha
poslaný, abh žknsil Uassi lčlsku! Mčl powiUUost
gest podporowati tp, kteťjž k dweťjm mým pťie:
chčlžegj, powinnost ale úťadnjků pro bcžpečnost,
abh nad tUlákh a powaleči bdčli.,l

Qn bhl tčž welmi starostliw o děwčata, gc:
gichž čistota bhla w Uebežpečj, a hledčl ge wssc::
možně žaopatťiti; a U dětj odložených žastciwal
téměť powirmost matkh. Zaopatťil gim rozssafné
kogné, a mčsičně bedliwč po tom pčltral, ždali sc
š Uimi dobřc Uaklcidá. Bro chUdé Uemocné plaa
til šwlásstnjho doktora, šaťjdil gim lékúrlm, daj
gim strogiti ždrawých pokrmů, ansstěwowal gc
osobně, pťinássegc gim dUssewnj i tělesné pomoct.
thž ho gedenkráte žebrúk potkal ziman se tťeu
saUcH dal mU swůg plússk, giněho práwě Uic

šiwotp Cwatých. u?. ZZ
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Uemage Z Uebhlo žádné naUše, žádne potťeby,p
kdc bh kťeskanskú geho lúska nebyla napomocrra.
Že Ua tak mnobú a mimoťúdnú wydan důcho:
dowé geho, gakčoli welicj u (obnasscli ročnč
ofmnúct risjc dUkatů) u Uestačili, snadno fe da

whrozuměti: ale Hospodin genž Uužných se Ugj:
ma, žgednal mu často zazračrtým žpůsobem pco:
stťedky, abh potřebňým Ueipomoccn bhti mohl aU
bUď obilj Ua ssppcharu, bUď penjžc w pokladnici
buď i giné nužným prospčssné wčci žúzračllč roš:
nmožil. „Kdož spoléhčl na Boha, Uebude Umcne
ssen (erešmc sskody)“(Sir 32 28..) „BUh
Učiktjwůli tčch, kteťjžse ho bogj“ (Žalm144 19)

Swe powinnosti duchoij plnil š wčonstj
fwčdomitaU š horliwostj UennawnaU a š pro:
spčchem patrUým. Wtfskeren dennj čaš do půl
Uoci strjdal se Učenjm Uapomjrtanm, rčssenjm

raděUjm, pomahanjm, rmodlenjm a kanUjm gi:
Uých kagicných skUtků Bhl whžwan nafnčm cjr,
kewňj do Tridemn; ale choroba an pťekcižela,
že Uessel; Uic mčně pťemnožj biskUpowé sspa:
Učlsstj, genž tam pUtowali, radili fe š njm, an
geho modlitbč to pťipisilgj, že ge bauťe na moťi
Uezachwčltila J whprawowali gednomyslnč i w
Tridentu i doma, že hrůznau baUťj žachwaceni

Uemyslili gank než že gim gcst žahyUauti TU
prý ale obgewil se na pťede lodč fwatý biskUp
Tomaš kterýž w čaš neywčtssjho Uebezpečen:
stwj sem tam po lodi chodil, berlj bjskUpstau gi
ťjdil, a gim prý domlauwal, aby bhli dobré mh:
sli a danali w Boha.



Sw. Tomáš z Willanowy. 771

Gedenácte let žastáwal swatý Tomúš bi:
skuosih aUťad an che než kdh pťed Um dUsse
geho taUšila too bťemena se žbawiti Gelikož
ale, gakž řečeno lidé geho prošby oslysseli, obxtaua7
til fe k nebeskémU pastýťi, a U toho nalezl Uslh:
ssenj Modle se totižn ahromnice rokU 1555
w fwé komůrce před obražem Spasitelowým, obul
držel od Boba žgewenj, že na den Uaroženj
pannh Marie fwčt teUto sirasiiplný opUstj. ij
žgewenjm cjřil fe Tomáš núramně potčssen, a
procož i bncd Ua poslednj hodinkU wssemožnč se
pťiprawowal, gako bh byl nikdy Uic dobrého Ue:
Učinil Dnc 29 srpna rožnemohl fe tčžce; blj::
žilak fe doba, giž mU HofpodiU předpowčdčl.
Na to složil š Uehwčtssj siraUsserstj obecnaU žpo:
wčď z celeho žiwobytj swěho, a pťigal welebUaU
swatosk 8 newýmlanaU wrallenostj Tři dni
pťed fwým aUmrňm xrozkažal abh wssecky hoto:
wé penjže chUdým se roždalh, nabhtek ale odkú:

žal gedUomU klassterU, kterýž byl žaložil Teď
mU nežďýwalo nic nrž postrl na njž ležel TU
darowal stražUij wěžnU prose pťi tom, abp
mu gi až do fmrti ponechal. Bo těch požwe.e
dnUw rUkaU a očj k nebesUm ťekl: „Wane Ze:

žjssi Kriste, děkugi tobě ža milosi, že žbawen
wssech požemských statkU chUd co ťeholnjk Umjo7
ram! ee W fwatwečer pťed Uaroženjm matkh Božj
dosial poslede pomažállj. DrUhého dne dal si
slaUžitč řnsst fwataU w pokogi. No poždwiho:
wěmj žačal se pomalU a š podiwnaU wraUcUostj
modliti 30. žalm: „W trbe, Hofpodim, gsem
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danal, necht Uegsem žahanďelte a t. d. a skonal
po pťigjmčmj š slowy: „W twě rUcc po:aUčjm
dUssl swaU“ star gfa 67 rokú. Tčlo geho po:
chowčmo ďhlo, gak si toho byl pťál, w kleissteťc
matkh Božj šúkona NUǧUstiaUského. Za fwatého
bpl prohlčxssenrokU 1658. od papeže Nlerandra
Usl. O Uěm wssjm práwem mohaU skowa pla:
titi: „NlmUžUy geho wyprawowati bUde wsseliké
šhromúždčnj fwatých“ (Sir. 31, 11.).

Rožgjmúnj.

Wesskeren žiwot fwatého Tomússe sklčldal sc,
gakž gsme widěli, ze samých katků lúsky a milo:
srdenstwj k chUdým a Uemocným. K tomU obra:
cel a wpnaklúdal témčť wssecky swč důchody.
MUoho:li pak th na takowč siUtky týhodnč aUeb
měsjčně aneb ročUě wydúwúš? Newydúwúš Umorp
hem che na swaU maonst, na Uestťjdmostw
pitj a gjdle, na hry a wpraženj, na chowčmj
žbhtečných šwjťat: psii, konj, ptčlků a t. d. aneb
Ua giné zapowčzeltč a hťjssné rozkosse tčlesné, gichž
poťčldný člowčk an gmenowati fe neosmčlj. Gakč
aš pťiUese ti wsse to, až Umjrati bUdeš, útčchy ?
Obsiogjš tak gednagc pťed saUdUaUstolicj Božj?
„Co odpowjš saUdci swénm, túže se fwatý chsirp
liUš, kdhž pťjodjwčxš stělty přjbytkU fwébo alc
chUdého čjťe naha Uechčlš? thž oždoďUgeš koně,
ale bratrem w oděwU roztrhaltém pohrdúš. Když
Ucchňš obilj na sspýcharU se zkaziti, ale hlado:
wých nenafchgeš? Th gsi neotewťel chUdým doejd
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čmu swého, protož i tobě zawče fe králowsiwj

nebeské; ty gsi Uedal hladowénm chleba, protož
an ty žiwota wččného ncdogdeš.“ O, bh každy
powinnosii swé k chUdým ch z čcisti zadost či:
Uil, brzo bhlo bh, kdežpotťebj, žpomožjno! de:
by gen ččxsktoho, co žbhtečně a marně se semo:
:am Utratj, obrútilo Ua chUdé a potťebné, žmižel
by hlad a Ueywětssj UaUze. DlaUho:li aš bUdc
trwati to hťjssné soběctwj, gež Uikoho nezná, ni:
koho UemilUge, Uež sebe, nikomU nepťege, než
gen sobě. th, ach kdh počneme Ubohého po:
wažowati ža bratra, ano ža Kriska Bčma, genž
co Ubohým činjme, powažUge, gako bh se gcme
bylo stalo? Q, bp si Uemilofrdnj sobjkowé a Ue:
lidsstj lichwčlťi geU gedenkráte pťedstawili, že stogj
Ua saUdU Bčmč a slyssj geg ťkachho: „Lačněl
gsem a Uedali gsie mi gjsii, žjžUil gsem a Uedali
gste mi pjti; hostem gsem bhl a Uepťigaly gste
Ume; nah a erdjwali gste Ume; UemoceUa w
žalčxťi gsem bhl a nenawsstjwčli gske mne: pro:
tož odegdčte ode mne žloťečer do ohně wěčněho,
kterýž gest pťiprawen ďáblU a angelům gehoee
(Mat. 25, 42. 43. 41.); oč že by dneď gesstě
Ua to myslili, co a mnoho:li by pro chUdé Uči:
niti mohli a učiUtti měli. Th pak, laskawý kť!eop
skaUe, pčipomjney si skowa Tobiássowa, aU dj
k thU fwémU:

„dZ statkU swého dciwey almUžUU, a neodx:
wracUg twčlťi swé od žádného chUdého: Uebo tak
bUde, že i od tebe Uebude odwrňcena twáť Wánč.
.Kterak bUdeš moci, tak bnď milosrdný. BUdeš:lř
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mjti mUoho, dčlweh nmoho, gesili že mcilo mjti
bUdeš, tak i z mňla rcid UdčlUg, odplatU šagisié
dobrau silcidčlš fobč kc dnt potřebye (Tob. 4,
7uu10.).

„thž činjš občd, Uebo weěeťi, nežow pťcie:
tcl swých, cmi bratťj fwých, an pťjbužných, ani
sausedú bohatých ; ale když činš hody, powoley
raděgi chdých, mdlých, kUlhawýcha flepých, a bla:
hoslawený bUdeš“ (Luk. 14, 12. 13. 14.).

„Blahoslawcný, kterýž Uad Uužným a chU:
dým rozpošUchi se; w ch zlý wyswobodj geg Ho:s
fpodčn“ (Zalm 40, 1.).

Modlitba.

RožUěk, ťd che, Ua přjmlUwU siužebnjka
swěbo w dnsii Uassj oUcn ohcň lúsky k BohU a
k bllžnij, klerýž w dUssi gcho plcil, ak žežhm
w Uúš wsse, co hťjssného gcst, a strčle wsse, co
fwětského. Rožnčk, ú rožrtěť, rš Wcme, w Uciš
oheň nebeský, ač wčdjme swacau wrxlč twmx, a ač
horliwč plnjme, co od Uciš žcideiš,bhchom, až do::
gde dUů nassich žcisoba, bohati Ua skuxtkh lcisky
a milofrdmstwj wěčného krcilowsiwj skali sc aU:
častni. Skrže Krčsta Ježjsse, Bčma Uasscho. chU.

Na dncssek nadei trž fweiteč: W Cbalcidť swatěbo Metho:
dia. bisiupa tdrsičho a mUčcdnjka; w kragi wjdenskčm fwatčho
mecola, mučednjka; těž swatďch wučcdnic Žosic a Jrcneď;
w Mcdiolanu swatčho Ewstoršia, bisiupa; w Gortinč fwatčho
Ewmena, diskUpa a m. g. fw.
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19.

Žiwot sxú.Trosima, Sabbacia a Do:
rhmedonn, mnčednjků.

Když rokU 276 WrobUš rjmskúm cjfaťem
se stal obnowila fe protiwenstwj, gež kťrskaně
ža geho pťedchUdce NUreliana fUússeti museli

uZ nechawssc wssech giUúch žciležitosij, gakkoli dů:
ležitých, počali cjfaťsstj aUťadeci š obnowenaU
horliwostj po kťefkanrch sljditi, ge gjmati a k ol:l
túřům model wlcičeti, a nUtiti ge, aby gim obč:
towali. Nťede wssjm wžtěkala se sUrowost dou
hanů proň kťeskanům w NUtiochii pisidické. ch
prčlwč fc odbýwala slawnosi Npollinowa mnoe:
ťdými obětmi, hndbaU a žpčwem a tcmceln an
gakýsi Trosimnš a Sabbaciuš do měsia wstn:
powali

Wida Trosimuš tUto wěc, powždcchl ji Uad
žaslcpenosij modlúťůw a slzy mU oči žalily Což
widaUcc a slyssjcc Učkteřj žpohanůw, běželi hned
k wladaťi města,aažalowali na Trosima a na
Sabbacia, že prý bohům fe byli raUhali, wolael
gjce: „Kriste, wytrhni služebnjky swé ž blUdUwc:
sskerčho.„ Wlúdať gměUem Nttikuš Hcliodornš,
pďfňdiw fč ijSd Ua saUdUaU sioiici, daj si Uey:
prw Ttosima posiawiti, a túzal se bo, kdo by
byl gakého gest stawU a k gakémU se UúkoožcU:c
siwj žUú TrosimUš odpowjdage, ťekl že se Ua:
žýwa TrosimUš že pro hťjch gest slxlžebnjkem,
sirže Krisia ale fwoboch a Kristown wer žc
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whžana Též Uezapjral že mU zcikonh cjfaťské
šnamy gfaU žakangjcj wer KristowU whžna:
wati Gelikož tedh pewně Ua fwém stal a Ugřu
ssťowal, že modlám klaněti fe UebUde, dal geg
Heliodor k čtyrem kolům Uwčlžati a ďýkowcem
mrskati. Giž se praUdila krew z tčla Ubohého
Trosima, an wlňdať ho Uapomemxl, abp moos
dlcim obětowas bh Uežahym:l TrosimUš ale
řekl: „Whlegi:li krew swaU pro gméno Kristo:
wo, Uežahyne dUssc mú Ua wčťy ee Takúmi
i ginúmi ťečmi hágil se TrosimUš. TU wida
wládať, že ho Uepťemohl, dal mU bokh želežnými
drapy rožedťjli tak že až Uintťnosti Ua prosto
ležely Wri tom mlUwili k UčmU kataně, gak
gim rozkažano bylo ťkaUce: „Kde gesi medle
thg KristUš?“ TrosimUš wssak odpowědčl:
„Gcstik šc mUaU, a pomčchčl mi: nebok nčkdy
eransstj siUžeijkůw fwých, Uýďrž stoge dťi
nich, gest gim Uúpomoccn!“ Wo těch slowech kú:
žal Heliodor geg šnjti, opčt mU domlanage,
abh modlúm obětowal, sic že gesstě těžssj mUky
podnikUaUti UUceU bUde. NU ale Trosinmš od:
powjdal že hotow gesi pro Krista Uegen neh:
wčtssj mUkh trpčti Uýbrž i fmrt podstaUpiti, dal
geg wlcidar do kladh Uwrci a Sabbacia postawitl.

Když též SabbaciUš Ua saUdUsias domlaUe
wal mU Heliodor, aďh modlúm oďětowal, a mUk
na feďe neralowal. SabbaciUš Ucwssjmagesi
rady geho, odpowčděl: „Coš Usmhslil,Učiň. DaU:
fám w the .skrista mého, že š geho pomocj w mU:
čenj swjtčztm Uad tebaU i Uad ďúblem!e Na to
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.dal geg Heliodor k kolům pťiwcižati a bokh že:sp
ležnými drúpy mU trhatl. MUky bylh Uefmjmé.
J žaplakal bolestj Sabbaciuš yCož wida wlúu
dař, otašal fe, řka: „Broč plačeš Sclbbclcie?m
neb nemhslil ginak než že mUčcdnjka pťemohl.
Tento ale odpowčdčlmyslj szžilaU: „Chranž
BUh, abych w dussi plakal plúče gen tčlo genž
gesthljna “e J oonweno mUčer, a gelikožUmdleli
mUčitelowé mnfeli fe š giUými wysiťjdati N wssak
i ti Umdleli, ale Sabbaciuš neUnldlel dUchgeho
bhl čerstew a wraucnaU lúsiaU k BohU rožnjcen
To žnameUage wladať dal geg šnjti a wece:
„Nic ti Ueprofpčl bjdnjče aniž ti kU pomoci

pťissel kteréhož wyžanáš Wrotož pogď a obč:
tUg!ee Swatý mUčedek ale Uemohl odpowčděti
tak welice bhl slab , nebok negen boky i ostatUj
údowé Uýbrž i žiwot geho UkrUtněbyl rozerwún
Wida Heliodor že Umťe, dal geg wyhoditi wen,
a SabbaciUš Umťel gako berámk tisse té gesstť
hodiny. ǧ

Wo krútkém čase poslal Heliodor Trosima
kwlúdaťi kraginy frhǧické,k Diomšsiowi, o wssem,
co proti Trosimowi mčl, obssjrnaU mU žpráwU
dáwage. N wssak Ukrutná geho mhsl Uemagjc
dosti na bolestech, gakých fwatémn muži byla giž
priprawila, a gaké geho mimo to U Dion ysia

čekalp, rožkašal aby Trosima obUli w železné
anitť ostrými hťebskh opatťcné siťeche, a dťj:
we z nich aby ho nežauwali lrč až Synnady
mčsta dogdaU, kde tenkráte wleidať Dionysiuš
zůstčlwal. Nle sU Ukňšala fe moc Božs na swau
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tťm mUži, ttebot nccjtil ani tě Uehmenfsi bolesti
a tak sUadUě a rhchle sscl, že wssickni průwodci
tomU se diwili. Tťetjho dUe dosslikonečně Shn:
Uadh. DikosiUš pofadiw se na saUdnaU stolici,
whtýkal Tlosimowi, že proti šúkoUům cjsaťským
gedUal, a pohrozil mU, že neďUde:li bohům obě:
tonoatis kc kolňm že ho dú natúhUaUň a k!ýkon:a:7
cem mskati. TrosimUš odpowidal ťka: „Neu
dbč:m mUk žádltých aniž sc smrti časnč bogjm;
wšaw na seďe člowěka UesmrtelUěho.e N kdož
mU DikostUš opčt domlanal, abh poflUssen
bhl zúkonů cjfaťských a obětxlge bohům žbawil
fe tlrstů bolestltých, odpowčdčl: „Gá mčlm cs:
faťe, kterýž piigda w slúwě wěčUé saUdit
žiwých a mrtwých a každému odměUj dle
skUtků geho. u Trcstů twých ale fe Uebogjm,
nebot gfaUce časUé profpjwagj mi, že che se
Bogjm Boha žiwého.ee Wida tedy DioUhsiuš,
že Trosima ťečmi Uepťemůže, dal gcg Uehprwč
ke čryrem kolňm natáhnaUti, pak želcžUými hťe:
bmy dťjti, pťi tom k UčmU mlUwč: „DlaUho:li
dnssi fwaU mUčiti bUdeš, ý člowčěc, řekni, že
UstaUpjš rozkažům cjfaťským a žbawett gsi wssech
mUk!e TrosimUš ale pohljžege k blaženosti
wččUé, giž Bůh pťiprawil tčm, ktrťjž pro Učho
Umjragj„. st.úl pcwl:č! w Hředscwšctj fwšm a Ua.
otáškn Dionhsiowlx, gaká to blažmost, ktcréž Bůh
kťesiaUůmpťiprawil, dal za odpowčď: „deočiu
UUtj a spafenj, radosti ragskč„ korUna žiwota
wččného, tělo neporussltcltté, swčtlo gasUě, trůUh
siawUé a krúlowstwj nebeskč. Takowú gesi odo
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xmčna, giž Bůh ncim sljbil!ee Těmto slowům Q!u
chtěl owssem DionysiUš žúdné wjrh dčlti, wy dčco:
wage gich za possetilosi a ža bňgkh, a Trosima
tjm chc dť1ti kňžal, a gclikož Umdleli gedni po:
chopowě, muselt ginj gegich mjsto žastaUpiti. N
wssak fwatý TrosimUš wěda komU Uwčťil, snňsscl
š neywčtssj siatnostj, cokoli UkrUtnost lidskčl naň
bhla Uwalila. Geho zrak a mpsl byla Upiata
na Krista, tak že wraUcnost ohnč lúsky pťemňxe
hala bolesti tčlefné, gež takmčť ani necjtile. J kčl:
žal tjm rožhnčwaný saUdce pochodnč rožžehnaUti
a otewřené rčmp gcho pťipalowati. An ale i
w těchto mUkčlch mUčednjk Božj nepřemoženým
wjtězem zůsial, dal gcg konečnč žahanbený Dio:
UhsiUš šegmami š kolů, a do klad opět sewťlti,
dokUdž bp tčžssjch a UkrUtněgssjch mUk na něho
newpmyslil.

Co fwatý TrofimUš U wěžcnj byl opUsstěU
takměť ode wssech lidj, wžbUdil mU Bůh žwleix
sstnjho těssitele a fpolUtrpitele fwatého Dorymec
dona. Byltč Dorymedon mUž mlad!š a wšne:
ssenaU důstognost w radč šastáwal. N ten na7
wsstěwowal pilně Uwěžněného Trosima, a těssil
ho wssemožně a plokažowal mU wsselikaU siUžbU.
Po nčkolika ale dncch slawil se fwč:tek Kastora
.a Wollm:a, bohů pohanských. DionysiUš whžwal
wsseckh úťadnjkh, abp tčmto bohům občtowali.
Z přissli wsslckni, gediný Dorymedon nepťissel.
DionhsiUš poslaž pro něho, ale Dorymcdolt mU T
wžkúžal, ťka: „Rckněte, žc gfcm kťeskan a starssj
obce Kristowh , ktcráž wesskeraU důstognosij a b

ůů
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sslechetslostj fe honosj. Nelše mi tedy opUstiti
onoho předsedU rady a poslaUchati rozkazú lido,s
ských Nebol nenj fprawedliwo a swato opUstiti
Boha žiwého a ťlaUčti se mrtwým modlam ee
TakowaU ťečj Uražmý DikosiUš dal geg Ua:l
silUě pťiwesti a tažal se, proč dwakrate byw po:
wolán, Uepťissel. Dorymcdon odpowčděl, proto
že to wěčná fmrt opUsiiti Boha žiwého a kla:
Učti fe dle rUkaU lidských gelikož psano gesi:
„Modlh pohaml gfau sirjbro a žlato djla rU
kaU lidsiých Usta magj a Uemlij: očč magj
a eridj; Usst magi a neslyssř; chřtpě magňa
Uečigj; rncex magj a Uemakagj; Uohy magj a
Uechodj, aniž kťičcti mohaU hrdlem fwúm. Nechak
qsaU gim podobni kteťjž dělagj ge, iwfsickUi,
ktcrjž danagj w Uě.“ Bo tčch dal ho Diol:y:
siUš do wčžer , drlchého ale dUe fwolaw radU,
šadal gich aby Dorymedolwwi domlanali a od
Krista geg odwrátili. N wssak wynasnažer pú:
Uů tčch bhlo UtarUě. Z dal ho tedy saudce po:
wolaři a wssech hodnosij a důstogensiwj geg zba:
wiw, kašal geg Ua skťipec UatcihnaUU a ostrými
hřebclty Ueyprwé dťjtť, Hotom Ua žhawě Uhlj
posiawitč a poličkowati. Dorhmedoll sUeissclwsse,
co mU koli UčiUili, trpčliwě a statUč a Uadčgi
mage w Krisia Ježlsse každý útok Ucpťátrlský
odrazil. Wida Dionhsillš, že ho Uepťemůže, dal
geg opčt do wčžer Uwrci w tom úmyskU, aby
šjtra š litaU žwčťj žápasil.

Nynj bhl opět TrosimUš pťiweden. šj)čo:u
UysiUš mU domlanal wsscmožrtě,ano imoc bohů
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wlasteUských welebil Nle TrosimUď odpowčděl
mu, ťka: „BjaUdjš! Wsse, co fe o ďožjch wcte,p
ssichwyprange gsaU anhé bachorky, ncbok Uio:
kdo bUdaUcUostUešna mimo prawého Boha , twogč
bohowé ale gfaU anitť anha hljUa“ Na ta
slowa dal geg opěl Dionhš mUčjti a šmUčiw
geg do žalarc UwrhUaUti Den Ua to slawily
fe weťeglté hrh DikosiUš bhl fam meži dj,
wakh TU wydal saUd: abh oba wěšnowe š lie
taU žwčťj fe potwkali thž w hony se Uwedli
byl diwokw medwčd pUsstěU, ten ale lehna si

k nohaUm Dorymedonowým, w Uičem mU UeUblj::
žil Uýbrž wolnč gako ochočeUý gemU fe woditi
dal Rošhnčwaldý DioUhsiUš pofyUUl žnowa,
Uačež lewhartice wyssla ale lthUwssi si k Tro:
simowi, ljšala mU Uohh. To wjda DionhsiUš,
tak fe rožljtil, že strčlžnjho šwčťe býkowcem dal
žmrskati Teď pUstili lwa , teU alc Uchopiw
stražUjbo, opět do fwého stage se wratil Neo
moha faUdre déle se šdržeti kašal abh občma
mUžům hlawh šražcny bhlh, což se i hUed také
wykonalo, a tak skončili tito mUčednjci Božj ži:e
wot wag časmš, abhk žiwotn wččnémU wšťťj::
sseni byli

Rožgjmčmj.

„Gčl múm cjfaťe, kterýž pťigde w sieiwč
wěčné faUdit žiwých a mrtw!,šch, a každémU od::
mčnj dle skUtků geho.ee Tťmi slowy odražil fw.
Trosim wsseliký útok wlčldaťe Dionhsia, a těch
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siow kdy bychom i my pilUě sobě rošgjmali, ža:
gisté bychom tčž každého hťjchU se hrožjce chc
Ucž až pofUd ctUostj pilni bylř; Uebok šagisič
pomněnj Ua saUd poslede gest geden ž Ueymoe:
hUtUěgssjch prostťedkú, hřjchU se warowati BUdc
saUd poslcdnj; a my wssickUi Ua Uěm siňti bU:
deme gesi to Uaš faUd! WsslckUi skUtkowé Uassi,
dobť1 i zlj, teUkráte obgewj fe, a my wydúmc
počct še wssech čiUů fwých, a Uer čiUU tak Ue:
patrUého, mhsslénky tak prchawé, an slowa tak
malicherUého, ž čchož bychom počet wydati Uc:
meeli, a saUd, geUž teUkrúre nad Učlmi whnessen
bUde, bUde Ua celaU bUdaUcUosi Uassit. g Ua
wěčnosi platčti Hrůžna to mysslénka, Ua wěkh
slawa, aneb Ua wěky trcsty pekelUé N kdo
bUde Uassjm faUdccm? Swata wjra odpowjda:
„Bůh storawcdliwý, silný a trpčliwý saUdce ee
Bůh tedy bUde Uaš faUditi UaslcdowUč gest Uúš
Ueywyšssj saUdce wssewědach; i nclše tedy ho
oklamaň Uelže mU Upťjti Učěeho aniž pťed Ujm
coš skryto a tagno žůstcme, šUak oU wssccky skUtky
Uasse, slhssj wssecka siowa Uassc, a myssienj Uasse
ležj pťed Ujm gako bjlý deU Od tohoto faUdcc
Ucmůžeme fe Ua giUého saUdce odwolawati, aby

žrUsscU ďyl saUd geho, Ueboť QU gest faUdce Ueyu
wyšfsi, saUdce gediný, saUdce žiwých i mrtwých
QU gest ale i saUdce fprawedliwý, ktcrýž Uehledj
Ua bohatstwj ani Ua Uroženost cmi Ua mladost
a krúfU aneb podobné tretkh, nýbrž gcdiUé Ua
skUtky nasse a gediné též podlč skUtkU naš faUditi
bUde. OU gcst saUdce, ktcrýž Ucdci fe porUssiti,
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neda se Uplatiti nedú sc Uprositi nýbrž každémU
Učin dle skutků geho QU gesi ale t silný faUdcc;
gcho moci a geho faUdU Uikdo UebUde moci fe
wyhnaUň Uikdo se protiwiti. Malj wclcj, bo:

hatj a UUžnj, slowcm kaašdý, každinký člowěk bUdcmUsiti Ua geho faUdU st t a gak UfaUžer bUde,
gjti bUď do králowstwj Ucbeského aneb do žatraur
cenj wěčUého N wssak gest saUdce teUto i trpču
liwý a dlaUhočekawý, a protož i UeUprositelný
Teď Uapomjna Uaš dost často abychom se obra:
tili whšýwá naš k pokan a howj Uam a časU

dawae ždali bhchom eressli do febe a erpUstili
cest fwých žlých; ano oU naš i fliby powžbU:
žUge k dobrémU a hrož bami od žlého Uaš od:7
sirassiti hledj. Bakli ale fe Uedáme wssjm tjm
Uaprawiti, pak anč on se Uedá obmčkčiti an ga:
kúmi prošbami an slžami. Tak o tom Učj sw.
UábožeUskwj. uu Nle bohUžel mh gsme tak žiwi,
gako bh nebylo ani ďUdachho saUdU an sprau
wedliwého saUdce! Gak bhchom zďohatlj, kU
a důstognosti pťřssii, UěčemU fe UaUčili: o tom
deUUč pťemjtáme; gaký ale ze wsseho toho Uysese:p
wčdaucij saUdci počet wydúme: o tom nemámc
an té Ueymenssj starosti. Denně doansstžme fc
Uowých hřjchů a Boha bUdachho saUdce wsseliu
gak Uražjmc Ua to ale kterak bychom geg fmjwt
řili, na to pranc Uedbamc Bhchom mhslili Ua
bndach faUd a Ua saUdce wssewčdachho, fwa:
tého fptawedltwěho a silného, ginak bychom žan
gisté gednali Brotož erčda co gřUéhopťkUěgi
ťjci, napomjnam waš wssech slowh Tomússc kcm:



784 Zúťj.

peUského,geUždj: „We wssech wěccch popatťi Ua
koUec, au kterak obstogjš pťed pťjfným faUdcem,
ktcrčmUž Uic Uenj sirhtého, kterýž fc dary Uko:
giti ncdčx a wýmlUw Uepřigjmň, ale Bpodlé fpra:
wedonsti faUditi bUde.“ N fwatý Rehoť pjsse:
„Nehmilegssj bratťj, mysletc oprawdowě Ua oneU
deU: plačte fwých žpúchaných hťjchů; naprawte
žiwot a šměňte mrawh.ee

„Uložer gesty lidem gedUaU Umřjti, a pou
řom bUde faUd“ (Zid. 9, 27.).

„Wrawjm wňm, žc ž každého slowa prčxa
ždUého, kteréž mlUwiti bUdaU lidé, whdadj počet
w den faUdUý“ (Mat. 12, 36.).

„SUadUé gcst BohU, w den stoUčmj odplar:
řiti gedUomU každěmU podlé ccst gehoe (Sir. 11,
28. 29.).

„Wefel fe mládenče w mladosti fwé, a w
dobrém bUď frdce twé we dnech mladosti twé,
a choď po cestcich frdce fwého, a dle widěnt očj

fwých: a wssak také wěz, že pro wssecky ty wěct
pťiwedc tč Bůh k saUdU“ (Kazat. 11, 9.).

Modlitba.

Q Bože, faUdce žiwých i mrtwých! Učiň,
ať se hrožjme faUdů twých a pťipoijagjce si
UstawičUě pťjsstj fmrt a faUd, UeUchlegem fe od
aUžké cesih ctUosti, Uýbrž ak we wssem dobrém
se sillce tčž w lňfce k tobě se žmčlhúme a tak
staUcm fe hodUi žasljbenj .skriskowých. NmeU.
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Téhož dUe:

Ziwot swatébo Jamlaria , bčskmm
a geho spolUmUčednjků.

Swatý JaUUariUš se Uarodil w drUhč poo
lowici třetjho stolctj bež pochyby w Neapoli.
Wro wýborUé ctUosti a UeaUhoUUý žiwot byl
Usianch ža biskUpaw BeereUtč. Gcho po:
wčsi byla w!šborUa i pohaUé a erčkjcj mčli
bo U weliké wažUosti Geho UstawičUa fnaha
bhla, rožssiřowati žnamost praroého Boha a BaUa
Uasseho Jer Krisia, lid pak wěrUý powč;bx:žoezn
wati k čistotč mrawůw a k stčclosti U wjče.
Wrotiwenstwj, gež ža anowcin cjfaře Diokle:
ciaUa kťesiaUé erisseli, wšbUzowalo horliwosi ge:
ho UstawičUě k Uowč čiUUosti, i drochč:šel Uče,
lěsse a UtwržUge mUohč kragin a mčsta: šwlčlx:
sstě ale často přichúšcl do Mišfena bljž Ncapole,
kdež Uebežpečj kťcsiaUům bylo Ueywčtssj: Uebol
sem pťichč!šeli pťemslozj wžách pohanč Uem!dsslxj2
wit hrobU Sibyllh kUmaUsič a pocty fwé gj
wždat Mimo lo ale wabilo JaUUaria doMišfe:
Uy též pťatelstwj, kterčž měl še Sosicm, gahnem,
proslUlým fwatostj ;iwota a rožssafrwstj Qba
tito weleij mužowé pracowali š fpogeUými si:
lami Ua fpasenj dUssj ž owčiUce Kristowa a wcex
fpolek sc tčssjce a U wjře UtwržUgjce, podnčco::

wali fe též wespolck k lasce Wkapiteli fwémU,
pro Učgž i krew swaU wyliri hotowi byli

GedeUkrate prissel opět fwatý JaUUariUš do
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Mišseny ,a naležl fwatého Sosia we šbotU šřc:
slanů, gimž práwě whkládal slowo Božj. Rcči
Sosiowy dogaly biskupa hlUbocc, ji poslaUchal
ho dychtiwým Uchem. N tU Uáhle Užťel Uad
hlawaU kazatelowaU plaijek gafnč stkwčlý. J
pťčbljžiw fe k UěmU poljbiť Uctiwě hlawU geho,
wyprawowal lidU pťjtomnémU, co ďyl widčl, a
prorokowal ž toho Sosiowi sláwU mUčednickaU.

Bo několika dnech UsiUtečnilo fe pťedpowče.
žch bistnpowo. DrakonciUš, wlcidať čili mjsto:
držitel kraginy kampanské , gemUž fe stkwčlčxpo:
wčst o fwatčm Sosiowi gahnowi byla donesla,
dal ho gjti a Ua faUd postawiti. S myslj Ue:
ohroženaU, w Boha UantaU siúl SosiUš před
Drakoncicm, ktcrýž gedUak wclkými slibh, gednak
krUtými wýhrňžkami ho doUUtitt hledčl, aby od:o
ťekna se prawé wjrh, modlčxm fe klaněl. Na
wsse takowé gessitUé řeči odpowjdal statečUaU mh:
slj SosiUš, řka: „Chraniž Bůh, abych takowým
skUřkem žUeUctil núboženstwj, gemUž od mladosti
cclaU dUssj oddún gfem. MUe Uic erdlaUčj od
lúskh Kristowy: an saUžer, ani aUžkost, an
hlad, ani nahota, ani Uebežpečenstwj, ani proti:
wenstwj ani meč !“ ZmUžilaU odpowědj popUžen
dal Drakoncinš welebného wyznawače až do ži:r
wého mrskati a UkrUtUč tak žmUčeného do wěžcnj
w Bmeoli Uwrci. Geden gahen gménem Wro:
kUlUš a dwa saUsedé pUteolsstj Ewticeš a Nka:
ciUš ansstěwowali statného wpžanače úlewh
iútěchy mU pťinássegjcc. Wťi té Hťjležitosti stalo
se, že bež obalU o Uesprawedlnosti a UkrUtnosti
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mlUwili kteraž sc fwatérm: Sosiowi siala; což
když se Drakonciowi doneslo, dal wsseckh tťi žgje:
Utati, a kdhž i w twař mU ťekli, gak weliké
kťiwdy fe dodUstil Ubiw tak Ukrutnč mUže Ue:
winného a swatého, kážal téš i ge UemilofrdUč
žmrsiati, a kdhž storo giž polomrtwi byli, k So::
siowi do wčženj Uwrci Gak dlauho we wťžer
držan byli otom ner žadných zpraw u „DUsse
bcžbožncho šadostiwa gcst žleho, Uesmilugek fe
nad swým bližnjm“ (ersl 21 10..)

Na mjsto Drakoncia dostal fe ža wládače
do Kampanie gakýsi Timothellš. Ten byl také
weliký protiwnjk kťesiaUů a welmi Ukrutně š Ui:
mi Uaklňdal. Bťissed do Benewenm, počal hrxed
po nich pčltrati, a dal si wssecky spish faUdnj,
gich sc týkagjcj, pťedložiti Dowěděw se, že Jax
UUariUš Uwčžněných Uehwětssj gest podporaU, ka:
žal ho bez odkladU gjti, a do Nolh na saUd
postawisi a tU těžkúmi mU hrožil mxxkami Ue:
odčekne:lise Boha swého a UebUde:li bohum obč:
towati. N wssak swatý bistUp byl U wjťc fwaté
pťjliš Utwržen, Uež aby se takowými hrožbami
dal zastrassiti protož odpowjdage rekl: „Ga obč:
tUgi chně BohU wssemohaUeij, marnwm mo:
dlam občtowat nikdy nebUdU!e TU rožkazal Ti:
motheUšw zUťiwosti swé pec wytopiti a statného
biskUpa w Ui hoditj. Nle Bůh ktcrýž tré mlaxe
dcnců zachowal w peci ohniwé zachowal réž bi::
skupa fwého, tak žc siogc U prostřed žhawěho
ohně a špjwage chwúlU HospodinowU ani Ua
ssatU ba na ničem žeidného porUssenj newzal.
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Rothčwaný wládať drže wsse, co se stalo, za
gakési tagné kaUzlh, dal swatého biskupa Uelidsky
szčiti a pak do tčžkého wčženj UwrhUaUti. Bc:
erentsstj Uslyssawsse, že milený bistUp gegich
žmučen a w těžkéwažbě gest, žarmaUřili fe welicc.
Gahen Festuš a DesidcriUš, genž w kostele pj:
sma swatú čjtáwal, nechtjce swatého biskUpa ne:
chati opUsstěUa a famotna, whdali se do Noly a
slUžbh swé mU obětowalh. Sotwa se ale otom
dowčdčl TimotheUš, dal ge též zgjmati; a kdhž
srdnatč ž wjrh fwé swědcctwj whdali, a že rúdi
pro .skrista žiwot swůg whdagj, oswědčili, též do
wčženj UwrhUaUti.

Bo Uěkolika dnech odessel wlúdať z Nolp
do BUteola. Z rozkcižal, abh Jamlaria a Festa
a Desideria w želežcch ža Ujm přiwedli, kdež ď
Sosiem a š ostatUjmi křeskanh Uwězněnými litě
žwěťi ža lUp dčlti ge chtčl. Kdo gcst ,š to, abh
popsal tU radost a to weselj, kteréž proniklo dUssi
tčchto pťátel, kdpž se U wěšenj opět šhledali, a Ua
korUUU mUčedUickaU,kterú se gim pťiprawowala,
pohledli. Mjsto hrůžh a žalu ožýwalo se po
celaU noc modlitbami a žpčwem, a wsstckUi se
erýmlaně tčssili ž toho okamženj, kdež krew
prolegjce, swčdcctwj .skristUSpasiteli swémU wh:
dagj. .skdhž drUhého dUe U pťjtonmosti Ueščjsl:
ných lidj do amsitheatrU čili Ua honh se wh,
wedli, požnamenali fe wsslckni žnamenjm swatého
kťjže a dali se do chwaložpčwu. W tom se
otcwťely wrata a lité sselmh whražilh, ale Uaxap
gednaU gako ohromeUp se žastawiwsse pošnenúhla
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krotce k Uohanm swatých whznawačů fe kladlh.
Pohané pťihlědagjcj strm:li a množj z Uich Uwč:
ťili w Krista Ježjsse.a

Zatwrželý a Ukrutný wládať zahanben a
tUdy i Ua Uehwýš rožhoťčen, že aUmhsl wražedUý
se mU ncpowedl, dal th siatUé wyšnawače šhoUů
whwesii a štjti. S wefelaU myslj Ubjrali se
k poprawissti. Bťissedsse Ua mjsio a poklcksse ťj.e
kal swatý JaUUariUš UúsledUgjcjmodlith: „BaUc
Bože mňg, w rUce twé potaUčjm dUssi swaU!“ a
wzaw ssátčk zawážal si oči a rUkaU hrdlo fwé
držel. J Udcťil ho kat tak silttaU raUaU, že
ď hlawaU i geden prsk U rUkh mU Ukal. Bo:
dobnč též ostatnj mUčednjci rUkaU katowaU žiwot
swůg skoUčili dne 19. zúkj r. 305.

Mrtwci těla swatých mUčedeků pochowali
kťeskané welmi počestně ďljžko města, pozděgi pak
ge wyžwedli a do kostelů rozličných pťenesli.
Tělo swatčho ,JanUaria dostalo se do hlawnjho
kostela Ueapolského, kdež se též dwě lúhwičky geho
šsedlé krwe chowagj. BťinesaU:li se láhwičky Ua
bllžko hlawh gebo, ktcrčxž we zwlásstnj kapli se
chowú, žačne krew bUď okamžitč aneb w kratičkém
čase wťjti a praUditi se, gako by čerstwčl bhla
k UemalémU podiwenj diwáků, kleťjž za to Hofpo:,u
dinae genž podiwný gest w fwatých swých, chwúlj
a wclebj. Neapolitatté kusili UeǧednaU mocnaU
pťjmlUwUpatran swěho, swatčho JanUaria, ge:
hoš swútek slúwaU pťeweliťaU swčtjwagj.
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Rozgjmčmj.

Bůh proslawil neǧen slUžebnjka fwého Jaes
UUaria, Uýbrž i pťemnohé giné fwaté patrnými
žážraky, a wčrU mUsj mjti slcpé oči kdo eridj,
že Ucta, giž gim wždawame gemu gcst mila a
wžúcnú, núm pak Užitcčna a profpěssna Čest
a Ucta k swatým proka;owana wracj fe wssecka
ť BobU, a my čtauce aneb si rožajmagjce žiwot
a siutkh gegich totiž trpěliwost stalosi siatnost
čisiot:l a ždršeliwost poslussnost chUdobUi pohr:
danj fwětcm gá rkU čtaUce my wsse toto o fwaé
tých, chwaljme Boha že gich powolal a ofpra:
wedlUil i oslawil že gim milosti fwé propUgčil
aby mohli premahat swčt a swaU tělesnost i ďcelbla

že gt:an tolik pťjležitostj k dobrémU popťal nam
pak dal wýborll:;ch pťjkladů, kterúchž bhchom na:
sledowali a orodothjkn kteťjž by fe ža Uaš Uri:
lnlanali Wssecka tcdh Ucta wracj se od fwau
tnch k BohU gakožto k dramoml wssj dokonalostč
a fwatosti. BUh tedy gest wiUUý kmen fwatj pak
gfm: ratolesti, kteréž bh newpdčtwaly od sebe žčř:
dUcho plodU kdyby od kmenc se byly odňaly. Gesi

to Uaskedownč zpoždilost ta neywčtssj U cižowěrců
když na UctU fwatých reptagj a nam proto mo:
dloslUžebnjků aneb ginak gesstč spjlagj Mh Ue:
ctjme swatých gako by Uěgacj bohowé byli, Uúbr;
proto, že gsan pťatelé a milačkowéBožj, a proto
že Bůh sám gich nehprwé poctil Uadobyčeg!lých
milostj Ua nč wyliw Též eržýwach fwatých
gako Uěgakých bohň, kteťjž by núm fwaU wlastnj
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mocj mohli pomčlhati, a oč gich profjme, Uam
Udělowati, nýbrž mp ge wšýwúme aby za Uaš
U Boha orodowali a whprosili Uúm, oč gich ža:
dann Nebok cjrkcw wjtěžna pogj se š cjrkwj
bogownau wažbaU lúskhaa pakli naš swatj mi:
lowali bywsse meži Uami proč bp nhnj mčli
přcstati milowati naš? N :xomahali:li Uam obco:
wawsse w tčle smrtelném, proč by Uynj Uam Ue:
pomúďali, gsaUce w sláwč nebeskě, radugjce fe
z pťjžnč Božj? Kdo chccš, fečti si th žemč a th
krage a ta mčsta i th osobh, gichš Bůh na dťj:
mlUwU swatých Ufsctťil, gimž Ua gegich orodoo:
wčmj pomohl! N Uepomčchá:li i Uynj, gest ža:
gistě prjčina, buď še bťjssnjci gsme, bUď že žúdost

Uassc hťjssnae ancb dožagista Uam ncUžitečna a
sskodliwa. Brotož Učsihďme se ža UctU swatýáx
nestyďme se w čaš potťebh dUssewnj aneb i těe
lesné gich o pomoc wšýwati. Nle chceme:li wy:
slyssčmi býti, warugme fe bťjchů, a UcislrdUgnlc
wčrnč Uoýbornpch tčch ctnosij gimiž si milosti
Božj šaslmxžili W tom smyslU pjssj též swatj
otcowě. Swatý DidakUš nišsenský dj: „Pťj:
mlUwa fwatých gest welké moci aťe gen tcnkreire,
když tak žin býti se sUažjme, gak oni toho ža:
dagj; kdhž fe sitažjme Pana Boha milowati Uč:
bok to gegich gedina žadosi! Nswatý Jan Zlato:
Usth prawj „Modlitba swatwch gest Uam pro.e
fpšssnú owssem, ale pakli fami fe pťičinngeme. ee
th bychom ale w hťjssjch trwůli nekagjce fc
ani sebe naprangjce prospěge Uam žagiste pťjau
mlUwa swatých málo aUeb žhola Uic W tom
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ohledU ťekl pčed časy Bůy, že Židů nekagjcjch
neUssetťj, bht by i wěrnj slUžebnjci Mogžjš a
SamUcl ža Uč se přimlanali. „Gak to možno,
táže se swatý Jan Zlatoúsiý, šdali pťjmlmoa swa:
tých marnčl gest? Nenj, odpowjdň, gest welkě
moci; ale geU teUkrúte, žcidáš:li též pokúnjm
o to, oč swatých p pťjmlUwU prosjš.“

„Mně ř pťjliš Uctěni gsaU pťčxtelé twogi,
Bože, pťjliš posilněno gest knjžetstwj gegichee
(Zalm 138, 17.).

„Slžiwa a čest a pokog každémU, kdož činj
doďrěee(ij. 2, 10.).

„BUde:li mi kdo slaUžiti, poctjk ho Otec
múg“ (Jan 12, 26.). ,

„Bamátka sprawedliwého b:,šwáš chwúlami“
(Břjsl. 10, 7.).

„Brotož my magjce wůkol sebc tak weliký
oblak swčdků, složjce ž scbe wsselikě bťjmě i hťjch
obkličUgjcj Uáš skržǧš trpčliwost běžme k Ulože,:
UémU sobě bogie (Zid. 12, 1.).

Modjitba.

