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Dředmlnmva.

Bimot (maté Aběty Ourmffé poffutuje
pro wfjeďy flaiwy a pro rozličné případnofti

žimota fráfného poučení; zmláfitě iwfjaf man=
želům, utiffowaným a nefifaftným počátvá
mnohonáfobné útědy. Sa fou příčinou byl
taťé šimot této tzneffené fimětice iw rozličných

řečed) mnohonafobně imzdělán; s tafomou
tvfjaf bedlitwoftia diříadnojti nám nad jejitě
nifoo žimot tento nefepfal, jaťo hrabě fran=
couzfty, Wontalembert. Sbožný (pifowatel
tento nejfetřil čafu, mefititil fe práce; pro=

hledal tvffecďy fnihy a mwfjeďyrufopiín, fte=

věž fe jen poněfud ua nafji fměticí iztaho=
waly. Wífudy fe mezi lidem po ní poptámal,
£ tomu cíli podnifí rofu 1833. dalefé cefty,
a namíjtivil téměř míjeďy mífta, fteráž při=
fomnofti fimaté Alžběty zafivěcena byla, aneb
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feráš (e nějaťou úpomínfou 3 jejího žimota
wzácnými ftala. Ču chodil, jať fám 1wúmodu
f tomuto žimofopijn dofiádd, 3 měfta do
měfta, od zámfu f zámfu, 3 foftela do fo
ftela, $Hledaje swfjnon ftopy fiwětice, Tterouš

fatolié Měmecfo po mwíjeďyčafy milou,
fwatou Alžbětou nazýmalo.Jen Břeti=
flawu, její rodinné měfto, we mzdáleném
Mberffu, mu nebylo popřáno nawfftiwiti. 5a
to mwfjafpobyl po deljí čas na Wartburfu,
foešto byla fiwětice tato žila co drtě, co panna

a co manšelťa fe fivpm milomeaným a 3bož=

nýn manželem. Dřelezl tafé ony nefnadné
ftesfy, po nichž byla chodímala, roznájfejic
nemymašitedlné almušny Ahučým, fivým nej=tmilejíjímpřátelům.© SledomwaljidoHreuc=
burfu, foežto fe jeft flala ponejpriw maffou;
do Heinharosbrunu, foež fe mufila we fivém
patnáctém rofu rosloučití fe fivym milotwa=

ným dotém, fovš byl oddházel do boje f
ofivobození fivaté zemé; do Bamberfu, fčež
byla útočifitě nalezla proti frufému proná=
edowání; zafjel £ na fimatou horu do An
Vedhfu, odfudš byla pocházela její matfa.
Ste jeft bylo ufehománo její fimatební roucho,
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jež tam byla přinefla flamwfji fe ze frdečné

milované manšelfy bloudící wyhnanou twdo=
twou. Dutomal i do Erfurtu, fdešto měl mw

vuřou fflénfu, jež byla fiwétice dala na pa=
mátfu tamnějíjím poforným jeptififám. Do=
fléze fe doftal 1 do ZHarburfu, foešto byla
fmatá AGběta měnomala polední dny fivého
šiwota ffutfům refomwfřéláfly, a fdešto tafé

w 24. roce fivého wmwěfuživot můj do=
řonala.

O©more této mé bedlimofti, s jařouž
tyto cefty a práce počmifl, nám podal iw ob=

ffírném žimotopiíu fmaté Alžběty, mwněmž

tafé w30y fimědomité umádí prameny, 3

nidhšto zprávy jmé čerpal.
Vřefisd tohoto fráfného fpifu 30c podá=

wáém, s tím wfjať podotfnutíui, še“ jfem
vždy Odoflomně nepřeříddal, Orže fe něťfdy

ice (myflu, abych fe ftal ivfjem frozumitedl=
ným. Sem tam jfem tařé něco mynedal, c
čemž jfem fe Oomnítmal, že by obecný ©málozajímalo.|

Jednoho jefitě nemohu mlčením pomi=nouti.| DoffámámefemwžitwotěfivatéAB
běty s mnošítwim rozličných zásrafu. Houby
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fe mad něťdo nad tim pozaftamowal, fen
nechař jen dobře powáší floma páně tontalembertowa:| „5ledělijíme,“tafdofiwěd=
čuje zbožný (piformatel tento m úmwodu Ť pří=

Jomnému žimwotopiíu, „mwypfatt zásvafy tyto

(ze šitvota fwaté Aběty), s toutéž fimědo=

mitou zemrubnofti, jaťouž jíme wynalošil
na fepfani oftatníd) zprám 3 jejího žimwota.
„is ta myfilenfa twynechati je, neb afpoň
poněťud zahaliti, neb nějať obratně zmenfiiti
fe nám protimila. Bylot by fe nám to
zdálo fwatofradeží , zahalowati to, co ja
pravdu uznátmáme, abycdom fe fimfo způ=

fobem zalíbslí chudému rozumu nafieho wěťfu;

bylař by to treftuhodná neúplnoft; nebo tyfo
zázrařy nám byly wypramomány 00 tydže
(pifowateli, a potwrzeny 0© féže autority,
co oftatní udaloft tohoto Žimofopifu ; a nez
bylitbychom ffutečně wěděli, jaťého pramidla
fe při tom Oržeti, chtice tv jiftyd) páded je
jih pramděomlumnoft připuftiti, a tv jiných
opět ji popírati; a fonečně by to bylo t po=
Žrytftvím , neboř myznámám bez ofolfů, še

€o nejperoněji tvěřime 1vfjemu , co fe foy 3á=

zračného iwupramwotmwaloo fwatýd) Šožíd) tvii=

bec, a o fmaté A;bětě obztvlafitě.“
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Wezmi jen tedy Iajlamy čtenáti do ru
fou fnihu tuto fe frčcem měřícím a (profl=
ným; rozjímej život (maté Ahběty, a na=
lezneš 1 něm zajifté mnobého fpafitečiného
poučení, a mnohé útěchy m rozličnýd ftra=
ftech Šimvota mwezdejfjiho; naučíš fe tafé iw4=

šití fobě fmatého náboženftwi, jenž jeft s to,
labého čloméfa taf iwyfofo pozivněfti, a bu
deš fe pomašowati za fitaftného, še jfi údem
též cirfive fatoliďé, fteraš 1 tuto 1znefjenou
fvěticí wycdpomwala.

Dojléze budiž tafé jejitě připomenuto,
še fwatá Aběta, fdyš co dítě do Du=
rinf wesena byla a ceftu fiwou ffrze ATo=
rawu fonala, u Šrna mwSábrčomicíc
a Hloboucíd od čefřého frále Dřemyfla
Otafara s celým fomonfhvem fwym čafto=
wána byla. Čehdáž (r. 1210) prámě filedp=
tic Zco 5 Hlobouť zafládal iw Zábrdomicích

fláfiter premounjiráďý a frál čefly mwyfje
jmenowaný zářladní liftinu fivrzowal. W
těže liftině připomíná fe přítomnoft dcery
uherfiého frále zafnoubené Ianfrabímu Du=
vimffému Zudivifowi, fteráš prý fe fivym
fomonfhvemw fobotu w Rloboucíh a na
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to m neděli 1w Sabrdčomicid od frále
čefřého ffwoftnou Doftinou čaftomána byla.
Čím životopis fivaté Aběty pro nafje mwlafli,
ač dofti fám o fobě dojimamý, jefilé iwice 1a=

býmá drahocennofti a zajímamofti.
Dán pať wffedobrotimy, jenž řídil frofy

fvaté Alběty do Durinť, 3a jejím přifladem
1 nafje frofy račiž řidití do wwlafti nebejfé,

čehož frdečně přeje

/

překladatel.



ÁŘapitola I.

Aterak fe milá fmatá Aliběta m Dřetiflami narodila,
a kterak byla přeneffena do Afenáku

o Bnrinkácd.

ta počátíu 13. ftoleti, foyž cirfem třes
ffanffou fpratvomal melfo papež Innocenc IIL,
panomal m zemi lUherffénabožny fral Ondřej II,
jehož panormaní fe libilo Bohu ( lidem. Slat
ného jmena fobě ropdobyl málťami, jaťéž měl
8 ueměřícími, fteřiž bydleli na pomezí jebo
demě; jefitě mětffí flámu mffať fi zijřal fivou
neličenou pobožnofií a fitědrofii £ cirfivi a f
budým.

Šebo mauželťa, KRedruta z Meranie po
dazela z rodu cifaře Karla Melifého, a měla
mwdržení ty nejfrajnějíji frajíny jižního Ytěmeďa.
Redruta byla rormně taťf pobožná jaťo její
manžel. Letopifcorvémybrvalují tařé jeji udatnoft
a jejiho zmužilého dua. Upřímná laffa fpo
jomala tyto dra flechetné manžely. Bůb jím
hojně požehnaral ftatřů mezbejfjich, řteréž oni
fitědře obraceli na zafládaní noropeh foftelů a
Flaffterů. Ja panomaní Ondřeje I bylo tafé

1
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m zemi Uberfřé objemeno něťolif šlatonofnýd
bolů, což lid pormažomal za odměnu jeho

abožnofti a dobrotivofii. Rejmětft vofjaťf bo
batftrvt, fterebož Bůh těmto nabožným manže“
lům udělil, byla dcera, fteráž fe jim roťfu1207,
fdoož W Břetiflami mejifali, narodila, a fteréj
na fřtu fiv. jméno Alžběty dáno bylo.

Siž mwoutlém bětinfiwife na ní pozocos

walo, £ čemu jeft od Boha předzřížena, Již
tenfráte fe na m ofazomalyšnamfy jeji budouci
froatofti. Sloma, dajivěcená fvatým nábožen
fimim, byla privní, fteraj jeji pozornoft mzbu
žomala — prroní, fterášto fe ryflomiti (nažila,
fovž fe jeji jaznÉ rozmazomati počal; a fdbž
fe poněťud mlumiti naučila, nebylo za dlouhý
čaš téměř jiného 3 jeji úft Wyffeti, než odři
fawant modliteb, fterymi fe ; paměti nauťila.
ři vyučování "Wfivatém naboženítví byla
nad Mmítu pozorna, a jiš fenfrate šajijté ji
jaťeě mnitřní fivětlo pramdy fiv. naboženítví
ofivěcoroalo. Již m třetím roce měťu fivébo
jemila na fobě outrpnoft£ budým, fterýmž
W jejich potřebácd rozličnými Dary pomoci pos
fytomala. Mohlo by fe řříci, že prroní jeji florwo
byla modlitba — a jejt prroní čt že byla
almužna. Již w jejim dětinftm bylo [ze na ní
fpatřiti dafobu ducdhoroníchpoťladů, fterpmiž 0d
Boha nadána byla, a fteréž měla později
m plné míře po celé zemí rozdámati. Sotva
fe byla narodila, již přeltaly málfy, m Úterež
šemě Uberffá tehdáž šapletena byla, ano t do
mact (vnitřní) různice fe utiffily. Tento mír
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přefjel brzy ž meřejného átoota 1 10 bomácnoft,
a 0 přeftupotvání božího šafona, o tozpuftilofti,
flení a roubaní fe již málo by flphalo, tat
še SOnbřej, co trať fřejťanífů, fi ani co8 lepffibo
přátí nemobí. Gelé Lraloroftmwiboftalo jaťo nos
mou tmařnoft. Proftomyflné a nabožné buffe
ji tenfráte tuto šměnu připifomaly Alžbětě,na
mž fe již m outlém měťu tať neobyčejná po

božnoft jemila, a i později jefitě [id Uberfih
řiťamal, je jefitě niřby ditě fralorofře zemi tvěts
fitbo ftějtí nepřinejlo nežli Alžběta.

Yen fe teby co bimiti,„8 fe poročíťo nibaleťo, ffirofo roznafiela, a že fe bonefla ná
bo Durinf, frajiny to u profiřebNěmedé if
(ežici. Dbe toho čafut Panorval Eutže (lanfrabi)
$eřman, fbřaněno 8 muobpmi mocnými pas
noronifh toho wwěťu,a jať fiou flefetnonvf
noftt a rozjáhlou učenoflí, tať i fivým boha
bojným a neoubonným obcormánim proflulh, a
odemvffeh meli mážený. Jeho zbožnoft byla
ůbec známa. Aifdby fe neodebral na odpoči
nutí, poťub fi nepřečetí, neb přečijti nebal něs

jaťou čaftťu Ď pifma fmatého. An byl tařé
elní Boftinffý, (dazivalo je £ němu noho
poutnifit a ceftujtcic, 3 nichž něfteři, přichazejíce
3 Uber, rozličné zprárop o dceři trále Onbřeje
přinaffeli. Arlafitě jeden mnid typramotmal,
teraf, bom po čtyry léta flepým, botťnutim fe
mladé Ulžběty, nenadale zralu nabyl. GČelá
demě Uberffa, tať boťlabal mniý tento bůle,
plefa nab bitětem tímto, nebo ono přineflo mir
a poťoj fié mlafti.

1*



Slýdaje $eřman taťomé měci, počal fi
m frdci přati, aby fe tato dcera frálowiřá něťfdy

jeho fpnu Ludrmifomi za mauželfu doftala. 3
uminil fobě, že me jmenu tohoto frého (vna,
frále Ondřeje o tufu Alžběty poprofi. Wy
pramil tedy něťoliť urozený a wznefennd
pánů a pant bo Ufer, aby tuto jeho žadoft
frali přednefli, a bude-li možná, aby Alžbětu
bneb 8 febou bo Durinf přimezli. Vlimo jiné

£ tomuto ropflanftrol štvolil hraběte Reinharda
z Wůbiberťu, čifinifa fiwebho,2Baltera z Wat

guly, a pant Bertu, ivdomu po Gailolfori ;
Beindeliben, fteráž, jať piffi tebdejífi vějepifeomě,
byla fivou moudrofii a jfromnofti oěbhlafná, a
nad to nábožná, fličná a eff počefina. Dmě
ufflechtilé panny a dma udatní rytiřomé ji mu

eli bopromážetí. MByflancomě tito mělí 8 jebou
nejméně třibcet Čoní. am folií příjjli, byli
fjudy od fnišat a prelatů, rze jidito země
fe ubrrali, 8 mwelifouúctou přijati. Sfaftně fe

doftali bo Břetilami, fdež fralorojičho poho
ftinftoi nalezli. Druhého dne z rána filibo

fofiela, fbež fe [loužilo mnoho mf vaty, a
paf přednejli frali šádoft pána frmeho.

MByflednum jich fral, pormolal rádce fivé,

abyfe 8 nimi firany měci té, poradil. Rlingšobr,
muj to nad miru učený, fterýž teprro před nes
daroným čajem m ODurinfáh byl horliroč žadoft 
$eřnanomu pobporomal, jal feobffirně WYpra
momati, jať mocný a bohatý Čntže durinfín jeft,
jaf mnoho má podbanýů, jař mnoho bobře
upetoněnýh měft, jaf úrodná a dobře wzdělaná



Ý

půda jeji mwjeho zemi, jaťé mwni frafné lefy
a vybniťy, a jať fe jeho lib dobře a pořadně
živi. Bypramomal taťé i innobo Amalitebného
o $eřmanomi, bořládaje, že i jeho fn ma do
febe 1vffecn dobré mlaftnofti, již fe m taf
mladém rvěfu požadbowatimůže. Podobně1
fralowna Redruta fe problafila m profpěů žás
dofti Geřmanomy, a faf frál fivolil £ rozlou=
čent fe fe fivou milovanou dcerou. Brwé ale
než ji od febe propuftil, nařídil, aby fe ji ře
cti mwelfa fImonoft 8 rozličnými zábamwami a Tas
Dowánfami fonala. Zato flarmnoft, fu fteréž

offiďní Dvořeninomé fe fvými manželfami pos
zivání byli, frwala po celé tři Dny. Baf fe

onflancome durinfiti na zpáteční ceftu dnftali.
Sdyž již měli odcházeti, byla přimedena Aljoěta,
fteraž tenfrate měla teprmwčtnry léta, přioděna

jfouc bebbavným, zlatema fiříbrem VWffhva*
nom rouchem. Boložilif ji do folebíy z rvzihošlata—aodewzdalimyflancům| burinffpim..
Kral Oudřej při tom promlumil £ ABalterotmi:
„Eivé rytiřířé poctivofti fměřují fiménejmětífi
potěfření.« Tafe fralowmna mu ji 8 pláčemob
poroučela, načež rytíř obpomwěděl: „Milerad
ji beru pod fimou obranu, a ci ji pomždy
wěrnoft žachomati.“ Zomuto danému florou, jať
později umidine, tafé ročrně boftal.

před fvým oddobem z Břetiflami obdrželi
jefitě onflancomé od frále a. od frálowny bary
nejmirné ceny, dilem pro febe a bilem pro
$Geřmana co měno Alžběty. Bomidalo fe, že
w Ourinfach před tin nifdy jefitě cod tať
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fwoftného midano nebylo. R tomu přidala
fralomna tific hřimen ftřibra, a flibila, že tuto
(umu, paříi žima bude, ze fivé foufromné po
fladníce somojnafobi.

Syní fe mybdalí na ceftu. Ubiramffe fe do
Uber měl 8 febou tolifo doma mozp, nyní fe
ale namraceli 8 třinácti; tař fe její náflad
byl rozmnožil. Kral Ondřej £ ním tafé připojil
třinácte mlabýh uberffoch panen, fteréž měly
býti fpolečnicemi jeho dcery. Bozdějí byly panny
tyto od. Geřmana měnem fmatebným žaopa:

třeny, a prombdaly fe m Durinffu.
páteční cefta fe dalabez přeťašťo. dať

mile Geřman a jeho of 3ofie obdrželi 3pras
mu 0 jejih příchodu, a o dobrém projpěchu
jejid cefiy, padli na fwma folena a děťomali

Bobu, že jejich torouct profby yo ffeti račil.
Bať fe odebrali z Martburfu do Sfenafu, aby
tam přirottali fivé myflance, jefito byli 8 po
uoct boží fivůj uťol tať fifaftně myfonali. Je
jih radvft nad malou Alžbětou byla nervy
flomna. Geřman jí mzal m náruč, přimínul ji
f froému jrdci, a z noma běťoal Banu Bobu
ša to, je mu ji popřiti ráčil. Baf zamebdl 1wes
fiřeré"tomonftwo do nejlepfjiho boftince a odefjel
na MWartburf, by pro mladou něžnu obydlí
přidujtal ; jeho bof Žofie rofjať po celou noc
W hoftincí při Alibětě zuftala. 3 jitra dbrubcho
dne ji dopromodila do pámťu, fbež lanfrabí
fbromažbil wefiferen fieůj dvůr, a fam; pož
al i nejznamenitějíí měfilany 3 Ifenafu 8 jes
jih manželfami, aby popatřili na dítě, Pteréž
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mu od Boha a frale Wherffeho pofláno bylo.
při té přiležitofti byla hned čtyrleta Alžběta
8 jebenáctiletým Lydmifem fInmvněšafnoubena,
načež naflebowaly [hvoftné body. Ob té doby
fe Aliděta již nemzdalila od fivého budouciho
dotě, fteréhož tvffaťzatím jen bratrem nažýmala.

Řapitola TI.

Aterák milá fwatů Alšběta jiš w fwém dělinímí
Boha ctila.

„Již mwlimu fivé robiny, 3 tevéž ji pros
ařeteblnojt Boží tať zaby toploučila, nalezala
fata Alzběta dwoji podnět £ mprvinuti 10s
borných vob, jůniž od Boha tať fitédře na
dána byla, a fteréž fe na ni již m dětinftot
jemily. Sedna totiž měla frajny příťlad, EternÉ

je fřejfanjřé ctnofti fe fivětířou togneffenofti
fpojiti daji, na fivé ujípní Gebdvice, mémobds

font Polffa, Šteraž později ša fioatou prohlafiena
byla, a jejtšto worouci nabožnoft již tenfráte

celé rodině fe cti floužila. Zuto fobě Alžběta
myrolila za mžor — dle něhož život (můj
ařidila.

Druby podnět £ ctnofii Alžbětě byl nes
předrmidaný zarmutef, fterpinž ji Bub bned m

mlabém wwěfunamffthvil, aby již zaby poznala
neftaloft fivětífe flamy a pomijejícnoft fjeb
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těcí pozemífnh. Drmě lčta totiž po jejim ods
bodu z Uber zahynula jeji matfa, frálorna
Redruta, fmrtt ufrutnou, ufinrcena bytofjí to
nejťrafnějífiim fivém měťu ob poddaný tolaft
ního manžela froebo. příčina jejiho ufimrcent
je rozličně udáma. Něřteři prami, že původem
teto wraždy byl ban ormatfly a dalmatify,
fterož fe tímto způfobem chtěl pomítiti na pas

triarbu Berýtolbomi, bratru Kedrutn, ob něs
bož jeho of uražena byla. %mffať © wiře
podobnějíji fe zdá, že fe uboha Redruta ftala
obětí piťfnuti, ofnowaného proti frali. Wypras
roují totiž jiní dějepifcomé, že fe fama ropdala
m ruřy rorahů, aby je poněťud zabamila, až

by šatim dof jeji čafu £ utěfu nabyl. Sato
(mutná zpráva o fimrti Sedruty brzy dofila až
ť ufiim Alžběty, a dojem, jafož na ni učinila,
žambdal, dle fivědechví mffeh dějepijců, ten nej
mocnějíji podnět £ přifnofti mrawů, £ oporor
horoání fivětem a £ hluboťé sbožnofii, jaťaž fe
již záhy 10 faždém jejim jednaní jetvila.

Óned po jejím přidbodu do Durinf 10b
wolil [anfrabí fedm panen z nejrožneffenějffid
todin vého doru, fteréž byly teměřm jednom
ftaří 8 Alžbětou, a £ nimž připojil E fivou
rolaftní dceru Anežťu. ofety měly dároreň
8 budouci oti jeho fbna roybhormaun býti.
šedna z nid, Sšitfa,fteráž měla teprro pěť[et,
o rof tedy ftarfit než Alžběta, zůftala u ni M0
flužbě teměř až do jejt fmrti. Když pat Bůb
Ajbětu £ fobě pomolat, a fbnž poměft o fivas
toftí jejiho šiwota pozornoft dudoronih tyrch
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noftí na fe obratila, tuť JJitfa meřejně tázánabyrmfji,mypramomalarofferťo,cofeji4 dětins
ftmi Alžběty do pamětí mtifilo. Její wýpoměbí
byly bedlivě zaznamenány, a ř fvaté ftolici do
Sima zaflany. 3 těchto roppomědi jfou u měl
fitm díle myňaty zprámy o dětinftrot fm.Alžběty.

šiž od jejiho nejutlejfjiho ftaři jměřo«
waly roffecfy jeji myfilénfy a v fjecfy žádofti jes
jiho frdce na Boha a na fpafent duffe. Bobu
oužiti, a giffatí fráloroftrvt nebefře, bylo jeji
nejmětfi a nejprronějfji fnažení. Roytoli (e dalo,
$hodimala do gámecté faple, fbežto urorbnumffi
fe u oltáře na fivá folena, dala před febou
oterořiti melfp žaltář, ač tenfráte jefitě čtent
nebyla pomědoma, a paf fepiarffi fivé ruce, a
pozdribíji očí £ nebefům jala fe rozjimati a
modliti 8 ufebranofti dua na jeji rěf nes
obyčejnou.

Grajic fe foými (polečnicemi hleděla bru
midy taf ufpořadati, aby fe doftaly fu ťaply,
a bylaslitato gamřena, tedy afpoň ulibala žás
meř dbmeřea zeronějíji di Ž lafřy £ Bobu tam
ro fivátofti fřrytému. 3 pří bře mžby myfilénťa
na Boba m nt přerladala. Grála-li něťdy o
penize, doufala je ybhraje pro něho; nebo
moffecřo co myhrala, rozdala ýudnm ditfam,
uřladajíc obbaromaným ša pominnoft pomodliti
fe něťolifrate modlitbu „Páně a Poždramení arts
jeljře. A ona fama, i při hře, fbyfoli jen mobla,
nejjouc od jiných pozorowmana myřonámala něs
jaťe modlitby.

Čafto taťé modivala jiné přitelřyně na
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hřbitom řiťámajíc £ nim: „PBamatujte, že i my
jednou r prad fe obratime.“ 2 Fdyžpřifjih fu
foftnici, řiťámala: „PBobledte na tyto fofti zems
řelýh. Lidé, fterom fovfi přinaležely, byli na
živě jafo my, a nyní jfou mrtví, jaťož i my
něťdy budeme, protož flufit milomatí Boba.
Badněme tedy na folena a rcete fe mnou:

O Banel pro Imou ufrutnou [mrt a pro tmou
milou matlu Warii, myfivoboĎ tyto bídné Dus
ffičíy 3 muť jeji! Bane, pro toyd fivatýd
pět ran, fpafeny na8 učiňl“ Taforěé bymaly
jeji bry a jeji tance — Ddoťládázdejeden fpie
fomatel. — Šeji malé přitelfyně řiťaly járo
meň 8 ni modlitbu tuto, a citice zahy jeji du

fferont převahu, jaťouž nab nutí měla,roppras
wormaly, še Ježifjef čajtěji É ni přidazima, še
ji přirětivě pozdramuje, a 8 ní brama. Než

Alžběta jim přijně zapomidala, aby tyto a po
dobnéměci nemlutly.

Čas po ropraženívybymajícítopnafládala
na to, aby fe co jeu nejmvice možná modliteb
ž paměti naučila. Rdožťoli 8 ni o Bohu a jeho
froatém aaťoně vogmloumal, již tim famým fe
ji palibil. Uložilať fi, že fažbodenně royfona
jifty počet modliteb, a Čdv něčim zaneprazdněna
jlouc, tuto famowolnou úlohu me dne myfo
natt nemobla, šajifté ji neopominula topřonatt
prvé než fe jefitě na odpočínuti odebrala. By
la=li mfjať ob food fomornýů nucena, aby
lehla, tedy ji myfonamala jefitě ro polteli

modlila je vie fbešto by fe byl Čajdp domntmal, že již damno (pi Taf zpominala, jať žal
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mifta Baně o fobě prami, na Óofpodina, jefitě
na loži fmém.(3alm. 62, 7.)

Již tenťrate užnámala Ulžběta cenu from
nofti, jaťaž flufft na panny fřeffanffe, a protož
[3 vždy fivpn šámvojemtať přifroiwala, aby
jeji twař co nejméně množna mibdětí bylo.

Laffa, Úteráž nezná šadnýh mezi, a fteraž
později tafměř 10 jedno 8 m frůfila, rožněcos
wala jiš tenfrate jeji frdce. ffey penize,
fteré; od rodičů Ludmifovyh obdráela, aneb
fteréž fi od ni pod jaťou folí šaminfou Ivy
šadala, býmaly rozdány mezi chudé. Čafto při
dbazívala do zámecfé fipižirny a fudyně, aby
tam pofbirala sdntfy, fteréž pař 8 mwelfoupéčí
nofivala hladowyn $udpu; amffať tin nejpos
fojenoft a nemoli floužícíh již tenfrate na fe
umalila.

Čím mice profpivala měfem, tin Ice.
tafé profpivala ctnofti a nábožnojlí, a tim iwice
fe tafé vgdalomala fivěta, obtrajic fe jen 8
Bobem, fterná ji již tenfrate fivou milofii o3dos
bomal.

Dle obyčeje tehbejffih dob fi mymolomaly
dcery fnižat neb jiných mznefienýh rodin, mes
tanin loji mezí fvatými apoftoly awláfitního
ofrance. Alžběta fi byla již damwnozrolila
nejhvětějíjí pannu za fiwou ochranitelÉnni, a
nejmocnějíjt orodomnicí; mimo ní ale měla taťé
avlafitní uctu £ fivatému Sanu emangeliftowi,
pro frafnou paniou čiftotu, jejišto tozorem jefi
tento apoflol Raně. Protož vroucně profila
Bana Boba, aby fe ji, jeho řízením, tento fiv.
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apoftol za patrona doftal; načež fe poťorně fe
fopmí (polečnicemi£ [oforání ubirala. 6 tomu
fonci fe rozalo Dmanácte voffových fičeťf, a
na faždou fe napfalo jméno něfterého fmatého
apojiola; pať fe fmichány položily na oltář.
Ktažba Wečna fi jednu z ni na zdařbůh rozala.
©Srmice8 jmenem fivatého Sana fe Doftala hned
ž počátťu Ulžbětě ; tato mffať fe timto prroním
myplněním jmé žadofti neufpofojila, nýbrž po
bmafrate jefitě opafomala tutéž afoufitu ; ropfle
def mfjať po fažde auftal tento. %Biboucfe tedy
tafměř zmlafitním řízením bozíře progřeteblnofti
býti pod odranu fivebo miforaného apoftola
poftamenu, šabořela É němu tim mětjfi úctou,
fřeráž fe po celý ča8 jejiho jimota na nt fpas
třomala. ičeho neobepřela, oč foli me jmenu
tohoto fmatebo apoftola požadána byla, ať fe
již jebnalo o odpujftění nějaře fřuvdby, neb o
udělení nějařého dobrodiní.

hrana tohoto matého apoftola, pod niž
je miběla býti poftamenu,jí byla norym ofinem
f horlivému hledání fralomftrwt nebejřeho, a
tudiž f sdvojnafobnění fřeffanffnh (futfů a £

Zapirání febe famé. Pomždy fe Inažila cctiti
jméno Božt nadobyčejnou Ď šenliroofti m řečí.
2B neděli a me [matťn odřladamala čaftťu fond

fiperťi, molic Bana Boba ctití raběji pořorou
dua, Než-sli ozbobománím těla. Dle VÝpOs
měbi její roěrné flužťy Jitfy nebramala ani rus
fawičty ani wyffivane náručnice, jařéž fe teh

né nofiwaly, afpoň ne před ffončenímmffeiwafé
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Ražbodbenně Hledala nomý způfob £ zapření
febe famé i me těcech nepatrnýh, aby na
yfla i me mětíjih fe zapirati. Když fe ji
fu přiťladu při bře dobře dařilo, uenadale přes
ftala bráti, řiťamajíc: „%nni, fdnž jfem rm pl
něm fftěfti, bci z laffy © Bobu přeftati.“ Taté
fi něfby rada zatancomala, dle roffeobecného
obyčeje frajíny, m niž wycbhomanabyla; amffať
zatančifji jednou do fola, řiťamala: „To po
ftačí pro fivět, dalffiho tance fi obepru z laffy
tu briftu <šešifii.“

af tramila Alžběta prrout léta fivéhbo
mladého měťu tafiěř m uftamičné flužbě Boží,
m fonání dobrnýh ffutfů a m ftalém zapiraní
febe famé, a proto ji taťé Bůh brzy pormolal
bo nebejřé rolafti, aby tam obměnu hojný
zaflub fivnb dofabla.

Aapitola III.

Jak mnoho milá fwatá Aljběta pro Boha (áfieti
tnfela před fvým mflonpením 1w flatm manšelíký.

SRoyž Alžběta fotma demátěho léta bo
fabla, umřel otec-jejiho zafnoubence, lanfrabí
$eřman (1216). Jedné noci měl me fnád
mwidění.Jdalof fe mu, že mrtwoly obprames
nn, jefito ponechány byly na popramném
miftě za bránou měfia Sfenafu, fe nenadale
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proměnily 1 bilé panny, a že fe zrolvna f jeho
loži ubiraly, majice m čele WMatfuBoží a fiva
tou fateřinu, jižto [anfrabr měl me zrláfitní
uctimoftí. Přifjedfje až Č němu pramily: „34s
dame, aby'8 nam na tomto miftěyftamél dum,
m něm ubytoval panny, fteréž nám přináležetí
budeu, a pať tě umedeme m fratfém čafe do

naffi polečnofti.“ taufrabi myplnil fivědomitě
jadoft. MBgdčlal na udauém míftě fláfiter pa
neujíp, fe cti fv. Rateřiny, m němž za prroni
abatifjí uftanomil mladou mdormu Jmaginu —
mémodfpní z Brabantu, a nařídil, aby fivatyně
tato fToušíla za brobfu jemu 1 potomfům jeho.
Načež umřel, a byl dle poflední wile five po
$otvan. O labý umotf, maje fotva 16 let,
byl, co (yn nejítarfii, Dědicem po otci. Seho
OVAmladjji bratři JSindřid Rafpen a Konrad
obdrželi měno doživotné, a mládu nad jiftými
čáftmi zen: (aufrabffych, dle obpčeje Domu Du
vinfřcho.

©Smrf $Geřmanoma byla nefitěftim pro
Alžbětu. AByborný tento a nabožný fniže ji
dy frdecně nifomal pro její sbožnoft, Úteraj
na její měť byla fu podiment; nafladal 8 n
roždy co 8 olaftní dcerou, a pofud on byl na
živě, neopomažil fe ji nifdo we oyfondmání
jeji pobožnofti nějaťé přeťažťy m ceftu flafli.
Bo jebo fmrti mffaf to bylo jinať. Ludmif,
fterchož ona pomažomala za fivého moubence
a pana, fe ftal fice nejmvěffím panoroniČeni Ive
fmé zemi, amffaťf pro foůj mladý měť přece
jefitě byl poněťud odmijhm od fvé matfy,
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fněžny Žofie, fteráž byla dcera roěhlafného
Ottona 3 Bittelébadu, mémodyBaorffeho.
Tato paní neráda wwiběla elfou pobožnojt
Ulžbětinu, a čafto ji fivou nefpofojenoft nad
tim na jemo ddmala. Mladá YAnežťa, feftra

Abdrifoma, fterášto byla pydomána jatoreňfe fivou budoucí fivefruffi, a fteráž pro fivou

fitivělou flíčnoft [nadnějí marnoftmí tohoto fivěta
[medena býti mohla, optofala Alžbětě bez přes
ftaní jeji fprofté a nizře obyčeje. Aiťámalaf
ji bez ofolfů, že by fe lépe bodila za fomors

nou neb ža flužťu. Š oftatní jeji fpolečnice,
midouce že Aliběta co den menffiho podilu beře
1) jejich hrad, tance, a m Jejichmarném, bý>
římém a vozpáfaném šivobytt, opětoroaly řeči
Unežťy, a meřejně fi 3 ni pojměd činiwaly.
Ronečně i uředníci, jižto při dmoře fntžecím

nejroětfjt toplpo měli, fe neoftýdali Alžbětu
veřejným pojiněýem, a rozličnými uvážfamí
pronafledomati ; neberouce ant ohledu na jeji
frálovffy rod, ani na jeji poblami a mladý
ěť; offeční čítali Jednoblajně, že (e na ní
nenalezá ničehož, čím byfe jewilo, še 3 fra“
[oroffeho robu pochází.

A futečně taté bolo po Ubětě viděti, je
fe madaluje obcománt 6 mladymí urozenýmí
flečnamt, fteréšto ji za (polečnice bann byly.
SOnaf fi mice [iborvala me Ipolečnofti fproftoů
dcer něťterný měfffanů Sfenadďný, ba 1 we
fpolečnofti fivých flužeť. Obzmlafitní tadoft mís
mala, řový ofolo febe iwiděla bditfy úudýd
žen, jimšto abnužnu udělomala. Rozličné uťory,
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jaťéž při bmoře uftamičně fnaffeti mufela, ji
činily tuto fpolečnoft tim mifejfi.

Oflatně niťfdy nepřipujtila, aby fe jejiho
frdce zmocnila pýcha, famolaffa — ba aní nes
trpělivvojt. Tyto rozličné fřimdy, Úteréž fe ji
činily, a toffeliťé bídy tobo fwěta, jaťodž nyní
oťouffela, ji poutaly tim oužejí £ Bobu, dodá
vajice jí roždy nomé fil, by mu tim měvněji
floujtla, a jej tim mroucněji milovala. Zaťo
lilije meží trnim, prami 0 ní jeben životopifec
jeji, tať roftla a Čvětla neminna Ulžběta upro“
fičed bořťofti, rozfiřujíc, oťolo febe libeznou
můní trpělivofti a poťory.

Těmi čafy dala frafný přiflad této fivé
poťory. Bylof to m den nanebetozeti Banny
Wtarie, fbežto fe udělovaly plnomocné odpufiíh
me $ramed Boži Matce zajivěcenýh, a fbej
fe přinafiiwaly oběti z úrody zemíří. Tčhož
dne pramila fněžna Jofie © Anežce a £ Ul
bětě: „Sflupme do měfta „sfenaťu, pojdme do
rámu Matťfy Boží £ rytiřím němeďého řádu
— Hteřižjfou arolafitní ctitelorvé Danny Marie ;
možná, že tam ujlyfiime i Marianffé fazant.

Oblečte fe m fiva nejfrafnějífi rouda, a mej
měte i zlaté foruny na blamy.“ Anežťa a
Ulaběta fe přiftrojily dle můle Únějny Sofie, a
sftoupily 8 ni bo měfta. ABfročirvfjebo rámu
fleťin na ftoličťu, anaž Ppoftarmena byla přeb
welfým fřižem. — Alžběta (patřimfji obraz
umtrajicího Sypafitele, fundala fivou forunu
8 bíarmy, a položirofii ji medle febe na ftolici,
padla na jem, nemajic mímo fivé mlafy jiné
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ozdoby na blamě. Uzřemíji ji fněžna Jofle tv
tafomém položení, obořila fe na ni, řfouc: „(So
paf to má byti Aliběto — co pať počináě
opět norého? Chceš-li aby fi cely fivět z tebe
pofměd činil? Ra urozené panny fe nefluffi,
aby padaly na zem, jaťo nějaťé blaznice, a
nebo jaťo ftaré Úlafiterné panny, ftercž fe na
apůfob zehmácených font na zem umrbuji. Nes
můžeš-li fe říditi dle na8? Mufiě-li fi počinati,
jaťo nějaťé ffpatně mychorané dítě? R čemu je to,
tlečetí na folenou, rozložiti fe zde, jaťo fedláf?“

Alzběta pomftamfji, odpoměděla poťorně:

„Wila paní, nemějíež mi to za zle. $lel zdewidim přeb febou fivého Boha a frale, tichého
a milofrdného Sežije, forunomaného oftrom
trnim, a já bidný tor, byd mobla před nim
ftati, ozdobena perlami, zlatem a drahym fa
menim? Sbdaliž by to nebplo, jaťo byd fi
dtěla 3 jeho trnomé foruny pofiněchčiniti7“ —
A tu fe dala do hořťeho plače, neboť jeji
outlé frdce již bylo raněné láffou fu Banu
Šežifji. Baf padla opět na flefatfo jaťfo prrvé,
ať (i Jofie a Anežfa mlumily, co chtěly, a
modlila fe dale 8 taforwou mroucnofit, že fus

pláfitě, jeji před očima držela, mejffrz figami
(mačen byl. K můli přítomnému lidu fe mufely

Bofie a Unešťa, taťe tať zachomati jaťo 2liběta
— aby rozdil nebyl přiliě nápadný, a protož t
ony tmáře fie příťrylypláfitěm, čehož by byly,
jať jeden letopifec bofláda, raději pozanechaly.

Bodobné případnofti jefitě zmyffily zafiti,
jimž duffe — tomuto fivětu oddané, proti ní
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již odedávna naplněny byly. Toto zafiti fe ode
dne fe dnu rozmahalo; a fdyž Aliběta dojpěla
f wěťu, že m ftam manželífý ftoupiti mobla —
tu na jednou fe mffed firan Úntžecito drvoru
pronáfledomant profi ní mwypufío.Příbuzní fni
žete, jeho rabdcorvé, jeho nejblmouějíji naNorDĚ,
voffectní fe problafi li proti ní. WBeřejně fe imfu>
mio, že by bylo lepe zruffiti dané lomo, a
poflati ji otci ma zpět, jeliťož fe taforoá mos
dlilfa nehodí pro jejich fnižete ; tento že má
dapotřebi boli bohaté, Čteraž by měla mocnou
přgeň, a fteráž by byla ozdobena niramy
opravdu fráloroffpmi; protož dofladali, že by
Úniže [épe učinil, foyby za manželfu pojal dceru
něťterebo blizťébo fntete, jenžby mu 10 Čad
potřeby mobl fit pomocí přijpěti, cožby žatim
otec Alžběty pro welfou rozdalenofi učiniti nes
mobl, a 3 tetéž přičíny že nebube moci mftiti

fřiody dceři fivé nčiněnů foyby ffutečně po
nějaťé mítě toužil; oftatně ale prý fe zda, že
již damno na dceru zapoměl, an dvfaváde
nepoflal doplatef wěna ivatebného, jaťyž matfa
UTzbětě byla přiflibila. Důměrní fpolečnící mla=
děbo fnižete použili faždé přiležitofti, by bo
přemlumili, aby Alžběty nechal, by ji raději
odejlal nazpět do Uber, anaf pry jeft taf nes
fměla, a melfá miloronice áuvota foufromněho.
SMatfa Ludmífoma fe wfjemožně fnažila — aby
Alžběta byla přinucena mftoupiti do nějaťého
flafitera paneuz obzlafitě roffaf %Anežťaji pos
(mědbem a ubližovaním uflamičně prouajledos
mala — přebdfitrajíc ji, je fe měla raději ftati
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fužťou. „Mila Alžběto pramila Č ní jednou,
pafii fe domníváte, že WBa8můj bratr pojme
ša manželfu, jfle melice na omylu, leč by jíte
fe flala docela jinou nežli jíte nyní l“

Tyto a podobné řečí mufila fažbodenně
doflýchati. Óluboce cítila bořťoft frvého poftarveni.
Sotma nfročila 4 let fivého dětinfhví a již
mufila (hledati, še jeft beze fit podpory —
bez přatel, bez utěbu lidbffemyboftěna tafměř
ze five mlafti, zbamena odrany otcomffé, bež
obrany myflamena uproftřed cíziho Drmoru fieě
olnofti a zpupnofti bezbožnýchnepřatelů foých.
Odtud tim zřejmějí poxmámala, še jeji šimot
ma byti tolifo putoráním m tomto neftalém
jmětě. Protož brala tim mice utočifitě £ Bobu

(memu, Jemu fročřomala 10 tihofti fmou žaloft,
před nm otmirala celé fivé frbce. Me jem
hleděla frormnati můli froou 8 můli otce fmebo

nebejřého, a uftamičně profi(a, aby Bůh 8 ní
naříádal dle vé bobrolibezné můle, aby na
ni feflal foužení taťoivé, Úteréž by dle nemvy
ftiblých foudu fimýh pro ni za nejipafitedlnějíji

uznal. Baf, fdyž opět nalezla u nohou ufříšos
mančho Spafi tele poťlid dufje a oddanofi bo
oule Bojí — mybledala opět five fomorné a
jiné ©udé dimly, ježto fi byla za fpolečnice

mymolila,— a labobila jim pať drpojnáfobně—.
ale prámě proto taťé 8.Drubéftrany dwojnafobné
natijfty a ufiříebťy od Jofie — Anežín a jinpý
dvořanů (naffeti mufela.
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Řapitola IV.

Aterak byl mladý kníže £ndmík měrný fmé milé

Alžbětě, a kterak ji pojal ja manželku.

Dub| fpramedlivýwyflyfelprofbya
rozdychání dcery fivé Ulžběty, a odměnil jeji
obbanoft a trpěliwojt. ta celém dmoře je tolifo
miďdý fniže Cudmif nedal proti ni natěfti, ale
šuftal ji proti nadějía očefavání twfjeh do
čanů rěrným, an ji od fieho dětinfhot fobě
šalnoubenou poražomal ša doťf. Šebo laffa
Č ni ode due fe dnu mirůftala. llznal fice, že
bude dobře, zatajislí tuto fivou Jaffu poněťud
před fivětem aláfitě, jať fe zda, £ mwůlífive
matce, a voffaf mnifř ro frdci fe fivata a čifta
náflonnoft É ní tim vice šafořenila. Nedbal ani
na ufitipačné řeči a napomínání (vé matfy,
ani na vadu vých offenetný přateli, ant na
bla „váfini a navužirvofti. Se zalibenim a obdi
mormanim patřil na fmrehomanou fromnoft,
pro fterouž prámě fe Uliběta fmětu nelibila,
na jeji fproftotu m oděmu, na jeji nabožnojt a
bobrotu, a myfiival fam u febe, je by fe za
fiaftného pořládati: mobl, fdyby fe těmto ctno

fiem od n přinčil Šebo faplan Berthold,
Éterpž nám jeho girvot fepfal, fe domyfili, še
Bůb nějafým tajným onufnufim frdce Ludbmis
fomo F teto opuffténé naflonil. Jebylaf to tolifo
lajfa tělefna, ftetáž bo £ ni mábila, milomwal
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ji netoliťo co fiwou budouci manželťu, nýbrá co
fivou feftru o Obriftu SŠežifji; milomaljí laffou,
fteraž jať fe zdalo, od famého Boba bula
lita m jeho frdce. Čím mice bo zlomyflní
proti nt popuzorali, tim vvětfit laffa a měrnoft
É ni tm jeho frdci plápolala ; a čím micejí pros
náfleboral fmět pro jeji ctnoft a zbožnoft, tin
mice on ji milomal a zaftatval. $tdy foli fe mu

najfotla přiležitoft, $odival f ni tajně, by jí
ro jejím šarmutfu potěfiil, poťud fe to bez
uražení matfy ftátí mohlo. ©B tafomé famot
nofti, ťbej boival tolifo Bůb jejich (wědťem,
rozmloumatvali mefpoleť o fivé tajné, obapolné
[afce, a Ludmif fe [nažil fopmi frdečnými,
outípmi, porzbuzujícímí Hormy, zabojiti rany
vé míle Alžbětě, Čteréž jejimu frdcí od jinýe
apůfobenn byly; a Arběta taťé ffutečně nales
gala m přitomnofti Ludrifově nempflomnou
útěchu. Abyfoli fe vydal ua nějaťou, poněťud

tozbaleněj t ceftu, a fdpž fe mu událo jeti před
nějaťé obýodní měfto, po Čažbé něco foupil, co
fe mu zdálo rozacné a drahocenné, aby fivé

milé Aižbět nějaťý dar přinefti nobl. Oifoy
nepřifjel 8 prazdnýma rufama; budto přinefí
růjence 3 foralů, neb nějaťy třížet, neb po
matný obraz, Drahý perf, neb co$ jiného, co
jefitě neměla, a čtmž ji radoft činiti mohl.
Když fe namracel, $obimala mu tadojtně toftřic,
by jej přirottala ; on pať frdecné ji objimaje,
pobamal ji, co byl 8 febou pro ni přínefl na
dnamení fimé lájín, a na Důťaz, že na fivých
ceftach na ni nezapoměl.
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Jebnou moffať, fbyž byl na fivé ceftě ob
něťoliťa cizich pánů Dopromázen, fteřtž fe po
celý čas od něho nerozdalili, dapoměť na dar,
jaťyž jindy obyčejně 8 febou přinafitroal. At
bětu, fteraž nefprareblivým pronafledorvantm
bez toho £ nebůměřlimofti nádylna byla, toto

dapomenutí $luboce dojalo; neboť je bomntmala,
še fe (nad jejim prothontfm přece pobařilo,
frdce Lubdrotforoo od ni odroratiti. Její nepřá“
tele to brzy zpozoromali £ nemalé fivé radofti
— a Dned myblaffomali zapomenutí toto za
znamení změny 1m froci Ludrotfoivě.

Setfarofft fe 8 nejroněfiim čifinifem VBal
terem, Zterýž ji byl přivedl z Uber, jemuž od
otce zláfitě foěřena byla, a fternž ji roždy proti
pletihám Divořeutnůročrně gaftamal,poftěžoroala
fi tomuto flarobaronímu přiteli hocmu, a Wy
jemila mu, co ji trápit a rmouti. Sledetný rvtíř
pohnut jejím gármutfem, Mibil ji, še ftrany toho
8 nižetent promlumi. přilejitvft Č tomu fe ntu
brzo nahodila, an bo Čniže 8 febou na bon
rozal. Chtice fi poněfnd odpočinouti, pofadili

je m lefe na mifič, obdťadě (ze bylo midětt
nejvněfji boru země durinfřé, naživanou XOfiroh.
u promlnmil 2Balter fu fntžeti: „Račite =lt
m pane můj odporěděti na otázťi, fteronj
2Bam míním přebložiti? Načež bobrotivy Čniže
odporočděl: „WMilum fe mofftdůměrnofit a pomím
ti, co foli obemne jadati budeš.“ „Dobře tedy,“
dí nato rytiř, „C0 šamyffltte učiniti fe flečnou
Alžbětou, již jfem am přimedl? Bojmete ji
da manželíu, čili zruffíte dane floro, a odejilete
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ji nazpět jejtntu otci?“ Sta tato (lowa rydle
wftal Ludivif, a matahna ruťu © botčené hoře,
dí: „2Bivifili boru, jenž zbe před námi leží?
»Běz tedn, že fbyby cela ta bora ob (podu až
bo mrdu z Tyziho šlata byla — a fdyby mě
to tffeďfo mělo přináležeti, pod tou ropminfou,
abnů Alžbětu nazpět odejlal, jebnů £ tomu
přece nefroolil. UC (i fwět VM myfli a utlumit
co ce, já pramini, še ji miluji, a je nic Mis
[ejfjiho nad ní we fivětě nemám. Ja dcí miti
AGbětu za manželťfu. AOnaf je mi pro fivou
ctnoft a nabožnoft milejfji, nežli roffecfy země,
a mffety ftatfy tohoto fměta“ — „PBrofim
pane muj“ řeří na to 2Balter, „račtež bomoliti,
abyů ji tato flora poročdětimohl“ — uči
niž taf,“ obpoměděl Čnije, „řeťní ji, še nifby

neupoflečonu rabn, fteraž by fměřowala protia tuble to jit obetzdej co nowyp důťaz mé
měrnofti.“ Zo poměběr wwpudalmale, m fiřibře
šadělané zrcadlo, pod jehož fflem ní vbraž
ufřižomaného Spajit tele. Tu rytíř pofyiffim £
Ulbětě, šrvěftoral ji, co byl fIyffel, a oderozbal
ji zrcadlo od Čnižete, čímž ona nad Míru pos
tějena, nemohla fe ani 2Balteromi dofli my

naděťovati,že taf přatelffya„on 6 njebná; pať otewřela zrcadlo, a fpatřic obraz
Bana SJežifje — tmroucně jej libala, a tifřla
£ frdci fmému.

dyš bylo Ludmifowiafi 19 let, těl co
řeflan a fniže doftáti fivému florou, a protož
je mweřejněprobláfil, že šafnoubenou jobě YAlž
bětu, pojme za manželťu, a tim učinil fonec
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fenu dalejfjímu pronáflebománía ubližoraní.
RNifdbofe mice neopomažil, jeho taťf odhodlané
mwůlina odpor fe poftamiti, a žádná left lidffa
nebyla 6 to, rozloučíti od febe tyto dbměduffe,

Úteréž fam Bůh, dle neryzpytatedinýů foubů
ov fpojil. »Pozoruj gde,“ prato jimotopifec
jejih, „fterať mladý ntže, an mftupuje 1 flato
manželffy, nedba na ofjemetnon radu [idi bez
božnýh, aniž mybhledarmá Alata a bohatftrvi,
věda, že dobrá šena jefi dil dobrý, fteraž bo
jictm fe Rána za podil dana bude (Čecli. 26. 3).

Roťu 1220, fe fonaly oddamfy m zamín

na Wartburťu 6 welfou laronofti. Kniže £ tomu
požival množítivi vznefených boftů, fteřiž na
jebo outraty mmmějtě Sfenafu čaftomaní byli.
Čeft, dopromázetí neměflu Do rámu, poftou
pili mfficní jednoblajně hraběti Meinhardomi
3 Můblberťu, a rytiři 2Balterorvi, fteřišto ji
byli taťfe před demiti lety 3 Uber přivedli.
Ytimo to byla boprormázena oderfjeh tozneffe=
ný paní a panen celé burinffé země. Vetos
pifcorvé je nezmiňují o námalu rozličnýd citů,
8 jaťfomiž přítomné toto panftmo pobliželo na
úžbětu, fteráž byla taťf dlouhy čas oporrho
mána d pronáfleborvána; ja to ale obfiirně
popifuji, jať frafna budba fe při mffi fivaté
promozomala — a jať ffivofina hoftina pať
přiftrojena byla. Slawnoft fivatebna trmala tři
dny, „počeuý fe pozvané panfiwo opět domů
natmratilo, a na proftranném 9Bartburfu počal
gafe obyčejný pořadef panowati. Ludroif měl
tenfrate bwadcet let, a Alžběta třinacte. Tito
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fmati manželé byli nerinní íce frbcem než
vočťem,a fpojení mice duem a mírou, nešli
tělem, milovali Je 10 Bobu laffou neronfloros
nou, a proto pry i matt anjelové uftamičně
8 ními obcomali.

Řapitola V.

Aterak kníže £udmík, maujel fivaté Aljběty Dobu
i lidem milým byl.

ubmif, jebož Bud vé nábožnéflužebníci
ble fmebo milofrbenftivi ša manžela uftanomif,
a jejš ona frdečnou [affou milomala, byl zajifté
ji, i jejt laffy hoden. Mfficní letopifcomé du:
rinfitt tolifo roalitebné měci o něm ypra
toujt; a toyjmouce jeho larmneho jmenomce
(matého Ludrotfa, frale francířého, nenalezneme
m letopifech tobo wěťu jiného Čntžete, při němž

by fe m taf mladém měťu byly naddzely tať
frafné cnofti, fteréž ozbobuji fřeffana i mocnaře.

Ujjledtiloft a číftota buffe fe taťe zemnítř
na něm jemily. 5 fmou tělefnou frafou byl
voěblafnn mezi [ouměťými. Kdofolí ho jen pa
třil, mufil jej imilomati. Již od five outlé mla

bofti melmi dbal o čtjtotu dufje 1 těla a nedo“
puftif, by tato čiftota tím nejmenffim pofifmrněta
byla. Byl ffromný a ftydlivý jaťo neminná

Pauna, hned fe zarděl, a při řeči Drátoal přijně
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jazvf fimůj na uzdě. Zento poťlad čijloty neza
dbormaltolifo m letech mé outle mladofti, poťud
fnad m fobě jefitě nepocitil poťufjení £ alému ;
taťé nepocházela číftota jeho z přebferozeti upřins
neho fce, ale ne dofti pelvnebo, fteréž ned
prwním $bouřenim náruživofti zmařeno býivaz
nýbrž měla šaflad fvuj ine toůili peroné a nes
oblouné, anaž fe ftala pramídlem mefffercho
jebo živobytí; šadoral ji tim, še fe jtatečně
na odpor fimvěl faždemu poťuffent, 10 učmžby
tuto fiwoučíftotu byl pofihvrniti mobl. Janedan
fam fobě ve fvýd mladyd (etec, jfa jiz tv ffeft
nactém rofu měfu fivého pánem jebnobo znejbo
batffieh a nejmocnějífich Úntšetíhví němecteříffe, —

jať Inadno fe moĎĚ 10 On0MI nepofojnčm noěťu
dáti omamiti moci a flawou vou, tim 1vice,
poněvadž měl ofolo febe množftivi ofřemetných
rádců a pocdlebnifi, fteří by bo byli vadi 0
jeho ctnoft a neminnoft přípramili. Du toffaf
fe uifoy neucylil 8 cefty etnofti, nifdy ani tim
nejmenfihm neporuffit tvěrnoft, již (tbl Bobu,
obě famému a tě, jišto milomal pro Doba.
Budiž nám domoleno mypfati zde 1 tom ohledu
bivě ubalofti, jefito fpifowatelé fomwěct obffirně
vopramuji, a fterež ťe tozdělaní dufit nepoťa:
jenn foužiti mobou.

Ba neblouhy čas po fmrti Geřmanotvě,

[oně mladý tuduvif fe zdržomal fe vou matfouw zámín Gbersberfu — cbtěl jiftn rytíř jednobo
dne zťoufieti jeho neminnoft. čalezníno m blizťe
wefnici mladou fličnou divfu, dal ji přivějtí
do zámĚu, a mebdl ji do pofoje Ludomifoma. —
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Bylof jim jiti diworem, fdež mlabá Alžběta
prámě fi brala $e fvými družťamí. Wada
fněžna fe dala, zhlednumfi tuto Cizípannu, anaž
vedena byla £ Cudmifori, do pláče, a tazána
boroffi na přičínu(ft vých, obporoěděla: »Proto

plači, že dtěji drahou duft mého bratra omas
mtitt a m zťazu uměfti.“

Ludvif odpočimal pramě na loži fivém,
neboť bylo relfé parnoz an tu šafledl tlouci
na fivé drméře. Sťočim hned ze fivého [ože,

bofima nohama pofpichal oterořiti. Wada dimfatedy mejíla 8 rytiřem do pofoje. Sdnž fe po
fadili, otazal fe Ludrtf: „2 jaře příčiny pať
mila paneuťo fe ninč přidázite?“ „ša nemtn,
pane můj“ odporěděla difa. Sače; rytiřřeřl:
„Břivedl diem mám ji, abyfie 8e 8 ni mohl
poroprajiti.“ %a tato flora šamolal sbožný a
moudrý níže jednoho ze fivýdh Čomornný, a
rozfázal mu, aby přinejl tři břiony (třibra,
Étercž paf podal mladé dice řfa: zaftřetefivuj
obličej, fráfud panenfo — a přijměte tento
maly dar $e frdečným přanun, abyfte je fifaftnč
a radoftně namrátila £ rodině fmé.“ Bojar
paf nefilechetného vyliře foufromi, nařidil mu,
aby tuto mladou divĚu dopromodil £ jejim
rodičům, a aby měl o ni péčí, by ji m ničem

ubliženo nebylo.“ „Jeftliže fe ji to nejmenfit
flane“, doložil 8 přifnofti dale, „tedy ti poroi
dám, že o hrdlo přijdeš.« Jméno nefilehetnifa
tohoto fpifomatel, jenž tuto událoft fepfal, prouwaromanímffeliféhopoborffenízamlčel.| li
běta mwidouccíži dirvĚn hned zaje ne avět jiti,
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přeftala plaťati a 8 melifou rabofti rozdárala
Bobu frdečné bífy. Jinby fe opět Ludmnif,jfa

w měftě Sfenafu, dimal ofnem na náměftí,
fdešto fe tančilo. Lu mu jeden 3 přiftojícíh
ufazoroal manželťu jaťéhoá měfifana, Éteraž
(vou frafou a fpanilofti oči rfjeh na fe
obracela, bofiadaje, že pafli mu libo, fe o to
poftara, aby tuto fličnou pant jebo jdboftem
pomolnou učinil. Kníže obrátit ge 6 naramným
bněmem f tomuto fivudci, kvolal: „Umífni!
Patli je Jjefitě jednou oporvážíš podobnými
řečmiuffi mých urážetí, včz, že ze bmoru mého
ybnán budeš! Kteraf fe mne opormažujedpo
noufati f tomuto břídbu, fdežto fažbou Amili
pomolán býti mobu, abyh foudil a trefial ty,
jišto fe taťorvid břídů dopoufitěji.“

Tato taf tzácna a tať pnušilá ctnoft jeho
měla zaflad frouj mwperoné, šhvé míře a fivě
domitém fonaní tvfjed pominnofti, fteréž cirfew
fi. ufiada. Každého dne fe to jebo přitomnofti
fonaly flužby Boží, a pobojnoft, 8 jaťouj fe
při níh mobdlimal, mohla nfjem za přiťlad
Houžiti. Ontě byl taťé nejhorlivějíjím šaftama=
telem prám cirfemníh, flafiterů a dudébo
utiffotvaného libu. Nejraději obcomal 8 řebolnify,
a jeho obnčejná cefta tv čaá pofoje bnwala do
opatftmi řábu fo. Benedifta m Reinhardabruně,
foež taťe šábal podoman byti. Přijba tam
narofftirotl napřed nemocné a poufnífy, pro něž
býmaly tenfrate m fajdém Hafiteře srolafitní
fomnaty. Tu těffimal nemocné a flabé fmou
přitomnoftt a lahobnými lomy, a zůftamil jim
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tam Vždy něco ze fiveho draheho obleťu, neb
nějaťé jiné měci co almužnu. Stamrátino fe
do zamťu fivého, hleděl fe rožby dle příťladu

řeholniřů m něčem zapřiti, neb nějaťou ujmufoběučiniti.© %Bedeuduemfajicnoftinejídas
roal pofrmů folených a fořenýh; píra, jehož
užimání tehdaž u fnižat němeďnd welmi obh
čejné bylo, nepil nifby — a mina tolifo m nes
moci užival.

Zato proftofrbečná tvěrnofi, 8 jaťouž t ty
nejobtižnějíji porvinnofti fřeffanffé plnil, Dodas
mala jefitě mětffiho leffumlafinoftem, jimiž co
udatný rotiř co. moudry a milotvání hodný
fntže ozdoben byl. Mebylof tenfrate fnižete,
jeji by Ltudmif nebyl předčil udatnofti, ano 1
obratnofii m rozličuoch cmíčeních, a filou těIejnou.© Smouubatnoftaneohroženoftdalobs
zawláfitéěua jeivo při jedné přiležitofti, fterouž
[etopifcowé fouměci pečlivě šaznamenali. Pro
azeje fe totiž jednou z tána po nadrvoři jen
na polo přioběn a beze mífi zbraně, midi Iva,
jehož byl od cifaře barem obdržel, a fteryž
je five flece wywazí, an grotona 8 welfom
řiváním proti němu běží. Kniže zůftal be
ulefnuti ftáti, očefamaje bo, a brozil mu pěfti

a prnotým blafem, ffladaje fivou důměru naDoha. A ble! lem fe uložil £ jeho nobhoum,
hehotě fe £ němu. Bojať, fterýz právě na nás
jpěd byl na itraži, přiláfán řmáním lite ffelmy,

Bi nebezpečí, 1 němž fe fniže nachází, a rooláo pomoc. Yer fe dal bez odporu hvazati, a
množí poražomali tuto mládu, jafouž Biže
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promozomal i nad [tou šrvěřt, ša. ruťojemílot
božířé láffy, fterouž mu ziffala jebo zbožnoft a
fwatý žirmotjeho oti Ulzběty.

© touto frdnatofti, již ( m» jiny při
padnoftech čafto na jemo dal, (pojomal též u
relifé míře filechetnou zdivořilojt, jižto (ivatp
ovantifjef z Usfifi nazval „feftrou Laffn.“
2 fivém omání £ poblami ženffému byl plufindlimeuctiooji.© Kemwffemfeměl[affaivěa
rolidně, zmlafitě paf těm, jíšto byli nižíjí nežli

on. Stejnvětíji radoft mival, fonž mobl jiným
nějaťou radojt způfobiti. $rdoftí a nemffimas

roofti nifobo neuražil a ob febe neodítrafiil.
Zabodna a upřimna wefeloft a přatelfřa bumětsnoftfemetvffenjehoobcomaníjemily.© Do
mácí malili jeho fitědroft, a hrabata a rytíři,
fteřiš £ jeho Dworu přichazímali, býmali od
něho 8 weliťou ffetrnofti a 8 úctou, jafáž při
Huffela jejih boduofti, přijati.

© Kmito ctnoftiní rytiřítýníí (pojormal
tařé ctnofti, jafčž flufli na freffanffého panow
nifa. Sebiná naramná mwáfjeň, jařouž fe dle
Bantamenání voffechletopifců opanomati nedal,
byla jeho lafřa £ fpramedlnofti. Spramedlnoft
miílowal nade roffecfo, ji byl oddan z celeho

frdce. Laffa É fprarocdlnofti bo tařé přiměla
f naležite přijnofti, fterež jeft zapotřebí, uaji-li
přeftupitelé zařona dle fjivcho prominění potres
ftani býti. Tafomí dvořané, řteříž utifforwali
poddaupů, neb nějať hrdě ť dudyn fe měli,
byrali od jeho Doru rozbalení a bez milofti
šbarmení fivych bodnofti a úřadů; voroněž tať
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fe naflábalo i 8 těmi, jenžto Jiným činili něsjaťe nafili, neb fteří falefině a alomyfině na

né šalowali. Zi, jenž říělí, neb feneftndělim jebo přítomnojtí mlinviti oplalé řečí, býmali

odfouzení, by po nějaťyo čas meřejně na fobě
nofili jífié znamení potupy. Zčm, ježto zaťon
Božt přeftupomali, bpmal nenprojiitedlným foubs
cem, 8 těmi mffaf, fdož toliťo proti jebo ofobě
fe prominili, nařladal melmi fbowhmamě a Mis[ofrdně.| Kdyžněfbo3jeholužebnýh1wněs
čem podybil, řifámal tolifo: Milé děti nes
čiňtež tobo íce, neb tim stormucujete méfrbce.“| Befe poradafejemilajeho
šťufjena moudroft a obezřetnojt; m jeho máleč=
nn mýpramach, jaťož i we fprámě šemě bylo
mwidětiobratnvft a předividamoft, jaťež by fe
Do něho m taf mladém měťu, a pří jeho pros
ftoduhe pomaže niťbo nebyl nadal. © melfou

horlivofit a nemmamvenvfšífe zabýmal rfjemi
pracemi, fteréž mu řízení jeho „jemě uřladalo.
eho prambomlinvnofi byla nalejitě sťufjena,
a jeho uejmenfi fomo platilo tolif, co ta nej
flarmnějíjt přijaba. Ra jebo dané formo mobf

Čaždy je bezpečně (polehnouti. K dubým byl
melmi utrpný a fftědry, a o mffeďy fivé pod
dané mčí wwelifou péči. © nejmanefienějífímipanyfivěšemě,jištobyliobžalovaníz [oupeže
neb ntiffomání, uaflábal roroněž tať přině, jaťo
še fropni nejnižfjmi pobdanými, fteřiž fe posdobnýhzločinůdopuftili.| 2Bffidníutifforvaní
brámali £ němu fivé utočifitě, a zajifté ne na
darmo; neboť on neodpuftil niťomu, ať fi byl,
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pomftil fřimbu učiněnou něfterému ze fivyd
nejmenffih poddaným. Bod taformým panotvnís
fem rozrůftalo m zemi durinffé blabo buchomní
i tělefné; a letopify tařé ropprarují 8 nabdjjes
ním o welifem blabu, jaťebož pojivala zem
tato za nedlouhého panomant Ludmifova a o
hojném omocí, jaťéž ropdámal přiťlad jeho fraf
nýd ctnoftí. Šledta naflebomala panomnifa
fivébo; a nebylo mice fInffeti nařeťu poddaný
na obpčejne natijfy, jafnebž byli ob něfternh
pánů před tim čafto fnaffeti mufeli. Lib byl
poddanh a pofojuh: fivornoft, poťoj a bezpečnoftroffubypanovaly.| Wffiďní,1cizozemci
jednoblafně myhmalomali blajenofi, jižto zemědurinffáctnoftemLudroifovýmpřičitatí| mu
fela. Sforen, celá pomaha a cely život
jebo fratce fe obfahuje me třed flormed, jež
fobě již ob mladofti fivě byl myroolil za Heflo,
totiž: Rabožnoft, čiftota, fpramebdl
noft. Ontě rotce než fdofoli jiný, ofprarebl
nil miru ftoleti fatolicfých, fbejto fe uznamala
jaťaji zafladní pobobnojt mezi rytiřítvem a mezí
Čněžítoem; neboť prarií rytiřorvé fe potvažos
wali za ozbrojené fněžítmo fpramedlnofti a miry,
a fměži za rytiře živého flora a modlitby.
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Řapitola VI.

Aterak Zudník a milá fwatá Aliběla před obli

čejem Bojím w flawu manželíkém jimi byli.

Stabffi a pěťnějfít obměny nemobl tuds
mif za fivé ctnofi a fřeftanfře futfy dofáhs
nout, než byla laffa fivaté Ulžběty. Tato
láffa, pofivěcena fivatým naboženfimim, bylo to
jediné, co jefitě Ažbětu poutalo £ této zemi.

Vudmif ze fmé ftrany nifdy nezměnil laffu a
ěrnofi, jaťouž byl Alžbětě již me fimém děs
tinftot přiflibil. Oflatně byla fněžna tato na
dána roffemi tolaftnoftmi, fteréž mladé (rdce
poutat mohou; ozdobena jfouc netolifo před

obličejem Božím zbožnofit a poforou, nýbrž 1
před lidmi ofjemi ronadamí tělefnými. Sons
rěct [piforatelé vofficřníydivalují jeji Dofo
nalou frafu. 5 m jejim zeronějíjfu fe jemila
[rdečnofi, laffa a dobrota; amffať tato pozemířa
fráfa byla, jať fe famo febou roziní, jen jaf
nom odblejfem nepomijejicí fráfh jeji duffe.

Webrla to vffať tolifo tělejna (ličnofi,
Éteraž frdce mlabýh dvou manželů pojila ;
bylať to mnohem roice jejich polečná mira, a
přijné plnění toffed ctnofit, Čterpmž mira tato
mpučuje, a fivěbomité Čonaní tofjeh pominnoffí,
ješto uflada.

Ačťoli Alžběta byla jefilě melmi mlada,

a ač milomala matžela fimého MrouCNĚ, ano
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8 mlabdijhvým obnětm: předce nifdp nezapomis
nala, je onf jeft její Blnwou, jaťo Cbriftuě
Sejiš jeft blamou círfme, a že nájledoroně mu
muft byti poddána me wfjem, jaťo cirfem
Ehriftu Banu. Wtimo wrouci laffu měla £
němu taťe wefifou wdinoft ; Wždybedlimě po
febla 1 toho nejmenfiiho poťynuti, i tobo nejs
nepatrirějfjiho flora, fteréž od něho pocházelo.
Duzťofilimě o to peči měla, aby -jej nižadným

činent, ani doft malym fowem neuražila, neb
Ť nějaté nerrlofit a wetrpělivofti mu DPĚTČNY
nežardala. šĎo, jemuž je podrobila, bylo ble
vůle círfiwefmaté, jho lajřy a fivornofti; nes
bof ©ndrytf ji nedal uplně fvobody m jejich
nábožnýh Cmičenih a me tepfondrání fřutřů
fřeftanfiého milofrdenfiví, m čemž ona jedině
zalibent měla; ano jefitě ji £ tomu pomzĎuzo
mal; tolifo tenfráte je fnažil guivniti jeji bor
Liooft, fbvž je mu dalo, še by ji přiliš da
lefo zaměfti mobla, ale i to činnval 8 laffy
pínou opatruofti, a Alžběta bo mždy odotně
r tom upojlechla.

28 noci, fonž 4udmif nfunl, neb fonž fe
ftaroěf jafoby (pal, toftala čafto z lože manžel
fřého, a řleříjí na folena, dloubo fe modlimala

myflic na fmaté jefle, m nidž Chrifině Bau
položenbyl, jemuž mzdamala dífy, že fe račil
naroditi o půlnoci, m gumě a nedoftatfu, by
ji a celé poťolení libfře myťfonpii. Čafto fe

jeji manžel probudil, a obarvaje fe, že by tas
fomé počínání jejtmu útlánu tělu fffoditi moblo,
profimal ji, by již přefialn. „Mila feftro,“
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řiťamal f ni, „uffetři fe a polož fe opět bros
bet.“ Baf ji udopil za ruťu, již držel tať dlouho,
poťud fe Alžběta opět nepoložila, aneb poťub
neufnul fam, zanecdam ruťfu fivou m rnce fivé
dboti; tu potom Alžběta fizani fmačivala tuto
drahou ruťu, fteraž ji — jaf fe zdálo — jefitě
na této zemi zadržomala. Nafilt mffjaf m tom
oblebu Ludrif nifdy nepoužil, ano. mirmaltě
meliťfouradojě 3 jejih nábožných ctvičení. fen
truba, jedna z nejdůvěrnějíjich flužeťfněžniných,roppramotoalafoudcůmcírferonim| připadnoft,
Éteraž může floužití za duťaz, jať Ibomivaropní
byl Ludmiř m tom ohledu. užběta totiž, jeds
nať, aby manžela fimébo ze fpanfu netontrhos
mala, nařídila jedné ze fivých fomornych, by
ji w jiftou bodiuu budivala, popotahnouc ji
ša nobu. Přibodilof fe jednou, že Sšfentruda
omylem zaýntila nobu Ludroifomu, fternž fe i
bned probudil, domtipim paf fe přičiny, za ftes
rou fe to ftalo, opět fe položil bez nejmenfiihoznamenínějaťénetrpělimofti.© VBiděLtotižpae
trně, prati jeho zirootopifec, že jeho manželťa
miluje Boba z celého frdce, a tim fe upoťojil;
Alžběta naproti, důrěřujíc fe r nabožnoft a
moudroft chotě fivého, žádné mrtroení těla před
nim netajila, jelifož ěděla, že ji m tom zas
jité přeťašeti nebude. Wilujíce fe tať frdečně,
taťé fe mefpolet laffamě porozbuzomali £ pofra=
čomaní na ceftě třeffanffé dofonalofti; a tente

froaty žápaé je filil a udržorval ro fiužbě Boží.
Jejich mroucí [affa je tafé tmoždyČ mroucuěje
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ffimu milowaní Boha, jenž jeft laffa fivreo“
Ioaná, potoznaffela.

Šať čiftá a mážná byla jejich obapolná
laffa, poznati Je i z tobo frdcejemného obyčeje,
ble něhož jména „SSratra a fefttrn“ 1 m
ftamu manželffém jefitě podrželi, jafoby timto
obyčejem byli dtěli zadbowati fpominfu na five
dětinítmí, fteréž (polečně atrámilí.

Ba welťé fitějit fi to poťládali, fovž pos
(polu byti mohli; a protož niřdy, ani doft
frattý čaš od febe odloučení býti nechtěli.

Stov tedy nie nějaťou ceftu předfemzal, ffe
raž nebyla přiliš Dalefá, brámal toždy fivou
milou Alýbětu 8 febou, a tato fe za fifaftnou

poťládala, fonž jej dopromazeti mohla; ačťoli
taforá cejta Dyroala nezřidřa nepříjemná, nes
bezpečná, dnamenité rozdálená, ano něfdy 1 m
ča8 hrozné bouře fonand. Ulžběta fe 1wffať
ant zimou, ani fněben, ani nefmirným parnem,
ani mnobym defitém nedala zaftrafiiti, fař ne:
rada byla mzdálena od tobo, jenž ji nifop nes
wzdalowal od Boha.

Jtěťdy fe mfjať předce přihodilo, ňe Lydsmifzafropmipowinnofimi,Copanorontf| byl
přinucen, i na přilič rozdalené cefin fe wydali,
i do cizi zemi, famžío fivou manželu roždy
8 [ebou toziti nemobl. tafovýd ofolnoftech
bymali donucení, na nějaťo čas fe rozloučili;

awffať pramě to jim poffnfomalo přiležitojti, .t
uforzení jejid obapolné laffy a měrnofti. Ma
proti ale 1 offemetní přatelé tudmifomwi fe (na
žili, taformneb přiležitofti použiti, a radivali Čni
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žeti, aby fe oddal dáboftem tělefným, a aby
opufiil od fivé přilijjné zdrženlimofti, a od laffy

f Ulibětě. Sedbnoho dne mu něfteři 3 jeho
rytiřu pramili: „Bane, proč fe neřidite Dle
přifladu jinýh fnižat a pánů? ABždyf nes
můžete roždycy býti 8e fivou choti, ant rám
bude mžby možno, žádojtem a potřebám mladéhoměťfuodolati.<| Lubrif8počatíumíčel;
foyž mffjať naň boražetí nepřeftármali, obporě
děl jim m rozhorlenofti: „Bánomé, drete-li fi
mou laffu achorati, tedy mi nemlumfe rwtce

tafomýd řeči; já mám fmou manželu, a jfem
zamazán, ji rměrnofl zabomali.“

Aižběta de (vé firany, jať mile jeji man
šel naftoupil ceftu, fiolefla ze jebe fooftný
odČm, a 1vžala na fe roucho, jafomě fe tehbaž
bory odivaly, zaminouc i lamu fioou na
spůfob bom. Taf fetrmala po celý čas ue
přitomnoflí Cudriřomy ro modlitbách, 1 bdění
a m tuhé fazni, očefárajic nármratu jeho. af
mile fe ji rofjaťf změftowalo, še opět přídází,

tu fe hbitě oblefla me fivoftné, frému ftarou
přiflufiné roucho. „Rečinimf to,“ řiťamala pať
fopm fomorným, „pro šalibení fe, neb z mars
nolibofli, že fe tať trojím — Buh jet mi
oěbfem, že fe to ftamá 3 pouhe fřeffanjié
laffy, abych bratru fmemu obňala fažbou při=
čínu £ nefpofojenoftí, ano fnab t £ břieýu, foyby

(e mu na muč něco nelibilo; cciťf, aby jen
mne famu miloval 1 Banu, „aby Bub,: Čterýž
na8 hebnotil zbe na zemí, nám bal taťé fjebs
nocenu Pýti jo nepefich.“
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ať ronfjla veftřic manželorví fivému 8 pros
ftomyflnou ditěci radojti, a poťud byli pofpolu,
rždy fe mffemožně fnažila, očím 1 frdci jeho
fe zalibiti. Při jidle necdtěla nifdbn od fivého
dotě wdalena bnti, nnbrž fedla wždn mwedle
něbe, což fe nefrownámalo 6 obyčejen tehbeje
id urozenýcha Wnefienyd pani; a to neči
nimala tolifo proto, aby co nejbliže u ýotě
fiého feděti mobla, nýbrž dtěla taté lehlo
vážné řečí mlady rytířů fivou přitomnojtí za
megiti. X ffutečně mujel pohled na ctnofti
tědto droou mladý manželů i toho nejrožpus
ftilejflibo fiětaťa rodžnofti napíniti. Zať jfouce
(jednocení me fivaté fmornofti, poťorní a čífti
před Bohem, laffarot a dobrotiví £ lidem, mi
[ujice fe obapolně, atffaťf laffou, fteraj je po
wgnáffela £ Bohu, pojfntoroali nebí i zemi to
nejrozťofinějffi Diradlo, jiná faždý vzdělán
byti mobl.

—000GB—

apitola VII.

Aliběta tedy oplómala ftěftim (jaféhož
fobě mlady měť jen přati může) a radoftmi,
tteréž (e nám jen 3 rána nafieho „štvobyti,
t. j. vo mladých letech za podil doftamaji, a
fterncbý nam žádna pozdějíjí radoft nabraditi,
aniž jafy zármuteř a boleft z paměti ropmazati
nemůže. $tdvý fe nafifemu flabému frdci tědto
radofti neboftama, zbořčnje tento nedoftateť celé
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nafie širmobyti, a upamatomaní fe na tyto m
mladýd letech šažite radofti, oflazuje napotom
i ty nejufrutnějíji bolefti. Proto Buh tafé
mwelmičafto ve tvory (olažuje touto ranní
rofou, aby napotom, fodvž jim bude (náfieti
břímě dne t borťfa, neťlejli. Uliběta, jejtáto
myfl byla voždby[ nebem obrácena, přijala

toto fitěfti d vuťy Božt 8 mděčnou oderzda
nofti; daroreň vffať poznáwala, jafe nebezpes
čenftmi fe mwfitěfti tomto ufrýma; onof bylo
pro tuto ropreolenou dufii jafo nějaťé zfouffeit,
3 něhož co armna mitězitelfoně royjiti měla.

