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" odpornčiti máme za. potřebné a. prospěšné.
Casopis tento přináší nejen náboženská i mravně
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Kalendář na rok obyčejný

18309
Ročník devatenáctý.
Nákladem Dědictví ss Cyrilla a Methudía.
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Pořadatel:

Jan Křest. Vojtěch,
prof.madagaď

V komisi

u Ant. Nihat—hev Brně. Bejlřglche.

Grosse v Olomouci a ["rnntťliivnílěe v Praze.
_Jjw'x', \ _

m- 17,7
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Slovo o vzájemné pojišťovně.
Důležitým činitelem na poli národního hospodářství jest bez
odporu pojištování; neboť pomocí, které pojištování poskytuje, do
znává majetek národa, když náhodami nebo živelními nehodami újmu
vzal, opětného dovršení, doplnění. S pokrokem národního hospodář
ství jde stejně pojištování; kdež ono prospívá, tam rozkvetá i toto, a
podobně opáčně.
Zřetel svůj tedy obraceti musime stále k tomu, by pojišto
vání vůbec, zvláště ale pojištování proti neštěstí ohně aproti krupo
bití zdomácnělo všeobecně, a jedna jest zajisté z důležitých úloh ka
ždého probuzeného, každého vlastence, radou i vybízením účinko
vati v lid, by se pojišťoval a takto hráz ochuzení vlastnímu stavěl.
Jest jen otázka, kde nejlíp se pojištovati, zda u akcionářských spo
lečností či v ústavech vzájemných. Co do akcionářských společnosti,
kterým běží jediné o zisk, o výdělek, nemůže býti nám lhostejnou
věcí, že přebytky z pojistného stále stěhují se pryč do cizích kapes
a zemi takto ustavičně ubývá hotových prostředků, které by zde ko
lovati a užitek přinášeti měly; hlavně ale to důkladně uvažovsti
třeba, zda takové podniky poskytují potřebné jistoty pojištěným.
Poskytují jen do jisté míry, a trpká zkušenost učí, že takové pod
niky nezřídka berou za své, neukojivše spravedlivé požadavky ne
štěstím postižených stran.
Úplné jistoty poskytují jen vzájemné pojištovny. Zásada vzá
jemnosti, dle které pojištěnci sobě vespolek nahražují vznikajici škody,
jest ten mocný základ, který zabezpečuje ústavu trvání a zároveň
pojistěncům podává záruky, že jich oprávněné požadavky dojdou
ukojení. Krom toho váhu klademe na to, že zásadou vzájemnosti za—
bezpečuje se účastníkům vliv ve správu ústavu, jakož i že jsou to
ústavy domácí, zemské, jen k účelům pojištování, ne !( vůli zisku
zřízené, tak že je směle čítati můžeme k ústavům obecné prospěš
ným, dobročinným.

<,

Z těchto příčin upozorňujeme ctěné obecenstvo, zvláště ale

velebnéduchovenstvona e. k. výsadní

vzájemnou

poji

štovnu požární pro Moravu a Slezsko co na ústavvla
stenský, nejrychlejší a nejsprávnější, vjehož ředitel—tvézasedají mu
žové, jako dr Pražák, dr Lachnit, Hlávka, Rudiš, naidr a j., a ve
výboru mužové, jako dr Kozánek, dr Msthon, Kornyšl, Zedník, Sko
palík, Kleveta, Fiša, Dostál, Koláček, Přerovský, Slabýhoudek a j.,
který od počátku své blahodárné činnosti, totiž od r. 1830 již přes

šest

m i lio nů náhrad účastníkům svým poskytl. Ústav tento, v

kterém již přes 70.000 účastníkův se 140.000 staveními pojištěno jest,
hově požadavkům pokročilé doby zavedl též pojištování movitosti,
jako strojů, nářadí, zboží, zásob obilí a píce a p. proti škodám po
žárním, a příštím rokem pojištovati bude také již proti krupobití, čím
stane se již všeobecnou pojištovnu, v které obecenstvo statek nemo
vitý a movitý i plodiny polní pojišťuje. Doložíme-lí ještě, že morav
skoslezská vzájemná pojišťovna. honosí se záručným fondem 400.000
zlatých a ročním příjmem „přispěvkův či pojistného rovně vysokým,
ptáti se můžeme, zda který ústav poskytuje tolikerých výhod, zda
který jest bezpečnější a řádnější našeho domácího ústavu? Nemá
n.e-li tak prospěšný ústav úsilovně podporovati? Nemáme k nejmož
nějšímu rozkvětu jeho pracovati? Nemáme k dosažení blahodárných
jeho účelův přispivati? Nemáme rozšíření jeho napomáhati? Máme
jinde, máme u cizích společností se pojištovati?

Kalendář na rok obyčejný

1870.
Ročník devatenáctý.
Nákladem Dědictví ss. Cyrilla. & Methodia.
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Pořadatel :

Jan Křest. Vojtěch,
prof. theologie.

V Brně.
V komisi u Antonina Nltše v Brně, Bedřicha Grosse v Olomouc!

a Frant. Řlvnůče v Praze.

Tiskem národní kněňtiskárny J. Šnaidra v Brně.

Leden

(měsíc tříkrálový) má. 31, dní.

Polsky: Styczeň. Ilirsky: Sečení. Slovinsky:Prosijnec. Rusky: Januar.
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7 36 4 24 9 29 10 8

[22 S.

73

S. Vincenc a. Anastas m.

Neděle třetí po er:v.P1'inč.

. „i

Síť—a

7 38 4 22 6 47 9 13 . ;;Ě'Í
4 25 10 50 10 32

(_)aiz-(Trávenímálo-

mocného. '\[at 8.

Í23 N_ Zasn. p. Marie. S. Emerenciana,
243.
S. Timotheus b. Babillas b.
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Únor (měsíc hromniční) má 28 dní.
Polsky: Luty. I.lirsky: Velača. Slovinsky: Svečan. Rusky: Februar.
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Březen (měsíc postní) má. 31 dní.
Polsky: Marzec. Ilirsky: Ožujak. Slovinsky: Sušec. Rusky: Mart.
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5 S. “H“S. Hadr. m. Gerazim pnuat. 6 27 5 34 8 10 9 . 1 vE .a- ; vc
E
'
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2 > 5 „s
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cvg"*; “:

936.019

10 C. 'H' 40 av. m. Krcsccnciusmq?
6 19 5 42 10 8 l 24 š a >_5
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4 26 1 16
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'H' S.
S. Guntrám
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op. Kantor
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0 St. “MS.
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++ s. Jan
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17 5 40
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východu,
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Duben

(měsíc velikonoční) má 80 dní.

Polsky:Kwiecien'. Ilirsky: Travani. Slov.: Mali traven. Rusky:Apreli.
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6
6
6
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5
5
5
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10
N. s.
pror.
25 66 36
; : :;
“š
11 e.
++Ezechiel
s. Lev uč.
círk.Terencius
Izák v. m. 55 23
38 11229
ve er 43.33
5 „*:
g 3; %

12U. HS.Juliuspp. chov.

522 639 042 43222333

13
s. Hermenegild
kr. Justinm.
14 Št.. ++
1-Zóf.
čtvrtek S. Tiburciun
15 P. r Velký pátekS. Anastasiam.
16S
+ Bílí. snbofa- S. Kallistus m.

55 20
18
5 17
515

66 43
41
6 44
6.46

32 262
4.52
6|19

45 57
z mb a.
z|
20 967167
4329
5 44
'
6|10

.Uoží .hmš velikonoční. r, Ježíš; kVa-1314:
*
mrtvých. Mark. 18.

.

17 N

23011.velikou, S. Rudolf

18 ?. Pond 6.16.6666Eleutherius

19U. S. LevIpr.

Timonm.

20 t. S. Sulpicius m. Marcían kn.

1

6 41

5.9.„5

512 650 915 718

513

648

747

5:55;

510 6531038 8 3
5 8 6 55 11 54 8 57

S. Anselm b. Purícius m.

5 6 657 ráno 959

23 s

s. Vojtěch b. m. Geraid m.

5 3 6 59 2 30 večer

24 N
-5P.
6
.
27 St.

vuío učenníkům. Jan 20.
S. Jiiím. Fídelis m.
5 1
S. MarekEv. Anianusb.
459
S. KletusaMarcellin
m.
4 58
8 Pelegrin v. Cita
456

22P TS.SoteraKajusm.

5 4 658 149116

Ned. 1. po Ve 111011001.?, Ježíš

228č. Bl. Petr Kau. v. s. glitalism.
229P. 1-S. Petr Vetons. m. Antonia
230S. S. Kateřina Sen. p. Severusb.

se zje-

7
77
7

0
2
3
5

5:33"

'Š-Ě 'š-Ě

323,33

30835?

„Ši-gg;

<..: > 0 D."

ggg

g—Š

ŠÉĚÉŠ
3'1 014 ŠŠŠ'ÉŠĚ
3227 122 Sešit
3 48 2 30 i'm—5:42Š'
4 6 337
93“igi

4 54 72 7 4 24 443

4 52 7i 9 ,4 41 549
4 51 7110 4 59 6 35

32233
:s? ŠŠŠ
Ě? 62

3.25

Květen

(měsíc Marianský) má 31 dní.

Polsky: Maj. Ilirsky: Svibauj. Slovinsky: Velki traven. Rusky: Maj.

J

0 -c

Slunce

Š “Š

Svátky a slavnosti

g 2
3 5

církevní

„_

Měsíce

„_



Čtvr'ti mě

chod západ chod západ
810; i
h.|m. b.lm. b'.[m. 11.1.11. “ Po “

Ned. 2. po Velikonoci. Já jsem pastýř
dobrý. Jan
2 E.

S. Sig ismund k. Athanasius

_

10.

1N_S.Filipa.Jakubap.

_.

.: _š

415071151'331333g
9 8

>."2 "1 „o

3 U. N31. sv. kříže. s. Alexandei
4 St. S. Florian m. Monika vd.

b. 4 48

447 714 6 s 1012
4 46 7 15 641111

i! E-: .a
v: 2 o :

5 Č.
67 P.
S.

43 77 19
18 89|15
14 OI5i8—5 š., =—
44 42
': ?> 'g
2.

S. PiusV. pp. Gothald b
'S.
Jan Damasc.
S. Stanislav
b. m. Evodius
Flaviam. b.

445

7 13 541

7 16 7223 rálnř “:.-á %“o
'U a

Ned. 3. po Velikonoci. Maličko a „mr—ne
mne. Jan 16.

8 N, Zjey. s. Michala. Akáthiusm.
9 F:. S. Rehoř Naz. b. Heimasm.
10 U.

S. Antony'n b. Epimach.

(N. >

441 7 201020
4 39 7 221140

Eg 0: a;
06 ;5 o
1 34 „g„_s:Ě
2 7 .. g 3 *;

4 37

2 35

7 24 večer

E "= 'o "a“

11 Št. S. Mamertus b. František de H. 4 36 7 26 1 22 2 59 '0 Š ";

12 č. S. Nereus m. Pankrác m.
13 P. “|“S. Servác b. Glyceria m.
14 S. S. Bonifác m. Pachom.poust.

4 34 7 27 3 46 3 22 ": : ': Í'
4 33 7 28 5 13 3 44 5:3; ;
4 31 7 30 6 41 4 8 $$$“ O

mne
poslal
Jan1711!

'.Ned 4. po Velikonoci Jdu k tomu, kterýž

15 N. S. Isidor roln. Žoňa p.
16 E. S. Jan Nep. m. Ubald b.
17 U. S. Paskal B. vyzn. Bruno b.

18 St. S. Venancius m. Erikkun
19 Č. S. Ivo kn. Petr Celost.
O P. 1-S. Bernardín S. Asterius m.
1s

s. Felix aKant. Synes. m.

430

7|31 8 7 435

4 27
4 25
4 24
423

7 34 11 42 6 41
7 36 ráno 7 42
7 37 O 29 8 49

4 29 7 32 9 29 5 9
4 28 7 33 1042 5 50

7 38 1 4 IGI 0

“

o , _

,s; š
g „.2.
o »:
is:-Ég—

'“ C +:

Ned. 5. po Velikonoci. Budete- li zač pi-ositi
::Í'Š
Otce. Jan 16.
_ŽŠ:
22 N_ S. Julia p. m. Rita vd.
4122 7'39 13211110 ĚĚĚĚ
23 I?. S. Desider. b. m. Florencius

"a 4121 7 40

1 55 večer

q'g'EĚwó

4 U. s.
P. Rehořvii.
Marie,p .kř.pps Urban
Johanna
4!20 742
7 41 231
214 223
126 '$:
352323
581.
pp.%":
'; 4|19
3.3%
6 G_ Nanebevgt p S. Filip Ne1.v. 418 7 43 2 48 3 39 Oágš 2

7P.

.Magdal.deP. JanI. pp. 417 744 3 6 445 MŠ.;

28 S. S. German b. Emilius m.

_

4116 7:44 3|24 5,52

Ned. 6. po Velikonoei. Když přijde
utěšitel. Jan 15. __.

9 & S. Maximinb. Theodosia m.

4 15 745 345 6159

0 Ú. S.
S. Ferdinand
kr.Petronilla
Felix ppp. m. 44 14
15 77 46
45 4,11
31
Angela M. p.
4!42 815

Šiga.:

ŠŠŠ:
g_i i?

.ÉĚ g
3 3.3.

Červen

(měsíc Božího Těla) má. 30 dní.

Polsky: Czerwiec. Iliraky: Lipani. Slovinsky: Rožnik. Rusky: Junij.
*“ rd'

Š <a>

Slunce

* Svátky aslavnosti

& *;
5 5
Q

Q

.

h.[m.

.

6ch
a očasí

h. x_n.h. m.

P

_ .. 6
g 3 »;
?] “Š> si
“2

'

E N

Miluje-li kdo mne.

E-5 s; *.

14 .

za 3 *“ Ž

Ned. nvatoduini S Bonifacb. 4 10 750| 927 0'40 A 3 ŽŠ

6 P
Pond _gvatod S. Norbertb.
7 Ú. S. Robert v. Sabinian m.

4 9 7 51 1044 1 4 coa; 'o ,':
4 8 _7 52 večer
26 “b: g 2

8 St. ' S. _Medardus. Sallustian

9G.

b.lm.

_

J““

10 P.
"11 S.



Čtht'mě'

4413
12 7747
48 62110
6 9 10 566
411 7 49 7 7 11 38
4 10 7 50 8'14 ráno

+ S.,-Klotildis kr. Cecilius
1-S.'Frantššek K. Kvirin m.
Bou hod svatodušní.

5 N

v_

chod nápad chod západ

'l—Žt.
s. Iwonciusm.
Firms m.m.
2 . S.
Marcellín Erazim
3 P.
4S

Měsíce

„_

-clrkevn1
“
.

E 4 7 7 53

.Primus a Felician m.

1 24

1 48 š % “* “_

[? 4 7 763 246 2 9 > a " za

TS. Markéta. kr., Maurínus % 4 6 7 54 4 11 2 34 ": =-3 g
"M“S. Barnabáš ap. Parisiusll gl 4 6 7 54 5 37 3 3 „€SŠ.
': ':
0 > ....

Nad 1. po Bv. Duchu

Uána lost mi všeliká

moc. Mat. 28

"53 ZŠ:;

; Š :,. $.E

,

12 „_ S,n_Tro'iceB,o£S.JanzFa.k.

7155 7 1 339 Ěig

13 P.

7 55 8 19 4 25 m—L&z

S. Antonini Pad. 'Lucian m.

14 U. S. Basilius v. b. Kvinacían m.

7561020 628

15 St. S. Vít, Modest a. Krescencia. m.
16 C.

17 P.
18 S.

1306515011513s. František

Nad. 2. po 69. Duchu.

75611

R.

1-S. Rainer v. Nikander m.
S. Markus &Marcellian m.

9939399

Člověk

»»pmuvď

2 7239

7561139 851.
757115910 3

učinil večeři

a >„—.—

velikou. Luk. 14.

19 N„ S. Ju'lianaF. GervasaProtasm.

;

7 55 9 26 -5 22 5.3%

B.:—gg

4 3 7 57 ráno 11|12

ŠŠŠ Ž

S. Snlverius p. F lorentma p.
4 3 7 57 O 38 večer
1 U. S. Aloiaius (Eonz. Albanus m.
4 3 7 57 O 55 O 20
2 St. 10tis_ícsv. muč. S'. Paulinus b. 4 3 7 57 1 12 1 26

558.358
Š'g ; ';;

0 P.

3č.

s. Agrippinam. Felixm.

4 P.

1-8. Jan Křest. Sl. nej.sr. P. J.

4 3 7 57

1 50 3 39

tř.,—E,
5-55.

5 S.

S. Vilém op. Prosper b.

4 3| 7 57 2 23 4 46

8,4; gŠ

.

4 3 767 1 30 233

Ě—ŠĚÉ

\

Ned. 3 po sv. Dďuc'nu () utracené ovce.

ji:—gig
;..

“'Em

)%?ĚĚĚ

Luk. 15.

gš;g

š

6 . sn. neič. srd P. M. JanaPavel

4 4 7 66 242 6:63 “==-5371

7 P. S. Ladislav krá-l.—
Krescenc m
8 U. 'H' S. Lev II. pp. Serenua m.
9 Qt. S. Petr a Pavel ap.
C. Památka sv. Pavla. Lucina. v.

4
4
4
4

'

4
4
5
5

7 56
7 56
7 55
7 55

3
4
4
6

18
4
59
5

6 58
7 59
8 53
9 39

Ši Š-ěž
Ž ;; již
22.53;
9: “13.3
%ÉJ-g'
BEE-.=

červenec

(měsíc Cyrillomethedčjský) má. ' '31 dní.

Polsky: Lipice. Ilírsky: Sal'pn. Slovinsky:Mali'Sel'pan. Rusky: Julii"
Š %

„3 .g
2
a

Ě

,

Slunce"

Svátkyaslamosti

„_ '

církevní

Měsíce

Č

- ý-

a

.



AWF mě“

chod západ chod západ

81.621'1

h. m. ll. m. h. lin. h.lin—. 3+VP>0
43

"HP. 1-S. Theobald pst Domician
2IS. Navšt. P. Mar. Process. Mart,

4 5' 7 55 7|1-7 10|16I'
4 5|7 55 8|33 10|4O -_
„ 0,

Ned. 4. po 747.DniLchu Ježíš (mil : lodičky.

. .a

= "

É š?

.;

Š a; B 3

3 17.5. Ireneus b. m. Heliodor b.

4 P.

s. Prokop op. Udalrikb.

5 Ú s. erillaMethodčj ap 31.4

4 6 7 54 9 51 1111

4 7 7 5311101115337 a 3 ““iz

s 7 52 večci1154 “: Á :; .g

6 St. S. Dominika p. m. Romulusb.

4 8 7 52 O 31 ráno

3 P.

17S. Alžběta král.

4

9 S.

S Veionika J. p. Anatolia p.

7C. S. Vilibaldb. Odo h.-

Kilian b. m.

spravedlnost

,; : 0 E

4 9 751 152 037v'šqšr5
9 7 50

410

315

]

Žil.: —;»—.
3 3

7 49 4 37 zl! 35

Ned. 5. po sv. Duchu. Nemde- li luilně1lí

*:JŠ "_gg

» ©; Digg

vaše. Mat. 5.

10 N. s. 7bratří muč. Rufina m.

9%á .=..a

,

vě Si. 1; o

4 11 7 48 _5 57 \ _215

g 5 :> 33

11 13. s. Pius 1. pp. Pelagia m.
412 7 47 7 s 3 6 a ;: 13F
12 U. S. JanKv.op. Nabor aFelix m. 4 13 7 46 8 8 4 8 “Ž.Ž'*; Š'

l3 St. S. Anaklet pp. Silas uč. ap.
14 O. S. Bonaventura b. Cyrus b.

15 P.
16 S.

4 14 7 45 8 56 5 17 o:; ; .;
4 15 7 44 ' 9:32 6 .30 new

1-S. Jindřich cís. Antiochus m. 4 16 7 43 10 1 7 43
P.Bf
Marie Karmel. Faustus m.
4 17 „7 42 _1024 8|54 '

Nad. 6. po sv. l)_uehu.1' Ježíš nasytí!
4000 mužův na poušti. Mark. 3.
.
17 N. S. Aleš žebr. Marcellina p.

'

4 18 v7 41 10 43 10'_ 4 .

18 13.3. Kamil. deL. Symfor. &syn. 419

7 4011

19 Ú.
20 St.
21 Č.
2 P.

S. Vincenc a Paula. Symmach.
S. Jeroným Emil. Markéta p
S. Praxedes p. Daniel pror.
1-S. Maií Majdalena Theofil

4
4
4
4

20
21
22
23

7 39
7 38
7 37
7 36

11 18
11 35
11.54
ráno

23 S.

S. Apollinař b. Libor b.

4 24

7 35

0|l6

Nad. 7. po sv. Duchu.

1 11 12

Varujte se “falešných

proroků. Mat. 7.
4 N. s. Kristina m. Ursiein'usb.
425| 7 34 042

večer
O 18
1 25
2 31

„ ._

ŠŠŠ
6'3 “É
Š 53
5-33.„.
3; 2-3

, 3 38 ,; Ewy—"U

'

"5 drž—š

ĚŠZE
4 44 33 až;

25 E. S.
větší ap.
Krištófm.
44 27
26 77|33
15 :)
bNíš
126U.
S. Jakub
Anna matka
M. 1).Olympias
32 1
1 56
6 47
44 823-3
-27 $t. S. Pantaleon m. Konstantin m. 4 28 7 31 2 48 7 34
|28 O S. Nazaiius, Celsus a Viktor
4 29 7 30 3 51 8 14 .
29 P. 1-S. Marta p. Felix, Simplicius 4 30 7 29 5 2 8 47

g É'ug
$““",; ..;
Bit,-__;É

'0 S.

5.3% >
9.335
33.39

S Abdon a Sennen m.
4|31 7 28 6 19 9|15
Nad 8. po sv Duchu 05 slyším o tobě?
Vydei počet. Luk. 16.
31|N. | S. Ignát z Loj. Fabius m.
| 4l32| 7|27| 7|37| 9|38

'

Srpen

(měsíc poutnický) má 31 dní.

Polsky:Sierpieň; Iliraky:Kolo voz. Slov.Veliki Serpan. Rusky:August
ě 'U'

.g %

Svátky a slavnosti

š ;
a a

1 I?.

církevní

Slunce

„„

Měsíce

„_

Č

.

“",“ mě

chod Západ chod Západ
516; i
h.|m. h. Im. b.lm. 11. m. a po as

.Petr ap. v okov. 7 bratr. M. 4 33 7 26 8 59 10 0

2U
3
4 Št..
5 P.
6 S.

S. Alfons Lig. Sl. Porciunk.
Nalez.
sv. Štěp.
m. Lydia.m.uč.
S. Dominik
v. Perpetua.
1-P. Marie sněžné. Osvald kr.

Proměnění P. Jež. Sixtus pp.

7N

S. Kaietan

4 35
44 36
37
4 38
440

7 25 10i19 10 21
11,41 11
10 427
7.724
23 večer
7 22 224 11 36
7 20 3 42ďráno

Jeruzalémem. Luk. 19.
v. Afro. m.

4' 41 7 19 4 55 057

8 P S. Cyriak. Largus, Smaragd. m. 4 43 7 17 558 154
9 Ú. S. Emiclius b. m. Roman m.
4 45 7 15 6 50 259

30 410
01 %t. S. Tiburcius
Vavřinec m.
Asteria m.
7 14
a Susanna
12 87 1 523
26 636
2 P
Nad. 9. po 817.Duchu. P. Ježíš plakal nad
|
3 S 'H1“S.S.Klára.
p.
Hilario.
m.
4'50
7
10
8847| 747
Hippolit a. Kassian m.
4!51

Nad. 10. po sv. Duchu. 0 farieeovi a publi
kánovi. Luk. 18.
26.
měsíc
pátek
h.
010
35
večer.
vm.
Posled.
dne
pátek
ráno.
čtvrt
8h19.
59
v0m
. . Nový

14 N, S. Eusebius m. Athanasia v.
15 B, Nancbovz.P.MarieS Alippius

4 52 7 8 9|
4 53 7 7 9i2;

' 16 U.
17 St.
18 C.
19 P..

S. Rochas v. Hiacint v.
S. Liberat m. Eutychian m..
s. A apit m. Helena. cís.
1“S. udvík Tol. b. Agapius

4 55
4 57
459
5 1

7 5
7 3
7 1
6 59

.20 s.

s. Bernard op. Filibert op.

5 2 6 58 min

Ifrvá.
čtvrt
čtvrtek
h.
10
ráno
4.
1©
ve
0m. Upluěk
dne
čtvrtek
11.
010
h.
22
ráno
©
ve
m.

2129

Ned. 11. po sv. Duchu. P. Ježíš uzdravil
hluchoněmého. Mark. 7.
;21 N
22 E.
23 U.
24 St.

s.
S.
S.
S.

:26 P.

1-S. Zelirin pp. Konstancius

250.

Johanna. Cb. vd. Paternus
Timotheus a Hippolit mm.
Filip Ben. Eleazar m.
Bartoloměj ap. Ptolomáus

S.Ludvíkkr. Genesiusm

5
5
5
5

4
6
8
9

6 56
6 54
6 52
651

%

9|4
9:5
10i18 017
10 4(

11_|46
ráno
0 35
133

__ n'S

3 33
433
5 2:3
6 9 g

% 13
2% =,
3.3“
55 “o"

511 649 241 646 oĚŠ-š .

5 12 6 48 3 57 7 16 53 3.3.3

Q7IS. S Josef Kalus. Rufusb.m.
514 646 517 7;41 „A;:N'Égg
:.
.g s
Ned. 12. po sv Duchu. O milosrdném Sama—
gái.,
š
ritánu. Luk. 10.
“22 l,.:
8 R S.Augustinb.nč.Hermesm.
516 6 44 640 8 4
“Ef—ímž:
29 E.
5. JanaLim.
kř. Felix.
S. Sabina
m.
30
U. Stětí
S. Růžena
Ad. m.

17 6
6 42
43 9SI26
3 88 47
25
55 18

;: :: 5%
ĚIÍŠĚ

1 St. S. Raimund Non. v. Optatus b. 5 20 6 40 11|50 9'11

“É %-=
a a: .S

Září (měsíc anjelský) má 307 dní.
Polsky: Wrzesieň. Ilirsky: Rujan. Slov. Kimovec. Rusky: Septembr.
3 "5

Slunce

Ž 3%
s ;

Svátkyaslavnosti
církevní

a a

Měsíce

.

5 23 6 37 večer 938

23 s.
P.

6 35 21 47
33 10
10Jl2
55 25
27 6133
54

'1'S.
Štěpán p.kr.Mansvet
Elpidiusb. b.
s. Serapia

Ned. 13. po sv. Duchu
málomocných.

51.„. 411456448. Rozalia p. 5 28 "6 32 3 53 11146 25:3

7 St. S. Regina p. m. Pamfilus b.
8 C. 81 Naroz ;? Mgr 8. Adrian
1-S. Gorgonius m. Dorotheus

5 32
534
5 36
5 38

9 P.

S. Mikolaš Tol.Pulcheria cís.
.

13 Ú.

622

7110 6|41

14 . t.
15 .
16 P.
17 S.

: :“3 g

,

31, -m„ 17.71.4668. Prot. aHia.

S.

25

„_ "“'_o: :
„a “: „2$

6128 G_ 3 ' 3) 8 "; '; Ě'Ě
626 629 4 20 _4% a ->_
6
515%1'3 „%:.; ", ::
.

Ned. 14. po sv. Duchu. Zádný nemůže dvěma
pánům sloužiti. Mah €.
111 „u

Ž
g __

_: 5,1% €
% *; £ %

5 30 6 30 4 47 ráno
5 31 6 29 5 30 1|56

112 P.

'

P. Ježiš zhojil 10
Luk. 1.7

5 I?. S. Vavřinec Just. b. Bontinus
6 U. S. Zachariáš pr.or Petronius

I10 S.

' _

h.|m.h.]m.h.|m.h.|m. “Po a“

1 C. S. Jilií op. 12 bratiů m.

4 R

-

„_
- vý_ - - & Čtvrši mě
chod západ chod zapad . BJC; :

. +: 't!

:Í ?, : _:
: .S “0 ,;

5 40 6 20 7 27 7 50 :: “553 i

alerian m. Kvido V)zn.

5 42 6 18 7 47 8 57

S. Ligorius m. Amatus kn.

5 44 6 16 8 2 10

Pozdviženi sv kríže. Maternus
S. Nikam. m. Eutropia p.
1“S. Ludmilak. Eufemiam.
S. Lambert b. Hildegard.

5 45
5 47
5 49
5 51

6
6
6
6

15
13
11
9

: '; g :

MD a.. “JZ

8 21 11110 Q&Q)
8 43 večer '
9 9 0 161
9 42 1 21

Ned. 15. po sv. Duchu. ?. Ježiš vzkřiail
mrtvého v Najmu., Luk 7.

18 ms.

JosefK'up. Tomáš V.

553 6 7 10 24 221

19 E. S. Januarb. Konstancia.
720U. S. Eustach &Theopistm.
;21 St.
S. Matouš ap. Jonáš pr. ';
;22 Č š. Moric pl. m. Emeram b. J'ě
23 P.

24 s.

Í

T S. Linus pp. Thekla p.

5 ?5 6 5 11 16 316
5 56 6 4 ráno '-4 3
5 57 6 3 O 19 4 42

5 59 6 1130

"Ž—6 0

++ P. Marie od v. Jaromir 1%

0 2 49

5 15 *
5 41

6 1 5 59 4 11 6 5

'Ned. 16. po '.,6v Duchu.. Sluší- li v sobotu

uzdmvovati? Luk.

„251N„ S. Kleofáš uč. P. Cyprian b.
„26P:. S. Justina m. Alban v.
327U.
5. Kosmas
& Damian
28 St. S.
Václav kn.
č. Silx mm.b

29 C. 8. Michal mch. Hel .).kleas m.
30 P. 11 S. Jeroným uč. c. Honorius

|6143
5 57 „5136 6 27
I6 4 5 56 7 2 6 49

66 86
6 9
6111'

55 9155
8128
55 54
5 52 11I19
54491večer

12
77 38
8 10
8 50

Pověirnost:_,_

úplňku
bouřliví
větrm—é,
pošmourno
;pao

posl.
proměnlivo,
světle
čtvrti
novém
p;po
o

„Da—h
Pán
Bůh“:
mírnáLjasná
Z
počátku
p_o

vhětrnost

deštivo

noci
silné
jasní
dnové.
v&
mrazy

Říjen

(měsíc posvěcení chrámů Páně) má 31 dní.

Polsky:Padziernik. Ilirsky:Listopad. Slov.Kolo'persk. Rusky: Oktobr.
3 *=?

Slunce

3 €:
3

Svátky a slavnosti

Ě

g a
'Íi's.

Měsíce

„_

církevní

vý_



,

Čtvrtl mě

Chod západ chod zapad

s. Remigius b. Notburgap.

Sic:

'

b.lm. h. Im. 11.lm. h.|m. “ Pow“
— 6|13| 5147 1|46| 9140

Ned. 17. po ev. Duchu. Miloxati budeš Pána
Boha..

Mat.

_š

22.

2 „_ _Rmnmwhlave. Leodegar

3 E. S. Eva &m. Hesichius vyzn.
4U. .S.Flantišek Seraf. Aureap.
5 St. S. Placidus m. Flaviana p.

:;

„5 =“;.

615 545 246—
1039 531733

617 5 43 3 321146 ŠŠŠ Eg;
6 19 541 4! 7 ráno g 96305
6 215 39 4 35 2 9 dog-f_i 0.

6 (3. S. Bruno op. Magnus b.

6-24 5 36 4 57 3 20 *3-5 o $%

7 P.

+ 3. Marek pp. August kn.

6!26 534

8 s.

s. Brigitta.
vd. Nestor m.
'

6i26|5

516

430

Ned. 16. po sv; Duchu. Do-ylej synu, od—

pouštějí se tobě hříchy. Mat. 9.
9 N. s. Diviš b. m. Sl. Mat. P. M.
630 530
10 E. S. Frant. Borg. Gereon m.
11 U. Sv. “Probua. s. Andron.

Dig %;—

32 5 33 5 38 55 “==—É
„
C0

33:

2.3

37:32
5'50: 6'46 3125-25

6 31 5 29 6 7 7 53 :'U'OŠ'U
6 33 5 27 6 25 9 o wing; Ej

12 St. 8. Maximilian b. Valfrid b.
13 C. S. Eduard kr. Koloman m.

6 35 5 25 6 45 10 6 “ziji-;,
6 36 5 24 7 10 11|11 &;;ž;

14 1'. 1' S. Kalixtus pp. Burkhard b.
15 s. s. Terezia p. Aurelia. m.

6 38 5 22 7 40 večer - „W
6 40 5 20 817 0|13
\“

Ned.

16 N
17 E.
18 U.
19 St.
20 O.
21 P.
22 S.

51 pm

V),.
(*

19. po uv_1)ucl1=1. Král—view! nebeská

jako svadba. Hat. 22.7
„mama ps. Havel
6141“ 519 “9—4 1 10

S. Hedviga vdova. Viktor b.
S. Lukáš & .Ferdínand kr.
S. Petr z A k. Akvilinus b.
S. Vendelín v. Irene m.
1“S. Voršila m. Hilarion op.
S. Kordula m. Salome vd.

6 43
6 44
6 46
6 47
6 48
6|5O

5
5
5
5

17
16
14
13
5 12
5 10

10 1
11 8
ráno
1 40

l 59
2 39
3 13
3 41

'

3 _3 4 6

4 28| 4 23

Ned. 20. po BV. Duelm. P. Ješlrl uzdravil
Byng král-ílmva Jan 4.

23 N . Sl. číst. P. Mar. S. Jan Kap. v. 6 52 5 8 |
4 E. S. Rafael arch. Arctas m.
6 54 5 6
5 U. S. Krišpin m. Chrysanthus 111.6 56 5 4
58

4 49
'n
.) 11
..)36
*!

wmww 09031501

6%.
Gaudiosus b.
7 :. S.
S. Evarist
Sabinam.pp.Frumencius
b.

67 O 55 20

8 P.
9 S

7 2 458 večer

1-S. Šimon a. Juda ap.

'

S. Zenobius kn. Narcissusb.

7| 4| 4|56 042

v

6 6

Povetrhost.

co.—rc;

30
28

Éed. 21.
Yo
sv. Duchu.
se 1—1
užobnllcy
svými.Král
Mat.klade
18 počet

Pán
„Dá-li
příjemdjeplo
Bůh!“
pV
čtvrti
rvé

sucho;
úplňku
mlhy,
dne
jasno;
kno
ranni
apo
ve vému'
světlu
celkem
ranní
vícejasuo
než
mrazy,
po šmouruo,
ku
konci
deštivo
chladno.
měsíce
:;

OIN.
Klaudius
m. p.
P. S.
„' Marcellus,
S. Volfgang
b. Lucilla
m.,—==

7 56 455
1l33l 934
454 21210146

Listopad

'(měsic všech Svatých) má. 80 dni.

Polsky:Listopad. Ilirs.: Studenj. Slovinsky:Listo'pad. Rusky:Novembr.
3 "5

'

S Š

Svátkyaslavnosti

g ;
Š a

církevní.

Slunce

vý_

Měsíce

& d „_

\ - .

š.

Čtvm mě

chod z.pa chod 2 pad
Sic; '
h. m. h. m. h.lm. b.lm. “ po am

1 Ú 51. Všech sm..
S.Cesarius 7 3 4532411113315:
2 St. Všech věr.dušíček S. Theodot. 7 9 451 3 5 ráno
3 (,.

S. lluberth.

7 10 450

3 24 2 20 '

4 P.

1-8. Karel Bor. b. Vitalis m.

Malachiáš l).

7 ]]

3 42

5S

S. Emerich K. Zachariáš pr. .

7 12 4 48| 3 58; 4 36

4 49

Ned ZX pu av. Duchu.. Sluší lí daň divmi'
vinaři

'\l 715. (22

__gŠ až
_

;; _a*;š.

g 003 &

.

.= Š l_á %
. ...

6 N. Sl. ochr. P. Marie s. Leonard

714

7 E. S. Engelbert b. Vilibrord b.

715 445 431

8U. s. Simpliciusm.Bohumírb.

. _

3 28

446

414

543

.=.

5. o—
“2:

651 3%: € o

717 443 450 758 „ až?

gšt. . s.
S. OndřejAvel.
Theodm m. Agr'ileinus
b.
10
b ryfon m.

719 440
441
720

513 .9 36 ji;.
54110
5—5;5 3:1
*:

11 P.

1- 8. Martin b. Menas m.

7 22 4 38

61511

12 S.

S. Martin pp. Kristin m.

7 23 4 37 6 58 11 57 ; z % *:

Ned “Zii ím sv. Duc-lnu. Kníže klanělu

"6 *="E ““ 23

se

šat; 323

P. Ježíši. Mahq

13 N. s. Stanislav Kostka. Brikcius

: % "=*-:

7 25 435—7 51 večer É;

:? &

14 E. S. Serapionm. Jukundusb.

727 433 854 0'40 QQQU

15 U.
16 St.
17 Č.
18 P.
19 S.

7 29 431 10' 3 1 15

S. Leopold vév. rak. Gertruda
S. Otmar op. Edmund b.
3. Řehoř divotv. Alfeus m.
“|“S. Odo.P. chrám. S.Pet. aP.
S. Alžběta kr. Poneianus b.

Ned. 24. & poslcdní pv b'v. Duchu.
spušteni. Mat. 24.
“20| N. S. Felix z Val. v. Agapius m.

() olmvnosíi

ÉÉÉ

%..:E
"“.-Š
:

————'

7 35 4 25 4' 47 3 12

21 B. Obětování P.Marie. Kolumban 7 36 4 24 6 16 3 34 '
22 U.
“23 Št.
12427.
25 P.

S. Cecilia p. m. Filemon m.
S. Klement pp. Felicitas m.
S. Jan z Kříže. Chrysogonusm
“|“S. Kateřina m. Erazim m.

'

730 4301117 144

7 31 4
7 33 4
7 34 4 26 320 251

7
7
7
7

37
38
39
40

4
4
4
4

23
22
21
20

7 45
9 10
10 25
11|25

4
4
5
6

Š.: E Š

23.2 ;;

0
%5 3.35
33 _“g“3 g a
16 *; g:; _.:?,
10 o;“áš 8.3

26
s. 8. Petr Alex. b. Konrad b.
7|41 419
Ea t'llo
?. &
_..v....-..4-...
, večer 716 )0
Ned, 1. ačventnl. () poslednim soudu.
ŠŠŠ šil
_

„hulk.

27| N.| s. "Virgiliusb. Jozafat kr.
28?
S. Sosthenes m Štěpan m.
9 St.
Ú. S.
'H-Saturnin
S. Ondřejm.ap.Filomen
Troian m.b.

mága

| 742; 4|180
743 4 17 04

8 28
9 43

| 74
510|57
7 454| 416,
15 1|32I
ráno

%

“; 53.2
330 ".g
::.:ÍŠO
a;;
E%
*: =:—
„

3.5 %

Prosinec

(měsíc vánoční) má 31 dní.