Bropůgč Uám, ú Bane, té milosti, abychom
se tobě w dUchU a w mhsli modlili, a ctěnjm
fwatých lwých wždy Uábožněgssjmi a bohabog:
Uěgssj„mise stali. Boswětiž Uáš úplně, abh iwe:
sskera dUsse Uasse i tělo Uasse Ueposkwrnčno se
Uchowalo k pťjssrj Bána Uasseho Ježjsse Krista,
a tak dossli aUčasteUstwj wssech bogjcjch se tebe
a zachowčiwagjcjch šúkoUů twých. Nmen.
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Dnessnjho dne swětj se též swátek: W NUcerii fwa:
tých mučednjků: Feli:a a .Konstancie; w Balestinč swatých
mučednjkú: Wclea, Nřka a Eljásse, biskuďůč w .skordubě w
protiwenstwj arabskěm swatč Bompofh, pannh a mučednjce:
w Kandelberku swatčho Theodora, biskuda: w Turonu swatého
Cwstachja, biskupa; w kragi linšomesičm fwatčho Sefwana,
kněze a wyznawače a m. g. sw.

20.

Žiwot swatčho watachia a chotč
geho Theopisih.

Gméno swatěho Ewstachia gcst po celém
swětě kťeskansičm známo, a ofUdowé geho gsaU
Uad mer podiwni, tak že Uěkteřjwssecknprade
gim Upjragj.

We wálkúch Řjmanů še Židp a Dčdky w
poslednj čtwrti prwnjho stolctj wpnikal gakýsi
MacidUš rožssafnostj a Udatnostj tak welice žc
ža předněgssjho meži wUdci wogeUsiými Ustano:
wen byl a mimo to U welké dťjzni U cjsaťů
Tita a Trajana stúl. OU byl žasUaneU š Tra,
jaUaU, kteráž ž rodinh w Řjmě Ueypťedněgssj poxp

chažela, a gak Usslechtilostj dUcha tak i sličUosi1
těla se sikwěla,a byl otcem dwaU milostUých
spnačkU Nčkoli oba maUžele pohany bpli, bhli
nic méně Uad mjru swědomitj, pečliwě žachowá:u

waglce, co wnitťnj hlaš gim dobrého kažal žwlassť
ale k chudým a nužným bpli laskawi a sstědřř.
N o těch manželjch můžcme ťjci že sc Ua nich

Žňworp Swalých. w. 34
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Uaplnilo slowo fwatého Wetra, gež U Kornelia
ďyl prawil: „W prawdť gfem ďhledal, ťka, že
Bůh Ucnj pťigjmač osob, ale žc w každém UúrodUe
ťdož se ho bogj, a činj sprawcdlnost, pťjgemný
gesi gemUe (SkUt. aposst 10 34 35.) to gest
žc každého ge:li gako onen setnjkKorncliUš ochotné
nwsli k spascnj wola,a křtem fwatým w cjrkew
swataU Uwúdj. MacidUš wyražel fe w čaš do:
kogc rad lowem Z whgda si gchoho dne Uho:

dil Ua gelcUa zUameUitě welikého, a proUásledUge
tať fe rozpalil žc se náhle sam a sam bezc prů:
woch octUUl aniž gclcna dosijhl Chtč si tro:
chU odpočanUti, pofadil se Ua skčxlU,a che ňež
kdy gindh pronikla tU na samotč dUssigeho taU:
ha poznati ptawé Uábožensiwj: neboť giž dáwrro
byl pťcswčdčen o gcssitnosti wjry modlúřské, a
čistčl mysl kťeskanú a pofora gcgich i statnost, gjž
UeykrUtěgssj mUkh e ba i samU smrt sUásseli,
kU podin Uaň probila NU ty a takowe my:
sslénkh w dUssi gcho fc strjdaly, ap žaslechl ga:
kýsi ssUmot Uad skalaU a powzncfa zrakU Uzťel
tcmt pronaslcdowaného gelcna aU tissc stogj; pťř
tom alc také fpatťil mezi parohama gcho skkwach
se kťjž a na nčm obraz Ukťižowaltého Kristn
Wodiwenj geho wzmahalo se, když na úkaz teU
zjrage též hlaš žaslcchl ktcrýžprawil: „Placide
Blacide! proč mnc pronasledUgeš? Ga gsem Kri:
stuš gcnž pro spasenj twé a pro spasenj wsseho
fwěta Ua kčjžř Umřel. Ga widčl twé almUžUh
a dobroljbezně pťigal gsem ge e Blaciduš padl
w pokomosti na koleUa a žpamatowaw se etro:
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chU otážal se, gako d:Uhdh swatý Wawel, ťka:
„.Wanc co chceš, ae Učin.m.ee Z dostal ža odpoaud
wěď: „Nawrat scu do mťsia, whhledey si kťfa
skanského kněše, dey se š manželkaU i š dčtmt
kťtjti a pak pťiqda fem dowjš fe, gakaU cestaU
drawých siatků ddgdeš.ee

MacidUš nawtútil se domů žcela pťcginau
čen. Též manželka gcho Trajana byla giné
gaksi mhsli, nebok i ona měla w noci podobné
widčnj. Z dorozUměwssc se wzali fhnh a ssli
k biskUpU řjmskémU, prosjce, abh gc wjťe Kristo:
wě wyUčilxa pokřtil. Wapež pťigal ge wltdně
a poUčiw gich, co potťebj bhlo, Udělil gim fwčx:l
tosii kťtU: a od tě dobh nažýwal fe xBlacidUš
Ewstach, manželka Theopista, shxwwé pak Nǧa:
pet a TheopistUš. u „Hledeyte Boba a budet
žiwa dUsse wassc,„ d1 žalmista f68, 33.). „Lju
bost mče Hospodilr w těch, kteřjž se ho bogj, a
w těch, kreťjž danagj w milofrdcnstwj gehoe
(146, 11.). „MmUžUa, prawil aUgel kTobřú:
ssowi, od sm:rti wččné whfwobožnge, a onal gest,
gežto čistj hťjchy, a ěixxjapže člowěk naležú milo:
srdcnstwj a žčwot wěčnýee (Tob. 12, 9.).

Drxchého dUe z rúna wydal fe Ewstach na
tmjsto, kdež blahonofné wčeta měl widěnj, čekage
dalssjch rožkašůx Búně. Z bhlo mU žgeweno, že
ho mnohé a trpké strasiie čekxagj, že alc i na žemř
i na Uebefjch oslawen dbude, pakli 8 důwčrnostj
w božskau pomoc a ď trpěliwosij wssecka, co bo
potkagj, proňwenstwj ponese.

Něco málo dnjx stráwtxli lwwokťtěncix w lůnč
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požemské blaženosti, aU trpké žkaUssky Ua Ewstaá
chia doléhati počalh. SlUžeijci a čeledjnowé
pomťeli rožsičnúmi Uemocmi, dobhtek žachwňtila
morowčl rčma, laupežnjci wyďili geho siatky,
oheň strčiwil domy; a pohané? mo ti se tomU
wssemU smúli, a Uowého slnžebnjka Kristowa
w takowaU Uellciwist si wzali, že UšUal ša dobré
raděgi domow opUstitl a Uěkde w cišinč chUd a
neznan rUkaU pracj žiwot trawiti q Wžacným
ofobam nebýwci Uic bolestněgssjho, Uež kdhš šwr:
ženi š wrchU požemské eti a sstěstj Uahlc w opo:
wrženj a chUdobU Upadagj. W takowěm stawu

gfaUce sUadnoa rcidi tratjwagj důwěrU stawagj
se malomyslnúmi a Uetrpěliwými ba často iBohU
famémU a prošťetel!losti geho maUdré fč raUha:
wagj. Nepťjtcl desi lidsiých pokaUssel fe š do:
pUsstěnj Božjho též o Ewstachia a o rodinU geho,
a w malomhslnost a w zancinj ge Uwrci Usilo:
wal; ale nowj kťeskanč nedali se šwésti, núbrž
welebjce maUdrost Božj a pokomě se meré rUce
geho podrobUgjce, prawili gako drUhdy Job:
„Hospodin dal, Hofpodin wzal: gakž se Hofpodilm
ljbilo, tak se stalo: bUď gméno Hospodinowo po:
žehnan. “ Odewždaw fe tedh prozřetelnostiBožj
wstaUpil Ewstach š swoginci Ua loď prawč do
Eadpta plowaUci.a sstastně tam také přistal
Teď ale nastalo mUhoťeerdmll:wné Zprawce
lodi žahoťcl chlipnaU žčldosij k sličné choti Ewstcrp
chiowč Theopistě, a abh hř1ssUčžadosti mohl ža:
dost Učiniti Uechtěl gi ž lodě propUstiti Marné
bylo wzpjrúnj Uraženého manžela, marné prošbh
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Ubohé Theopisty. Zpráwce lodi hrošil manžcla
do more hoditi a konečně Uúsilnč UessťastUaUTheo,

piskU žadržew, odplaUl tak že an š manželem,
an š djtkami se UcrožlaUčila SmUtUý, ano

pťctčžký byl staw gegj Wždalena od milačků
fwých w rUce chlipnjka a Ua sslrokém mori Uau
ťjkala BohU bde fwaU Uebok Uebhlo, komU by
se gj bhlo skitowalo. N aherywětssj opUsstěUo:
sti wyslysse! Hospodin gegj Uúťek a šbawil gj
Ueywětssjbo protiwnjka m šprúwce totiž lodi om
genž w múlo dUechUáhlau smrtj žachwúcen, skanl.

S erltúxn boleln w krwúcegjcjm srdci, a dwé
Uedospělých pacholat po boku, žbawcn wssegho
g:UěUj i pťčltel wsscch krúčel Ewstachinš pťedfe,
an sčxmerěda kam. Konečnč pťissel k sstrokě
ťece, giž, an Uikoe pťjwožU Uebhlo, pťebťjsti chtčl.
Nemoha obaU pachoiat Ua gedUaU pťeUesti,wzal
gedUo w UčU:Uč, drUhémU ale kúže, aby mjsta
erpcuxsstčšlos dokUd bd se errútil. Ale kdo
dopjsse UlckUUtj a Uesmeran bolest otcowU, když
wracege fe pro druhé pachole do stťedU ťeky při:
gdc, a Uwidj, an drawé sselmh gedUak lew, geo:
dUak wlk š dětmi geho Uhčměgj! N wssak gebo
důwěra w Boha nezwrátila se, Uýbrž w wUli
geho Ueyfwětěgssj se podrobUge wystaupil na
bťeh a wida že marne gest déle po ž;tracem,!chj
djtkachpatrati a drawce ftjhari ssel porad predjc, ažx
dossel městečka gakéhosi w kterěmž fe kgednomll
sedlakowi do službh dal a patnacce lct U něho
wytrwal m Q by si ž Ewstachia wžali pťjklad
Uxssickni ti, kteťjž sotwa že sc gich rUka Bčmě tro:
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chU dotkla, Ustawičnč bědUgl a Uačjkagt, a bhť bh
i nereptalč žgewně proti BohU„ Uic ménč w ma:
lomyslnosti swé fe tazawagj: Wroč pak prawč

ga tak UUžný gfem, gežto pťedc dle žakonů Bo:
žjch žiw býtč fe snažjm a proč hřjssnjkům dobře
fe wedc a proč nctresta gich BUh hněwem fwým?
proč mne prúwč hnčw geho sijhá. .skéžby Uwci::
žili ti a tacj lidé, žc žiwot weždegssj nenj gedi:
Uým cjlcm Uassjm, nýbrž, že tam na wysostech
mčx obcowcinj Uasse býti: kéž by Uwč:žčli, že Bůb
gest dán žtwota i smrti; že w geho rUce ležj
sstčstj i nesstěstj lidské a že ou roždáwa podlé

dobroljbezné wůlc swé každému co chce, a kdy
chce Daťj:li Uaš pošemsk!šm blahem ǧeho to
dar! Bohdeyž by ho wssickni, gichž sc túče, tak
gakž dčlrce tomU chce Užjwali UeUžjwagjlč ale,
giž wzali odplatU swaU, Uebok UebUdaU sauženi
podlě roho, co měli, Uýbrž gak toho, co gim Bůh
dal, Užjwali. Dúle odcpřel::li Búh tobě žbožj
požemského, zdali ti Učinčl křiwduť gakého maš
prawa, žadati od něho bohatstwj a radostj fwět:
ských wčda, že Uegsi žiw pro časnost nýbrž pro
wččUost,a že takowa wěčnost twa bude, gaka
byla Ua žemi twa trpěliwosk a oddanost U wůli
Božj Y konečnč proč zawidjš bratru swěmn?
Zdali ma Bůh k tobč pťichažeti Ua radu, zdali
mú tebe prositi, abhš mU powolil, že fwšho dci::
wati, gak fe mU ljbj ? Gsa tedy gednak stjhčm
Uchodami, wgedUak wida Uesslechctnjka w sstěstj,
rcč š Jobem k dUssl fwě: „Blahosiawený člo:
wčk, ktcrýž treskán býwá od Boha! Trestúllj tedy
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Búně nezamjteh, nebo oU ranj a hogj: tepe a
ruce geho Uždrawj. Na zemi Uic nedčge fe bež
pťjčinh. Búh činj weliké wěci a Uežpytatelné a
diwné beszočtUe (Job. 5, 17. 18. 8.9.) a Uwaž
si slowa SalomaUnowa: „Neprospěgc bohatstwj
w den pomsth Božj: alc skrawedllwst whswobodj
od smrsie Když Umťc bežbožný, žč:dné nadčgc
nebUde chc“ (Wťjsi. 11, 4. 7.).

Tčch časů sUžowali wclice nmozj Ucpťčltelé
ixjssl ťjmskaU, a ždúlo Bsce, že sstčstj wúlečné od
zbranj swčtoborného ija odstaUpilo. W té
tjfUi wždomněl si cjsař Trajan na proslUléhowj:
těžstwjmi wůdcc Placida a dal gcg po wssech
kragiltcich ťjmských hledati. J dodaťilo se dnoč:ur
ma wongům, kteť1ž drUbdy pod njm slaUžili, geg
wypútrati. Ewstach držcl to ža fwataU powin:
Uost Uposlechnamč wůle cjsaťowy apro ochrčmčnj
wlasti žiwot Uafadisi. stať ijtal dťjchozjho
radostnč a doctiwě, a swčťil mU Uehwyšssj moc
Uad wogskem. Ewsiach odrawiw fwé woge pou
razil Uepťčltele a pťinUtij gich, že pokornč o poe
kog žčldali. RadosteU a sláwašx owěnčen wrčltil
se Ewstach do swětowlúdného ija.

Wc wálce tčto škUsil Ewstach očjtče gak
diwnými ceskami Bůh člowěka wods, a gak mocnčl
geho rUka člowčka tenkrúte gesstě žachowati Umj,
když my wsscckU Uaděgi giž byli gfme žtratili.
Wlawci lodj, gegjž chlipný wůdcc, gakž ťečeno.
w krútce po odchodU Ewstachiowa Umřcl, Ue:wěek
daUce si giné rady, prodali sličnaU TheopistU
dr otroctwj, ktcrčlž se do gistého mčsta dostala,
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w němž po celý ten čaš žůňala až do těchto
dob co Ewsiach Uepťatel Ooražiw do Řjma fe
wjtěžoslawnč wracel erčdaUc toho Ueymenssjho
ani o swém maUželU, ani o djtkčlchswých. J stalo
se, že wjtčžné wogsko domů se wracugjc, do tě:
hož města pťibyso, w kterémž fwatá Theopista se
ždržowala,aže se tu požastawěwssř si odpočjwalo.
Z žťjdil to Bůh, že dwa mladj a siičnj důstog:
chi, gegichž sláwa se wč:bec hlásala, w dům
UbhtowáUř bhli, w kterémž swatei Theopista slUžbh
sprosié děwečky whkoUňwala. Wťi gjdle gali fe
důstogxljci wyprawowati swé ofudy, kteréž každého
ž Uich od dětinstwj bhly potkaly N tU dorož:
Umčlř se, že to wlastnj bratťj Nǧapel a Theo:
pist, ktcťjž od drawých sselem když otec pťeš ťekU
ge drenassel bhli axchochi ale pomocj rolnjků
a pask:šťň .žtlmU drawcč: Ueporusseni whchwácelxi
a geden tU, druhý oUde, aniž o sobč wědaUce,
whchowúni. Theopista, genž rožpráwkx: tUto
byla doslaUchala, domýsslela se, že wlastnj syUy
pred febaU ma, a wssak nechtěla gim se dati
žnati, dokudž bh š Ueywhšssjm wůdcem Ucšprouc
mlUwila J dala se k němU westi Nle gaké
UstrUUtj Orohlmlo dUssi gegj, kdhž we wůdci wla:
stnjho manžela Ewstachia pošnala; a wssak také
on požrml swau rošmčlml chok. Radost gešich
Uad erčekáwallým šhledálljm Uedň se wypsati.
Když radost maUželů tšchto se poxlěkud Utissila,
otážala fe Theopista Ua fyUy; Ewstach odpowčš:s
děl gj, že od drawé žwěťe rožtrhanř byli, a gak
wsse se Udalo, obssjrně gj whprawowal Z od:
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powťdčla mU Thcopista gako w Uadssenj: „Dč:

kUgme BohU, danám, že gakož UčiUil že mh febe
Ualežli že též i š syny fwými se šhledúme,e a
whprawěla nij, co wsse giž žmjněnj dustognjcč

.byli powjdali a uu w krátce leželi žmUžilj wo:
gjnowě w UarUěj zUowa Ualežcných rodičů DUsse
gegich rožthily se srdečnými djkh k BohU a chwa:
lozpčwh a gasúnj ozýwalo se w celém wogsstě
Uad prepodiwnými osUdy, ktcréž mileUého wog:l
wodU bhly potkaly

Než Ewstach do Řjma dossel Umťel cjsať
TrajaU, a Ua geho mjsto UastaUpil HadriaU.
Ten pťigaw wjtěžc š slUssnaU Uctiwostj a min
lostj, dal kU cti bohů weliké slaonsti pťistrogiti
a hogných obětj gim prinásseti; ale Ewstach Ue::
dal se Uigakým žpUsobem pohUaUti abh též do
chrúmU wessel a modlam obťtowal. Z whžnal
Upťjmnč, že gest kťeskcmem, a UikomU obětowaň
nebUde, kromě BohU žiwémU.

stať HadriaU, tUhý gsa protiwnjk křcskanů,
tak stúlým wyšnčmjm náramnč fe rothčwaw,
kážal wogewodě přjsně, aby bohům obětowal, sic
že pťjkrých mUk UeUgde. Než Ewstach siál Ustaa:l
wičUč Ua swčme TU kcižal cjfať manželkU a fyUh
geho pťiwesti ak modloslUžbě gich UUtiti. Wida
wssak, že wsse marné ges)gpa že stúlost gegich po doe:
brém erblomj, odsaUdilge ke le. Bhli tedy
Ua mjsto odwedeUi kdež weťcgné hrh a šúpasy se

držlwalh Neščjslné množsiwj lidj šhluklo fe,
aby fe djwali gak powěskný wůdce wogsi ťjm:
siých š litaU zwčň žúpasiti bUdc J byl pUsstěn
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lew; ale teU kděžezůsial UagedUaU stňti, a skloUč
hlawU gako š ucňwostj opčt do fwěho brlohU
fe wrútij. mu BatrUý tento diw tolik poplldil
Hadriana, že kúžal kowowaU pec, snagjcj podobU
wola, do čerweUa wytopicč a Ewstachia išmaU:
želkaU a š syUh gcho w ni thci. Swatj mU:
čednjci, gižto wždy a we wssem do wůle Božj
fr puru:elUěclisi tentokráte fe podrobili w Uičem
wU erdmlanagjce. Magjce UwržeUi býti w
pec, požnalnenali fc š swatým kťjžrm a dUcha
wypUstiťi, welebjce Boha a žalmy lUU žpjwagjce.
Když tťetjho dne pcc fe otewťela, Ualežla se těla
gegich bcše wssrho porlxssch a gako bh gcsstč
žiwa bhla, což Ua mnohé pohany tolik působilo,
že fe nwdel odťeksse, k wjťe Kristowč se přřznali.
J wšali kťesiaUémrtwú ta těla a pochowali ge
:počestUě. Na hrobech gegich bhl Uapotom křá:
fUý kostel wpstawen. UmUčer gegich padčl Ua
den 20. měfjce žčlťj rokU 120. aneb 121. po
.skristU BČUU.

mRožgjmčlnj.

Chceme:li we wssech žjwota baUťjch sebe
Uchowatř, a chceme:li bežpeěUě a pokogUě ob:
tjžUými ccstami, giemčž nčlmjp pokUd Ua žiwč gsme,
pUtowaň gest, k sssastnémU cjli se probrati: mU:
simc wěrně pťjklaedU swatého Ewsiachia nčlsledU:
gjce oddati fe dooela wůli Božj a w důwčťe
w Uěho pewně fetrwatř. Bůh wssemohach lnůžr

.Uúš žagisté zkaždé naUže wytrhnaUti, může wždh
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pomoci; Ueboč gfa dobrotiwý, rád pomúhú a opa:
trUgc; a gfa Ua Ueywýš maUdrý šnč: UesčjsiUé

cesty, gimiž syUťUUfwým pomoci fc da Wroč
by tedh sprawedliwý měl mysl žtraceti proč fe
žbhtečltými siarosimi mořřn? ansstjwilull ho
Wan? ij oU žagisté že cokoli Bůh žrjdj, periu
kaže, Učinj, dopUstj žc gest dobroty a maUdrosti

plUé a že dobrota a maUdrost geho okanlžčkem
w dobré promčUiti mUže co se Uám Uynj žda
odporUé a protiwné incfnesitelné a že pod geho
otcowskaU rUkaU i gcdnotliwj lčdé gsaU i celé
wesskcreltstwo.Slowa: „Bťlh wsse dobťc Uči:
Uil, a wsse dobťe čin; on wsse co ney:
lépe ťjdj,“ gfaU žeiklad wssj maUdrosti a boho:
myslnosti a podpora Ueypewltťšsij wsseho pra:
wého sstěstj a sičllého pokoge. Nebok kdo siow
těchto si wědom, do wůle Bčmč se žccla odeu
wšdal, stčlwá fe aUčasteU owoce dUcha Botžčho,
š Ujmž fe byl spogil. „Qwocc pak dUcha gesk:
laska radost, pokog, trpělčwost, doďro:čwost, doe
brota, dlaUhočekanj tichosi, wjra, mthost ždržcu
ltwost, čisiota“ (Ǧallat. 5 22..) Kde fe wůlc

!čdska š wUlj Božj pogja tam fc rošUčcuge laska,
tam rodj se radost a pokog UcpťerUssmý, tam
ýyne fwěwolj a netrpělčwost, neboť člowšku Bou
km milUgtejnm a wůle geho swaté poslUssUémU

Uic ža tčžko Uebhwa a Uch Wrotož, člowěče,
čin wždy, co od tebc powimtost twa žckdá; ncu
U.stawcybogowaú pntt wssch šlém:; wc wčo
cech ale ostatnjch Uwrz se š fynowskaU diewc!aU
w naručj PaUa wsscmohaucjho; ccsty, kretýmiž



5.ššoe: Zňřl.

on tebe wodj, bhk bh i sic drsné bhly a skalnaté,
negsaU Ucž dobré UdUš w dUssl wssecku žadost,
genž gest proti wůli Božj, a pomni, že to hr:
dost nesmerá když člowěk Uemohaucj pťiroženost
an Ueynepatrněgssj mUssky proskamnati, se opo:
wažUge swaU kratkožrakost Uad rozum Božj
stawěti, a swaU hřjssnaU a poskerěUaU wůli
Uad swataU wčlli Bčmě Uasažowati! Totč počj:
Uánj ďábelské, chtjti stawěti fe Ua mjsto Božj
a žšdati, abh fe we wssem stala wůlc Uasse, niur
koli ale wůle Božj. Q bhchom wčděli, gak
sladko gcst, š .skristem ťjkati: Můg pokrm gest,
abych čiUil wůli toho, kterýž Ume poslal.
T „Nežarmamj fprawedliwého, což bh se koli
pťihodilochere (Nťjsi 12 21.)

„Wc wssem faUžer trpjme, ale Uestýskame

fobč: w diwných UesnadUostechbýwame ale Ue:
býwáme odUsstěUi; protiwenstwj trpjme, ale Uc:
býwúme žanecháni; býwúme poraženi, ale Uehy:
nemee (U. .skor. 4, 8. 9.).

„Spachj sprawedliwých od Hofpoding, a
ont gest obrance gegich w času saUženjee (Zalm
36, 39.).

„ijeť že milugjcjm Boha wsseckywčci
Uapomáhagj k dobrémU, totiž tčm, ktcťjž podlé
Uložerňaeho powolani afaUfwati“ (Řim 8 28..)

.Kterjž se bogjte Bana, wěťte gemU,a er
bUde whprazdnčna mžda wasse Bopatťte fpnox
wé Ua národy lidskč a wězte, že žadný Uenj za:
haUďeU, kterýž danal w BáUa z.Boha Nebo
kdo fetrwal w prikášanch geho, a opUsstěn gest?
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aneb ždali kdo wžýwal geg a on pohrdl gjm?“
(Sir. 2, 8. 11. 12.)

„WsselikaU péči swaU Uwržte Ua nčg, nebo
on mú pěči o wáš„ (l. Betr 5, 7.).

Askodlitba.

Q Bože, UaUč nme čiUiti wůli twaU, a tak
wůli maU ťiď, ať Uičchož Ucžádúm a ničehož Ue:
činjm, Uež gen wňli twaU, abych i w žiwotě
i w smrti twým gediné bhl Uhnj i Ua wěkh.
We wssech skUtcjch bUdachch chci z plna dUsse
ťjkati: BUď wůle twú. Nmen.

Na dUessnj den padci tťž swňtek: W Chziku narozenj
swatých mučednjků: Faustd, panny a Ewgacia; w Frhǧii
swatých mučednjků: Diwňssc a Priwala; těš swalčbo Brčoka,
mučedujka; w Werge swatčho Theodora a Filipph, matkh
gebo; w Karlbašině fwatč .skandidh, panny a mučednice ; těž
swalých mučednic Zufannd a Marlh; tčhož dne swalěho Yǧa:
pita, papeže; w Mediolauu swatčho Ǧliceria, biskUpa a wh:
znawače a m. g. sw.

21.

Žiwot fwatého Matmlsse, aposstola
i ewangelisth.

Swatý MataUš, pťjgmjm Lcwi, narodil fe
w šalilegském mčstě .skani, ťdež .skristUš BáU
perj zúžrak bhl Učinil, žmčniw wodU wc wjno.
Swatě ewaUgeliUm fwědčt, že bhl swatý Mau
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taUš mýtným čili wýbčrčldn dan a bernj, ktee
rúžlo úťad U starých ŽidU U welké Ueančsii bý:
wal gednak že se drželi ža narod swobodnýa
tudy prostý wssech wrchnosteUských bernj, a ge:
dnak že lidé giž fe tjm zanasseli bhli wůbec neu
swědomitj a che žúdagjcj, Uež wrchUost pťikažo::
wala J sami pohané powažowali takowých
wýbčrčj ža žgewUé hrjssltjky a šlodčge Když
gedUaU MataUš dle powolanj swého U mýta se:
dčl: bral fe Krisilxš Wčxn tUdy šfwými Učedekh
a pohlcděw Uaň laskawaU twčlťj ťckl k UělUU:
„Bogď ža mUaU!“ N MataUš intťUj milostj
hUUt a oschen wstaUa, ssel bež odkladU ža Kri:
stem. u Zdali pak také mh tak ochotně hlan
milosii Božj :doslaucháme? Zdalt pak také my
tak statečUč trhalne wažbh, gimiž hťjchowé Uaš
oantali kdhžmilostBožj Uúšoswěcngea wola 2 u

MataUš pln radosti a wděčnosti že tak we::
liké milosti stal se aUčasteU, dal připrawiti Spa:
sitrli a Učedekúm geho sikwostUaU hostiUU, kU
kreréž i mnohé giUé p,Ublikein a hřjssnjky požwal,
bcž pochyby w tom aUmhslU, abh takč oUi ob::
cUgjce š Kristcm Uwěřili, a se obrútili. Farira
feowé horssili fe, že Bčm tak laskawě ochge
š ltdmi giž U Uich fc powažowali ža Ueěisié
ahršssnjkh a pe.:o.wž ťekll k Učexdnjkmn šoho:
„Wroč š pUblikaUh a hťjssnjky gj mistr waš?“
Me Zežjš Uslysscwto, ťekl: „Nepotťebllgjk šdrawj
lékaťr ale Uemoch GdaUcc dak llčte fe co gest
to: Milosrchstwj chci a Ue občti; Uebo Uepťissel
gscm wolat fprawedliwých ale hrjssUých kU po::
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káUj“ (Mat. 9, 11. 12.). uo O bychom wýhost
dali žfrdcj fwúch wsselikě dUchoij upýsse,wssemU
soběctwj a wesskeré Uelasťawosii. „leecte se gako
wywolenj Božj swatj a milj wstťewa milofrdelt::
stwj, w dobrotiwost, pokorU, mjrnosi, trpčliwosi.
Me Uad to Uade wssecko mčgte láskU, kterciž gest
fwašek dokanlostiee (Kološs. 3, 12. 14.).

Když bylo po gjdlc, pťidrUžil se MataUš
k Učcdnjkům Kristowým a pamčtliw milostj, gichž
se stal allčaňen. wěrUč ho Učxsledowal. NedlaUho
Ua to wywolil geg Pún ša aposstola. MataUš
Uikdy Uežapomjltal Ua býwalý swůg siaw, a když
w fwčm ewaUgeliUm Uwúdj gmélta aposstolů, gmea
UUge scbe žčegmě pUblikčmem čili celným (Mat.
10, 3.) beš pochyďh proto, aby t giných panUkl
diwiti sc milosrdenstwj Božjnm, kterč stalo fe š Ujm.

Wo Ua Uebe wsiaUper Wčmě wylil se DUch
fwat!5 gako na ostatUj aposstoly též Ua MataUssc.
J šwšsiowal oU w JUdei a w kraginúch wůkol:
Ujch po mnohú lěta wjrú w Ktista Ježjsse a to
kaťižowaUého a držel se za sskastna, žc pro Učho
byl od farisců, kněžj a gegich pťiwržeUců potUš
pen, bičowňn a trýžměn. Když se dak na to apon
sstolě rošessli w rúšUě kragr, aby, gak weleno
gim bylo, wesskerěmU siwoťer žwčstowali nčer
sdasitclUě, pťipadly swatémU MataUssl žemě č:
thiopská a kraginy wůkol:xj. Než wssak Ua cestU
se wydal, Uadsal k žúdosti obrúcených Židů a sUad
j k rožkažU swatých aposstolú syrochxaldeaským ga:r
zhkem krcitký žiwot Kriska Bčma, což ewangeliUm
čili radostUč poselstw1 Uazwal.
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Dle starých powťsij žačal kázati w městč
Nadabar, a gelikož prade Učenj swěho mno:
bými zcižraky potwrzowal, stajo fe, že přemUozj
bludů a model swých fc odťcksse, w Krista Je:
žjsse Uwčřili. Neychc ale, drawj se, žpůsobila
následUgjcj Událost, že wesskeren téměť núrod se
obrč:til. Král éthiopský EǧippUů měl dcerU,
giž welice milowal. Bůh ale, Bún žiwota a
fmrti, Uwrhl na Ui těžkaU Uemoc, Ua Uiž těž
Umřela. Král powolal Učkojik čarodčgů, dťikau
nge gim, aby žemťelaU dcerU opčt do žiwota
dťiwedli. Gelikož ale Uičehož pořjditi Uemohli,
byl fwatý Mataaxš powolán. N ten pťisiallpiw
k mrtwole žemťelě, kúšal gj we gměUU .skrista
Ježžsse, aby wstala. N hlc ona wstala šdrúwa
a čerstwa U přjtomUosii krčlle a wesskerčho dwora
gcho. Zážrak tak patrUý pohUUl krúlc, že fe
i dwořerUowé geho wesskeťi dali we wjťe .skri:
stowě cwičiti a že slawUč Ua to kťtěUi byli. Nťj:
kladU krúlowa nňsledowal i ostatUj lid a tak klesla
modloslUžebnost w městč NadabarU. Z hlawnjho
mčsta whdal fe MataUš aposstol do mčst a mčuc
steček wůkolUjch, wssUde šwěsiowal Učenj spasenj
a potwržowal ge mnohými žážrakh ;p tjm stald
fe, žc UesčjslUj lidč kťtjti se dali. Ze na tak
rychlěm obrňcenj tolika lidj mimo milost Božj
též fwaté a UeaUhonně obcowúnj swatčho apo:
sstola působilo, Ucdá se Upťjti, nebot wjmc, že
modláťowé žwlássk tUhémU žiwota žpůfobU Ma:
taUssowa se diwili. Geho celý pokrm pozůsiň:
wal w Uěkolikabhlinkách. Mafa, wjna iwsseho,



Sw. Macauš. 809

což tčlU lahodj, Uildy Uepožjwal deočimltj
geho býwalo kratičké;deUtraijal thčowanm
a kažanjm, Uoci modlitbami Gakž Umožj děge:
pisci dokašUgj, strawil swatú MataUš w Ethiou
pii a we wUkolnjch kraginach tťi a dwadcct let
ewangeliUm žwěstnge W tom čase whstawčl
skoro Ucščjslnč množstwj kostelů, a opatťil ge bi,
skuph a knčžjmi, kteťjž lid dúle thčowati a swú:
tostmi mU dťislllhowati mčli. Gakých obljžj Ua
cestčlch fwých aposstolských škusil, gakčl drotiwen::
stwj ho potkala, co wsse w tom čase žlěho Usr.e

pčl kolik tisjc lidj kralowstwj Uebcsiéml:whzjsial
o tom nemame žadUých žpraw , gediný Bxch to
wj; mh wssak spokogmc se wědaUce,žc byl ňposstol
Ježjsse Krista.

Bo tčch letech siončil blahodčgný žiwot fwůg
U oltúťe fmrtj mUčchickaU. Wjsse se o tom nčl:
slcdowně: ingenia, ncystarssj dcem krňle Eǧippa,
slyssjc swatého aposstola„ aU UstawičUaU čisiotU
Z láskh k KristU Zcžjssi wychwalUge a wclebj
a k Uj powžbUžUge, žasljbila se U pťjtomnosti
aposstolowh, že pancnstwj swč ncporUssenč a Ul!ud
poskwrnčné WČUU BobU žachowň. BťjkladU
toho Uáslcdowalh tčž nmohě giné pamty. Bo
smrti krúle Eǧippa žmocUil se bratr geho Hiro
takuš trůml éthiopskébo, a th obljbiw si Zfi7p
genii pro skičnosttwáťi a pro lahodnost mrawů,
dodč:wal gj k sňatkU manželskémxx rUkU swaU.
Nle žbožna palma Uechtjc rUsslti Učiněný slib
KristU Zcžjssi, statně wssecky ohledh Hirtakowh
odrážcla, ťkaUc: že fe wčonstj UebesiemU choti
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giž bhla zasljbisa Tyto odpowědi zamržely krúle
Uad mer a wěda, že MataUš aposstol w tom
úmysln gi posiange zawolaw ho, žadal abh gj ,
k sňatkU tomU domlanal. Npossrol, pjssj nčx.c
kteřj leropisci, řekl prý, že zgitra drUbého dnc
U pťjtomUosti krúle, U dťjtomnosii Jsigenic i osta:
tnjho dwoťanstwa o sdeci tě promlij a nčxhlcdh

swč prollese DrUbého dUc, když wsslckUise byli
šhromaždili wykladal prý, že staw manželský od
Boha gesi Ustanowem; a gemu milú a wščlcnď
fiaw,a ažc každémUwolno gest we gméml Wúnc
w staw tento wstaupiti. Na to obrátiw ťeč,gal
fe staw anický wssemožslčwychwalowati a do:
kazowati, že staw takowý BohU gest milcgssj a
wžcicnčgssj a koncčně wážnúmi slowd doklňdal, že
kdo se dobrowolně kUňawičněmU pa:rictwj šaslj:
bil, slib swúg bež welkébo l,xťjchUerssiti nemůže.
SlUžeijk, prawil mimo giUě, byl bh ncywyš:
ssjho trestu hoch, kdybh krúlown k newěrnostt
w maUželstwj panUkal. Gcsstě wčtssjho trcstU
ale ten lwden by bhl, ťrerýž by choč KristowU
odowúžil se ponankati,e aby zrufsila wčrnosi Učin
UěUaU BohU. Boněwadž ale doložil, Zsigenia
KristU se UstawičnaU čistotau šasljbila, Uert poa
woleno UikomU, .stristU BaUU gi odlUžowati a
š sychn lřdským gi zaanbowati Konečltě Uax
poijal wsseckyprjtomUč abp wčrUj a stalj byli
U wjťe, byk bh to i krew i žiwot stalo

DomlUwiw odesscl aposstol Wanč k oltaťi
msse fwaté siaUžit HirtakUš ale na Ucywýš
rožhněwán.opUstil kostel a na radU několřfa bežo
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božnsků dal Uěkterým wogákům pkstý rožkaš„
abh aposstola žabili. Swatý MataUš siril prú:
Uxě U oltčlťe oběk nekrwdawan Báml oďětUge, an
wrahowě do kostela wstanpili, a geden z Uich
odwňžil se i hned toho činu, a proklal muže
Božjho osstěpem, že hned ducha wppUsiil. Ginj
wyprangj, žc sekeraU U oltáťe blawU mU šra:
žilt. To gisto, že krew swaU whcedil občtUge
BčmU mfsi swataU. Staťj otcowé swatj držj
swatého MataUsse ža drwomUčednjka panickě či:

stoty, droto žc gj háge, krew swaU whlil. Bo
smrtč swatčho aposstola ssel prU kral k Zsigenii

a žrxowa k sňatkU manželskčmu gi whbjžel; aU
ale opět oslpsse.n ďpl dal prú wesskcrh wchodd
do gegjbo pťjbytklx žamežiti a dUm žapaliti N
wssak gakž se pjsse, swého cjle ncdossel gežto prý
swatý aposstol žgewiw se plamenum šabranil žc
a:xi obydlj ami lidU w Uěm ::ičjm sc ansskodilo.
Hirtak ale Upadl Ua to w tčžkaU Urmoc, tělo
geho malomoccnstwjm fe Uakažilo a on lak we:
ltce Ua mpsli klesi, že fúm na žiwot fwůg wta:
žedUaU rUkU wložil. s

Rožgjmňnj.

Kristuš pohledmxw Ua MataUsse, aU Umýta
fedj, powolal ho, a MataUš ssel bez odkladU ža
Ujm, a stal se žpUblikana aposstolem Kristowým,
ž hřjssUjka welčkým swatým Slpsscli gstc brclue
tťj? BUblikciU stal fc aposstolem,hťjssnjk fwatým!
Gakú to útěcha pro náš pro wssechnh, kteťiž si
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hřjchůw neyrošmanitěgssjch a ncytěžssjch wědomi
gsme TcUtýž KrisiUš Ježjš kterýž tak laskawc
Ua MataUsse byk pohledl a tak milofronč geg

powolal tentýž Kristnš Nún i Ua nčxš obracj
swých milosrdnwch očj, byč bychom w hrjssjch
wěželi erjm gak těžkých; oUi naš laskawč wy:
bjžj, rabychom wždawsse se tělesných žčxdostj, ssli
ža Ujm a dobrého owocc kagicnosti pťinčxsscli
NUže hledjnli Ua Uaš laskawč gako na MataUssc
publikana, wolú li naš gako MataUsse bťjssUjka
čiňme gako on činil gděme ochotUč ša swúm
Spcxsitelems erhljžegjce se na welikost a Ua
množskwj hťjchů. Spasitel náš, genž hťjchpnassc
Ua sebe wložil a ža Uě i smrt bolcstnaU pod:
staUpil gcst wždy hotow odesiiri Uam čjm gfUe:
koli se prohťessili, obratjme li se od ccsi fwých
žlých a bUdeme:li činitč s.xobré odložjme:li wssi
Uesslcchetnosi a skUtky temnosti a bUdcmc:li žiwi
střjdmě, fprawedliwě a Uabožnč žapřewsse wssi
bezbožUost i wsseckh žadosti fwčtsiě W tom
smysln pjsse tež swatý Jan Zlatoústd„ aU dj:
„Gsi:li pUblikaU aUeb žgewUý hťjssnjk můžeš fe
gesstě ewangelistmx stati gsi:li ranač, mUžeš se
i aposstolem stčxti“ To gesi: mUžeš tak gistotnč
dogjti odpnsstěnj hrjchU, gako swatý MataUš a
swatý Pawcl gcho dossli, ž Uichž tento byl raUr
hač oUcU ale žgewUý hťjssnjk. W tentýž rožmn
též swatý NUgUstiUpjsse an dj: „Nčkdo snad myslj,
že tak welkých hrjchU ma, žc odpusstěnj che od
Boha ani Uadjti se UemUž OdstUp takowa my:
sslé:rka od Uaš! Proč Uedbúš o člowěče Ua wssc:
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mohanclwsi Uebeského lékaťe, Uýďtž geU na množ:
stwj hťjchů swých? Gežto BUh fe fmilowati chce
žc dobrotiw gesi, a gezto smilowati se mUže že
wssemohach gest; tedh zsiim fobě ten ďrámx Božj
ntiloňi Uzawjrčl, chž se domýsslj, že Bčch fe Ue:
chce a Uemůže Uad Ujm smilowati. Wrotož ne:
žaufcy Uikdo Uad milosrdeUstwjm Božjm, byt byš
by! wiUeU sia, ba i tifjcčl Ueprawostj.“ N droč
bychom šanali? zdali Uežhlange on wssech Ue:
prawosij Uassich a hťjchů Uasslch ždali w šapo::
meUUtj Uerúdj? On osprawedlňUge ďezbožného
a odansstj mU hťjchů wssech pro gméUo swé;
on radčgi fe smřlowáwá Uež hněwň, radčgi ssetťj
Uež kárčl. Broč ďychom se tedy ďáli? proč zdrčl:
hali se wegjti w Učmtčj takowé dobroth? Qcho:
tnčgssj gest žagisié Bůh k odansstčnj, Ucž my
k hťessenj

„Wstaň, kterýž spjš a powstcm ž mrtwwch,
a oswjtj tcbe KrisiUš“ (Efeš 5 14..)

„Wolal gsem a Uebyl kdo ďh slyssel Zdali
UkraccUa a maliěka UčiUěUa gest ruka má abhch
ncmohl wykaUpiti, aneb Uer we mně moci kwh,
swoboženj“ (Jf. 50, 2.).

„Nh stogjm U dweťj a tlUkU: gestli že kdo
Uslyssjhlaš můg, a otewťem idwéře, a wegdUt
k Uš!m:z cl. bUOU! š Ujm wceečťcti a o!! še: mUaUee
(dew. aposst 3 20..)

„Zdaliž fe mUže zapomenauti žena nad Uca
mlUwňatkem fwým, aďy se Ueslitowala nad fhu
Uem žiwota fwého? N byl se ona zapomcmlla,
gú wssak Uežapomenn fe nad tebaU!ee (Jf. 49, 15.)
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„ZerUsalémc, JerUsalěmc! kolikkráte gsem
chtčl šhromúžditi syny twě, gako slepicc šhroo
mažďngc rklrtťeitka fwá pod kťjdla, a ncchtěl gsie
ay zanccháfe wčlmdům wáš pUsiý“ (Mat. 23, 37.).

Modlitba.

Q Bože a Bane můg! Ty že nlne wolaš?
Ty še mi odestjš wssechmmwssechny hrichy me
přigdn:li k tobč srdcem zkraUsseným le Bam
Ježjssi Kriske„ tU gsem! Sladka gsau mi slowa
twú Uad mcd! Q pťigmi mne fyna žtraceného,
a kdy bych fe zdráhal, to gest kdy by swčt a ďčlu
bel nechtěl mne dUstiti, wežmi nme gako žblaUu
dilaU owcčkU Ua rameUa a doneš ane do owčtnce

swěho, ať po wssecky dny žiwota wolám: Wcu
liký gcst Wán a milosrdenstwj a fmilowánj plmšd
ke každénms genž geg hledá. leen.