Pomažomalať toza melifou miloft, že ji
Buh bal za manžela muže, jebož taf rorotcně
milowala, zároveň tofjaf taťé uznámala, že za
tnto miloft tím ročtfji měrnofii, a tm Wrouc*
nějfit mděčnoft fmému nebejřému dárci zamds
zána jefi. Seji utlé froědomi nebylo fice za
jifté těžtomi břídy pofifrorněno, proto tvffať
přece niťby 6 paměti nepuflila floma ptfma
fmatého, áe jíme před Bobem nejmně fpras
edlivým, byfbybom 1 fjeco byli myťenali,
přece jen Fnužebníci neužíteční (£uť. 17. 10.)
nemobhouce ntfdy říci, de bydme byli £ doja

šení jirvota roěčného již dofti dobrého učinili.
Ob té boby začala mwpoťoře dua froého

(bromažbomati bojnojt ončý milofti a zdflub,
fteréž dle potěffiteblného učení fiaté etrfe,
Kouji ©rozmnožení flarom fmato a Wyrole
nýh Bejt, a jimiž fe měřicim(bromažduje
bojuy poťlad, a poffntuje bezpečné utočifitě.
Přederofim fe jnažila tělo fimé běčním fros
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titi. Biděli jíme již,ý 8 jafou tontrmalofii to tomohledu mrtmila fioť tělo, Čterať mnohdy čafu

nočního roftamffi z lože m moblitbad £ Bobu
fe potoznaffela. Jtejednou fe ftalo, že Alžběta
při tvfji dobré můli uprofiřed fimé modlitby
flečic u [oje ujuula, nemobhouc (páufu odolati;
jeji fomorné, přifjedfje z rána a „naleze ji mw
tom položení , bomlouvámaly ji, tazajice fe,
sdaližby roroně taťf dobře fpati nemobla m
pofteli, jafo u poftele? „Siťoli“ řífamala jím
na to, „fdyž fe taťé nemobu uftamičně mobliti,

mobu fe přece afpoň mrtmiti rozdalománím fe
ob miloroaneho dotě fiebo ; dciť (me tělo
umrtrviti, tim. ono jen zijía, uebof pať Dube
co du meli činiti“

VB nepřitomnojti dotě fiweboprobděla čafto
celou noc 8 Šežifjem, jeji fi byla za botě duffe
five roprolila. S tm jediným mrfwenti (mé
tělefnofti fe mfjať mlada nemínna Alžběta ne

ufpoťojila. Bob fmým nejífvoftnějífim rouĎem
nojivala rády na bolém těle roudo jiněne.
Damalať fe taždého patfu po celý tof, a m

čas pofiní faždého dne ufrutně mrffati, na pas
maátfuboleftného utrpení Spafitele, aby tím,
jaf jeji šimotopifec dofladá, afpoň nějaťou Nás

bradu učinila Pánu ša, Úterý pro naš taťé.mrffán a bičomán bnti račil; pať fe opět
odebrala fedoru fimému 8 tmáři mefelou a

přioěhnou Ano později, opuftirmfji čaju nočeního five dafila do tedlejfjiho poťoje, fbež
L ž Bomorněnutila, by ji nemilofrdněmrffaly,
a jíouc touto tuhou fázní před fmou wlaftní
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abofti ubezpečena, namrátila fe opět £ doti
fioému, jemuž paf tim mice Iabodila. Talovým
způfobem ufilomala poroznějtí fe £ Bobu, a co
udatna bojoronice fmeho nebejřehoBana, vazby
těla, držící dufji jaťo tve měžení, voštrhati.
Riťby mfjať nedopuftila, aby tato tuba fazeň,
jtšto fe potajt oddamala, měla nějaťy nepři=
jemný mlim na jeji obyčejné obcomání; pros
tož tafě niťby na fobě zármutfu a nerrlofti
znati nedala. Ano nezpěčomala fe ani podilu
brati me mefelofieh a fbůzach fimětífych, jimž
fe pro fmuj ftarmtať [nadno oyhnouti nemobla.
Smatý Grantifjeř Saleffý, fterýž ji nejlépe
pofoudití mohl, v ní piffe, je nadazejic fe
něfdy při poctirvýd fbromažděníh 3 fratochmile
uftanowenýc, brala, šertorala t tancovala, a
to bez ujmy five pobožnojti, Úterouž již tať to

frdct mfořeněnou měla, je 1 u proftřed fralorm
ffob pobodli, farmy a nadbernofti srůft brala
a fe rět omala, vormněž jaťo fřala, fteraž
uflaričným Dorážením min přece žadné ujmy
netryi. Saždě gevnějíji přepjatofti m pobože
nýdhemičeni, faždého nuceného darmutfu na nej
ropě nenamiběla, řiřamajic 0 lěd, jefito fe
modlili ge fmutnou a přifnou twaři: „Tif fe
tvdřejí, jaťoby ctěli Rana Boha přeftraffiti
též by mu raději obět fimoupřinaffeli 8 twaří
mefelou a ge frdcem. odotným.“

Oftatně nezanedbala žadné přiležitofti, Úbež
nějaťy důfaz five poťory a poflufinofti £ Bohu
datí mohla. © pomolenim dotě fivebo flíbila
špowědlnífu fmemu, Konradomi z Marburfu,
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ouplnou pojlufnoft me toffem, coby nefiměřos
malo proti prarmu manžela jejiho. Konrad feby,
jenž byl poroftal proti moybírání jinych poplatfu,
určených £ šapramení utrat fntžeciho ftolu, nas
řidil uljbětě, by požtivala tolifo tafových „pos
frmů, o nibž by wčděla 6 jiftotou, je pocházejí
3 laftnd ftatfu tubmiformýů, a nifoli z ončd
nadřečenýh poplatfit, ježto budí poddaní od
maděti mufeli; poněmadž tafové poplatfy čafto
nefprarmedlimě a nafilim topdirany býmaly, a
dle důmění jeho 8 muli Boj fe nejtoonámali
Aliběta jfouc frdce ontrpucho, podrobila fe
ohotuč tomuto předpifu, řidic (e widy dle něbo6nzťofilirmouhočdomitofi.© Rejednouficeša
ton příčinou přiffla do vožpaťi, nebo jať již

8 wmrehupodotfiuto bylo, ráda fedamala u
ftola medle dotě focho. Nabožny fniže ji m fou
oftatně zádné přeťájty wo ceftu neříndí, ano,
fový i tři 3 fomornych Ubětiných zábaly, by
jin pomoleno bylo, přiřladu fivé melitelfyně
náflebowati, bez prodlení £ tomu fimolil, řfa:
»3ja byd rad taftčž učinil, fonbychfe nenufel
obámati pomínwy a poorfjení; a vfjať 8 pos
moci„ Ďoži i ja brzo zpufob života (mého změs
nim“ Bnaje outlé vědomi fivé mauželfy,fám
ji na to upozornil, fdnž fe na ftofe nacházely
pofrmy, ftercí ji byln od $porědinia šapotměs
šeny; a naopaf, [dyž widěl, še pofrmu tafo
rýh na ftole není, [affarě ji poblzel, aby jedla;
Alzběta roffaf fottwa fe ofmělila, nějaťého po
trmu ofufiti, z bažně, je by (nadpot budy
na něm [piti mobl. Jatim mffaťfnábožná fnčina
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pečíivě uřrproala před fivětem, co činila tolifo
3 lafiy £ Dobu; a fedic při ftoloroánt u pros
jiřed boftit, užnvala rozličným, úffočnýh pros
fiředťů, aby ujmu, jaťouž fobě ufíadbala, nifbo
nezpozorowal. Yěťby fe ftaměla, jaťoby bámala
pozor, aby Úajdý 3 boftit nalešitě objloužen byl;
tu zafe fToužícím něco vozťazomwala, jindy opět
je dala 8 jedním neb orubyu: hoftem do řeči,
neb podámala jim piti; nčÍDy taťfé pofrajela
©dícb neb jiné pofrnty, fteréž ji přeloženy byly,
na drobně foujřy a porozťladala je fem fam,

aby fe adalo, je jou to abvtfn z -tobho,co byla
jebla. Tim $pufobem nejednou fe fialo, je
vftala bladná a jisnimá od fwoftneho (tolu;
jeji družíy, ftercž ji m těchto fajicic cvičeni
nafledeomaly,mypramuji, jeněťdy mno fudého
bleba a něfoliť malych folačfů 8 nedem, jineho
pofrmu nemioala. Sednobo dne při jaféé melfe
Harmnofti pro nt zujtalo tolifo pět malýd ptačat,
ježto téměř roffecty fvýn družťam rozdala ;
nebo jejich ujma ji ležela mice na frdci, nej
újma mlaftní. Sindy šafe, přiffedfit za fivým
manželem Č říšífemu fněmu, nenalezla u ftola
žadnnd pofrmů, jibžby byla mobla 8 dobrým
fměbomun poživatí, nmímodrobet černého ©leba,
fterbý nad to taf trordý byl, je bo mufela
napřed batí m teplé modě rozmočitt ; jeliťfož
to ale bylo prámě m den poftní, tedy na tom
přeftala, a při taf ffromuem pofrmu mpfonala
jejitě tehož dne dalefou cejtu na font.

Rterať ji Bub čafto patrným způfobem
ojlazowal bořťofti, jaťéž 8 jejím mrtvenim fpos
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jeny byly, miděli Je ě pobnutlirmé připadnofti,
šteráž fe 3 jejiho široota wypraruje. Sebnobo
dne totiž poživala ro nepřítomnofti fivého chotě,
famotná fimůj chatrný oběd, pozůftamajicí že
fudbébo tolifo chleba a 3 oby. Sniže přifjed
ě nenadaní domů, napil fe na gtamení laffy
3 jeji fflénty, £ nemalému vofiaf užafnuti 1 n
nalezl nápoj, mající jať fe mu zdálo chuf nej
lepffiho mina. Gázal fe tedy bned fflepnifa,
obťubby ho byl rožal; tento nffať ujiffowal,

že pro Éněžnu na ftůl tolifo woba přineffena
byla. Ludivif na to ueřifal nic, maje to ga
důťaz aláfitní přízně božířé, a za náhradu těd

muobph oběti, již fi manželfa jeho uříádala.
ro fioůj tuhpp život, jaťýž fe 8 obyčejí

mnefjennd flamů tehdejíiho vočťunefroroudmal,
mufela Ulžběta naffeti pobanění a meřejné
výčitťy celeho divoru. Ani eudrotf neuffel utrs
bačnym jaznfum, še tyto domněle přepjatofti
manželfy fe trpí. Oba fe ofjať trpělivě a
Íhowivamě podrobili těmto ufubťům věta,
dtice fe raději [bití Banu Dobu, než lidem.

Brzo nalezla Alžběta nowe proftrauné pole,

v němý fe nomým spufobem mrtiwiti mobla.9 jifty welifo pateť fe ubírala, w primwodu
Bofie matťy Yudwifomy a jiných divořeninů
dle obyčejena Martburťu uvedeného, do fe
náťu, do foftela, oběna jfouc ihooftným voucdem,
a ofráfilena drabym fiperťem, majic na hlavě
fnižecí forunu. Bo fajbé, foyž do nějaťeho
©ramu wfročila, obrátila dle fiveho obyčeje
roždy napřed očí "fivé na obraz fříže. Taf to
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učinila i tentofrate, a (patřimffi na něm Spas
fitele fivého 8e ffatů fiolečeného, majícího na
blamě trnomou forunu, a noby a ruce břeby
abodané, byla ltofti a útrpnofti bnuta, a jaťo
druhdy me fivém dětinítrot pramila (ama £
(obě: „Óle! Bůh trotj pní na fřiži a ly ni
čemnn trvore fe odirvač jfrooftným roudem.
Sebo hlava je forunomana trním, a ty nofié
na hlarě fié forunu šlatou.“ % m tom oťam
šení, přemožena jjouc zbožným foucitem, zeme
dlela a fíefla na zem. 21, jenž oťolo ní ftali,

fe zděfili, pať ale wynešfje ji men 3 foflela na
čerftron mzdu, fmačeli ji troař fivěcenou mobdou.
Ra to brzo opět přifila £ fobě, a mffať od té

doby fi uminila, že fe odřefne offebo (perfos
mani, leč by tobo něťon jeji far neb jejimanžel
od ni požadomali. — Sfouc něfdy přinucena
oiti na fe roucho ifrooftnějfft, mímala přece
židy pod šlatem a čermcem toliťo (profto fat
winěný, a fmé žinění roubo, jaťéž wmždyua
těle nofimala. Při weřejných Taronoftec uměla
Vždy pojiti ouftejnoft a ffromnoft Únějny fřes
ffanffé. Tuto fřefťanffouffromnoft fhmalomala
i pani přicházejícímÉní na narofitěru, (nažně
jih uapominajíc, aby afpoň m tom ohledu fe
odřefly marnofti fivětjřé, a jeji (nažení taťé
nebylo na darmo; mnodé z nih pohnuty pří
flabem této mladé paní, fteraž fe leprio nes
damno byla rodala, odřeřli fe marnoftí fivětffoch,
ano něřteré mezi nimi učiníli taťé fib ufta
mičné zdrženlirmofti.



Řapitola VIIL

© welké dobrotimofi milé fwaté Alžběty,
její láfce k dudobě.

Alžběta jfouc fama £ fobě tať přifna, byla
plna laffy a nilofrdnofti f nefifafiným. sšejí
frdečna dobrota, ftera je bned m outlém měťu
na ni jemila, vgruftala den ze dne, a štffala
ji m fratfcm čaje přijií „Pomocnice hudyd,“
pode fterýmž jménem, ji aj podneá nábožií rvě=
řící ctí a wzymwají. Štědroft £ hudým byla

těbož měťu, m něm Alžběta žila, cod obnčej
neho, aláfitě mezi fnišaty a ozneffenymi pany;
u ni rffať tato fitědroft nebyla folifo náfledťem
jejiho wgnefieného rodu, antj podázela 3 bajení
po divále jvětjřé, nybrý Ď jafehofi nadpřiroze:
neho nadffení a wnitřního puzení. Již od outlé
fmé mladofti nemobla nifoy na dudeho bez
bolefti a bez pobnuti frdce poblednouti; nyni
ale, majic pomolení botě fiwébo činiti wffecto,
cofoli by finčřomalo fe cti Boží a dobrému
bližních, nyní fe docela oddala fivé přirozené
naťfonnofti, pomabatí trpícím oudům ešiffe
Chrifta. Sta dudé pamatomala faždodenně, ano
faždou dili, dudým obětowala vffe, co oby
čejnyýmpotřebám fébo fimvu a hvcho poblami
utrhla; ač od fivého laffawého manžela mnobo
pro udé doftamala, přece fe nezřídťapřihodilo,
že mwfratfém čafe mffeďo rozdala, a že ji nes
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šbomalo nic jineho, než pozbamiti fe i fivého
oděru, aby jen dudým fu pomocí přijpěti mobla.

Tatomé šaptránt febe famé mufelo frdce
[idu dojafi; a 1 ftarneh letopifech fe tafé mys

prarouje, BE Alžběta fjla jednoho dne do měfta

moh odéna a ozdobena. Ra ceftěfe potťala8 možftivimdubýc, fterymě fen fé penize
rozdala, a nemajíc ji ničeho, (patřila jejitě
jednoho šebrafa, fterýž ji 8 plačthvym hlajem
šadal o almužnu; litowalaf Alběta, že nema
coby nu uděliti mohla; aby bo iffaf přiliš
nezarmoutila, fiwlefla jednu ze fivych rufamičef,
jefito byli fEmoftně ropfihvány a drahymi fa
meny ozdobeny, a dala mu ji. ida to jifty
mladý rytiř, pojpichal za žebraťem, a odfoupil
mu rufavičíu fněžum, Čterouž paf ji připjal Ia
Hobouťf na způfob znaťu, co rufojemíhot Bošt
obrany. A dobře taf učinil; nebo od tě doby
dnantenal, že m faždém zápafu, mv fažbé folbě

suftal vítězem, aniž fdy od vých prothoniřupřemoženbyl.© Pozdějifepřirotělilfřijaciému
tažení, fdejto mu jeho brdiujřé ffutfy stialyjménowwěblafic.© Ramrativfeopětdofivé
lafti, ofwědčowal jefitě na jmrtedlném [ožt,
je weffferou vou flamu a dobrý profpěch ie
wfjem, což podnfnuf, připífuje tomu těfti, Čte
věhož mu bylo popřano, že uftamičně při fobě
nofil pamatťu od fivaté Alžběty.

Mebyliť to mffaf toliťo rozličné bary a
peníze, čímž tato mlada fněžna fivou laftu £
Óubým dofazowala, bylať to mnohem vice jeji
ofobní oddanofi, jeji frdečná a neunamená flas
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roftlitvoft, 8 jaťouž o chudé pečomala, a fteráž
jeft před hváři Boží, jaťož i ro oči bibnýd
a nefifaftných lidi, almužnou nejbražíji a nej
rozacnějíjí. A této péči o dubé fe odbámala

židy še fou obnčejnoubptrofii a 8e frbečnou
proftomyfInofti. Nemocným, fteříž £ ni přidá
štmali 8 prosbou o nějaťou pomoc, dala moždy
co jen možného bylo, a jefitě je bofazomala po
jeji obybdli,by je namfftiviti mohla, od čehož
fe ani mzdalenofti, ani obtižnofti cejin odftra
ffití nedala, bobře měbouc, že nic uent 8 to, aby

laffu a útrpnofi m frdci fřeffanýtém tať zefililo,
jaťo úplné feznaní lidffhd ftrafti. Docdáziwalaf
bo datrčí, ob zámťu fivého znamenitě vzbále
ných, do niž by fe Čaždý jiný, pro nezdobu
a nezdravý mzdu fititil mftoupiti; a bo tědto
fidel $udoby rftuporala vždy 8 jafoufi po
božnofti, a záromeň 8 přatelffou bůměrnojti;
fen přinafiivala olafinima rnfama rogličné
měcí, o nichž fe Domnivati ntobla, že jid bídní
obymatelé šapotřebi míti bubo, a mice jefftě,
než těmito foymi fftčdromí bary, jich těffimalafovmipřevětivýmiafrdečnýmiforon.| Do
štvěděrofjí fe, je jíou zadlužení, fama jejích
bluby zaplatila.

Bmlafitní útrpnoft mimala de ženami p
ftajicímí fe £ porodu. Soyfolim fe to jen ftati
mohlo, obebrala fe £ jejid btonemu loži, aby

jim pofluhomala a moji dodávala; nomworo=
seňátřa brámala do náručí 8 [affou mateřífou,
obtivátvala je roufem, fteréž byla fama zho
totvila, čajto je i ze fřtu zbrothala čili Úmotrou
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býmala a toto dudoroní přibuzeníhot ji poffys
tormalo nomou pohnutfu, že je pať tim mice
milovala, a tim bedliměji fe o ně ftarala.
Umřel-li něťdo z jejih dudnd, přidazímala, co
nejdříme možno Óylo, aby bděla u jeho mrtvoly;
nejednou obrvinula fama tělo zemřelého W pros
ftěradla, mzatá z mlaftního lože; býmala pří
tomna obřabům pohřebním, a nezřidřa bylo
rotdati rozneffenou tuto Úněžnu, anaž 8 poforou
a pobožnofti za rafmi něťterého z nejpojledněj=
fi vých pobbanýh fračela.

Warmratirofii fe domů netramila fivýchprazds
np hodin mwfratohmiliů a příjemnýchpábamád,
nnbrž pnafíabala je, jařo ona filna jena, o
niž fe plímo fivaté tař $malitebně zmiňuje,
na obtížné a užitečné práce, nejraději přádás
mala lnu fe fvými bružťami, a z toho přes
dira zhotomomala napotom mlafinima rufama
oděro pro $udé, aneb pro mnidy řadu žebra
vého, fternž fe téhož měťu i m Měmeďu ufas
dil. Gafto dala pro febe to nejíproftějfji toas
řívo přicdyftati, fteréž bylo fipatně připrameno
bez foli a bez foření, by tať 3 mlaftnt zťufjes
nofti ročděla, jať žije cbubý lid; a tafomé pos
frmy jídamala 8 welifou duti. Přifilalí při
wedení domaciho bofpodařfti na jlopu něja
tébo náfili, neb nějaťé fřimdy $udému libu
wenforoffému učiněné, oznámila to bež pros
dlení hoti mému, a fama hleděla učiniti nas
brabu, poťud ji f tomu proftředťů ftačormalo.
Saťfoby tyto frdrejemné ctnofti byly nezadat

ným dědictvím domu Uherfřého, nalegáme je
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fforo o broč ftč let pozbějí, na mlabe, toznes
ffené panomnicí, fteraž byla taťé, jafo naffe
Alběta, bcerou frale Uherffého, na $Gedimice
totiž, Úteraž to třináctém rofu toěťu tvého 10y
wolena byla za fraloronu Bolffa, a fteraž jfouc
prorodana za Zagellona, ujfutečnila fjednocent

Boljfa a hvy. Byla myhlafjena co nej“fličnějfít a nejírdečnějíji fnějna fivébo ěřu,
pať umřela tm pomwěfii fivaté, majic 28 et
ftáří fivého (1399). Bylaf toho hodna, je po
dazela 4 robu fo. Alsběty, neboť i ona byla
nefmirně [affama a bobrotima zrolafitě Č hus
bým. B letopifeh země five nám pozitftatvila
ta nejutěffenčjíjí flowa, jaťáž byla foy tonffla
ě uft fřefťanffich. Sebenfrate f ni přifili dub
rolnicí 8 plačem fi ftěžujíce, že fiužebntci fra

lorofiti jim febrali roffechen dobytef. $Dedmvifa
bueb běžela £ choti fmému, fterýž nařídil, aby
bobyteť ten bez prodlení rolnifim ropdan Úyl;
načež ona prawila: „Dobntef fe jím namwratil,
ale foo jim namrati jejích fkp?“

Alžběta ráda nofivala fama potají du
bym netolifo penize, upbrá i firawn a jine f
šivobyti potřebné měci. © tafowým nafladem
dodivala přífrými a firanou ležtcimi ftežťami
še zamfu fivcho do mějta, neb dv atrči, fte
réž ležely to poblizťých udolih. Když fe tam
jednoho dne opět ubírala ceftou tvelmi nefjnad

nou, fteraž fe jefitě podneě ufazuje, nefouc
pod plafitěm fopm dléb, mafo, Wejce a jiné
pofermypro udé, fetfala fe 3 nenadání Še vým
manželem, an pravě 3 houby přichazel. LudmiÉ
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fe zběfil, mwida ji pod tíži tohoto břemena tař

obtížnou cejiu fonati, a tázaje fe ji, co by
nefla, jal fe oddělámati pláfit, ač by mu to

byla Alžběta rada zabránila; rozrotnutv ho
mffať, fpatřil tolífo čermené a bílé růže nes
(mírné Črafy, nad čímž fe nemálo pobimvil; nes
boť ča8, rv němž růže Úvětou, byl již damno
uplynul. Apozoromam rozpačitojt Alžběty, chtěl
ji foym laboděním upofojiti, ob čehož tffať
bned uftal, fpatřim nad jejt blamou zařicí obraz
uřřišomaného Syafitele. PBramil ji tedy, by
fonala dale ceftu fivou, neobližejic fe na něj;
fám pať fe namratil do Martburfu, podivnou
tuto připadnoft přemitaje na myfli. Jednu 3
těb podivný růži fi ufehomal na pamatfu.
Ra míftě tom, fdež fe byl fetfal 8e fiou choti,
dal poftamití floup © fřížem na měčnou pas
mátfu onobo fříže, Úterpž byl nad jejt hlavou
(patril.

Wtezi rofiemí nefifafinými mffať nejmětffi
mimala útrpnoft 8 malomocnýmií, fteřižto býrmali
w fiřeboměťu za příčinou zrolafitní a tajemfttvis
plné pomaby fivébo nefitěftt předmětem ob

stolafitní pečlimofii, záromeň nffať i brůzy.
Alžběta toffať, za přifladem mnobn fivatnů
a tzneffených Čnižat téhož těťu, šapudioffi
vffednu brůzu a bazeň před naťažením, neffti
tila fe dudařii těchto, jichšto fe dotfla ruťa
Panč. Chodivala jid namfitimit, fedamala
medle ni, bez bazně, že by od ním naťažena
boti mohla, rozmloumala 8 ními přivěfivě,
těfjic ji a mzbuzujic F trpělimofti a £ důměr

3+
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nofti m Boha; a nilby ob ni neodefila, po
tnd jim nebyla udělila bojné almužny. „Mu
fite,“ řiťámala jim, „ochotně (náffeti toto mu
čeblnictmi, bez zármutfu a bez reptaní. Ymf
jiftotně, že paťlí trpělimě přijmete toto peťlo,
fteréž na mad Bůb již na fivětě fefila, je před
peflem druhým, tatn na rěčnojti zahranění
budete. Wěztež tedy, že fi trpělioom (naffes
ním tohoto nefftějti nemalých zafluh u Rána
Boba zijfáte.“

Setfarmfii fe jednoho dne 8 malomocnýtm,
fterně měl blamu timto neduhem celou z0hnz
děnou, a na nějž nebylo be bez ojiřlivoftia
brůzy poblédnouti, dala jej podtají přiněfti do
zahrady fimé, na mifto firanou ležící, fbežto mu
fama oftřibala jebo bnufné wlafb, a umyla a
obroázala hlamu, držíc ho při tom na fivém
fíině. dyž jí pať jeji družťn při této praci
přefvapily, jen fe ufmivala, flowa neřiťajic.

Sebnou na zelený črortef u febe f(hro“
máždila množítvi malomocnýů, umyla jím
noby a ruťfo, a pať febmuofji fe Č nim, 8 po
forou -libala rány jejich. Jindy opět, fdvě
fniže odeffel na něťoliť dní na fivůj zamef do

Waumburfu,zůftala 2běta doma, a šabyrala
fe to nepřitomnofti botě fimého fonánim mílo
fronod ffutfů. © diojnafobnou borlimofti pe
čomala o hudé a nemocné, fama je umýrala,
a odimala roucem, rolafiníima rufama fhoto
mentim, ačťoli nad tim Sofie, matfa Lubdris
fowa, fteraž po fmrti dotě fivého fe (pnem
přebproala, nefpofojenoft fivou patrně na jelvo
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damala; tím fe mffat Alžběta nedala odftras
ffiti. lezi těmito nemocnými byl jeden, jmes
nem Gliaě, jehošto ftaro byl tař bidný, že fe
bo niťbo twice zaujatí nedtěl. Toliťo Aliběta
midouc bo ode mffjeh opufitěného, fe domais
mala, že fe prarě proto o něj lice než 0
voffecďyjiné ftarati mufi. Bojmvffi bo teby £
fobě, fama jej očiftila a potřela mafti Dojící,apaťjejpoložiladoložemanželiřého.© Při
bobilo fe moffaf, že fe fniže pramě namracel
domů, fdyž Aliběta touto prácí zaměfjinána
byla. Jeho matfa mu bned běžela mítřic, a
mwolala zdalefa: „Pojď femnou milý (bnu,
uťáží ti podítoné moěci,jařéž činí trva Alžběta 1“
„A co pať fe fialo?“ tázal fe Ludiiť. „PojĎ
jen,“ mluvila matťa dále, „uzřiš něťobo, jes
bož ona miluje mice než tebe;“ a pojaroffi bo
aa rufu, medla do poťoje £ lůžťu, řfouc: „os
birvej fe jen mily fynu, manželřa tvá ffade
malomocných bo lože tmého, aniž fi tobo dá zas
brániti, tic by8 i tm malomocenfhvim nafas
žen byl; můžeš fe nyní fam o tom přefivěd=
citi“ GSlnfje to Lubroif, nemohl m fobě pos
tlačiti jafoufi rozdražděnofi, a m prolimofti
oddělal přiťroofu lože fiweho. AB tom oťams
žení ale, jať fe frájně o tom myjddřil jeden
bějepifec, oterořel Bůh jeho tonitřní (myfl, tať
že mifto malomocného na loži fpatřil uťřižo=
mmaného Sypafitele. děfil fe nad tim i fe
frvou matfou, a prolémaje bořfé (izy, nemobí
aní flowa promlumiti. Obratiw fe pať fpatřil
fimou of, řígráž byla fila po tidu za ním,
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aby mnobla zmirniti jeho bněm proti imalomoce
ným., Alběto, “ pratwil f ní, má „mila feftro,

přel čaftějí taforvé boftí do Ložemého, jati zato toždy mbděčným budu, nebej fi nifým
abraňomati tve ropfonaiání vých ctnofti a mi
lofrdnyh (futfů.< Umrbnum fe pať na folena,
modlil fe tafto: „Panel [miluj fe nabemnou
bidnom Dřifinfem, nejfemf ani hoden patřiti

na toffedďytyto díry, bobře to známá, uběl
mi jen fivé pomoci, abyd fe flal mužem dle
frbce tvého, a dle božíté tmé můle.“

Aliběta použirofji tohoto pobnutt myjlí
Lyudmiforop, žádala o poroolení, by mobla dati
ropftamiti bolů pob zamfem Dim pro nemocné,
tam Čbež později topflamen byl tlafiter Trantilanffy.© Bdomětomžimilaodtédoby
8 dudýd nemocných, fteřiž ropbrání pomalí

3 těch, jenž pro flaboft už na mord f zamfu

boftati fe nemobli. Wemocnýd těďto fažbo
denně namfftětoorvala, a fama jim pofrm a napoj
přinafiivala.

Taf byla žima Alžběta pro dudé, a 8
dudpmí uftarvičně obcotala, a protož fe není
co dímiti, že Bůb do jejiho frdce tfitipil tuto
laffu £ dubobě, fterouž ozdobení byli ti nej
mětfji fivati. Co gatim fimath Grantiffef z

Asfifi, jenž pocházel i obecného lidu, fivětu
taťořťa noroou bránu f nebejřé řífi uťázal, Čte
rouž fnažně robazeli vofjiďní ti, jená fe neffti
tili mrtmení a rozličnýd oběti: rozbudil Bůb
mezi němeďomrytiříhvem tuto fralomffoudceru,
jejíšto frbce jiš vo patnáctém roťu plápolalo

Ad
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tužbou po dudobě emangelicé, a Čteráž zahane
botvala pýdu a nádheru fobě rovných, pohr.
dajic tvffemi ftatťp pozemífymi. Zaforvým způ.
fobem fi zajloužtla šárotveň še fouwěťým Jro.

črantifjlemdn uctu cirfivea laffulibu fřefťanffebo. W tom nejfráfnějfftm twětu
fivé mladofti a five tělejné frafy bomedla udus
fití m frdci fimém tvffeďfu touhu po fiětířé flámě.

Siftý ftarobatvny (pifowatel o ní napfal: „šjouc
poftarmenana tom nejtoněfjimflupní fětýřé fary,
šamilowala ji dudobu, aby taf fivět na nt neměl
žabnéhopodrlu, aby byla budou, jaťož i Cbri
tus Ban fe byl dudpm ftal.“

Belmi ráda rogmloumala se oom mans
gelem o rabofteů, jaťež budoba febou přinafii.
Sedné noci, fopž oba nefpali, pramila £ choti
fény: „$ane můj, nebube- li tě to mvžeti,
pomim ti fié mínění, jat bychom mohlibýti
šimi, abychomoužili Panu Bobu.“ „Řefni
tedy ma mila“ obpoměbdělLudmif; „co"(trany
tobo fimyfjlié“pe „Břala bych fi, řefla na
to Alžběta, abychom měti jen toliť polnofti, co
bydbme fe mohli myžiriti, a afi drvě fič omec,
a ty bys paf moĎl obdělámati pole, a moditi

fouč, a tyto práce fonati 3 lájíy £ Bohu; a
já pať bych. měla peči 0 omce, a fiříharala

od je.“ $ntže fe dal do fmidu, a řefí ji na„Aj milá fefiro, abať fe mí, že bychom,
maji toliť poli a tolif omec, nebyli tať melice
dudí a mnozi by náé jefitě měli za boháče.“
Waje vffať radofi nad touto uěžnou profto=
frdečnofii fimé choti, mypramomal něťoliť dní
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nato fám tuto febečnou rozmímou fivému při.
teli, arcibiffnpomi SXremiříťému, ob fteréhož ji
měl dějepifec, jenž nám ji zaznamenal.

Jinby opět rozmlonmala o radofied u
doby fe fvými Wužebnýmí,fteréšto byly záro
meň jejími přitelfoněmí. Jtezřidťa fmlefla m
bůtoěrném 8 nimi obcotaní, m nerínné fproft

noftí ftvébo febce, fe febe fimůj fnižecí odět,
a oběla fe $atrným plafitěm firvé barron, jaťýž
obpčejně dudy, fproftý lid nofival, a hlarou
froou zahalila roztrhanou ffatou, a taf hodi
mala mezi fropmi flužťamí jaťo po žebrotě ; pať
prarvila jaťo m dubu proroďém: „Kař budu
dodimati, až z lafiy £ Bohu fému o btdě a
m Audobě poftamena bubu“ — jaťoby byla
onufnutím božím poučená, fivůj budouci ofid
předmidala.

„O můj Božel“ zmolal fiv. Grantifieť
Salefřů, Údyž"mé milé Bobumile tuto udaloft
še jimota fiv. Alžběty mypramomal, „O můj
Bože! jať duda byla tato Čněžna me foem
bobhatftivi, a jaf bobata me fivé hubobě l“

28 naffem zťaženémměfu (nad bube mnohý

8 ufměbem a 8 oporovšením poblidati na tutodětinífou fprofinoft, © jaťouž fe m životě fiv.
Aljběty tať čafto potfarmáme; jinať vofjať o nt
fouditi bude ten, jenž má na myflí floma Spa
fitelotva, dle nidbž fe šajifté tato fivata řídila:
„Amen, amen pramim mam, nebudete- li jafo
maličtí, nemejdete do trálorvftiví nebejřčho.“
(Mat. 18. 3).
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Aapitola IX.

(© veliké pobojnojti a pokoře fm. Alžběty.

Smatá Alžběta by Bajifté nebyla mobla
nutí tafomon láffu Ť bližnímu, fdyby jeji (rdce
nebylo laffou E Bobu plapolalo. Aby mobla
milowati bližních jaťo febe fanrou, ano 1 mice,
mufilať zajífté napřed Bana Boha nabetoffecřo
milomati. 98 tomto imzneffeném umění ode dne
fe dni profpivala; pofora, ješto jiš od outlého
dětinftmr byrala jeji měrnou (polečnici, faždým
dnem mrůftala, a naplňomala Vždy mice jejt
fatou dufji. © pomocí těto božiře přitelťyně
five potlačomala toždy mice a Wire m frdcí
fivém mffecn žadofti po měceh toboto fičta,
pali fe jefitě fteré m jejim frdci nalezaly, tať
fice, je fe při toliferbý přeťažťah, Žteréž ji
flarm jeji m cefiu fíadl, m taf outléem jefitě

wěťu, na ten uejvnšjji flupeň Duchoroniho pos
flibu a Důměřování fe m Boba pomznejla.
By fe mfjaf m této mýffi taťé ubržetí modla,
f tomu užívala rozličných proftředři, ba nejmy
datnějfjt ale poražowala měrné plnění Cirfers
nid přiťázaní, a čaftějfit přijímání fivatých fiva
tofli, 1 nidžto nafie dobra matťfa fr. círfem
Ž nevyvajneho pramene toliferůd milofti bits
fam fiopm pojfntuje. VBelmi čafto dodrmala
Ť fivatému přijímaní a moflať mžby 8 bažní aucfiroofii.© 3foucnaležitěmfiv.naboženfiot
wycvičena, dobře poznamala neropflornou cenu
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těcdbtopořladů. Pří užbácý božích borvala přis
tomna 6 nejmětfjí uctimofti a 8 neropromnanou

horliwofii. Sať mile jen zajlehla blabol vonů

molajicích £ flužbám Košt, hned pofpibala dodramu Baně, ufilujíc rožby, by tam dřime
přijjla, nej jeji (polečnice. 2Bfročivfji do (tons

tyně učinila potajmo něťolifrate blubofou pos
flonu a moblila fe 8 melifou toroucnofii a bů
měrnofti £ Otci nebeffému.

Wezi míjí fivatou bleběla zevouějfjipoforou
na jervo dbati fivou frdečnou moděčnojt, jařouž

o n budila tato rožby fe obnomující oběť,
pamatťa oné neminne a firehomané oběti na
tří. Mufila-li něťdy£ vůli fmému manželomi,
aneb aby nifomu nedala pohorfjent, nějaťý
ioftnějíí, fiarou fimémůpřiměřený oděm na
fe tvztti, tu bleděla opět jiným způfobem, ftvým
zernějíjím dhomantm, poťoru fivého frdce na
jermo dáti; obřladbamala taťfé před oltářem

fjecu ozbobu, jiš (nadno funbdati a opět na
fe toziti mohla; jafo u přiřťadu, Únižeciforunu,
fiperť 8 frfu, naramfy, prfteny a rufamičfy.
o činivala obzláfitě, Údvžje četlo ermangelium,
pař pří pozdrvihomání a přijímání. dyž fe jed
noho dne při pozdmihomání 8 melifou mroucs

nofti moblila, pobožně na fmatou boffil poblč=
dajíc, byla nenabále nebejfým fvětlem ozařena.
stněs jenž foužil míjí fivatou, muž to žímota
ctnojiného a poměfti neúbonné, rviděl zařici
twař fivaté Úněžny a pozorotval, je tuto nes
beffou, jaťo še flunce pochazející jafnofi na niažbopřijímání(patřitibylo.© Remálofenad
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tim podimil a tozdatval drmálu Bohu, še
timto patrným a podimným fwětlem, mnitřní
jafnoft těto fivatě buffe ořazal; a později teprmo

wyprawomal, co byl riděl.Přiťazaní| cirťeronttnťajícífefivěcení
fwatťi, šadhormamala Alzběta melmi fmědomitě.
Ga8š čtyřibcetidenního pojtu fročtirvala obyčejným
poftem, ač £ tomu m fivém fláří jefitě zatwažana
nebyla; m tento čas myfonamala taťé delfji
modlitby a udělovala bojnějíji almužny. Yedá
fe ani ropflowiti, 8 jafou borlivofti, (affou a
pobožnou uctiroofti Alžběta fiwětnvala ty Dny,

ro nidž cirfem fivata dutfimými a ropznamnjmobřady měřicím na pamět umadí šalofin
neroyfloroné tajemftrot [idfteho myfoupení. Ja
gelený čhorteť, naflebujíc příťladu frále ťralů,
Eternž tobo bne ob ftola mftaro, rotWo de febe

frolef[, odložila tato fraloroffa dcera mffecto,
co by ji na flamu [měťjtou upamatormati moblo,
a bramala na fe [profté fiaty, jafomiž odění
bomali bídní žebraci, a majíc na „nohouco
nejffpatnějfii oburo, narofitěroormala dramy PBauč.
Zebož dne umýmala taťé poťorně noby dmas
nácti Óudym něťoy 1 malomocným , dala pať
fažběmu dmanácte ftřibrných peněz, foufený
odběr, a bonif bílého chleba.

Ob zeleného čtrortťa na meliťý páteř firá
roila celou noc na modlitba a 10 rozjimaní
umučení $Banč. Když fe počalo rozednivatí na
den, fbež Chriftué an bořťoufnrť za nas
podftoupil, říťaala ť fopm užťám : „Dneš=
ního dne fe mame mffiďní fořiti, cí tedy,
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aby mě žádná 3 maš ani té nejmenffi úcty
neptolazomala.“ Přtoděna (profipm roudem,
jaťo dne točerejíjiho, brarmala 8 febou, dle
obyčeje fprofiýd žen, něťoliť malých liťfů tlus
ftého plátna, něco fadidla a malých mofforvýd
fiičeť, a namfftčtvomala uproftřeb obecného libu

bofýma nohama mffecy Órámy; fam fíetnuvffi
u ťaždého oltáře, položila naň jeben uzliť plát
na, čáft fabidla a jednu fmičťfu, a učinimvfji

pať jefitě jednou blubofou poflonu, ubírala fe
ř oltáři jinemu. Obffedffi timto fpůfobem wffecty
oltáře, yffla na ulici, a rozdámala $udým
bojné almužny, pří čemž 8 ni mffať, an ji niťfdbo

nepoznal, nemílojrdně fem fam ftrfano býmalo.

U dmoru ji to měli množí . ale, je Ktimto (půfobem m foftele počina, a že při tať
flaroné přiležitofti přinaffí tať nepatrně oběti,
foěžto by měla co panující Úněžna Dámati při
find fitědrofti; a mffať jaťýš nebejíh, m jejím
frdci fe ozpivající bla8 ji pramil, že tafomy
den, jaťyž jeft den umučení Báně, fe může lépe
atviti poforou, než tterouťoli jinou enofti.
ODnaf čintroala najili five fitědrofti, £ níž od
přirození nadplna byla, aby fe tať tim tice
tomnala $udbemu a proftému lidu, a aby Bohu
m obět přinefla frdce ffroufiené a "ponfžené, fte=
rýmě on, dle přijlibení (mého, nifby nepohrdne.

Rřižomé dny fe toho měťu flnvimaln fivěf

ffomí mefeloftmi a zrolafitě nádherným fe fivos
jením. Mafie mladá fněžna fe ale mšdy m tyto
dny přidružila £ průmodu, oděna jfouc fproftým„voudem,abezetofoburou.| Břífázanífi
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toždy touhledala mifto mezi nejbidnějíjimi žes
bračťami, a fračela u přofiřed níb me wmffi
poťoře přes pole za oftatfami fioatých, a za
fřížem Spafitelovým:; neboť, jať prami jeden ze
fouměťné fpifowatelů, jeji flarma byla m fřiží
a umučení Ghrifila Bána, fimět ji byl ufřižos
man, a ona byla ufřižowana fmětu. Bůh taťé
niťdy nebopuftil, aby frdce jeho měrné flužeb
nice, buĎ fi jen na ofamšení od něho obmrás
ceno bylo, nějafou pouze fmětffou myfilenfou
neb žádofii, byfby i jinať břifjna nebyla. af
outlého fimědomi byla Alžběta fe fivpm botěm,
poznati le 3 ubdálofti, jalouž nam zaznamenal
jejt faplan Berthold a jiní fpiforatelé. Jednoho
čafu totiž pozmal Ludmif panfimo 3 ofoli na
něfolif dní fe drmoru fivému. Když jednoho dne
mffidní m foftele fmatého Jiří m Sfenafu flaroné
míji fioatě přítomní byli, tu fnějna, zapomes
nurofji poněfud na fmatoft této roznefiene oběti,
obrátila očí a myfilenťfy five na milomaného
botě fioeho, jenž byl blíže ni, a patřila na
něj po Delffi čaá, obdimujic fe jeho fráfe a (pas
nilofti, pro něž ode roffech miloman byl. Když
fe roffať při pozdmihomaní opět fpamatormala,
tu ji bošífy jeji ženich chtěl oťazati, fteraf jej
těmito fivětífůmi myfilenfami byla urazila; fdyž
tedy fněz pozdmihomal fmatou boftii, aby fe ji
roěřicí Hlaněli, (patřila Alžběta m jebo rufou
ufřižovaného Spafitele, 3 jebožto tau frem
teťla. Uftrnufa. tímto mwiděnim, poznala :bned
Ónbu mou, a padffi na tmař před oltářem,
profila Bana Boba u prolémaní bořífýd (lí,
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da obpufitění fivého promínění. Sniže ji bez

podyby čaftěji midámal ponořenou m bluboťém

nogjínání, protož obefjel po jfončené mífi fivaté8 celým dmorem, fdežto zatim Alžběta až Do
poledne na tváři rozproftřena před oltářem
fetrmala. Zatim byl oběd pro četné bofti přis

pramen; jeliťož fe mfjať nifdo neopomažil fněžnu
3 jeji pobožnofti ytrhomatti, obebral fe tubmif

fán pro ni a promluvil £ ni 8 melfou přiněetivofti: „Mila feftro, proč pať nepřichaziě f
obědu, proč naš nedaš taf bloubo čeťati?“
a jeho hlas pozdrmihlablamy fmé, a pohlé
Dala na něj, neřiťajíc ant floma. Rudmif paf

ida, je ma očí ob famého pláče jaťo remčermené, 8 uftrnutin fe tazal: „Mila feftro!
proč pař jí taf mnoho a taf bořce plařala 7“
A Úonš pať £ ni přiťlefnut, wppramomala mu

proč plaťala, načež i on fe dal do pláče a jal
fe 8 ni modliti. Bo nějaťé mili opět mftal a
pramil f Alžbětě: „Wějmež důměrnoft m Boba,

i ja ti dci byti nápomocným, abys poťání
činiti a jefitě lepfft a dofonalejíft fe ftati mobla.“
ABiba mffaťf, že je zarmutfem přilié (fličena, a
že teby nebude 8 to, aby me fpolecnofti podílu

brala, fetřel fivé mlafiní zn, a namrátil fe
f mým boftům, co zatim Alžběta jefitě béle
fimou vinu oplafamala.

Zato mlada nábožná fnčina teby dofabla
8 nebe bar (lži, o něž froatý Auguftin a jiní
fivati taťf čafto profivali, dar (zi fladlah a

občerftmujicíh, fteréž jfou důťazem,ě“ w duffije [frnty nermymažený poťínd božířé milofti a
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nebejté utěcdn. A tyto flzn, ač je tať hojně pros
Iérala, přece dle ujifffomant jejich družeť, niťby
nezměnili fličnoft jejt twaře, a jafnvft jejího
vozezření. Oftatně neobdržela této milofti od
Boba tolifo fama Alžběta. Darem timto flji
ozdoben byl celý její měf, a mffechen fatolictý

lib oněd blažených dob, m nidž žima mira a
proftofrdečnoft panomaly. Tebdejfit třeffané bos
bře znali melifou cenu: těchto igi, a prolémali
jich £ uctění oné božiře fize, Eteráž fe 8 oči Chrifta
Bana na brobu jeho přitele Lažara byla rys
pryfitila. ©pto fizn bomaly zbožným a proftos
frdečným darem, jifpm druhem modlitby, jiftnm
frdečným a. zároveň mýznamnom způfobem
uctění Boba, outlou a tichou oběti, jtšto fe ou
čaftnými ftamaly mffeh bolefit a mffech zaflub

Sežtfje Gbrifta a jeho fmatnh. Těmito fizami
fmymali fřeftané pofiforny fivých dufii, jaťo
blahoflamená Dominifa; jimi myfupomwalihříchy
těch, jichž byli na tomto fivětě milomali, jaťo
fwata Ottilia; *) fizn tyto fhpromažĎomalifmati
anjelé, a přináfjeli je £ noboum Boba miloft
benftmi, Čterně je přijinal co drahocenný dar
fajicnofti a fimaté laffy.

A nebpliť to tolifo flabé ženy, nebpl to
toliťo lid fproftp a neumělý, jemuž bylo popřáno

+) Tato fmatá mpřoupila bufit fmébo otce Bojnými ami, jařéž
po celých pět bul a noci prolémala — až by málem byla
oflepla. Proto ji měřicí tozýtvají za přímlumu m Dolefiech
očí. Ma fopci fvatě Ottilie m Golfaďu, fe pobned nfazuje
fapličřa fiat (Gafren-(Gapelle) tm niž byla Ottifta toliť yl
mycebila, a ftubéufa, fu řteréž poutníci zbalefa přihazivají
pro mobu, jišto fi umimají bolatmé oči.
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Hadťoft a moc flit gafufiti; oterořme na $daře

bůb Eterofoli letopi8 z tě čafi, a na faj befirance fe dočteme, Čterať 1 fnižata, frálom
rTytiřomé, ano i celi zbororé mojífa nezříbťa
upřímné a nenucené flzy prolémali. RBfficní
tito mužomvé, jižto byli namyřli toliťo fe zbraní
dadázeti, toffini tito nepřemožení brbinomvé,
dormalt pod šelezným brněním (panciřem) frdce
outlé, podobajíce fe malým bítfam (profinofti
dufie. Sefitě to tenfráte tať dalefo nebofílo,
aby byli poruffili přirozenou nerinnoft fivýd
citů, neb aby fe za ni byli ftyděli. Zať daleťo
toho jefitě tebdaž nebomebli, aby byli m duffid
fvýd dali oyfdnouti neb atubnouti pramenu
proftýdh, čifihdha mocný bnuti tomuto pra
menu rofy božíře, anaž zúrodňuje a ofrafiluje
šivobyti wezbejffi. Kdo tu nepamatuje na tgly=
Čaní a na nezapomenutedlné (ly Bohumira a
prionich fřižaťů při fpatření brobu Cbriftowa,

jehož byli po tař podttou hodných boje, a po
tať frutýd nefnázich wydobyli? B pozdějífic
dobdů plaťal hořce Richard, přijmim tmifrdce,
při poblednuti na Šerufalent, jebož dobyt a
dadrániti nemohl; a zpoměbdlnífatěho Lyds
miťfa, frále Srandého, myprarouje, že zbožný
tento fral, tdvž fe m liťanti přifilo £ owim:
„Dobrotivý Bože, profimě tě, abys nám udě:
liti račil ftudnici Wai“ řifároal rroucim frdcem:
„© Bane Bože, ani fi netroufám profiti o ftud=
nici fizi, poftačílo by mě jim již něťoliť frů

pěji, abyd jími fuchoft frbce mého frolažíti
mobl.“ A foufromně sdělil zpoměblnífu fivému,
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že mu Bůb něťby m modlitbě uděluje bar fizl,
což jeho frbci nefmirnou libeznoft půfobi.

Aapitola X.

Ailerok flatmný, fivatý Srantifjek nafji milou fwalox
Alšběín feznal a tmilomal.

<šiž 4 tobo, co pofub o fivaté Alžbětě
porědino bylo, poznati lze, fteraf její duffe
byla fpřízněna 8 bufii fwateho Šrantififa, jenž
fe byl flal budbm z laffy fu Obriftu Bánu,
a jenž byl tehdáž ofiěcomal mefiferou rolaffou
zem paprifami five podimné moci. Bůh nes
těl, aby tato jejich duffermní přibuznojt zůs
ftala neplodná a tajná; naopař fe z ní měla
mnoha utěda pro Alžbětu, a bojné požehnání
pro iefiferou němedďou zemi profítiti. Již mw
jejich zemnějím životě fe fpatřuje znamenita
podobnoft. Leta Baně 1207 fe narodila Alž
běta uprofiřed fětjfé moci a flavy w zemí
Uberffé; a tebož roťfu fe i fiv. Grantiffef z
noru zrodil Bobu. W touž dobu, m ni
Alžběta, dcera mocného frále (patřila fivětlo
fměta, obřličena fIdwou trálomffou, m tutéž
dobu fe odřeří Grantifjeť, (bn fupce Berna
dona, fivého nenepatrného jmění, fivé rodiny a
fvětjřé lávy, z lajny £ Bohu, za to byl od
otce fiébo ubit, fivázán, a Do mězení pppržen,
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láffou matťy roffať opět mazeb fivoch (profitěn;

nedbaje pať na potupu a pofměc fivýcdpolu
měfilanů, fložil ze febe fivé poflední roucho, a
tať nabý a toffebo pozbamený fe ubiral £ bos
býmaní fivěta. Alžběta neměla dapotřebi to
boto drubého $vození, nebof byla Ji Od privos
počátfu pro fralowftroi nebejřé připramena, a
její irdce, tteréž byla od utlého dětinftmi nes
mwinnéšadhorala, bylo úrodnou a připratvenou
plbou, 10 nižto fe mocně fimě žimota, togfi
vané rufou matebo Grantififa, ujati moblo, a
futečně taťé ujalo.

RNeminimezde mypramomati mocné a flaroné
půfobeni fivatébo Grantifila me 2Blafiih od
té mile, co fazati počal; duftaneme tolifo
při těd událofted, fteréž fe zpříma na fivatou
Alžbětu voztabuji. PBobnuti, opůfobené meži
ofpalpmi a mlažnými mocným flomem toboto
notebo apoftola, bylo wmněťolifa letech tať
mfieobecné, přerrat me ivffechpoměred itota
Ipolečenffého, i domácího byl tař náfiilný, že fe

fiat Grantifjel miděl nucena, přemýjíleti,Čte:
rafby mocné file ob Boha fobě propůjčené,
uffné meze opfázati mohl. %Bfudyfe 8 nim
fetfámalo množfttvimužích, otop opuftití
fivé manželťy a fivé dUfp, Jdaromeň 8 nm W
dudobě žimu byti, a bláfaní fivatého eIVANs
gelia fe oddati; romněž tať těly i mnohé
ofoby poblatvi šenffého opuftiti fivé manžely a
(vé ditťy, a wftoupiti bo flafitera, jejž byla
pramě tebož čafu fimatá Klára, dudomní feftra
fivatého Grantififa založila, a m němž udé
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feftry (RIaryšfy) pod jejim webeníim velmí
tubemu šimotu fe podrobiti mufily. Yerměda
ro té připadnojti co činiti, máli fpafitedlné
garodťy tozniřlé mo frdcich taf mnohých hned
udujiti, a neb jefitě déle pobnět dámati nebezs

pečnémurufjent fivazfů, Bobem fambin sncenný, roolil ceftu profiřední, na nž fe taťé,
jaťož můbec při faždém fivém pobnifnuti, 8požehnánímBožímneminul.| Slibiltotiž;že
dbá rofjem, jenž byli dydtimi ho pojlouati,
amlafitní zaťon, jehožto zachormámánímby možná
bylo, jfrze fpolečnoftmodliteb, dobrn řutťů
a fajicnofii, řebolnifům přirotělenu byti, aniž by
šapotřebi bylo, vujfiti pofiwatných fmazťi robin
ných. Zafomwý zafou dal napřed tolifo uftně
mnobom měřicím obojího poblamr, a ti fe (nas
ili žimota fiveho dle něho zřiditi, za filaftné
fe pofladajice, že i mimo zdi flafiterné mobli
nebezpečných rabofti a marnofti toboto fwěta

je obřefnouti. Grantifief mwida Dborlimoft aroždymice(ezmábajícípočetfpoluoubů| této
fpolečnofti, nazval je „fajicími třetiho řabu,“
poněvadž byli jaťo třett odroěti jeho tora
rněftma, © němž bratři menfii (minoriti), jes
jibžto bezprofiředným přebftameným on fam
byl, zaujímali proni mifto, drubé pař řebol
nice zářona fwaté Klary. — Rofu 1221 fe
tamil a umeřejníl gáťon, fterýž jim byl pře“
depfal. Dle blarmnih jeho šáfad zapotřebt
bylo, aby 1oftupujicí do řadu tobo, byl-li to
flarou manželířém, £ tomu napřed dojabl po
molent od druhé firanfy; dále mufel napřed
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napratviti mfjedn fřivdy, patli fe fterýdh ja
tymfoli fpůfobem dopuflil, a 1eřejně fe fimte

řihífe toffemir a paťneoponfitějeaní
fivé rodiny, aní fivého poflamení 10 životě (pos
Ječenffém, fe fměl obůvatt tolifo roudem firoé
a tmaivé bary, aniž (měl nofití $braň, leč Ť
šaftamaní cirfpe neb mlafii. Taťe fe fpolus
oudům nebomolomwalobráti podilu we hlučný
lawnofted, tanci a jiných fiětířýh mefelo»
fie. 2Beble ujmy a poflů od cirfme fimaté
předepfanýdh, mujili fe tafe zdržvmati mafitých
poťrmů to ponděli a me fiředu, a pojiiti od
froatého Martina až bo Narození Chrifta
Bana, jaťož i po fjerfy fiředy a pátťy celeborofu.| Dyliftařešarmažáníunffifiwatéfaždo«
benně přitomnu byti, 10 Boží bob melfonoční,
fwatodufiní a manvění £ ftolu Baně přiftupo=
mati, a faždy večerjifié drolafitní modlitby
royfonárati; nemocné bratry a fefiry téhož
řadu narfitémomati a je, dyž zemřeli,£ hrobu
doprorázeti. Baťonem timto tedy jaf miděti
le, šřizen byl toliťo jifiy druh nabožného (pol.
čení cili bratritrwa, a niťoli žírovt řeholní (řadfíafiterny).© Teprmpozději,fbyžvudoméjeho
liby five flamně ffladati počali, rozalo na fe
bratrilrot toto pobobu řeboly, jafouž má až
bofud mo frajinad, o nic bo jefitě ftaroa.

Naramné a rydlé rozffiření řadu fiwatého
Grantifiřa jeft jedna z nejznamenitějíjic udalofti
toho měťu, a řad tento byl cirfiví (maté f nes
malémi profpěchu. Nefmirný počet fřeflanů
ebojiho pobhlami fe přitvtěloral ode dne fe duu
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této (polečnofti; země mlaffa £ francffa Bnlypoftapnětimtonomýmmojířem| udmáceny.
7Be tvefifernéh zaležitoftech toho rvěťu fe mus
felo naň obled brati; nepřatelé fimaté cirhve
brzo zpozoromalí mocné přeťažťy, ježto jim ro
ceftu flablo fpolčent, počitajíc mezi fivé (polus
oudy rvěřicí faždého ftaři, Laždebo ftarou a Laž
děbo poblami, bojotontfy i obchodnífy, inčze 1
práronify, ntžata i rolnifo; a ufladajíc 8 jedné
firany fivým údům za pominnoft přijné fonání
předpijů fivatého naboženíhwi i m (čd nejnes
patrnějffih roěceh, uperoňomala mždy mice a
mice fioazef lajny a pobožnofii, poutajíc je
mocně f nefmrteblné ©boti Zežiffe Chrifla (f
cirfvi fatolicťe); a 8 druhé firany nedámajic
je uproftřed života (polečenfieho, bamala jím
přiležitoft, by tuto oddanoft a laffu £ cirbví
we ftp frdcich rozňatou, tim pohodlněji rob
minomati, a m frdce jiných mfftčpomati mo
bi. Brotož fi 1 cíjař Bedřich II. měřejně tě
žomal, že mu tento třetí řad přeťažt u toprwes
dent jebo obmyjlů proti fivatě ftolicí; a jebo
fancleř Petr prami me fivém pfant, že fe zdá
jafoby fe bylo mefiferé fřefťanftimotomuto řadu
přitělilo, a je timto řabem a jeho pofroťem fe
moc dudoroni od té doby flala broznějfit a
pdatnějíji, nežli mocnoft fivětřa.

Sehož rofu 1221, m němž fivatý Gran
tiffef oblafil zaťon třetího řadu, ufabili fe jeho
řeholníci m Němeďu. Nife by zajifté nebyli
nalezli toliť foucitu a podpory, jafo u mladé
a nabožné Čněžny durinfič. A ona jim (futečně
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bala m brzťém čaje důťazy fivé torouci odda=
nofli, tffemožně jich podporujíc. Jaf mile
byli do země němedďé umedeni, topflamila jim
flafiter 8 ťoftelem m hlaroním měftě Sfenafu.
$Bať fi zmolila za! špomědlnifa bratra Robins
gera, jednoho z prroni Jtěmců, jenž byli bo
teto řeholy roftoupilt, muže to horlirvého a ji
po celý ča8 žimota twěrně oddaněho. Rynt
ipchamala čafto vyprarvomati 0 fmatém útan
tifffu, čímž jeji útlé frdce mwžbyětfji úctou
f němu fe rozněcomalo a ť náflebotvaní jeho
frafnych ctnofit mocně powzbuzormáno bylo. Od
té boby fi bo myrolila za patrona a otce bu
domniho. Dozměděrnfji fe od fvýdh nomých
boftů, že me Mlafiih a m jiných frajinác,
fbež jiš vozffičenbyl záfon froatébo Grantiffřa,
taťe šřizeno bylo bratríhvi třetího řádu, přala
fi, by t m Němedu bratrftrot toto fe zřídilo,
bobře uznárvajic, jaf bojněbo profpěhu by ž
něho nabožné duffe nabytí mobly; měla tafe
ša to, že by nabožné croičent a mirtmení těla,
ješto fifi fama ufladala, přirotělením fe do toho
řadu nabyly opšffiho fněru, a jeby fe ftaly
saflužnějífimí; protož šabala poforně botě finého
0 pormolení, by i ona záťon ten na fe mobla
matti, a pomolení toto fnadno obdržela. 2B Ně
meďu byla ona prut mezi toffemi, jenž fe
řadu tomu přirtělili. Rebo předpifh šahomá
mala tždy měrně a fimědomitě, a ba fe pos

mnfliti, že přiflad těto rozneffené a pobožnofti
taf měblafné fnějny £ rydlému tozffiření řádu
tohoto melmi profpival.
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Sroatý Grantifjef doftal brzo Zpramu,ldrahou perlu jeho misi onáři m ofobě fivaté
Alžběty nalezly; záromeň fe dozročděl, je moftous
pila do jeho řadu, jať fi ho „važi, a jať fráf:
nými ctnoftmi ozbobuje zem. durinffou. tn
byl pronifnut toděčnofii a obdirmomal fe jejim
ufilecdtitým ctnoftem. Tafč o ni čafto tozmlous
al 8c fvým přítelem a ztvlafitnín šaftarmatelem
fivého řádu, 8 fardinalem Gugolinem, jenž byl
spřízněn 8 Sunocenciem III., a jenž později fam
na ftolici papejífťou byl potůfjen pode jménem
Stehoře IX. Muž tento byl najit foaté Ul
pětě melmi nařloněn; on to byl, jenž později

co papež pečomaí 0 jejt bezpečnoft, a jenž Ji
bo počtu fivatůcb přijal; tato jeho přizeň £ nt

jefitě šrovffena byla odbanofii, jafouž fněžna
tato fimatému Grantififu, tomuto nomému apo
ftolomi, na jemo damala. Sšejt přifladná po
fora, jejt tuha a mrouci pobožnoft, jeji [affaťchudoběbprvalyčaftopředmětem| jejich
důměrného rozmloumaní. Sebnobho dne tabil
fardinal příteli fivému fivatámu $rantififomí,
aby poflal fnčžně něco na památťu, co Důťaz
fivé Č ní lafť, a mwfémý ofamžení fifňal 8 jeho
beber datrný, ftarý plafií, jimž přioděn byl, a
nařidil mu, aby ho hned poflal fivé dudoroní
dceři do Rěmeďa, dude Alibětě, jaťožto dar,
fternžby nejlépe příjluffel jeji pofoře a dobro
molné chudobě, tv niž žima byla; a žaromeň
tafé, co bdůfaz jmé uznalofti za flužby, fteréš
byla jiš jeho řadu profázala. „epcif, “ pra
mil mu, „aby8 ji, anaž jeft plna tmeho ducha,
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pozůftamil ftejného dědichoí, jaťo Gliaě učedl
niťu mému GCfifeomi.“Swatn upofledmuo pří
tele fivého, poflal Úněžně, jišto toffim pramem
fivou duchoront dcerou nazprati mohl, tento
fromný dar, £ němuž připojil pfaní, m němž
dáma na jervo fivou radoft nad taf mnohými
miíloftmi, jimiž M Bůh byl ozdobil, a již ona
tať dobře použtvatí fe (naži.

Snadno fe Dá pomyjliti, 8 jaťou mděťs
nojti Alžběta tento, m jejich očích tať (frooftný

dar přijala, a Úteraťfi bo ažila ; fonfoli chtěla
od Pana Boha nějaťou stolafftní miloft fi mop
profiti, obimala fe mždy timto plafitěm ; a ač
fe později odřeťla mfjeho jmění bej mýminťy,

tento drahocenný plafit přece až do jmrti po
držela; feprro po její fmrti měl jaťož to byla
zámětem uftanomila, jedné z jejich přitelfyň co

nejdrašfít flenot připadnouti. Později pať ho
wán byl 8 melfou měrnofit u vytičů němecďýh
me 2Beišfenfelfu to biffupfti Špýrjřém ; a Ber:
told roěhlajný fazatel tebož ročťu wypravomal
foudcům, při royhlaffotvání Utběty za fivatou,
přítomným, že jej čaftěji mibamal, a jeho 8
uctitvofti fe dotpfal co flarpného praporce oné
dubdoby, fteráž zvítězila to tať mnobrc frdcich
nad fivětem a toffi pýebou jeho. Bod prapor:
cem timto Dofabla Aliběta později flatoného

roitězítmi nad fivětem, a nad fiým frdcem, me
ftinu tohoto praporce fronatě fračela po uzťé
a trnomé ceftě mebouci £ flarě měčné, fterouž
ceflu měla m tať fratfém čafe mytonati.

Jatim ale ztratila, majic fotma 17 let,
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fivého nábošného špoměblníla 3 řehole transtifitanfřé„ jenž byť říbil prroní její frofy r flies
pějidh fiatého Grantifffa. Nyni měl jiný na
jeho mífto olen býti. Rniže, jehož byla Ali
běta m této zaležitofti o rabu požádala, a jenž
fe nemálo nad tim rmoutil, že $hof jeho, jať
je mu šdálo m pifmě fivatém a m umění (to.
naboženítmi jefitě boflatečně Wycmičena není,
pfal fiatému Otci papeži bo Říma, šdbaje bo
o nějaťeho učenébo a ofiviceného můbdce bus

boroniho, pro jou manželfu. Swatý Otec mu
na to obpoměděl, že nábožnějíjího a učenějffiho
fněze nežná nad mifira Stonráda z Marburfu,
jenž mycmičen byl na myfofnch jiřolac Paříž
ffnb, a Jený tenfrate zaftamal uřad jednatele
Apoftolffého m Němeďu. A ffutečně byl míftr

Konrad tebdáž u melifé mažnofti jať u Úněžíhva
tať i u jiný měřicih. © bluboťfou učenofti
fpojomal Mramy neouhonné, a přibržomal fe
pomábdy dubdoby emangelicé, odřefnurm fe mffed
ftatťů Ivegdejffich a mffeh bodnofti. Seho nads
obyčejná mýmluvnoft půfobila bímy. Šebě na
mezťu projišběl mfjecďy frajíny němeďé. fam
foli froťo fmé obratil, toffudy fe za nim brnuťo
nejmirné množítrvt noěřícich, Úněží i neťněží, by
3 jebo uft pofrm ora božíhopřijímali. Srbce
rffeh proniťal bud laffou neb ftrachem, ble

toho, jať fe obratil buĎ Ť horlivým (řefťanům,
neb f libu faciřítmim již nařaženému. Jnnocenc
HL mu fivěřil m Rěmeďu uřab jednatele %po
ftoffeho, jimž alafitě £ tomu zamázan byl, aby

fe opíral proti zábubným pofrofům tepbejíith
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faciřů, a mínto to ničí vozněcomati mlažné 9ěmce

t učaftenfiroí me máltáh třižaďých, což fe mu
taťé čaftějt podařilo. W tomto uřabě bo pones
dali i ba naftupnici Melťého Imnocencia,
Gonoriuě II a Reboř IX., jejichžtobioěry fe
taťé učinil bodupm fetrwalofti, borlimoftí a ne
obroženou frdnatofti, jaťonj úřad fivůj ropfo
námal. Bo 20 (et, co úřad tento zaflamal, fe
nebal nižádnými obtijnofimí ob přijtého plnění
fond porvinnofti odftraffiti. Ani fnižata a biffu
poré neuffli jeho přijně pramedlnofti, © tito
bormali od něho pofáraní, fovi fe ro něčem pro
voinili; a prátvě touto fivou nejirannofti fi žijřal
naffonnoft líbu. Umwidine později, je fe flal
oběti této fime přijnofti.

Ludrotf znal jaf fe £ míře podoba, a ctil
Koarada již Dříve, než mu od papeže (hivalen
byl, profil bo tedy, aby fe flal dudhorontm mírd>
cem jeho choti, £ čemuž t fonrad hned zmolil,
jednať 3 ohlebu na nabvžnoft fnižete, a jebnaf
by ropplnil žadoft nejmněfjího paftýře.

Aliběta, Úteraž měla, jať jíme mwiděli,ten
trate teprm 17 let, bozměbděnoffife, že muž taf
učený a froatn o fpafent jeji dufje pečormati
bube, byla pronifnuta poforou a roděčnofii, a
poroažujíc to za zmlafitní míloft 8 nebe, přiíťa=
mormala fe E tomu noropmi pofly a mrtmentn
těla. Gafto řiťfamala: „O ja bídna hřifinice
ant nejjem hodna, aby fe tento froato muž 0
o mě ftaral. O můj Bože! jaťf mrouct bíťy ti
mzbaman ja tvé mílofti1“

dni ji bylo oznámeno, že SČourad. při
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ddzí, tnfjla mu wftřic a pabíji na folena pra
wila: „Otče duoroni, račte mě přijmoutiza

dceru mwGhriftu sedne Slemf toho fice nehodna, ale odporoučím fe SGam 4 lafin © bras
tru fivému.“ Konrad, ida 10 bluboťé poťoře,
jaťouž tato mladá a mocná Úněžna tať zaby na
jero dámala, šitameníjeji budoucifámy, zolal:
O Bene Ježiffi, jať melifé díry činíěro duffid,
jenž tobě oddány jjou,“ a 1 napotom jefitě Čas
ftěji nad tim fivou raboft. jemil. Od té doby
fe flal jejím šporwědlnífem, a jal fe fiou
obnčejnou borlivofti mzbělamati tuto mozacnou

fobě froěřenou zrofilinu. B Alžbětě fe brzy
probudila taf borouct touba po boťonalofii
fřeffanfié, že ji Sonrad, jať byl fam fwatému
Otci pfal, jednoho dne nalezl twzdd plynoucí
a borce fi nařiťající nad tim, še ji rodičomé
jeji odhodlali © ftamu mauželifému, a že ji
popřano nebylo, občtomati Bohu vět fvébo
panenftvi, a zuftati pamton po celů čas žímotawezdejfjiho.© Ačťolialetohošelela,jeroftous
pila m flam mauželffy, nic méně přece chotě

froého melimí mroucně milowala. Ja to ji Luds
if nefladl žadné přeťážty na ceftu, po Úteréž
ji ďourad mebí, ano podporomal ji tofjemožně
na této ceftě fu fřeft. Dofonalofii. Rad ji pos

olil, aby mobla učíniti Mb úplného poflu
ffenftivi we mffem, co ji sporwěblniř předptífe,
pofud to čeliti nebude proti prámu mauželjfemu.
$ tomu jefitě připojila ib, že, fovby měla
orodoroěti, již niťdp WwicemWfar manželýlý nes
mftoupi. Tento dmoií (ib ožila r. 1225 maitc
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ftaří 19 let, do ruťou mifira Konrada o drámě
jeptifiet fv. Kateřiny mwIfenáťu, fterýšto foftel
fi byla zmlafitě zamilovala. Slib dofonalé pos
flufinofti plnila 8 tou nejmětfji foědomitofti a
poťorou, obětujic Bobu wfjeďo, byťby to febe

obtíšnějífi bylo. Konrad jfa měren neoblomné
přiťrofti fioé porwaby, a ivida m ofobě Alžběty
toliťo fproftou Uřejťanfu,neuferootvalji ro ničem

jho, jaťež byla dobrormolně na fe rozala, a nařía=
dal 8 nt ob tč boby welmi přifně, což gajifté
loužilo £ rozmnožení její šafluh před Bobem.
Sednoho dne ji dal molati, by přifjla na jeho
fazaní. Bončmadž ffať prámě r tu dobu u
ni byla naámfftěmou její Wrefruffe marfraběnfa
miffenffa, nemohla Jebo pozvaní zadojt učiniti.
Jtozhorlen nad jejt nepoflufinofti, a uad tin,
še zanedbala štífati obpuftím odroadcitidnů, ubě
lenýchod fivatého Otce těm, jenžto by fázaní
Konrabotwu přítomní byli, ozfázal ji, že ob té
drotle přeftama býti jejint Ducoroním můdcem.
Ra druhy den rano, příběbjji Alžběta £ němu,
profila bo tvelmi nažně, by ufonpif od vého
ufrutného šamnflu a aby ji odpuftil jeji pros
winění. © počatťu ji to nemilofrdně odepřel,
tovž roffal pojléze uvrhíji fe £ jeho nohoum
dloubo profilá, bofahla odpufitění, mufila fe
toffať pobrobiti tupe fázní, jaťož i jeji brušíy,
jimito čajtťu jejt miny připiforval.
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Aapitola XI.

Aiterak melkýh miloftí Bůh propůjčil nafjí milé

fmaté Alžbětě.

Jaftinivfje potoffedně žirvot-fmaté Al
běty po čas jejiho (pojení 8 Ludmifem, mufime

fe narratiti © prroním dobám jejich manželftrot,
a Ivypraroorvati něťteré událofti, Úteréž jedno=
twárnofií jejih manželířého žimota twice roje
manitofti dodamaly; a z nichž poznati Ize, fteraf

Bůh fivou pofornou Nužebníci milomal.
Rofu 1221, frátťh ča po fivatběfnějny,

fe namratil jeji otec, fral Ondřej z maálef fřis
jaďnh, a dozměděl fe z jiflého pramena, že
jeho dcera fe jiš futečně ftala manželřou Lude
miforoou, a náflebomně panující fnějnou to Dus
rinfah. By me měci té boffel úplného přes
fědčení, požádal čtrvero filechticů ode dvoru
fivébo, byftajicích fe na pouť do Čad, *) aby

*) Ob panomání fmatého frále Štěpána pntomali Ubři m bojs
ném počtu bo Gád, f uctění tozácnýh oftatři uloženýchto
to tom měftě ob Rarla Melifébo. Rofu 1374, aneb jaf jiní
nbámajt 1382 i fám frál Uberflý £nbtotf fe na tuto pouf
topbbal 8 nabberným fomonfiivem, a toyftaměl tam faplu
„Uberffon,“ fterouž hojně nabal, jaf j nápijn tviběti [ze, fe
cti Panny Marie, foaté Anup, frateho Štěpána, fmatého
UGnmerifa,fmatého Sabiflama, fwaté Alžběty a jiných fvatýh
demě nierfié. Doutulci nárobu tohoto požítonít až bo čafu

dám bnležitýh mýfab. 3 za nafih dnů jefitě tam přiL mnoho poutulfň, fbyj ony tozácné oftatŤy veřejně jfon
nopŘomeny, cvá fe ftámá tžbn mřebmí letech. R. 1839 fe
fe o 54 tifie pontuifů. R. 1496 ale fe jií m jebnom bnt
142 nificů počítalo.
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foou zpáteční ceftu fonali přes Durinfy, a aby
mu přinejli jiftou aprámu o dceři a způfobu

jejiho jimobyti, o fiamu Drworu a šemě, Čdež
přebprvá; gárorveň ji měli tařé i 6 jejím cho
těm pozivati bo Uber, aby fe 8 nimi mobl

jefitě mftarofti potěffiti, nebo toužil iwelice po
obou. Šledticomé tito ropfonamfje fioou pouť
me fmatynt Watfp Boží ro Čádad, mraceli
fe Domů dle žáboftí fraloron, přes Durinfy,

a přijli jednoho dne na %Bartburt. , Stniže
je přijal 8 melfou přimětiovýt i daromeň
fi mffať zpomněl, že jeho of nema flufitého
oblefu, to němž by fe hoftům předjtamiti

mohla; nebo fiwé fiatebné roudo již bylapoftřibala, a přefiila dle froje, Úterý; je 8
její (fromnofii lépe fromnamal, a nyn jíž fe
neboftamalo čafu, aby fe moblo dáti jine zhotomiti.

Bln ftarofii firann toho fjel Ču fněžně Do
jejiho poťoje, čťa £ ni: „Milá feftro, pramě
fem přifilo něťotiť pani ode boru otce tvého;
roinf jiftotně že přijjli, by fe bozměbděli, jať
fpolu žijeme, a zdaliž máš ffutečně fomonftmo,
jaťéž na fněžnu flufji. Ale, Čterať fe přeb nimi
ofažeš? Ly(e flaraě jen o budé, a fama na
febe zapominaš, vždy ces jen m hatrném
roudu ýobiti, Eteréž nám oběma dělá banbu.
Saťá to bude pro mne nečefl, fonž fe m Ubříd
řeťne, že 11 ant nezaopatřím ufinebo obleťu,
še tě (blebali m bidném ftamu. A ble nyní
fe již neboftáma ani čafu, bych fi mobl bát
zbotoriti normý fat, Bterýž by tmému i mémuflamulépepřifluffel.“© Alžbětanatolaffamě
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odpoměděla: „Mily bratře a pane můj! ftrany
tobo fi mela Alarofti nedělej, jat „jem fi
peroně uminila, že lamy niťby 1 oděru Dle
bati nebudu, mffať ja WM, jať je mám. před
nimí omluvit: budu fe £ nim domati 8 talo
mou mefelofii a přímětivofií, že fe jim zajifté
lépe zalibin, než fonbnd tim nejfrafnějfjim
voubem přioděna byla“ A tu fe hned jala
mobliti, profic Boba, aby fe fivým přatelům
aalibiti mohla; a pať přiftrojiofji fe conejlépe
mobla, drwatala za manželeut t boftům od otce
poflanym. A ble, galibila fe jim netolifo fivou
frdečnofii, 6 jaťouž jje přijala, fivými [ahobnými,
příjemnými spitfoby a fioou nadobyčejnou fliče
nofii, nybrž i byla taťé £ nemalému přefroapení
manžela, a f melifému podiwení bojtů, přivděna,
jať fe adalo, jimoftnyuw, bedbavným roudem,
a pláfitém ze fročtlomodrého affamitu, myffismanpmdrahocennýmíperlami.| Anifrálormna
francouaffá, jať tito filechticomé uberfiti bořla
Dali, by nemobla bbti nadherněji přiftrojena.

Bo ffmoftné boftině žádal fniže fnažně
boftů find, bu fe po delfji čas u nid zdrželi;
jeliťož fe vofjať mymloumali, žeby jejih (polu
poutníci na ně čefati nedtěli, fel 8 nimí do
mějta, šapramil mfjeďy ob jeji foubrubů učis
něné útraty, a toppromodil je jefitě na tud
cefty. Paf fe naroratil Ipěfině £ boli five, 4
tázal fe ji, fterať fe to flalo že fe tař přiltro=
jiti mobla. Račej Alžběta 8 milofiným u zbož
ným ufinědhem odpoměděla: Gle co učiniti může
Bůb, fbyž je m tom jeho (mata můlel“
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přifitiho toto (1222) fe odebral Budivif
na požmaní frále Onbřeje, i 8 oti froou do
Uber. Jpraru zemi fivých (měřil zatim něťtes
rom měrným brabatům. Mnozí droořeninowé a
mznefjené pani a panny ho na této ceftě bos
promazeli. Mezi jinymi fe taťé m fomonftmu
nadazel Rudolf, (pn onoho Maltera, jenž byl
přeb jedenácti lety Alžbětu z Uher přímedl, a
jenž po fivém otci zdědil netolito uřab nejmnés
fiibo čífinita, nýbrž i měrnou obdanoft © Alžs
bětě. Kral Ondřej přijal dceru a zetě fivého
8 mwelifourabofti; a tito zůjtali bofti dlouho u
jeho drvoru, podil berouce na mnohý flatvs
nofle a turnaji, fterež fe jim fe ctí dámaly,
a při niž fe rytiřové durinfiti zrvláfitě mys
znamenali. Byli zde taťe přítomní fivadbě frále
AOnbřeje, jenž fe po drubé ženil, bera fi za
manželtu OJolantu, dceru $rancouzřého cifaře
m CČařibradě. ři této přiležitojti je Ondřej
obbařil rozličnými bary, zrlafitě drahym fames
nim. Bfficní rytiřome a pant, ba 1 ti nejnižífi
Wnžebnicí 3 jejích fomonftva obdrželi od frále
fvoftné darn. Ano 1 zrolafitní muz dal fral
abotoriti, na nějž fe naložilo zlato a jiné pro
Alžbětu určené flenoty. řed odchodembyl jefitě
držen bon, neboť Ludroif byl melfy mílomniř
bonby. Baf fe rozloučili, a fniže fe fifaftně
namrátil Do fvýd zemí i 8 manželfou, 8 Lo
monftwem a 8 nomými poflady.

Nějafo čas po fivém namratu, pwdamal
fniže fivou feftru Anežťu, fteráž bnmala ob
dětinfhvi fpolečníci Afbětinou, za Jindřicha
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tvémodu Raťoujiého; a jednať za touto příčí
nou, jednať taťé £ oflamení fivého fffaftnebo fe
domů narrácertí, přiftrojilna Aartburtu fhvojts
np čoas, Č němuž pozval mffedy hrabata a
nejmzácnějfjt pány fivého fnižetítví ( 8 jeji
manželtami. Když fe již mělo fedati za flůl, zpos
zorowalo fe, že fnějna jefitě přítomna neni,
anaž nebyla Dle tebbejíiho obnčeje přifila £
umývání ruťou zaroweň 8 druhými hofiy botě
foeho. ABffictní fe jednoblajně mwyjábřili, je
nezafebnou £ ftolu, poťud Únčina nepřijde. Tato
žatim namracujíc fe 3 foftela, a přifedfji £
fini, t níž fe jidamalo, (patřila na fboded
bidného žebrata, téměř nahého, fterýž toppadal
tať myzablý a flabý, že fe Alžběta až podi
rotla, tterať m tomto bidném flarvu až na rdfzámfnfedoftatimobl.| Saťmileji(patřil,
profil (najně, by nu z lafy tu Chrifin Banunějafoualmužnuudělila.© ďněžnaodpoměděla,
že nema fboy, a oftatně, že tafé ničeho při fobě
nemá, co by mu dáti mohla, že mu mffať po
file od ftola nějaťého pofrmu. ebráť mffať
profil toždy (nažnějí, aby mu hned něco daros
mala, až Aliběta utrpnojti přeťonaná, fe febě
foletla fivůj bedbamno plafit, fterýmž přivděna
byla, a dala jej úpěnlimě proficimu žebráťomi.
Xento mzam plafit (pěfině bo fiminul, a hbitě
zmizel. Alžběta jfouc nyní bez plafitě, což bylo
Dofonce proti obyčejí tebdejfjih čajů, fititila fe
jiti mezi bofti, a namrativfji fe bo pofoje
fiocko, odporoučela fe Bohu. Spramce mffaf

bomu, jenž byl mffeďo míbděl, co fe bylo. dálo,
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bned 8 tim běžel fu Čnižetí, a roypratootwal mytoupřitomnoftiwffebboftů.© „$Bičtepane,“
pramvil tu fnižeti, „adaliž fe to (rownárwá 6 10
dumem, co prámě nafle mila pant fnějna 10s
medla. o gatim toliť wneffenpch hoflů zbe
na ni čeřa,zabýma fe 8 odlmanímudr, a
prámě nyní bala fouj plafit šebrafomi.“ Dobro.
tivý niže pramil 6 ufmědem: „Rad byů IVě=
děl, co na tom jejt, tofjař ona bned přijde“
Opuflito paf na ofamžení fivé bofli, odefjel £
doti fivé, a promlnvil £ ni laffamě: „Vila
feftro! copaf nebubeš 8 námi oběvatí ? Byli
bndbom již damno u ftola, fonbychom nebnli
na tě čeťali.“ „3Sfemf hotoma,“ odpoměděla
tběta, „učiniti dle wůle tmé, milý bratře.“

le fde paf maš fioůj vláfit, jejš fi měla
jdour do foftela?“ tázal fe Ludmiř. „Dala
jíem ho žebraťfomi,“ odpoměděla fnějna, „Hes
maš-li roffaf nic proti tomu, příjdu 8 tebou
tať jať jfem.“ Na to je oztala jedna 3 fo
mornýd: „Draha paní, jdouc fem, widěla jíem
maš plát: poměfjený na břebífu 1 ffatné ffřtní,
ja mám proň zajdu“ odejjla a m ofamžentfe
namrátila 8 plafitěm, jejž byl žebrať 8 febou
tvžal. Bo tom fe rorbla Uliběta na folena,
a zbamala Bohu torouci dífy; načež fe 6
dotěm fivým ře flolu odebrala. U ftola byli

refficční, zmlafitě pať mémoda raťoufřy fe fivou
mladou choti mefeli, jen Ltubdmif feděl todžný
a zamyfilený, přemitaje na myfli ty mnohoná
fobné milofti, jidž Bůb Alžbětěudělomal. „Bez
podyby,“ bořladá zde ieden nábožno a proftos
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fedečný žimotopifec nafjí fimaté fněžny, „bez
podoby to byl anjel, jenž plafit tento nazpět
přineji, a žebrať onen byl zajifté fam Cárifius
Ban, jenž těl timto způfobem zťoufieti fwou
milou Abětu, jaťo fdyfi napodobně zfoujfel
fw. Martina.“ On ozdobil fimou dbrabouAli
bětu, co Tiliji čiftoto a wěrnofti, tať že aní
Šalomoun me mffi flámě fimé taf ozdoben
nebyl*). ,

Sub mffať připramil jefitě mětífid radofit
těmto filechetným a nabožnom manželům, jenž
mohou floužítí za tžor fřeffanffého manželíhot.
Obmyjlil totiž fmou měrnou flužebnící darem
plodnojti, dtěje timto způfobem již zbe na zemí
poněťud odměnití jeji čiftoftu, Čterouž poroždy
na těle i na dufli zadomala.

Rofu 1223 fe flala Uliběta ponejprro
matfou, počitajíc tenfrate ffeftnacte let. Když
fe blížil čad jejiho porodu, přeftěhomala fe do
jamťu Areuzburf jmenomaného, rozbáleného něs
tolif mil od Sfenátu. Wělať tam lepffi pos
Čoj než na MWartburfu, a byla blíže (meho
botě, přebpmajícího tebdaž m Marburfu toGesfid.| Mnohourozenýchpanipřijjlofem£
jeji obfluze, bdice při nt dnem ( nocí. Dne
28. března, teby tři dny po zwěftomaní BannpWWarieporodilaprtníhofyna.© Ludmiťnafen
čas nemobí z Warburťfu odejiti, byla mu tedy
tam Ddoneffenazprama, je fe mu fyu narodil.