Polsky: Gl'udzieň. Ilir's.:Prosinec. Slovinsky:Gruden. Rusky: Decemb r.
Š 'a

*

'

% Š

a 5
1 C.
32 P.
s.

Slunce

Svátky a slavnosti

|

5

„+

|h.|m.h.

S. Eligius b. Natalia vd.

Měsíce

_

Čtvrtx mě

m. b.lm. b.lm. apo as

7 46 4 14 1|5U 1 18
4 12
13 2|22|
2 6 2126'
77 47
43 -4
3 33

3 .S,?Bibiana.
p. Aurelia.
m.
František Xav.
1141454m.
Í

Nad. 2. adventní. Ty-li jsi ten, kterýž pt'i—
jíti

má.. Mat.

_:
_ .=;
:' š ,;;
>

o

gg

11.

: á

E—
;: g .;

N. S. Barbara. m. Petr Chrys.
E. S. Sabbas op. Potamia m.

7 49 4 11 2 38 4 40 33.2 :; Á
7 50 4 10 2 56 5 47 =! 0“... ';

U. S. Mikoláš b. Leoncia m.
St. 'H' S. Ambrož b. uč. Theodor
č. Nep. oč. 51. P. 51.8. Sofron. b.

7 51 4 9 3 17 6 54 '; Ě _: É
7 51 4 9 3 43 8 O a E &' ,.;
7 52 4 s 4 15 9 1 ; '$ % .„

P.
S.

77 53
9557
>.&;Ž
: ;.
54 44 7
6 456
5 45 10
41 :s
: “3

eokadia
Valeria. m..
.s.:
M_elchiaš
pp. m.
Hermogenm.
.

o 0-1 N

Ned. 3..edventní.'Posleli židé z Jeruzaléma
;
\

“

a; E.: 3

kněze k. Janovi. Jan

3 'o .: L'
,

,

_!

.

u

11
N. S.
S. Damasus
Eutychius m.
12 E.
Synesius pp.
m. Maxencius
m.

77 56
55 44 45 67 52
45 11
11 49
l9l ';'; 3:
g i:: :

]13 U.

7 56 4 4 9 4 večer *=!m z 94

S. Lucia p. m.' Otilia p.

:* Št.. šS._Spiridion
'Eutropia
56 44 44 10
19 O
14 ©5393
. Kristina m. b.
Ireneus
m. k;"E 77 56
11 37
O 30
16 P.
S.“Eusebius b. Adéla m. ff: 7 57 4 3 ráno 0 56
17 S.

“JH-S. Lazar b. Vivina p.

Ned., 4._adventní.

'3, 7 57

'
Luk, 3.,
18,37, s. Gracian b. Basilian m.
19'12.

S. Ncmesius m. Fausta

vd.

20 U. S. Amon m. Theoňl m.
1 St. 'Hr S. Tomáš ap. Festus in.
2 Č. S. Zeno.m. Florus m.
3 P.

24 s.

$.,Viktoria

1s.

1 15

m. Kleomenes

__

&

7 57 4 3 3 43 1 35

“$$“
Ě :;;

7
7
7
7

5 10 1 58

413375
Ě 3:3
f 5-5
15:2 “*

7 57 4 3 10 1 4 51

„ '“ 2 5+7

57
57
57
57

4
4
4
4

3
3
3
3

6 36 2 27
7 57 3 3
9 7 3 51 '

ÝStědrý
večer. Adam aEva.
7 57 4 310.42| 6 2 É_ “,s
ŠŠŠa
.
Boží hod vánoční. Na'počátku bylo slovo
£; gf;

'
Jan 1.
25 N_| Narození Páně. S. Anastasia

i;;27B.
28 St.
9 Č.
30 P.

.4 3 2|18

Léta, 1-1 císařství Tibor-Ia.

| 757

„3 Niš 3.3
4 3 11'13 7 16 Ě—Š—ÉŠŠ

s. Jan
;, ún.
s. Marinusm.
Sv.
ap, Theofanes
m.
S. Mlaďátka. S. Theofila. m.
S. Tomáš kant. Honoratus m.
+ 8. David? kr. Rainer b.

7|57
7 57
7 56
7 55
7|55

44 31136
8 39 4 ggg;
3 11 56 951
:'Š'U'É'

s., Silveěter pp. Melanie.

7l54| 4 si o|45 2.28

4 4 večer 11 3
4 5 O 13 ráno

4 5 0 29 1 21

33“ZŠE

:. 3-53E
34432

%;;

5.55
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I. Přehled židovského kalendáře na rok 1869.
Die počtu židovského 5630—5631.
Počet křesťan.

Požet
židovský.
bebat

3. ledna .
2. února .
-

v

1.
1.

14. Adar. M. Purim
1. Veadar.
13. Veadar Půst Es.
14. Veadar Purim
15. Susan Purim.
1. Nisan
15. Zač. sv. velikř
16. Druhý svátek'
21. Sedmý svátek*
22. Konec sv. velik.*
1. Ijar.
La 'B'omer

4. března
16.
„
17.
„
18.
„
2. dubna
16. „
17. „
22. „
23. „
2. května
19. „
.

.
.
.
.
.
.

31.

„

.

.

6.
30.

„
„

.

. 7.
. ].

5. června.

.
.
.
.

Adar

1.

. 6.

Poznamenání.

17. července . 18. Půst dobytí chr.
„
. . 1. Ab .

29 .

7. srpna . . 10. Půst spal. cln?
28.

26.
27.
28.
5.
10.
11.
16.
17.

18.
26.
25.
ivan
19.
Slavnost letnic' 25.
3.
Druhý svatck'“
Thamuz.
24.

„

.

září .
„
„
října
„
„
„
„

1.

.
.
.

.
.

. 22. Konec sl._p. žel.“

„
.
„
. -.
listopadu .
prosince .
„
. .
ledna 1871

„

slul

1. Tišri. N. r.563l*
2. Druhý sv. nov.*
3. Půst Gedaljah
10. Slavnost smiř.*
15. Slav. pod zel..
16. Druhý svátek'
21. Slavnost palm.

„

23.
1.
l.
25.
1.
10.

Radost ze zák.*
Marchešvan
Kislev
Posvěcení chr.
Tbebeth
Půst obležení
.leruzaléma.
]. Sebat.

Slavnosti hvězdičkou * znamenané se u židů přísně slaví.

II. Pohyblivé svátky na rok 1870.
Slavnost Jmena Ježíše 16. ledna.
Neděle Devítník 13. února.
Památka modlit. P.J. Ch. 15. února.
Památka umuč. P. J. Ch. 22. února.
Popeleční středa 2. března.
Památka trnové koruny P. J. Ch.
4. března.

Neděle prvá postní 6. března.
Památka kopl ahřebů P. J. 11.března.
„
latna P. J. 18. března.
„
ran P. J. 25. března.
„
nejdražší krve P. J., Ch.
1. dubna.
Slavnost 7 bolestné P. M. 8. dubna.
Neděle května 10. dubna..
Zelený čtvrtek 14. dubna..
Hod Boží velkonoční 17. dubna.
Prosební dni 23., 24., 25. května.
Na nebe vstoupení Páně 26. května.

Hod Boží svatodušni 5. června.
Nejsvětější Trojice 12. června.
Hod Božího těla 16. června.
Slavnost nejsv. Srdce. P. Ježíše
24. června.
Slavnost přečistého srdce P. Marie
6. června.
Slavnost sv. Anjelův strážných

4. září.
Slavnost Jmena P. Marie 11. září.
Slavnost růžencova 2. října..
Slavnost mateřství bl. P. M. 9. října.
Obecné posvěcení chrámu 16. října.
Slavnost čistoty bl. P. M. 23. října..
Slavnost ochran bl. P. M. 6. listop.
První něděle ašventní 27. listop.
Maso Just počínaje dne 7. ledna, trvá
0 2. března.
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III. Dnové postní.
Dnové postní jsou v kalendáři nejpřísnější dnově postní, kdy se
našem přoúplnou jistotu znamená. zachovati má půst dokonalý, kdy to
ní trojímz' znamenímz. Dnové jedním _tiž povinno jest so zdržeti masitých
černým krížkem znamenání, jsou tu— pokrmů a spolu jen jednou za den
koví dnové postní, na kteréž každý se do syta najístí.
Spolu těž pripomínáme katola
kat. krestan masitých pokrmů se
zdržeti musí, ale vícekrát za den se kům dw'cese Brněnské, že nejdůst.
nasytiti může. .— Dnové dvojím čer Pan beskup náš oběžným lzstem ze
ným křížkem znamenání jsou rovněž 6. listopadu 1865 neymz'lostzběiz(lo

dnové postní, na kteréž masitých
pokrmů jístí se dovoluje, ale porou
čí se Církvi svatou, jen jednou za
den do syta se najístz'. — Dnové
červeným křížkem znamenání jsou,

volz'ťzráčil, v rodinách

nezámož

ných k mašíěni & přípravě jídel

i v postní dny užívalijnkého
koliv sádla.

IV. čtvero suchých čili kvatembrových dni.
3 Dne 21., 23. a 24. září.
4. Dne 14., 1.6. a 17. prosince.

1. Dne 9.,11.'.a 12. března.
2. Dne 8.,10. a 11. června.

V. Nedělní písmena.

»

B.

.

VI. Posvátný čas velikonoční.

Trvěodčtvrtě neděle'postní až

šeně a. úplně se vyznati čili zpo
vídati, a. nejsvětější svátost oltáíni
V tomto posvátném čase povin— čistým srdcem apravou pobožnosti
nován jest každý katolický krestan, přijmouti. Kdo nehodně přijímá, ne
knězi ]: slyšení zp'ovědi ustanove vyplnil zákon církevní, a nového
nému ze všech hříchů svých skrou hříchu se dopustil.

do slavnosti Nejsvětější Trojice.

VII. Znamení oběžnic čili bludic větších.
Jmeno.
,
Znamení.
5.
1. Dobropán (Meicm ms)
6.
7.
4. Smrtonoš (Mars)
8.

2. Krásopaní čili Lada Venus)$
3. Země s 1 měsícem ŽTcllus)š

ď

Jmeno.

Znamení.

Králomoc se 4 měs. (Jupiter) ŽL
Hladolet s 8 měs. (Saturnus) T?
Nebešťanka s 8 měs. (Uranus) &
Vodan (Neptu n).

Mimo tyto větší oběžnice jest mnoho jiných menších, podobajících
se hvězdám 9. — 12. velikosti, to jest tak malým, ano zdanlívě nejmen
ším hvězdám, které prostým okem, bez hvězdárských dalekohledů nejsou
ani k spatření. Posud jich bylo 54 vypátráno, z nichž nemají všecky
posud jmena, aniž znamení, ba ani čas jejich oběhu není znám. Nazy

vají se Planetoidy.
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VIII. Zatmění slunce 9. měsíce.
Roku 1870 bude sice čtvero zatmění slunce a dvoje zatmění
měsíce, avšak jen čtvrté zatmění slunce a druhe zatmění měsíce
bude v našich krajech viditelné.
I. Zatmění měsíce dne 17. ledna; viditelné zvlášť v Asii, částečně na
západě severně Ameriky, ve východně Africe a jihovýchodně Evropě.
. Zatmění slunce 31. ledna; viditelné jen v jižných mořech.
. Zatmění slunce 28. června; též jen viditelné na jihu zeměkoule.
. Zatmění měsíce 12. července; počne 9. hod.'54 m. a končí o 1 hod.
34 m. Toto zatmění bude celé viditelně v Evropě a v Africe, z po
čátku v Asii a Australii, a ku konci v Americe.
. Zatmění slunce 28. července; viditelné jen v severu Asie a Ameriky.
. Zatmění slunce 22. prosince; započne o 0 h. 43m.. a skončí o 3 hod. 11
m. a bude k spatření vůbec v celéEvropě mimo Skandinavii a sev. Ru.
sko, pak v sev. Africe, v Arabií, v malé Asií a v malé částce sev.!Ameriky.

.::-un

cv.

IX. Roční časové.
Jaro započne 20. břez. 8 h. 27 m. ran. Jeseň započne 23. září 0 h. 59 m. ran.
Léto
„
21. červ. 6 „ 19 „ več. Zima
„
22. pros. 6 , 19 „ „

X. Noremní dnové.
Posvátné doby (Tempus sacra1um],vnichžtopozákonu církevném
zapovězeny jsou všeliké hlučné kratochvíle, plesy čili bály, veřejné
hudby čili muziky a těm podobné
zábavy, jsou:

5. Na den sv. apoštolův našich
Cyrilla a Methodia, k němuž jistě
každý katolík v národě našem do
brovolně přidá den úmrtí sv. Cy
rilla, a den úmrtí sv. Methodia, 6.
dubna.
1. Doba ad v entní a svátky
Všelikédivadelněhry nejvyšším
vánoční až do slav. sv. tří Králův.„zakonem zakázány jsou na zelený
2. Celý 40tídenní postní čas a čtvrtek, veliký patek, bílou sobotu,
týden velikon,'až:do neděle průvodní.;na slavnost Božího Těla, na štědrý

3. O čtveru

suchých

čili'večer. Na Boží hod velikonoční,

kvatembrových dnech, jakož i v svatodušní, vánoční (25. prosince) se
pátek a v sobotu po celý rok.
lzvláštním povolením příslušných po
4. Ve svatvečer před hlavními litických úřadů jen k dobročinným
svátky.
Iúčelům se provozovati mohou.

XI. Letopočet nové doby.
Rok 1870 po narození Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista jest rok
mající 365 dní.
Rok tento jest:
Rok tento jest:
_
()d
()d
Od
Od
Od
Od

stvoření světa .
.
6035 Od bitvy na Bílé Hoře potOpy sgěta .
4264 Od smrti císaře Josefa II. .
založení Ríma . . . . 2623 OdzaloženíRakouskéhomoc
narození Krista Pana . 1870
nářství . . . . . .
zkázy Jeruzaléma
1801 Od nastoupení císaře Fran—
císaře Konstantina
. 1564
tiška Josefa I. (dne 3.

()d příchodu sv. Cyrilla
a Methodia do krajin
českoslovanských.
. .
Od založení Pražského arcibiskupství . . . . .
Od vynalezení Ameriky .

250
78

66

prosince 1848.) . . .
Od uvedení jazyka českého

22

do úřadů a do škol .
Od založení Dědictví sv. Cy
526
ríla a Methodia v Brně
378
(na den sv. Víta 1.850) .
2

22

1007
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Svatí patronové zemští,
jichžto památka slavně se koná. v zemích našeho císařství Rakouského.
Svatý C_i/filla Method, dne 5. čer Svatý Michal, dne 29. září v Haliči.
vence na Moravě.
SvatáHedvíka, dne 15.říin. ve Slezsku.
Svatý Jan Nepomucký,dne 16. května Svatý Ladislav, dne 27. června v

v Čechách.
Sedmihradsku.
'
Svatý Vácslav, dne 28. září v Čechách. Svatý Stanislav, dne 7.května vHaliěi.

Svatý těpán,dne20.srpna thrách.
Svatý Eliáš, dne 20. července v
Chorvatsku.
Svatý Jan Křestitel, dne 24. června
v Sla vonsku.
Svatý Jiljí, dne 1. zářív Korutansku.
Svatý Jiří,dne 24.dubnav Kraiinsku.
Svatý Josef, dne 19. března v Ko
rutavnsku,v Krajinsku, v Pomoří,
ve Styrsku a v Severněm Ty.
rolsku.

Svatý) olním
Leopold,
dne 15. listopadu v
Rakousku.
Svatý Florián dne 4. května » Hor
ním Rakousku.
Svatý Ruprecht, dne 14. září v Sol
nohradsku.
Svatý Spihdibn, dne 14. prosince v
Dalmatsku.
Svatý Virgil, dne 27. listopadu v
J ižněm Tyrolsku.
SvatýJustus, dne 1.listopadu v Terstě.

Nejvyšší císařský r od.
panující v říši Rakouskoěuherské.
Rodičové Jeho Vel. cis. Pána.
J. ap. VeličenstvoFrantišek
František Karel (Jos.) syn

Josef I., z Boží milosti Císař Ra
kouský, kral Uherský, eský, Lom
bardský, Benátský, Dalmatský, Chor
vatský, Slavonský, Haličský, Vladi
mirský a Ilirský, markrabě Morav

císaře Františka I. (1- 1835), naro
zen dne 7. pros. 1802. Choť 'eho

nastoupil vládu. —-—
Choť císaře Pana

červeuce 1833.

Žofie (Bedřiška, Dorothea, ile
mina) dcera 1- krale Bavorského
ský atd. narodil se dne 18. srpna Maxmiliana Josefa, nar. 25. ledna
1830, za plnoletého prohlášen dne 1805, ::asnoubena dne 5. list. 1824.
1. prosince 1848. Když byl Jeho
Bratří Jeho Vel. císaře Pána.
strýc, císař Pán Ferdinand I., dne
Ferdin and (Maximilian,Jos.)
2. prosince 1848 v Olomouci ko
nar.
6. července 1832, císař v Me
runu složil, a Jeho otec arcivojvoda
František Karel trůnu se odřekl, xiku, usmrcen 19. června 1867.

Alžběta,

Amalia, Eugenia, dcera

Karel Ludvík, nar. dne 30.

Lu d vík (Josef, Anton,Viktor),
Jeho k. Výsosti Maxmiliana Josefa, nar. dne
3. května 1842.
vojvody v Bavořích, 3“Její k. Vý
Bratr
a sestra otceJ. V. císařePána.
sosti Ludvíky Vilemíny, nar. 24.
Ferdinand I., Dobrotivý,
pros. 1837, zasnoubena ve Vídni
dne 24. dubna 1854.
Děti Jeho Vel. císaře Pána.
Cís. Výsost, arcivévodkyně Gi
sela, naroz. dne 12. července 1856.
Rudolf, králevič, naroz. 21.
srpna 1858.

Cís. Výsost Maria Valeria,

narozena v Budíně 22. dubna 1868

bývalý císař Rakouský, nar. dne
18. dubna 1793. Zasnouben s Marií
Annou, dcerou 1-krale Sardinského,
Viktora Emanuela, nar. dne 19. září
1803, zasnoubena ve Vídni dne 27.
února 1831.
Mari a Klementina, narozena
dne 1. března 1798, zasnoubena dne
18. července r. 1817 s kral. prin
cem obojí Sicilie, Leopoldem.
*
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Příjem a výdaj
dědictví sv.Cyrilla. a Methoděje od 1. ledna až do 81. pro
since 1868.

Příjem
Přílohy

Na úpisech Na hotovosti
IJ zl.

Rubriky

Koncem pros. 1867 zbylo:
a) Ve veřejných fondech 59.420
1.300
6) U soukromniků
.
c) Na hotovosti
Uhrnem
60.720

|kr.|10.

&

|kr.|10.

|

2.500 61

Illl
|!

“' 2.500

5

6_1'

Nový příjem.
Přibyléjistiny.

a)? ,..

,

1 úd po4421.

Inn

.; , „.. ,
44 zl. —-kr.

11.27)

21 zl.

11

903 „ —- „

lúdpo20po

20 „ — „

125 údův
10zl.501?r. 1312 zl. 50 kr.

2 321

50 -—

99

75——

b) Doplacením:
9 ůdův po 10
,
zl. 50 kr.
94 zl. 50 kr.
1 úd po 5 zl.

25 kr.

'

.

5 „ 25 „
ÍÍhrnem .

-— -—

2.4z1Š—

Dle
matriky
hlavni.

II.

Splacenó jistiny.
Posledni peníze za son
kromníky ve výšce 1300 zl.
v k. na. přijaly se .

m.

.

_

—— 1.365;—

Odkazy.
Po 1-v Kroměříži dědilo

dědictví

. .

—— —

1.000

_—

—
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Na ůpisech Na. hotovosti
Přílohy

zl.

Rubriky

|kr.|10.

]kr. |10.

Uroky.
==? Z jz'stz'nve veřejných fondech.
Dle státního úpisu číslo
3219 0 47.300 zl. v k. m.
celoroční úroky Od 1. led.
až do 31. pros. 1868 5%
Dle státního úpisu z ná.
rodni půjčky číslo39.115
0 8620 zl. ve stříbře 5%

5)

H

.úroky

2.483 25

od 1. ledna_ až

, do konce června. 1868
226

zl. 27—"/„)z 181 zl.

2 kr. Agio 21 zl. 72
kr.

.

247 zl. 995/10kr.

2. úroky od
1. červ.

až do 31..

prosince

1868 226

zl. 275/10

kr. Agia

z 181 zl.

2 kr. 29
zl. 86 kr. 256 zl. 135/10kr.
6)

504 13

Dle dlužniho úpisu v pří
čině vyvážení pozem
ností na Moravě číslo
1365 a 1366 o 1000 21.

k. m., dohromady 0 2000
v k. m. 5% celoroční
úroky od 1. listopadu
1867 až do konce řiina
1868
01)

.

.

,

.

.

.

.

Dle dlužních úpisů z 10
terní půjčky od 4. března
1854 čísla 1132 (31),
1132 (32), 2127 (9), 2153
(8), 2166 (35), 3127 (5),
o 250 zl., dohromady 0
1500 zl. v k. m. celo
roční 40/ úroky od 1.
dubna 1867 až do konce
března 1868
Úhrnem

10

63
3. 155 ŠŠ—

22
>.
„Z"

.=:

ší:
0-1

::
05

2

B

.

N

p ř ij e m

B. Z jistz'n u soukromníků.

.

.

_

a uplaech Na. hotovost)
21.

kr. 10

—

__ _

zl.

kr. 10

132 93 _

Opakovápí rubriky IV.
„Urokyu“

A. Z jístin ve veřejných
fondech

V.

.

—

—- —

3.155

B. Z jistin u soukromniků
Uhrnem

.

,

.

.

.

_—

— —
—|—

132 93 _
3.288 31 —

38 -—

—

——

180 90—

—

— -—

47 38 —

—

— —

Ztěženého za knihy.
Dle výkazů podrobných:
)Z kněhkupectvi p. Ant.

NitševBmě.

.

b)Z kněhkupectví p. Be
dřichaGrossevOlomouci

a) Z kněhkupectví p. Fr.
Řivnáče

v Praze .

. -.

8 94 _—

d) n pokladníka samého
prodalo se:
10 exempl. Josefa Flavia.
po 80 kr. r. č. 8 zl. — kr.
9 expl. sv.
Alžběty po

501“

4„5o„

sv mučedl
níkůvpo30kr. 2 „ 70 „
0 n

1 cestopis

.

1 „ 50 „

8 expl. děje—

pisů pol zl.
3 expl. sv.
Borgiaše po
70 kr.

.

8 „ — „
'
.

„3

23
>>

..a

>>

„u

opc

%

'Š

“*

o:

»

Přiiem & výdaj

'

.

Na. umaech Na. hotovosti
zl.

lkr.|10

zl.

[kr.IIO.

3 expl. bl.

Sarkandra

polzl..

. 3„——„

3 expl. sv.
Augustina po
1 zl.

.

.

.

„ — “„

diplom . . —„ 35 „

Úhrnem

_

_ __

36 65 _

.-

_ _

273|87|—

Opakovápi veškerých
príjmů.
Od roku 1867 zbylo .

60.720

Rub. I. Přibylé jistiny

--—

„ II. Splacenéjistiny

-

—- —— 2.500

-- —

__ _.

61

5

2.421 25 —

1365 _ _

,., III. Odkazy . . .

-—

_ _

1_000 _ _

„
„

—
—_

——
— '—

3.288 31 —
273 87 —

IV. Úroky
. . .
V. Za prodané knihy

Úbrnem

60.720|—|—

10.849 413

Výdagl.
I.

Vydané úpisy.
Za v rubrice II. příjmů
splaccné jistiny vydají
se zda dlužní ůpiay, na
splaCené jistiny se vzta

hující. '.

II.

. . . . .

1,300 _ _.

_

|

_
'

_ _"

Na nová dila.
A. Honoráfm.

Vp. Vojtěchovi co spo
i-adateli Moravana

1869

Za 11 archů a2'/4 strany
rozličným spisovatelům
do Moravana

.

.

.

.

---

—--—

105 — —

—-

— —

167

—
—
—

-— —
———
— —

10 —,-—
210 —;—
492 —| —'

— -—

P. Hornišovi za hvězd
natou částku kalendáře
P. pokladníkovi zar. 1868
Úhrnem

2 u:.

%
,.:>—

u—
A!

a

>l-c

%

0-4

od

'

V ý d a )

.

]lN

Na uplsech

.

a hotovostx

zl.

|kr.|10.

zl.

|kr.|10.

—

|— —

2.835 96 —

6) Za tisk a papír.
Kněhtiskárně pana Josefa
naidra ilatilo se za. pa—
E11-a.
tis 1869
14000 . expl.
oravana
. .
0) Za vazbu.

Za vázání 13.028 expl.
Moravana 1869 .platilo
se

p. Frant.

Vaňátkovi

—

———-

791

20 —

(1) Na dané.

Viz rubriku IV. úroky z
iistin ve veřejných fon
dech:

,.

a)_z2483 zl. 25 kr. 2033/0daně
b)„
504„1„20/„

496 60 _"

90 51 —

c) „ 105 „ 7% a 200;(, „

)

8 99 —

B,.,70/0aŽOO/o „
za. kolkování

4 57—

Moravana.

(

platilo se daně

'—

823 36

Úhrnem

——

l—

—

1.424

8 ——

e) Převozmého za bedny.

Rozesýlání kněh v bed
nách do Olomouce a
Prahy stálo dle náklad

ních listin .

.

_

—' _

49 49 _

—-

-— ——

38

—

— —

f) Jiné výlohy.
Poštovné znaky na psaní
' a na nákladní listy dle
kvitance.

72 —

Za frankování zásylek dle
poštovních poukázek
Za. viguetky do Moravana

1869p.Ant.NitšovivB7—ně
rozličné

výlohy .
Úhrnem

_

_ A

—

— —J

—-

——-—

5 18 —

77 87 _
111—

——

132 | 77 ' —
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Na hotovosti
Výdaj a výkaz iměni Na. úpis'zh
Přílohy

zL

Rubriky

Opakování výdaje.
Rub. I. Vydané úpisy .
II. Na nové. díla:
a) honoráru . . . .
b) tisk 3 papír
c) knibař

d) daně.

-.

|kr.|10.

lknllo.

%
96

20

.

převozné
e) jiné výlohy.
Úhrnem

zL

s

49
| 77
GIIIIII

00i—l

5.725 |50

Přirovnání.
Když se od veškerých

odrazi výdaj

60.720
1.300

zbývá k dalšímu účtování

59.420

příjmu

.

.

Výkaz :]měni.
Jistiny ve veřejných
fondech.
_.

5% státní úpis čís. 3219
od 1. července 1858 v k. m. 47.300

E\“

5% státní úpis čís. 39.115
od 1. července 1858 0.

.W

50/0 dlužní úpis v příčině

8.620

vyvážení pozemnoati na
Moravě od 1. května
1852 číslo 1365 o 1000 zl.
číslo 1366 v k. m. 1000 „
:“

40/0dlužní úpisy z loterni
půjčky od 4. března 1854

a sice:

a) č. ser. 1132 č. výb. 250 zl.
b)„ „ 1132 „ „ 250 „
Q)n » 2127„ „ 2.50 „

2.000

10.849
5.725
5 123 |54

!

2 05

'ýkaz
Přílohy

jmění

Na úPÍSGCh a hotovosti
zl.

Rubriky

lkl'- 10.

zl.

|kr.|10

d) č. ser. 2153 č. výb. 250 zl.
0) n

f„
5.

n

»

n

501)

„ 3127„ „ 250„

Na hotovosti.

.

Úhrncmjako výše.

. ,

.

. .

1.500——
—

— —

59.420 _ _

5.123 54

5

5.123 54 5

V Brně, dne 31. prosince 1868.

J. Vojtěch,
jednatel.

L. Tidl,

Fr. Maršovský,

bisk. referent.

pokladník.

Ponejprv tuto předkládá. řídící výbor všem spoluúdům „Dědictví
ev. Cyrilla a Methodia“ úplné účty a výkaz o jmění našeho Dědictví.
A za jakou to příčinou? Po několik, již let docházejí výbor listy.
plné stížnosti a žalob, jakoby výbor převzatým povinnostem nečinil
zadost; docházejí lisjy plné i drzých požadavků, jimž se však nikterak
vyhověti nemůže. Rídící výbor z útrob svého srdce si přeje, všem
oprávněným přáním a tužbám ctěných pp. údů vyhověti, bohužel však
jsou poměry časové takové, že se příčí všemu pečlivému namáhání. At
pp. údové nahlédnou do účtů, a ieproskoumají a přesvědčíse,jakým břeme
nem etíženy jsou peněžité částky skrovných příjmů, kteříž novou finanční
operací opět ztenčeny jsou, tak že základní kapitál, místo že by zrůstal,
se menší; čehož itak mnohé nedoplatky nemalou vinu nesou, protož se
výbor nucena cítí, oznamiti

„.

provýstrahu,
%

.

že ze seznamu údův vyškrtne & všech práv a nároků zbaví vše
cky ty, kteříž buďto pro rod druhou polovičku, aneb co jedno
tlivci částku vkladu svého skrze několik let už dluží, a jí během
jednoho roku, t. j. do Velikonooi 1870 do pokladnice Dědictví
nezaplatí.
Maje pak řídící výbor zřetel na jmění jemu svěřené, příště ne—

bude moci více kněh pravidelně vydávati, než jen kalendář „Moravana“
dotud, dokud se nezlepší finančně poměry. Komu se to snad přílišné
býti zda, at patří na dědictví sv. Jana, na Matici českou a podobné,
jak pro nehody časové ve vydávání kněh na tu nejmenší míru ae ob
meziti musejí. —
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Stanovy.
s. 1.

Účel dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje.
Dědictví pečuje o zvelebení

lidu Moravského,

.

stávající zákony tiskové zevrubně
zachovávati.
%. 4.

Zřízení dědictví.
1. Spolu údem Dědictví stati

jakého náš se může každý, kdož za sebe jeden

čas požaduje; o zvedení vše stran kráte za vždy položí 10 zl. 50
né, avšak na základě víry ka kr. r. .
2. Kdo však témuž ústavu
tolické,
s vyloučením všeliké
politiky.
105 zl. r. č. věnuje, považován
g. 2.

Prostředky k dosažení účelu
tohoto.
1. Spisování a vydávání kněh,
a sice netoliko výhradně nábožen
ských, nýbrž vůbec vzdělávacícha
k duchovním potřebám věku na
šeho prohledajících, zvláště děje

bude za spoluzakladatele,

a.

obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím
vydaných zdarma.
3. Kdo jednou na vždy dá
42 zl. r. ě., bude téhož ústavu

spoluúdem

1. třídy, a obdrží 3

výtisky. — Kdo 21 zl. r. č. dá,
stane se spoluúdem 2. třídy, a ob
drží dva výtisky. —- Kdo 10 zl.
50 kr. r. 6. položí, 'bude spolu
3. třídy, a obdrží jeden v_ý
pisu, zeměpisu, poznání vla údem
tisk zdarma.
sti, přírody, řemesel a orby
Kdy by bylo zapotřebí dru
a t. d. I v' zábavných spisech
obsažena býti má. buď obrana, bu ,; hého neb třetího vydání některé
utvrzování pravdy některé katolické, již vydané knihy, spoluúdové ji
dostávati nebudou, nýbrž budou se
jížto se odpor časový dot ká.
Vydávati se budou ědictvim prodávati ve prospěch pokladnice
Dědictví,
aby se nákladnější díla
knihy ve trojí řadě:
vydávati Jnohla.
a) Obšírné životopisy svatých.
4.
Rehole,
děkanství (vi
b) Spisy poučné.
kariaty), osady, kněhárny, ško
c) Spisy zábavné.
ly,
rodiny,
spolky,
bratrstva
d) Časopisy a všelijaké listy běžné.

- Organem Dědictví sv. Cyrillaa atd. vstupují dvojnásobným

při

.Methodia jest „Hlas, časopis cín? sp ěvkem do spoluzakladatelství a
v nadřečené třídy.
kevní.“*)
'
Spojí—li se pak manžel
:;
3. Předměty umělecké, k. p.
manželkou svou vjeden toli—
obrazy, zeměvidy čili mapy atd.
5. 3.

Při vydávání časopisův, kněh
běžných, obrazů a t. d. budou se
*)Jelikož výborný tento katolický list
všeliké zprávy stran Dědictví na
šeho přináši,ana něj činěné přeptáv
ky zodpovídá.,dobře by bylo, kdyby ho
údové společně podle farních osad

odbírali..

ko základ o 10 zl. 50 kr. r. č.,
vydávají se jim knihy jen do úmrtí
prvního z nich.

by úmrtí spoluúda

přišlo ústavu tomuto ve zná.
most, žádají se rvel. pp. du

chovní pastýřové, aby úmrtí
takové pokladníkovi Dědictví,
třebas přímo poštou oznámiti

ráčili.
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Podobného oznámení písemné a Methodia vede výbor sestávající
ho zapotřebí „jest, kdykoliv spoluúd z kněží, kteří buď vgBrně, buď na
některý buď k vyšší důstojnosti vy blízku přebývají.
10. U jiných osob a úřadů za
nikl, aneb se jinam přestěhoval.
Poznamenání ]. Rodina se beře, stupuje Dědictví sv. Cyrilla a Me
pokud jmeno se netratí. Dcery thodia starosta, a jeho zaměstnáni
provdané, synů-li není, odbí jeden z jednatelů.
rati budou knihy, pokud žijí;
11. Výbor scházívá se čvrt
dítky pak jejich, jiné již jmeno letně, a k vyzvání starostovu i ča
nesoucí, nemají již práva to stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí,
hoto.
v poradu bral, avětěinou hlasů pří
Poznamenání 2. Polovice vkla tomných výborníkův o nálezich pro
du, totiž 5 zl. 25 kr. r. č. se celé Dědictví platných rozhodoval
.—
ýbor má právo, počet údův
nepřijímá.
.
5. Každému volno, doplněním svých odcházejících dopluiti nebo
vkladu 11 vyšší třídu postoupiti. irozmnožiti, avšak ne jinak než
Zněle-li tudíž k. př. spoluůd 3. třídy katolickými kněžími, a každoročně
k prvním 10 zl. 50 kr. r. č. opětně uveřejňuje zprávu o činnosti své.
12.Každý spoluúd Dědictví má
10 zl. 50 kr. r. č., stane se spolu
právó, písemně návrhy své činiti a
údem 2. třídy, a tak dále.
Avšak s oluúdství postoupiti přání svá projevovati dotčenému
výboru, kterýžto při svých shro
jinému nedovoluje se.
6. Každý přistupující ra mážděních zavázán jest, jich svědo
čiž jmeno a místo přebývání svého, mitě v úvahu bráti a dle nich po_
jakož i biskupství a děkanství (vi kud potřebno, prospěšno a možno
kariat) a poslední poštu zevrub jest, se zachovati.
'ně udati.
13. Ve sporech z poměru spol
7. Každý kněz, který jest údem kového snad vzniklých, odvolává
Dědictví sv Cyrilla a Methodia, se k starostovi, & v domněle nedo
béře na sebe povinnost, buď ve statečném vyhovění k příslušícím
slavnost buď některý den v oktavě c. k. úřadům.
14. Kdo témuž Dědictví obě
svatých apoštolů Cyrilla a Methodja
každoročně sloužiti mši svatou za tuje práce své literní neb umělecké,
všecky živé i mrtvé spoluúdy dotče obdrží k výslovné žádosti. hono
ného dědictví; a bude-li libo a mož rár podle výbornosti, obšírnosti a
no, i jinou mši svatou za obrácení důležitosti spisu svého, o čemž vý

národův slovanských, od jednoty bor úsudek pronese.
.
církevně odloučených, kterouž po
g. 5.
božnost jistě každy spoluúd co věr
ný katolík spolu konati neopomine. Rozesílání kněh a výtvorův
8. Zemřelí, za které někdo
uměleckých. '
vkladek k Dědictví učinil, tak jako
ti, jižto na smrtelné posteli nejméně
O rozesílání kněh, spisův a
10 zl. 50 kr. r. č. za sebe do Dě— jiných předmětův Dědictvím vyda—
dictví odkázali, stávají se účastnými ných postará se výbor. Každý při
duchovních milostí v předešlém (7.) stupující kDědictvi račiž ihned ozná
čísle jmenovaných.
miti, jakou cestou se mu knihy
Každý, jenž byl vkladek uči mají posílati, aneb v kterém po
nil za mrtvého pokud živ jest, kni blízkem kněhkupectví je sobě bráti
hy bez ohledu na velikost vkladu zamýšlí.
— ovšem nejméně 10 zl. 50 kr. r. č. Poznamenání 1. Pravidlem “
věci této ostane, co na lístku
— po jednom výtisku dostávaíi má.
tištěno jest, že na pouká
9. Správu Dědictví sv. Cyrilla
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zání' lístku svého každý spo
luúd v hlavní komisi u pana

Antonína thsche,

Kubínkovi jiné peníze pro
Dědictví sv. Cyrilla a
Meth. dluží, aby peníze
tyto též pod adressou výše
uvedenou zaplatit sobě

kněhkup

cev Brně, Rivnáče vPraze a
Grosse v Olomouci knihy sobě
vybírati má. Kdoby však chtěl
poštou knihy své dostati, ra
čiž se obrátiti frankovaným
listem na jmenované kněhku
pectví.

Poznamenání,

neobtěžovali &v té i v jaa
kékoliv záležitosti Dědic

tví se týkající vždy číslo
svého diplomu udali.

2. Všeliké depisy

v záležitostech Dědictví sv. Cy
rilla a Methoděje budtež po
sílány pod adresou na M.
Procházku, starostu Dědictví,
profesora gymnas. ; zásilky pe

5. 6.

Poměr ]: vládnímu řízení.
1. Vládnímu řízení se pone

něz pak buďtež činěny v chává náhlédati v jednání spolku,
listech frankovaných pod bdítí nad zachováním nařízení u
propůjčeném potvrzení daných, aneb
adressou:

všeobecnými předpisy stanovených,
a uzná li za potřebu, přidati spolku
od příslušícího 'ůí'adu určeného cí
sařského komisara.
. Kdyby se spolek rozejíti
z Brně (Dórnróusl číslo 2).
měl, rozhodne výbor 0 jmění v
duchu
Dědictví sv. Cyrilla a Me
Poznamenání 4. Žádají se
a podá o tom předběžnou
všickni, kteří buďto Dě thodia,
zprávu vysokému c. k. místodrži
dictví druhou poloyici telství, a svému P. T. neidůstoj
vkladu svého, aneb Sob. nějšímu p. biskupovi.