Téhož dUe:

Žiwot swatého Nlešandm, blsinpa
a mUčednjka

Za panowúnj cjfače NUtonija slynUl mocj
diwotworUaU fwatý bisiUp Nlerandr, tak že pťr:e
mnozj widcuxce ty diwy, kteréž oU we gmémx
KristowU konal, k wjťe kťeskaUskése obraccli.
Gednoho časU stalo se, že mrtwého wynčxsselt
z měsia, an prúwě fwatý Me!:attdr tUdy ssel.
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Z přistaUpUa krodičům, ťekl, že Uwěťj:li wBoha
the iSyna i DUchafwatého, a dagj:li se křtjti,
že obžiwne shU gegich. Což kdhž oUi sljbčli, Uči:
niw swacý bčstx:p moďlčch, obrácčl fel mrcmole,
ťka: „We gménU thc i Shna i Ducha fwaa
tébo wstaň !“ N mrtwý, gemUž drý LUcerš čej2
ťali, wstana wolati se gal: Slhsste rodičowé mogi,
slhsste ltdé wesskeťi. Zdčllo se mi, že nme dncš
dwa maUřenonwé strassnj a hrůžnj wedau mjsih
pUsiý.mt, a že mne Ua mjsko temUé dosiawili.
Tam bhla stUdna, sedmeraU Ocčetj Uzamantá,
i odewždali mne, abhch do stUdUp wpUsstěn byl.
TU ale powstalo tťesenj zemč a wesskero peklo
zatťúslo fe, a obgewil se mlúdenec, gehož twúř
bhla gako blesk a on prawil hlasem welikým:
Wratte mladjka, Ueboť slUha Božj Nlerandr
geg wolú. N ehhle anrátjli nme tělU mému.
N to powěděw šwolal: Bane můg, Ale:andťe,
pokťti mne we gménU Boha swého, ak nespa:
tťjm wtcc, což gsem dUeš Uwiděl.e J byl po:
křtěn a š njm pťigalo kťest fwatý sto dwadcet
pčt lidj. thž se o wm dowčdčl cjfať Nnu
toninUš, poslal gedUoho z dwoťanů fwých, gmč:
Uem KorneliaUUš, še sto a padefúti mUži, aby
ho gali. Kornelčem Ualežl ho dUe Uedčlnjho, aU
prúwě w kosteke lid Učj cǧ počkaw, až siUžbh Božj
dokonal, gal geg a do Njnta wedl. S Ujm ssli
též kUěz .sšrešcenc, BončfaciUš a Bitalio. Bieiu
ssedssedo ija, UeUaležli cjsaťe doma. J whn
dali fe za Ujm do kragin tUšských, kdež fe ptúwě
zdržowal. .skornelianuš swúzaw mU rUce, postedj
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wil ho cjsaři, kterýž mU po dobrém Ueyprwě
domlauwal abh bohům občtowal slibuge, žc ho
Učin pťednjm š dworaUU„ sic ale žc mUohýmř
mUkami trýzniti geg bUde. Swatý NlcraUdr
odpowědčl mjrnč: „Učin, gak se ti ltbj, mne w
úmysln mém Uešwiklaš ee Wida Nntonjn žc
marUč fe Uamahú kažaj geg Ua skripec Uatae
hUaUti a khgi Ubiti, rka: „Newjš ke komUmer
wjš a žc Uražjš mne, gemUž wejskcra čaonst
podwbena gexste Nlc swatý Nlercmdr odpo:
wčděl twaťj weselaU: „NechlUb fc mocj swaU,
řjkagc že wrsskera časnost tobě podrobena gest,
Uebok brzo gi opUstjš odebera se tam kamž ne:
chccš „ To Uslhssew cjfať, dal geg do wěšer
wfaditi a odchčlžegjcjmúpš:awil: „Dám ti čtyrh
dni na rožmhsslenaU, abyš odťekna sc marného
UčlbožeUstwj, dobrowolnč k nam prissel. ee GemU
odpowčdčl biskUp: „Womhsii že čtyťi dni giž
minUly; Učin giž dneš což obmýssljš!e J byl
tcoh do wčzenj Uwržen „Ga gsem se ale ode:
bral whprangc o tom očitú gedelt swčdek Ua
mjsto, kdež gste byli pťistali a pofadiw se pod
strom plakal gfem a stloniw hlawU počal gsem
dřjmati. TU zgewil fe mi angel Pčmč a ťekl:
„U Nlerandra gsejn giž byl a rozwazal gsem
wažďy aeho a potčsiil gfem ťxo Teď ale nefeď
pod stromem, aby tč snad UeUžťeli ti kteťjž cjsaťi
zaljbitt se chtěgj ee Bo čtyrech dnech byl Aler:
aUdr opčt wěžer wywedel: a pťed cjfaťe po:
stawm, ktcrhž k UěmUprawil ťka: NUže Nler:
andťe, rozmyslilš se.2 chccš býri Uassjm přjtclem 2ex
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Gclikož ale biskup odpowědťl, aby UepokaUssel
.skrista Bčma, dal geg Ua skťipec natúhUaUti a
boky hoťjclmi fchemi páliti, a pak osirými páax
ťaty trhati. Na to weden byl do chrčme Npol:
linowa, do kteréhož, gakž wstaUpil, špadla mon
dla a čúst modlitebUy šesUla fe. To wida NU:
tonjn, čárám to pťipifowal, a odfaUdil Nle:aUdra
k lité žwčťi. J byli čtyťi medwčdi pUsstčni a
wssak UeUbljžili nlUži božij w Uičemž. Rož:
hněwaný cjsať dal Ua to dwa swy Ua Uěho HU::
stiti ; ale ani ti mu UeUsskodili, Uýbrž lehssc
k nohamn geho ljžali paty geho. To wida pťj:
tomný lid, žačal fe bikapa Ugjmati; Uačež geg
cjfať odfaUdil, abh do žhawé peci Uwržen bhl.
Když tU stál UpiataU myslj k Uebefům, prawil
k Učmu cjfať: „Gest mi tcbe ljto, že tak zúhy
swětla žiwota šbaweU býti múš. Bťifahčdm ti
U wssech ďohů, že žapťeš:li Boha swébo, že bU:
deš mým pťjtelem; oplýwati bndeš žlatem a stň:
brem, a bUdc:li ljbo, dč:m ti hodUoň wlúdaixskaU,
a drUhý bUdeš w palňcu mém!„ N wssak i teď
bdly wssecky ťeči cjfaťowh marné. Swatý Nlc::eeo
andr čekage korUUy wččné a blaženosii nepo:
mjgegjcj, Uedal fe an slibh an poť,drůžkamioblo:s
miti, Uýbrž odpowěděl: „NepokaUsseg slUžebnjka
Kristowa, a což Učiniti obmýssljš, Učiů.eel ,J bhl
tedy Uwržen do peci žhawé; ale swatý Nle::
aUdr pomodliw se, whsscl i š tohoto Ucbežpečj
šdrúw a bez úhoUh, Uačež geg cjsač kU smtti
mečem odsaUdil. YU geg na poprawisstť wedli,
wyssel mU w aUstrety geden mladý dwoťanjn,

šlwotp Bwatýed. ur. 35
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gménem HerkUlanUš ťterehžwida, že žúdné mukhx

swatémU bisktxpowi UeUbljžilh, gal se cjsari wyrp
týkati siepotU a gessitnost ze mage oči Ucwidj
a magc sožUm nechape moc a wcleonst Božj
a predstjrage mU wssc, co swatý mUčedek ďhl
wytrpčl a co se pťi tom pťi wssem stalo, dolo:
žijx: „Kdož medle bUde pochhbowati že prawý
gcst Bůh genž těch, kteťjž weň wčťj, tak posil:
ň:lge !“ Tato ťeč rozdrúždisa hnčw cjfaťůw U
weliké mjťe a pokeiraw trpce mladého dwoťanna,
dal geg gtti. J ssli tedy dále. CestaU pťissli
k pramem:. Me:andr Umhl si twúť a rUce a
Bohu dUsst swaU poraUčel. Na to ssli gcsstě
Učgakm: chwsli až přissli k dwadcútémU kamcnU
Ua dražc KlaUdiowč Zde šwlekl se ž odčwU
swého, zawšžal si oči, a požrhan se swatým
kťjžcsn, poklekl a w tom šražena mU hlawa
Času UočUjho wžal knež Krešccnc těla gcho a
pochowal ge počestUě Ua tomž mjstě, kdcž fwatý
Upcklrn býti mčl

Čthrh dni Ua to rožkázal cjsať Komelia:
Uowi gednomU ž aUťcdnijw, aďh HerkUlaUa ga:
kýnskoli chce žpůsoďem odprawil a wssak abp ho
ťťďsiané ža mUčednjka ctjti nemohlč ďh ho tagUě
kamsi pochowal KorUeliaU pogaw Učkolik wo:
gjnůw, odewzdal gim Ukrytě mladence pťikažUge,
aby Uwazawsse mU těžký kúmen k hrdlU do ge:
zera geg hodili Gakž dřikazcmo bhlo, staso se
Yle kčlmen rozwúzal se a Herkulan poxnohl si
Ua sUcho N poklek modlil fe brzo ale Ua to
Umťel w BaUU. Wogaci, kteťjž ho Utoptti měli,.
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šwťstowali wsse, co fe stalo, Kornelianowi. Tělo
mrtwě žůstalo ležeti U gezera, neboť Uikdo zkťeu
skaUů erčděl že HerkUlán odptawen gcst,az
milofrdenstwj Božj gmerwaUémU giž kněži.skroďu
ceUcianowi žgewiri to a prikázati ráčilo, aby ge
pochowal což on též Uččnil pochowaw ge do
hrobU, ktcrýž sam sobč byl gest whkopal

Sedmého dne po pohrbu swatého Nlc::anu
dra dotkla se též KorUeliaUa diwotworně milost
Božj Wťissell totiž nahodaU aneb raděgi weden
rUkaU Božj Ua mjsto, kdež pohťben bhl fwatý
biskUp, a čta tU Učlpiš: „Zde odpočjwa swatý mUuu
čcdnjkNlerandr“ sak se hUčwem rožljtil že wlastnj
cUkaUmramorowau tabUlkUerssiti chtěl. Sotwa
ale že se gj dotckl, Ušchla mU rUka a oU skleur
anw k žcmi bolestmi fc srojgel. Bhl tedh domů

donessen K bolestem tělefnjm pťčdaly se též bou
lesti dUssewnj, a fwědomj geho .počalo se ožywati
tak že gako malomhslný gméno We:andra wou
lati a abh mU pomohl wšýwati počal. Za:
rmmxcenci chot geho dala ho uunahrob swatého
donesti, a ah, fotwa že sc ho dotekl, Uzdrawen
gest; UzdraweU gcst ale Uetoliko Ua tčle, Uýbrž
i Ua dUssl; nebol přigal wer KristowU a š Ujm
též i geho dcera i manžel gegj ProthasiUš.

Rošgjmúltj.

„Newjš ke komu mlijš a že Uražjš mne,
gemUž wesikera časnost podrobena gest,“ tak mlUu
wil we swé hrdosti wlúdať AntonjUk swatémU

35ů
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Bllcrandrowi, a tak až pofUd pťemnožj důstog,x:xxd
Uostmi a bohatskwjm nadUti mlijwagj, žagisté
ale tak se chowúwagj, gako wládať NntonjU man
wil. Q bh pomnčli ti a tacj ltdé, že to žpošdi:
lost ta Ueywčtssj, na tom si Uěco žaklúdati, co
dneš lerebžjtra opUstjme u opUstjme, a byk bychom
žiwot fwůg erjm gak welice prodlaUžili. Bťi:
gde šagisič hodina, kde se aUťadů, bohatstwj,
Urozenosti a důstogeUstwj wssech i wssj wlňdy
wždúme, a čehož gsme Užjwali, a Uač gfmc to:
lik wáhh kladli, dostane fe gcdnak tomU, gedUak
onomU, Uúm pak Uezůstane Uic, pranic, leda to
dobré ancb zlě, což gsme byli ža žiwota fwého
UčtUili. Womnčte tcdy, mogi milj! ždali bh ne:l
bylo lépc, abychom fe dobrowolnč odťjkali wssehox
toho giž za žiwa, což beztoho po smrti opUsiitř
mUsime. Sčlm adosstol BáUě Uapomjnň Uúš
k tomU, aU dj: „Čaš krčltký gest, protož Uic gi::
ného Uepozůstňwú, Uež abh ti, ktcťjž Užjwagj to:
hoto fwčta, gako bh neUžjwali, nebol pomjgj
žpůsob tohoto swčtaee (j. Kor. 7, 31.). Než
ťckne mnohý š wúš: N co z toho bUdU mjti,
odťcťml:li se !psseho toho ? u Co ž toho bU::e
deš mjti? u Ziwot wččný, krúlowstwj Uebcské,
koruml eradUach. Či gste giž zapomnčli, žex
.skriskuš dj: že každý, kdož opUsi1 dům Ueb bra:
trh, ncb festrh, Ueb otce Ueb matkU, Ueb mane:
želkU, Ueb shnh aneb pole pro gméno mé, sto:
krút che wežme a žiwotem wěčným wlúdnami
bUdc (Mat. 19 , 29.). N což bUdeš mjtišx
š nádherh a pýchy fwé? Zagisté to, co z njjš
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..xmělwladať NUtonjU, kterýž w kratce op::stil wsse,

čjmžfe tolik chlUbil a odebral fe tam, oded se
žadný nenawratil a kde tolik dostane smUtkUa
.,mUk gakž se mnoho chlUbil w rozkossech (dew.
JaU. 18, 7.).

Q tom kdybh wsslckUi lidč Upťjmnč a stálc
pťemýssleli, hleděli by žagisté gank Ua wssccky
wčci, gimiž fe whchlanagj a pro Učž se nad
gine wypjnagje a flowa: „Bomni, že popel gsi
a popel bUdeš „ skrotila bh gegich pýchU a hrdaU
xnysl, a frdce gegich UclUUlo by fc k wěcem
marným a pomjgcgjcjm Bak by se ale tčž ra:
dowali, když by fc Ua Uč gakčkoli žlé walilo,
Uýbrž powažUgjce ge ža dobrodinj Božj šeslaUč
xk ždokonalenj sebe, ťjkali bp š plefánjm: „be
wclikost žšewer mnc Uepoždwibla, dčm gcst mi
ostcU do těla mčho, axxdčl fatanů, kterýž by mne
šassigkowal“ (ll. Kor. 12, 7.) wědaUce, žc tjm
menssj pťed Bohcm, čjm kdo wčtssj pťed sebaU.

„Chwala bešbožných kratka gest,a radosk
.dokrytce trwa Ua okamženj Byt pak wstaxlpila
až k Uebi pýcha geho a hlawa geho oblaků fc
dotkla: wssak gako hnůg Ua konci šahpne, a ti,
kteřjž geg wjdali, řekUaU: Kde gest ?e (Job.
20 5uo7.)

„Gakož pomjgj dým, tak ai šahyUaU hřj:
ssnjci od twaři Božj (Žajm 67 3..)

„.Kdo fe powyssUge, bUde ponjženee (LUk.
18 14..)

„W Uenawisti gest pťed Bohem i lidmi
Pýchaee(Sir 10 7..)
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e Modlitba.

Bane Ježjssi Krtsie genž wlastnjm pťjkla:
dem pokoťe Uaš bhl Učil odegmi od Uaš wsseckU
pýchu a UadUtosi mysii ak fe w ničem UechlUu
bjme gediUé w tobě Uikým Uepohrdčlme než fe:
baU, skronmť o sobě mhsljme, a tebe pokomým
srdcem welebjme N kdybhchom Uěco dobrého
do febe hledali: Učiň, ať UzUame, že to twůg
dar, genž pramen gsi wsseho dobra, a ak Ue
sobč chwčllU wždňme, Uýbrž twémU gméUU swa:
témU. Nmen.

Dneš fe těž swťlj swcitek: W zelni Saar swatěýo Jo:
Uásse, proroka; w Fenicii fwatěho Ewsebia„ mUčxednjřa; w Che
plU fwatebo Jsacča, bčskupa a mučednjfa; lěž tam swalěxho
Melecia, biskupa a whǧrtawače; w Ethiopii swatc Jsigeňie
pam g; w ijě fwatěhoBamsila mučednjkaa m g sw

22.

Žčwot swatého merčcča a eowa:
rhssů, mnčednjků.

K UeyUertnčgssjm a kneywětssjmHrotinju
kům gméUa kťesianského patťj bež odporn lakomý,
chlipUý, UkrUtnU cjsař Marimicm, kteréhož si Dio:
kleciaU ža spolncjsaťe bhl gesi whwolil. QU byl
wassniwč oddaU modloslnžebslosti, a protož kťe?
skanů Ueanidť ožbrogil fwaU nesslechetnostk whep
hUďer kreskann. Kdo fe opowážil wyžnati, že
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xkťašskcmgest, byl hnšo od wogakn wssady na kre:
siany pasachch, gat k trcstmn UcyUkrUtněgssjm,

ba i k smrti bolestné wláčen J ždalo fc
tento wladač proto geU proti fUtowým Uarodům
sanedem do pole Uctahl aby takměť wefskerU
silU proti Uaboženstwj KrisiowU mohl oďrútitť.
W gcho wogsstě byla teUkrate též legie čili plUk
theďagský Legic požUstawala thkratc z sscski
tisch ssesti set ssedesati a ssesti ožbrogených nmul
žU N ti pťissli Mm!imialtowi z kragU wýu
chodech Ua pomoc;a byli wsslckniwe wčcech
wňlečnjch žbčhlj, Udatnostj a wěonstj na slowo
wžatj a bogowali co statečnj rekowé pro cjsaťe
a co horliwj kreskaUépro Krista J Uemčl skat
lcpssjch bogownij nad Thebagsiě , Ueboť člowěk
oprawdowě Uabožný b:šwa též Ua neywýš pilen
wssech powinnostj, gichž Howolánj geho žúdú.
Nezapomjnagjce tedy w žbrani na swaté ewaU:
geliUm dawali BohU, což bylo Božjho, cjsaťi
pak což cjsařowa bhlo

ijať Marimian UepoUžjwagewogjnů těchto
proti Uepťjtcli welel gim, gakož mnohým giným,
aby kťeskanh gjmali au pťed faUdUaU stolici geho
pťiwúdčli. Nle tito opťe!i se tať Uesiorawedlie.t
wémU rozkažU, a že k slUžbč tak UkrUtné se Uec
prop::ščj gcdnoh!ast:ětwrdili. Leželi teUkratew
úwalU ašaUnském w kragiUč wallišské Ejsať
ale odpočjwal Ua bljžkU w MartanchU. Usiy:
ssew cjsať odpowěď mUžů thebagsiých, kašal w
prchliwosii, aby UeposiUssUostta pťjfUč ďyla pou
trestana, a bh bUdaUcUě powolnčgssjmi fe stalř,
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mčl každý desátý muž me?em odprawen býti.
Bťi tom oďnowil swůg rožkaz, že Thebagsstj kťeu
skany štjhati magj .thž rozkaž tento Thebag:
ským fc žnowa ohlassowal, pozorngjce oni žc
kťeskaUhhanebnč stjhati magj počali po celěm
táboťc reptati a gednohlasitč fe Ustanowili že

k cak raUhawé slxlžbě nikdy se nepropůgčj, že Ue:
sslechetným modlarstwjm febe Ueposiwrnj, w slUžbč
swatčho a božskěho Uaboženstwj wytrwagj, BohU
gediněnm a prawčmU fc klaUěti bUdaU a raděgi
smrt tU neyďolestUčgssj podstaUpj, než by proti
wjťe w .skrista gednati se opowažili

J poddal fe Marimian UkrUtněgssjUež lita

žwčť, žnowa prchliwosti a kašal aby opčt každú
defatý nmž legie thebagské se odprawil ostatnj
mčli stůg co siůg, UUceni býsl k plUčnj rožkašxl
těhož„ proti kteremUž tolik fe byli špjrali Noš:
kaz donesl sc do tabora, každý dcsatý mUž byl
gakž loš padl wywolan a Usmrcen, osiatnj po:
wolúwagjcc na sebe, wšbUšowali fe, žc pewnč
w swatčm úmyslU whtrwagj. Neywětssj posilaU
w žúpan tomto a U wjťe bhl gim MaUric,
wrchnjk U wogsstě, pak důstognjci Ermocriuš a
RandidUš, kteťjž gedUak powžbUžowúUjm, gednak
napomjnúnjm k tomU ge mčli aby wer Kristu
BaUU zachowali, a by tťeďa bhlo i žiwotem
wjru swaU nasiedUgjce pťjkladU korUnowaUých
giž fpolUbogownjků potwrdili Těmi ťečmi rož:
palili se wň“lckni taUhaU po korUně mUčedUické
BowszžeUi přjkladem wůdců a důstognjků swúch
Uadsali Thebaqssřj Umpsl swůg, gegž Ucpprwš
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heyUUaUé podepsali a odeslali cjsaři, gesstč Uen

smhslUě se wžtčkagjcjmll Řeč gegich Uctiwa, ale
i prawdiwa a žmUžila tento prý rožmn měla:
„My gfme wogjttowé twogi, pane, ale mh gsme,
čjmž fc Uetagjme, též slUžeijci Božj. Tobě
gfme powitmi siUžbU wogeUskaU, BohU ale Ue:

:poskerěUost dUssc, od tebe gfme dostali žold
wogeUstý, od Uěho ale počatek žiwota fwého.
W tom tedh UemožUo Uam tobč býti po wůli
abychom Boha stwoťitele swého šapreli kterýž
i thg stworitel gest; žUey ho aUcbUešney Ne,
bUdešTli Uaš fwaděti, abychom Boha Uráželř, což
Uam wěc UehsmUtUěgssln bUdeme tebc i ďUdaUcUě,
gakož až posUd gsme činili, poslUssUř pakli Uic,

wěz, že che Boha poslaUchati bUdeme Uež tebe.
NUce Uasse gfaU hotowy bogowati š každým Ue:
pťjtclem; pokaleti gc ale krwj eriUUaU držjme
ža hťjch. Nasse prawčce Umj ďogowati proti
ďežbožUijm a UepťatelUm: ale protř erirmým
xa proti fpoonbčanUm bogowati UeUmj My Ue:
žapomeUeme, že žbraň gsme wžali pro občaUy
fwé a Uikoli proti Uim. Mh bogowali wždy
pro sprawcdltwst, pro wěc dobraU pro blaho
newčUUých; a to ďyla ta ceUa, pro Uiž gsme sc
w Uebežpečj až posUd wydawali My gsme bou
gowali ž wěonsti gak ale tobč wěonst žacho:
wame když BohU gj Uežplttjme? Neyprwé gsmc
pťjsahaU žasljbili fe BohU, pak teprwa tobě;
mUžeš medle danati že pťjsahU tobě žachowame
kdhž BohU gj Uedržjme2 u Ty nam wel1š, alšy:s
chom křeskaUh kU potrestanj whhledawali; UUžc

ů
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Uehledch giných , i Ua Uáš šhledaš mUže, kterjž
wťťj a wyznúwagj Boha, stworitelc wssech wěcl,
a JesU Krista, Syna geho Mh widčli, kterak
Uassl spolubogownjci a saUčastchi Uassich pracj
a Uebešpečj mečcm odprawowalň byli, a gcgich
krew zkropila tčž naš a wssak my fe ncrmaUtili,
aniž gzsme plakali Uad fmrtj Uassich towarhssU a
BratrU, Uýbrž my se tčsslli a ďlahoslawili gfme
ge, že bhli Užnan za hodnh pro Bana Boha
swého trdčtť ou Wssak aUč Uaš fmUtný staw
w kterýž naš Uwádjš k zanre Uaš UcpowžbUdj;

aniž žanalstwj, kterěž w čaš Uebczpečenstwjwsse:
mocné býwa, neožbrogilo Uaš proti tobě Ehhlc
my magjce zbran w rUce Ueprotiwjme fe; nebok
radčgi woljme býti UsmrceUi Uež Usmrcowati;
radčgi chceme erilmč Umřjti, Uež wiUUč žiwi
býti Užawťel:liš a kažeš::li proti Uam Užiti
ohnč a mečc a giných mUk wiž, my gsme ho:
towi wsse fnňsseti My whznawame, žc kreskané
gsme,aaže kreskanh pronaslcdowati nebUdcme.„

Wida Marimian, že nenj Uaděge aby fe
siatnosi sslechetUých mUžU oblomiti dala, Užawťel
wžtckem žaslepen, wsseckp do gednoho odprawiti,
a takě wesskero wogsko proti kťeskaUskéleǧii wy:
slal, aby gi rožsekali. Swatj mUžowé, genž fe
pro láskU k žiwotU wěčUémU Uešdrčlhali Umťjti,
odložiwsse žbran gako beranci pobiň se nechali.

Daleko ssiroko bylo aUdolj mrtwoly swatých :UU:t
čednlkUw pokrhto a krew žbitých tekla potůčkem ,
alc wrahowé byli wefeli a dělili se o korisk šbi:
tý.ch ij aU fe žanasseli bral se tUdy starý
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gakýsi a whslaUžilý wogák gméUem Biktor, kteue
rýž Uslyssew co se stalo, Uetagil wag hUěw a
rychle oded se Ubjral. Někteťj ale wšawsse geg
w podezťer pUstili se ža njm a dohoinsse ho,
otažali fe ždali oU také kreskancm Uer? .skdyž
gim prifwědčil a že Boha fwého Uikdy nežapťe
Ugisiil dali se též do něho a na témž mjstě ho žax
bili. Zc wssechz tťch mUžů , ktečjž tenkráte U
NšaUnU UsmrceUi byli, gfan Učlm žegmena gc:
diUé MaUric , ErUperiUš, .KaUdidUš a Biktor
žUami; gmén ostatnjch Uežmime , gfaU wssak
wssecka Uapfana w kUiže žiwota Kteťj mnži
legie thebagské pťjtomni Uebyli, když toto se dalo
ň Utrpčli Ua giných mjstech slaanU fmrt pro
Krista; meši Uimi bhli prý fwatý JnnoccUc, swa:
tj Bitališ UrsUš a Mktor Stalo sc pak Um:::
čenj leǧic dUe 22 žařj rokU 286

RožgjmúUj.

Wýborna gest obrana giž swatý Manric
a ostatUj bogownjci leǧie thebagsié cjsari byli
poslali; žwlčlssk ž Uj widno, že prawý kťcskan,
bUď oU w stawU a powolanj gakémkoli powin:
Uosti swé wšdy wěrUě žachowčlwú a plUj, že ale,
bhlhuli bh powinnosti tyto odporny zakončxmbo:
žjm raděgi žiwot Uasadj, nežli by Boha Ura;il
swťtU slaUžc Wýborné šagisté i nam ž toho
gest UaUčer. Z mp gsme bogownjci Kristowi ,
Ua kťtU fwatčm pťiskihli gfme wěrnost kU prei:
.dorU geho; ale i mh múme tak,é rožmaltité poo

stk
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wimwsti, gichž od Uaš bUď staw Uaš buď po:
wolan Uasse žada; gakž medle tU gest Uám sc
chowati? u Swata wjra Učj že mame býti
poddani we wssj bazUi panům netoliko dobrým
a mjmým ale také rožpUstilým, nebok to BohU
milé gest (l. Wetr 2 18..) Slysseli gste giž,
milj kreskané že poddcmi býti mame? thby
tedh powinnostč Uasse gichž od Uaš powolčmja

staw Uaš žadci, sebe byly těžssj a protiwnčgssj,
kdpby od Uaš žadalh obětj sebe wětssjch mame
ge wčrně konati: kdyby ale powinnosii th a ta:
kowě byly protť powinUostem swaté wjry, kdy:
bh ginak kúšal nam BUh a fwaté geho Učenj,
a ginak wrchnost, bUď mUž aUeb žena, pan aneb
Uepčm: giž poslaUchati Uemčlme, poslaUchati Ue:
fmjme, Uechceme:li Ua sebe Uwaliti hťjch smr:
telný. Wťikazx:gj:li pťedstawenj Uafsi hťjssltého
coš Uechk fami si za to žodpowjdagje my hleďme
k BohU; Božj milost bUdiž Uam Uade gměnj
cclého swěta a Uade slawU požemskaU Co by::
chom take ž toho měli kdhž bhchom oplhwali

žde rožkossemi bohatstwjm a slawaU když bh
dUsse Ua wčkh žkazU wžala Zwlasstě wy si to:
hoto Uapomem:tj wssjmněte kteťjž w slUžbč sto:
gjte U giných Nch, gak často stawa fe že bo:
Uoodciťowé wassi waš gednak tak gednak ginak
kžlémU ponaUkagj, wzpomente si w takowém
pťjpadl: wždh Ua swatého MaUrice a Ua pod:

dané gemU wogaky Qni konali wsseckhpowin:
Uosti Udatných mUžU ale k žlémU Uedali se pťe:
mlUwiti raděgi wsstckUi do gediněho žiwot wag
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Uasadili. Tak též i wh koUeyte wčrně wsse, což
wčlm wrchUost Uklňdá, pokUd to Uenj proti žčlxep
dUémU pťikúzanj Božij ; sic ale wsse Uafaďte
Ua to, abp wůle Božj se stala Me i mh wfsiul
ckUi ostatUj kreskané statnč a žmUžilc sc chowey u
Ute. Swět žada od Uaš často wčcj, kteréž Uplně
swatémU ewaUgelčUm se pťjčj; wyhrožUgc Učlm,
žc UebUdemee:li mU po wUli, o gmčnj, o čest
i o žiwot prigdeme, že UrgeU my, thrž ř mi:
lačkowě Uassi gižto srdci UassemU dražj ǧ,saU též
š Uámi trpěti bUdaU, aže to famň hlaupost gest,

x co wjra swatá Učj o BohU, o smrti, o wěčUosti,
o Uebi a pekle; a wssak Uedeyme fe tjm žastra:
fsiti, Uedeyme fc od cesty fprawedliwé odlaUditi.
Wťichažt::li Učlm ža těžko fwětU postawiti fc žge:
wUč Ua odpor UUže hledehme U Boha pomoci;
Bůh Uaš ofwjtj, da Učlm žmUžilosti a Uaš Uae,u

Učj, co Uam činiti gesi Hle lidé, kteťjž se byli
do fwěta šamilowali, kde gsaU? NUi pamatky
po Uich Uežůstalo, ctUost ale trwci Ua wěky. Bro:
tož stůgme pewně U wjře a w ctnosii, a ko:s
Ueyme což Uam KristUš kaže; bUďme wčrni sta:
wU a powolaltj swémU pro Boha, a tak wždy
činjce žagisté dogdeme odmčny, gakaž se swatémU
MaUricowi a towaryssmn geho byla dostala.

„Nikdo Uemůže dwčlna pčmům slaUžitie
(Mat 6 24..) x

„Kdo by koli chtčl býti přjtelem tohoto swěta,
ncpťjtelem Božjm UčiUčUbýwa“ (Jak 4 4..)

„Bděte, stůgte U wjťe, žmUžile foďč počj
Ueyte, a posilňte seee (l. Kor. 16, 13.).
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„Každý kdož odstUpUge a Uežůstawú wUčer
KrisiowU Uema Boha; kdož žůstawa w učenj
Kristowu teUťi Otce l Shna ma“ (ll JaU9..)

„Sw1ce UohaUm mým gest slowo twé (o Bam
Ue)a fwčtlo stezkam mým Brifahl gfeǧn a Ulou7
žil osiťjhati faUdUsprawedlnosti twé“ (Zalm118,
105. 106.).

Modlčtba.

Wssemohach, milofrdnp Bože, propůgč Ua
pťjmlUwU twých fwatých mUčedekU též Uam mi:
losti a fjly, aďychom wssem útokUm Uepratel Ua:
sseho spafenj odolali a wčonsij nepťerUsseUaU
tebe se drželč, sitše Krista Ježjsse. Nmen.

Téhož dUe :

Žiwot swatého Emmemma, bisknpa
a mUčednjka.

Swatý Emmeram fe Uarodil Ua žačátkU
scdmého stoletj w Bčktawii akwitcmskě. Geho
rodičowč gfaUce sami sslechetni a ctUostUi, wd:

chowúwalt fyUúčka co Ueyďedliwěgi, fnažjce se w
dUsst geho giž aUtliUkaU a gesstě UarUžiwostj
žadnaU nepoťalenau rošsiti sjmě kaznč a bažně
Božj, žačež fe gim té blahosiUé dostalo radosti,
že shn gegich den co den stáwal sc ctUostUčgssjm

a dokonalegssjm Geho mhssiénkh nelpšlp Ua
maonstech swčtskych, Uýbrž wžhůrU se Uesly k Ue:
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besům a fwětěgssjmi předměty se žanássely. QU
též pronikmtt gsa wraUcUaU laskaU k Bohu a
k bližnij snažně taUžil kralowstwj UebeskétU
Ua zemi rožsslrowati protož wssj silaU oddaw fe
stUdijm posléž i do siawu dUchoijho wstaUpjl.
Radost bohabogných rodiču že magj shUa kně,
žem neda se whpsati a gediné teU gi může oce:
Uiti kdož podobně nabožné gest mysli gakaUž
Urodččů Emmeramowých naležame .

Emmeram wynikal bohabogUostj, swataU
horliwostj i mnohýmř wědami nad osiatUj dnchlo:c
wenstwo tak welice, že ho Ua důstogUost bisiupe
siaU powússlli J pracowal š neUnawenaU pil:
Uostj na winici Baně: Učil neUmčlé, slabé sjlil,
blUdné Uwaděl Ua ceskU prawdh, dobré slowp
i pťjklčxdem w ctnosti Utwržowal. Bodporowal
také chUdé, žarmaUccUé tčfsil, ansstčwowal Ue:
mocUé a UstawičUč takměť se modlil a rožgjmal
si tagemsiwj božská a prawdh fwaté. Tak žiw
gsa po mnohčl léta co wzor skUtečné a prawé
lcisky k BohU a k bližnij, rožpomcmll se, že
gsaU gesstě množj národowě gimž gesstě swčtlo
wjrh Krisiowy fe nerošswjtilo a kteťjž až posUd
w mrakotach modloslUžeonsti wčšj Gmenowitč
rmautilo ho, že obhwatelé WanUic totiž Uhnčg:
ssjho Uherska zaž pofud UčenjKrisiowa nepoznali
aniž kdo gim ge hlasati chce J Uzawťel, že
fam do Banonie půgde a lidU tamUěgssij fwětlo
fpasitelUě roszěcowati bUde K tomU blahodčg
UémU dle wywolil si též několik spolUdčlnjků a
Učiin potťcbně pťjprawh skntečněUa cestUse wydale
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Eesta wedla skrze Baworh. W Řežně, w
tehdegssjm hlaijm městě Baworska, šdržel fee
trochU. Wogwoda baworský Theodo l.„pčm bo:
habogm;, o prawé blaho lidU swého wěrně sta:
rostliwý, potěssil fc welčce Uslhsscw, že tak swatý
mUž do mčsta pťibyl, a fUažil fe, gak geU koli
mohl, pťemlUwitř geg, abh w šemi geho žůstal,
lid owssem gřž wěťjcj U wjťc Utwrdil, blUdh, kte:
réž gesstě mezi Uimi gfaU, abh potlačil, mrawh
gcgich Uaprawil„ a tčch také, ťteťjž až posUd w
temnostech modloslUžeonsti trwagj, swatým fwě:
tlem wjrh oswjtiti hleděl. Emmeram ale Uechtěl
nikterak žůsiati; Uárodowé panonsstj wěšelč mU
UstawičUě Ua mhsli, a teprw, kdhž dostať žpráwU,
že w BanoUii krUté wúlky fe wztčkagj, a že ge:
sstč Uer na čase, hlúsati tam slowo spachj, kdež
fe krew bratrskú prolšwch šůstal k Uefmjrné ra:
dosti wogwodpwť w Režně. Blažený lid, gemUž
Bůh knjžata dal, kteřjž oprawdowě o blaho gcr:n
ho pečugj a dUchowenstwo ctěgj a podporUgj.
Gediné tam daťj fe prawé blaho, kdež cjrkew a
stát wzúgemně a fworUě k gedUomU cjli pracUgj.

Swatý Emmeram Ugal se lidU wssj silaU;
chodil až do Uehwzdúlcltěgssjch kragčU, wssade
hlúsage slowo Božj, wssade ožnpange slitowúnj
Bčmě a mřlost Krista Zežjsse. Ziwot geho bhl
pťi utom neaUhoUUý, byl takměř Ueyčistssj obraš
Učenj fwatého. N to wsse půfobilo Ua lid tak
rčlžně a tak dogjmawč, že Ueščjslnj pohanč se
dali kťtjti, že modlúťsié oltúťe fe whwracelh a
kostely prawčmu Bohu fc stawěly, že mrawowč
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xsc čistili a mysli k Bohu a k wěcem fwčtčgssjm
se powšnassely

Wýwoda Theodo těssll fc naramnč nad tjm,
co swatý biskUp z lidU geho UčiUil protož měl
ho w Ueywětssj Uctiwosti a welmi laskawč a dů..o
wěrně k nčmU se chowal Tři léta pracowal
na obrácenj narodu ďaworského na wer a na
ntwrženj geho, au do Řjma se whdal aby š

swatým olcem o šaležitostech cjrkewnjch fe dora::
dil a Ua brobech fwatých aposstolU a Umčednjků
Uowých Utilostj od Bana si wyprosil Giž byl
až k HelfcndorfU nedaleko Mnichowa prissel, aU
fe občtj stal lchkomhslnosti a chlipnosti Uty, dcerh
Theodowy. Tato kUťžUaobljbila si gakěhoš Siǧe:
frida, fyna gednoho š hrabat, a w tagně a ša:x
powěženč milosii šu njm ochgjc, newinnosti swč
porUssila. Když se wčc che tagiti ncdala, U:
wrhla lehkomyslltá Uta staťičkého biskupa w po::
dežčenj, bež pochybh se domnjwagjc, žc fwatý
bisknp giž daleko ža hraniccmi a tUdjž pťed proB
ncisledowálljm gisi gesi. J naplnilo fc slowo
žalmisiy, an dj: „Mjsto toho, kdež mčli mne
milowati Utrhali mi ga pak gsem se modljwal
a položili proti mUč žlc ža dobré a Uenawist
ža milowanj méee (Žalm 108 4 5..)

Tato bežbožUú lež žarmaUtila wesskerendwůr
naramnč, a nikdo erčdčl co o tom saUditi, aUk

žiwot swatého biskupa bpl neaUhonný a nadc wsse
podežťenj wznessený Nle Lambert mladssxbratr
Utin, dal se prchliwostj pťemoci a pogaw nččkoen
lik wogjnů pronásledowal bisknpa, krwawč na
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Uěm se mstjti chtčge. Swatý biskUp, kterýž ode:
chčlšege ž domowa gedUomU z pťňtel fwých bhl
zgcwil, že brzo ža cižl winU pykati bUde, a Ue:
winně bolestnaU smrtj žemťe, pUtowal poťád wc:
ťegUaU silnicj a bhl dne 22. žčlťj rokU 652. giž
Helchdorfu bljž MUichowa dossel, an ho prčlwč
hodinky fe modljcjho Lambcrt dohonil trpké wý:
čitky mu činil a bolestnaU smrtj hrozil. Wo:
kognč a newiny swé si wědom oddowjdal swatý
biskUp rka: „Ga pUtUgi do Řjma, kdo proti mně
Uěco ma priUeB st1žnost swaU pťed fwataU sto:
iici, tam fe žodpowjm a whneseUémU faUdU fe
podrobjm!“ Nlc Lambert žaslepen zlostj Uemčl

pro tiché a pokogUé ťeči btskUpowy ani widu
ani slhchn mšbrž kažal krwelačUým průwodcčxm
fwým aby biskupa, ačkoli Ue:wimlswaU hagjcjho,
wšawsse na ťebťjk pťiwažali a aUd po aUdU mU
od tčla Uťežali. Gak kčlžčmo, stalo fe. Krwe:
žjžniwci whkonali wssc š ďabclskaU ochotnosija
odmetawsse Uřežané aUdy, trUpel w krwi ležcti
Uechali thž bhli odessli anratili se rozprch
UUwssj fe průwodcowě biskUpowi a Ualežsse geg,
aU gesstě dýssc žawazali geg a Ualožiwsse š po::
mocj Učkolika rolUij Ua wůz do NšhcimU do
wsi to xnezi Mnichowem a Wďrinkem Ucdaleko
Jsary, dowezti chtčli. Ncž ale wsi dossli, žUa:
menali, že se biskup khodince bljžj Wrotož slo:j

žiwsse geg š wožU položili na žem, kdcž oU také
bržce dokonal Lesk Uadobhčegný obkljčil prý
wssecky, co U Umjragjciho stali Kdež skonal tam
byl těž pochowčm. Čtyťidcet dnj Ua to bylo
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geho fwaté tčlo wyzdwiženo a do Řežna slawnč

pťenesseno Nabožnj obhwatclé ašheimsstj wh7
stawěli kostel nad hrobem kdež swatý biskup po:xl
nehprw byl pochowún

W Řežně bršo se pronesla ertna Emmcu
ramowa a UkrUtUostLandbertowa Hoťe ši!heogt
dowo bhlo nesmjrné Z dal na smjťenaU zločiUU
nad fwatým biskupem žpachaného a k ofprawedlu
UěUj geho newinh klasster w Řržně whstawěti
a Uadal ho hognými dUchodd Klasstcr tento
prosiUl Uapotom pod gméncm klasstera swatého
Emmcrama. Uta Utrhačná mtxsila žcmi opUsktti
a bjdně ťdeš w Jtalii žathUla. Též Landbert
bhl zc země whpowčžett a strastiplný žřwot w Ba::
Uonii dokonal. Dcwatěho ftoletj kU konci wy::

zdwihli tčlo fwatč a Ua oltáči kostela klassternjho
ge postawili, kdež až pofUd se chowa Swath
Emmeram gest geden š patronů bisiUpstwj ťežen:
ského, gegž negeU Němci, thrž i Uhri a Fran:
caUzowč welice ctčgj

RožgjmčlUj.

Gedna z Ueywčtssjch a w Uúsledcjch neh:
hrůšnčgssjch Ueprawosij gcst beš odporU šlost, čili
nepoťčldnú žádost mstjti fe pro UtrpeUě kťiwdh;
aneb nepoťčldné wšplam:tj mhsli proto co nam
Uenj po wUli a to proto že pmmen gcst Ue:
sijsilchch giných hťjchů a Ueprawosij Ze žlosti
rodj se Uenawist bližnjbo a mfdwost; žlostný pťege
žle protiwnjkxl fwěan, ale gest slmlten, daťjli sc
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mU dobťe, msta plodj mU rozkoš a widjuli proe:
tinjka Utrperm siljčeného, mčl š toho radost
neginakaU než ďabel nad hťjchem. Clowčk zloňný
wpchrlUge ž drkotagjcjch úst slowa mstiwa a hemép
liwa, Utrha nepťjteli swémU na ctř a pomlana
ho, on mU klne hada se a UeUstUpně i proti
makawé prawdě Ua swém siogj , žlostUh člowěk
pUstě UždU wžteklosti swé nedba nasledků, gež
náružiwost geho plodj, nedbň, Ubljžj:li sobě aneb
ginémU na ždrawj; radUge se, kdhž š protiwnj:
kem proti wssch ťeidUa prciwu fe Uaklúdá, ano
sám giUých podněcUge a panUkci, abh tak š njm
fe naťlúdalo, a tak gesi w nárUžiwosi swaU ža::
rht, že protiwnij erdansstj, byt by i na ko:
leUaU ža odesstěnj prosil N wssakmarné bylo
by wpějtati wssecko zlé qež w zlosii a že žlosti
se rodj zUák a wjk to kažoý, žc růžnice a fwarp
hadkh a Uedorožmnčnj, rožtržky a rožkolnictwj
taktéž ze šlosii plynaU gako rwanice a wražda
ohnč a požary a nefčjslně giUé neprawosti a hťj:
chy gako U pť. netrpčliwost a errlost, raUhanj
a nedůwěra Uelidskosia Uesnasseliwosi, promrza:
losi, žanánj a samobigectwj a t. d. Takowý
tedy an žlosi hřjch gest, kdož diwiti se bUde, žc
se meži hťjchh smrtelné a hlawnj počjtá, o kte:
rémž swaté ewangeliUm prawj, že každý, kdož se
hněwá na bratra swého powincn bUde státi
k saUdU Neyhorňj pťi tom pťi wssem gesi, že
hřjch tento welice gesi oďerUh, že nmožj si ho
ani erssjmagj, a nedbagj o toe kterak by geho
sc Zďawili, ano Uaopak zarhti w zlosi a w hnšw
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swůg gako ssjlenci sem tam chodjce, naschwál
každý lepssj cit w sobě UdUssUgj a o Uičem Ue:
pťemýsslegje než kterak by sladké mstě wyhowěli
a protiwnjka pokoťili, žničili. Q bjdnjci, by gsie
pomyslili, gak welký hťjch žlost gest a gak tčžkě
tresiy Bůh na žaertilé žlostnjky Uwalj, sUadbh
se dusse wasse žachwěla a obmčkčila se srdce wasse.
„Sedmnúsobná pomsta dúUa bude pro Kaina:
pro Lamecha pak sedmdefáte sedmkreitee(l. Mogž.
4, 25.) hrožj Bůh ptwnjm žlostnjkům, šichž dčé:
šiny lidské pťipoijagj, kolikerú pomsta asi doš
siane se Učlm kťeskanům, kteťjžto wjme, že Bčxh
šlostnjka UeUáwidjp kteťjžto wjme, že Učiti se má:
me od .sktisia BáUa tichosti a merosti, kteťjžto
múme fwčltosti, gimčž fe můžcme, chceme:li ginak,
Utwrditi w dobrém, gežto gimi milost se nčlm
dáwčt! Q Uwažte nehmčlegssj, prosjm wúš, Uwažte
smhsl skow Bčma ťkachho: „Kdož fe hUčwá na
bratra swého, powinen bUde sieiti ksaUdU; kdož
bh pak řekl bratru fwémU rácha (t. g. kdož by
bratra hrUbě pohaněl) powinen budc pťed Uey:d
whšssj radaU stčlti; a kdož by ťekl, blázne, po:
wineU bUde pekelný oheň trpěti!ee Nn tedh zlost
a hněw tak těžký hťjch gest, proto Uúš napomjnčl
fwatý Bernard ktichosti a mjrnosii, an dj: Nerp
deyte w frdci swém mjsta hUčwU, nechccte:li poe:
rUsstti a poskwrniti chrúm DUcha swatého a pťj:
bytek .Kristůw. Kdyby tedy někdy hnčw a zlost
w náš wžUikaly: demež ge, zmocUila:li fe Uáš
žlost, krotmež gi. Wztek anteyme, newoli mir:
Uťmc. Bťemúhúme:li nciklonUost k hnčwu, od:
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rúžjme též geho aUtok. NemožUo:li Uúm pak
hněton sc UhUaUti, Uedehme se aspoň wžtekn pťen
moci zlost Uaš nepodnťcUg,a erolj naš nedoe
anzcg. “ Bodobněho coš prawj těž swatý FraU:
tissck saleský: „Wynika:li U tebe zlost, pťemúhey
sc a odlož mlnwili a trestati. Utisslla:li se mhsi,
pak mlmo a trestey. Nebo hnčw nemá rožUmU
pťedchčizeti, Uýďrž Uasledowati geg Mimo to
wjděti zpjfem swatých, že bedliwč pťed žlostj na

pozorU mjti se meime; an čteme: BUdiž každý
člowěk rychlý k slysser, ale žpozdřlýk mlUwenj
ažpošdilý k hUěwU;“ tak pjsse swatý FraUtissek
sal.eský

„Hněweyte se, a Uebťesste: siUncc Uežapadey
Ua hUěwiwost wassř. Nedáweyte mjsta ďúbluee
(Efeš. 4, 26.)e

„Wsseliká hočkost a hUěw, i rozšloďenj se,
i kťik i ranhúnj bUď odgato od wčlš še wssj gi:
UaU š!ostjee (Efeš 4 31 32..)

„Složtež i wy hněw prchliwost, žlost, šzloep
ťečer, mržkall ťeč z úst swých“ (Kološ Z 8)

„Lepssj gesi trpčliwý nežli mUž silný , a

kdož anUgc nad myslj swaU než tcn, který doe:pu
býwa mčstex(Brjsl. 18 32)

MUž hnčwiwý žbUžUgcswarh;aakdo kroz:
hnčwanj sUadUý gest bnde i k hťessenj nachhl:
něgňi“ (Wřxsl29 22)

Modlitba
Q neylaskawěgssj a Ueptrpčliwěgssj Ježjssl!

ktcrýžto kdhž ti zloťečili, nezloťcčil šase , když„
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trpčl, Uehrozil; a kdhž pohaUčnj na tcbe shpali,
erdpowjdal, ncž tichostjďožskaU; pomož mi, pro:
stm, at i gú hněw uswůg dle pťjkladU twého w
sobě pťemčchúm, netrpěliwost swaU dUsjm, tichost
twan ale obgjmúm; abych ožbrogen trpěliwosij
rád fnússel protiwe::stwj a tak w tobě a U tebe
wěčného dosscl pokoge! Nmen.

Dnessnjho dUc fwčtj se takě swátek: W Řjmě Utrpenj
swatúch danen: Diǧny a Emerith; U .skasirenskěwsi swatého
.Jonússr, lnčze a mučcdnska; w Bntinopoli swatě Zraidh, pannh
a towarhssů gegich, mUčednsků; U Meldenskřbo měsia fwatěho

pSanktčnrc, bisiuda; w kragi kosinickčm swatčbo Florrncia,
kněze; w kragi biturickěm swatčbo Silwána, wdznawače a m.
g. sw.

23.

Žiwot swatě Theklh, pannh a nm:r
čednice.