+) Plafit tento fe bodhotoal až bo patudetého ftoleti m Aaflefe
črautifilánům to Jfenátu, Fteřižz něho zhotoroihimeffní rouče
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Apramou touto nad míru potěffen, filčdře ob
baromal pofla, jenž mu ji byl přinejl, a 10b
dal fe bez mefifanít na ceftu, by narfftitvil
mladou mattu. Přiffel jefitě než bitě fřtěno
bylo, a dal mu na fřtu fivatém jméno Geřman,
na pamatťu fivého zemřelého otce. By raboft
fivou nab narozením fpna tohoto zjeroně vlá=
šal, dal mifto dřevěného moflu, po němž fe
$obilo bo Kreuzburfu, lamenný ryftamiti. Ra
moftě tomto, jenž podneš floji, ropftamena jeft
trafna fapla gotieteho flobu, zafivěcena fivatému
tiboru, biffupuCenomanffému.

Rof na to (1224) porodila) Alžběta dceru
na WBartburfu, odfudž ji fniže tentofrate pro
puftiti necdbtěl,aby mobl uftaričně pří ní býti.
Dcera tato, nazvaná dle matfy Ludrmifoy
Zofie, byla později prorodana za měrmobuBras
bantifého, a ftala fe pramati nynějíjího panu
jicího domu m Gesfih. Baf porodila Aliběta
jefitě jiné dě dcery, z niž jedna fe opět

ofie jmenomala, a druha narodivfji fe teprto
po fmrti otce, floula Redruta. Obě drměbyly
již m folébce Bobu zaflibeny, a m dofpělém
wěťu fe ffutečně ftaly chotěmi Sežifje Cbrifta,
oftoupivfje do fláfftera panen.

S uproftřed fivnh mateřífnh radofti zas
bomala Aliběta poťoru a jfromnoft, Bteréž
cnofti fi byla nad miru zamilormala, a fterýmá
i uproftřed nejrětffi flatop fivěta tohoto měrua
aúftala. Sdouc po porodu opět ponejpro bo
foftela na mod, neřidila fe přiťladem jiných
matef, fteréž ben tento činimaly Dnem rados
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manef fivětilný ; nobrž mzamíjí nemluroňátťo
bo naručí (mého, tvyfila tajně ze zamlu, m
fproftém oblefu a bofoma nobama, a ubírala
fe do midáleného rámu fi. Rateřiny m Sfes
náťu. Cefta ta byla bdalelá a nefnadna, plná
oftrého fament, Úterýmžjeji utlé nohy rozedrány
a ofrmaceny býmaly. Ra celé této ceftě no
fuvala dítě fivé fama, dle příťladu nepofihore

něnéMatty Marie Banny, a o do Žosftela, položila je na oltař i 8 mojfomou fibici
a 8 beránfem, taťto fe modlic: „Bane Sešiffi
Sbrifte, Tobě a Matce Tmé rozmilé Marti
Banně obětují tento drahy plod žimota fivého.
Obětuji Ti bo Bane a Bože můj, 3 celého
frbce, tať jať jít mí bo dal, obětují bo Tobě,
jenž jf nejtopěffim pánem, a přelajfamým otcem
matťy i dítěte. Jedina projba, jišto dned Ť
Zobě odefilam, a jediná miloft, Eterouž od
Tebe žádati fe ofiměluji, jeft, abnpš ráčil toto
malé, fizami mými ffropené dítě, miloftiroě
příjmouti bo počtu foný flužebnítů a přatelů,
a udělití mu fimého fimatého požebnání.“ Ra
mratimffi fe domů, daromala mády obleť, jenž
na fobě měla, nějaťé budí ffeftinebělce.
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Aapitela XII.R—
Aterak w zemi Durinfké naftala toelká Drahota,

a kterak milá fowatá ZAliběta konala mffeliké

fkntky milofrdrnfiní,

Čo fe zatím Alžběta nábožným cričením
a fonaním rozličnoů jřutřů milofrdnýd zabýp=
mala, ujunal fe tudbutf wfjemožně froýů pods
dann. Sažbou fříodu, Čteráž jim učiněna
byla, taťfpomažormal, jaťo bn fe jemu famémubyla-flala.| ejednouoptabli fefioými
ozbrojenými many proti utlačomatelim foph
poddaníý, by je nafilně přinutil É nahrabě,
fterouž po dobrem dati fe zdrabali.

Stofu 1225 porolal cifař BedřichII. Lyd
rifa do Mlad, ftervž fe i hned na ceftu ša
vojfřem cifařítom mydal, bral paf účaftenfii
me tvalečné v$pratě proti Solonii a jiným
abouřeným měftám, a byl tafe přítomen mal,
nému němu M Rremoně tve fivatfp melfos
noční r. 1226. Čífař byl 8 jeho udatnofii a
oddanofii tať fpoťojen, že mu flibil marfrabftrot
Miffenfié ropřipadnofti, fbyby jeho feftra Sitťa,
rodborma po pofledním marfrabim, bez dědiců
zemřiti měla. Safé mu měly přinalešeti roffech

ty země, Čteréž by fi podmanil mwPruffu a mLitvě,fdejobmyjilelrozífiříti© náboženítmví
třejtaníté.
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Sotma mfjat Ludmif odtáhl £ mojífu cís
fařjfemu, naftala to celém Němecu hrozna bDras
bota, jišto zroláfitě země burinjř náramně hus
bena byla. $ladem umořený lib trpěl nár
Tamně; rozptylilí fe po polích, lefi a po (6+
ftac rophlebátvaje fořinfů, planého vivoce a jis
ných 1oěci, fteréž jindy jen dobytfu za pofrm
floužily. Požimano bylo i adehlnh Čoňů, oflů
a jinnh i těd nejbuujnějíjíh zmiřat, a při
tom tofjem přece mnoho těchto nefifaftných [idi
šabynulo hladem, a cefty byly přeplněny jejich
mrtmolamt.

Srdce Alžběty bylo při pohledu na tať
nefimirnou bíbu pronifnuto neropfloronou bolefti
a útrpnofti. Uftarmičně přemyfilela, řterať by
mobla tuto bídu lidu fiveéhoumenffiti. Sropm
nefiťafinnm pobbaným we dne L V noci pos
fntoroati pomocí, bylo jejím jedinom zaměfifnánim.© JZamefABartburjřů,fbežfněžnatehs
daž přebymala, fe fial útočifitěm, tdež Čaždý
bidný pomocí nalezl. Rapřed začala rozdbamati
3 poflabníce fnižect botomé penize, jidž byla
znamenita fuma, an teprm nebármno před tim

něřoliť Úntžecid ftatří odprodano bylo. Paf
dala zotmirati rofjecy (pyly dotě fivebo, a T0ž
dala ač fe tomu fpramcomé fnižecího domu
protirvili, roffeďo obilí, Úteréž moni (hromážs
děno bylo. Dopře mfjař uměla Wliběta fpo
jiti opafrnofi © neobmezenou fitědrofii. oby
fe 8 obilím nějať neffetrně nejnházelo, nedala
nifomu mnoho najebnou, nobrž udělila fažbemu
áudému denně tolif, co © jeho tyžívení zapos
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třebi bylo. Aby Óudym 1 jinod tfelifých
útrat ufpořila, Dala to zámfu co jen možné
bylo hleda napecí, a pať bo fama, jefitě teplý,
meží dubé vozbámala. Demět fet hudný přís
bázelo denně Č ní 8 profbou o potrawu, a

nifdbo3 ni na prázdno neodeffel.
sBětfi mffať jefitě byl počet těh, jenž

pro flaboft, nemoc a nebužimoji nebyli 8 to,
příjití na rord, Úbežzámef tnižecí fat, a těchto
fe Alžběta 8 brvojnáfobnou pččí a utrpnofti 10
ončh fmutnýh dobdd ujímala. Nejbidnějffim
a nejílabfjim mezi nimi nofimala fama dolů

pozůftatřy od ftola fivébo a fivýh družeť. £nto
fi jiš ani nefronfaly do fyta fe najifti, aby
jen podil budýů umenfen nebyl. Do ffpi
talu, terýž Alžběta, jať již 8rmrbu podotfnuto,

ronpftarmitidala pod mrdem, na něný fta[ as
meť, byli uóytomání nemocní, fteříž srolafitní
obfluhy šapotřebi měli; zde byl taťorop pořadeť
uveden, že, fota jeden odtud propufitěn byl,
bned opět jinn na jeho mífto fe přijal. Japo
tom bala jefitě jiné dbmaffpitaly m Sfenáfu

yftamiti, jeben £ uctění Duda fwatého, nes

dalefo brány fvatojiřířé, pro hubé jev adruhý le cti fiwate Sny, pro nemocné wůbec.
Toboto pojledního jefjtě podned flárvá. aje
dobenně fonala mlada fněžna droafráte, z rána
a u mečer, dlouhou a nejnadnou cejiu z %Baris

burťu do těďto fpitatů dolů a opět na horu,
a nebbajíc na unamení, narofitěmoroala W ni
dubé a nemocné, a přinafiimala jím, čehožza
potřebí měli, a čím jim radoft způfobiti mohla.
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Přifledffi do tědto utočifiiných mífjt bídy, hos
bímala od lůžťa £ lůžťu botazujíc fe nemocnýd,
čebo by fi přáli, a profazomala jim flužby,
již by fe jiní boli zbrozili; a to číinimala 6
taformou borliroofti a ochotnofti, jaťaž jen laffou
£ Bobu, a zmláfitní milofií Boží do jejího
frdce mfftipena bpti mobla. Swýma mlaftníma
rufama podamala pofrm nemocným, jenž ffli=
čení byli nejofiřlimějffim nedbubem, fama ftlas
mala jejich lůžťa, zdroihámala a přenaffimal
je na jiná lůžťa, utirárvala jim tmař, nos a
ufta ffatou, již na blamě nofimala. © to los
namala mždy ftejnou radofti a přivětivofii.
Ačťoli ji zfažený tozdud od přirození mwelmi
protioným byl, a ač to m něm bloubo vydrs
žetí nemohla, nicméně fetrmwala přece čafto
delffi čaš wmtomto dufimém rozdudu, jafýž fe
mwfinib ffpitálních nadazel, i m tom nejměts
fim fparnu čafu letního, uedamajic ani tu
nejmenffi neliboft na jemo, fdežto šatim jeji
flužťy to melmi nelibě nejín, a nezřidla nad
tim blafitě reptamaly.

28 jednom 3 tědto fipitalů zříbila Až
běta zmlafitní utočifitě pro bubé ditfy nemocné,
opufitěné a firotty. Safomé bitďy obzrolafitě
milovala, a 8 tou nejmětfji laffamofli o ně
pečomala. Malé tyto bitín brzy poznaly: jať
[affamou matťu jím Bůh dal m jejih bidě.
Rodyťoli fněžna mezi ně přifila, běžely f ni jaťo
mlada ptáčata pod fřidla fivé matfy, a bs
tajíce fe jejichffatu, rolaly: „Matfo, matfol“
Dna pať fedicin ofťolo febe rozdbamala malé
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dátfy, a tazamala fe faždého 4 ní, jať fe mu
daří a adaliž čeho šapotřebi ma. Nejmětfji
útrpnoft miala 8 těmí, jenž nějaťámi broz
nýnti nemocemi fřlíčeny byly, ty mílorala neje
mice, a berouc je na fimůj Elin, vffemožně jím
[ahodila. A mffiefní tito nefffafitní a bídní
nenalezalí mwAlžbětě tolifo odotnou dobrodějťu,

noórá i důměrnou přitelfyní. Sednobo dne ji
jeben 4 těcdbtodudýd nemocných roppramomal,
je mu jeho vědomi obtěžuje jifto dluh, fteréhož
nezaplatil, t bleděla bo upofojiti flibujic, že
dluh ten fama na febe mežzme, a tento flib
tafé bez mefifání (plnila.

$Ytobla-li po obftaránt těcbto fipitalů jefitě

něco Čafu ufpořiti, 1 ten zafivětila roglčnýmutlům laty fřeffanfře. Gbodimala totiž 1
ořoli Bartburffém, pojřntujíc potramy a jinnd
potřebných měci dudým, fteřiž až na boru £
aámťu příjítí nemobli, a narvfitěroujic i ty nej
bidnějffi datrče, m nichž čafto řonámala i ty
nejopotorženějíli práce, fteréž fe 8 jejim ftarvem
málo fromnamaly.

sšednoho dne přifjla Do přibptřu jaťebos

dbudeho nemocného, jenž m něm famoten ležel.
Remocný tento jí 8 pláčem žádal, by mu po
jřntla mléťa, jeliťož jfi, jať bofládal, pro mel
fou laboft frámu fam podojítí nemůže. Bos
forná fnějna běžela bez mefiřání do ftáje a
jala fe frau dudebo tohoto nemocnéhotolaft
nima ruřama dojiti; apfflaf dobytče, nejfouc
na tať útlé rufn namyřlé, nedtělo fe drželi, a
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protož Aliběta nemobla fimou dobrou můli m
futeť urěfti.

S umirajícíh rada namffičvomala, by
jim jejich poflební zapaš ofladiti a uletviti
mobla; roroucně fe u ní po učťoliť bodin
moblimala, by jim Bůh popřál miloft filaftného
vopfročení 3 tohoto froěta, a aby je Přijal do
ftauťů měčné flatvn. MB těchto fmutný Dos
bach fe jefitě ttce než fdy jinon flarámala 0
flufiny pobřeb ©Hudýh, a ačťoli fe počet umi
tajicích co den množíl, přece nifdy neopotmis
nula tělo zemřelých f hrobu doprowoditi, ob
winurvffi je napřed tvlaftnima rufama mplatno,
řteréž byla fama f tomu fonci upředla a zbo
tomila, aneb mezi fivym prádlem vybrala.
R tětěž potřebě rozftřibala i fioou bílou ffatu,
jišto obyčejně na hlamě nofiwala. Meráda
mffaf midamala, fdyž fe bohačim damalo do
brobu nějařé nomé a fhvoftné umrlčí rouco,
řiťajíc, žeby fe jim mělo dati jen něco ftarébo,
a že by fe penize tim uffetřené raději meží
bude rozdati měly.

3 na nefifaftné mězně fe matabomala jeji
mateřífa peče; i tě chodimala namfitěmomat,
a myfupomala, poťu> ji možné bylo, ftopmi
peněz to, jenž pro Dluhy uměznění byli, ob
mazomala a mažámala rany jim od ofomů
způfobené, a paf fe torbla £ nim na folena
profic zaromeň 8 nimi, by Bůh und nimi
bděl, a je od budoucího foužení a treflu
ofmobodil.

Wfelité toto zaměfiuání, anož by fe ji
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ným m frátce bylo znecutilo, je unamilo a
netrpěliroými učinilo, naplňomalo frdce AKbě
tino nebeftom požlibem a „neropfloronou radoftí.
Otwirajic toliferom bidnýomftopm bratřím tal
bojných poťladů fivé dobrotivofii, mívala při
tom frvé frdce a fivou mnfl mždy £ Bohu obra
cenou, a nejednou Atvolala blafité meží timto
blahobějným zaneprázdněním: „© PBane Bože!
aní fe ti nemohu Doftafečně mynaběťomati za
přiležitoft, tterouž mí darmaš, še fe těchto pid
ných lidí, těchtohop nejmilejířichpřatelů, ují
mati mobu; a že mi bomoluješ,bych je famaofobněoffetřomala.“| Kdyžjednohodnepo
bobnou fratičtou (fiřelnou) modlitbu me fipitále
ropfonáwala, zdálo fe hubnm, že miděli anjela,
an fe Alžbětě zjemil, řťa: „Raduj fe Alžběto,
neb (ty Ji přitelťynt Boba mffemobouciho,a
těpytiě fe m jeho očích jaťo měfic.“

Stterať fe pofora a milofrdnoft této fněžny
Bobu libila, ofazalo fe mwrozlíčno připadnos

ftech. Seditoho dne fe odebrala do měfla, nas
foupit nadobi brnětřjřeho, rozličných prflénfii a
Dračeť že ffla, pro malé bitťy dbubyd, jichžto
fe byla ujala. dyž fe opět mracela do dámtu,
fedic we moze a držic rozličné tyto měci fivás
dané to fivém pláfiti; ffacel (e můz neobratnofií
woziy fe ffaln Dolů na bromadu famení. li
bětě fe mffiať nic neftalo, aniž fe ftera 3 těchto
bračeť roztlouťla, tteréž pať fe hnedna to jala
mezi dudé ditťy rozdámati, by jim učínila
tadojt.

Sinby zafe nefouc m zaftěře potramu pro
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množítrot (bromážběnýh šebraťů zarmoutila fe
předmídajíc, že tobo nebude dofti, by faždému
4id něco uběliti mobla, jeliťož žebratů po
řabe mice přibýmalo. $ jala fe m dubu mods
[iti, rozdátvajíc satim co měla; a blel potratob
neubýmalo, ano, Údyž již tofiiení byli podělení,
jefitě něco sbýrmalo. S natmratila fe opět do
gamfu, tozdámajíc fe fiwými družťami Amálu
Bobu, fterýž ji taf. zázračně ofjemoboucnofti
vou nápomocnýmbyl, Dle přiflibenífivého:
„men pramim roám, fbo ie mne ročři,činiti
bube futfy, fteréž ja činím, ano jefitě wětífi
činiti bude.“ (San 14, 12.)

měče a lajfa ožběty fe neroztabomaly
tolifo na ty dube, jenž přebýmali ro foufebftmt
jejiho fidla. Tale obymatelé jínoý 1 těh nej
rozbálenějíjih zemí jejiho botě, zaťufili mateřs
ffou laffu panující fněžny. ABydalaf rozťaz,

aby fe weffferé dubody z oněd čtyř fnižetftrví,
10 jejicbý držení: Ludmif byl, obracely na pods
poromání a tyživení $udýd obyroatelů, jenž
pro melifou drabotu neměli obťud žirou byli,
a nab topfonáráním toboto rožťažu bběla fe
wffi přifnofti, ač fe ji mětffi dil Únižecích úřebdsnifůmtomnaodporflamil.© %noDalataťé
ffeďo fivé drahé fament, tmffecfy fíenoty a
jiné drahocenné wěcí probati, a gtržené pemtze
meží ně rozdati, jafo na nábradu, že jih pro
adálenoft fama ofobně offetřowatt nemobla.

Stinto způfobem fe flarala Aliběta o fivé
poddané až bo ní r. 1226. dyž pať fe

blížil ča žuí, (bromážbila očolo (ebe wofjeďy
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dudé, jenž byli £ praci (dopní, muže ( ženy;
dala jim frpy, noroč foffile a ftřerice, by fi
na ftrimiffu nohy nerozebrali, a poflala je do
práce. sěd, jiměto fe neboftárvalo potřebné
fily £ praci, podělila oděvem, jejž dala f tomu
fenci zhotomiti, aneb Úternž na trhu ffoupila.
© faždbýn oddházejícím dudym fe frdečně [ou
čivala, a dala mu 10 cejtu jefitě něco peněz,
a nebo, fonž fe ji peněz nedoftámalo, vzala
five ffaty ě drahé latťo, a rozbámala je mezi
bude ženy, při čemžříťfamala: „9edci, abnfte
fe m tyto fjaty naftrojily, nýbrý poprodejte je,
abnfte fi jiny potřebných měct šlednati mobly,
a pracujte dle možnofti vé, neb pfano jeft:
„$bo nepracuje ať nej“ Sednaflará,
$uda žena, jižto Aliběta dala něfotit foffil,
ftřerotce a plafiť, byla taf naramnou radofii
jata, že zroolamfit: „Sefitě niťdy taforoým fftě
fiim jfem neoplywala“ — jaťo mrt<a na zem
flejla. Dobra Wliběta fe ulefin, a [nažila fe
ji pozdribnouti, pofladajic fi to da bříd, še
vou neobezřetnofit žírvobyti této ženy 10 nes
bezpečí ropdala.

Ran fftvil jem, ptffe de původní (pilo
matel přítomného života fivate Alžběty,zbožný
brabě Mloutalembet, narvfitimif a proffel jjem
8 útlou fietrnofti, a fe fvědomitou pozornofit
tato mifta, fteraž býrala dějijfčm nemymaži:
tedlné dobroty, a nebejře obětamofti; dlouho
jjem zrafem fivým probihal Ipantlort frajinu,
jišto 8 roráu, na němž %Bartburf ftoji, lze
přehlednoutt; rojmažomal jjem na myfli, že t
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Alžběta tať čajto tve fivémživobytí, obftd na
tute frajinu poblibala zezřením- lafly, ježtení
8 tohoto (měta, a jes aní zde na fivětě odměny
nebodbájí. Ale bohužel ! pomnífy tonftamené 0D
Aižběty, těto Čnižecí rozdavatelfyně almužny,
nafťez zafjly, (id na ně zapomněl, vorně jaťož
i na miru otců fivýh; jen něťolif jtnen jefftě *
fe zadhomalo, a zůftarilo poutnifomvifatolicfému
ftopu po této proftomilé fětici. 3 m famém
9Bartburfu mujila upominfa na pofornou a
dobrotiou Alžbětu uftoupiti upomince ta brs
dého a apupného Luthera*); ro flarobnlé fapli,
v nižto fe poťorna Alžběta tať čafto moblimala,
fe nynt ceftujtcím ufazuje učitelířa ftolice pyfi
neho arcifactře. Ale muifto to, fbež ftal fipital,
jejž dala Alžběta před branou fivého Entžeciho
fidla wpftatviti, aby uprojiřed fmětfté flawy
nifoy 8 očí uepujtila mnohonáfobné biby lidffe,
toto ffromné a uťrnté mtfto zůftalo a zadomalo
vé jmeno. Sto let po jejt (mrtt r. 1331
šaujal mifto fibitalu toho flaffter Grantififánífy,
jejž Úuiže Redřidh Příjmy te cti jmaté Aliběty

založil. M čad reřormact byl flafiter tento
vyzdvižen, a Jaromeň i jiných 17 flafiterů a
Čoftelů m jediném měftě Sferafi jedním dnem
bylo zbubeno a vydrancomáto. Odddzejtcí 3
nich nf a fněšt prozpěvomwaliu proftřed pos
(mědu lůzy Amalozpěm: „Bože dmalíme
tebe !“ Jiní Pomntfu dobroditelfyně celé zeměf

») MBolexecfaffů ufrýmal potají na Martburfut po nějafý čna
futbera, na nějž fletba řiěířá prouefjena byla. WMffromnofti
mé (?) nazýval Luther hrab tento fmým ojtrotvem Patmem.
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fe neuffetřilo, a lament 3 něho užito bylo na
upemnění hradu. Bozůftala tam rvffať fludénfa,
šidlo čifté a čerftwé mody, odlifající do jebnos
bucdé, famenem rondlážděné fotliny, fteraž mimo
toětiny a zelenající fe byliny jiné ozdoby nema.
Zde fněžna čiftivala fama prádlo dudyd, a finds
nice tato pofud fluje „ftudnici Alžbětinou.“ Kos
(em do fola fe nacházejí fadbn buftebo třomi, paf
ffroroné zříceníny zdí, jtžto obraženo býrmalo mifto
toto, Úteréž [ib pofud nazýrma „zahradou Alibě«
tinou.“ O něco dále £ ronchodu,u paty rrýu, na
němž fe ABartburf roppina, mezí timto morem a
poufteronifým bomfem, jenž r. 1394 fe cti fiv.
Aběty zafivěceubyl, rozproftira fe fpanilé uboli
8 tiýnm potůčťem, tefoucim u proftřed louť pol
ných růži a lilijt; fraje udoli tohoto jfou obrou
beny fráfnýomi duby, pozůftatty to pralefů get
manffůh. 2B jednom z jeho topboči, bělá údolí
toto jirytou a ofamělou užínu, ro niž nyní míběti
(ze brdnou datrč na onom mufiě, Údežjindy flá
ala fapla. Jde fe Alžbětahaztvala 8$udnmí,
fem fe ubiramala ffledetná a nennamená fnějna
tato (frytými ftezfami, lefem, nofivajic 8 febou
potratu a jiné potřebnétočcí, jednať aby dudyn
ufpořila nefnadnou ceftu na boru £ zamĚu, a jed
nať aby od jiný pří wyfonamaní milofrdnýh
ffutťů ribdina nebyla. Tato ofamělá užína fluje
podneš „polem [ilioropm,“ ona bídná datrč „ods
počivadlem dudýd “ a celé to údolí fe uažý
malo jefitě bo nedamna „údolím Alžbětinýom.“
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Aapitola XIII.

Aterak fe kníže Zndmík opět namrátil k oti

fmé, a kterak zaflámal prámo (imýh milýh
mnidů m Yrinhardsbruně.

Lubmif dozvěběm fe bez podyby o nes
ftěft, jaťýmž jeho země natofitimena byla, po
žádal cífaře o domolení, by fe (měl domů nas
roratiti, Úteréž i bned obdržel. ABydal fe tedy na
ceftu dne 22. černa 1226 a přifjel bo Kremony
u mečer před fivatým Sanem Křtitelem, fdyž fe
praámě dle tebdejfliho obyčeje počal tozdělamatí
obeňř na mfjeh myffjinád. Přeťročiv fifaftně
yfofe bory Alpy, uhoftil fe u jiftého fnižete,
příbuzného a přitele fiveho, od něbož ochotně a
aroně příjat byl. Bo ffončené ffvoftné boftině
fe Ludmif odebral do ložnice fobě myfazané, fdež
we fivém loži nalezl mladou ženífou neobyčejně
frafy, fterouž tam jeho boftitel uměfti dal, htěje
timto fpůfobem cnoft hofta fivého zfouffeti. Luds
rotť offaf bned rozťázal fimému těrnému čifint=
forot, jenž bo dopromázel: „Odftraň m tichofti
tuto mladou žeuffou, a dej ji hříronu ftřibra £
zaťfoupentnomého plafitě, aby fe (nad pro nedos
ftateť břifjnemu žímotu neoddala. Ujifitujiť tě
upřímně, že byfby 1 cizoložítmi nebylo břichem
proti Bohu, a byťby fe jim žádného poborffent

O
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bližnímu nedámalo, že by mě přece ani nepřis
padlo, by fe bo bopuftil, a to jebíně z Iáffy £mé
milé Alžbětě,abyd ji tím nezarmoutil a o její
dufferont poťlib nepřípramil.“ Když na druhý
den z rána jeho boftitel tv ohledu ton počal
žertomati, odpoměbdělmu tndmif: »Budíj pře
fwědčenmílý přiteli, že by £ taťomému břidu
niťoy nefrvolil, a byfbnd jim i celé cifařítrot
řemýře atjfatt mobl.“ Baf fe vydal opět na
dalejfít ceftu, a přifjel dne 2. čermence do
Augěbutfu, fbež zůftal po 14 dni zaftamaje
aležitofti Jindřida, fpna cifařoiva, a přimlou
aje fe za něj u vévody Bamorffého, by jej
přijal fu dmoru fioému. Když fe mu to po
dařilo, ubiral fe dale £ Durinfům. 2Be Smi
níbrodu přefjel před řeťu Moban, a byl od

měfifanfiroa tamuějfitbo přijat 8 meliťou flamou.
Bo mečeři fe mu ivffať oznámilo, še ho hrabě
$Henneberg, jeho oublamut nepřítel, čafu noč
níbo míní přepadnouti. By fe tedy tomuto
nebezpečeníhoí wybuul, tydal fe i hned na
ceftu, a ceftowam po celou noc, přijjel na
druhy den ofolo demate hodiny na 2Bartburf.

BRowčft 0 přichodu fntžete špufobila nás
ramnou radofi, to celé zemí durinffc. 28 fitetní
hladem trápení udí plefali finffice, že fe
jejid otec fjlechetny pomocntf namracuje, uebof

pormažomali jeho příchod ša ufončení fimé bídy.
A jeho matfa a bratři fe frdečně radovali;
a mfjať radojt Aliběty daleťo přemyffowalaradoftfe vjžatníů.© Byloftoponejpriv,co
jet milomany of po taf dlouhý ča vd ni
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rozdálen byl, fdežto on byl ten jediný, jenž
naležitě pocdopil její toyšíji naby, a jenž zd“

rotweň 8 ni toužil po Bobu a po [epfiimpivotYaproti znala taťé Alžběta nejlépe ocenitt cnofti
fwébo dotě, fbežto mu oftatní připiforoali mafině
jinnd fourměťych Enižat.

Spráce domu a jiní blamnějíji Čnížeci
ouředníci fe obámali bněmu Bána fivého, až
fe dozrot, jať naťladali 8 penězi a fe zafobou
obilt; tonffedffe mu tedy tftřic, ftěžoroali fi na
zpozdílou fftědroft fněžny, fteraž nedajíc fi nic
říci,jať prarili, mpprazdnilafppfy na Bart
burfu, a vozhazela pod jejich opatrnoft fivěřené
penize. Tyto, m tať neprarop ča proneffené
ftižnofti popudily Ludmifa £ hněmu, protož voz
borlen obpoměděl. „Sať fe webe mé milé doti?
To jediné ci tolifo mědeti, po oflatním fe
neptam.“ ať doložil: „Chcif, abyfte boroolili
mé milé Alžbětě udělovati almužny dle jeji
libofti; raději ji ro tom podporujte, než abnfte
ji přeťážťtym ceftu fladli. Nedaf rozdá 4 [afty
t Bobu co fe ji libi, foyž mí jen Pozůftane
Sfenať, Martburf a Aaumburť. Vffeo oftatnt
nam Bůh, bude-li tv tom jeho fimata můle,
opět nahradi. Almužna naš zajifté níťdy na
mízínu neumedbe.“ To promlumim pofpicdhal £
vé milé choti. Radofi Alžběty, fopž fmého
botě opět (patřila, neměla mezi. Urorhnurofií
fe mu wonáručí, tififrate bo libala uftami i
frdcen, jať doflada očito toho fivěbef, Berthold.
„Mila fejtro,“ tázal fe ji laffamě Ludivif, „jaf
paf je roedlo tvým dudyn ro tomto fmutném

5*
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voce?“ Pačež ona milofině obpotočběla: „Dala
jjem Bohu což božího jeft, a Bůb nám šado
mal, což jeft naffebo.“ %Bypramujeť fe taťé, že
fnižecí (ppťy byly hned na to zázračně hojným
obilím přeplněny; začež Lubdiviťi 8 dotr fivou
roroucné difp Bobu rozdámal. Rudolf z Mat
guly typramomal potom něžně, co fe bylo
událo 8 Ludmifem, fterať zfoufjena byla jeho
manželířa měrnoft, načež Aliběta pabífi na fivá
folena, zroolala: „Bane nejjem bodna tať bobrés
bo manžela, ale přilpěj nám oběma fu pomoci,
abydom manželftví neporufjené šachomali, a
pať fpolečně u tebe na věťy žirvibýti mobli.“

Sola fe filedetný a nabožný fniže nas
roratil bo fivý zemi, Dneb přemzal opět peči
o fivé poddané. ©S melfou opatrnoftí a Mou
brofi šaftaral důležité zaležitofti, fteré mu
na tjbor jeho mlabému těťu, ob cifaře fročs
řeny byly; pří tom mffař nezanedbal fond
mnidů a hudýd fe mffemožněujimati. 2č byl
profiřednířem mezi cifařem a mezi Ottofarem
frálem Čejfým, a ač fe fnažil £ mtftu přivoejti

fňateť manželiřh mezi dcerou tohoto čejfeho
panotonifa a mezí mladým fralem řimífom
Sinbřícdem, fpnem cifařotoom: proto přece tafé

pilně procházel země fivé, by onffetřil a nahradil
fřirody, jafež (nad hubému lidu tv jeho nepřís
tomnojti učiněny byly. Wnozi rntiřomwé, jenž
byli utíačomali fivé many, a ruffili obecnou
bezpečnofi, Dozivěběrfje fe o jebo namwratu, bali
fe na utěť. Ludmif ale dal jejich brady bobyti,
a da z nid z cela mymratiti.
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"Čo nejbřímemožna, ffel Ludiviftéž nas
mfftivit fivé zamilované opatíthoi m ein
barděbrunu. Opat fi mu ftěžoral, že fi jeden
rytíř ze foufedfhvi, použi nepřitomnofti fnižete,
přilaftníl jifté mnichům přinaležející polnofti
na mrehu, pod němá byl flafiter, a že fi tam
dal topftamiti uperoněný bradef, odťud bez přes
ftant mniby a lid jejích znepofojoal. Bylof
to m fobotu na mečer, fdyž tato žaloba Lubds
roifomvipřednefíena byla. Kniže dal bned pfati
fpramcům na Martburfu a m Sfenafu, aby
na žejtřt přebednem za nim do Flafftera přifjlí
i 8 ozbrojeným lidem a 8 utočnomi řebřiřy.
B neděli, fdyž fe počalo rozednimati, byl při
tomen tiché míjí fivaté, a paf nařidíl opatotmi,
aby fe 8 hrubou mffi fivatou, a 8 obnčejnom

prinvodem pofečťalo, až fe namrati. Baf myjel
mftřic fivému ozbrojenému lidu, a medl ho bez
problémaání f dobprmaní hradťu, fterně tafé (fu
tečně utofem rozat byl. Raty rytiř byl na roz
fa; tudmifim fpoutan oforoy, a mufil ceftu
do fíáfftera pějiřy fonati. Když fe přifilo na
mifto, držel fe obpčejno průrmod před brubou
mffi, při němž onen nefpraivedlimý rytíř, | 8
libem fimym 1 ofomeh před fřížem jiti mufil.Bředzpěrující© zrvolalflory| žalmiftoropmí:
„Bane ty jfi potřel jaťo raněnehopyffného“a oftatnímniffi| odpomtdali:
„Silným ramenem flwým rozptnlil jfi neprátely
fwé.“ (3. 88. 11.)

Bo ffončené brubé mífi fivaté mufil fe
rytiř, přijabou zamazati, že flafiteru mice
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fřioditi nebude, pať byl propufitěn „ ale
hrab jebo byl na rozfaz Lubmifům zcela mys
torácen.

„Pri tom mfjem fe ale bobrotivý fniže
přece obámal, že by pří j*pb návfftěmac
mnichům obtížným byti mobl, protož dal m
tlafiteče připramiti arolafftní fudyň a fřlep pro
febea pro fivůj lid na čas fivého tam přebý
vání, a obdážeje objub, zanedal jefitě roždy
flafiteru hojnýd abytťů potramy a jiných po
třebných měcí. Tu neděli mffaf, m niž nepřítel
řlafitera přemožen byl, profil opat Vybdrifa,
aby poobědral 8 nimi, a f tomu fonci dalfHwoftnouaWaronouboftinupřipramiti.© Bo
jible pojal fniže fivého pořlabnifa firanou, a
nařidil mu, by roffeco fftědřezaplatil. Pofladnif
teby zaffel f mnibům dtěje platiti, oni mffať
nedtěli peněz přijmouti, řfouce: „Mily pane
poťíabníťu„ Co nam $ubym „mnidum pro nas
ffebo pána učiniti možno, to rabi učinime, nejen
dne, nýbrž po fažde, fdvž toho od náš po
šádá3 jeho peněz tedy nepříjmeme.“ Pofladniť
teby na ně rvice nenalehal, a odjel 8 Entžetem.
Ra polowici cefly £ Sfenafu fe roffať tudrmiť
obrátil na poflabnífa 8 otázfou, šdaliž byl

bann jeho vozťaz.Lu pořlabnífoypramotal,jať fe měc bála, a že mnifjí peněz příjmouti
nedtěli; načež fniže vozhorlen odporvěděl: „ses
liťož jf nechtěl útraty 3 mých peněz zaplatiti,
zaplati je nyni ze fiopd.“ A ubobý fe mufil
namrátiti do Hafftera,“a zaplatiti ze fivé fapfb
až do poflebního Haliře.



103

Reblouho na to dal opat téhož flafftera
Ludvifori mzťazati,že jifli roznefjeníGranfomé,
mu odňali bečíu mina a fjeft foňů. Stniže jim
neb odepfal, „pobizeje jih, by cizi ftateť bez
meffřaní namrátili, £byž ale na jeho šadoft
šadného obledu nebrali, přitáhl fe fiopm zbroj=
ným libem dy Srancffé šemě, pobubil ftatfy
oněd winnifů, a přinutil je, by bofpma nobhas
ma, oblečení toliťo mwfoffili, a 8 promazem na
hrdle tlaffteru zadoft učinit přifili. ať je pros
puftit, fbož fe byli napřed flibem garázali, še
pofilou flafiteru bojnoft dobrého mina a něťolif
dobry foňů. A tafomým apůfobem zaflámal i
oftatní fobě poddaný lid, nifdy nedopuftiro, by
je něťomu z nid nějaťá fřimda činila.

Sebnoho čaju fi zaffel fniže do Sfenafu
na roproční trb, a pro ropražení fi problibal
framy a myložené zboži. Su (patřil mezi jine
mi, jafehod dudého framaře, Fternž měl jen
nepatrné malicbernofii na probej jalož: nas
prftťy, jebly, Úičíp, oloměné obrázín a rozličné
laciné fperfo pro ženíře. Sniže fe bo tazal,
gdaliž fe timto nepatrným obchodem může mysšiviti?© Načežframářobpoměděl:„ddpane
můj! žebrati fe fipbim, a £ nadenničení fe mi
nedoftama potřebné filn3 ale fonbyh jen mohl
bezpečně bobiti jebnoho mějla do druhého,
přece bych fe 8 pomocí boží timto maliherným
obýodem topžimil, ano doufám je byů tu
fouct rofu jefitě jednou tolif měl co 3 počatťu.“
Dobrý fniže, jat útrpnoftí, mu na to řeff:
„Dobře tedy, ja ti dám na jeben rof průmodní
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lift; nebudež mufiť platiti ani cla, ani mýta

m celé mé zemí. Zafť paf rovfofo ceniš fié
aboži?“ „Drmadret ffilinfů,“ odporěděl framař.
„Dej mu defetffilinfů,“ roztazomal fníže fioému

poflabnífu, jenž ho dopromázel, a Dej mu 10Ys
hotovotti [ift průrodní, 6 mou„pečeti“ +Paťfe
obrátil fu framaří, floroy: „Sa 8 tebou pos
medu obdob z polomice; přijlib mě, je mí bus
beě měrným (poludruhem, a ja ti topnahradinfažboufffodu.“<| Ubobyframařbylplnradofti,
a ropdal Je na ceftu 8 důvěrou a 8 profjpědem.
Ra normy roť přijel £ fimému fpoludrubu na
VBartburťf, a oťazomal mu fié zboží, Eteréž
bylo nemalo štoftlo. níže fi 3 něho roybral
něťteré maličťofti, Úteréž rozdal fivým domácím.
Prionibo dne m rofu přifjel po faždé framař
na WBartburf, by fnižetí (dělil rozrůfi fvého
boží, Úteréž fe ro fratce tať znamenitě roznmo
šilo, že bo již uněfti nemobl. Protož fi fou
pil ofla, na nějž naložil čaftfu tohoto aboži, a
rondal fe na delffi a oýnojnějíft cefty.

ať fe událo, še fu fonct rofu 1225
framař fi dafjel až do Benatet, Edež nařoupil
množftvt cizich a drahých měcí, prítenů, Mas
tamníc, naprfniů jeblic pro ženířé, forun a
biabémů (forunfowých minfů) 6 braboťamy,
vůženců 3 foralů a j, Baf fe vydal na 3pa“
tečnou ceftu dv Durinf aby dle fivého obyčeje
£ noroému rot na Martburfu fe doflamiti
mobl. Přifjeb do Můrcburfu me frauciiéšemi,royložilzbožífivénaprodej.| Něťterým
ranfům fe jifté fiperím roelmí zalibily, bylnf
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by fe jim bodily za Dary pro jeji manželťy
a přitelÉnně, byli by je roffať rádi boftali bez
peněz. Číhali tedy na něj 10 záloze nebdalefo
měfta, čefajice až tuto půjde, pať yražitofje
na něho odňali mu ofla fe zbožim. Darmo
fe odroolámal na průmodný lt, jeji měl od
Čntžete durinfičho, jen fe mu rovfmáli, ano
dtětiť bo i froazati a 8 febou obměfti. Ledbma

fe mu podařilo roproáznouti 3 jejích ruťou.
Gely zarmoucený přifjel bo Sfenafu f panu a
(poludrnbu fimému, a myprarmomal mu nejitěfti,
jaťež bo potfalo. „Milý přiteli,< pramil mu
Ludmif ufmivaje , nebělej fi taf mnobo ze
atraty naffebo zboži; pofbow jen maličťo, a
ned fe mě o ně flarati. “Bať fivolal bez ne
filání hrabata, rytiče a zbrojný lid z ofoli,
ano i febláťy, fteréž bojomali co pěffaci, a
poftarmiv fe m jejih čelo, totrbl bez problení
bo francffé země, a plenil mefiferou frajinu
ná £ branám MWůrcburffpm,poptámaje fe ffube
po fioém oflu. Dozměděm fe Entže-biffup MBůrce
burjř o tomto nepřátelířém fopábu, „poflal fe
bo tazat, 3 fteré příčiny fi tať počíná. Načej
mu fniže odpoměděl, že bleba ofla, fterýž mu
od lidu biffupora odňat byl. Biffup hned na
to melel pobbaným fiopm, by jemu ojfla t fe
šbožim narorátili, a dobrotimý níže fe mracel
8 nefimirným plefánim domů , f nemalému pos
divení lidu, jehož fe tať borlitvě ujimal.

—D000G

**
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Kapitola XIV.

Aterak fe Zudmík dpftal k tažení křijákému do

fivaté země, a jak boleftuě fe loučil fe fivými

přátely, fe fivou rodinou a ft fioou milou
Albětou.

Zbymatelé země durinfře fe pořládalí zafiťaftné, fonžfiveho© dobrotimebofnižete,po
jebo navratu z ABlah, opět mezi febou měli.
oto fitěftt ofjať netrmalo Dlouho,a Aběta,
jenž fe nedamno z jeho přichodu taf náramně ras
bomwala,měla opět brzy na delfji ča od něho ods

loučena býti, a to bez jiftoty, šdaž bo fdy jefitě
(patři na tomto fivětě. Tebdaž fe m Němecu
mffeďo ©nftalo £ tažení fřížacemu. Gifař Bes
břih IL bym již Čaftěji napomenut od papeže
Gonoria III. a Reboře IX., by me malfah fři
žacych bral podíl, oyzrval fflechtu a měřict říje
fivé, by fe rořadili pod prapor fříže, a 8 ním na
podzim rofu 1227 do zaflibené země tabli. Bos
něti walef frižactych, a flormo: „třižacfé tažent“
bylo tenfrate 8 to, pobnoutí toffemi frdci, a ces
lýmí „narody. Tato roznefjená a fiata tažení
mábila tenfrate frdce toffech tať mocně, še fe 3
nich žádný udatný rytíř, žádný nábožný a orlůvyfřeflanmyloučitinefměl.© Grdinffé,anofemeř
baječné ffutfy, jaťéž byl před 40 lety Richard
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přijmím ©mifrbce m zemi fivaté myťonal, jefitě
žiln 1 paměti rytiřítoa i obecného libu. Res
očefámaný a fhvělý mpfledeť čtvrtého tažentomámilcelou© Čuropu.Starobylécífařítmi
ředďť,fteréž jen porády zražomalo a opoufitělo
pro IVICUbojující třefťany, fteréž tvffať bylo
od čafů ftarodarmnýh jefitě me ažnofti lidu,
toto eifařítmí bylo myrraceno, a na jeho zřís
cenina daložili něfteři fledticoré še země
Granconzffé, a něťolif namořniífit benatifým,
cifaříhvi nomě. Již tato udaloft byla 8 to,
přimabiti mnobýd f málfam fřížaďým. K tomu
fejefitě připojila roroucí touha, jaťéž celé tři
nacté ftoleti opanomala , wyfimoboditi fivatý
hrob z ruřou nepřátel fřejfanftwa, a pobrobilt
frajiny rvýehodní fivatemu fříži. Tato touba
mymřela teprw fe fivatým Ludmifem, fralem
ftancouzffpm.

Rěmeďo, nebramjji pofamad melfebo 1čas

fenftrot me málřách fřišovýd, bylo najednou
roziiceno plapolem, jafni fe obzivlafftě ID Zpě*
mic četných bafnifii těbož mvěfnna jevo dd

mal. edem 3 nib, %Balter (von der Bogel:
wetde), fterýž nejlépe dnal nenramy a wafině
focho měťu, a jenž fe fam taťé přiúčaftnil ta
žení fřižacíčbo, bafnif tento nejlépe pochopil a
mylomil, co duffe fřefťanífe mabilo do země,ffropenéfrmiChriftomou.| „Dobřemime,“taf
šrvolal před fivým odhodení do fivaté země,
„dobře íme tfficfní, fterať nefiťaftna jeft tato
brahá fata země, fterař jeft opufjtčna a ofa
měla. Blač Jerafaléme, plač, že jfi tať přis
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ffel m zapomenuti! — Život nám ubiha, a
fmrt náš jefitě zaftane mvbřifjid! dyž fe tvy
dáme to nebezpečí a tu nefnaze, nabudeme mís

Ioftí; pojdme zabojit rány Ghriftoroy, pojďme
stroffotat ofomy, m niž úpi jeho fmatá země.
O frálorno mffjed pani, přifpěj nám fu po
mocil Zam byl ufmrcen (yn trij. Tam, jfa
čift, fe dal pofřtiti, bychom my očifjtění byli ;
fam fe dať prodati, by myfoupil naš ; lam,
jía pánem toffebo, fe rondal m občt za na8
bídně; tam podftoupil tař ufrutnou fimnrt: Bo

S bučtež,fopi,fříža trnil Běda mámpohané. Sfrze jmé udatné bojoronify pomfti
Bůh fřímdy fobě učiněné !“

Bodobné nabífent nadázime i me fpifeh
frálorvffcho bafnifa z Mowarry, Zhibalda:
„WBěztež pánomé,“ těmito floroy fe obrací £
ftopm rytiřim, „fdo nepotáhne do této země,
fbez obcomal a umřel Syn Boží, fo nepo
tábne 8 fřižem do těeto frajin zámořířých,(en
8 tějťem příjde do raje. Raždy, fbož m frdci
fivem jefitě doma sbožnojt, Úbož jefitě zcela
nezapomněl na fivebo Sypafitele, mufi bleběti,
fteraf by jej mftiti a jeho froatou jem a mlaft
ojhvoboditi mohl. Tam potábnou wfficfní udatní
brdínorvé, offifní, fbož milují Bana Boha a
čeft mwezdejffi,toffifní, jenž dtějí f Bobu fe
doftati. šen douloftiro pecirválfomé sůftanou
doma. Zaf flepi jfou tí, jenž po celý širot
fivůj Bohu neprofazují nijaťé Wužby, a jenž
pro taťformoumaličťoft le zbaroují lamy toboto
hočta! Bůh, jenž fe dal pro naš přibiti na
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říš, tento Bůh nám řefne m den foubný:
2By, jenž jfte mě pomáhali něfti můj fříž, my
fe octnete tam, fde jfou fivatt angelé; tam
uzřite mne a mou Matfu Marii: mopmffať,
jenž jfle mí neprofazali té nejmenffi flužby,
odejděte mfficní do propafli pefelné. Pře
flabfa Bani, forunomana fralorono, panno přes
blahoflarena, oroduj za naš, a paf nám za
jifté nic neufiřodi.“

Bodobní citomé nenalezali nifbež toliť
oblafu, jaťo m frdci eudmiforou, jehožto ma

nem byl bafnif Walter; nifbo' ajinté nebyl
lať odofen, táhuouti 8 cifařem a 8 jinými
fpolubojoronify do fimaté země, jaťo fniže dus
rinfín. Jebo hrdinna myfl, mrouci ivira a nás
božnoft, elifobufinoft, borlimoft, bezztjjímofta
jine fřefťanífe ctnofti, jafomiž ozdoben byl, jej
laťfaly a porozbuzomaly £ přijetí fřiže*), neb
jať fe tebdaž m Rěmedu řiťamalo, £ ozdobenífefmitfemCbriftomým.| Vimotomělme
fivémlafiní| rodiněufjlechtilépřiřlady,jimiž
maben byl f tomuto rvelfému podnifnuti; ne
boť bratr jeho aemřelebo otce, eudrorf nabožný,
bopromazel těž Jiidharda Emífrdce, a čilipa
Augufta do fivate země, Údej i byl stífal nes
malou flamu. % podobně i jeho tan, On
Dřej, fral Uberfin, tam ftravil mice let we
tvalfách proti neměřicim. Domnimaje (e tedp
fniže, žeby umenffil lámou fivého mzneffeného

*) i, jenž fe tažení fřižáďého přiúčajtniti dýtěli, připinámali
na obě fionj fřiž, odtub £ fřižáci flouli.
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vodu, fdyby zůftal doma, dlouho fe nerozmý
filel. Setfav fe jednou na fivýh ceftah 8
ctihodným Konradem, biffupem $ilbesheimifym,
měřil fe mu fe fiopm umyjflem, a by m něm
od biffupa upemněn, zamázal fe flibem, že fe
též přiúčajíní tažení, f němuž fe prámě pří
pray činily, a příjal fřiž z vufou důftojnébo
biffupa.

Koně fe tvffaf navrátil na Wartburé,
přijjlo mu na mvfl, jafou afi boleft a uúzťofi
pociti jebo mila Alžběta, až fe Dozivi o jeho
umyjlu; a jelifož pramě tenfrate tafé fe čttvrs
tom ditfem těhotna hodila, netroufal fi ji tohoanizivěftorvati.| mínilfitedy,žezatajífuj
umyfl až na tu dotli, foyž fe bude míti 10hs
dat na ceftu, by taf afpoň před čajem milo
manou fivou of netrapil, a jeji zdrami 1m
nebezpečeního: nempdal:; protož nepřipjal fříž
zeroně na oděm fmůj, jař fe to obnčejně fta
malo, nýbrž nofil jej poťud možná pobdtají při
fobě, aby poněťubd jefitě ufrnl zamyfl fivůj.

- Zebnou míjaf u mečer byl famoten 8
fnčžnou, a fbyž tať Diěrně mebdle febe feděli,
fňala Alžběta zmvěfef forbu dotě fmcho, a
problebámala tobolfu, fteraž na ní připiata
byla. Znenadání tvptahla fřiž, jařnž fe přípi
nal na oděv fřižafů; fpatřimfji jej, Poznala
nefitěfti, fterež ji brozilo, a jata bolefti a uftr
nutim flejla bez febe na zem. Zděffený fníže
ji pozrebl, a fnažil fe ji opět £ fobě přivejti,
a jeji- boleft Iahodnymi a laffamymí flowyumirniti.© Dloubo8nírozmloumal,rolčvaje
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mwjeji frdce útědu, jaťouž poffytuje fivaté nas
boženítet, použímaje při tom for pifma (ivas
tebo, fteváž na ni tždy mocně účinfomala.
„2Bždyl,“ tať mínmil £ n, „toždyf fo čínim 3
lájiy ČBanu fivému Ježiji Gbrifiu, (nad mi
nebudeš šbraňomati, dyž chci myfonatt pro
Boba, co by pominen byl učiniti pro nějas
feho zenfřého panoronifa, pro cifaře a řefji,
fonby fe toho na mně šadalo.“ Bo dlouhém
míčení, a po myliti mnobýcdfzt pravila l
běta: „milý bratře, neni-li to proti míli Boží,
suftaň pří mně.“ vubmif tmfjať odporočděl:
„Mila feftro, nech mě.obejití, neboť mě ť tomu
máže (Ii Bohu učiněný.“ úlzběta tedy přijjedjit
Eobě, obdala muli fivou do můle Boží řfouc:„ProtimůliBožítězdržomatinechci.| Uděliž
ti Bůb tě milofti, byě jednal me mfjem ble
jebo fivaté mule, jať mu tebe i febe iw obět

přinaffiru. Af bDI jeho dobrota nad tebou, a
fitěfit ať tě uftamičnědoprorázt; tof bude mou
uftarmičnou modlitbou. Tabní tedy me jmenu

Božim.“ Tu fe opět poněťud šamlčeli, a pať
rozmlouvali o nemímoňatťu, fteréž Alžběta pod
frdcem uofila, a ufnefli fe ua tom obadma, že
bned po narození má Dobu dafročceno býti.

Remaje Ludmif již příčiny, proč by dd
myjl hou] jefitě děle tajil, dal jej ivfjem foým
poddaným oznámití. Jaromeň je tafé 1vpja
dřil, že tato roýpraroa do fvaté šemě fe fo
nati bude na jeho útraty, a že poddaným fivým
žadné mimoobyčejné Daně proto neuloží; jelifož
fe pořlada za fifaftucho, že může Banu Bohu
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nahrabiti čaftťu oněďd ftatřii, již byl od něho
podojabl. Obftaratm paf rojenffe potřeby, jas

fóch tato sýprama do fiat země požadomala,fiolal fiamy fivé země na flamný něm, jenž
fe odbýmal m Krajcburfu. Zam jim topložil
zerorubně fmůj dáměr, a zařídil 8 nimi, čehož
bylo potřeb, Enátejitému (pratvormání země po
ča8 jeho nepřitomnofti. $orlimě napominal
předftamené pány, by mirně a fpramedlimě pa
nomali nad lidem fobě podzřizeným, aby za
dormali (prarmedlnoft a pofoj mezi febou, a
poddanými fvpmi. Před fivým odchodem ze

němu, promlumil jejitě ť (bromažděnému lidu

přímětiměm tato flowa: „Mili a měrní p[ubojoronici, fwobodní a flecetní rytiřorm
mfficční oftatní vwěrnípoddaní mojí! Jeftif mam
dnámo, je za živobytí meho otce, blahé pa
měti, panomaly to zemi nafit fruté malfy a
blouhotrivajicí nepořoje. $% to je mám pormě=
domo, jať mnoho prací, tranpot a nefnáží otec
můj mufil podnifnouti, dtěje fe ubhájiti před
mocnými nepřately, tteřiž proti němu poroftali,
a dtěje šabrániti em mou od úplné zťazy.
£o fe mu při jeho udatnofti a filechetnofti po
dařilo, a jeho jmeno fe ftalo hrozným twffem
nepřatelům. Mě mffjať Bůh popřal, Jaťo foyfi
Šalamounomi, (pnu Damibomu, míru a dnů
poťojnýh. Stemám oťolo febe žadných foufedů,
jidš by fe obámati mufil, jaťož t naopať
žadný z niĎ fe nemá co obámati, e Je mu 3
mé firany nějaťé nefpramedlimé nafilt díti bude.
Měli jem za předefjlých čajů 68něťým jaťe
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rozepře, ty jfou jiš eprotonány, a budiž Bohu
3a to croála, nyní mám poťoj 8 celým fimětem.
To mufite i top užnatí a Bobu za to Diťy
tzdámati. To jfem mám těl oznamití, abnfte
za toto dobrodiní Bohu mroucí dify mzdbatvalí.
dá fe fmé firany fe ci nyní 3 lafly a z toběčs
nofti £ Bobu, jenž mě toliferymi miloftmi obos
batil, a f fpafent fimé buffe, topdati do fivaté
země, abych přifpěl fu pomoci milému fřeflan=
fbou, jenž fe tam utiffuje, a abych je bajíl
proti nepřatelům Božího jmena a frme Chris
ftoroy. uto Dalefou ceftu bubu 8 libem fmým
fonati na mlaftni fié útraty, nedtěje mam
nomých daní uřladati. Rod oranu Nejrmněs
ffibo obporoučim fimou Dobrou rozmilou man=
šelfu, fié malé ditťy, fmé přately, fivůj „lid a
fou zem, flomem toffecfo, cožťoli odhotně opous
fflim fu cti jeho fivatého jmena. Břijně mam
melim, abyfte m mě nepřitomnofti mezí febou
zachovali pofoj a jednotu, zroláfitě pať žadam,
aby fe 8 mým ©dudbomlidem fřefťanjíh naťlas
dalo. Pofléze mad jefitě mfjed mroucně žas
dam, byfie fe čafto za mne modlili, by mě
Bůh ode mffeho nefitěftí na této ceftě zadhomal,
aby fe me zdrami a bez úrazu opět £ rám
namrátiti mobl, pafli jeft m tom jebo fivatá
mile; neboť předemffim odemzdbamám febe 1
máš, a mffe co mám, bo jeho božířémůle*).<

+) MBtěďto flomed fe objemuje blubofoft tajemítmi málef fři=
daďýď, tajemftwi to miry, obbauofti a láfty, fteréž tlažným
budům miryprázbuýd měřit pomády zůflane nepobopiteblně.
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sZouto řeči, jenž byla taf bobna Entžete
třeflanffého, byloDojato celé (bromáždění. Ti
vejamužilejjji rotiřorvé byli fervření bolefii, a
4 mnohého plače a mzbyaní bylo lze foubiti,
jaťy šarmuteř půfobil odchod mlabeho, milomas
něho Únižete.

Bat molil fniže 6 welfou obezřetnofii voje
ličné úřebnífy, jimáto obetvzdal fpramu vé
šemě, pobobně mybral i přebtamené mějt z nej

moubdřejffih měfiťanů, na něž fe nejlepe mohl
ufpolehnouti. Taftéž uwedl moffectyfivé domaci
šalešitofti bo pořadtu, a obporučil srolafitě (vou
milou Alzbětu na ftaroft fe matce, fivým bras

trům a toffem uřednifin. bomu Čnižeciho. „ša
bobře mim,“ pramil při této přiležitofti fflep=
nif, je fučžna nefferfo rozba, cofoli nalezne, a
je náš wffechutmedena mižinu.“ ačež Lub
mif odpoměděl, je proti tomu níc nemá, je jim
to Bůh opět wffeďo bojně nahrabití může.

Taftež natvfftimil Rudvtf jefitě mfjeciy
tafitery 1 3fenaťu, i říáfilery panen, vyžádal
fi od ni požebuání, ubělomal jim bojné al
mužny, a odporoučel fe w jejich moblitby. Pať
fe ubiral z Sfenafu, Dopromázen fivou hoti,
ivymi bitfami a bratřimi do zamilomaného
flafitera frvého mwReinharděbrunu, nanějž bo
vázala amwláffini pobožnoft a upřímné přatel
ft. 2Byťonamtu foou pobožnoji, [oučil fe
8 mnidami, objimaje a libaje faidého štolafff.
Wniffi talomou laffou jati, fe bali do pláče,
a ja dlouby čas nebylo nic jiného inffeti, než
plač a mzdydaní. 3 fniže m pobnuti frdce
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prolémal hojné fize, a an fe ho byla zmocnila

jaťafi fmutná předtuha, promlumil L nim:
»Renařiťáte bez příčiny, drazí přatelé moji !
nebo mim, že po mém oddodu fe na ma
urorhnou tici hltatví, jišto wa fivýmimražedl=
nými zuby ufrutně budou fapati. dyž pať budete
m nefitěfit a bibu umržení, potom poznáte, še
jle na mně atratili šaftawatele a pana, jafýcdh
je málo nalezá. %mffať mím taťé zajifté, že

frorhomaný Gofpodin mzhledne na mé puto
mánt, a že vam profaže milofrdenfhwi, bačež
jej nyní i potoždy Iwroucim frdcem profím. ú
o těch flomech obeffel, mniffi paf za nim 6
roděčnofii a 8 uflzeným zrafem poblidali.

Odtud fe ubiral 8 celou fivou rodinou Ť
měflu Šmalfalbenu, Údej je měl, ble úmlutob
fejiti 8 rytiři, a 8 jinými bojoonify, jenž 8
ním tabnouti chtěli Do hvatée země. Jde fe
měl rozloučiti fe fivou manželfou, a fe mffemi,
jež milowal. Přiffed tam, pojal bratra fivého
Sindřida firanou, a pramil mu: »Bynafnažo
mal jíem fe mždy 8 pomoct Boží fračeti po
cefláďh (pafent, aniž fe mobu upamatomati, že
bych byl fdy co činil, což by bylo na odpor
fpafent me duffe, leč to jediné, že jem pofud
danedbal rozbořiti brad GČiterburť, jenž toyfla

men jeji na řobu blizťeho tláfitera, ač mí to
bylo od otce nařízeno. Brofim tě tedy rož=
milý bratře, nezapomeň bned po mém oddodu

brad tento šcela myrorátiti, budef to profpimati
£ fpafent tmě duffe.“

Konečně fe přiblížila doba £ rozloučení
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uftanomwena. Bnlf to den narození fimatého
Sana SKřtitele.Uproftřed rytiřů, (hromažděnýh
ae vofje fončin jebo země, a uprofiřed idu,
jenž fe tlačil, by jefitě napojledy fpatřil (meho

miloraného pana, fe mufil Ludmif mytrbnouti3náručíwffechtěcd,ježmíloroal.© Předně(e
jal frdečně žebuati fropm dvěma bratrům, jenž
hořce plaťali, jim odporoučel mroucně "fmou
matťu, fivé ditfy a fivou Ulibětu. Jeho malé
bitťy, držice fe bo za oděm, objímali jej 8 pla“
čem, molajice: „Dobrou noc, vozmilh otče, tis
fiďráte dobrou noci“ Lubrvif objímaje jih nes
mobl fe igi udržeti; a fdyž fe obratil £ fivé
milé Ylžběte, zatajil fe malyfaním a pláčem
jebo bla8, že ani floma promluvit: nemobí.
Baf obejmum jednou rufou 2Ibětu, a druhou
foou milou matfu, držel obě přitijřnuty £ fivému
frdci, a nemoba flora prončfti, jen jich libal,
prolévaje bojnýdh lzi pře půl hodiny. Ro
nečuě pramil: „Wa mila matfo! nyní tě mus
fim opuftiti, pozůftamuji ti tffaf na míflo mé,
trvé oftatní dra Jony, SKourada a Jindřicha,
odporoučim ti froou choť, jejišto bolet a uťoft

fama midiš.“Arffaf ani matfa, ani R 6fe bo nedtěli (puftitt, držice fe bo fajdá 8
jedné ftrany. Jeho bratři a oftatní rytiřorvé femamatfu| tlačit£těmtoPbnfeloučicím.Jádné frdce nezůftalo bez po nutí, žadné oťo
bez (ci. Wffiďfni přitomní hořce "plaťali, rot
douce, Čterať fe tento tať dobry fpn,taf milu
jicí a věrný manžel, boleftně [ouči 8 těmi, jichž
na tomto fivětě nejmice milomal ; a Hteraf od
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ázi, by Bobu 8 nebezpečenftroimživota floužil.
Cpubdy id fpojotval fivou upřímnou boleft 6
bolefti Únižat a bojonitů. Oftatně nepotťala
tato bolet fmutného [oučení toliťo rodinu fni.
deci; bylof mezi fřížáty, jenž 8 Ludbmifem bo
fivaté země tahli, mnoho otců, manželů, bratrů,
Bteřížto fe torně taf boleftně fe fivými robdis
nami a přátely loučili. Je fe firan bylo
fnffeti jedno zlyfání a nařiťání. Jdaf fe, že

timto bolefiným oťamžením mfficfní až na toto
mifto obřladali.

Jatim mffaf mnozi, jenž uměli lépe city
fivého (rbce opanormati, neb jenž fe byli již
dřivě fe froýmí rozloučili, neb fonečně taforvt,

jenž byli ofamělí, nemajice žadné rodiny, ti
nempíleli na nic jiného, než na pofivátný cil
fiwé cefty, již před febou měli. (Čo zatim jíní
plaťali a nařiťali, počali tito prozpěrorati
pifně (dralozpěroy) na poděťománíPanu Bohu,
že je hodny učinil, botí bojoronify pro jeho
fivaté jméno. K pláči rozlebajicímu fe ze toffed
ftran, přimifil fe zrouťtozbamající Bohu bity.
šední plefali rabofii, jaťouž [affa ČtBohu role
mala bo jejid frdci, a jiní byli jřličení citem
šalofti, nab nimž roffať tatéž [affa zrvitězila.

Když fe tubmif pofléze oprvinul Anáručí
matfy, mibdělfe obřličena od rytířů, Šteči boma
šůftati měli, a od dubého lidu, jený jej tať
náramně milotval. Raždý cho těl pozdržet,
jefftěč jednou obejimouti, rufu mu podati, neb
afpoň jebo oděmu fe dotfnouti; on toflaf nes
mobl pro flzp fe žadbným promlumiti. Jen 8
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namáhánim fi mobl proflejtiti ceftu £ miftu, Úbež
na něj čeťal jeho Cuň,a rovffinuro fe na něj octnul
fe uproftřeb fřižatů, a přisrouťuje jejích pofivats
nom zpěmiům,ubiral fe 8 nimi dale.

<šeho milotvaná Alžběta súftala jefitě «při
něm, neboť fe nechtěla 8 nim foučiti paromeň 6
oftatnimi, protož ji bylo poroleno, dopromáazeti
jej aj Č branicim země durinfřé. Zať jeli tito dva
manželé medle febe, majice frdce zármutřem ffíl
čené. Wada [něžna nemobouc pro žaloji mlus
míti, uftarmičně jen ozdydala. Když fe doftalií £
hranicím, necdtěla fe Alžběta jefitě od hotě fivého
odloučiti, nybrž fonala 8 nim jefitě den cefty, pať
druhy; — neboť ji boleft a laffa taťřťa náfilim
táhly. $u fonci druhého dne fe myjádřila, že
neri, budesn bo moci, fon opuftiti, a nebudes
mufet 8 nim až f cili putomati. %apofledn fe
mffať přece mufilapodrobiti, a odhodlati fe £ roz
loučení; a hle 1 laffa £ Bohu, jenž jejt nad fmrt
filnějífí, dtottězila m těchto dou outlých, fechet
ných frdcichnad láffou rezdejífí. Sledetný rytiř
ABargulapřiblížitfe fu fnižetí,pramil: „Panel
již jeft orchormaný čas, pofilete fněžnu na zpět,
nemůžeť fo jinať býti“ Ra tato floroa fe dali
tito frdečně je milující manželé do nařifání, a
objimali fe 8 tafovým plačem a malyfáním, še
dojali frdce ofjed přijtojícich.$Moudrů a opatrní
argula toffaťtal na fivem,a hleděl jje od febe
odděliti, ač fe to tm tomfo pofledním ofamžent,
měcí nemožnou bpti zdalo. PBoflézefe ale Ludmif
přece přemohl, a dal znamení ť odchodu. Ufazo
mal pať jefitě něžně prften, jejž ua prftě fivém
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nofil, a jímž pečetivať fivé tajné lifty. „ Aliběto,“
pramil, „ítiá nejmilejíjt feftro! Dobře fe podivej
na tento prften, Jej beru 8 febou, a na němž
ropryt jeft to drabofamenu Beráneť Boží 8 [os
rouhrvičťou; budiž ti prften tento jiflom a neo
mylným šrěftowatelem mého ofubu. Zomu, fbo
tt přinefe prjten tento, mila měrná feftro, fe zprás
mou ÓuĎ o mém živobytí neb o mé fmrti, tomu
tvěřmffecto, cořoli ti řefne.“ Baf pofračomal m
fivé řeči dale: »PBožebnejti Bůh, draha Alibětťo,
feftro přemila, mžacný poťlade; af Buh oftřiha
troou duffi i tvou myfl; af šebná taťfé dítěti, jež
nofiš pod frdcem tvým, a jež jíme mu zaflíbili.
Měj fe dobře, pamatuj wždbyna nafje fpolečné
obcomání ; na naffi frdečnou a fivatou lájfu; nes
žapominej na mne niťdy me fivýh modlitbah,
měj fe dobře, budiž 8 Banem Bohem, déle mijíž
prodlimati nelze.“ Bo těh Foned odejjel, zane
dam fivou milovanou choťo náručí jejich (polus

družeť. Dlouho jefitě Alžběta poblidala za chotěm
foým, a teprm, foyž ji zmizel 8 očí, od polu mrts
a, celá figamipolita, fe roracela £ Martburfu,
nofíc o frdcí froém předtuchu, še manžela fivčho
mwtomto žirmobyti mice nefyatři.

Yamratiwfit fe pať bo přibytín fivého na
PBartburfu, bez mefifaní fe febe fivlefia oděm
fnižecí, a obleřla fe m roucho mdomffé, m němž
měla již na mždy fetrmati.
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Řapitola XV.

Aterak fndwík na ceflě do fivaté země zemřel, a

kterak fwatá Alibřta nad jeho úmrtím trudlila.

Čybmiř, rožloučito je 8 Uljbětou, nabyl
opět Dry tefelé myfli, jaťouž fřižaťumbodamala
peroná tvira a naděje budoucíhotoitězítot. ělť
8 febou ropbor vytiříta země fivé. Počet lidu
pěfiibo, jenž tabl 8 ním, byl pro melifou tozdá=
lenoft cefty nepatrný. U mojfitě bylo uflanomes
ných pět fněží, jenž měli floužiti mfje fiaté, zpo
ibati bojoonify a jiné flužby dudomní topfo
námati. Wezi nimi byl i Berthold almužníf Lub
wifi, jenž nam taťe fepfal život jeho.

stim rytiřítvo fivé, byl Ludmif tafe, co
blamní můbdce fřížaťů mefiřerého ftředního DA
mecďa, boprormázen množftvtm vytiřů a panů
3 jiných frajin; m fomfo tožácném průmodu je

ubiral Ludmif za cifařem, Jeně, byl tebdaž Laborem m Apulii. Sefiel fe 8 nim m mějtě

roji, fu fonci frpna 1227. Xamf byl cifař
(bromaždil mocné mojířo. Ofolo 60,000 mužů
fe tam bylo fefilo pod Čorouher vatého říje.
Brzy [e tvffař mezi mojfřem objemila naťažliroa

nemoc, protož fe nemohli hned mydafi na ceftu
po moři; zatin mffať bylo tofjecřo na ceftit
připrameno. a oflromě fivatého Onbřeje měl
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Rudrmif 8 cifařem tajnou rozmluvu, při níž fe
rofotalo firany malečné mypramy, fterať by fe

měla pařiditi, aby fe fifaftně podařila; neboť ač
byl Ludmif jefitě mlady, přece £ němu měli, jaď
cífař tať i mffictní oftatní tu nejmětíji bůměrnoft.

$Óned po těto rozmlimě mftoupili na lodě, odpos
ručimfje jefitě napřeb me toroucich modlitbác

Bobu ceftu mou. Ludrif ffať byl,fotma na loĎ
rofročim, udroácen naramnou "gimníce. stu fonci
třetího dne, nemobl již ani cíjař dele na moři
vopdržeti, protož přiftamil opět £ zemi u měfla
Otranta, fbež fecifařorona soráotvala. Ludmiť fe
tam obebral8 nim, ačťolirětfji čáft jeho lidftma
dale £ fmaté zemi fe plamila. Se fmou obyčejnou
uctimofti a sdmořilofti nawfitimil Enižecifařornu,
m tom fe mffať zimnice lať Jeho šmocnila, že fe
jiš fota mobna zpět na [od fimoudoftati, ČDežto
fe i hned do poftele uložiti mufil. Jemoc jeho fe
tať naramně šmábala, že brzy nezbýmalo žádné
naděje £ uzdrarvení. Sudmif fam byl prmní, jenž
poznal nebezpečný ftam fimůj. Učiním tedy fivůj
dánvět(poručenftmi) dal pomolati patriarýu sše=
vufalémířého,by bo zaopatřil fivatými fatoftmi
umirajicih. 2Byznam fe 8 hluboťou polorou a 8
melťou (frouffenofti ze fmýd hřicbů, dal 8bros
mážditi oťolo fioého lože fimé rytiřítwo, a přijal
u jeho přitomnofti Zělo YBaně,tento pofrmfil
ných, a matoft pofledního pomazání 8 žimou tof*
TOUa 8 Proucnou pobožnofit.

Eudrotfffel jafo udatný bojoronít beze(radu
(mrti roftříc. Ric tobo nelitomal, že muft tento

(mět opuftiti. Ani mladoft, m jejižto nejfeájuěj
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fiim měťu 8 toho fiěta obcházel, aní rolafi, o niž
tař rozdalený umříti měl, ani flama a moc, jatéž
tať Mecdhetněpoužimal, ani přibužní, ant jeho
ditfy, jež byl fotwa poznal, ano ani Ulžběta, jíž
tať měrně, tať frdečně a jebině mílomwal, nic ze
roffebo toho nemohlo poutati £životo mezdejffímu
jeho duffi, Úteráž toliťo po nebi toužila. Mno nes
mohl prý fe fmrti ant dočfati, za fitěfti fi to
pofladaje, še ji podjtoupitimůže pob forouhrvi a
m flužbě Sežtffe Ghrifta, jemuž byl již roffecfo,
co měl na roětě milého, m oběf přinejí. Uta
mwičnémofilení na foto fitěfii, nepopřalo m jeho
frdci jiným myfilénfam ani mifta. Sfa živ tolifo
pro Boba a m Bohu, mělf to za měc bocela při
rozenou, uměiti tenfrate, fovž Buh bude dtiti, a
tam, fde fe Bohu bude Kbiti. Jafožto pofluffný
a roěrný bojoromiť podrobil fe bez reptaní poťy
nutí, jimž byl pormolán z rodlfy jefitě před jejim
ufončeniu. Soliť (lt roncebil opoufitěje fivou
rodinu, ač to mělo bpti tolifo na nějaťo čas; taf

relfou úzťoftpocitil, an fe loučil fe froou milo
mWanouhot, ač moĎl doufati, že ji opět brzb
(patři, a nout, maje fe 8 nimi na tomto fivětě na

toždy rogloučiti, neproléma ani jediné f[ze. při
čína toho fe da fnadno uhobnoutí. ři prtoním
[oučent plaťal a mzbyhal, je bude ode: fmé milé
boti na zemi taf rozbalen, nyní ale, ftoje jiš u
brány nebed, fe fojt tou naději, je fe 8 ní tam

na roěčnofti opět fbleba Io flámoěnebejřé.
Jen to uložil přítomným rytiřim, aby Ožiiá=

milí jeho rodině, zroláfitě pať Alžbětě je umřel,
a na důťaz jeho finrti, aby ji oderozdali prften,
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jejž ji byl před fivým odchodem olazomal. Pro
fil taťé we jmenu Božim a Panny Marie tfjed
oťolo febe (bromážděnýh, aby na něj pamatos
tali, pařli po ffončenététo málečné roppramě, na
živě zůftanou, aby jeho tělefné pozůftatfy 8 febou
Do země durinffé odmezli, a je tw flafiteře Reins
barděbrunffém podomali; a Čonečně, aby taťé
tve fond modlitba na něj nezapominali.—
Nějatn čad před ffonáním fpatřil bejno bílých
bolubic, jená přiletěmfje do fmětníce, oťolo jeho
lože fe oznaffely. „Wizte,“ twolal, „wizte holus
bice nad fnih bělejíji.“ Přiftojicí fe domnívali,
že mlumí r pontatenofti duha. AB ofamžení na
to řefí: „Mufim 8 těmito bílými holubicemi 0d=
Iituouti.“ Bo těchto florwecdufnul m Panu. Taf
doťonal mou pouf mezdejfji, a odebral fe bo
tlafti měčnémet oflamené bojornify Boží, třes
tibo dne po atonofti narození Banny Marie
maje fotma 27 let měťu fiveho. I na něbo fe
bajt rffim pravem obratiti florva príma froatého:
„Doťonamv, to malé dmili myplníl čafy dloubé.
Libila fe zajijte PBánu duffe jeho, protož pofpiffil
jej ydmatiti z poftředťunefjledetnofti.“ (Kniha
moudrofti IV. 13, 14.)

Sať míle Ludrorf mypuftil duha, miděl jeho
almužniť Berthold, ony holubice, o midž umiras«
jict fniže mlumil, letěti £ ropchodu a poblidal
dlouho za nimi. Aniž fe tomu dimil, maje za fo,
že Dud fiatý jenž fe byl mzuáffel to způfobu
bolubice nad Sežijjem, fdyž byl fřtěn od Sana,
že tentýž Dud fivatn poflal anjely fivé M způ“
fobu bolubic, aby duffi nabožného fnižete, jenž

6*
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byl za čafu fivého na zemí putotmání zachomal hos
lubiči neminnoft a čiftotu, doprovodili £ flunct
voččné (prameblnofti. Tmař fnižete, jenž byla
tať flična za jeho žimobvti, zdala fe nyní tu
fmrti ozdobena nomou frafou a fličnoftí, a nifbo

nemofl bez podimení patřiti na mýraz upoťojené
wirn, fladřebo poťoje a nempflorné radofti, jas
fpž fe na jeho bledých lících objemomal. Órozná
boleft pronifala frdce těd, jenž fe 8 ním byli
ropdali na taťf dalefou ceftu, Úoyž jej nyní mis
děli umirati o nejfrafnějíjim měfu jeho mlas

dofti a filn, a fdyž fi pomyllili, je nyní zítflas
nou bez můbdce při taf nebezpečném podnifnuti.
Sefitě mětíji boteft mffať pocítili ti z jeho fpo
[ubojoronifů, jenž byli jíž napřed obplouli, tdyž
fe jim přinefla tato (mutna zprama; želeli toho,
že jim nebylo popřáno býti přitomnu při jebo
fřonaní. Její boleftný plač a frdečné v0zdy
daní fe rozléhalo ro pomětří I na moří. „Ad,
milp panel“ tať načiťalí, „fterař jí naš mobf
tať opuftiti m zemi cizi? Kterať jíme tě ztras
tili, tebe, fivětlo očí fivpů, tebe, můdce fivébo,
tebe naději fivebo fifafiného fe namracenít
Běba náaml“ |

ať bědujíce, namratili fe bez prodlení
na zpět f fmým (poludrubům, jenž byli jefitě
aúftali na permné zemí 8 Ludroifem, a zamázali
fe zároveň 8 nimi fivatou přifahou, že fplnějt
fivědomitě pojlední toůli fivého milomaneho
pána, paťli famí fifaftně romwaznou z nebezs
pečenftwi fřižadďého tažení. Jatim zařídili flarony
pobřeb, a podýomamffe flufině a pečlivě jeho
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tělo, topdali fe opět na ceftu £ fimaté zemi, aby
doflali flibu fému.

Rytiřové, jimž umírající Rudmif uložil,
by přinefli do Durinf zprármu o jebo umrtí,

ftrámili dlouby čas na cefič, nebo cefia byla
balefa a obtížná, a £ tomuje fmutná $prátva,
jaťouž přinaffeli, tafé melmi £ pofpidaní nepo
baněla. Přifiliť tam teprm 8 počatfem šimy.
Sebož čafu porodila Alžběta fiwé čtmrté dítě,
Sebrutu, a protož royflancomé při fimém pří>
dobu £ ní připufitění nebyli. Watťa Ludmiforva
tedy, a jebo droa bratří Konrad a Sindřid fe
napřed Dozměděli, jať hroznou a neočefamanou

ztratu utrpěli. Uprofiřed rffeobecneho imalfu
a zděfjení, jaťež tato fmutná norma spůfobila
nejen r rodině Ludmiforvě, nýbrž ( meží pod
danými, přeci nezapomělí obezřetní a zbožní
mužomé, šeby tato zprama mobla nebezpečně
půfobití na mladou ffeftinedělťu, jež fe ftala
twdomou, aniž o tom jefitě měděla. 3 Jofie
É ní nabyla opět mateřířčho frdce, protož nařis
dila přijně, aby niťfbo m přitomnofti Alžběty
na fobě znati nedal, jaťe nefitěfti ji potťfalo, a
nad fměbomitom plněním tohoto (fivébo vožfažu
bděla 8 iwelfou opatrnofli. dyž moffaťjiž byl
od porodu uplonul doflatečný čas, mufelo fe
ji přece oznámití, jaťóm nefitěfiim ji Bůb nas
mfitiwil; a změftomaní tohoto žaloftného po
felflmt ofie fama na fe rozala. Odebrala fe
tedy 1we fpolečnofti něřoliťa urozených a C0žs
roajlimých paní £ Alžbětě. Tato ji umítala
uctivě a frdbečně,a profila by fe pofadily oťolo
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lůžťa, na němž obpočívmala, netuffic ani boft
malo, 3 jaťé příčíny £ nt byly přifjih. Bofas
biroffi fe 3ofie t 8 oftatnímí panimi, promíus
mila £ Alžbětě: „Dodej fi myfli rozmila dcero,
a nedtějž fe lefati nefitěfti, jařéž trého chotě
a mébo fyna potťalo z wůle Boží, fteréž om,
jať ti známo, toždy zcela oddan byl“ Aliběta
pozorujic pořlid, 8 jaťými Jofie tato floroa bez
plače pronefla, jefitě netuffila fivébo nefitěfti to
celé jebo rozfablofti, a bomnimajic fe, že choťjejí
(ab přiffel bo zajetí, obpoměděla: „ABafli je to
zajetí bratr můj, bude 8 pomocí Boží a naffih
přátel opět brzy royfoupen. Aimf zajifté, že otec
můj nám přifpěje fu pomoci, a taf budu to
brzťém čafe opět potěffena.“ 3ofie ji tvffař na to
řefla: „O ma draha bcero! nelefej fe a přijmiž
tento prften, jejž ti of trouj poflat, neboť bobus
žel umřel.“ „2 mila Matťol“ zmolalaAlžběta,
„co pomibate?“ „Umřel< opafomala Matfa.
ří tědto (love Alžběta zbledla, a Dned za6
celá fe začervenala, paf fepiaroffi náfilně ruce,
amolala blafem zalfnutom: „Ach Pane Bože
můj! Bane Bože můj! nyní jeft celý fivět pro
mě mrtero, fivět fe roffim co ma to fobě příjem=
ného.“ Baf roftaroffi, počala jaťo zmámena ze
rffi filn běbati po finich a dodbah zámťu, tvos
[ajic uftamičně: „Umřel, umřel.“ Teprm tv fini,
r nižto fe jidarvalo, fe zaftamila, an ji zeĎ přes
fážela bale běžeti; na tuto že fe (polebla celá
uplaťana. Zdálo fe, jaloby fe byla (myflem pos
minula. 3Bofiea oftatní pani fjiv za ni, a odtah
numffe ji ode zdí, Eterouž objimala, profily, by fe
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pofadila, a fnažily fe fjemožněj ji těffiti.Ona fe
toffať dala do náramného plače a mzlylání, běs
dujic blafem ufedarvým: „Aynt jfem mffecto
atratilal O můj rozmilý bratře, příteli frdce
mébo, můj dobry a laffarvy manžele, ty jí teby
umřel, pozůftamviromne zde to hoří a zármutfu
Rteraf budu žima Dej tebe? Ach jať nefifafina
jíem ja bidna, opufitěna mdoma!l A In mne pos
těfii Bůh, jenž fe ujímá mdom a firottů! O můj
Bože, potěffiž měl © Šežiffi můj! pofilňujž mě
m mé flaboftil“

Jatim byly přifily jeji fomorné ©tice ji ods
mefti do jejiho pofoje. 5 dalaf fe ob nid
tábnouti, drvějic fe na celém těle; přiffedffivffať
do fivebo pofojiťa, padla twáří na zem. Stovž
ji pať zdribly, začala opět plaťati a nařiřati.
A5 mwČnějně Žofii opanomal opět cit mateřířy,
i ona je jala rdečně plaťati 8 Ulžbětou, jafož
i oftatní tozneffené paní a panny, fteré tomuto
fmutnému divadlu přitomun byly. Dle jejihopřiťladbufenyníiweffferen| Čnížecidrmůr,a
roffechen lid na MWartburfu, Bbej byl Ludmif
firámil téměř celý fivůj trátťý život, oddal
zjevné žalofti, fterouž byli pofud tfficní ze
ffetrnojti Eubohé todorvě tajili, by pláčem fivým
jeji šarmutef jefitě nerozmnožowali. 4 zármutfu,
jejš jim půfobila ztráta taťf milormancho pana,
je jefitě připojila útrpnoft 8 mladou mdorou,
již wwidělipobřizenou 10 hoří a újťofti. Bo ojm
dní nebylo m fidle fnižecím fIvffeti jiného, než
pláč a nařiťaní. A tfjať ani tato frdečná (pos
Iuutrpnoft, aniž cofoli jiného, bylo 8 to utiffiti
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šaloft Ylžběty; marně Dlebala proftřeblů proti
froé malomyfinofti. Zatim ale, doflada jeji nás

božný iimotopifec, mělať při fobě utěffitele fe
mocného,Duda fiateho, Otce tobor, fi rot(ů
a šarmoucených, ftertě na ni nefeflal mice zats
mutfu, než mobla fnefti.