Pokladnictvi sv. Cyrilla
a Methodeje

v

' I

'

Rldlcl vyber.
Procházka Matěj, titul. konsistorní rada, gymnasiální profesor
v Brně, starosta. — Frant. Maršovsky', ředitel v ústavu pro hlucho
němé v Brně, pokladník. — Jan Kr. Vojtěch, profesor mramovědy,
titul. kons. rada v Brně, jednatel. — Dr. th. Jan Ev. Bílý, titul.
“kons. rada, farář v Předklášteří Tišnovském. — Dr. lil. Jos. Chmelíček,
skut. kons. rada, profesor pastorálky v Brně. — Jan Faborsky'. hrál
v Pohořelicích. -— Bedrich Geissler,skut. konsist. rada, farář v Telnici.
——Tomaš Hájek, farář v Kurovicieh. — Dr. theol. Frant. Hošek, tit. Irons.
lada vychovatel. ——
Jan Janoušek, tit. kons, rada, děkan a farář v Třebíči.
——
Karel Kandus, čestný kanovn. Mikulovský, kons. rada, děkan a
farář v Cvrčovicích. — Guntér Kalivoda, prelát a opat v Rajhradě.—
Arthur baron Kómysbrunn, kanovník a prelát Olomoucký -— Pavel
Křížkovský,kněž řádu sv. Augustina na starém Brně. — Beneš Meth.
Kulda, tit. kons. rada, vikař a farář na Chlumě. — Edvard Karlík,
kanovník aděkan v Mikulově. — Peregrin Obdržálek, duchovní správce
V Tichově. —- František Poimon, ředitel hlavní školy ve Slavkově. —
Emanuel hrabě Pótting, kanovník Olomoucký. — Jakub Procházka,
duchovní správce v kláštěře Voršulinek v Brně. — Jiří Slota, farař
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na Slovensku. — Jan Soukop, farář v Doubravici. — Edvard Stuchlý,
tit. kone. rada, děkan a farář v Nosislavě. — Bedřich hrabě Sylva
Taroucca, kněz cl'i'kevnl \; Brně. — Tomáš Šimbera, farář v Mysliboři
clcb. ——Dr. fil. Fcant. Skorpík, tit. kone. rada, děkan a farář v Ku
čerově. == Kgrel Smidak, gymnas. profesor v Brně, redaktor „Hlasu.“
—- Antonín Subert, arcibisk.

pražský

notář,

farář v Lulči. ——Rovbert

Šuderla, akut. konc. rada, děkan a farář v Modřicícb. — Josef Sum,
děkan v Opavě. —- Josef Těšík, tit. kone. rada, farář v Telči. -—
Ludvík Tz'dl, čestný kanovn. brněnský, akut. kone. rada, arcikněz a
farář v Šatavě. — ] nát Vurm, .vikař Olomoucký, poslanec zemský. -—
Josef Vykydal, farář na Velehradě. — František Veber, farář v Milo
ticicb, poslanec zemský. — Dr. tb. František Zez'be'i't,skut. rada kone.,
prof. církevn. dějepisu a práv:: v Brně.

Seznam zemřelých údův dědictví sv.
Cyrilla a Mcthoděje.
Z arcibiskupství
2040.
2321.
12152.
1755.

Olomouckého_

Vláčil Antonín, vyměnkář z Dnban.
Ličmann Antonín, učitel v Bystřici.
Zbrožek-ova Amalia v Lipové.
Vítek František, pekař-skýtovaryš v
Loukově.

12179. Seibertová Lucie, výměnkářka z
Kateřinky.
12494. Lariš Simon, měšťan v Opavě.
12714. Lanitkula Anna v Opavl.
12990. Dubský Anežka, majitelkyně domu
v Opavě.
12999. Biskup Johanna, domkářka v Ben

1975. Vyškoný Frant., výměn.zBenkovic.
2027. Návrat Šimon výměn. z Benkovic.
5066.
5534. Plachky Amalie, obchodnice v 0- 5112.
pavě.
12333.
5759. Večerková. Maria, vdova v Opavě. 3751.
7002. Kynclová.Majdalena,vdovav Opavě.
7147. Vp. Jarošek Ludvik, farář v Rat- 9863
kově.
1062.
7148. Dluhý Matouš, kostelník v Kele— 1337.
ŠOVÍClCll.

kovicích.
Chytil František z Křenovic. .
Hošek Josef, l/2láník z Křenovic.
Fabian & Josefa Blatak v Lukově.
Vysloužilová Maria, vyměnkářka v
Troubkácb.
Frgal František z Troubek.
Holotíkova Anna v Roštění.
Chromcova FrantiškavKartovicích.

12981. Mazalek

Josef,

svobodný

z Boře

7402. Soška Alžběta, tesařova manželka
navíc.
ve Slavkově.
i 2675. Bartošek Antonín, měštan z Pro-
7403. Musil-ová. Marin, vdova z Hartic.'
stějova.
--8321. Grigarek Ignác, domkář v Komá- 10713. _Dybal Anna v Olbrechtičkách.
rově.
12534. Zoňe Božena \? Uh. Hradišti.
8675. StoužkcváMaria,zahradníkovaman3011. Dočkalík Karel, pololáník vHuliuě.
želka v Opave.
2387. Kosíkova Terezie z Vacenovic.
9946. Pavlenka Marta. vyměnkářka ve 2753. Dobeš Martin, čtvrtlánik z Milotic.
Slavkově.
4684. Šmidova Anna ze Skoronic.
9951. Koch Jan, sedlák zVelkých Hoštic. 6452. Neduchal Martin. vyměnkář z Mi
11080. Stoklasová Johanna z Radun.
lotic.
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11083. Moravec Jan z Těšetic.
5663. Nezval Josef, pololáník z Rudic.
5784. Kozák ,Vavřinek, vyměnkář v Uh. 10113. Volf František, tabační skladník v
Jedovnnici.
5733. Hranáč Antonín, starosta v Hu
stop eči.

Bro ě.
11860. František Havlina v Nákle.
1644. Kvittka Vincenc, domkař z Roket

nice rod.

2 42. Příhoda Jakub, kupec v Lukách.

3472. Kabátek Jan, učitel ve V. Beranově.
27-27. Maňas Josef, sedlák v Roketnici.
3994. Horáková. Anna, vdova v Roketnici. 11950. Stybych Josef, půlláník v Předvoří.
. Kolářová Anna, domk. v Roketnici. 4731. Sedláček František, pololáník v
oby ].
. Mráček František, vymšnkář v Ro
ketnici.
3769. Reich Václav, čtvrtláník z Klobuček.
. Maňas Jan, vymčnkář vRoketniei. 1513. Rolek František, i/21ánik zNěmčan.
1274. Mezník Karel, domkář ve Slavkově.
. Ditrich Jan, kovář z Doubravice.
13:92. Brzobohatý Václav, vyměnkář ve
. Kuthář Kateřina v Kopřivnici.
Slatině.
. Možný Anna 2 Leštiny.
4607. Hurek Jan, puloláník v Rosicích.
". Grus Frant., rolník ze Zvole.
bině.
. Husičková Judita, vdova. v Hřep 1766. Slezák František v Čebi
In .

. Kubesa Jenofefa, sedlákova ;dcera
a Jak-tar
. Ondruška Jan, vyměnkář z Čech.
. Zaorálek Frant., 1/2láníkz Líšně.

3170. Janda Tomáš, studující z Vel. Je
níkova.
6959. Klima Anežka v Brně
6873. Stelzel Jan, 1/,1ánik v Ořešině.

174;

Hlaváčova Františka v Kounicích.

Z biskupství Brněnského.

Z arcibiskupství Pražského.
4502. Čermák Bartoloměj, chalupnik z
Hrušovan.
12779. Rozsíval Petr v Tuchoměřicích.
12581. Hudeček Petronilla v Přibyslavicích. 11944.
Doležalova Maria z Troubska.
. Soukop Jan v Jakubově.
. Horáková. Anna, vdova v Rapoticích.
'. Sedláčková Maria, výměnkářka v
Rapoticích.
. Radda Jan, tkadlcovský tovaryš v
rn
. Dp. Sušil František, doktor boho
sloví, první starosta dědictví C_v
rillo-Methoděiského, rytíř řádu sv.
Anny, kanovník, kons. rada, “|“31.
května 1868 o 2 hod. ráno.
599. Rozbekova Františka v Batelově.
5600. Vp. Jelínek Alois, duchovní správce

3397.
7094.
2933.

2927.
7867.
6106.
1623.

1415.
12068.
10752.

9474.
1532.
592.

Vp. ěOndřej Veselka, farář v Břev
9303. Řiha Josef ve Veltěží
5341.

Vinařický
šehradě. Karel, kanovník na Vy

Z biskupství Budějovic/tého.
4186. Šrámek Petr, vyměnkář z Křtětic.
5 329. Šrámek Matěj z Bor
or.u
791 |. Blechnva Johanna, mlynářova dcera

v Lnářích.

1455. Spuch Tomáš, vzorní učitel v Čer

venévRečici.
563. Vp. Reřicha Bartoloměj, farář v
v H. Bojanovicích
Chelčicích.
Zubik Pavel v Starých I—Ivězdlicích.
2627.
Polan
Václav z Thorovic.
Severa Bohumír, kněz řehole sv.
3602. Ráž Frant., pololáník z Breží.
Františka v Dačicích.
Rusek Augustin, mistr soukenický 2703. .Nachbar Václav, farář v Neurazech.
ve Vyškově.
Příbylova Eva v Brně.
biskupství Králohradeckého.
I-lybe Antonia, mlynářka v/Ostrově.
. v. Dvořák Martin, farář v Smrčné.
Vp. Skalil Frant., duch. správce v
Křovím.
Jarkovský Václav v Rychnovsku.
Malý Ignác, tesař v Moravských
. Ostruhova Dorota, šenkýřka v Mi—
lovicích
Kyuicích.
rod Josefa a Teresie Robešových v
. Vp. Schanl Josef, farář v Chodo
vicích.
Oujezdě.
Botkova Veronika z Radoškova.
. Krtičkova Anna ze Žďára.
Knbálkova Kateřina, služebná v
. Příhoda Vincenc, pekař ve Svratce.
Cernínském dvoře.
. Duchoslav Josef, hospodský v Hor
Palásek Jan, hrnčíř v Zbraslavě.
ním Oujezdě.
Kopecký Josef, tkadlc. mistrv Brně.
. Hladík Antonín z Novoměřic _
rod Jakuba Kuchařa v Ostrově.
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Odkryté stěnomalby ze života svatých apostolů
Kyrilla a Methoděje v Rímě.
Římské malby na obmítce.
Ve sbírce staroruského umění, ujmy starého' slohu, na základě
vydané nákladem museav Moskvě mnohem staršího kostela stojí, což
pro rok 1866, totiž ——vesborníku se dokázalo tím, že při povrchním
na rok 1866 vydaném společností toliko k0péní drahocenný mramo
staroruského umění při veřejném rový sloup se objevil. I oznámil
museu Moskevském — nalézá, se jsem tento nález prvnímu konserva
článek od Vinohradského, kterýž torovi římských pamatek, Cavalie
() stěnomalbách podzemní basiliky rovi de Rossi—mu, jakož upozornil
jsem na tuto okolnost též širší
sv. Klementa v Římě jedná.
Tyto malby na obmítce jsou kruhy ve svém díle: Iter Romanum
pro nás Moravany zajisté u vysoké (cesta do Říma), vydaném ve Vídni
míře důležity, a sice ve dvojím r. 1855, avšak až do roku 1859
směru.
Předně velkomyslně a nepamatoval jsem více na sv. Kle
obětivé srdce na půdě moravské menta a podzemní jeho chrám.
V jmenovaném ale roce musel
žijící vyneslo je větším dílem na
_jevo a pak stojí ony s dějinami chrám nutně obnoven býti, při kte—
naší vlasti v nejužším spojení. Za réž reparatuře v bývalé předsíni či
tou příčinou odhodlal jsem se v kobce na ostatky prastarých zdí
letě r. 1867 je na místě důkladně se přišlo. Toť hezká. upomínka pro
zkoumati a výsledky této zkoušky kavaliera de Rossi-hona starý chrám
aspoň v nějakém obrysu svým mi sv. Klementa a provarcibiskupa Olo
lým krajanům podati.
mouckého právě v Rímě meškajícího
Již v roce 1852, kdežto mi na neznámý hrob svého velikého a.
nebesa popřély, ponejprv Rím spa svatého předchůdce na biskupském
tříti, poutal mou pozornost staro prestolu říše moravské. Znamenitá.
žitný chrám sv. Klementa, toto hi část peněz později opět a Opět po
storicky dokázané pohřebiště naše dávaná. doručena jest byla římskému
ho největšího dobroděje, sv. bisku konservatorovi k tomu konci, aby
pa Kyrilla. Domníval jsem se, že stará. basilika sv. Klementa, na je
se buďto v archivě anebo v kni jížto ssutinach nynější chrám stojí,
hovně kláštera s tímto chrámem vykopéna býti mohla. Prace trvala
spojeného snad nějakých dopétrém od roku 1859 až do roku 1865
dokumentů anebo listin, ježto by korunována byvší nejskvělejším vi
souvisely s dějinami apostolů našich. sledkem.
Než viděl 'sem se sklamana v na
Abychom ale důležitost těchto
ději své. Idebot Dominikánský řád výsledků jak sluší a náleží ocersiti
naroda irského od papeže Urbana mohli, třeba aspoň 11všeobecném
VIII. (1623—1644) sem uvedený, nákresu podati dějepis chrámu sv.
nemá. ani archivu poněkud zname Klementa.
nitého, ani bibliotéky—.Pročež niče
Na místě nynějšího kostela
hož zde nevyzískáno pro dějepis, stál za času narození Páně dům
ovšem ale mnoho pro archeologii příslušný římské rodině „Faustini
vůbec. Na svou prosbu zaveden byv ánů.“ Tato rodina. patřila bez'po
od vlídného p. převora do sklepa chyby k těm znamenitějšim z pří
pozoroval jsem ihned, že nynější činy, že na úpatí hory „Coelius“,
chrám, často obnoven a opraven bez kde onen dům stál, toliko bobatía

33
zámožní občané zakoupiti se směli.
Bylat to ta nejvzácnější čtvrt mě
sta. Několik roků po smrti Kristově
byl Faustinianus, otec sv. Klementa,
majitelem onoho domu. Protivné
okolnosti vyrvaly milého chlapce
z náručí rodičům, kterýžto ale v
dospělosti své žákem sv. Petra a

lépe řeěeno na 'ejích základných
zděch zbudovali šenodiktini během
několika desítiletí nynější chrám.
Zde ale sluší ohled bráti na
basiliku až do r. 1859 zasypanou.
Ve své velebnosti představoval
starý chrám pětilodní basiliku, ma
jící atrium (síň) sloupením ozdobené
v r. 91. i_jeho nástupcem v apo— a předsíň či port-ikus při takých
stolátě se byl stal. V nejvyšší této stavbách obyčejný. Ze sloupů pod
důstojnosti přečkal štastně proná pírajíclch horní dřevěnou podlahu
sledování křesťanů Dominitiánem v zbyly toliko zlomky. A takové zlom
r. 93 spásy světa zosnované, obrá ky lze i viděti i zjižné zdi dlouhé.
til blízké příbuzné císaře Domini Naprotiv tomu žádného nevzaly
tiána na pravou víru a co prvý porušení apsida (polookrouhlý vý
křestanský dějezpytec rozkázal klenek pro oltář), severná zeď dlou
zláště k tomu konci ustanoveným no há a zed průčelná, o kterou porti
tářům, aby opisovali život tehdejších kus se opíral. A právě na těchto
mučenníků. Tato martyrologia ane viděti ony památné malby, o nichžto
bo dějiny mučeníků božích zacho mluviti chceme.
valy se větším dílem až posud.
Než k dokonalejšímu toho po
Avšak za císaře Trajána musel do rozumění stůj jeětě poznámka, žei
vyhnanství na Chersones, -na ny tyto stavebně ostatky nepochodí
nější Krim, kdežto r. 100 v černém z téhož věku, nýbrž z různých časů
moři mučenickou smrt' byl pod původ svůj berou. Dle soustavy
stoupil.
soudíce klademe apsidu do nej
Sotva že pověst o jeho sva starěího věku, čtvercovci jsou z
tosti do Říma se byla dostala, ihned Travertina a malé nepopíratelně
jemu na počest proměněn otcovský do času římských konšelů sáhající
jeho dům ve slušný chrám. A v na hranách kladené, lehké a přece
jaké vážnosti t_ento stál, budiž dán dobře pálené cihly vyznačují až
důkaz, že již Rehoř Veliký, papež příliš dobře onu dobu, kteráž nám
mezi r. 590 a 604 tam svoje svě mimoděk myšlénku vnucuje, že ste
toznámé homilie přednášel. Zde za jíme na půdě, kde příbytek sv. Kle
ložil tento papež benediktinský klá menta se byl nalezal. A také, jak
šter, jenž až do roku 1431 se udržel se to až posaváde s takými sv.
a hlavně příčinou byl, že tato sta stává místy, nelze pochybovati, že
rošedá křesťanská památka, kamž v starověku naši křestané místo,
v r. 867 sv. bratři Kyril a Method kde blahoslavený mučeník se byl
ostatky sv. papeže Klementa pře narodil a kde bydlel, v modlitebnici
nesli a kde r. 869 sv. Kyril po proměnivše teprve potom ostatní
chován byl, že tato památka, pravím část domu do nového chrámu ta
vůbec ještě se zachovala. Když kořka byli vtáhli. Ze se přistavo
totiž ve válce mezi Rehořem VII. valo, lze výborně pozorovati hlavně
a Jindřichem IV; normangký voj na průčelných zdích směřujících k
yoda Robert Guiskard Rím pro portiku.
Obrazy, al fresco stavebně ostat
Rehoře VII. vybojoval, bylať právě
ona. částka města mezi Lateránem ky zdobící, vzaty jsou ze života sv.
a hradem andělským ohněm a me Kateřiny Alexandrinské, sv. Aleše,
čem zpustošena, při kteréž příleži— sv. papeže Klementa a slovanských
tosti spolu chrám sv. Klementa 29. apoštolů Kyrilla a Methoda, vesměs
máje 1084 se zemí vyrovnán. Na předměty _z'prvých století církve
zříceninách staré basiliky anebo křestanské.
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Zde chceme toliko obrazy sv. náleží. Kdyby se při něm pětiřád
Kyrilla a Methodaa ev. Klementa, kový latinský podpis byl zachoval,
celkem šest obrazů v úvahu vzíti. tu bychom měli dokonalou jeho zná
most; jelikož ale několik jen liter
1. obraz.
čísti lze, tedy z nich průvodno, že
Památný obraz sv. Kyrz'lla a Methoda. tento obraz „na památku živých
V apsidě (ve výklenku, kde osob“ zhotoven byl. Představuje tak
hlavní oltář stal), v nejstarší tedy zvaný votivný čili pamětný obraz.
časti pozůstalé stavby, nalezen jest Viděti zde dva. muže dle tonsury čili
r. 1864 obraz, kterýžto co do před pleše na hlavách nějaké řehole ří
mětu i do umění 1: nejpamátnějším slušné, tito klečí a sv. archan ělé
. Gabriel a Micha
el za přímluvou
šsv. Klementa a'
Ondřejeodporou
' čejí je pod ochra
'nu Spasiteli že
“hnajícímu po ře
lckém spusobu.
iJ mena archandě
Žlů a oněch dvou

žsvětců naznaču
řji zřetelně pís
—'lmena
zde přida
ná. a Spasitele
lze

- ípoznati dle záře

itahnoucí

se po

Šřeckém

obyčeji

;kolem hlavy je
iho. Třeba tedy
!toliko na ony dva
;klečícímuže zře
ftel svůj obrátiti.
] Jak praveno,
' ýpodpis by nam
' ' ,to byl vysvětlil,
' než tento ztracen
_

,'..šjest pro nás na
' !věčnéčaey.Pova
;ha obrazu svědčí.
"

bez odporu

IX.

století a prozra—

zuje velmi doved-f
něho a. výtečn'é-'
ho malíře. Tento
dobře zachovaný
obraz se též zda—
řile vykreslil“ &

podle výkres zho
tovila sezase vý
borná fotografie,
jakaž pravě pře
de muou leží.
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Kdyby nam božská. prozře
telnost další řadu maleb nebyla za
chovala tu ovšem s velikou byloby
to spojeno obtíží, zmíněný obraz
stím o sobě stojící, náležitě vysvět
liti; než ale bohudík! s tímto obra
zem pojí se zase jiné malby, ovšem
z doby o něco pozdější, z nichžto
jedna dle zřetelného napisu na sv.
Cyrilla ukazuje, druhé. nám udělo
vání svat. křestu a třetí pohřební
průvod sv. Cyrilla představuje. 0
statní řada obrazů podává. rozličné
události ze života svat. Klementa s
našimi věrověsty úzce spojeného.
Napomáhá-li veškeré pořadí
oněch maleb k oslavěvslovanskýcb
apoštolův a jimi do Ríma přine
ěeného těla sv. Klementa, tedy bude
zajisté i onen obraz bez napisu s
ostatními v jakési souvislosti hlavně
proto, že sv. patronové Klement a
Ondřej, jakož i archandělové Mi
chael a Gabriel k lidem a krajinam
čelí, od nichžto a kdež se jim ob
zlaětní prokazovala pocta. Do dneš
ního ale dne jest sv. Ondřej vedlé

na jevo se dávalo. Biskup Jindřich
II. z Olomouce založiv na začátku
XIV. věku v starém Svatopeter
ském chrámě v Rímě oltář na po
čest sv. Vacslava dal se též na
obrazu představiti, kterak ho sv.
Vojtěch a Prokop Matce Boží uva—

dějí. Naši dva apostolé přichodivěe
jak znamo,ponejprv r. 867 do Říma,
za biskupy dne 6. ledna 869 tam
posvěcení byli, kterýmžto úřadem
své oslůní pro celou Moravu byli
dosa li. Tu byla vhodné, zajisté
chvíle, na přímluvu sv Klementa
a zemských patronů se Bohu zhola
a docela obětovati. Na základě to
hoto badaní osmělujeme se tvrditi,
že onen pamětn obraz okolo 869
r. dokonén jest. roj obleku &způ
sob malby, jakož i místo, kde ostat—

ky od našich blahověstů z Cherso
nesu přineěené uloženy jsou byly,
všecko toto přimlouvé. se za ná.
hled náš.
Jeli důmysl náš pravý, tedy
v této malbě vidíme podobizny nej
větších svých dobrodincův, my ma
sv. Mikuláše patronem veškerého me obraz, 'ehož Oni sami sobě zho
Ruska, Michael a Gabriel přináleží tovili ——11 Most, kteréž nic sobě
až posud k nejslavnějším jmenúm rovného nemá.
východní církve a. sv. papež Kle
2. obraz.
ment komu byl bližší nad naše apo
štoly Cyrilla a Methoda? Domní Konstantin obdržel od císaře Mícha
váme se tedy, že před sebou mame
III. na prosbu moravského kní
obraz votivný, představující Kon ela
žete Raštz'ce rozkaz, na Moravě hlá
stantina a bratra jeho Methods,
satz' sv. evangelz'mn.
obraz pamětný, jehožto oni na dů
kaz díků o úcty za svého života
Tento obraz představuje nam
vyhotoviti dali. Method co starší císaře sedícího na trůnu ve velkém
drží v ruce knihu, Konstantin pak ornatě a s korunou na hlavě a před
co íilosoí zase nádobu, kteréž po ním na kolenou svátečně obleče
rovnána se starými miniaturami ného filosofa. Ze to náš Konstantin
jest, dokazuje jemu zřetelně připsa
ťalamsířem
vidí. Ovšem
do né jméno „CyrilL“ Dvě osoby ja
rý to znakbýti
jehose povolání
a úřadu
co výtečného mudrce.
.
koby na. odchodě, kterým císař po
Tažemeli se na čas, kdy mal zdviženou levicí cestu ukazovati se
ba zhotovena byla, lehce ho uhod zdá, viděti za sv. Cyrillem. Škoda,
nouti; a sice uvažímeli, že v sta že malba tato převelice porouchěna
rověku bylo obyčejem, před nastou jest. Z bývalého jejího podpisu za
pením nějakého důležitého úřadu chováno toliko tré písmen A. L. M.
anebo velkého ipodniku Bohu za Vynálezena jest r. 1859.
Dějiny vypravují, že Rasticovi
slíbiti se, což při zámožnějších pra
videlně pamětným obrazem i zevně poslové r. 863 do Byzance stihli a
3*
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plné vousy. Křestěnec peuhým be—

ho roku na. moravskou půdu byli
vkročili. Scena (děj) zde, vyobrazenů padů tedy do roku 863, ale
malba sama podobá se že přináleží
X. století a připisuje'se, malíři, kterémuž v každém ohledě veškera
scházela schopnost, jakouž pozorujeme při prvém obrazu. Cyrill má
zde zář kolem hlavy, ježto ovšem
na prvém obrazu tomu i onomu
bratru schází. Tenkráte byli oni
maliřovi ještě na. živě, nyni pak ale
již dávno — mrtvi.
Od téhož malíře a z též doby
pochodí obraz třetí, kterýž se bez
prostředně "k tomuto druži.

3. obraz.
Sif. Method maje na sobě arcibiskup
ské pallium (stuhu z vlny tkanou a
mnohýmz'křížz' ozdobenou), křestí ja
kožto metropolita ponořením Slovanu
ješte" velmí mladz'stvého.
Ze se tuto před zrakem naším
malba z X. věku rozklada, za. to
ručí nám forma. a ozdoba. pallia,

kteréž arcibiskup na kasuli a ko
lem pravé ruky ovinutá nese. Arci—
biskup má hlavu oholenou na způ
,í-gfob mnichů a krátce přistřihnuté

dernim rouhem opatřený stoii až ke
kyčlám ve vodě. Malba dobře za—
chována.
Následné tři větší obrazy ná.—
lezajici se na stěně portika (zlou
beni či sloupové síně) mají svůj
původ od téhož mistra a jsou do
bře provedeny. Sáhaji do XI. sto
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letí. Jak se podobá vymalovány

Hadriána
IV.vjiž
„mítra
tur
inata cum
corona“
obyčej
vešla.
'sou právě před zkázou chrámu od papeže
l.“lormanů, představují rovněž pa. Na našem obrazu jest „mitra tur
mětné malby a přidané nápisy uvá binata“ jestě bez koruny. Za našich
dějí nám jejich původce v úplnou časů, jak známo, upevněny jsou tři
známost. Zove se Beno z Rapizy, koruny na této papežské čepici.
jenžto se svojí manželkou Marií Kříž přednáěecí, dvě biskupské
Macellarií a svýma dvěma dětma berly a. tři labara (praporce) sho
Klementem a Altilií ku své a svých dují se ve svých formách úplně s
domácích spáse na počest sv. Kle časem, jenž tuto malbu byl vyvodil.
Předmět k tomuto obrazu 'vza.
menta tyto obrazy malovati dal.

jest z církevně legendy, jakož až
podnes v římském breviaři na den
slovanských apostolův Cyrilla a Me
do kostela sv. Klementa s podpisem: thoda obsa'žena_,jest. teme tam:
„Huc a. Vaticano fertur P. P. Ni „Když Cyrill v Rímě umřel, byloť
colao imnis divinis quod aromatibus jeho tělo napřed ve vatikánské ba—
sepelivit.“ (scilicet corpus s. Cyrilli.) silice uloženo, později při velikém
t. j. sem z Vatikanu přenešeno jest shromáždění—se kněžstva a lidu do
tělo (sv. Cyrilla) pod papežem Mi basiliky sv. Klementa přeneěeno.“—
Tuto zde obrazně představe
kulášem při zpěvu chvály Boží a
_s vonnými věcmi pochováno.
nou tradici vypujčila sobě církev
Na máráeh :(íeretrum honora sv. z dílka, jež biskup ž Veletri,
tum) pod drahocenným pokrovem Gauderikus, byl sestavil pod ná
nesou čtyři mladíci tělo sv. Cyrilla, zvem: „Translatio sti Clementis“
an dva jáhnové jej podkuřují a sv. (přenos sv. Klementa). Tento bi
Evangelium se přednáší, z Vatikánu skup byl vrstevníkem ss. apoětolův

4. obraz.

So. C_i/Tillpřenesen z Vatzkánu

do chrámu sv. Klementa..
Ze se zde kostel sv. Klementa
vyrozumívá, poukazuje malíř sv.
Klementem samým, jehožto u oltáře
po dosavá'dním obyčeji v římských
basilikách s obličejem naproti lidu
staví, jakoby z knihy před ním
otevřené ono „Pax Domini sit sem
per vohiscnm (pokoj Páně bud' vež
dy s vámi) mluvil. Vatikán před
stavuje umělec papežem pohřeb
sprovázejícím jehožto hlava na dů
kaz ,vyznamenání „nimbem“ (kru

čem
zářivým)
ozářena
Papeže
oprovází
v právo
sv. jest.
Method'vy
značen září velikou, tonsurou a
vousem a v levo jiný zase biskup.
Okoanst, že papež ozdoben
jest palliem nad kolena sáhajícím
ostatně i XII. století svědčícím a
na hlavě místo „Regnum“ anebo
„tiary“ že starožitnou homolitou

a tudíž věděti mohl, co se s tělem
sv. Cyrilla bylo stalo,. Jak známo
zemřel sv. Cyrill v Rímě dne 14.
února 869 v 42 roce věku svého.
Toho času neseděl více na papež
ské stolici Mikuláš, kterýž hned
13. listopadu 867 dokonal, nébrž
Hadrián II., kterýž do roku 872
panoval. Než takové časobludy či
anachronismy (chyby v letopočtu)
nejsou v legendách nic řídkého.
Na důkaz, že i malba v roce
1863 odkrytá votivný jest obraz,
čteme pod dobře sestavenou ozdo
bou květnou tato latinská slova:
„Ego Maria. Macellaria pro tiomre
Dei et remedio anime mee hec pin
ere feci.“ t. j. Já Maria Macellaria
Šela jsem toto z bázně boží a pro
spásu své duše malovati. —

5. obraz.

čepici má. budiž velmi závažn 111 'Svatý Klement a osleplý Sísz'm'us.

Bychom tomuto obrazu pozů
pro
důkazemýe
tatomusela,
ma ba stávajícímu ze 3 oddílů nad sebou
před nás
r. 1154
dekor. abýti
ježto v dotčeném roce přikorunovaci položených dobře porozuměli, třeba
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svého útočiště vzíti k legendě sv.
Klementa, jak nám to tak zvaná
Legenda aurea (zlata) Jakoba, a
Voragina vykládá.. K výkladu pro
středního hlavitého obrazu čteme
tam takto: Když sv. Klement Do
micillu pannu, net Domiciána císaře,
svatým závojem byl posvětil a The
odoru, manželku Sisinia, přítele cí
sařova, na víru obrati! a ona ve
slibu čistoty setrvati slibila, vešel
Sisinius řevnivostl jsa veden za
svojí manželkou tajně do chrámu
chtěje věděti, proč ona chram takto
navštěvuje. Avšak sva 'm Klemen
tem kondna jest modlit a a od lidu
odpovidáno. Tn najednou Sisinius
docela slepým a hluchým učiněn,
jenž ihned sluham svým řekl: „rych
le mne zdvihněte a ven vyveďte"Í
Služebníci ale po celém chrámě
jím se protáčeli, než ke dveřím při
jiti nemohli. Kd ž je Theodora spa
třila takto blou ici, napřed se sice
od nich vzdalovala miníc, žeby její
muž ji poznati mohl, potom ale
coby to bylo, se jich tazala, kteří
řekli: „pán náš, an vidětia slyšeti
chtěl, což dovoleno neni, stal se
slepým a hluchým“ Tu dala se
ona do modlitby, prosíc, by muž
její odsud vyjití mohl-, a po mod
litbě řekla služebníkům: jděte teď
& přiveďte pána svého domů.
Dle vyňatku této legendy
představuje tedy obraz — kostel,
kde sv. Klement papež mši sv.
slouží. Na oltáři leží otevřená. kni
ha, patena a kalich s úškama na
důkaz, že se z něho posvěcené vino
přítomným podávalo. Manipulum ne
drží papež na ruce nýbrž v ruce,
dokazuje, že manipulnm nic jiného
není, leč čast štoly druhdy kolem
levé ruky otočené. Sedmíramenná.
lampa, jak je často v katakombách
vyobrazenu viděti, vznáší se nad
oltářem. Pontiňkantovi přidáno jest
zřetelně jméno „Sanctus Clemens
papa“ (svatý Klement papež.)
pravo od něho stojí jeho
assistance pozůstávající ze 4 knězů.
z nichžto dva, jeden každý pedum

(berlu) a jeden kaditelnu a nádobu
s kadidlem drži. Kadidelna, záleže—

jící z kulovaté, ozdobené krabice
nebo baňky, pozrazuje až příliš, že
bychom z její formy ihned na XI.
stoleti uzavírati mohli. Z dob krále
Rogera Sicilského nalezt. se v ko
stelní pokladnici na. Monte Casino
podobná. nádoba. Ve XII. století
teprv zobecněly naše loďky na
kadidlo.
V levo od celebranta vyobra—
zuje se děj, jak totiž Theodora slu
žebnikům osleplého a ohluchlého
Sisinia pravi: „jdětež a odvedtež
pana svého domů.“ Jména: Theo
dora a Sisinius lze zřetelně čísti.
Bezpochyby jako pokračování
oné legendy můžeme pokládati niž
ši oddil obrazu představujíciho ote
vřenou kobku čili předsíň, ve kteréž
z rozkazu Sisinia tři jménem zna
menání sluhové: Karvoncel, Alber
tel a Kosmaris kameuou sochu pro
vazy bičují. Proč to činiti musejí,
poučuje nás o tom uvedený napis:
„Ob duritiam cordis vestri saxa
trahere meruisti.“ t. j. pro tvrdost
srdce vašeho zasloužilskamenivléci.
K objasnění tohoto obrazu vy
pravuje svrchudotčená legenda tak
to: „Když byli odešli, oznámila
Theodora sv. Klementa, co sef'jcst
stalo. Tehdy odebral se Světec na
prosbu Theodory !: Sisiniu a ná.—
leznul ho, že při odevřených očích
nic nevidí a z hola nic neslyší.
Když Klement za. něho prosil a on
sluch a světlo byl obdržel, vida Kle
menta vedle své manželky státi uči
něn jest bez smyslů a domnívaje
se, že oklaman jest kouzelnictvím,
naporučil otrokům svým, aby Kle
menta jali a jatěho odvlekli. Avšak
onino vižice zde ležící sochy a ka—
mení domnívali se, jakož i Sisiniu
se podobalo, že sv. Klementa s jeho

klerikama vlekoua vážou. Tu pra
vil Klement Sisiniu: „Ježto skály
za bohy držíš, hoden jsi skály vlé
ci.“ Onen však pokládaje ho sku
tečně za svázůého řekl: „Dam tě
zabiti.“ Klemens pak vzdáliv se
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odtud žádal Theodoru, aby od mod na 3000 kročejů ode břehu a všich
litby neustála, ažby Pán muže je— ni suchou nohou tam všeděe na
lezli příbytek Bohem na způsob
jího navštívil.
.
Na tuto modlitbu zjevuje se mramorového chrámu učiněný a tam
Theodoře sv. Petr řka: skrze tebe v rakvi tělo sv. Klementa a kotev
muž tvůj posvěcen bude, aby se vedle ní. I zjeven učeníkům jeho

rozkaz, ab

tam odsud nevyzdvlhli

naplnilo,
co pravil
Pa— tělo jeho.
ve : posvěcen
jest bratr
muž můj
nevěřící
aždého pak roku v ča—
skrze ženu věřící. Následek tohoto se utrpení jeho odstupovalo moře po
zjevení a následného na to uzdra sedm dní na 3000 kroků ode břehu
vení byl, že Sisinius a s ním 313 připravujlc suchou cestu příchozím.
I stalo se, žejístá vdova při
domácích od sv. Klementa pokře
stěni byli. Sisinius jest spolupatro putovavši se svým synem k také
nem biskupského chrámu v Trientě. slavnosti než (na syna svého) úplně
Na toto zjevení-se sv. Petra zapomněla, když moře zase růsti
naráží nad hlavitým obrazem 7 po počalo. Po roce ale nálezla jej
dob, od kterých dolní části toliko přece zdravého na témž místě.
Příběh tento viděti na našem
viděti, z nichžto dle udaného nápisu
čtyry prvé papeže: Petra, Lina, obrazu.

Kleta a Klementa poznati lze. Z
těchto nákresů vysvítá. spolu prav
da, že hned v XI. věku posloup
nost prvých papežů docela určena
byla, o kteréž později se pochybovalo.
e se tuto před okem naším
podobně jakýsi pamětný obraz roz
prostírá, důkazem toho jest nápis
pod hlavním obrazem: „Ego Beno
de Rapiza cum Maria uxore mea
pro amore Dei et beati Clementis
pingere íeci.“ (Já Beno z Rapizy s
Marií“ manželkou svou dal jsem —
tento obraz -— z lásky k Bohu a
blahoslavenému Klementu malovati.)
Beim a Maria. s voskovými sloupky
v ruce, z pokory v malých posta
vách vyobrazeni, stojí v popředí na
pravo od sv. Klementa mši sv. ko
najíclho. Co úplně zbytečné přidáno
jest mužské podobě jméno Beno.
Naleznuta jest velkolepá tato mal
ba roku 1861.

6. obraz
Zázrak so. Klementa na synovi jisté
vd

.