Nčkoli gméno swaté Thekly w cjrkwi swatč
welice gest proslUlé, nic méně nemúme o ofUdech,
ktetčž gi potkaly, mnoho kalého a gistěho; a proš
tož wsse to, co méně fe podobú, mimo feďe pU:
stjce, gediné to wyptawowati bUdcme, což Uěkteťj
ze swatých otců o Uj Uapfaji gsaU a což gest,
gakž núsledUge:

Sw. pmma Thckla, gcdna š neykrašssjch
oždob wčkll aposstolského, Uarodila fe okolo rokU
30. w JkoUiUm, w městě kraginy lhkaonské. Gegj
rodičowě gfauce UrožcUi a bohati, dali gi Učiti
wssx mandrosti pohanské a wesskerým wědúm, gak
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gen mohli dokanle , a Thekla welice we wssem
skUtečnčprospčla, žc Uegen libč, nýbrž i ražnč
lnlUwiti Umčla Mimo wýborné dary dUchabhla
swata panna též twaťi nad mer sličněa poskawh
Usslechtilé Gistýmmladý Urožený a bohatý mlá:
denec, gménem Thamhr, Uchčxželse o rUkU wsse:
strannč wzdčlané a Usslechtčlé paxmh a skUtcčnč
též dostal slowo rodičů gegich. Nle Bůh whwo:
lil TheklU w milosrdenstwj fwčm sobě ža chok,
Ucbok gj dal pťjležitost, že fe UaUčila šnčxti pra::
waU wer , bež njž wsseliká maUdrost swčtskcř
marnú gest, a tak si obljbila Thckla Ustawičné
pancnstwj Stalo se totiž, že Pťissel do JkoniUm
aposstol Wanč fwatý Bawel a že tam šwěstowal
ewangeliUm Paně Slowa spafenj o Uesmjrném
siitowanj Banč nad klesiým člowěčenstwem a o
Uesmjrné lafce Shna Božjho k hťjssným lidem
tak hjUboce proniklh aUtlaU dUssi Thekly, že oka:
mžitč Uzawťcla státi se Učcdnicj Krista Ukťižowa:
Uého. J dala se od fw. adosstola dokonale fw.
wjre thčiti a pak i pokťtjtč N od toho okaéd

mženj poswčtila slUžbč Božj netoliko dUssla
smysly fwé nhbrž i anenskaU čisiotU, a naslc:r

downč se odrckla sňatkU š Thamhrem Sw.
Ths:kla,éjs dj sw Řchoť Uyšfenskýe „Umrtwila w
sobč celého člowčka žcwnjho a udUsila wsscckatč:
lcsna mhsslch a žadoski .skdhžbhla wýborné ono
Učenl dostala, UdUsila sc gegj mladost, Udnsila
žewnj siičnost, Udnsila wssecky nústroge smysiů ,.
gen slowo Božj bylo w nj žiwo, kterýmž gj Umťek
wesskerenswčt ipamta fama swčtU byla Umťela ee.



Sw. Thckla. 841

Rodičowé a ženich diwili se Uenlčxlo,že Thekla
tak pťjliš fe fwěta wždalUge, a erědaUcc žúdnaU
toho pťjčiUU, domnjwali fe, že až se wdá, wčc
fama se podú, protož eo možUú chwútali ža mUže
gi wdcit. Nle Thekla odpowěděla gim Určitě a
žťegmě, že chotč mú giž w Uebesich, gemUž celaU
dUssj oddala fc a že Uikdh wlc ža člowěka fmrtclu
Uého fe newdci. TU ale Uastal Ubohě panně náu
ramný bog, Uebok še wssech straU na Ui dolšhali,
aby gi na giné myssléUkypťiwedli; ona aley pa:
mětliwa slow fwatého Bawla, gcnž dj: „Zena
erdanci a palma myskj Ua to, což gest Bčmě,
aby byla swatú tělem i dUchem,“ Uedala fe od
úmyslU ntkterak odwrcititi, ani domlančmjm ro:
dičů, ani lichocenjm ženichowým a pťijzenstwa
geho, ani pohrůžkami wlúdaťe. be dalssij
nalěhčmj sc wyhnUlá, opUstila tagně mčsto a ssia
ža fwattšm Wawlem, genž mčsto opUstiti Ux.lcen
byl, a wssak na cestč gi štjhli a do domU otcow:t
siého žpět dowedli. TU obnowili rodiče a pťj:
bUženskwo prošby, sliby, lichocch a hrožbh, abh
TheklU ksitatkU š Thamirem pťinutřlč, alc wsse
Uadarmo. Swatci panna stňla pewnč w swém
úmyslU, že nikdh fe Uežasnanj š ťlowčkem smr:
telným. ij držel se Thamir ža Uražena; geho
milosi proměnila fe w nesmeraU UeUúwist,a aby
šhladil horach hnčw, žalowal na swaU býwa:
lau erěstU U wlúdaťe, že gest kťeskankaU. Rou
dičowě Theklini tak sc že wsseho lidského citU
wyžUlř, že žalobU ThamirowU podporowalč. J
Uaplltjlo fe slowo Bčmě, acUš di: UNcpťútclé
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člowěka bUdaU domacj geho BUdete w Uenú:
wiski téměť wssechněm pro gméno mě Ale kdož
sctrwa, tcnk spafen bUde “

SaUdce fUažčl fc gesstě gedenkrúte TheklU
k powolnosti pťimxtiti, domlanal gj po dobrém„
htošil gj, wsse Uadarmo; Thekla stčxla pewnč
Ua fwém, že fe š žúdUýUtfmrtelnjkem Uežasnanj
a radostUč wyžnúwala, že wšřj w Krisia Ježjsse,
thUpitele a Spasitele swčho. J bhl tedy xsaUd
na Ui wynesseU, a w teU fmysi, aby Thekla, až
weťegUč hry bUdaU, Uahci drawým sselmúm k
rožtrhúnj hožeUa byla. Swatú panUa Uclekla
fe an pťi Ueymcnssjm Udrděho saUdU, Uýbrž
odčna raUchem erinnosii a hoťjc ohUčm lúsky
kswěmU Spasiteli whstaUpila siatečUc a wesi:lc
w mjsto šúpasU, čckagjc litých sselem gcgichž di:xp
wokč ťwanj diwcikyhrůzaU Uaponwalo Wžteklc

whťjtila fe koUečUč drawa žwěr Ua hony, ale
swasa panUa byla gak fwatý Nmbrož pjssc,
i lem wclebna. „Neboť rožložčwsse fe pol7
kogně Ua žcm, ljžaly Uohy grgj, Uěmým hlafem
Ua gewo dáwagjce, žc swatě pannč Uďljžiti Ue:
mohaU. J ctily ssclmy koťiskfwaU, a šapome:
UUwsse fwě dťirožersti, pťiroženost Ua seďe
wzalh, giž lidě byli žtratili. Tak podiwnú gest
ctnost ancUstwj, žc i litj lwowě gemU se diwj.“

Nežťjdka býwagj lidé Ukrutněgssj a Ucmilo:
srdUčgssj ncž drawa žwěť, a stawa fcže co by
ZUťiwost gegich mčlo krotiti, to že gi teprw
draždj Tož stalo fe i m ZahaneUý sUdj
odfaUdil w Uertnosti fwé statečUaU anUU, ablťl
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ohněm Upálena ďyla, Uepomýfslege, žc ten, kte:
rýž litým sselmčlm Usta a paťath zawášal, může
též plamenum žhawé moci odetj Swětice žjo:
rala erhroženým okcm w plapolagjcj ohcň a
pošxlamenmdssi se swatým kťjžem, wstaupila od::
bodlaně w plamen Bohané widaUce, žc Upro::
stťco ohnč stogj UeporUsseUú, sirnUli owssem pou
diwenjm a mnošj ž Uich wšdali čest a chwúlU
Bohx: kťeskaltskěxllxl. Co se Uynj š fwataU mUn
čchčcj stalo, powčdjti UcUmj.mc, Ucboč, co Učktcťj
pjssj, že prý gi do gčlmy Uwrhlč mešč hadp, ge:n
sstěrh a giltě gedowatě plažh, a že Bůh bllšxur
siem a hromobitjmx hmyž ten pobil, o tom nexr
wyprangj staťj otcowč nic. To ale twrdlti sc
může, že fwatú Thekla po tolikeršm a marněnt
Umčenj na fwobodU fe dostala apak gcsstědlaUha

lěta žiwa bhla Nehprwc prowašela fwatého
Wawla Ua cesiach geho aposstolskdch poslaUchagjc
geho Učch a pťjkladem geho se w dokonalosti
twrdjc; posléž beš pochhbp U wěkU giž whšssjm
odefsla do Seleucie, do hlawnjho mčstaw ZsaUrii,
a tam žiwot swůg w MmU dokonala. W Se:
leUcii tšž gest pochowana Nad gegjm hrobem
byl Uapotom kostel wystawěn w kterémž se na
přjmlUwU téže swětice nmoho zazraků stalo Časť
swatých požůsiatkU gegj dostala se do hlawnjho
chramU w Milcmě, geUž pod gegjm gménem wy:
fwěcen byl
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N ožgjm ánj.

Swatú Thckla obdržela dwogj korUUU, geu
dnU ža panensiwj w UeporUssersti žachowalé
a drUhaU ža smrt mUčednickaU. Neim Uer
owssem Uhnj možno korUUy mučednické dosú:
hUaUti, gako gj fwatci Thekla a š nj Ucščjslnj
mUčchjcř w čaš protiwenstwj byli dofčchli a
mnohý snad ž núš si pťege ž plného srdce, abh
těž krew fwau pro Boha a pro Krista Ježjssc
wyliti mohl N wssak wčštc milj kresiané, že
dle swědectwj swatých otců: Nmďrože a Jana
Zlatoústého každý ž Uaš stati sc může w gakémsi
smyslu prawým mUčedekcm Božjm, a to sice
když se fUažj wésti žiwot bohulibý, dokonalý
a swatý, zwlússtč pak, když čistotU a anictwj
swč žachowaň hledj Ueporussellé a Ueposkwrněné.
Brawda owsscm, že Uerťeba Uúm šúpasiti giž
š drawaU žwčťj, že Uaš nikdo Uenapjnci na

skťčprc, Uikdo Uaš Uemrska ani býkowci an
ostrými dutkami: ale dle swědectwj fwatdch otců
možno dwogjm žpůfobem korUUh mUčednické do:

sjci Brwnj žpůsob gest, kdUž krew pro swataU
wer prolěwame a druhý, kdhž čistotu UeporU:
sscnaU Zachowati fc sUažjme ijek šagisté že
pohaně kťeskaňům domlauwaťi, abey oběřowali
modlúm, že ge gednak slibh, gednak pohrůžkami
od prawé wjrh odlančiti se fUažili, a že ge pak,
když krasna slowa a sUrowě pohrůžkh nic Ue::

prospjwaly, že ge pak mrskali trhali dťeli pa:
lili, drawé žwěťi haželi aby ge rožfapala a se::
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žrala, a tifjcerými ginýmř žpůfoďp mUčili aUsmrcowali To též stawa se těsn kteřjž čistotU
UeposkerčUaU žachowati chtěgj Z gim stawj::
wagj fe Uezťjdka bežděky Ua mhsl Uečisté obražy,
wúbjcc ge, abp gim fe klaUčli, to gest, aby si
w Uich libowali a gimi se zabýwali; i w gegich
aUdech hara Uezrjdka Uečistý oheň daleko palči:

wěgssj Uež wsslckUi ohňowé gimiž swatj mUče:
dnjci paleni býwali , i gegich dUssl Uežťjdka bč:
čUšjx draU a srbagj lidé chlipnj , když oplšlě
pjfnč U gegich pťjtonmosti ijwagjx UestaUdUč
ťeči pťed Uimi wedaU, a Uečisté powjdky gim
wyprangj; i gim konečrcělidé žpUstlj a boha:
prážde slibUgj bory dolp, dáwagj malé, weliké
darh, wyhrožUgj fwým hUěwem, propnsstčUjm že
slUžbp, Utrhugj Ua cti, a Bůh wj, co wsse Ue:
dělagj, aby ge fobě po wůli UčiUili.uu Magj:lť
ale lidě, gimž o žachowúxlj čistoth gde, prawými
mUčedeky čistoty býti, gest tťeba, aby se též
gako prawj mUčednjci chowali. MUčedeci pro
wer ale odporowali statnč wssem slibům a
hrožbúm i wssemU domlanein; a důwčřUgjce
se w Boha, sUásseli trpěliwě bičowúUj, púlenj
iwsseliké mUky, a radčgi žiwot dali, Uež by
byli wer swaU šradili. BodobUč i mUčrdeci
pro čistotU čiňtež K aUlisUým ťečem, k oplžlým
žpěwům a k Uečistým rožprawkam žawjreyte
Ussl; k darům a k haUebUým radostem zawj:
rehte oči; k hrošbam a k Uatiskům ošbrogte fe
důwčraU w Boha . žlr;ch fpolečnostj Utjkchte,
smysih fwě mrtwčte tělesiwst podrobllgte a wc
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wašbU bcižnčBožj gjxmehte, a radčgi fUcisscgtefmrt,
Uež by gste :Uyssleňjm aneb ťečj axxeb dokonce
stUtkem čistotU poskwrnili. Otcc wčxš Uebcsiý
widj žapaš waš radUge se ž wassje siatččnosii
a tisjccrým žpůfobcm wam Uahradj co gste pro
čistotU podnřkli Y wssak poobledmme:li fe geU
U:ochU wňkol febe, š hrůžaU šhledáme, že ža
nhUčgssjch čafů welmř múlo mUčchjků pro čř:
stotU gest a že, bohUžel, pťemnozj dobrowolně,
aniž gfance poťanssjni, čistotU swaU bUď žgewUě
UražUgj, bUď do ncbežpcčeUstwj swéwolně nwr:
lTUšj Nestčjdmost w gjdle a pitj, wcselj towa:
ryssowé, Uočnj potUlky, balh a tancc býw.tgj
Uam obyčegnč milegssj a žadčmčgssj Uež čistosa!
Gakd diw že pak w pokUsser erbstrgjme,
aklcfamr když bychom měli sieiti; gaký diw,
že Bůh Učlš oansstj, kdhž fe fwéwolnč w Uc:
bežpečcnstwj wydawame, a že mrhame poklad
ktetýž ani nethžssjm pokanjm che fe Uahfa:
diti Ueda

„Bočatck maUdtosti gest oprawdiwčl žčldost
Uměnj: protož péěe a UmčUj gesiik lčxsla k nj,
lčlska pak gesk žachowčlwánj pťikúšan gcgj: osiřj:
hčmj pak pťikčxšan (gegich) gest dokanlá Uepo:
rUsscUosi: UeporUssenost pak bljžkých Učlš činj
BohU“ (MaUdr 6 18 20..)

„thž tedh KristUš trpčl Ua těle, i takč
wh týmž myssleltjm ožbrogeni bUďte; nebo kdo
trpěl na tčle, pťcstal hressiU aby giž Uikoli lid:
ským žadosiem, ale wůli Božj osiatnj čaš w tčle
žiw bpl„ (l Betr 4 1 2..)
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„M!epássjce bedra mysli sidé, stťjžltwt gfauce,
dokanlc dancyte w tU ktera wam daUa dUde,
milost pťi šgewmj Jcžjsse .Krista, gako fhnod:e
poflussrxj, nežprawugjce fe podlé pťedesslých w
Ucwčdomosii žadostech alc podlé toho Swatěho,
kterúž powolal waš i také wh fwatj we wsscm
obcowanj buďte“ (l. Berr 1 13)

Modlitba.

Q Božc„ kternž gsi slUžebnici fwan ijlitt
račil žc každw aUtok Ua čisiotU statnč pťcmohla,
fmilUg se prosjmr, take nad Uami, a propůgč,

abychom tělo, fwět i ďabla pťemúhali a chram
DUcha fwařého neposierčUý žachowawali Za
to profjmc skrše Krista Zana Uasseho NmeU.

Tťhož dUe:

Žiwot swaté Salaberǧh, abathsse.

Swata Salaďerǧa narodila fe asi rokU610.
we wsi oldornenské, aš 7 xnil od města TUUU
wždálené, kdež rodičowc gegj ǦUndUǧin a Sarc:
trUda dwUr měli Byliť pak rodičowé gegj Ua
slowo wžati w cclé žrmi gak urozerstj, tak
i bohatstwjm a mnohými i wýbomými ctUostmi
SalabUrǧa byla Ucwidoma; alc dUssegegj byla
sslcchetna a wssebo doďrého Ua Uchwýš šchoptra
J prihodilo sc, že fwatý Ewstaš opat lU:oUoil!n:c
siý, fwataU wer kaže po kraginach baworských
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a belgických ťjžerm Božjm koUečnč též do kon:

čin pťissel kdež bhl GUndUǧiU domowem TeUto
gsa mUž hofřinný a k slUžbam ochotný, Ugal fe
wljdně swatčho opata, ano i do domU fwého
geg pťigal J bylo rozprawjno gak famo fe:z

baU fe rošUmj, o wěcech nabožných, tak že dUsse
obaU mUžů rošprawkami fwatými se rožehraly
TU UagednaU otaže fe fwatý opat ǦUUdUǧan

ždali také gaké djtkh ma? Uačež SaretrUda dwé
sličnhch a UaděgUých pacholat priwedsa žč:dagjr
abh gim fwatý opat požthal. Starssj gmeno:
wal fe LeodwiU, pťjgmjm Bodo ňe), mladssj FUl::
kUlf. J otúžal se opět Ewstaš, ždali giných gesstč
djtek nemagj? a kdhž fe dowčdčl, že magj ge::
sstč dcerUSalabUršU, ale od dáwna eridomaU,
kážal gi žawolati, a žUamenage š ťečj gegj, že
žbošUé nysli gs:st, postil a modlřl fe po tťi dni,
a tťetjho dne požthaw gj oči, anrčltil gj šrak.

thž doscihla let, rodičowě widaUce gi, že
siičUých gesi mrawů a twáťi kráfné, chtčli gi ža
!UUže wdúti, a konečně ǧi skUtečUě pťim:tili, že
se, ačkoli nerada, za Richtamlta„ mládence Uro:
žerstj wynikagjcjho, wdala. Nle sotwa minUlh
dwa měsjce, Nichramm:š Umťel.

Těch časU powstalo množstwj klassterU w

zemi francanšskš a na sta ofob mUžských i žen:
skýchw Uich aUtočisstě proti porUsser fwěta hle:
dalo. J fwata wdowa SalabUrǧa obljbila si
ten staw a wsseligak o tom přrmýsslela, že Uě:

ej Bodo sial se napolom btskupem lullským. Geho pameilka
sc ctj dne 11. záťj.
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kam do klasstera se da Ncž sc k UěčemU odho:
dlala cwičila se zatjm posty a modlitbami a
tichým rožgjmanm w kašUi a w bazUi Božj
thž se o tom krúlDagobert dowčdčl žamršel
fe, a pťiUUtil koUečUě Salaberšu, že milúčkowi
geho Blandinowi, pťjgmjm Bosowi úe), rUkU fwaU

dala (820 ), mUži gank sslechetUémUa žúkan
Božjbo plUiteli horliwěmU, kterýž též proti wůli
swé w staw manželský wstaUpil

Qba tito manželck byli žiwi preiwč gako
gedUa dUsse we dwaU tělech, wcspolek se fUae
ssegjce a k dobrémU powszžUgjce Gegich hlae
wnj pěčc byla abh se žúdUým hťjchem Uepo:
skwrnili, a aby tolik dobrých skUtků UčiUili, co

geU koli mohli Broto bhli bedliwj na sebe,
bhli Ua Ueywýš hosiint, a k chUdým co možUo
sstčdťj,aato zwlčlsstěk domácjm i k cčšjm; ser:
žeijkh pak cjrkwe ctili co Ueychc siowa WaUč:
cokoli Učinte gednomu ž těchto maličkých mně
gste Učinili, k Uim potahUgjce

Gakkoli fdokogeUě a sskastně žiwi ďyli Blem:u
dťU a Salaberǧa w maUželstwj swém, Uic méUč
pťčxli si, abh Bůh maUželstwj gegich djtkami
požthal. Salabcrǧa žUagjc moc modlitby a
swatčho slibU, gimiž si fwatň NnUa a fwatci
Nlžběta wyprosily, že Bůh žiwotU gegich pože:
hnal, whdala fe Ua ank do Remeže k hrobu
fwatého Remiǧia, a postjc se a modljc se a bdjc
w swatém rozgjmánj učiUila flib, že, požthčl:li

e) Swatěho BlaUdina čtli Bosa pameitka fwčtj sc 1. kwčtna.
eu
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gj Bůh djtčtem, že ge pťinefe gemu w oběť
J wyslyssel Hofpodin wraUcnaU modlith slUu
žebnice wčrUe a Udělil gj tři dcery: SaretrUdU,
Ebanu a NnstrUdU a synp Ewstasia a BaldUina,
kteťjž těmčť wssickni žiwota swatostt a neaUhoU:
Uosij proslUli, a žwlčlssl dw Laonč fc ctj. J
Uemohlo to owssem gank Býti, ank welebnčlSa:
laberǧa wssemožUč fe o to starala, aby domow
Uetoliko gj, Uýbrž i manželU i djtkňm Božjm
bhl kostclcm

Co fe thto wěci w bohaboglle rodinč dalh,
Umťel swatý Ewstaš opat lmowielxský (625)
Geho UastUpce fwatý Walbert pokračowal wěrUě
w aposstolskych pracech fwatého pťedchůdce swého
a chodě po kraginách bljžkých a wždaleněgsijch
aewangelimn swaté žwčstUge,Uegcdnau též pri:
ssel Ua statkh Salaberǧh a mcmžela gegjho. J
nebylo tedh tagUo, co božska prožťetelnost dobrčho
skrže weleďného kněže tohoto pro člowěčenstwo
apro spasenj dUssj lidských bhla UěiUila Čjm
dal tjm che pronikalp žprawh tpto též dUssi
swaté Salaberǧh a wžbUdily konečnč w :e.šžúdost,
aby odťekUaUc se swěta, i což swčt wnadnébo do
febe mci, gediné ctnosti a swatémU obcowčmj se
zaswětřla. Boradila se tedy š swatým Walber:
tem, co bp čiUitř mčla; a gelikož mcmžel w Ui:
čem gj Ueprekažel a djtkp wsseckhBohU žasljbenp
ažafwčcerty byly, wžala ž rUky swateho opata
odčw řeholnj a bljž Lixlǧonmn (Lanǧreš) Ua:
kladný klásster pro geptisskh siawěti počala, šdě:
dictwj swého sstčdťea ďohatč ho Uadawssi. Nwssak
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Uwažngjc. že klússter na pomežj dwaU žcmj le:
žjcj bežpečen UebUde aniž možUo tU w pokogi
BohU slaUžiti. UpUsiila od stawbh, a pogawssi
fwc slUžchjkh a wssc což gj Ualeželo hledala
pťjhodné mjsto Ua kterémž bh klásster pancnský
wždělati mohla Konečnč pťissla po dlanhém

pUtowan do LaonU a bhwsse od biskUpa wljdnč
pťigata wystawčla klasster rožsahlý welmi a bou
hatč ho Uadala, a teU klasster fe stal aUtočisstčm
wsscm dannám a panjm, kteréž BohU se šafwč:
tisi a UsiawičUě chwčllU geho prošpčwowati U
febc Uložily. W bržkn šesslo fe gich taťowě
množsiwj, počjtalo se gich Ua tťi sia, že rozdču
leny Ua che šborů, we dnc w Uoci BčmUBo:
hU modlitbami a špčwcm slaUžiti mohlh. Sa:
laberǧa byla gim wssem pťjkladem ctnosii, a gsaUc
twaťi wždp pťjwčtiwě wždy mera, plna milosti

a dobroth a pokorh, w siUžbě Božj horliwa,
k chUdým pak sstčdra nakloUila ji frdce wssech
sesier, kterež gi co matkU ctilh a milowalh,
šwlússtť widaUce, že i Hospodin milost swaU na
ni wylěwci, a Ua modlitbh gegj diwotworně Ueu
xnocné Uždrange, a widitelnč šážračUaU mocj
fldaU gi podporUge. Koncčně pťibljžila fe též
doba, že se měla š fwčtem na wždy aspoň tť:
1chě rošlaUčiti. J šeslal Ua Ui Bůh tčžkaU
Uemoc, tak že žtratila i ťcč. Když se trochU
opčt šebrala, mčla widěUj, š kterčhož bržkaU
smrt si pťedpowjdala Qd tč dobd žtratila tcxkǧ
mčť wcsskeren smysl pro wčci požemske, Ua Uic
giUého Uemhsljc Uež abh fe dustogně pťiprawila
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Ua oUo okamženj, kdež gj Bčm k sobč powola,
i modlila se témčť UeUstúle a posty a bděnjm
botowila se k odchodU Čjm déle tjm wčtssj sta:
wala fe gcgj horliwost Dwadcatého dne počj:
tagjce, co widěnj měla, dosiala bolenl w UohaU,
tak že an lůžko ch opUstiti nemohla. KoUečUč
přissel den stý, den teU, genž gj byl co den po:
siednj Ukúšan J modlila fe hodinky a pomo:
dťiwsst se fwolala šborh fester UapomeUUla ge

kratce k fetrwaloski: „Setrweyte ťkanc w službč
Boha wssemohaucjho , o siUžebUice Kristowh!
Uebok Uikoli ten kdož počal dj slowo Božj, nýx
brž ten, kdož setrwal až do konce, fpach bUde.“
To promlUwiwssi a knčše gistého požadawssť aby
ža Ui, což cjrkew prikange, aUeb obyčegnč za
mrtwé se konawa wykonal Umťela w BáUU
dne 22 šaťj rokU 665., magjc tedy lct aš pa:
dcsélt pět.

Rozgjmúnj.

Že fwatý Ewstaš a ǦUUdUǧiU o wčcech
fwatých a bohUmilých rožprawěli, byl WaU U
prosiťed meži Uimi, gakož dj: „kdež gsaU dwa
Ueb tťi šhromaždčni we gaměnU mčm tUť gsem
ga U prosiťed nich “e Qwoce žďožných rošprawek
bršo Ukažalo fc neboč Ua modlith fwateho Ew:
stasia prohlédla newidoma Salaberga Břj:
kladU těchto mUžů mUsi každp Uúsledowati kdo
žúda stati se dokonalým a š Bohem sktže laskU
fpogiti fc taUžj Zagisič srdce Boha plné wy:
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nassj, gakž žalmista žpjwa, slowo dobré a wyo
prangc djla swa krali, Uebot z ponsii srdce
ústa mlij N mlijwauli mysliweco lesjch,
o psech a o žwčťi, rolnjk o pthU a wolech;
wogak pak o žbrani a walkach o čcm mú čau
sičgi mlUwiti ctitel a milownjk Božl než o Bo:t
hU? Či gest snad tU malo latky ancb ncnj dost
důsiogna, o njž by fe mohlo rožprawčti? či fe
slUžeijk Božj stydj mlUwiti o BanU, ktcrémUž
slaUžj, gežto ťemeslnjk o swem ťemesle rozprawěti
fc Uesthdj? Po reči žagisié požUati fe da, mUo::
hoeli gfme prospč!i w milowánj Boha a w mi:
lowanj bližUjho a daleko li gfme pokročili Ua
draže žiwota a Ua draze kťeskaUskcdokanlosti
Nebo gako ohen w kljUU Ukryti sc Ucda, a gako
oblakowč, gfaU:li plUj, dčsskwyléwagj Ua žcm,
podobně Ucdci fe úkryti plamcnná lúska w srdci
člowěčjm, anž dUsse milostj přeplUěUa Ostatnč
kdo mlUwiti o BohU chce, Uagdck dosti latky,
Ucboť: „Welikh gesi Hospodin a chwaly hodný
přjliš a welikosti geho Uch konce,eedj Dawid
Proto by dle faUdU téhož Uadssenčho pěwce
mčla rodina rodině wychwalowati siUtky Božj
a moc geho wyprawowati; mčli bh mlUwiti
o welchosti slawh swatosti geho a wyprawo:
wati o diných wčcech geho, i powjdati o moci
hrožných skUtkU geho a rozprawčti o welikosti
geho , též hlafati mčli by o pťehogné doďrotiut
wosti geho a žpjwati o sprawedlnosti gcho (Žalm

144 3) Eyhle gak Ucfmjrnú gak prerozkossUato
latka krošprawkam nassim! Což teprw kdybychom
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chtčli rozptúwěti o fdrawcdlnosii Boha the, giž
obgewil w KrisiU Ježjssl gehož pro hťjchh Uasse
na smrt wydal aneb o milosii pťehogné Krista
Ježjsse giž nam bjdnym hťjssnjkům prokúzal když
ža naš hťjssUjkyUa kťjži smrt podstaUpil. KomU
o tom rožprawěti nenj milo, erjm co by geg
ch těssilo! Zagisté gest lhař člowěk ten, kterýž
dj, že Boha milUge ale o Bohu ani mlUwiti
ani sihsscti Uechce: a kdo prawj, že Boha ctj
a milUge, mlij ale wěci marUě faUžen bUde
dle řečj swých , Uebok dawa pohorssenj dUssem
sprostým, běda ale kdož pohorssenj dawa, lcpe
ďy mU bylo, aďy mlýnský kcimen č;awěssen byl
Ua hrdlo geho a Utopcn byl w hlUbiUť moťskě.
Brotož, kdokoli š lidmi ochgcte, k tomU wždy
hleďte, abh giž z ťečj wassich požUati sc dalo, že
Bůh naplňUge skdce a dUssl wassi, a byk ďy sc
istalo, že by ťeč wasse Uěkdy Uchýlila se od
Boha, aspoň hleďte, aby aste aspoň Uehorssili
ťečmi fwými tťch, giž wúš siyssj, gsaUce podobni
gehle maǧnetowé a gako ona wždy k sewerU sc
UaksoňUge, tak i wh wždh kBohU Z těch pťj:
čin núš fwatý Bawel aposstolnapomjnú abychom
byli pťjkladem wěťjcjm w ťeči, w obcowanj,w
lasce, w wjře,wwčistotč, a abhchom sc warowali
darřmňých a marřřých ťečj, a KrisiUš WaU twrdj,
že žkaždého siowa daremltého kteréž mlUwiti
bUdaU lidé wydagj počet w den saUdný.

„Žadna ťeč šla z úst wassich newychazeg;
ale ktera dobra gest k wždčlanj wjrh, aby bhla
milčl poslaUchagjeij“ (Efeš. 4, 29.).
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„Řeč wasse wždycky milosiUa bUdiž, folj
osolcUa, ak wjte, gak gedUomU každémU odponot2
dati mateee (Kološ 4 6..)

„ŽadUý, kdož bogUge BohU Uežapléta se
w obchody fwčtské: abh se ljbil tomU, od kohož
gest zwoleU (lj. Tim. 2, 4.).

„Th pak mlUw, co slUssj Ua šdrawč Učeree
(Tit. 2, 1.).

„Ncodpowjdey blázUU podlé blázUowstwj
ǧeho, abyš Uebyl UčiUčU podobUý gemUee (Wťjsi.
26, 4.).

„Gako žprawowcinj skromU Ukange owoce
gcho, tak slowo mysslenj frdce člowěkaee (Sir.
27, 7.).

Modlitba.

Wolož, o Bane, straž úsiům Ulým hljdey
dweřj rtU mých, neUaklonUg srdce měho kU wčci
žlě, Uýbrž Učin at gsaU pťjgemna siowa úst mých,
a mhfsielxj srdcc mého pťed twáťj twaU, bNaUe,
skcilo mčx, Wyknpiteli můg! J pewUě před febe
bcrU, že gažyk fwůg gediné tobč, b chr, žau:
swčtjm, a žc nikdy Uičchož mlUwiti nchdU, co
by bhlo k Urážce Ueyswčtčgssij gměnn twémU,

a abhch siibU geg:e Učinil gfem, dostati mohl
ty o Bane, otcwťi ústa ma, a pak i gašyk ng
žwčskowati bUde flawU twaU geUž gsi žiw akra:
lUgeš Ua wčky. chn.

Na dnessnj den pťipadci gesslč fwátek: W Řimčx swatěho
leta, papeže a mUčednjka; w Kampanii swatčho Sosia, gahna
a mUčedeka; w Yfrčce swatých mUčednjků: QUdťege, Zana,
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Betra a Yntonjna; w kostnickčmkragi fwatčho Baterna, bt:
stupa a mučednska; w Ynkoně swateho Konstancia kostelnsta
zňzrakd slarončho; w Španěljch swatdch žen: ckantipph a Box
lyrenh, kterěž bhlh Učednice fwatých aposstolů a m g sw

24.

Žiwot fw. Gerharda čili .Jaromjra.

Swatý Ǧerhard aneď gakmy tpoUašýwámc
swatý Jaromjr narodil se w Benatkach že fla:
wUého rodU panů Seǧreda Geho rodičowč daeli
si welmi Ua geho wychowcmt žaležeti J wedli
ho žwlasstnj pilllostj kU kašUi a ďazni Božj;
ale Uedůwěťllglce dosti fwým šchopnosiem dali
geg, kdhž pět let star bhl do klasstcra na wy:
chowaUaU NU Uebylo kdo ďpw geho, od pťi:
rošer ke wssemU dobrěmU nakloněné srdce sio:
wy aUeb pťjkladem Uesslechetnost rozfjwal Uka::
žalo se brzo žc semeno gež Uabo nj mnichowé
w aUtliUké frdce geho kladli wyborne owoce
Ueflo; Uebo mladý Ǧerhard whnikl nad wssecky
mladjky baznj Božj, mraonst1 zbožnostje laskaU
k bližUij a Upťjnmostj tak, že Uebyl daUže w
klússteře ctčU a milowčm, Uýbrž že i celé mčsto
ano i mimo město wssickni ctUosiUemU mladeUci
se diwili, a Uaň gako Uawzor, gehož Uasledo:
wati treba Ukazowali Čtenj ncibožných kUčh
býwalo mU Ueymilegssj wyraženj, modliřbh a
swaté rošgjmáUj rožkoš ta neywětssj, prace pak
omrzelč a odporUé žamčstUánj to neyžčxdaněgfsi,
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azdcilo se giž tenkrúte, že Uemú na tom swětč
pro Uic žúdnzého sinyslU leč pro žapjrúnj scbe
a fwých žúdosij a že nic ncšUá Uež Krista Jc:
žjsse a to UťrižowaUého Brotož také ncsmjrnč
taUžil po klússternj famotč a toho okamženj,
kdež siawným slibem Usiawičné slUžť:ěBožj fe
žaswětj, an se dočkati Uemohl Konečnť složil
siawUě sliby a po lčch zdalo se mU, že wsse Ua
swětě mimo žUati a mčlowati Krista marnost gesk
a gessitUost, a protož, abh w fobč obnowil a
Upewnil Uabožnost kpreďořkémll Utrpenj a UmUn

čer Wanč, a k nowě wrachlěgssj lasce se roza
thil wyžadal si U swúch dUchownjchpowoler,
pUtowaU do JcrUfaléma Nťkolik giných Uaex
božUých mUžU prowodilo geg Šli preš zemi
UherskaU Swatý ŠtěpáU kral Uhersky,Ugal se
antnjků těch wljdně a laskawě a sežnaw Ǧere:
hatda, že gest mUž fwatý, obljďil si ho a wsse:
možně ho dťemlamdal abh w zcmi zůsial giu
Uak Uemysle, Ucž že rUka Bčmč toho člowčka
nnl poslala, aby grho pťičiUěUjm modlosiUžebnosk
w šemi dokonale sc potlačila, wjra pak Kristowa
Utwrdila. xwu „Božehnčmj Božj gest Uad hlawaU
sprawedliwěho“ (Bťjsl. 10, 6.) „a wssecky wěci,
kterež koli čiUiti bUde„ ssťasině se mU powedaU“
fŽalm 1 3)

Nemoha Ǧerhard odolati Usiawičnémn naex
lěhanj swatěho krale, konrčnč zUsial a w biskUpe:
stwj wesprimskěm, w lese bakonsiěm, anstewUU
si whstawiw, po sedm let w Uj pťebýwal, Uikoho
U sebe Uemage, Uež gedUoho mnicka, gménem
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Manra, chž se napotom biskuprm stal w Bčti:
kosteljch. Zde byli tito dwa mužowé žiwi w
tichě wždúlenosti od fwětq, gcdřUé modlitbamč
a žpčwem fc objragj.cc a tčlesnost i wesskcry Učro
klonnosii w fobě Umrthgjce. Kaplička, giž si
tU wysiawčli, byla fwědkcm Ustawiěltým wraU:
cUých modliteb a tUhxč gegich kagicUosti.

Meži tjm, co fwatý Ǧerhard Ua HaUssti
žiw gfa febe ždokonalowal a pokladů nebeskýeb
řp dUssi milosij horancj Uklúdale pťcmohl swatý
Stěpčm pomocj Božj wsscch ncpťňtcl fwúch a
žgednal sožfcihlým žemjm swým trwaUliwěgsssl:o
pokoge. Wo těch obrátil wssccky fjly swé k de:
sscwnij blahU poddaných swých, a fnažil fe,
gak mohl koli, wjťe kťeskanskš žgedrtati wolněgssj
rožkwčt. K tomU koUci powo!al ž zemj wňťol:
Utch blahožwěsty a těž swatěho Gerharda ž famoty
Ua fwčtlo whlňkaw, kcižal mU, aby po mčstcch
apo wfjch hlúfal slowo spaser, a wida, že Bňh
prácem geho žehnň, Učinil gegr ačkoli fe žpan:
žegjcjho, biskUpcm časnadským.

Swatú biskup šhledaw potřeby fwých osade
a že na Uich gesstě tčžce powčsy modloslUžeonsti
a tmy ncwědomosti ležj žpožorowaw, dal fe
i hned do nesnadné práce, a.swčtlo wjry i do:
bré mrawh, kUdy chodil, rožsslťxxgc. Bo celý rok
pracowal takto Ua winici Wčmč w biskupskčm
městč, teď ale i mimo měsko whssel hlúfat slowa
fpasenj. Lidé ho poslaUchali radosinť, a důwěrnč
k němU fe měli gako k otcč fwémU; nlodloslu:
žcbnost mižela widitelně, a 9 wjraU kťcskanskaU
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wchčlšely též gemnčgssj mrawh a žsnčchalase ofwěta.
Slowům geho dodúwalo ráižnosti a klestilo cestu
k frdcjm lidským, mimo milost Božj, geho UeaU:
hoUUé a fwaté obcowčmj. QU se postřl tubé po:
sky, nosil drfUé raUcho kagicué, a Ho těžkých práee:
eech swébo powolčmj trňwil wclké čúsiky nocj
w modjitbňch aUeď w slUžbč chUdých. th fc
xnohl bež rožtržitosti modkitř, žůstáwal obhčegUě,
kdhž po biskllpstwj swě pastýřsté powičmosti ko::
Ual, mimo město w sprostých chýžkcich, a gakúch
tčškúch bogň tU podstallpiti mUskl, gedinč: Bobu
samémU žUeimo gesi. KoUňwal též wssecky fwé
axlřadnj cesih pěssky, a wožu Užjwal gediUé tečl:
ťráte, kdpž čjsii aneb rožgjmati chtěl. Bhl též
Uad mer pokorxxý a skromUý a nad to kc každémU,
Zwlč:ssk kchxxd:,šm, Unzným a Uemocným, Uad oby:
čeg laskawý a milosiiwý. Ncgedenkrátc obgjmal
též takowě UemocUě, gegichž choroba sama sebcm
osskliwosiwszlžowala, an ido fwěho wlastnjho
lože ge Ukládal a rčmh a wťedh gegich žawažo:
wal, a slxxžby gim th Ueylřižssj a Uehprotiwrrčgssj
prokažowal, ctč famého Sdasitele, aU gcho trm
pjcj bratry ctil a ossetťowal. QU též denUč
žphtowúwal swč swčdomj, a šbledal:li do sebe
Uěgaký, sebc ncpatrněgssj pukléfek, gakých an
fprawedliwj prosti Uebýwa.šl, Uklčldal si powždh
tUhé pokčmj, a wsscmožUč hlcdčl naprawiti, čjm
fc byl prowiltil. cheUkrňte, pjsse fe, dal gce:
dnoho ž sllxžebnjků swých pro gakýsi pťcstUpek
trestati. Když ale trest měl wpkonán d!f!ti, on
spatře člowčka, bťžel knčmU a ljbal gcdnak rUce
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gednak Uohy odfaUžeUce, gcdnak okowh geho a
profe ža odpusstěnj slibowal mU odměny a darů,
pakli milostiw mU bUdea odestj mU pčemihlch.
„Sedmkrcite padne fprawedliwý, a wssak žase
powstane; ale bezbožUj padUaU we žlé (a Ue:x
powstňwagj chc)“ (Bťjsi 24 16.) Q bhchom
též my šhledawsse do sebe gakehoš pokléskuhihUed
powstawali a Uežastarali fe w hťjssjch fwých!

Swatý biskUp staral fc tčž, abp Ua každčm
mjstě, kdež počet wěťjcjch toho požadowal, kostclh
se stawěly, oU fpoťčldal siUžbh Božj a pilUč o to
dbal, aby i ty UcymeUssj obťadh pťi siUžbcich
Bošjch wěrnč a poťčldnč se žachowčlwaly, gfa
pťefwčdčen, že gediné tjm gedUota w službcich
se Uchowá a lid k UúbožUosti sc powžbUdj. Nad
giUě kostcly winkal kostcl gegž gménem swatého
Giťj mUčedeka bhl whstawčl a gegž kral fwatý
Stěpan bohatě bhl Uadal a oždobil. W temž
kostele dal Udělati krasUý oltať ke cti Rodičky
Božj a Ustanwil, aby dwa počestnj a UčlbožUj
starcowé Ustawičně pťed Ujm kadidlo púlili, fcim
pak každé foboty U oltčlťe toho hodinkh fwé fe
modljwal. Ucm fwau k Rodiěce Božj tjm takě
obzwlásstč dawal Ua gewo, že Uikomu Uičehož Ue::

odepťel koož ho we gméUU Rodičky Božl pro:x
sil a že prikazal aby gj Uikdo Uenašýwal gank
než „pant“ a abh každý k gménU „Marie“ slU::
ssnč a Uctiwě fe Uklonil uu Q by wsslcknik
této hwězdě moťské hledjce běh žiwota fwého
zprawowali žagisté by tčž gj wedeni gsance,
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sskastUč sirže wssecka skaliska žiwota se do bečzpe:t
čUého prjstawU spaser dostali!

Wo fmrti fwatého Štčpcma žmčUilo se po:
stawer swatého bisiUpa Ǧerharda welice tak
že Uegen nmoho Uatisků žakUsiti Uýbrž že pro
swataU wer a sprawedonst i žiwot dati mUsil.
TU fe totiž dostal Ua trůn syn že sestry swatého
Štěpana, Petr, mUž wassiný a UkrUtUý,který
Uegen swatémU ďiskxlpowi nýbrži giUým lidcm
mnohokrate a težce Ubllžil ale i giž po č“tyiťlcxl
tém anowan že žemč wypUžcU byl Na U:
prazdnčltý trůn krcilowský dosial fe Uynj gakýsi
Qba čili Owo, kterýž na žačatkU postU mnohé

gež ža swé protiwnjky mčl Usmttiti dal Swa:
Uš Ǧerhard geUž žapUžer kralc Wetra ponoažo:p
wal ša wěc nesprawedliwaU, Uedal se nikterak
pohUaUti, aby wedralěho krcile korUUowal, nobrž
welmi důtkliwč mU domlanal, když o weliko::
Uocjch do kosicla pčissel, ťka: „Mlst gest Usiau
Uoch hrjssUijm k pokanj, fprawedliwým ale
k potěssenj; tyš ho ale wraždaU poskwrnil pro:
tož nežasiUhUgeš dneš odpusstěnj Že ale pro
Krisia Umťjti hotow gsem, pťedPowjdčlm ti, že
po dwaU letech powstarre meč mstiwú proti tobč,
genž tě i o wlčšdll gjž sc byl lstj zmocUčl i
ožiwot pťiprawj “ Co swatý Ǧerharo před::
powěděl stalo se; Nba byl po dwaU letech od
žabUaUého kralc Betra, gemUž cjfar GiUdťich kU
.pomoci pťispěl poražeU gat a rUkaU katowaU
odpraweU u „Widěl gsem bešbožnjka welmi
wywýsselteho a pošdwižeUeho gako cedry libane:
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ské, a ssel gfem tndh, a ah Ucďhlo ho; a lšledal
gsem ho, a Uenj na!ešcno mjňo gcho“ (Zalm
36, 35. 36.).

.skrál Betr nepožjwal dlanhého pokogc, Ue:
bok žpikli se proti Uěmu mnozj ž pčmů, gimš
w čele gakýsi Watha bhl, a žahnali gcg opěr
aš po dwaUletém anowanj ZanrU tUto též
pťrdpowjdal swatý Ǧcrhard gakož i to, žc sam
w té šanťe o žiwot prigde Zpiklenci neobmý:
sskcli Uic giUcho, Uež kťeskanstwj do koťenc wy:
hubiti a kleslé modlaťstwj opět wštúčiti, a aby
tjm snaze cjle sweho dossli podawali Qndťeǧowi
přijžUemU fwatěho Ssěpana, teUkrate w žemi
rusié messkagjcij, korUUU kralowskaU pakli bh
š Uimi ňcgného byl fmýssler QUdťeg žaslepeU

žadostj po marné cti sljbil slawně, žc o wyhU:
benj kreskanstwa se zasadj, w skUtkUale žamý:
sslel že wer KristowU, až by fe U wladč Upe:
inl wssj silaU podporowati ďUde b „Běda
lidem dwogiteho frdce, a rtům chslechetným a
rukam žlč čincjm, a hťjssnjkn Ua žemi kračegjǧ
eij dwogťmi cestamiee(Sir. 2, 14.). „S!rdcc,u
klderéž kraq dwogj ccstaU Uchde mjti sstčstj,
a frdce Uesslechemé obtjžello bUde bolcstmi“ (tamex
těž 3 28 29..)

Swařý biskUp dostaw o těch wčcecy zpra:
wu wydal sc Ua cestUdo kralowskěho BčlehradU,
abh erwého krále od tak raUhawého žločinU žaur
dtžel. CestaU bhlo mU we widčnj Ukážčmo, že
on i ď dwěma biskupy, kteťjž ho prowčldčli, čšU:
kladcm pťiwržencň modlosiUžebnosti žemťr. Scl
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wssak žmUžilr pkedce. W Ǧiodu Ua DUnagi
siaUžili wssicklú tťi Pssi swatan. Wo UkončeUě
Uekrwawé občti ťckl Gerhard průwodčjm zťegn:ě:
„Dncš Umčeme wssickUi minlo biskUpa bcncth:
siěho fmrtj mUčedUickaU!“ Slowo geho prorocké
wyplnilo fc w krátkém čase. Bljž Besstn pťex
padla ge rota spiklcnců, w čcle magjce zUťiwěho
WathU a kamenjm ge stjhala, widance alǧ, že
Uic žlého fe gim Uestalo, obnowiwsse aUtok, Ger:
harda štrhli š wozn a š náramným raUhčmjm
na gakanš horU ho wywlekli a odsUd šhodili.
QU wssak gesstě Ua žšwč gsa, poklekl a modlil fe,
gako drUhdy fwatý Stčpčm, ža swě wrahy. TU
zastihl geg osstěp a proklaw gcg, žiwotU geho ko:
UecUěinil, dne 24. žúťj r. 1046. J ostatnj dwa
bisiUpowé Uašešli 1U, gakš bhlo pťedpowědjno,
fwaU smrt. thrtého ale whtrhlk tomU fmu:
tnémU djwadlU nčlhodan pťissedssj král ž rUky krn:deo2
žjžiných pohaňů. Tělo swatě.hoǦcrharda cho:
wci se teď w BcUcitkách w kosiele U Matky Božj
mUransié, ťamž š powolcnjm fwalého Ladislawa
krčxle sc pťencslo, ale též w Braže w hlawnjm
chrámč U fwatého tha žnamenilj pozůstatkowé
od časii Karla 17. sc Ualezagž.