Sať náramný mufil býti jeji šármutef,
(nabno fe Ize domyflitt; neboť jíme rmidčli,je
re fioém manželítví oplýmala bojnom fftěfiim
šimota mezdějíjiho; a nyní fe fiala mdomou
ro droadcatém rofu měfu fimebo; ona jenž byla
dotě fmebo taf náramně milomala, a ob něbo

opět tať vroucí [affou milormána byla, je pa
třila nyni odjouženou famotnofti. Bůb ji
sřoufjel již ro jejim dětinfirot rozličným protis
enftoim áioota ezdejíjiibo, mufila daťujitti
pomluvy a pronafledormání bezbožnoh; při tom
wfjem ale zadhomala peronou důměru m Boba.
Bozději byla opět sťouffena leffem fláivy fras
Lomofřé,úctou, jaťouž ji profazomalo rozneffené
rytiřítvo, ronitěními flafimi a nezťalenou bla
šenoflí žirota manželjfého: a fjať uprofiřed
weffferého tohoto fitěfti, byrmaly přece jeji mys

filénťy tožby £ nebi obrácený; opufftěnpm, becim bratřím ro jejih potřeba pomahatt, bp
malo jejim nejmilejfim daměftfnáním. Bůh
mffať šadal jefitě mice důťazů jeji lajíh Úněmu.
a, jenž tolif bidným pomohla, fe mufela fama
tati napřed nejbtdnějíjím, nejopufitěnějíjim tmo0s
rem, než ji bylo popřáno brati podilu 1 ras
boflech nebejinů ; než ji oterořenp byly poťlabdy
žiwota měčného, mufila fe napřed naučití tifíce
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trate odumirati fivětu, a mffem ftatfům a rozťos

fiem žimota mejdejffiho. Ob této doby ffať
až do poflední drotle jejiho pozemífeho jimps
byti, dorážely bez přejtaní na tuto třebfou bys
linu naramné bouře; a tvffať jfouc podporos
rvána nadpřirozenoumilofti Boží, přece fe nes
zlomila, aniž umwadlá Ezemi říejla; nýbrž roždy

fe opět narotonala a rozmijela fe toffed firan,
aby mohla do febe měfati rofu nebeffou, a paf
rozfwětla opět m nomé neobyčejné frafe. Ztrá=

tou taf upřímného manžela, nenadálym zruffes
nim fňatťu tať fivatého byla fice poněfud urote
bnuta m propaft malomyfinofti; a mffať nomé

a to mnohem frutějíji sťouffty ji opět brzo nas
roratily jeji předefilou filu, duffewní poflid a
nepřemožitedlnou ftatecnoft. lefla fice na ofam
žení raněna láffou pozemífou, bran mffaf pos
toftala zafe, a ozbrojila frdce fivé láffou nes
beffou, fteroužto fi pať nižadnou moci již odniti
nedala.
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Řapitola XVI.UŽ
Aterak fm. Aljběta $ s dítkami je zámku finého

wyhuána, do jaké bídy umrjena byla, a jak telkou
uewděčnofí a krntnoft jakufáti mnfila.

Uirpnoft, jaťáž fe Aížbětě z počátťu jejiho
fmutfu ze mffech firan na jemo damala, nes
trwala dlouho, aniž byla oučinna. Ra mífto
outrpnofti naftoupilo m fratfem čafe pronafle
dormání a nemděčnofi, činž fe bořťoft žalofii,
jaťouž jeji frdce naplněno bylo, tim mice tož
množila. Alžběta celá ponořená m zarmutfu,
neftarala fe o mládu, fteráž ji po fmrti mans
žela připadla, an fyn jeji jefitě byl nezletily.
3atim ale porftali proti ni ftarodámní nepřás
telé, použimífe teto přibodné přiležitofti £ utlas
čomaní té, jišto fe dotfla ruťa Bauč, ufilujíce
jedem napuftiti ránu, fteraž ji od Boha, dle
neryzpytatedinýh jeho foudů zafazena byla.
Kniže Ludivif měl, jař jíme fivrýu riděli, droa
mladfii bratry, Sindřida a Konrada; tito měli
oťolo febe muže, jenž neznalí aní cti ani pra
medlnofti. Nefilechetní tito rádcomé předem
ufilorali fiefti Sindřicha, přijmim Rafpa, nas
madějice bo, by pro rolaftní profpěch portal
proti jmé (mefruffi. Bředfiamomali mu, že dle
ftarobamnýh zaťonů země bdurinffé má celé
fnižectot zůflati nerozdilné m rufou nejftarffiho
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fona panující robiny fnižect, tterýž fam toliťo fe
oženiti měl; htěli-[i pať i mladfji bratři oftou«
piti ro ftary nanželířy, doftali na nejropě nějaťý

ftatef, co měnodožimotní,a nazývali fe nootolifo brabaty, iftarvajíce poroždy many fivého
ftarfiiho bratra; protož Sindřihomi melmimnobo
na tom sálejelo, dmocniti fe, po odftranční $eř
mana, prmorozeného fpna Ludmifora, bez pro
bleni nejrvšfji mlady, a prátv, jafež nejítarffimu
3 rodiny přiřínuty byly, a roftoupiti ro (lam ntans

šelíto, aby pať iláda zifiala m jeho rodině. Aby
šáfonniho dědice 0 život připramil, to fe mu, jať
fe zda, přece netroufali raditi, ale É tomu jej
měli, by wybnal tmdomu po bratru fivém fe
tvffemí jejími ditfy, nerpjimajic ani $éřmana,
netolifo ze fidelnibo bradu Martburfu, upbrž 1
8 Sfenáfu, ano i ze offed jiných fnižecích DĚDIC
nýd ftatfů. Mělo-li by pať, pramili, ditě náhos

dou duftati na žimě, bude fe moci pofladati za
fifaftné, Doftane:i tm dofpělem měfu (mem od
ftrýce fmebo jeden neb dua gamfy co měno dožie
rootní, zatim aby ho bez mefiřaní obdfiranil 18 jeho
matfou, touto marnotratnou pobožnůfifařťou.

Sta nefitěfti fe dal Šindřih touto ofjemet
nou radou fwěfti. Spramedlnoft a čeft,pratvt jia
rodamný báfnif, zmizelo z jeho frdce; i ropporměs
děl alfu modoměa firotfu, jehož zaftamati fe
byl přifahou šarodzal. Roroněj tať i jeho mladi
bratr Konrád fe jim dal fěfti; a sproneměřitt
drvořané,majice toto dwoji voleni, pojbichalifu
fnějně Alibětě, by ji můli fivéhonynějíjiho pána
oznámili. Ralezliť ji u fněžny Jofie, fteraž m
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těto fpolečné bolefii, opět f nt byla přilnula. Su
fe ji jali nabamati předhazujíce ji, že přimedla
celou frajinu do bidy; Be ropprazdnila a Což
marnila pořlady fnižecí, že dotě (rebo zřías
mala a o čefjt připraimila; pať Ji oznamorvali,

de aa treft toliferého prominění ma býti zba=
mena vofjeh ftatfii, a je Sindřid, nyuějíjí pás
norontř ji nařizuje, by bez prodlení obdefila že
dvoru fnižecího. Alžběta omamena taťomým
pohaněním a tozfázáním, ufilorwala pobnouti
frbcem oýd frutých nepřatel, a profila je pos
forně, by ji domoleno bylo, afpoň nějaťů čas
jefitě u Dwora prodlémati. Žofie rozhorlena
touto nelidjfou nezdořilojti přitijfnumfji f obě
Alžbětu zmolala: „Ona zůftane fe mnou, nifbo
ji 3 náruči neho nemyrmwe. $tde jjou mojí fs
normě, abych 8 nimi promímila?“ Nefilechet
nici tito ji roffať odporměděli: „Aifoli; ofams
itě mufi odtud odejíti“ a dyftali fe nafilim
jednu od druhe odděliti. Žofie widonc, je by
roffelifo odpor marný bol, uminila fi, še Al
bětu afpoň É zeronějfji braně dopromobi. Ye
fmělnť taťé tato 8 trůnu fioržena fněžna ani
tobo nejmeufiiho 8 febou voztti; a. nadroři

naležla. fivé inalé bdítťy,a dmě fomorné, fteréž
záromeň 8 ní wyhnány byly, a řterež napotom
tento žaloftný rýjem ypramomaly. Když přifilh
£ braně, objala Úněžna SJofie opět a žbětu, pros
[évajíc Dojné fizy, a nemobla fe 8 ní nifteraf
rozloučiti. Pohled na Dditfyzemřelého (pna, na

tpto firotfy, jenž měli fotleti nefifafiný ojnd fe
fmou neminnou matfou, zdwojnafobnil boleft a
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rozhorfenoffj jeji. 3 žadala z noru co nejínažnějí,
by ji popřano bylo promlmmiti je fmými (ony,
přejhvědcena jjouc, eby šadofti jejt neoflnffeli.
Bolo ji vffaf odpomědino, že nejfou doma, jaťož
i Futečně nebyli, neboť fe, Údyž měl jejich rozťaz
o ffutef umebdenbyti, mzdalilí a ufryli, aby nes
fInffeli plač a profby matfy, a aby nervidělíftraft,
fu fterež byli froefrufit fivou odfoudili.

Jofie plafala za dlouhy čas zároveň 8 Al;
bětou, jišto uftamičněro náruči držela. Její bolet
nad fmrti (una fe obnomila a rozmnožila jtudem,
jaťyj pocítila nad šproueiěřilojtí fouů poziftas
ly. Bojléze fe ale přeceodhodlala £rozloučení
fe 8 Alžbětou, a oddala fe náramnému zármutfu.
Brany bradu, Údež byla Uliběta po toliť (ef pas
nomwala, fe nyní za nt zamřely. U tohoto dmoru,

a něhož ti nejfjlechetnějíft rotiřomé fe byli obe»
brali dobýmání foaté země, fe nenalezlo aní
jednoho, jenž by byť mnfonal tu nejpronějíji pos
winnoft flechetného rytiře, a byl popřal utočifitě
todormě,a přilpěl £n pomocijejim firotfiim. Dcera

frálooffá fe ubirala famotna, $ pláčem, a pěfily
přiťrýmnefnadným $odufem, jenž vedl £ měftu.
Ditě, jej „byla teprm nedamno porodila, nefla
fama r náruči, a tří oftatní byli vedeny 00 jejích
fpoludružeť, jenž ji do oyhnanfti naflebowaly.
SBylofto uprojiřed zimy, a zima byla velmi tuhá.
Sefloupimfji 8 voru, mefila do měfta Sfenafu,
fterémuž byla tolif dobrodiní proťazala, amffať
i tam nenalezla frdce útrpného. Kníže Sindřid
tondal zajifté rozťaz, by fe nifdo neopomažomal
Alžbětu neb její ditfp přijmouti do domu mého,
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neccesli u něbo m nemiloft upadnout. Ufrutný
to vozťaz; amffať jefitě broznějíli a uřvutnějíjí
byla nemděčnoft obyvatelů tamnějífich, že rofficřní

toho rozťazu poflufini byli. daboft daltbiti fe
nomému panu, neb poměbomi dofažených bo
brobiní, jenž tať těžce boléhá na bufje padlé a
neroběčné, toť bylo fnabd příčinou, že Jfenačti
puftimffe 8 oči záťon Kidffofti, roděčnoftí a (pras

medlnofti, upoflechlivozťazuinbřihoma a Až
bětě útočijitě nepojfntit. Ya darmo cobdila ne
fifaftná fnčina plačic 8 ditfami fivými ob jedněd
dmeři f druhým, arolafitě fe obracela f těm, jišto
ji před tin tu nejoddanějíjí náflonnoft na jero

bamali, nifbež ji toffať do Domu přijmouti nes
dtěli. Pofléze přifila £ jedné bídné bofpodě,

odfubí ji bofpodffh mybhnati nemobí, neb něs
těl, neboť mu boťazomala, Be mifto toto je
obecné, pro mffebny ufinnormené, zbe še ce
tedy ziftati. „Odňali mě mffeďfo, co jfem měla,“

fať pramila fizic uftamičně, „to jebiné, co mě
jefitě pozůftalo, je, že fe f Bobu modliti mobu.“
$ofpodfih ji určil za obndli jaťoufi Čulnu, 1
niž bylo vozličné Domoroní nářadí pofřlábáno,
a fbež mimal i fivůj teepřorvý bobntef. Zam
teby mufila fněžna durinffá, dcera Uberfřeho
frále, přenocomati. le zbafe, je prámě tímto
nejmětfřím ntžením fe opět namrátil poťlib bo
jejiho frbce; neb fotron wfročila do tobo nečt
ftého přibytťu, přeftaly téci její lze, a jaťafi
nabdpřivozená raboft fe zmocnila jejiho frdce.
© půl nocí šaflechla zmonit na jitřní mwflás
fiteře Grantifffanffem, jejž byla fama za žimos
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byti chotě fivého založila. Bez prodlení fe tam
obebrala, a po ffončenýh flužbáh Božíh pros
fila mnibn, aby zazpívali Te Deum laudamus
na poděťomaní Banu Bobu, že ji tať melfým
třižem namfftimiti račil. Wroucí pobožnoft, nes
obmezená obemzdanoft do můle Boží, pofivatná
radoft, jaťouž pocifuje duffe fřeffanfřa jfouc od
Boba zfouffena, její břeronějíjí lajřa E etvans
gelicé bubobě, opět fe umiftily m jejím frbci,
a nápotom již nifby mice z něho nezmizely. Čo
fe zatim m temnofted té trudné nocí, radofinp

tento a fmětu nepobopiteblný zpěm vzuafiel £
nebefiim, flečela Alběta u oltaře floužic fivou
roroucnofii a pořorou roěrným foým družťám
fu mdělaní. Glafitě děťomalaPanu Bobu, že
i učinil taťf ©$udou, a mffebo zbamenou, jaťož
byl jeho božíly Srn m Betlémě. „Banel“ mo
lala, „ftaniž fe můle má! ABčerajefitě jem byla
fněžnou, mající mwelféa nadberné brady; a blel
dnes jfem žebračťou, a nifbo mě nechce pří
jmouti bo fivého přibytťu. Bane! fdnbnch tí byla
lépe floužila, poťud jfem bymala panující fněžnou,
foobych byla ubělomala hojnějfit almužny, mobla
by fe nout za fifaftnou poťladati, amffať £
foému nefifěftí jfem taťf nečinila.“ Brzy mffat
zafe proniří pohled na jeji ubohé bladomé a
žimou ztrapené Děti jeji utlé frbce nomou bos
left. „2Bžbyf jfem toho zafloužila,“ zmolala
opět, „že mufim bleběti na fivé ztrapené ditťn,
a litují tobo frbečně.< Mé bitťy jfou z fnižecího
vodu, a ble! jfou umořené hladem, a nemají aní
lamy, na niž by fe uložit mohly; to pronifá
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né frdce bolefii; nebo co fe mě tofa, míš o
Bože, še fe za nehobnou poflabám té milofti,
již jí mně udělil, že pro tebe dudobu (iaffetí
mobu.“

2B tomto foftele zůftala 1 fe fopmí dětmi
a družťami feděti až bo rána, fdež tuhou zimou

1 labem, na nějž fi bitťy Měžowaly, byla bonus
tena, opět něťfde o nějafo přitulef a pofrm fe
poftarati. Dlouhý ča8 hodila nadarmo po měftě,

m němž ondy byla toliť lidi nafytila, šaopatříla,
uzbramila a obohatila. Bofléze ji teprm jaťý'ě

Iněg,Jen fam byl melmi ©ubý, maje sirpnoB jeji bídou, a nedbaje na hněv Sindřichinv, (
B ditfami přijal bo datruého přibytÉn fivého;
připramil jim lože ze flamy a pčajtomal je, jať
nejlépe mofí. Aby pať uboha Alžběta fobě a
hopm ditfam afpoň mužného pofrmu gjebnati
mobla, byla donucena dati do záftamy five fle
noty, fterež bez podyby při (obě měla, byrvfit ž
Martburfu toyhnána. Batím je tvffaf bozměděl
jeji nepřatelé, še nalezla útočifitného mifta,
a protož ji nařidili, fetrmajice ie fivém safiti,
ndy fe uboftila u jebnoho ě drvořeninů, jenž
měl w Sfenafu profiranný bům. Člomwěťtento,
prázdeun toffeho ftudu, tonfazal Únčině za při
bytef roelmí těfnou fomůrfu, bo ni i 8 rodi
nou fivou zamřena byla. Zam 8 nimi šaházel
iwelmi nezbivořile, nepojfytí jim ani boft malo
pofrmu, aniž jim dať zatopiti. 3 manželta a
čeladbťfar tom naflebomaly jeho přiřladu. A
běta ztramila ro tomto bidném přibytfu celou
noc, aformoucena boleftmi fiých Diteť, jež hlas
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dem a tuhouzimou umořeny miděla. Drubého
dne rána jíž nechtěla Suftati m; tomto nebos
ftinffém domě, a oddbázejíc pramíla: „Diťy
mam rozdámam ropyzdí, jenž jfte mě, ble vé

možnoftí před děfitěm a mětrem hájil ; še jrdce
vada byd fe poběťomala i u mafiebo Bana,
ale ffutečně neroim, zač by mu dělorvati měla.“

Baf fe ubírala opět f oné bofpodě, fdež
byla privou štrámila noc 3 nečijin lén 1 bos
(podě této, byl jebiným obydlem, fterčbož ji
jeji nepřatelé nezamiběli. Oflatně firárila mětffi
DIČ Dne a nocí 1 Aramed. „Ubtud afpoň,“
taf říťamala, „fe mě nifdo neopomají rowpit=
diti; neboť dram jeftiť domem Božím, m němž
Bůb fam jeft mým bojtitelem.“

Bozději fe mufila pro bídu, m níž poftas
vena byla, odbodlati opět f norvé oběti, fteráž
fe jejímu frdci nade toffecďyoftatní těžífí adala.
Uboba tato Čnějna fe byla ondby ujala tolifa
$udýd a opufitěnýchditef, nafpcujic je m bomě
foém; taforým ditťám profažomala obyčejně
mic dobrodiní, tež jiným nužným; jim byvala
laffarvou matfou; a nyní byla přínucena ods
loučitifč ob fy mlaftnýchditef, aby nemus
fely jiš m mladém fimém měťu bídu a nedos
ftateť 8 ní šdileti; © této poflední mezdejíji
utěby fe tedy mufila pozbamiti. SJifté: ofoby,
jejidžto jmena rm lefopifech nejfou zaznames
nana, dozivědemíje fe o trudlimém a bibném

ftamu Alžběty, nabízely fe ji, že ditťy její É fobě
přijmou, -a ona mufila toto nabídnutt přijati,
necdhtěla-li fažbodenně patřili na ditfp fivé, Čtes
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rať $ynou neboftatřem potřebného poťfrmu, jas

fébož jím zaopatřiti nemobla. 2Je fe £ tomu ods
Boblala, bitfy fivé ob febe dáti, © tomu prů
ji amlafitě přivedla bazeň před utažením Boha,
obamalať fe totiž, žeby midouc jejich utrpení,
E reptání proti [affamémuBobu přimedena býti
mohla. Bylyf ji tedy ditťn jjeji obebrany, a ufehos
*anp na tozdálenýchmiftech.Upoťojena nab jeji
ofudem, fnaffela potom fimůj mlaftní 8 tím mětfft
obbanottí. Damffi bo zaftaroy mffecín toěcí fivé,
fteréž měly nějafou cenu, hleděla fi přebemffim

ropdobytí potřebného chleba. Ačťoli byla fama
me melfe nouži poftamena, přece bleděla dle
fioeho bprvaleho obyčeje bídu jinyd ulemiti;
protož fi čafto utrhla nějaťou čaftťu fivého
ffroroného pofrmu, aby jen $udým alnužny
pojfytnouti mobla.

Tafoma Hrdinna trpělirvofi, tafomá nerops
roratna tichoft, ufrotily jať fe zdálo, bněro jejích
mocných nepřatel, předce mfjaf nebyly 8 to,

aby byly přvebly frdce obymatelů Sfenácých
ť uznalofti a f útrynofii. Doťázalit tim, jař
prarodimé jefi, že nemděčníf nemoba zapomes
noutí na dofažena dobrodiní, aby fi nemufel
neroděčnoft předhazomati, jefýtěnoropiní fruvdamí
dobrodince froého uráží. Bylať toho čafu mezi ji
nomí m Sfenafu jaťas ftará šebračta, obfličena
mnobými těžťomi neduby, fteréšto byla [něžna,
jenž nyní fama žebračťou byla, mnoha bobrobiní
profazomwala. Jednoho dne předazela Ulžběta

No tnlný potoť, jenž téče jednou ulicí měftaŠfenáťu, a bo něbož bylo položeno něťoliť fa
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menů, aby fe po ni (nabnějí moblo přejití.
SBramě m tu drotli roffať tafé předazela ona
ftara žebračťa, a nechtěla Alžbětě roybnouti, nps
brž firčila ni tať filně, že upadla bo falné mody.
Nejfouc aní 8 touto bomadífou nemběčnofti jefftě
ufpofojena, učinila fi i pofměď ze fivé býwalé
Dobrobitelfyně, řfouc: „Dobře ti taf, pofub
jfi byla fněžnou, nechtělaš tať žiti, jať fe na
ftav toůj přijluffelo, nyní jfi duba a ležiě m
blatě, ja tě zajijté zbrorhati nebubu.< Alžběta,
porody ticdá a trpělimá, poroftala opět, a batvffi
fe bo fintu nad fopm upadnutim, pramila:
„To mam za to, že jfem jinby zlato a drahé
famení na fobě nofila.“ ať fila, jať roppras
uje jeden žimotopifec její, plna obdanofli a
nezťalené rabofti, by zamazané fivé ffaty očís
ftila o blizťé mobdě, a fivou trpělimou duffí
froi Beránfa pofilnila.
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Áapitola XVIL

Aterak předobrotivý Žlán Aejíš milou fwaton
Alibětn wmjármutku a opuffičnofti těffil, a

kterak ji miloflimá anna filaria pončowala
a filila.

W proftřeb toliferých fřížů a protimenítwi
přece Uliběta niťby 6 myjlí nefpuftila, je jeft
to ruťa Boží, fteráž na ni foužení toto fefila,
protož nifoyp nereptala, niťfby fi neftěžowala,
nopbrž jebině tv modlitbě a m jinýd nabožných
cvičeních, jaťež Girfero fatolicfa co dobrotivá
matfa duffem zformouceným poffytuje, uftamičně
hledala Bana Ježtífe, fterehož tafé nalezala.
Přijjeltě £ ni co laffarop. otec, aby jeji zármus
teť, jejž tať ochotně 3 jebo rufou přijala, pros

měnil mwneropjloronou radoft. A fteraťf by ten,
jenž fvým toproleným přiflibil, je fetře rofje
liťou (lzi 8 oči jejih (Bjem. 8. 7), fteraf by
byl mobí šapomenouti na ficou měrnou užebs
nici, ffličenou tať mnoponafobnými boleftmi?
On Eutečně nefetřeť toliťo jeji (lze, nýbrž otes
rořef jí taťfé očí, aby již napřed nahlidnouti
mobla bo frajin fvětla měčného, fbežto bylo i
pro ni Již mifto připrameno.

Čo fe šatím dnem i noci u oltařů Bauě
modlimala, býroalo její frbre občerjhveno a
potěffeno blaženým miděním a čaftějíjim žjeros
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mánim flaroy nebefřé a laffy božířé Sfentruda,
jeji nejměrnějíji fpolečnice, fteraž jí nifby neo
puftila, a fteraž byroffi učaftna jeji flároy, nyní
molila taťě učajtnou býti její opomrženojti a
biby; tato jeji měrná fpoludružťa, wypramomala
buboronim foudcum, fterať zázračným způfobem
Alžběta me fvoý užťojteh potěfjena býmala.
Ona pozoromala čafto pant fivou u toptrjení
ducha, což fi 8 počatťu nifterať ropfivětliti nes
mobla. Jednobo dne, bylof to m čas čtyřidcili=
denního poftu, ffla Únějna na míji fmatou a
lefnuroffi m foftele, najebnou flefla na zed,
a fetrmala dloubp ča8, jafo (inyflů zbamena a

nad tento život voezdejfítporzneffena, m blus
bofém rozjímání, majic oči, jenž fe ani nepos
bybomaly, uftamičně na oltař obráceny. dyž
paf po přijímaní fněze opět £ fobě přifila, jeila
na fobě nefmirnou blaženoft. Zfentruba bamajíc
pozor na faždé jeji hnuti, profila ji, by ji oznás
mila ibění, jaféj byla bez pobnby měla.
Alžběta plna radofti obpoměběla: „Neflufiif mi
roppramomati [ibem, co mí od Boba zjemeno
bylo; nelzef mi mffať zatajiti, že buh můj pos
břizen byl m tě nejfladfji radofti, a že mi Bůb
popřal milofti, abych zrafem dudoronim podivná
tajemftoi tviděti mobla.“

Ytaroratiroffi fe pať po pofledním požebnání
do fivého hatrného přibytťu, (fromně popojedla,
a citic na fobě flaboft a unamenofi, fpolebla
fi na lamici na proti ofnu, uložtoffi lamu
ftoou na fíin fmé měrné Sfentrudy. Tato fe
domnimala, že Alžběta jeji nemocna, neb je
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ce fpati; ona mffať měla, zůftaroffitať ležetí,
oči otemřené a uftatvičně £ nebi obracené. Brzy

špozoromwala fentruba, je tmař fněžny opět
ožima, a že fe na ní jetor nebejfa útěha, a
frdečna radoft; ( na rtech bylo míběti libé a
fladřé ufmaní. W fratce mffať na to, fe opět

šarořely její oči, z nidž nyní fanuly bojné fly;
pať fe opět oterořely, radoft a ufmimánt fe
opět na tváři objerily, na něž bran zafe plač
nafleborval. Taf fetrmala Alžběta až £ mečeru,
majíc blamu uftamičně položenou na prfou fivé
měrné přitelfoně; brzy fe radofině ufmivala,
brzy opět rozplnmala m fzád, ale Tabdoft
jať fe zdbalo přece přemládala. Ku fonci tohoto
ntržení zvolala blafem nad míru labodným:
„Bajifté Rane, chceš-li ty býti fe mnou, dcií
ja býti 8 tebou, a nedci nifby odloučena byti
od tebe.“ Tu přijjla © fobě, a Sfentruba ji
fnažně profila, by ji poměběla, proč fe byla
brzo ufmtioala, a bran opět plaťala, co by měla
oyznamenamati flora, jež byla napofledy pro
nefjla? Alžběta me fivé poťoře, hleděla jefitě
šatajítí ty milofti, fternbž ji Bůh ubdělomal.
Bofleze fe roffať přece dala uprofiti, a promlus
mila £ fmé milomané a měrné Sfentrudě:
„Spatřilať jfem nebefa pootemřena, a nejlajfa
mějfji Ban eště fe fnižil fe mně, a těfjil mě
m uzťojte, jimiž jfem fřlíčena. Rozmloumalfe
mnou 8 nemýflormnou dobrotimofii, nazprmajeměfivoufeftrouapřitelfyní.| Ufazalfmě1
fivon rozinilou Matfu Marii, a fivého milačta
fatého Sana, jejž 8 febou měl. dnž jjem
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(patřila fivčho božítého Spafitele, tabomala a
ufmimala jjem fe; jednou fjař odrorátil tmař
fivou odemne, jafoby dtěl odcházet, a tu jíem
plaťala, že mám málo zafluh, že nejjem hodna
déle na něj patřiti. Jaje tedy jemnou útrpnoft,
jefitě jednou fe mně obratil fivůj nebejíh obli=
čej: řťa: „C$hreé-li mněAlžběto přináležeti, rád
ci i já býti 8 tebou, a nedci fe niťfbyob
tebe obloučiti“ 3 bned jjem mu na to odpos
troěděla:„O Bane: ci 8 tebou býti, a nedci
fe uifby od tebe odloučiti, ani mwftěfit „ ani
m nefitěfti.“ A od té wile byla tato božířa
Woma roryta Do jejiho frdce pljmem plamen
upm, a ofroěcomala ji nebeffou jafnofti. ©Bteto

pojimatné fmlumě, m tomto úzťém fpojení 8
Šešifjem, jenž jeft Bůb poťoje, otec »budnrd a
nefiťaftných, [patřoroala Ulžběta taťořťa ufončení
febo mborfimi, a norménerozdwojitedlné ša=
(noubení 8 jenihem nefmrtedlným.

Oftatně ji dal nebejíh jeji of čaftěji na
jeroo,fterař. [affamě fe o ni flará. Jednoho
dne ji bylo melmi utrbáno od jejich nepřáteli,
tař še, ač byla nad míru tichá a trpělima,
přece jeji mofl tim pobouřena byla. $ledala
tedy útědy m modlitbě. Sala fe u prolemaní
hořťyc fzi rroucně mobdliti; za mfjecty tn,
jíšto ji utrbali a tupili, profic Boba, bu jím
ša fažbou fřirobu, fterouž ji činili, nějaťé Dos
brodiní udělil. Jfouc šabrana m futo toroucí
modlitbu uflyffela bla8 pramicí £ ni: „dadná
modlitba, Úterouž jíi dy Evnala, fe mě jefitě.
taf nelíbila jaťo tato nyuějífi; moblitba tato
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tniťla až bo Hlubofofti frbce mého; protož ti
odpoufitim tvffecďy břidy, jaťocbfoli jfi fe fby
byla bopujtila. 9%a to ji hlad tento roopočital

jedy jeji břicdby,řiťaje po fajdě floma: „Obs
poufitim tí ten a onen břic.“ Alžběta swolala
m užajnuti: „Stbo jfi, jenž fe mnou taf mlus
miš?“ Načež teutýž blaš odpoměděl: „a jíem
onen, u jehož nohou říečelaMaria Magdalena
1 bomě Simona malomocného.“ Sbyž fe pať
Alžběta nad tim rmoutila, že jeji obpčejný
zpomědlníf přítomen neni, uftanorvil ji Ran
ša šporěblnifa onobo ©Smatěho,fterébozto byla
jíž we fivé mladofti zmlafitě ctila a milomala,

tot fiwatého Jana apoftola a emangeliftu.
Zlemilť fe jí tento apoftol laffy, a ona fe mu
toyztala 3 břídů hon 8 nvětffi uplnofti a
ffrouffenofti, než fe to jindy fiármalo; on ji
pať uložil fajicí ffutťy za poťaní, a bal ji tať
laffavé a tať důrazné napomenutí, že zároreň
na těle i na „Dufi ulermu pocitila.

Byloť ji tařé popřáno čaftom a blubofom
vozjímáním ronifnouti až bo těd „nejpodrobněj
fi ofolnofii přebořťého umučení Banč. Seb=
nobo čafu f. p. toroucně fe modlíc, (patřila
m budu před febou obvirající fe ruťu, jenž fe
třpytila bělofii a foětťofti, anaž toffaf byla
na míru bubena, majic prfly velmí blouhé a
tenfé, a uproftřeb blaně blubofou jizvu; a po
tomto poflednim znamení Aliběta feznala, je
je to rufa Pána GCbrifta, dimic fe nad její
bubenofti. Onen hlas rvffaf, fterýštojiž anala,
ji na to řefl: „Příčinou tobo jeft, že jfem fe
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unamil to nocí bděním a modlitbami, a we
dne $hoděním po měfláh a frajináh, fdežto
jfem blafal frálorvfiví Boží“ Widělať tařtéž
feblou a zaťalenou frero, anaž fe byla myprnětila3Gbriftomafopim| probnanehobofu
a dimila fe, že frer tato není plynnějífi a
čiftějíi; tentnž bla ji mffať poučil, že by to
byl učineť brozných bolefii, jež byl Syn Boží
šlamaním oudů a poměffenim na fříž přetrpěl.

Sim mffim pronifnuto bylo utlé frdce
Alžbětino nefmirnou litofií nad hřičy, za něž
byl Sypafitel mufil tať nemýflomná muťa podsftoupiti.© KdyžnadtimjednouDojnéflzytoys
lérvala, zjevil fe jt bošířy jejt Těffitel a pros
mluvil fn: „Wetrapiž fe mice, předrahá
dcero ! neboť jfou tí roffeďy tmě břiy odpufftěny.
Sa jfem trpěl boleftí na mffech fivyh udeh,
a za mffeďy břiby, jimiž jfi fop Strořitelefwebo(nadurazila.© 2Běz,žejfiočifítěnaode
ffeh břidů.“ Baťli jfem tať očifitěnaa ofpras
medlněna, proč fe nemobu tffeh břícdů umas
romati? „Reofpramedlníl jjem tě tat“ bylo jt
odpomědino, „aby jfi fe nemobla již břichů
bopuftiti, ale jjem ti udělil milofti, byě mě tať
milovala, že byé raději ivolila umřiti, nežli
břichu fe dopuftiti.“

PBoťorna Alžběta fi mfjaf na tuto tať
rozneffenou přízeň Boží mnoho nezafládala, ano
právě tyto přednofti, Čternmíž ji byl Bůh ob
dařil, jt byly normou pobnutfou, by tim tmíce
pobrdala fama febou, by fe příliš nedůměřo=

ala me mwlafintfivou filu, a tať foo nehod=
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noft tím twice nezmětífomala. Jemnějífi ho foužení
a uftamičtěho pronafledorvání fi tic nerffimala,
a fHlapala je tafřťa nohama; ale fama r fobě

nacházela toýpdatný pramen Ďojnýd bořťoftí.
Bůb mffať, jemuž byla (můj život a fivé (rdce
bez obmezení m obět přinejla, bdČÍ porvždy nad

timto pofladem; a jaťoby byl dtěl, aby poznes
nabla ofufila mffech uútěd, ježto fe jeho mi
Iačfům co přidareť udělují; jaťoby ji byl dtěl
Ě fobě přimabití a připoutatí mazbami nejlíbej=
nějíími a záromeň nejmocnějíjimí: nařidil fimé

rozmilé Matce, jišto nazýváme uzbramením nes
mocných, útočifitěm břifimifů, a potěfjenim zats
moucenýcd, by uzdramila tuto mladiftoou dufji,
anaž nefmirnou laffou dřadbla a duraměla, a
jišto pramě tato náramná [affa přimáděla f hřis
dům proti nadějí a míře. Od té doby fe fra=
[orona nebeš flala proftředuíci, ffrze niž božífů
její Syn fmýcd miloftí udělomal oti fivé,
fterouž fobě bol mymolil již 10 jejím dětinfiot.
Panna Maria fe tať Iaffamě £ n fnižotvala,
a taťf diměrně 8 ní obcormala, jaťo je fimatou
Brigitou, a 8 jinými ožneffenými fměticemi.
Ajemilať fe ji něfolifráte, poučujíc, ofivěcujíc a
pofilňujíc ji ta ceftacd,po niž i uložení Bos
šibo fráčela. Maria, jížto Čirfem Jmata porožby
nazova Watfou, pant, ůdťyní a učitelfoní
rofjeh lidí, řídila faždn froť této mladé a pos
forné přítelfoně fivebo božífehoSyna. Tyto fivaté
rozmlury, jaťež fpolu měly, nalezame, dle
laftního roypramoroáníUliběty, zerorubně ty
pany m letopifeh řádu jivatého $rantififa, a
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amlafitě tv neocenitedlnýh (pile, fteréž při
dyftali učení fněží řadu Ježíffova m Belgii,
tice jimotopijh fimatýdb fu foncí přimefti. 3
tědto drabocennýh fpifů poznati Ge přatelífou
bůměrnoft a mateřířoupečlimoft, 8 jaťouž anna
Maria Alžbětě fu pomoci přifphvala pří faždbém
bnuti myfli, a me roffeh podybnofteh, jimiž
útlé a úzťoftlimé frdcejejí čafto zmítáno býralo.
Brotož fe neoftýbame podati zde m frátťoftí
tyto třlimé rozgmluvy 8 onou důrměrou a zbož
ným úžafem, jaťnž tozbuzují to frdci faždého
mwěrného fatolifa.

Sic fe nemůže myromnatí té přimětimé
bobrotimofti, fteráž fe bned 6 počatťu tědto
nebejfneh rozmlu jetvila. Jednoho dne, an
zformoucená rodorva utonítř 8 melfou mroucnoftí
a uzťofirmofti miláčťta fmébo bledala, a jej
nifterať naleznouti nemobla; pozajtamila fe m
myfjlénfad na utěťu Bana Sežifje do Cgypta;
tu by byla rada změděla, z jatýů příčin Ban
Sežtě utiťal do Egypta, a přala fi od něťfterého
řebotnifa o tom poučenu býti. u fe jí toffať
3 nenadání zjemila nejíiětějjít anna řťouc:
„hceč-lí býti mou žáťyní,molím býti tou učí
telfynt; chcešsli bpti mou flužebníci, budu tvoupani“| Alžběta,poťládajícfezanebobnoutaovépocty,pramila:© „Stbopafjeftto,jenž
mě žada míti za učedlníci a za flužebnici 7“
$Maria odpoměděla: „Saf jfem WMatfaBoba
živého, a ubezpečují tě, že není řeholnifa, jenž
by tě m tom, co žadaě, lépe než já poučíti

mohl.< Ra tato floma fepiamffi Mipěta fivé
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ruce, toztáhla je ř matce milofrdenftmí, fteráš
je rogala bo rufou vyd, řťouc: „©hceš-li býti
mou dcerou, rolim býti tmou matfou, a fdyž
budeš dobře ropemičena a poflufina co dobrá
[homanfa, měrná Tužebníce a obdbaná dcera,
oderodam tě do rufou fivého Syua. Myftřihej
fe ffebo bloubani, a garří uffi, abys nejly
ela, co fe o tobě pomidá ntrbačného. Jtozpos
meň fe fonečně, že Syu můj utiťal bo Ggyypta,

aby uffel úfladům $erodefovým.“
Zato tať roznefjena přízeň přece nebyla 6 to,

aby úplně byla upoťojila Alžbětu, Úteráž čím dále
tim méně fama ro (ebe fe dinvéřormala; a tvffaf
matfa božířa, jenž fe ji byla tať [affawě ujala,
ji roce již neopuftila. Ra den froatě $Galy,
(5. unora) fdyž Ulžběta hořce oplaťámvala nes
pojlufinofi fioou, litujic toho, že fe neřtdila dle
námodu fimé božíře učitelťyně, bned fe ní dos

ftamila tato milofina Potěflitelfyuě, řfouc: „ročfe,odceromá,taťnáramnětrapi?© Broto
jlem (č negrolila ša dceru, aby ti spůfobila
toliferého foužení, nebuĎ malomyflná nad tim,
že jfi mé předpify d plna nezaoroala, roěbě
lať jfem již předfem, že ro tom podybiš. Bo
modlí fe jebenfrate pozdramení auděljře, a pros
roiněn tmě tí bude zcela odpufitěno.“

Něťolif dní na to, bylof to o flamnoft
jmaté Sťolaftify, (10. Února) plaťala opět
Alběta, náramně walpřajic. 3 přifilať Éní jeji
neunavena Potěffitelfoně , doproroázená tento
frate fmatýmJanem Gmangeliflou, jejž jfi byla
fo. Alžběta již me fivem dětinfhví za ztvlafftního
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přitele a odrance ztvolila. „X8 mne foběop

o pramilaBannaMaria, „a učitelfnr.ta za matfu, a wěnomala jfi fe mě; cil tvffaf
aby tato molba tá weřejně byla potvrzena;
a protož jíem 8 febou přimedla milačťa fmebo
fvatého Jana.“ Alžběta opět fepinla fiméruce,
a toloživffi je jafo na znamení five pobdanofii
do ruťou fralowny nebed, prarila: „Stačiž fe
mnou, paní má, nafládati dle fwé libofti jafo
fe fivou flužebnici< Baf potordila tento flib
(můj, še fe jí zcela oddamá, přifabou a fivatý
Jan yhotomil ftrany toho liflinu.

Jedné noci, an fe Uliběta modlila pos
gdratvení andětířé, opět fe ji djeroila Matťa
Boží, řťouc £ ni mezi jiným: „Naučím tě vffem
modlitbam jefito jfem fonámala, přebhmajíc 1
dramě. $rofilať jfem předemífimBoha, abyů
jej famébo mohla milomati, a nepřately five
nenáviděli. Bez této neobmezené lajfy f Bobu
nemůže žádná cnoft objlátí; neboť ffrze ni
sftupuje teprm plnoft milofit 10 duffí [idffou, ale
tato míloft wo dufji nezujlane, nýbrž mypteče
jafo voda, pafli duffe ta, do niž miloft Boží
Sftoupila, nebude neudividěti fmých nepřátel,
břicbů totiž a nepramoofii. Stoztoli tedy tuto
uebejřou miloft zadhotoati míní, muft umět tuto
laffu a nenámift 1D (rdci fivém Ipojiti. Břala
bych fi, abyš fe mým přifladem we iffem fiém
jednání řídila. JJaf jjem toftala toždy o půl.
noci, a urmrhnuvfji fe před oltářem, profimala
jíem Gofpodina, by mě byl nápomocen, byd
mohla twffeďy předpijh jeho fivateho záťona
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plniti; mímo to jjem bo, tafé toroucně tozýs
mala za udělení wffed potřebných milofti, by
je mu [ibiti mobla. Ja to jem amwlafftěpros
fimala, aby mi bylo popřáno dočeťati fe tobo
čafu, fdež bude žima ta přefmatá anna, jenž
má poroditi jeho Syna, bych fe ji mobla zúplna

m flujbu oddati.“ -Jde přerozala Ulžběta flomo,
řfouc: „© nebylaslid, paní míloftima,Ji tens
frate plná milofit a enoftí2“ „VBěřzajijté “ mece
na to Panna Maria, nát jfem fe roroně taf jafo
ty poťládala za bídnou Přifnici, a protož jlem
fe modlimala £Bobu, aby mi udělil mé milofti.“

„$Hofpodin,“ pofratomala [vata Banna
dale, „nafladal fe mnou jaťo Dudebniť fe fivou
barfou; tento napřed ufpořada a zladi na barfě
fivé moffecfyruny, aby mydámaly zruť přís
jemný a libezný, a paf tepr; na ni rá a
přitom pifuě prozpěmuje. Zaf umebl tařé Bůb
napřed m foublafi fe fimou dobrolibeznou můli
mou dufii, mé frdce, mého duda a mffecy
jmyfly mé. Sfouc taťf jeho moudrofti ufpořas
dana, býmala jfem čafto od anjelů do lůna

Bojšího uneffena; a tam jíem ofufila tolif ra
Dot toliť fladťofti a toliťeré utědy, že fe mí
gdalo, jaťobnů ani niťby nebyla na zemi pře“
byvala. © Bobem a 8 anjely jíem tať dŮ=
měrně obcomala, jařobych byla pomžby u nes

bejřého boru živa býmala. A pať, fdyž fe
šalibilo Bohu Otci, opět mě zanejli anjelé na
mifto, foež jfem byla počala řonati moblitby
fivé. Když jfem fe pať, nalézajíc fe opět na
šemí, tozpamatotvala fde jfem byla, vozněcos
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malo me mně toto upamatoroání taforoou laffu
£ Bobu, že jfem bamala zem, famení, ftromy a
jiné trwory 3 lafm © jejih Stwořiteli. Byýmalaf
jem Botoma floužiti roffem fivatým ženám, ježto
o hrámě přebymaly, a poddanu býti rofjem tvos
vům, 3 laffy £ Otci nebejfému. Taf jfem poroždy
jebnámala, a taf bys měla (1ty jebnati; (p ale

je toždy botazuješ: Broč mi Bůh uděluje tafos
mých milofti, mždyf jich nejjem hodna? 2 pať fe
oddámáě jafefi malomyfinofti, a nedůměřuješ T0
bobrodiní Boží. Remlumiž tať mice; jeftiť to
Bohu melmi nemílé; On můžecobobrotivý an
bary fivé rozbámati fomu ce, a co moudryOtec
nejlépe mi, co fomu profpima. Rofledně jefitě
wěz,“ pramila božířa učitelfpně, ffončujíc řeč
fivou, „še jfem £ tobě přifila Beamlafitní milofti z
tuto noc roěnují flnžbám topm, dotažuj je bez
pečně, dciť ti tofjecďy té otázťfyzodpomidati.“

Alžběta fi 8 počatín netroufala toboto pos
molení použiti, fbyž mffaf ji Panna Maria po
druhé napominala, by fe jen bez ofthdhdnídota
šowala, přece fe ofmělila, a tažala fe: „dteřníž
mi tedy pani má, proč jí taf mroucně í žadala
miděti onu pannu, jen měla poroditi Syna Bos
žibo7“ Načež ji fioata panna toypramorala,ftes
raf čtením pífem prorodďnů na tyto myfflenfp pří
padla; fterať fi uminila obětomati Bobu fivé pas
nenftot, by fe tim bodnějíji ala, floužiti te panně
ob Boha mymolené a fteraťji pofléze Sůb račil
šivěftomati, že ona fama jeftiť touto roproolenou
pannou.

Nějaťý čas na to, fdyž fe Aliběta mroucně
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moblila, zjemilafe jí opět bobrotivájeji Watfa,
řtouc: Dcero má! ty fe (nab domnimaě, že jem
fe mffeh těchto miloftí beze moffehonamahání
učaftnou ftala, m tom jfi ofjať na omylu. Ubez
pečujíť tě, že jfem ant jedné z tědto milojii ob
Boha neobdržela bez mnohé nefnaze, bez uftas
mičné modlitby, bez roroucího proffent, bez frbečné
pobožnofti a bez mnobheboplače a zfouffení. Měř
mě zajifté, že fažda miloft 8ftupuje tv duff (idffou
tolifo proftředťfem modlitby a mrhvent těla. Když
jíme obětomali Bobu, co jíme famt ze febe mobli,

a byťby to bylo febe nepatrnějfít: tu on sftupuje
W naffe duffe, přinaffeje 8 febou [mrehomané dary,
řteréž poněfud duha lidffého ohabují, žeše zapomí
ná a wfjeďo, co byl fdoyBohu mileho učinil;
pať fe zda čloměťu, že je horffim a opotvržení
hodnějíjim, než fdy jindy. A co pať 1 tom ftamu
má potom činiti? Ma Bobu za tyto milvfti IWzda=
mati mrouci diťy. dyž Bůh midi, že fe čloroěť
řoři, a jemu diťy roždamá; tu mu libuje tafos
ýdh měcí, fterčí roffeďy tajné žadofti jebo frdce
dalefo přewnffuji. Taf jednal Bub fe mnou,
poflam fe mně fivebo arcdhanjela Sabriele. A
Čterať jfem fi tehdaž počinala? Padfji na fo
lena a fepiamffi ruce, zroolala jjem: Gihle
birvfa paně, ftaníž fe mí dle floma jeho.“ Ra
čež mí Bůh bal fiméhoSyna, a febmero darů
Duda fimatého. A mié za fterou příčinou?
Broto že jfem m něbo těřila a jeho božířé
welebnofti fe Čořila. Jmiňujiť (e o těcto mě:
cechdcero má, jelitož ci, abně napramila fivvu
$ybu, pochazejicí z nedoftatfu miry a naděje.
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Koní ti Bůb něco (libuje, rci fe mnou: „Čible
děvla Baně.“ Důměřuj permně a očefámej vyp
plnění tohoto flibu, a paťli jej Bůb nefplní,
pomyjli fobě, že jfí fe fnad m něčem proti
němu prominila, že nejíi bobna, aby toyplnil,
co byl přiflíbil.

9 fvatmečer Božího Narození, žádala Ali
běta Boha o miloft, by jej z celeho (rdce mobla
milomati. ZJjeriroffi fe ji opět Banna Maria,
tázala fe: „too jeft ten, jenž miluje Boba?
Wiluješ-li ty jej?“ Boforna Aliběta fi netrou
fala jiftiti, še jej miluje, ale že by jeho nemis
lormala, taťé nechtěla řící. Když 8 odpomědi
áhala, pofračomala Řanna Maria dale:
„Ghreá, abych ti poměděla, fdo Boha milos
mal? Smatý Bartoloměj, fivatn Jan a fivatý
2Ramřinec, ti jej milomali. sfisli pař hotorma,
dati fe za žima odřiti, neb peci?“ Rdvž Ul
běta opět flowem neodpomidala, míuvila Banna
Maria dale: „Bomim ti pramdu, frooliě-li
opuftiti a zanechatí mffebo, co je ti mile, drahé
a příjemné, ano obdřefnešsli fe i fmé mlaftní
mwůle, zjednám ti tutěž zaflubu, jaťouž fi jed
nal fmaty Bartoloměj, fdyždal fe febe fůží
ftabnouti. Budeá-li trpělimě fnaffeti fřírdy,
aiířáš fi tím tutéž záflubu, jaťouž fi ziffal fio.
YRarmřinec, fonž fe dal na rožní peci. Budeš-li
míčeti £ domlumám a pohanění, flaneš fe učaft
nou záfluby fivatého Sana, fonž jej těli otra
ití, a £ tomu mfjemu ti ci pomábati a fily
dodamati.“

Sednoho dne fe Aliběta m mofiléntác
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obirala fe toffemi oněmi modlitbamí, jaťéž byla
Banna Maria, dle fivého roppramomání fonas
mala m $ramu, a tázala fama febe, proč tato
nepoffhorněná Banna taf toroucně profirwala o
milofti, jimiž bez toho již byla obbařena? A
Banna Maria zjemimfji fe ji znorou, odporěs
Děla 8 nemýmlumnou připětimofii a fe frbeč
nou bůměrnofii: „3Sedbnalafjfem m tom,“ taf
ropříadala, „jaťo číoměťf, jenž ce topfopati
frafnou ftudnicí. Onf ©ýodíu paty nějaťé bory,
a topffetřuje beblimě, fdbe by bylo jaťé židloz
pať fope, až fe f němu Doflane, načež je webe
E miftu, fbež by rad měl ftubnicí fivou. Toto
mifto paf ozbobt a toyčijti, aby moda zůftala
mědy čifla a nezafalena; na to obradí ftudnici
fiwou zdí, ropftamí u ní piltř, a můťol royfope
průtofy, aby roodba hojnými prameny f občerít
ent rofjeh mobla obtefati. Taf jem jebnala
t ja. Bylaťf jfem u hory, foyž jfem fe jala přes
mýffleti ro záfonu Banč. Ralezlať jfem židlo,
foyž jfem čtením a moblitbou poznala, že pras
menem roffeho Dobrého jeft, milomati Boba z
celého frdce. Připramilat jfem mifto, fdyž jfem
fi uminila, miloati jen to, co fe Bobu libí.
PBoftaralaf jfem fe, aby moda byla čijtá a ne
aťalená, fbyž jfem fi předferozala, topftřihati fe
břicdbua nenámidětí bo. Jed jfem můťol op
ftarotla, dyž jíem trpěliroft, poťoru a tiboft
nerozlučně fpojíla obněm laffy, zachorarofii je
ro tomto fpojení až Do fmrti. MByftaroilaf jem
piltř a myfopala průtofy, fdyž jíem fe flala
rffeobecným uútočijitěm, jjouc rožby bototva top
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lémati 8 hůry hojnými prameny utěhy a mís
lofti na vfjebny, jen mě buď pro febe neb
pro jiné o ně profi“

„3jemilať jfem ti draha bcero,“ tať mlus
mila Banna Maria dofonámajiíc řeč fivou,
„toffecfy modlitby, fteréj jíem fonamala, abyš
mym přifladem fe naučila projití Boba 8 dů
měrnofti a poforou o fjecďo, čehož fe ti nes
doftamá. VBiš-li paf proč cnofii nejfouflejnou
mírou meží lidi rozděleny ? Proto že jební

neumějí o ně profití 8 tafomou poforou, a jeoftřihati 8 taťomou pečlimoftí jaťo druzí;
protože jeft mule Boji, aby ti jenž jimi oblý
tvají, napomahali tém, jimž fe jid nedoftama.
A ja byh ráda fi přála , abys fe naučila
modliti 8 mroucnofit a pobožnofti o jmé a o
fivůch bližních fpafeni.“

šednoho dne miděla Alžběta (fvoftný,
foitim ozdobený hrob, 3 něhož vovftoupila jeji
bojířa potěfiitělťyně, toznáffejic fe Č nebefům
uproftřed nefmírného množítmi anjelů, jenito ji
bo náruči jejiho Sona umáděli. Tu přifiel
anjel, by jí toto midění nanebemzetí Bany
arie ronfiwěttil.Aidění toto ji mělo filiti m
rozličnýchtrampotad jimota megdejfiho, a mělo
ji zároweň přeboznámiti, jaťa lama ji tam od
Boba přidnitana jeft, pařlí fetrma až do fonce
věrna a poflufina jeho fivaté můlí.

Bonižená bimfa Páně, fivata Alžběta,
rovprarujic tyto zazračné wěcí, dofládala, je je
rmiděla a fiyffela 8 tafomou jiflotou, že 0 jes
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jich ffutecnofti podybomati nelze, a že by rabdějí
molila uměiti, nežli je zapivati.

Xafomým způfobem počal Bůh odměňos
mati (mou měrnou flužebníci již zde na zemí.
On fam fe ftal dotěm opufitěné mbomě; on
ji dal ro jeji malomyflnofti a zformoucenofti za
matfu a učitelfyní Marii, Úteraž jeft zarorveň
matfou bolefti i milofrbenfimi; on oterořel již
zde na zemí neropmažné poflady nebejřé duffi,
jišto byl odňal teffeďy ftatfy tohoto fivěta.

—MOOL>
Řapitola XVII.

Aterak fe fmatá Aljběta zpěčowala mftoupiti po

druhé m flow manželýký, a kterak fivé (mafebné

rondo jJánu Sejíffi, jeniýu due (mé m obět
přiuefla.

Cmutný ftato, o němž fe nadázela fněžna
3 taf tozneffeného rodu, jenž byl zpřizučn 8
těmi nejmocnějífimi rodinami fimaté, řimífo =ně=
meďé řiffe, mufil zajifté £ utrpnojti pobnoutí
jeji příbuzné, jaťf mile fe o něm bdozměděli, a
je £ tomu přiměti, by nefifafiné tmdbomě této
přijpěli fu pomoci. Kněžna Jofie přimloumaroffi
fe na darmo u fynů mých, by ulemili ofudu
ubohé Alžběty, dala pofléze nefitěfii, jaťéž Uli
bětu potťalo, tajně oznámiti jeji tetce Mas
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tbitbě, feftře to jeji matfo, anaž byla tebdaž
abatifji m Kicingenáh. Rabožna tato fněžna,
byla, fivffic toto fmutné zpratoy, pronifnuta bos
Cefti, a ropflala bez prodlení měrné pofly 8
droěma mozy, by jeji neteř i 8 bitfami jejími
ronhledali, a bo flafitera přimezli. Alžběta fe
pofladala za fifaftnou zrolafitě proto, je bude
moci opět u proftřed fy ditef žima bytí, jež
taf roroucně milomala; a protož přijala 8 ta=
dofti toto nabidnutí fmé tetičťy, jišto fe na ods
por poftamiti, fi bez podbyby netroufali Alzbětininepřatelé.© Odebralafetedybufiomilefy
a přes bory, fterpmiž fe dělí Durinffo od země
Štancffé, do flafitera Kicingenffého nab Mosbanem.© Abatiffejipřijala8laffoumateříťou,
a vopfazala ji u prolemaní bojných fizt přiby
tef jejímu flamu přiměřený; paf pečomala o
to, aby Alžběta mypuftila z paměti ty fruté
bolefti duffe i těla, jaťocbž ji dofamad bylo

fnaffeti. Nejladffi ale útědhou mladé Úněžny
bývalo, fdyž fi mohla obyčeje žimota řeholního
co mejmice možna přiofobiti, a čafto nad tim jes
mila fivou neliboft, že ji péče o děti ftoji vo ceftě,
že zaťou na fe rožiti, a co ffromna řeholnice žimot
ftráamiti nemůže.

Batim fe mffaťEgbert, fniže-biffup m Bam
berfu, bratr abatifje WMatbildy, fnějny polířé
Gedvify a zemřelé frálowny uberýřéedruty,
a tudiž ujec Aliběty, dozroěděl o nefitěftí neteře
fmé, a o jejím přihobu do Kicingen. Ifa toho
důmění, žeby fe jeji delffi pobyti m flafiteře i 8
jejími bitfamí a (poludružťami nefromnamalo ant
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8 jejim nynějíjhm poftamením, aní 8 obnčeji fías
fitera, rovbidí ji, by přifila do jeho země. Bo
rolna Úněžnaupoflechla, ač ftad neráda, a odes
brala fe bo Bambertu, zanechamffipod obranou
fmé tetičíy druhou fivou dceru Jofil, fteváj byla
teprm drě léta ftará, a fteraž fe taťé nápotom
ro tom fíáfiteře, jenž byl taťořťa jeji folebfou,
jevtififou ftala. Již ze způfobu, jafomod biffupa
přijata byla, (e mobla 2lžběta přejvědčiti, jať
roelmi ji miluje a jafou útrpnoft má 8 jejim nás
ramným nefitěfttm. Bonarrbl ji přederfjhn, že
ji da přimefti do Uher £ jejimu otci. Aliběta vffaf

nárorbhu tobo nepřijala, a to (nad pro fmutnou
úpominfu na firf (mé matfy Kedruty. 2Byfázal
ji tedy za obydlt hrad Bottenfteinffy, 6 přibytfem
dle jejiho flarmuufpořádaným, 6 nimáto mohla dle
fivé [ibofti nafladati. Tam fe tedy odebrala Ali
běta i fe fivýmí ditfami a měrnými oružťamí
Sfentrudou a SJitfou, fteréžto 8 ufflechtilou myflí

tve rofjeh jejich ftraftech podil braly. AB tontto
tichém přibytťu počaly opět fpolečně fonati ftvá
nabožná cmíčení dnem i noci. Bída roffaf biffup,
žeby fněžna byla jefitě příliš mlada (mělaf te
prro droadcet let) a £ tomu ična, a jía pas
mětlim napomínání fo. Pamla (I. Žim. 5,11),
uftanomil fam u febe, že ji opěť roba. Dle mno“

bych fpiforoatelů ji pry chtěl protobati ša cifaře
Bedřicha II., jemuž prámwětenfrate byla šemřela
jeho druhá manžela Solanba. Dle fouměfnd
aprám ficifař fam tafé frdečně přal, pojití Ali
bětu za manželÉu. Odebral fe É ní tedy biffup,
by ji fe froým zamyflem feznamil. Bratwil f ni,
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že ji mínt prordati za pána mnohem tozneffe=
nějífibo a mocnějffiho, než byl jeji -choť zem=
řely. Načež Alžběta odpoměděla 8 melfou při
roětimofti a zdmořilofti, že tvoli po oftatní dny
žimota fivébo raději fama zůflati, a Bohu fa
mému floužiti. Biffup ji dormozoroal, žeby byla
jefitě příliš mlada, než aby fi taformn způfob
života zroliti mohla; umábdělji tafé na pamět
natijiy, jaťýcdž byla mufela fnéfti, a damal jí
zdalefa na frozuměnou, žeby fe po jebo fmrti
tyto natijín obnomiti mobly; neboť, ačfoli prý
jt mini odfazati hrad Bottenfieinffy i fe mffim
což £ němu přinaleží, že by ji přece ja jedens
frate ro hrobě, proti ufladim bezbožnoh bajiti
nemohl. Alžběta fe tffať nedala zmifiati. Dds
porěděla prý mu 10tato floma: „Banel Můj
zemřely maužel mě (rdečně mílomal, a býmal
rády mým měrným přitelem; bralať jfem podil
na flamě i moci jebo. Mělaťf jíem množítmi
flenotů, ftatřů a radofti toboto fivěta ; tim mffim
jíem oplomala: při tom jfem mffať nifby 6
mofli uefpuftila, že radofii tohoto fivěta, což t
mam porvěbomo jefi, nemaji žadné ceny. Protož +
fe chci frvěta odřici, a Banu Bohu, což mu
dlužna jíem (placeti, dluby totiž bufle fvé. 3
mam jeftiť dobře pomědomo, že roffecfy radofti
toboto fivěta plodí toliťo bolefti, muťp a fmrf
buffe. ABelmi rada byeh tolifo 8 Bobem obcos
ala; jen jedinou měc zde na zemi ob něho
žadam. WMamf droč vditíy*) po zemřelém man

+) Mlumilaf abe tolifo o bitťád, Eterež nebyly určeuy T flamu
řeholuimu, o fyuu totiž Geřmanomi, a o ftarffi bceřeŽofii.
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šelu, Úteréž budou jednou oplýmati bohatftwim
a mocí. Bofiadala bych fe za fffafinou, a mzda:
mala bych Bobu mrouci dify, fdyby mě pros
fazal tu laffu a bítfy toto £ fobě pomolal.“

Nezbaf fe, eby Pája již tenfrate byla předsfirala flib uftavičn $dráenlimofti, Čtervá byla
učinila jefitě za žimobytí fivého manžela, pro
tu připadnoft, fdnby bo měla přežiti. Se fivpmí

(poludružťami roffaf o tom čaftěji rozmlomvala;
nebo 1 ony fe byly zamázaly podobupm flibem,
a obamaly fe nyní, aby (nad biffup nepoužil
moci fivé £ tomu, by ji £ zruffení tohoto flibu

donutil. Alžběta jim hleděla Dodati myfli, ují

udie je, je ftůj co iu, duftane měrna fitbufivému. „Sa jfem fe,“ pramila jednou, ZMvás
zala příjahou jať Bohu, taf ývti foému jefitě
ša jeho šivobytí, še fe niťdy rvice mdamati
nebudu. Bůh, jenž čte m frbcih, a před nimž
i ty nejtajnějfít mofilénfn naffe fryty nejfou,
ví, še jjem Mb tento učinila frdcem bezelftným
a čijtom, 8 uplnou rěrnofii a upřimnofit. Důs
měřujiť o jeho milofrbenftmi, neboť není možné,

aby mou čijtotu nehájil proti jem uřladím
lidffým, a proti jafémufoli nafili. Meučinilaf
jíem flíb ten pod nějaťou topminfou, pro tu
přípabnof bude-li fe libití mom přibuným a
přátelům ; nobrž dobromolně, nenuceně a bez
jafeťoli opminfy jfem fitbila, je po fjimrti Dra
bého botě, fe cela oderojbam flužbě Boží.
Budou-li mě tffať dtiti přinutiti, byb fe opět
prodala, budu jefitě předoltařem obporotvati.
— Batím mffať ji to přece znepofojotalo, a
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anajíc peronou teůli biffuporvu, přebztotdala, že
ji bude tubý boj podftoupiti, budesli titi Bohu
a fměbomí fmémuměrnou zůflati. Be melifém
zarmutťu, jenž fe ji zmocnil, zala mé utočifitě
č potěffiteli frorhotmanému, a padfji na folena
prolémajic hojné zn roroucně profila, by fám
nad ni ráčil bditi, aby mohla poflad čiftoty,
jejž mu byla rm obět přínefla, nebotÉnuth a=
dorati. Obratila fe taťféte fivýd modlitbad
fu fraloroně panen, fteráž ji byla dána za
matfu. % nemodlila fe nadarmo; neboť fe brzo
citila pofilněnou a poťlid fe opět namratil bo
jejiho frdce. Bod touto ochranou nebeffou fe
ufpofojila, a byla ožímena neobmezenou dů
měrnofii.

Ja tyto doby života fi. Uláběty Bez pos
drby fe roztahují zpráron, fteréž fe mijžním
podáním bojtaly až na nafje čafy; zpramy totiž
o něťterýh cejtách, Čterež byla Alžběta rvyfo
nala, jednať. aby fe tophnula dotiramofti froeho
ujce, a jednať 3 pobožnojti a 3 jařéfi nábožné
aměbamofti. Tato jediná pobnutťa poftačomala
ša tě čafů, Údež nebyla jefitě chtiroofi hmot
ného žijťu lidfhivo opanorala, že fe (nad rop
dalo mice lidí na tafomé pouti, na mzbdor obs

tižnému ceflomání, než fe jich to nynějífich ča
ed na ně roydama 3htivofti jmění a a dlouhé
dmile. Chudí, nemocní ano i ženy fe 8 rabofit
toydamali na taforé pouti, aby fe mohli po
mobdlitim nějaťé yblaffené fivatyni; aby mobli
uctu vozdati pozůftatfům něftevého fivatébo, jes
bož měli we zmlaáfitní mážnoftia (promažditi fi



102

pro fié ftaři flabřé upominfy na nějaťou pouf,
jišto byli pod ohranou Boží a fivathch anjelů
yfonali. Tafť putomala 1 Alžběta po bmafrate
do Črfurtu, měfta to proflameného množítoim
a fráfou pofivatnych pomniťů, Úteréžleželo u pros
ftřed země jejiho chotě, ač přinaleželo £ arcis
biffupftot Wobučífému. Za obydli fi tam zmos
lila Hlafiter fajicíh bimef*), m němž ftramila
něťolif bní r uplné famotnofti. ři odchodu
fidém tam zanechala fmou jednoduchou fflenici,
3 niž při fimém ffromném jidlu půvala, a ftes
raž fe tam až podneš hora u melifeéuctivofti,
co úpomínťa na jeji laffu a poťoru.

Timž čafem namfftimila taťé zameť foýh
přebťů fe ftrany mateřířé, m Andedfu, myftas
meny na jedné royffině blíže bor Alpffýh, jí
miž fe bělí Bamorffo odbZprolffa. Tento fta
rodamný a poměftny zameťf byl pramě téhož
čafu od marfhrabiho Sindřida z Sfirie, Drus
bého to ujce Alžbětina, přeměněn m flafiter
benediftinfin, toyhláfjenn od té boby pro něfteré
brahocenné oftatfy fřejťanfře, ježto fe vo něm
cbotvají, a pro množítví zažrafů, fteréž fe to
něm byly ftaly. Smou přitomnofti fe zučaft=

nila šuuyběta toboto zbožného založení, jenžmělo jejt rodině po toffeďy čafy fu cti flous
žiti. © mrůýu pofmatné bory mobla poblédati
na fpanilou zem Barorffou, jež byla tebdaž
brooji frafou ozdobena. Jednu měla totiž od
přiroby, a druhou bofabhla fmatým nabožen:

») Bozběji proměněn tm Flafiter Urfulinef.
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ftoim, řteréž tam za oněd dob frájně zřivétalo.
Wylatě zem tato pofeta ročhlajnými tláfiterv ;
něřteré 3 ni byly ffrnté u proftřed praftarýcdh
lefi? jiné fe těpntily to čifté, tiché mobdě,jfouce
rovftarveny u jezer; famé to obniffa fřeffanffé
rozdělanofti, fteréž měly jefitě po mnoba ftolett
ročbam poffytorati nežrujfitedlnou fivafpni, jas
fož i příjemné a bezpečné utočifitě voffem duffim
toužicím po pořoji a famotě, fdežby bez přes
fážťy mobdliti fe mohly. Tam měli taťfé naleszatifftěbréhopoboftinftoi| četnípoutnici,jenž
fonármali dalefou ceftu z frajín fermernih
brobům fivatoh apoftolů, do Rima. Jaf čafto
fe taťé oči nafit milé Alžběty obracely na te=
lebné fouhoři země tyrolfřé, za nimž frbdce fažs
débo věrného fatolifa 8 plejánin tuffi Rim a
Stali! Be lid tato mifla ma mwuctirofti, £
tomu přifpěla taťé fama Aliběta, ač bez měs

bomi.| Bomidafetotiž,žefeupatytěchtobor na jeji modlitbu royprvfitilo ydatné zřidlo,
fteréž aní m tě nejfuěfjih letech nerovfpehá,
a jebožto toda boji tafé rozličné neduhy. Ra
mífto, fteréž, bytwfji pod odranou její rodiny,
přijiti mělo pod obranu Boba tffemoboncibo,
odetozdala nabožná Čněžna přemilou a frdces
jemnou památťu 3 dob mého manželfimi, totiž
fié fivatebné roudo, roucho to, fterež na fobě
měla to den foo odbameť 8 milovaným Lubrotřem.© Totoroudoobětoronlatm(proftnoftí
frdce fivébo noročzmolenému ženidu dufje fivé.
Mimo to barowala tařé řeholnífům fiřibrný
fřižef, to němž ufdomany byly oflatfy z nás
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firojů umučení Raně; pať febranfu na oftatfy
ivatý, jišto roždypři fobě nofimala, a mnobé
jiné měcí, fteréž ji byly milé. Stedme jen
uplynouti něťolit (et, a jmeno těto mladé 1odory,
fteráž co firomna poutnice daromala těto nas
flarmajict fivatyní tyto tozácné měci, bude fe

oflamoroati po celém fioětě fřeftanftém, a bude
tufou naměftnifa Božího mřaděno do feznamu
fivatocý. Wenif divu, še dary této fivětice,
anaž toliferom prámem přináležela těmto pos
fivátnom tmiftám, již tenfrate fe ftaly vozacnými
oftatfy, a že až po Ddne8namzdor bouří a

temnofti čafii, proftofrdečný a věrný lid few
čafto bodájí, by oftatfim těmto úctu rozdatí, a
je trouci laffou zlibati mobí.—000

Řapitola XIX.

Aterak pozůflatky fudmíhomy do Durink přivezeny

a w Arinhardsbrunu pohřbeny byly.

(Sotwa fe byla Ulzběta namratila do
Bottenfteinu, roppramil £ ni biffup šrolafitního
pofla, by £ němu přifjla do Bamberfu, a pře
mala oftatťn fivého zemřelého chotě, jež tyti=
řové buriufiti namracujice fe z malty fřížadé,
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pramě 8 febou byli přinejli. Soudruhomé Lub.
wifomi, podomamíje tělo fnižete m Otrantu,
jať 8 toru řečeno bylo, rydali fe na ceftu
do Syrie, by tať doftali (ibu fivému. Mnozt
4 nid, jimž fe podařilo boraziti až do JJerus
faléma, plonali fam za něho modlitby, a
přinejli na jeho umyfl oběti, jaťož je byl za to
profil na fimrtelné pofteli. MWyfonamffe pouť
fivou, naroraceli fe opět před měfto Otranto,

aby otamtud 8 jebou rožalí oftatfy fnižete
fiveho. 9Ryfopali bo tedy a (hledali jebo fofti
bilé jaťo fnib, což je za tebbdejíjih Dob pomas
šowalo za neonmíný důťaž šahomalé ročrnofti
manželřé. Uloživfjetyto drahé pozůftatfy do
ffivoftné rafve, naložili je na foně, a mypdali
fe na ceftu bo fivé mlafli. Před raťmí nejlí
elfy fříbrný, drahým famenim myfladaný
Ířž, čunj dtěli fmou nabožnoji, a fivou laffu
f zemřelému fntžeti dofivědčiti. M aždem
měftě, m němž přenocomali, dali poftamiti ras
fe do fofiela, Údežpaf při nr bdělí budto
řeholníci, neb jiné nabožné ofoby, toyfondma
jice před celou noc bodinfy za zemřelé neb
jiné modlitby. 3 jitra druhého Due je nervy=
dali na ceftu, poťud nebnla za zeinřelého ods
oužena mffe fmatáa, a poťund nebyly přine»
feny oběti. Byl-li foftel biffupffů neb flas
fiterní, nedali m něm čermcowé obmějfily, jis
miž byla rafem obtažena 8 profbou, aby fe
utržené za ně penize na umyfl duffe zemřelého

wnaložily. Rebylof tehbaž pamětnífa fimvněje
filbo pobřebu.
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Zimto způfobem profjli celé ABla$y a pos
lední Rěmeďo. Přijede blíže Bamberťu, balí
fivůj přidob biffupomi oznámiti, fterýž pať hned
pro Alibětu bo Bottenfteinu poflal. Zaromeň
nařidíl panftiou a důftojnifům diworu fivého, by
ji laffaiě přimítali, a aby pofud fmutné ob
řady, fteréž fe ben na to oyfondmati měly,
trati budou, uflaričně ořolo nt dleli, by ji
bued fu pomoci přijpětí mobli, fdyby (nad
omdlela. Sám pať odefjel ftřic mrtiole, 10
průmobdu tvefiferého fivébo budhomenftva, řehol
mfů rozličných:fafiterů, a ffřolní mládeže. Ja
nim poftupomal nefmirný zaftup lidu prozpěrus
jici zároveň 6 fněžítmem trucdlivé pijně pří

gouťfu mffeh zimonů mějta biffupfřého. Wnozí
ořoliční hrabata a panowé fe taftéž připojili £
průmobu, jen vefjel do měfta. a donejl tělo
šemřelého fnížete až Do oyblaffeného oličného
Óramu, Údej odpočivala pofivatna těla fivatého
Sindřida cifaře, a jeho choti fiaté Kunbuty.
Tam fe pať před celou noc myfonamaly Godinfy
ša zemřelé.

Druhého dne byla Alžběta me fpolečnofti
šfentrudy a Sšitfy bo ramu mebena, by fe
na tělo fivého šeftulého dotě podimati mobla.
©o w tu dobu, prami jeden mypramomatel fo

hoto výjevu, Alžběta pocitila, jafa „šaloft alaffa jej frdce pronifaly, to jen tomu jeft po
wěbomo, ienž ffoumá a šná frdce roffed [d.
Bármuteť, jaťhž byla pocitila tehdaž, Údvžji
byla bonefjena dprama o fmrti milowaného
botě, zármuteť tento (fe opět m tomto ofan



167

žent uplně obnomil m jeji duffi; 1 urorhla je
na oflatfy semřeleho dotě, a [ibala je 8 nestopfloronouvoztoffi.| Sejtzebylypřitomtať
hojné, jeji pohnutí tať naramné, je biffup a
oftatní tomuto (nutnému bDimadlupřítomní pání,
mufilt o fo ufilomati, aby ji utifiilí a obtuďobredli.| Alžbětaroflať,upamatomarnffifenaoba,nabylaopětpotřebnéfily.| „DěťujiŠi
o Bože,“ $roolala, vše jfi račil royflyffeti děrotu
froou, a še jfi račil myplniti frdečnou toubu,
jištv jíem bořela, fpatřiti pozuftatťh fiveho mís
[orvaného botě, jebož t ty jfi milomal. Diťy
ti mz;damam, že tať miloftimě potěfjil mou
šťormoucenou a bořem fřličenou dufji. Chof
můj fe ti fam za obět přinejl, a ja jfem tí
jej taťtéž obětomala £ obhajorvání té fivaté
země; a neniť mě [lito teto oběti, ač jjem jej
milorala ze mffi fily frdce (tvého. Tobě znamo

jeft, o Bože můj! fterať jjem milomala tohoto
dotě vého, jenž byl í tebe taf velice milos
mal; ty míš, eby mě jeho rožácná přitomnoft
fbyby mi ji byl popřal, byla tificfrate mitejíji
nade wffeďy radofti tohoto fměta; ty míš, žes
by byla molila po celý čaš žimota frvého r
dubobě a nedofinifu ©nim živa byti, a obe
Deřt fe droeříim po celém fiětě žebrati, jen
abych 8 nim mohla obcomati, fdyby m tom
bylamůle ta 0Bože můj. Styní wffjaf obes
tozbamám jať jej tať i fama febe Do té
fwaté můle, a byfbnd) jej mobla jebiným mla
fem hlary "fimé Č životu opět přivefti, přece
bych toho neučinila, fovby fe to protimilo
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tméfivatémůli,oBožemůjl“| Tentofbyl
poflední nářeť přemožené přirozenofti, to bylo
poflední vozdychnuti laffy pozemířé, jenž o frbciOrmadcitiletém© umiralopobbřemenem| laffy
nebejfé.

PBroneéfli tato loroa, utřela fi proud zi,
jimiž byla zalita, a ubírala fe u voffi tihofti
Ď rámu. Bofadiroffi fe pať bo fřížomé, rofili
namí obfažené dobby, Dned mweble ftoličného
dramu, bala profit pánů durinffyh, jenž byli
tělo jejiho chotě 8 febou přinefli, bn tam £ né

přifíli. Při jeji přidbodupoťorněpomftala, tic
jim tať úctu fivou na jevo dáti, a paf je pos
žadala, by fe pofabili weble ut, Jeliťožpro fla=
boft fivou ftáti nemobla. Potom 8 ními rozmlou
mala 8 melfou přímětivofti, žabajíc je r jmenit
Božím a Sejifje Gprifia, by fe laffamě ujali
jejich ubohych dite, by jun byli obbajci a poruč
nify; rypramotvala jim, jať ufrutně a nebodně
8 nit 8 jejimi ditfp bylo ttafladino fe ftrany
fnišat Sindřiha a Konráda, a jařou bidu Ind
ffeti mufili Jfenafu. Biffup tafé bofměbčorvní
Ioypratvoroánt neteře fivé, a rozmloumal zerorubně

8 rytíři o projiředťfad, jafymi by fe fřívdy
rodomě a firotfim učiněné, daly napramiti. Ná
ramné rozhořčení fe jemilo meží poutnify, £bvž

fe bylí.bozroědělí, jaf hrozné bezpratvi bylo mlabé
něžně učiněno. Broblafi lif fe, že ji vždy užná
mali za fimou paní a Úněžnu,a že ji bajiti budou =protiroffem,jenibyjidotěliutifforoati.© Bjejich
čele byl filedetný a měrný Rudolf MWargula,
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fon onoho Baltera, jený byl před Afeftnacti [čty
záromeň 8 jinými rotíři mlabou fněžnu z Uber
přivedl, anaž fe nyní ftala zrazenou a pronáflebos
manou 1dowou. Upamatomalf fe bez pobyby na
přifahu, jaťouž fe byl zatvgzal jeho otec trali Ons
dřeji, je nad jeho bcerou toffemožně bude bdití.
Břemlumil tedy fe foými foudruhy biffupa, by jím
fočřiť tutu fflechetnou ale nefifajinou rodinu, by
ji záromeň 8 pozůftatfy Lubroifomými bo Durinf
na zpětpřimedli.VBffiní fe šaágali přijahou, žše
je o fo ftaratt bubou, aby fe jim jejich prámo
uplně namrátílo. Biffup, ubezpečenjfa jejid libry
a dobrou porvějtí, ro fteréj tali co ubatní rytiřomé,
a fteráž byla timto novým tažením fřižaďým jes
fitě rzruftla, volil ©jejich žabofti, a fivěřil jím
fněžnu, ša jejtšto obhájce a ddftupce fe byli pros
blajilí. Rezdaf fe rofjať, že by fe jin byl tafé fmě*
řil fe fivom umyflem, že míní Alžbětu po druhé

prorodati. Obdfloužimpaf na to za šejnulehojefitě
jednu Waronou míjí fmafou, jišto bylo přítomno
celé měfto, a dapraroim ftěbře fjech útraty, jež
byli jeho bofté po ča8 fivého pobytí ro Bamberfu
učinili, rozloudil fe 8 nimí, jaťož i 8 Čněžnou a jes
jimi ditfami. Zrudlivý průmob fe na to opět
ropdal na ceftu, ubiraje fe tu řlafiteru Jteinharbé=
brunffému, m němž žádal nábožný fniže Lubdmif
pochoman byti. Sem tedy pofpicbala fněžnaŽofie,
matfa Lubrmifoma,a jeho bratři Vindřid a ons
rad, aby drahou mrfmolu $rufou rntiřů přerozali,
ša nimi fe tam roffať taťé ubirali hrabata, pan
ftvo a refifera fjlechta zeměDurinfřé,slafitě pať
©ubp lid, jejž byl zefnulů fniže tať melmí milos

8
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mal a tať (nažněJdaftámal. Jtimo ně fe tam [pros
maždilo nefmirné množítnotlidu, bohatý i hus
dý, měfifanů i rvejničanu, mušířého i ženfřcho
poblami, cbtějice jefftě poflední uctu profazati
tomu, jehož miděli před nedámným čajem odchás
geti, by £ ojlamení jména Božiho m cizi zemi bles

dal [mrti, Jisto taťé přilič saby nalezl. Jaftup (idu
feiza Jinými příčinami jefitě rozmnožil. Zaťo ť.p.
byla přirozená šadoft tpatřití ty, jižto fe byli, po
přeftalém toliferém hebezpečenítmi, opět fifaftně Do
mlafti [mé nmvratili; touto žadoftt fem byli res
dení štola fitě mffiefníti jený měli meji přidoztmi
přibuzných a přatelu; innobých (em taťé přimabil
foncit, jejž měli 8 ubohou Čnějnou; neboť nebvlí
ffietní tať neoutrpní jaťo Sfenačťí. Boměft o
jejim nefitčíti a wybnanftvi, jenž fe byla roznejla
po celé zemi, a dohtivojt věděti, Co fe ftane 8
touto mladou pant, anaž nebyla před tin nalezla
gádneho šaftaní, to woffedno fem přilafalo imvbo
duff nábojnýh a útrpnýc, Sefilof fe tam taftcž
mnoho biffupu a vpatu, jenž těl jefitě poflední
uctu mogdati taf ffledetnému- šaftmwateli círfwe a
vatého hrobu. Titéž mnichové, 8 ninuž fe byl tať
frdečně a fmutné [oučil, a od nichž byl odefjel 8

předtuchou, fteráž fe tať zaby ujutečníla, měli mu
npní proťazati tu pofivátnou uctu, jaťouž fm.cirs
feto, jen pofinfiným fmým ditřám zúftavuje. Štiť
teby rojtřic jeho tělu bopromázení možfhotm fněší
fivětířnéha jiného lidu, prozpěmujice žalmy a pls
ničín, fteréž mffať buly čajto fgami přetrhotoány.
Potřební obřadové fe fonali m foftele Hafiterním
u přitomnoftiDvou fněžen,a drvou mladi fnižat
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Jindřicha a Konrada. Společná a upřímná žaloft
je u pozuftatfi Ludmifovýů opět fpojila. Zrus
dlimá tato flaronoft, pří niž fe objeroila úplna
frafa obřadů fatoliďych, trmala po vice dni; Nos
vou mffaf a nejfráfnějíji ozdobou Haronofti této

byl Bajifte zarmutef a pláč wefiřerého lidu, jenž
de přítomen byl. Bylyf tařtěž fitědré oběti měnos
vány dramu, a hojné almužny rozdány Óudým,
činž fe zajifté ftala nemalá a poflední úcta tomu,
jenj byl dude taf náramně milomal, a jenž fi byl
rámu taf welice mažil. Sebo oftatéy byly m
(brance ufhománn a položeny do famenneho
brobu na miftě zvýffenem, taf aby je [id i napos

tom midětt mobl. Stalyf fe předmětem mnobých
poutí. Laffa lidu a měrnoft řeholnifů mu ziffaly
přijmí eudrviťa fimateho, pod nimž 1 [etopiju dnám
jeft, a ftercj ojpramedlnil melfý počet zazračných
uzdravení, jaťěhož mnozí dofjli na jeho hrobě a

jeho přimíuvou. Odtud fe ftalo, že byl teměř po
troji ftoleti od lidu ctěn co fivatý, ač od círfme

fivate nifon nebyl za fivatého oyhlaffen. S podneš
jefitě [ze poutnifu fatolicčémufpatřiti famen, uo
mený 3 Jeho hrobu, a opřený o foftel, jenž nyní

nepřinalejí fatolifitm; a Údnžpobledne na tento
poflední abyteť taf rozácné pamatfy, mufi fe 8 Dos
bnutím a užafnutim upamatomati na toho, jenž
nejla fice od círhve a fivateho yblafjen, byl
afpoň za hodného uzjnan byti manželem fivětice.