Za císaře Trajána, když sv.
Klement po přivázaní kotvice na
hrdlo jeho v černém moři muče
nickou dokonal smrtí, přišli učeníci
jeho ku břehu chtíce svaté jeho
tělo najíti. „Ihned“ vypravuje uve
dená. legenda dále, odstoupilo moře

Na stupni oltáře, na kterémž
románské svícny bez kříže, (jehož
před XII. stoletím neužíváno na
oltářích) a zaclony se nalezají, ja
kéž se hodně daleko až do stře
dověku hlavně v jižně Francii byly
udržely, leží na blízku oné vý
znamné kotvy chlapec, jehož po
zvednouti právě vdova v úmyslu
má. A na ukázku, že oltář v moři
se nalezá vymalovány jsou dokolaI
ryby. Slavnostný původ a bisku
pem v čele vycházi právě a brány
města,—na kteréž psáno: Cersona.
U chlapce jsou slova: puer (chlapec)
a u ženy:
vidua
(žena byl
vdovaj.
Nad mulier
obrazem
umístěn
de 
ší nápis, z něhož toliko tato slova
lze čísti:. . . . „tumulum parat an
gelis istum (hrob tento připravuje
andělům). Písmo pod obrazem zní:
„Puer ecce jacet, repetit quem re
via'. maten“ (chlapec hle leží; je ož
hledá v úzkosti matka.)
I tento obraz třeba pokládati
za obraz pamětný, jak to dosvěd
čuje dobře zachovalý nápis: „In
nemine Domini. Ego Beno de Ra
piza pro "amore beati Clementis et
redemtione anime mee pingere feci.“
t. j. Ve jménu Páně. Já Beno z
Rapizy z lásky ku blahoslavenému
Klementu a pro spásu své duše
dal jsem malovati.
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Kdo ale onen „Beno de Ra
Spolu dal Beno na tomto obrazi
celou svoji rodinu vymalovati. V piza“ byl, zůstane bezpochyby ještě
prostřed objevuje se v metlaillonu dlouho v temnotě. Ač jméno „Ra
akožto poprsí sv. Klement s hes piza“ tak nápadně slovanskéhojest
lem: Me preve (sic) querentes, esto přizvuku, že nám zde mimoděk na
te nociva caventes. (Především mě mysl „Rapza, Rabaniza, přítok řeky
hledejte, a. ěkodného se varujte.) Raab, Hrapa, 'přichodí: chtěli by
V pravo od medaillonu stoji Beno 'chom přece rad 'i pozornost zpy
s.voskovou svící, též podoby, totiž tatelů obrátiti na omites Tudertini
dole tlustá, a na hoře nápadně ten v státě clrkevném, mezi nimiž jisty
ká a pomalovaná, právě jak jsem Rapiz, comes Tudertinus právě za
jina východě u eků a Armenů bojovných časů Řehoře VII. a císa
viděti příležitost měl. U něhož sto ře Jindřicha znamenitou úlohu hrál.
Tolik řečeno budiž o novood
jí jeho malá dcera Altilia jakousi
paní vedená.. V levo od medaillo krytých malbách na obmítce.
Jak ale se to má s ostatkama
nu viděti domnu Marii, manželku
Benonovu mající v ruce sloupek a sv. Cyrilla? O těch ani nejmenší
před ní jejího syna, tohoto cl.-la stopy! Jest doměnka, že buďto
pečka Klementa s hořící svící. Z před zkázou kostela anebo hned
jmen zřetelně tuto udaných uzavírá brzy po ní s ostatkama sv. Kle
se nade vši pochybnost na osoby menta na nějaké bezpečně místo
uvedené. Litery všech jmen neleží přenešeny byly. Nápis v nynějším
vedle sebe, nýbrž pod sebou. Za chrámě sice udává, že ostatky sv.
okrasu slouží velice něžně utvořené Klementa v hlavním oltáři uzavřeny
listy, mezi nimiž ptáčatka spatřujeme; jsou, než z oatatků sv. Cyrilla ne
obraz tento v celku dosti dobře do má
ím ve svém pokladě relikvií
chovaný odkryt byl v roku 1863. až do dnešní hodiny zhola nic.
e ale v Římě a také jinde
Mohloby se nám namitnouti;
jelikož tyto na život sv. Klementa ostatky tohoto světce se nalezaly,
se vztahující pamětné obrazy ta „za to ručí nám chrám sv. Jerony
kořka doslovně vyňaty jsou z le ma v ímě, kde každoročně na
slavnost našich apostolů veliká re
gendy,
uvádí
oragine,jakž
tentoji pak
teprvJakobus
n'a- kona likvie sv. Cyrilla, kterouž uctíti já
ci XIII. věku psal; tedy budou ne sám udůstojněn jsem byl, veřejně
pochybně také ty obrazy tomuto se ukazuje a. věřícím k uctění se
věku přináležeti.
_
podává. A že biskupský chrám v
Na to docela krátce odpovi Brně kost z ramena sv. Cyrilla ve
dáme, že Jakobus i v legendě sv. velmi staré stříbrné skříni uscho'
Klementa se již na starší prameny, vanou ve svém majetku měl, po
z nichžto vážil, odvolávati neopo tvrzuje P. Theodor Moretus ve svém
minul. A že umělec těchto pamět listě k Bolandistům, jenžto !: 9.
ných obrazů se neřídil dle Jakoba, březnu život Slovanských apoštolů
alebrž dle jiného pramene, zřetelně veřejnosti podali. Od této Brněn
to dokazují nápisy na pátém a še ské reliquie, jak se podobá, pocho
stém obrazu. Jakobus mluví toliko di onen ostatek, jejžv kapli opatů
o „mulier cum filio suo parvulo“ Rajhradských opat Othmár v r.
(o jakési ženě _ssynem svým ma. 1765 byl postavil.
V pravdě byloby to zajisté ne
ličkým), na obrazu ale čteme: mu—
lier vidua et puer (žena vdova & bez zajímavosti, kdybychom zdově
chlapec) a posléze. že poznámka děti se mohli, kde ještě na Moravě,
na pátém obrazci „Ob durítiam ete“ ve kterých jejich chrámech ostatky
(pro tvrdost atd.) s legendou v žád našich výtečných slovanských apo
Dr. B. Budík.
ném neni souhlasu, na bíledni \jest. štolů se chovají.
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Pozůstálost bohatého pijaka.
Povídka od F r. P r a v dy.
Neznali jste Blažeje Vychytila,
sedláka z Nicova?
Ba, ovšem, že jste ho neznali,
je již dávno nebožtík a je již ne
božtík také jeho syn, Matěj Vy
chytil, na nějž přišel jeho statek.
Ani Nicovští nemohou se vší
ckni na Blažeje Vychytila pamato
vati a jen ti nejstarší vědí ze vlastní
zkušenosti, jaký byl člověk, jak
vyhlížel a jak si počínal. Dům Vy
chytilův v Nicově arcit ještě stojí
aještě se tam říká u Vychytilů,
ale Vychytilové již na. něm nejsou
a Blažej Vychytil byl poslední ho
spodář ze starého věku, jak říkáme.
Však i Blažej se již od svých
předků lišil nakloniv se způsobům
a. mravům, jichž tito nemilovali.
Byl rázný a statečný muž a roz
šafnost jeho chválila se v celém
kraji. Také to mu sloužilo ke cti,
že je bohahojný křesťan, rád chodí
do kósteia, modlí se a poslouchá
slovo Boží. Vychytil nejen v neděli
a ve svátek chrám Páně pilně na
vštěvoval, jsa vždycky přítomen
ranním službám Božím, on i ve
všední den často do něj přišel a

pobožnost jeho byla upřímná a
vroucí. M61 v kostele svou zvláštní
stolici a scházeti v ní pokládal za
hanbu. Manželka jeho Alžběta se
dávala vedle něho, bývali v kostele
spolu, spolu přicházeli a spolu od
cházeli.

7'

Musíme se s nimi blíž sezná
miti a podíváme se na ně, když
ještě trvají doma, na cestu do ko
stela se chystajíce.
Vychytil pohodlně snídá, a sice

ženou, pak celou a ona si ji tlou
kla v moždíři.
Mužovi nechtěla chutnati a
říkal, že je to brynda, jenž ničeho
nevydá a draz'e se musí kupovat.
Manželka mu dokázala, že
přijde lacinčji než dobrá polívka,
kdyby se počítalo, co se dá této a
bere se z domácích zásob.
„Ty ničeho nestoji“, namítal
manžel.
„Nestojí arcif,“ odpovídala ona,
„ale mohou se za ně ztržiti peníze.“
„Ty je ztržíš, já ne,“ dí on,
„za vejce a máslo, mlíko a smeta
nu mi ničeho neodvádíš.“
Smála se tomu a on se také
smál na znamení, že je to tak v po—

řádku a že je s tím spokojen. Vy
chytilová sí nechávala užitek ze sle
pic a krav a muž jí v tom nikdy
nebránil, aby pr měla tak na ty
menší potřeby.

těm se nyní při—

dala káva a Vychytil ji jedl, ač
koliv ješté dlouho tvrdil, že člově
ka, jenž v potu tváře pracuje, ne
nasytí a nemůže nasytiti, jsouc, po
krmem pro lenochy, pod nimiž ro
zuměl pány.
Připomenula mu, že on nemá
zapotřebí pracovati v potu tváře a
prosila, aby se příliš nenamáhal.
Namáhati se přílišné Vychytil
neměl v obyčeji, ale předce rád slý
chával, když žena chtěla, aby se
šetřil. On časně ráno zbudil čelád
ku a zase si lehl a pak ku práci
jen dohlížel. Nikdy neoral, nesekal,
nežal, nenakládal a nevozil, ale když

se selo, činil to sám a rýčem pro
hazovati strouhy a na louky pou
štěti vodu ho také nikdy nemrzelo.
Nejvíc se zaměstnával doma, chodě
kávu, jenž tenkráte byla ještě vzá z místa na místo, opravuje polní

cností ve vesnicích i městech. Man— nářadí. měl-e obilí, slouže dobytku.
želka mu ji začala vařiti, že si sa
Žena věděla, že to všecko
ma na ni zvykla, hledajíc na ní snadno zastane .. předce. se s ním
panskou pochoutku. Odporučil a vadívala, že dělá víc, než se sluší
prodával jí kávu žid, napřed pra a patří na největšího sedláka vNi

cově. Chlubíval se tim také a když
mu dala k snídani kávu, vytýkal
jí, že je káva pro něj tuze lehká,
poněvadž těžce musi pracovat, aže
po ní zůstane hladový.
Dala mu '! tedy vic, jedl ji
velkou lžíci a drobil si do ní buch
ty a koláče. Že se káva pije, to
nikdy nechtěl uznati a připustiti a
aby nebyl počítán k lenochům pá
nům, zažertoval si často, ti snad
že ji pijí a to z malých šálků, ne
ale on sedlák, jenž ji musí míti pl
ný hrnek anebo misku jako po
lívky.
Káva se mu stala milou a pře
stal se na ni zlobiti, jídaje ji, kdy
koliv šel do kostela.

Manželka ji také jldala a toi
tenkrát, když třebas do kostela
nešla, což jí muž přál věda, že její
žaludek silných pollvek nesnese.
Stýskala si často na bídu a na ne
snáze, co s tim svým žaludkem má
a ubezpečovala muže, že je káva
pro ni lík, který, kdyby neměla,
již dávno by odpočivala v hrobě.
Ano, káva jí zachovává život! Neni
mlsná a jedla by s čeládkou bram
bory, škubánky, vdolky, kaše, kdy
by mobla. Již to často zkusila, ale
ten nejmenší drobet zůstane jí le
žeti v žaludku a má s ním bolesti
a dělá jí křeče.
Mimo kávu nejvíc ii prospívá
sklenička rosolky, ale tak malá ma
lilínká jako náprstek, o víc nestoji
a vlc nikdy nepije.
Bylo to pravda, Vychytilová
pila svou rosolku v almaře zavře
nou po náprstku, jak řekla, ale
chodila si pro ni několikráte za
den nemohouc obstáti se svým sla
bým, pokaženým žaludkem.
Muž jí rosolku sám přinášel
a kdykoliv byl v městě, koupil jí
lahvičku u žida.
ekl jen: „Víte,
tu pro mou starou,“ a žid mu po
sloužil bez prodlení. Sám pil jinou,
perlovou, hořkou, jalovcovou a sla
dinu nechal ženě pomlouvaje ji, že
ho nic nezabí'eje.
Žena jistila, že ji zahřívá dost

a'on se smál, že mužští & ženské
maji předce jen rozličné povahy,
což prý se jeví i při té kořalce.
Abychom Blažeje Vychytila
a manželku jeho Alžbětu neuvedli
v podezření, že snad byli kořaleč
nici, vyznáme upřímně, že nebyli a
že jich nikdo za takové neměl. Vy
chytil se neopijel a Vychytilová
také ne.
e si drobet té brindy
přáli, bylo zcela v pořádku; jiní to
činili jako oni a nebyli tak bohatí.
Právě tenkráte se kořalka rozšiřo
vala mezi lidem a židé ji nejen ve
vinopalnácb a krámech prodávali,
nýbrž i po vesnicích a domech roz
nášeli. Nikdo to Vychytilovi a man
želce jeho neměl za zlé, že na ni
po kostele chodí do hospody a do
mů si ji berou v baňkách. Vychytil
by si ji mohl zaplatiti celý soudek
a. mohl by ji soudek vypití třebas
každý týden a sáček jeho by to
zajisté neucitil. Však on je roz-.
šafný a mírný i v tomto ohledu
jako v každém jiném a nepřestou
pí čáru.
S manželkou se Vychytil unáší
dobře, má se s ní rád, řiká ji
„Bětko“, ona jemu „Blažeji“ a ni
kdy spolu nemaji hádky. Auo,Vy
chytil se honosívá, že svou ženu
ještě ani_ jednou neuhodil, co s ni
trvá v štastném manželství a. z to
ho následuje, že jiní muži to činili
častěji, sice by Vychytil nebyl dě
lal nic neobyčejného, zvláštního a
vzácného. Mohl jim věru sloužiti
za příklad a kdo ho viděl se že
nou voditi se do kostela, nezapřel
si, že manželé Vychytilovi se o
pravdu miluji, a měl z toho potě
šení. —
Již se nasnidali, Vychytil po
hodlně, Vychytilová 'spěšně, třebas

jen někde v kuchyni, a Vychytil
napomíná a pobízí, aby déle neme
škali. Musí na manželku čekati,
jenž ještě tu a tam něco obstará
vá a robí, a čeká tak dlouho, až
se konečně vypravila. Již má na
sobě dlouhý kabát, na hlavě čiroky
klobouk, drží v ruce hůl, dívá se
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skrze okno, oznamuje, kdo již jde,
a předpovídá, že dnes budou po
slední a že přijdou pozdě, což prý
ho náramně bude mrzet. Pokropil
se u dveří svěcenou vodou a. vyšel.
Již je'st za humny, ohlíží se, stojí
a tu manželka za ním přikvapíla.
Jde napřed, ona následuje, povídají
si, ještě je dost času: nejsou po
slední a nepřijdou pozdě.
Vychytil se svou ženou býva
již u kostela, když se zvoní teprv
ponejprv a nemusel se báti, že zme
škají. Někdy se tu sešel se zná
mým, pohovořili si spolu ještě před
službami Božími a manželka také

na průvody a sůčastnili se na kaž
dě kostelní neb církevní slavnosti.
Však oni křestanskě smýšlení své
dokazovali také skutky, důvajíce
hojné almužny žebrakům a činíce
dobré všem bližním. Kdo se na ně
obrátil, mohl býti jist, že obdrží
radu i pomoc a u Vychytilů hledali
útočiště nejen domací nýbrží cizí.
Vychytil byl také rychtářem
čili představeným obce, držel na
pořádek, staral se o kázeň, srovna
val mezi sebou sousedy, když měli
rozepře. Slovu jeho se věřilo a
mnohý se mu podrobil, jenž nechtěl
povolit a poddal: se ani soudu na

našla ňakou znamou, s níž si po—úřadě._

klepla. Někdy se zastavila ve vi
nopalně a když venku bylo zima,
měli výmluvu, že se tam chtějí o
hřít. Do kostela předce vždycky
přišli v čas a seděli již ve své sto
lici,
kdyžytilkněz
k oltáři.mezi
Na
to Vyc
dbal,přišel
byl nahožný
mší svatou a pozorně vyslechl vý
klad sv. evandělia. On si ho oby
čejně také pamatoval, mluvil rád o
něm, zastával ho a protivil se jeho
odpůrcům.
To se obyčejně stávalo po ko
stele v hospodě a mnozí lidé na

Ze Vychytil se rád napije, to
pověsti jeho neškodilo, byla to tak
moda a on si při tom nikdy neza
dal. Ano, když byl napilý, byl ještě
vážnější než jindy, víc horlil pro
dobrou věc, karal neplechy, pro—
kazoval dobrodiní, uděloval milosti.
Opit se a propit rozum, to neměl
v obyčeji, poznal, kdy má dost a
přestal v čas, aby si neučinil han

bu. I když drobet trochu přebral,
zachoval zajisté svou zevnější dů
stojnost, vykračova'l si rovně, mlu—

vil počestně, jednal prozřetelně.
zývali Vychytila kazatelem, jenž Skutečněho opilce a člověka oprav
prý jim přednáší po druhé, co již du opilého sam nemohl vystati a

od kněze slyšeli. Ano, někteří po— žádal si a přičinil se, aby

směvačkové byli toho mínění, že
kněze v kostele nepotřebují ani po
slouchati, poněvadž jim Vychytil,
co kázal a co mluvil, po kostele
poví v hospodě.
Nicméně Vychytil byl ctěn a
važen i od těch posměváěků a.hod
nost ieho všeobecně se uznávala.
On se znal v písmě, jak se o něm
soudilo, rozuměl svatému nábožen
ství a hlásal a vykládal je při kaž
dé příležitosti. Velébní páni v něm
měli horlivého přítele, nic na. ně
nedopustil & často je zval k sobě.
On sám k ním také docházelýda
val na modlení a na mše sv. aman
želka jim všelicos přinášela do ku
chyně. Na pobožnostech od nich
zavedených brali podíl oba, chodili

ho po—

lepšil a uvedl na pravou cestu. I
těm, co pili a neměli nač, utraeeli
peníze a dělali dluhy, třebas by se
nebyli opíjeli to vykládal za chybu,
jenž se má a musí odložiti, poně'
vadž je na škodu jim i dětem. On
pil a měl nač, ba ani mu neubylo,
jak říkal, a dětem zůstane dost,
kdyby třebas ničeho nezachoval;

Je tu velký jeho statek, ten přejde
na syna a syn vyplatí dceru, až

se ožení a obdrží s manželkou bo—
haté věno.

_

Víc dětí Vychytil neměl a
těmto dvěma přál jako sobě a jako
ženě, mysle, že jim smí a může
přati, poněvadž je největší a nej
zámožnější sedlák v Nicově.

44
II.
Vychytilův jediný syn jmenuje
se Matěj a jeho jediná dcera sluje
Barbora. Matěj aBarbora'. jsou bez
ké a hodně děti a začneme vypra
vovat hned o jejich mládí, abychom
se je naučili dobře znáti.
Otec Vychytil až tuze miluje
svého syna a i dceru má. rád za
kládaje si na nich a všecko jim
číně k vůli. Matka se s nimi také
mazlí, majíc je za lepší a za vzác
nější, než jsou jiné děti a ujímajíc
se jich proti každému, kdo by se
na ně třebas jen zamračil.
Malý Matěj je čiperný hoch a
ještě menší Beruška je živé a švar
né děvče. Brzy vyzpytovali, že ma
minka má. v almaí'e, tak nazvané
špižlrně, zavřený ňáký poklad, po
něvadž ji často navštěvuje. Činila
to napolo tajně a činila to nejvíc,
když odešel muž a když odešla
čeládka. Před mužem se sice ne
potřebovala báti, ale styděla se ho,
že si každou chvíli nalivá do toho
svého nápretku z lahvičky kořalku.
Někdy si crklaz lahvičky samé a
to zvlášť tenkrát, když měla na
spěch a někdo byl na blízku. Če
ladky se také ostýcbala, majíc
strach, že by ji pomluvila a jen
'před malým synačkem a malou
dceruěkou jednala bez strachu, do

strčila ji matka čerstvě za ty druhé
do zadu, doufejíc, že synačka pod.
vede a omýlí.
Však nepodařilo se ji to, znal
baňku s rosolkou již dobře a vy
hledal si ji aukazal na ni, si byla,
kde byla, napřed nebo vzadu.
Není v ní nic,“ řekla mamin
ka a dala Matějlěkovi a dala Ba
ruěce jednou ovoce, po druhé ko
láče a když tu nic takového neměla
pohotově a na snadě, ulomila jim
třebas kus perníku anebo jim dala
líznouti medu, aby na baňku s ro
solkou zapomněli.
Zapomněli na ní na chvíli, ale
Matějičekuvěděl, že něco dostane,
jak mile se o ní zmíní a proto ma
minku ustavičně vodil k almaře a
po baňce se jí tezal.
„Je v ní něco,“ jistil, „vždyť
jste z ní pila.“
„Je v ní voda,“ lhala mamin—

ka a Matějíček pravil: „Dejte se
mi té vody „napit.“

Beruška křičela: „Mně také
maminko,“ a maminka jim podala
žbánek s vodou, aby prý se napili
z toho.

, '

Nechtěli, žádajíee si napiti se
z baňky a ustavičně ji měli na
mysli.
/'
Maminka ji schovala jinam,
aby jí dali pokoj, a když se po ní
zase sháněli, řekla: „Již tu není,
mnívajíc se, že ti tomu ještě nero— někdo ji vzal a odnesl.“
zuměji a nebudou ohtiti vědět, co
Nevěřili jí, tvrdice, že tu je
a musí býti.
je v té lahvičce.
Dali se dlouho klameti a ši
Otevřela _jim tedy almaru a
diti, až konečně předce ta tajemná ustanovila, že jim baňku dá. do ru
láhev jim padla do očí. Matka od ky, když ji najdou.
ní dost pozornost jejich odvracela,
Nebylo jí tu aMatějíček pra
davajíc jim jablka, hrušky a blumy, vil plačky :'„Kde pakje, maminko ?“
„Pryč je“ odbyla ho.
buchty a rohlíčky a co ostatně v
almaře měla v zásobě.
Musil se s tim spokojiti, ale
Matějíček pravil: „Maminko, mrzelo ho to a dával na maminku
já. bych se z té baňky také napil, pozor. Brzy vyšpehoval, že tuze
co pak v ni je?“
čas? víko
chodíoddotruhly.
komory
zdvihá
„Z které baňky?“ ptala se ta'
Co apak
tsm
maminka. stavíc se, jako by to nev dělá? „Zajisté tam má. tu baňku,“
hádal chytrý chlapec a umínil si,
věděla.
Bylo víc
baněk,
sklenic
a brn-| že maminku překvapí a přepadne.
ků
v almaí'e
a když
Matějíček,
o baňce s rosolkou se byl zmínill
Byla v kuchyni, vařila oběd
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a Matějíček s Baruěkou jí poslu
hovali, podávajíce jí polínka, třísky,
vařečky a lžíce.
Tentokráte bylo ještě dost dří
ví a nemuselo se šetřiti a nešetřilo
se jako nyní. Hospodyně vařily na
ohništi, uprostřed hořela polena a
okolo staly hrnce. Strojilo-li se ně
co na rendlíku, rozdělalo se pod
něj a pekáče se davaly do trub v
kamnech, v nichž se topilo v zimě
v letě i k vůli vodě, jenž se ohří
vala v kotlích též do kamen za

tak

nazvaných kam

novcích.
Vychytilův Matějíček vylezl
si někdy nahoru na ohniště a seděl
tam stranou na prkýnku nebo na
polínku a měl před sebou hrnce a
oheň. Učinil to i nyní a maminka
posadila Barušku k němu, aby prý
se jí dole nestýskalo. Dělala na
rendlíčku zapražku a pravila k
Matějíčkovi: „Míchej, ale hodně,
aby se mi nepripalilal“
Matějíček míchal a maminka
odběhla do komory, kde prý má co
dělat v truhle.
S chlapcem to trhlo a projela
mu hlavu myšlénka: „Maminkajde

k baňce“

Je v žberu vody dost, může
si nabrat,
On se chce napít z baňky.
Matka mu dala baňku prá.—

zdnou, aby si ji naplnil vodou a
pak se napil.
To není ta baňka, z níž ona
pila, Matějíček žada tuto.
Co si stím tvrdošíjným a ne
uetupným hochem počne?
Napadlo jí aby z baňky ro
solku přelila jinam a baňku mu
dala. Chtěla to učiniti, ale Matějí
ček ji byl v patách; nebal se bití,
stál u ní, nehnul se, nemohla a
nesměla baňku před ním vyprázdnit.
Přivedl ji věru do velké ne
snáze a aby z ní vy'bředla, baňku
s rosolkou mu podala řkouc: „Tak
se tedy na ni podívej a mlč již.“
Mlčel, ale pohled na baňku
mu nestačil, on se z ní chce a musí
napít.
Než maminka svolila, byla
zátka z baňky již venku a chlapec
zunkal sladkou rosolku.
I vyjasnila se mu tvář, smál
se a pravil: „Maminko, to není
voda.“
„'Je to voda“, řekla maminka,
„ale je to sladká. voda.“
„Je lepší než ta nesladka,“
mínil chlapec a vyjádřil se, že by
ji pil vždycky místo této.
-„To nemůže být,“ zakázala to
maminka,—„tobě by škodila.“
„Vam neškodí?“
„Mně ne.“
„Proč vám ne a mně ano ?“
„Ty maš zdravý žaludek ajá
mám žaludek zkažený; tvůj Snese
obyčejnou vodu a můj nikoliv.“
Chlapec ani nevěděl, co to ie
žaludek, ačkoliv již o žaludku byl
často slyšel, a předce pravil: Ma
minko, já. mám také žaludek zka
žený.“
Maminka bylav rozpacích, co

I strčil vařečku do ruky ae
atře, přikázal jí, aby ona michala,
sam skočil s ohniště a kradl se do
komory za maminkou. Byl bos a
neslyšela ho, otevřela truhlu a vyn
dala baňku, již měla dole pod šaty
ukrytou, vytáhla zatku, nasadila
krk od baňky k ústům a pila. Tu
se za ní ozval hlásek: „Maminko,
ja bych se také napil, mam žížeň.“
Lekla se, že div baňku nepu
stila a. na Matějíčka dostala tako
vou zloet, že ho vyetrčila z komory,
davši mu do zad hodný štalec.
Plakal a brečel, že ho bylo
slyšeti až na dvůr a maminka se
bála, že se ho někdo zeptá„ co mu
schází. Okřikovala ho, aby mlčel, má. dále mluviti a činiti“ a aby sy
on ale neposlechl, pořad víc a víc náčka uchlácholila, navrhla mu,
vřeště.
aby se tedy ještě jednou napil.
Co chce?
Napil se hodně, roaolka mu
Pít chce.
chutnala a že pro něj byla tuze
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ostra, skoro by mu byla vstoupila
Odpověděla: „Však ja si ji
do hlavy, jak říkáme. Rozpalil se tam dam zase.“
a byl vesel, běhal a zpíval a ma
„Proč jste ji vzala pryč?“
mince slíbil, že nikomu nic nepoví
„Inu proč, abych ji před vámi
ani Barušce, ani tatínkovi.
skryla.“
Baruěka zatím v kuchyni při
„Tedy vám jifnikdo neodnesl ?“ —
„Vidíš, že ne.“
palila zapražku a. Matějíček jsa tu
„ le řekla jste to.“
ze rozčilen, již nechtěl míchati, ny
brž chtěl si hrát a chtěl dovědět.
„ ekla, abyste po ní již ne- '
Baruěka si hrdla a dověděla s ním slídili.“
.
.
a on nemohl

'a nebyl s' to zacho—

vati u sebe svěřené od matky ta
jemství.
I ptal se sestry: „Bat-uško,
rada piješ vodu?“
„Rdda,“ odpověděla mu.
„Pila jsi již sladkou vodu?“
„Nepila.“
„Ta je ti dobré., že se až na
sk lepil“
py y„Ty jsi ji pil?“
„Pi|, ale měl jsem zkažený
žaludek.“
„Ja bych ji také pila.“
„To nejde, když nemáš žalu
dek zkažený.“
„Kdy ho budu mít zkažený?“
„Až to řekneš mamince.“
„Co jí řeknu?“
„Pojd, já. půjdu s tebou a
řekneme to oba dva.“
I ěli k mamince do kuchyně
a Matějíček pravil: „Maminko, Ba
ruěka má. také žaludek zkažený,
ale já. jí ještě nic ne ověděl.“
„To jsi učinil obře, pochva
lila ho matka, „jen když ty jsi si

ho upravil.“
„Jeětě docela ne,“ povzdychl
si a pravil: „Maminko, dejte semi
napít z baňky a Barušce také.“
Zlobila se, že ji zase týra, ale
líbilo se jí, že se o sestru stará. a
že jí přeje. Nesmí mu odporovati,
aby ho proti sestře snad uezatvr
dila, bude k oboum stejně laskava

a da se i Barušce napit rosolky.
Vzala obě děti do komory,
otevřela trublu, sáhla pod šaty a
vyndala baňku.
Matějíček se ptal: „Maminko,
proč pak jste tu baňku nenechala
v almaře, měla byste k ní blíž?“

Matějíček se tomu divil a Ba—

ruška se také divila. Maminka ne
mluvila pravdu a předce je často
napomíná, aby nikdy nelhali.
A proč tu baňku skrývá.?
Což je to něco zlého, žez ni pije?
Nemohli to rozhodnouti a nyní
neměli ani času, aby otom přemýš
leli. Maminka nalila do skleničky,
toho napr-stku, jlk ji nazývala, a,
Matějíček hned se jí chápal, aby
se napil první.
*'„Ty jsi již pil,“ volala matka,
„nyní se napije Bsruška.“
Jen drobet,“ prosil chlapec
a již držel skleničku v ruce.
„Líznout si smíš,“ řekla ma
minka, „ale víc nic.“
Matějíček si lízl, ale tak po
řadně, že v náprstku nezůstala ani
kapka. Vymluvil sé: „Maminko,ja
za to nemohu, ono mito všecko do
úst vklouzlo a dolů sjelo“
'
Baruška již natahovala mol
danky chtíc plakati, že pro ni nic
nezbylo, ale Matějíček ji potěšil:
„Maminka ti také dá. a dá ti skle
ničku plnou, nyní hodně scházela“
Když maminka skleničku o
pravdu až na kraj naplnila, aby
Barušku upokojila, zdálo se chlapci,
že to pro ní bude mnoho a pravil
přívětivě: Baruško, nemusíš tozvy
pit , nech mi krapet, já. ti po dru
hé také nechám.“
Matka ho odstrčila a Baruška
skleničku vypila na dvakrát mlas
kajíc aoblizujíc se. Rosolka 'i vel
mi lahodila,a když maminka-šašku
s ní ukládala zase do' truhly, brá
nili jí v tom ona i bratr, žebrajíce
o ňáký přídavek.
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„Již nic nedostanete,“ prohlá
sila pevně, „abyste se neopili.“
„Vždyť je to voda,“ připome
nul jí chlapec „a vodou “se nikdo
neopi_je.“

.

„Touhle ano,“ řekla maminka.
„Vy byste se také opila?“
ptali se jí.
Odpověděla: „Také, kdybych
_jí vypila mnoho, ale já. se spokojím
s malem“
*

„Jak

je to, když je někdo

opilý ?“ chtěl věděti Matějíček.
„Neví, co mluví a co dělá,“
pravila maminka, „nemůže stati na
nohou, motá. se a vrávorá a třebas
padne a hodí sebou o zem.“
' „Maminko, ja bych se rád
opil,“ přál si synaček.
Maminka mu oznámila, že by
to, bylo ošklivé a'.že by od tatínka
byl bit, kdyby to učinil.
„Tatínek by to nemusel vě
dět,“ mínil chlapec, „já mu nic ne
povím a Baruška také ne.“
„Opíme se maminko,“ prosila
také dceruška.
„Již mate oba dost,“ řekla

maminka a zavírala truhlu.

aby se nikdy nenapila bez nich a
když se chce napíti, musi dáti také
jim, sice by s nimi ani neobstala.
Pořad mají zkažený žaloudek, Ma
tějíček i Baruška stýskají si, naří
kají a dávají se často až do pláče.
Jsou v kuchyni, maminka jde
do almary pro koření, maslo, vejce,
jdou s níqa dávají pozor, jestli bu
de píti. Casto by se ráda napila,
ale nesmí pro děti a nenapije se
ani, když ji pobízejí, aby samy také
si zunkly.
Jsou venku na prahu anebo
doma ve světnici, vrzly u almary
dveře a děti již jsou zde, aby vi
děly, nevyndá—limatka baňku.
Hle, ona dveře maže dřevě
ným olejem, aby nevrzaly a Matě
'íček se ptá.: „Maminko, co to dě
ate ?“

„Nemusíš všecko vědět“, od
pověděla mu aon se zeptal tatínka,
proč maminko čepy čili stěžeje u
dveří něčím pomazala.
Tatínek mu řekl, že to byl
olej a že dvéře olejem se natřou,
když vrzají.
„Tak tedy už nebudou vrzat ?“
zarazil se chlapec.
„Nebudou, až zase olej vy
schne.“
„To je škoda,“ litoval Matě
_
J íček.
„Ty chceš, ah vrzal ?
„Chci tatínku.Z
y

Chtěli, aby jim alespoň dala
olízati tu skleničku, že snad je
ještě mokra anebo aby jim z baň
ky crkla na jazyk, což prý by jim
také stačilo.
Matějíček Barušce pověděl, že
z baňky již pil, a že se to z ní
„Proč?“
pije líp než ze skleničky. Beruška
to chtěla také skusiti a maminka
„Abych slyšel, když maminka
ji odkázala až na jindy. Vyvedla otvírá. almaru.“
oba dva z komory a oni nepřestali
„Co je ti to platno?“
míti laskominy na tu sladkou vodu,
„Je mi to platno, maminka —“
pohrdajíce s vodou obyčejnou i s
Chlapec nedopověděl, _abyma
mlíkem, jenž jim vždycky převýbor minku neprozradil, ale tatínek si
ně chutnávalo. '
došel k mamince a promluvil s ní
o tom, co mu Matějíček pravě byl
svěřil.

Vychytilova potřebuje nyní ro

I dala do do smíchu a volala:

solky víc a častěji si pro ni za— „To je dítě, kde se„to v něm bere !“
chůzí k židovi, že jí obě děti po
„00 pak, Alžběta ?“

máhají píti. Již má baňku zase v
almaře, jenž stojí vsíni, aby nemu—
sela chodit do komory, kde ji měla

v truhle.

„Ta chytrost“
„Jaka chytrost?“

„Matějíček ví, že mám v al
Děti ji zrovna špehují, maře tu rosolku a aby slyšel, když
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otvírám, chce aby dvéře vrzaly.
Pak přiběhne s Baruěkou a já. jim
někdy dám líznout, aby toho došli
a dali pokoj, ti mlsalové.“
Otec se smál a Matějíček s
Baruškou poslouchali, co si o nich
povídají rodiče. Je to k smíchu a
není to tedy nic zlého, že jsou ml
salové, ano maminka Matějíčka po
chválila, když řekla, že v sobě má
chytrost. '
Vyjevila otci ještě víc, co chy
trost obou dětí mělo dokázati ai'e
kla mu: „Pomyslete si, oni pořad
také mají žaludek zkažený. aby do
staly drobet té bryndy a napravili
si ho jako ja, jenž opravdu na něj

trpím“
To otce ještě více rozesmalo
a divil se: „To jsou ferinověí“
Matějíček měl radost, že je
ferina a to proto, že svůj žaludek
vydává za zkažený. Dovtípil se, že
se ferinou stal snadno a ferinou
být, je něco hezkého, když to ro
diče obveselilo. Udělá. jim to po
těšení zase a sobě dopomůže k ro
solce, to jest k té sladké'vodě, jak
ji s maminkou nazývají, již nesmír
ně rad pije. Dobře, že ani otec
není proti tomu a matka mu nepo
třebovala přikazovati, aby to před
ním tajil. Hadal, že snad ona ji také
pije bez vědomí jeho, nyní se pře
svědčil, že je mu to známo a měl
to za věc i od otce dovolenou.
Bezpochyby to nemají věděti
jen ti druzí, před nimiž matka svou
baňku z almary také nevyndává,
ale brzy seznal, že ani těm to není
tajemstvím, poněvadž jim to otec'
sam vyzrazuje. Vypravoval kaž
dému, kdo je navštívil a kdo k nim
přisel ze známých, jaký je Matějí
ček čtverák, jakou má.hlavu ajaké
vtipy a nápady. Maminka má zka
žený zaludek a napije se někdy tě
rosoíky, aby si_ulehčila. Ubohá ne
snese žádných silnějších pokrmů
ani vody a je živa skoro jen od
kávy, jenz ji ovšem nedodá mnoho
síly. Rosolka ji alespoň drobet za

křála. Chlapec je zdrav jako řípa,
jak každý na něm může viděti, ale
slyšel od maminky, že si zkažený
svůj žaludek napravuje rosolkou a
proto. také na zkažený žaludek na
řiká. aby si z baňky mamínčiny
mohl přihnouti, jejíž obsah mu je
přemil .

ení-li to mudrlant ten hoch
a ještě ani do školy nechodí? Bude
se zajisté dobře učiti a Baruška
též. Je malá. jako knoňík a již si
také každou chvíli žaludek pokazí,
aby jí ho maminka rosolkou vy
hojila.
Co je pravda, to je pravda,
jeho děti mají rozum a může si na.
nich zakládati. Nejsou tupé, blbé &
tvrdochopně jako mnohé jiné dětí
a často se diví jejich bystrým
úsudkům, 'ejich lsti a i také jejich
šibalství. ak pak by se jim někdy
upřímněnez'asmál? Jak mile se zmí
nily o pokaženém žaludku, ví již,
kam míří a cílí a rozpukl by se
smíchy.
Matějíček a Baruška bývali
při tom, když otec o nich takto
mluvil a slyšeli také, co mu hosté
odpovídají. Každý je vynášel a
chválil, a nazýval dětmi neobyčej
nými ano zázračnými 'a přál otci
štěstí, že mu je Pánbůh udělil a že
je tak nadal. Může na ně býti pyš
ný a může si dělati naději, že z
nich budou způsobní, schopní a
obratní lidé.
Bohatý sedlák měl mnoho po
chlebníků a lichotníků a ti hleděli
se mu zalíbiti velebíce jeho děti,
aby se jim za to přízní svou od
měnil. I jeho manželku si takto
předcházeli, chytali ji v poli, vy
hledávali si ji na dvoře, běhali za
ní do kuchyně a nedotíravější mezi
nimi byly staré baby, jenž z dětí
Vychytilových dělaly skoro anděle.
Kdo u Vychytilů něco chtěl dosá—

hnouti, zavedl řeč na děti a když
se o nich přepěkně byl vyslovil,
obdržel, co chtěl, vozil si hnůj,
vzdělal si pole Vychytilovým po
hřeje a užívá ji také, aby po ní 0—tahem,_jezdil do jejich lesa, vypůj

49
čil si, co potřeboval, získal dary:
mouku, krupici, hrách, nic se mu
neodepřelo.
Matějíček sBaruškou byli vá
ženi a ctěni, kamkoliv přišli, každý
si je nakloňoval a se přičinil, za
vděčiti se jim něčím, co je zajímalo
a jim—bylo milé. Strýčkové a tety,

kmotrové a kmotřičky zvali je k
sobě a je k sobě lákali rozličným
nadělením. Kmotrů a kmotřiček
měli ve vsi přemnoho, neboť se
každý za kmotra a kmotřičku vy
dával, komu Vychytil a Vychyti
levá při křtu sv. na rukou byli dr
želi děti. 0 službu tuto žádali je
všickni chudší obyvatelé v Nicově,
že jim hojně posílali do kouta a
pak co kmotři jim nadržovali a jim
činili dobře.