Rošgjmánj.

Kdyďh Qndčeg král žlým žúdostem krwežj:
šniwých protiwnjků wjrp kiecsiaUskěbyl Uesnoolool
wal, U:byli ďy oni tak drže proti kťeskanům
whstupowalč, neďhlj bp si tolik Urprawostj do:
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wolisi anž by se byli osmělili fwateho bisknpa
Ǧcrharda Usmrtiti; ale widaUce že kral gim howj,
afwolUgc we wsse, čemUž chtěli, wztýčili držc
hťjssUaU hlawU a we wsselikaU Ucsslechetlwst tak:
měť sc whlili Q gak mnoha zlémU dalo bh

se zabraniti kdyby lidé gichž swolch w hťjch je
žada pewně w bazni Božj byli UtwrzeUi kdyby
se žamýsslené Uesslechetnosti statUě op1rali a kdyby
gi w Uahotě a ohyszosii gegj okašowali a tak
gi gmenowali, gakčl a co gest. Nle bohUžel,
gako gindy tak stáwci fe též i Uij wěc žcela Ua:
opak, a Uezťjdka wjdati, že mnozj lčdé hťjssnjkům
howj, hťjch šchwalUgj, w Uěg swolUgj, a owoce
geho požjwagj, gako by ani erěděli, že fc ěinj
tjm cizjm hťjchem wilmými, a že ž cizjho hťjchn
BohU odpowjdati bUdaU a že wan gegich tjm
bUdc těžssj, čjm wětssj gegich byla žkUssersi a
Umělost, čjm wyšssj gegich dUstogUost a wažUost
N wssak tažeš sc kťesianska dUssc, odťUd to že
tak radi w hťjch cižj swolUgeme aUeb k UěmU
mlčjme? Odkuď to, žc ncgednch š tagUaU gakaUš
tadostj djwame se Ua bratra hťessjcjho aUeb ne:

prawost passjcjho? Bťjčin toho gsaU rožmanté
Bťednj gesi, žc množj lide bUď hťjch famý pťjlissně
milUgj aneb hťjssnjkh, drUha gest bažeň a ocháblost
mysli, a tťetj koncčUě Uaděge žiskUčasného N skU:
tečUě kdo hťjch si Uěgaký obljbil aneb w hťjchU
šestarl kdo hťjssUjka prjliš tčlefnč milUge a we
wssem gemU howj, kdo sc bogj hťjssUjka Uapomc:
naUti, abh ho snad UeUražil, ancb o Učlklomwst
gcho a o pťjzcň fe Uepťiprawil, kdo Ua žčxkladč.
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cizjho hťjchU fwé sstčstj kUge a blaženost swaU
UtwržUge ten a takowý žagisté nebUde se nikdy
hťjchU cřžij opjrati, nýbrž rad w něg swolj,
a w Uěm a w owoci gcho weseliti se bUde.
Múmck toho žgewný prjklad Ua Qndregi krali

B:xďmeš tedh powždh na febe bedliwi abychom
se Uikdh žadným cižjm hrjchem Ueposkwrnili; Uee
swolUgme nikdy w niwec co by bylo proti Bo:
bU proti žakoUUmgeho proti mrawnosti, proti
fpafeltj UassemU aneb proti fpasenj bližnjho na:
sseho byk by sxeUam hrožilo tresty Uehtwrdssjmi,
aneb slibowalh fe Uam wčci neyrožkossněgssi a
radosti Ueypťjgemněgssj Nadčgi pohlednaUce Ua
šasljbenj Božj wssemožnč odpjrehme fw:xdným
slib:lm a lakadlům swěta o Uěmž wjme že poéup
mine i rožkosse gcho teU ale, genž činj wůli
Božj, žc šůstáwá Ua wčkh. Womnčmc těž Ua
UesmjrnaU bolest a strast, kterú. žagistč čekč: tčch,
giž pohorssch dúwašje Uesslcchctnostjpočet a zrnst
podporUgj a na wjťc swé žradci se siawagj

„Newškladey rUkaU rychle Ua žadného aniž
bUď cižjch hťjchů aUčasteU“ (l. Tim 5 22.)

„Hťjssltjťowi ťekl Bůh: Wroč th wypra:
ngeš fprawedlnosti mě, a béťeš sinlanU maU
wústa swa? Th gežto gsi ncnawiděl kažnč, a ža:
wrhl ťeči mé ša hťbet; kdhž gsi widěl žlodčge,
běhal gsi š Ujm a š cizoložnjkykladlš dslwag;
ústa twa oplýwala žlostj, a gažyk thg sklcidal
lsti, Ufadiw se proti bratrU mlijwal gfi a
proti shmx matky swé kladl gsi aUraz“ (Žalm
49 18uu20.)

štwotp Swatých. w. 37
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„Šawcl pťiwolil k Ufmrcenj Štčpúrra“
(SťUtk aposst 7 59..)

P „Židé wolalik kBilatowi ťkaUce: Bropuu
stjš:li tohoto, negsi přjtel cssaťůw; neb každý
kdož se čin kralem, protiwj se cjsařč Tedo
Uflhssaw Bilcit tyto ťeči, wywedl Ješjssc wcn,
a u wydal gim ho, aby byl UkťižowaU“(Zalr
19, 12 13 16..)

Co lUi chcete dati, ťekl Jidaš k kUěžjnr,
a ga wam gcg ž.radjm N oni Uložili mU daři
tťidceti flťjbrn!,šchš N od tč chwjle hledal pťj:
hodUšho čan, aby ho zradilee(Mat. 26 15 16).

Modlčtba.

Uděl mi o Bože, te milosti i toho milo::
frdeUstwj, abhch š hťjssnjkh neobcowal Uesedal
w radč bežbožných, a šhromažděnj žlých abhch
Uemřlowal Nedeh, o Bane, abh dUsse mú žau

thUla š bešbožUými Uýbrž wytrhni mne ž rUkh
gegich, a postaw mUc na cestU žčlkom: fwhch;
UčiU, at Uegen sam bež pťesian dobré kanm,

Uýbrž ak i hťjch posjrčlm kde ho UagdU,aaak
ďratťj a sestcr swých, kdpbhch gc klefatř widěl
š milostj twaU w dobrém Udržeti a Utwrditi
UchýleUých pak od tebe k tobě opět obratitia
pťiwesti mohl O to profjm skrže Krista Syna
twého, Bčma a Spasitele mého. Nmen

Dnessnjho dne fwělj sc tčž swátek: W YuǧustodUnu
fwatých mUčednjkčx: Yndochia, knčzc, Thrsa, gahUa a Felira;
w Eǧhptč Utrpenj swatčho Bafmlcia a totrarhssů geho, mU:
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čcdnjků: w Chalcedonč, swatých čthťidcetč detdjti mUčedeků,
kteřjž neyprw rozmanilě mUťenj, poslěz ale za Dtokleciana rjfake
škati bdli: w Nrwernio složenj swalčho Rusiika, biskupa a
wyznawače; w kragi belaUnceUskčmswatťbo Ǧeremara, odata;
sěbož dne swatčxho Malusia. mučednjka z pluku thebcgsičho
a m. g. sw.

25.

Žčwot swatěho Pacisika Sansewe:
riUskěho.

Swatý BacisikUš u gako bh řekl Mjro:
slaw u Uarodil se léta Bcemě 1853a w SaU
SeweriUě w hrabsiwj ankoUském, žc siawU fsiech:
tickčhoa žrodičů welmi UúbožUýcha bohabogUých.
Nawedenjm a přjkladem fwých rodičů ťjdil se
synčlček tak wěmě, že, aby Umrtwil w sobě fmh:
slnost, ač teprw čtprlelý, do swšho sUjdan po:
pcle si ť,!úzjwal, a pťed oltciťem kleče, nmoho
hodin Po sobě fe modljwal. Zčchh šačal choditi
do sskolh a welmi pilnč se Učil, čaš ostatUj mU
wybýwagjcj Ua modlitbúch trňwil. Sladssjho
whraženj Uad modlith UcšUal a Uechtěl. Nehx:
wětssj radostj mU bhlo, když mnoha mssjm swa:
tým mohl býti pťjtomen, a kdhž kcižanj aUeb
kťeskemskéhocwičer mohl poslaUchati. Cjtil ža:
gistě, že prawdiwá gfaU slowa žalmisth řkachho:
„Lčpssj gest den geden w siltjch twých Uad tisjce
dUů giných“ (83, 11.). Zwlňsstě winkal wol:
UaU poslnssnostj. Učitelowé geho pťedstawowali
geg wclmi často ostatnjm žňkňm ša wžor, a to
. 37iř
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wssjm prúwem, Uebok „do fnažUostech swých poma
znan býwa pachole, gfaU,li čistj a prawj skuu:
ňowé gehoee (Bťlsl 20 11.). Gakkoliw mlčeUe0
liwost milowal bhla w Uěm laska k BohU Uic
méně tak čiUUa, že každě pťjležitosii rad poUžtwal
kdh gen koli fwých spolnžaků k ctnosii mohl
podnjtiti aUeb chybngjcjch Uaprawiti

Dobťe že hoch ten tak čafně fe w Uabo:
žnosii Upewltil a wpšssjch pokladů a radostj sc
obljbil; Uebol rodičowé mU bržo Umťeli, a pred
fmrtj mnohonasobnhmi Uehodami o celé gmčUj

pťifsli BacisikUš dosial fe teď k swémU sirýci
který, ač kněž, bhl mUž hrUby N ten šachažel
š bochem pťjfně, a trpěl bh těž čeledeowě Ue:
lnilostdně š Ujm Uaklčldali. J meel Ubohý ko:
Uati práce ty Ueyomrželegssj a Uepfprostssj, k Učenj
ale múlo mU čan pťáUo; UicméUě Uikdy si Ue:
ztčžowal, Uýbrž wsse ž lúskh k BohU šnússel we:
fele a š trpčliwoskj. thž osiatnj pťijšUj
žprúwU o tom dostawsse, Bacisika k fobě wšjti
chtěli, Ueswolil Uýbrž podčkowaw se ža gegich
laskawost, dokládal že fe mU dobťe wede Qwssem
fc UUl dobre wedlo protože fpokogen š fwhm
osUdem, i w chudobč blažena se cjtil a protože
trpčliw i w swčm potUper wůlč Božj ctil a
U)elebil, dobťc wčda, žc wůlč Božj protiwiti fc
Uelže(l Mogž 50 19..)

Gřž teUkrate oswědčowal pobožUost frdce
swčho aUterostj š chUdými Uebok kde geU mohl
odkladal pro chUdé ba i od úst si Utrhowal
aďh chUdýchUakrmil Tak dodawa Utrpenj rož:
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Unm. J dobré gest tedy člowěku, když Uosi gho
od mladosti.

Giž od mladoski Ueměl wětssjho pťčinj tcnto
fwatý Uež wstcmpitiu do žúkona swatého Fralp
tisska. Konečně poradiw fc š Bohem, a powoe:
ler strýce swého dosúhUUw, dal se do toho ťúdU
w 17 letech wěkU swého Co Uowaček rožně:

cowal swé fpolubratrh, ačkoli giž déle w šúkoUě
gfaUq, plápolem wrach Uabožnosii Čaš kterýž
mU po pracjch žákonnjchwybýwal traijal Ua
modlitbčxch w ǧednc kapličce a Uabožnými úwa::
hmniaanerlstalým modlenjm welice sebc ždoko::
Ualil On si i w šákonč woljwal Ueyradčgi
prčlce ty Ueyomrželegssj a Ueyopowržertěgssj; tjm
ale Uwalil Ua sebe potUpU mladssjch a Ucšžleussl:rp

ných bratťj, kteťjž takowé pokoťe UerošUměgjce,gjm opowrh.owali, ixjkaǧjce: „Tp Umjš že swatý
gsi; Ueš mh ti šcela erčrjmc e „JUU, owssem,
odpowč:děl on pokornč, wy o mně saUdjte, gak
toho žaslUhUgi.“ Ginak wssak saUdili o Uěm
siarfsi bratťj, kleťjž giž teUkrúte ctltosti geho došnp
konale cenitč a wčlžiti Uměli.

Zaswčtiw se siawUým slibem BohU docela,
meel stUdowati silososii a bohoslowj J činil
to š Ue:dwětssjpilnosij, aby se gedenkrate cjrkwi
UžitečUýmstal; p.roto ale Uepťestal konati ostatUj
pobožUosti, a šdálo se že wssecko Učenj gediné
kU podpore žbožné mysli geho siaUžiťo. Na kněžc
wyswčccn mUsil se w úřad Učitelský Uwúžati
a mladssjm bratťjm otwjrati ďrany wědomoski
a Uměnj; než bršo proj:l fwých pťedfiawettých,
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aby ho ctného aUťadU toho žbawili, a chwjle
popťúli, aby tjm wraUcUěgi Bohn slanžiti a úťa:
dU kašatelskémU a špowěd:lickémxl tjm dUťladUčgi
se oddati mohl Zastawawssjmll aUřad teUto
š wýbor:xým profpěchem kU blahU swěmn i kU
blahU swých bližnjch fwčťili Upnj těž žprawn
klasstera a š Uj důstogUost ťwardiařta J tento
aUrad žastawal oU k blahU swých Hoddaných, Ue:
bok bděl whxxčowal a powžbUžowal gich Uegen

wěrnč a UeUnachč, thrž gim i Ueykrasnčgssjm
pťjkladem wesskerých ctnostj pťedchašel N wssať
geho pokoťe pťichašelo ža těžko giným weleti, a
protože giž tenkrate choroba tčlchj U Učho se
fe žmáhati počala, daji fe wrchnj geho Uprositi
a snali š Učho i teUto tťžký Uťad

Gcstliže giž w časUém mlňdi chUdobU sna:
ssrti a kanti se UaUčil tjm che gi žachowawal
w chUdém ťadU fwatého Frantifska On Uikdp
Uenosil nowčho kabátU, neyotťelegssj w domč lm:
wal mU Ueymilegssj; a wssak teU býwal wždy
čistý J koyž po kragi almUžnU pro klasster
šbjral Uetrpěl w Učm ani žadné djry ani žadnc
sspjnh. Sam chUd pťal si, aby fe též wssicklti
kťeskcmé wssj Uadhery, gjž sc ďhli Už pťi kťtU

swatěm odťckli, a wsscho xnamého UadbytkU
warowali; protož i w kašalljch naneywhš horlj:

wal proti nadhcťe w ssatstwU Hroti smhslným
a oďyčegUč drahým žabawam, proti maťiwostř
w domacUosti a t d Co pťedstawcný klasstera
prohljžjwal často celly fwl,šchďratťj, a bylo mu
widěti wnitťnj radost na twčaťi,nenalezl:liw Uich
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Uic Uež holaU chUdobU. QU se owsscm staral,
aby bratťj žčché UaUže Uetrpčli, ale almUžUy
šbjrat erysjlal, bhla:li zásoba geU Ua gedislý
den w klčxsstcťe. MUohem wčtssj byla geho chUxur
doba w dUchU! QU se radowáwal, byl:li potUu
ch a wysmčm, a aďy oswědčil fwaU pokorU,
wyprosil si, když starssjm giž w kleissteťebdl, abh
směl Ua UeyposledUěgssjlm mjstě sedati, a beš pťeu
skčmj powažowal fe ža UehmeUssjho meši wssemi,
a po Uiěem tolik Uebažil, Uež aby byl Ukryt,
UežUúm a ode wsscch potUpeU. Býwal:li poslUx3
ssen fwých rodičů, swého twrdého Ugce a siUžeu
ijků, poslaUchal teď w ťcidu gsa, tjm ochotněgi
Uegen wssech fwých pťedsiawených, Uýbrž iwssech
bratťj a slUžeijků. Wůli swaU a lčcskUk sobč
Umrtwil tak dokonale, že se ždálo, že wlastnj
wůle an Uemci. Za to oďmyslil geg Bůh Umox3
hými UadoďyčegUými milostmi, a zwlásstě ďhlo
Ua něm widěti, že i teUkrúte fwým pťedstawe:
Uým wýbomě, co chtěg1, rožUmčl, kdhž giž slUch
úplně geg bpl opUstil.

Geho mrtwer sebe bhlo tak weliké, že sc
tťčkrňte týhodnč pťi chlebU a wodč postjwaš po:
slede tři dUi pťed welikonocj docela Uičeho Uex3
požjwal; taktěž Umohé pútky a foboth w roce.
Též ostatUj dUi chilo gjdal, a to, čcho okaUssel,
Porussowal, gako giž w mládi ďyl dělciwal, po:
pclcm. Též múlo spúwal a to Ua twrdém flél:t
mUij. DeUUč se tťikrčxte a časio až do krwc

bičožoal. Chodjwal těž w žimě w letč boš,
ostrp púš okolo beder Ua těle Uose. J w Ucy:
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krUtěgssj zimě mjwal bUď okno bUď dwéťc ote:

wťenh, aby, gak řjkawal slyssel šežwaněti do
kůrU Bři tom při wssem byl tak stronmý, tak
mrawný a tak Umčl šraků fwých Ua Uždě držeti,
žc nikdo eriděl gaké barwy geho oči gsaU;a
že Uchledal chwaly lidské z toho patrno, že še
wfsim co koli činil dobrčho aneb BohU milého,
co Ueymožněgi fe Ukrýwala tagil MaUdrost
tčla gcst neprjtelkhltč BohU Uebo žčxkomlBožj:
mu Uenj poddána aniž hned mUže býti pro::
tož ti kteřjž gfan w tčle, BohU fe ljbiti Uemo:
han“ (Řjm 8 7. 8..)

Welmi whod mU pťifsio, že giž od msadosti
Uefnúžj a protiwcnstwj trpěliwě fnússeti fc na:
Učil, Uebok hUed po swém Uowiciútn nohh fe
mU otewťely až do fmrti weliťých bolestj půso:
bjcc ; Ueš oU fnássel wsse trpěliwě, aniž fc tjm
od něgaké powiUnosti ždržowati dal N wssak
Uebyl to gediný kťjžek gjmž geg Wan Bůh Ua::
wsstjwiti račil Uýbrž geden prichažel ža drUhUm,

aďy geho trpěliwost a oddanost co možno ncy:
tUžegi žkusila se Gesstě ani 40 let star, žtratil
sluch, ncsstěstj pro něho tjm wčtssj, žc na wždor
swé horliwosti úťad žpowědldljka, w němž nesčj:
siUč mnoho byl žpůsobil dobrčho, žastawati Ue:
mohl; akonečně za poslcdnjch let docela oslepl
Bhl hlUchy, alc gen pro swětske wěci, milost

wssak Božj wolagjcjkdUssi geho slyssel whborně;
bhl slep!;, ale gen maonst swětskaU Ucwiděl;
swětlo wssak Božj oswěcUgjcj mysi i rošUm,
i frdce i dUssl žč:ťilo mU tjm gasněgi. Brotož
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Uesl i tyto Uehodh š Uadobyčegnmx trpěliwostj:
„To gesi Božj wůle tak tomU chce WaUee řj:
kage, a wsse š wděčnostj gako drllhdh Tobiaš
pťigjmagc Mimo to že žtratil slUch a šrak
býwal též giUými chorobami a Uemocmi st1haU,
tak žc w posledUěgssjch letech giž lůžko skoro an
eransstčl. Nle oU i w tom si libowal, welebč
Boha, a tjm swatémU aposstolU podobeU UčiUěU,
aU pjsse: „ijjmk se scimsobě ermocech swých,
w pohančltjch, w potťcbúch, w protiweUstwjch,
w aUžkostcch ppo Krista. Nebo kdhž gscm Ue:
moceU, tchdčxž silen gscm“ (U. .skor. 12, 10.).

Dobťe wčda, co Utrpenj gest, mčl též š lrr.
pjcjmi UprijaU faUstrast QU ansstčwowal
pilUě UemocUč i Umjragjcj; an i ťdyž giž slepý
byl a chUrawú powstawal z lůžka a pťiUcissel
Uemochm gako bh posel Uebeský útěchh Ne::
mocUým a žwlasstč chUdým Uemocným hledal do:
brodiUcU, Uebok sčlm chUdý Frantisskan gsa ginak
gich podporowati Uemohl MUoho dobrčho žpů::
sobil Ua kažatelnici, gesstě che alc pokUd měl
slUch, w žpowědnici Kdo útěchh a radh U Uěho

hledal teU gj i Ualežl a rady i útěchy hleda:
wali U Uěbo chUdj i bohat.i; proto Uažýwali geg
alltočisstčm žarmaUceUých.

Z této lasky k bližnij da se saUditi Ua

geho milost k BohU Na Ueyweyš ho rmaUtil
každý hrjch, kterýž widěl aUeb o kterém že spa::
chaU bhl slhssel QU milowal samotU obzwla:ao
sstč, aby tjm che š Bohem se objrati mohl,
a gakkoli w mlnwenj bhl skaUpý, ale moha mlU:
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witi š lidmi ctnostnými o BohU, tU praUdila se
mU ťcč gako beš konce Mhsl bhla tedh wždh
w Boha žabrúna, žwlásstě ale když slaUžil tichaU
mssi swataU aUeb se modlis pohťižowala se dUsse
zcela w Boha, a pťi mssi fwaté Ucžťjdka pťichá,
žjwal U whtrženj mhsli, tak že bratr mU pťisiU:
hUgjcj opUstiw geg U oltaťe, po fwých pracjch
ssel a anrútiw se geg gesstě U oltaťc w tichem
a hlUbokém rožgjmčmj Ualezal Bťi tom býwal
též často od šemě UUesseU,a geho twúť takowhm
zčxťjwala ohněm, že odlesk Ua stčnách widěti bhlo
chUUl w BaUU dne 16 žaťj 1721 w 68 rocc
wčkU fwčho. Lčta 1839. byl w ťadU fwatých
slawnč pťipočten.

Rožgjmánj.

Nad wssccky těmčť ctnostř, gimiž fe fwatý
Bacisik stkwěl wynika bez odporU gcho pokora.
Gest ale pokora žaklad wssech ctUost1, a protož
i ctUost každémU člowěkU neypotťcbněgssj. Gegj
potťebU aby .skristUš okúžal, wžal pachole a poext
skawiw ge U prostťed žústUpů ťekl: „Neobrútjte:li
se a UebUdete::li gako maličkú pacholata, ere:nu
gdete do krúlowstwj nebeského: protož, kdožkoli
se ponjžj gako toto pachole, teU gest wětssjm w
králowstwj Uebeském.„ N wěrU nehmilcgssj xbrae:
tť1 a sestrh, Uwúžjce co Bůh gest, a uu co gsme
mh, nenagdcme ani té Uehmeltssj pťjčinh, proč
bhchom se whpjnali, proč bhchom žhrdali. Bůh
gest stwoťitel wssemohach wrsskcrého fwčta, tedh
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istwoťitcl Uáš! My gsme prach a popel, on
ale UčiUil Uáš, my gsmc d1lo rukaU geho, oU
Uaš powyssUge, on též ponižUge Bež geho mlc

losti UemUžeme ničehož mysliti Uičehož činiň.
OU gest swatý, lny ale gsmc bjdnj hťjssnjci; plni
Uečistoty, kťehkosti a Uedokanlostj, UeUměgjcj fe

očisiiti, posilniti ofprawedlniti a poswětiti, on
ale wydal za Uaš Syna fwého, ktcrýž wžaw Ua
febe hťjchy a winy Uasse pťehrožUaU smrt za
Uáš PodstaUpil, abhchom fe mohli očistowati a

poswěcowati a wěčné blaženosti pak dogjti. To
gsme tcdy my, uu lid hřjssný, malomocný, nen,p
Umčlý, siepý, prach a popel u Broč ale prauuj
chU a popeli proč medle tolik hrdUeš? proč fc

malomocný a flepý čerwe proč se opowažUgeš
frdce swého U wýsskU powžnásseti? proč lide ne::
Umělý, proč milrrgšte tolik prwnj mjsta a wh::
foka důstogenstwj? proč tolik hadate fe, kdož waš
wětssj gcst? proč tak pyssně. si we wssem počj:
Uatc a Ua bližUjho bratra tak š whsoka hlc:
djte? Broč prachU a popeli a malomocUý čer::
we, proč fc opowažUgeš BohU se raUhati a geg

zUražeti? Broč hned se dUrdjš a hUěwem fc roz:x
apalUgeš Urazjli tebe Uěkdo ž twých bratťj?
Tažete fe proč to? Broto, že UcžUáteani Bo:
ha an febe Uýbrž mhsljte, žc sami gste bohowě
a Boha žiwého a Praweho potťebj Uemate, žc

sebe ža Uěco lcpssjho a whšssjho držttc Uež blišnjwaš gcst slowem že hrdj gste a pokory w waš
Uer Wčzte ale, že kdo se domnjwa že Uěco
jǧest, Uic Uegfa, že seim febe fwúdj. Q, by slowa
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tato Uassla aUrodUé půdh w frdcjch lidských, ý
bh každý z Učlš požUage welebnosi Božj a swaU
UičemUost konečUč whfokaU mhsl fwaU žlomiti a
pokorUě a skromUě o sobě smýssletč fe fUažil; pať
by anrčltili fe zagisté staťj a lepssj čafowě, Bůh,
genž hrdým se protiwj a ponjženým dčlwú mi:
lost, odňal bh od Učlš kčlrh, gimiž Uciš tresce,
mjr a pokog opčt rošhostil bh se po žemi, Upťj:
nmost a frdečnost wstaUpila by Ua mjsto žissmosti
a ossemctnosti, lúska bh opět wžkwjtala a š lčcskaU
wssecky ostatUj ctUosti a tUdjž i bUdach Uasse
blaženost Utwrdila bh sc. Wrotož Učme fe wssi:
ckUi gako swatý Bacisik U Krista Wčma Uikoli
twoťiti fwěty, an mrtwé ťřjsiti aneb slepým žrakU
dčlwati, Uýbrž tichosti a pokornosti.

„Ne že bhchom dostatečUi byli myskitř Uěco
sami ze febe, gakožto sami že scbe, ale dostatečnost
nasse gest ž Boha; kterýž Uciš i žpůsobšté Učinil
ďýti slUžeijky Uowčho žúkona, Ue literh ale dU:
cha“ (11. Kot. 3, 5. 6.).

„Wssčckrti wefpolek pokorU UkašUgte; Uebo
Bůh sc phssUým protiwj, ale pokorUým dúwá
milost. Bokořte se tedh pod mocUaU rUkaU Božj,
aby wňš powýssll w čaš ansstjwer“ (1. Betr
š, Z. 67.).

„ij gsi wčtssj, tjlžň che fe ponižUg we
wssech wěcech, a UaležUcš milost pťed Bohem;
Uebo welikň gest moc Boha samého a od ponže:
Uých ctěn býwáex (Sir. 3, 20. 21.).

„chž bUde pýcha, tU bUde i pohaUěUj: ale
kde gest pokora, tU gest i maUdtostee (Nřjfl. 11, 2.).
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M o dl i t b a.

Bane Ježjssi Krisie, tyš Uáš UaUčil prawé
pokoťe fnjžiw se až k fmrti kťjže! Zdaliž může
Učedek býti Uad misiera? aUeb slUžeijk Uad
Nčma? Wroč bhch se medle styděl, gčl člowěk
bjdeý siňli se pokorným a ponžeUým? aUcb gak
bhch bUdaUcUě smčl se opowúžiti whfoce o sobě
mhsliti a wěcj welikých žčldati? WěrU UehodUo,
abh bdeý čerw zemUj Uadýmal se, gežto UčiUitel
geho se sUižUge! Q, bhch tcdh radčgi wolil si w
szkosii Uež pťebýwčmj w pťjbytcjch hťjssnjků!
Kéž se UaUčjm poUižowati se, abhch š tebaU, ů
Nane, powýsseU býti mohl w deU ansstjwenj,
genž fe hrdým Hrotiwjš, ale pokorným dáwňš
milost. NmeU.

Dnessnjbo dne fwětj se těž fwcitek:.ckw městečku Emauů
swatčho Kleofčrsse,Učednsta Kristowa; w ijě swatěho Herku:
lána, wogáka a mučedefa; w YmbiánU swatěho Ftrmina, bio
skUpa a mUčcdnjka; lo Damassku fwatých mučednjků Bawla
a Tatty, geho manžclky; w Ysit swatúch mučednjků Bardo:
Uliana. Elokarpa a ǧu Těbož duc swatěho Ynatalona, biskuda;
lo LuǧdunU swatčho Lupa, opata; w YntisiodorU floatěho Ynar:
chia, bisknpa; w Blešsio sloatěho Solemnia karnutenskčbo, bi:
skUpa; w Ylmǧnii sroatých panen Nurelie a Neomisiea m. g.fw.

26.

Žiwot sw. Cyprimm a fw. JUftinh.

Swůtš JUstjUa byla dcera gisiého modlňie:
skčho kněšee gménem EdUsia w Nntčochři pčsi:
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dické. Bhla twúťi Uad mer sličné, wždělčma
we wssem Uměnj slUssUém a gakkoli w pohan:
siwj wychowú:ta, Uic méně kc wssemU dobrémU
Uaklončna. Nedaleko gegjho domU bhdlel gistý
gaheU cjrkwc katolické, gméUem BreliUš Uebo
BrailUš. JUstan ho UegedUaU slhssela, aU š
wěťjcjmi a š Uowúěkh rožprňwj o dobrotě Božj,
gak smilowal se Uad člowččenstwem a Syna
swého .sktista Ježjsse gim k wykaUper a k spau
senj posial. Radosiné ťeči o fpafenj člowččenu
siwa proniklh tolik srdcc dobromhslné JUstiUh,

že wer samospasiteanU pťigala a bržo Ua to
krtem swatým w lůUo cjrkwe swaté wstaUpila
S wěraU a škťtem swatým wsiaUpil též w dUu
sst JUstiUiUU pokog a nebeská útěcha. Qd toho
okamženj Uemčla wčtssj žčadosti, než aďh též ro::
dičowé gegj celaU dUssj a plnaU wjtaU k BohU
se oďrátili. J mlUwila o tom Uehprw š mú:
tcťj, požděgi ale i š otcem ale bež prospčchU
KoUečně měl otec gedné Uoci Uadobhčegné ge kéš
widčUj: Zdalo sc mU, že widj Krista Uebeskymi
šbory obklopeného an wola: „Bogdiž ke Umě
do ťjsse Uebeské!“ WidčUj toto proniklo tolik
desi geho že Uemesskagc biskUpa whh!edal a
o wer i kťcst swatý žadal BodobUě i man:
želka geho kťsjti se dala. Bro horliwost, gjž
Uhnj EdUsiUš whnikal, wyswčtili geg Ua knčž:
stwj, w kteréžto důstognostč oU asi po půl drw:r
hěm letč w fwatosti žemťel.

S JUstanU bhla očitě milost Božj. TaUž
milostj silena kráčcla od ctnosti k ctnosti, až se
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koUečnč i slibem Ustawičné čistoty žawčlzala. Qd
tč doby Uežnala giné cesty mimo ke kostelU a
UetaUžila po Uičem giném, Uež po žaljbenj Bo:l
žjm ale ďylo gj též žápasiti š mnohým poknssc:p
Ujm, a Uepťjtel wssrho dobrého Uenstalc se xooul
kaUssel aby bUď šáslUhh geg1 pťed Bohem anmul
ssil, aneb dokoUceo ctnost a erilmost gi olaupil.
ZUstina odpjrala statUč, gakož se i sUažila mUoul
hými modlitbami a dlaUhými posty bohabognosi
w sobč Udržeti a ožiwiti TU koUcčUč žahorel
k Uj chlipUaU milostj gistý Urožcný mlachec po:
banský, Nǧlaideš gméllem, a rUkU swaU gj k

fňatkU manželskémU Uabjšcl ZUstan Uetagila
se pťed njm š anmyslcln swým, a protož i kaž
daU bližssj žUamost š Ujm i hUed pretrhla.
Nǧlaideš ale Uedal se tak fUadUo odbhti Uýbrž
smysanU laskaU šplamxw cjle swého wssj mocj
se domahal a fUad bh možUo bhlo i Učlsiljm
fwataU anUU k chtjčUm swým bh byl UUtil.
Wida wssak že wssickUiprostťedkowé gimiž wůli
sslechetně swětice chtčl oblomiti gsaU :UarUj a bez

prospěchU, hledal koUečnč pomoci U mocnosij Uc:dul
pošemsthch

TeUkráte bhl žiw prawě w NUtiochii poul
wěstUý gakýsi čeonkUčžUjk gménem Chpricm , k
tomU tedh wžal Nglaidcš fwě aUtočisstě a Umošt
hými slowy mU swé Uchody whklčidal a welkých
slibowal mU darů, kdhbh mU frdce Znstinino
UakloUil. CypriaU žpoléhage se Ua swé pekelUě
UmčUj, pťisljbil bež rožpakn, oč žcidán byl. Byltě
.pak Chprian thto rowllěž w NUtiochii šrožen,
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bohat a wážen U lidU i dUchem oďdaťen ke
wssemU šchopným WUl1 swých rodičU oddal se
rozmantým studijm, šwlassk ale takowým kteo:s
rýchž knčžj pohansstj pri slUžbach modlaťsi!šch
potťebowali, gmerwitě čarodčgUictw1a kaUzel:
Uictwj. th se we wčcech těchto ždokanlil,
prossel daleké krage a dal. fe šafwčtiti w tagem:
siwj bohoslUžebnci w Nthénách, w NršosU, w
MemsisU, w Chaldei, ano i w JUdii, až se ko:
Uečnč xnistrcm stal škcižoUofnčho Umčnj. Nawrú:
tiw se ž cest oddal se wssent ohaonsiem a ha:

Ueonstem gichž pohaUstwo kdy žplodilo, a plil
Usiawičnč z Uečistých úst ťečř Ua Ueywhš raU:
hawé a prawč ďabelskčproti BohU a proti wjre
kťeskcmské. Lež a podwod, chlipnosi i wražda
w podoďě Ueymrščegssj ďyly pekelUého Umčnj
gčho plod Ueťjdký a prawj fe že UegedUo Ue:
wiňátko rUkaU geho ža občť padlo Ua oltaťi
dUchňm Uečisiým Gal fe tedy Cypricm moci
pekelné žakljUati aby w anUč čistotné wšbUdilh
UcčistaU a nežrjšeUaU žádost tělesUaU, a Uaklo:
Uily mysl gegj k chlipUémU mladjkowi Z cjtila

Uďoha skUtcčUě, že w aUdech gegj Uečistý oheň
wžUika a fe rozmahá Wssak ďabel pekelUý gest
gako peš Ua ťetčžU; on sstěká owssem, ale ni::
komU UeUbljžj kdo fwéwolUě k UčmU UedťčstaUpj;
on draždj a aUžkost člowčkU Uahanj, ale Uikoho
UepťemUže, kdo se mU dobrowolnč Uepodda To
widěla předobťc wýboma anUa, a protož ďdčla

ostražitě Uad sebaU a Uad každinkým hUUtjm
swým, mrtwila fwaU tělefnosi, a w Usz pogj:
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mala fmpslh fwé, důwěrně pťi tom od Boha
očekeiwagjc, že UcopUstj slUžchici daxlfaǧjcj w
Uěg. Znamch swatého kixjže bylo gj pťi tom
sstjtcm Uehpcwněgssjm. ZUamchlU swatého kťjže,
dj swatý Fociuš, obratila Ucpratclh pekelnš w
aUtěk žUamchm kťjže Krista Jržjsse ožbrogeUa
Uičila, gak súm CypriaU whznal wšýwan dUchů
tcmnoty a činila gc marné! ch swčdcctwj swa::
tého Řehoťc Uažianskěho obraccla fe též nwdlids
baU dUwčrUaU k UeposkwsUčUc Nodičcc Božj, abh
anUč w Uebczpečjtonach Uúpomocnabpla, a mimo
to sjlila sc protigedrm proti wsij Ucčistotě Urhmoe,s
cnčgssjm, totiž posty, sižami a modlitbaU. Každč
swjtčšenj dodalo wčrUé bogoinci Uowč sjly,
Uowě útčchh; ale čronknčžUjka i siUžcbnjkh geho
ďúblh rmaUtilo Uciranmě. uo KoUcčUčwida Cy:
prian, že wesskero geho wyUanažer marnč gcst,
a že wssecka moc pekelUň fe rožrúžj šUamchm
kťjžc, gcgž oU tolik bhl tUpil a haUčl: Upadl w
malomyslnost a témčť w žanúnj. Wssccky Ue:
prawosti a UesslcchrtUosti, gichž se kdh dopUsiil,
powstaly protč UěmU, a gako hory ležrly mU Ua
swčdomj, gčhož sjle se byl až posUd wysmjwal.
Hrůza a aužkost opanowalh ho a tolik gcg mo:
ťi!y,žc po tťi dUi žúdného pokrmU Ucpťigal, anm
brž brž pťcstáUj fe chwčl strachem pťed propastje
Ua gegjž okrag geg Ucprawosti a pťewrúccUost
bhly pťčwcdlh, a odkud se dostati erčděl. Nlc
prawč Ua okragi šanalstwj žachhtila ho ruka
wččného Slitoijka a paprslek milosti padl w
dnssi gcho žatcmnčlaU Cjtil totiž Uintť dUssc
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gakěsi Uutkan, abh ssel kU kněži Ewsebiowi ge::
hož od dúwna žnal a abh odhalil xnUrany dUsse
a geho zprawě se fwěťil To gak mile byl

Učinil Utissila se geho chmjrnč žmjtana lnysl
a UcwýmlUanU útěchau fe Uaplnila; Uebok

Uslyssclž úst kněze Božjho že KristUš Zežjš Uči:

UěU Uam gest od Boha maUdrosti s1prawedonsti pofwěcenji whkaupent(1 Kor130); žc
Umťel ža hrjchy Uasse (tamtéž 15 3); žc Ho:
spodin gest ljtostiwýe trpčliwý a Umoho milo:
srdUý (Žalm 144 8); že srdcem skransseným a
pokorltým Uežhrzj (tamtéž 50 19); a nechce
smrt Umjragjjcjho (Ežech. 18, 32.); a žc kdo
Uwěťj a pokťtj se, fpasen bUdc (Mar. 16, 18.).
Tpto U podobně ťeči Uaplnily, gak ťečer, Cy:
priaUa UebeskaU útěchaU, a on Užawťel, že aU:
dcm cjrkwe stane se. Když bylo tedh dUc Ue:

jdělnjhlo, pogal geg časUčrčmo kněž Ewscb a Uwcdl
do šboru kťeskanu Nabožnost, ktčraž sc tU Ua
twari gednoho každčho obražela, a hlUboka Ucti:
wost, gjž fc wsstckni wěčněmu BohU klaněli, to:
lik dogala kagicUaU dUssi CyprianowU, že citem
pťckonán U podiwenj šwolal: „Gčl widěl šbor
Uebeských ltdj čili aUgelu, kteťjš Bohu chwalo:
špčwy pěli a každe oddělenj žalmU siowem Nsle:
luja končilt; mnčl gfem, že to negfaU lidé sUlrŽ
tedlUj „

Shromúždělrj kťesiaUé Uemňlo se podiwili,
widaUce aU auhlawnj gich nepťjtel kUěžcm Ew:
febicnt weden wc šbor gcgich prichažj BiskUp
an očjm fw!,dmwčriti Uechtěl aspon se donmje
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wal, že obrácelxj člowěka w modláčstwj tolik ža:
sytého Upťjmnč Uenj. Wodiwexrj gedUak a geu
dnak pochybnost UstaUpila bržo radosii a skUu
tečUosti, Uebok Chpricm pťcmožeU milostj Božj,
weťegUč swe knihy a Ucistroge kaUzedlUé spalil,
še fwých mržkostj a hanebltosij prede wssjm šbo:
rem fe wyžnal wefskero žbožť fwé chUdým rož::

dal a hlawU popelem si pofhpaw, ku dweťjm
chrčlmowým sc posiawil každého nximogdachho
žadage o alltrpnost a pťjmlUwU, aby se brzo
audcm swaté cjrkwc stati mohl Wssjm tjm dal
fe bistUp NUthřmUšpohUaUti, že Cypriana w ťadU
Uxčťjcjch přigal a že mU když dokanle swatč

wjťe geg wyUčeUa šhledal t kťtu fwatčho Udč::
lil uu „Božehnallý BUh a Qtec Wana Uasseho

Ježjssc Krista, Qřcc milofrdensiwj, a BUh weli:
keho potěUer (lj Kor 1, 3.), kterýž chce abh
wssčckni lidé spaseni bhlia akU požnanj prawdh
pťifsli“(jl Tim 2 4)

Qbracch se CypriaUa Uasledowalo tčž obra:
cch Nǧlaida, Uadadnjka siraté pmmy ZUstiny,

ktcraž ž toho tolik radosti mčlcl, že Ua důkaž
swč wdččnosti k Bohn wsse fwé žbožj chUdým
roždala, a Ua dUkaš, žc wččně w panictwj

whtrwati chce, i wlasů fwých, oždobh pťemno:
.hých dčwčat fwětských UčykrafUčšssj, ostxčihaxi si
dala Gegjho pťjkladU Uasledowaly též mnohé
giné parmy, kteréž pofpolité slUžbč Božl se žae:
fwčtily Též i Cyprian šaswčtil se žcela slUžbč
Božj a tak horliwč Ua drúžc dokonalosti kráčel,
že w krčltce i tčch pťedhonil, kteťjž pťed Ujm
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tuto drčlhn byli nastaUpili. Z těch pťjčin whu
fwětil geg biskUp na gahna, požděgi pak i na
knčžstwj, ano někteťj fpisowatelé tomU chtj, že
po fmrti Nlitbjmowě Ua stoťici bjskupskall po:
wšnessen byl ačkolč žhlUboké pokorw oU Uic
giného si nepťal Uež gen Ueynižssj slUžby w cjr:
kwi, totiž wratnjka Qd té doby co poswčcenj
dostal dracowal wssemožUaU horliwostj Ua roz.e
kwčtU cjrkwc, a gežto milost Božj U welike hog:
Uosti na Učho fe byla whlila, stal sr on, gak

swatý Řehoť Uažiansiý swědčj, Uech wzoreln
wefskerých ctnosij, nýbrž i prawým kladiwem po:
haUů

K dowrssenj žčlsluh propůgčil Bčch w Ue:
wystjhlč maUdrosti a dobrotč fwé swaténm Cy:
prianowi též kormch mUčcdnické. Když totiž pro:k
tiwensiwj Dioklecialtowo Uastalo, bhli fwatý Eh:
prřaU a swatú Jnstina, gakožto neyhlawrtčgssj

podpory wjry kťcskansie w Antiochři, gati a před
mjstodtžitelc cjsaťskchodo Tprň postawetti Ew:
tolmiUš tak Uašýwal se mjskodržřtcl kašal gim
občma, aby bohUm občtowali Že Ux.Uw tom
po wUli nebyli, rošUmj se famo febaU Mimo
to wyprawowal Chprian š Ucohroženm: myslj
ažeerbUč šběh fwého obrarenj na wer, ano
domlanal i Ewtolmiowi, aby Uesmyslné lnorp
dloslUžbh se odťekna, prawaU wer w gediUčho
Boha pťigal. ij sc cjtil mjstodržitel welicc
Uražena J kašal Cypriarm na skťipec nařaš
hnaUti a ostrýmiš klikami bokh a žiwot mU rože:
dťjti, Jl:stiUU pak býkowci mučiti a bjti MUky
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thto wssak Uepťemohlh statnost mUčedeků Božjch,
nýbrž oni i w Uchwčtssjch bolestech welebili Bou
ha, že gc držel takowhch mUk ža hodUh: „Tču
mito mUkami, ťckl Cyprian, staneme fe wččné
odměny alxčastui!e“ Usměssně odpowčdčl Ua to
mjstodržitel: „Dopomohn:li wám takowýmto způu
fobcm do Ucbeš, tedy wč:š mnčiri ani Ucpťestcskd
UU!“ N skUtcčUčmUčer Ucpťcstalo, nobrž i zo:
stťilo fc, a wssak dUch mUčedeků bolestmi sc
ertťčlsl. Wida tedh EwtolmiUš, že ani na Cy:
prianwi ba an Ua slabéxn a aUtlém dčwčcti
Uičchož chwjtčžje dal oUoho až Ua dalssj čaš
opčt do wčženj Uwrci, tUto alc do domU gake?
hoš Terencia odwesti.

Za Učkolikde stáli Chprian a JUstan opět
Ua faUdU mjstodržitelowě, ktcrýž gim Ucyprwé
co mohl lasiawč domlallwal, abp fc odťckli lUrlr
twčho člowčka a w Učg wer a Uadčgi fwaU
Ucwšklčldali; Ucbok prý ten, ťekl, Uer žiwota
dcirce, kterýž an sobč Ucmohl pomoci, ani žiwot.
fwúg žachowati. K tomU odpowčdčli mUčchjci
ťkaUce: „Th Ucwjš, žc tcprwa po smrti Uastanpj
Uefmrtelnost a Ucžnúš tagcmstwj toho, chž tťj:
chUj smrtj fmrt pťcmohl.“ EwtolmiUš ani
Ucočekčlwage koUce ťcči těto, kňžal pťiprawiti
pčmew welikan, fmůlU, wosk a lůg w Uj rosz:
stiti a oba wthawače w tU hmotU tekUtaUUwrci.
JUstan Uzťewssihrožné thto pťjprawh, zachwčla
fc aUzkostj; ale Cydrian gj dodč:wal mhsii, piši:up
polnjnage gj moc kťjže, kterýmž bhla ďúblh pťe:
mohla, ano i gcg famčho od slllžbh modlčlřskč



886 Zéčj.

kU .skristU Zežtssl priwedla Mezi tjm rozpustila

se hmota a swatj wyžnawači požnamenawsse fe
fwatým kťjžem dčlwčrUě a odhodlaUě w kyplcj
hmotU wsiaUpili N hle! Buh žiwd, w něhož
důwěťowali, neopUstil gich a nedal gim smrtj
žathaUti, kU kteréž UkrUtUostpohanů gich byla
odfaUdila; nebot šUstali w stťedU foptagjcj fmUlh
bež pohromy, weleďjce Boha, genž gich šacho:
wawal Ewtolminš diwem tjm pťekwapen, pťi:
pifowal wsse tagným gakýmsi kmlžlům Chpria:
Uowým Téhož mjněnj byli i mnozj ginj šarytj
pohané an geden ž Uich, gakýsi NthanasiUš
tak držý byl že aby moc KristowU šahanbil
w důwěťe Ua pomoc model pohaUských ZUpitera
a NeskUlapa we waťjcj tekUtinU Uwrci se chtěl;
Ubohý ale sotwa že je gj dotekl gižl žiwotem
dršost fwaU žaplatil. Wodiwextj a lekUUtj žmo:
cUilo fe pťi tom pťthledáUj Ewtolmia, kterýž teď
na wlasinj oči fe pťeswědčil, že Uičehož protč
moci Krislowě nešmůže. J poradiw fe š Uě::
kterými pťcitelp, dal Chpriana a ZUstinU fwei::
šati a do Nikomedic k cjfaťi Dioklecianwi do::
westi, abh š nilni dle ljbosti naložil. Dioklecialt
Uslhssew, co wsse š Uimi EwtolmiUš mjstodržitel
Byl Učinil, odsaUdil ge k meči. Bťisscdsse Ua
poprawisstě, wyšádali sobě statnj wyžnawači Uč:
kolik okmnžiků, abp se mohli pomodlitř, a po:
kleksse, prosili Hofpodina, aby swé cjrkwi pmkoge
popťjti a lid fwůg spasiti rúčil, a porUčiwsse
dUsse sidě w rUce Wánč pťiprawili se k poslednj
tčmě. Chprialt postawil spolnbogownici fwmc
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pťed febe, aďy gj dřjwe kat hsawU šťas by snad
Uwidjc krew téci, smrti se nežhrožila, boge se
Giž byla swatč JUsiiny hlawa od těla oddělila
se, aU gakýsi Theoktistlxš ť Cyprianwi přiskanx
piw Ua rozlaUčenaU wťele geg poljbil To
Ušťew Felim, genž poprawU we gmčUU cjsaťowll
rjdil dal gcg i hncd gjti a Ueyprw Cypriana,
pak i geho odprawiti Z leželh tU mrtwoly
swatých Ua poprawissti po Učgaký čaš Ueboť
měly se siati potrawaU drawých sselenx; než Uě:
kterj wěťjcj ofmčliwsse fe odUcsli ge tagně Ua
loď a do Řjma Hťčwezli, kde ge gista matrona
gménem RUsiUa, slawně Ua swém statkU pocho:
wala. To wsse sialo se, gak se podoďá, r. 304.