——000——
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Řapitola XX.

Aterak rytířowé durinfftí iudřiha pohnuli, je
lítomal fivé zproneměřiloti , a je Aljbětě její

práma opět uamrálil.

Šned po fforčení obřadů potřebný, upas
matoral Rudolf ABargula rytiře fřižacřé, jenž
byli oťolo Alžběty, ua flib, jejž byli biffupoivi

Bamberffémufirany jeho neteře učinili. Poodeffli
tedy fonfront, by fe firant toho doradili. „Šyni
mufine,“ pramil Rudolf 2Bargula, „bofazati
měrnoft, jaťouj jine byli pod přijabou Mbili fives
mu filechetnému Enižeti Ludmiťomi a jeho holi
Wiibětě, Čteráž mufela již toliť firaftí myftati, jis

nať fe melmi obavam, že fi na n tovfloujime
peťelného obně.“ o fictní pochopili tuto jehočřeč,
neboť tebdaž fi to 1 ti nejudatnějíji bojomutcí, nes
poffábali da hanbu, (doj upamafománím na žuvof
budouci, £ myfonavaní powinnojti jivota wezdeje
fiho povozbužení byli. Uftanomili je [edy jedno=
hlafně na tom, že budou bez prodlení důrazně dos
mloumati Sinbřichomi a jeho bratru, a roprmedení

tohoto nejnadneho úfoln manefli zmlafitě na čtyry
rytíře, jejichšto jména, jař [etopifec dofláda, za
ubují pro měčnouflamu zaznamenána býti. By
liť tě to pan Rudolf VBargula, nejvyšíjt čifiuté,
Eterpž měl co nejýmiuvnějíji L a fněžně nejoddas
nějfít we jménu oftatnih mluwiti; 8 ním byli
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Lubolf Berlftetten, Gartwif v. Crffa a Walter
2Bargula, příbuzný Jeubolfiiro. © těmito fe obes
brali i jint rytiřowé £ mladým fntžatum, jež nas
Tezli u matfy, a rozeftavili fe eřolo nich. Ban

Wargula, obráti fe £ Sinbřichomví,promlimil
f němu nafledujicí flora, Eteráž mffim pramen 8
melfou pečlirofti Do fetopifů šemířóch žaznames
úána byla: „Panel mojí přatelé aMBaffimano
tvé, jižto Jíou zde přítomní, mě požádali, abych ro
jejích jménu £ mám promlumil. Dozěbděliť jíme
fe m zemi Grande a paf i zde m Durinfách, o
měced, fteréi ABa8 tať šahanbuji, že jfine nad
tim uftenuli a je saftyděli, že ro naffi zemí a u
naffich Entžat fe nachází tafoma bezbožuofi, zpro:
nemwěřiloft,a neftodatoft. A+! mlady fniše, což
paťjfte učinil, a foo Bam dal tafomou radu?
9Rybnalf jíte z 2Baffich bradu a z 2Baffich měft
jaťfo nějafou neměftfu manželťu fimébo bratra,
ubohou opufitěnou mdorou, dceru roznefjeného

frale, foejto jíte ji navpnf ctiti a těffiti měl.
Stebbaje na rolafini dobré jméno fmé, vydaljfte
ji mwbídu, a nedal jíte fe ji co šebračtu potus
[omati. Co zatim2Ba8 bratr z lafř Panu Bobu
fouj život obětomal, byli jeho mali firotcí, )jež jíte
měl co točený poručníf 8 laffot a přicbylnojti ha
jiti a žimiti, od9Ba8 bo dalefého frěta toyhnání,
ano přinucení odloučiti je od five matfy, aby za
toweň 8.1 bladeni mřiti nemufeli. Xafomasft
jefti Mafie [affa bratrflá? Tafli 2Bá8 učil
bratr Bag, tento abožný Éntže,fternž by taforopní
apůfobem nebyl dachazel ani 8 tim nejpojledněje
film ze fivpb poddanný? Ano, ani čloměf ne
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rozdělaný nebylby taf ufrutně jednal fe fobě
towným, jaťo 2By jfa fntjetem, nafladate fe
vym bratrem, fterýž fe zatím 3 láfty £ Pánu
Bobu na finet ropdamá. Kteraf fe budeme moci
budoucně diměřomati me Bafii očenoft a pos
čejtnoft? Mite, že co rytíř jíte pomínen bajiti
todoty a firotfn, a Ap zatim fam firotfy a 1dorou
utiffujete po fimém bratru. Upřímně 9Bam pomís
dam, tařové jednaní mola o pomftu £ Bohu.“
$něžna Bofie fe dala, floffic tyto šafloužené 10s
čitíp, jaťěj je jejímu fonu činily, do náramného
plače. Mladý fniže, jia pomatený a zabanbený,
fflopil blamu nic neřiťaje. YWargula paf pofračo
wal dále: „Wiloftimy pane! čehožpať fe Wam
bylo obawati od bídné, flabéženy, jení byla opu
(itěna, malombvflna a ofamělá, bez přatel, bez[po
jenců rotéto zemi? Čo paf by Bam byla ubližila
tato fivatá a ctnoftna pan, bnfby taťé byla zů
ftala mwdržení fjech ZBajjih radií? Čo pať fe
nyní o nad řeťné m jinnd zemich? i banbal
ftodim fe jiš, Údvž jen na to pomyjflin! Měztež,
že jfte urazil Bana Boba, potupil celou durinffou
zem, zťalil fivé dobréj jméno, a poměft iveffřeré fiwé
filechetné rodiny; a obámám fe ffutečně, že Bůb
ronleje bněr fivůj na celou frajinu, nebudete-li
(e fáti před obličejem jeho, nefmiřite- li fe 8 nas
božnou robomou,a nenamrátitesli fpnu mého bras
tra mffeďo, čehož jíte mu byl nepráivě odňal.“

„Bffidní přiftojict fe aděfili nad naramnou
odmažlivofti a neobroženofti,6 jařoužmlimil es
detný rytíř; ale řízenímbožím feflalo, že řeč
tato pobnula frdcem, ftercž bylo již drahně čafu
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nepřiftupným tmffemu muufaní fprameblnofti a
mílofrdnofti. Wlady fntže, jenž nebyl pofud floma
promíivil, fe dal do plače, a plaťal dlouho, nic
neřiťaje; paf prawil: „3elím toho upřímně, co
jlem učinil, nifby mice neupoflednu tě, jižto mě
É tomu radili; rěnujte mí jen opět fioou du
wěru a přatelftvi, mffeďo rad učinim, cofoli
fefira má Alžběta odemne žadati bude; odes
mozbamamí mam uplnou moc nad vým Žirvos
tem i nad fivomi ftatfy.“ ABargula na to 00

pověděl : „zať jefti dobře, tof jejt ten jediný
proftředeť, jimž 2Ban bněwu Božímu ujiti [ze.
Batin mffaf fe Jindřich přece nemobl udrjeti,
aby potidbu neřeří: Byfby 1 feftra má Utžběta
měla celou němeďou jem, přece by ji nic nes
zůftalo; neboť ona by ji z láfin £ Bánu Bobu
celou rozdala.“ Ja to odefjel Wargula bež
prodlení fe fobmi foudruby E Azbětě, aby ji
wyřidil, co wpmobl fhopmi domluvamí, a aby
ji šwěftomal, je jeji fivařr fe 8 ur chce fmiřití,

a ji za jaťoufoli cenu šadoft učiniti. dyž fe
počalo mlumiti o mýminfah, jaťéž by fe Šin
dřihomí měly předepfati, amolala Aliběta:
»Režadamí ani hradí, ani mějt, aní zemi, aniž
co jinebo, což by mí jen přeťáželo a mne 1wyp

trbowalo; buduí rvfjať Jindřidomi melmi po
iwděčna, pařli mě mimo mé wwěno, da toliť, co

budu titi ropnaložit f dobrómu fveho ejnu
lého botě, a ť fpafeni fivé mlaftní dufje.“<Ry
tiřomé na to hned odefili pro Sindřicha, a při

mwebli jej f Ulžbětě. Přichazelť me fpolečnofii
five matfp, a jmebo bratra Konrada. Zať mile
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ji (patřil, jal fe ji fnažně profiti, by mu odpus

ftila, cofoli ji byl učinil stého, a ujifjťomal, žebo fiědomi nad tim trapi, a že botom jeft,ji
vffefo uplně a měrně nabraditi Bofie a Kon
rad fpojili taťé (mé profby 8 jeho profbami.

Wfto odpoměbdife mu rrhla Uliběta Do náručí,
a dala fe do pláče; Sindřih plafal 8 ni fe
fvým bratrem a matfou; ano ani udatní bo
jovwuicí, jenž zde byli přítomní, fe nemohli (i
adržeti, patřice na toto tfliwe Dimadlo, a 1Vzpo
minajíce na dobrotivého a miloftimého Entžete,
jenž býval ša hocho šivobyti (polečným fivaz
fem celé této rodinn, a jebož „stratila bež na
děje, je fe jim foy opět umorati.

sZaltéž i práva jejich diteř byly pojifitěna,
jmenomwitěprámo $eřmanomo, Jený byl privo
rojeným fynem, a tubdižšaťonným dědicem fni
šetítwt durinfřého a bheéffebo; gatinm nffať měl,
po Ca8 jeho nezletilofti dle zaťona mladuouti
ftarffi 4 jebo firýců; Sindřid teby zůftal pro
zatimním wladbařem. Když tafotopnm způjobem

wfjecto bylo 10 pořabeť uvedeno, rozloučili fe
rytiřovmé a navratili fe opět na five braby;

Azběta pať fe ubtrala fe fvými ditíp me (po
lečnofti Sofie a mladndů fnižat na Wartbutf,
odťfudi před tim taf potupně tonbnána byla
(1228).
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Řapitola XXI.

Aterak fe fimatá Aljběta odřehla fivěta, a kterak

m SNarbarku oděm řádu flamného fivatého

Krantiffka na fe tojala.

Sčniže Jindřich doftál flomu mému; po
cely ten čas, co fm. Uláběta u něho přebýs
ala, 8 ni zadaázel melmí laffamě a uctimě,
maže fe tinito špufobem, aby jeho froefrufie
pozaponměla na přiťoř, jafouž jh byl dřirme
činil. „Baroweň nařídil, aby fe ji profazomala
vffelifa úcta, jaťaž přijtuffela jejinu lamu; a
ponedal ji úplnou hoobodu Ě oyfonamání nas
božuýd cmičení a milofronýd Futfi, jež ona
taťé fioou býmalou horliwofii opět fonati a:
počala. 2 tyto doby pada galožení fipitalu
ho. Maří Magdaleny m Gothě, čímž fe byla
obirala již za ivobnti fwého šefnulého dotě,
což offaf teprm nyní po namrácení =fe do
fivbehzemi ujřutečníti mohla. Bomahati Óudpm,
bylo jať pred tim, taf i nout jejim nejmilejfjím

ganepražbučním, "fterémuž ivěnorala meffřeren
ča8, jenž nebyl modlitbě a rožjimaní zafroěcen.

Co rodoia byla nyní fprofitěna pomwinnofti
přitomnu býti pří weřejnýh flaronofied, a ro
tenčí tať fe i „mybybala Čaždé přilešitofti, aby
nenmufila Dodazeti do fpolečnofti vylřů a fmes

feloftem fnižecího dvoru, moěboucže „naflab na
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ně fe čafto béře 3 těžťůh prací ubohý pobs
daných *). Smuženoft dudého lidu ji byla mís
lejfft nad flámu a nádberu moruný toboto
fměta; (mou dobromolnou $udobou hleděla
co nejmic možno 8 dudpmi fe (přateliti. Ta
form žímotem, jenž byl melmi oftrou důtfou
na duffe tomuto fioětu oddané, popudila Alžběta
zaby na fe bněm drmořennů a nefiledetnýů
rytiřů, jižto byli toliferou bořťojtt již naplnili
její wěť detinffy, a prioní doby jejiho Ivdoms
fbot. By fe na ni pomftilí za to, že pobrdala
bobatftoim a rozfofjemi toboto fivěta, jež oní
nademffecďo milomali, zachazelí 8ni tafé melni
pohrdamě. Zdrabalif fe, ji namfitiviti neb 8 n
promlumiti, a pařli fe 8 ní něfby přece udho
dou fetfali, tedy ji jen tupili nazdivajíce ji
blafitě fproftou a poffetilou. ©Bffecfytyto úfory
fnaffela Alžběta ocdotně, a na jeji hváři fe
patrně jeroily poťlid a odemzbanoft dufje; což
rmwiboucejeji nepřátelé, ufmyflili fi opět jí mys
tyťati, že jiš zapoměla na fmrt fioeho dotě, a
že fe obdámváneflufiné rabofti. „Widnici l“ pramt
zbe jeden fpifomatel těbož čaju „neročoděliť, že
oplýmá radofti, fteréžto fe bezbožným nedoftama.“
Zda fe, že i ÚněžnaJofie fe dala fivěfti těmito
pomlumami, a je bala Alžbětě na jemo, Čteraf
fe nad tim dimi a borfji. To mfjať Albětu

- nezformoutilo, neboťBůb, jenž ji byl naderoffeco,
znal jeji frdce. © drubé firanp dufje opramdu

+) %af fbyfi nab býmalo něřbe, ale již zajifté n šabného fnis

jee bimorn není, aby z těžťýďhpraci podbanýů fe udflabmefelofiem bral.
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nábožné a moudré, jimž byla znama, ctily G
obdivomaly fe její pofoře. Téhož čafu fe ji
taťé doftalo porozbuzení, pro duffi fřeffanffou

nejpřijemnějíjibo, a orany, Pro zneuznanou
paní, nejmocnějíji, ob fiaté Stolice totiž, ftes
Taj byla tenfrate bezpečným utočifitěm pro ne:
fitattué a pronajlebormane; bylaf totiž pojííněna
a poctěna (lovem focho otce a přítele. Kentvý
fardinal Ugolin, jenž byl, jať jfine foru ti
děli, profiřednifem mezi najfi Úněžnoua fivatým
$ranti item z Asfiji, ftam fe papežem pode jmé“
nem Jehoře IX. a Dozivěděto fe o jejim ne
Htěfti, a 0 jeji neoblomiteblné wěrnofti, 8 jafouž
fračela po ceflůd Baně, poflal ji něťolifero
paní, to nidšto ji těbře pojfytomal útědy
apoftolffé. Brřifladem hvatýh a flibománim ži
mota měčnébo ji mabuzowal, by fetriwala m
šdrženlimofti a trpělivofti, a aby po Bobu di
iwěrnoft fivou 10 něho fflabala, že ji, poťub
živ bude, neopufti; ano že ji bude po moffecy
čajy pomažowatí za tmlaftní dceru, a že béře
vd nynějjířa jať jeji ofobu taťf i jeji jmění pod
rolaftní fiwou ochranu. Záromweň ji udělil prámo,
by její ffpital u fiv. Maří Magdaleny m měftě
Sotbě, (měl míti wlaftní fofiel a břbitoro. $ťo

nečně nařídil jefjtě tento laffawp a bedlímý
otec miftru Fonradowi 3 Warburfu, jenž byl
dofamad jefitě nadán plnomocenfhvim apoftol
ffym pro Jěmeďou říji, a jenž fe byl prámě
nawratil do Durinffa, aby fe neobmezeně a
awlafitněji, než to byl pofud činil, vazal 1
dudomní fpramu Alžběty, aby ji záromeň
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taťe šaftámal proti ivffen, jišto by fe o to
poťufili, ji pronáfleboroati.

16 Ulšbětě brzo voznifla myfjlčnfa a tous
žebná žadofjt po žimotě doťonalejíjím, m němž

by 8 Bohem bližejí obcomati mohla; budto še
mozbužující flora fpolečného otce toěřicih z1Vp
ffily její frdnatoft, budto že fe řídila voplymem,
jaťůž měla miloft Boží na jeji (rdce. Sylaf
fe fice již opramdu odřeťla tvfft fivětfře fámy,
a toffed rabofti, jaťůbž m flamu fimém pošís

mwatimohla; to fe iffaf jeji náramné borli
tvofti jefitě nezdálo doftatečné; jeji dufje byla
jefitě na tice firanad fpojena fe fivětem, a
tento fivět fe jt protimil. Dlouho přemýilela,
jafým spůfobem šimota by je Banu Bohu nej
lépe mobla palibiti, dloubo vyffař nebyla 8 to
rozhobnouti fe, má-li fi mymoliti něřterou 4
řeholi, jaťocž tebdaž flávalo, a nebo, másli
co poufteronice r famotnofti žimot trámiti; až
fonečně pamětliva jfouc přifladu fv. Šran=
tifffa Serafinffého, jebož dcerou již byla co
fajicnice třetího řádu, dala m frdcí vém před>
nofi jeho řeholi. Gítila, že ma taťe tolif frd
uatofti, a je Doha a $udobu rormně taf, jať
on miluje; uftanoitla fe tedy na tom, je na
fe vezme jeho záfon, m celé jeho půhvodit
přifnofti, že zanechá jed foýd ftatfů, a že
bude jaťo on d jeho borlimt učeblnicí doditi
ode dmeři fe drmeřim žebrat, čehož ji Č žiivo=

byti zapotřebí bude. Tento úmyfl ouj (dělila
miftru $onrabowi, žadajíc jej poforně o jeho
(molení £ tomu. Obezřetný mffjaf můdce du
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dorount šamrbl 8 nelibofti tento jejt zamyfl, a
poťfáral ji přilně, ročda, je taťoroý $půfob šl=
mota by je nefroronáral ani 8 jejim pobla=
rotm, ani 8 její abofti tělejnou. Alžběta lať
opětomala vroucně jadoft fivou, prolémajíc pří
tom bojipů ft, a an Konrad toždh obporos
mal, opuftila jej flomy: „Dobře teby, twffať
umidite, že něco učinim, "m čem mí nebubete
moci 2braňomati.“

Bidouc tedy, je tenfrate nebude 8 to
přemoci odpor Kourabumo, mzala five utočifitě £

jiným ceftám, na nich by mobla šadoftučiniti
fmé horliwofti, jejtžto plamen ji 8žiral. $entže

parátr ať fiv ji jaffoli foudil o obyčejichao finýfflení fwe fvefruffe; nicméně ji geroně
přece vády na jermo dámal tmážnoft a laffu,
jafouž ji byl Hiboral u pozujtatřů vého bras
fra, a profazomwal ji při faždé přiležitofti tofje=
možnou uctu, jišto fe mffať ffromna fněznaády,jaťnejlépemohla,yhobala.| Alžběta
tedy fpoléhala na tuto jeho přízeň, a pobyrffi
téměř cely roť n profiřed fivé rodiny, požadala
Sindřida, by ji myfázal nějaťé fidlo, fbežto by
fama fobě a Bohu fmému žima byti mobla,
tdejby ji nic nemntrhomalo 3 nábožných CIWs
čení, a nic nepřeťášelo u wyřonamaní milofrbs
ných Futfů. Sindřid poradím fe 8 matfou a
6 bratrem, popuftil ji £ vlaftnictt, co 1věno
dožimotné měfto Warburť m Gešfih fe mffim,
co £ němu přináleželo, i fe roffemi důchody,

jaťéž mělo. Pronifnuta citem frdečné roběčnofti,
zdamala difp fivému fivafru a jebo ntatce,
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dofládajíc, še pro ní čínt mic, než zaflubuje, a
že ji dali mice, než dapotřebt ma. Jindřich ji
pať jefitě Wibomal, je jE mínto to poffle pět
fet břimen ftřibra, aby fi potřebného nářadt
naťfoupiti mobla. Ale mifir Konrad, jať fe
zda, nefchwalormal toto jejt jednaní, neboť pjal
fivatému Otci, že fe fněžna proti jeho můli
odebrala do jeho rodinného měfla; naprofto
mffať tomu neodporomal; a protož Alžběta
použiroffii jeho blizfého odchodu, opujtila Du
Tinřy, by fe ubntovala fe vým duhomním
otcem mvtomto mmějtě,jemuž napotom jeji jmeno
tnĚ fraftou a utěfjenou pomějt ziffalo.

Přifledjít bo Warburfu, uftanowtla ná
radu mtjira Sonrada úředníy a fprawce, jišto
me jmenu jejím měli mwladařiti. Obywatelé
měfta fe offemožně přičinili, dati na jemo uctu
frvé uladbé panomnici, to fe fff ponižené
Ulžbětě nelibilo; protož le ubůlila bez pros
dlení bo malé dědinfy , jmenem MBehrdn, [e
žtet afi míli od měfia, na utěffeném pobřežípotofuLabny,jenžteče£Warburfu*).| Při
ffedffi tam, zrolila nahradou 3a obndli jafoufi
opufitěnou (datrč, jenž byla na aboření, aby
tať žádnému z dudých obymatelů bědinfy těto

£ obtiánofti bpti nemufila; neboť již tebbaž
roznifala to jejim frdci frbečna ftaroftliivoft o

») Tato běbinfa ftojí pofub, a památfa na fieatou Alábětu fe
aahomala až bo Dnefiniho Due mezi jejími uefatolicřýnií oby:
wateli. Aa miftě, Fbež flámala bibuá $aloupfa, m niž fata
Alžběta přebýmala, ufazuje fe nyní proftranný bůn obroubex
Tůžomou zahradou. Tato běbinfa poffytnie melmi fráfný pos
bleb na fpantlon frajinu ofoli Warburffefho.
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nomé jeji poddané. By fe zadránila před
nečajem, mufila fe ffrčiti pod tlenutt fehodů
neb fomina; pať pozadělamala [ftnatými ratos
leftmi toffecďh otrory, jimiž by ji tvitr neb

flunce mobly obtěžomati. Ya to fi připramila
fama, jať jen nejíčpe mobla, nějaťé ffromnépoťrmy,tozdátvajícBobudify.© Tentodatrný
přibnteť ji nedranil ani před borfem aní před
gimou; zvlafitě pať byl fouř jejim očím melmi
obtížný. Alžběta mffať naffela fjeďa tato
umrhvormaní d nepohodlí 8 ochotnofti, Pama
tujíc uftamičně na Bana Doba. Jatim fi pať
dala m Marburfu meble řláfitera Minoritffeho
mpftamiti domečeť z hlíny a z dřema, jaťo by

to byla daloupřa pro nějařou dubou ženu,
aby tať uťazala mfjem, že to neni bohata fněžna,
jenžto fe mwblaruím fmém měftě ufiblila, nýs

brž fprofta, trpělimá mdoma, přifjedjji fem, bn
me mffi poťoře floužila Bánu Bohu. "Zaf
mile byl fento palác fřeffanffe fniženofti wp
ftamen, přeftčhoroala fe Aláběta bo něj fe

[ný ditřamí, a 8 měrnýmí jivpmi fpoludružsami

Batim mffaf bylo zapotrebi, aby fe mždy
jefitě patrnějí a boťonaleji 0d foěta odtrhla, a
8 Bobem užeji a šleronějí fe fpojila. n její
zpomědlníf peroně flal na fivém, a nifterať ji
domoliti nedtěl; by zafon Grantifiřánířý r celé
jeho rozfahlofti přijati, a na způfob řebolnic
fvaté Klary dlebafi opžebrámatí měla; ble
děla afpoň, co nejivice možno, přibližiti fe Č
tomuto způfobu žimota , jejž pomažovala za
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vzorervangelitébofonalofti.© Midělijíme
foru, že byla již za živobytí finého chotě
přirtělena třetímu zaťonu fivatého $rantifffa ;
a ačťolí fe toto obrvětmí drušítva fvatého
rantififa, tebdaž jefitě nepomažomalo za řad
prarvibelný a řeholnicý, 4 něhožby vopftoupiti
ji „nebylo ge; nicméně těla přece Uběta
(we přijetí tohoto zafona jiftomi wweřejnpmi
Waronoftmi zahvětiti, a obnomila flarmně flib

gdrienlivofti, pofluffirmfti a dofonalé chuboby,
jaťný byla již čaftěji m frdci fivém učinila.
Timto spůfobem fe moĎla afpoň dle možnofti
odřici fond flatfů pozemíín, a zmoliti bobros
rolnou dhudobu, fteraž byla po toliť ftoleti
řáduGrantifffanffému djednala patrnou oranu
Božt, a obdivowaní fivěta fřefťanficho. Mifir
Konrad fehralil tentoJejí myl; při tom ji 1vffať
bal na [roguměnou, že fe tímto flíbem neobřiťa
práva fmobodného Hofpodaření fe fivou majete
nofii, jafž by fi toho byla přala; ano je na
opať Jeftí jeji porwínnofii, aby jmění Podáze
jici 3 jejiho rwěna, neb ze fiatfii, jež ji byl
Sinbřid, popuftil, fama poftoupně topnařlabala
fu pobporománíbudy, a na zplácení jiflýc
blubů, ježto byly po jejím demřelém manželu
šůftaly. B dubu mfjaf přece dala tophoft
vfjemu pozemířému zboží, a roffemu co ji na
fivětě mile bylo, byť by to t jinaf famo mwfoběbploměciborvolenou.| Wědělaívffať
šbožná Alžběta, že £ bofažení úplného mitězítmi
netoliřo nab jiětem, nobrž i nab febou famou,
nepoftačí toliťo jejt volaftnt ivůle a přiflad jes
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jiho odrance fiv. $rantiffla neb jiných fivatňů,
jišto byli již před ni po této ceftě fračeli; měs
dělaf, že f tomu předemífim zapotřebí má mis
lofti 8 bůry, o ntž tafé 6 mroucnofti neobys
čejnou Boba profila po něťoliť dní než oděm
řeholní na fe tzala. Wypramomalaf fivé
přitelfoní Sfentrudě, že mzbrvala bez přeftaní
Bana Boha, aby ji udělil tuto trojí miloft :
Bředbně aby mobla zcela pobrdnouti tofiemt
měcmi mezdejfitmi; pať aby ji dodal tolif zmi
žitofti, by fi nevffimala uforů a pomlum ([id
ffoch, a fonečně by m ni předemfiim umenffil
nefmirnou laffu , jaťouž zabořela £ fiopm dif
fam. Wodlimffi fe na tento umyfl již po
drabný čad, přifila jednou £ fivým fpoludruže
fam, ffvic fe rabofti, anaž nebyla již z tohoto
věta, a pramila jim: „Bůb toyflyfiel mou
modlitbu. $Óle! mfjecťo bobatíhvi, a roffecfo

zboží toboto věta, jeji jaťo blato ro očíchmp.
Bonformmant a utrhání bezbožnýh, jejích mnou
pobrdaní, mi půfobt rozfoě mwfrdci. WMlémalé
milované vdítťy, jež jfem pod fropm frdcem nos
fila, jež jem pofud tnf náramně milomala, a
8 tafowou frbečnofti objímamala, tyto drabé
ditfy jfou mi nyní jaťo cizi), Bub jeji mí

*) Tim nedce fo. Aliběta říci, je (vých Ditef již nemilnje, nýs
brž teu jeft fmyfl fioroončď, že je miluje láffou mffeobecnou
anobrž luffou tafowmon, Fterá již nepochází 3 tělejného, při
rozeného pudu, jiný obyčejně medeny bymaji matřy při opa
tromání fivyc Ditef, nýbrž Eterážjebině podobí a láffy f Bohu.
Jebo n fm. Alžběty tebdáž teffelifa tělefnoft filou budha to
Bohu mřořeněného úplně přemožena byla. Seft to teby myšffi
ftupeň láfly Boži, fterý fe m onč© flomid zrači, fterý fe
mfjaf žádnému za přijuou pomtunofi nenflábá.
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fvěbťem. Jemu je obětují a oderzdámám, af
8 nimi nafladá twždy a we tmffem dle fivéfimatémůle.| Remilujiťjižničehož,jabdného
ftwoření, miluji tolifo jioého Shvořitele.

Rožnicena touto $rdinffou laffou měla
Alžběta za to, že by byla již doflatečně připra
wena £ fložení flibu a fu přijiti roucha zafivě
ceněho fivatom Grantififem a fiwatou Klarou,

ješto Jj byla za tvzory iwymolila. „stdybnů
mohla,“ pramila fnčína, „najíti oděmu jejjtě
fipatnějífihu nešli jeji onen fivaté $láry, ráda
byb bo na fe vzala, aby měla ajpoň na
bradu za to, je mi není (ze. wftoupiti úplně

do jejiho [malého řadu; amflaf patuějfftbo
oběmu již neznám.“ Ru fHladání fhvcho flibu
awolila faplu, jiš byla dala Wtjnoritim, a
těla, aby fe pofivátní tito obřadomwé— při
jimání roucba řeholního fonali na melfů patef,
fdežto Ban Ježiš 3 láfly £ nám fe dal ob
nažiti a na fřiž přibitt , a fdejto i oltáře ob
nažené a tofji fráfy zbamené, měřícím na myfl

uvádějí památťu oběti myfonané na PESl téhožbne těla i Alžběta mfjebo fe odřici, a přes
trhnouti jefitě ty poflední mazby, ježto ji jefitě
f zemí poutaly, aby fe mobla tim jnadněji f
nebi poroznáffeti, a náfledomati ženicha dufje fivé
po ceftě chudoby a lafiy. Tento vaty ben
tedy přijjedfji do faply, položila u přitoumofjti
food biteť, fvýd (poludružeť a něfolifa řeholí
nifů z řadufivatého črantififa, fivé fwaté ruce la
obnažený oltářní famen, a přifahala še je odřifa
fivé volafinítoule, fv přibuznýh, fivyd ditef,
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fvný přatel,ft fary a je radoftitohoto
věta. Mezi mífiŘoatou, již oužil mifir ons
Tad, ji byly oftřihany wlafy, a byla oblečena to
roudo fiebe, a opáfana prowážťem, Co TUJE»šnámfouřaduGrauntififanffcho.© Tytoobřady
ryfonámal Burfard, fmardian Winoritů mGed:
fib, jenž ji porajotval ša (mou dceru a bucdotont
přitelfoní. Sento řeholní oděm podržela aj do
fivého umrtí, a chodirmala pomžbdy bofoma nos
bama. Dala tafe vyrpti na ftvém pečetném prs
ftenu, jaťož i na dnamťac hvé rodiny a fivebo
dotě, poftavu bofého frantififana, jaťoby byla
těla Inažat wffelifouupomínfuna fivoubora
lou fláru.

Seji čefiná družťa Sitfa, jenž ji byla ob
jejiho dětinftvi nerozlučitedínou fpolečnict, nes
tic mw jinať štva býti než jeji milovaná
pant: příjala záromweň8 ní odběr třetího dafona,
a obnomila jlmonč flib číftoty, jejž byla jiš něfos
liť let před tim učinila, jefitě ša šimobyti fnižete
Ludmifa. Tato frbečná fotinoft žitvota a (mys
fileni pojfmtormala Alibětě ajpoň nějafou utědu,
jišto by fi (nad tafé byla odepřela, foybyfi ji
byla bývala powědoma ; bez toho ji voffaťi tato
útěcba zaby měla býti odňata. Bofud měla Už
běta jefitě fwé ditfy u febe, nyní fjať mufila t
ty od febe mzdaliti, jelifož fi optyfala, ije je dos
famad miluje 8 přiliffínou náružitvofit. zejí prs
Ivorozený (bn Geřman, dědic zemi otcorffoh,
jemuž nyní fflo jiš na febmý rof, byl zameden na
brad Krajcburfřů, fbež měl zůftati pod dobrou a
bezpečnou doblidfou až do té doby, fdejby fe
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mobl umázati u mládu, již mwedlprozatim jeho
ftrýe Jindřich. Jde fidlila jať fe ddd, i ftarfit
bcera fi. vžběty, dofie, jež byla jiš tehdaž ae
jnoubena mladému fnižeti brabantffemu. | Zejí
druhá dcera, jenž fe podobně jmenomala Žofie,
namratila fe do flafitera Sticingen, fbež fe měla
tati jeptifffou, a Úbej tafé futečně ojtatní dny
života fivého atráamila. Rejnladjfi ge wffeh
Redruta, jež fe byla teprro po fmrti otce naros
dila a foton dě léta počítala, byla odeflána
do flafitera řebolnic premonfiratifyuch m Alten
burfu, nedaleřo mějta ABeclara. 2Bffifní fe nad
tim pozaftaromalí, a hořce to vytyfali Alžbětě,
že dala tuto mladou fněžnu do fafitera tať
dudobneho, jenž byl teprm 10 nomě založen.
Alžběta mfjaf odpoměděla, je to jiš taf bylo
umliuveno mezí ni a manželem m onu Grvli,
Čdvž fe byli (polu loučili, jefitě tedy před nas
rozením dítěte. „Buh fám, < tať bofládala,
„nám dal (o tonnfnuti, bychom pramě tento
flafite imolili; hcef zajifté, aby dcera má nas
pomáhala f dudoronimu i mezbejfftimuprofpěbu
toboto pofivatného uftarou.“

Zať dorrfjila Alžběta fivou oběť, tař fe
vozžebnala úplně 8 timto mezdejífim šimotem,
učinivfji Ice, než naboženítmi fřefťanffe ša
porminnoft ufládá. Nezbproalof ji již ničeho,
čehož by fe byla mola jejitě odřici; toffecto

tafiněř pro ni wymřelo na tomto fivětě; ve
fiwém drmaadracátém roťu již mohla řící 6 apos

ftolem:© „Žiímaťjfem,aleneJůjá,aležitojeft we mne Chbriftu8.“(al. 2, 20.)
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Amffať fimět, a fniše tohoto fročťa, jenž
jí byli porždy froou nenámijli pronafledoali,
čefali ptárě zde opět na ní, aby fivé útofy a
nafílt proti m zdivojili. Mocní a opatrní fbs
nomé tohoto fivěta ji jednohlafně tupili, a me
řejně za blazníci myhlafformali; aniž mw tom

byli na omylu, neboť %lšběta fe jfutečně při
držela blaznorjhvi fvateého Úřiže m celé jeho
rozjahlofti t. ). fřejťanficho naboženíhoi, ješ
mudráci tohoto fivěta powažuji ša bláznomjhví.

Go fe mlumilo tenfrate u doru durins
fičbo, bylo zajifté čaftěji opafománo i od třd,
jišto byli fegnamení le životem fro. 2iběty, a
jen; byli něfteré razné a něžné podrobnojti 3jejihodětiníhvt| předfntmychmwalowali;1ti
nyní mwtéto rozhodné době jejiho žimota mffecfo

na ní tupili a šamrhomwali. „$le!l“ pramil
fiad mnobý, „m taf mladém měťu, Čdežto na
na fobě tolifero pomínnofii, a fbejto mofla
užůvati tefitě mnoho neminých radoji, fi moli
široot tať neobyčejný, uřlada n tořif sbytečných
bolefit, tozdamá fe píče o ditfy, a fřlada fe
jebe wffecťy pominnoftt ávota wezdejffiho.“
Taforvé fe vedly a jiné podobnéničemné řeči,
jimiž bojně oplnwa moudroft tohoto fročta, ře«
raž Dowede tolifo tupiti to, co fe 8 jejím fo

běctvím a 8 její dauloftivoftí nefrownamá.
Sřefťané| Inad nebudeme ( my cod pos

dobneho fmýfilefi, pobledajice na witězftvt této
třejťanířerefyně! Seffto jíme příhě flabi, než
abybom ji nafledowati modlí, nebudmeř afpvň
tať zaflepení, abyývm ji fe neobbimomalí. Čtěs
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mež frdcem poforným její podimnou laffu £
Bohu, a jeji neobmeženou pofluffnoft, jaťouž
fe fpramomala dle nmných ToroRaně: „ Jbe: li
fdo fe mně, a nemá-li ro nenárvifti otce fivčho
i mateře, i ženy, i děti, 1 bratři, © fefler, ano
i šimota fmebo, nemuž býti mým učedlnifem.“
(Luť. 14, 26.)

Be ji fiwět tupra ní pohrdá, tomu fe nes
dimme; číní to proto, že dle přifladu Chriftorma
přemobla fiwět. ©B tointo boji, Č němuž fivěf
wybizt hned m utlém měfu duffi člowěfa, my
foupenou drahou frmr. Ghriflotvou, zápafi[a
Užběta ubatně. Již mwmladém fivém měťu
fe beze vmeffibázně modala m tento západ. Bo
jowalaf udatně, neutifajic přeb nepřítelem, anos

brž živa byla uprvjiřed nepřatelftych utofi, a
uprvftřed nefčiflnych ofidel, ftercý jt ffabeny
byly. 6 mladém měfu, 1 němž fe fotma
otmirati počínají očí buffervní, fe daji omlit
ití mnohé ©Ayby; ale Alžběta přeťonala již
m tomto měfu mffednu lichou bazeň, mffecfy
předjudín a roffelifou left toboto fvěta. Res
dopuftilaf nifby, bn. jmět na ni dojdbl nějas
fého práva; nečinilať co welel (wět, nedbala
na jebo tupent, nemffimala fi přiťoři, Čtercž ji
činil. Onaťf přemobla fivět pomždy ame tvfleh

ofolnofied; přemobla bo W lefu bvbatiiot a
flamy dmoru fnižecího, jafož i m bořťofiec
bladu a bídy; přemobla bo m nejladfjih a
nejnevinnějíjich náflonnojteh fmcbo frdce, rom
něž jaťo í m dobách nejfrutějfjiho zfoujjení, m
opufitěnofii, m ofaměloftt a wmfmrti. Ant



191

fvazeť manželfly, ani laffu mateřífou, aní dos
brou powějt, tento nejzacnějíři ftatef pozemífy,
fe nezdrabala m obět přinéfti. A fopžfe nyní
wzdaluje nepřitele, činí to proto, žé ji Co Mis
tězitelťoně boj fivůj doťonala. Čo utlé bitě

Již ftoupila na bojifitě,a neopuftila ho, poťub
nepřitele fwebo nepřemohla a nezničíla. Rynt
wffať, fdežto již bola hada přemoženého uo
hama pofilapala, nyní již může odložiti zbraň
a očefavati uproftřed nemyflovnýh tvadofti, jas 
řád poffptuje dobromwolná hudoba a pofluffen=
fhvi, den oflmvení měčněho.

ÁŘapitola XXII.

© melké dudobě, m níj Aljběta Jima byla, a

kterak jdmojila foon pokoru a milofrdnofi.

Ariběta, jfouc jen Bohu žima, dtěla, aby
bobroiwolná $udoba, jafouž fi bula uložila, fe
ftala, co nejrote možna, Kutečnou a doťonalou;
dtěla,. aby m jejim životě tvffecfo bylo při=
měřeno batrnému domfu, tolifo 3 bliny a
břema myftamenenu, jaťýž i byla za obydl
droolila. Brotož měnomala fen didody,
jejichž wlaftnictoí fi byla z donucení onrada
pro jmeno podržela, bez oprinfp (n podporos
mání dudy a dobročinným úftavům. Ana
nemohla od fivého zpomědlnífa pomolent bos
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fabnouti, by fi dleb fmůj tonpžebrámati (měla ;
uminila fi, že fe pract vufou jiwýh štviti bude.
Uměla mffat toliťo přifti, a to fjice jen tolnu,

ne taťě (en. Dawala fi tedy ž ttafftera 91.
tenberfřcho přináffeti vinu, o níž pracomwala
a 3 niž pať pojilárala přebimo tiaffterntm
pannám na zpět, a tyto ji platimaly mzdu za

přadlo, amwffaf ne roždncíy toliť, co fi byla da
ficušila. Ulžběta fjať hleděla 8 tou nejmětíji
foědomitofii, aby jeji prace byla bofonalá.
Šednou dojtala již napřed plat za jiftou da=
fobu mlny, již měla upřifti; tu offať ji dal
mittr Konrad mwzfazati, by fe 8 nim odebrala
4 Warburfu do Jjenafu; mídouc tedy je nes
bude moci ufol fivuj úplně myfonati, poflala
trochu vlny, fterouž jejitě neupředla, na zpět
do Hafftera, a šaromeň L něco peněz, aby fe
neřeflo, je fe ji myplatilo mic, než byla za
flonžila. ilatně pracowámala 8 tafomou pil
nofti, še i tenfrate, fbož mufila pro nefimirnou
Haboft a čaftějfit huramoft šuftati [ežet, přecepřijlinepřejtamala.© Rejednoujitvytrhlyjeji
(boludrujíy přejiicí 3 rufou, aby fe fietřila;
Ulžběta mofjať,aby nemufela: zabaleti, afpoň £
budoucimu přadlu minu Hřlubala a připravo=
mala. 3 malého mýdělfu prací foýd, mohla
udělití alefpoň nějaťé oběti dramu Baně;
oftatní paf mynafiádala na fimou datrnou mpáhvu.| Rebyloftvffafnicfproftějfliho,micnes
dutnějiiho nad jeji pofrmy. Dalsi ji něfbo
nějaťe dutnějíji a (foftnějffi jidla, šanefla je
bez prodlení udpm do fivého fipitalu, aniž
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jid byla fby oťufila. Zatim roffať byla taťé
paměflima rady, jaťouj ro tom oblebu dama
třefťanffa opatrnoft, žádala čaftěji fivého [eťaře,
aby ji zerorubně udal meze gdrženliwofi, obás
majic fe, aby (nad přilifínomi pofty nepřijila 0
šdrami, 4 něhož něťby bude mufet fříadati
přijné účty, a aby na fe neumalila nějaťou
nemoc, pro fterouž by pať Banu Bohu náles
žitě floužiti nemobla; 6hmalaf bez toho melmí
čafto durama. Obyčejně jidámala toliťo ty
nejíípatnějíjí zeleniny, mařené jen me mobděa

bez fol. Ona fi jih lama, Jať jen mobla,
připramotvala. Bří pracích froph ale poroznas
fitoala rmždy duffi i oči fivé © Bohu, m mod
litbě a m rozjimaní.

Xftatně nofimala Ulžběta i oblef potramě
té přiměřený; mimalaf totiž ffat z brubébo,
nebarmeného luťna, jafomžfe tolifo (id men
forvffp a dudy odimal. Sat tento, celý roj
trhaný, solafitně na rufamec, alátán byl [as
tami rozličných barero, a upenoněn ro půli flus
fiom promažem. Smůj plafit, jenž feftároal Ď
tetež latfy, co onen ffat, a jenž fe ftal fratfym,
naftamila fufem jiné bary. de jen nalezla
nějaťé fouffy fufna jafeťoli barmoy, mffeďn pos
fotrala, a pať nimí látamala mlaftnima rufama
roztrbann a popalený občm fůj, jať nejlip
mobla; neumělaf rffať ani dobře ffiti. AB (as

fovém oblefu fe pať neojiýbala ropjiti U Ies
řejnoft; a odtud fe neži froětacým [idem fim
mice rozgmahalo důmění, že fe (myflem pomi=

nula; $ jiné pať firany tv n něříenénábojné
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duffe pramě proto druhou fivatou Rlaru fpatřos
maly. Rejednou hvlefln i tento oatrný ffat fe

febe, a darowala bo dudbm, taf ;je fe potom fama
měla fotma čin přiťrýti, a protož zuttala potom
ro Čad melfé zimy doma 1 obnijla, neb feufrola
na fivén loší mezi Drvěmaštněnťama, řířavajíc:
„Ryni $deležím,jaťo me fe rafivi.S Y tato nomá
nejudse ji byvala pramenem nome radofti.

u projtřed nffed těchto ftrafti, neutrpěla
wffať přece jeji (panila pomaha, její přimětimoft,
jejt hordomaná a wifeftranna dobrota, jafymiž
wlafinojní povjdy monifala, ant te nejmenfji
ujun. Od fivcho nejútlejjiiho dětiujhví milovala
tvždy Ipolečnojt dudyd a opowržených nades
veffecy jine; a nonfe we fivé lamotnofti bomala
G něžnona lahodnou frdečnoňí netolifo £ vým
[oudrujťaut, fterci 81 dobromolně šuftawaly,
nýbrý 1 € flužebným, ješto ji ob mijira Rouráda
dánn Óvln. Redomolilaf nifdv, aby ji něťterá z
nic, bníby i z rodu febe nišiřiho poddzela, dala

nějafů čejtný ndženY,neb aby ji jmenovala jinaě,
než jim fřejtním jmenem; £ tomu ji mujely
noffechity tyťati, jaťoby jim byla romwna,neb nišífi
nej oum.Cnaf raději obfluhomwalajich, než aby fi
byla dala od ni floušiti. Zato drera tať Ivnes
fenčbo frale fi rotom [iborala, foyž mohla nitito
lužebných nadobí a náčiní domaci mnýmati a čís
ftiti. Aby fe mobla zcela a jvobodně oddati této
praci, jenž jeit tať opomržena 1 oči (idjfych,
rozacná ale před obličejem Božím, pochasísli 3
pramé pofory: nalezla polajdé nějaty damyfl£
obttranění fvýd flužeť, ufladajic jim nějaťé za
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měftfnánína renfu. Sv) ať fe potom namrás
tilo domu, (hledaly, je jejih paní již yfonala
praci, fteráj jim přinalejela. Když fi přidyftala
mečeři,mujily 8 ni jiti u jednoho ftola, a nes
ařidťfai z jejího taliře. Jedna z ní, jmenem
Srmengarda, teraž toyppramomalaroffed tyto
podrobnofti foudcum dudomním, obdímujíc fe této
melfé pofoře jindy taf mocné Úněžny,pramila ť
m jednou: „Seftif fiice pramba, milá paní, že fi
spufobem, jaťými 6 námi šachajite, aiffate nemas
Ind šaflný ; avffať dapomináte při toni na nebes
avečenfimi,do něbož náš wydamáte, jelifož bychme
mobly fnadno zpojjuěti, fo nám dormolujete8
vodní jijti, a feděti medle ma8.“ Aačež odpoměs
děla fnějna: „%h, Údnžjeft tomu tať, mufiš i
mě fednouti na flin.“ 9 bnebdji mžala do náruč
a pojadila ji na hiwůj flín.

Seji trpělivoft a dobrota fe nedaly ničímoblos
matt; nic nebylo 6 to, aby bylo ji £bněrou popubdilo,

aui te nejmenffi známĚy nějaťé netrpěliroofti niťby
fe na ni nemidalo. Čafto a dlouho rozm(oumas
wala fe fobmi fpoludružťami; jaťafi nadzemířa
labodnoft a wefeloft jejiho frdce oživomaly tyto
vozniluvy, fteréž 1rofjať nebyly proto méně užitečné
těm, jižto 0 nib podil braly. Soho mífaf nifdby
netrpěla, aby fe ro jeji přitomnofti pronaffely něs
jaťé marné a [ebfomyflné řeči, aueb flova hněm
a netrpělímojt jemici. Fafotvéřečí a lowa hned
přetrbla řiťávmajíc:„Božel fde pať jeft non Ban
Buh ?“ Sv, jižto fe ro tonito ohledu prominili,
fáramala 8 mlidnou a přirvětivou važioftí.

Taťfový žimot jejt na pobled melmi nepřis
9*
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jemný a opororžený, velmi mzacný tffať před
obličejem Bojim; a Alžbětě půfobil žirmot tento,
jemuž fe byla šcela vddala, mnohř vadofti.při
tom roffať přecenezapomínala na to, co ji mimo
pečí v fpafentjeji dufle nejmice a jedině šajimalo,
totižna podporowanídudy, ana zaftámaníutis
ffomanýh. Onaf byla již přetrhla mffecfyfivazťy,
obětomala mffedďo,co měla drabebo, a to učinila
proto, aby tim jiftěji nalezla Bana Sežiffe m nes
beft©; a prámě proto nemohlatafé šanedbati jeho
tepicid a rozptýlený oubů $dena dei. Užimant
fond ftutfu pozanehala $udym tať úplně, že jí
nepozůftalo ani tolif, aby fi mobla ty nejpotřebs

něj L měci t fivému šivobyti šlednati ; ša tou
přičinou fe iděl jejt duchoroní miidce nucena,
položití meze jeji přilifiné fitědrofti. Nepřefláma
Inf roffaťjefitě ant na těto fitěbrofti; dtělaf i(o
jinýh potřebah a ftraftechbpti nefifaftným nápos
mocna, jaťfžtomu byla namvřla vd fwebo dětins
fiví ; dtělaf (éčiti jejich rány dufferont i tělejné.
Šať mile přifila dv Warburfu, bned v to pečos
mala, aby tam byl myftamen vital, Úterýžpať
na žábofi papeže RebhořeIX. zajivětila pamatce
vatého čvantifffa Wsfisffčho.

S ento papežjenž byl prámě těhož čafu onoho
anjelfřebo muže yblafil ša fivatého, poflal pří
přilešitofti přeneffeni jebo fmateho těla, fras
[oroffe a nevbrožené jeho nafledornici, Dar jefitě
mnofem drašflt, než byl onen. batrný plafff,
jejž byla Aliběta fovfi 8 taf melfou mděčnofti
přijala; bylof to něťotiť frůpěji frwe, jež (e
byla royprnfitila zjeho boťu, fonyžmu byly rány
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Spafitele 8 nebe m jeho tělo mtijfnuty. 2lže
běta přijala tento pofimátný dar 8 tafomou myfli,
8 jafouž ji bo pofblal fmatn Otec, totiž co nomé
vufojemftmi jejiho zpřísnění a jeji úcty £ tomu,
jenž byl prmnim, co uměl taf a blizťaSpafitele
věta nájledomati. Wělať za to, je jE neni [ze
lépe uctiti tyto fimaté pozůftatřy, než fový je
uloží Mmonom útočiffti lidfiná bid a ftrafii, jes
muž dtěla ofati dny fivého živobytí zafivětiti.

šaf mile Hpitat tentobyl dohotomen,umi
ftila m něm co nejivic možná, dudyd nemocnnů.
Rápotom tam fajdodenně dodimala me fpoleče
nofti fond měrných přitelfyň a budhoronid fefter
zšttíp a Sfentrudy, 8 nimiž tam firámila mnobé
bodiny, obmazujic a offetřujic nentocné, a podás
wajíc jim předepfaně léťy; zmlafitě paf jid nas
pominámala a porozbuzomalarbečnými a jeji
nemocem a dufferoní pormaže příměřenými floroy.
Nečinila to fnad toliťo z utrpnofti, aniž proto

ze by to byla užnámala ša nutnou potřebu,
podporovat bude a bídné, nybrž hledala, jaf
fe zdá ro těchto milofrbných ffutcic normého opět
profiředťu,fuplnému šničení vé fmyflnofti,nad
niž byla již tať čafto zvítězila; těmito ffutfy
hleběla noropní, broznom způfobem fivé tělo

mrtwiti; a bylofby zajijté za těžťo rozhodnouti,
co YOjejim froci přemládalo, zdaliž [ájfa čblíž
nimu, čili nenamibění břifjného těla, fteréj jes
diné toliťo ji pofud odlučomalo od jejího bož=

fřčbo Spafitele. Ehudým nebýmala toliřo těffitel
Ěpní,nýbri t lužťou ; šádna užba ji nebyla ob
porna, těžťá neb opomržeua; neboť fpatřorala
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m faždbémcbubém obraz nebejfeho otě buffe
fmé. Tafomi nemocní, jišto fe nejdřime moblí
šofiřlirviti, a jidžto fe roffictní fititimalí, nejfpiffe
fe ftámali předmětem jeji obzrolafitní péče a laffy,
pramě taforoýmprofazorala fivpma frálovffyma
rufama ty nejodpornějíli fInžby. Gladimalaf jih
8 přimětirmou dbůměrnofti, a [ibarmala jejich bnujné
rány. Rebylof pamětníla, eby byl fdv tať flat
ného mitězftmí dofabl nad fvými odporujícími
fmyfln, a žeby byl 8 tafomou borlimofli a rys
trmalofii iy nejopotorženějíjí flužby jinpm pros
tazoral. Každy fe podimil tafomému žimotu,
jejž fobě byla dobromolně zrolila dcera taf
mocného frále, majíc fota droaadmadcet [et;
co8 podobného fe nečetlo pofud jefitě ani 1
žimotopifech fioatýh a frětic božich; ale Dud
fmatý ji uděloval froph darů m plně míře,taf
že byla 8 to, činiti fi taťoré nafili, jemuž jeft
přiflibeno fralorvftot nebeffe.

Zyto a podobné jeji činy přece nenalezaly
tvffeobecného foucitu a febroálení; ano i mnohé
jinať nábožné duffe ji minili zpřeptatofti; Al
běta toffať fe uměla příliš dobře přemoci, než
aby fe byla fouby lidffomi dala odftraffiti. 3
činila m prambě reforfřé ffutfy laffp £ nemoc
ným a Dudýu.

$Wtalomocní bymali pro mětíji čaft lidu
potoždy předmětem hrůzy, jeliťož tato firafiná
nemoc je nafažlimá ; ale Alšběta práwě za
touto příčinou malomocné nejmice milomala, a
je nejraději ofjetřovala. Sama je umýmala a
foupámala; nezřídťa rozftřihala opony neb jiné
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drahé Catťy; aby jich ronffedffih z foupele čím
utřiti, a do čeho zahaliti měla. Sama jim filds
mala jejich pojtele, uřladamwala je na ně a
přifromwala je dle (vé možnofti. „© jať jíme
fiťaftun,“ pramila jednou £ fivým fpoludružťám,
„še nám lze timto spufobem umýmati a odis
mati Bana Jejifje.“ Načež ji jedna 4 nic ods

Bo: „Wožna,milapaní, je myrada
8 malomocnými obcujete, nevim roffaf, adaliž
jeft to t jiným rovně taťf mílo, jafo mám.“
Wiftr Konrad ale, maje za to, že Ulžběta zas
vedena přiliffnou dobrotou a utrpnoft, přeťras
uje meze fřefťanfřé opatrnofti, šaporěděl ji,
aby je nedotýfala a nelibala mřebiů lidi malos
mocuýd neb jinaf neduživýh, aby (nad od ni
pobobnýmí nemocmi naťažena nebyla; zafaz
tento ivjfaf neměl žadaného učinfu; nebo hoře

jaféž Alžbětě způfobil, bylo taf melťé, a nafili
jejímu utrpnému frdci tím učiněnétať náramné,
še 3 toho bo tějťé nemocí upadla.

Oftatně neobmezowala tato horlimá nás
fledoroniceČhrifta Bana four utrpnoft a dos
pročiunofi toliťfona tělejné bídy fv bližních;
i zdraroi jejich duff, a profiředťy £duchovnímu
profpěchu profpimajicí nifdby 8 oči nefpuftila.
S laffarwou peči, jafouž 0 ně měla, (pojowala
taťtéž: zbožné a čajté napomínání; fivěbomitě 0
fo pečovala, aby budí fivé ditfy co nejbřio
možná poťřtíti dali, a aby mfficfní tito nemocní
žádali a učaftní byli Imatých fivatofii, nejen

m hodinu fiurfi, nvbrž hned jať mile bo fipie
talu přijati byli. Ačťoli jeji přiflab mobl jejím
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flowům důrazu dodatí, nicméně nalezla přece

čafto odpor u těcbto lidi, jišto byli budto nes
ftěftim fvým tvozhořčení,neb me míře mlažní,
protože fe již dlouho nebyli ucdázeli o pomoc,
jaťouž círfem fi. poffytuje. B taťoropch ofťols
nofted uměla Aliběta důraznojt fřeflanfře hor:

[ivofti fpojomati fe fivou obrvyťloupřiětivofi.
Kalt přiffel L p. jednou jafné flepý žebrať, a
čadal bnti Příjatu bo fpitalu. Alžběta fe nas
dazela pravě při jeho příhodu 8 miftrem
Sonrádem přede dveřmi. © radofii dala pos
molení, aby byť přijat, pod tou roffať Ivpinine
fou, šapočne:li napřed ztrouffenou $poroěbibojiti
mnitřní fivé nebuby. Jebrať roffať froým nes
ftěftim nerorlým učiněn, a timto napomináním
£ bněmu popužen, bal fe do Úlení a zlořečení,
mybámaje zpoměd, a jiné fřeffanfié obyčeje za
poměru. %liběta rozhorlena pofarala jej 8 fas

forou přifnofti, že on jfa Anenabán Ittofii prosnifnut, na folena padl, a bez odfladu mifiru
Sonrabomi ze fioycb břidů fe rovzporidal.

Lafřa ffať Aliběty nebyla obmežena to
[liťo na tento fipital, fdež fe tať rada zdržos
mala; narofitěoralaf taťe fe fiopmi (poludruže
fami ffecy $aloupťy dudýd m Marburfu a
tmjeho oťoli, a při tom damala ša febou nofit
zafobu mafa, dleba, mouťn a jinýd těrí, jež
pať fama meží hubě rozbamala. Se frdečnou
pobilnofii problédala toffecty fouty jejih atr
ných přibytřů, a problidla pečlimě jejich ffatftroo

a lůšta, aby rofudy, Lbefoli fe něčeho nedo“
ftavalo, pomoci mohla. Chudym rozdala mffecto,
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co utršila za fivé fiperfy, príténfy, bebbaroné
garvoje, a za woffecy jin ( fivětjté ozdoby, Čteréž
ji byly jefitě pozůftaly, a ježto nyní dala tajně
poprodati. Čhudým díměrně Foužití, offecy
jejich šadofti, až do nejmenffi ochotně fplniti,
ji býrmalo wždy nejmětfji radofit. Šedné z nemoce
ujd fe zachtělo jednoho čafu 10zimě, an meli
filně mrzlo, ryby. 2liběta běžela bez prodlení f
blizťé fludance, a Iozpimajic0 pontoc fwebo božítého
aafobitele, pramila: „Pane Jšežifji Chrifte, pafli
chceš, poffytní mě rybu pro tvou ubobou nemoc“
nou.“ Ramvajžinffipaf vody, naležla tv ní welfou
rybu, 8 utšto bned Č fivé nemocné pofpihala.

Když fe na fivpd dobročinných ceftach
ibledala 8 hudými, jejidšto bida neb bolejti
šaflubowaly, jať fe ji šdálo, amwláfitn útrpnojti,
a neb jefiliže fe ji Balibili froou zbožnoftí, ty
a tafoné dala přirvcfti netolifo do ffpitalu,
nybrž do fivébo tvlafiniho oatrného přibytťu;
fam fe zcela zajivětila jejichobjluže, a bramala
je £ fivému ftolu. Konrad ji jedbnobo čafu nas

pomimal, by toho tečinila; ona mfjaf odpomě:
děla: „Ad, otče duchormni! nedtež mě jih;
pamatujte na mé předefilé šivobyti, ješ jíem
ftravila m nadhernofli a me Warvě fvětřé.
By tuto dybu napratila, mafii nyní na
opať 8 dudpmí a opowrženýní átroa bpti. Tas

fowá tpolečnoft mě poffntuje mnohůd milofti;
necdtějtežuě ji tedy zbamiti.“

Mezi jinými bíbnými přijala taťé jednou

Do fivého přibytťu jaťebofi pacholičťa, firotťa

nemajicího ani otce ani matfy. Padolif tento
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byl ob narojení dnarop čili pafoftničníf na jedno
oťo epp a mímo to trpěl na uftarmičnýfrmotof.
Toto ubobé, opufftčné a toliferým nefftěfitm

fříičené fiwoření, nalejlo m Alžbětě mice než
matfu; přebdělať při-něm celé noci, profazos
mala mu ty nejodpornějíft Hužby, [ahobila muatěffilabotěminejírdečnějíjimiFormy.| dyž
paf umřel, tžala hned na jeho mífto mladou
duvfu, jež byla jřlíčena malomocenftmim, a tať
hrozně zohamwena,že fe nifbo me fpitale Č ni
přibližiti, ano ani zdalefa na ni poblednouti
nedtěl. -Sať mile ji rofiaťAlžběta (patřila, hned
fe E ní přiblížila 8 jaťoufi nabožnou uctimofti,
jaťoby fe ji pod touto roufffou bolefti famBanSežiěbylšjemil.© Klefnurvfji£malo
mocné, rojrvažomala jeji obum, a jala fe ji
wyzoumati, ač fe tomu divfa protimila. Bat
umypla a obroázala jeji roředy, podala ji přes
depfané léťfy, oftřihala nehty na nobou a na

ruťou, ofjetřowala ji tať frdečně a Dobrotimě,
že fe ftamwtéto ubohé divfy m fratfčm Čaje
šnamenitě zlepfjil. Damffi ji pať £ fobě pře
nefti, fama fllamala jeji (oje, a firamila u ni
mnohé hodiny, m nídšto ji hleděla brou po
myraziti, a laffaroými flowy potěffiti. Dozrměděm

fe to toffať miftr Konrad, ihned od ni rozdali mla
bou, malontocnou bímĚu, obámaje fe, aby vd nt
nebyla nafažena; ano uložil ji šatuto přilifinou
borlirvoft tať tuhé pofant, že později fam ivatému
otci nad tim litoft fivou ofivědčiti ša bobré uznal.

Uliběta mfjať, nedamífi fe ničím. ode (rve
neunamené borlimofti odjtrafjitt, tzala hned
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na to £ fobě malé ditě, jebožto nemoc foto
rovně taf ohamua byla jaťo malomocenftwi,
a ofjetřomala ho 6 fafomou horlimofit a dlu=
fenofti, jaťouž ji toliťo laffa, toto nejonšfjí
umění, poffytnouti mohla. Ditě toto u febe opas

tromala až do jeho (mrti.
Walomocní fjať přeceroždy bývali před

mětem jeji zrolafitni lajty, ano zarmidivala jim
poučťud jeji fmutnébo ojudi, jelifož tento
nebub může nejjnabnějí meži roffemi ftraftini
lidffými, od flantného fivěta odrorátiti ty, jišto
jim ffličení jfou. Jednoho čafu ji namfftnvil
bratr Gerard, prowincial řádu frantifffanficho
mwRěmeďu, jemuž mimo miíftra Sťonrada nejraději

jmé zbožné myfilénfy fiwěřomala. Ulzběta 6 nim
počala zermrubuě vožinloumati o hvaté ©hudobě,
a fu fonci rozmlury těto zmolala! „Ac otče
můj! čeho by fi předemíjim a z celého (rdce
přala, jeft, aby fe mnou tať naťfladalo, jaťo6obyčejnoumalomocnou.© Břálaby,fiaby
fe mě rotoně jafo ubobom malomocným uběs
(ala budťfa ze fidmy a ze fena; přede dveře
aby fe poměfil nějaťfy bily flat ofolojdoucim
na myftrahu, a poftamila nějaťá pofladníce, bo
níž bp fe dámala almužna*). Pronesfji tato

ora, pozbyla [nyby, a upadin do jaťéhoóytržení ducha, 1 němž ji nadřečený promius

cial nábožnédmwalozpěrvyPP fInffel;za nějafou dili na to opět f fobě přifla.
Abychom mobli podimné řeči nafji fmětice

+ Do tafomýd bubeťfe zamirámali 8 jiflými uaboženffnu obřaby
malontocut, jejichýto nemoc za nezhojitebluou uzutána byla.
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lépe porozguměti, budiž nám domoleno uměfti
ade něfteré podrobnojti o tom, fterať fe za

tebbejffich měťi fatolicfnch foudilo o malomos
cenitwi, a o těď, jíšto timto neduhem byli
ffličení. Ja těch bob, fdež míra fatolicfa tať
frajně a pomffedně 3foétala, mohlo fivaté nás
boženítmwi(měle Japafiti fe rffemí ftraftmi ží
roota fpolečenffého, nad nimž promozomalomlábuneomezenou.© ©Srvaténáboženímipos
ffntomalo tehbaž i tétonejťrutějíji wffech raft
pozemífnd, vffemožné úlevy, jafouž jen twira
a nabožnoft W duffich třejťanffoch plobiti mohou.
Ačťoli naboženítmi nebylo 8 to, aby bylo zničilo po
[itorvání hodné uúčinfy,jaťej mělo malonocenftroi
na libffé tělo, borvebdlo afpoň dufferoní zfazu a
opomrienoft ob malomocných obwratiti. Srvatě
náboženíhoi tuto nemoc poněťud dahvětilo; po:
Wažomalof maloutocné pa aaftupce a nejvyšji 1
fněze oné tíže lidffoch bib a bolefti, jichžto nám
Ban Ještě vým přichodemna fivět těl ule
wifi, a ježto vým bratřiu ulehčomatí, by faždý
věrný (on. cirfve měl za fivou nejprronějíři
powinnoft pomažomati. Yalomocenftmi tedy
mělo za tobo čajt co pofrvátucho m“ včih
cirhve a měřicích; bylof pormažowáno za Dar
Boj, za šrolafftní rovžnamenání, tafořťa za dů
Čaž lajth Boží. Byprarmujeť fe ro letoptfech nors
manbffih, še jifty rytiř 3 melmi vanefjené
robíny pocházející, ubatno bojorontf z čalu Bi
léema, příjmím bobypratele, mftoupim Do řehole,
žádal co zmlafitní miloft roroucně od Boha,
aby bo navfftimil malomocenftmim nezhojítedl
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nom, by tim způfobem mobl za břidy fivé jas
doft učiniti; a že byl myflyfien. Ruťa Paně,
ruťfa Boha mždy (pramedlimého a milofrbného

fe botřín fřeftana, ftižila bo způfobem tajemftrot
plnom, a mědě libffč nepřiftupným, a toto nes
fitěftimu dodáralo jaťefi ctihodnofti. Dtalomocní
byli donucení famotě, £ rožjímaní a £ obcoroaní
toliťo 8 Bohem; laffa mmffafa modlitby jeji
bratři je dopromázely do jejich famoty. Čirfero
fatá uměla fpojorati [affaroou pěči o nefffaftné
ditťy fimé 8 proftředly, jařoedž bylo zapotřebí fu
profpěchu mffed oftatních, aby fe náťaza zamezila.
Nemf (nadno obřadu dojimarějfjiho a zároreň
flaronějíjiho nad onen, jebož fe užímalo při odlu=
čorání těd, jihito fe dotťla ruťa Baně, jaťehož
fe ušímalo na ntifech, Ebež nebylo zmláfftniho
fpitalu pro malomocné, fbdežfe tedy malomocní
mufili do ©nfit zrolafitě pro ně zbotorennh ods
ftraniti. 98 přitomnofti malomocnébo, jenž měl
boti odloučen, fe floužila napřed mffe fivatá za
zemřelé; a pať, fdyž fe bylo pofimětilo roffecfo
nářadí, jaťfebož malomocný me five famotě měl
zapotřebí, a Úonžmu faždn z wěřicíh byl nějaťh
dar obětoval, byl dopromoděn od dudhomenftwa,
před nimž fe přednafjel fříž, a za nímžffli oftatní
měřicí, £ ofamotnělé budce, jež mu za přiboteť
ropfázána byla. Ma fiředu této budfy nafypal
tněz hlíny ze břbitorva vozate, flotvy: „Odumřiž
foětu, a žirobud opětBobu“ (Sis mortuus mundo,
vivens iterum Deo). Račež € němu promlumif
fněz něťoliť potěffujicích (lom, jimiž ho poufazo»
wal na radofti rájířé, a na duchoroní obcománt 8
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cirfví, jejižto modliteb fe může me fivé famotě
fnabnějí než před tin, učafina učiniti. Ra to fe

poftamil přede dméře budfy dřevěný fřiš, a pos
fladnice, do niž měli ofolojbouct almužnu dbámati,

a pať fe wfficní od něho tozdalilí. Zolifo 0 1We=
lifonocí fměli malomocní topjiti ze fioýd hrobů,

jaťi t Cbriftus Ban byl z hrobu pomftal, a mobli
po něřolif Dní přicházeti bo měft a do wefnic, aby
na roffeobecné radofii fřejtanfiva podil brali.

MO byli tať m teto famotč zemřeli, fonaly fe za
ně pří pohřbu flušby Božt, jalo na den royžna
vače, jenž nebyl bifřupeim.

Tuto mofflenfu cir we dobře pojali mofficfní
měřicí, protož dármali malomocným midy co neje
Tadffí a nejutěffenějíji nazroy. Jtifámaliť jím:
»Remocní Boží, míli Boží dudáci, bobřáci“ a t. b.
Rřejťané tebhvejíjich měťit ji rádi umáděli na pa
mět, že fam Pau Zežiě byl ffrze Duda fimatého
ro flarém zaťoně co malomocný předzrměftovwan;
(Et nosputavimus eum guasi leprosum. Isai. 58,
4.) že Šimon malomocný byl jeho hoftitelem, u
něhožMaří Wagdalena pomazala nohy Spafite

lory; že zivolil malomvcněho Lazara za oznať
dufie ropiwolené, a že fe fivým fimathm zde na
gemi čafto zjeril rozpůfobu malomocného. Dftatně

jefitě pozovomati flufft, že fe tato nemoc ztvlafitě
Wegečaftějit pouti do jiwaté šemě, a náflebřem fri
žacých malef ro Guropě rozff třila, a za příčinou
tohoto půmodu fe pofioátnoft jejt pomaby jefitě
srovffila. 28 Jerufalémě byl založen rytiřífhřad
fiwatéhoLazara, ftervý je ryhradně offetřormáním
malomocnýý zabyrmal. I melmifir řádu tohoto
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býval mafomocný. Sež i jiflo řád paní fe obdal
m tomtež mějtě fužbě malomocných me ffpitale
fo. Jana Almužnifa. Biffup Óugo $ Linfolnu,
rodem hrabě, oud řadu Kartujianfřého, ntimal
obyčejmalomocné libati; a Čov mu jebenfrate
jeho fancliř dal na frozuměnou, je fmaty Martin
polibením malomocné uzdramomal, odpoměběl na
to bijfup: „2no polibení fivatého Martina uzdra=
momalo tělo malomocných; u mě fe to mífať
ftamá naopať; (ibanim malomocných fe uzdras
uje má dufje.“

Oflatně nebyla Yliběta mezí fraly a moc
nymi tohoto Ita ta jediná, jenž tv těchto ná“
ftupcich Lazaromých famebo Ghrifta Bana ctila.
WPnoztmocní fralove a fntžata powažomali [nffu
É malomocným za přední pramo (mé Důftojnofii.

Robert f. p. fral Franďy, aro fftěrooral pomžbdy
fipitály malomocných. Smwaty fral Ludrotf zahá“

zel 8 malomocnými bratrjřou [affou, Hmvfjtčrvo
mal je r ča čtvero fucbýchdní, a libavwaljeji
roředn. Taftéž činimali SindřichIL, fral analiďfý.
Graběnta Sybilln zGlanderfřa boprowobitofji
tofu 1156. dotě fiveho Theodorifa do Zerufas
léma, offetřomala tam me ffpitale fo. Sana Al
mužníťa malomocnýů, co datim hrabě proti nes
věřícím bojotval. Když pať její boť odchazel z
Paleftiny, šadala bo o poroolent, by (am zůftati
a oftatní dny žiroota fivého objluhomání malos
mocnýd zafivětiti (měla. Reji bratr Balduin NT
fral Serufalémffy, připojil fivé profby f profbám
těto refoně fřeffanffé [affy. Grabě dlouho odpo
romal, a feprio potom fimolil £ jeji žadofti, Čonž
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obdržel ob fivéhofrálorfřého fmafra na náhradu
ša přinejjenou oběť,předrabý oftateť, totiž Érupěj
tre Bana Sežiffe,již fi byl ufehoral fmatý Sos
fef 3 AUrimathie, fdož byl tělo Spafitelomo 6 fříše
(nimal. Samoten fe tedy namratil hrabě do vé
mlafti, přinaffeje 8 febou fwaty poflad, Čterni pať
uložil 1 mějtěBruggdd, a nabožný hd $landers
(fo fe dozměděl 8 welfou uctivofti, žše Jejichbrabě
fmou manželfu zaprodal Ghriftu Banu a Hudym,
že jim přináii co cenu tohoto prodaje, frerm
Syna Božiho*).

Arolafftě fmati a frětice ftředního mwěfumis
mali £malomocným taf melifou laffu. Sata
Kateřina Senenffa měla ruce molomocenfiim
pofitrornčné; naťazilaf fe od jedné ftaré malo
mocné ženy, již byla offetřowala, a jijto, fDYž
byla zemřela, fama pobomati fi byla uminila.

Přimedjji tento fráfný fEnteť fřefťanfié laffy fu
řonci, zpozovomala, že má ruce taf bilé a čifté,
jaťo ruce noroorozeného ditěte, a že a mift, fdej
byly nejímice nefaženy, oydájí [ibezné hvětlo.
Smaty $rantiffeť Usfisíh, vata Klara, jeho
ufjledtila foučafnice, fmatá Ottilie z $Golfaďa,
fmata Sitfa z Polffa, fmatý Cdmuub $antua
vienffo, a pojléze (mato Grantiflet Xamerffy a
fata Šohanna ze Chantal, profazorali malo
mocným © melifou radofti ty nejopomršenějíji

») Aj pofub fe jefitě me Druagá$ (patřuje fráfjná fapličfa, ua
dimaná faplu fmaté frime, m uišto fe tento Drabroceuný oftas
teť homá.
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flužón.| Zejihmodlitbyryjednalyčaftomalos
mocným ofamžitého uzdramení *). .

U proftřed tohoto flaroného tormarněftva
jmenowanrý fipatný a fivětic Božid, mefffala
fvata Alžběta již za fivého obcomání zbe na
zemí uftamičným poroznaffením myfli fivé f Bohu,
jebož poroždy tv ofobě huby (patřomala. Jas
tin ale, pofud 8 ními jefitě nemobla poživati
věčných radoftí ronebejich, nebylo nic tve fivětě 6
to, aby bylo umírnilo rorouciutrpnoft,fteraž óžirala
jeji frdce, aniž zabojíti rány dufle nemocné a
rozermané Boleftmi trpicih bratří.

+) Dle flarobllého bobání, ježto feft Hlubořého tmýznamu, a jež
mimo to fivůj záťlab má wmplfmě fmatém, fe pomažomalo
malomocenfto! za trefuý obraz Hříu, a tuby fe mělo za to,
že malomocuý uemůže býti uzbrameu ob tohoto nebubu, [eč

tolifo ueminuou frml, romněž jafo t prmotní vy čloměřamobí tolifo neminnon frivt Spafitelomou fmazáu býti.GStimto
pobánim fe potfámáme me nimohýů legeubaů a bájníů fiře:
boměfu; conoťjeft tafé záflabem jedné 3 nejfráfnějíjich báfní
a čafů fv. Alžběty, aunž jeft uabepfáua: „Chubý Sinbřid.“
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Bapitola XXIII.>
Kterak fe fiatá Aljběta Jdráhala jíti do řífe

0m +00
do řífíe nebefké, a kterak rozdala

celé fot wěno.