Matějíček leckdes také dostal
rosolku, činil rozdíly, která je lepší,
sladší, ostřejší a.vypravoval pak o
tom tatínkovi a mamince. Tatínek
nemohl pochopiti, kterak to dítě se
naučilo tak rozeznávat a bylo mu
to novým důkazem, že má převý
tečné vlohy. Ovšem je ještě ne
zkušené a myslí, že každá rosolka

v obličeji a aby v sobě ten prudký
oheň zmírnil a shasil, doakočil si
pro vodu a lil ji do sebe, až se v
něm dech zatajil.
Otec volal: „Hleďte, on si
vždycky umí pomoci,- to je hoch

prohnanýl“
I ptal se ho: „Matějíčku, co
k ní říkáš, jeli pak dobrá?“
Matějíček škaredě a ošklíbaje
se pravil: „Ta není dobrá, je neřád,
již ji nechci.“
.
Ty tomu ne'rozumíš,“ mínil

otec,“ je zdravější než ty sladké
břečky a mužští jí mají radší.“
„Já mám radši maminčinu,“
přiznal se malý aynáček.
„Ty ještě držíš se ženskými/*
škádlií ho tatínek, „ale až vyrosteš,
budeš držeti s námi a. naše raso
vina ti bude milejšl.“
Chlapec kroutil hlavou, jako
by tomu nevěřil a. otec řekl: „Však
ty jí přívykneš.“
,
Chtěl také drobet dáti Barušce,
aby prý se o dobrotě její přesvěd
čila, ale Beruška utekla ven, bojíc
se, že by ji podvedl jako bratra.
B li spolu pod kůínou na dvo—

ře a Jatějíček jí vypravoval, že

% osolka
sladká.,je poněvadž
nepilo.a mu ta rasovina od tatínka ještě
arciť takéjinou
kořalka
jsou kořalky i hořké, perné a trpké. hoří v žaludku a'. že mu dělá teplo,
Ty by Matějíčkovi asi nechutnal jako by měl v sobě zatopeno. Chce
a je žádostiv, co jim řekne, až jicš
se
píti, trápí
má mu
sucpořád
o v ústech.
Ano,hoje žížeň
mu ňáka
jednou okusí.
. 
Uminil si, že ho ošidí, aby nanic & zlobí se na tatínka, že ho
byl hodně překvapen; poslal pro podakočil a schválně ty obtíže a
kořalku sprostou a nalil mu jí do těžkosti mu udělal. Maminka je
skleničky: „Tu máš, pi, ta je do hodnější, dává mu vždy něco do
hrál“
drěbo a její kol-alka není rasovina.
Chlapci byla jaksi“ podezřelá, Je sladká a příjemná, zahřívá ho
že jí dal přinésti z hospody a že také, ale nepálí na jazyku, mu po
se nalezala v jiné baňce než té ní zůstává chut, že ustavičně musí
maminčině. I čpavá vůně jeji ho polykat. Snad by mu nyní pomohla,
ňák zarazila, ale na slovo tatínko kdy by jí měl aspoň čtvrt náprslku
vo napil se a to hodně, aby si po a maminka mu ji dá, že ví, jak byl
mlsal na zvláštní lahůdce.
ošizen od tatínka.
Nastojte, hořalka ho pálila a
Došel si k rý a pravil: „Ma
štípala, mu vstoupila i do nosu a minko, já musím skočit do vody,
musel kašlat a kuckat, div se ne— jestli se mi nedáte napít z vaší
zadusil. Otec se smál a k vůli otci baňk .“
„Je ti zle?“ litovala bo ma
smáli ee všickni, co to viděli, i ma
minka. Matějíček byl celý červený minka.
4
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„Je, maminko, shořím!“
„Pí ještě vodu.“
„Již se do mně žádná nevejde,
tolik jsem se jí napil.“
„Bude tiještě hůř, když se ti
dám napít z baňky v almaře.“
„Nebude, maminko, zaženu ží
žeň, napravím chut a uzdravím ža
ludek. jenž mne již zase bolí.“
Matějíček se dával do pláčea
maminka ho dovedla k almaře, aby
se napil z její baňky, okřál a ob
čerstvil se po “kořalce, co mu po

skytl tatínek.
Napil se poprvé,ještě mu ne
bylo dobře; napil se po druhé,
začalo se mu dobře dělati; napil

„Opil se,“ odpověděla matka.
Nelíbilo se to jí ani jemu, ale
nechtěli si ničebož vytýkati, že oba
byli vinni. Mrzelo je to dost a
aby se omluvili, bychom tak řekli,
jeden před druhým těšili se, že na
tom nic nezáleží a otec pravil:
„Však on to vyspíl“
Vyspal to politování hodný
hoch, ale nebylo mu dobře, ani
když procitnnl. Bolela ho hlava,
měl zase žížeň, byl bledý, slabý,
sotva stál na nohou. Jísti se mu
nechtělo a jisti mu nechutnalo a
rodiče dodávali si srdce nadějí, že
to přejde.
Přešlo' to, zajisté, ale běda,
běda, třikrát běda, nevinné dítě již
opilstvím se zhanobilo a poskvr
nilo. Vyšlo čisté, vyšlo svaté z ru
kou Božích jako anděl, při křtu
vzata z něho i cizí vina a. nyní
zase cizí vina ho tíží a to vina
vlastních rodičů. Dítě, nejkrásnější
ten tvor Boží na. světě snížilo se
k nerozumnému zvířeti a. snad se
mu do srdce položil a vštípil zá
rodek náruživosti a vášně, kteráž
mu připraví zkázu. Bude hynouti
na těle a bude hynouti na duši,
duši nesmrtelné, jenž zajisté podo
bá se obrazu Božímu v malém dí
těti, dokud nepravosti a hříchy ji
neporušily. A nepravostem a hří
chům již v mládí do kořán otví
rají se dveře, skrze něž pak dorá
ží a valí se na člověka po celý
život, až jho strhly v záhubu čas
nou i věčnou.

se povtřetí, již cítil, že je mu líp.
Rekl, kdyby se napil po čtvrté,
že by mu již nebylo nica maminka
s ním měla ůtrpnost a i po čtvrté
se mu napít dala.
Baruška stála vedle a připo
menula mamince, že ona od tatínka
oklamati se nedala, zač prý zaslu
huje odměnu.
„J si moudřejší než Matějíček“
pochválila ji maminka a Matějíček
řekl: „Já. bych byl také moudřejší,
kdybych byl nepil napřed. Ona již
věděla, jak to je a já to nevěděl.“
Maminka s jeho odpovědí by
la velmi iapokojena a podělila ro
solkou i Barušku, aby se jí nestala
křivda.
Děti žase vyšly na dvůr, ale
Matějíček se ňák motal a pletl se
mu jazyk, 'že sotva mluvil. Byl ale
předce veselý, chtěl zpívat a kři
čet a atrkal a Beruškou. I poznal
[V.
sám, že má v hlavě a chlubil se:
Matěj Vychytil bude školákem.
„Baruško, já jsem opilý.“
Potáce'l se a vrávoral pořád Hned o prázdninách před tím do
víc a 'více, roztahoval ruce, máchal vedla ho matka do školy, aby si ji
čepicí, padal avstával, až konečně prohlídl. Nese paní učitelově žem
pod kůlnou zůstal ležet. šČerstvé ličku lnu a hrnek medu a chce jí
povětří ho porazilo, vyšel na. ně ze říci, že se na ní ve všech potře
bách svých může spolehnout a o
síně ven a tím si nejvíc ublížil.
Baruška doli'ěhlapro maminku, brátit. Přispějejí máslem, smetanou,
když bratra nemohla zdvihnouti mlíkem, dá drůbež, až ji odchová,
ani probuditi, maminka ho odnesla vykrmí, pošle jitrnice a ňáký kus
masa na pečení, kdykoliv budou za
domů a položila do postele.
„00 pak mu je?“ ptal se otec. bijet, poslouží moukou, chlebem, kru
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Maminka mu odpověděla na
picí a jinými drobotinami, chce a
bude na ni vždycky pamatovat, aby hlas: „To je víno.“
„Ano, víno je to,“ potvrdila
pan učitel vzal ohled na Matějíčka,
neubližoval mu a nedal mu ubli paní učitelova a zeptala se ho:
žovati.
„Piješ je rád ?“
evěděl, co ma říci a mamin—
Paní učitelova jí to arcit ve
jmenu muže svého rada přislíbila ka řekla sama: „On je ještě nikdy
nepil“
řkouc, že dítě z takového domu,
Tomu se plní učitelova podi
jako je Vychytilův, zasluhuje, aby
si ho vážili a davali mu přednost vila. U Vychytilů mohli by víno
před jinými, ano přede všemi. Bu píti spíš než u nich. Však u nich
dou to zajisté činit, Matějíček je se také nepije, ne jí na ně, škola
hodný hoch, je to na něm vidět, málo vynáší a dugo: jim je málo
má. bystrou hlavu, mnoho se naučí kdo dá. Tak tu ňákou láhev do
a půjde mu to snadno, tak že ani stanou někdy odtud a někdy od ji
není třeba, aby se příliš namáhal. nud a schovají ji, až přijde někdo,
koho by rádi po panska pohostili.
Vychytilová. ji přisvědčila, že
To Vychytiluvé lichotilo a pra.
je Matějíček vtipný, již prý to ča vila zdvořile: „Až vy nás někdy
sto dokazal a dalo prý by se o tom navštívíte, dám vám, co budu mít,
mnoho vypravovat. Zmínila se jen třebas také víno, však ja si je o
o tom zkaženém žaludku a paní u patřím. Drobet té rosolky mám
čitelova se smála, že je Matějíček vždycky, že mi ji poradili, abych
dobrá. kopa. 'Musí mu také něco tak mnoho nezkusila s tim svým
dáti pro ten zkažený žaludek a ma—žaludkem a kávu vam uvařím do
minka okusí, co právě má přiruce, brou, že mi neschází dobrá smeta
aby poctila tak vzácného hosta.
na. Něco nadrobit a něco zakous
I vyndala z pěkné schranky
lahev s vínem a talíř s cukrovíma nout obdržíte v hojnosti a cukroví
se dostane v městě, kde si je kou
postavila na stůl toto i ono. Matě pím a mohu koupiti.
.

jíček
hádahže 0 jebude
to rosolka
a mat
ka tušila,
asi něco
ji
ného.

Učitelova o tom nepochybo—

vala a slíbila Vychytilové, že ji na
vštíví o posvícení anebo o svátcích
anebo někdy jindy, když ji pozve.
Matějíčkovi se ve škole líbilo
a nerad ji opouštěl, že láhev s ví
nem aní talíř s cukrovím na stole
nebyly ještě prázdny. Paní učite
lova pravila: „Maš doma sestřičku,
musím jí také něco poslat.“
Matějíček myslil a se těšil, že
jí učitelova pošle také od vína a
díval se, do jaké nádoby je vleje.
V skleničcc by se špatně neslo,
ačkoliv je mnohem větší než ten
maminčin náprstek. Bezpochyby je
dá. do ňáké menší láhvičky a třebas
by byla hodně
a, předce bude
mít Baruška víc než dost a zbyde
něco pro něj a pro maminku. '

Zasedli k stolu, učitelova na
lila do sklenice a Vychytilova se
napřed napila. Pak se napil Matě
jíček, ale ostýchavě a opatrně, aby
se zase neošidil, kdyby to snad
byla ňáké. ta rasovina, a teprv,
když se to příjemně dotklo jazyku,
přilnul sklenici a učinil větší dou
šek. Učitelova mu dala cukroví,
aby jedl, maminka také jedla & o
běma to výborně chutnalo. Museli
pořád zapíjet, učitelova je po izela
a nutila a Matějíček již dělal roz
díly mezi tímto a maminěiným na
pojem. Tento je jiný, ale také
sladký, pěkně hřeje a. skoro voní,
má. žlutou barvu a nic není od
“Pani učitelova od vína. neod
porný.
I pošeptal mamince do ucha: lila a Barušce neposlala, ale paslala
jí cukroví zaobalené do papíru, jež
„Maminko, co pak je to?“
4x
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Matějíček strčil do kapsy u kabátu
řka: „Tam se ne omačká.“
Běžel domu vesel jsa pořád
napřed a zastavil se a počkal na
maminku, jen když jí chtěl něco
říci. Týkalo se to všecko školy a
paní ucitelevé, vína a cukrlátek a
pak pana učitele, jenž někde byl
mimo dům a s nimi se nesešel. Je

také tak hodný jako jeho paní?
Dává také dětem lahůdky a mlsno
ty? Přijde také k ním na posví
cení a svátky?
Maminka se smála, že by těch
lahůdek a mlsnot musel míti mno
ho, kdyby jimi děti ve škole po
děloval. On je poděluje něčím ji
ným nežli vínem a cukrovím a to
není tak příjemné.
„ im pak maminko?“ ptal se
synáček.
„Bitím“, odpověděla maminka.
Chtěl věděti, jak a proč, čím
a kdy se bije a maminka mu to
všecko vysvětlila.
I dostal strach před školou a
pravil: Maminko, já bych tam radši
nešel.“
Maminka ho ubezpečila, jemu
že se nestane nic. Bude se dobře
učit a dobře chovat, pak je jejich
a učitel ho nebude bít jako jiné
dětí.
Učitel Matěje Vychytíla již
byl zapsal mezi školáky. Bylo mu
šest let a učitel věru již čekal, až
navštěvovati školu bude povinnen.
Hned když se narodil, řekl k
manželce; „Zachovej ho Pánbůh,
aby mohl chodit'do školy.?
Manželka pravila: „Ti mají,
mohou a budou dávat, statek jejich
je 11'větší na osadě.“
už dodal: „Skoupí nejsou,
drží na čest a rádi vynikají před
jiným: takových si člověk musí
vážit.“
„Jen kdy b měli hodně mno
ho dětí.“ přála. 1 učitelová.
Učitel si to také přál, ale po

chyboval, že se přání jejich naplní.
Matěj je u Vychytilů teprv první
dítě a kdo ví,jestli ještě ňáké bude

následovat. Zrovna na těch největ
ších statcích mívají prý nejmíň děti
jedno,

dvě, málo kdy tři. U cha—

lupníků, domkařů, podruhů bývá.
prý jich nazbyt, on od nich dostane
sotva sobotáles, to jest, plat školní,
a o ten se musí soudit. Mělo by to
býti naopak, aby se učitelové měli
lép, ačkoliv prý již i ti nejbohatší
občané učitele jen tím sobotálesem
hledí odbyti, ničím nepamatujíce
na. jeho chudou kuchyni. Však Vy
chytil a Vychytilová, k těmto ne
budou patřiti, znají jea těší se na
jejich děti.
Narodila se ještě Baruěka a
učitel a učitelová radovali se i z
jejího života. Snad Pánbůh Vychy—
tilovu rodinu předce požehná dět
mi? Dvě již mají, _mohli by jich
zaopatřiti šestkrát víc a chodily by
k nim všechny do školy.
Beruška přišla po Matějíčkovi
brzy, ale po Barušce již nepřibyl
nikdo, syn ani dcera. Učitel a učí
telová litovali a když Matěj Vy
chytil dospěl ke škole, bylo jim to
zvlášť milé, že se nadáli hojných
příspěvků a darů od jeho rodičů.
Vychytilová se žemličkou lnu a s
hrnkem medu již učinila začátek
dávat a nosit jim, učitel s tím byl
spokojen, řka, že je to dost, ale
učitelová pravila“ „Dost je to, ale
mnohonikoliv. Když mají jen dvě
dvě děti, měli by dávat dvoj- a
trojnásobně, aby nám poskytli ně
hradu za to, že jich nemají víc,
což ovšem nám bude na škodu,
jestli to neuznají anevyrovnají.“
Nebudiž vykládáno na zleh
čení a na potupu celého učitelského
stavu, co jsme zde pověděli jen o
jednom učiteli. I toho chceme a
můžeme omluviti a. ospravedlniti
podotknutímjia připomenutím, že
žil spíš než před půl stoletím, kde
se učitelům vedloještě hůř než nyní,
tak že byli poukázání víc na do
brovolné dávky a dary než na.stálé
a pravidelné platy a. příjmy. Nebylo
tedy divu, že jim záleželo na. dě:
tech bohatých rodičů, jenž jim zvlášt
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a mimořádným způsobem mohli od
Ze Vychytilová si zakládá na
měniti namáhání jejich, práce a rosolce, bylojí také povědomo a pro
služby, co se školáky měli a za to jipoctila vínem myslíc, že víno ro
něž přebídnou mzdu dostávali. Snad solkují vynahradí a je ještě vzácnější.
sestávala nejvíc ze sypání rozlič
Opravdu jí chutnalo a mínění
ného obilí, z kousku pole, z pastvy paní učitelové, že u Vychytilů víno
a píce pro dobytek a z tak nazva— by mohli píti spíš než ve škole,
né koledy, po níž o vánocích cho uvedlo ji v pokušení, jemuž v krát—
dili, a. jež jim všelijaké potravy a kém čase podlehla.
a obživy vynášela. Peněž brali málo
Učitelová na víno nemá a je
a sobotáles byl často ten jediný nepije. Dostane— a zaopatří-li si
pramen, jejž můžeme nazvati oprav ňáké, schová je prQhosty, jež po
du peněžitým.
panskn, jak řekla, by ráda uctila.
Ostatně nebylo by dobře, aby Ji uctila také po pansku, divíc se,
chom zapírali, že tenkrát mnohý že u nich se víno nepije. Mělo by
učitel a mnohá učitelová na dary se tedy píti, aby se povznesli za
příliš drželi, po nich se sháněli a. pány a získali si čest nejen u paní
je si třebas dotíravě vydobývali, učitelové, nýbrž i u jiných, jež na
což prý leckdes se stává i nyní, víno nemají a je nepijí jako tato.
Vychytilová si vypočítala, že
ačkoliv se jim vyměřily tak řečené
kongruy, jenž všude nejsou s to, víno není o mnoho dražší nežli ro
aby bezstarOstné živobytí jim po solka. Zkažený žaludek se jím za
jistily a před zkrácením a utrho jisté také napraví, ano snad se jím
váním a před křivdami a nedostatky napraví líp nežli rosolkou, že je
je zachránily. Kdo mezi nimi ne vzácnější a předpisuje a dává se i
slušně a špinavě, zištně a lakomě skutečně nemocným, aby okřáli a
by si počínal na ujmu vážnosti a se posilnili. Rosolku lékaři nemají
důstojnosti učitelské, toho ovšem za lík, ale víno za lík mají často a
nesmíme a nechceme šetřiti, však ona žaludek svůj snad zcela vyhojí a
obražujeme se proti všemu nela— uzdraví, budeli mu pomáhati vínem.
skavému nařknutí a osočováni a od
I uzavřela, že to učiní, jedná
mítáme od sebe nepřátelské úmysly. se jen o zkoušku ajestli se podaří,
Učitel, do jehož školy patřily bude míti paní nčitelová o ni vel
a chodily dítky z Nicova, jejichž kou záeluhu, že jí víno odporučila.
Matějíček po víně také dychtil
počet nyni Matějem Vychytilem
měl býti rozmnožen, nežil sice v a Barušce toho tolik o něm napo
vídal.
že se s ním po něm roztou
hojnosti, ale nouzi také netrpěl.
Sousedé _mu přilepšovali, jak mohli žila. Jen otec zůstal chladný, když
a přihodilo-li se, že právě víc děti o víně slyšel a nenaklonil se mu
se mu sešlo z domů, kde byli u— ani, když manželka je vychvalovala.
znali a vděční, nevyšly paní učite Není prý pro ně a nehodí se do
lové nikdy zásoby a vedlo se jim vsi. Mají na pivě dost a žádá-li
dobře. Uměla si panimámy před žaludek něco silnějšího a pepřněj
cházeti, znala jejich povahy, znala šího, jako ku příkladu, když je
jejich slabosti a podlé těch ku každé lačný anebo když je zkažený, tu
se zachovala. Nevypínala se nad je kořalka: hořká, sladkáa ta činí
nikterou jsouc vždy zdvořilé. a pří tu službu jako víno. Ano ona je
větivá, chodila k nim, zvala je k ještě nad víno a to zvlášť jim, že
sobě a když přišly, dávala jim po mají jiné povahy nežli páni a otu
choutky, jež milovaly. Arcit jí nic žují si těla prací a namaháním.
_
nezůstaly dlužny, nýbrž odměnily
Vychytil již zase na pot ana
se jí a zaplatily stonásobně, jak se mozoly se odvolával, aby manželka
říká, její pohostinnost.
uznala, že se přičinuje a proti vínu
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váčka doufajíce, že se s nimi bude
dělit o_to, co má v kabele víc, než
sní. Ze má. víc, to věděli již ze
zkušenosti a že bude míti zvláštní
pochoutky, snadno si pomyslili.
Hle, již si prohlížejí knoňíky
&již sáhají do kapes, není-li v nich
něco, co by si s ním mohli vymě
niti. Každý se chystá učiniti si s
ním známost, nabídnouti mu své
přátelství, vzíti ho pod svou ochra
nu. Budou se o něj třebas hádat a
budou se o něj třebas prát, aby si
ho vydobyli. On za to stojí a pří»
zeň jeho jim to vynahradí.
Otec Vychytil se modlí ná
Otevřel se nový školní rok a. božně jako obyčejně, má před se
otec Vychytil ponejprv svého synka bou knížky, pohybuje rty, šeptá,
sám doprovodil do školy, aby ho mluví polohlasitě, žehná se svatým
tam odevzdal panu učitelovi. Šel křížem. Po mši sv. počkal, až vy
napřed do kostela, chlapec seděl šli školáci a pak voda Matějíčka za
ještě vedle něho v stolici a žáci ruku vážně kráčel za nimi. U dveří
stáli a klečeli mezi stolicemi. Měli chrámových pokropil ho i sebe svě—
tobolky, váčky, mošny na knihy, cenou vodou a odebral se s ním
papíry, olůvka, péra a na potravu, do školy. Všel zrovna do školní
co si s sebou vzali k obědu. Ně světnice a tam ho představil panu
které z dívek ukládaly si to do ko učitelovi řka: „To je můj syn, Ma
šíčků a Matěj Vychytil měl přes těj Vychytil, je mu šest let, a já
rameno viseti pěknou koženou ka vám ho přivádím, že to má být a
belu, již mu byl otec schválně ob že to žádá povinnost. Musí se nyní
jednal a koupil v. městě. Nikdo učit, aby něco uměl. Ale tuze mno
neměl takovou, byla lemOvaná a ho umět nepotřebuje, mam toho je
vyšívané. zeleně, žluté a řemen, na diného a bude dědit můj statek,
němž visela, měl dírky, přesky, který ho uživí, kdyby třebas nic
neuměl. Však je to dobrá věc,
kličky a byl podložen hedbávím.
V kabele měl Matějíček vše když č10věk umí číst, psát a počí
lijaké zásoby: koláče, buchty, ovo tat, já to také umím, ačkoliv sítím
ce a krajíc chleba, v němž byl dů nevydělávám peníze jako mnohý
lek naplněný čerstvím máslem. Mohl jiný, jenž musí pracovat hlavou a
býti z toho živ nejméně tři dni a ne rukama, což- my nemáme za—_
matka mu pořád přidávala, aby potřebl.“
prý neměl hlad a nestýskalo se mu.
I obrátil se k Matějlěkovi a
Strčia mu do kapsičky u vesty pravil: „Jen se uč, chlapče, proto
také dva krejcary, jež prý může jsi zde a já budu mít radost, když
promlsat, zač bude chtít, kdyby ho tě tuhle pan učitel pochválí. est
po něčem chut napadla.
let uteče brzy, pak to budeš mít
Šel do škóly' rád již k vůli odbyto a budeš doma u mně. Každý
těm přípravám a vzácnostem, co si si to musí přestát a tobě se to u
v kabele nesl a v kostele se díval lehčí a usnadní, že jsi můj & máš,
ze stolice na školáky, jenž se na. nač bysi se spolehal.“
něj také dívali. Jeden ěeptal dru
Učitel poslouchal a neřekl nic,
kému: „To je Vychytilův z Nico aby bohatého sedláka neurazil, ale
va“, & mnozí se těšili na toho no— chtěl, až odejde, slova jeho před
byl jako jednou proti kávě, dIOuho
a zatvrzele se mu stavě na odpor
co zbytečně novctě. 0 na něj mají,
k tomu se rád přiznal. , Mohli by
píti jako vodu a nic by si. tím ne
uškodili. Ale není do něj nic a on
si je neoblíbí. Je-li po chuti man
želce, může se ho přichytit, nebude
proti tomu a statek jejich to snese.
Vymlouvala se, že o víno ne
stojí jako on a že jen myslila, že
by jí snad d
o dobře. Nemusí
je míti, když nechce, a až „k nim
přijde paní učitelovó, dá. jí rosolku.
V.
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„Proč tě škola pojednou tak
školáky omluviti, aby nikterému z
nich nebyla na škodu. Oni sami omrzela ?“
Matějíček žaluje: „Oni se mi
nevěděli, jak by jim měli roznměti
a myslili si: „To je ňáký otec, ne tam smáli.“
bojí se ani pana učitele, káže zde
„Kdo se smál?“
„Všickni.“
ve škole a učitel mlčí, jako by byl
To Vychytila urazilo a pravil
jeho pán a mohl mu poroučeti.“
Matějíček stál pořád vedle k panu učitelovi: „Já se svému dí—
otce a když ho učitel odváděl, aby těti nedám vysmívat.“
Učitel se s ním vrátil do školy,
ho posadil k druhým žákům, vy
trhl se mu, přiběhl nazpátek k otci aby věc vyšetřil a vinníky po
trestal.
a chopil ho za kabát, dávaje se do
Smáli ee nebt'nesmáli?
pláče. Otec mu sám vykázal místo
Smáli.
v stolici a když v ní již seděl, vy
Komu se smáli?
táhl z kapsy sáček s penězi, vyn
Matějíčkovi.
dal stříbrný zlatník a podal ho
Proč se smáli?
panu učitelovi řka: „Tu máte něco
Protože plakal.
napřed, já váš sobotáles nebudu
„Vidíte,“ promluvil k nim u
počítati a odváděti po krejcaí'ích,
vyrovname se vždycky příležitostně, čitel, „on je zde ponejprv, je malý
na ňáký stříbrný přídavek mi ne má doma maminku, tatínek odešel,
přijde, budete-li mi toho mého ho jeho zde nechal, to ho rozplakala.
Nesmíte se mu smát, já to netrpím,
cha dobře opatrovat“
Děti byly zaraženy takovou radši ho potěšte, buďte k němu
štědrostí a vysokom slností, vědouce hodně přívětiví, snášeite ho a mi
že jejich rodiče sošetáles panu u luite se s ním a on na pláč brzy
čitelovi až na půlkrejcárky vymě zapomene.“
Vychytil byl spokojen a také
řují a šeptal si: „Ten má těch
stříbrňáků plný sáček, blýštěly se děti napomenul, aby se _neopová
žily,
smíchy
si dělat z jeho syna.
a cinkalyí“
Chtěl ho zase posaditi mezi ně, ale
Učitel Vychytila vyprovodil za již ho nebylo ve škole ani v síni:
dveře a teprv v síni za stříbrný Matějíček utekl a čekal venku na
přídavek poděkoval.
tatínka.
Matějíčkovi bez otce ve škole
Děti ho viděly z okna, rády
bylo smutno, teskno a ouzko, za by byly v smichu pokračovaly, ale
čal skutečně plakati a když se mu přítomnost Vychytilova a učitelova
děti daly do smíchu, plakal ještě jím nedovolovala. Odložily si to,
víc, zlobil se na ně a vyběhl do až budou samy a to se stalo hned,
síně za tatínkem. Tam spustil vše že Vychytil i učitel vyšli, aby toho
nového školáka nazpět přivedli.
ckř'i ukonejšili
píšťaly a akdyž
ho tak žedalece
by
uchlácholili,
mohl
Utíkal pořád před nimi a ne
promluviti, řekl zajíkaje se: „Ta— zastavil se, až Vychytil 'učitele po
tínku, já tu'nebudu.“
slal domů a sám k Matějíčkóvi se
Tatínek se ho ptal: „Co pak přibližoval. Myslil si: „To je zase
se ti stalo ?“
kousek, co ten hoch vyvádí. Má za
Neodpověděl mu na to, ale“ ušima, jak vždycky říkám, je chy
opakovah „Tatínku já půjdu s trák a dnes ho do školy asi nedo
vámi.“
stanu.“
Skoro by se byl dal také do
„To nemůže být,“ prohlásil
tatínek.
smíchu a toužil, pověděti matce,
Chlapec prosí: „Ach, vezměte kterak Matějíček učiteli upláchnul
mne s sebou!“
& prázdniny si udělal hned první
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den. Aby 'eho a nebo o tu švandu
nepřipraví, umínil si, že mu tedy
bude po vůli a školu mu dnes pro
mine, slíbí-li, že ji dobrovolně na
vštíví zejtra. .
Matějíček to slíbil a otec si
ho vzal s sebou do hospody, kde
ili kořalku, otec hořkou, syn slad
ou, že se té hořké bál a po slad
ká měl laskominy. Přikusovali si
rohlíčky, ačkoliv Matějíček v ka
bele měl koláče, buchty a krajíc

chleba s máslů, což všecko bylo
domácí a Matějíčkovi tak nechut
nalo jako pečivo od pekaře, za něž
otec musel vydati peníze.
Učitel měl strach, že Matěj
Vychytil do školy mu snad již ne
přijde a vypravoval manželce, co
nemilého se mu přihodilo. Také se
nad tim poděsila a řekla k muži,
že Vychytil dá chlapce snad někam
do města, aby tam měl školu při
ruce. Bohatý je dost, nebude se
stltiti ůtrat a oni zůstanou na ho
ličkách, připravivše se o výhody,
jež z domu Vychytilova očekávají.
Musí se to nějak napraviti a jestli
se chlapec nedostaví, pošlou anebo
dojdou k jeho rodičům, aby jim to
vymluvili a je zase udobřili.
I varovala muže, aby si Vy
chytila nerozhněval a s nim si to
nepokazil a proto prý musí se sy
náčkem zacházeti jako s pěnou
hledě, aby se mu nerozpustila a
jako s marcipánem bledě, aby se
mu nerozsypal.
. Nescházelo mnoho na poledne,
když Vychytil se synem školákem
opouštěli hospodu. Bylo tam hostů
víc a mnozí z nich přišli také k
vůli dětem doprovodivše je do školy,
jenž se dnes otevřela. Tak slavně
a vážně jako Vychytil to neučinil
nikdo, byli jen v kostele, promlu
vili s panem učitelem, jestli jejich
děti školu navštěvovati teprv za
čaly, oznámili mu to, odevzdali mu
je a bylo po všem. Někteří neu
dělali ani tolik, poslali děti do
školy. a sami nepřišli spolehajíce
se, že děti poví, jak se jmenují,

odkud a čí jsou. Ty, co do školy
již byly chodily, neměly žádných
průvodců a byl-li tu někdo z jejich
příbuzných, panu učitelovi se ne
ukázal, maje to ža zbytečné a jsa
rád, že mu není dlužen.
Vychytil zachoval se rozšafně
jako obyčejně a v hospodě vyklá
dal, jak si jeho Matějíček dnes po
mohl od školy. „Škola je užitečná“,
pravil, „arcit je užitečná, a můj
syn jí nesmi a nebude zameškávat.
Je k ní zavázán zákonem jako
jiné děti a. zákon. se musí plnit.
Mám sice a dám mu dost, bude
jednou mým nástupcem a nemusí
si ve škole mnoho hlavu lámat.
Ale at tam chodí, doma. by nyní
bez toho jen překážel a zlobil, tam
ho máme a krku a je dobře scho
ván. Já si učitele vážím, mu rád
přidám a žena na něj také bude
pamatovat. Má s tou drůbeží, s
tím stádem dětí práce a zlosti, že
se divím, jak to vydrží. Byl jsem
tam dnes a viděl jsem to a tuhle
můj hoch poradil se s Vaňkem,
když se tam děti o něj otíraly a
učitel je musel soudit. Je to kříž
s tou mládeží! Můj Matěj se nedá
šidit, je íerina a. šibal sám, a má
rozumu a vtipů za deset, mohl
bych to dokázat příklady.“
Vychytil to dokazoval příkla
dy nám již známými, smál se a.
sousedé se smáli s ním chválíce
Matějíčka a lichotíce se k němu.
Poznal, že je otec v dobrém
rozmaru a napadlo mu, že by si
snad dal říci, kdyby ho požádal,
aby si poručil víno.“ Přednesl mu
svou žádost šeptem a otec volal
nahlas: „Tu to máme, již si zase
něco vymyslil a'.chce býti moudřejší
než já a vy všichni sousedé.“
Chtěli věděti, co by to bylo
a on pravil: „My pijeme kořalku,

jemu jsem dal sladkou, anita mu
není' dost příjemná, prosí o víno.“
„Ano, dám ti je, řekl k Ma
tějíčkovi,“ abysi ku škole dostal
chut a zachoval se mi tam jako až
posud doma.“
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Hospodský přinesl víno, jaké
měl a to nestalo za mnoho a Ma
tějičkovi nevyhovělo. Bylo skoro
kyselé, on ve školo u pani učitelové
se seznámil se sladkým, jenž mu
jinač padlo na jazyk a v dobré
paměti mu zůstalo.
Však víno to bylo předce,
Matějíček pil, a otec pil také, aby
mu pomohl, ale ne, aby si na něm
pochutnal. Rozuměl vínu málo a
tvrdil, že je mu pořádná kořalka
milejší, což všickni přítomni přijali
za pravdu.
Jen Matějíček o tom pochy
boval a když otec cl-těl slyšeti i
jeho úsudek, pravil: „S maminkou
jsme pili u učitelů jně víno, to
bylo lepší než kořalia, i než ro

Vychytil ke kupci si pro víno
předce došel, když se byl rozlou
čil s hospodou a kupec mu dal
víno červené řka: „To se vyrovná.
každému, ale jemu se vyrovná. jen
málo které, nejmíň to v naší ho
spodě.“
Okusili je hned v krámu,
chutnalo i Matějíčkovi a tento sám
je nesl domů mamince ve“ své ka
bele. „—

Skoláci pravě .drželi poledne,
když s otcem kráčel okolo školy,
a dívali se za ním zvědavě & zá
vistivě a ňák uštěpačné;

Vl.

U Vychytilů mají nyni doma
také víno. Otec se synem přinesli
solka, toto není.“
_
je
matce
a syn matce vyřídil: „Ma
„Chceš takové ?“ ptal se tatík.
Chlapec přisvědčil, že chce a minko, já. řekl tatínkovi, aby vám
je
koupil.“
tatík řekl: „Jsi mudrc a přivedeš
Byla mu za to vděčna a dá.
to daleko ; děláš rozdíly jako velký
a rozeznáváš mezi vínem a vínem, vala se mu napít, kdykoliv pila
ze svého náprstku. Běhal za ní k
což ani já. nedovedu.“
Matějíček navrhl, aby láhev almaře jako dříve a Baruška bě
vína vzali domů pro maminku, do hala s ním, také lahůdku nalezajíc
stanou-li to dobré. thc stím byl ve vině. Rosolku proto nezavrho
spokojen a libilo se 11u, že syn sí vali oni ani matka, byla jim stejně
zpoměl na matku. Má. prý ji rád, milá a někdy jí dali přednost, když
jistil, a srdce jeho je laskavé. co se méně dobrého vína nabažili.
opravdu mu slouží ke cti. Ano, Chtěli k němu míti také cukroví
miluje své rodiče, váží si jich, po a-matka je opatřila, že i sama o
sloucha je: mají z něj radost a ně stála.
da Pánbůh, že z něj radost budou
Napravovala si pořád svůj zka
míti až do smrti.
žený žaludek a tento se nelepšil,
Vychytilovi vstoupily do očí nýbrž horšil, tak. že to s ním ko
slzy, když o synku svém takto nečně již sotva vydržela. Nediví
mluvil. Byl drobet napilý a tu o me se tomu, jedla skoro jen kávu,
byčejně překypoval blažeností a všech záživných pokrmů se vystří
pohnula ho každá zmínka 0 hodné hajic a rosolky a. vína jí žaludek
ženě a hodných dětech.
jen dráždily a hubily. Zem'dlel a
Hospodský lepšího vína ne— ocbábl, křísila ho a to zase rosol
měl a že by to, co má., bylo špatné, kou a vínem, čehož pořád zapotřebí
nikterakž nedopustil. Je p_rýto víno měla víc a pořád užívati musela
z Rakous, přikyslé jako každé jiné častěji, aby si pomohla. Pomohla
Rakouské, ale zdravé a čisté, ne si na chvíli a pak zase bylo zle,
porušené a nepřipravené. Chtějí-li až ubohá. žena tolik pila, že jí to
ňákou sladkou strojenou a vařenou opravdu mohlo býti nebezpeč né.
míšeninu, prodá. jim ji kupec a to Ještě se to neukazovalo, byla bledá.,
za drahý peníz, ale budou litovat, opuchlá a zdálo se, že je churavé.,
že ji koupili.
ostatně na ní nic nebylo znati a
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dělala v domě imimo dům řádnou
selku a hospodyni.
Vychytil víno manželce při
nášel, ale sám je nepil, leda že ně
kdy jda okolo almary, když tam
ona byla, vyklopil její náprstek ví
nem naplněný, jejž mu byla ochot
ně nabídla a podala. Vadíval se
při tom, že víno neni nápoj pro
něj a že si z něho pranic nedělá.
Ať si je pije, kdochce, on mu ne
přivykne, je a zůstane sedlák a
sedlák musí míti něco vydatnějšiho,
aby okřál po své namahavé práci.
Manželka mu jednou nalila
dvakrát po sobě, on se nezdráhal,
vypiti to, ale víno předce zavrhl,
nemaje k němu, jak pravil, žádné
důvěry.
Přinesla je za ním do přístěn
ku, když si tam hověl a když tam
odpočíval vrátiv se domů z pole,
přijal je, ale nestačilo mu, ani prý
je necítí v žaludku.
Byli v městě a manželka pra
vila: „Zde prý se v jednom hostin
ci nalívá jen víno, což abychom si
tam zašli?
Odpověděl: „Ano, to je vi
nárna, bývaji tam páni.“
Manželka hádala, že by to
bylo hezké, kdyby se o něm ře

všímají. Ano, byl také pán, řikali
mu „pane“ a „pane Vychytile“ a.
tvrdili, že je králem mezi sedláky,
maje statek velký jako panství.
Může si přáti a dobře dělá, že si
přeje. Kam pak by dal peníze?
Musí jich mit plné truhly a sklo
nice vina mu jich neztenčí, kdyby
ji pil třebas dvakrát za den, dopo
ledne i odpoledne. A manželka si
také může přilepšovati a nevědí
proč by si nepřilepšovala. U Vy
chytilů mohou j lsti a mohou piti,
nač mají chut. Žádný řemeslník a
žádný měšták se jim nevyrovná.
Ani páni nesmějí toíík utráceti jako
oni. Jsou neodvislí, samostatní. Není
nad souseda Vychytila z Nicova!
Vychytila těšila čest, co mu
vzdávali a byl by za ně platil za
všecky, kdyby to byli přijali. Při
jal to jen jeho nejbližší společník
a ten se dal také uctiti jitrničkami,
s nimiž uzenář chodil po vinárně.
Vychytil jich koupil několik párů
a manželka vzala domů také Ma
tějičkovi a Barušce, jenž prý ještě
nejedli než obyčejné jitrnice a

sprostá jelita.