NozgjmáUj.

Cypriatř, gfa gesstě pohamm, wžal aUto::
čisstě k powčram, a k čaram a k kaUžlům, an
žlé dUchy žakljnal aďy cjle žadaUěho dossel
Wčc ta UemUže se mU pťjliš žlc wpkladati, gežto
praweho Učer Ueměl anž wěděl že co činj,
bťjch gest a neprawost. Gank ale gest to U
kťeskaltů. Kťeskan U wjťe prawé whchowaný
má wčdčti, žc wssecko dúUj doďré od Boha poe,op
cůč,xélš;jjBčch že pomocnjťem šest každémU, kdo dče.:

wěrUě, a pokorUě a š odrwzdáUjm se do wůle
geho Ustawičnč o wěci doďré a dokanlé prosj
a se modlj; máť wědčti, že kdo Uěgakébo doďra
dosici alčeb Uěco šlého od sebe odwrčltiti chcc
prostťedky, gakých byl drllhdy pohan ChpriaU
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Užjwal, ten že fe nesinerě prohťessUge proti
Božj wssemohaUcUosti, dobrotě a maUdrosti. Ne:
domnjwchte fe, dUsse kťesiaUské, že to wěc Uc:
možUa, aby kťefkan čehoš podobUébo sc dopUstil
a wssak UahlédnaUce do žiwota lidského š bolcstj
šhledame že Ueli ty, žagisté giné UeméUčmršké
powčry meži kreskany se Ualezagj. Či sUad Uenj
takých kťesianů, ktcťjše aby U pomohli, k wěcem
aUločisstě beraU, U ktcrýchž žadný maUdrý člowčk

pomoci hledati Uemůže? NegfaU lidé kteťjž Boha
ctj žpUsobem gch Uemilým a protož ihťjssným,
ťtďťjž wčcj poswčceUých k tomU Užjwagj, k čch

Ustanoweny negsaU, kterjž bUdaUcUost dožwčdčti
se chtčgj wssejikými mržkými a hlaUpými žpUés
soby, ano i U žlx)ch dUchUw aUhlaijch to Ue:
dťatel lidských pomoci, rady a odkrytj tagUých
wčcj wyhlcdawagj Mpsljte, že wěci wyprangj
Uebylé a Ueprawé? NUže, kdo Učslýchal, že až
po dneš lidě gsaU, ktcrjž karty wykladat aneb
ž rUky si hadat dňwagj a to Ue gen z anhého
žertU nýblž še wssj oprawdiwostj, kteťjž Uemoce
a UedUhh zaťjkawagj, dUchh šakljnagj Ua sny
wssi wer wšklňdašjn lofy mcřagj a giUé a giUé
powčrečne trcty tropja apassj? Mnohý snad ťc::
kUe, žc to wěci gsaU erilmé a že Uemožno ša
hťjch to pokladati; kdyby alc Uwažili, že wčcmi
takowými UdUssUge se wssecka dUwěra w proš;re:da
tel!tost Božj, že se gimi gewj Uefpokogenost š

ťjženlm Božjm; že gimi štcnčUgc fe aUeb žhola
šUičUge Uaš blahobyt; že se stawame wssjm tjm
Ukrutnými k lidem ostatlljm i Uehncwimlčgssjm;
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že Boha tak ťjkage chceme predčlati ano geg
i pťiUUtiti abp poslaUchal Uaš ňwoťer swých,
a činil co šla kolikkráte Uasse Uarnžiwost poža:

dUge že chcemc, aby slaUžil Uam a UerožUmU
nassemU, tUk šagisié ginak by o powěrňch fwých
smýssleli, aniž by pokaUsseli Boha, geUž pomaha
gediné těm, kdož pewUě w Uěho se dUwčrUgj
Brotož šmUžjcc fe synowskaU w Boha důwčrU
měgme, wjru fwatan dokanle znáti se Učme, a
žiwot fwúg šúkom,o gčgjmi ťiďme! To činjce Uem
pťigdeme tňk snadno Ua takowě Uefmyslné a raU:
hawč possetilosti!

„Wrosjm waš bratťj sirše milosrdenstwj
Božj, aby gste whdawali těla swa w občk ži:
waU, fwatall bohlllibal: rožUmnaU slUžbUfwaU“
(Řjm 12 1)

„Ničemntdch pak a babských basnj warUg
se, ale cwič se w QobožUosti“ (j Tťm 4 7.)

„Nšnúwidj (Hospodin) těch, kteťjžssetťj mar:
Uostj“ (Zalm 30, 7.).

„Hádčmj blUdUé a lžiwčl húdánj ž ptačjho
letU a snowé šle činjcjch, marnosi gestee (Sir.
34, 5.).

„NellchhlUgtc fe k čarodčgnjkům, ani se
dreyte Uač hadačů, aby gste se neposkwrnili skrše
Uč“ (Mss Mogž 19 31..)

„NebUdiž Ualežen w tobě (lide ifraesský),
kterwž bh se tašal hadačU, a ssetťjl sUU a sstčbetanj

ptačjho: aniž bUď kaUšednjk anj gežto by se š
wčsstci Ueb hadači radil aneb od mrtwých wy:
ptúwal fe Ua prawdn“ (U Mogž 18 10.11)

šlwolh Swalých.N. 38
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„Toto prawjm, že což odčtUgj pohané, swým
smyssleným bohúm obětUgj, a ne BohU. Nechci
pak, aby gste byli towarhssi sUtyssieUýchbohů geu
gich“ (j. Kor. 10, 12.).

Modlitba.

Ncyswětčgssť Bože, tobč gediněmll powinUi
gsme fe klaněti, tebc gedřného Uadc wsse milox
wati mčlme. Q oswčtiž Uč:š, ak Učch fwaté
cjrkwe Uassi wždh lěpe požnáwč:me a pewnčgi
šachowčlwúme; posilni w nčlš wer a dňwčrU
w otcowské ťjchj twě Utwrž, ač UčlbožUost Uassc
a obcowánj nasse maUdrě gest a tobč ljbežUé
skrše Ktista Jcžjsse BČUa Uasseho. Nnten.

27.

Žiwot fwatěho Kofmy a Damiann.

Za panowčmj cjfaťc DiokleciaUa a Mari:
miana byla w ,městě Nǧxxi žiwa gistci whfoce
UrožeUú a bohatú žena, gnxénem Thcodora. N
ta slaužjc po wssccky dni žiwota BohU skUtky .
dobrými a ščlkonp geho fwaté plch, byla též
sskasknú matka. Batcro shUů, meši Uimiž Koš:
maš a Damian Uehmladsxsibyli, oslazowali gj
de žiwota gegjho tjm, žc wěrnč pťjkladčl gegj
Uáskedowali. Bohabogltň matkěl ale pčstowala
thů fwých též lčlskaU Ulaleťskall, obžwlčlsstnj
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wssak péčj prihlédala k Uepmladssjm kc Kofmowi
a Damianwi,a ašUameUagjc U Uichwlohy wý:
borUé dala ge Učiti hlUbokým wčdam a rošmao
Uitým Umělostem Mladjci tčto wrhli se š ob:
žwlasstllj oblibaU Ua UmčUj lékaťské a to žwlasstč
zté pťjčiny, aby snadssjho mčli do domů pohaUů
pťjstUpU a tjm fnáše gim mohli žwčstowatř Uče::
Uj Kriskowo. Mčlosi Božj bhla š Uimi oči::
wčdUě a skrše nč dčlh se wčci podčwnhodltě.
MrawUým chonoanjm, hlUbokaU UčcUostj a laa
siawaU ochotnostj wydobylč si w kratkém čafc
mladj doktorowé wažnost a dUwěrU U wssech
lidj, a Uebhlo Uemoce tak šatwrželé a tak žako::p
ťeněUé, která bp se gim bhla UeOodala. Mo:
dlitba a důwčm w Boha prowášjwala ge k ložč
chorých, a často sotwa žc nad Uimi šUamer kťjže
Udčlali, aU šdreiwi ž lož“e wstňwali.

Košmaš a DamiaU plUili, qak doidčti, do:
siownč rozkaž Ježjssč:w k aposstolům šnčgjcj:
„Nemocné Uždrangte, mrtwé kťestr, malomocUš
čiskte, Ucčisté dUchy wymjteytr.“ Qni slaUžili
každěmU, kdož pomocč gegich byl potťebeU a ge:l
likož Umčnj fwé gediUé š horliwosti o dUsse lid::
ské a š lasky k BohU prowadčli Ucďrali Uikdy
ani té Ucymenssj odmčny že. fwé Umnahan, pa::
mčsliwi slow Waně řkachho: „Darmo gste wžali,
darmo deyte!“ Bohanč dčwili se ščižračUémU lč::
čenj bralřj a gcgich nešisstalosti a proto ge YŽUar:
ǧyry, totiž mUžZ, kteťjž m;dy nebcraU Uažhwali
Nčkolik rokč: strawili kťcxskaUsstjdoktorowé tito
fwatc:n činnostj w Nǧni městč cilickém, aU kUčšj

38u
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pohaUsstj Ua Uě žancwťcli, že Ueléčj gediné tčlo,
Uýbrž i wer KristowU šwěstxtgj, a lid pťemnohý
od blUdU a modloslUžeonsti odwádčgj. thž
tedh ža panowčmj DiokleciaUa okolo rokU 285.
protiweUstwj Uowé kťeskanůnx Uastalo, powstali
takměť wesskeťčpohané toho města proti fwatým
bratrům a sočili Ua Uě, gakožto na hlawnj pod:

porU kťefkaUů U mjstodržitele cjsarskeho Lhsia
Lpsiaš mUž UkrUtUúaakťestarmm welmi Ucpťj:
žiný, dal oba bratry i hned wyhlédati a tažal
fe gich Ua gmčna rod žamčstkuan gegich at d
„My pochúžjme š Nrabie, odpowěděl Košmaš:
gčxse gmemlgi Košmaš, a tcmo bratr můg Da:
mian. Mh Uúležjme stawU UrožeUěmU, wyko:
nawame Uměnj lčkaťskéamame gesstč Uxébratrů

kteťjžpodobnč kťesiané gfaU gako my Chcešli
gměUa gcgich wčdětt Uažwwagj se: NUthimUš
Leoncinš a EwprepiUš “ Lysiaš dal gc též ša:
wolati Nynj Uapomjnal gich wssech, bUď aďy
bohUm wlasterxskúm občtowalř aueb Ua mUky
Ucybolestltěgssj fe chhstali Twogi bohowé od:
powěděli bratrj gako gedUěmi ústh, twogi boho:

wě gfaU malomocni, Uebok gfaU geU anzj ďa:
bli GeU gedim; gest Bůh a Wan ktčrý Uebe
i žemě stwořil; geU gediný gcst Wall a Spasi:
tcl .skriskUš Zežjš; kterýž za Uaš a ža wssecky
lidi Ua kťjži Umřcl Mh woljme radčgi Umrjti
Ucž gemU se proltewěťiti aUebogjme fe an hro..
žcb twych a.ú fmrti. ex

Wo tak slawném whžUáUj byli statečnj bra:
tťj Ua skťipec Uaanti a audowé gegich UťrUtUč
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natahowcini , oni wssak wcselaU mhslj welebili
Boha Wana ncbcš i žemě,a smali fe slabosti
saUdcowě; Uebok diwltým ťjženjm Božjmnewzali
ani té Uehmeltssj poďromy Na to dal ge UkrU:
tnjk pewně swažaři a do moťc UwrhnaUti; a
wssak wašby gegich roszstilh se nahle žprobem

žažračnúm a wlnh donesly ge bež aUražU Ua
fUchý břeh Lysiaš gfa gako každý pohan mUž
powčrečltý, pťikladal tyto žažraky kaUžlUm ga:
k!xmsi a prořož fwaté brařrh žadal abh geg ta:
kowúm kaUž.ťňm naUčili: oni ale odpowčdčli,
ťkauce: „Q kaušlcch Ucwjme nic; gsmek kťcskaUé
magjcc w sobč Krista Ježjsse, a we gménU geho
pťemahame UosseckUUkrntnost twaU Staneš:li

se kťcskaUem o prawdč, co mlxleme se pťeswčd:
čjš “ Lhsiaš pxtťil ť tčm lčdcm, o kterýchž gcst
pfemo: „Ncchtčli pošorowati a obratili žada a
obtjžili Ussi swé, abh Ueslhsseli, a srdce swé po:
stawili gako diamant“ (Zach. 7, 11. 12.); oU
sc raUhal a kúžal wyžanače až do zjtřegssjho

dne do wčžch wfaditi. Gežto ale whžnawačowč
i toho dne pewnč we swém whznanj trwali dal
ge rožsapanp saUdce do ohně boditi; awssak an
ohen UcUbljžil gim owssem alc plapolagjcj oheň
Učkolik diwakU žachytiw, Usmrtil Nle ani teUto
šazrak Ucobmškčil srdce žarhtého pohana, Uýbrž
tolik ge žatwrdil že rožkažal na křjže ge pťibiti
ssjpp w ně stťjleti a gich kamenowati. N wssak
itU žahanbeU byl; nebok ssjpowéi kamenj obtčie7
tili sc rjženjm Božjm a rančli ty, kteťjž ž fwclull
tých ďratřj bhli si terč Udčlali Tak Uaplnilo
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fe, co čtemew kUižcmaUdrosti(16 24): „Stwo:t
ťenj tobě wssech wěcj Učiniseli slaUžjc rožUčcUǧe
fc k trapenj proti Uesprawcdliwým,a žase pox
Ulengc aby činilo dobtodin tťm, kteťjž w tebe
danagj.“ Newčda si tedy šarytý faUdce an
rady ani pomoci odsaUdil koUečUěwssecky bratry
k mcči, kterúžto saUd ihncd Uad Uimi se whkanl.
GeměUa swatých mUčedeků Kofmy a Damiana
Ualežagj fe w kanUU pťi mssi fwaté, cožxpatru:
Uým gest důkažem, gak welkau cjrkew w šáslUhy
gegich UBoha mčl důwčrU. Nčktcťj pošůstatkowé
gegich Ualešagj fe těž w hlaijlU kosiele praž:

ském U swatého tha Ncystarssj ale kostcl w
Čeckach gim ke cti wystawčný, gest w staré Bo:
leslawi

Rošgjmánj.

GedeU ž Ucywčtssjch Uchhů Uasseho wčkU
gest bez odporU pťjlissltč siaraltj sc o zbožj po:
žemské a o čamh zisk u staranj, geUž gcst Ue!):t
aUhlawUěgssj šawada wsselikě ctUosti a pramen
nmoha zlčho Kdo gedenkratc ža cjl sUah sw!)ch
sobč wytkUUl šjsk teU UcžUa an matky an bra:
trů, přatelé gfaU Um lid UcžUamú, pťijžUj pak
ciztUci Lcd.ska k žiskU pťcmaha U tc!ťowaho člo:
wčka pťirošeUaU Uáklonnost k swogeti a Zatwr:
žUge dUssi kbližnj.mU Datmo klepe potťeblm
Ua dwéťe ziskUchtiwého fobce„ darmo wola opU:
sstčný U nčho pomoci, oU eridj potťebU bli:
žnjho bratra Ueslyssjjhlaš wolagjcjho; oU toliko
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Počjta, co kde wydčla které podnikm:tj mU chc
wynesc, čeho gemU se bati gest, a čcho se nadjti
mUže QU nežna žakona laskhr Uera pťikašanj
Božjch , kostel gest mU kram a srh aneb wer:
sstat; služba Božj sspekUlacj a lichwa; ctnoski
pak w tak ďcidelsiém chramč šdloželxé: lcž, pod:
wod kťiwčl prjfaha, nčlsilj, UkrUtnost, pťe a swčl:
ry a ginj neščjslnj hťjchowé Wrotož i wssjm
prawem swato aposstol pjsse: „KoťeUžagisté wsse:
ho zleho gest žadost žiskU“(j Kor. 8 10.) Bakli
alc takowýto foťxcc žiskUchtiwý pťedc Uěkdy Uěe:
čeho dobrebo Učin ku profpěchU člowěčenskwa
aneb pro čest Božj, paťli šprčlwný gest a po:
ctiwý: wčťtc že giž počjtň, gak mnoho mU tae:x
kowé gednanj Uohnefe aneb gak mnoho bh mn
to sskodilo, kdyďy gank smýsslrl a gcdnal TU:l
to a podobUaU wssxt šisčUchtiwost UdUsili w sobě
docela fwatj bratťj Košmaš a Damian, a ma;
gjce na očjch slowa Páně, abychom fobě Uklčl:
dali pokladů w Uebesjch, genž nepominaU, každé:
mU, kdož toho potťrbj mčl, co Ueyochotněgi a
ždarma siUžby a pomoci swé propůgčowali. N
žagisté gfaUce my kťeskané mčlme bratťj swých
též po kťcskanskU milowati. Brawého pak kťeB
skana UepUdj k dobrémU ani Uaděgc Ua wdčk
aneb odmčnU, ani dančmj we mždU, nýbrž hlae:
wně lúsia k BohU a kbližnjnm, lčlskatotiž,kterú
Uehledci, což gegj gest, nýbrž kterči lnilUge Boha
Uade wssecko a pro Boha bližnjho gako scbe fa:
mého, lčlska, kterci Uepťestčlwčlan pro erděčnost
a Utrhčmj, ani pro potupU a prončlslcdowúnj,
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aUč pro UeUčlwist, Utrpenj a straski. N protož
mogi milj Uúslchgjce my w cxtnostitéto tak wžUe:
ssené, ale bohUžel Uij giž tak řjdkě swatých
.skosmh a Damiaua, čiňme wsse gediUé pro Bo:
ha a š láfky Boha, a ponměme, že pracUgjce
ďeše mzdh, wěčUé odměny dogdeme, a žc když dUssl
swaU Uúsilně od swěta a lomožU swčtskčho od:
trhneme, ona tjm swobodxtěgi k BohU se po:
wžnese.

„BUdete:li toliko dobťc čiUiti těm, ktcťjž wčlm
dobťe činj, gaťaU matc milost? wssak i hťjssnjci
totéž činj“ (LUk 6 33..)

„thž čimjš hody, powoleh chUdých,mdlých
kxxlhawýcha slepých,a blahoslawmý bUdeš Ue:
bok Uemagj, oded bp odplatili tobč: alc bUdek
odplaceno tobě pťi wžkťjssenjsprawedliwých“ (LUk.
14, 13. 14.).

„Q wěci, kterčž šwrchU gsaU, pečUgte, Ue
o ty, kterčž gsaU Ua žem “ (Kolos 3 2)

„DokUdž čaš mamc, čiUme dobťc wsscch:
Učm, a žwlasstč pak domacjm wjry“ (Ǧallat
6 10..)

„Wižtcž a wystrihchte sc od wsselikcho la,
komstwj, Uebok žadného žiwot Uežaležj wbogllosti
těch wčcj, kterýmiž wladUc“ (LUk 12 15)

„Gesiik žisk weliký pobožUosk š dostatečl!osij.
Nic gsme žagistě Ucpťimsli Ua tento swět: bez
pochhďy, že také Uic odUcsti Uemůžeme; alc ma::
gjcc pokrm a čjm bhchom se odjwali, měgmež
Ua tom dosii“ (j. Tim. 6, 6u8.).
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Modlitba.

Q Bože a Wane Ueymilostiwěgssj, genž gsi
Uam swatého KofmU a Damiana ža prjklad Ue:
zisstné lásky k bližnij dati račil Učiň prosjme,
abychomi mh wěrně prjkladU fwatých twých Uáe

slchgjce, dUssi swaU Ua wčci pozemské Ucwěsili,
Uýďrž gich geU tak a potUd žadali, abychom strže
Uč o fpaerj wččné scbe Ucpřiprawili Q to pro:
sime pxro gméUo Krista Wcina Uasseho. Nmen.

Téhož dnc:

Žiwot swatých nmnželň Eleazam,
hrnbčtc z Nricmo, a Delfjnh.

Swat!š Eleažar, hrabě ž Nriano w Neapol:
skU pochažcl že starého a slowUtUého rodU pánů
Sabranskhch w Wrowencči Matka geho LaUx
dUUa ž Mbeš pro sstědrotUwaec „dobra hra:
bčnka“ Uažwwana, obětowala geg hncd po Ua:
roženj BaUU BohU š taU prošbaU abh geg BUh
radčgi hUcd po kťtU k sobč wšjti račil Uež abh
Ulťl swaU kťtem fwatým oďdržeUaU Ucwinnosk
Uěkdy žmrhati u Žc wraUcUa tato modlitba
BohU ljbei bhla Ukažalo sc, Uebok fc Elcažar
giž š mladi celaU dUssj k boďaboglwsti kloUil
a šwlasstě k UUžUýsUbhl pťjwětiw a laskaw, ano
welice prý fc rmaUtjwal kdhž UUžného wčda, po:
moci mU Uemohl. u Dle pťjkladU „dobré hra:
běnkhee mčla bh každú matka Uoworožeňútko Bo:

k
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hU obětowati, Uebok požádčl ge někdy od Uj, a
žagisté i těžkúmi tresih gi bUde šřjhati, promr:
halo:li wanU matčjnaU eriUUosi, gjž Ua kťtU
swatém bylo se stalo aUčastUo. .skaždú matka
měla bh fc wraUcně modliti, aby Bůh milostiwč
UemlUwUě geg1 pod swaU ochraUU wžal a cex
siami gc wodil fprawedlnosti, Uebok: bljško gest
Hofpodin wssechněm, kteťjž ho wšýwagj, wssech:
Učm, kteťjž wžýwagj w prawdě, a wčlli těch,
ktšťjž se ho bogj, Učinj a prošBU gegich whslhssj“
(Zalm 144, 18. 19.).

thž Eleazar trochU powyrostl a k Učenj
fiať fc fchopným, dali geg rodččowé geho kstrýci
Wilémowi SabranskěmU, tcnkrúte opatU klcisstcra
swatěho Wiktora w Marsilii, Ua whchowaUaU.
Eleažar profpjwal kU podin pod bcdliwaU do:
hljdkaU strýcowaU gak w Umčnj tak w ctnostech,
šwlássk ale si obljbil žiwot kagicný, a giž ten:
krčlte, ačkoliw skoro ch pachole, tolik se mrtwil
a tolik moťčl tčlcfnost, že opat horliwost geho
žmjr::iti U::ceUa fe widěl.

K žúdosti krcile sicilského Karla sl., tchdáž
w Marsilii mcsskagjcjho, žananil sš Eleašar,
aěkolřw welmi mlad, š DelijaU ž Glandeweš,
gcdinaU dceraU Bohatěho a wšúcného FiUhh, pčma
Ua WUi:MichelU, š njž po Učkolika letcch také
w staw manže:lský wstaUpil. Bohaďognj tito
maUželč UmlUwili fe, že gako ďratr a festra w
UstawččUé čistotě pospolU žiwi ďndaU; a wčdaUce,
že lilic čistoth a stydliwosti gediUě mcši xtrnjm
mrtwenj a sebe žapjrčmj fe daťj a wykwétá, od:
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dali se žiwotU kagicnémU, trUdjce se posty amoa
dlitbami aodepjragjce si wsse, co tělchost bUdj
a draždj

Eleažar bhs tťi a dwadcet let, kdhž mU otec
Umťel Umrtjm otcowým stal fe dědicem welmi
rožsahlých statků a welikého bohatstwj Nlc dU,.

sse gcho UelUUlakžbožj požemsiěmU; krajowstwj
Uebeské bplo gediUU cjl wsscch sUah a tUžeb ge:
ho, gež aby si kaUpil bhlh mU statkh požemské
hlaijm prosiťedkem. Z Uich dostawali chUdj
podporU sstčdraU gimi podporowal UabožUýhra:
bě wsse co bhlo k slawě a k chwúlc gméUa Bo:
žjho, w Uich Ualežal prameU k UeščjslUěmU do:
brodin, žagisté tak Uúslchge slow Baltě ťkaU:
cjho: „Čiňte fobč pťatelh šmamony Ueprawosti
aby kdyžby gfie šthUli,přigali waš do wěčUých
siaUU!“ Ncymilegssjm žaměstkncmjm bhla mUmoš

dlčtba; Ucžťjdka trwal dlaUho do Uoci Ua mo:
dlitbach a w tichém rošgjxnan: k stolU BaUě
chodil Uěkolikťratc ža tých. W prigjmútlj Uae.
ležal Ueywčtssj radosii a útěchy. „Newjm, pra::
wil gechkrčlte k Delfjně, abh bhlo xrožťossepo::
dobUé té rožkofsi, giž U stolU Bčmč čigř.“ Ne:
šťjdka dostalo fe mU pťi modlitbč obžwlússtnjch
Utilostj Božjch. Byla:lč Uěkdh eťeč o wěcech
fwětfkršch, bUď si gich docela Ucwsslml magc mysk
wžhůrxx UpiataU, aUeb welmi obratnč mhsli lidU
k wčccm wžUesseUěgssjma swčtěgssjm oBratiU Uměl
Slowem oU bhl žiw Ua zemi, ale obcowcmj ge:
ho bplo w Uebefjch.

Swatý Bawcl pjsse swčmU milowaUčmU
ků
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Tlmotheowl: nPobožUost gesi ťe wssch Užie:
tečUa, magjc žasljbenj i Uynčgfsiho žiwota i bU:
dachho Wěrnat to ťeč a wsselikého obljchj
hodna ee N to potwrdilo se též na swatémEleaš
žaru w plUé mjre Byltě oU Ustawičně mysli
weselé plU Upřjmnosti, plU milosti a dobroty ,
těž žáležitosti fwé domacj žasiawal swědomitč a

pilnč gakož i wsseckh powinUosti swého dowolanj,
pťi tom byl w čaš mer maUdrý a opatrný, we
walce žmUžilU a Udaten Na fwých statcjch a
gmenowitč Ua šámkU BUi:Michel ťečeUěm Uwedl
poradck domeicj, genž Uech o wellké gcho oswje

cersti swčdkem gest, Uýbrž Uad mer přospěssný,
ma li w domacnosti bašeň Božj, fwornost i lauc
sia panowati

Hlawnj pak prawidla, gimiž sc čclcď gehorju
diti měla, byla UeisledUgjcj:1.WssickUč dj, gčnž k mě
čeledi Ualcžegj, chUč mssi swataU slyštcž BUde:li
se w mém domě BohU dobťc slallžiti, Uic Uam
chybčti UebUde. thbh Učkdo z mě čelcdi pťj:
fahal anco fe čaUhal, pťstě trestčiUa paki :..xro:
pUsstčU bUde. 2. MohUe:li danati, že Bůh xswč:
ho požehnánj wylege na dům můg, když lidé w
Uěm gfaU, kteťjž febe ďeiblu fwéwolUč whdčlwagj?
MohU:liž U sebe gašyků trpčti dUsse otrangj:
cjch ? 3. WssickUi sthdliwost w Uctčwosti mčgtež;
neymenssj Uečisiota bUď w slowU bUď w siUtkU
Uešůstane w domě Cleašarowě bcž trestU 4 MUži
i ženy mUsegj týhodně se špowjdati Niťdo tak
Uesskastný UebUdiž, aby o welikých fwatcjch kstolU
Wčmě Ucssel. 5. Chci tomU, aby w domč mém
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zahálky Uebhlo. Každý powznesiž š gitra srdce
swčho wraUcnaU modlitbaU k BohU, a pťineš
febe i wssecky čiUh swé gemU w oběk. Botom
gdčtež mUžowé i ženh k pracjm swúm. Rčmo
fe každémU dopťege chwjle k rožgjmánj; o takoa,s
wxšch ale Uic wědčti Uechci, kteťj UsiawičUě w ko:
steljch wěžj; Uečinjč to z láfkh k žiwth rožgje:
mawémU, Uýbtž z nclibosti kU prúci. Ziwot že:
Uy Učlbožné, gaký DUch fwatý po:oinge, nezčlležj
gediUě w tom, abh fe dobťe modlila, Uýbrž abh
i mrawnčl bhla, a účiUliwčl a pijná w prčlci a
bedliwci w domácr:osii. Wrotož fe žeUd rčmo
Uěgaký čaš ledaU modjiti, ostatnj čaš ale obrčltj
kU prcici. 6. Ncchci somU, abh se w domč měm
wpsokohrúlo; lnůžemek sc i žpůsobem erimlým
whrúžcti. N wssak to Uer mčlg aUmhsl, abh
dčnn můg gako klússtcr lchl, a lid exnůq. abh žiw
bhl gako panstewnjci; gčl gim Ucbtánjm býti
weselU, pokUd geU Uic proti fwémU fwčdomj Ue::
činj, a Boha Ueurážegj. 7. Pokog nebndiž Ui..:
kdy w domč mém žrUssrU. Koe pokog HanUge,
tam pťebýwú Bůh. Záwist, ťewniwost, pode:
šťjwcinj, a UdciwúUj rožtrťulgj rodiUU takmčť we
dwa táďory, kteréž bež přestúnj po tagmU sebe
přrpadagj, a kterě hospodčlťe wyležewsse ho, žrá:
Uěgj a sežjragj. Gčl bUdU hledati wždh ch ta:
kowých, kteťjš BrbU wčrltě slal:žj; tčch ale tr:
pčti UebUdU, ktrťjž fe lUU Uepťútely činj.. . Ktcťj
fe Boha Uebogj. UemobaU si dčnrěrll pčmů fwých
žjsinti, a sUadUo statkd geho Utxxatj. 8. WzUi:
kUe:li rožepťe Učgakčl, chcč, abh fe pťifážallj apo:
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sstolowo wčrUč zachowňwalo, a aby fe smjťer
stalo, Uež siUnce žagdc . . . Gixxým nechtjti odeu
stiti gest ďábelské; ale milowati Uepťútel fwých
a za žlé dobrým fe odmčňowati, gest žnak fx,mů
Božjch. 9. Každčho wečera fegdiž fe wesskera
čeleď, koe se o BohU, o spaerj a o prosiťedcjch,
gak nebeš dofjci, rozmlanatř bUdc. Gest Učlm
skutečnč hanbaU, že gfaUce my na žem postaweni,
abychom si dobyli rňge, tak žťjdka Uaň mpsljme
a tak powrchnč o Uěm rozmlancimc . . . Této
rozmlUwh Uikdo fe Uestrrmiž pod wýmlxuwau, žc
mé ažaležitosti obstarawati mUsi Ne!namť Zalex
žitosii, che na frdci mi ležjcj, Uež spachj swe
čeledi. 10 Ga žakažUgi wssem fwým aUťade:
kům pod pťjfnými trcsiy, UčkomU Ua geho statcjch
aneb Ua geho cti pťi Uehmenssjm sskodřti, chU:

dých potlačowatča bližnjho pod žami!tkal! že
mých wčcj se ssetritixUUfj,w naUži a ďjdu Uwr:
howati Ga se Uechcř gmčnjm potťebxmch lidj
obohatiti, anž w hogUosii plýtwati, gcžto oni
fe UUšUgj NUťadnjci, kteťjž žprobem krUtým
o prospčch swých anU se siaragj, žatracUgj ř sebe
i palch. Gú chci radčgi nah do rage ngti,
Uežli žlatem a pUerrem fe leskna š bešbožnúm
ďohačem do pckla Uwržcn býti. Dosti gseln lw:
hat mamli bašeU Božj Nefprawedlltostj a Uti:
skowanjm Uabyté pokladh gfaU gako ohen pod
žemjz,Ukrytý který, wypUk:xe li, wsse šničj a stra:
wj Shleda li fe, že bližnijU kriwda fe stala,
chci, ak se mU čtwernúfobnč Uahradj. Žúdám,
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abh fe každé Ueprawj Ucchradilo, kteréž se UčkomU

pxo nmc bylo Učinilo
Co swatý Eleašar od lidU swěho žúdal to

plnčl sam Uepprw gfa gim wsscm Ucykrašssjm
pťjkladcm dořade, ctUosii a nabožnosti. QU
chodil dexmč Ua mssř swataU mimo pťedepsattč
posiy postjwal fe tcž přstč každého patkU po
cclý rok; pod odčwem Ua siaw geho siUssným
Uosil raUcho kagicné, gež ani w Uoci erdkladal
a chUě gčstú čaš fwatémU rožgjmanj wčnowal.

NabožUa brabčUka Delfjl: a fmýsslela a ge:
dnala wc wssem gako manžel gegj Ziwot gegj
byl we wssem UeaUhoUný; š dracowitosij fpogoe
wala též modlith a rozgjmaltj; š pomeosimi
dobrě hospodyně powilmosii wěrné kreskankp Čaš
swůg tak obešťetnč roždělila, že wsscm powiUno:
stem wýbornč wyhowěti mohla. QUa bděla Uad
wssj čcládkall ostražitč podporowala U nich wsse:
možně bažeň Božj a laskUk ctUosii; co bh swornost
a pokog rUssilo, bedliwč býwalo odsttaUčUo ,J
ctili gi čeledeowé co matku a ntilowali gč gako
dčti. Naplnilo se tedp staré ale wčrne pťjsiowj,
geUždj: „Dobr!d pan mjwa dobrého siUžeijka,ee

gakož i siowa Žalmistp řkaucjho: „S swatým
sloatý bUdcš a š mužem erinným eriUUý mbc
deš: a š wywolenúm wpwolený bUdeš a Z pťe:
wracem)m přewracem) bUdeš “

Eleažar potwrdil swaU laskU k BohU také
čiUnaU laskaU k bližnjnm ktcrýchž Uech potra:7
waU ssatstwem a gim)mi potťebnosimi zaoparťo:
wal U:,;bržgich l po domechwyhledawal w chýsskach
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gich ansstčwowal, w Uemocrticjch gim posinho:t
wal, rčmy gcgich obwažowal, čistil, ljbal, a wssc,
feč lčlska ť bltžUij gcsi, gim rňd a ochotUč ko:l
Ual. tho to mýwal dwaUčdctichUdým každo:
deUUč Uohy a pťi stole gim slaužil. Qtčlžňtt
gcdeUkrňtc, proč tolik k UUžUým lčlskaU lUc, od:
powědčl: „KljU chUdých gest pokladcm Ježjssc
Krista. Gak můžemc medle Boha o krcilowstwj
Uebesié prositi, Uepodčmle:li Unx an sileUici wody.
Gak možUo Uúm milosti od Uěho čekati, odepj:
rúmc:lt mU, což gcho gest? Neprokažugc UČm
dost cti, aU od Uciš Uččcho pťiǧjti ráčj?“

Bo fmrti otcowč mUsil se whdat oo Nca:
polsia, aby sc Uwcizal w hrabstwj Nricmo. Lid
ho Uechtťl ša pčma UžUati, FrancaUžů wůbec
UeUňwidť. Elcažar fUcissel po tťi lěta wssecka
pťjkoťj, gež mU lid tcn bUď že fwěwolj bUď
š UcrožUmU činil š trpčlčwostj Ucpťemožctml:, a
š tichostj pťjkladUaU, ža žlé gen dobré gim pro:j
kažUše, a každaU kťide mile rcid odansstěge.
Takowým chowňnjm pťemohl koUečně wzdor od:
bongkú a tak wclice sobě gich Ueukloltil,aže se
mU cheU dobrowolUč podrobčli, Uýbrž i co otce
gcg ctili a milowali. Elcažar sám Udňwčl pťj:
čin, proě tak trpčliwč wsse bezprawj fUcissel,aU
dj: „Nechtjti gim,šm odestiti, totě ďckbelské,ale
milowati Uepťátelp fwé a ža šlé dobrým žplciceti,
totč žlx.ameltj synů Božjch. Děge:li fe mi bež:
prawž Ueb widjm:li, žc frdce mé prchliwč sc
bauťj, pomhsljm Ua UkťižowaUého Zežjssc a ťckUU
k sobě: MohU:liž fwé Utrper porowtmti š tjm,
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což pro mne Zežjš Ua kťjži wytrpčti ráčil? Z Ucul
přestawam rošgjxnati si bolesti Kriskowy, dokud
fe srdcc mé šcela Ueupokogilo. Z Uam gest ch
gedUaU kťiwdy od bližnjho fnásseti awssak tažme

fe, ždali take my tčch prostťcdkn k Utissenj rož:
draždčUé mysli Užtwame, gichž swatý Eleažar Užj..
wal? Či k nam erola hlaš WaUčťkach: „Do,
broťečte těm kterjž fe Pam protiwj, dobroťečtc,
prawjm, a Uešloťcčte“(ij. 12,1r1r.).m KčemU
gest asi Ueprawý hnčw? K čemU gest? uu KUi:
čemu!

Swatw Eleažar bhl pan Ua Ueywúš sslce:
chetný, ale též byl Ua Ucywýš sprawedliwý QU
narjdil abh sprawedlnost Ua statcjch geho každě::
mU fe děla, aUťadeky prowinilč karal dle ža:
slUhy. Byl li Učkdopro zločin k smrti odfaU:
žen, oU ho častěgi ansstěwowal a Uegednoho
fwým domlananm, že fe Ua pokanj dal pťia
prawil Bhly.eli některému ž Uich statky odňaty,
oU ge tagně ženúm a dětem gegich anracowal.
Wčlbec wýborUě fnažil fe š fprawedlnostj fpošt
giti dobrotn, wěda, že koe Uer fprawedlnosti,
tam že i ostatnj ctnosti domowem UegsaU, a kdc
anhá fprawedonsk beš fmilowánj, tam že pauu
ha UkrUtnost wladUe Eleažar a Dclfjna milo:

wali fc wefpolek laskaU UeyfrdečUčgssj, ale Uikoli
lastmx fmhslme a tčlesUaU, Uýbrž tak gak fc
cmgelě w ncbesjch milugj Takowým citem Uneu
ssen pjsse Eleašar fwé panenské choti skrže posla
Ua zdrawj geho se tažjcj: „Gsem ždraw, mila
choti a chceš:li mUc hledati., hledey nme w bokU



906 Zčlťjo

KrisiowU Tams bydljm tam mne UalešUeš
ginde nme Uebledcp „ O kéž by fe wssickni man:
želé podobnaU laskaU milowali, kěžb yse wssiB
ckUi Utjkali w laskyplné frdce Ježjssowo kéž bh
se tU hledali a nalezali Uikoli ale pťi marlw:
siech fwčtsknch a w roškossech hťjssrxých

Uspoťadaw bohaďogllý hrabč w Nriano wssc
žaležitosti dle pťanj swého wratil fe po tťech
lčtech opět do Wrodincie Ua rodimtý žamck an:
soaský W kratce Ua to UčiUili nabožnj maUželš
siawný slib že w čistotě až do fmrti setrwati
chtj be fnaše slibU dostali, dali se do třetjho
řúdU swatého Frarxtijska, čjmž se žawúšali k gac
kýmsi powimtostem šňkan fraUtisskúUsiěho. Od
té doby dňlili fe gesstč chč Uež prwé hlomošU

fwčta, a kgesstčěhorliwčgč fc podUěcowali k mo:dlitbam,k fwatr;m rošgjmanm a ť skUtkUmbo:
holjblšm, w čemž we wssem neyčistssjch radostj
požjwali a UeyblažeUěgssj útčchy

Dwě léta Uplymlla takto blaženým man,
želům w Uepčistssj radosti, an kral neapolsiý Ro.e
bert Eleazara opčt do Neapole powolal a Uči:
in ho čestnúm rhtjťcm fwěťčl mU wychowanj
králewice Karla wěwody kalabrisiého Kralewic
tento byl sice wýbornúch wloh a wssak welmi
hrdý a UeprjstUpný Eleašar pťehljdal nehprw
wady mladého knjžete kdpž ale se domnjwal že
si whdobyl geho důwčry, aal sc k UěmU mlU:
witi tak laskawč a tať stdcc gemnč, že krúlewic
obegmnw ho prosil, aby mU ťekl, co mU gest
činiti. Té pťjležitosti Uchopiw fe Eleazar mllxwil
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kU kralcwicowi o ctnostech gimiž každý wladak
oždobr:l búti ma, mimo giné řka: aby Uikdh
Booa žpamčti Ucansstčl nýbrž š Ujmwe wssech
žalcžitostech xadU bral; abh fc wysiřihal pochle..
ijkU, p:;chy a wssech UarUžiwofijš abh chodil
ěasto k žpráwč Božj a chudých milowal; abh
w žlosti Uic Urmluwil a Uegednal mUžU pocti:
w:šch a služcblljťú cjrkwe w Uctiwosti měť a we
wážnosii: to činč prawil dále, že stanc se wcli:
kmn panowx:jkem Udťjm!mt fUabam Elcažaro:
wx?m požchnal Buh; kralcwic stal sc mUžem
maUdrUm a čtnostnúm ij žjskal si Eleažar
kralowxl dUwčrU w Uehwětssj mjťc, tak že ho
w čaš swč Ucpťjtonmosti ža pťcdsedU rady šem:
sič Ustanowil Eleažar mage k tomU nhUj pťj

ležisosii, Ugjmal se wssemožnč ch:ldúch sirotků a
wdow, an i Ucostúchal se wcrcgnč pro Uě al:o
mUžUy šbjrati a prositl Wro swaU ofobU Ue:
pťigal ale Uikdh Uižadnčho daru; a když fe mU
whtýkalo že tak gedna Hroti wssj slllssnosti, dal
ša odpowěď: „Snaše a bcšpečnčgi gcst žadných
darů Ucbrati Ucž rošcžanati kter!;chž bychom
ďcžpcč!lč wžjti mohli Těžko člowčkll,ktelw brati
počal, požUati, kdh prcstati Ula Darowě pod:
palUgj žcidost.“

RokU 1393 doslgs bo kraj noadmssý š U:UO:
ba gimšmi n.xšaclmmi Ncapojitmth ke dworU pa:
ťjžstémU, abh pro kreilcwice Karla o Marii, dcerU
brabčte ž WaloifU, za maUžclkU žadal Boťjdiw
sskastUč swé pofelskwj, strogil sc k Učxwratn, an
ho těžká Uemoc žasijhla. Bosled!tj wůli bhl giž
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dúwno Učinil w Ujž sstčdre Ua swé slUžebnjsy,
na chUdé na kostelya klassterypamatowal be
tjm čistčgi pťed Boha se mohl postawiti složil
powssechUaU zpowčď ž celébo žiwobhtj fwěho
Po čaš Uemocč dal si čjsti žiwot aUmUčenj Weině
Členj to žgednalo mU mnoho útěchp w bolestrch
gcho Na to pťigal swatosti Umjragjcjch a bržo
na to odcsscl wjtčš Uad fwčtem do ťjsse Uebefkč
dne 27. žúťj 1323.

Qbchý smUtek pro mužc tak wýbornčho
obrátil fe bršo w Ueyčistssj wcselj žňšraky, kterěž
se Ua hrobč geho dčllh. Což když wsse fe opa:
trnč ossetťilo a potwrdilo, byl gcsstč ša žiwobytj

Delfjny, manželky geho, ža fwatčho UžUaUa sokU
1369 ža fwatého i wyhlasscxl Zc dUssi kť)clfjeu
UiUU Ucwhslownú radost při tom prochijala
fnadno sc dú pomysiiti; ale radost ta byla aj
též podnčtem, že šdwogiwssi horliwost mohUtněg:
fsimi kroky Ua draše dokonalosii kračela, po Ui:
čemž Uctanžjc, Uež aby w kralowstwj Uebesičm
š chotěm swým se šhlcdala Wťela talcha gegj
wyplnila fe koncčnčdne 26. listopadUrokU 1369
kde Bůh gi powolaw do slúwy Uebeskě pťigať.
Qba anensstj manželě odpočjwagj wcdlé sebe
w Nth.

Rožgjmšnj.