AĎatim fe frál uberjřů, bohatý a morný
otec této $ude obflubomwačíy nemocný Ddozivěs

děl od poutnifů, jišto byli 3 Uber do Čácdů a
na jiná pofoatna mifta porýufřá putomali, To
jafé dubdobě a opufitěnofti fe naddzí jeho dcera.
9Rypramomaliť mu, řterař fe jih to nemile
botťlo, fdnž fyffeli, še dcera jejich frale žije
V) opotorženofii a 1 tom nejmětffim neboftatfu.
imto jeji oypramománímbyl fraf na nej
ropě šťovmoucen, ano až £ (lam pobnut; fič
žomwal fi u fmých rádců, jaťa bezprámi fe Děje
jeho dceři, a uminil fi je wpprami ivnflance,
jenž by jeho dceru f němu na zpět přimedl.
Syltě E tomu zmolen hrabě Banfi. Šlechtic
tento fe odebral 8 četným fomonfhvem do
ODOurinf, a přifjel napřed na MWartburf. Ra

[ezna tam fnižete Jindřida, tazal fe bo na
příčinu, za fterouž fe Alžběta mwtaf mimooby
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čejném lamu nadází. Sindřidh na to obpos
měděl: „Ma feftra fe docela zbláznila, tof jeft
známo celému fivětu; jať fe o tom i fam přesiwědčite.<| Wypramomwalf-pať,fteraťfevdes
brala bo Marburťu, jaťé poffetiloftí tam tropi,
živa jjouc toliťo fe žebráfo a malomocnými,
a jiné podobné iměcí. Dofazomal pať myflauci,
še dudoba Alžběty je zcela dobromolná, on že
byl botom, ji offecfo dati, coťoli by fi jen byla
žadala. Grabě nad tim ufirnul, a dal fe naceftu£Marburfu.| Přifjedtam,tazalfebos
fpodffeho, u něbož fe byl ubytormal, co by měl
fouditi o pant, již nazbroají Alžbětu, a fteráž
byla 4 Uber přifila do této frajiny; proč je
žima v taťomé cbudobě, proč opuftila fnižecí
bratry (mébo zemřelého botě, zdaliž fe to (nab
vofieďo děje ža přičinou, fieraž by ji fe ctinefloužila?© „Seftiftopaníiwelmínábožnáa
cnoftia,“ odpormědělbojpodjiů, „jeftiť taf bos
hata, žeby fi čloměf mohl žadati, aby romněž
tať bohatým byl; neboť toto měfto i 8 celnm
ofolim, jenž není malé, ji přináleži; a foyby
byla dtěla, byla by doft fnižat nalezla, ježto
by ji byli radi pojali za mauželtu, ona mffať
4 meliťé pofory moli raději m taforvé bídě žirma
byti. Necdhcef přebýmati tv žádném domě m
měftě, aby jen mobla byti blíže fipitálu, jejž
byla myftatvila; nebof pobrdá 'vffemi ftatfy
tohoto fivěta. Bůh nám profazal welifou mis

Icft, že nám fem poflal tař zbožnou pani. Raždý,
foož 8 ní má nějaťeho pořízení, nabýmá ztohonemaléhoužitťu.© 2Bfonáníffutfůntilofrdnoc
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niťby neuftárvá; jejtif melmí čiftotná, nad míru
přímětima a přeberfiim náramně poťorná.“

Ufivffem to hrabě, bal fe bneb od bofpobdfřého
£ ni zaměfti. Kento wřročil napřed do jejiho
přibytťu, řťa Pní: „Milá pani, jfoutě zde waffi
přatelé, jižto máš blebají, a jišto by 8 mámi,
jať fe mí dda, rádi mlumili. Wyflanec mfros
čim do jeji budly, a (blednum dceru vého
řrale 8 přeflicí Iw ruce, zamějinanou předením
rony, byl timto vimadlem taf dojat, je fe
přežehnal znamením fříže, a dal do plače. 'Baťdroolal:© „$tdomiděljaťáhodcerufraloroffou
přifti1“ ofabito fe pať £ ni, wypramotmal ji,
že jeft poflán od jejiho otce, by ji rophledal,
a na zpět přimedí Do země, 10 niž je byla nas

todila ; Hiborwalji, še fe tan f ni eve: hoswati 8 uctou, jaťaž ji příjlufii, a še ji fral
bude mMidy za (mou přemilou dceru pomwažosmati.| Alžbětaroffafopomitlaroffemiflibya
profbami. „ida Čoho mě mate ?“ tazala (e
braběte, „jať jfem jen bidna břifinice, ježto
jíem niťby neupofledla zaťona Božibo, jalý
jjem byla pominna.“ „$tdo jefi příčinou této
Baffi bidy 7“ tážal fe hrabě. „Rifdbo,“ odpos
roěběla Aljběta, „leč nefmírně bohatý Syn
meho nebejřeho Otce, Úterní mě foym přiťla
dem naučil, pohrdat bohatftmim a milomati
budobu nade ofjeďa traloroftmí:tohoto (iěta. “

ať mu myťládala celyfivůj še od tě boby,co orodoroěla. Sdělila mu t tterať oftatnt
dny fivého žimota ftramiti mínt, a ujifitoroala,
že fi nemá na žádného co fěžowati, že nemá
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r ničem neboftatfu, a že je úplně fifaftná.
Nicméně ale brabě ji uftamičně přemloumal:
„Bojšte,“ pramil £ ni, „pojšte filedetna fra
lorpno fe mnou ť mému Otci, pojdte mladbnoutijebvfralowfhvim.afoýmdědictmim.“| Sfemf
pemné naděje“ obpowěbdělamu na to Aliběta,
„je jiš oplýmám děbdictmim(mého Otce, totiž
rměčným milojrdenftwim Bana naffebo SZežiffe
Chrifta.“ PBofléze ji jefitě hrabě profil, aby
fivému otci, taf opomrženým životení hanby nes
činila, aby ho nezarmucomala dománim, jaťéž
fe 8 jejím rozueffeným. robem nefromnáma.„Aefnětemémuotci,“| obpoměbělaUliběta
„še jíem při tomto oponrjeném apůfobu ži

pola fiaftnějífi, než on m jeho fralomfřé fImvě,a že nemá příčiny, by fe nademnou rmoutil,
anobrž je by fe mnofem mice měl rabomati,

že jebo dítě je m fInžbě mocného frále nebeč
a země. Sedinou měc tolifo šádam ob něho,
ot aby fe modlil a dal modliti ja Mne; t
ja je budu modliti za něj; poťub mě Buf pos
přeje života.“

$rabě miba, je mffeďo jeho namabaní
je marne, odeffel od ní 8 melifou bolefti jrdce.
Alžběta fe paf opět udopila přeflice,pofládajíc
fe za fifaftnou, že muže již předem uffutečniti
floma, jaťaž pronaffi arfem fmata £ uctěnt
fivětic Božid, anvž fe toroně jaf ona mffeho
prv Pana Sežifje odřeťin: „Opomrbla jlem
frálonihvím fwěta, a toffi lámou wezdejji pro
laffu Bana Sežifje Cbrifta, jebož jem fpařila,
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jebož jíem milomala, to nějš jjem urěřila, a.
jehož jíem fi nabewffeco majila.“

Jaťfoli fe zdalo, že Jindřidh je zcela o
tom přehočbčen, že jeho fwefrufje pozbyla tos
zumu, nicméně doftal přece vým libum, jež
byl dobromolně učinil. K této WĚTNOJŘŮbo
jnad taťé 3 čaftí přiměla bázeň před papežem,
jenž fe bol za obrance Alžbětina prohlajil, a
welfy mplypro, jejž na uěčbo měl Kourdd 3

Wlarburfu, jaťož bo byl mirval i Ma jeho zes
mřelého bratra Eudnvifa. Poflal ji tedy ončch
pět jet břiver, ftříbra, jež ji byl flibil, fdvš
oddhdzela 8, WBartourfu, aby fi mohla zjednati
potřebný nabytef pro five nome jidlo. Toto
avětífení ftatfi bylo Alžbětě. mitanou příleži
tofti £ ujfutečnění šamoflu, jat w fobě již od
dama chovala, fprojtiti (e totiž břemena wffes

liťych fatťu, W jejichý držení byla nujila pojtd
auftati, ač 3 nid nižaduýů užitéu nebrala, Je:
liťož weffřerp jejích 1wpuo8 vozdámala dudy.
Poprodala tedy tvffeďfo fivé mčuné [tatfn, Etes
rej ji jeji foafr po příchodu rytiřu z fřížaceho
tažení, namrátiti přinucen byl, a fteréž obnas
fely fumu pro tehbejffi čas dnamenifou, dou
tijic břuven. $ledčlní, pratví 0 ni jeden sbožný
šivotopijec, vým ftatfim dodatt momitofti přis
měřené, aby Ji tim jiěčií šjednala nemoroitcho,
roždy triwajicího fftějii na. mwěčnofti. Tattéž
poprodala timffecty Členoty a firerfy, Fterčý ji
jefité sbýwaly 3 těd, jež boli její rodičomé jů
roveň 8 ni z Uber poflali; meži jinpaní slatě
a fiřibrné nadobu, [atfy zlatem protfamane, a
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rozličné jiné drahým famením myťfládané měci.
Bedy penize, jež byla za toto prodané měci,
jatož i za ony ftatty ftrila, rozdala ©udpm,
ne fice na jednou, amffaf 8 tafowou fftědrofii,
že ji to bylo od mnohý, jišto její poltocínepotřebomali,zazlépofladano.| Weřejněji
fpilali zbýralých marnotratnic a blaznic: Ali
běta fe mffaf nedala podobnými řečmi £ hněmu
popuditi, a byla ráda, že fi muže za tať [eibs
nou cenu, za flatfy totiž pomujejicí zjednati
ftatfů nepomujejících Wwwnebejih. Bo obdržení
oněh pěti fet hřiven, poflauhd od ČutžeteŽíns
dřida, fi hned uminila, že je jíflého dne na
jednou rozdá chudým. Aby mffať i midales
nějílt budí jeji fitědroftí učaftní býti mobli,
dala na Wwflednrijted mwoťoli Warburfu na
25 mil oznamiti, aby fe vffiní udi m určitý
den fefili na jedné rowině blíže měftečín MBebrdy,
řdež byla. fama prroní duy fme dobromwolné
$udoby firámila. W uftanomený f tomu den
fe tedy fefilo nmobo tific šebráfu, fepnch, fil
barmpeh,nemocných a budy obojího pohlami,
a mimo to melfé množiti lidu, jenž byl dydstio,podíronému| tomutoditvadínpřítomným
byti.| Abyfemezitafwelfhumnožihviun,[idu
zachoval pořadef, a aby fe m jtejné míře pos
moci doftalo rofjem ©udym, jenž bywaji čafto
nedočťaví a pořadu nenamvflí, uftanomwila
nějna doftatečný počet uřednfů a filnýcb Inbů,
jišto měli o to pečomati, aby zujtal faždy na
fwém miftě; neboť fe obawala, žeby fe něťtes
rom moblo podařiti, tozití na ujmut jinph DWas
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trate almužnu, jaťáž pro faždého dudého ut
čena byla. SRaždému, tdož by jednal proti
této šaporědi, měly i hned mlafp oftřihány
býti. Jaťaš mlada dimřa jmenemJtadegunda,
poměftná nadobyčejnou frafou fivýh mlafů,
byla pojtižena, fovž fe pramě rozdalomala 3
mifta, na němž byla aprrou flala, tic jiti po“
Woužit fmé nemocné feftře. 3 byly jt hned
oftřihány jeji fráfné rolafy, Úteréž nofila fivěs
feny před ramena, dle obyčeje, jafnž tebdaž
meji obvřami 1 Ptarburfu panomal. Rad
tim fe dala mlada tato dimfa do blafitého
plače a nařiťání, dofladajíc že je nemínna.
Alžběta ji dala přivěfti £ fobě, a přala ji
fitěji £ této ztratě mlafů, zatou příčinou, že
tať ofiřihána nebude moci podrlu brati na tanci
a jiný fwětífnh mefeloftech. Ra to fe ji tas
gala, medená jafymfi ronitřním puzenim, 8 jas
fýmž fe u fvatýh Boží čafto potfamame,
adaliž fi jefitě nebyla niťby předfewzala, že bude
fwatěji živa? „Siž damno,“ odpoměděla na to
Radegunda, „by fe byla zafmětila Panu
Bohu a příjala oděm řeholní, Údyby mě nes
bylo býmalo lito my frafjnýh mlafů.“< Ufly
fiemwffito Alžběta zmolala plna radofti: „Lof
mě tedy mice těffi, že ti byly mlafy ojiřihány,
než foyby můj (bn byl zmolen za cifaře řím
fřeho.G Raf mzala ubobou dimfu £ fobě, Úte:
važ poflufina jíouc napomenutí, jaťébož fe ji té.
bož dne bezběťybylo doflalo, zafivětila fe flužbě
Boží a offetřomaní ©Audyd we fipitale lz
bětině.
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Batim fe rozbámaly ropměřené afmužny
welifému množítrt duby u melifém pořadlu,
proftřednictmim bezpečných a měrný ofob, ježto
od Alžběty £ tomu uftanomeny byly. Ona fama
řídila toto rozdamání, obic ob jednoho pořadí
f druhému a pofluhowala rofjem. těmto $Óubým
majic opafana bedra bílou roufffou, jaťo fdnfi
Gan Ježiš, fovž pobobným zpufobem pofluhos
mal fivym učeblnifim. U proftřeb toboto obrom=

ného muožftrot [idu fe procházela plna rabofti,
pofladajíc fe za fifaftnou, že jiné fffaftnpmi
učiniti mobla. Zejí trvař bpla rovjafnčna a po
fojna, frbce plno rabofti, a jeji rtoré pronás
ffeli Koma laffarvá a potěffná. Obzmlafitě byla
melmí přimětiva £ hudým, již zde po nejprm
fpatřomala. Sypojomalaf utěfjenou rvefelojt fe
frbečnou utrpuofti, nabžemířou proftomyfinoft
8 neobmeženou Měbrofti, fpatřujic při fažbém
pofročení, jat mnohý Tabofti těmto ubobom
půfobi, že normě bidě mžády normě útěchy poffys
tuje. Zato fralomffá dcera fe tedy přece fo

nečně fpatřomala u proftřeb brmořenínů, jenž
jí byli uejrozácnějíji. Tohoto bne byla oprambu
fralownou fmou fitědrofti; bylať zde u profiřed

fwého ojířa, jen [eftároaloše fanth Hudnd,
jafo mocná panomníce na fmém trnu; a na
Ivzdor datrnému oblefu, jaťvžfift byla wolila,
(e přece gdálo těnt, jejichž brdam ulevomala,
še fe fit jafo fltnce, a že je příoběnarou
bem bílým jaťo (nibh.

Stovž fe den fu fonci fhylormaf, bylo oněd
pět fet břímen rozdáno, a na pramě měfic

10
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jafně fwitil, ubtrali fe hubi, jišto byli zdrámí a
filni, opět domů, mnozí mfjať nemobouce fe pro
Wadofta duravoft bued na ceflu rmydatí,uminili
febě, še aúftanou pře8 noc we fipitale a mwjinýd
poblizťýd flavenih. Alžběta jih bued při fimém
mÉročení do fpitalu $pozoromala a medena jfouc
poroždy fivou NeYMAŽNOUutrpnofli, pramila £
fwpin brujťam : „$lel ti nejbidnějíli zuftalí zdes
bejntež jim jefitě něco.“ Načež nařídila, aby fe
balo faždému z ni jefitě něco peněž, a nedtěla
tomu připujtitt, aby ditty, jenž mezí ními byly,
méně doftali, než jiní, Baf dala přinefti melifou
zafobu dleba, jimž je podělila Pofléze pať pras
mila: „©hciť uftrojiti těmto hndafum bofonalé
hody; af fe jim udělá oheň.“ Byltě tedy na její
nařízení rozdělán obeň na mffeh mijtech, Čdež fe

byli rošložili ; pať je Jim mvly nobvy, a byli pods
fuřowaní. Tito bud, jimž fe taf dobře dařilo,
fe počali rozmefelowati, a dali fe do způvaní.

Alžběta pať ufluffevffi ze fivého přibotťu jeji
zpět, byla w blubofofti fivého proftného a něž
ného frbre dojata, a zmolala plua radofti: „Dos
bře jfem mam powídala; člověť mnfí mžducřy
bleděti, aby fivych bližních co nejroic možna obla
šil.< PBať oyfila hned mwen, aby 1wjejích radofií
podil brala.

Dobře tedy znala zbožná a [affana Al
běta ono utěfjené tajemfhvi, fteraf je možná jiné
oblašíti. Anal byla lama f fobě meli přijna a
nemilofrdna, £ jiným tffaf nad míru laffava a
bobrotiva. Sama pobhrdala tflim požemífhm
fftěftim, bidnom roffať bratřím £ fitěfii dopomoci
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býyralo jejím uftamičným (nažením. „Ach jať
fifaftní jíme,“ molá zde jeden žimotopifec jeji,

„íoni pomyflime, že m nebefih fdež nyní posšimáě roččné odměny za fivou toroucí laffu,
že i tam o ná pečuješě 8 laffou, jaťouž bylo
naplněno tvé frdce, poťnd jfi jefitě zde na zemí
obcomala. A jafou utěbu nam poffntuje to
toěbomi, že bidnýh a nefifaftnoý, jižto tě me
foyb zármutcíh a me fmém nedoftatfu mes
zdejífim o pomoc rozpivají, neoflyffiš; neboť tá
neronmájná útrpnojt jel zajifté noní tim účins
nějfít a wřelejíji, an již požhvaě blažené nes
Iimrtedlnofti l“

Aapitola XXIV.

Aterak fe (imatá Aliběta od mifira Aonráda

nančila můli fivou te ffem přemáhati.

Sobli bychom fe domnímati, že Alžběta
již Byla u cíle, jaťný fi byla tať frdnatě myts
(nula, milovati totiž jedině Boba a m Bobu
bližního, a nenámidtti fwět 8 jeho flatfy avadojhní.© Ric.měnějiwffafbylooditraniti
jefftě muobé přeťažío, jaťéž fe i na těto ceftě
fu fřejfanífé doťonalofti, naffptomaly; mufila
jefftě napřed mnobcho, čafto mwelmi pracnéhorortězftivímydobyti.| Nebylonatomdofti,že

10*
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přemobla fmět fe mfjim, co jí £ němu jefitě
poutati moblo: mufilať taťé jefitě přemoci 1

fama febe, fivou tolafini ůli, a pobdrobitiji
me toffem můli Boji.

Konrad z Marburfu, jebožto fprarmě tato
draha dufie od nejonějji bhlavy mffech tvěřícíd
odermidána byla, a jenž mobí nejlépe deji laffu
£ Bobu oceniti, ji ufilomal uméěfti až na wwrs

dol dofonalofti ewangelicé, ceftou, jaťaž fe
protimi taf zmmanémoudrojti a ofiwětě nynějs

libo fivěta, a douloftimofti a lažnofti nafiih
amalátuělých duff, ješto vé učinné mířeoDvyťlyz
ro tebdejíjich roffať dobách, fdež jefitě panowala
proftojrdečnoft, fe nabožné duffe neběfily taforé
odporné cejty, nobrž fračely po ni bež reptání,
podrobujice fe ochotně mffemu, co foli je bliže

E Bobu přiwejtí mohlo. Ačťoli Konrad fivou
náramnou horlimofti, jejišto obětí fe později
ftal *), čafto přiliš dalefo zaveden byl, a nes
ařidťa meze fřefťanjfé mirnofti přefroil : nicméně
fe fMedetná fněžna přece pomidy gcela podro
bila jeho přijnemu wedent, hotoma jfouc jřloňo
watt vády a tm faždé připadnofti blamy fivé pode
jbo laffy bojíte, a najledomati taf flepěji toho,
jenž fe pro naš tal pofluffumm až £ (mrti.

Wtiftr ourad, jenž fi byl předlemal,
potfačiti a uičiti ro duff Ulžbětině faždvu
tu nejmenífii náflonnofi £ tomuto fivětu, paťlt
jefitě jaťa mwní f nalezení byla, počal ji přes

+) Byl zatvražběn 1233 ob rytířů, jež byl bezbůmobuě treftal
to faciře.
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dewffim zbraňomati fonání milofrdným [futtů.
Ylapřed pojal m uzdu fitědroft Úněšny, čuný
nemálo ranil jeji dce, dapoměděmji, by jad=
nému $udému nedarmala mice než po jednom
penizi. Alžběta nedtic zjetvně jednati proti těto
ddpotoěbi, hleděla, Úterať by fe tomuto -obntés
šení wyhnouti mohla. Data tedy zprwu Diti
peníze, ne změbí, nýbrž še ftříbra, a ty voždá»
mala na způfob obyčejných peněž měděných.
Později fovž fi udi, jenž byli uoyťli na jeji
nefmitnou itědroft, fiěžotali, že nyní (froronych
darů boftamaji, řiťámala jim: „efmimf mam
Dati rice než po jednom penizí najednou, Dati

vam toffaf po foždé foyfoli přijdete, tof minenízapomězeno.“© Chudr,nedajicefedlouho
pobieti, použili těto tady, a „obbržetofjealmužnu,
obefili jednou neb broafrate ofolo Apitalu, a
přifili opět profit o jiný penig, jeji jim taťé
Alžběta po faždé dala; a timto způfobem nes

bralo jejich oujfočné dodění fonce. Apozororwam
to Konrad, mifto co by byl měl býti dojat
Hi, jaťouž wymyflila jeji náramná láffa Čhu
dým, jejitě fe na ní čaftějí taf vožborlil, že ji
poliěfomal. Ona toffať fnaffela 8 radofti totopobanění;neboťMbylajiždarono| tvroucně
přala, účaftnou býti pohanění, jafémuž fe byl
podrobil božířn jeji Spafitel, prvé než byl za
ni fmrt pobftoupil. Yno, Rontad ji šapoměběl,
aby od teto hrvile dubým docela žadný peněz
nedamala ; bylo ji mffať dotvoleno uděloroati

jim dleba. Kdyžale pozoromal, že 1 při tomto
obmezení jefitě přiliš fitědra jeft, předepfal jí,
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aby nerozbámala celé dleby, nýbrž aby udělo
wala toliťo po frajičtách. Rapofledy ji zapoměděl
barati jaťouťoli almužnu, a to jediné, co byljes
fitě jejt torouci (áfce zanechal, bylo offetřomant
nemocnoý a Hurampeý: a toffaf i m tom obledu
ji zapoměděl mffelifou (polečnoft 8 těmi, jenž
ji pomžby býmalí nejmilejífi, totiž 8 malomoce
nomí, a fovž něťby z utrpnofti jednala proti
této zaporvěbí, tedy ji bez dlouhého rozmýjilení
t tělefnými trefin, něťfby až do proliti Črme za
to faramal.

Snadno fe dá pomyfliti, jafou boleft Al
běta pocitila, midbouc fe pozbatvenu fivobody,
jež ji býrala ržby taf draha a jejímu frbci
taf potřebna a (patřujíc taforoou zed topflames
nou mezí utrpnoftt fivého rdce a mezi potřes
bamí nefiťafinnb a bidnoh. Rícméně tvffaf
porozuměla přece fivé nomé pomínnofti, fteraž
zaujala nyní mífto roffech pominnofií oftatních ;
pochopila, še úplné zapiraní febe famé, £ jafé
muž fe byla flibem zamazala, ji taťe uťíádá
pominnoft odepřiti fi rofjeho toho, co by jt
febe menfit radoft neb uútěbu mezbejífi pofimt
nouti mohlo; pří udělování almužny ale cítls
mala radoft a útěchunerýflormnou. Bylaf tedy
botorma obřici fei této pofjlední útědu; naučila
fe upoflechnouti bez reptaní, a m fratťém čafe
profpěla melmí m tomto nejtvněfjim umění fřes
ffana, w umění totiž bofábnouti roitězílrot, nebo
bo neumí upoflechnouti, nebormebe tate zmvitězíti.
Nefititilaf fe žádného namábaní, žádných nes
(nazi, fdnž fe jí jednalo o to, podrobíti fivou
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vůli můli tobo, jehož pomažomala za profiřed
níťa, fteromá jí Buh dtěl ůli fwou zročjtos
mati. af mile ji dal f fobě pomolati, hned
pofytffila, byfby i febe rozbalenějífi ceftu byla
mufila myfonati ; a přece 6 ni nenaříndal je
ffetrnofti, jaťej fe šdalo jeji poblami, jeji
mlabdoft a její flam požadovati; pečowaltě jes
dině o to, aby ji ceftu £f fpafení, co nejivice

možná obtížnon a trnomou učinil, aby pať jes
nou 8 tim vvětffimi zaflubami před Soudce

fivebo poftarotti fe mohla. „€ať jednal tento
fwatý muž“ jať bořláda jiný [ptforoatel ($rans
coufin, „aby zničil její toůli; aby těnomala
celou fioou [affu toliřo Dobu; a aby nerozpos
minala na fivou předefilou flámu. A Aliběta
upoflechla roždy odjotně, inaffela toffeďo fe
ftálofti, aby mohla roládnouti duffi fioou m

trpělimofti, a aby fe touto pofluffnoftt tin lasronějfjímftalojejimitězítí.<| Sejipofluffnoft
byla ftranu těd nejnepatrnějíjidh ročcí voronětať
ochotná a dofonala, jafo ftrantma těh nejtěžs
ffih a nejbůležitějjd předpifů. Ricméně wffať
byla přece od Sonrada čafto telmí přifnětreftána.© Byroffijednouzanepatrnýpoříejet
welmí přífně pofarana, pramila £ jedné ze fioýddružeť:© „Cafométrefinmufimetrpělivěnás
leti, jfouce podobní ráfofi, fteréž rofte podle

potofů; fonž fe potoť rozmodní,tedy fe zhohne, a moda teče přeš ně, aniž mu ujffodí;
fdvž "paf vody upadlo, naroroná a zdrvihne fe
opět fe fi čilofli, a rofte pař tim zdarněji.
Zať mufime i my býti něťby fflonění, naček
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fe pať máme opět 8 radofií a důměrnofii nas
rotnati.“

Čo datím poťorná ažběta přiliffnou přifs
noft Konradoru fnáffela 6 Mnepřemoženoutrpěs
[irvofti, nalézal fimět m jejim fpolečném obco=
ání potrarou fivé zlomyflnofti,a poffntí ubobé
něžně přilešitoft, by £ těm mnohonafobným
obětem, jež byla Ddofarad fimému nebejíčmu

šenichu přinejln, Jejitě jebnu, noroou oběť při
dala. Aapřed ji jeji nepřatelé ropfřičeli za mars
notratnici a blazníci , rozblafforvali wfjuby, že
pozbyla rozumu, a nyní hleděli jefitě jeji pos
ějt zobyabditi banebnou pobezřimoftí a neftoubds
nými řečmí ftrany jejiho obcoimaní8 Konrádent.

Portdalif fi weřejně, E tento Úněz roboroupoEnižeti Ludrviťu fivebl, a že ji pojal 8 febou
do fivé mlafti, aby fe 6 ni žimil z jejiho měna

a ž jejich ftatřů. Příčinu, še fe tyto pomluroy0 m rogiliřovaly, a še fe jim ob mnobýd
mira přidamala, zamdal srolafftě mlady rěť
Alibětin, neboť počitala tehdaž, Čdnž fe do Mars
burfu odebrala, teprm ba a Diwadcetlet. Zylo
pomlumačné řeči nebyly Iboftejné jejímu 1ěrs
němu odranci Rudolformi z Warguly. ABěrny a
opatrný rytiř tento fe tedy odebral do Mars
burfu, a přifjed £ Alžbětě 8 meliťfou uctirofti

taťto t n „promlumil: „Budiž mt. domoleno
drahá pant, promluroiti8 SBami bez ofolřů a
bez ujmy powirné ABám ucty.“ Alžběta odpo
běběla poťovně, že je botorma mffedno royfled
nouti. „Profim tedy, braba paní“ tať mlumil
Rudolf dale, „pračtež bditi nad fimou dobrou
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powěfti, jelifož maffe bůrměrné obcorání 8 Ron,rabem| zambalobloupému,fproftnému| fibu
příčinu £ přerráceným doměnfám a £ nefluff
ným řečen. Alžběta pozbmihíří oči fivpů £ nebi,
odpoměděla bez nejmenífiho šardění: „Omeleben
bubiž 1e fe měce naš přefivatýa nej
bobrotirvějíjían Jejtě Cbrifiue, můj jebiný
přítel, jemuž fe zalibilo, přijmouti 3 vuťou mých
i tuto datrnou obět. 3 lafín £ němu, dtic fe
mu zcela m flujbu oddati,- jjem fe odřeťla
vznefenofti fiého rodů, oporrhla jfem bobat
ftmim a ftatfami, nedbala jfem na mlabojt a
fličnoft, opuftila jjem otce, mlaft, bitín, obe
přela jem fi reffecíh ezdejfi radofti; ftalajfemfežebračťou.© Jedinýtolifoftatečefpos
šemjío jjem fi pozanechala, čeft totiž a dobré
jméno, a vofjať i tento, jať prámě dofjlycham,
noní odemne žadd, a Já mu jej ze frdce ráda
odemzdámám, an račí mou dobrou poměft co
šrolafftní obět odemné přijmout, a mne ffrze
pohanění dobrolibeznou učiniti před taři jmou.
Ob této $rmile ci, co nepočeftná ženffá živa
potí. Račiž roffať, můj drahy Sypafiteli, mé
ubobé dítín, jenž jfoujefítě neminny, ode tvffi

banby yftřibati , jařáš by mnou na ně UMaslena býti mobla.“ Chtic rffaf přece (mého
finrodáivného přitele o fě neminnoftí přefivěde
čití, boložila: „Vechtějtež mě, afpoň 2By drahý
přitelí míti ro podezření, vizte mé zraněné Tas

mena.“ Xu mu ufazomala šnamfy ran, jaťej
bola nedármno utrpěla. „Wigtej laffu,“ pratotla,

„jaťou fe mne zabořel tento fivatp fněž, aneĎ
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mnohem totce, jafom způfobem mne porozbuzuje
T mílomant Boha.“ Taf uměla fpojomati potoru
a trpělirvoft fe zbožnou moudrofti; a rozdarajíc
Bohu diťy za pohanění, jehož nezafloužila ble
děla přece roffedto odftraniti, čimby fe bližnímu
mohlo dáti nějalé pohorffení.

Konrad mffaf nepromozomal neobmezenou
roládu, jafouž mu byla Alžběta nad febou uděs
lila, toliťo zeronějífi přifnofti, nepřeftáwal na tě»
le(ný trefiech; motce.jefitě ufiloval umrtmvitia
štrozniti jeji frdce, ctěje i ty poflední fořeny
lajny pozemířé z něho mopleniti, aby tolifo (affou
Č Bohu a zbožnými myfflenfami naplněno bylo.
Je mffed radofii jejiho přebefilého živobytí, ji
jedina toliťo jefitě oflala, že mobla žima byti 8

přitelfyněmi fivé mladofii, fteréž bymaly účaft
nicemi jeji flároy při dvoře Únižecim,co její čefiné
družťy, Úteréž ale tafe 8 ní (náffely bídu a ne
doftateť, fbyž byla myhnána z Martburfu, a
řteréž fe £ ní pojléze přidružily co měrné fpoleč.
nice, fnaffejice zaroweň 8 ní dobromolnou hu

bobu jimvota řeholního, myfonámajice 8 ni mís[ofrdné (Futfy a berouce podíl ro jejim fáni-fe a
nábožném cmičení.

A toto dihvěrné a něžné obcomaní, M ja
fémž fetrmala Alžběta fe fiopmi měrunými při
telfoněmi, ji zajifté ofladilo mnohé bořťofti, a
ulemilo břemeno toliferého mrtrmení a utrpení,
ač fi toho fnad ani pomědoma nebyla; a jeji
útlé, Iáffou fe mffem Hořic frdce, fe zajifté
8 cela obdala této nemínné utěffe, jaťaž fe prý
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fftifa 3 toboto jejiho obcomaní. Důměrnějífiho
a doťonalejíjiho přatelíhot zajifté nemohlo byti
nad to, jež panowalo mezi fněžnou a jejími
fpolubružťami. 3 tento poflední, něžný fazeť
fi Konrad umínil jefitě voztrbnonti, obamaje fe
aby jim Ulběta nebyla upamatomána na fmou
býmalou flamu, a aby toho (nad nepyťala, žefefmětaodřeťin.| Poftoupněbyljižpropujtil
feny ofoby, fteréž byly jefitě 3 čafů přede:
fiňd u ní m flužbě zůfaly, a Alžběta pocitila
po faždé při jejich odchodu nefmirných bolefti.
Yynt přifjla řada i na její dě přitelfnně;
nejprmvéna Sfentrudu, jišto byla Aízběta nej
rvice milomala, před niž šádnýh tajnofti nes
mívala, jíšto fočřomala moždyi fivé nejtaje
nějífi myfilénfy, jať před — tař i po odlous
čení fe od fivěta; a přece ji mufila noní je
užby propuftiti, ač při tom jeji [rdce bolefit
frwacelo. Sapofledy byla propufitěna ttřa,
fteráž ji bpmala fpolečnící od jejiho Dětinftvi
již od patého tofu, fteráž ji od té Doby niťby

neopuftila, a fterouž Alžběta též frbečně milosmala.| PřijejímodchoduubobaYlžoětahořceplaťala.© Bylofji,jaťdořlábajedennabožný
fpiforvatel, jaťoby jeji froce bylo na drmé r0ž
děleno, a rána, jaťaž těto poflufiné flužebnici
Boží timto odloučením zafazena byla, nezaho
jila fe aj do (mrti; čeboj fažbe měrné frdce
fe [nadbno domyfit, neboť není zajífté na fimětě
mětfii bolefti, jaťo fdnž jedno měrné [rdce od
druhého odloučeno býma. „OD mila fimata
Aliběto,“ mola tentnž fpifowatel, „Připomtnání
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ti toto odloučení, aby8 mí pro tuto ufrutnou
boleft, jafouž E tehdáž fe fropmi nejmilejífimi
přitelfoněmipocitila, yžddala milofti, byd
mobl poznati, jaf Ale jjem jednal, že jfem fe
tolifrate fivými břichu odloučil od Boba.“

Zat zůftala Alžběta famotna 8 Bobem,
jemuž fe byla zcela zafroětila. Atebylo ji mffaf
popřano, poživatí dlouho útěchy, jaťouž tafoma
famotnoft poffotuje; neboť ji Konrad na mifto
oněch milormaných přitelfnň ť flužbě uflanoril
drě ženfřé neftejné pomaby. Jedna jmenem
Alšběta byla fivobodná, ze fproftého ftamu,
jaťi taťž pobožna, arofjať nad miru furorva,
nermzdělanaa taf obyzbná, že fe ji děti co iraffidlabrozily.© Drubabylatdoma,ftara,
bluba, nerolidné a zafmuffilé pormaby, a byla
roždy nefpoťojena, mrzuta a rozdurděna. K teto
trudné šměně fe Alžběta odhodlala 8 úplnou
poflufinofti 3 lafty fu Chriftu Banu, a nebdů
měřujíc ždy fama m febe, hleděla profpivati
obcománim 8 ivenforofou neohrabanou divfou,
m pofoře a to trpělimo i, fnaffejie molně přis
foři, jaťéž fe ji od oné ftaré zlobimé ženy či

nilo. Lyto droě ženířé ji aždým duem poťous
ffely a trapily. 2Bidouče, je Alžběta m dubu
fajicnofti na febéře práce domací, jaťéž měly
famy fonafi, nic fe tomu neprotivily, ano na
opať necdhámali pro ní ty nejtěšíjí práce £. p.
m domě mymitati a j., a dyž fněžnam fu
dpní na obeň dobhlidala, a jfouc ponořena m
nábožná rogjímání, něťdy na jfromné frmy,jež
fe u ohně mařily, zapoměla, tať že fe přípas
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lin, tu fe jeji lužťn 8 ní bez oftýhání notně wys
madily, mytyfajice ji, že ani polerofy uvařiti neumi. 

Tntéž ženířéjí poťažbé bez flitomání-u on
ráda obžalomvaly,foyfoli ji viděly damati almužnu,
proti jeho zapoměbi, jišto fe jeji útrpné frbce nes
rádo pobrobilo ; tu pať bproala poťaždé za to tres
ftána. Ač ale Konrad 8 ni taf přijně nafladal,
přece mu nifdy ani na ofamžení neodepřela pos
Nuffnofti, £ jaťéž fe mu byla flibem zamazala, nes
boť měla za to, že ji tvede tou nejfratfji a nejs
bezpečnějfji. cejtou £ žimotu měčnému. Seji pos
Nuffnoft byla tať fročdomita, že fe neopomážila
ani fioom býmalým, milomaným bružťám, fovž
ji něfby namfftimilh, podati nějaťého pofrmu, ano
ani jih £ fobě připuftiti, poťud fi £ tomu nebyla
od něbo toyžadbala pomolení.

Bofléze na ní čeťala jefitě poflední sťoufifa,
fteraž ji měla dáti přiležitojt £poflednímu tvitěz
ftwi. Srorbu jíme miděli, fterať fe byla odloučila
od fioých ditel, jež milomala tař náruživě, že tuto
jeji nefmirnou laffu f nim, toliťo laffa £ Bohu
poněťud umírniti 8 to byla. řece fe mffať zdbalo,
že toto odloučení nebylo jefitě úplné a boťonalé,
že fe frdce jeji mateřířé jefftě přiliš blafitě ozýroa.
Stepobrželať fice žádné ze fivýchdite u febe, přece
roffať jefitě zaroždy £ ní přídázivaly, čímž fe jejímu
mateřífému frbci přece jefitě poněťud myborvělo.
Aby i m tom Bobu oběť přinefjla, obřeťla fe pos
flézbudto na pobízení onrába neb z laftního
ronufnuti t této mezdejfji blaženofií *).

+) Toto, jaf jiš oyffe potěbino, třefťanfimi za přifnou polins
noft neuřídbá.
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Toliťera nabyřirozená rottězítmímilofti božífe,
fterouž Alžběta uznámala za fivon jedinou a nes
obmezenou panorontici, nemohla na dlouho ffryta
aůftati; a nerpfloné odplaty za ně měla podo»
fabnonti toliťo iw nebefih; již zde na fivětě po
čalí fonečně lidé ctiti tuto vefoní miry a laffy
fřefťanffe, a činiti náhradu ditfáam, od niž z
lajty £ Bohu byla oddělena. Wzdamalaf fe jim
úcta, jaťéž onen roěť, fbež panomala žimá míra,
ditfam fiměticeBožt odepřiti nemohl. Sotma bylo
uplynulo něťotiť let, objemil fe při dmoře frále
francouzffého Ludmifa IX. mladn, němecý fniže,
jenž přiflubotval zároveň 6 jinými fflechticíu ftolu

frálovny francousfřé Blanfy z Kaftilie, Lubdmwis
foron matťy, fteraž byla rytířům fiředního měťu
tozorem ženfře frájy a ufilechtilofti. Drořané fi
jafo o ždmod jeden druhému typramomali, že
tento mladý fniže jeft fonem fivaté Alžběty dus
vinfřé,a že frálomna Blanfa l[ibárva 8 jafoufi po
božuofti jeho čelo, jeliťož flyffela, že i jeho matfa
jej čafto ro čelo libamala. Taf matťfa fimatého
fbna (Fladala uctu fonu fivětice.

P
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Řapitola XXV.

Aterak ůb fhrse fwaton Alibětu nhozomol fivon

mor a tmilofi, a jak mocná byla její modlitba.

zšiž fe přibližomal čad, foež měla Vlžběta
od Boba dofábnouti to nebeji$ nepomijející
odplaty, za mfjeďo, co byla zde na fivětě toys

fonala a přetrpěla; arffaf č zde na zemi jt
jefitě těl frorbomanp Pán ozařiti oflamou
nebefřé melebnofti, a obbařiti zdzračnou moci

před obličejemtě, jišto ji byli tupilt a pro
nafledomali. Do ruťou flabé ženy, jenž fe
byla naučila poruffenou přirozenoft fidffou to
fobě taťf naležitě opanomati, fložil Bůb ftlu
nadpřiroženou, fteroužby mobla mezí fými
bližními přemoci a mypleniti mffecy bídy a
ftrafti, jaťíž bříd za febou tabne.

Tyto rozličné bídy a ftrafti fivýh nefifaft
ných bratři ulemorala pofnd tolifo fivou frdečs

nou útepnoftí, neobmeženou fftědrofti a ochots
nými Hužbami, jaťéž fropm bližním proťazos
mala; nyní ale dofahla moci, jaťouž Bůh uběs
uje toliťo froým toprooleným, fteroujto mobla
utrpení lidfřá poubým flovem neb modfitbou
nejen uleviti, nybrž i dcela od ni odroratiti.
© tato normá dobrodiní, jařaž od této doby
nefifaftnym mwjejid rozličnýh potřebách pros
fazomala, jfou nam nowým a nejíhvělejfftm
důťazem jeji fivatofti.
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Každého bne ©$odimala po drvafráte bo
mého fipitalu namfftimit ubohé nemocné, při
naffejic jim potžby 8 febou potřebné pomocí
a potraty. Mehazejic jednou z rána do ffpis
tálu, fpatřila u prahu drveří mladého pacholiřa
odromělého a obyzdného, an zde ležel ani fe
nebpbaje; bnltě to Hud, bludoněny pacholif,
jehožto udy byly ufrutnou nemoci ofjeďy pos
frouceny a zohameny, tať fice, že fe jeu na

způjob zmiřete čtvernožín po šemí plaziti mobl.
Sem ho byla přinefla jeho matfa fipdic fe za
něj, a opuflila bo Čojic fe naději, še fe bos
brotimá Únějna nad nim finiluje.

Seji naděj nebyla šflamána, nebo jaf mile
ho Alžběta patřila, poblidala naň uzťoftně, a
pronifuuta bolefii fe fflonila f němu, tažic (e
ho: „$tbo pať jfou troojí robičorvé milé bítě?“
An fe ji roffať zdálo, že ji padbolif neporožus
měl, opětorala fivou otazťu blafem přívětivým,
a hlabíc ho, pramila: „©o pať tě boli? Res
dbceš fe mnou mlumiti 7“ Su na ni pacholif

pohlédl, neobpomwidal mffať ničehož. Alžběta

netvědouc, je by byl němý, Domnimate fe, jeje(nadpofeblzlomduem,a majíc8ním
tim mětíji utrpnoft, promlumila 0 [nějífim hlas
fem: „ARe jmenu Rána naffeho Sežifje Chrifta
přitozují tobě, i tomu jená 1 tobě jeji, aby8
mi odporměděl a řefí, odřud ji (em přifjel?“
Zu pacholiř hned před ní poroflal jja zcela
přiný a uzdramenp, a počal mlumiti řťa:
„Přimedla mě fem má matťa.“ Aa to ji p
pramormal, že pofub jefjíč níc nemlumil a nes
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fInffel, že fe tať narodil, jať jej byla tviděla,
ocdroměly a ffličený we nffed floubed. „A
rffať blel“ zmolal, natabujic fimé oudy jeden
po druběm, „Bib mě uzdramil, že fe mohu
býbati; nyní midim a finffim; pronaffim flora,
jafomž jfem fe nifdy neučil, a jaťydž jem
nební vd niťobo flnffel.“ Bať fe dal do plače,
a mdavaje dify Bohu, pramil: „Neznalf jfem
Boba, tofficfní mojí (myflowmébyli mrtiwi, Nes
roědělt jfem co je čloměť. Apní teprm požnás
mám, že jiš nejfem jaťo nerozumné ziiřatfo,
nyní umím mlumiti o Bobu. O! blaboflamené
tě otázťo, fterouž jíte byla úfty froýní pronefla,
a tterouž mě byla u Boha myjebnána milofi,
že neumru ro flarou, m němž jem Ppojud žito
byli“ Těmito flomy fe třlimom způfobem lis
čilo prioní pobnutt duffe, jež byla florvem mffe
moboucnofti přijjla fu poznání Boba a febe
famé; ze floto těchto poznamala tařé Aliběta,
že Bůh učinil jejim proftřednictoim zazrať a
padla 8 uftrnutim nad touto podírmnou mocí,
jaťouž ji Bub udělil na fiva folena, prolemajic
Dojnbá fil i 8 padolifem, jejž byla uzdramila.
Boděťovamfi záromeň 8 padolifem Banu Bohu
ša tuto miloft, řeťla £ němu: „Yyní fe nas
vrať rychle £ fiopm rodičům a přibunom, ale
neřiťej, co fe ti přihodilo; obzrolafitě fe nižad=
nému nezmiňuj o mně; řeťní tolifo, že ti Bůb
přifpěl fu pomoci, a myftřibej fe pilně dnem 1
noci faždeho (mrtedlného břidu; nebo jinař
bys mobl (nadno opět bo fiwé předefjlé nesmocíupadnouti.| Rifbynejpoufftěj8paměti,
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coš byl pofub yftal, a modli fe mždy za mne
L Bohu, jaťož t ja fe za tebe modliti budu.“
Pronesffi tato floma, dala fe na útěť, jaťobyfetělanenadáledrmalelidffé| ronbnouti;
pravě to tu bmili rffaf přifila matfa onobo
uzdrameného dítěte, a midouc že mlumí a že
dodi 3 „příma, awolala 8 úžajem: „$tbo pať
ti tozmvázal jaaně?“ Račež dítě obpoměděďo:
„aťas mílofiná pant vofimém oděmu mě rožs
fazala, by me jménu Ježíjje Chrifla 8 ní
mlumif, a m tom jfem nalezl flora, že jfem
mobí obpoměběti.“ %a to fe matfa dala ces
tou, fterouž fe byla Aliběta odebrala, a
ublédnutvfiiti utiřati, poznala ji bned, ač již
byla dalefo, a zazrař ten ffudy rozhlafjomala.

Bomějt o zázračné moci, jaťouž Bůb ob.
dbařilfmatou ljbětu, fe na rozdor jeji from
nofti baleťo, firofo rožnejla; a protož Éní nes
fitaftni a nemocní fe toffeh firan o pomoc
přidazeli: a ona neoflyffela niťdy jejich profbymajicvždyfrbečnou| utrpnoft8nefftěftím
jinýd. Ačťoli ale Bůh (řeže ni ubělomal tolis
řerých milofti, proto fe přece nifby nefpuftila
bluboťé poťory, pro fterouž fe byla obarolaitě
Bohu galibila. Jednoho dne f ní přiffeljaťně
nemocný 8 profbou, bn jej uzbramila pro laffu
fwatébo apoftola Jana, jebož, jať jíme 8 toru
miděli, pomždy atolafitě ctila. Remocný tento
fe cítil, fovž fe Alžběta byla ža něbo pomoblila,
ujdramena, a protož fe Dned před ní utrhl na
folena, maddmaje ji (rdečné dfn ale i Alžběta
Heťla medle něho, běfujíc mroucně Bánu Bobu,
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že ráčil profbu jejiho milého apoftola topflbs
fet.

Jinby opět na ni molal jaťo8 dubal
odromělů na ruťy i na noby: „© fifmoucí
flunce jafnofti mezi roffemi ženami I Podazímť
z Reinbarbobrunu, Údežodpočiva manžel tvůj.
Bo laffu, jafouž maš £ jebo buffi, přifpěj mí
fu pomoci, a uzbramiž mnel“ Alžběta, jíouc
požádána rve jnenu manžela, a pobnuta updas
matormanim fe na jebo upřímnou a fwafou
laffu, bnebdfe šaftarvtla, poblébajíc 8 nemýs
floronou bobrothvofti na tobo, jenž ji tať pro
fil, a tmtémž ofamžení byl dromec tento jejim
poubým pohlednutim uzdramen, začež Aliběta
bez prodlení rozbámala Bobu mrouci diťy.

Wějaťo ča8 na to, fbyž fe ubirala bo
flafitera, m Altenberfu, molal na ni jafofi
ubobý čloměťdbalefa: „eflif tomu jiš divas
nacte let, co jfem pofeblý zínm dudem; dos
moltež, by fe fměl tolifo ofrajín affebo
rouda botfnouti, neb tať zajifté zlý bud ze
mne royjde.“ Tu fila ibneb Alžběta £ němu,
a urorhnumfji fe u profiřeb cefly na folena
meble něbo, objala bo a žebnala Jej mejmenu
Jejiffe Cbrifla; načež byl pofeblý i Óned od
alébo buda ofivobozen.

Jinby fe opět odebrala Aliběta bo fo
ftela, jejž byla bala oyftamiti pro fivůj fipital.
Bylof to oťolo polebne, fterýmž čajem tam
nejraději dodivala, neboť tu mobla bez přes
fajťy fivou pobožnoft ronfonati, an oftatní tvěs
řicí u oběba byli. Přiffebffí "tam (patřila jas
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tého8 ubobého flepce, fterůý dobil famoten 1m
lofiele, maťaje ofolo adl. Jeho očí byly ofes
mřeny jaťo oči oftatnich [idi, zenice fjať 10
nich byly mvadle a prázdné. 3 přiblížila fe
hned Č němu, a fazala je bo, co by zde fas
moten činil, a proč by taf po foftele bobdil.“
Načež on obpoměběl: „btělť jjemjíti £ oné
bobrotiré pani, jenž jeft utědou dudy a nes
fafinob, bych ji me jmenu Božím o nějafou
almužnu poprofil, napřed jjem je mffať jefitě
btěl pomobliti zde mwfoftele, a pul bobim
ofolo jeho di, aby změděl, jať je bloubý a
firofý, jeliťož jem tať nefifajten, že mi bo
očima widěti nelze“ „A rad by8 tento foftel
miděl?“ tazala fe bo útrpná Alžběta. „Kdyby
IvĎ tom byla mile Bojt,“ odpoměděl flepec,
rad by bo miděl; jfem roffať flepbin Od Nas
rosení, nefpatřil jíem niťfby flunečního fivětla,
flal jfem fe mězněm Bojim.“ Ra to fe jal
Ivypramomati tefiřeré trampoty fmé, řťa: „Byl
by rad, foybyů mobí jaťo oftatní lidé pras
comati, nebo tať nejfem ani fobě, aní jiným

ť šádnému užitťu. Ty nejratm dile fe mišdajt melmi dlouhými bytí. Sfem-li me (pos
[ečnofti jin, jižto maj adrarmebozrafu, nes
mobu je ubrániti áivifti, a jiem-(t opět famos
ten, nařifám nad fivým nefitěfiim, nebo fe nes

mou uftarmičněmodliti, a nad to nemobu aní
pří modlitbě na fivé nefitěfti šapomenouti.“
„deftif to zajifté £ tmému fpafent,“ obpoměs
děla Aliběta, „že Bůh na tě feflal toto nes
fitěfti; jinať by'8 fe nad byl dal fivěfti Ť roz
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ličným oýflupřům, byl by'š fe (nad dopuftil
voětjích břidů, než nynL“ „O nifolil“ ofivěbs
čomal flepec, „byl bych fe Dilně hříchů Maro“
mal; byl bych fe oddal těžínu pracím, aby
fi zaopatřil potřebné šivnoti, nebyl byd ttůs
pon tať trudnýrmi myfilénfamí, jatéž mě m tomto
bídném ftarou ftihají.“ Alžběta přeťonána utrps
noftt mu na tv řefla: »Bomodliž je £ Bobu,
aby ti ráčil zrafu narordtiti, ja fe též budu 6
tebou mobliti.“ *3 těchto floro feanal flepec, je

mímoi fe jivatou Čněžnou Aliběton, a padna
před n na von tmař, árvolal: „2 urozená
a miloftimá pant, itujtež je nade (mnouf“ Ona
mu wffaf opět nařídila, aby fe pomodlit £ Bobu
8 úplnou dinvěrnojii, a poflefnvffi taftéž opos
bal vd něho, jala fe též modliti. Bylf paf na
to Wepénu bned zraf namracen, a očí nebejře
frafy rvypínily jeho hlubofé a prázbné očnice.

9Bitaltě, dnval fe ofolo febe, pať (pěchal £ Ul
bětě, řía: „Mila pant! budiž Bobu chválu,
byltě mě milotivau, midimf dobře a jafně,
maffe flowa fe uffutečnila.“ Ale nabožná fnějna,

jenž umčía mždy pojiti laffu a dobrotu 8 mous
dron a obezřetnou péčí matfy fřeftanfe, umunatořeťla:© „3JeliťožtiBuhnynínamrátilgraf,
bleď mu za to měruě floujití, a rovjtřibej: břichu
fe, budiž pracomvithm a poctivým mužem, a
šachoroej pormidy a me mfjem poforu a pos
Krfinoft.Yapřinluo| fivépofornéAnžebnicenes
pomabal ale Bub tolifo m potřebach mezdeje
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ffich, nýbrž i tv potřebách fpafent buffe fe tý=
fajicich.

Sednobo dne přifjla Alžbětu namfftimit
paní Redruta z Lainbachu, manželfa jednoho
urozeného rytiře, a přimedla 8 febou fivébo
fona, jmenem Bertbolda ftarého afi 14 lef,
jenž byl ffiwoftně oděn, a jenž měl, jať fe zdalo,
ro nádherném oděvu mém, melřé oblibení.
Alžběta fe bamila dlouhy čaé 8 jeho matfou,
pať fe obratila £ němu, řtouc: „Milé DitěI
mě fe zda, že fe ftrojiě přilié po fivětaďu a 8
melfou nadbernofii, jaťobyě těl jen fmětu
oužiti a jemu fe Ubiti. roč fe raději nes
(nažié loužiti (mémuStvořiteli? 3 tobof byš
měl zajifte toětíji užiteť na dufji 1 na těle.
Refní mí milý fonu, zdaliž byl bvůj a můj
Spafitel tať přioděn, fonž me mffi poťoře přis
ffel na tento froět, aby za nád fivou Čremrys
cedil?“ Načež Berthold řeří: „O milá pani!
profim mag, přimlouvejte fe za mne u Boha,
a myprofie mě u něbo milojti, abyh mu mobl
floužiti.“ „Gbceš opramdu,“ tázala fe Al
běta, „aby fe za tebe modlila?“ „Ano,
opramdu,“ obporeědělmladiř. „Mufiš fe tedy“
dofladala Aljběta, „napřed připramiti, abyš té
milofti, jižto fobě žádaě, mobl bofahnouti; já
fe 8 radofit budu za tebe modliti. Bojdme do
foftela, a pontodleme fe tam fpolečně.“ 3%ffel
8 ní tedy bned do Hramu, a flefl před vltas
řem i fe fivou matfou něco opodál od mífla,
fdež fe modlila Alžběta. Když fe tať byli
nějatý čas již modlili, zmolal mladiť hlajitě:
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„© mila pani, přeftaňte fe již modliti.“ Awffať
Alžběta pofračomala dale me fivé rmrouci mob
[itbě. Tu fe jal Berthold molati filnějffim hlas
jem: „Břeftaňte fe mobdliti, milá paní, bele to
již nefnefu, mé tělo jeft celé tozpáleno.“ A m
futfu bo pronifla nefinirná borfoft, a zbálo fe,
jaťoby 3 jeho těla fouč myftupomal. a jeho
oolaní £ němu přiběbla jebo matfa, a brmě

Wužťy Cnčininy, a nalezly jeho oděm potom
celý promofln, a jebo tělo bylo taf rozpáleno,
še fe bo fotma mobly dotfnouti. Batim je
voffať Alžběta pořáde jefitě modlila, až mladif
m malomyfinoftii molal: „We jmenu Božím
wáš profir, nemoblete fe mice, fic mě jtramí
wnitřut obeň, a frdce me mne puťne.“ Rato
fe Úněžna přejtala modlili; a Berthold: opět
poznenabla Sdladl, amíjaf oheň lafřy božíté,
jaťný mrouci láffa Ulžběty toznitifa m jeho
utlém frdcí, již to něm twice neubajl, a bned
na to tofloupil do řádu fvatebo rantiffřa.

Bodobné udalofii přimabily ( Alžbětě
mnoho strápenýdh a nefifafinnd, jišto fe ua“
deli o jeji mocnou. přímínvu, a ona plnila
pomždy fe zbožnoupoťorou jeji profby. Yiozt
g ni, byroffe jafo Berthold ofroicení a f bos
brému pomzbuzení, arvolili napvtom široot Tes
polní. Tento jeji utěffeny a blahodějný rolir

fabal i za meze žimota wezdějíjiho. 3 Hzemřely, ježto nebyly jefitě ša wffedďyvé
pofleffo učinily dadofi, ji o její mocnou šadas
maly přimímou. Jedné noci (patřila me fnach
mou matfu, fralomnu KRedrutu, něťoli rofů
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přeb tim mrzce zamražděnou, anaž flefnumffi
před ni profila: „Ma draha, bobumilá dcero,
projim tě, by8 je da mne přimlouwala, jefitě
jiem fe neboťála ša toffeďfo, což jfem ive fioém
žimobyt bola zanedbala; rozpomeň fe na boleft,
8 jaťouj jiem tě £ štvotu porodila, a měj fli
towant 8 mými notějífimí niuťaní; pro8 za mne
Reba, aby mě jich ufratil, a aby nepatřil taf
na mé hřidy, jať mnobem mice na ufrutnou

(met, jaťouj jiem neminně podftoupila. Zobo
mě můžeš u Bebha mpžadati, pafli jen budeš
dtiti, neboť jfi před obličejem jebo plna milofti.“
Srocituuvffi Uliběta mflala6 pláčem ze fivého
lože, a jala fe bez prodlení modliti, a myfos
namffi za matfu wrotci modlitbu, opět i lebla
a ujnula. Su fe ji jeji matfa znowu ofazala,
řtouc: „© blahojlamencho due, a bodiny,
fdež jfem tě na fivět porodila; modlitba trvá
mne wyjivobodila 8, muť očítlcomých; zntra fe
jiš Doftauu do měčné radofti. Modlnvej je mždy
ša ty, Ješ milujeé; nebo Buh ulem mffemn
ješto we fivyh muťfách £ tobě o přimínou
molati budeu.“ Aliběta fe opět probudila, majic
frdce timto mwiděnimpotěfjené, taf že radofti

nad tim plaťala. Ra to upadla, jlouc unameua,
m taf blubofy panef, že ani nezajledhla, fovž
fe zivonilo na jitřní mwfoftele Winoriti, Čamž

B dbodivala, a probudila fe teprimaDožeději. 3 pofpiffila bued £ fmému dudomnnnu

Mud, a woznmvjj fe ze five lenojti, profila,
by ji za to pofaut uložil.
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Ačťoli mofjat Alžběta byla tať útrpna a
bobrotiiva, še fe vím prámem nazýmala žirvi=
telťoní dubých, nicméně přece ani (pramedluofii
nifby 8 oči nefpuftila. Ra jedné fe fivý poutí,
jaťéž obyčejně fonámala, nalezla jaťoufi hubou
šenu, anaž právě fn porodu pracovala. Bez
mefffání ji dala příněftí do fivébo ffpitálu, tdejjeoniconejmožnějíftarala.© LUolilafetéž
býti fmotrou dítěti, jež žena tato bržn na to
porodila, a jemuž na fřtu fivatém dáno jeft
bylo jméno Ulžběta. Chodiwala paf denně nas
rfftěvomat ffefttnedělťu, šebnamala ji, a přis
nefla po fažbé 8 febou rozličných potřebných
těcí. Taf offetřowala ubobou ženupo celo
měfic, až byla docela ofřála; paf ji udělila
potravy a něco peněz, plafft a obumw, Éterouž
fe hopd wlafinnb nohou fezula; Dalataťé nos
worozeňátťo šaobafiti o fožeflinu, jíž byla ods
párala z rouda jedné ze fivůd flužebnýh. A
teffaf nelibjřa tato matfa, mijto mděčnofti za
toliferá dobrodiní, jen na to fimýfflela, Čteraf
by mobla jeji fitědroftí jefitě dele použiti; a
protož rozloučivíji fe u mečer 8 Úměžnou,ode

fjla druheho dne čafně rano i 8 mužem vom;
ale bítěte tam nedala. Jatim mffaf Ulžběta,
jenž ani ve dne ani m noci fivé milé bude
8 myfli nefpuftila, řeřla ubirajíc fe před jitř>
nim DO foftela, f jedné de vyd" užebných :
„WMámf při fobě něco peněz, jenž by one ubobé
matce wefini mbod přijiti mobly, jdiš a šaneě
ji je“ Stužebna fe toffať namratila změftujic
fivé pani, že matfa ona, opuftiwffi dítě, odefila.

11
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„Sdiž rychle pro dítě, zvolala bobrotima Ali
běta, „a přine8 mí je, aby nebylo docela opus
fitěno.“ Jatím fe mffať počal m jejim utrpnofti

plném frdci ozýmati 1 hlas fpramedlnofti; pros
tož damfji zaroolati foudce z mějta, nařídila mu,
aby rožeflal wojaťy na wffelifé ceftn, by onu

nelidjfou matfu ronhledali. $Kdnž fe mvfiaďnas
voratili bezpořízení, Bačala je Alžběta mroucně
modliti, a jedna %jejich flužebnych, obámajic fe
přijnofti miftra Konrada, až by fe dožměděl,co
fe bylo přihodilo, ji profila, aby fe modlila £
Bobu, by jim pomohl neroděčnou matfu nales

anouti. Alsběta wfjať odpověděla: „Aenaučila
jjem fe žadati od Boha cvá jiného, nej aby
fe roždy a me mfjem děla jeho fivata wule.
Ba nějafy čas na to přifjel muž i 8 ženou, a

umorfrunfe fe L nobouu Úněžny, prolili, by
jim odpujtila jejich promwiněn, zaromweň doflus
bajice, je (fe na fivé. cejtěcttili zaftameny jasfoufi| neroiditedlnoumoci,fterážjimdočijta
bránila, jiti dale, a fterouž byli donucení nas
avět fe namratiti. Tuto ofolnoft pomažomal
faždů za učineť Úněžníny modlitby. Rebodné
matce fe na to odebralo mfjecfo, což ji bolo
před tim uděleno, aby fe to tozdalo bodnějífim
Óudym; a mffať Alžběta, m jejímž fedcí utrps
nojt rychle opět nabyla předefilé rolady, ji dala
jinou obuv a oděm, by fe zahaliti mobla.

Ačťvlt rofjaf Alžběta měla toltť ffmětých
bůťazů, jať mnoho plati ú Boba; nicmeně fe
přece něfdy zdálo, jaťoby fe me fivé náramné
pofoře poněťud m laffu Božt nedůměřovala.
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Něťoy zaťufila doby talomé malomyfinofti, a
tafovýd mnitřníchtemnofti, 1 niž Hefárají
nezřidťa i ty duffe, Úteréž byly jiš na ceftě £

nebefum učinily šnamenit poťrofy; a m tafos
rýh doba fe jeji tvždy laffou boříci (roce
oporážilo w podybnoft brati, zbaliž by £ nf
Buh měl tafomou laffu, jafou má ona Ť němu.
Sebnobo čafu fe procazela fe fopm bývalým
zpomědlnifem, otcem Jtodingerem, jenž £ ní byl
1 Wůrcburfu přifjel, a 8e fmými třemi uj
famí po břehu řefy Vahny. Rozmloumalať Dis
měrně 8 timto fivým ftarobárnným přitelem,
jebož fe tať nebala jaťo Konrada. Mezi jiným
pramila : „Šedna měc mě trapi, ctihodný otče,
roce než wffecfo oftatní; pobybujiťt totiž ponč=
fud o lajce fiveho Stmwořitele fe mně; ne fice,

jaťoby nebví nejfončeně dobroty a mwlafce
fivé Vždy fftěbrý, ale za příčinou fivýh mno
honafobnýc prowinění, ježto mě od něbo tozdas

luji, ač pomžby lafřou É němu hořím.“ „zde
fe není čeho bati,“ odporvěděl řeholnif, "nebo
laffa Boji jeft tat weliťa, že (e ani neda pos
mví liti, áeby Buh těch,jenž "milují jjej, nemilorval
mice, než oni jej miluji“ „A fterať tedy“
tazala (je Aliběta, „Dopoufiti, aby šformouce
noftí a tejfnofti ducha bud fi jen na ofamžení
ob něho byla wdalena, tbežto bych fi přala,
8 nim 10ŽdDYG šcela [pojena býti ?“ Šehotníř
ji na to odpoměděl, še ji Bud pramě tim dama
na jervo, že ji neopuftil, nýbrj Ác ji miluje, a
pramě tato šformoucenoft je je tun nejjíftějfjím

proftředťem£ rozinnoženílaffp; P uťazal ua1*
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trafný from, ftojící na protějfjim břehu, a boflas

bal, eby (piffe tento firom fam ob febe přiffel
na břeh, na němž fe proddzeli, než aby jaťés
muťoli tvoru bylo možno, fivého Stmořitele
w lafce přerovffiti. Bo proneffení těcdbto floto
pozorovali přitomní 8 ujajutim, fterať onen
itom, o němž byl mlumif, přeš řeťu přechází
na břeh protějft. 3 tohoto podímného dufaži
laffy Boží, poznala Alběta neffončenou moc a
měrnojt toho, jenž byl pramil £ hopm učedl
nífum: „bybyfte měli miru jaťo zrno horčičné,
řeflí bnfle tomuto fifu: myťořeň fe a přejad
fe do moře, a upoflechl by ma8.“ (Luf. 17. 6).
A uvrbffi fe É noboum řebolnifa, myznala fe
a břidu nedínvěrnoňi, by odpufitění bojabla.

©o oflatně čínilo jeji modlitbu [ať moc

nou, bylo uftaričné fe to ní cvičení. A ačťoli
fe mohlo zdatí, že muft na mnohonáfobné a
pracné (futfy fřeffanftéhomilofrdenftot meffferý
(muj čaš mynaložiti, nicméně firamwilapřece jefitě
mmobo hodin 10 rozjímání a na modlitbách.
Ataučilať fe doťonale, co fe gřídťla fomu pos

ftěfti, (pojomatt žimot činný 8 životem rojjis
namým. Bojtararffi fe jafo Marta 8 pracnou
peči o potřeby Chrifta Bana 1 ofobě dudýd,
pofadila fe paf jafo Maria ť nohoum fmého
Sypafitele a ponořila fe ro rozjímání jeho milofti

a jeho laffv. »Pěifabamf před Bohem,“ tať
pfal jeji přifný zpowědlníf fivatému Otci do
Slima, „še jíem malo fdy midčl ženffou, anaž
by bola rozjímání taf odbana jaťo Aliběta.“

Čafto frtrwala něťoliř hodín po fobě na
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modlitba, majíc oči, ruce a frbce £ nebi obras
ceny. Nezřidta štrámila mwdramě i čáft noci,
ač ji to byl Konrád šaporěděl, nedtěje, by
fi odepřela potřebného odpočinutí. Seliťož nes
mobla, jať by fi tobo byla přala, mědy dofti

m famotě a bez přeťážty fwou pobožnolt fonati
m dramed Marburfiýh, dodivala rada Mos
dlit fe do fftrébo pole, pod řlenuti nebeš, do
proftřed příroby, fdežto ji „mofjeco melebnoft a
dobrotu Boží na myfl mvábělo. Bomida fe, že
fonž fe tať modlila pod ffirpm nebem, a (dyž
prffelo, je přece nifdy nezmofla. Nejraději do
dimala na tědto fivpd sbožných pouti £ jas
femu8 utěffenému pramenu, jenž fe pryfftil 1
ltefnin bouffti, u paty jedrndho přifecho rorbu,
nedalefo mefnice Šrefu, dmě mile od Sar
burfu. Čefia tam medouci byla melmí neftadná
a nebezpečná; protož tam dala Aliběta udělati
ceftu dlažběnou, a u onobo čifteho pramene

myftawila malou fapličtu. Zoto ofamotučle,
r poli ležící mifto, dofablo brzy jineno „ftuds
nice Alžbětiny“ jaťž fe až pofud jefitě jmes
nuje. Ra toto fivé zamilomané mifto dobimala

i m tom nejfrutějíjim počali. Ubirajic fe tam
pomžby fe modlivala, a mffať po celé tě ceftě
ob Warburfu až £ oné ftudnici, fe tolifo jednou
Otčenaě toymoblila. Tať fpojomala fimou-mos
dlitbu 6 to ivažowáním a 8 rozjimáním.

Službam Božím bymala porožby 6 při
fladnou pobožnoftí a bedlimoftí přitomna ; fivaté
a fiětice Boží mirmala u melfé uctimofti; 10s
pramomwání 4 jejih žimota pofloucámala fe
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abojnou účaftnofti, froědomitě fmětímala jejích
fwatfy, a oftatfům jejih profazomala frdečnou
úctu; voziihamalaf před nimi jivice, a zapalos
mala fabidlo. Mimo (mého zilafitniho při
tele, fioatého Jana emangeliftu, ctila nejivice
fivatou WMtařiWagdalenu. Banna Maria, jať
fe famo febou rozumu, bormala mždy předmětem
jeji nejroroucnějífi úcty; můvalaf mžodyu febe
čtyry obrázťy této fralomny nebeš, fteréž zas
domala až do fivé(mrti, a jež pať odřazala
fwé flarfli dceři Jofii. Repřípifomalaf jim
mffať příliš melfé vdůležitofti; nebo uměla dos
fonale činiti rozdil mezi jejich pouze bmotnou
cenou, a mezí cenou ronitřní a pramou, jafouž
jim fivatá míra dodama. Oftatně tfjaf nes
měla ani zapotřebí oné pomůcy, jaťouž Čirferm
fata 8 mateřífou laffou a fitědrofti duffem
obyčejným w obražíh poffotuje; neboť obraz
SBoži byl zajifté bluboce moryt m jeji frdce;
vožnicená laffou £ Bobu, měla jeho obraz roždy
před očima. Zfouc tožjimaním uftamičně po
roznáfjena až m přitomnoft Boha a jeho mozues
fenth tajemíhoi, (poufitimala 8 oči nebofonalé
ropobrazení předmětů fivé miry, jaťéžji obrasa0tornoftlidffamohlapoffntnouti.| Čímmice
fe blížila fu fonci (mého fratičťého žimota, tim
čaftěji býroala u rytržení duda, a tim déle
trmalo toto roptržení; jaťo by ji byl měl timto
fladťfýnm přechodem býti připramen přiftup do
flamy měčné. Ku fouci fimeho živobytí opous
fitěla timto způfobem denně po něťolif hodin
tento fročt, jenž jeft plný bid a trampof, aby
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tať již předťem rabofti nebejfnch zaťouffela. Pří
těto přiležiťoftí fe ji čafto doftalo nadpřiroze=
něho zjerent a midění, tu mimala obcorání 8
Bohem a 8 nebefifany. A ač obypčejně ble
děla tyto roznefjené miloftt toffemožně zatajití,
nicméně jich přece docela ufrnti nemohla přeb
očima těd, jižto 8 nt živi byli; neboť je něťdy
jeji radoft a toděčnoft ropzradíly. Anjelé Boží
býmali obyčejně proftřednífy mezi Bobem a
touto mymolenou dufft; oníť jt poffptomalí tonus
fnuti a ponaučení nebeffeho, a těffiwali ji me
mffeh zťoufiřach a připadnoftech žimota mezbeje
ftbo. Sednou mezi jínom vozala Alžběta £
fobě ©$udou, nemocnou ženu, jišto [affarvě offe
třomala. Tato bidnice mffaf nabymíji opět
adrami, jednou čafně 3 rána utefla, febraroffi
8 febou mffechen oděm fmé dobroditelfpně; tato
voffaťfnemajic fe čím obditi, byla donucena zů“
ftati 1m pofteli; proto mffať přece nepozbyla
trpělimofti, antž fi ftěžomala; zmolala tolifo :
„Děťujt ti o Pane, že jfi mě taťf učinil pos
dobnou fobě, neboť jfi přijel na tento fivět
nahbn a ©ubdý, a taf jfi byl talé i na fřižpřibít.“© Botěfpatřilai bnedb,jařofbyfi,
fovž byla fama oděm fmůj dala dAudým, přis
chazejícího anjela 8 frafným roudem, jež jí
pobámal flomy: „ANepřinafiimti již forunu jaťo
jindy; nebo tě bude Bůh fam m flámě fivé
brzy forunomatt.“

Gafto fe ji taťé zjemil toaří mwtvář její
božíly ženich, Ban Ježiš < průmodbu množítví
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fvatob a fměticBoží, fbežtoji přivětironmí
flomn a [affarym pobledem těfiival.

Bo uřončení taforého obcomání 8 nebefy,
fe třpytimala, dle mýrofu iwážného Konrada,
pobimnou jafnofii, odlejlem to jafnofti božíte,
jenž fe na ni odrážela, a její očí fiwitimaly
jaťo paprffome fluneční, tať že jen ti, jenž nes
byli pofifornění břídem (mrtedlným, na ní bez
omračení patřiti mobli. 3 tohoto obcotvánt,
awlafitě trmalo-li po něfolif hodin, čerpamala
toliťfé pofily, je napotom za dlouhý čas ani ténejmenfitpotravyzapotřebíneměla.© PBotrama
budomní, jafáž ji tu býmala poffytnuta, Poftas
čomala. i £ zahomwaní žirmota tělefniho. Oftateť
dne paf přežila toliťo 6 tim, rv nějž byla [affou
proměněna. K myfivětlení fivébo flamu, m
němž fe po tafomém wytržení nadázela, Uši
mala floro přfma fvateho: „Wa dufje fe Tož
plynula, foyž můj milý promlumil.“ (Pif.
Sal. V. 6).

ať fe ofpramebdlnilo ono proroďé tonus
fnuti, jimž medena, fi jíž we fvém dětinfir
amolila za patrona, za přitele a za tvzor blas
boflamenébo apoftola fimatého Jana, jenž nas
dán byl mýfadním prámem laffy, a jenž četl
mfjeďa tajemftvt nebeffa tw frdci Spafitele, na
němá byl odpočimal (bremiař. řimíf.).
— SZafafi nadzemířa raboft fe rozlila po ces
lém jejim žímotě, po jeji cele bytofti. Nir
ždbná ftraft, nižadná zfoufila nebyla 8 to, pos
říid jeje duffe a jeji tichou myfl zaťaliti. -JEor
moucenofti a nerrlofii fe na ní nifoy nermidalo,
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ano r nebodád, ježto ji taťčafto potťámaly, bý=
mala tim mefelejffi.Ti, jenž 8 ní můvali bližíjí
obchod,nefpatřili nifby na Její tváři ati lu nej
menffi známťu nějaťého zármutfu neb "nějaťé
ftrafti, a přece plafamala ej přeftání; dať pos
fmátných (lzi, jafýmž byla již me fivém dětinfto
nadána, fe ode dne fe bnu rozhojňomal m té
míře,o niž fe přibližoala f hrobu. Čím blažes
nějífi fe cítila, tim mice plafámala; jejt ze mffať,
jež tefly ze šřidla tibounfého a ffrytebo,neža
fmuffily nifdy jeji tmáře, aniž změnily její utěs

fenou fráfu a fpanllvft jejíchtabii, ano bodámaly
ji jefitě roětíj nady; plačemmylimala fivé [rdce,
fovi fe |ji for neboftámalo. A jaťo fdyfi (lze žjn»
[ofit, jafčž prolémala nad oddodem a nade [mt
fmébo botě, tať fbiral zajiftej její nebefřýženichi
tyto (lze nadpřirozené radofti, jež padaly do fa
licha jejiho žímota, a proměnil je m perly, jimi
pař ozbobena byla Čoruna nepomíjející flaroy,
jafaž jí připramena byla m nebejich.

—i)00G>=—=

Aapitola XXVI.
500

Aterak milá fiwatá Alžběta m 24. rohu firho

měku ua finatbn nebefhou pozmána byla.1;

XDb té boby, co poťorná Alžběta 8 tous

dem fivatého Grantififa tafe dáropeň dofabla
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flp, je domedla pobrdnouti tffemi raboftmi

jímola wezdejíjiho, a ceftou trnim pofetou fráseti, uplynuly fotma drmě léta. Gofpodin toffať
uznal, že jeji zťoufila trmala již doftí dlouho,
a že již Doftatečně topřonala pracné dilo, jež
fi byla uložila. Rařibil tedy, by Aliběta, jenž
byla pobrdla fráloroftwiní zemjfnm, byla učafina
fralotoftiví nebejíčho. Její Božíln ženich £ ni
tedy přifjel, jalo onen m pífjní Salomounowwě,
by ji ziměftoral, že trubna zima jejího ziroos
byti fe rofjemi bouřemi již pominula, a že ji
tozefila dennice jara tvěčného. Roť 1231 fe
blížil fu fonci, roť to, fbež řád fivatého Gran
tifffa nebí poftoupil flatoného fwatého Antos
nina PBaduanffého, jenž Bol rozťofii a ojlamou
země PBortugalffé a mlajfé; a m tomtéž roce
požádal fiorchomaný Bán, pomždy žádoftitv pos
čet nebefilanů rozmnožiti, od téhož řadu nomouobět,autrbíjehonejťrafnějíjíÚmiteť.© Zebdné
noci, fbež Alžběta brzy (pala, brzy fe opět
moblila, fe ji zjemil Ghriftu8 Ban uprofiřed
přelibezného fivětla, řťa £ ni hlafem přiivětis
mým: „Pojď Alžběto, má neměfto, ma upřímná
přitelfyně, má rozmila, pojď fe mnou do fianfu,
jaťýž jfem ti od měčnofti připramil; já (am tětambopromodim.“| Zařmileprocitla,jalafe,
plna radoftí nad fioým Brzfnm topfivobozením,
činiti připrary na tuto blaženou ceftu; zřídila
voffeďo, čehož ftrann jejiho pobřebu zapotřebí
bylo; jefitě napojledy fila namfitiwit roffedy
fivé budé a nemocné ; jebnala jim 8 radofti
nemýflomnou, a rozdělila mezi ně a mezi fivé
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flužebné mffeďo, coťoli ji jefitě bylo pozůftalo.
air Konrad byl pramě ro tn dobu ffličen
těšťou nemocí, jež mu půfobila náramnýh bos
leftt. ABytazal tedy fivé roždy poflufiné buchomní
bceři, fteráž £ němu bned pofpidala, jfouc až
Do ffonání wěrna froému uťolu, jfouc těffitelfoní
a přitelfyní nemocnp. Rontád ji přirottal fe
(rbečnou přivětimofti, a ona fe dala do plače,
wibouc bo tať náramnými bolefimi (fličeného.
„Čo 3 roa8 bude,“ pramil £ ní Konrab, „milá
pant a drahá Dcero, až ja umru? Jať zřídite
foůj žimot? Do bude mafiimodrancem proti
bezbožným, a fbo máš pomedbe£ Bohu? Ona
mu imffal na to De; prodlení odporěběla:
„IBaffe otazťa je sbytečna; neboť umru břiive
než my, měřtež mi, že mímo ma8 jiného
odrance potřebomvatinebudu.“

Čtvrtého dne po této vozmlumě fe pos
nejprm cítila fflíčenu nemoci, fteraž měla fonec
učiniti jejímu ezdejíjimu širvobytt, Ješ (e pos
bobalo dlouhému umiraní, a fteráž ji měla
fpromoditi £ žimotu toěčnému. Remoc tato ji

přinutila položiti fe do poftele, na niž dřabdla
po branacte neb čtrnacte Dní, trápena narams
nou Dovečťou; při tom rffať byla přece mwefelé
a fpoťojené myfli, šabýmajic (e uftamičně mobds

[itbou. 9 pofledníhtědto bned ' jednouobrácena fu ftěně, a zdálo fe, že (pl. „Tu zas
ela jedna z jejih fužebnnů, jménem%l;
běta, anaž fedělau jejiho lože, [ibeznýa frafný
zpěm, vopdazející 3 uft nemocné. Ja Hrtifu
na to fi lehla nemocná na jiné mífto, a obra“
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tiroffi fe ©.fivé finžebné, pramila: „Kde pal
ji má rozmíla?“ „3def jfem,“ odpvměběla
fužťa, bofládajíc: „© milá paní, jat přeli
bezně jfte zpimalal“ „Col“ zmolala nemocná
Alžběta, „taťé jfi něco finfiela?“ A fdpž byla
tato přifoěbčila, pořračowala Aliběta dale:
„Bomim ti. tedy, že fe jaťofi fpanily ptačeť
ufadil mezi mnou a meží zdť; a zpíval po něs
jaťou dmili [tbezně a utěfjeně, čímž mou duffi
a mé frdce taf rozivefelil, že jíem 8 nim zpís
mati mufila. Ajemilf mě též, že mam po třed
bnecý.umřití.“ „Byltě tv zajijté,“ dofláda zde
jifto flarodaroný bějepifec, „jeji anjel ftrážný,
jenž přifjel ro způfobu ptáčťa, by ji zivěftomal
měnou tadoft.“

Toliťo fratfy če8 ji tedy jefitě zbýmal,
by fe £ poflednímu boji mobla přípramiti; a
protož nedtěla od té mile nižddné ofoby
fivětjřé © fobě připuftiti, nerypjimajic ani mznes
ffené pant, ježto © ní byly obyčejně na nás
rofftčvu přidázivaly. Rozloučila fe 8e mffemí,
jefftě napojledy jim žebnajíc. Mimo fivé flužty
mělg u febe tolifo něťteré řebolnice, fteréžto
ji byly zmlafitě oddany, a onobo mladebo
dubaťa, jenž byl naftoupil na mifto malomocs
ného, tterébož byl dal Konrád od ni rzdaliti.
Ryroffi tážána, proč nechce 8 jinpmi obcovati,
obporědéla: „hcif zůftati (amotna 8. Bobem,
a myfliti. na naftamajicí mě foub, a na fvéhotffemohoucihofoudce.“<| Baffebaladopláče
a vmorouct modlitbou mzpmala Boha 0 jeho
milvfrdenftvi.
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28 neděli po flarynofti fmatého Martina
(18. liftopadu 1231) po, jitění fevopapomtdala
Ronradomi, jenž ji to tom, jfa již doftatečněuzdraren,pofloužitimofl.| AByalaťtedy,jat
dořlada jeden fouměfn rufopi8, frdce fivé bo
tufou, a číla 3 něho, co fe číjti dalo; ničebož

wwffaťnenalezla, %čehož by fe byla mobla mintti,
ničehož, ce by upřímnou, frdečnou litofli ne
bylo již tifiďrate finagáno. Bo ufončené zpos
vědí fe ji fonráb tazal na jejt pofledníůlí
ftrany jejich ftatfů a domácího nařadi. „Dimim
(e,“ odpoměděla Uliběta, „že (e mě na. to as
dete; roždyf ivile, že zamázamffi fe mam flibem

poflufinofti, a obřefnuvoffi fe tať fivé wlaftní
mule, fpolu jíem fe taťé odřefla mffebo mlaft
nictmí, fvych milých ditef a mffeh pozemjíhů
tadofti; ničehožJfem fi nepobržela, leč čehož,
ble maffeho nařízení £ gapratent dlubů a I
udělování almužny zapotřebt bylo; 8 mafjim
pomolením bych fe- byla rada odřeřla mffebo,
a byla by žila to nějaťé chýjice,(pofojena 8
nějaťou čaftečťou, jaťaž (e dudým uděluje.
2Bffeco, coťoli fe jefitě šdalo býti mym rolaft
nictotm, přináleželo m ffutfu již od daného
čafu toliťo udým; tozděltež tedy meži ně
mfjeďo, co po mě zůftane, vyjma tento ftary,
obnoffený flat, jejš na fobě mam, a 10 něMě

adam pochomana Oběti. SReučiním šádného
aamětu (tffaftu), nebof mým jediným dědicemjeftJežišChriftug.“| Jednéoffaťzefiužeb=
nod, jež ji byla požabala, by ji něco odťazala
na pamatfu, dala datrnp plafff, jejž měla ob
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fvého otce fivatého Grantifila, jenž ji byl onby

poflán od řimířého papeže. „Odfozujíť tí fvůj
plafit,“ pramila É ni, „nic fi 4 tobo nedělej,
že je celý roztrbaný, šalátaný a datrný; jeftif
to nejdražíji Hlenot, jaťnž jfem ťbp měla. jis
fituji tě, že můj vozimilý Bán Ježiš, fbyž jfem
jej, timto plafitěm přioděna, 0 nějaťou aolafitní
miloft profila, mé profby porožby © nejfončesnoulaffawofiimyflnfiel.“| Pafšabdala,„abyji
podomali m foftele, jejž byla fama při fipi
tale šaložila, a fivat mu $rantifiřu zafivětila.
NRapotom jiš nice nepamatomala na froůj pos
břeb, majic myl tolifo na fiůj přidbod dotráloroftrvinebejřéhoobracenu.© Dloubojefitě
rozmloumala 6 Sontadem, a ropfledla míjí
fivatou, ješ 10 jejim přibptfu oužena byla. 3
rána na to ji bplo poflouženo fiwátoftmi HMite
rajicích, na fteréž 8 jafoufi zbožnou netrpěli
ofti čeťala. Kdo by byl 8 to, aby podopil a
pofoubil, 8 jať [rbečnou laffou, 8 jaťou čiftos
tou Írdce, 8 jať mrouci toužebnojti a nadzent

fřourozťofit tohoto ladfeho ny ra mwnejíměstějíji froatofti požtrala 7 Bajifté jen ten, jenž
fe ji ro této fioatofti co můdce a co potrama

na poflední ceftu ráčil poffotnouti. 3 tobo
roffať, co fe zetoně na nt (patřoralo, mobli
přiftojící poznati milofi, jaťouž byla naplněna.
Dofabnunoffi pofledního pomazání, a přijamfji
Zělo Baně, ani fe jiš mice nepohnula, aniž
po celý den flotva promlumila, jfouc m vojjis
mani ponořena a jafo opojena fivatou friwi
Spafitele, ilžto byla iefitě na pofledn na tomto
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fivětě požimala. R mečeru fe její rtotvé nenas

bale oterřelí, mobomajíce hojnoft zbožný aroroucích řeči. Sejí jazví, jen býroal jinby tať
zdráenlimý, pronaffel nyní hojná naučení, a
to 8 tafomým uúčinfem, že ani jedno 3 jejich
for ztraceno nebylo. Bylof pozoromati, že ji
mfjeďo, čemu fe byla od fazatelů, neb 3 Dos
brůh fněb naučila, neb co byla u toptržení
dua nadpřirozenom zjemením feznala, nyní
na myfl přifjlo, by fe 8 tím mobla jefitě předfootfmetífefropmidceramisděliti.© Zafýd
pofub ffrnty pramen iýmluronofii a učenofti fe
najednou 3 jeji Duffe myřinul mwtu Dobu, fbyž
fe již poroznafiela f nebefům. Obratimffi duha
fmého na přímo fimaté, zrolila fi zněho mífta,
fteraž jeji láffou hořici duffi nejlépe zajimati
mohla. Počalaf odřiťamati celé emangelium o

vozfřifjení Lazara, a rozmloumala 8 podimnou
obffirnofit o námíjtěmě, fterouž poctil Pan
Šežiě blahoflaroné feftry Martu a Marii;
fteraf bral pobil m jejih žalofti; řterat 8
nimi ffel £ hrobu jeji bratra, Údež zaromeň 8
nim hořte gy cedil. Zu fe jala, £ podirení
roffed přitomnýů, bůfladně rozmloumati 0tědto
si Ghrifta Pana, jaťož i o oučá, jež pros
Ital nad Serufalémem, a fovž puěl na fřiší.
Její floma byla taf mocná a tať pronifajicí
až bo hlubofofti frdce, je byli brzo f am
pobnuti voffiďní, jižto ji pofloudali. Sfonas
mající Alžběta to špogoromala, a btic jim jefitě
dati nějaťeho laffamého napomenuti, opafomala
floma Syafitele ť fimrti fe ubtrajicího. „Dcery
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Serufalémfřé, meplačtež nabemnou, ale plačte
jamy nad febou.“ Její frdce, mždy plné
utrpnofti a foucifu, auftalo, ať fe již zna ffela
£ nebefům, přece jefitě otermřeno jem, ješto
byla milomala; jefitě fe (nažila umirniti Loleft
vý lužebnýh, těffila je rdečně, a jmeno“
mala je uftamičně fivými rozmilými přitelfys
němi. Sfončimffi roffeďy tyto rozmlumy umlfla

fřlonirofii blamu, a za dlouhou dnili ant
lomwičťa nepromímvila. Bo tě, ač nebylo
viděti, že by fe její rtomé byli pootemřeli,

mycházel opět % jejich úft [ibezný, poněťud
temný zpěm. Ra otazfu, ji firany toho danou,
obpowěběla: „Nefinfieli jíte těch,jišto byli zple
mali fe mnou? Apimalaf jíem 8 nimi, jať
jíem jen nejlip mobla.“ „Jdbná VĚTA buffe
nebube podybomati,“ bofladá $de její šiwoto
pijec, „še již (pojomala fmůj beznn zpěr 8
ivitězoflarmupm špěrmem a 8 rozťofjnou budbou
dáftupů nebejípů, Meřižto již čeťali na ofame
šení, fbež mýloupť m jejih řady; prozpěromwas
lať jiš čeft a flámu $Gofpodinomi 8 jeho fiva

tými anjely. DD foumrafu, až do prroniho
furopění, fetrmala m flavu náramné radofti,
abošného porozneffent a nejmroucnějíji pobožs
nojti. B oťamžení fimébo mítězítmí oflamos
mala iffim právem západ na mždy ufončený.
Sfouc jifta forunou měčné fláry, pramila £foómpřitelfonímmálopředpůlnoci:© „0
bychom fi počaly, fdyby fe nam nepřítel náš
abel, objemil?“ Ja Amilfu na to, molalahlafitěazřetedlně:© „Obflup,odftupnefilechet
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nifu,wždyíjfemfetěodřefla.“<| Brzyopět
pramila: „Již teby oddazí. Rozmloumejmež
nyní 0 Bobu a o jeho (onu, af fe mám při
tom nefinffa, nebudef to bloubo trmat. “ K
půlnoci fe jeji tmář tať fitměla, že fe fotamoblonanípohlednouti.© Připr<nímfuros
pění zmolala: „98 tuto hodinu porodila Banna
Waria Spafitele věta. Wluvmej v Bobu a
oSežififomi, neboť jejt půlnoc, hodina to, m
níž fe narodil Bán Ježiš, m níž byl položen
do jefličef, m niž ftmořil nomou bhmězdu, jišto
byl před tim niťdo nefpatřil, hodina to, Údej
byl přifjel mpfoupit fivět, onf i mě ropfoupí.
98 tuto hodinu mzfřifil mrtmě, a ropfimobos
dil dufje umězněné; onf myfivobodi i mou Ubos

bou duffí z toboto bidného fměta.“ Její radoft
a blozenoji vzrůftaly fažbou dmili, „Slabaf
jíem,“ pramila, „ale necitim žádných bolefii,
jafobyd nebyla aní nemocna. Obporoučimf máš
wffecy Bobu.“ Wiumila pať jefitě innoho, roj
nicena Dudem fimatým,amffať tato její poflební

flora, přeplýmající laffou f Bohu, fe nedodos
vala až na nafje čajp. Pofléze zmolala: „©Maria,přijdížmífupomoci!.„ .Jižfeblíží
ořamžení, fdež Bůh fié přátely pormolámá na
hvatbu . .. *Jeníh přidází pro vou neměftu. .
Raf boložila pofjeptmo: „zido, tibo,“ — a
Htontwfjt blamu, jaťo to libém (pánťu, 8 mitězos
flamou wypuftila dufji, jež [e ubírala Do nes
be8 u proftřed anjelů a fmatýů, jišto ji byli
toftřic ropffli. Přelibezná „moůněnaplnila hned
bidnou ebatrč, tdež fe již tolifo, jeji wezdejíjí



258

pozůftatťy nadazely, a m pomětři bylo fInfieti

blafy nebeffé, jenž prozpěrnowaly © neroýfloronou
fouzroučnofti onen rožneffený špěm fivaté Cirfwe,
tv němž fe zamiralo celé jeji žimobyii: „Stras
loroftwim fivěta jfen pobrdla pro laffu Rána
mého -Ježifje Ebrifta, jehož jfem milormala,
nějš jem uměřila, a jehož jem fi nadermffeco
mažila.“ Bylof to m nocí 19. Úftopadu 1231,
fbež byla Aliběta fotma 24. rof fmébo mětu
dofonala.