Začátek byl učiněn a Vychy
til chodil od té doby na víno ča
stěji, přestav býti jeho odpůrcem a
vkilo:
no.“„Vychytil z Nicova chodí na nepřítelem. Smiřil se s nim docela
„Může na ně chodit a má na a to již k vůli cti, co z toho měl,
ně,“ vyjádřil se určitě muž a rov že je pije, ačkoliv se neodřekl ko
rálky ani piva, jsa rád a vycthu
nou cestou zamířil do vinárny.
Seděl a choval se tam vážně baje se, že na to má na všecko.
Matějíček býval s nim nyní
a ňáký měštáček dal se s nim do
řeči doufaje, že by se s ním mohl častěji v hospodě, brával ho s se
napít. V skutku mu štědře připi bou do kostela, že byl školák a
jel, ano když se drobet rozehřál, po kostele si zašli do hospody.
nalil mu do zvláštní sklenice a vy Stávala se to zvlášt vždycky v ne—
rážel se s ním_velmi příjemně. _ děli. Vychytilová byla také při tom
Byli tu úředníci, kupci a eb a někdy je i malá Baruška dopro
vodila.
chodníci, mnozí Vychytila znali a
V hospodě je plno, jak se říká,
se k němu hlásili, pozdravnjíce ho
slovy: „Jste také na vině?
jako nabito, host sedí vedle hasta
I vyptávali se ho na dobytek a sotva najde místa, kdo přišel
a na obilí, jak co platí a jak co pozdě. Vstoupil Vychytil, žena) a
stojí, on vykládal a vypravoval, za děti kráčejí za ním a u všech“stolů
mlouvalo a podávalo se: Vychytil vstávají a poposedají, aby je při
byl blažen, že si ho ti páni tak jali mezi sebe. Vychytila si každý
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všímá, ho každý vítá, mu každý
připíjí ze své sklenice.
'
Je ráno, pije se jen kořalka
a kdo si již dal naliti pivo, přichází
do podezření, že je snad piják jako
ten, kdo odpoledne chodí na ko
řalku. Pivoi kořalka mají svůj
čas a Vychytil se podle toho za
chovává, leda že někdy dopoledne,
než opustil hospodu, si dá nalít
piva, aby prý po kořalce se ochla
dil a si zahnal žížeň, jak to i jiní
často činívají.
Než si někam zasedli, musí
Vychytil připiti size všech sklenic,
co se mu podávají, Vychytilová též
a mnohý, když byl poctil rodiče,
chce také poctiti děti a volá: „Což
ty chlapče, nebudeš pit?
Musí pít, žádá to zdvořilosta
slušnost a když nechce, poručí mu
sám otec a pobízí ho sama matka:

_tu jen sedí a třebas ani nepije. Tím
více to musí zarážeti a omráčiti

děti a Matějíček a Baruška koli
kráte sotva na nohou stojí, když
z hospody vyšli. Hle, Matějíček se
chepil otce za kabát 'n Baruška se
chopila matky za zástěru, aby se
nemotali a nepotáceli, než zase k
sobě přijdou.
Matka někdy jde napřed s
Baruškou' a Matějíček zůstal u otce,
pozdržel-li se v hospodě. Chce vy—

trvati s mužskými a otec mu v
tom nebrání maje radost z hocha,
jenž prý se má k světu a jest
jeho — syn jedináček.
To Vychytila vždy přivádí k
slzám a pak s hospodou se nemůže
ani rozloučiti, ulehčuje otcovskému
srdcí moudrými a rozšafnými roz
právkami o výborné ženě a bod
ných :; schopných dětech.
'„Tak si tedy také srkni.“
Jdou s Matějíčkem domů a
Matějíček srká hořkou, slad otec pořád káže napomínaje syna
kou, perlovou, jalovcovou, červe k počestnému životu, zvlášť k lásce
-nou, bílou jednu po druhé a iBa a uctivosti a vděčnosti k rodičům,
ruška následuje.
jenž prý mají dům a statek nej
Otec si dal také nalít, pro větší ve vsi a zachovají a odevzdají
sebě zvlášt apro matku zvlášť,a děti mu ho bez dluhů.
přidržuji se víc matky než otce,_že
Matějíček si o tom jejich statku
matka libuje si v rosolce jako ony. myslil divy. Může všecko míti, co
Však bývá Matějíček proto škádlen, chce. Záleží na něm víc než na
že pije z matčiny sklenice a ne z jiných dětech. Nemusí se ani mno
otcovy,'což 'by prý mu lépe slu ho učit. Otec má peníze, on je
šelo, že je chlapec. Ano říkají mu dostane od otce, bude jeho dědic,
již „mladenče, chlapíku, šviháku, vždycky se mu dobře povede.
chasníku“ a smějí se, že ještě hledí
Chlapec měl plnou hlavu ta
na sladkost a nepřidává se k muž kových nápadů, chodil do školy a
ským, jenž takovými mlsnotami o nad všecky děti se vypínal. Musely
povrhují.
ho poslouchati, musely mu sloužiti,
Matějíček se hanbí a stydí a musely naplňovati jeho choutky a
již opravdu chce píti s otcem, ač liboati. Kdo se mu protivil, ho u
koliv se bojí jeho rasoviny.. Však razil, mu něco odepřel, popudil ho
zvyká si na. ni, přemohl odpor a k hněvu a ke mstě a učitel byl
má z toho čest, že se utužil a že vždycky na jeho straně, že se ne
je hoden mužské společnosti.
chtěl připraviti o přízeň bohatého
V hospodě se kouří, pára vy otce. Povstaly-li mezi ním a dru
stupuje ze sklenic kořalkou napl hými školáky rozepře a. hádky,
něných, vůně čilí lépe řečeno smrad Matějíček hned nadával,tupil a. ha
a puch rozšířil se po světnici, ostrá nil, on i zlořečil a 'klel a nepovo
lihovina padá na prsa, omamuje, lilo-li se mu, bil a tloukl malé i
dusí, vzduch pokažen, otráven, není velké, neboje se nikoho. Spolehal
divu, že se točí hlava i tomu, kdo se na to, že se ho nikdo nesmí do
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tknouti a když předce obdržel ňá
kou ránu, nesnesl jí, nýbrž křičel,
plakal, žaloval ve škole učitelovia
doma rodičům. Tito nikdy nepři
pustili, že by on byl chybil a. se
provinil & Vychytil se zaříkával,'že
svému dítěti nedá ubližovat. Často
si doěel na samého učitele, a sou
dil a trestal sám, zastávaje syna a
stíhajevjeho protivníky.
Záci viděli, že Matěj Vychy
til nepodlehá kázni, jaké oni byli
podrobeni, od ní byl tak říkajícjsa
vyjmut a nezačínali si s ním radši
žádné nepřátelství, aby z toho ne
měli mrzutost a škodu. Vychytil

dívají se na vzácnosti, co měl za
vinuté v papíru. Papír je rozbrnut,
každý chce býti nejblíž, tlačí, strká
se, okolo Vychytila přiléhá hlava k

hlavě. Nechal si, co sám míní anísti
a ostatek rozdává, tomu něco a o
nomu něco a děti se rvou i o pa
pír, co odhodil, aby ho olízaly.
Nastojte, Vychytil si vyvolil
několik zvlášť milých mu chlapců
a vede je ke kupci — na rosolku.
Vědí již, čím je bude častovati a
odhánějí druhé, co se za nimi hr
nou. Má zůstati tajemstvím jejich
předsevzetí a podniknutí a kdo ne
chce couvnout dobrovolně, žene se
byl dost špatný žák, nic se nepři— nazpátek mocí. Házeli po sobě již
činil, málo uměl a předce se mu také kamením a blátem a když
dávala přednost. Proč? Byl nej Vychytil se svými vyhrál, že druzí
bohatší mezi nimi, jediný syn z utekli, by se jim 'nemstil, pije se
velkého statku, měl otce, který u kupce rosolka.
Prozradilo se to, dětí neml
před nimi panu učitelovi [dává
stříbrně zlatníky, mu domlouvá, čely a učitel sbovívá, vymlouvá,
zakrývá
a nepošle z toho a nestalo
mu předpisuje, dítě své brání a je
odsuzuje.
se nikomu nic, že byl při tom Vy—
Je tedy lépe, když se s Vy chytil.
Je posvícení a. je masopust,
chytilem dobře snášejí, mu vyho—
vují a ma ustupují. Přináší jim to v Nicově je muzika, mají ji velcí,
prospěch, mají s učitelem pokoj a mají ji pasáci a pohůnci a i děti
Vychytil se jim sám odměňuje. Dá by si ji rády zřídily. Tenkráte se
vá svým přátelům a dělí se s nimi to trpělo a bohužel trpí se to ještě
0 všecko co má, a on toho mívá v mnohých vesnicích. Dětem ne
mnoho nejen v kabela, nýbrž i v schází než muzikant a muzika bu
kapsách. Byli by sami proti sobě, de hned pohromadě. Je tu jeden
kdyby si ho nepředcházeli a proto houslista, který neumí mnoho a od
licbotí se k němu, pochlebuje mu druhých muzikantů se nebere do
každý školák a on si vybírá své sboru. Ani pasáci a pohůnci ho
společníky. V skutku se o něj nechtějí, že mívají muzikanty dva.
tahají, potýkají, přou a perou a a k houslistovi si jednají ještě du
jeho chleb, jeho buchty a koláče dáka nebo klarinetistu. Ten oby
a pamlsky jsou jim za. to náhra čejně hraje dětem a že je chuďas,
dou. Zbyde mu vždycky z toho, spokojí se s malým výdělkem. Když
co si přinesl a paní učitelová předce mu dají po groši, má dost a pije
ho zve k- sobě, aby mu všelicos s nimi třebas vodu, když se ne
dobrého podstrčila. Jim nedává ni zmohly na. pivo ani na kořalku.
čehož a jemu dala již také víno a Již u něho byly, ale zdráhal se, že
cukroví, jak se jim sám byl při nepřišel nikdo z těch. co mají pe
znal, Může si koupit, co se mu níze a. mohou platiti. Vyhledaly
líbí, nikdy není bez peněz a běhává si tedy Matěje Vychytila a ten se
ke kupci, aby se tam něčím zá ptal rodičů, smí-li s nimi jíti pro
muzikanta.
sobil.
Otec odpověděl: „Jdi a. řekni
Hle, hejno dětí ho doprovází,
čekají před krámem a když vyšel, mu, že já tě posílám.“
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Matka pravila: „Vezmi také
Barušku.“
Tu otci napadlo, že snad ne
umějíještě tančiti a matka se smála,
že to dovedou lépe než oni. A jak
pak by to nedovedli? Hopkují od
té doby, co začali choditi, ano zdá
se jí,. že si tanec již přinesli na
svět a nemuseli by býti Vychyti
lovy, kdyby se v něm neznali. Což
nebyl on otec výborný tanečník a
což nebyla ona matka výborná ta
nečnice ? Jde jim to ještě dost dobře,
když se někdy do toho dají, a vši
ckni jim dělají solo a se dívají, jak
sám jí musí přisvědčit.
Uznal to a dal Matějíčkovi

půl
zlatého,
prý mu
nedělal
anbu.
Dá aby
polovička
houslistovi
polovičku hospodskému. Vodu při
muzice jeho syn nesmí pití a kdyby
utratil víc, že s ním budou píti
všickni i s muzikantem, zapraví se
to později.
Muzika byla u jednoho dom
kai-e, jenž měl prostrannou svět
nici a děti hojí-ily jako velcí.
Matějíček s láhví pro kořalku
chodil do hospody a potom ji na
účet Vychytilův přinášel domkař.
Matějíček byl napiíý, demkař
a muzikant s ním a děti také měly
dost, povídajíce si, chlubíce a tě
šíce se, že takovou muziku ještě

nikdy nedržely.

Matěiíček je pořád smělejší a
rozpustilejší. On již také ma svou
holku, říkají mu to, pokoušejí ho
s tím a on tomu věří, maje to za
něco hezkého a dobrého. V tanci
se vycvičil, že je radost dívati se
na něj, jak se pochlehuje jemu a
jeho rodičům. Tančí náruživé, tančí

se všemi dívkamii s Baruškou;
když mu ale nemluvili, že má mi
lenku, tančí nejvíc s touto a zav
dává jí po každém kousku. Hou—
slista hraje, co Matějíček chce a
Matějíček si poroučí, volá, zasta
vuje, nařizuje, celá muzika závisí
od něho. I do zpěvu se již dává
chlapec ještě školák, naučil se pí—
sničkám od velkých, a ačkoliv, se
pro něj a pro mládež vůbec nehodí,
předce je zpívá beze všeho ohledu.
Pije při tom kořalku a pije také
pivo, vodou pohrdaje, že je Vychy
tílův. Když se podnapií, což se
stává snadno, že mnoho pije, pivo
a kořalku míchá dohromady, lopotí
a pachtí se při tanci, vybíhá z hor
ka do zimy a ze zimy do horka,
chce se také hádat, chce se také
bít a již se bádal a bil pro holku,
již mu jiný bral do kola. Děti si
dají od něj mnoho líbit, ne'odporuj í,
neprotiví se mu, ano ony snesou i
rány, co jim dává, jsouce mu pod
dány jako otroci a nechtíce si to
s ním pokazit.

Muzika jejich trvá pořád déle
VII.
a déle, již ji prodloužily až přes
Kdykoliv v Nicově je muzika, půlnoc a houslista Matějíčka. dovedl
mají ji děti nyní také a neschází domů hraje mu po vsi. Matějíček
Matěj Vychytil. Bez něj by se mu zpíval, vejskal, hulákal, děti hulá—
zika dětem již ani nepodařila, dom—kaly s ním a mnohý pokojný občan
kař by ji nevzal do své světnice se probudil ze ena nevěda co se
a muzikant by neěel hráti. Jeden děje. Dověděl se to ráno, povídali
jako druhý se dětí ptávají: „Bude si o tom ve vsi a všelijaké úsudky
pronášeli.
& vámi Matějíček ?“
Když děti řekly, že bude, aneb
Málo bylo těch, jimž počínání
když Matějíček přišel sám, aby dětí se protivilo a jenž i veřejně je
spolu muziku objednával, domkař zavrhíi. Mnozí byli až tuze sprostí,
i muzikant hned stojí k službám a nevědomí a lhostejní a neviděli v
Vychytil a Vychytilová odměňují něm nic zlého. Mnozí si nechtěli
se jim ještě zvlášť, že se dobře za hubu spálit, jak říkáme, a mlčeli,
chovali jim a jejich dětem.
aby nikoho a zvlášt aby Vychytíla
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neurazili, jehož syn byl ten nej
větší bouřil a povykář.
Pravilo se: „Děti musejí také
míti svou radost a své vyražení.
Byly veselé a dělaly hluk větší než
velcí. Bylo to k smíchu, jak se
tvářily, jak skákaly, jak zpívaly a
křičely. Ten Vychytilův zahanbí
mnohého chasníka a bude hejřil a
třeštil. až vyroste.“
Domkař a muzikant si došli
k jeho rodičům, aby jim o synovi
podali obšírnou zprávu. Viděl ho
ještě ten a. onen a viděla ho ještě
ta ona, jenž k domkaři schválně
přišli na děti se podivat. Všickni
Vychytilovům vyřizují, jak krásně
se choval, jak snadné ajak obratně
tančil &jak si vybíral mezi dív
kami. Jemu není každá dobrá, dělá
rozdíly a ví, kdo se k němu hodí.
Hsnbu Vychytilům zajisté nebude
dělat, že již nyní první mezi chlapci,
nedá se zahodit a nehledí na krej
car, když to přijde na čest. Podi
vili se mu, jak zacházel skořalkou
as pivem. Dobrák každému dal
pití a zbytek vylil na zem a kropil
jím světnici jako ňáký panský sy
nek. Baruška byla také roztomilá
a jedna bába pravila: „Vaše děti
jsou andílkové, já na nich svých
očí mohla nechat, máte a budete z
nich míti radost.“
Vychytil a Vychytilová slyšeli
to rádi, bába obdržela misku mouky
a z druhých také nikdo neodešel s
prázdnou, nýbrž větší menší dary
si nesl podle toho, jak se dovedl
k Vychytilovům přilichotit, chvále
a vynášeje jejich děti.
Ve škole patřil Matěj k sla
bým žákům, četl, psal a počítal,
ale šlo mu tu bídně a v ničem nepo
kročil tak, aby byl zasloužil od
měnu. Předce se mu po každé
zkoušce dávala a sice ta největší,
že ji učitel míval od samého otce.
Byl to vždycky ňáký peníz, stří
brný nebo dokonce zlatý, tolar nebo
dukát. Otec se chtěl i tu vyzna
menat a když učitel Matějíčkovi
podával přichystanou odměnu a Ma

tějíček ji ukazoval druhým dětem,
usmíval se, jako by chtěl říci: „To
lik co já nedá a nemůže dáti ni
kdo.“
Baruška také dostávala stří
brné a zlaté peníze, a sice již s
úškem, aby si je mohla zavěsiti na
krk. Zavěsila si je obyčejně hned
a děti jí je záviděly, nemohouce
pochopiti, proč ona abratr její víc
bývají obdařeni, když umějí míň
než ony.
Baruška a Matějíček to také
nepochopovali, ale myslili si, že u
mějí-"dost a že uměti víc jim není
třeba, poněvadž jsou Vychytilovi.
Vždyť: to otec sám říkával a když
při zkoušce odpovídali na učitelo
vy otázky, byl vždycky velmi spo
kojen, at odpovídali na dobře nebo
špatně. Věděli-li něco, řekl: „Ve
jde se jim toho do té hlavy mnoho“
& nevěděli—li nic, myslel,

že není

možná, aby si všecko pamatovali
a že to ani nemusí býti, bez toho
by to prý zase zapomněli. Je to
jedno, nebudou z toho živi, však
on je zaopatří, a číst a podepsat
se již naučili.
Chodili do školy dost pilně,
že-otec hleděl, aby naplnili svou
povinnost a že mu na tom nezáleží,
aby mu snad již pracovali, pásli
dobytek, zaměstnávali se ve stavení,
chodili na pole. Ne, to on na nich“
nežádá, je boháč má čeledíny, mohl
by si těchto ještě přijednat. Jeho
děti nebudou pásti a nebudou po
hůnkovati, ani, když ze školy vy
stoupnou. a. dokud ji navštěvují,

neukládá se jim doma pražádné

dílo.



Běhaly tedy a skotačily před
školou i po škole a aby si něco
opakovalyyk tomu je otec nikdy
nepřidržel maje to za zbytečné.
Matějíček si školu odbyl na
před a že byl ještě k práci slabý,
nechal ho otec lenošit a dělal co
chtěl.
Škola nedělní tenkráte mnoho
neplatila a málo kdo se o ni sta—
ral. Přišli-li tak ti někteří učenníci,
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co se dali na řemeslo, byli učite kali do svých nástrojů pořad víc
lovi jen obtížni a ze selských syn— a víc a šlo to pořád rychleji,.svět—
kii nedostavil se obyčejně ani jeden. nice se otf-asula hlukem a cbasníei
Leckdes se v neděli škola ani ne se dali do vejskání. Matějíček
držela a učitel se z toho nemusel chtěl dokazat, co vydrží a umí, ne
zastavil se, nýbrž pokračoval v
zodpovídat.
Sedlák Vychytil nevěděl o zá. tanci jako pesedlý. Líta, jde mu
konu, jenž by děti k škole nedělní hlava kolem, již o sobě ani neví,
zavazoval a proto na ni věru ne tanečnice sama vyjela s ním z kru
pomyslil. Syn jeho Matějíček o ní hu a postavila. ho k lavicí, že již
mlčel a tak jí pro něj ani nebylo dále nemohla. Zavrávoral, zadr
a on mohl bez překážky v neděli kotal, však slyše hřmot a křik a
a ve svátek se vyrážet. Vyražel tleskot okolo sebe, sebral sílu, co
se s malými i velkými, že ho tito ještě měl, vyrovnal se a kráčel !:
mezi sebe přijímali, poněvadž byl stolu, kde seděli otec s matkou.
Otec má. v očích slzy, stala
Vychytilův. Mezi pasaky a pohůn
ky nechodil, otec byl proti tomu a se velká. čest jeho synu, tedy také

matka to také nechtěla.
Když byla v Nicově muzika,
vzali ho rodiče již do hospody a
pil tam na počátku s otcem z jedné
sklenice. Pobízeli ho, aby si také
skočil a sami tanečnice mu přiva

jemu a jeho domu; matka se ra

dostí usmívá. a hned by miláčka
svého obejmula. Otce to nutí, aby
se vyslovil a chase poděkoval a
praví vážně: „Znáte mne, jsem
Vychytil a tuhle můj .hoch bude
děli.
,
_ a. je také Vychytil. Vyznamenali
Soused pravil: „Jdi a. nestyd jste ho, musí si to zasloužit a dnes
se, již nejsi školák a chasa tě ne odbývalmezi vámi zkbušku. Ne
chlubím se, viděli jste všickni, že
vystrčí.“
'
Otec pravil: „Podíval bych v ní obstál a to mne těší, jsem
se na to, kdyby někdo se opovažil jeho otec a tuhle sedí matka. Dě
kuji vam, chasníci. Na dnešní den
vystrčiti mého syna z kola.“
„Však ono se to nestane,“ nikdy nezapomenu. Syn slaví pr
volalo více hlasů, „chasníci vědí, votiny. Buďte hodně veselí. Kdo
čí je a udělají mu místo, je-li jich chce, at si dá. nalít na můj účet.
v kole mnoho.“
a sud piva mi nepřijde.“
Muzikanti zahráli intrády, tak
Jeden kmotr se Vychytilovi
zvlášť chtěl zachovati, vstal a kři nazvaný tuš. Vychytil se zdvihl a
čel: „Chase, ustupte, zde Vychy pil a v hospodě panoval všeobecný
tilův Matěj bude tančit, je ponej jásot.
prv mezi vámi.“
Matějíček stál vedle matky,
I poručil muzikantům: „Za.—cítil, že se to vše děje kvůli němu
hr'ejte mu, však on vam zaplatí“ & a myslil si, že na něm mnoho za.
leží a že je důležitá osoba. Otec
muzikanti spustili veselý kousek.
Ozývaly sa trouby, zněly kla— mu podal sklenici a řekl: „Pí synu.
rinety, vše se bralo z hurta aplna. Dobře si to vyvedl. Nyní budeš
Matějíček váhal, však již tu byli míti žížeň. Prohnal jsi i svou ta
s tanečníci, hezkou, mladou dcerou nečnici. Ať si také zavda.“
ze statku a tato sama vzala a od
Matějíček pil a mezi tím mu
vedla si ho do kola. Rejdili spolu otec dal nalít do zvláštní sklenice,
až mile; všecko stále, se dívalo, aby prý měl svou a nemusel brat
volalo a tleskalo; Matějíček nabyl otcovu, když se mu chce pit akdyž
smělost, otáčel se jako čamrda, pít dáva jiným.
Tanečnice si zavdala, a za
bupkal, dupal, poskakoval si, ne
chtěl ani přestat. Muzikanti íou— vdaly si od něj všechy dívky, co
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Hoch sotva škole odrostl, již
začíná kouřiti a nemá k tomu za
potřebí mnoho příprav a mnoho
peněz, opatřil si doutník a, sirku a
již je všecko pohotově.
Jindy doutníků nebylo a pak
se kouřily jen [od pánů, nejsouce
mezi sprostým lidem ve zvyku.
Kdo chtěl kourit, neobešel se bez
věděli a že o tom mluvili v celé dýmky, tabák nosil v měehuřině,
když mu scházel pytlík a aby si
hospodě, jak byl štědrý.
,Mimo pivo od otce dostali zapálil, musel míti hubku, ocilku
muzikanti také penize od syna, jež a kamínek. To všecko mu dělalo
mu otec byl dal veřejné a. jež on výlohy a neměl-li na. ně s kouře /
také veřejně jim odevzdal. Hodil ním se opozdil, až se mu sešly do
jim je na talíř postavený na stůl, statečné prostředky.
Mimo to nebylo každému do
bíyštěly se, že byly stříbrné a. mu—
zikanti je nechali ležeti, aby.je voleno aby kouřil a mládeži se to
každý viděl a dovtípil se, že má netr ělo, dokud nedorostla a ne
dáti také hodně mnoho jako Vy moha se vykázati, že jest samo
statná. Učenník nesměl kouřit, až
chytilův Matěj.
Od té doby patřil Matějíček se stal tovaryšem a pastvec a po
již jako k velkým a byl mezi ní hůnek nesměl kouřit, až se stal pa
'
mi při každé-muzice.
Přeskočil cholkem.
Nyní kouři. kdo chce a nedá
celé jedno oddělení života, věk pa
choletský, v němž jsou mládenci si brániti a kdo má dva krejcary,
výrostkové, k nimž v Nicově po kouří, at je velký nebo malý, dout
čítali pasáky a pohůnky.
ník dostane v každé trafice. Vy
K těmto Matějíček se nikdy dání za tabák roste, již obnáší
nepřivtělil a je nám líto, že tak mnoho milionů a pořád ho jestě
brzy přestal býti chlapcem & dět přibývá, že se tabák pálí jako slá
ství své ukončil nevyhledávajo a mu. od měštáků i vesničanů.
Když v Nicově hospodářem
nevšímaje si již jeho nevinných,
čistých a šlechetných rozkoší.
byl- Blažej Vychytil,- mládež ještě
Pustil se do proudu s mar nekouřila a žilo tam mnoho starých *
ným a posetilým světem. Bere po občanů, jenž na kouření nedrželi
dil na jeho nebezpečných, bujnýcb nikdy se mu neoddavše.
a záhubných veselůstkách. Ještě
Vychytil kóuřil a mohl kouřit,
není otužen a není ozbrojen na duši jak říkal, dýmku měl, tabák měl,
ani na těle' a. musí podlehnouti a a hubku, kamínek a ocílka ne
podlehne silnému pokušení, jemuž stály ani za řeč, koupil si to za
ho vystavili vlastní rodiče z nero capart. Co pak jemu záleželo na
zumu, pýchy, ku své ajeho zkáze. útratácb, co mu kouření způsobilo,
byl nejbohatší sedlák ve vsi, mohl
VIII.
prokouřit denně třebas zlatku. Kdy
Protivuje se moudrému člo by nekouřil, mohlo by se mysleti,
věku pohled na. mladého, nedospě že snad šetří a kouření mu dodává
lého kuřáka,jakýchž nyní přemno jakési důstojnosti a jakési vážností,
ho vidíváme v městech i ve vesni že má dýmku silné kovanou, vel
cích. Holobradí hejskové vykračují kou a pěknou. Měl tak nazvanou
si s dýmkou nebo s doutníkem v podkova, nosil ji s sebou i do ko
ústech a nedbají na nikoho počí stela a po kostele si do ní cpával
v hospodě.
najíce si hrdě a drze.

jí byly na blízku, že je poctil jako
jí chodě od jedné k druhé se svou
sklenicí.
Muzikantům se odměnil otec
s půl vědírkem piva a když jim
ho hospodský přinesl první žbánek
a jim oznámil, kolik jich ještě bude
následovati, pili na jeho zdraví a
Vychytil měl radost, že se to do
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Činíval to vždy velmi obšírně, čištoval, třel a hladil, až se leskla.
vyndal pytlík ze starého kocoura Pak zkusil, jak se to z ní kouří a
červeně olemovaný, na němž do otec žertoval: „Ty bysi již rád
le viselo mnoho třapců, položil měl svou, nezapírej to, čtverákul“
ho na stůl, otevřel a roztáhl, po
Matějíček to -,nezapíral ale
stavil dýmku doprostřed, nadzdvihl dýmku mu předce nekoupili, že byl
víčko a cpal.
mladý a nepotřebovalji pro parádu.
Nejbližší soused mu obyčejně Teprv, když vstoupil mezi chasníky
vykřesal sám z úctyk němu, utrhl a. v hospodě s nimi byl při muzice,
hodný kus hubky, aby se zdálo, že zastesklo se mu, že nemá dýmky
mu přeje, strčil ji na tabák nahoře a žaloval matce, že bez ní již ne
stlačený, Vychytil spustil víčko až obstojí.
Uznala to a vědouo, že to
to klaplo a dal se do bafání.
Slušelo mu to, jak hádal, dým otec také uzná, slíbila, že mu na
ka se mu houpala pod bradou a dýmku dá, až budou spolu v městě
že je stříbrná, viděl každý. Dařil 0 trhu.
Byli tam a matka s Matějíč
se mu lépe i ten moudrý hover,
když měl dýmku v ústech a on ji kem si u kramaře vybírají dýmku
neodložil, leda na chvíli, když do a smlouvají se o ni. Matka dým
kouřil, aby vychladla, než si ji z kam arciť nerozumí a Matějíček
nova nacpá.
jim rozumí málo, hledějen, aby ta,
Syn Matějíček často s dýmkou co si vyvalí, byla podle eho vkusu.
Volil dlouho, díva se, poro
otcovou si hrával a byl ještě ma.
ličký, když s ní již chodil po svět vnával a. jedna velká porculánka
nici, dělaje, jako by kouřil. Otec ho nejvíc lákala. Měl ji v ruce,
se mu smaval a často ho poslal do prohlížel zase jinou, opět _aopět
kuchyně pro oheň, chtěje si uspo se k ní vracel, až konečně vyznal,
řiti křesání.
že by mu ze všech byla nejmi
Matějíček oheň přinesl a jed lejší.
nou sí vyžádal dýmku, řka, že mu
Matce to bylo jedno, jakou
ji sám zapálí. Vrátil se kouře, otec si vybere a koupí, na pár grošů
se divil, že to snese, a. dal si od víc jí nepřišlo, ale tato předce se
něj dýmku zapalovati častěji. Za jí ňák nelíbila, že prý je pro něj
kuckal-li se někdy, dělalo to otci velk a.
potěšení a nechtěl—li mu dýmku
Byla v skutku velká., měla
hned odevzdati, aby mohl déle kouř hluboký vylévák a dlouhou trubku,
odíukovat, byl s tím otec spokojen na konci pružnou a ta se ohýbala
a říkal: „Hochu, ty budeš kuřák na všecky strany. Když si jiMa
jako já, vidím, že ti to neškodí.“ tějíček strčil do úst, zdálo se matce,
Matějíček se nebál, že by mu že má. dýmku větší než je sám,
to škodilo, když ale otec pravil, že jak se říkává, a měla strach, že
mu to neškodí, měl to jako za do by se mu lidé snad smáli.
Ale Matějíčka nezarmoutila,
volení, že může kouřit a vypůjčo
val si dýmku otcovu a i jiné dým neřekla mu to a on s kramářem o
ky, kdykoliv z nich nikdo nekouřil. dýmku se smluvil, málo mu strhnuv
On si někdy zapálil již také pro z vysazené ceny. Byla drahá a
sebe a vykuřoval zbytky a někdy jiný by jí byl dostal za polovičku,
si tabák vzal z otcova pytlíku, aby ale bohatá matka se synem mohla
za ni dáti a dala za ni víc než zač
si do dýmky jeho nacpal.
Byl tenkráte ještě školák a stála.
Matějíček si hned také vyžá
když si školu odbyl, zacházel s
dýmkou jako s věcí pro něj patřící dal vyšívaný pytlík na tabák a
a každou dýmku vyškraboval, vy zvláštní ocílku s mosazným drža
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dlem, hubku a kamínek a kramář
vida jeho horlivost a chtivost vše
cko mu hodně přecenil.
Obdržel a měl, co chtěl a
matka pravila: „00 pak tomu ře
kne oteci“
.

kář ovídal a sliboval a když se
ho ychytil ptal, mnoho-li žádá za
svou práci, řekl: „Vypočítám to,
až bude hotová: chci udělati něco
pořádného; at to stojí 0 pár grošů
víc, vy mi nebudete strhovat.“
Nebyl s nimi v městě, což se
Vychytil jistil, to že se nesta
málo kdy stalo, že navštěvoval vše ne. On dá, co bude dlužen amůže
cky trhy, moha je navštěvovati to dát. Syn jeho nebude kouřit z
maje k tomu čas i peníze. Tento lecjaké cucky, nýbrž musí mít pipu
kráte zůstal doma, že ho zdržela stavu a bohatství svému přiměře
ňáká povinnost a 'syn, jak mile se nou. Cena bo neodstraší, přijde &
byl s matkou vrátil z trhu, ukázal vyplatí na krejcar.
mu koupenou dýmku, aby ho pře
Ustanovilo se, kdy si novou
kvapil a slyšel, jak ji posoudí.
dýmku mají odebrati a Matějíček
Otec na dýmku patří mrzutě, neměl již nic jiného vhlavě než ji,
otáčí ji a konečné řekl: „To jste ustavičně na ni mysle a ustavičně
o ni mluvě. Chtěl se, než ji obdrží,
“koupili ?“
Matka odpověděla: „Ano, ne v kouření hodně vycvičiti, již měl
měli tam nic lepšího“ a Matějíček svůj tabák, cpal si do dýmky ot
pravil: „Mně se líbí, tatínkn.“
covy i pacholkoyy a křesal, třebas
„Líbí nebo nelíbí,“ zabručel ve světnici hořelo světlo. Křesání
otec, „to zde neplatí, ty jsi můj ho velmi zajímalo, hubka měla chy
syn, jsi jediný můj syn aten “musí titi na jednu ranu a nedal si po
míti dýmku jinou.“
koje, dokud nechytila.
Čas Matějíčkovi utíkal velmi
„Jakou pak, tatínku ?“ ptal
zdlouhavě a konečně se dočkal, že
se Matěj.
Otec určil: „Stříbrnou jako si s otcem mohl jíti pro dýmku.
já mám, tohle se hodí pro pachol Stalo se to zase v neděli, navštívili
napřed kostel a Matějíček se zají
ka a ne pro tebe.“
I poslal s ní Matějíčka kpa sté pozorně a nábožná nepomodlil
cholkovi na dvůr, aby mu jí dal ani otčenáš, že mysl, srdce i uši
trhu a když Matějíček váhal, po jeho bavila a. zaměstnávala dýmka.
Po kostele chvátali k dým
ručil mu to ostrými slovy. S ta
kovou dýmkou jeho syn nesmí se káři, dýmka již visela na zdi a
ukázati světu. Byla by to hanba. Matějíčkovi i 'otci hned padla. do
Jemu i dýmka musí dělati čest a očí. Ano, je to ta pro ně, je krásná,
aby mu čest dělala, dá mu dýmku blýští se, dýmkář ji (podal otci.
dělati od dýmkáře, jaké zde nikdo Získala si jeho chválu a ačkoliv
nemá.
byla drahá, předce proti ní nic ne
Matějíček byl spokojen, daro namítal. Snad právě proto se mu
val porculánku pacholkovi a v ne líbila a byl by se styděl za věc
děli mu 0th u dýmkáře objednal lacinou, kdežto věc drahá mu slou
dýmku stříbrnou. Bude prý z fiá žila ke cti.
Vysázel peníze na stůl a o
dru, to jest ze dřeva svalového,
trubku k ní dá Višňovou, víčko u devzdal dýmku Matějíčkovi řka
dělá ze stříbra jako kapličku a ko vážně: „Tu máš, je to tvá první a
vání také stříbrné bude prnhovaté dává ti ji otec. Nedává ti nic špa
a přidají se k němu nahoře i dole tného, žádnou hrachovinu, nýbrž
kroužky, aby prosti-čití se mohla něco, co má cenu. Jsi můj a víš,
šňůra přivázaná k trubce, s hed že se o tebe starám a že chci, aby
bávnými kuličkami na koncích.
si tě lidé vážili, jako si váží mně,
Bylo všecko krásné, co dým díky Bohu.“

Vychytil již zase měl na kraji
slzy a od dýmkáře šel s Matějíč
kem do hospody, kde oba kouřili
ze stříbrných dýmek. Kouřiti z
nové dýmky nemá. býti snadné a
příjemné a ani Matějovi to nechu
tnalo, ale snesl to a nutil se, za
kladaje si na slávě, co mu nová
dýmka, jak hádal, přinášela.
Byla to sláva tuze pochybná
a. vyznaváme upřímně, že Matěje v
duchu potupil & se snad nad ním
pohoršil, kdokoliv byl přítel sluě
ných, moudrých a hodných mravů.
Což již musí kouřit? Je jeětě ho
lobrádek. Patří se to na veřejném
místě? Stříbrná. dýmka ho neo
spravedlňuje, jsouc pro něj neřá
dem, ostudou a slotou jako každá
jiná. —
Pochlebníci arcit zase otce i
syna. vynášeli a oba dva se měli
za velmi blažené.
Matějovi Vychytilovi k sku
tečnému chasnlku nescházelo nyní
nic než šat, jaký nosili chasnici.
Strojil se ještě vždycky po chla
pecku a chodil v krátkém kabátě,
tak nazvaném šosáku, s kapsami
po stranách. Na hlavě měl čepici
a ačkoliv by'la premovaná, předce
to nebyl klobouk. Bez klobouku
a bez dlouhého kabátu se již ne
mohl obejíti a tomuto říkali kaput
rok, což je ňáké německé
Také mu již patřil plášť, jak
se zdálo jemu i rodičům, a i ho
dinky do kapsy a hůlku do ruky
mu musejí zjednat.
.
S dýmkou se počalo, jako by
to byla potřeba nejprvnější a nej
důležitější, a pak se vším ostatním
se rychle pokračovalo. Hodinky
zaopatřil hodinář — stříbrné a ni
koliv tompachové, jakýchž tenkráte
zvlášť ve vsích se užívalo. Byly
hodně velké a silné, Matěj jich
měl plnou kapsu a když je vytáhl,
divil se každý: „Na těch je stříbral“
Visely na. řetízku též stříbrném, k
němuž přidána byla pečeť, jenž po
vestě dolů na spodky se spouštěla.
Však nepečetilo se s ní a Matěj

Vychytil v ni neměl ani začátek
svého jmena, že nevěděl otec ani
on, k čemu je, jen za ozdobu a
parádu ji drže.
Sukne nyní nedostane člověk
leč u židů a jsou to 'sukna z to
váren, s nimiž se obyčejně notně
oiidí, kde jim nerozumí. Barva
není stálá a není stála ani látka
sama, třebas dost pěkně uhlazené.
Když Vychytil synu svému
na plášť a na kabát kupoval, cho
dilo se pro sukna k mistru souke.
níkovi a ten neměl sice zboží tak
mnoho jako nyní žid, ale měl zboží
jisté a spolehlivé. Jezdil s ním
také na trhy; kdo chtěl hrubé „a
laciné, dostal je; kdo si žádal tenčí
a dražší, mohl si vybrat až na. to
nejtenčí a nejdražší.
_
Takové si vybral Vychytil,
má na ně a může je koupit, syn
jeho nebude nosit šaty ze sukna,
jenž se měří na věrtele.
Donesli sukno ke krejčímu do
města a ten Matějovi užil, co si
poručili: plášt, kabát, vestu i kal
h ot .
y Otec v ničem nešetřil, vždyť
to bylo pro syna, dědice největšího
statku ve vsi, jenž musí nad vše
cky vynikat.
Nezapomněli na klobouk, na
boty, ani na tu hůlku do ruky a
v celém okolí nebylo chasníka ro
vného Matějovi Vychytilovi.
IX.
Ěíkáv'á se,že šat dělá. člověka.
ale není to vždycky pravda. a často
i ten nejhezčí šat člověka hyzdí a.
zlehčuje. Vnitřní ceny mu arcit
nedodavá. nikdy, leda že nás snad
přesvědčuje o jeho pořádnosti,jeho
čistotě, jeho způsobnosti & zacho
valosti, ačkoliv z pěkného a.skvost
ného šatu souditi můžeš na nehod
nost někoho a málo kdy chybíš.
Matěj Vychytil honosil se tím
nejvzácnějším ěatem, co selský sy
nek mohl míti, ale předce tím ne
získal na vážnosti ani na cti. Věru
mu ani neslušel, byl příliš mladý
5:1:
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a kdo ho v něm spa— k tomu prostředky a žádá to jeho
třil, myslí! si: „Cblapče, ty na to stav, jeho důstojnost aznsmenitost.
Matěj navštěvoval muziky i v
všecko jsi měl ještě dost času,“
Chlapec si hrál na velkého, jiných vesnicích a chodil k nim i
což činilo trapný dojem, s bolestí do města, kde misto kořalky a pi
to vyznaváme. ,Strčili ho do šatů va mu nalívali víno. Všudy si po—
jeho věku nepřiměřených a nyní čínal tak jako v Nicově a mužští
dle toho se choval přivlastniv si a ženské se za ním táhli, aby v
způsoby a mravy zletilých chasní společnosti jeho hodně se vyrazili.
ků. Již chodil ku jkaždě muzice. Stalo je to míň, než když byli sa—
byl samostatný a od otce nezávislý, mi, že hodně platil a muzikantům
pil na svůj účet, namlouval si dív vždy zvlášť se odměňoval.
Toho použila a z toho koři
ky, měl ku všemu právo.
Otec ani matka. v ničem mu stila celá. vesnice, Vychytilův Matěj
nebránili, je jejich, nepodléhá. těm byl zván na každou svatbu a mu
samým pravidlům, zákonům a vý sel býti mládencem a družbou bo
mínkam jako jiní mladíci, má jmění, hatým jak chudým. Dal se vždy
má bohatství, bude jednou u Vy— cky vidět, muziku objednával sám
a bez muziky nešel nikam. Přichá
chytilů hospodářem.
Matěj hej!—ívá,že nikdo není zela pro něj, doprovázela ho, on
tak bujný jako on a když se opil, pak s _ní chodil pro družičku, pro
což se stává. vždycky, dovoluje si ženicha a pro nevěstu. Již ten ve
ty ne'horěí výstupky. S pivem a. s čer před tím jim učinila zastave
kořal ou zachází jako s vodou, níčko a Matěj pil večer, pil rano,
každý s ním může pití a ráno nikdy pil celý den, pil dva a tři dny po
nechce jíti domů. Muzika mu hraje, sobě, dokud svatba. trvala. Ano,
dokud je v hospodě a dává. se od on píval ještě po svatbě a rodiče
ní vyprovázeti po vsi zpívaje a má. ženichovi ani nevěstini s tím ne
chaje sklenicí, již mu naplňuje z měli útrat, že platival i za ně.!
velké konve, jež se za ním nese.
Proto o něj stali a když při
Skeče a tančí při tom a často si šli a říkali otci, aby syna dovolil,
s sebou vzal lecjakou ženskou, způsobili mu tím vždycky radosta
aby si s ní zarejdil v páru ještě dovolil bo rád k vůli dobré pověsti./
Musíval míti nové šaty, aby
po ulici.
Těší ho to, nemůže přestat a se vidělo, že nemá. jen jedny a
zase se vrátil do hospody, odkud nebere je pořád a. družičku si oby-„
již dvakrát a třikrát byl vyšel. Na čejuě vybral sám, že mu to ochotně
posled jim zůstal ležet a museli ho nabí'dli a ponechali. Měli-li již na.
domů vésti, že nemohl stati na kou za lubem, zeptali se napřed
nohou.
zdvořile, není-li Matějíčkovi špatná.
Přišla-li někdy pro něj matka, a vymlouvali se, proč právě po
čerstvě poručil, aby jí nalili rosol myslili na. tu a'. ne na jinou, která.
ku a pil pak rosolku i sám třebas by mu snad byla milejší. Berou
ze žejdlíku.
ohled na příbuzné, kmotry a sou
Otec se nikdy nezlobil, když sedy a kdyby Matějíček měl něco
synovi vyhrávali, je Vychytilův, má proti tomu, rádi se mu podají a on
čím platit a bude platit, jemu pa ustanoví dívku, již si za. družičku
tří čest a sláva.
e pije víc než přeje.
jiní, je takév pořádku, jen kdyby
Matějovi se o družičku nikdy
saneopijel, to nechválí a nesmí chva mnoho nejednalo, jen když byla ze
lit. Však on toho nechá, až bude statku as ňakou děvečkou, dcerou
starší, mládež se musí vybouřit a domkařovou a podruhovou nebyli
jeho syn se musí vybouřit víc, má. by ho za družbu pustili zajisté ani
a nedospělý