Žiwot swateho Eleažara měli by wssickni
hospodaťowé a hofpothč bedliwě čjtati, Ueboť
tam UaležUaU naUěer, kterak by o blaho dUssj
čelcdč swé se staratř mčli o blaho tmfsi prawjm
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o kteréž, žc hospodčlťowé starati fš magj, bnď
žhola ncwědi, ancb wědj:li o tom, starati fc Ue:
chtěgj. Q ponmčte hospodúťowé, že čeledeowé
obyčcgnč býwagj lidš bUď skUtečUě osiixalj, aUeb
tak chUdých rodičů, že w cižinč chléb si hledati
nmsegj! Wy tedp žastUpUgete u Uich mj.sto otce
a mjsto matky; oni gfan wúm gako djtky a wy
gtm gako rodičowě. Z rUky wassj požádčl Bůh
gchaU dUsse gegiche a wh whdčlte počet ž Uich.
Následowně, co dokanl!,; otec dětem swýxn gest
powinen, to též gste wy čeledi swé. Dokonalý
otec žagisté nestarú fe anžc o tčlo fpnů fwých,
núbrž žwlcisstě o dUssi gegich. OU ge wodj bc:
dliwě ke wssemU dobrénm, oU gim odnjmú pťj:
lcžitost k šlěU:U, oU gich pťcdchčlžj pťjkladem wssj
dokanlosti. ZastUHngjce wy tedy prčlwa otcow:
skčl U čcsedi fwě, čiňte gim, co fynům fwým či:
ijúte. Wťede wssjm ncisledngjce pťjkladu fwa::
tčho Eleažara ponmětc, že čeledjnowé UegsaU
anže slUžeijky wassimi, Uýďrž že gfance kťe::
skaUé, těž gsau slUžebnjky Kristowýn:i, a Uňsle:
dowUě, žc chen roškažy wassc plniti maši, ný::
brž i pťikášan Božj a pťikčlšanj fwaté ejrkwe.
Protož žle gednútc, když čeleď nepťidržUgete kpo:
winnostem kťesiaUskýln, a o žafwčcených sweitcjch
tťžkš prčlcc ščm Uklúdútc: šlc gcdncuštc, kOyž Ua
to Uehledjte, ždali čeleď wasse chodj do kostela,
Ua kúšanj, Ua mssi fwatau, a Ua kťesiansié cwi::
čenj, čili Uic; zle gednáte, když těch, kteťj wtom
gsan Uedbalj, laskawě Uenapomjnúte, otcowsky ne:
káťete; žlc gednátc, když gich ktomU Uemúte, aďh
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častěgi chodili k špniwč Božj, a k stolU Waně,
slowem aby konali což prawý kťesian kanwa,
gde:li mU o spafenj dUssr gcho Wy gsie če:

lcdi gak ťččer, otci a matkami a gakož bh
otec žlým sc Uašýwal ktčrý bp symmt we n.xssem
čebož se gim žachce, howčl a Uadršowal tak gest
zlý též bospodať genž čcledi swé pťehljda gegj
jijawost w službach Božjch a UeUapoija gj
abp činila, což prawý a dokonal:; kťesiaU čiUiti
ma a činwá. Dále qste powiUUi ěeledi we
žťěm netoliko brčřniti, Uúbrš i pťjlešitosii kzlénm
odnjmati. Dům kťšskanský bUdiž powždh dťj:
bytkem ctnosti, nikoli ale pelessj neprawostid
Nebo, gako DUch swatý newchášj w dUssi hťj:
chům podrobeUaU, tak těž ncpťebýwú w domě,
kdc fe Ueprawosti pússj „Uebo gaké gest účasicu:
stwj sprawedllwsti š Ueprawosij? aUeb gaké gcst
towaryšstwj swětja š tem!loskmi?“ (sl. Kor. 6,
14.) Zawjtčpli ale pťedc UčkdyHospodilt w dům
takowý, kde Ueprawos.ř se dassj a žlénm fe Uadxr:ud
žUgr Uestawa se to žagtsté, aby po;ehnal hospo:
daři Uýblž aby ho potrestal; a blahobyt který
w takowém domč se Ualeša, b:,;wa dUkažem, že
BUh obywatelc geho žancchal chtjčům a žadosiem
gogich, aby gim odmčnil w deU faUdUý dlc skUrků
grgich Blotož radjm wam, Utogi milj hofpodaux
ťowé Uež co prawjm BUh fam to pťikažUge
aďy gste Uetrpěli wědomky U čeledi swě žadného
hťjchU, chccte:li časuě i wěčně blažeUi b!;ti; bťj:
clďowě ktcťjž š Urdbaloski wassj w domě wasscm
sc sianaU, bUdaU wčUU kdyš připočtcni, Ueboč
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Bůh takto Ullij skrze ústa Ezechiele proroka:
„thž bhch ga rekl bešbožUémU: „fmrtj Umřeš!ee

a Uežwěsiowal bp gemU abh fe odwratil od cesth
fwe bezbož:rě, a žiw byl teU bešbožxxý w Uepra::
wosti fwč, Umťe: ale krwe gehož rUky twé whe
hledúwati budU“ (Ežech. 3, 18.). Wrotož hťe:
ssjte, dowolUgcte:li čeledi, w noci se taUlati, Ue:
bo hťjch mňUge th; hťessjte trpjte:li w domč
swém šchažer a sljšcmj se osob UesslechctUých,
aUcď snassjteli lhostegUé oplžlč a tanhawč ťeči
čelednij, hťessjte, wjte li o Uesslechetďostech,které
fe w domč wassem passje a mlčjte::ťi k tomU ke
wssemU. Wakli ale giž wsse hťjch gest, co tUto
gsem wypočetl gaký asi hťjch mUsj býti kdhž

hofpodaťowé sami čcleď swaU fwadčgj a k žlěmU
panUkagj? Kdďž čeledeky, gimž bp měli býti
otcem a matkaU o čest a dobrč gmčUo pripra:
ngj, olUpUgj, a ž tčch, gichž mčli aUděly býti,
ďúbly činj? Q takowých a podobUých lidech platj
slowa Jsaiane proroka, geUž dj: „Bčda wňm,
kterjž řjkate žlénnl dobrč a dobrénnx žlé; klcl:,p
daUce tmy ša swětlo, a fwčtlo ža tmy, pokla:
dagjce hoťké ža sladké a sladkč ša hoťké Gaťo

gazpk ohUě žžjra strnisstě, tak koťeU gcgich gako
pýť bUde a plod gegich gako prach wžegde“ (Jfai23 24)

„Kdo o fwé a žwlasstě o domúcj pčče ne:
Urci žapťel wjrp, a gest horssj Ucž Ucwčťjcj“ (l
Tčm 5 8..)

„Dcma gest wčUU moc odc Bá:la a sjla od
Ncywyšssjho, ktcrýž tcizati fe bUde simků wassich
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i mhsiler žpytowati bUde; hrozUč a bržce Ukčlže
fe wúm: Uebo Ueytwrdssj faUd pťi těch,genž pťtei::rp
staweUi gsaU giUým, wykoUáU bUde“ (KU. MaUd.
6, 4. 8.).

„Bratťj mogi, gestliže by kdo ž wúš po::
blaUdil od prawdy, a Učkdo by geg šase obrcitil:
mcik wčdčti, že ten, geUž by odwrňtil hťjssnjka
od blUdUé ccsty geho, wyfwobodj dUsst gcho od
smrti a pťikryge mUožstwj hťjchů“ (Jak. 5,
19. 20.).

Modlitba.

Smilowsljče wččUý, Qtče lidj.. propůgč Učrm
Ua pťjmlUwU slUžeijka twého swatého Eleašara
tč milosti, abychom se o tčlesUéi dUsseij blaho
wssech, gichž weder a opatrowcinj UassemU bhl
swčťil, tak wčrUč starali, aby Uiťdo ž Uich Uo::xd
zathUl, a my wsstckni wefmčš tebe w Uebefjch
gedUaU Ua wěkh milowali, erlebili a požjwali
sirže Ježjsse Krista, Bčma a Spasitcle Uasseho. n
NmeU.

Dneo se rčž fwčrj swárer: w Řjmč swarč cxšpčel;enrdyr
mučednice; w TUdertU fwatých mUčednjků: Fidencia a Te:
rencia; w Kordubě swatých mučcdnjků NdUlfa a Jana, bratřj;
w Sedunu we FrancaUzskU swatěho Florencina, mUčednjka;
w Bibli w Fenicii swatčho Marka, biskupa; w Mediolánu
swatěho .skaja, ďiskupa i Učednjkafwatěho Barnabcisse, aposslola;
w Nawelmč swatěho Nderita, bjstUpa; w Hammonii swatě
HilrUdh, panUh a mz g. sw.
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28.

Žiwot fwatého Wňclawo, mnčednjka,
pntroam země české.

Wo fmrti Boťiwoge, perjho knjžete česiěho,
o Uěmž še gmém wjme, že wjrn kťcskarxstmlpťigal,
UastaUpil wlúdU Ueyprw Ueystarssj shn geho Sph:
tihnčw a po Uěm bratr Wratislaw. nu Wrati:
siaw, kUjže dobromyslný a bohabogný, pogal si
ža nmUšelkU“Drabomjm dcerU gistého kUjžete
llltickčho, anj to hrdml panon!ttau a wlady
welice chtřwmr o Ujž UU:ozj lctopifcoxré smýfslegj,
ale kťiwě že pxý lita byla pohanka. S Uj měl
Wratislaw sedm djtek a sice tťř syny: Waclawa,
přjgmjm swatého, Boleslawa a Spytčhnčwa a
čtyry dcčry, š Uichž Uam šegmělm gcdiUě Wťiťxie
slawa šUama gest Waclaw ťxdl od nxasičkosii
hoch wtipný a milost Božj byla patrřlě š Ujm. e
Když dospčl wčkU pacholerkého, e mu wlasy pout
ňťihUaUti měli což U siarých že:chů š hlUčUaU
slawaU fe stawalo po,šwal Wratislaw kUj;c bi:
siUpa še wssjm dUchochsiwem N koyž odǧpj:
wali liturgii w chramě swaté annh Marie wšaw
btstUH pachole Hostawil ge Ua stUpUjch pťed olx
tařem, i ldlahoslawil gc ťka „Hospodill Ježjš

KrisiUš blahoslawřž pachole to blahoslawerxjm
gjmž blahoslawil wsse sprawedliwé swéee ipo::
sirihli kUěži pachole

Waclaw dostal sc tcď w péči a ochraUU
swč baby swaté Llldmilh, kteraž geg wýborUč

leoth Swatrchu 39
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whchowáwasa, rožnčcUgjc w UělU fmhsl Uúďožuý
a horliwost křeskaUskaU Mimo to dala gcg Učičč
U kUěže fwého Wawla ťněham siowanským a we
ssiole ŽbUdc:čfké krtčhám la1inským Waclaw Učil
se pilně, tak že gsaU fe tomU wsitckUi dčwisi
N gakžkoliwčk Učenj pilen byl, wssak ptoto mo:
dliteb swých obhčeǧUých BČUU BohU občtowaiš
Uepřestčxwal a Ua každý deU pčč me sloaté kUěši
obětUgjcij UekrwawaU občť pofluhowařč gest
Ucšamcsskal Nno pjsse se, že Um Uic tolik ra:
dostj Uchsobiso, gako když žfwých Uskrowně:xých
penčž wjno a swjčky k oďčti msse swatě po.ke:
bných mohl žgchači, ano Ucžijdka prý gfa giž
wlčldaťem ijo a hosiie pro Uekčwawml oběk
wlasirtjma rUkama pťčprawowal. Tak žiw gfa
pod bedliwým opatrowanjm swatč babh Lxldmilh
dosahk Waclaw rokU ofmUacteho aU Bůh otce
geho Wralislawa Ua wččnost powolal. Wlady:
kowé a púni žemsstj postawilř řjhUed Wúclawa
na dčdičný stolec, Boleskawowi ale wykčxšali ža
aUdjl lragiUU boleslawskml, mk ale aby pod
Wúclawem bpl a sičll. O 1četjm fyml SHyčŽc
hUěwowi Ucděgc se žadrta žprawa Gežto ale
oďa bratťj nežlelčlj byli, šmocUila se matka ge:
gich anowita wlady šemske a porUčeUstwj Uad
shnem w tom UmyslU, že skrše Waclawa dle lj:
bofii w žemi bUde panowatix. Qwssem ďyla ax!:
mpslům gegjm ctčžadostiwym LUdmčla Ua žawadě,
protože Uetoliko wUUka fwého laskU jt žjskala,

Uýbrž žc gsaUc panj milostiwa a prawa matka
chUdých t w lidU che Ucty a pťjšltč Uež wlčle
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daťka fama požjwala. N wssak Drahomjra,
aby fe gj báti potťebj nemčla, dala gi, gak
žnňmo, UmUčiti. ij ctižádostiwú žena owssem
Wáclawa fyna hlawnj podpory šbawila, ale aby
ctižčldostiw!šm aUmyslům gegim sc propůgčil, Uedo:
wedla. Nebok Wáclaw šbawen mandré rady
swé búby tjm che k dlxchowenstwU pťilUUl, tjm
častěgi š njm sc radil, a tjln ochotněgi geho ra:
daU sc žprawowal. WidaUc tedy Drahomjra,
že pro wplhw dUchoweUstwa Ua Wáclawa wolnč
nad šemj panowati Ucmůže, žaerťela Ua dU:
choweUsiwo a pťjkoťj wsseliké mU činiťa. Bo:
mochků dostalo se gj Ua mnoh!;ch pčlnech, kteťj
wliwem dUchowenstwa Uraženy fe cjtjce mladémU
knjžeti š dUchoijmi obcowati brčmi!i, ge zleh:
čowali, žahúněli, ano i fmrtj gim hrožilř, pakli
by Wáclawa fe Uedňlili. Starý spifowatel Kri:
stan Uwčldj Uám ansiwo neisiedowUě Ua Wác:
lawa taUžjcj: „Ny, co Učinme, ka:n fc obrci1c
tjme? Knjže Uáš, genž Uámi Ua stolec kUjžecj
postaweU gest, od osob dUchoijch fweden, Uči:
Učn gest skoro gako mUich, a Uedci Učlm obwh:
klýlni cestami kreičeti. N toe:lř giž ža pacholetstwj
ančb mládenectwj fwěho činj, co Učinj asi, až
mUžem bUde aneb starcem.“ Z kťiwého posta:
wettj ansiwa k dnchowerlstwU a tUdh i kUjžcti
Wňclawowi powstal w žemi Uepoťúdek Ucmalý,
kterýž ljm gesstě chc wžmohl fe, že Drahomjra
Uepťjtele na fcbc popUdřla, kterémUž odolati Ue:
Umšla. StatUý král Uěmccký GiUdťich 1., pťj:
gmjm BtáčUjk,Slowanh polab skěkrUtýmřwálkami

39eld
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tak sUžowal že pomalu wssickui gemU a ťjssč
Učmccké fe podrobili J pjssj dčgepiscč, že Drax
homjra kragaUUm fwým Stodoranum gakaUsi

pomoc poslala Což kdyžGiUdrich zwčdčl sebraw
že wssech končin Učmeckých silnc wogsko do Čech
r. 928 wtrhl To wida Waclaw, Ugal fc sam,
ačkoli teprw aš dwadcjtiletý byl wlady aš Gin:

dťichent beš krwawěho gak se šda bogc pokog
Učinil šawazaw fe k ročnj dani 300 hťiweU
stťjbra č 150 wolůw, slibuge při tom, že kreili
UčerckémU wěrně oddňU bUde, kteréhožto slibU
takě co žiw Uikdy Uežrussil.

Qd tě dobh, co se Ulladý kUjže wleidh Ugal,
obrňtil weš fwůg žrak Ua rošssjřelxj a Ua rož:
kwět wjry křeskemské a Uedal se w tom Uičjm
mýliti anř si brániti. Tčm, co mU prwé w ce:
stU se siawili, dal UUanU dUtkU, ťka k Uim dlc
Kristana mimo giUč: „Proč gste mi brňnili
Učiti sc šakonu Wcma Uasseho Zežjsse Krisia a

poslaUchati přikazanj geho.2 HnUfj:ll se wam
slaUžiti KrisiU, proč giným w tom branjte? Ga
chž až posud pod opatrowúnjm a mocj wassj
gsem byl, teď tjm pohrdám, tauše Bohn wsse:
mocněmU zUpťijého srdce slaUžiti. Co sipťed:
sewžal, tožk také wčrně wykonal. QU dal sta:
wčti we wssech městech Uowě kosiely, oprawo:
wal staré a chatrné a wssecky zlatem okrňsslil a
bobatě Uadal. QU dal pťenesti tělo swaté LUd:
mily ž Tetjna do Brahh a š welkaU flciwaU ge
pochowal; on powolal ode wssech témčť Uňrodů
dUchowenstwo a půfobeltjm geho dčla sc bez pťj:
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xlržc slUžba Božj po wssecky dni. OU též wh:
kupowal žagaté kUě.še,žwlássť ale pohansié dčti,
gež kťtjti a we wjťe Krisiowč wychowúwati dá:
was. QU činil wssem Ubohým dobťe, bdeé kre
mil a odjwal, UemocUé slxchh Uafycowal, wdowh
hágil, sirotků se Ugjmal a wůbec milowal wsse:
cky lidi chUdé i Uemocné. NUo i to se pjsse, še
čafu Uočnjho fám chUdým paliwo a giné potťebh
k žiwotU doUcissel, Uikým chfa proweižjwáll gen
důwěrUjkcm gednjm, gméUem BodiweU, genž fwěn
dek býwal geho modliteb a dobrých skUtků. J
čan šimnjho chodjwal bosýma Uohama a ostraU
kosslli Ua Uahém tčle po kosicljch fwě modlitbh
BohU občtUge. Msse fe, že ťdyž slUžeijk geho
BodiweU geg gechkrúte prowčlzel Ua takowě
anti, ač obUw Ua Uohau měl, pro šimU wclmi
teskliw byl. To žUmUeUagc swatý Wáclaw prelrp
wčl k UělUU: „StaUpcy do mých sslepěgj, tU kdež
gá kroč1m!“ ktcrýž když to čiUil, ohťjwal fe. Wů:
bec byl fwatý Wáclaw Uad mjrn dobrotiw a
tak laskaw, žc Uerad Uěkoho Ua hrdle trestati
dúwal, spokogeU gfa, když mU domlUwil, a abh
žiwot Uaprawil, geg Uapomenul. Gediné lidé
Uestťjdmj, kteťjž Uemjrným piljm pod howada fe
snižowali, bolestlxěho pokčlránj Ueusslř. Mag1c
wlrel fwatú tak mocUaU podporU a žásstitU Ua
swatěm kUjžeti milostUč fc rožwjgela, a š wjtaU
i kťeskanskú wždělmwst a oswěta, Uebot dUchownj
do zemč fe žcisiUpUěhrUach Ue gank, gak Krřj
siaU dj, Uež gako wčelh do aUlU, pťčltússeli š feckj

BaU těž lUUoho pozůstatků fwatých a šwlčlsst
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nmoho kUěh, Uad co fwatémU kUjžcti Uic Ucbhlo
milegssjho a lidU Uic prospčssněgssiho. Za ta:
kowau fnahud o žweleber krúlowsiwj nebeského
a žničenj ťjsse pekelné proslawil Bůh fwatého
kUjžete, doknd gesstě na žiwě byl, mnohými žú:
zraky a milostmi UadpťirošeUými, obžwlasstě alc
za ochraUce a opatrownjky dal mU milosiiwě
fwých angelů, kteťjž w dobach Uehdůlcžitěgssjch
mU po bokU byli Wjssj pak o tom letopisowč
žpůfobem UasledUgjcjm: ijať Gindťich čs;Uame.a
an, že fek smrti pťibližque obeslal k sobě
mnohé danh a kUjžata do ŘešUa, chtě š Uimi
něco o obché dobré rošmlUwiti Qbeslcm gest
byl takě k tolUU šgešdU i Waclaw knjže český,
a tU pťiw1taU a pťigat gest od cjfaťe š UemalaU
doctiwosťj. J :dťihodilo fe gednoho dne, že cjfať
i wssickni ostatUj kUjžata Ua žačcitkU sUěmowáUj
Ua Wáclawa, genž se w kostcle pťi siUžbě Božj
bhl obnlesskal, ččkati a gedUňUjm pro Uepťjto:
mnosi kUjžr.te českčho prodlěti mUsiči ijať fc

o to welmi hUěwal a pťikažal pod swaU milostj
wssem kUjžatUm abh žadUý proti Waclawowi,
knjžeti českémUerstáwal ani kterakéhozUamer
poctiwosti aby gemU nečirril pod Uwarowan
hnčwU cjfarského, a tU hned gsaU šačali wčci
obché gedUati. TUť knjže čcskě otewrew dwčťe,
wstaUpj Ua palúc a stošl, a cjsať rychle wstaw
š fwé siolice cjsaťské, gde proti UčmU, a pťistaU:
piw k UčmU welmi njžko pťed Ujm se Uklonil
a pogaw geg wedlč fe:be posadil. Když se po::
šděgi kUjžata cssaťe otňšali, proč by tak těžkaU
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žépowčď gim o českém knjžeič UččUil, a fásn že
gest gc.UU welikaU Učinil pocičwost, ťekl cjsať:
„že widěl, že Wciclaw eč.ljže gda do dweťj mčl
gcst kťjž žlatý welmi stkwach Ua iwém čele,a
dwa angelc geg wedli, gdaUce okolo Učho,a když
sc on žastawil,ž aUdělů těch dwaU každý ždwih
prst mUč hrošil ž čchož gscm gistě požnal že
gcst to člowčk swatý.“ Wo tčch Uwedl cjfať
Wčlclawa do s.oěho pčjďytkU meži swě klerth,
a snažně gcho prosil, aby pťed Bohem i před
lidmi ďyl gebo pťjtelcm, a aby z těch klenotůw
geho wžal fobě, cožkoli chce. J Užťel tU knjže
Wčxclaw w sičjďťc swatého tha mUěedeka rUkU,

i žúdal gcst o Ui cjsaře Te žaoosič cjsať Ue:
toliko milečád w!,oslyssel leýbrž prý, gak tomU
Uěkteťj letopifcowé cht,č. kxtjšcii hodUosti králowské
udčlil, xčtc:éhožto titulc Waclaw ž panhé pokory
Uikdh UeUžjwňs TcUto dar žda se, žc bhl pťj::

ěina žaložer slawného chramU w Braze kU cti
swatého tha mxlěednjka gegž swatý Waclaw
š welikým Uarlaocm whstawělř a od fwatcho
WolfǧaUka ďisk.:pa režeUskčho pod Učgž tenkrate
dUchoij žprčlwa w Čechách pat:ila, pofwčtiti
dal. Co fc cjsaič Gindťichowi šswatým Wčxcla:l
wem piihodčlo, přihodilo fe těž kUjžcti kaUťjm:
skěmU ěili lUckémU, gegž Uěktcťj Radislawem, gin
Dlslawem Uazhwagj Knjže thto chtě moo
f daU roznmožiti, wtchl š welkaU silaU w žemi
WaclawowU Knjže Waclaw, ač ďhl tčch, pri:
prawil se k tUhémU odporU. Giž fe bhla obě
wogska šessikowala, čm Wáclaw beš pochhby
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žwUnkUUtjBožjho proriwnij fwémn panwrhs,
aby pro Ussetťenj krwe lidskč zpor fwúg fano:
gem Ukončili. Radisiaw wzpoléhage na fwau
fle a obrňtnost w bogowúltj přigal welmi rčld
ponawrženj. Byl pak Radisiaw ožbrogettwtwrdan
ocel, Wúclaw ale bhl odjn lehce, ale pln důwěrh
w pomoc Božj. Whchňžegjce kbogi pošnammal
se Wáclaw žnamenjm fwatěho křjže aUtokUswěho
protiwnjka čekage J rošthal fe Radislaw, alc
ah tU Uahle skočiw š fweho koUě, klekne w prach
a Wúclawa prosi, aby mU žiwot Zachowal kUj:
žetstwj geho si wšal a UčiUil gcg slUžebnjkem
swým. Wssak Waclaw, genž Uedychtil po cižjm,
ani kUjžetstwj fwěho rožmnožiti Uežadal šwedmxw

Radislawa, wratiť lUU knjžetstwj geho, a trnoan:es
liwú š njm pokog Učinil QtašaU Nadislaw,
proč tak lehce poddal sc knjžeri plxažskěmlx, od:
powčděl: „Gak gsem whgel šžastUpU swěho pwti
němn Ueekl gsem sc welmi a Uohh a rUcc mé
bylh gako swašany, Uebok gfem widěl kťjž žlatý
Ua geho čcle a dwa mUže gako fwate postawh,
ani geg wedaU š obaU skrcm držjce WelikaU
hrUzaU pťinUcen gfa mUsil gscm fe pťed Ujm
pokořiti “ uu „Kdo obýwa w pomoci Ueywyš:

ssjho w ochraUě UebeskéhoBoha prekýwati bUdr
Nebo anaelUm fw!šm pťikažal o tobě abd tč
ostťjhali Ua wssech cestach twých“ (Žalm 90
1 11..)

Milost Božj, kteráž očitč š Wčiclawem bhla,
geho wýbornj skUtkowé, gimiž swaU lčlskUk Bo:
hU a k bližUij oswědčowal, geho mysl tichá a
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skronmú, giž pťi každé přjležitoski na gewo dú:e
wal, Uenaležli oďlibh U dwoťanů a pčmů českých,
Uýbrž oni ďyli š Ujm welmi Uespokogcni, gednť,
žc čaš swůg tráwil radčgi w modlttbúch a Uún
božných oďťadech, Uežli w důležitostech státnjch,
gedni š Ueljďostj Ua to žťeli, aU knjže gměnj
a důchody swé pťede wssjm Ua potředy cjrkeij
obracUge, an žaš tťetj welmi těžce Uesli, že se
tolik š Gindřichem a š Němci, UehaUhlawUčg:
ssjmi Uepťátely Slowanůwe pťčltelil. Brotož Wácuc
law, abh žUikUUl wssech pomlUw od nich, kryl
sc š Uáďožnými skUtky swými, ano t wlády se
odťjci a do ržčlkona ďenediktinského dúti fe chtěl,
a giž i do ija posiy wyprawil, kteťjžďy o to
š swatým otccm fmlanali. To ale UeUspoko:
gilo gich, an ždčx se, že giž tenkráte w kyselosti
swé š wládpchtiwým Boleslawem gednali, aby
odsiraniw Wúclawa U wlčldU fe Uwňžal. Bo:
hUžel, že Boleslaw žaslepen wássniwml dychti:
wostj po wlúdč wolného gim Ucha propůgčil.nd
„Blaho awený teU mUž, kterýž Uechodj po radč

ďežďožnpch a na cestč hťjssrǧjků Uestogj a Ua sto:
lici posměwačů Uesedj!“ (Zalm 1, 1.).

Bjsse fe pak o tom Uúsledowně: Swatý
Wúclaw ansstěwowčxwal mčsta ťjsse swé we
wýročnj ěaš poscher kostelůw gegich. Brotož
pťissel ke dni fwatěho Košmh a DantiaUa (27.
žúťj) Uoku 935. také do sidla ďratrowa, staré
Boleslawi, abh aUčasteU bhl siawné slUžby Božj
w kosiele tam ke ctdi oněch dwaU fwatých wysia::
wčném. Bo siončenj litUršie chtčl hned žafe

ů
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wrátiti fc do Brahy: alc kU prošbč Boleslau
wowť, abh Ud pťťpsawených giž hodůw Ucod:ur
gjždčl zůsial tam pťcď noc Když pak po hoa
dcch naskalh hry t Wňclaw wsed na kůn, počal
htáti a wefcliň sc B drUhh swými Ua dwoťc
Boleslawowě Bťi té pťjležitoski byl whstťcžen
o bratrowě zlém aUmhsiU, ale nechtčl tomn wěu
řiti, Uýbrž na Boha wsse wložil. N tU noc
šcsscdsse sc bogownjci we Hnčwfůw dwůr, pou
zwali k sobť Boleslawa, i Uložčli tam radU U:redzsk
žednaU, gak by zabili púna swého Řekli pak
půgdek na gltťnj tehda Ulowjme gcho

Dnc nasichgjcjho, w pondělj28. žaťj 935
kdhž žwončno Ua gitťnj, pofpjchal Wažclaw gak
obyčegnč do kostela We wratcch potkaw Bolea
siawa, pochwálil ho za to, že ho dobťc častowal
wčera Tento pak tasiw mcč scanl Wáclawa
do hlawh, a ťka: „tak tě chci dUcš lépe často:
wati!e Wúclaw ale silněgssj gsa, chopil fe brauj
tra, i whrwaw mU meč z rUkh, powalil ho Ua
zem a dj: „to ti Bůh odesk bratťe!e .thž
wssak Boleslaw gakobh geho wražditi chtěl

o pomoc wolati počal pťjskočiwsse slUžebnjcigcho Čcsta, Týra a Hnčwsa, oboťili se zUťiwě
na Waclawa, genž giž rančUý Utjkage do chrá:
mUe w geho dwcťjch mečem Hnčwsowým pro:
bodnUt na zem klcsl. Botom gali sc stjhati Utla:e
dence čili dwoťanh geho a šabili wssccky ty, ktcťj
rpchlým aUtčkcm Ucžachowali šiwota swého; také
Božj slaUhh žlaUpili, wyhnawsse ge ž města,a
ženy gegich ža giné nmže wdali. Matka Dra:



Sw. Wáclaw. 923

homjra Usihssewssi, co se děge, pťiběhla i padla
š pláčem Ua mrtwé tělo shna fwého: a wssak
znamenagjc, že wražednjct také o gegj bezžiwoťj
Ukládagj, Utekla i ona do šemč chatwatské, an
žatjm Bolcslaw pofdjchal žmocnit fe wesskcré
wládh žemsié w Čecheich. Tčlo Wáclawowo
dlaUho ležeti žůstalo we dweťjch chrámowých, až
koUečnč kněz gech, gméncm Chrastěg, odwážil se
gc ždwihnaUti, a Ueyprw w domě fwém, potom
i U prostťed chrňmU poctiwě položřti a ochrániti.

Boleslaw žpamatowal fe sice bržh w Ue:
silcchetUosti skUtkU swého a činil zaň pokánj, a
wssak wládh gjm Uabhté proto se neodřeťl. Bťiu
kášaw tčlo mrtwé nehprwé w Bolesiawi čestUč
pochowati, po tom po tťech letcch k prošbčlm nču
kterých Uúbožných mUžů dal ge odtUd pťiwesti
do Brahy a Uložiti tU w kostele swatého tha,
ktcrýž nčkdh Wúclaw fúm byl stawčti počal.
Spna, ktetého mcmželka mU prčlwě we dnech
oné wraždh a baUťe byla potodila, Strachkwau
sem nažwaw, Ustanwil ho k duchownjnm stawn,
podáwage ho gako bh w obět BohU ža tťžký
pťcstUpek swůg.

Wňclaw pobožný a fprawedlřwý, Utrpčwssj
konečnč ža fwaU horliwost o Učxboženstwj, pou
wažowčm a wyhlássen gest od wesskerěho lidU
hned po smrti swé za mUčednjka swatého. Dťju
we Uežli wčk minUl, ano pokUd btatrobigce na
trůnU sedčl, rožUcsla fe powěň o žčxšracjchU hrobU
geho šbčhlých až udo dalekých žemj. N wssak
Čechowé sami ctili památkU geho co neyswčtčgi;

ůk
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an úcth k UčmU w gegich wlasti po celei stou
let1 wždh pťibýwalo; Uúrod wžýwal ho gakožto
„dčdice šemě českě,“ gakožto pťedeho pť1nšlUwce
a orodownjka U Boha ža wsseckhwčrné Cechy;
kUjžata i panowUtci kladli obraz gšho na penjžc,
pečeti a korathe fwé; množstwj chrámů i ol:
táťů postawer w čest geho gména po wssech
kragtch; ano konečnť wsse, co Uárod Uciš gako
fwč wlastnj we cti mjti chtěl, to až podneš
„fwatowčlclawským“ nazýwati obwpkl. Takž famo
gméno wýtečttého panowUtka tohoto, gako pťed
stoletjmi, gesstě i Uynj w millionech srdcj českých
city a aUmyslh Uábožnč bUditi Uepťestčlwá.

Nožgjmúkcj.

Ner wčtssj a fwěřěgssj a BohU milegssj
oběti Uež oběť, giž KristUš Ježjš UebeskémUthi
fwémU pťinesl, když febe sčlm ža hťjssné člowě:7
čenstwo Ua kťjži obětowal. Tauto občtj Ueho:
swčtčgssj oswědčtl Kristuš Ježjš swaU eck Otci
swémU Uctiwosi a láskU, gakož i geho welebnosk,
moc, fwatost a sprawedlnost. Tato oběťpřincissj
se denně na oltúťjch yode kUčžj, a dennč obětUgc
fe w Uj KristUš Ježjš ža hťjssný lid owssem žpů:
sobem Uekrwawým. Nenj tedy nad občť msse
fwaté Uic důsiogttěgssjho, Uic BohU milegssjho,
Uic člowččenstwU prospěssnťgssjho. Q oběti Uasse
swaté d1 swatý Frcmtissek salcský, že gest srdccm
kťeskansiého UňbožeUstwj, dUssj Uasslch pobožUostj,
newýmlmoným tagemstwjm Božjm, UeyhlUďssjm
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lásky Božj zúkladem, kterým fe Bůh fčlm š Uúmi
žiwotUč spognge a Učlš Ueypodstatrxěgi milostj
fwaU a UehžUamcUitěgssjm požehněmjm obdaťUge.
To wsse kdo bedliwč Uwňžj, Ueďnde fe diwiti,
proč fwatý Weiclaw tolik Uctiwosti k oběti této
měl, a proč š takowaU pilnostj a UňbožUosij na
mssi fwataU chodjwal, owssem alc diwiti se bUel
de, ptoť Ulh tak Uedbalc Ua Ulssi swataU chodj:
wcimc? proč mh pťi Ueyswětěgssj občti těto tak
rožtržiti ďýwáme. Mcime mh sUad che a důlco:
žitčgssjch pracj Ua starosti, Uež měl fwatý Wác:
law? Eyhle th mjwčlš dosti časUkgjdln akpitj,
k hran a kfanj, kmarným Uáwsstčwáma kUi:
čemným rožprriwkám a klepům, proč erežmeš
si tšckš chwjle ke msst swaté? Broč? protože Ue:
žUčlš UesmeraU ceUU oďěti této, a erjš gak
Uesčjslných dobrodinj Učlm se taUto občtj doskňwá.
Tobč ždá si?,r že žtraccU gest čaš, gegž službě
Božj wčnUgeš, ale toho časU Uenj ti ljto, kterýž
šať)álkml a marnostmi mořjš. N gsi:li pťedc
Učkdy pťjtomcU Ueyswětčgsii občti, gaké býwň tU
twé chowňnj? Kdo tě widj, sotwa ieekUe,že žUáš
šeUU občti, gjš š kUěžem občtowat gsi pťissel,
wt,wa ťekUe, že wjš, kde gsi a gak se tU chowati
maš. Wiž swatého Wňclawa, oU kUjže mocUý
a slawa: oU ersiýchá se dUem a Uocj mo,dliti
fe, erfihchti fe bosýma Uohama t časU žinmjho
do kostela choditi, ersiýchei se kleče modlřcbyswé
fe, modlltť, wěda, že Bůh daleko Uad Uěho Uočt:7
ssUťť gest krčllem ,a pčmem. Nle ty Uežťjdka
eUUš š chrámU peleš lotrowskan. MlUw proč
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neohýbňš také th kolcna pťed krňlem nech a
zemť, ptoč ncprokašugeš BohU swénm takowé
úcty gako swatýf Wňclaw bhl činil? Ncwjš, žc
prawj Bún: „Ziwk gscm gú, pťede mnan bUde
klckati každé kolcno, a každý gazhk whžnúwati
bUde Boha?ee Wěťjm rúd, žc mssc swatú žádněho
profpčchU ti UcpťiUússj, protožc gj neobět:xgeš,
gak bhš mčl. Q byš ponmčl, že těto občti též
pťjtomna gcst rodička Božj še wssemi swatými
a š kůrh andčlskými, a že wssřckni tito ndywošr
lenci a ncbcssťané též š twan modlitbaU fwé
prošbh a modlitbh spogUgj, žc súm Kristuš Zežjš
ža tebe U the mlij a Umučenj swé obětUgc,
pak bhš žagisté š ochotněgssj mhslj a š Ucibo:f
žněgsslm srdccm býwal občti msse jwatč pťjto:
men. Dchž to Ucbeský Bůh. x

„KrisiUš Jcžjš ponjžil fcbe famého, poslu:
sscn gfa Učiněn až do fmlti a to do fmrti křjže.
Brotož i Bůh powýssil ho, a dal mU gméno,
kteréž gesi Uad wsseliké gménoe (Filip. 2, 8. 9.).

„Wssecko, cožkoli činjte w slowě neb w siU:
tkn, wssecko čiňte we gménu Mma Zežjsse Kri:
sia, djky činjce Bohu a Qsci skrze Učhoe (Ko:
loš. 3, 17.).

„N wžaw chlěb, djky činil a lúmal, a dú:
wal ušim, řka: Totok gest tělo mě, ktetéž fe za
wáš dúwň. To čiňtc Ua maU pamútkn. Též
i kalich wzal, kdhž odwečcťcl, ťka: Tentok gest
kalich, Uowý šúkon w mč knoi, kterúž za wáš
ďUde wylčrax (Luk. 22, 19. 20.).

„Shnúčkowé xnogi, totoť wám pjssi,abh gste
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Uehťessili. Baklik by kdo i žhťeňil, pťjmluwcc
xnúmc U Otce, Ježjsse Krista fprawedliwého ; a
ont gest oběk slitowčmj ža hřjchh nasse, ale i ža
hťjchh wsseho swěta“ (1. ZaU 2, 1. 2.).

„Bogtc fe Púna a wždeylc gemU čest; Uea
bo pťissia hodina faUdU, a klaněgtc se tomu,
ktcrýž Učinil nebc, i zemi, i moťe, i studnice
wod“ (chw. sw. Jana 14, 7.).

Modlitba.

O Bane Božc, dedž núm tU milost, aby:
chom pťjkladU swatého Wúclawa wčrnč nňsledUo
gjcc Ueyswčtěgssj oďčti Uegenom rúdi byli pťj:
tomni, Uýbrž i ď myslj nňbožnau a bohabognaU
občk tUto tobč pťinússeli; propůgč Ueim též mč:
lostiwě, abh oběk tato, kdhkoli gi tobť přinčasscň
bUdeme, tobč netoliko byla přjgempú, alc núm
též zwlússtě kU fpafenj dussc prospčssnú. Skrze
Krista Ježjsse, Bčma nasseho. Nmm.

Dneňnjyo dne swčtj fe cakč swáeer: w Ř1mč swatčýo
Midata, mučednjka; tamtěž swatěho Slaklea, mUčednjka; ld
Yfrice swatých mUčednjků Marciala. Wawřince a giných dwa:
dcjti; w Yntiochii pisidickě swatých mUčednjků Marka pastUchh,
Nlsia, Yle!andra a Zosyma, geho bsatřj; těhož dne Utrpmj
swatčho Marima; w Janowč swatěho Salomanna, diskuda;
UťBrhrii swatčho Silena, bistUpa: tčhož dne swatě Ewstachie,
pannh dcery swatě Bawlh; w Němcjch swatč Liobh, pannh
a m.dg. sw.
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29.

Swútxekswatého Nkichala archangela.

Swčltek swatého Michala archaUgela fwětil
se w cjrkwi giž w dobčlch Ueystarssjch, a we wěkU
čtwrtém ža panowánj cjsaťe .skonstarrtixtaWelic
kého bhlo w Carhradč a w giných městech dra:
hně kostelů ke cti téhož archangela žafwěceno
ž Uichž Učkteřj pro žašrakh a pro giné milosii
kterých fe modljcj Ua orodowanj fwatého Michala
bhli stali aUčastUi welmi droslaweni byli Z Ua
žčlpadč rozssjřila fe úcta kfwatémU archangclU
welice šwlasstě od tčch dob co obywatelé apUl:
sstj ža papcže Gelasia l Ua hoře Ǧarǧan ře:
čené kU cťi téhož archandčla Michaja kostcl sia:
wUý bhli roystawěli. QstatUč mčlme pťjčiU Uehu
wčtssjch, pro Učž fwatého Michala ctjti a do gcho
opatrowanj fe poraUěeti mame Swatý Michal

gest hlawa, aUeb gak cjrkew fwata dt, kUjže
kůrU Uebeských, oU gest pert meži dUchp ďla.a
žeUými kteřj U trůUU Waně stogjcc bež Ustanj
prožpěngj: Swatý, sdoath, fwatý WaU Bůh
šústupú, pan gsaU nebefa welebnosii i siawh
twé! OU ǧest teU, geUž ode stwoťer fwého Bo:
ha poslUssen bogowaj proti LUciperU, geUž BohU
stwoťiteli fwému se protiwil, a gemU roweú ďýtč
chtčl. OU gest bhl Bohem UrčeU, abh húgil
staraU UmlUwU, a Uedal ZankUaUti wjťe w ži:
wého Boha, Uij ale gest Uúm dún ža ochrance
žňkan Uowého. Mimo to wčťjme, že fwatý
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Michal od Boha gest powolan aby pťigjmal
dUssj Umjragjcjch a k faUdU Božij gich proB
wašcl; wěťjme že Uam na fmrtclné posteli bho
wa pťjtomen a pomahá Uam zapasiti w posleur
dnjm ďogi š dUchy pekelnými a pťemahati gich.
Z tčch žagisié pťjčiU modljwa fe k UčmU swata
cjrkcw we gméUU wssech kťestanů: „Swath Mč7
chale archangeli opatrUg Uaš w posiednjm ža:
pafn, abpchom UežathUli Ua htožném saUdll!ee
an napoija Uáš též, abhchom geg časlo o
pťjmlUwU geho prosili ondljce fe w litanii
kc wssem fwatým: „Swatý Michale, orodng ža
Uaiš !“

Nwssak chceme:li se stčlti orodowčmj a po:
moci těhož archcmgela aUčasiUi, gesk Ueywpšssj
potťeba, abhchom též žmUžile nynj giž odpjrali
tčm, proti kterýmž si žádčlme w hodiUkU fmrti
fwš geho pomoci, Uebok spolčiwsse se š ďčrblem
Ucmůžeme w pomoc anděla dax:fati.

Swatý Michal whobrašlxge se obyčeg!tě
odjn w brnčnj mage sstjt w rUce, Ua kterémž
Uapsčmo po hebregskxl Michael, což latinč: GUiZ
Ur ČGUZ,po česky ale: „Kdo gako Bůh„ se wy:
kláda Těmi slowy ožbrogil se fwatý archangel
mage bogowati š LUcčperem tčmi slowy pťemohl
odbogllé angely a swrhl ge U prodask pekeanU

Tčch slow a těže šbranč i mh Užjwati bhchom
měli kdykoli š pokUssitelem pekelným nam žapa:r

siti gest. Kdo gest gako BUh? Kdo gest tak
mocUý, tak maUdrý, tak krasný, tak milowanj
hodUý gako BUh? Kdo gest ale také tak strassný
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gako Bůh wssewčdach, sprawcdliwý a swatý
fandce? .skoo mage zapasiič š pokstltelem tjm:
to a podobnými myssčénkami se hňgj, šagisté
gako archangel M chael jojtěžj a to ijm gisičgi
gržto se Uadjúi může, že te.ttýž archange! Ue:
opnstj toho, kdo pxčjtladu gcho Uásleduge.

Rožgjmánj.

Swatý Michael bhl powýssen že wčcen
žustal BohU fwénm a že hagil geho čcst a flarp
wU Gaký ale poxčeal ofUd L.xciprra a pčiwr:
žcnce grho? Swtžen byl do pckla še wssemč
piiwržencč fwými, do pckla prawjm, kčeréži tčen
se dostane, giž padlých angelů w Ueposluss:wsii
UasledUgj Ehhle totě koch a odměna tčm kteťj
Boha Ueposlanchagj a gcho Uražcgj Uwaž wčc

tUto dobre! LUciper a Ueščjslnj aUgelč šwržeUč
byli do pckla pro hrjch, a Uce pro gediný hťjch,

pro prwnj hřjch BUh Ue.xssetrčl ani gediného
ž aUdělU těch padlých ani gedinému Uepopťač

časU k pokarlj Uýbrž okamžitě wssccky ge do pe:
kla fwrhl Uwaž, že gediný hťjch, a to hťjch
gen mhssléUkau špachaxtý wěčUým pelleln Uestan
byl! NUže, wyrozmnjwaš:li giž, žc h:jch žlé gcst
to nehwčtssj! Mužeš:li mcdle rjci, že Buh Ua
lnhssjénkh Uehledj aneb žc Ueičestú gich, kdhž
gimi gfme se prohťefjxli? Mčxžeš těm mržkým
tlučhubam ža prawdu dati, kleij rauhawč blečko:t
tagj, žc Bčch hťjchU tak wysoce jl Uepcičj, že
srmdno gcg odpmlsstj? uš Bnď tedy wyZUry, žc
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gest Bůh nesprawedǧiwý aUeb že hťjch sinrtclUý
gest žlé Uesmjrné. Ze ďh Bůh bhl Uesprawc:
dllwý, to žagisté mlUwiti se erpowažjš byloť

bh to raUhanj to Uehwčtssj, tedh Uešůstawa Uic,
Uež, že Bůh sprawedliwý tresta i gediUý hřjch
smrtelný trestem wččným že ale Uetresia pťj:
silčgi, Uež gsme šaslaUžili. Když tedh geU ge:

dimš hťjch wěčm)m peklem tresta fe, mej žagistě
hťjch býti žlč nefmeré. Co medle můžeš proti
tomU Uamjtati2 u Ncotewre:li ti pťjklad Luci:
perůw a trcst, kterémUž on i š andčli fwými
propadl, očš, abhš pošnal welikost bťjchn? Um:
dciš:li fc i hUed na pokčlnj, abyš šhladil milostj
Božj hťjchh fwe, žtracen gsi wččUě žtracen.
Bomni mimo to, že Bůh, dle fwědectwj swatého
Wetra, Ua padlých a žatracených aUděljch wssem
hťjssnjkům Ukažati chtčl kterak gich trestati bUde,
Ucdagj:li fc Ua pokčmj. NeUssetťil:li Bčch ssle:
chetných dUchů pro gediUý hťjch, gak mUžeš
danati že tebe pro hťjchy ssctťiti bUde, gemUž
čan i drostťede k pokanj dawa? Wrotož dUeš
gesstč počni fe hťjchU bati, bog sc ho chc Uež
wsscho šlého Ua swětč, bog se ho che Uež pe:
kla famého, Uebok gest siUtečUě wětssj žlé, než
peťlo famo. „MUošj powažUgj pcklo, pjsse swa:
tý Zcm Zlatoúsiý, ža Ueywětssj žlé ga alc mam
ša to, že hťjch daleko wčtssj žlé gest než peklo. e

„Gako pred twaťj hada Utjkeh prcd hťjš
chh, a pťistaUpjšli k nim UsstkUetč. ZUbowč
lwowi gsaU šUbowé geho, žabjgegjce dUsse lidur
sié“ (Sir 21 2. 3..)
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„leičeg Hospodinůw Uad těmi, kteťjž činj
žlé“ (Žalm 33 17..)

7 „MUožj ďičowé (přigdaU Ua) hťjssUjka“
(Zalm 31, 10.).

„Nemhlte se: Bůhť Uebýwúpofmjwňtt. Nebo
cokoli rožsiwal bh člowěk tok bUde i žjti Ncbo
kdož rožsiwa w těle swém ž tělai žjti bUde po:
rUsser“ (Ǧallat 6 7..)

Wstodlitba.

Q Bože Qtče, ty žUciš kťchkost a siabost
Uasst, wjš že bež pomocč a milosti twe Uic do:
brěho še sebe UčiUiti Ucmůžeme. Učiň tedh miop
lostiwě, ať Ueanidjme hřjch, a ak wsscmožně se
ho stťežjme. Kdybychom ale Uěkdh pro kťehkosk
swaU w pokUsser Upadli šcfsii nmn aUgela swého
Michala Ua pomoc ak boguge š Uami a žaUaš
proti pokUssiteli a koUečUě až Umjrati bUdem,
ať pťigme desi Uasst, a odewšda gi tobě, Otci
milosrdUémU geUž gsi žiwaakralugcš Ua wčky
wěkůw NmeU

Tčhož dnc:

Žiwot swatě Theodoth aneb Boh:
danh, mnčednice.