Řapitola XXVIIP.
Atrrak milá, fimatá ZAlšběta tm kapli při foém

fpitále podomána byla, a kterak ptáčkotmé

její pohřeb oflamomali.

Aflamení mymolenýh Božid fe dělí ob
oflaroy tohoto fivěta tim, že jať zde na emi, tať
i ro nebefih tepro 6 jejich (mrti počateť fvůj
béře. 3bat fe, jaťoby Bůb, co ftaroftlirp Otec,
ftamil timto spůfobem jeji poforu pod odranu
nerofiimatvofti a úťorů tohoto fiěta, a jaťoby
těl, aby nebezpečná úcta tohoto fivěta, teprro
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jejich tělefnom pozůftatfům fe profazomala. Taf
fe dalo i 8 naffi Alžbětou. Sotma fe byla její
dufje odebrala 8 toboto (měta, by požirala flad»
fébo odpočinutí m nebefich, a již fe ftalo její tělo
předmětem úcty, jaťaž ji byla za jejího žimobnti
tať čafto odpirana a uvidime, fteraf tato budá
tobora, anaž byla po tať dlouhy ča pronafle=
bormána, opororhomána a tupena, napotom zají“
mati bude myfli offecd měřicích, a fterať pobne
celým fatoliým fmětem, ob nejmněfii hlamy
cirfive, až do tobo nejmenffiho poutnifa zbožné
němedďé řifje. Tělo zemřelé Alžběty bnebd její
roěrné flužťya něfteré nábožné ženy umnly a ob
minuly 8 melifou uctimofii, jaťž tobo zajluhos
mala tato fivětice, jejišto poflední doby žimota
wezdejfjiho fe taf dobře froronámaly fe flarmným
vottězftvím, jaťéhož byla we fivém žimobnti pos
roždy dofahla. Ja rubdě ji bylo, dle jeji mlafiní
roůle a nařízenídano atrné, roztrhané rouo,
jenž bymalo jeji jedinou ozdobou. Ra to bylo
toto fivaté tělo přenefjeno do ffromné faple fipis
talní od mnidů z řadu fivatého $rantififa, jidbito
dopromazelo i množftrví jiného lidu a dudomens
fima, při čemž tmfficfní prozpěrmomali žaloftné
pífně, a prolémali hojných fizi. Tato fapličla býs

mala dějifitém hrdinffocdhbojů, laléě Alžběta bylapodniťla z lajfy £ Bohu a £ bližnímu, a protož
měla nyní tařé bpti prním fivěbfem jejiho oflas
meni. W tétéž fapli byla taťtéž fivatá Alžběta
obyčejně fonamala fivé modlitby a jiná nábožná
cmičeni. ,

Boměft o jeji fmrti fe bran roznejla; pros
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tož fe febazelitněžši a řebolnici z celého oťoli, jmes

nomitě.mníffi cifterciáčtí a nefinirné množftrot
měřících,jať bohatých,taf Hudnd, by mobli jefitě
uapofledy úctu rzdati froěticí, tteražto m tať mla»
dém měťu již dofáhla odměny za fivé práce.
Něfteři z nic tvibouce, jaťou uctu ji ozdamva [id

obecný, Což býmá čafto nejjiftějffim předběžným
znamením neuhonné pomějti, hleděli Ň již šáby
aaopatřiti nějaťé oftatťy těla budonci fivěfice, jas
foby boli předzividali, že jim cirfere fivatá brzy
uctí profazomati bude. Obftoupteffe tedy mary,
na nid byla položena, utrhomali jediní ž nic
fuj jejiho oděru, jiní Ji opět uftřihowali mlafp
a nehty. Boleft nad její ztrátou byla wffeobecná;
voffudy bylo nfeti rozduchani a nařiťaní bus
dých a nemocunů, o něž fe byla tať laffamě fta»
ramala; celé zaftupy jich příchazely, by moblijetěnapojledy(mon| dobroditelfynípatřiti.
2Bffiefní ji [polečně oplaťarvali, jaťoby m ni Čajbý
4 ni$ byl ztratil fmou ntaffu. Šíle, Čterať fe dá

popfati uzťoft a šaloft těd, jejidšto podporou a
wwzoremYlýběta bomala. Mezi jinými zolafitě
mnifjt 3 řadu fmatého Grantifiřa mwelminad jejt
fmrti uebtii nebo to ni byli tratili feftru,anaj
je taťé € jeji zaťonu přiznámala, a zaromeň
matťfu, Eteraž fe jih byla toždy měrně ujímala.

„Stově na fo rozpomenu,“ prami jeden z nic,
jenž nám zanechalžimotopiá této jejich uebeffe
přitelfyně, „raději bod plafal než pfal.“
(Ra žadoji zbožnéholidn, jenžbyl A
bětu fať mroucně milomal, zůftalo jejt tělo po
celé. čtyry dni myflameno m rámu u profiřed
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množítmí měřicích, jenž prozpěmomali nabožté
pijně. Tmař zemřelé tuějny bola odhalena, a po»

ffntorvala utěffencho a mnadného pohledu. Rrafů
jejiho mladcho měťu [e opět na ni objemila m
úplné čiloňi a [panilofti; na licí fe (patřoral
ruměnec života a mladofti. Aeji tělo neztublo
při fmrti jafo u jinýdy lidi, nýbrž bnlo jemné
a hebťé, jafobn jefitě žima byla. „řed (mrti
fivou,“ pramí o ní jeden 3 jejich šimotopifců,
„ronbliela, jat. obučejně toppádamají fi, jenž
boli žimot jivuj m hořťojtia žaloňi firámití. ať
mile míjať dofonala, byla jejt twař hladfa, bíla,
melebná a tať anilá, je nifbo na tuto náblou
dměnu bez podimen uemofl pohlednouti; a šdalo
fe, jafoby fnrt, jenž u jiných [di roffedhno TUs
fiuva, E nt byla přijfla tapratmit, co bylo poťus
eno ne ftářtm a čajem, nýbrž mnobym utrpes
nim a tuhput šiwotem; a jafoby milofi, ješto byla
pojud obžimomala jeji duffi, nyni tafé obžimomala
i jeji tělo. Bodobalo fe, jafoby fiitem a temnoftní
fmrti probleffomala čájtfa nejimrtedlné frafb;
aneb, jafoby jeji tělo bolo již napřed ožářeno
něťotifa paprffy nebefřčflamy, fterouž nápotom
nafirz ozdobena býti měla.“

Yad to mydážela 4 jejiho foateho těla voz
fofina a libezná muně, jafo na znamení miloftí
a ctnofti, jimiž fmětice od Boha ozdobena byla.

Waboinč duffe fe mobly přitom Upamafomati ng
ora mudrce ftarého zafona, jenž prato, že pas
mátťa fprawedliwebo jeft jafo podivná teůně.
(Gccl. 49. 1). „Tato mwůně,“jař dofláda žimos
topifec pravě zmiučnp, „přijpěla mnobo fu potě=
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ffení zmláfitě dudých a nemocných nad štrátou,
jaťouž byli jeji [mrti utrpěli. Tato můně nebeffa

umirnila jejichgarmutef,a pao proud hoře
tob (lzi; neboť jim byla jafo nadpřirozeným TUs
fojemftroim,že ivěťice tato bude t po vé fmrti,
ano (nad mice než za fivého átvobyti, [affarvou
matfou dudýd, a bezpečným utočifjtém zarimous
cených, a še pofioátná můně jejich modliteb bude
bez přeftání wfluporati před trit božíře melebs
nofti, aby pomoci wyjednala roffem, jišto ji me
op potřebáchrozproatibudou.“ Čtvrtého dne
po jejim umrtí fe fonal pobřeb 8 nejmětíjí flaro»
nofti. Drabocenný tento balffam byl uzatořen ro
tějnou rafem. Tento drahý, fioucí fienot byl
ufryf pod ffromným famenem m fipitální faple to
přitomnofti opatů a mnidů mnobych ofoličných
tlaffterů, a při shlufu nefmirného množítmi lidu,
jenž tolifo obezřetnýma fnažnýmpřičiněním něj
firma o pořádfu udráen boti mohl. Jaloft rveffře=
vého, ade (hromážděného fřeffanffebo lidu, byla
náramná; a tato žaloft byla zajifté tou nejífvě:
lejffi úctou, fteráž (e šefnulé fwětici to tuto drotli
profazotala. K hojnýmlaám a f bořfémuplačí
[idu fe připojila dároroeň jeho rrouci modlitba,
jaťouž madámali diřy Bohu, še jim poffotnní ro
teto hvěticí taf frafného přifladu ť nafleboroání.

Bůb připramil jefitě i jinou třlimou úctu fié

měrné flužebnící. A nocí totiž před pohřebem,
fovž fe fonaly hodinfy za mrtroe, zaflechla jedna

abatife, Jen byla přifjla na pobřeb, 4 menfu za
zniajicí libezný špěm, jimž byla mocně dojata;
myfila tedy jefitě i © mnobymi jinými, dtic fe
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přejmědčiti,adalí fe nezmplila, a (patřila na ftřeffe
dramu, ač to bylo m šině, nejčíjlné mnojftrí
ptaťu, brubu pofud neridaného, fteřiž tať [ibezně
zpívali, že officní přítomní nad tim užajli. Cptě.
liť, jať je podoba, způfobem fmým drvelebiti aronp
pohřeb [něžny. „Byli to, jaf něfteřiprarvili, nad
anjelé, jichž byl Buh poflaí, aby dujfi inifé Alzběty
doprovodili do nebed, a jenž je noní opět nas
ratili, aby vým tadoftným, nebeffomzpěvem
i jejmu tělu uctu profazali.“ „Tito ptačťowé“
prari foaty Bonamentura, mydali fmědectmi0
jejt [matofti, rogmufouroatefe 8 ní me fimé řeči při
jejum ffondivani, a prozpěroujíce nyní libezně na
jejim hrobě. Tentýž, jenž mlumií fdnfi ffrze ufta
oflice, by pofaral poffetiloft prorofom, mohl
tovněž tať dobře mluriti úftami ptafů, by pros
blajil neminnojt jiwe fivětice.“



264

Aapitola XXVIII.
———ó

© utějenýh sázracíh , jakéš činil Bůh na pří

mlamu milé (maté Aliběln, a kterak její fimakr

kníže Aourád fnajně o to pečowal, aby 3a

foaton tphláffena byla.

Gofpodin ufázal brzo zázračnou moc, ftes
rouž obdařil fioou měrnou [lužebnicí, jení fe
byla po celý čaš fivěhbožirobyti m pofoře cmis
čila. Ja její nepřemožitedlnou laffu, z ftercž fi
byla na tomto fivětě myrolila d$udobu a (nižes
noft, pobronuvffi toffemí ftatfo mezdejffimi, za
tuto láffu ji nyni udělil, co zaftamu dofaženého
ritězftvi, praroo, by fměla roždámati poflady
nadzemífe.

Drubebo dne po jejim pobřebu fe přiffel £
jejimu brobu pomodlit jiftý mnich z řádu Čiftere
ciaďého, žadaje ji o přifpění rve fivé úzťofti. Chu
dať tento řadí již před 40 let ffličen jfa jafoufi
ronitřní, bufferoni bolefii, a džirán tajnou ranou
na fivém frdci, jížto nižádný leť lidffo nebyl 68to
zabojiti. Bomobdlim fe mffaf 8 uplnou důměrnofii
E laffamé těffitelfoni rmoffehtrpicih, pocitil (

hned,že je užbramen a zprofftěn jba, pod nimž byl
pofud upěl. Jtrordil tento zázraťpřijahou u přitoms
nofti miftra Konráda a faraře Marburffého. Bylof
to prmní uzdramení, jenž fe flalo na přimlumu
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fivaté Alžběty, a jeftiť to zajifté nemalo bojí
mamé, že fi tato tať jemná a láffy plna duffe,
jejišto (frdce za žimobytí přetrpělo toliferýd
bolefti, za priní předmět fivé laffarmé přimlumy

to nebefih zmolila pramě nemoc dufferont, pro
níž nemímajt lidé ani léťu ani útědhy a utrpnofti.

Nedlouho na to přifjel £ jejímu brobu
jaťo8 prelat, jenž 3 roznefjeného rodu pocházel
a me myfoťfé bůftojnofti cirťeroní poftamen byl.
Letopifomé nám jeho jméno nezaznamenali, tvys
pramujt toffať o něm, že fe oddal mfjem 1výsftupfiim© žimotaabejřilého,pročežzaflubomal
tim wětffiho opororžení , čím pofiwátnějíji byl
jebo ftaw. Přemožen bryzením fiěbomi a fiu=
dem, bramal čafto fimé utočifitě fe zpoměbdi, a
mífať bez profpěbu; nebo při prmním poťufjent
flejl znoma, a jeho opětné upádání býmalo tím
poborfilimějffi, a politomaní bodnějíji. Zatím
wffať přece nepřeftámal zapafiti fe fioou fla=
bofti, a ač byl taf hřídhami pofiforněn, přece fe
odebral hledat pomocí a pofily £ brobu čifté
a proftofrdečné Alžběty. Tam fe jal mobliti, u
prolémaní hojný (lzi, tozpmaje fivěticí tuto o
jeji ochranu a přímluvu, a fetrmal po něťoliť
hodin pobřížen m upřímné pobožnofii, a jrbečné
ffrouffenofti. epřeftal fe mroucně modliti, až
fe přefmědčil, že jeho modlitby fe boftaly f trůnu

noějřé melebnofti, a je Bůb myflyfiel profbyfmé mílé Alžběty, jež mu přednáffela tve jmenu
břiffniťa, jenž fe byl ftal fořifti břichu. B futfu
pať pocítil, že jeft pronifnut dufferont filou,

jenž byla mocnějfít nad mffeliťé tářání břidu.1
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Dd té pať mile, jaťi me zpomědi (mé Kon
radotmi dofiwědčomaf, often f(mofinofti to nění
lať ochábnul, že mu bylo tolifo 8 lebfým

dor fepotýfati,nad nimž (nadnězmitěžitímobí

$ mnohé jiné štrapené a jbem břichu ferořené |
buffe fe u hrobu vaté Alžběty naučily, fteraf 64
ibo toto dle jejiho přífladu je febe hvrbnouti
měly. Wnozi přicdazeli £ brobu této jmětice 1039

majice ji O pomoc proti vypm Wabojtem, a byli
onflyffání. Megi nimi je uvaději lidé, jišto byli
opanomaní půdou, (afontftivim, nendmijit a bněs
men; a jajijté fi nemobli £ fifajinému bs
máznutí z otrochoí břichu zivoliti lepiřibo a měr.

nějífiho midce, jaťo tnto vatou, jeuž fe byla
powždy taf ponižomala, jenž byla meffferé ivé
jmění a celý život občtowala dudýn, a jenž
naplněna laffou £ bližnímu, taf rada na fřimdy
fobě učiněnou zapominala.

Yebnlyf to ivffaf tolifo dufferoní nemoci,
jež Alžběta taf uútrpně a Inffmvě. léčila, Ti,

jený byli tělefnýnti bolejimi a nedubami ffli
čení, mnobo na ni ztratili; nebof byla o ně
za fivébo šivobnti dy (affamě pečomala, a
bolefti jejich umirniti je fažila ; a mffaé 8
brubé ftrany auřalí opět tím, že w ní nalezli
mocnou přimíimvitelfoní a pomocnicí u Boha;

onaf je ftala jejich [ečitelfnní nebeffou. 9Byp=
pramuje fe m tom obledu tflirá událoft, še
fteréž moiděti[ze, fterat Aliběta zaftamala jiš
záby uřad nebejře léčitelfoně, a fteraf i jeji
ofamena duffe jefitě zuftala měrnou a [nffas
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Mou přítelťoní (nijenýh a hudýd, 8 nimiž
byla i za fivého žimobnti nejradějí obcormala.
9% tláfiteře Reinharběbrunffém, Čbež fniže ud
rtf uprofiřed hvýd předťu odpočimal, bol jeden
řlafiterní bratr, jenž fe šabýwal řemeflem mly.
nařífom; medltě relnii nabožný a tuby život;
na těle foém mimal železné brnění, by mobl
(myflnoft tin (nadněji uťrotiti. Stnějna, jenž

*čajtěji do tohoto tlafitera přidazivala modlit
je u hrobu fivého milého manžela, $omala fe
£ tomuto $udému bratru 8 melifou mážnofli,
a byla mu pro hoatoft jebo života frdečněnafloněna.© Setfaroffife8nimjednohodne,
ana fe fe hrobu fiveho milého hotě ubírala,
rozmloumala 8 ním laffarmě, a pať jej žádala,
by ji přifitbil, še 8 ni wejde m obcorání a
bratríhvl dudoroní a na potrzení této obas
polně úmlurop ntu podamala rufu; on rffať fe
adrahal foou vufu ji podatí, au fi netroufal tať
manefiené paní fe dotfnouti. Rějaťy ča8 na to,
fonž fe zanaffel oprawomaním náftrojů fivého
řemejla, byl z nenadání zachycen ntýnffom hřid=
lem, jenž mu rozdrtil celou ruťu. Snaffelf při
tom hrozné bolejti, čefal roffaf trpělivě, až by
fe Banu Bobu šalibilo, nad nim fe flitoroatf
a jebo bolefti umirniti. A noci 19. liftopadu,
fdež jeho fivatá a ozneffena: feftra Bobu fivou
myrolenou duffi oberozdárnala, bděl a modlil
fe bratr mlynář tv foftele fivého Hafftero, upěje

bolefti, jafouž mu jebo ruťa způfobila. Jtajed=
nou fe mu ajemila fnějna Aliběta, oděná rou
bem Čralorvffpm, a fitwouci fe foětlem nEMÝs
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lowným. Bromlumila Čněmu fe fimouobyčejnou
přimětimofii: „Čo pať fe 8 tebou děje, bratře
můj Bolfmate, jať pať fe ti daři?“ Ač byl8
počatťu pobějřen a šaražen jafnoftí nebejfou, Ja
čáž ji obfličormala, nicméně ji přece poznal a ta
gal fe ji: „díle milá pani, proč mate Dnes tať
frafnp a (řročlýoděrm,fdežto jíte jindy $atrným
toliťo vouem roždypřioděna býrmala?“ „Bro
to,“ odpoměbdělaAlžběta, „že jfem již hoňj flaro

změnila.“ ať bo pojala opět za pravou ruťu,

Horou ji byl ondy podal na důťaz bratrftmí,a fterouž mu byl mlýn rozdrtil, a uždramila jej.
9$ří tomto Dotfnuti pocitil jaf fe mu zdálo, bos

left, a procitnum jaťo ze (na nalezl vou rufu
docela zabhojenou. Bez mefifaní za to děfomal
Banu Bohu a fmé dudomní feftře, jenž byla
hned při fivém tvfročení do nebejřé flmvy na něj
pamatomala.

Rejmětfji mffaf šdarafomé fe flárali u
jejiho hrobu, bned od prioních dob po jejim

podhomání. Refifaftnt fřličeníboleftnými neduhy,
bluffti, fulhami, lepí, pomatení, malomocní, Čte
říš ji byli přifjlt šadat o pomoc domnimajice
je (nad, še Jjefitě na žímě jeji, twraceli fe
úplně uzdramení, pomodlimfje fe m faple, to
niž byla pocdhomána. Souměťé zprámy nam
dochomaly mnoho tafomýh zdzrafii, o jejíchž
Hutečnoftipochyborati nelze; my gbe toliťo
jeden umádime, jaťýž U přitomnofti wyfjetřo»
matelů, ob ftolice apoftolře uftanotvennh, mys
pramoan, a přifahoupotrorzenbyl; toboto
jediného budeme mocí ina jiné uzarořiti. Iiftp
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muž 3 Marburfu tve ftaří 40 let, jmenen
Jinořid, měl jíž po nějaťý čaš tať fipatný
graf, že jba něťam, měl roli, obilim poroftlou
ga filnici, a proto fi jebo foubruhomé 4 něho
čaftěji pofměď dělali. Bofléze oflepl do čifta
a dtělsli něťamjiti, mufel bpti od něťoho
meden. 3 dalf fe zarvěfti fu hrobu fivaté fněž.
ny, fterouž lid již tenfráte nažpral „blahofla
menou Alibětou ,“ šaflibil fe ji a co oběf při=nejíbrvěmojřoméfotčťp.© Wyfietřomateléob
apoftolfře ftolice uftanoroent, fe bo tazali, jas
fo flor užival, rozhaje fněžnuío pomoc,
načež jim odpoměděl: „Xaťto jem fe modlil:
Mila pani, fivata Aliběto, uzdram oči mé, já
budu za to roždy topm roěrným flužebnítem,
a poťfud ži budu, odrmedu řažboročně tmému
fipitálu diva penize.“ A na tuto prof bu mu
byl hned namrácen zrať, jafuějfit, než bo byl
foy před tim mimal. SJdzrař tento je ftal 15.

bne po fimrti fivaté Užběty. Čím mice fe pos
měfť o těchto ddaracich m ofoli Warburfřém
voznafiela, tiu mice taťé zrůftal počet nefiťafi
noh mfjeho druhu, fteřiž we fivph rozličnýů
nemoci fu hrobu zejnulé Čněžny pomoci ples
bat přidazeli ; a Bůh předobrotivy niČdy nes
aflamal důměry lidu fřeffanffeho, nobrž udělos
mal těm, jišto fi byli fivatou Alžbětu za fivou
proftředníci zmolili, denně bojnějífich a patrněje
fitb milofti. Retoliťo z oťolního bijřupftmi Wo

pucébo a Tremirfiého fem přidazeli nemocnía ztrapeni, nýbrž i 3 těd nejmzdalenějfjich fras
jin, 3 Solina, z Bremy, z Děmina a tb.
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Ra mifto tě, jíšto fe mraceli potěffení a
uzdramení, naftoupilí hned opět nomi přidojí,
řteřij zafe brzo jeden po druhém odcházeli, iroč“
ftujice mocnou dobrotu Boží mffem, 8 nimiž fe

na fivé ceftě potfámalí. „MBnlf jfem tam (am
toho čafu,“ ptffe mníh Caefarius, „a jaftě žíro
jíem nemiděl toliť lidu na jednou, jať to bylo
tehbaž m Marburfu a jeho ofoli. Sotma že
fi mohl čloměť do fojtela, neb z něbo ceftu
prořleftiti.“

Wiftr Konrád, maje ření na flamné 10s
fledťy široola, za něji byl fám, jiftom způfobem
odpovědným, a jehošto favn fi mobl nějaťou
čaftfu voflim pramem příofobomati ; oznámil
beze offech rozpaťii vatému otci Reboři IX.
jací ddarafomvé fe moci božířou ději u brobu
áemřelé Uliběty, a jaf urta lidu f ňí pořad
mice srůftá, a činil námrh, by fe flawně pros
blafiilo, že od roěřicich ctěna a rozpvána byti

může. Slamoný tento papež, měl na 10zdorfvée
mu ftaři — byltě již

pofud jefitě frdce mlade roznicené [affou a peči
o rozmnožení cti a fldmy Boží a maté cirfive.
emu fe bylo již doftalo tobo ftěftt, že mobl
Grantifita úsfiífeho a jeho roěrného učedlnifa
Antonia Babuanfřého ša fivaté probhlajiti.Od
porvěděl tedy na narorh Konradům fe frdečnou
roucnofii, záromeň roffaf i 8 apoftolifou obes
zřetnofti. „Dozměběli jíme fe,“ taf pifje fivatý
Otec, „4 troěho pfaní, milý onu Konrade, fe
flzami fIadfé radofti, Fterať frorhornaný Tmůvce,
jebožto mocí ničím obmeziti nelze, oflamil fivou
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měrnou flužebnici Alibětu, flawné pamětí, fes
táž býwala za žimobyti nafft drahou dcerou ro
Sejifji Cbhrijtu, a fněžnou m Durinfáh; fteraf
ji, anaž bola od přirozenofti tať flabá a fřebfa,
učinil fivont. milofit filnou a neohroženou u
zvelebomání fiwého fivatého jmena; a fteraf
noní, přijam ji tm fbor fivatých, (hvělými zá
arafy objemuje flámu, jaťouž ji poctiti ráčil.“
Broto mffať přece fivatý otec, umážim na myfli,
še nent mffe zlato, co fe třpyti, a chtěje od
ftraniti mffelifou pochybuoft podezřivych libí,
nařídit arcibiffupu Wobucfému, opátomi z Čr
babu a mífiru Konradomi, aby febrali zjemné
a flmvné duťazy tram mffebo, což by fe m
šimotě Úněžny Bohu 1 lidem milého naleznouti
moblo, jaťož i firant zazrafů, jenž fe udaly
po jeji fmrti; a paf aby tyto rozličné toprofy
fivědfu fepfali, a fivou pečett potmrzené po
bezpečných poflich do Rima odeflali. Zároveň
taťe přebepfal pořádeť a způfob, dle něbož by
fe pří moflydánt fmědfit pofračomati mělo, 8
fafowou bedlivofti a zerrubnofii, 3 nichž tvís
běti (ze, 8 jafou pečlivofit a 8 jať obezřetnou
ffetrnoftt fe této chouloftiwé měci ujimal.

Zatím byť 1 arcibiffup Mobuďn Zibřid,
ro jehožto biffupftmt fe nacházelo měfto Wars
burf 8 hrobem fmate Alžběty, podobně dojat
šdzrafy, jařež dobrotivy Buh uproftřed jeho
ftadce fonal. Ra profbu mifira Konráda, a
meden jfa zjemením, jafebož fe nu ffrze zroláfitnt
midění doftalo, fe odebral bo Marburťu, by
tam na den fimateho %Bamřince (10. frypna
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1232) flaně pofwětil dra oltáře, fteréž byl
lid © uctění maté Aláběty Dal zhotomiti ro
témž foftele, to němž tělo této fivětice odpočí
malo. Bylof tam (hromážděno nefimirné množ
ftrot libí, jenž fe byli fefili, jebnať, aby pří
fiěcení oltařů byli přítomní, a jebnať, aby
fyffeli fázaní, jaťež činiti měl miftr Konrad fu
ch fié flamné dcery ducoroní. Mezi fázaním
timto přifilo Konradomi na myfl, že by feaní
nemohlo nabobditi pohodnějíji příležitofti £ ry
plnění žádofti fimatého Otce, a protož oblafil
bned bez dlouhého rozmýfilení, aby tmffiďní,
fbož mezi pofludačí dofábli zdrami neb něja
fou jinou miloft 8 nebe, na přimlumu fučžny,
fe na zejtří z rána boftawili 1 fe fivěbfami,
jenž to poborbiti maji, předarcibijfupa Wtohucého
a oftatní prelaty, jižto fe byli fefili £ fivěceníoltářů.© Wuftanomenouhodinufefehazelo
znamenité množftiví lidi, z nichž faždy bofivěb
čoroal, že nějaťou miloft na přímluvu Alžběty
obdržel. Arcibiffup jfa nucen, za přičínou jis
ftnb důležitých zaležitojii opět bomů fe namrás
titi, bal fepfati tolíťo ty nejznamenitějfít a nejbobnoměrnějíjíubdalofti.| Zapečetitíjemffaf
nemohl ani on, ani oftatní prelatoré, an fivých
pečeti pří fobě neměli. Wiiftr Konrad opfal
bofloroně rofjecíh tyto mýporměbi fivědfů, a fes
bral jefitě množítrví jinnch, mžby pod přifahou ;
pař je jefitě jednou toffecfy pofpolu přečetl“ ats
cibiffupu Mobuďému, a opatomi z Črbacbu, a
Čbožm ni ničehožnenalezli, čehožby bylo bpmalo
zapotřebí změniti, obeflal fpifh tyto papeži, při
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loživ £ ním fratfý žirvotopié sněžný vliběty,
atolafitě ty oťolnofší, jež byl fam to paměti fivé
šachomal. Tato drahocenná pamatřa fe Docos
mala aj na nafje čafy, a jeftiť nejítarobylej=
ffim zřidlem, z něbož žimotopifcům této fivětice
čerpati[e.

2 tomto prtoním mypočitaní zazrafu, fte
rež Aonrad odejlal, (e gerorubně wypramuje,
fterať 37 nemocnn nenadalým a nabdpříro
zenýim způfobem bylo uzdrameno. Spiš tento

feftaroen jeft dle předpifu papežotva; a melmi
obfitrně a určitě fe m něm umadějí mtfla, den

uzdramení a ofoby, jenž uzdrareny byly, jaťož
i prosby, jimiž nemocní Alibětu rozproali.
Apramy tyto jfou 3 očtffiho dilu roelmí zají
mame. Vyeť ž nid widěti, že nefilaftni, be
rouce f mi fivé utočifitě, uživalí potoždyfloro
frdečnýc a důměrnýh, jaťfobž byla její nes
fmirná přivětitooft a pofora za šivobnti (hrva
lila. „Wtila fata Aliběto, molali £ ní, uzdram
mou nobu, a budu Útba to 1vždy borlirvě lous
žít“ A uebo: „Srata paní a fnějno Alžběto,
odporoučim ti fivou ubobou dceru.“ „M blaho
Flarwenaliběto,“ molala jedna ubobá matfa,
zaobalujte fivého zemřelého fona, „proč jfem
tať pozbyla fyna (mého ? Přilpějš mi tedy fu
pomocí a rozfřifiž bo“ Ja Úmili na to pos
čal mrtrop (on opět fi oddychorwati, přiffel £
fobě, a po dlouhém namabaní promluvil ofolopůlnoci:© „$tdepafjfemmarozmila?“epos
ánal totiž fvou matfu.

Sina ubobámatfaměla dceru,K byla
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jiš od pěti let jřlíčena boleftným nedubem,
majic meji jiným náramné opubliny na prfou
a na zádeň. 3 dala jí přinefti £ hrobu fiv.

Alžběty, fdež 8 ni po dra dní na modlitbáchfetrmala.© Widoucmffaťf,žejejimodlitbynes
byly royfInffany, reptala blafitě proti fvěticí,řfouc:© „DBoněmadžjfimnenemnfinfiela,přes
mlumim roffeďen lid, aby nedodil £ tmému

brobu.“ Baf odejjla 3 Marburtu náramně Což
Dněrmana; uffedffi ale na půl drubé míle cefty,
byla boleftným fřiťem fivé dcery Donucena fe

zaftamiti u jedné ftudnice. Nemocná dcera tam
na něťoliť ofamžent ufnula, a prociftnmvfji pač
Wwyprarmomala,še É ni byla přijfla jaťaé fráfná
pani, jejišto tmař fe celá fifměla, a že fiopma
biloma a útlýma vufama zlebťa fe dotťla těch
nejbolamějíjih mift jejího těla, čťouc: „©Bflaň

a od.“ A na to zmolala hned nemocná:
„© milá matfo, citim, že jeft celé mé tělo již
zahojeno.“ Baf fe namtátily (polu £ hrobu,
by fvětici Boží diťy rozdaly, a odcdhazejícenes
dali tam foě, m němž byla nemocná při
nefjena.

Saťys mlady muž, jenž měl tv nohou
fudbé lamáni a naramnou bolefi ro fofti břbetné,
fe dal na moziťu zamézti fu brobu zefnulé

fněžny, foežto fivé boleftí, jaťouž na hřbetěměl,aprofitěnbyl.© Byrobotůpřivezen4100=
al: „Smatá Aliběto! již £ tobě nepůjdu, leč
by ji "bobrotirvě uzdramila mé noby „ aby
pěfiřyjiti mob; pali mě popřeječ této milofti,
budu opět rad © tobě putomati.“ Měťoliť dní
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na to, byloť to o faronofti mffech fivatýc,
citi, že jeft dofonale uzdramen, a mobl doftati
flibu vému.

Jde ffončíme, ač. dojli nerádí, vys
pramomání dalffid toýpoměbi, ješ jfou tžac=
ným fivěbectmim miry a mramů tehdejflihoroěťu.| Sbirfatěbtotoppomědimoblateprvo
r prronid měficid rofu 1233 ufončena bpti,
a jeji obeflání do Říma fe z příčin nam nesanamn$ýopozdilo.© Konradfjaťjižpředtimsbynuícoobětfiméborlimoftiomíru.| Odmáž
Itvoft, 8 jaťouý obmiňomal a pronaf [edomal1 ty
nejmocnějíji pany a fnižata, jejidžto tora fe
mu zadala bytí podezřelá, abudilo již obe
barona proti němu hroznou nenátviff, jišto jeho
náramna přifnoft, a něfby (nad i nefprawebl

noft něfterýd vožfudfi denně rojmnožomaly.
Sřidcatebo čerence 1233, Údvž fe mracel ž
Wobuče do Marburfu, bolblíže mefntce Kap
pelu od něťoliřa rytířů, jež tinil 3 faciřítrví,
přepadnut a ufmrcen. “šebo učebíniřa a fpolus
druha chtěli rorahoréuffetřiti, on fe mffať pros

tivil jeji umyjlu, a objal tať mocně tělo mis
fira (mebo, še jim nebylo lze, jebnobo bez Drus
bebo šamražbiti. Wirtmoly Sčourába, jeho při
tele a branactí jiný dílem fněži, dílem fmět
find, ježto fe byli ftali obětí faciřů, byly pře

nefjeny do Warburfu u náramném nařifání
lidu. Konrád byl pocdowan m těž fapli, m niž
odpočimala jeho duchoroní dcera Alžběta, neba
leťo jejiho hrobu.

©nrt RKonrádoma, jenž fe byl romně 8
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tafomou měrnofit flaral o oflamení Alžběty po
jeji fmrti, 8 jaťouž byl pečomal o její fpafenl,
poťud jefitě žila, přeťájela melmi, že fněžna
nebyla bned za fimatou mybláffena, jaťž by fi
tobo věřící byli žádali. Sny od něho m
tom obledu zhotovené fe dílem zanedbaly, di

lem potratily, a horlimofit, jaťaž (e 8 počatfu
ftrany tohoto obecného zájmu jemila, počalo
ubprati.

$ofpodin mffať brzo mzbudil nomého a
horfimeho zaftamatele flavy fivé měrné fujeb.
nice, a fice tam, fbež fe tafowého zaftaní nej
méně očeťámati dalo. Kníže Ludmiť, choť Alž
bětin, pozůftamil dra bratry, fteřižto fe, jať
jíme miděli, melmi neffetrně £ fioafromé fivé
domali. Seben g nich, Jindřich, (prarmomal
fnižectnví na míftě nebofpělého Geřmana, fyna
Rudmifoma ; druhý Konrád, promožomal bez
uzdně nafilí, £ jafémiuž bo wafihě mladého
měťfuponoufaly. Rofu 1232 uložil arcibiffup
Wobucťů jifté cirferoní trefty opatovi Wein
baroebrunfiému, jenž byl pod odranou domudurinffého.© PřitétopřiležitoftifefnižeSon
rad na arcibiffupa taf náramně rozhněmal, je
na něj do Črfurtu běžel, fdež fe prárvě nachá“
zel we fboru fanomnifů, tam 8 nim nafladal
melmí nemážně, a byl by bo zajifté probodl,
fovby mu (o jeho Hlužebnicí nebyli zabranili.
Nepřeftamaje mffať jefitě na tomto zločinu, jal
fe pleniti ftatfy biffupftmi Mobucřeho. Obleh
nul mezi jinnpm měfto $riclar, dobyl ho utos
em, a dtěje fe pomítiti za brubý pofmě, jas
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tož fi a něbo byly tropily měftjié paní po ča8
oblebnutí, dal měfto zapaliti, tať še abořelo
celé i 8 foftely, řláfítery a 8 melfým množ
ftmin obymatelů.

Baf fe odftrantí na oů brad Tenneberf
bliže Sotby, fdež ruřa Báně brzo jeho frdcem
pobnula. Jebnoho dne tam přifjla jaťaš nes
wěftřa, jenž byla, jať fe zdálo, u meli bídě
poftaroena, šadajíc jej 0 almužnu. Stniže ji
mwelmipřijně mytýfal banebnoft jejiho chotani,
načež ona toffať odporoěděla, še £ tomu byla
jen welifou nouzi donucena, a tuto [roou nouží
mu ltčíla 8 tať welifou toroucnoftí, še fniže
útrpnofti pronifnut ji přifjlibil, že fe budoucně
o jeji potřeby ftarati bube, paťli je obřefne
fmého břifiného života. Tato případnoft blu
boce dojala jeho frdce; celou noc na fo strá
vil ro náramném pobnuti, přemítaje na myjli,
jař jeft jeho minna mnobem mětjji, než minna
této bidnice, jižto byl taf ztupil, a jižto byla
tolifo Óubdoba bo břichu umedla , fdežto on,
oplýmaje bohatítoim a moci, barů Božid taf
nad miru zneužívá. Druhého dne ráno (dělil
fivé myfiléníy něťterým ze ftoýb foudrubů,
jišto bymali účaftnífh jeho rozpuftilofti, a Dos
měběl fe 8 podiventm, še t oni podobným roz
važománím šmitání byli. Bomažujice tedy
tento mnitřní blad, jej byli vofficfní jedním
čafem ufinffeli, za ronufnuti 8 nebe8, umtnili
fi, je aměnice život fivůj, poťaání činiti budou.
Ra to putoalí napřed bofima nohama do
bliřeho Gladenbahýu, a odtud Do Stima, aby
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od famého fiwatébo Otce odpufitění fivýd
břidů bofabli.

o fivém příchodubo Šima (1233) dal
fniže přiflad nejupřimnějífi fajicnofti a toroucí
pobožnofti. ©ažbodenně mirmal u fivého ftolu
24 $udný, jihžto fam obfluhomal. Srmatp otec
mu udělil rozhřefjení, uložim mu ša pofaní,
aby fe fmiřil 8 arcibiffupem Mobuďým, a fe
roffemi jinomi, jimž byl učinil nějafou fřírodu;
aby myftamil a nabdal fláffter na mifto těd,

ješ byl obněm poplenil, aby učinil mweřejné
pofání na zřiceninách měfta Griclara, a pojléze
aby fam tmftoupil do nějaťeho řádu. An fe

taf £ Bobu opět přibližovat počal, přijla mu
na myfl jeho poforná a fimata fivafrowa Alžs
běta, jiš byl tať zneuznal a pronájledomal;
i uminil fi, je na šadoft činění za wffecfy ji
učiněné fřihvdy o rozfjiření jeji lamy pečomati

bude; a protož roppravomal fiwatému Otc
zerorubně o jeji melfé fivatofti, a žádal roroucně,
by za jivatou rophláfjena byla.

Bo fiem námratu do Wěmeďé země
(1234) bned fe borlimě přičinil, myřonati
mffeďfo, co mu jafožto pminfa f bofabnuti
rozbřefjení uloženo bylo. sOdebral fe do čric.
faru, famž fe byli fefili ti, fdož při loupení
mějta nebnli zbiti, bledajíce tam utočifitě na
šříceninád blamniho flafitera; a utorbnutwwje
před ními na zem, profil Jid pro laffu Božt,
aby mu odpuftili, cofoli jim byl zlého učinil.

SBať fiel 8 procešfím bojima nohama maje 10
ruce jmé metlu ť mrifání; přebe dveřmi ras
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motpmi Fleří, a pobaval metlu přítomnému
lidu, oybižeje "fašbého, aby jej mrffal. Zofiťo
jedna flará žena upoflehla toybrdnutí tohoto, a
zafadila mu něfoliť ran po zadech, jež melmi k
pělimě fnefl. Aa to dbal bez odříadu wyftariti

řoftel a flafiter, bo něhož umedl fanomnify, a
měftu riclaru propůjčil zaromeň důležité rý
fady (primilegie). Potom je odebral bo fe
naťu, fdežto založil jaťo o gdrvob fe fvým bras
trem Jindřidem flafiter řadu fazatelfieho, fu
cti fivatého Sana, na zlafitní mffaf myl fimé
oefruffe Aliběty, aby učinil zadofi za to, že byl
fpoliwinnifem náramných bolefti, jaťéj byla Yo
tom měftě [naffeti mufela od tě doby, co z Bart
burťu opbnána byla.

Ob těto mile pečotal rotoně fať horlivě
o jeji oflamwení,jaťo šemřelů mifir Konrad. Jdáf
fe oftatně, že to byla přimluma jeho fmafrowé,
pojena 8 přímlimou jeho šefnulého bratra, anaž

mu nopjebnala tu miloft, že poznal foný břisdů, a že pohrdal fivětem m tom nejfrafnějsfiimměťužimotafmébo.© Uminimfobětoftous
piti do vyttříteho řadu němecčýe bratři, přijal
oděm a fřiž tohoto řadu m foftele ffpitálním,

jejž byla lžběta založila. Baf bal učiněné od
Aižběty nadaní tohoto ffpitalu 1 fe offemí £
němu přinaležicími ftatfy pro tento rntiříly řad
od bratra potorbiti, © čemuž jefitě přidal 1
oferty fimémlafiní m $ešiiý a Durinfách les
šicí flatfy. „To mffecto dofilo později i papež
jřebo potrovzent.

Batim roffať žádal Konrad.fivatého Otce
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přebemiím za to, aby fivatoft jeho fiafrotvé,
jaťož t mnohé zázrafy, ješ Buf benně na jejt
přimlurmu činil, dofili flamného uznání. Bapež
£ tomu fonečně fvolil; aby ale 6 jedné ftrany
proftofrdečnoft bojující círfve nebyla stlamána,
fonby fe (nab mffeďh udané měci boťazati nes
daly, a aby 3 drubé firany cirfero mitězící nes
byla připramena o flármu, fdyby fe porěft o
Alžbětě 8 pramdou froronámala, nařídil liftem
apoftolffom bíffupu Gilbedhbeimffému a opatům
$eřmanu a Raimundowi, aby nomé topffetřo

mání dazrafu Ulbětě připifomaných předfetvzali,
a aby mu daromweň odeflali ropfledeř ropffetřo
ání, jaťéž byli již před tim na jeho ropžmwaní
arcibiffup Wohuďfo a mifir Konrad předfe
rožali; fdyby mffaf jejich pily [nad již nebnín
ť nalezení, aby fepfali wyporměbditýchž (mědfi,

jaťfož 1 mffed jiných, a míferfn toto (pifh aby
mu za pět mějiců po dofažení tohoto liftu ode
Fali. Biffup a jeho foudruhomé poflufiní roz

fažu papežoma, dali tento lift po mffeh biffup
jhvi m celém oťoli prohlajiti, a uftanorotli
den, fdešby fe mfhicní, fteřiž bo měli šnámoft
0 nějaťém na. přímímvu Alžběty bofaženém
uzdravení, 6 myfivědčením od fivýh duoom
nid zpramců o Warburfu fejiti měli. W ur
čeny den fe myffetřowatelé ftolice apoftolffe taťé
odebrali bo Warburfu, ťdež nalezli (bromáž
děnnh mnoho tificu lidí, jenž fe fefilt fe mfjed
fončin Giwropy; bolof mezi nimi t mnoho

opatů řadu cifterciacfeho a premonfitratffebo,
jaťož i melfp počet přemorů a bratří zaťona
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minoritfřého a fazateliřého, fanoronifů, vytiřů
řádu němecebo, a jiných moudrých a "učených
mužů. Srměbťové fřládati před timto ctihodným
(bromážděním pod přifahou fivé topporvědí, fteré
pať bplp ob pramníťů a učitelů pramního umění
fročdomitě umažomany.

Sména fmědfů, jíšto fe tebbdaž byli doftas
míli, nejfou koznamenána, až na jména čtyr
flužeť fnčininoh: Jitďy, fteraž u ni jíž od jes
jiho pátého rofu m flužbě byla ; Jfentrudy,
jeji nejbůměrnějíji a nejlepffi přitelÉpně; Af=
běty a Srmengardy, tteréšto u ni floužily za
čaji jejího přebýmaní m Marburfu. Zento
frate fe fefily roffeďy čtyry, by mypramomaly,
co jim ze života jejid býmalé paní známo
bylo; jejich neocenitedlné toppoměbí je docho
maly až na naffe čafy m úplné celofti, a z ni
jíou u mětffim dile myňaty febečné a tflivétabypřitomnehošimotopifu.© Wypomědimět
fitbo dilu oftatnicy vědu fe watahomaly na
šdarafy, jaťéž fe byly ua přimlurou Alžbětyudaly.Wtezinefčifinom© množítmimzdzraťů,
ftevéž je sbdedofivědčomaly, porffimnuti zajlu
buji gfřijjení něťolifa mrtvý. Je mffed
těbto mýpomědi fe jích flo a brmadcet mybralo
a fepfalo, fteréž pať pečetmi biffupa$ilbed.
Deimfřéhoa oftatníc prelatů a opatů zaopa
třenn boje, do Říma fe odeflaly. Opat
Bernard, Salomon Dtagnuě še zaťona faga
telfřého, a bratr Ronrád 3 řadu němeďnů ry
tičů, bomalý fniše a fivafr demřelé něžun, bolí
uflanomeni, aby donefli papeži ropfledef toyffes
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třomaní, fteréž byl přebepfal, jaťož i onoho,
jaťéž byl již tří léta před tím mifir Sonradšamedbl.| Jaromeňtafésfeboudonefliliftyod
mnohých biffupů, opatů, Únižat, fnězeň a tuznes
ffenébo panftma, m niž mfficfní (polečného
otce fřefťanítwa poťorně profili, aby pojijtil na
aemi úctu té, fterouž již blahoflawi anjelé ro
nebefih, a aby nedopoufitěl, by tento čily pla
pol nebejřé laffy, ruťou božífou fiwětu na při
řlad roznicenn, zatemněn byl můrou nemffis
mamofti, aniž ubafjen pob fbelcem factřihmi.

——<000—

Řapitola XXIX.

Aterak milá fiatá Alžběta od papeje eboře 3a

foatou mybláffena byla, jak welihá úcta fe pro

kajomala jejím oflatkům, a jak welikou radoft

měřící plefali, kdyš tyto její fiwalé oflatky

© Silarburku yzdwíšeny byly.

43 jara rofu 1235 blel papež m Perugii,
o fterémáto měftě byl před fedmi lely Gran
tiffa z Asfifi za fivatébo problafil Sem za
nim přijel fajict Konrád a oftatní myflanci
8 profbami, aby mwřadildo feznamu fmatýdh
medle otce ferafinffého mlabou, poťornou patt,fterážbylamMěmedďujebo© privoroženou
Drerou, a jebo nejhovlivějííí žaťfyní. Boměft 0
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jejih přiídhobu dufowenftmo i oftatní lid nas
ramně dojala. Bapež otemřel lift m přitomnofti
farbinalů, toznefjentch prelatů byvoru řinýřebo
a mnobýc něj, jišto fe byli zbe (promáždili ;
fdělil jim obfjirně, co je tam plaťo o životě
Vliběty a 0 zdzraciý, ježto fe ji připifomali.
Brami fe, je fe nad tim melmí podimili, a že
byli až ť flzám pobnuti tať welifou poforou,
toliťou laffou ť dubým, její dobromolnou us
dobou a tvliferymi zazraťy, jež byla moci Boží
yfonala.

Papež ji wfjať přece umínif, še bude u
tovffetřovaní těchto zazrafů 8 nejmětfji přifnofti
pofračomati a ffutečně fi počínal, jať to porožby
míval m obyčejí, welmi rozrážlivě a fivěbos
mitě, a ničebož neopomínul, čehož byl £ obdjtras
nění ofjí pochybnofti zapotřebíuznamal. ozors
noft a beblivofi, 6 jafouž je toto toyffetřotvaní
dálo, byla tať znamenita, že ji jejitě po uplys
nutí pěti fet let, jeben 3 nejjlomutnějíjih na
ftupců Šeboře IX. Beneš XIV. za náflebormání
hodný přiťlad umábi. Touto opatrnofii fe jen
pramba tím zjemněji ufázala. (Čím přijnějíft
bylo myfjetřomání, jať 3 obledu udalofti, tať
4 oblebu ofob, tim mětfji fe nabýmalo jiftotn;
a abyďom použili flow rožatých ze fourměťých
prám „plub pramomocnoftiapoftolité, rozroaje
pole neznámé, objemil nefmirný poflad fvatofti;
a čebož fe patrně midi, že fiť $Hofpodinoma
ytahla mílou Ulibětu 4 proftřeb mlnobitt a
bouři firafti mwezbejíjich,a uložila ji na břehu
odpočinuti měčného.“
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9 jedné dudotoní radě, při níž byl fivatý
Otec předfedbicim,a tniž fe fefili patriardomé
3 Antiobie a z Serufaléma, a melfo počet fats
dinalů, fe četly úředně potrorzené zprámy,
atahujíci fe na žimot a fmatoft Alběty; a
tu fe mffiďní jednomyfíně problafili, že by fe
mělo bez odřladu bo počtu fmato mtábnouti
toto flamné jméno, fteréž již bez tobo jet zas
plano m fnize žimota, jaťož tobo byl Bůb již
tař flamně boťazal.

Totéž fe pať četlo i u přitomnofti zbož=
nebo lídu, čímž byli mfficfní tať hluboce Dojati
a užafli, že jebnoblajně fivatého otce profili;
aby Alžbětu bez odťladu za fivatou problafil,
ro čemž jim fmato SOtec rad po můli byl, a
aby fe to dálo 8 tim mětíji flarmnofti, uftanos
vil f tomu bod fvatodufint (26. hvětna 1235).

Kniže Konrad, jebožto borlimoft timto
zdarem jebo fnažení zdrvojena byla, rozal na
fe ftaroft o potřebné přípramy T teto (fvofiné
armnofti.

9 bod fmatodufini fe na to ubiral fivatý
otec u profiřed patriarbů, farbinálů, a jinnch
bůftojniťů círferonih bo flafitera řadu fazatel
jeho m Perugii, za nimi fflo mice tificů měř
cíh.a budba dopromazela tento flatoný průmod.
VBfiďní učaftnici toboto průmodu, od papeže
až do tobo nejpoflednějíjiho z měřicih, nefli
m ruřou rozžebléoffomé fivice, jaťéž byl on
rád na fivé mlafiní útraty mezi ně rozbal. Bo
přicdbobu bo foftela a po topfonaní předběžných
obřadů, četl farbinál jáben, jenž fiwatému otcí
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přifíuboral, měřicím Blafitě zpramu o šivotě
a 0 ázracích Alzběty ; (bromažděný Nd při
tom radoftně pofřiťowal, a zbožní fřeffané pro

Ičrvali hojné fly pofivátné radofti a abožného
nabíjení, plefajtce rabofti nad fitěftim, č opět
mají o jednu taf [affamou a mocnou přitelfoní
mice ty nebefich. Ya to rzbuzoral fmatý Otec
jed přítomní, aby fe 8nim modlili, by to
těto zaležitofti nepobloubil. Cely áftup padl
na folena, a mfjicní fe na tento umyfl modlili.
ať 2azpíval papež: Veni Creator Spiritus,
CPřijdiž Dudu fivatn), Čterážto ptfeň od We
fiferého šafiupu až fu fonci oyzpimána byla.
Bo uřončení zpěrou, ziolal fardinal jáhen na
praméfiraně papežotvě: Flectamus genua (iřloň
me folena) a tu Ďned papež a mfjicní při
tomní fťefnumfje po nějaťýů ča fe modlili, až
opět fardinál jaben na levé firaně. zmolal:
Levate (Bomftaňte). Tu fivaty Otec, ufaditu
fe na trůnu, 8 papežífou tiarou (forunou) na hla
mě, problafil Alžbětu za fatou těmito flory:
„Ke cti Boba mffemobouciho, Otce, Syna
Duda fmatébo, fu potoznejjení Iry fatoliďé,
a rozffiření fřeffanfiého naboženíhwi, 8 moct
téhož Boba mffemobouctbo, blahoflamených apo
ftolů Petra a Barmla, jaťož i moci nám danou,
a na radu jmýů bratři, problaffujeme Alžbětu
farné paměti, anaž býmala ša šivobytí fněže
nou MWDurinřác, ša „fmatou, a přijimáme i
bo [egnamu fivatýů ddromeň nařízujíce, aby fe
r celé cirÉmi jeji památťa fajboročně flaroně a
nábožně fonala tv den jejiho umrtí 19.liftopadu.
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imo to udělujeme toutéž moci tofiem měřicím,
jenž po topfonané zfroufjené zporoědi téhož dne
jeji brob narfitimi, odpufifm jednobo rofu a
40 but“

Bo těchto pofledních (Iomih papežomý
datozněl zrouf marban a mfjeh zmonů; načež
fratý Otec, floživ papešířou tiaru, zazpíval
radofině: „Tě Boba chwalime,“ fterážto pifeň
od přiftojicích 6 nábožnou rognicenofti zpírmana
byla. Bať zrmolal jeden fardinal jahen poropffesnýmblafem:© „OrodujzanasfimatáAliběto,
aleluja,“ načež řiťal papež modlitbu, již byl fe
cti nomé fmětice, fam fložil. Ku fonci odřiťamal
fardinal jaben obecnou zporěĎ, fdež po jménu
fioatpb apoftolů přidal tafé jmeno maté Al
běty, a pať uděloval papež obpčejnou abfolucí
Crozbřeffent) a požebnání, při čemžtaťé jmenoraí
(matou Alžbětu tam, fde fe zminfa čínt o zaflus
bad a přimlumáh fivatých a ropwolenný Bos
šich. Aa to fe hned floužila flamná mffe fivatá.
Bří občtomaní přinaffelí tři fardinalomé jeden
po druhém fymbolicté Cobrazné) obětí, totiž:
vooffomé fivice, hléb a minoz pať drmé brdličeř,
co obraz žirmota rožjimamého a famotného, a
dvě holubice, co opobrazení života činného, a
zároreň nábojného a čiftého, a napofledy flec 8
malými ptaťy, teříž paf byli rypufftění, činž fe
vopobražuje, že dufie fimatých fe podobně rozná=
ffejt £ Bohu *).

*) Toť jjou obyčejné obřady při tvyhlafiotvání za fvatého, zba:

i jib toffaf l při mýhlaffowáníAliběty za fivatou užístwáno bylo, uebá fe bolázati.
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K toětffímu oflamení tohoto blaženého bne
pogtval dobrý fniže Ronrád £ jmému ftolu třífta
řeholnifů, a poflal dleba, mina, ryb a mléčných
jtdel mnohým flafiterům r ofoli, jaťož i pou
fieronifim a famotařťam (poufteronicím), a zrolás
fitě dudým tlariffam, jeliťož fe šdalo, še Ul
běta jim bube amlafftní přimlumfynt mwnebefih,
bymfi jejich fofoní zde na zemi. Wlimo to dal
rozbati mezi dubé hojné dafoby mafa, dleba,
mina a peněz ie jménu řadu němeďný bratři,
a zivlafitě £ uctění fmaté Ulžběty, anaj byla
roffemdudpm 8 melifou fitědrofti pomabamala.
Lepffim a ji milejjím spůfobem šajijté uctěna

býti nemohla. Taforoá ucta fe jejímu Lojřamémufrodctnejícpe zalibiti mufela. Předftavne ji 6
pohnutým jrdcem tadoft fjeh tědto budýd,
mezí nimiž fe powěft © teto cizi nomé fivětici
timto dobročinným způfobemrozfftřila. Tatofitě
droft SKonradoma fe tať zalibila papežori, že ho
pozval £ fivemu ftolu a pofadil medle febe, což
bylo melifom myznamenáním; nařídil tafe, aby
fe i jeho družítmo (fmofině toyčaftomalo. Rovž
paf fe Sťonrad namracomal bo Rěmeca, pomolil
mu papež mffeco, začťoli žabal me jmenu mno
býd profitelů, Úteřtěfe byli již darono o nějafou

miloft u fwatého Otce uddzeli.
Brniho června téhož tofu 1235 umes

řejnil papež bulu (liftinu), Hterouž je Alžběta
za fivatou roybhlaffomala, a fteraž bnla i bneb
Enižatím a bíffupům celé cirfve obeflana. Jněla
pař tafto:
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„Aehoř biskup, sluha sluhůu Zošiy.“

+0 ffem arcibifkupům, bifkupům, opatům, pře
morům, arcijáhnům, kněžím, děkanům a
jiným bůftojníkům cirkewním, jímž tento
fi nálejt , pojdramení//

„Šežiě Chriftu8, Syn Boží, dobrotimý
Spafitel a Mnfuptitel duffi naffich, popatřil 8 mý
fofti nebe8 na rozneffenofta diftojnoft naffi pod
flaty, anaž bříchem naffeho praotce změněna, a
nefmirným množítvím bid, neprarofti a hřídů
šťažena byla; a maje útrpnoft fe fivým nejtvzács
nějfjim ftmořením, uzavřel oťazati fivou mffes
mobouct milofrdnoft, a ropfioboditi lid febici m
ftinu fmrti, a uvefti ubobé mybnance do mlafti
blažené (mobody. ABe jmé božířé a neffončené
moudrofti uznal, že toliťo tvůrci, jenž nějaťé mis
ftrorofřé dilo započal, přiflufit, aby je taťé zdoČo=
nalil, a paťli na nefftěftt zehatrnělo, a něco ze fivé
ftvělofti pozbylo, je opět poopratmil a m předefilh
ftarv uvedl: taťf že tedy i jemu famému toliťo
přifluffi ropfoupiti a obnomiti fié fimoření, anož
bylo fivou předejjlou důftojnoft pozbylo.“

„A protož sfloupil do tějného žimota
přefivaté panny, (paťli flufji naznmati tějným
onen život, jenž byl dofli proftranný £ obfá“
bnuti Boha nejfončeného), Sftoupil tedy 8 nes
beffého trůnu a ufryl fe m panenffém žimotě
fwé přefivaté matfy, rozal na fe flabofti naffí

přirozenofti, ftal fe tviditeblnom bpm nemidis
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teblným, a tajemftwim fivého fínněnt hodného
rotělení, porazil a přemobl fmižete temnofti, zmí

ni nad jeho zlobou flatmným myťoupením lid=ffébo poťolení, a božífom fmým učením profles
til roěřicím bezpečnou ceftu, po ništo by fe opět
bo fie otčíny namratiti mobli.“

„Blaboflamena a fpanila Alžběta, anaž pos
dazela z rodu fralovffeho a fňatfem manželíftom
fe ftala Enčinou durinffou, po naležitém umažení
bobře pochopila toto podimuhodné ufpořabant
naffeho tpfoupení a fpafent; a protož fe jala
frdnatě fračeti ve fivatnh fflepějidhSpafitele, a
fonati tofft filou fřefťanfřé ctnofti. Čhtic fe učaft
nou učiniti wěčné flaroy, nepřeftámala fe fochati
m lafce nebejřé od počatfu až na fonec mého
živobytí, a mynafládala z horlimofti docela pří
rozené toffeďo mocnofti frdce froeho, aby jedině
a fiorhomaně Sežifje Ohrifia, naflebo Sypafitele
milormala, fternž jfa pramým Bobem a od měče
nofti pravpm Synem Boba Otce, fe ftal fpnem
člorvěťa,a (pnem přefivaté panny, fralony an
jelů a libi. Laffať to přečífta a tvelmi trouci,
Čteraž ji ubůftojnila, poživati m hojné míře flad
fofii nebejín, a oplnvati milofimi Božími, jas
fe na fivatbě Božího Beranfa poffptorvany
býmaji.“

„Toutéž jafnoftt ofmicena batvala na jemo,
že je pravou dcerou fivatého eroangelia; a fpa
třujic m ofobě bližních božířého Zežifje, jediný
předmět fivé lafin, milowala jej tať podiu
hodnou laffou, že ji býroalo nejmětfit rozťofit,

rviděti fe obřličenu hudpmi, 8 nímiž „nejraději1
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šla a obcomwala; awlafitě ty milomala, jižto
byli m nouzi a ohamnými nemocmí firafině 30
bozdění, a jejicbšto poubé fe přibližování by bylo
t [ebe zmušilejíji (ebce brůžou naplnilo a £ utěfu

přimělo Zěmto bidným rozdala taf [affamě fivé
jmění, že fe ala $ubou a nuznou, aby jen jim,
čebož zapotřebí mělí, hojně šaopatřiti mohla.
Jefitě byla fama tafořťa ditětem, majic pro jmůj
mladý měť pěftounÉn Japotřebi, a již byla bos
brotivou matfou $udyd, flarala fe o ně, a žaus
jimala fe jich, a jeji frdce miwalo rbečnou utrys
noft 8 jejich bidamí.“

„Wěbouc, je fpramedlimy fonbce při pos
flebním foudu předemffimpřipominatí bude fuj

k jaťéž mu iw ofobě budýh profázány byly,a še přijmutí bo fralomftmi nebefřcho pouěťud
šdvifi od dudýd, měla jejich fiam m tafomé
ážnofti, a tať bedliwě o to pečomala, aby fi
štifala laffu a přizeň těď, jimiž ojoby jejiho
farou, obyčejněpohrbámaji, a jejto nerady (nas
feji; tyto ona taf milovala, že jim ze (meho
hojného jmění neubělomala toliťo nlmužny, že
nerooprazdňotala tolifo (ié fopfy, (iwé truhly
a mějjec, by je pobporowati mohla, odřiťajíc
fe při tom rozťoffi, jafež ji příprameny byly;
nobrž mímo to mrtivila taťé přijně mé útlé
tělo, poftem a trapným hladem, by jen dubým
dobrodiní ubělovati, byla porožby jiromně žima,
by je nafytiti, medla fama uflamičně tuby ží
moťt, by jen jim pobodlnoft šjeduati mobla;
ctnoft to tím ©$imály bodnějíji a tim aaflužnějífi,
jeliťož pocpazela 3 čifté laffy a 3 hojné nabož=
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nofti, anaž Alžběta nebyla od žádného £ tomu
nucena a pobízena.“

„A co máme jefitě dale řící? Ufiledtilá
tato Énějna, ozdamji fe offech prám, jafochž fe
ji přirozenofit t robem doftalo, a pobřížujic
vffeďfn fivé žádofti m jedinou můli, totiž libiti
fe Bobu, a oužiti jemu famému,fibíla jefitě
ja široobytí fnižete, chotě fivého, a 8 jeho pos
olenim, bez ujmy prám mu přinálejicich,ĚT=
nou poflufinoft. zpomědlnífu fivému, již taťé
pormžby zacdhomala. Bo fmrti mffať fivého ctného

manžela, pomažujíc fivath átrvot, jaťož dofud
mebdla, za melmi neboťfonalý, mala na fe pos
fiwátný oděro řeholní, a firamila ojtatní dny
(vého šimota, co dofonala jeptififa, oflamujíc
fivým žímotem a uflarmičným cvičením fe m
pobožnojtí fimatá a fíanění bodná tajemftmí

re a boleftného utrpení Spafitele naffeho.© blaboflamená ženo ! © podimubodná pant!
o miloftná Ulběto ! Přifluffelo ti wffim prá
mem toto fráfné jméno, nebof znamena fptoft
a nafpceni Božt; a tys tať Ilaffamě nafpcos
wala lačné bude, jenž jíou obrazové a nas
mějifomé Boží, jfouce přemilnmí ouby Božítého
Syna. Jafluhowalať jfi roffim pramem frntena
býtt blebem anjelífým, jeliťož jfi fvůj mlaftní
dléb tať [affarměrozdala anjelum a pozemífym
vopflancům frále nebejfeho. © požebnaná a

přefiledetna odOTVO,plodnějíji na ctnofti, nežli
jíi byla m fém ctném manželítvt plodná na
Ditty Ly ji hledala m ctnofti, čehož přiroda,
jať fe zda žeaffému poblamt odepřela a tať jfi fe

13*
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ftala udatnou bojoronici proti nepřátelům nafjeho
fpafeni. Tp8j je přemohlafftitemry, jaf pratvi
apofto[, panciřen [prawedlnofti, mečem dua a
borliofti, lebfou fpafent a fopim fetrroalofti.“

„Mimo to fe froéntu nefmrtedlnému denichu
zalíbila 1 tim, že byla w uftawičném Ipojeni
8 fraloronou panen, m jejišto flujběfetrala
8 frdečnott ochotnotti, nafledujic powšdy jejiho

přiflabu, a fnižujíc ble ní fmou roznefienoft £
ujbam poforné děmfy. Taftéž nafleboiwala i
froou patronfu Alibětu, jejišto jméno měla,
a ctibodného Jadariaffe fračejic W proftnofti
frdce, a bez oubouny po ceftě přifázaní Boží,
udowamajíc odotně milojt Božt u muifřnoftí
duffe five; Aplogujíc a pronaffejic jí na dewněj:
ef nábožným šimoten a uftarvičným fonantin
dobrý fřutfii, žimic a Črmic ji neuftálým VOrIU=
flem ctnoftí, a taf po ffončení fivého žimobnti

daftoužila miloftiě přijata býti od tobo, na
nějš famého celou fivou diiměrnoft mffiadati
máme, a jenž fi co žrlafitní prárvo pozanedal
moc a úřad porovfforati nevinné a poniženc,
a jenž ji ojmobodil od mazeb fmrti, by ji ufas

bil na rozneffeném trůnu fiětla nepřiftupitedl
neho. Rej co zatím její duch m lůnu flůvy Gbohatftmifralorofivi| měčného,mepolečnofti
fivatých a anjelů fivé mitěsftrví lam, a na
Boba toaří: m tmwařpatří ozářen nefmirnou
(lámou nebeffou: opoufiti fivětice tato z láffh
f nám poněťud tento trůn měčného fročtla, by

náš, jižto pofud žijeme m tentnofied mezdejíjich,
ofivitila a potěffila množítwim zazrařů, jimišto
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měrní fatolicí nabpmají peronýů fořenů , a
flamného rozrůfjlu me míře, naději a lafce, jimiž
bývají neměřicí ofmicení a umebení na pramou
ceftu měčného fpafent, a nad nimiž fe twáře
zatrorzelých faciřů hanbou a ftubem šardimaji. “

„Yebo nepřátelé cirfpe 1Widtna [iwé voči,
nemohouce šaptrati, že ffrge šafluby tě, jenž
býmala po čas fivého uvěznění m fomto mez

bejffim živobyt milotnice dubdvby, plna [áffy
a dobrotimofti, jenž Dojně oplafamala ne tať
fivé lafiní, jať mnohem mice, ; nefmirné laffy,
břidhyod bližníd), jenž lačněla po (pramebl:
nofii, jenž wmwedlajtrvot čiftotný a nerminný, a
jenž1 uftaričném pronáfledvvant a tupeni,
jež ji (naffeti bylo, šachomwaladufjt nepojifr:
něnou a [rdce poťojné a fmiřenlivé; nepřátelé
ctrfve, praroim, midi, že na rozýmání této měrné
doti Ježifje Cbrifta, mocí božířon mrtvým fe
nawracuje itvof, Fepýn araf, bludým fluh 3
němým řeč a fulbavým zdrame ouby. A taf

mufejí bidní faciřomé, plní zloftí a sárí, natopatřili,fterafnatozdorjejihzůření,a na
ogdor jedu, jinž chtěli celé Němecto otrámiti
hvaté naboženítmi fe flamně amabá a 8 nep
formnou radofii roifězí nad jejich zlobou a bez

božnofti, a to m tč famé frajině, foež bo udus
fiti, nejroice byli ufilomali.“

„delitož tyto Bazraťy potrorzeny byly top
ferřoáním, proti němuž nelze nic namitati,
tedy jine na radu fivýb brafřt, ctihodný
patriarýu, arcibiffupů, biffupů a jinpdb bdůftojs
niřů cirferonich, jenž fe byli u naffeho dvoru
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(bromažbili, a ble pominnofti fiebo uřadu,
jenž na6 zamazuje, boom bedlimě bděli nad
tim, co fměřuje a profpiva f rozmnožení [lároy
ana nafieho, přijali Ulibětu bo feznamu fiva
tob, a přijně nařízujeme mam, abyfie dali
flaroně fonati jeji fiatef 19. liftopadu, řterés
bož dne fe byla, šrufiiofji mazóy Imrli, doftala
ře gřidlu frdhomanýd vozťofji, abychom i my
na jejt [affaroou přimlumu mobli obdržeti, čehož
ona již ob Bana Sežifje dofahla, a čehož měčně
poštrvatí bude. Oftatně, abychom použili moci,
jenž nam jet 8 bůry dana, a abychom balí
oťujiti měřicím rozťoffi domu neriditedlného, a
aroelebili jméno Swreowaného, přifphvajíce £
tomu, aby (hdzejici fe tu oflamomali ctihodný
hrob jeho nerěfty, plní dinvěry m milofrdens

ftmi Boba tffemocného, moci jeho 6lahoflames
no apoftolů fo. Petra a Bala, odpoufitime
milofrdně fajici treftyfio a 40 dnů rofjem měs
řícím obojího poblamt, fteříž po afroufjené a
dofonalé zpoměbdína její flaronoft neb ro oftarou
fem přijdou a five profby a modlitby zde fo
nati budou.

Dáno m Perugii 1. čermna, léta dema“
teho naffebo papežíhvi.

Bo umeřejnění této buly by byl papež
rad city laffy a obdivu £ nomé fivěticí ápůfo=
bem jefitě [rdečnějíjim a důměrnějíjim ropjadřil,
a fovi přemýjilel, na fobo bn fe m tom obledu
měť obratiti, aby fvému pohnutému frdci ulemil,
ufmyflil fobě, že pfati bude jifté fněžně, Čterouž
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pro jeji rorouct nabožnoft a odbanoft ť fivaté ftos
fici,zelafitě miloval. Bylať to Blažena (Beatrix)
dcera Filipa, frale řimífeho, manželťa Gerdi

nanda III. frale z Raftilie a z Leonu, fteražto
byla pozdějí za [matou oyhláfjena.

Yoflal ji tedy 7. červona dloubé pfant, tv
němž wycdhwalowal cnofii Alžbětiny, obraceje na
ni floma ptýma fivateho. „Žynto dny“ tať pfal
papež, nám byla ufázána ble floma moudrého
Syradua, poditona nádoba, dilo Nejroněffiho, Čtes
ráž má býti peci'laffy roznicenou obném dobrýd
ffutfu. Zato toproolená a Bohu šafivěcená nás
doba neni jina, než Alžběta, jejišto jméno znas
mena nafycent Božl, anaž toltfrate Boha nafyps
tila r ofobě ©hndný a nemocntch. Ona frmila
Bana třemi chleby, jež byla od froého flaros
dávného přitele me ftraftné noci rovpůjčila, hles
bem prmvdy, hlebem lafíy, a blebem frtnatofti.
Zato Alžběta, jenž byla taf toužila po blahofla
Ivenfivi věčném, položila na flůl Pana nebed a
země trojí ffooftnou Érmi: opororhujic toffim,
čehož Buh šapomidd, pojlufina jfouc me roffem,
co nařizuje, a fonajic ofje, cožťoli welt. — Ano,
o ní jeft wmpratdě pfáno: Yabdoba dirond, dilo
RNejvyěffiho. Divná nádoba pofory, mrfment
fivěho těla a frdečné utrpnofti, nádoba, jtáto (e
rofficfní měforméobdimomati budou. — O nabobo

wywolená, nabobo milofrdnofti! Ly ji zavdala
fyrarim a mocným tohoto fivěta tino pramé
frouffenofti! $le jeden z níd, bratr tmůj Son
rad, býraly fniže, byl jefitě mladý a požíval
laffn toboto fivěta, ale ty8 bo taf opojila timto
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pofivátnom nápojem, je po wfje bodnoftech
tohoto fivěta nohama Hilape, je opororhnůro
toffim, i fnižecím oběmem na čifto nahý roymází

4 ruťou bezbožnílů, jenž anomu fřížujt Bána,a
uteťí fepob odranu fřiže, jehožto pečeťpřitijřína
frbce fivél — Tamopět tmá fefira, panna
Anéžťa, dcera frale Čejřého*), fteroužto jfí pos
bobně opojila timto nápojem, a fteražto m tať
útlém měťu opowrhla, jaťo nějaťým jebowatým
geměplazem, bůftojnoftt cifařífou, jaťaž fe ji pos
bamala, — udopirvjji fe ítězného praporce
fivatého tříže, oznáfít fe voftřic ženibu fročutu,
jebož boprorodzí (bor fivatod panen. — Dilo
Rejmyšffiho ! bilo nomé, jež utmořil Báu na
zemi; nebo fata Alžběta uřryla Bana Šežiffe
m frdci fimém; onať bo fivon ldffou počala,
na Imět porodila a frnitla. Repřitel nač dabel
myftarvil bmojt filnou zed, aby před nafjima
očima uťryl leff fivětla věčného, totiž nemě.
dbomoftnafjeho ducha, a šádoftiooft těla. Al
běta mfjať uteříji fe pod ochranu fivé pořory,
toptratila ed neročdomofti,a rozptnlila mlhy
pýchy, taf že nyní pojímá jafnofti nepřiftupné.
Ona tmymratila z fořene mínnn feř nezřizené
žabofti a pojala na uzdu mffeďn mafině, tať

ke nalezla praroou [affu.
Š jeftiť jíž umedena od paneufře matťy

Boží bo lože (vého nebejřého ženicha, jeftit
požebnana mezí roffemi ženamí a ozbobena fo

*) Kněžna tato opotorbla rnfou cifaře Bebřifa II. a založila
řláfiter Rlarifef tv Praze.
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runou flamy nemýflomné, a Co gatim cirfer

tvítězicíobejeluje finou přitomnofti, oapujecirferobojujícíleffemfondzazraťů.. .Přes
draha dcero ro Sežiffi Chriftu! Htělí jfem ti
přebložiti přiřlad maté Alžběty co nejdražíji
perlu, 4 Odmojípříčiny: předně fice, abys fhli
dajic je čafto w tomfo grcadle, poznala, sdaliž
(e to zahybecd tmého fivěbomi něco neujfrprvá,
činby 1 fferočdoucimelebnoft Boži uražena býti
mobla; a za drubé, aby fi nic nefehazelo, čes
bož jefi£ ozdobě nebejté neročíty zapotřebí, a
abyě, aj budeš pozmana £ Affimeromi, t. j. fu

frali oěčné láivy, ozdobena byla rofjemi cnoftmi,
a přioděna dobrými ffutfy.“

Dáno 1 Perugii m měfici čermnu 9. lčta
nafjebo ftolomaní.

Sulla, jišto fe oztamomalo topblafjem
Uliběty za jmatou, fe dofiala hned do Rě.
meďa, fdež byla přijata 6 melfpm nadfjením.
Zda fe, že bola napřed umeřejněna 1 Gr
furtě, Úbež fe při této přiležitojti fonala flato
noft po defet dní trrvajicí, a při ntž fe po celý
ten čad dudým hojné almužny udělomaly.
Arcibiffup Pobucdy Jibřid hned ujtanomil den
f opzDMVÍŽENÉa přenefjent jejiho fmatého těla,
jež odložil až na budouci jaro, dbtěje tim bi

up a wěřichmněmecďéříj popřiti čafu,
by do Marburfu příjiti, a této flarvnofti při
tomní byti mobli. Byltě f tomu den prtonihofmětna1236ujtanomeu.| Kdyžfetentoden
blížil, bylo malé měfto Marburť 8 celym oťo
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[im přeplněno nefmirným množfhvím měřicích
mffed flami. Sefilo fe prý tehdaž u hrobu
pořorné Alžběty dmanactfráte flo tificů lidí,
ježto fjednotila mira a roroucí nábožnofi. TE
měř wffefy narodnofti a wfjeďy jazufy zde

byly zaftoupeut. Winobo poutuifů obojího po:
blart přifjlo z francfe země, 3 Čec, a z jejímlaftizerozdalenndUber.| Samifedimili
potfamajice fe, še fe jich fefjlo tať meliřé MnOž=
firot, a ujififorali, še již od brahupů ftoleti nes
bylo miděti tolif fbromážděného [idjiiva, jař fe
bo fefjlo zde £ uctění milé fimaté Alžběty. Saťf
fe rozumí famo febou, byli zde rofficímioudomé

m Ourinfach Vanující rodiny fbromaždění,
fuťina Žofie, jeji tóyně, fnižata Šindřih a
$Ronrad, jeji fvafří, pofladajíce fe za Maftné,
še ji mohou lať fmoným způfobem dadoft Čt
niti za fřímdy, jaťéž jt byli učinili, a jařéž jim
byla Ulběta tať fjlechetně obpuftila. 3 jeji
čtyry malé ditfp fam byly 8 možfhotm tnižat,panfhva,fněžíacirferonichvdůftojnifi.© Mezi
těmito bylo mtděti mimo arcibiffupa Mobucs
ťebo Žibřída, jenž při fonaní obřadů zaftamal
prroni mifto, arcibiffupy: Rolinffeho, Tremir
fřěbo-a Bremffeho; biffupy: $amburffeho, $al=
berftadjfého, Mezibořiřeho, Bamberffého, IWorm
fřébo, Spirffého, Paderbornýřého a $ilbedheim:fřebo.© KonečněicifařBedřichIItebdažna
rordoli fivé moci a flároy, jenž fe byl již fmis
fil 8 papežem, a jenž byl teprm nedármno za

manželfupojal fličnofiiP fabeliu 3Anglifa, fe tam dal tpnajíti. 3 fam cifař
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teby odložil toffeco zaměfifnání, a málečné
oýprarvy, a podal fe půvabu, jafýž tať mnohé
3 jeho poddaných lafal do Marburfu, a přifiel
nvsdáti té meřejnou uctu, jenž byla 'opotorhla

jebo rufou, by je 3 cela Bobu odbati mohla.
Sntiřomé řadu RNěmecdchobozivěděnvfe fe

o přidodu cifaře, a donmimajice fe, že by bylo
nemožno u jeho přitomnofti tělo fivaté Ujběty

oyřopati, ujnejli fe, že to učiní dřime nej ur
čeno bylo. ři dny tedy před uflanomenym
f tomu dnem mfročil převor Oldřih, dOpros

Wažen fedmi bratřimi, čafu nočního bo fojtela,
m němž byla Alžběta pochorána, a uzarořerofie
bedlivě tofjecty déře, otevřeli fryptu, m niž
fe jeji brob naházel. Sotva fe wozdribl fa
menu brobomý, mycházela libezná M*unĚ Ž jejich
fmatých pozuftatťii, přítomní obdimomali je Los
muto bifazu laffy Boží tim mice, jeliťož mě
děli, že byla podována bez vonného fořent,
a bez jatnbťoli monných nrafii. Smaté tělo
nalezli celé, aniž bylo na něm viděti poruffent,
ačťoli již téměř pět [et pod zemí bylo. Ruce
měla pofud jefitě přeé fi na prfou fepjaty.
Bramilif jeben f druhému, že toto utlé, drahé

tělo bež pobyby proto poruffení netožalo, je
fe ša šivobyti nebrozilo žadné náťazy a ddd
nebo poruffení, fdyž fe jednalo O podporomání
budyh a dortů. Pať ji myndali z vafve a
obinurmffe mwflatu z čerroce, uložili ro trublu
oloménou, a dali Ai opět na předefjlé míjto do
fropty, nedaroffi ji oterořenou, by fe napotom
při flaronofti fnadně tovzdrvihnoutí mobla.
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Konečně fe přiblížil ben priního fmětna,
a tu, fdvž fe počalorozednimati,ef bromáždilo
ofolo toftela mnošftot lidu, tať že fe cífař das
mem lidfiwa fotwa do obhrady doftati mobí.
dalo fe, že Jeft pronifnut nabožnofti a poťos
Tou; byltě bofp a přioděnt $atrným fitvým rotis
dem, jatéž byla obyčejněflarvná fměticenofimala,

f jejišto uctění byl přifjel. Ra blamě mfjať měl
přece cifařífou forunu. Ofolo něho boli fnižata
a řiěfjtí molencomé ozdobení podobně forunami;

paf biffuporvé a opatomé fe fiopmi biffupifomi ins
fulemi (čepicemi). Slamný tento průrood (e ubte
tal f brobu fivaté Ulžběty. „Tenfrate,“ pramí
jeben wypravomalel, U byly fpláceny cti a
lámou fjeďy úťory,Jafež byla zde na (mětě
utrpěla, a jeji šapirání febe fam, jaře ji byla
za žimobnti dobromwolněufladala. Cifař fi přal
feftoupiti napřed do froptm, a fámen, jimž přis
fryta byla, vyzdvihnouti. Satéž lbezná, nebejfa
roůně, fteraž byla již dřime řeholnífy naplnila

údajem atozťoffi, šaražila nyní i oftatní přítomné,a rozgmnožila city mrouci nabožuofti, jimiž jejich
frdce naplněno bylo. Biffupomé zdmihali fanti
froaté tělo 3 brobu, při čemž jim i cífař pomás
bal. af mile obledí rafero, polibil ji mroucně,
a zdrvihal ji šároweň 8 nimí. %a to byla i
hned zapečetěna pečetmi biffupů, a paf od nid
a od cifaře flaroně u profiředb budebného fboru
bonefiena na mifto ftomu uftanomené, fdež tať
uložena byla, aby ji hd widěti nobl.