69
rodiče. Měl po každé skoro vždy— také choditi na křty, bývaje při
cky jinou a těšíval se z toho ří nich místo otce kmotrem. Otec ří

kaje: „S tou jsem ještě nebyl!“
kal: „Jdi a zastaň mne,jsi již dost
Matka se také těšívala a ona velký, jsi mladý hospodář a místo
iotec na svatby chodili se synem matky půjde Baruška.“
li spolu bratr a sestra, zapi
přispívajíce na ně hojnými dary.
Zvlášt když se šlo do cizých ves sovali se do matrik, eo předce do
nic, musel se Matěj vyznamenati a vedli a rodiče ztoho měli potěšení.
měl-li odtud i družičku, tím více Po každé se arcit zašlo do hospo
dy, pila se rosolka, pilo se víno a
jim na tom záleželo.
Matka zkoumala, s kterou mu Matěj platil za všecky i na otce
to nejvíc sluší, a již se také ohlí dítěte. Matka pilně a hojně posí—
žela po takové, jež by se k nim lala do kouta a když se slavil
hodila za nevěstu. V Nícově ji ani křtiny, tak zvané body a se slavil
nebylo, musí se hledati jinde a naj úvod, Matějíček byl při tom, byla
de se, kde je statek jako jejich a při tom Baruška a zase na rosolce
dají dceři věno jako oni Barušce. nebo víně si pochutnali.
Mladý Vychytil již pil všecko
Matějíček neměl ještě s žád
nou bližší známost, dívka mu byla a nezavrhl ani sprostou kořalku,
jako dívka, jen když dobře tančila neměljinou. Chodil do hospody když
a byla hezká, vše ostatní ho ne i když tam muzika nebyla, chodil
lákalo. Že se musí oženiti dřív než tam sám, pil a vyrážel se hrou v
jiní synkové, o tom _matka také karty. Proč by se nevyrážel ? Což
byla přesvědčena a když se otom nemá do karet? Ma víc než každý
zmínila otci, pravil tento: „Nesta jiný a může hrát, ani otec mu to
rej se, však ony nám budou zka nezapovídá.
zovat a budou přidávat tisíce, aby
Hrál tedy a hrál pořád ná
se k nám dostaly.
ruživě, až se mu hra v karty stala
Ještě nikdo nezkazoval a ještě zvykem. Vytrval při ní třebas celý
nikdo nepřidával tisíce, že Matějí
ček nevyhlížel jako člověk, jenž
by se mohl ženiti, jsa k ženichu
tuze nepodobný. Předce však již
stávala se o tom řeč mezi nimi a
rodičemi, co měli dcery a Matějíčka
si zamlouvali. Může to být a proč

by to nemohlo být? Za ňáký rok
to bude,-jedna strana řekne, (. dá,
druhá řekne, co chce, učiní se
smlouva, shodnou-li se, a dětí se

za sebe vezmou. Dej jim Pánbůh
štěstí!
Vychytil se vždycky rozpla
.kal, když o tom mluvil a byl rád,
že syna nemusí dáti z domu maje
jen toho a jsa mu tělem i duší na
kloněn.
Vychytilová si přála, aby k
nim nastávající nevěsta byla tak
upřímná jako on a všichni rodiče
stáli za své dcery tvrdíce, že by
se s ní'o své srdce dělily.
Jako na svatby, musel Matěj

den a celou noc a že se obyčejně
při tom epil, prohrával víc, než
kdyby byl zůstal střízlivý a když
mu došly peníze, vypůjčoval si od
hospodského a dělal dluhy.
Matěj ňák stárne, hle, je ještě
jinoch, teprv mu začínají růsti
vousy a již se mu na čele dělají
vrásky. Vytiskly mu je vášně, pře
stal býti mladý, ba nebyl mladý
nikdy, leda co chlapec, pak vedl
život, jenž jeho mladému věku na
přislušel. Splakali bychom nad ním,
ale bylo by to před časem, je Vy
chytilův, má všeho hojnost, bude
dědicem velkého statku, ničeho mu
ještě nechybí a neschází. —
V Nic0vě bydlí nádeuník Po
pelka, hodný a pracovitý člověk,
jenž před dvaceti lety u Vychytilů
byl pacholkem a pojal za manželku
děvečku jejich, též pilnou a počest—
nou osobu. Sloužili oba u Vychy
tilů tak říkajíc od mladosti a Vy
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chytil jim vystrojil svatbu, aby se držel a chtěli mu sloužiti .věrně
jim odměnil za věrnost a přičinli jako posud. Nadenníků má. zapo
třebí v letě i zimě, celý rokje za
vost jejich.
Ano on jim přidal ještě sto městnává. a dává jim dostatečnou
zlatých k tomu, co si uspořili ze výživu.
mzdy a když jim je po oddavkách
Vychytil slíbil, že se o jejich
odevzdával u přítomnosti pozvaných výživu postará 'a hned s nimi vy
hostů, držel k nim moudrou aváž jednal, jaké jim poskytne výhody.
nou řeč, v níž mezi jiným pravil: Stravu dostanou u jeho stolu; mo
„Jste hodni mé pochvaly a odplaty hou si chovati krávu a ta se bude
a stavím vás za příklad všem če pásti s jeho stádem; jeden palouk
ledínům. Málo kdy se stává, aby bude jejich a dá. jim píci; pohnojl
án a sluha tak dlouho byli spolu. jim kousek pole, on jim je vzdělá.
% mnohém domě každý rok jejina a oni si na ně budou s' et, co se,
čeládka a někdy se mění i mezi jim bude líbit. Na penězích ne
rokem. Stěhuje se pořád z místa může jim dáti mnoho, ale dá. jim
na místo, z vesnice do vesnice a tolik a tolik, jsou-li spokojeni.
nikde nemá stání. Jsou toho vini
Byli spokojeni a všickni sva
čeledínové a jsou toho vini i ho tebníci s nimi chvállce a veleblce
spodáři. Vy ste se chovali dobře, rozšafnébo hospodáře.
Nádenník Popelka byl zase u
byli. jste poslušni, ke všemu volní,
mohl sem se na vas spolehnouti, Vychytilů . žena jeho s ním, při
prace vám šla od ruky, vytrvali činili se a vedlo se jim dobře, vě
jste v ní bedlivě a odbyli jste ji ru lépe než mnohým domkařům,
správně. Odmlouvat mi, přetřepá ačkoliv byli jen podruzi.
Narodilo se jim více dětí a i
vat moje rozkazy, hanit a tupit
mne a vyzvánět, co se u nás dělo, ty, když odrostly, živily se na vel
nebyl váš obyčej. Také jste ne kém statku a sloužily tam jako je
byli tuláci a. slídilové, drželi jste jich rodiče.
Měli jednu dceru, dívku hez
pěkně doma, sloužili jste Pánu Bo
hu a žili jste počestně. Co se mne kou a schopnou a ta u Vychytilů
týče, já. vám neubližoval, na vas postoupila až za děvečku. Tenkráte
nežádal, co ae nepatřilo, vam mno s 11jejich Matěj byl již chasnlk a/
ho neukládal. Na madó jsem vám erezka Popelkova, jak se jmeno
nikdy neutrhl, nikoliv, já ji zvět—vala, byla zvyklá, považovati ho
šoval, pořádně vyplácel a zůstalo za svého pána. Každý se s ním
za mnou jen to, co jste si sami do—mazlil, si ho předcházel, mu byl
brovolně u mne nechali a uložili. podiu, mu v ničem neodporoval
Na stravu jste si také nemohli stý a ona také mu činila vůli, aby svým
skati, ani na hrubé jednání s vámi, i jeho rodičům se zachovala. Při-'
což mi rádi potvrdíte. Za to vše chanel často domů opilý, jak jsme
cko jste mne ctili, mne milovali i již slyšeli, a tu lichotíval sek ubo
celou rodinu mou, zač vam vyslo hé Terezce pokoušeje a pronásle
vuji své uznání. Chcetoli u mne duje ji zlou vášní, jenž v něm po-_
pokračovat v práci, dám vám ji po vstavala.
celý život, znam vás, vy znáte mne,
Nešťastnice zapomněla, že pán
neopustíme se, budeme svoji až do nemá. práva i na ctnost a. na duše
smrti.“
svých sloužících, a že sluší víc po
Vychytil si utíral oči, když slouchati Boha nežli jeho. Dala se
domluvil a ženich a nevěeta sku svésti k hříchu a hrozně následky
tečné plakali.
se brzy ukázaly. Běda, bude mat
I děkovali mu za jeho dobrotu kou a není ještě ženou a nikdy
& lásku, prosilinaby jev praci po ženou nebude — Matějovou.
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Matěj se provinil v opilství a
nyní svou milou zavrhuje, ji zapí
rá, k ní se nehlásí, za ni se stydí.
Nechce ani vyjeviti rodičům, co u
činil a. čeho se dopustil a ponechá
vá jí, aby se sama chránila. Je tu
pý a tvrdý, nebere si k srdci její
neštěstí a zdá se, jako by mu ani
nerozuměl. Vždytje jejich děvečka,

dcera jejich nádennika, co pak na
ní záleží, odbyde ji penězi! Peníze
má, je boháč, statek bude jeho,
může si všecko dovolit, může vše
cko zaplatit.
Matěj předce nebyl pokojný,
neví, jak o tom bude souditi otec,
co tomu řekne matka, očekává v
bázni a strachu, až se to vyzradí.
Celý dům, celá ves, celé okolí bu
de o tom mluvit a on snad bude
míti hanbu a zlou pověst.
Matěj pochybuje, jestli skutek
jeho opravdu hanbu a zlou pověst
mu způsobí, pořád mu napadá jeho
velký statek a pořád se vymlouvá,
že on se smí chovat jak chce.
Aby takové myšlenky mu ne
byly obtížny, che je zapudit, chodí
do hospody, pije a hraje víc než
jindy.
Omámil a vyrazil se, ale ne
pomohl si, nýbrž klesl ještě hloub
do záhubné propasti.
X0

nepoděkovala, když ji pozdravila.
Zavolali ji k snídani, jedla s nimi,
ale necítila ani, že jí a. drobty se
jí zdály býti bez chuti. Hospodyně
se mračí, čeládka na ni všetečně
hledí, pacholci potupně se ušklíbají,
syn je v rozpacích a vyšel si ně—
kam ven, aby neměl na očích chu
dou nádennici. Nechce se dařit
žádná rozprávka, každému vázne
slovo v hrdle, a když je dostal
ven, nikdo si ho nevšímá, maje na
mysli jinou záležitost.
Je po snídani, lidé se rozešli
a Popelková čeká, až jí hospodyně
vykáže práci, umývajíe zatím v ku—
chyní nádobí. Hospodyně přišla a
odvedla si ji nazpátek do světnice,
kde nynl byly samy. Praví mrzutě:
„Vaše dcera. se nám špatně, věru
ohavně zachovala.“
Matka vzdychá a není s to ji
dáti odpověď.

Vychytilová pokračuje: „Je
hanba pro náš dům, že se to zde
stalo a že takovou necudu jsme
měli pod střechou.
Matka. div do mdloh nepadne,
chtěla plakat, ale zastavily se jí
slzy a ona na Vychytilovou se dívá
odhodlaně a pronikavě.
Tato mluví dále: „Vždycky
jsem na vás mnoho držela, ale vaše
dcera podkopala důvěru a. vážnost
mou k vám, je daremnice a vy jste

Terezie opustila. dům Vychy ji tak vyhlídala.“
Matka již má na jazyku stej
tilův, že se již'nedala tajiti jejípo
skvrna. Hospodyně o ni ji má nou výčitku a pohanu, ale potla
známost, zlobí se, nadává, hyzdí a čila ji a ještě mlčí.
Vychytilová nemlčela, nýbrž
odsuzuje nehodnou divku. Vyhnala
ji skoro ze stavení a Terezie šla. dí: „Nějaký padouch ji oklamal,
ani slovem se nezminíc o svém je to ošemetné, ohyzdné a škaredě
svůdců
od obou a aby se to aspoň ukrylo
Matka nepomyslila, že by to a. napravilo, hleďte, aby se za sebe
byl její syn a Terezie jí topeřekla, honem vzali.“
Matka krčl rameny na zna
že se jí bála a ostýchala. Rekla to
své matce uražená a zarmoucené mení, že je to těžké, že je to ne
a tato ještě větší skllčenosti se po možné, že to nejde.
Vychytilová se ptá: „Nemůže
dala. I jde k Vychytilům do práce,
jde tam s těžkým srdcem a neo anebo nechce si ji vzít ten ha
pováží se ani vstoupiti do světnice. nebník ?“
„Nebude asi chtíti,“ nesměle
Stoji v síni, Vychytilová chodi 0
kolo ní a nemluví, ba'. ona ji ani odpověděla nádennice.
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vedl. Proto je předce jejich syn.
Takova věc se mu odpustí. Přiho
dila se i jiným. A až se bude že
nit, nevezme se na nižadný ohled.
To matku drobet upokojilo,
vrátila se k nádennici a mluvila s
ní moudře a mírně, aby si ji pře
dešla. Je prý to zlá. událost. Syn
chybil a Terezka také chybila.
Manželství mezi nimi nemůže míti
mista, to se samo sebou rozumí.
Však oni se ňák vyrovnají. Ona
sama domluví muži, aby se o holku
postaral. Dítěti se složí podíl. Není
třeba, aby se soudili. Přišlo by to
mezi lidi a to oni si zakazují. Musí
se pěkně mlčet, aby z toho Matěj
vyšel bez poskvrny. Jim to nebude
na škodu.
„Ach, bude, bude,“ stýskala
si nádennice, „poskvrna zůstane na
naši dceři, čest ji nikdo nenahradí.“
Vychytilová. jí hned snesla,
co při ruce měla, pokrmy, šatstvo,
prádlo a poslala ji s tím domů, aby
To byla rana, která Vychy prý muže i dceru připravila na. to,
tilovou až omráčila, ale zpamato co bude následovat.
vala se a. volala třesouc se nevůll
“Šla domů smutná. žena sran
a zlosti: „To není pravda, nýbrž cem pod paždí a plakala cestou
lež a utrháni na cti. Náš syn se nad sebou i nad dcerou. Doma
děvečky nepřichytl. Je mu nízká. muž i tato plakali s ní rozvaaujíce
a špatná. Může si vybírat mezi ranec, jenž obsahoval první ná
dcerkami z těch největších statků hradu za čest ztracenou. Vychytil
jako je chhytilův. To nařknuti jim po jejich svatbě učinil dar se
i vás přivede o dílo, co“ vám dá. stem zlatých. Co je sto zlatých
vame, hospodář vás všechny vy proti této? Všecky poklady světa
žene.“
jí nezaplatí. Jsou nesmírně ne—
„Vyžene nebo nevyžene,“ ml štaDni.
Vychytil mluvil skoro jako
nila nádennice, „váš Matěj bude
otec dítěte, co Terezka porodí. Ze syn, když mu žena nemilou novinu
ptejte se jeho, když mně nevěřlte. oznámila. Mrzel se arcit, ale víc
On to nesmí zapírat, sice bychom na Terezii než na Matěje, tohoto
mu to řekly do očí.“
vymlouvaje, že je ještě tuze mladý,
Vychytilová ji nechala státi a že si to nerozvažil a nemohl roz
běžela za Matějem na dvůr, jenž vážiti, když byl opilý. Ale Terezie
se ji ke všemu přiznal, dělaje si z prý chtěla z hocha kořistit a kdo
toho žerty asmichy,iakoby na tom ví, co si dělala za naděje. Snad
pranic nezáleželo. Vždyt prý je myslila, že si ji vezme? To se o
jen Popelkova. Odbydou ji něko mýlila, jeho syn nezasnoubí se s
lika. zlatými a bude dobře. On ji děvečkou. Ať to stojí, co stojí, on
nikdy nechtěl a již nebude- chtíti. má peníze a dá„ co budou žádat.
Ani by mu za to nestála. Jednal Taková holota a chudina chce si
v opilství a nemůže za to, co vy pomoci, chce míti užitek. Bylo to

„Tedy si s nim dokonce ne
měla nic začít,“ zlobí se selks.
Nadennice pravi: „A on s ní
také ne.“
„Ovšem že ne,“ doložila Vy
Chytilová, „ale když to učinil, musí
se obětovat, at chce, nebo nechce,
my sami ho přinutíme.“
Nadennice pochybOvala, že ho
budou nutit a Vychytilové řekla:
„Což se to netýká také nás ? Myslí
on, že se necháme špinit? Byla v
naší službě, jsme tedy i my zleh
ěeni a pohaněni a to víte, že to
sedlák Vychytil nebude trpět. Kdo
je ten svévolnik a nest da?
Popelková se zdi'ěhala, ho
jmenovat, ale Vychytilova ho mer
momoci chtěla věděti, aby prý s
mužem proti němu zakročila.
„Když chcete, povím vám ho,“
odhodlala se nádennice, „bez toho
se to před vámi nesmi a nemůže
tajit. Mou dceru svedl a zkazil —
váš syn.“
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na ně nastrojeno. Matěj z toho vy jdou, na počátku i dvakrát za den
vázne a musí vyváznouti. Jmeno fa Vychytil to musel platiti. Ano
jeho se nezlehčí, je jejich a každý navštívilo ho více lékařů, rokovali
mu to promine. Popelkovi se ne o jeho staVu a každý si počítal
smějí Ozvat. Přivedli by se o jeho několik zlatých za cestu a několik
přízeň a o výživu u nich. Mimo to zlatých za svou radu. Účet za léky
jim zacpou ústa tolary a tak bude, z lékárny rostl pořád a nešetřilo
se, bohatý sedlák má rostředky a
jako by se nic nebylo stalo.
i
Bylo opravdu tak, ale předce nesmí se mu ničeho s evovat.
celá. ves o tom věděla, že to iMa koliv, na Vychytilovi se ' dobývalo
těj sám vyzradil v opilství. Otci víc než na jiných, každý žádal, co
a matce arcit nikdo ničeho neříkal, nejvíc mohl a. zdálo se, jakoby mu
aby špatně nepochodilaoni hádali, přáli té velké útraty a jako by ho
chtěli potrestati za skutek, co spá
že je to tajemství.
Popelka dostal a přijal pro chal jeho Matěj.
dceru, co mu nabídli a dítěti, bu—
Mimo to měl Vychytil ople—
de—li živo, se složily peníze na 1'1 tačky s úřadem, jenž se chtěl do
roky. Zajisté neskrbili, jen když pře jeho se sousedem míchati asy
Matěj byl zachován aten si z toho na potahoval k soudu. Dopustil se
nevzal ani výstrahu. pokračuje ve těžkého poranění a uškození na
svých nezbednostech, že mu ani ta těle a to podléhá trestnímu záko
nejhorší neuškodila.
nu. Vychytil se bránil, podmazával,
Matěj pije jako dříve, ano uplácel, stovky lítaly sem a tam a
pije víc než dříve, je zlostný a po co bylo v domě, všecko se vydalo
pudlivý a začíná. často hádky v a odvedlo za dary. Ziskuchtivíad
hospodě. Jindy se mu nikdo ne—vokáti a právníci schválně mu dě
směl postaviti, ale ta doba již po lali obtíže a naháněli strachy, aby
minula; není chlapec a nejedná s jim dal víc, že ho zastávají, mu
chlapci; chasnlci a muži si jeho pomáhají a on chodil od jednoho
hrubost, jeho nadutost, jeho urážky k druhému maje pochybnosti a ne
nedají líbit.
jsa jist, nedostane-li se Matěj do
Přišlo to jednou k skutečné žaláře, nebude-li pokutován kri
pranici a Matěj ve vzteku udeřil minálem.
Předešel tomu šťastně a zvlášt
sousedova syna sklenicí do hlavy,
tak že mu ji prorazil, až jako mr to mu prospělo, že soused nežalo
tev klesl k zemi.
val vyrovnávaje se s ním v dobrotě.
Tekla krev a odnesli ho a Byl by si míň vysoudil, než mu
Matěje svázali, aby ho odewdali Vychytil chtěl uděliti a než mu
úřadu.
skutečně udělil. Vychytil byl volný
Však chasník zase přišel k a ochotný, vybaviti a vykoupiti
sobě a otec Vychytil ujal se syna. syna za každou cenu a soused usta
aby ho vysvobodil z rukou spra novil tu nejvyšší, také o svého syna
vedlnosti.
* '
se staraje. Lékaři vyřkli, že se mu
Soused si dal říci a sám na ublížilo na těle i na duchu pro
vrhl, aby Matěje propustili.
celý život a že se musí vystříhati
Přivolaný lékař uznal ránu za vší těžké práce a všeho lopocení.
nebezpečnou a jednalo se o život Ani duch prý se nesmí únavovat,
poškozeného. Jestli se mu zachová, každé rozčilení, každé pobouření a.
zůstane snad mrzákem, je porušen každá vášeň by mu škodila a je
mozek to mívá přetruchlivé ná.. třeba, aby žil bez starostí, v usta—
sledky.
vičném klidu a pokoji.
Lékař jezdil k nemocnému
Vychytil tedy milého synka
dlouhý čas, jezdil k němu každý musel zaopatřiti a složil mu za vše—
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cky bolesti a ztráty náhrady, z níž
pak si mohl ulehčovat a přilepšo
vat ve své nedostatečnosti a bídě.
Náhrada mu zůstala i když se po
čase zotavil, se uzdravil a ke vše
mu byl schopen, čím tělo anebo
duch se namáhá. Mohl sám vésti
hospodářství a vedl je na statku,
kam se přiženil maje dvojí věno,
jedno od otce a druhé od Vychytila.
Co sousedovi přibylo, to Vy
chytilovi ubylo a. ubylo mu ještě
mnohem víc, že na všecky strany
musel vydávat, než se záležitost se
sousedem ukončila. Hle, jemu již
scházely peníze, vy ůjčoval si a
nyní má opravdu ne ostatky. To u
Vychytilů nikdy nebylo, panovala
tam od jakživa hojnost, ta pominula,
vzala za své a je pořád hůř a hůř.
Syn Matěj má velké potřeby,

okolo sebe, jestli se nikdo potupně
anebo potutelně neusměje. Mluviti
mnoho o svém synu a dědici si již
skoro odvykl; učiní-li o něm zmín
ku, je krátká. a. zajisté neobsahuje
chválu. Již se radostí nad ním ni

kdy
nerozplače,
ještě
vždycky
v něm máale
zalí předce
ení a doufá,
že bude stálejší, až přijde do vyš
ších let, vybouří a — ožení se.
Již opravdu na to myslí, aby
se ženil. Nevěsta by ljim zanesla
peníze do domu a zmohla by se u
nich zase hojnost. Ze jen hodně
bohatou nevěstu si vyberou, to se
samo sebou rozumí a k Vychytilo
vům se zajisté dá i ta nejbohatší.
Matěj sice před lidmi si dro
bet zadal, ale protoje předce první
chasník v Nicově a nejen vNicově,
nýbrž v celé krajině. Rodu jejich
dělá také dluhy a otec je již ne—sefnikterý nevyrovná a manželstvím
může zapravovat. Jindy to činíval ho Matěj ještě povznese.
rád, ano docházel sám k hospod
XI.
skému, zeptal se, co Matěj utratil
Bláhový otec dělal si marné
a nikdy mu toho nebylo mnoho.
Čím víc, tím líp, tím větší měl ra naděje. Syn se spouštěl pořád víc
dost, že se syn vyznamenal, jenž a víc a otec pořád míň a míň nad
prý nemusí hledět na zlatku, ba ním měl moci. Matka dokonce vše
ani na pětku a na. desítku. Nyní cku moc nad ním ztratila a ubohá
není desítek, pětek ani zlatek a ztratila ji i nad sebou, propadajíc
Matěj si předce přeje, chce pít, tělesní i duševní chorobě. Žaludek
chce hrát a pije a :hraje náruživě. její je opravdu již zkažený, trpí
Otci již nesmí říkati o peníze, že na kreče a již nemůže obstáti bez
jich nemá a když něco prodali, vína, bez rosolky, bez kořalky.
padne to na daně, na dluhy a na Přidržela se této poslední, že byla “
úroky. Matěj peníze musí mít, na nejlacinější, na rosolku a víno 'í
dluh se mu již nechce, dávat a vě již Eksto scházely prostředky. Před
řitelové již nechtějí čekat. Matka ce rosolku a víno pila radši aopa
mu nemůže pomoci, ma nouzi jako třila si toto i onu, kdykoliv zase
on a nezbývá jí-na víno ani na nabyla ňáké peníze. Nabyla je za
rosolku. Aby si peníze opatřili, pro všelicos, za vejce, máslo a jiné věci,
jež měla sama. a z obilí, jež abrala
otci odváží
za zády,
nač přijdou
adávají
syn mu
i stromy
z esa. muži. Onajiž ipeřiny, plátna, přízi,
Vychytil ví dobře, ijak to s vlnu a len prodávala, aby si do—
ním stojí, ale tají to před lidmi, pomohla alespoň ku kořalce a ne
aby neutrpěl na své pověsti. Chová byla věru k ničemu, dokud se jí
se ještě vždycky rozšaíně, mluví nenapila. Ta jivždyckyjako zskří
moudře, nic se nezměnilo v jeho sila a. probudila, roz álil se v ní
způsobech a mravech. Však již je oheň a jí na chvíli dodal živosti.
na něm viděti ňákou nucenost a
Lidé hádali, že má v žaludku
když se chlubí odvolávaje se na raka a litovali jí, že byla dobrotivá
svůj velký statek, ohlíží se nejistěž ena. I Vychytil, jak víme, rád
$
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prokazoval milosti, ale nyní neměl
hrubě z čeho a manželka také ne.
Mrzelo je to dost a atyděli se za
to, však každý pochopoval, odkud
to přichází, dával vinu prostěpáš
nému synovi a je litoval.
Matěj k rodičům se chová
urputně a i sestru Barušku trýzni,
když není v domě peněz a on jich
potřebuje. Vydali prý je na její
šaty a šperky, je parádnice & jemu
nezbývá. ničehož. Kýž se již jednou
vdá., aby přišla pryč a jemu ne
překážela!
Otec chce Matěje napominat,

zjednal, co jim došlo a scházelo.
Jindy Matěj otci sám odpro—

dal pár koni, jsa s nimi v městě.
Dal se tam do pití a hraní, jak to
často dělával a společníci ho do
nutili, že vydal otcovy koně, aby
jim mohl zaplatiti, oč ho oloupili.
Když koně byli pryč, oběto
val i vůz a heji'il a mrhal tak dlouho,
až všecko utratil.
Poslali za ním do města ná.
denníka Popelku, aby ho přivezl
domů anebo mu aspoň odejmul vůz
a koně. jenž tam stali nadarmo a
v hospodě se za plat krmili.
chce mu domlouvat a činí to dů—
Popelka se vrátil bez Matěje,
stojně a vážně, jak bývá jeho bez vozu i bez koni, vyřídil, že je
obyčej.
celý potah
prodán překvapil.
a VychytilaBěže
tizi
Matěj řiká: „Nechte si těch zajisé
přenemile
řeči pro sebe, již jsem se jich dost do města, dá.-li se statek jeho ještě
zachrániti a sešel se tam se synem
naposlouchal.“
„Cti otce a matku, synu,“ při kartách a sklenici.
Kdo má jeho vůz a koně?
pravi otec, „abysi dlouho živ byl
a dobře se ti vedlo na zemi.“
Kupec s tím již odjel.
Kde jsou peníze?
„Vede se mi dost špatně,“
hubuje syn.
Na. stole a v kapsách.
„Nám s tebou,“ neříká. otec,
On neměl právo něco pro
„rozhazuješ, utráciš,půjde-li to tak dávati.
Prodal to řadně, jsou nato
dále, přivedeš nás i sebe na mizinú.“
Matěj si poroučí: „Já. musím svědkové.
Tedy“ musi odevzdati penize.
mít peníze. Bez peněz to nevydr
Prohrál je také řádně a nehraje
žím. Je hanba, že jich nemám. Jiní
chasníci je mají a nejsou Vychyti s chlapci, jenž výhru si daji vzíti.
loví. Co je mi platný velký statek?
Odevzdá, co mu zbylo a co
Nechte si ho a dejte peníze.“
ještě ma.
Nic neodevzdá.
Vychytil dává., co může, ale
Musi.
Matějovi nic nestačí, chce pořád
„To bych se podíval,“ rozkři
víc a. otci se protivuje, kdyžgmu
něco odepřel. Již to mezi nimi přišlo čel se Matěj. „Jsem já. chlapec?
k ošklivým výstupům. Syn na otce Nejsem. Já jsem mladý Vychytil,
dorážel, mu nadával, ho tupil, moci at to víte, otče.__Vyjste starý Vy
na něm dobýval peníze. Neměljich chytil. Jsme oba Vychytllové, jsme
a nemohl mu jich dáti a syn ote— si rovni a máme stejná. práva.“
Když mu otec chtěl peníze
vřel si všecky almary a truhly, aby
se jich zmocnil, jsou-li někde scho bráti, Odstrčil ho syn. bil pěsti do
vané. Nedopídil se ničeho a to ho stolu, roztřískal všecky sklenice a
tak rozlobilo, že rozhazel všecky již začal lámati nohy od stolíc.
šaty po komoře a do truhel a al Nač je potřebuje? Snad se_nedá.
do otce?
mar tloukl sekyrou.
To neučinil, ale otec musel
Když otec jednou prodal pár
volů, urazil Matěj zámek od truhly, ustoupit a. šel na radu k známým,
kde peníze za ně byly, a vzal si je co si má počít se svým synem. Má
dřív než otec zapravil jimi dluhy a ho žalovat? Možná., že by vůz a
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koně dostal nazpátek, kdyby ža
loval. Však musel by nazpátek dáti
také peníze. Kde je vezme? Již
jsou utraceny a syn dobrovolně ne
vydá krejcaru. Souditi se, není
prospěšně. Výhra je předce prohra,
že ji seberou advokáti. Prohra je
dvojí prohra, že se advokátům iza
prohru musí platit. Soud se synem
způsobí mu nečest a ostudu před
světem. Dům a.rod jeho se daleko,
široko roznese. U Vychytilů je ta
kový sbor a rozbroj neslýchaný.
Synovi bude škodit, až pomyslí na
ženěnl. On bude i dceři na ujmu,
až se bude vdávat!
Vychytil nechal radši všeho
a jde zarmoucen a s těžkým srdcem

Vštípila se mu do hlavy hrdost a
pýcha a nežádala se na něm způ
sobnost k práci, láska. k ní, pilnost
a. vytrvalost. .I učení ve škole se
uznalo za zbytečné, zůstal nevě
domý a propadl světu a propadl
tělu, jehož rozkoše hned v mládí
se mu staly milými a potřebnými.
Zevnějěí lesk a zevnější čest měl
mu připraviti velký statek a na to
se nedbalo, co člověka vnitřní ce
nou obohacuje, jako by stav ituto
mohl vynahradit. Nyní je pozdě,
již se nenapraví, se neobrátí, nýbrž
strhne za sebou do propasti celou
rodinu, jež jeho a svou zkázu
provinila, nikoliv z bezbožnosti, ný—
brž z předsudku a :ze slepoty, v
domů. Manželka již není ani schOp níž jeětě vždycky trvají přemnozí
na, pochopiti neštěstí, do něhož je krajané.
i sebe syn uvrhuje,atrápiti se nad
Matěj pokaždé, když s otcem
ním. Zpitoměla, nevšímá si ničeho, měl mrzutost, zapíjel ji v hospodě.
leží, sedl, chodí a již ani káva jí Vytrval tam, až se opil a tu ho
nechutná. Běda muži, již si u ní obyčejně přivedli domů lidé ze vsi.
nemůže postesknouti, již s ním ne Otec se nesměl opovážit přijíti si
chodí do kostela, již s ním nebývá pro něj a poslal-li pro něj někoho
v hospodě. Je jako opuštěn, nic jiného. také s ním nic nepořídil.
ho netěší a v společnosti přestal
Nejvíc mu sloužíval nádenník
zcela mluvit, obíraje se jen se svou Popelka, stoje věrně při něm i
dýmkou a sklenicí. Kouří a pije a když syn se proti němu zpouzel.
ačkoliv by se rád zprostil svých Jeho dcera, neštastná Terezie, vstou—
trampot, předce se neopijí, zacho— pila do služby v jiné vesnicia dítě/
vávaje svou míru a odcháze'e z své, co porodila, nechala u rodičů,
hospody slušně a počestně.
á—li aby se o něj starali. Starali se o něj
drobet v hlavě, přemáhá se jako svědomitě a Terezie vedla napotom
vždycky a nedá to na sobě znáti, život neúhonný a ctnostný pykajíc
ale když je v poli a je sám, mluví a. oplakávajíc nepravost, k níž se
nahlas, stěžuje si, rozkládá a mu—dala svésti od lehkomyslněho Matěje.
druje jako to jindy činíval v ho Tento se často po ní poptával, ano
spodě. Musí si to vynahraditi, aby on ji také vyhledával, ale kající
odlehčil stlsnčněmu srdci a doma. dívka nedala mu sluchu a odvráo
je rád, když může usnouti a má tila od sebe každý nešlechetný útok.
Matěj k hříchu vábil jiné žen
pokoj s trudnými myšlénkami.
Politování hodný muž, nebyl ské a ovšem jen dareby mu need-“
nikdy zlý, ale byl slabý a nero porovaly. Promarnil s nimi mnoho
zumný a syna vychovával převrá peněz a přivedl to tak daleko v
ceně. On a manželka jeho udělali špatnosti, že sjednou žil bohapráz—
ho, čím jest, vzbuzujíce v něm vá dně dávaje jí peníze na všecky její
šeň záhubnou a ničím ho proti ní potí-eby. Byla to osoba hanebná a
neozbrojujíce. Naučil se zakládati bezectná a ta teprv poslední cit
si na bohatství a s olehati se na. mravnoati v něm udusila a zničila.
Vychytil se soužil, že již ne
ně, jako by se nemohlo ani vyčer
pati jsouc ke všemu dostatečné. byl ani k poznání a statečné. po
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stava jeho klesla a hynula. Ještě
Matěj ještě vždycky myslil,
sedává v kostele ve své stolici, že statek Vychytilův je největší na
ještě je ho viděti v hospodě, ale světě, vydrží všecko a nemůže býti
je to jen jeho stín bez bývalé pod ani utracen a že, až bude jeho,
staty a ráznosti. Popelka již skoro zaopatři ho vší hojností.
sám mu vede hospodářství, že mu
Vždyt otec říkával: Jsi Vy
schází síle, držetije v pořádku. Však chytilův,já mám, já mohu, nemusíš
ani Popelka již k tomu nevystačí, si nic odepírat.“
Přivykl tomu a na statek se
že je tu syn Matěj, který pořád
pracuje na jeho záhubě. Je těžko, spoléhá, že mu beze vší práce a
ano je nemožno hospodařit, když beze všeho přičinění připraví život,
syn také chce býti pánem pro sebe, jaký se tráví jen v rozkoších.
Však cizí pomoc mu předce
vybírá a mocí a násilně si přivlast
ňuje všechny užitky a vydání a bude vítána, dluhy a nedostatky
jsou zde a aby se rychle odstra—
břemena. ponechává otci.
Otec již obmýšlel na statek nily, pojme za manželkn bohatou
vdáti dceru a synovi vykázati po nevěstu. Vezme si ho i ta nejbo
díl, aby nade vším neměl vládu. hatší, to doufá, to již ví, často se
Chodili na úřad a jednali tam o o tom mluvilo.
Má sice svou milou ve vsi,
tom, Barboru prohlašujíce za dě—
dičku.
'
ale ta je chudá a nemá ničehož,
Než jí statek byl připsán v než co 'í sám dává. Nikdy mu ani
knihách, dověděl se o tom bratr a nenapa lo, že by s ní mohl vstou
rozvzteklen si došel na otce. Nikdo piti snad do manželství a ona to
nebyl při tom a nevíme, co se mezi na něm také nežádala. Domníval
nimi dělo, ale domácí povídali, že se, že mujani nebude činiti překá
žek, když si vyvolí jinou sobě rov
se přihodily hrozné věci.
Syn prý otci vyhrožoval, že nou a s tou se zasnoubí. Dá se
mu vezme život, jestliže statek odbyt ňákou náhradou a nebude ho
dceři postoupí a odevzdá a otec státi ani tolik jako stála Terezia
prý mu musel slíbiti, že to neučiní, Popelkova. Dítě spolu také mají,
sice by ho byl snad na místě zabil. zaopatří je snadno, ona vše dělá
Počínal si zuřivě, s otcem se hádal, a bude dělati za mzdu.
na něj dorážel, na něm šaty roztrhal.
Matěj počal býti drobet po
Ano vypravuje se, že ho cho řádnější, koupil si nové šaty, že
pil za hrdlo, aby ho zardousil a své staré již byl obnosil, zjednal
uškrtil, nebude-li mu po vůlí. Mu nový plášt a nový klobouk, vzal
sel prý přísahat, že bude a když stříbrné hodinky a stříbrnou dymku
slyše křik a povyk do světnice a chodil po námluvách. Peníze si
vrazil Popelka, aby hospodáři při vypůjčil již na statek, který mu
spěl, obrátil se také proti tomuto otec hned odevdá, až bude míti
a ty nejhorší přezdívky mu sypal nevěstu a bude s ní dělati smlouvu,
do očí. Je prý štváč a otcův ná a vycházel daleko do kraje, kde
hončí a popuzuie ho proti synovi. ho míň znali. Zastavoval se v
Musí ho za to potrestat a potrestá hospodách, aby o bohatých nevě
ho, až mu statek připadne. Hned stách se dověděl a navštěvoval trhy,
se bude kliditi z jeho domu a pak posvícení a poutě, když byly mu
nikdy práh jeho nesmí překročit. ziky. Všude se chlubil, kdo a od
Otci řekl před ním: Než bych kud je a. jaký má statek a vyzví
někomu jinému statek nechal, radši dal, není-li tu dívky, jež by se mu
ho vypálím a to se zajisté stane, hodila za hospodyni.
Když jí tu bylo, bral ji k
jestli ho dáte dceři, praví to váš
syn, Matěj Vychytil.“
tanci, všímal si jejich rodičů, zka
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zoval jim, vyjednával s nimi skrze
posly.
Statek Vychytilův byl znám
daleko a široko a otec Vychytil
stal v dobré pověsti. Však když se
ptali na syna, slyšeli o něm jen
nehezké věci a on sám, kamkoliv
přišel, nikdo se dobře nezachoval.
Chtěl získati na vážnosti hejřenim,
chtěl ukézati, co si může mladý
Vychytil dovolit a co může utratit,
pil pivo, rosolky, víno, poručil si
punč a kávu, platil hodně muzi
kantům, dal se do hry v karty 0
velkóu sázku.
To se malo komu líbilo a ti,
co chtěli vdáti dcery, nebyli tak
pošetili jako on, aby se tím byli
dali zaslepiti.
Mimo to Matěj podlehl oby
čejné své vašni a opil se, což se
zajisté neslušelo na ženicha, činíc
špatný dojem na všecky. Pokazil
si tím vždy přízeň, jakou si snad
již byl vydobyl svým velkým stat
kem a musel štěstí zkusiti'jinde,
kde se mu to zase nepodařilo, že
se neubránil opilství.
Vytýkali mu také, že statek
Vychytilův ještě není jeho, a že ho
snad otec dá připsati dceři, jak se
proslýchá. Přinutil tedy otce, že
mu statek opravdu postoupil, boje
se jeho pomsty, kdyby to neučinil
a nemoha a nesměje déle odporo
vati jeho hrozbám. Dceři vykázal
a pojistil podll, sobě a matce vý
měnek a Matěj byl u Vychytilů
opravdu pánem.
Ani to nepomohlo bohatému
ženichovi, jak se sám nazýval,
předce mu nikdo nechtěl dáti dce
ru, kdo pro ni měl velké věno.
Byl by se již spokojil s menším,
ale i chudší rodiče zdráhali se
provdati dceru za opilce.
Konečně si vzal útočiště k
otci a ten chudák chtěj :nechjěj
musel s ním jíti na námluvy. Sel
s ním a pořídil víc než on sám:
jeden otec v skutku svolil k vůli
dobré známosti s nima k vůli jeho
statku vybyti k nim dceru, :jež

i sama z takových
to přala.

to příčin si

XII.
U Vychytilů bude svatba. Ma
těj se k ní stroji a stroji se k ní
i jeho nevěsta. Přicházejí lidé, va
rují, zrazujl, tvrdí a dokazují, že s
takovým ženichem nebude štastna.
Otec její odpovídá.: „Znam
dům Vychytilův a znam nynějšího
hospodáře Blažeje Vychytila. Je člo
věk rozšaíný, jednaljsems ním mno
ho a vždy jsem si na něm zakla
dal. Syn tedy nemůže býti tak zlý,
jak se praví, dcera se dostane do
pořádné a ctihodné rodiny.“
Syn je piják.
Však

on si to odvykne, je—li

v skutku piják. Otec také rad pije,
ale předce se neopijí. Syn se vy
daří po něm a pít může, že má
nač a z čeho.