KU koUcč panowčmj Licinia cjsaře r. 318.
Uasialo w městě thráckém Whilippopoli weliké
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kťeskanům protiwenstwj Brefekt Ngrippa kažal

w den flawnosii Nposla, aby se wssickrti mčsskané
šessli bohU gak Npolla Uažýwal občtj přinasset
Glsta žeUa gměncm Theodota UebBohdana, ktc:
raž dřjwe žiwot byla wedla oplžlý a chlipnh,
byla U wladaťc wiUčUa, žc pr!š na občtech za
dného aUčastcnsiwjbrati nechce BohUaUak aUťa:
dU, wyžnala fe Upťjmnč ž pťedesslých Uessleche:

tnostj fwých, ale i doložila, že aUčasteUstwjm Ua
takowých swatokradežných obětj welikost fwých
prowiněnj rošmnožowati Uechce Bťjkladem ge::
gjm šmUžilo fe sedm set kťeskanůw a x.dadefúte,
kteřj Uúpodobně se ždrčchali modle Npollowi občk
pťiUesii. Wo tčch Uwrhli Theodotu do žalúťe,
w kterčm dwadcet dnj setrwala modljc fe wraUcUé
modlitby a rožgjmagjc o tčžkých neprawostech,
gimižBoha Uražila, a o podiném fmilowčmjBo:
žjm Když do drnhe gi Ua faUd postawili dala
se Uboha hťjssnice do hlasitcho plače wolagjc
Upěnliwč aby gj BUh pťcdesslých Ueprawosij

milostiwč odpusiil a knastawagjcjml: mUčer silh
a statUosii dodal K otažkam prefektowým neéep
odpowjdala leč, že bhla tak Uessťastna, a miUUlý
žiwot sng chlipnostj a UečisiotaU poskwrnila,
teď ale, že staja fc kťeskankaU, gakkoli hodlla
Uenj fwatš toto gměno Uositi J odfaUdil gi
Nǧrippa kmetlam Bohamlm k tomll pťihlédae:
gjcjm siitowalo sc Ubohé ženy, i žčxdali gč, aby
Uposlechnmossi rozkažu wrchnosti tak UkrUtUých
mUk se žbawila. Qna ale odpowčděla: Wasse
Uapomjnanj gsaU marna, Uikdh neopUsijm Boha
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žiwého, abych občtowasa mrtwým obražům.ee Wo
tak slawném whšUciUt dali gi UapnaUti Ua siťixep
pec a želešnými púťaty Ua celém těle gi trhali;
an ale děkowala w Ueywětssjch bolestech myslj
gasnaU Spastteli swémU, žc gi hodnaU Učinil,
že pro Uěho trpěti mUže Wro to pro wsse
rožkwaxll se Nǧrippa Ua Ueywýš tak že kata:

Uům přstč kazal abh žmUčenaU ženU žnowa
dťcli a do žiwoch ran ocet lili „Ga se mUk
twých tak malo hrožjm, odpowčděla fwata trpi:
celka, že tě i žadam abpš mUk pťimnožil abych
milofrdensiwj dossla a slawněgssj korUUy si wy:
mohla.“ Wida tedy Nǧrippa, že nad mllčednicj
nefwjtťšj, dal gj nčyprw geden žUb po drUhčm
wplúlnati a pak gi Ukamenowati. SaUd wye:
konal se ža nlěstem gak ťečcUo rokU 318.

Nožgjmčlnj.

Swatú Theodota gest Učlm žiwým pťjkla:
dcm prawé kaǧtcnosti Gak mtle hťjch swůg

pošnala a welikosk geho opUsiila geg okamžitě
a nigakž sc nedala k UowěmU hťjchU swésti, ný:

brž oplakawagjc hoťkými slžami pťedesslý žiwot
i krwj swaU BohU Uraženénn: žadost Učiniti
chtěja i takě žadost Učinija Tciži fe zdali také
wy kťeskaně milx, ždali také wy gako swatci Theo:
dota gednútc? Nch běda, pťebčda, U Uúš to
žcela gank býwa My sořnoa že gsme se ž sta:
rých hťjchu wyžnali, giž žase w nč lcžem gako
pcš k wýwratU swěmU sotwa že gfme sljbill že
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Unprawjme, čjm gsme Boha Uražili, opět Ua
slib žapomjnč:me, fotwa, že gsmc Užawťcli, že
whstťjhčlme se žlé pťjležitosič, opčt gi hledčmle,
ach i padčlme. Coj asi mhsijte, ždalč takowé po:
ťčmj ptawč gest, ždali se žpowědi takowč BohU
ljbj, ždali plamč gsau? ú Nač fe spoléhúre,
ý bdej hťjsschi, žc hřjch k hťjchu pťidč:wáte
a tak Krista žUowa lťižuǧete? Spoléhňte fe
Ua milosrdcnstwj Božj? Womněte aťe takč, že
Bšch gest sprawedliwý a že Uebýwú pofmjwán.
Kdo fotwa že žpowědnici opUsiil, opět w starě
anpklé hťjchy padú, teU Uemčl oprawdixoého
pťedsewšetj se polepsstti. Gak medle mčxžeš fe
Uadjti, že Bůh ti bude miloskiw, kdhž sprawedl:
Uost geho UstawičUě Urúžjš? gak můžeš dmxfalč
odpusstčnl fdyž xč hťjch gest milegssj než Učilost
Božj? ši čekčUeUa poslednj dobp žčwota? Kdo
wč:š Ubežprčil, že Uepiigde smrř Učchlc, antxb že
smhslů fwých podržjte? BUde wč:m Bčch wčťitč,
že se Upijmnč polepsslič chcete, gežto gste si po
celý žiwot š Ujm žahrč:wali, UstawičUě slibčlgjce
a žaš slowo rUssjce? Gak ofwčdčjte swaU Upťju
mnost, až žiwi Uebčxdete? Nemylte fe, Bů,h Ue:l
býwei pofmjwěm! Kdoš redy s.ljlxil, že žiwota
fwěho naprawjš, tedy i w slowě jččxg.

„Syllll, žhťesillTli sl, Uepťčdúwey che, ůle
raděgi i ža pťedesslé modl fe, abp bhlj odesstšUť
tobě“ (Sir. 21, 1.).

Gestliže ti , kteťjž Utekli posiwrlt fwčta
siržše žUčUUost Bčlna Uasseho a Spasitele Ježjsse
Krlfia, opčt šafe w Uě zapleteni gsauce, pťemo:
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ženi búwagj Učiněnh gsaU gim poslednj wěci
borssj nežli prwnj Lépe by žagisté gim ďylo,
Uepožanati cesty fprawedlnosti, Uežlipo požnanj
zpčt sc odwratiti od toho fwatého přikažanj, kte:
réž gim prwé gest whdano Nebo prihodilo se
gim to, co se ťjka w prawém přjslowj: Wcš
anrátil fe k wýwratkn fwému, a sxině Umytei
do kalisstě blčlta.

Modlisďa.

Wane Jer Krisie, Wykupiteli a Spasiteli
núš! Utwrš w nciš ducha kagicUosti a milostiwě
propůgč, abhchom pťjkladu swaté Theodoty wčruč
Uasledugjce, tadčgi žiwota fe wzdali Uež teďč Waua
Uasseho pťi Ueymenssjm Urazřli genž gsi žiw a kra,
lugeš po wssecky wěkh Nmeu

Těhož dUe :

Žiwot sw. Řehoťe, bisknpa n swatě
pnnnh thsimiš a towarhssekgcgj,

nmčednic.

Swatý Řehoť pťjgmjm „stjceltý“ byl žiw
w Nrmenii wětssj. Qn se narodil w kraginč
Balhawell řečeUé z rodu krčxlůw perských Nrsa:
cidů. W dčtiUstwj swém dostal se do Céfareǧe
kappadocké, kdeži odchowáU bhl. Mage k tomU
pťjležitost UaUčil se tU wjťe kťesialtské a dal se
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křtjti, Ucbo gesstěpohan bhl Geho lasia kBohU
bhla plamemta, a abp gedinč BohU se mohl jod:l
dati swěta se žcela odťekl Zdokonaliw fe we
wjťe, rožnjtil se žádostj žwčstowati swým kra.e
ganům Uěenj fpňsy J wrútřl se tedh do
Nrmenie w důwčťe, že Bůh pohlche milostiwě
Ua wraUcUé geho modlitby a sUahčUn geho swa:
tým požchUa. Wťelé ťeči gimiž žwčstowal kra,
ganUm Učenj o kťjži, Ualežalh dobraU pUdU,a
gežto žiwot swatého blahošwčsty byl UeaUhoUUh
atak ťjkage žiwý pťjklad swatého ewangelia,a
gežto BUh ťeči geho potwržowal mnohými ža:
žraky, stalo se že nesčjslnj takměť šastUpowe wer
křeskansiaU přigali Gen kral Tiridat Uechtčl e
hrdé ssjge pod sladké gho Kristowo skloUiti Uýbrž
žadal od Řehoťc aby odťekUa se wjry bohmn
domacjm občtowal ČemUž kdhž swatú Řehoť
odpjral dal geg kral mUkami Ueslýchanými mU:
čiti Neyprw kažal mU w ústa strčtti hrUbé
drewo, Ua to swažaw prowazy tělo geho, dal
geg dowěsiti, tak že po sedm dnj meži nebem
a žemj wisel, a pak UkrUtUě mrskati. .skdhž an
!UUkp thto erblomily statUost swatého mUče:
deka, kcizal Ua Uohy geho dcsiy pťiložiti, kteréž
tak tUže se pťitňhly, že až krew žprstů se praU:
dilae Ua to pak rožkčlzal w paty hťebů Uabiti
a k rychlš chUzi geg UUtiti N wssak ani thto
UkrUtUé mUky, an žádné ginč, gichž králowa
UkrUtUost wymýsslela, Uebyly š to pťemoci nm:l
čednjťa Božjho, Uýbrž oU gako by bolcstj bhl
necitelný Uegen lid pťisiogjcj wjťe swaté wyUčo:

ZčwothSwatých us 40
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wal, ale i BohU srdečně dčkowal, žc ho takto
nawsstjwiti račil KonečUč pťemohla siatnost

mUže Božjho sUrowosi kralowU a milost Božj
wstaUdila w frdce geho, i pťigal kťest fwatý,
a gakh prwč byl protinjk kreskaUUw,taký bhl
Uynj gim pťjtel a wsse co mU swatý Řchoť
radil, že bh k slňwě bylo Božj, š Ueywětssj
Upťjmnost1 a ochotnostj konal. Tobo časU wšrů:
stala ejrkew w NrmeUii kU podin krasUě To
ale. rmaUtiso nefmjrně Mammina DajU genž
tenkrate na wýchodě panowal Uebos aUhlaij
bhl wjrh kťeskaUskéUeprjtcl. J oboťil fe braU:
UaU rUkaU na NrméUh nemhsle gank, Uež že
gich pťemůže a wsse, co kťeskaU gest, wthbj
B wssak byl poražen a mUsil š hanaU domů
fe wratiti

Swatý Řehoť, geUž si tak welikých zasth
o wer Krřstowlx w NrmeUii bhl žjskal bhl
poslaU od krale Tiridata k Leonciowi do Cesax:

rcgi kappadocké abh od Učho na biskUpstwj bhl
pofwěcen. Nawratiw fe domů, pokračowal w

pracjch aposstolsiých, an swětlo swatého ewaUge:
liUm ř k giným fUrowým naro dům pťinesl, a
káže swataU wer až k horám kawkažským se
probral Botom, pjsse fe, Uzawrel prý fe swatý
Řehoť w kragi, Daranalia ťečeUém,w anstkU,
kdrž č w BúUU Usnul To stalo se když Kon::

siaUliUWcjfať Ua wýchodč šačal anowatiWtčch dobách,eo kral Tiridat wztěkal se
a žUťil proti wjťe kčeskaUské, stalo se, že gedna
panna, gméUem Rypsimiš, welmi sličUé twáťč
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a posiawh Usslechtilě š ǦagaUaU, pčsiaUnkaU swaU,
a š egiUými gesstě pamtami pro žachowúnj swé
panenské čistoty ž ťjsse ťjmské do Nrmenie se
Utekly a tam po delssj čaš, co možná bylo, se
Ukrýwaly. Dožwědčw se Tiridat o krčlse Rip:
simy zahoťel k Ui chlipnaU milost1, a poslaw
k Uj š dary a krúsUým raUchem posly, kážal, abh
gi š sebaU do krcilowského palňce pťiwedli, ostatnj
pak panny bedliwč stťcžili. thsima ale, genž
se byla KristU Ježjsst žasljbila, pohrdla wssemi
darp a mUžile odporowala wssent ťečem poslůw
krúlowskych; kteťj widaUce, že po dobrém panUU
UepťemohaU, nňsiljm gi wžawsse do palňcU kU
králi pťiwedli. WidaUc swatčl panna, w gakém
nebežpečj :Oězj, obtátila wssi mhsl swaU k WúnU
BohU, a pťipomjnagjc si moc a welikost Božj,
genž židh pťeš moťe rUdč pťewedl, Jonňsse
w žiwotě rybp, Danele pak w gámě lwowé
žachowal, a SUfanUU pťed aUklady chlipnjků
žachtčmil, dodúwala si statnosti a žmUžilostikna:
stňwag1cij protiweUstwj. J pťisselkrúl a Užťew
annU, ana w plnč ktúse a newinnosti siogt,
takowaU chlipnostj žahoťel, že gi sliby a lichoceš
Ujm k tomU měl, abh mU po wůli ďyla, an
i toho se opowúžil, čeho bohaprúždnú chlionsk
se opowúžjwá. Nle fťatmi panna, sžlena jlibem
č“tstoth, Umčla chlipnjka nekúžaného w Uzdč a
w slnssně kňžni Udržeti, tak že žahanch a hně:
wem kppjcj tU stál, gako otrok pťed swým we:
litelem, neopowažUge fe ani žrakU powžtlesti. nu
Nic Uenj tak Uepťcmožitelno,gako důwěrawBoha

407u
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a w pomoc geho. ij kdo fe ožbrogj, UebUdč
fe bciti, a bič Uepťibljžj se k staUU geho.

Wida tedy krúl, že RypsimU Uepťemůže,
dal GaǧaUU pťiwcsti a kážal gj, abh anUě
domlanala, a pťinUtila gi po wůli Um býti.
Bossctilec Uepomyslil, že opčt UowaU porážku
Utrpj. Neboť Ǧaǧana domlanala Rypsimě,ale
nikoli, aby krčlli byla po wůli, Uúbrž aby slibU
ďhla pamčtliwa, pamětliwa též siúwy bUdach,
wytrwú:li, a trestix pekelných, klefne:li. Takto
sš sklamúnh widaUce dwoťanjrwwě krčllowsstj,dali
GaǧaUU Ubiti, šubh wytlaUci a pak gi propU:
stili. Nle i thsimiš opUstila palác gako wje:
těž jlawUý, a nikdo fe gj Ueprotiwil. J Ubjrala
se š twúťj weselan a radostnaU mčstem a wssem
panncim dúwala swčdectwj o wjtčšstwj swém.
BťisslaUocuo Ǧašach, thsimiši ostatnj palmy
šessedsse fe Ua mjstč Určitčm, wzdč:walh djky Uey:
srdečUčgssj, že gim Bůh tak milostiw búti rúčil.
NU gcsstč Ua modlitbčlch trwalh, ay pťissel dwo:
čanjn geden š žoldnéťi a wyťjžl annč Uehprw
gašyk, pak ale štrhUUw š Uj oděw, dal gi Ua
dťewa rožtažeUú kťjžcm pťiwčlzati, a pochodněmi
púliti. Na to gj whpčlrali žiwot, tak že wssecky
wnitťUosti se wykhdly, koUečUč i oči gj wylaUpli,
a tak žiwotu gegij koUcc Učiniwsse ke korUUě
mUčchické pomohli. S nj bhlo též tťi a tči:
dcet panen Usmrcer, kteréž tU š Uj ďyly a po:

šůstatky gegj fmrtelné šďjrati se galy. GediUúaǧaUa š dwčma pannami šůstaly Ua žiwč; Uc
wssak dlaUho. Ncbok žnamcnagc Uelidský dloo:
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ťanjn Učlťek králůw, gegš pro Rypsimu Utei, že
gjm pohrdla, wzal Ǧaǧanu i ostatnj dwě paxmy,
a když ge Ua most dowedl, kdc zločincowě se
odprawowalř, strhl š Uich odčw a dal ge ša
žiwa dťjti; wida pak že nic ménč Boha swěho
oslangj, kčlšal gašhky w týlč gim wyřjšnaxlti,
pak ostrými kamelch žiwot rožpcirati a koncčně
hlawU stjti. To wsse stalo sc dUe 28. a 29.
šúřj.

Rožgj.mčlnj..

Gak podiwný gest Bůh pťi oďracouxčmj
hťjssUjků! gak milofrdUý býnoú ktčm, od Uichž
ht:Ubč byl Uražen. Ehhle telltr;ž krčcl, kterýž wssj
mocj proti kťesianům šUťil a se wštěkal. ten Ua:
gedUaU stal se horliwým wyznawatelem Kristo:
wým. Wrotož Užřjš:li Uěkdy Učgakěho welkěho
hťjssnjka, nepohrdeh gjm. Kdo wj, Ucstane:!i se
š Uěho horliwý hagitel aneb dokoUcc člowčkswatý.
RUka Wcině, kterčcž ž pUďlikcina Učinila aposstola
a š protinjka cjrkwe Ueyhorliwěgssj obraUU,
tčlž rUka Wčmč Uenj posild žkrúcena. Bůh můše
i nchwčtssjho hřjssnjka obrňtiti. !Wiž;medale také,
gak welice Bůh gest nxilosrdný. Krcil Tčridat
Zaslnhowal pro žlě čilly fwé, aby Učlhle od Bo:
ha trcstčm Byl, ale Bůh ncgčdnal š nst wčdlé
žúslUh geho, Uýbrž propůgčil mU milost fwaU
a Uwedl ho do lůna téže cjdrkwe, giž prwé tak
UertUě byl prončlsledowal. Nežakllsil:liš takě
ty podobnélžo milofrdmstwj Božjho? Wčžiž, že
toho okamžellj, když hťessilš, žasthowalš, aďyš
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wirxhchU Umťel a Ua wěkh bhl žatraccn Nle
Bůh tč Ussctťil a to tentýž Bůh ťteréhož ty
tak těžce Urúžjš On ti pťege časU k pokúnj,

oU tč napomjnú abpš se k UčmU anratil Ue
gako by z toho Uěgaký Užitek měl Uýbrž proto
gediné žc tebe milUge a spasiti chce. BadUiž
tedy Ua kolcna a wždeh mU ža tU chmeraU
dobrotU djky swč wolage š swatým NUǧUsiiUem:
„Tisjckrút mohlš mUe o Bože žatraUti bhš bhl
chtčl Th ale Uechtčl gsi, proto že dUsse milU:
geš „ J maU dUsslmilUgeš i nmc mohlš ža:
tratiti, ale Uechtčlš berž čekaš milosrdně žc fe
snad k tobě obratjm a dokonalé owoce pokanj
pťiner! NUže člowččc mage tak milosrdneho a
tak laskawého Boha, můžeš:li gesstě hťesslti?
můžeš:li Bokťa Urážcti?

„Nepťidaweh hťjch khťjchU a Ueťjkey: Smix
lowanj Waně weliké gest, smilUge se nad Umož:

stwjm hťjchUw mých Milosrdenstwj žagisté ihUčw
rychle pťichašegj od Učýo a Ua hťjssnjky hledj
hUčwgcho„ (Sir 5 5..)

„Mčlosrdensiwj Hospodinowo od wčků a až
na wěkp trwa Uad tčmi, kteťj se ho bogj“ (Žalm
102 17..)

„Bůh smilUgc fe Uad neimi, a Uwrže gako
w hlUbokost moťskaU wssccky bťjchy Uasseee (Mi:
cheaš 7 19..)

„Žiwl gsem ga, prawj Wan Bůh, Ucchci
smrti bežbožněho alc abh se obrútil bcžďožný od
cesty swé a žiw byl“ (Ežech 33 11)
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Modlitba.

Q dlal:hočckawý a milofrdný Bože, Učiň
at množstwj hťjchú swých poznčlme, Uadpťiroženč
gich željme, Upřjmně ž Uich se wszčlwčxme, a
dle sjly ža Uě zadost ěinme, a Uchowep Učlš Ua
ccstě prawé kagicUosti, abpchom wěěnč lnilofrdenen
stwj twé w ťjssi žiwých mohli oslawowati, skrže
.skristaJežjssr. chU.

Der se slawj takě swátek: W Thracii fwa(ých mučednjků
Ewthchia, Wlanta a Heraklea; w Bersii swatč Gudelie, mUčc:
dnice; těž tam swatých mučednjků: Dádh a Kazdoi, manželkh
geho a Ǧabdely, syna gegich; w Yntisiodoru fwatěho Fra:

terna, bššupa a mUčednjka; w KrUmburku ťxljzko BkijUswatěho rinwalda, kněze a whznawaťe; w Palestinč swatěho
Kwiriaka, paustewnjka a m. g. sw.

30.

Žiwot swatého Hieronhma.

Swatý Hieronhm, aneb gak mh ho semoexj
tam Uažýwáme, Jaroljm, Uarodil se w Stri:
doUě, w městečkU Uěkdegssj Wannie ancb Uhněg:
ss1hoDalmatska, rokU asi 331. aUeb 342. Gčho
žúmožnj rodiče Uessctťili žúdného UčlkladU Ua
shna fwého a negen we wjťe kťeskaxxsič, Uýbrž
i we wědách wssclikých geg gednak sami whcho:
wčlwali, gednak žbčhlým Učitelňm Ua whchowau
UaU dali. HieroUhm bpl hoch welmi schopný,
ale též poUčkUd Ueposchú a k Učenj múlo chUti



944 Záťjo

magjcj ,J mUsil často do sskolo UUcen býti
Bozděgi dal ho otec Ewseb do Řjma Hčero:
nhm pťekanw pťčrožcUaU nechl:k k Učcnj, stal
se mladjkem Uegen pilUým warž Ue:časthaU
žjšnj po wědcich dychtjcjm Studowal pak w
Řjmč U Donata, tenkrate welmi proslUlého Uče:
Uosij mnže, a fchopnoskmř i pilnostj w kratce
tolik wynikl w gažhkn ťeckěm a w gazhkU latin:
skčm, že š welikaU chd.xalaU o nčm fe mlUwilo
Hieronymuš bol wwchowan Uabožně; tuto mysl
ožiwowal w Řjmě gak geU mohl, žwlassk ale
rčld podšemnj hroby ansstěwowal a rožgjma:
Ujm krutých žňpasii, ǧež mUčchjci pro wer
podsiaUpili, šbožnal: mysl fwaU obnowowal a
w prUžUosti Udržowal. Wožncltúbla ale Utuhla
bobalwgltei mdsl Uebok ochgc UeUsiale š Učiteli

pohanskými, ǧtž ch slussnosi od žakUpožadowali,
a š towar!,xssřlehkomysluými, počal šanedbawati
sinžbp Božj a že Uaklolmosii swé Uepťemahal
stal fe wlažným, hrdým a marnomhslným, lehko:
wčlžným. Nle Božj oko nežawťclo se Uad Ujm
žúpkna, a Hieronhxm:š žčchh špamatowaw se,
nawreitil sc Ua starcu: stežkU a žč gťsstč kate:
chUmeU byl, dal se roku 370. též kťtjti, slibuge,
že se žcela slnžbě Božj oddei. u Učitxelé, ktxčťj
š Učenosij fpoln i ctnosti Uemagj, a pewnč pra:
wě wjrd se Uedržj, gsaU weťegným fskolcim holú
ged. Gest tedp rodičům swatofwatú powinnost
djtkeim opatťiti Učitele fwčdomitého a ctnostného
a gich pťed fwůdcem whstťihati. „Pilně sc wa:
qute falessných proroků, křcxťjžpťichcižcxgjk wúm
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w raUssc owčjm, wnitť pak gfaU wlci hltawje
(Mat. 7, 15.); „Uebokwelmi pros::jwagt kxbez:
božnosti, a ťcčgegichgako tak rozgjdá fee (lj. Tim.
2, 18. 17.).

be žjzeň swaU po wčdách ochladil, ode:
bral fe HieroUhm š pťjtelem fwýn: Bonofcm
do Trewjrn, kdc tchdáž siawnú fskola Bhla, a šde
se dostalo dUchU geho prawčbo fmčrU; zdc fe
odťekl wssech swčtských marnoňj a oddal fc fiUud
diUm prawě maUdrosti. Mcši tjm Uzrál geho
úmysl, že fe swěta wždčllj a o samotč kdrsi Bo:t
hU tčlem a dUssj siaUžiti bUde. J odessel tedy
do Nkwilege, kdc teUkrčlte mno;j swatoskj i Uče!us
Uostj wčhlafnj mUžowé žiwi byli, a Užawťcw
š Uimi bUď trwanliwé přátelstwj ancb aspoú
žnčxmost, wydal se pak do Nsie; x“watý Heliodor,
pak gakýsi Jnnocenš a thaš, mnichowé akwiu
legsstj, prowúšcli geg. Bross!i Thracii, BontUš,
Bjthhnii, Ǧalacji, Kappadocii a Cilicři. Swatý
Hřeronym neopominUl niťdc, kamkoli dťissel, na:
wsstjwiti anste:wnjky a gině nčlbožné nmže, U7
Uichž bUď panUčenj bUď útěchh hledal. W Nn:
liochii šdržel se po delssj čaš, aby slyssel Npolli::
Uara, tehdáž od swaté wjrh gesstč sc néčUchhlind:s
ssjho, aU pjjma fwatú whklúdá; kor:ečnč Usadil
se w anssti Chalciš ťečeUémcži Shrij a Nra:
bij, oddein žcesa siUdijm a skutkům kagicnosti.
N wssak gakkoli anžů UeyžkUsseUčgssjchnčxskedUge,
tčlesnost fwaU mrtwil postem, Bdťnjm, pracj,
modlenjm a rošgjmčmjm, nic ménč Uebyl š to,
wesskeru Uepoťúdnan žúdost w sobč UdUsiti, Uýč

z ů
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brž dopUstil BUh, aďh U wrchowaté m1ťe žakUsil

kťehkost a mržkost těla a pořťebU milosii Božj
každčnm, kdo Uad fmhsiy swjtěžiti a Ua draže
ctnosti bežpečnč kračeti chce Bolesk pak Uad
tjm a žapaš popřsilge sám w listU fwaté annč
EwstochťUm fwědějcjm, aU dj: „Často gfem se
w oUé hrůšoplnč anssti domnjwal že se Ua:
chč:žjm w stťedU ťjmských rožkossj Sedal gsem
tU o samotě, kdežto mUe hoťc šžjralo HUUfUč
bylo pohleděti Ua aUdy raUchem kagicltosti odč:
Uě; štwrdlú kUže pokryla tčlo mé Gá Uc:
pťestawal plakati a wzdychati a když mUe st)a:
Uek bežděk poražil sklesli ntogi wyfchlj audowč
Ua twrdaU půdU wjee k bolesii Uež k odpoččUkU.
Q pokrmU pomlčjm a o Uapogi; Uebot toliko
šeslablj wodU djwaji a waťeUého coš gjsti dr:
želo fe ža mlontU Ga tedy, kterýž gsem se
že strachU pekla k tomUto žalčlři odsaUdil a ge:
diné š gesstčry a diwými žeměplažy bydlel, gú
fc čaňo cjřjwal w dUchU Unessen do wer taUců.
Twčck má žbledla posiem, ale žúdosti hčlraly Uic
měUč ohxčiwě w siUdeUčm lčle mém Tčlo mě
bhlo giž odUmťelo, ale mč narllžiwosii plame:
ncm žhawým gesstě plaly Wčda tedy, že Uikde
pomoei UenabUdU wrhl gfem fe k nohaUm Je:
žjssowým a smačcl gsem gr slzami a snažil
sc zbaUťeně tčlo Utissiti, po celé týde ničehož
Uegcda. BamatUgi se, žc gsem dUem i Uocj
UeUstal kťičeti, a w prfa fe bjti, až Bůh pťč:
kúšaw baUťi UrichUaUti, dUssi poklid anrcitčl.
Chwěge se chodjn.xal gsem w geskyni swan, gako:
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By žna!a mysilch ma; pak alc Ua sebe hUěwiwě
a twrdě se Utrhna, žachazel gsem daleko Ua
anssť Spatril li gfem tU diwé něgaké aUdolj
aUeb prjkre skalh, Zwolil gsem si ge ža mjsto
lnodlitby a ža žalať fwého bjdného těla N
Bňh mi swčdek že, když mnoho skz byl gsem

wylil a dlallho očj kUebi poždwihowal že gsem
se Učkdy mezi kůrh a:ldčlske powýsscUa býti do::
nmjwal J zpjwal gsem w radostněm plesanj

Wann: ZSpčchamc ža tcban, we wůni twých ma:stj xx Ztoho patrnč widěti že Bnh wěrnost
služcbnjlůw swých tčžce žkaUssjwú že ale i mi:
lostj swaU gich sjlj a horliwost gegich a stalost

darh fwými odměňUgc
Swatý Hieronym abh obmežil swaU obra:

žolwoonst a porUssenaU pťiroženost swaU rel:7
žněgi žkrotil gal se tcž Učiti gažhku hebregsiénm.
Učenj toto mUsilo mU býti welmi krUssno, gežto
až posnd wčdami sc zabýwal drjgemnúmi a žwlasst
w ťeči blahozwnčne oždobnč i rašně si libowal
nij ale gažykxl drfnémU a twrdémU se Učiti
mčl N wssak profpěl w gazyku tom tak wý:
borUč, že Uapotom i pjfmo swatě ž hebrcgsstinh

do latiny pťeložil Nťeklad tento Ušnala i cjr:
kew ša prawý Též nowý žákoU k rožkazU pa:
peže Damasa l dlc te:tU ťeckého w latině
prohlédl a panprawil Wracemi těmi zjsial
si djkh wssech wěků katolické cjrkwe Nž pofUd
libowal si fwatý tento otcc gak sam d1, welice
w fpifech starých Řeků a ŘjmaUů a númžiwě
rad gimi sc objral Tato dychtiwost po fwčtské

ů8
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Učcnosti koUečUč žačala žnepokogowati dUssi gc:
ho, i bal fc, abxp fwčtsia Učerst Uebpla milosti
Božj Ua žawadě NU takowýmt myfsléUkami
fc objral pťihodilo sc, že w horečUěm žúpalU
widěl sc postawena Ua saUd Božj a slyssel Kri:
sta saUdcc wččného, aU sc ho taže: kdo dy byl?
Na odpowčď že křeskaU, prawil pťstč KristUš:
„Ty lžcš tyš CiceroUiaU a nikoli kťeskaU, Ueb
kdc poklad thg, tam i frdce twé.“ Na to
byl k osiremu bičowanj odfaUzeU, a faUd i prjx
suě whkann Bomněnj Ua toto Ubičowanj,
wyprange dale tak prý dogalo dUssigeho žc
od té doďy š dUssj š tělem čtrnj pjsma swatého
fe oddal a tak horliwě ge siUdowal gako Uikdy
pťed tjm žadUaU kuihU. w J Uam ma býti
Učch o Uassem spxasenj wčdaU Ueyperčgssj a
Ueydůlcžitčgssj Protož čjteyme tadi w pjfmech
swatých, a wssak š frdcem wždy čistým a mpsij
pokornaU, Ucboť gcdiUé tak Uagdeme w Uich slom
wa žiwota wččného.

Widěli gfmc posUd žc Uepťjtel lidský Umrně
se namahal Hieronpma k nečistotč a k chliplxosti
fwčski, protož zmčlliw. žbraU, způsobcm Uowým
Uan útokcm hnati počal Tenkrate rožrýwali
Ua n.xýchodč cjrkew rozmantj kacjťowe a odtro
žencj, kteťjž bez pochpby z wnUantj ďábelského
fwatého Hieronhma w stoé žcestné Učer a blndh

žaplésti Usilowali Nle Hierkom gfa bogownjk
žkussrUý, opťcl fe o skalu, Ua Ujž clrkew Utwr:
žena gcst, gjžto alli ďraUy pekelUé Uepťemohau,
a tak Utwržen odepjral statcčnč wssem blnda:
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ťům a potjral bpstrosij fwěho rozUmU a oňroňj
péra swěho wssech, ktrťjž fc w swé ýrdosti opoxt
wážáli drže súhati Ua swaté Učer Krjstowo.
NeypěkUěgi a Uehgasltěgi fmýsslch geho whrúžj
w lřsiU k Damasowi papeži, kdcž mimo giUé
i toto drawj: „Gá UásledUgipťede wssšm Kri:
sta. Gsem w gcdnotě še swatostj twaU, to gest
še stolicj WetrowaU. ijk že Ua oUé skúlc
cjrkcw wšdělána gest. Kdo mimo teUto dům
beránka požjwei, teUk gest Ueswatý, koo Uch w
archě Noelowě, žahyne . . . Kdož š tebaU Ue:
šhromažďuge, rošptplxlge; kdo nenj Krisiůw, gest
NUtisristůw . . . Hlasirě wolám, kdo držj pcwně
pťi siolici Petrowě, tenk můg mUž!“ uu Za
Uassich dnů Uenj možno dosi časio napomjnati,
abh fe wssickni drželi siolice Betrowy, a š poxt
komau mhslj se podrobowali Učenj gegij, kde
UegeU kacjči ďlUdy swýmč cjrkwi mUožstwj trp:
kosii plodj, Uýbrž i wěťjcj kťesiané šaslepeUaU
famoljbostj fwau. uo „Kdo wčxš slhssj, prawj
fyn Božje Umc slyssj; a kdo wúmi pohrdci.mnan
pohrdú; kdož pať UUmU pohrdčl, pohrdá tjm,
kdož posial Umcee (Luk. 10, 16.).

RokU 377. dal fe Hierondnmš od fwatčho
Baulilm patriarchy Ua knčžsiwj pofwětiti, ale
dod tůll gčřř řďúmjnkml, aby k žč:dnémU kostcťu
wážún Ucbyl; Ua to fc whdal do BalcskiUh,
aby šcmi tuto lépc sežUal a w gažhkU hebregu
ském se Utwrdil; pak alc rokU 380. odessel do
KonsiqUňldopole a U tamněgssjho patriarchh fwau
tého Nehoťe Uažianského pjslno swatě wyklčxdatč
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se Učis J klade se za ssťastného žc tohoto wel:
kého a w zúkonč Púnť Ueyšďěhlegssiho a Ueyx
maUdťegssjho mUžc za Učitele měl. Nc dlaUho
Ua to whzwal geg papež DamasUš do Řjma,
a UčiUil ho fwhm tagemUjkem, š Ujmž se we
wěcech nehdůležitčgssjch radjwal Geho wýborné
oďcowánj, geho hlllbokň Učcnost a wýmlUonst
Uadobhčegltú Ualežlh U wsseho lidU obdin a
dUchoij i fwětsstj lidé hrm:li se k UčmU bh
se pod geho Uúwodem š pjsmem swatúm důe:
kladně obežnamilč a w fprawedonsti a ZbožUosti
šdokonalili Tčhož čan wedl a šprawowal wý:
borUý Hicrkom též Uěkolikťjmských erbhčeg:
mšmi ctnostmi thikagjcjch matron Ua cestě do:
konalosti, meži kterýmiž žwlasstě swatá Marcella
a fesira gegj Nfesla bhly a matka gich Nlbilm;
dále prosiawená Melania Marcellina a Fclici::
taš pak fwatá Lea, Fabiola. Létaaswata Bawla
š dccrami swúmi a m g

Šlechetná prostomlUonst, kteraxlž Hiero:
Uhm časio lakomost ŘjmanU a gegich rožmari:
lost a marrxost keiral wšbUdila mU mUožstwj
Uepťčltcl meži nimiž těž Učktrťj knčžj bhli, ťteťj
bez pochhbh dčltkliwé ťeči pťjfUého mrawokarcc
Ua scbe potahowali NokUd DamasUš bhl Ua
žiwě, Uropowňžil se Uikdo proti UčmU fc opťjti,
gak Ulile ale papež žemťel, fpiklh se žeiwist a
Utrhanj proti mUži Božij a Ucpostwrněné gmečur
Uo geho gak geU koli wčdčli Ua čcon barwili,
a wsseligakpomlanali Swatý Hierkom UšUal
ša dobré UtrhačUým gašhkům se whhnaUti a protož
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opnsiiw Řjm š bratrem flrým BanliUianem a
š kUěžem BiUceUciem a š giUými Učkterými pťá:
tely do wýchodltjch zemj se pťeplawil. Na to
wydal se do Ešhpta š tjln aUmhslem, abp pro:
hlédnUl žiwot tamltčgfsich klňsstemjků a sám febe, co
možnčl, ždokanlil. W Nle:aUdrii zdržcl se celý
mčfjc a U powčsiUťho Didyma mnohpm wěcem
wúborným se pťiUčil. Nawrčňiw fe ž Eǧypta
Ufadil fe w Betlémč, kde lǧwa klčlssterh ťjdil,
gež bhla swatú Bawla ž ija scm šc swan
dceraU fwatm: Cwskochillm pťissedssj whstawěla,
a sice geden pro .mUžskč. drUhý pak dro ženské
pohlawj. Skoro 35 let žůstal w mjskč tomto,
kde, gak fňm djsse, Ucho giUého žwUkU mimo
žalmh Ueflhsij, kde rolnjk ža pthem aslelUja
žpjwá a žnec a winať ijUě Dawidowh pčge.
Zde bhl žiw w tUhě! kagicUosti, w postech, w
practch a w modlitbách. KrUssUý chlčb a Učco
ďylilt bylo mU gcdinall strawaU, chatrný ssat
odčwem. Dnem a Uocj zabýwal se tU čtenjm
a psantm a žprawowčmjm klčlssterů a podobUými
prčlcemi; twrdčl žemč „bhla mU ža lůžko. Zde
tčž, gak ťcčer bhlo, pťcložil pjfmo fwaté ž he:
bregskčho gažyka do latin, žde šepsal obraUU

siawU ancnského proti kacjťi Zodianwi, žde
též hčlgil Učenj katolické proti Umohým gim,om
blUdaťům, kteťjž gedUak obražy swatých žawr:
howali, gcdnak gegich požůstatky, gedUak ginš
člčmky wjrh katolické blUdUč wyklúdali a libo:
wolnčr Uatahowali.

Zňrliwost a Uepťjžeň Uepťútcl prončlsledoe
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wala Hieronyma i w daleké kraginh wýchode
a ani Ua anssti mU oddechU nedala, a wssak
trpčljwost geho fe nczlomila. Rozgjmcinj o bU:
dachm saUdU dodúwalo mU statnosti a stcilou
sti. „thkoliw, prawj o tom, kdhkoliw si wzpou
mcnU Ua den faUdný, chwěgi se po celém těle;
Uccht gjm neďo pťgU, aneb ginébo coš konúm,
ždú fe mi, že wždh slyssjm tranU wolagjcj:
„Bowstaňtc ž mrtwých a pogďte k saUdU.“
N o nepťáteljch swých dj: „Kčž dčl Bůh, aby
wsslckUi kacjťč protčx nmě powstali. Bťúl bych
si, aby wcsskeren swčt obcowúUj mé tUpil, a tak
mi pomáhal žjskatč šaljber Kristowo. Mýljte
fe, mysljte:li, že kťeskan bež protčwenstwj býti
může. Nehwčtssj žagisié protiwenňwj, které člo:
wčka potkati může, gesk, býti bež protiwenstwj.
Njčehož ncnj se tolik núm co búti, gako dlaU:
hého pokogc; w čaš baUťe mei se člowěk na
požorn, a wssech sil naijú, aby lodě fwé za:
chránil.„ N wssak nemčlo se dostati muži to:
mUto, pokud žiw bhl, něgakého odpočiUkU, nýbrž
wUsil, tak tomU chtčla prožťetelltost Božj, až do
poslednjho okamženj žiwot w pracjch, w siaro:
skech a w siUžbě člowěčensiwa whtrwati. K hoťř
a k bolU toňž, gcgž xnU způfobili kacjťowé tr:
hagicj raUcho Kriskowo uu cjrkcw swataU m
pťidala fe též žprúwa bolestuú o žpnstossenjžcmj
zúpadnjch sUrowým wogskem krúle ǧothského Nlao
richa. ij byl whdrancowán a témčť žboťen.
Hrůzný hlad sscl w zúpčtj laupcžným hordám.
Cclč rodey Utjťaly Ua wýchod, Uemagjce ani
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chčš, an potrawy an dostatečUčhoodčwU.
Rodiny ťjmsté UeywznesseUčgssjUpadlywney1
wětssj bde. MUži a žeUy oansstěli wlast Utj::
kagjce gednak fmrti, gedUak otroctwj, a Ukrwwali
se w daUsstě a močalh Mnozj ž Uich hledali
ochraUy w Betlcmě. Hieronym Uzťew takč
množsiwj bjdnjkčx, šaplakal ale i wssech Ul Uaee
ijal aďh ubobúch potčssil wy;jwil aUtočisstě
a ochranh gim wx,okašal OU též šaložil Uěkolik
klčlssterů, aUeb stčlwa.qjcjch žwětssil a rožssjťil:
i dům pro Uábožmč palltnjky, gichž xčeUkráte do
žclnč swaté mlwžstwj pťichúžclo, Utú tomUw
mUži swatč!mU dčkowati fwůg půwod. Hicro,
Uym súm gc obslUhowáwal, a fčxln gim Uohy
!U!Zwal. dMUži a ženy, ntladjci a panny radj:
wali se š Ujm aUstUč i pjfemUč o žčxležitosiech
dUssj fwých; oU byl takmčť rádcem wesskeré
cjrkwc. Me čjm che wčxžlwst a Uctiwost k Uč:
mU rosila, tjm chc sočili Uaň kacjťowé, zwlei:
sstč Belaǧiansstj, až i ž pmxhé UeUčlwisti i klčl:
ssterh stogjcj pod geťw žprawan Zapalili Těžťo
Utcťl Hierkom krwežjžniwúm rUkaUm gegich
Když wssak š:lťiwost kacjťu poUčkUd se Utissila,
eratil se oU opět do Betléma a prácemi liter:
njmi fe zanassege a siUtky kagicxlými i dobročiUu
!!!!U!!šjwot swatý bcš pťesianj trawč.l KoncčUč
wpsjlen chotobch odebral se dne 30 šaťj rokU
420 na wččnost kdc BUh setřc wsselikaU slzU
š očj sprawedliwhcha a kde UebUde ch an
smrti, anř kwjlenj, aUř bolcsti, Ucbo prwnj wěci
poijUly.
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Bohťbert bhl w Betlémě, pozdčgi pak ho
přenesli do Řjma a w kostelek fwaté Marii
Starssj pochowali

Rošgjmčmj.

SwatémU HieroUth chednaU Ua mysl
fe namaUUly wěci kteréž pťed časy bhl w di:
wadlech řjmských wjdal a slýchal z čehož pak
mU mnoha a těžka pokUsser powstala Ehhle
to gesi to owoce, kteréž Uám obhčegně fwětskú
wpražch a diwadla pťiUússjwagj. MnohémU
fUad, pokUd w diwadle dlj, nenapadne ani ta
UepmeUssj žla mysslértka ; žda se gako bh žlý

dUch Ua pokogi geg Ucchawal aby tjm spokogš:
Učgssj myslj takowým radowaUkam sc oddalxť
mohl. Nle pťigdaU doby, kdy aUskočUý tenřo

dUch žlý člowčkU wsse na mysl pťiwede, co
w nečisthch těchto brach kdh byl widěl aneb
slpssel a možno, že geg i též w Uěgaký tčžký
hřjch žamota. Chcešli tedp takowemU Uebcz:
pečj Ugjti a spokogeUaU mysl a dUssi čistaU ža:
chowati radjmk abyš Utjkal wsscho co dr:sst
skwrnj a nepokog w útroďU rožsiwa „Na křrU
fwatém pjsse swatý SaleU odreklš fe ďčlbla
i wssech skUtkUgcho; ale rožpnstila diwadla a

nečisia whraženj gfaU skUtkowe ďablowi ee Na:
sledowUč chodjšli rad do diwadla když Uchdlxé
wěci se prowošUgj, maš:li šaljbenj na krato:
chwjljch nečisiúch, gest paton, že erfsilš slib
swůg Ua kťtu Učiněmd a že se opčt podawaš
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w podrobeUstwj ďélbla, gehož fe byl Ua kťcU
swatém odťekl SUď sám milý kreskaUe, ždali
beze tresiU wsse toto djti se mUže? Tčžss1 gest
ale daleko wan wasse, pakli giUých lidj a
sUad i UerozUmných a eriUUých dětj do tako:
wých diwadcl lakáte a swadjte! QUiUtiliaU pj,
sse, žc se ža oných časU mládeži Uedowolowalo
tehdegssjm diwadlům ďýti přjtoUmU, abh se Ue:
Učila wěccm, kterýchž lépc gest eršdětl Tak
pečliwi bdli staťj Uohaltč o nlladrž fwaU! N co
činwagj teď množj kreskalřsstj rodičowé? Q bh:e
chom Uemllseli wssade a wssade wěcj takowúch
widěti. Q rodičowé o rodřčowč geU dle gmena
kťeskaUsstj! gak žahanj waš Ua faUdU Božjm
Deodičowčpohansstj! Gak obstogjte u až kUiha
sc rožewťe a wúm čjsii fe bUde, že gste dčtj
fwých wodili do diwadel, kde fc čistei mysl po:
rUssUge, ale do chramU Božjho žc gste gich wo:
diti Uechtčli; že gste gim Ukažowali chlipné skoky
trmcčUic, ale gak BohU se magj dokoťiti, že
gstc gim UeUkazali, žc gste gřch Učili špěwům
swčtsiým ale k BohU se modliti a chwalU geho
prožpčwowati žc gste gich UeUaUčili, slowem,
že gste ž Uich Uadělali fwčtakU a priwršeUcU
dadlých aUdčlU ale Uikoli milownij Boha a
miloijků ctUosii

„Srdcc blažUU býwa tU kde gest wefelj“
(Kaž 7 Zd

„NesrowUúwehte se š tlmto swčtem, ale Uau
prawte fe w Uowotč smyslu swého, tak aby gste
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žkUsili ktera gest wůle Božj dobra, a dobrolj:
bera a dokanla“ (Řjm 12 2..)

„NemilUgte fwěta, an těch wčcj, kteréž Ua
swčtč gsaU MilUge:liť kdo swět„ Uch lčlskh Otco:
wh w Uěm“ (l ZaU 2 15..)

„SyUowé lidsstj, dokawadž tčžkého frdce?
J proč milUgetc maonst a hledatc lži? (Žalm
4 3)

„Kdož milUge Uebežpečelxstwj, žahhne w Učmee
(Sir 3 27..)

Modlitba.

Bropůgč Uam o BaUe tč milosti, abychom
slib sng Ua kťtU fwatem tobč UčiUčUý, že od:
rjkame fe fwěta a maonstj fwětskýchwčrUě zacho:
wawali; wodiž Uaš Ua cestě spachj a Uapln
frdce Uasse bažUj faUdů wěčUých twých, abychom

Ueběželi š weseljm U wěčUaU žahUbU Whslhsslž
Uaš o Hofpodirce w milosrdeUstwj fwém skrže.stri:
sta Ježjssc Nmen

Dneo fe swětj takě swátek: fwatého Leodarda, mučednjka;
w Solodoru swalých mUčednjků Wiktora a Ursa z plUkU qu:
čednjků lhebegsiých; w .skamuariž swatčbo Honoria, bčskUpa
a wyznawače; w Řjmč swatč Zosie wdomh, matky swatúch
panen Fidei, Spei a Charitatiď a m. g. sw.
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