Jatim toffať8žiral obeň netrpělimofti frdce
tificů měřic, jenž fe tlačili fu fiředu, bořice
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šabofti, by tyto fivaté pozůftatťn fpatřití, na
ně fe ble libofti bimati, jih fe dotnfati, a ji [tbati
mobli. „© fifaftná země,“ molali, jenšto gafroč.
cena jfi taforvým flenotem, a jenž domaš ta
forvý pořlad! © blažená to Doba, ro niž poťlad
tento drabn objemen byl.“ Když fe pofléze průs
mod lidu doftal do proftřed, fonž lid (patřil
toto drahé tělo, jenž fe neflo na ramenác cifaře,
fnižat a bůftojniťů cirferonich, Úoyž pocítil libez
nou můni, jaťaž z něho wychazela, tn jeho nad:
ffení negnalo jddnýd mezi. „2 přejaté tělo,“
wolali mnozi, „ač Jít taf malé, maš přece mes
liťou cenu před troaří Gofpobinorwou, a meli
fou moc (£uzdramomání (id. doby fe nedal
přiroábiti tmou lbeznou můnt? Kdoby nechrvás

tal za touto normou fiětict a neobdimomal fe
frafne této fvaté pani? 9Affe ději faciřorvé,
af fe firahuji $pronervěřiližibe! Bira Oiběty
je zahanbila. Hle ta, jen byla pormažománaša
blazníci, zabanbila fivým blaznomftwimmoudroji
tohoto věta! 5 anjelé oflamomali jeji brob, a
noní £ němu mata mffechenlid, ožnefjené pans
ftvo, i fam římífh cifař fe fnižuje a přichází, aby

ji mob! (patřití. Bo orujte [affamou dobrotu Boj
ře welebnoftil XČ, jenž za živobytí pobrdala
roffi flamou tohoto věta, jenž fe firanila rožne:
feny (polečnofii, fe nyní rožbárod tař melifa
úcta ob efeflaroného papežea cifaře!Tu, jenž
byla poroždy hledala pofledního mífta, jenž febás
vala na zemi a [iharmala tw pradu, nyní nefou

a opropffuji ruly fralorvffé! A toho fi taťé barflouátla, jeliťož fe ftala dobromolně budou, a
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prodala mffe, což měla, aby fi mohla zaťoupiti

neocenitedlnou perin na věčnofti.
Po vyftarvent fvatěbo těla £ tveřejnému

uctění, byly £ jejímu zrelebení fonány flaroné
lužby Boj. WMffio nomé fivěticí zpíval ars
cibiffup Mobudn. Při obětomaní přiftoupil
cifař £ rafmi, a poftarmilna hlavu fivaté 2l
bětn zlatou forunu, ťa: „šelifož jíem ji ne
moh forunormati za žiroa co fimou of a cíla:
řoronu, ci ji afpoň dned Čorunomwati co nes

finrted[nou fraloronu m fraloroftrvi Božim.“
Wčimo to obětoral 1 zlatou čfji, 3 niž oby
čejně fam pří hoftinach půval, a Do niž poz
ději lebťa fiwate Alžběty ufhomána byla. Baf

vedl fam na ofěru mladého Entžete $Deřmana,
(pna fwate Uliběty, a nápodobně mebdla i cis
fařorona,mladé fněžny Jofii a Kedrutu. Stará
fněžna ZJofie, a jeji [pnomé Sindřih a Konrad
přiftoupili taftež oflawenýimoftatťůn té, jišto
byli taf dlouho zneuznámalt; modlili fe při
ni brahný ča8, a obětovali £ jejih oflamwent
drahé dary. Urozené panftro i obecný lid fe
zaroweň tlačili (£ oltaří, (dej (patřoroali jeji
tařem , dtice ji frobmí obětmi úctu rozdatí.

gměřicí jišto fe byli zde 3 rozličnýd) frajín
fbromážnili, dtěti vatou Ulibětu uctiti zpěroem
1m řeči mateříře, a za tou přičinou fe flaronoft

tato relmi prodloužila. Přineffené oběti byly
welmi drabe a hojné. Zdálof fe těníto zbožs
ným dufiim, že nemohou ani dofit obětovati
na ozdobu a ofrafu šazrafami (e ffroouciho
lože, to němž fiwětice odpočivala. Bani dá
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maly five prfleny, perťy, Jež měly na prfou
a rozdilné druhy flenotů; jiní již přebřem obě:
forali falichy, mefými řniby a fnězífá roucha
pro frafný a relifo foftel, jenž fe ťu cti fivate
Ažběty bez prodlení flamiti měl, aby mWnění

mohla odpočirvati fe lárou, jaťáž ji přifluffela,
a aby taf jeji oflamend dufje tim odhotnějí
orodvrala za fivé bratry.

Úctu lidu £ této fvětici brzo tožninožil

noMVÝzazraf, z něhož dávomweň miděti lze, ftes
rať fe Buh o oflament fivé fwětice fiaral. Ra
druhý totiž Den z tana, fovž fe ofermřela trafem,
m niž fivaté tělo odpočimalo, a jenž pečetmi
biffupuro dapečetěna byla, fblebalo fe, še je za
lita [ibezným a melmi fubtilným olejem, jenž
ropdamal roůní podobnou tount nejdražfiiho Čo
řent nardomeho. Zento olej fe prvfitil po
fapťach 3 fofti fivaté „Ulžběty, jaťo urodna tofa
8 nebed; a mwté míře, to niž fe tyto fapťy

utiraly, m tétéž míře fe ihned opět profitily
nowé na způfob Parnatého ropbechu. Gož(pa
třirofje Dudorenfto a lid nomé mzddmali
diťy Dobu, jenž pufobil toliť zaztafů, a bot
Gli tim mice o uctění fivaté Aliběty, anaž byla
předmětem těhto šazrafů. S důmyflnofti, ja:
fouž mira poffotuje, pochopili hned (pmbolicfý
(obrazno) a myfticfo (tajny, ffrytý) fmyfl to
hoto objemu. „X přeťrafný to zazrafi“ ro
lali mnozi, „onf opborně přiflufii této ftvětici,
a foubhlafi 8 naffimi modlitbami. Zyto tofti,
ježto byly fedráany a fetřeny toliťerým sbožným
cvičením a mrfvenim, ropdamají ltbežnou roůní,
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jaťoby fe byla rozbila nádoba alabaftroma, to
niž byla draha maff fmaté Wagbaleny. 33 je
jiho těla fape pofmatný a [bezny olej, protože
její celé žimobyti bylo úrodné na milofrdné
ffutťy, a jaťo olej po rordu plyne me roffech
tefutináh, bo niž fe toleje, tať přewvffuje i
milofrdenftrvt roffeliťé fouby Boží. Olej tento
fape arlafitě z jejich nohou, proto še Ji tyto
nohy taf čao: nofivaly £ Aafrčim dudy, a
na jina mifta, fbež [hledala uějaťou btdu,
jíšto odpomoci fe nažila. Wila, fivesta Ali
běta, tato fráfná a úrodná olíma, uplně rojs
troětlá a roydámající *ůnt cnofit, obdržela
rolaftuofti oleje, jenž zaromeň fotti, fotí a léčí.
Kolif nemocných Dufit, Folif trpicich těl ona
jiš ujdramila fivou dobrotimofti, a přifladem

five fwatofti? Stolif tificů budýh nafrmila «
nafytila ftopm olafinim dlebem ! Soliferými
aazrafy ofivitila již celou cirfev! Bffim prá“
roem problaffuje tentoJibezný moť, tento vonný
olej fivatoft tě, jenž znala taf jaftou zaří
frottiti, tař [affamě hojiti a tať fftčdře frmiti,
a jenž topbamala po cely ča8 fivého šimobytí
tať hojnou a taf libeznou iůnil“

S ento drahy olej byl od lidu febráu fe
abožnou peči a 8 náramnou borlimofti, a jeho
užimáním byli metoží we fivych těžính nemo
cech uzdraroení, a jim bylo mnobo nebezpeční
tat šahojeno.

Zoliferými od cirfie (hroalenými a pos
trorzenými dazraťy, a úctou, jafaž fe dle fam
nébo nařízení fivatě cirfive nomé fivětici měla
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proťazoroati, mufel šrůftati počet a borliroft
věřících, jenž přicházeli £ jejímu brobu blebať
budto potramy pro fmou pobožnoft, anebo pros
ftředťu proti fivým nemocem. Její flaroa fe
brzo rozffiřila po celém fřeffanffém f(iětě, a při
Taťala do Marburfu množítmí poutnífů, jichž
bylo roroně taf mnobo, jař těh, jižto fe toffed
fončin Šroropn fe febazeli fu hrobu fiatého
Šaťfuba do Kompoftellh.

Byfledťfem (rdečné důměry, z jaťéž fe
mnozí voěřicíre fivnh potřeba na taf dales
fou ceftu roydali, bylo množítmí zázraťů, ježto
fe na jejím hrobě udály. Je míjech těchto zas
atafů, o nidž fe m legenda a letopifeď
zerorubné zpravy obfabuji, jen droa fobě top
bereme, jenž jfou dle nafjeho zdaní zmlafitě
třlimé pomaby, a z nibž záromeň viděti lze,
jař melice a jaf rychle fe důměra a laffa £
nafii fivěticí i ro těď nejrozdalenějíjih frajinách
šafořenila a rozfiiřila.

Oflatně to byla měc docela přirozena, že
fe pocta Alžběty zmahala zmlafitě m Ubřich,
foešto fe tato fivětice byla narodila, a že
ápraroy o jejim fivatém žimotě a o jejím 10b
blaffení za fivatou rozbudily frdečnou radoft a
obdimomaní, vo zemí, jížto ona zmlaáfitním způ
fobem přináležela. — Ja těd čajů žili m Ofiři=
hbromě ftateční a nabožní manželé, jimžto jejich
jediná dcera, m útlém ditěcím měfu, umřela.

Otec a matťa pocítili nad jejím umrtím nefimir
nou bolefi. Bo dloubem plači a tzlnfaní fe ulos
žili na odpočinuti, nemohli fe wfjať přece udťs
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žeti, aby jefitě po Delfit čaft noci o fwém nefftěfti

nerozmloumali. Sovž pať matfa přece poněťud
ubřimla, měla midění, fteromž byla porzbuzos
mwána,aby mrtě tělo bez prodlení fu brobu
fvaté“ Ulžběty bo Němeca zanefla. Brocitnumfi
tozala důměrnoft £ Bobu, a řeťla fivému manžes
[ori : »Repodhomámejme jefitě nafji ubohou bces
rufifu, ale zanefme jí 8 důwěrnoftí £ maté 2l;
bětě, jišto Bůh toliferpmí ddžraťy oflamuje, by ji
na přímlumu těto fmětice opět žirvof namrácen
byl.“ Otec zemřelé fe dal nadjjenou řečí fivé
ženy přemlumiti. 3 rána fe čeťalo že tělo zemřelé

dcerufily Do toftela přineffeno a podománo bude;
šatím bo mffať otec a matfa £ nemalému podl
meni mffech uložili bo řoffe, a mydalí fe 8 nim

ma cefiu £ hrobu fivaté Alžběty, nedbajíce na
teptant a pofměd přitomných. Třídcet dní ztrás
ili na ceftě m mnobém plači, nefnazich a V0ž=
ličných ftraftech; fonečně fe ale Bůh nad nimi
fmilomal, a pro zafluby five milé Alžběty (pojil
opět neminnou dufit tohoto dítěte 8 mrtmým

tělem, jenž mu 8 tafoivou proftomyfinojit oběs
torwáno bylo, a dítěti opět žimot namratil. Ač

foli 3 tobo měli nefimirnou radoft, nicměně chtěli
přece dlouhou pouť © fimaté Alížbětě dofonati,
a přimedli fivou f žimotu mwzfřifjenoudceru až

do Marburfu. 2Bzdamffe tam Bobu a jeho
fmětici rorouci diťy; naroratili fe opět do Uber,
by fe tam těfjili ze fivebo podivného fitěfti.
Tatéž dimfa dopromazela později do Rěmec
dceru frále Uherffého, jenž byla fnižeti bamors
ffému dana za manželťu. Přifjedjji 8 fnčjnou
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do Řezna, mftoupila tam do záťona fmatého
Dominifa, fbež fe pozběji flala přeworťyní, a
fbež melmi fivaté žima yla.

Ja tědž čafů byla zafe na jiném fonci
Gwropy, WW zemi anglidté jedna urožená paní,
jišto byl zemřel jeji manžel, 8 nimi Ddrvadcet
let živa byla, a 8 nímž f melfému zarmutťu
žádných Dditeť byla neměla. Aby me fimém

doroftwi a me fimé opufftčnofli měla útěcdu,
obleřín (e m roucho firvé, oftřihala fi tvlafy, a
příjala brmanácte Hubýh Diteť za fivé mlaftní.
SByfazalať jim m domě fmem obydli, frmila,

flatila, umýroala a ofietřowala jih ivffeftranně
fiopma lafiníma rufama. Kbdefoli fe fetfala
8 nějaťým bidným neb ztrapenom, udělila mu
almužnu z laffy f Bohu a £ fivatěé Alžbětě;
neboť byla finffela o této fivěticí a milowala

ji nade mffecfo jiné m tomto fivětě, a nade
mffecfy jiné fimaté a fimětice Boží. Pamatfa na

tuto hoěticí nifby nezmižela 8 jejiho [rbce3
dnem i noci přemyfilimala o jejim blahofla
meném žimotě. Tu fe wffaf šalibilo Banu
Bobu, poroolati tuto UroženouA nábožnou panífefroěta.| Uprofiřednařiťanínabjejifmrti,
přifel jeji býrvaly šporočdInif, a pramil těm,
jišto ji oplaťámali, že jeji tělo mufi býti žanes
fleno f brobu fivaté Alžběty, jeliťož pry fe
byla za fivého živobytí flibemšavázala,; še fam
putorvatí bude. Její přátelé upojlecli těto rady
a myfonali ceftu pře8 moře a balefe frajiny.
Bo fedmitéhodní ceftě přijjli 6 jejím tělem
do Warburfu. Když tu 8 melifou horlivofii
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jmatou Alžbětu „mozýmwali,ožtrolo na jebnou

tělo nábožné pant, anaž přifjebífi £ fobě pra:
wila: „© ja blažena! obpočímalať jfem vo
lůnu fivaté Azběty.“ Její přatelé ji chtěliopět
bo Unglifa na zpět roziti, ona mffaťf fe ne
těla ozbaliti d mift, ješto byla zafiměcenajeji
nebejfou přitelfyní; bylaf fam jefitě patnacte
let melmi fimatě jima, a šabomamala úplnou
mičenlivoft, nemlimic dočifla fe žádným po
celýten ča8, leč ze vým šporoědlnifem. Zento
fe ji jednou tazal, proč nechce8 nifým mlumiti,
načež ona odpoměděla : »„Odpočivajíc 10 lůnu
hvate Afběty požívala jfem tafomého fitěflí,
a faťoré radofti, že fe nyní ničím jiným as
býwati nemohu, než tin, abych fi toho fitějit
pro měčně čafh jednati mohla. “

Čo fe zatím fivaté Alžbětě rozdamala tato
utěfjena a frdcejenna pocta, jaťo nahrada za jejt
dobrodiní a milofti, fterych mnobpm na Bohu
topždbala, obpočhvalo jejt tělo po tři fta let 10
jejim ffooftném dramě pod ftráži rytířů řadu
Rěmecicho, jižto byli uftavicně £ boji pro miru
Jejiffe Ghrifta botomí. šejt roffať frbdce, tento
nejzácnějíjí oub fi myžádal Bohumír biffupz
Kamerifu (Stambray), jež pať bal flaroně přes
nefit bo fivěho biffupfřého měfta, tdež bylo na ol=
taři hlaroního drámu uloženo. Ani z biftorie,
ani 3 uftního pobant nelze poznatí, co wěřicích

HDešfiepobnouti moblo, aby fe rozdali taf dra
bého flenotu £ můli tomuto mzbálenému bijfup=
ftrot. Ale fbo m tom nefpatřuje tajemítmiplné
šizení božířeprozřetedlnojti, Eleraž těla, aby



309

toto [affoplnéa čifté frdce o Ramerifu očeťamalu
frbce jiného, jenž bo bylo důftojné pro fivou pos
foru, dobrotu a laffu £ Bohu, frdre totiž biffupa
enelona!

Zatím fe rozffiřowala pocta fivaté Aiběty
po toffed fončinad fřefťanftva; tificorvé pout
nifů přichazeliťjejnu hrobu; ji fu cti fe fta
vily mnobé ramy; mffudy,jmenomitě m Tres
miru, m Stradburfu, 1 Sašjelu, me 2Bindefiru,
ro 9raze a m celé Belgit fi ji za patronfu a
přimlurofyní n Boba wolily flafitery a pitály,
mijta to, ami utočifitě brámaji rofficfní, jenž ně.
jaťymi nemocini bud na těle neb na dufji líčení
jlou. Dle nařízení ftolice papežífe fe fonala jejt
památfa mwcele cirfmi, a na uěťterýd ntis
(tech, jmenotottě 10 biffupftrot $Gilbedbeimffém, fe
švlafitní (Avoftnofti a fitmon. Snnocenc IV. bo
fednuro fotroa na ftolec papešířy, udělil odpuftíh
jednoho rofu a čtyřídceti dnů roffem, fbožby to
pofledních tře dnech fvatého týhodne jejt hrob
a fofte[ m Marburfu namfitimili. Sirtuš IV.
udělil odpufiťh Padefati [et a tolifráte čtyřidceti
dnů roffen ivěřicim, Čteřiž by po šfrouffené špo
vědí fu cti fivaté TEjběty na den jejt flarnofti
namfftimili nějaťh brám řadu fiwatého $rdu

tijjřa. Téhož dne fe mohou jéfitě pofud ziffati vo
Runě odpufify fto let m něťterém z blarních

Órámů toboto ivěčného měfta ; "ntmo to pínos
mocné odpuftfty m foftele třetího záfona u fiba“

tebo Kofmy a Damiana na Gorum. 3 fřefťanffá
liturgie fe pojtarala o uctění fiwaté Alšběty. $
jejímu uctění fe fříadaly a prozpěrmomaly mnobé
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pijně a $mwalozpěron. WMnobéřehole, jmenomitě
Grantifffánů, Dominiťanů, Čifterciátů a Premons
ftrátů zafiětily ©jejímu uctění zrolafitni bobinťy
fněžjté. Tyto tvýjery míry a užialofti tebbejfiich
ročřicíh měly jaťos zrolafitní (půfob proftofrdečs
nofti, (panilofti a zbožnofti, jimiž (fe flarodarona
liturgie tovznamenámala, a na něž fe za nafjih
čafů pobřidu zapomina. Tať fe mzdámala Al
bětě, anaž byla, jať jíme toiděli plna pofory, a
anaž tať rvelíce fama febou pohrdala, tozneffená
úcta, již círťem fata proťazuje a zůfinrouje fivas
tým a (měticím Božím.

no, bez oftnehání fe máš tažeme fivati a
foětice Boží, zdaliž jeft ftera flama, jenž by fe
podobala maffi flamě? Jdaliž jeft pamatťa fte
rého čloměťa tať braba, tať flala.a tať froatá
jaťo pamatfa raffje? Jbdaliž poživa fdo taforvé
přízně u lidu, jaťo frdce lidu fřeflanfiého £ mam
naplněna jfou? Kdybyfte byli zde na froětěhles
dali toliťo jlároy lidjfé, jižto jíte poroždy pobrdalí,
nebyli by jfte fe niťby aní tim nejrvětfjim nama
báním poroznejli £ té flamě, již jíte nyní ztífali
tim, že jfte flámu toboto fivěta nohama filapali!
Dobymatelé, zaťonodárcomé, znameníti (piforoas
telé, a jiní topteční mužové přicházejí 10 zapome=
nutí, aneb žijí jen po nějalp ča8 rve rortfarvé pas

mětí libjřč, a rvětfit čafti [idu zůftároají poroždy
[boftejnomi a neznámými. 2Ba8 ale naproti, 0
blažené ditťy země, jišto fu cti floužite, a ditřy
nebe8, jež zlidňujete, maš zná a miluje fažbý fřes
ffan; nebo faždy fřeflan má afpoň jednoho z máš
ša přitele, za patrona, za důměrnifa fivp neje
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adfiih myfiléneť,za ($omatele fivé ffromné ná
děje, za zaftamatele fivého fitěfti, a za potěffitele
me fmém zarmuttu. Wajice podil na měčné tr
mwanlimofticirfve, jfte jafo ona nefehopní bolefti
a změny me fie flaroě. Každoročně fe afpoň
jednou foná tvaffe fIaronoft, a tificoré Úřeffanů
po toffech fončináh země fe pofládají za fffaftné,
že jim bylo dáno maffe jméno; a toto fivaté a
aroné jméno fe opěra a roznrod po mffech (ma
toních fřeftanffóh tificeromí blafy nepofifrorně
ných panen, blafy refoň fřefťanfřé laffy, blafy
jabnů, fnějí a mefiferého dufomního řádu od
nejtoněfjiáo papeže až po toho nejífromnějíjiho
mni$a m jeho pofojičťu. 2Bffifni tito blafomé
jfou jaťo libezna ozročna m fráfném fouzroufu fe
zpěrmemanjelů m nebefih. „Sefitě jedenfrate fe
rád tedy táži, foati a fiětice Boží, fterá lama
šde na fivětě fe toproroná maffi flarmě?“
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AŘapitola XXX.

© tom co fe událo s dílkami a s příbujnými milé,

vaté Alžběty, a o mobhýd zuamenitýh fwatýdh

o fočticíh, jišto podjájeli 3 jejího todn.

SBubdefnám bez podyby prominuto, fonž
4de umífitme r fratce něfteré podrobnofti o ofit»
dedh dite fvaté Alžběty, jaťož i o jiných znames

nitnů ofobad, 0 niž fe m biftorit jejiho dra
bého života zmínfa činí.

Držtce fe pořadťu, m němž ofoby tyto po
ftoupně 8 tohoto hvěta odazely, přijdeme nas
před na frale Ondřeje, otce nafft hvětice. Od té
doby, co obdržel 2pramir o tunrti fivé dcery, upadl
1 bluboťy šarmutef, jaťýž mu půfobilo zmlafitě
to pomyfilení, še neznal oceniti a doftatečně fi
wažiti ctnofti fivé dcery, a že fe taf fnadno od

hodlal, danehat ji 1 notzí a opowrjenofti.Ja
tim fe mffať přece tějjil tím, že jeji watoft byla
od celé círhve uznána a po wefiřerém fřefťanfřém
jivětě rozhlafiena; rffaf ale m fratfem čaje po
jejím yblafiení za fivatou, fam tafé umřel.

3 tdyně AlžbětinaJofie umřela rofu 1238
drě léta po laroném přenefjení oftatfi fivětice,
jejtšto wzneffené pomelání taf dlouho šnenznás
mwala.Bodomati fe dala to Sfenaťu m flafiteře
fivaté Kateřiny, jenžto od jejiho dotě Heřmana
daložen byl.
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Rejborlimvějífí obdimomatel a hajitel fivaté
Uljběty, jejt fivat Konrad, nepřešil dlouho
flaroné šadofičinění, jaťébož fe ji doftalo za
Čřivdy, jež před tim od něho Inaffeti mufila.
*Bro fimou zbožnoft, udatnojt a aramnou from
noft mymwolen byl za melmifira řádu němecďých

vytiřů, do něhož byl 4 fajicnofti mftoupil; mes
lifou čůft fivé mocí a fivých flatft měnomal
na myftavent blaroního rámu rmWarburfu,fuctifivatěAliběty.© MějtoMarburfzmolil
ga ftřed a za fidlo řadu, jehožto blamou byl,

a to učinil bez pochyby za tou přičínou, „obemobl 3 blizfa na ohromné práce dobližeti, a
je arocbliti; aneb fnad z nadylnofti £ miftům,
fteraž byla jeho fivatou fefirou zafivěcena. W

tomto mějtě dal pjtamitt nafladnou budormu,
pod jménem fomeubdatorihvt (řebitelítivi), jejíšto
šřiceniny fe jefitě podued fpatřují. Sebo dlouhé
přebpmaní 1 Gešfid mu nebylo na přeťajťu,
aby nebral blamniho podtlu u ropminomaní je
řadu němecčho mwPrufiů, famž ho byl mé*
moda Mazorvffy na pomoc fřeffanům proti pos
hanům powolal. Zam bojomal Konrad 6 udats
nofti a malečnou fdhopnofti; tam nabyl řadu
noh majetnofti, a dofahl od papežeprama,
udělovati manftei m tomto fraji, jenž fe ftať
později jevotfftěm nejmětífi flaron řadu toboto.
Před fimýmffonaním fe mffař jefitě těl do Ri

ma namrátiti. Přiffed tam upadl do těžté
nemoci, 1Wniž je Porznejl ua taf wyfofh (iu=
peň onitění, teměř patrně [matofii, že nemobl

bez melifeho trapení (něfti přítomnoji tě, jižto14
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byli nějaťom fmrtedlným břidem poffhornění;

protož byli roffifi, [doj bo obfluhomali, nucení,
myftřihati fe rofjeh břidů. Apomědluifem jehobylopatGagen,zřaducifterciáďfého.© Když
tento ctihodný řebholnif jednobo dne prodlémaní

u jeho lože, mwidčlbo u ytržení duha. An
paf nemocný opět £ fobě přijel, tazal fe ho
opat, jaťe by byl měl midění. „Byl jfem,“
odmětil Konrad, „před foudnou ftolici Bojí,
fdež fe O melifou přifnofti o mém. budoucím
ofudu ropjednámalo. Konečně žadala fpravedl
noft Boží, abych odfjouzen byl na pět let do
očijice. Zu fe woffať £ foudné ftolici Boží při
blížila ma dobra feftra Alžběta a yjádala mě
prominutí tohototreftu. 2Běstežtedy,je ua tuto
nemoc umru, a že budu účaften věčné flaroy.“
A umřel Ifutečně, nařidiv jefitě před froým

ffonanim, aby jeho mrhvě tělo bylo donefieno
do Warburfu, a pochomano medle foaté Až
běty, ro fofle(e, jejž bol započal pro ní ftarviti.

'Bodneš fe jefitě (patřuje jeho brob, na němž
jeft ropobrazen, jať fladce ufnul m Banu, drže
ruce mnetlu, již byl Čdnfi na řiceninach mějta
a$riclara lidu podamal, těje ni mrffin bpti.

Konrad byl doftatečně. napramil fříwdy,
jiš fe byl dopuftil proti Bohu a. fivaté Ali
bětě; totéž fe mífať nedá říci o jejim druhém
fontu, 0 Sinbřichorví, příjmím Rafpen, jebožto
život fe naazl m boleftiwém (pojení fe Šioos
tem diteť naffi fivětice, o nidž mlumiti minime.

Ditfy toto byly, jaf miděti Če že rfjed pa
máteť, ježto fe o nich na náš doflaly, proni



315

fnuty mběčnofit £ Bohu za milofi, že fe jim
bal narobiti z tať fmaté matťy, a mffim prás

mem fi na fivůj faroný rob šaťíabaly. %a
rfjeh liflinách a úředních fpifed pfámaly tždy
ša podpifem fivého jmena: „©ryn“ neb „bcera
fmaté Alžběty,“ a potom teprm náfleborvalty
jiné tituly jejích lamu a hobnofti. K. p. My
Zofie, bcera maté Alžběty, fnějna purínířá
Tať fe čte na liftině od r. 1298. Ano i vnuť
očtice memoba Brabantifp a Gešfip, fe podpiforwal„UBnunfmatéAlžběty.“© Dměznid,
jeji dvě "poflební dcery, dofie mlabjfi a Kes
druta, ffončily poťojně žirot fivůj mwutočifitnýdh
mijtec, jaťaž byla jejich matfa pro ně pros
lila, u projiřeb Bohu dafiměcenýchpanen, jedna
10 Ricingenáh, a druha m Altenberfu, nedas
[efo měfia MBeclara. Obě fe ftaly abatiffemi
vých řlafiterů.ebruta byla yrolena r. 1249
a řibila Hafiter po 49 let; fračelaf buftojně
ro filepějich five matťy, nájlebujíc ji awlafitě
abožnofti a bobročinnoftt £ Óudyn; jejím pros
ftřednictoim pro fe 1 šdšrafy ftalb, a byla
porody blahoflamenou nazproána, Umřelať 15.
frpna 1297 m febmbefatém tofu mého ftaři.
Ra žaboft cifaře Lubmifa Bavorffého, udělil
papež Sliment VL odpufity mffjem, fdožby fimě»
tilí jejt pamatťu. Její hrob m Altenberfu fe
jefitě fpatřuje, jaťož i mnohé rozacné památťín

pojejt fivaté matce, jež tam byla fe zbožnou
pečt nafbromaždila.

Šiné brmě dítťy fmaté Alžběty, totiž, (yn
Geřman, a Žofie ftarffi, byly docela £ čemus
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jinému poroolany, a fialy fe jaťo jejih matfa
obětmi lidffč nefprawedlnofti.

dyž byl Heřman dofpěl £ fáři Meftnácti
let, umazal fe r. 1239 m držení šemi zděděs
nýh po fiwem otci, jež byl pojud fpramoral
jebo firyc Sinbřich. Brzo na to fe modal na
cejin Do francfe šemě, by namfftůvil jwatcho
frale Ludmifa IX. a doffel jaf jjme miděli u
dvoru frálorofřeho co (bn fmaté Alběty melifé
vážnofti; zrolafitě frálowna Rlanta a Raftilie
mu dala dufažy frdečné laffy. Buť pojaí za
manželfu $elenu, dceru mérmody Orunffiviccho
Ottona. Když tomuto mladému fmžetí wwffecfo

předzročítomalo„očlou a Hfaftnou budoucioft,
umřel m ofinnáctém rofu vého wěfu (1241)
iw Srajeburfu, fdež fe byl i narodil. Zato
nabla (fmrt fe rofieobecně přípijowala učinfu
jedu, ftervě pro mu podala jedna pant, jmenem
Bertha ze Seebadu, uamoden jeho nebodného
firýce Sindřicha. Sefitě fratce před fivým fo
náním projeroií nefifafiny tento mlady fnže
žádoft, pochománu býti m Marburfu u (vé
blaboflamené matfn; ale Jindřid, jenž byl
opět bned přemzal roládu, mu nepřal ant této
útěchy, a obámaje fe, aby bo (nad jebo matfa

nerozfřifila, jaťož byla rozfřijila mnoho jiných
mrtropch, dal přenefti jeho pozuftatín do brobfy
fnižecí w Reinbarděbrunu, fdež fe jefitě jebo
brobowý famen, medle hrobu jeho otce Luds
miťa, (patřuje.

Siundřid Rafpen, jfa od této doby jediným
mládcem, a prarmním dědicem rozleblyh ftatfů
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domu durinffého, flal fe brzo Glamou odporné

firany, jafaž fe co dem mice m Řěmedďu šmá«
bala podnifánim cifaře Bedřicha II. čelicím
proti neodmiflofti myši fflechtoa proti pramům
arfve. Papež Snnocenc IV. pronejl na němu
Lugdunficm proti Bedříchomí ortel, jimž zbarven

byl cíjařífe bodnofti. Samo febou, jaf fe
rozumí, nadazel fe fniže durinffů mo ffifu těch,

jišto by byli radi šaujalí mijto Dedřichomo.
Ačťoli fe f míře podoba, še foruna cifařífa
byla cílem jebo fnažení, nicméně předftiral přece
(mou nejbopivft £ přijetí této důftojnofli; papež
bo mwffafpobtzel, aby fe měnomal blabu fře

ffanfima, a poflal mu zuamenitou pomoc. Dal
fe tedy myroliti za frale římířcho na fiěmu
řišířém držaném iwveGranfobrodě 1246 a bus
douci tof na to byl na fralomftmi pomazán.
S dofti welifům profpědbem malčil proti Bedřis

bu a jeho fpnowí Konradu, ale nepožival
dloubo fivé nome boduofti. m tofu 1248 1 jej
fmrt zacdratila; a ač tři nmanjelfy po fobě
měl, nezanedal přece šadupch biteř. Lib fřes

fťanítý fpatřormal m tomto vyhynutí jeho rodu
fpramedlimy treft za to, še tať $pronerěřile
jednal 8 Ulzbětou, a za bři, jafýž fe mu 3
ohledu jeho tnuťa připifomal. Jadal mffať
přece, aby jeho frdce podománo bylo m flá=
fiteře řadu fazatelfřeho, jejž byl o Jfenafu as
ložil na dadoftučinění aa Úřímody,jařež byl fivé
fwafroiwé učinil.

o jeho fmrti bylo Durinffo mfjem brů.
zam Ddloubotrmajicí malin o pofloupnoft ropflas
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meno. WMtužífhfořen flarůch fnižat durinffýd
roybynul 8 frálem Sindřichem, a protož při
padly rozfáblé země jeho na potomívo šenjřé,
a Jofie, nejftarfjí bcera frvaté Alžběty a fnt
ete Rudmifa, promdanáa, jař 8 roru porě
dino, za mémodu Brabantiřého Jindřicha II
příjmím »Belifobufinebo ,“ fe bláfila o dě
bictrot po fwém otci, pro febe a pro fiveho
fpna Sinbřicha, přijmím „Ditě,“ fterýž byl
tenfráte teprw tři léta flár. m Óešfih byla
přijata beze mfjeho odporu, a tuto zem řídila
po celý čas negletilofti fivého fyna 8 mwelifou
moubrofti a ftatnofti. 28 Durinffu fe mffať
zároveň 8 ní mocně o mlábu ucházel její bra
tranec Šindřih přijním „Ofmiceny,“ marfrabě
WMiffenffy,(bn uto, feftry fnižete Vubrmifa a
frále Jindřicha. Kníže tento použírlůzníc, ja
tež byly m Durinffu mznifly po fmrti Jindři
domě, jafož i rozbrojů, jimiž celé Měmeco
tozermano bylo, fiťaftně fe zmocnil meliře čajti
Durinffa, jmenoroitě bradu 2Bartburfu. Veby

[of tehdaž ne jenžby byl ode rvfjechzataforvebo uznán, a fterýž by byť moji hajiti
(prameblnoft mo Němecte čiffi, po pádu domu
fiwabffeho. Bofie obbržela pomocí od jednoho
ftatečného a ji oddaného fnižete, Alberta, mé:

mody brunfimideho, jebožto dcera byla jeft ša
(noubena mladému Sindřidu brabantffemu.
Amffať při rfjem ufilomání tohoto fpvjence,
při wffi frbnatofti, 8 jaťouž Jofie fama me
wfjed walečnýh tppramacd podil brala, fe
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přece Jindřidomi podařilo, je m držení země
nefpramedlivě fi přimlaftněné auftal.

Obymatelé mějta Sfenafu fe flatně pros
blafili pro Bofii, jaťoby byli chtěli touto od
danofti £ dceři, fivou nemděcnoft £ jeji matce
Ulběte napramiti dno Dobýmalii Bartburfu,
fdež mojífo marfhrabiho pofadťou bylo, a 10
ftamili dvě torze, aby hrad tim lépe obleb
nouti mohli. Sinbřich mffať přepadl měfto m
nocí, a zmocnil fe ho zradou. Dal paf mice

šnamenitých měfiťanů, přimráenců dcery a mnufa
fivaté Alběty ufmrtiti; ano toho nejhorlivějs
fitbo 3 ni dal na jafně teálečný firoj upetv»
niti, a $ mrdu Wartburfu mhoditi do Sfe=
náťu, dtěje tafomou ufrutnofti oftatníc šaftra=ffiti.| Neobroženpměfiťan,[etěji ropomětří,
jefitě mwolal: „A přece přináleží Durinffo dis
těti 3 Wrabanti.“ Pomrda fe, je tento hr
delni treft třifrate podftoupil, a áe poťaždé

tatěž flora opaťomal: »ODurinfto přinaleží bitětizBSrabantu.“| Teprmpotřetímfpadnutiprý
bofonal.

Brzo na to přifila Žofie 3 Gelé f fe
nafu a oyffotnula fe u brany fatojirffe, jištonalezlazarořenou.© Rázalaobymatelitm, by
oterořeli, nedofiamffi roffaf žadné odpomědi, pos
padla feferu, a zafala taf mocně do duboivé
brány, že 10 ní udělala zářez, jaťní jefitě dvě
ftě let po tout itděti bylo.

Sdvž fonečně 1265. mémodba Abert
brunffvich od fpnů marfhrabího úplně poražen
a Do zajetí umeden jeji byl, přifilo to £ Tož
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bodnému narovnání. dofie fe mufela odřeť.

nouti meho prama f demí durinjře, fteražto
aůftala úplným mlaftictwim domů miffenffého.
a náhradu byla nejvpějji mláda m $Heófid
jejímu fonu, Jindřidu „Ditěti“ a jebo potomfůmpojifitěna.© Totorozdělenítrvaloaž
na najje dny, a nonějíjí panující TVĎINY10
Gešfih a m Safiu pocházejí 4 rodu oněd
DMOUÚnižat, jižto byli tenfrate proti fobě mal
čili, a jejižto prama touto (nlomvou wymě“
řena byla. ZJofie umřela teprw 1284 m ftařt

60 let, pečeroarvř po cely čaé života fivcho0blahojmézeměafimérodiny.| Bofornana
jelt byla 1 Dtaróurtu, 10 tomtcž hrobě, co
jeji fon, m dramě jeji fimaté matce šajiwčce:
něm. Sejtiť mpobrazena, ana leží na šemí,
ponořená W modlitbě, majic při fobě fveho
fbna, jefitě co dítě, o něbvž fe byla 8 taf we
fifou bedlivofti, a mateřířou peči fiarala. Její
poftarvajejt cela otřena libánim poututfit, jižto
čaft five laffy £ matce, na ni přenef. ©

Sindřid L. přijmim „Ditě“ (yn dofie,
tonuf fivaté Aliběty a privut (nevbmezený wladce
ro $esfid, co země famoftatné a neodrvifle,
panowal až do rofu 1308 8 welifou lamou,
požimaje [afty hveho líbu, jejž mocně zaftarmalprotiloupežimanepřáteljtýmutořinm.© Umřel
tm 65. rofu fimébo ftáři, ač jeft co Dítě topo

brazen na Brodě, iwněmž fe fvou matfou (pos
lečně odpočhva. Onf jejt fmenem mffech voj

ličnýh mětví domu hešfřého, 8 nimžto vvětfji
čáft domů m Črropě panujicíh zpřizněna jeji,
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majice tať podil na flárě, že mohou fivatou
Albětu za fivou pramateř poražotoati.

Když jíme pobali pobrobnějíi zprámy 0
potomcih fivaté Alžběty, budiž nám domoleno,
porvěbětí tařé něco 0 fivatod ofobád, jež nas
dázime ro rodině, z niž i ona pocházela, a na
něž její přiťlad mocně půfobiti mujfel. 3 při
buzenítma ze firany matčiny ji přežila jeji teta
fivata$edmifa, fněšnaBolffa a Slezfa. Smrdu
jíme již rotběli, fteraf poměft 0 sbožnofti těto
něžný na Aibětu již tv jejím utlém bětinftmi
faf mocně piůfobíla; ale romněž tať £ míře po

dobno jefi, že 1 Únějua Gedbmifa ro borinvofti
a Wpřijnofti vého šiwota dnamenité upevněna
byla šprárvamí, fterčý Ji bochazely 0 pobironém
životě jeji neteře a jejim flaroným probláffenim
za fimatou. 3bdaf fe, še fe $ebmifa toho nes
mobla ani dočeťati, až by ji bylo popřáno,
mftoupiti1 fflepěje té, anaž jfouc mlabdífi,přece
ji byla již předefila fu břehu, £ němuž obě bmwě

tať flamně doplouti měly. Bo fmrti Alžběty ji
byla odeflana rouffřa, jišto fe naffe (wětice byla
zafiirárala. Tento braby pozůftatef měla $eb
miťfa m nejivětfji oažnofti, a nofila bo až bo
fivé fimrti. Byroffi již me fivém drmanáctém tofu

prorbana ša Sinbřida Bradatého, a poros
dirofii ffeft diteťf, učinila, jfouc jefitě docela
mlada, i fe froým manželem ib, že nápotom
co bratr a feftra polu žití budou. Na její
žadoft šaložil Sindřid melifo Fáfiter pro panny
cifterciácřé, na miftě, £bež byl upadl do Hlubofe
bařiny, z nž bo anjel, podbaromu ratoleft, mytabí.
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Klaffter terito Doftal jmeno „Třebnic“ poněvadž
nomé řeholnice, byroffe od fnižete tázany, čes
božby zapotřebí měly, po polífu odporměděly,že
„třeba nic“ Gedmifa dala potom (mou dceru

Redrutu ša abatifji tohoto flafitera nnéa brzo je tam 1 fama odjtranila, přijatofji 8
pomolenim fivého dotě oběrmřeholnictý, ale jii6
pojluffenftrot a $udobn neučinila, by m rozda
mani almužny nebyla obmezena.

Bo celý čaš fivého žimobyti medla zápaš
fe froou neteří m pofoře, a I neobyčejném mrf
tweni fročho těla. Gtouce šprámy o přifnojti £míře
nepobobné, 8 jaťouž fe fnažímala mrtmiti fivé
řřebťéa utlé tělo, mobli bydom fe tazati, co
by dafluboroalo mice obdimomanu býti, sdalij
nezlomitedlná fila jeji můle, čili nadpřirozena
pomoc, jaťfoužBůb poffytoroal přirozenofti fteflé
fice, amffaf po přiblížení fe £ němu prahnouci.
Úzťofilimě royblebamala roždY pofledního mifta.
Bylaf meffrz pronifnuta dudem, jaťož pomobl
áeněananejířé me fiatém emangeliu. Tato fi
přala toliťo brobtů, ježto padaly fe ftola diteť
Bojid, a romněž tať nechtěla ani Gedmifa
čafto jiného pofrmu než drobty padající fe ftola
mnichů a řeholníc, jimito ona taf ráda louži
mala. Jmlafftě pať: bleděía naffi fmatou l
bětu naflebomati foot naramnou dobrotirofti,
a účinnouutrpnofti fiébo frdce. „Mělaí, “ prarvi
on jeden fpiforwatelživotů fivatyd, „f[rbcetať
útrpné, še nemobla ani plačiciho míděti, aby zd“
romeň 8 nim hojných fl;t neprolémala, a je neměla
žádného poťoje, pofud miděla jiné m firafii a
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1 zdrmutfu. W ivalaf vždy u febe $udnd, jižto
8 ni u jednobo ftola jibámali, a jimáto na fos
(enou pofluboiwala, dříve než fe byla fata pos
fadila. Čaflo, fonž toho nifdo nepozoromal,
libárvala filapěje dudyd, ctic m nid Ježíffe
Ghrifta, fterýšto jfa fralem měčné flatvy, pro
naš dudpm fe ftal. Chudýd taf frdečně a tať
náramně milomala, že od ni fuporvala fufy
dleba, ježto jim řeholníci da almužnu udělo»
mali, Čteréž pať jafo dleb anjelflo, a jaťo ně=
jaťoutvěe pofwatnou jidamala, a libamala. £
uctění WByfupitele Sežifle Chrifla a jebo fiva
tob apoftolů mimala třinácte Hudyh nad jiné
bibnějífih, jidšto ivády bramala 8 febou, fam
foli fila, a o jejichžto ubntomání a pobodli fe

ffemožně tarala. Sito budí paf napřed oběb=
mali, při čem jim fama poflubomala. Sim pofps
[ámala od fivcho ftolu, co měla nejlepíjiho, a byl
by to byla jen brufifa; neboť by ji to nebylo aní
dutnalo, foyby z toho nebyli napřed udi ofufili.

Šeji manžel, jenž fi ji romně tať roažil, jaťo

ji milormal, oymyflií frdcejemný proftředeť, fte«
vomž ji uřázatí dlěl, jaťy foucit ma 8 jeji útrps
nofii f nefffaftným. Nařidil totiž, aby, fdvž Óeds
wiťfa půjde oťfolo meřejného šalaře, jebo brany
otemřeny byly, a aby fe mězňomé z lafly f ni
propuftili.

We mffelifoh nabožunéý cvičeních býmala
na miru bedliva. Wělaf tv obyčejí fvffeti denně

toliť mffi fivatýd, folif (e pramě fnějí oťolo ni
nadazelo, při čemž prolémala po faždé hojnýd
fat. Zrmlafitě Bannu Marii clila 8 rmroucipos
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božnofti. Wlimalaf toždy při fobě jeden obrázel
této božířé matťfo, 8 nímž fe čaflo te fivé pro
ftofrdečnofti zabýrmala; ©odic nemocné nar fftěs
tvomat nofimala jej 8 febou; 8 ním tafé žehná“
ala nemocným, čímžnejednou uzdramení byli.
Když byl jeji manžel od mémody Konrada, fivého
foťa, raněn a zajat, mybdala fe fama pěfiřy na
ceftu £ tomuto zarytému a mitězftvím nadutému
nepřiteli. Spatřim ji Konrad, domnimal fe, že
rvibí anjela, protož beze roffeho obpoťu uzavřel
mir, a propuftil jejiho manžela na fivobobdu.Brzo
na to ztratila tohoto froého milovaného hotě, a
m řratce i fivého fyna Sinbřicha, jeji byla frdečně
milowala, a jenž zahynul to boji pro miru a pro
neodrijlojt Črropy, proti zběřitatarffe. uto
dvojí ztrátu nefla 8 poříidem a 8 odemzdanofti,
jaťouž jen fiorchomana laffa poffotnouti může.
28 brzťem čafe po tomto rozloučení 8 manžes
[em a fe fpnem fe i jeji (mrt přiblížila. Ra
ben Narození Banny Marie rofu 1243. miděla
jeptifffa, anaž ji obfluboroala množftri frafný,
mladých panen, těpnticich fe leffem nadbzemířym.

Bylyť přijjly Gedmifu namfftivit, fterajto plna
radofti taťfto £ nim promlumila: „itejte mí
milé, fivaté, dobré přitelfoně WMagdaleno, Rates
řino, Zeťlo, 2Borffilo, a op mffedďn,ježto mě přís
dázite nar fftivit.“ Baf rozmloumaly latinffn, čes
muž jeptifffa nerozuměla. Batnactého října na to
žárvot fivůj dofonala, melebic Boba. Když jeji
fiatoft mnobpmí zazraťy ztrorzena byla, mnhlás
fil ji papež Klement IV. za fmatou, rofu 1267.
Slavné přeneffeníjejich oftatfii fe dálo rofu bus
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bouciho. ři myfopaní jejiho těla fe (blebalo,
če drží 1 ruce obrazeť Panny Marie, m němž
mimala za žima tať welifé oblíbení.

2Bliv nafii milé fivětice Alžběty wydas
tal, nesli ozacnějífiho, zajíjlé afjpoň bojnějíjiho
jefitě omoce 10 přibuzenítrou otcorou, 10 rodině
fralů uberfinh, fteražto měla famojediná še
vfjed bomu fralorffnch W ropě, o (nu
fivém již tři frale, fteřišto za fivaté pblaffení
byli, totiž, fivatého Stěpana, Čmerifa a Labi
lama. Bela IV. bratr naffi Alžběty a najtupce
fraloroffeho trůnu po otci Ondřeji, bofázal, že
jelt hoden býti bratrem tafomé feftry, a otcem
jiny divou fivatnch; bofazaí to fivou zbožnolti,
udatnofti a obetozdanofii, Eteréjto ctnofti fe na
něm fpatřomaly po cely ča jeho pět a třids
citiletého panomaní a ralčení proti vítězným
Tatarům. Rofu 1244. potrordil ropfadní liflinu
založení řoftela ťu cti jmé fivaté fefirn; a na
to fe dal jaťo porozbuzen příťladem těto fivé
feftry, přiotěliti £ třetinu řadu fivateho ran
tifiřa, a nařídil, aby pocborvan byl m foftele,

jeji byli Srantifffání r Oftřihomě fu cti fmaté
úlsběty myftarili, nebbaje pří tom na odpor
těb, jišto mu byli radili, aby finrodarmnou
brobfou fralormffou neopotorhorval.

Druhý bratr naffi fivětice, Stofoman, brl,
jař fe da, jefitě mice opojen můnt dofonalofti,
jaťouž šimot jeho feftry wybamal. Bojar za

manželtu nad míru fličtou ÚnějnuPolffou, jmes
nem Galomu, bceru mémody $traforvfřého, 8 niž
šalnouben a mychoiváán byl již ob třetího roťu
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fivébo ftaří, učinil i 8 ní hned m den oddarmef
flib uftamičné číftoty, jejž tale zachomal 8 nejs
ftatečnějífí moěrnoftt. MWymolen za frale baliče
jčebo, bájíl tuto čaft PBolfy proti Tatarům, a
umřel fJarvně m tomto Óojt pro mlaft a pro
Boba. 2Bdoma po něm založila fláfiter ran
tifffanffo, a jiný pro panny Rlarisffm, m němž
fama roucho flaffterní na fe zala, a tv němž
až do fivé fmrtí ro fonání brdinffých ctnofii fe
trmala, jfouc od dobrotimeho Boba zmvláfitnímí
miloftmi ozdobena. Ra den jejiho úmrtí (1268),
bylo mwpomětřt fInfieti libezny zpěm, a blafy
prozpěmujíci tato floma: „Fronduit, floruit vir
gula Aaron.“ (Aozzelenal fe a rozfvetl prut
Aaronům). Jedna jeptififa-pozorujíc, fteraf fe
na jeji táři jeroi nefmirna rabdofi, a fterať fe
libezně ufmima, tázala fe ji: „ABiditeli pať
mila pant něco příjemného, co mam uproftřed
taf ivelifýchbolefii, dodama tolifé útědby?“ „O
ano,“ obpoměděla blažená pani, „midim nej
foětějt pannu WMarit,Watfu mého Bána a
Spafitele, anaž mě nad míru potěffuje.“ ABdobu,
fonž duha mypuftila, bylo miděti Dbroězdičfu,
anaž wydazela z jejich ufi, mznáffejic fe £ nes
befům.

Dcery Bely IV. tudyž neteře fivatě Al
běty, jfouce ji fvým poblamim bližífi než jejich

otec, hleděly taťé přifroft a fivatoft jejiho života
najlebowati. Zedna z nic známá 10 cirfiví pod
jménem blaboflamené Warfety Uberfřé, měla, jať
ptffe jeji žirootopifec, přiřlad fivé flaivné tety
nflamičně před očíma, jať fe to na ni v jejiut



327

celém žímotě fpozoromalo. Sejt matťfa Maria,
dcera cifaře Gařibrabífebo, ji byla již před jejim

narozením zaflibila Bánu Bobu, co obět fimt
řujíct, na dofažení 8 nebeš nějaťé úlermy m
mnobonafobnýh ftraftech, jaťéž Tataři na zem
Uberffou umalomali. Již jeji narození bylo my
znamenano flavným mitězftmim nad těmito nes
měřicní, jafoby tim Bub byl těl na jemo
dáti, že fe mu tato obět zalibila. ábožní jeji
tobičomé, pamětliví jfouce fivéhboflibu, ji ode
rozdali ffutečně, Ebyžbyla půl čtrorta rofu flara,
bo řláfitera panen řádu Dominifanffehv. Ra
dána rozumnofti a borlimofi na jeji mwěťnes
obyčejnou, přijala flaffternt oděro již me fivém
drmanactém rofu, ačťoli by fi ji, pro jeji anjel
ffou Érafu a moznefjenň rod, množí 3 tebdejíjich

fnižat byli žádali pojiti za manželtu. 2B tom
Hafiteře ztramila oftateť fwebo žimota, jenž tr
mal tolifo 24 let. Tento ble zdání taf fratťy
čaš, mpnaložila na fonání milofrdnyh ffutťu,
na cmičent fe me mrouci pobožnofii a neobys
čejné přiťrofti, flowem me mffem, což by m frdci
čiftém laffu £ Bobu roznititi, a ji zaromeň na
fvětlo mwynéftimoblo. Banna Maria, a (matt
friž byly ty cefty, po nicbž tuto laffu porvznás
ffela £ tomu, jenž byl jejim předmětem. Šmeno
nejíimětějíjiBanny nemobla ntfby myflomiti, abr
bued £ němu uepřidala: „WMatfo Boží a má
naběje.“ © čtortém roťfu fivébo ftáři, (patřila

ponejprm i a tazala fe jeptifjef, cobn to byloša dřevo. „Aa tafomem bdřemě,“bylo ji odpo
měbino, „mycedil Syn Boži fivou frem pro fpafu
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fročta.“ Ra tato floma ypnutmffí fe ditťo tn fřiži,
poltbilo bo 8naramnou rroucnofit. Ob té doby
padla, foyfoli [patřila těž, na folena Hanějic
je mu; a Dříve než ufnula, položila fi tit na
tičťa foýd očí, aby prioní předmět, jeji by
pří oterořent očí Ipatřila, byl fivaty fřiž. Buh
ji taťé udělil dar zázraťů, a předpomídání bus
doucich měci, jaťož i miloft, že, ač aní z fías
fitera nerychážela, přece roladla frdcemi vých
frajanů. © dudé a nemocné, jižto fe £ ní utts

fali, pečomala 8 taformou dobrotou, přimětirvoftí
a apufobuofti še [id uberfřy, jefitě dlouhý Ča8 po
jeji (mrti, dbtěje ropznačiti něco nežpůfobného a

nepřímětivého ujtroal za přiflori: „LzeJe mw
děti, že to není na špufob feftry Warfety.“ Bylať
10 tom nejfrajnějfftm mwěťu,fdvž] ji Buh odňal ros
bíně, rolafti a řádu, tterýšto fe ni bonofil,[, přijat
ji do (polečnofti fivaté Alžběty to nebejiů.

Seji feftra Sunbuta, prorodana r. 1239
ša Bolefinwa Stydliveho, měmodu Polffého,
přiměla fivebo manžela, aby 8 ní učinil larvný
a mweřejnýflib uftarotčné čiftoty, tternž tafé po
čtyrydcet let fivého manželítmi fivědomitě žahos
mali. Stamfit fe mdomon 1279 gdromeň (e fivou
třetí feftrou Jolandou, anaž prodána byla pos
dobně za Boleflarma, měmobu KRališítéhor Polffu,
uminily fi obě, že na fe rezmou oděmfíafiterní;
a rozdamífe iwefiforé fié ftatřy Audým, toftou
pily, dle přiťladu fivé tehy Salomy, bo Hudého
řadu SKlarifef, fterýito, jat fe šdá, tněžny toho
toěťu neodolatelně £obě mabil. Kunhuta umřela
1292 pozůftamimffi po fobě přiřlad melmi tis
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beho šivota, a byrmfji ozdobena barem aaztaťů.
Bylaf poroždy m Bolfu poražomána ša froa=
tou a za patronťu země. Její brob byl u mffed
floranffyc národů u melifé ucfimofti; a £ němu
fe fhazimalo množíbvt poutnifil. Bonděleť Čaj
dého týbodné ji byl šrolafitě šafročcen. Modlitby,
jafodž užívali nabožnípoutnifowé, je dodowaly
až na naffe doby. Bproamalif Kunbutu zaromeň
8 nejívětějílí:Pannou War a fe fatou Klárou.
Že pobojnojt É ni jefitě po tře ftech letech
neodabla, miděti z toho, je Jifmund fral Bol
fin rofu 1628 poflal papeži Urbanu VIIL lift,
mwněmž bo fnažně žádal, aby úředně za fmatou
yblafil tu, fteroužBolaci již od dávnýčafů
chi co ftoou patronfu. Rofu 1690 [drvalil Ales
rander VIII. veřejnou úctu, jaťaž fe ji profas
šomala, a pofléze ji Slement XI. flamně pro
blafil za patronfu Rolffa a Litry.

Ja naffichdnů fe její pomtta Rami šrolafitěod lidu pofpoliteho a nabožnébo, jenž obývá
bornate frajiny PRolffa, Čdež tLona fe byla dlouho

šdržomwala, a fdež byla mice foftelii a Pa mtevůšaložila. Bypramujiť femezi lidem mnohé tflivé
podrobnofti 3 jejiho širota, a dle norějffiho
dopifu 8 Polffa, jefi jeji pamatfa 1 frdcid [idu
fatolicfého tať žima, že by fe moblo zdati, jas
foby tepr před něťoliťa lety byla demřela.

Ručžnám požehnanéhorodu. lherffého, ješto
byly prodány za ciží fnižata, a ješto neměly
famn ze febe amláfitní mgnefjené diftojnofti, je
afpoň, jať fe zda, doftalo té přednofií, še (e
ftaly rodičťami fivatých, jaťobn dům Uberfřý byl
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určen za femenifitě pro fralormftet nebejře.Taf
£. p. Solanda, feftra Alžběty, promwdanáza frale

Arragonffeho, Šaťuba „ODobymatele,“ ftala fe
babou fivaté Aliběty ortugalité ; a Sonftancia,
feflra frale Ondřeje, byla matfou oné Anéžíh
Čejté, 0 niž fe, jať bylo již hvrbu pomědino,
tať flamným způfobem nejvysffi hlava cirfive
myjadřila. sonať to byla, jenž opororhla rufou
frale Ungliccho, a frale Jtimfřčho, cifaře Be
dřida I. ač fe bylo co obámati, že tit na
foou mlaft mali hrůzy malfo; a firawimffi
46 Iet we fivem flafiteře přepáfana promazem
hvatého črautifífa, hodic bvfa IDfflapějich fivaté
Kláry a fivaté Ulžběty, a avičic fe m pofoře,
ro chudobě a m lajce, umřela rofu 1283. Ob
té doby byla pomdy mwČecdah a m Rěmeďu
co fivata ctěna, ačťoli flnwně da vatou iy
blafjena nebyla, ani na projbu ctjaře Sarla IV.,
jemujto její přimlumvou divafrate život zacho
wan byl.

Go fe tyfa fivaté Alběty Portugalfřé, tu
bychom mufili, dtice vjecy tříhvě taby jejiho
fiaroného šiwota jen nafitniti, celé fniby fepfati,
fdežto my ji něťobif tolifo řadfů měnomati mu
jeme. Rarobdilaffe r. 1271. Otec jeji byl Petr
fral Arragonffp, a matfa onfiancie ze Sicilie.
Jaf fe zda, byla£ nebejřé fláwě předurčena již
jménem, jaťéž ji bylo dano; nebof na mdo
obyčejí, jafni tenfrate mfjeobecně panomal, a
dle fteréhož fe fněžnám damalo jmeno matfy
neb báby, byla nazmána Alžbětou, dle nafft
foaté Alžběty,anaž byla tetfou jejího otce.
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Dofahnuroffi patnáctého rofu, byla prodana
za Dimiffe frale Bortugalfřého; nenalezla roněm
fjať, jaťo její fvata patronfa manžela milu
jiciho a ji doftojného; nobrý byla dlouhý čas
fužotvana jeho zlým 8 nt zacházením, a zfor

mucorana jeho netočrnofii.Ona tffať eatim toěrněji potvinnofti manželfy fřejfanfře,
ufilowala zdrmojenou laffou a nezměnnou trpě
livooftí jej opět na pramou ceftu přiměfti.»Pam
je fnad,“ odpoměděla něfterom panim, fteréž jji
předhazomaly jeji naramnou fnaffenliwoft, „pro
bříchy frale odřici ctnofti trpěliwofti, a taťf f
jeho břicbům jefitě fuj břich přídati? Raději
fe ct fe fmou banbou fivěřitt toliťo Bohu a
jebo milým fioatým, a wynafnažím je, byd jeho
frdce fmou tichofti obměřčila.“< Ba jeji fhomi
Ivarooft a odemzdgnojtfila tať dalefo, že při
mwětimabyla £ milenfam fralowym, a že jeho
nemanželíředitfh topchotarala garorveňfe fivp
mi, majic flejnou pečí o jejich měčné fpafení 1
0 blaho ezdejíji. JJatim ale nejítarfii (bn3
řadného manželiit, popuzen nepořadným ži
rmotem fivého otce, potvftal proti němu; a jeli

řož fral Alibětu pomažotvaj ša (poluminnici to
hoto potftant, odňal ji jeji toěno, a mffecďy
jejt ftatfo, a dal ji to jedné peronofti uměžnifi.
Byrmffi fota z tohoto nefpramedlimého mězení
vyfivobozena , wffemožně o Lo pečomala, by
fiveho botě fe fbnem fmiřiti mohla. %Bidouc
že mffecfo jejt namahaní jeft marné, ziwolila
ofamžení, fdežto mojířo ofcomo 8 mwojífemfy
normom fčeleno již fe potoťati mělo. Tu fedla
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na fůň, a octnula fe famotna mezi toto divoje
proti fobě ftojict mojffo, uproftřed hojně meta
nod ffipů, profic bojujících by od boje uftali.

Bojomnici, nejjouce fať neuprofitedíní jaťo jejich
midce, byli dojati taf ivelifou odhodlanofii, a
obmorbli zbraň, a tať přinutili frále by fe še
fiopm fpnem fintřil. Rějaťy čaá na to fe ji
pofitěftilo zjeduati mir mezí diwěma ze opch
fpnů, tteřišto Úrutě proti fobě talčili; paf mezi
foým bratrem Črálem Arragonffům a jebo zes
těm frálem Kaftilffym, na profbulidu firaniel:
fřcho, jenž fi ji byl za proftředníci mezi fivomí
panoronif) wyroolif. Zať fi zafloužila flaroncho
názmu, fterůnž ji civfero fatolicfá poctila, jme:
nujíc ji „Watřou miru a mlafti.“ Kdnž fe jeji
manžel fmeteblně toznemobl, profazomwala mu
fama ty nejobtižnějíít užby, a fetrwala u něho,
až do jebo pofledního ofamžení. o jeho fmrti
fe bned obleřía ro oděm třetihořadufivateho $ran
tifiřa, jejž měla již po dlouhy čad me fivé ffřiní
ufdhormant, by jej, jař mile fe flane rodomwou,pos
botomě měla. Bať putovala fu profpěcu buffe
fivého zemřelého manžela f fivatému Safu$u bo
Stompoftelly, a obějomala tam za něj forunu

3 Dbrahchofameut, jišto na ben fy oddamef
ozdobena byla. Ofiatní buy žimota vého atrá
mila r fotáni tffeh ctuofti, poflubujíc Deuně
třidciti $udynt mě fipitale, jeji byla dala nes
dalefo fivého palácu, £ uctění fimé froaté tetťn
a patronfy royftarviti, © niž fe Inažila západ
věfti lafce a tichoflišivota, jaťoz i re měr
ném žahomámaní mfje obřadů a předpifůcit
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fen Roť před fivou finrti putormala opětÉ fivatému Safubu bo ompoftelly, ale pěfffy,
oblečena ro fiat felffy, a po cele ceftě dleba fi
šebrajíc, a to proto, aby nebyla poznána a
úctou lidu zaměftnáána. Když pofléze 1336
jeji (on, fral Bortugalify, wypoměděl málfu
fwcuu zeti, frali Kaftilffému, na Midor froeimut
ftaři uttnila fi, je ropnaložt jefftěfivou poflední
filu, a že wyfona ceftu febmi dnit, by je (polu
(miřila; a bofahla utečně 1 tohoto pofledního
mitěsfhvt; a wwffařnefnaze cefty, jařouj W Nes
fmirném fparnu letni předferzala, ji přimedly
É branám fmrti. „$Óle,“zmolala den před ou
mrti, wizte Bannu Marii, přioděnou bitým
rouhet ; přifilať mě aměftormat mé fitěfti 16
Umřela 8. čermence. Tři fta let po jeji fmrti,
ji ooblafil papež Urban VIN. 8 melifou Taronofti
ša fivatou, a fložil fam ji fu cti dudhoroní ho
dinfy, ježto jfou jeduy z nejírajnějfith 1 řimířé
hturgit. Zať bylo po dvafrůte ojlmveno na
nebi a na zemi fráfné jméno Uljběty, jež nam
bylo ať čafto opaforati, a jež wyflovujeme
roždy 8 nefirnou vožťofit.
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Řapitola XXXI.

© kráfném koftele, jenš byl m AMarbnrku ke ctí

featé Alšběty wyflamen, a o znenctění jejich

drahých oftatků. Bámwěrek tohoto žimotopifu.

Den před naneberozetim Panny Warie
1235. teby již něťolif měficů po royblafiení
Alžběty za fwatou, položil fniže Konrad prtoní
fámen É oyftarmení dramu Páně £ uctění tétonoméfivětice.| UčťoliWMlarburfležímfrajině
utěffene, bylo přece pro tento náfiadný Čoftel
amoleno mifto bařinaté, jebo wnftareni mujfelo
teby 8 naramnými útratami a 8 melifym na
máabáním fpojeno býti; ale frafnějffiho položení
pro něj fe nemoblo šajifte ani rontvoliti, odtud
fe taťé powidá, že fi fata Alžběta, fama toto
mifto zrolila. — Ouplněbohotomen byl Čoftel
tento teprro to běhu čtrnáctého ftoleti. VBypra=
uje fe mezí lidem, že po celý ten čas, Co
úrám tento ftaven byl, pro bělnífy ropřázané
penize ležely to oterořené truhle, tať že fi u
iwečer fajby dělníf fioou mzdu fam tvziti mobí.
Odtud poznali [ze jaťá poctimoft a bezsifitnoft
tebdaž mezi lidem byla, fe fterouž fe m dobach
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pozdějíich malo fby potťámáme*). Čo hned na
prront pohled při tomto rámu jať vnitř taf
ajetoně na oů pada, jeftiť podimná (bodnoft
jednotlivih čani; a jeho dofonala jebnoft; 1m
tom ohledu, nemá ram tento, jaf fe nám
zda, fobě romného; a ačfoli fe o něm těměř

pul druheho ftoleti pracomalo, přece fe dd,
jaťoby byl jedním vážem ropftament. Sefif to
nejen nejitarobylejíft, nýbrž i nejpravidělnějjít
pomnif flohu goticěho m Wěmeďu.

9 tomto nafladném foftele odpočivaly oftatťy
fate Alžběty, ufdbomanyrodrabocenné france,
až do čafu taf zwaně reformace. 2 neděli Graubdi
(6. po melf.) r. 1539. přifjel $ilip [anfrabi beds
fřý, potomeť fmaté Alžběty do tohoto, jeho [maté

babě ša fhvěcenčho foftela, a dal tam ponejprm
Huby Bojí dle spufobu nomebo, nefatolicfeho,
odbýmati. Bo ffončených užbacy Božid dal za
wolati ředitele řadu němecfych rotířil, jenž fidli
w Marburfi, a odebral fe 8 nim do fafriflie**),
Údež bola fdránfa 8 oflatín fivatě Alžběty ulo
žena. Aefmirné množtmi lidu bo nafledomwalo.
Když mfloupil (anfrabi fe foými přátely do
fafriftie, bal ředitel řadu dméře zamřiti, aby fe
tam přilié mnoho lidu nenamalilo. Bermná žes

») Totěž fe mypramuje o býmalé voctimofli čeftř.$roznata, nás
božuy 3 robu flumného, a Wedhetného váu čejtý, založil Fla=
ter Teplffy. šří jeho flatoění prý uflábal benně ita mifhu
jiftou fummu peněz, 8 tim boložením, aby fi fujby bělníř
fám bral mzbi zaflouženou. 9tifbo prý fi mice netozal, uež
co byl poblé foěbomí zafloužil.

*e) ©o fe abe bube mypramomatí o zlehčení oftatřit fimaté Of
běty, myňato jeft ze broeu fpifematelů luteranffýh, jejihžto
fročbeetmi zajifié nifbo m pobezřent brátt nebube.
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legna mříže,za niž fe fránťa naddzela, byla
uzarořena, a ředitel fe špěcomal Hi oterořiti; a
foftelnif taťé ujififoroal, že nemí, jaťby bylo
možné fe tam doftati. Zu rozťazal Innfrabt

jednomu ; přiftojicíh, aby zafjel pro gamečnířy
a foraře, jišto by fladimem a dlaty mětží IVY
pačili. Rdyž potřebné naftroje É oypáčent mříže
je přinejly, dali fe do práce, a [anfrabt zroolal:
„en dale! dubdij Bohu chroála.Zde jfou tedy
oftatťy waté Ulžběty, tu jou tedy mé fofti a
jeji fofti. Bojď jem teby flařeno Uljběto; jejttí
to má baba.“ Aa to, obratim fe £ ředitelomi,
štvolal opět tento hodný muuf fivaté Alžběty:
„Seftiť to těžťé, pane meliteli; fež by tam byly
famé tolary, ale budou fam nab dobré penize
Uperffe.< „Merim,“ odpoměbdělředitel, „erot
co mWfhránce jet; jaftěžimo jíem Ent jefitě tať
blizťo nepřifjel, a feibych tu ani dnes nebyl“
Když fe (hránfa oterořela, ftrčil bo ní [anfrabt
rufu, a rontahl z ni pět čtvrti [oťte dlouhou

trubličťu, podffimanou červeným atlafem, 1mnišbyly uloženy oftatťy fivěfice; ropňal je (eby a
oderozdal. jednomu ž bwořentnů, Čternž je dal
whoditi do pytle, jejž držel jeden ze užebnifů,
a rozťazal, aby i hned do šamťu odnefieny byly.
An byl lanfrabi zpozoromal, že fivětice je bez
blamy, nalehal taťf dlouho na ředitele řadu,
až mu oťázal tajnou ffřini m fafriflii, mwniž

blama hvětice ufhomána byla t fe zlatou forus
nou a 8 falichem, jež jt byl cífař Bedřich tří (ta
tři leta před tin tvěnoral, na den lamnebo přes
nefjent jeji oftatfů. Silip bal bezprodlení tyto
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drahé předměty bo zamřu přínejti, a od té doby jje
jiš niťfbomic nejpatřil. A tof jefi ten Vilip, jemuž
proteftanti dali přijmí $ilipa Belfodufiného.

Redlouho na to byly fofti fivětice to foftele
pochomany pod jeden bolý famen, na míftě, o
němž mimo lanfrabiho, a dou z jeho důměts
niřů nifbo neměděl. Roťfu1546, je dal lanfrabi

přenefti do zamfu Gigenhainu, jaťoby fe byl
obamal, že 6p mu m ča8 alfy odňaty býti
mohly; ale drmě léta na to je dal opět přenefti

DoWarburfu na tažnou profbu ředitele řadu,a zároveň na rozřaz cífaře $arla V. jenž mu
byl hned těhož roťu, fonž fioatofradež tato (pa
bána byla, naříbil, aby oftatfy fivate Aliběty
opět Óramu OMarburffému navrátil. Byly tedy
toyfopány, a oderozdany ředitelomí, ale mnohé
fofti již tenfrate fehazely, a během čaju bylyt
oftatní jem tam rozptýlenn. Ku fonci ffeftnacs
tebo ftoleti, fdež Spanělířo rmoynařfladalomnoho

peněz a prace na zadomaní oftatřů fivatých,ježto fe m frajinad, bludy faciřífomi zachras
(cených, nacházely, fe doflala lebťa fmaté 2

běty a znamenitá čaft. jejich fofti Do rufou nds

božné něžny fabelly, mladaříy m Nizozemí,
fteražto u famnějfjiho lidu jeft dofud mpamětt,
a nábožná tato pani dala tyto drahé oftatÉy
fate patronfy přenefti do Brušfelu, Údežm
tlafiteře farmelitu uloženy byly. Bozději byla
lebťa poflana do zamě ta Roche-Suponu me
Grancouziů, odfudž m nomějíjím čafe od far
dinála fnižete Stohana do Belanconu přenefjena

byla. Jedna ruťa byla pojlana do ner; jiné
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čafti těchto oftatfů fe doftaly bo Ganomera, bo
SBidně, bo KRolina, a zmláfitě do Mratiflatoy,
fbež byly uloženy me ffvoftné fapli, Eterouž byť
fardinal Bedřich Gesjn, biffup tohoto mějta a
potomeť fivaté Alžběty r. 1680 fe cti fivé maté
pramateře bal tonftamiti. 2B tétéž řaple fe hora
i bůl 3 černého dřeva, o niž fe fětice po fročmybnáníz WBartburfupobpíramala.JejífFlenice
fe nachazim Črfurtě, jeji foatebné roudo m2
becbfu, zajnubní prften 8 modlitební fníbou fe

ee a flaměnýmfedátfemjeft 1wBraunfelju,a jejt zámoj fe ofazuje momějtě Zongrefu.
98 Marburfu nejtáma nižádných ojtatťů těto

hoětice. Bormtdá fe, še fe jeji Čofti pochormaly pod
blamním oltářem, odfudi byly r. 1634 rozaty.
Aalezat fe tam za nafjich čajů toliťo jeden me
liťo čaloun, Jejš prů ona zbotorila, a na němýfe

přebfamujepříběhmarnotratnéhofyna. Sranfa,ž fe před tim její ojtatťy nadázely, Jeftiť
jiš "bo tři fta let prázdná; za panomání frále
$teronyma byla bonefiena bo Kasfelu, pať byla
opět r. 1814 bo Marburfu namrácena, a tam
m fafriftit uložena. Raťladny ram, jen ji ťe
cti myftamen a zajivěcen byl, přináleší od rofit
1539 proteftantům, jenž powažují ctění fivatých
ba moblářítvi, a ob té boby fe m učm nafft
oětící meřejná úcta jíž nemzdárala.

Ateboftalof fe teby této drahé buffi ofudu
mnohýjiných fivatýcha froětic Božid, jejichšto
ojtatťy fe pojud nachazejí r lůnu měřicího[idu,
jenž jim frvou uctu a laffu měnuje; a fterejto
bymajt uloženy na oltařích, fdež fe tažbodenně
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nepofihorněná obět mefiní myťonáma. Jinať bylo
ujouzeno fivaté Alžbětě. Cela zem, fbež něťby

přebýwala tato fefira anjelů, fe obřefla fivé
miry; potomci onoho národu, Jej byla tať nas
rTamněmilomala, tať [affatvě těffiroala, tať mocně

pobporomala, jí zneužnalí, a opotorblí její mocs

nou přimlumou.Durinfy, fbej bio co panna amanželřa, Hesjh, fbej štramila léta fivého todoro:
ftw, obojí tato země fe odřeřla náboženítmi
fatoliceho. Bamátťa hrdého Luthera zatemnila
pofvátnou upominfu naffi fiměticena YBartburfu,
Úternšto hrad byla zajmětila fivym sbožnym bě
tinftwim, fropm utrpenitn, jež ji bylo m mlabofti
podftoupiti, a pofátným (ňatfem manželfřým.
© mrůýu jeho ftarýd měží, odfudi fe jeji 1eus
namena laffa po celém fraji roglimala, je na
darmo ceftujicí obliba po nějařém foftele, neb
afpoň po nějaťé daloupce, m niž by fatolici
bydleli. 2B Sfenafu, m tomto mějtě, fdež taf
wýborně fimou dobročinnofii a fivým utrpením
najlébowala Ebrijta Pana, není ant jednoho
fatolifa, jenž by ji o přímlnou tozýmal; ant
jebíneho oltáře, neb afjpoň pofwátného famene,
Údežby poutnif mob! poflefuouti, jeji fivaté jméno
uctiti, a ji profiti, by jebnala jebo pouti, jižto
byl £jejímu uctění přebfemaal. Konečně i m tom

měftě, fbež froětice tato šemřela, fdež fe fdbazí
malo toliť tificů poutničů f uctění jejich fivatýh
vítatřů, fbež mramoromé dlaždění jeft celé zpo
třeboráno a yhlubeno od tčd, jenž tam fe
famali, i tam jeft širvot fwaté Alžběty tolifo udá
lofti biftoricou, a i těd něťoliťfatolifů, jidž fe
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tam nadází, na den jeji Imvnofti ani mfje fivaté
nemívají. Ano anijejiho hrobu nebylo ufjetřeno,
a mežíj jejími potomťy fe mynalezl jeden, jenž byl
jeji fofti 8 pojmědem 4 něho ropňal.

Zdaliž tedy není pominnofti faždeho fato
Hiďého fřejfana, ftarati fe o obnomení jeji ucty,
a byť febe nepatrnějíjím způfobem, £ jejímu zmes

[ebenípřifpimati? Dobřef to cítil onen ©udýfa
pucín, jehošto flowa jefitě napofledy zde mvadime,
foyž to proftřed febmnactéhoftoleti pramil: „ří
natofftivent tohoto melifého a frafného bramu,
a jhvoftného. hrobu fimětice bylo mé frdce pros

nifnuto boleftí,an jfem je míběí m ruťou luteránů,
a jeji přebejilé lamy tať ohatoně pozbameny.
Stěžowal jem fi na to Bohu roffemoboucimu
to nebefich, a profil jíem fnažně fivatou Ulžbětu,
aby to napramila. A rffař £ oynahražení toho,
še tě neťatolici necti, muftme my tě tim ivicectiti,
tebe zdrojenou mroucnoftí ozprvati, o farna
užebnice Boži ! Wufime je roždy z toho rado:
ati, že tě Buh již m tvém Dětinfimímymedl
Ž lůna Uberfřé země, by tě, co nejdražíji po
Hlad, daromal naffemu Sěmedďu.« (W. Martin
Rodem. ftr. 836).

Oftatně zůftala přece afpoň jedna pamatťa
po fivaté Alžbětěi mfrajině, jejtšto obyratelé na
fwětici tuto bárono již zapoměli, a Bteřižjji nižadné
úcty nemzdámvají.Jedné Rvětince totiž, jenž jejt tať
ffromná a„poforna, jaťož býala fivata Alžběta,
dán jeft názero„EmětiníyAlžbětiny“*). Srčtinta

*) cistas helianthemum — cift funtfivětný.
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tato zamira fivůj falid u mečer, fonž zmizelo
fimětloflunečné, jaťož i fata Alžběta anala duffi
fvou uzaměiti přede rfiim, cofoli nebylo papts
jem milofti Boží a fimětla nebejřého.

S timto fe8 tebou rozntilý čtenáři Ious
čime. Sčežby tozjimaní jiwota této fimětice tvé
frdce faždým toťem £ novým cinoftem pomzbus
zomwalo; Jařož i tyto, jeji jmeno nefouci měs

10; fažbým tofem 3 noma roftou a zfmitajimwžemi, již byla fivětice tato fivou bobročins
nofti: a fmatofti šafročtila. Zebe ale, o mila
fivata Ulběto profime, abys nám byla [affa
mou přimluofyní 10 nebejih, by fe m frbci
nafiem uboftila tma laffa ť dubdým, tma nes
Jtčena poťora, a tmá mrouci pobožnoft; aby
tatéž moira, fteráž tyto ctnofli mtobě rozní
tila, opět flamně afoětla mezi námi, a aby
dom rofficfní po tomto žimotě vezdejífim tam
8. tebou (pojení byli, famž ty jfi náě flamně
a titězně přebefjla. Amen.

O. A. M. D. G.
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Svatá Eližběta.

(Vyňato z básní p. Sušilových r. 1847 v Brně vydaných.)

Švítí hvězda krásná na nebeské výši,
Svítí Eližběta po křesťanské říši.

Světlo jest to Boží, jímžto míle svítí,
Kam zář její padá, všady vzrůsta kvítí.

Z královského rodu byla Eližběta,
Ale opovrhla rozkošemi světa.

Odřekla se slávy z lásky pro Ježíše,
Přádala a šila pro sirotky tíše.

Chodívala k chorým na večer a k ránu,
Obvazovávala nejbřidlejší ránu.

Vroucna byla její po Christovi žízeň,
Odměnou jí bylo trápení a trýzeň.

S novým věncem otrap Christus se k ní vinul,
Milý manžel její v zemi svaté zhynul.

Manžel její zhynul a jí vystrčili,
Takto její lásku, taklo odměnili.
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Ona děkovala za přírostek smutku,
A vždy horlivěji střáhla dobrých skutků.

Tak byl její život ustavičná tíseň,
Ale z úst jí zněla samá chvalopíseň.

A ta píseň chvály zněla příjemněji,
Když se přiblížila hodina ta její.

Andělé jí s nebe spěli na úlevu,
A ji vzali vzhůru v utěšeném zpěvu.

Svítí hvězda krásná na nebeské výši,
Svítí Eližběla po křesťanské říši.
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