Syn je také karbanik.

Otec karbaník sice není, ale
je—li karbaník syn, přestane jím
býti, až se ožení, a když ňákou tu
zlatku prohraje, statek Vychytilův
to vydrží.
Syn je nemrava, jednu hodnou
dívku, domáci děvečku, učinil ne
šťastnou a pak se přidržoval po
běhlice, již také učinil matkou.
To jsou pomluvy a kdyby/to
bylo pravda, dá se to nepraviti a
napraví se to, syn chybil, chybilz
nerozumu, že byl mladý, manželka
ho obrátí a přivede na jinou cestu.
Syn zle nakládá. s rodičemi,
je zlostný, prchlivý, miluje hádky
a pranice.
'šak on zkrotne, zkrotli v
manželství i jiní a Vychytil není
horší než oni.



Otec Matějovi dceru chtěl
předce dáti a tato si ho předce
chtěla. vzíti, ačkoliv toto vše se o
něm povídala.
Již byla. první prohláška atu
vystoupila Matějova milá. a veřejně
proti němu zakročila. Nebyl před
nl jist doma ani v hospodě, běhala
za ním, tupila &hanila ho a hádala
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se ů ním. Když se rozlobil, rozlo těje chtěli přijmouti za zetě. Celá
bila se také; když s ni strčil, ves se sběhla, aby viděla a slyšela,
strčila s ním ještě víc a když ji co se u nich děje. Rozhněvaná žen
uhodil, oplatila mu to dvojnásobně. ská. vykřikovala a hlásala pod do
Byla skoro silnější než on a opil-li mem, oč se jedná a Matěj utekl do
se, snadno ho přemohla, že mu ne hospody, aby tam zapil žluč, která
chtěly sloužiti ruce ani nohy. Dltě se v něm byla zdvihla.
Známá jeho u rodičů nevě—
ustavičně vodila za ním, přivlekla
je i do hospody, když tam byl, a stiných se hodně vybouřila a pak
nechala mu je a když jí je hospod přišla za ním, aby s nim promlu
ský poslal nazpátek, odvedla je k vila póslednl slovo. Lidé ze vsi je
Vychytilovům. Ani tu jí je netrpěli také chtěli slyšeti a shromáždili se
a ona došla si s ním k Matějově v hospodě a před hospodou. Dalo
nevěstě vědouc, že má u sebe že to hrozné pohoršení a otec nevěstin,
nicha, a vyhnala jí je do světnice. aby se sebe svalil hanbu a rodinu
Matěj se k ní nechtěl hlásiti, svou očistil, vybral si mezi lidem
ale špatně za to pochodil, nadala dva svědky a vešel do hospody k
mu před nevěstou a když ji vyha Matějovi, aby mu před nimi ozná
zoval z domu, vyhodila ona jeho a mil, že ze svatby s jeho dcerou
nevěstě pověděla, jakého má ženi nemůže býti a nebude nicjponě
cha. Může si to dítě hned nechuti, vadž již i ona ustoupila, stydíc se
přistěhuje se k Vychytilovům s ro za takového ženicha.
dinou, Terezie Popelkova ji také
Matěj je zase bez nevěsty,
jedno přidá a možná prý, že jich daremná milá. jeho se mu smě'e a
přibude ještě víc odtud a odjinud. on lije do sebe kořalku. Opil se,
Počlnala si jako divá, studu až o sobě nevěděl a milé. jeho sama
neměla a studu neznala a bylo se si ho vedla domů do Nicova, trý
co báti, že vyvede ito nejhorší. zníc ho a ubližujlc mu na cestě.
Zapřisahala se, že nevěstu přepadne,
Byla tmavá noc a u Vychy
až ji povedou anebo povezou k tilů již spali, když se Matěj dostal
oddavkám, že za ní vrazí do ko— k jejich stavení. Družka jeho mu
stela, šaty z ní strhá, věnce jim otevřela stodolu a zavřela za ním,
rozházl a pošlapá. Ženich bude bit když se tam vrhl na elámu. Opilost
a musí být bit, kdyby ho třebas ho již drobet opuštěla, ale byl pi
všickni bránili. Ona o něj nestála, tomý, omámeny a nemohl hned
on stál o ni a nyní si myslí, že ji zcela usnouti. Bděl, bychom tak
může zahoditi jako nepotřebnou řekli, napolo a napolo spal vrtě a
onuci, aby si vzal jinou a dostal házeje sebou na slámě.
s ni tisíce. Jí by rád odbyl ňákým
I vytáhl svou stříbrnou dým—
stem, již jí je podával, ji prosil, ji ku z kapsy, vyndal ocílku, kamen
přemlouval, ale nebylo to nic plat a hubku po dlouhém hledání, vy
ně, ona se mu odbyt nedá. Slíbil, křesal do celého kusu asi stokrát
že jí bude přispívat í až bude že ocílkou do kamene uhodiv, než
natý a že se'jí neodřekne. Pěkná hubka chytila, dal tuto do dýmky
prý je to čest pro pannu nevěstu a. táhal a baíal jako ze zvyku a
a pěkná prý to bude čest pro paní obyčeje. Nevěděl ani co činí, hub
manželku, když ona se s ní dělí o ka hořela a tabák hořel a on to
ženicha a má děliti o muže. Chce—li všecko odhodil, že si zpomněl, co
takového neplechu, je sama neple se mu dnes stalo a rozmrzel a roz
cha a zasluhuje, aby ji hodně po zlobil se nad tím. Klel a nadával,
trestala.
až usnul Opravdu, což se stalo br
Bylo to trestu dost pro dceru zy, že byl utrmácen a ještě hodně
i pro její rodiče, že zpustlého Ma opilý.
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Spí bídák, a nedaleko něho
dootná suchá sláma, jež se byla
chytila od hubky a od tabáku, co
mu z dýmky vypadl. Sláma doutná
pořád víc a víc a pořád dála dále
a pojednou z ní vyšlehnul plamen,
že do ní zafoukl vítr skrze stodolu
od vrat k vratům čišící.
Oheň se zmocnil celé vrstvy,

se očekávati žádná výplata a ná
brada.
Vychytila smanželkou a dce
rou přijal do svého skrovného oby
dlí nádennik Popelka a sloužil jim
bedlivě a srdečně. Dobytek mezi
sebe rozdělili sousedé a nábytek a
nářadí leckams uschovali do svých
dvorů.

Matěj se probudil, on vyskočil, _vidí,
Matěj se dostavil také k ohni,
že hoří a utíká ze stodoly. tastně rychle vystřízlivěv, 'ale ještě nepo
se zachránil, nebezpečenstvi bylo chopil, že to nestěstí potkalo zvlášť
velké, snadno mohl přijíti o život. jeho, nynějšího pána, držitele a ma
0 život nepřišel, ale přišel o jitele statku V chytilova. Teprv po
svůj velký statek, o svůj velký ohni to pozna, však nedělal si z
dům, jenž v prach a popel se o toho mnoho mysle, že je předce
brátil. Snad mohl zachrániti i tento,
es . bohatý, maje pole, louky a
kdyby byl basil a k hašení povolal ilost
lidi. On si byl vědom, že sám oheň
y Chtěl stavěti, ale nebylo z če
způsobil a jako by to chtěl krýti ho a na statek bez toho již pro
a tajiti, utekl pryč do poll místo dlužený mu nikdo nepůjčil. Odho
domů do stavení, aby pokřik udělal. dlal se tedy, že ho prodá a zatím
Oheň brzy zastihl stodolu, u prodával dobytek_kus po kuse, aby
kázal se na. střeše a než přišla měl na útraty.
pomoc nějaká, hořela i druhá a
Ohavná jeho milá vyhledala si
třetí střecha. Dům Vychytilův stál ho hned po ohni apošeptala mu do
v jednom plamenů, střechy byly ucha: „Lotře, zapálil jsi si dům
vesměs slaměné a jedna se zapálila sám, já tě udám.“
od druhé.
Blázen, bál se toho a slíbil jí,
Cizí zpozorovali oheň spíš než že si ji vezme, jestli nic neřekne.
Neřekla nic a. nikdo'se nedo—
domácí a když tito Opustili postele
a světnici a na. dvůr se vyřinuli, věděl, jak u Vychytilů oheň vyšel.
bylo již tuze zle a přístup k do
Statek se prodal ve veřejné
bytku byl skoro zamezen. Předce dražbě na úřadě, zaplatily se dluhy,
ho vyvedli na náves, peřiny, šaty, uložilo se věno dceřino, pojistil se
prádlo a nábytek vyházeli oknem výměnek rodičů a co zbylo, obdr
a i nemocnou Vychytilovou oknem žel syn Matěj. Mohl z toho ještě
vynesli, že ubohá jsouc poražena dobře býti živ a radilo se mu se
leknutím ani na nohou se neudr— všech stran, aby si něco koupil. '
e a.
Chodil tedy 3 kupoval .cha
Bylo štěstím pro celou obec, lupy, domky a při tom pořád pe
že dům Vychytilův stojí sám o sobě níze utrácel. Pití se neodřekl a
uprostřed sadů a zahrad, sice by karbanu také ne, nýbrž pil a hrál
se byl požár zmohl a rozšířil i na ještě víc, že měl peníze a byl svým\
pánem.
vůkolní budovy.
Nešlechetná ženská, do jejichž
Starý Vychytil lomil rukama,
bědoval a. naříkal vida padati stře osidel se byl zapletl, žila také z
chy, bořiti se stropy, klesati stěny jeho jmění a nedala si na ničem
z většího dílu dřevěné,jak tenkráte scházeti. Dorážela na něj, nutila a
vůbec bývaly. Nebylo než hrozné přemlouvala ho, až jí v skutku po
a smutné spáleniště a že nic nebylo dal ruku učiniv ji svou manželkou.
pojištěno, čemuž za tehdejších časů Nemohl se jí ubrániti, byl jí pod
se ještě málo rozumělo, nemohla dán, bál se její pomsty, děsil se
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nýnějši hospodář dovolil, váže si
ho co svého starého výminkaře, ný
brž vyhledal si místo v zadu pod
kruchtou a byl velmi nábožný.
Po kostele se nikdy nezasta
vil v hospodě, nýbrž šel rovnou
cestou domů, pomahal hospodáři v
práci a večery trávil s Popelkou,
jenž zase u Vychytilů nadenníčil.
Pívali spolu pivo, jež Vychytil pla
til a kouřili z dýmek, Vychytil ze
své stříbrné. Již nekázal a nevy
kladal, nechlubí! se a nežvástal,
nýbrž mluvil opravdu moudře, roz
šafně a bohabojně o předešlém ži
votě, uznávaje chyby a viny, jichž
se nevědomky dopouštěl. Lidé ho
zase ctili a ho spolu litovali, že v
stáři musí býti u cizích.
Vedlo se mu u nich líp, než
by se mu bylo vedlo u vlastního
a poslední čas již jen živořila. Dá.—syna, jejž si sám byl nerozumně,
vali ji ještě píti z jejího náprstku, pošetile a převrácené vychoval. Ví
ale již ani to nepomohlo, víc ji pro to a želí toho a když si ho vyhle
spívaly teplé polívky. Byla bídná dali sousedé, což se stává. často,
a zašla jako pára. Před smrtí mu může s nimi mluviti a mluví s ni
sela jí dcera Beruška podati osud mi o tom, upřímně výstrahy jim
ný jeji náprstek, že to na ni chtěla, davaje.
že jí to poručila. Byl prázdný a _
Umřel v přitomnosti své dcery
ona řekla: „Podrž si ho na památ a nadenníka Popelky, jemuž odká
ku a slib mi, že ho nikdy nenapl— zal všecky své šaty a svou dýmku
níš kořalkou, sbysi ji pila. Provi stříbrnou. Cela osada se shromaž
nila jsem se proti tobě a proti synu dila k jeho pohřbu, ano přišli lidé
a přispěla jsem k tomu, že jsme i z jiných osad, aby ho doprovodili
přišli o statek. Ty se ještě zacho k hrobu.
vaš, ale syn je ztracen. Běda mně,
Zajisté smutné myšlenky jim
ub-ohé matce !“
. při tom napadaly. Pochovávají nej
Baruška již kořalku nepila a bohatšího sedláka. v'obci. Však kde
již dávno ji nevzala ani do úst. jest jeho bohatství a kde jest jeho
Varovala se jí po celý život, ano velký statek, na nějž se tak rad
ona ji nenáviděla vědouc, že rodu odvolával? Vše pominula a přešlo
jejich připravila záhubu. Provdala na jiné a syn, bývalá. radost a chlou
se za počestného muže, byla hodná ba jeho, brzy bude žebrakem.
žena a hodně matka a modlila se
Odpust ti Pánbůh, dobrý muži,
za své rodiče.
neměl jsi zlých úmyslů. Jednal bysi
Otec u Vychytilů, jak se tam nynijináč jsa poučen truchlivou zku
pořad říka, ačkoliv již“ tam nejsou šeností. Ty již hniješ v hrobě, ale
Vychytilové, žil ještě více let a zkušenost tvá může prospěti jiným,
také již nepil koř'alky ani vlna. nejen bohatým, nýbrž i chudým,
Nemaje nic na starosti v domě, jenž také zaslepeni a neprozřetelní
pilně ano každý den navštívil ko jsou u vychovaní svých dětí.
Matěj Vychytil se ženskou se
stel a tam již nesedával v předu v
stolici Vychytilově, ačkoliv mu to toulal po světě, až ho konečně sa
6

jejich hrozeb. Měla ho zcela ve
své moci, dělal, co chtěla a neo
považij se jí odporovat.
Ze ráda pila sama, směl i on
pití a pil pořad náruživěji nestaraje
se, jaký konec to s nim vezme.
Ona se o to také nestarala ěatlc
se pěkně, krmíc se dobře a chodlc
po rozkoších.
Při tom předce nezapomněla
na sebe, ěidila a podváděla ho a
brala mu peníze. Ubývalo mu jich
den ode dne a může se předzvídat,
že mu brzy dojdou, bude-li tak
pokračovat.
Otec Vychytil zůstal u Po
pelky, až nový pán na jeho statku
si vystavěl dům, kde mu byl při
řknut byt až do smrti.
Manželka se“toho nedočkala,
umřela za několik měsíců po ohni
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ma opustila, že již nic neměl. Jí
zbylo, co mu pokradla, však aby
se s ním o to nemusela děliti,trhla
se od něho.
Nebyl k ničemu, neuměl ane
chtěl pracovati a vbídě své si bral
útočiště ku kořalce. Všecko pro
pil & naposled opravdu žebral.
Nejvíc docházel na statek,
který byl jednou jeho, na statek
Vychytilův, a tam vždycky dostal
hojnou almužnu.
Byli by ho u sebe podrželi,
kdyby se byl chtěl polepšit a na
pravit a zanechal kořalky. Vydr
žel to několik dní a pak se zase
opil a z opilství nevyšel třebas celý

tyden.

_

I sestra Beruška se o něj sta.
rala a staral se o něj i nádenník
Popelka.
Nic nepořídili, zůstal pijákem
a jednou v zimě zmrzl, leže opilý
na cestě.
Měl na sobě zamazaný a po

trhaný šat a.v ruce držel prázdnou
baňku.
To byla. celá jeho pozůstalost,
byla pozůstalost bohatého pijáka,
Matěje Vychytila.
Přivezli ho do Nicova a od
Vychytilů ho pochovali.
Byl to pohřeb ještě smutnější
nežli jeho otce.
Žena jeho se k němu také do
stavila se svým a. jeho dítětem, již
hodně velkým chlapcem, aby vzala,
jestli něco zbylo.
Dali jí prázdnouvbáňku a ona
v zlosti nad tím praštila baňkou o
zem, že se na. mnoho kusů rozlítla.
To prý silný dojem učinilo
na syna, pamatoval si to a. brzy
vstoupil do služby, nechtě se cárati
s matkou po světě.
Byl čeledínem potomek Vy
chytilův a kdo ho znal a viděl,
zpomínaí na bohatou a již zašlou
rodinu.

Naboženstvi a přírodopis

/

Rozmluva.
Učitel.Vidíš hochu ! ona je ny vychování; nebo vychování, jak
ní taková rota lidí, kteří chtějí iste nám často dokazoval, musí
připraviti člověčenstvo o nábožen býti skrz naskrz proniknuto du
ství, a zamýšlejí s tím počíti hned chem náboženským, ajelikož jedině
u milé mládeže. A tak oni říkají, pravé náboženství jest křesťansko
že má. býti prozatím naboženství katolické, tudíž duchem katolickým.
jen předmětem, jemuž se vyučuje,
Učitel. Ale víš co, hochu! když
a dále nama kněz ničeho míti ve
se takhle dnes procházíme poté
škole poroučeti. Oni říkají, co na. krásné přírodě Boží, tož si hned
tom záleží, jakého dítky jsou ná chceme pověděti, jak úzce k. p.
boženství, když se k. p. přírodo přírodopis souvisí s náboženstvím.
pisu, dějepiau a t. d. vyučuje, to Víš-li pak, co jest názornévyučování?
mohou býti dítky pohanské, ture
cké, židovské a křesťanské při lrc-o
Zák. To já nevěděti ? -— Ná—
madě'a stejným prospěchem to zorným vyučováním slove to, když.
se žák něčemu učí nejen z těch
poslouchati.
ák. Často jsem již otom mrtvých řádků, které kniha o té
slyšel, milý učiteli! že takový blud věci sepsaná v sobě obsahuje, ne
v nynějším školství chce zavlád jen z těch slov, kterými ji učitel
nouti, a zajisté na uj'mu samého popisuje, nýbrž kde má tu věc sa
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mu hned před očima buď v obrázci,
Učitel. To je důkaz, jak ty
nebo v původní její podstatě.
pilně čítáě v tom obrázkověm přl
Učitel. Dobrá, teda dnes chce rodopisu, který ti otec v Praze
me předsevzíti názorné vyučováni koupil. Vidíš, jak se tím utvrzujeme
o tom, jak jest BůhStvořitel nejvýš ve víře v Toho, který tak moudře
moudrý t. j. že On všecko v lásce věecko lřldil. Ale počkej — nyní
své tak zřídil, že to úplně vyho něco o ptácích. Udej mi k. p.
vlvá účelu, k němuž stvořeno a rozdíl mezi čápem (bohdalem) a
zřízeno jest. A tím názorným vyu datlíkezn.
Zák. Ten rozdíl jest obzvláště
čováním při tom bude nám přiro
dopis. —- Bůh stvořil nesčisíných zajímavý. Bohdál si má hledati po
tvorů chtěje, aby se všickni rado travy své v močálech, v rákosí a
vali ze života svého. Nyní dej po vysokém kaprádí; proto mu dal
zor, jak to P. Bůh udělal! — K. p. P. Bůh dlouhé nohy a dlouhý zo—

kráva a kůň mají žíti; když však bák. Komickáito věru figura —
v zimě u nás jest všecko zmrzlé a jakby na chodidlách kráčel! -—Ale
sněhem zaváté, odkud mají vziti datlíček ten si-má vyhledávati brouč
ubobá_zvířátka píce?
ky za kůrou stromů; proto si jich
Zák. Na. to je prasnadná od musi nejprv vyklepávati, aby mu
pověd! Člověk si. mysli: kravička zespod té kůr vylezli. A proto
dává mléko a toho potřebujeme i mu dal P. Buh rovný, klínovitý
v zimě; ale v zimě neni trávy, ne—nos — dlouhý, kulatý, končitý a
ní jeteliny, není zelené píce. Tedy. : předu štětinkovatý jazyk, 9. krát
člověk pro vlastní užitek svůj za ká k lezení na stromě způsobilé
přáhne si koníčka a svážl a snáší nohy-.
také sám vlétě-zemčata, řepu, seno,
Učitel. Tý- už bys na mou věru,
jetelinu a slámu, a nashromáždí mohl—býti professorem nějakým pti,
sobě zásobu pice na zimu; v zimě rodopisu; ono je to ale ovšem pro

se dává. kravičce a koňovi, co se každého všímavého člověka nad—
bylo v létě urodilo; tak se 'oba. ve míru zajímavé, a obzvláště vědy
stáji vyživl přes zimu, až se zase chtivá mlaď ráda se učí o těch mi
dočekajl nové píce.
lých zviřátkách, jak jich P. Bůh
Učitel. Výborně jsi odpověděl ve své moudrosti zřídil, aby žlti a
hochu! Tak se to má i s jinými z života svého těšiti se mohly. Tak
zvířátky domácími. Ale počke', po. i vlaštovky, které v letu chytají.
cela jinač! zobáček,
věz mi, jak pak to ten velmistr hmyz, ma'l
nebeský zařídil, aby se. kočkám a než-li m'a cz',jenž obilí a podobnou
sovám dařz'l hon na myši?
pici vyhledávají. Kachna; která. si
dk. O to jest výborně od hoví nanvodách, má nohy zcela ji
P. Boha. vymyšlena. On dal kočce náče zřízené, nežli ale íce, která
a sově takové oči, kterými i ve rozhrabuje prst zemnla ledá zrníč
tmě viději, proto že ty myšky oby ka. — Ale jeětě to mi pověz, jak
čejně v noci ze svých děr vylízají- to vymyslil P. Bůh a těmi hovádky,
Aby si jich ale nezaplašily, tedy které u nás v zimě nenacházejí
sova letí jako duch, a kočka se žádné stravy a předce zhynouti
plazí jako duch. — Ale aby si ty nemají?
Zák. V tom obzvláště patrna
špičaté drápy, kterými kořist svou
uchvátiti musejí, neotupily chodem: jest moudrá Prozřetelnost Boží. Ně—
proto jich může kočka stahnouti, které z nich, k. p. vlaštovzč'ky,které
když jde, ve zláštní schránky; a dovedou snadno a daleko doletěti,
u sovy toho není třeba, proto že na, začátku měsíce září (okolo svát
letí a noh svých ke chůzi nepo ku Narození P. Marie) pocítí v so—
třebuje tak mnoho.
bě mocný. pud, aby se od nás od
6*
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stěhovaly, a ono jich to pohání tedy tento druh ptactva nevyhynul,
právě do takových krajin, kde je zřídil to P. Bůh tak, že zezulka
teplo k. p. na pobřezí afrikanské snese nejprv své vajíčko na zem,
— mezi tím, co u nas mrzne, až a potom je vezme a zanese je do
hnízda nějakého ptáka jiného, a
to praští a křupů.
Jiná, zvířátka nemohou před zde se ono s ostatními ptáčky vy
zimou od nás odletěti, jako ty milé líhne a vyživí.
vlaštověnky, a. o ty se P. Bůh posta
Učitel. Vidíš dítě milé! jak
ral zase jinače. Jak mile totiž uhodí moudrý P. Bůh všecko dobře za
zima, upadnou ve hluboký spánek, řídil. A proto pamatuj si, když ne
a jako ztrnulé nic necítí aniž be můžeš pochopiti, proč P. Bůh to
rou otravu k sobě, až jich zase neb ono tak nebo jinak zřídil, a
teply vánek jara nového k novému tobě to vrtá mozkem, žebys byl
životu probudí k. p. mouchy, myš snad jináče zřídil — pamatuj si, že
sviěková. atd.
není učeň nad mistra, a že P. Boha
Jiná. konečně hovadka, která nepřemudruješ. Co Bůh činí, ajak
nejsou tak zřízena., aby celou zimu to činí, tak jest to nejlépe, jak On
prospati mohla, naučil P. Bůh, aby sám zjeviti ráčil ústy proroka: Ne
si nasbírala v podzim zásobu píce, jsou zajisté myšlení má myšleni vaše:
ze které nápotom v zimě žití mo ani cesty vaše cesty moje: praví Ho
hou k. p. křeček, jezovec atd.
spodin. Nebo jak vznešená jsou na
Učitel. Výborně hochul Vidíš, besa nad zemí, tak vznešeny jsou ce
proto máme my lidé tím důvěrněji sty mé nad cestami vašemi a my
skládati všelikou péči na Boha, jak šlenky moje nad myšlenkami vašemi.
písmo sv. radí: „Odporuč Hospo (Isai 55, 8. 9). A proto také jeden
dina cesty své a spole/tej na Ného: velice slavný učenec věku našeho,
oní zajisté (všecko dobře) učiní.“ jmenem Ludvig Agassic, rozený v
Žal. 36, 5. Ale počkej, když už Evropě, ale slavný professor věd
v tak zajímavém předmětu se po přírodních v severně Americe, ve
tloukame, vylož mi, jak se P. Bůh svých hlubokých badáních toho vý
postaral o včeličku, a o toho ptaka, sledku se dodělal a domyslil, že
jehož tamhle z lesa slyšíme volati: všecko podlé planu moudrého Stvo
kuku!
řitele roztříděno jest, že člověk
Žák. Včelička nám má.sbírati všecky ty druhy a třídy tvorstva
med; med se nachází ve kalíškách, nevynaleznul, nýbrž hotové před se
ve vlhkých rozštípeninach kvítek; bou naleznul, a že všecko, co o
jak ho má. tedy včelička odtud do těch tvorech Božích si povídáme,
stati? — Již pak milý Bůh dal to není nic jiného, nežli přeložení my
muto zvířátku žihadlo, které jest šlenek Stvořitelových do mluvy

ještě tenší a jemnější, nežli jehla, lidské!“
u vnitř pak duté jako trubka; 'P.
Žák. Já. myslím, velectěný u
Bůh to způsobil dále, že ta včelič čiteli! že se to samo sebou rozumí,
ka už z daleka. to čije, kde kvítka nač pak to ten veliký badatel te
a květy medonosné jsou. A byt prv jako nějakou novou nauku
by nevím jak dalece se vzdálilo pronáší ?
.
Učitel. Inu vidíš halenku! on
toto zvířátko milé, předce ono zase
nalezne bezpečně cestu k oulu své tak učinil proti jinému učenci ua
mu, jehož ode všech jiných rozezná. šeho věku, který mnoho hluku na
a do něho kořist svou uloží.
dělal ve světě učeném tím tvrzením,
Co však se té kukavé zvěst že ty třídy tvorstva živého ze sil pří
kyně krásného jara týče, tož jest rodních, neústrojných, neživoucích
při ní to zvláštní, že ona není s to povetaly & tyto zase z jistých prv
vyseděti vlastní vajíčko své. Aby ků čili atomů vnevyzpytatelných.

Ten učenec nazývá se Dae-vín, on vrhujeme, jich se ětitíme a jich
vyjma první živoucí tvor, jemuž Bůh hubímg.
život vdechnul, stanoví ostatní tvor
Zák. I v těch zračí se vý
stvo bez moudrého Stvořitele, maje tečná Moudrost Páně k. p.: pavouk
za to, že z jednoho aneb z něko se živí komáry, tat jest jemu v 
lika prvních Bohem stvořenýchtvorů kázaná strava; nemaje však křídel,
všichni ostatní tvorové vznikli.
jak pak má za tím komárem, nebo
Jiní domněle učení šli ještě tou muškou letěti a jí ukořistiti?
dále tvrdíce, že i ta první živoucí — Nuže, vizme, jak moudře to P.
bytost bez Stvořitele z neživoucích Bůh zřídil. On naučil pavouka, aby
nevýzpytnýeh prvků vznikla. Li sobě krásnou, umělou sít utkal a
dem těmto říkají materialistě čili rozestřel. Chytne-li se tedy v té
hmotaíj.
síti muška, hned se pavouk po ní
_ Zák. Blázni byli, kordy měli. žene, a aby se muška nebránila a
Ať si ten jiný domnělý učenec, jenž mu sít neroztrhala, tedy jí pavouk
se hmotě co Israelité zlatému teleti hned nohy a křídla sváže a pak ji
klání, nechá moudrost tu "sám pro vycucá.— Ještě podivuhodnějijest
sebe, my za ni pěkně děkujeme. to při hausenkách. Housenka se živí
My věříme v moudrého Stvořitele, lupeny stromů (listím); kde jich má
proto že Jeho moudrost rukama však v zimě vzíti ? ——Dále každý
hmatati o očima viděti můžeme. druh housenek žije pouze zvláštní
Já bych ještě rád dále dokazoval rostlinou k. př. housenka vrbová
názorně neskonalou moudrost Boží raději hladem zhyne, než by oku
ve přírodě.
sila listů jabloňových. Kterak má
Učitel. Tye hodný a učenlivý toto slabé, zdlouhavé zvířátko na
jinoch, Pán tě tak zachovej, abys lézti byliny jemu přiměřeně? To
vždy moudřejším a šlechetnějším již P. Bůh zřídil takto: Motýl před
se stával uměním a cností. Tedy svém úmrtím klade malinká zrníč
povídej ještě třeba o rybách, o které ka. nazvaná „vajíčka hausenková“
a sice na tu bylinu, jižto budoucí
jsme ještě nezavadili.
ák. Ryby a. ti mnozí jiní ži housenka potřebuje; k. p. motýlově
vočichové vodní nemohou na vět jichž housenky žerou listí dubové,
ším díle vydržeti ve vodě pokažená, připevní vajjčka svá'na kůru nebo li—
smrdutá; voda pak, jak mile stojí sti dubové ačkoli motyl sám jedině z
nemajíc přítoku a odtoku snadno květin stravu svou ssaje. Když tedy z
přechází v porušení., Proto to p. těch vajíček, které z zimě vypadají
Bůh tak moudře zřídil, že veškera jako prstýnek zrníčkový, vylíhne se
voda krom moře neustále se o teplem jarním houeenka, už také
hybuje; potoky a řeky zajistějsou ze stroma raší jeho píce ——lupení,
jako žíly matky země, jimiž se a sice tím silnější, čím více hou
zdravá vodička pohybuje. — A senka růste. Jak se živí ale v zimě ?
Housenka zaleze do země ne
věaki to moře hrozitánskě pohy
bováuo bývá přítokem & odtokem, ho na jiné bezpečné místo; tam se
bouřemi námořnými a vlastním promění ve vajíčko (puppu) t. j. v
prouděním a mimo to jest i slané okrouhlou, podlouhlou podobu, která
naskrze, tak že v hnilobu přejíti žádných noh ani smyslů nemá, sice
nemůže.
ještě žije, a potravy nebéře, a jako
Učitel. Tak jest synu můj! a mrtvá z místa sebou nehne. Tam
však zdali pak ti napadne nějaký u vnitř té puppy utvořuje se motýl
příklad, že by se moudrý Bůh sta a. jak mile začne hřáti slunéčko
rali o živočichy nejmenší, o takové jarní, prolomí ten motýl ten závi
bytnosti, jichž se my co hmyzu a tek, na slunci popoletá a ty své va—
neřádu ani nevšímáme, ba jimi opo jíčka na tu přiměřenoubylinu klade
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kdežto vedrem slunečným se hou- : čehož se jarním teplem housenky
senky z nich vylíhnou. — Žije-li líhnou,
Učitel. Pro tento krate ukon
motýl na podzim, klade vajíčka v
podzim na strom a tak pevně jich číme svou rozmluvu, ve které jsme
přilepí, aby větrem a deštěm ne- se utvrdilz' přírodopzlsem ve víře v
mohly splaknuty býti. Vypadají Moudrost Božskou. Dr. J. Bílý.
.jako prstýnek, kolem větve otočený,

Přesazena lilie.
Ajta sličná. lilije

Vizte již se rozvila
Na záhonku v nové kráse
Lilije ta spanilá,
Kněžnou kvítek nazývá se.

Škoda tě tm kvítenko,

Dívenka ji zalíva,
asto vedlé ní si sedne,
Radosti se zardívá

V zákoutí se sadu skrývá,
Brzo-li se rozvije,
Zahradník se denně dívi.
V jalové že půdě žije!
Sněhobila dívenko,
Tu se zdárně nerozvijel.

Přesadím tě 'eětě dnes
Na. záhone úrodnější,

A hned zase sněhem bledne.

Jakový to bude ples
Pro dcerku mou nejmilejší!

Ach již zbledla na věky,
Ustlali ji v zemi chladné,
Matka chřadne nářeky,
Ze jl Bůh vzal dítko vnadné.

Ano moje Marie
Uvítá tě s blahoti tváří,
Anet sama lili'e
Nevinností uše zaří. -

„Neplač toho dítěte“,
Těšívát ji otec v stesku,
„Dcerka naše rozkvete
Krásněji se na nebesku.“

Jako já jsem liliji
Z půdy chudě v dobrou vsadil,
Tak Bůh naši Marii
Do zůhonův rajských vřadil.
Jan Soukop.

Pokrok hespodeí'ský.
Pokročz'l. Ano. ano, milý kmo tomu synáček od otce naučil, tak
tře Nedbale, ať už to připouštíte, to po něm dělal, nepřemýšleje mno

či tomu se protivíte, jako ve všem ho, proč se to právě tak dělá, ane
na světě, i v hospodářství polním bo jak by se to rychleji, lacz'ne'jz'a

nastal důležitý pokrok.

nejvhodne'jz' státi

mohlo.

A v to..-»

edbal. Rad bych věděl, v právě za. našich dob patrný jest
čem asi záleží ten pokrok, kterýž ten důležitý pokrok, že se učíme,
všude tak plnýma ústama velebíte ? jakbychom co nejrychleji, nejlaci
Pokročz'l. Inu vidíte brachul nějí a nejvhodněji vzdělávali půdu,
Prve bývalo polní hospodářství pou abychom z ní pokrm a potřebnou
hú hantýrka či řemesílko; jak se pro dobytek píci vytěžili.
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Nedbal. I dejte mi svatý po šťáva z"mrvy vytěkala ze dvou
koj se všemi těmi novotami. Naši do návsí — totiž: drahocenná hno
předkové nebyli tací vědá'í-i, a měli jůvka, a že hospodář vyvážel na
všeho dost; byli nábožni a praco pole co mrvu suchou slámu? —
Nedbal. No, to už je něco mou
vití, P. Bůh jim požehnal. Nyní se
všech stran se křičí: Pokrok, Po dřejšího, to musí schváliti každý,
krok! ——a zatím ubývá pobožno že jako polivka patří k masu, tak
sti, a s ní i zámožnosti a dobrého hnoiůvka ke hnoji. Ale ostatně prá
a.
vě jsem četl tady ve kterémsi plát
Pokročz'l. Nemohu Vám v tom ku rolnickém, že někteří vědaři
tak naprosto odpírati, kmotře Ned neschvalovali obyčej, vyvážeti hnůj
bale! v tom bohužel! máte pravdu, na pole na zimu, že prý se tím ka
že naši předkové rolníci _bývali ná zí; a právě nyní zase jiní dokazují,
božnéjší a tudiž i mravnější, když že ta praktika je výborná.
ještě neznali ko'ralky, tabáku a jí
Pokročz'l.Inu, právě vtom po
ných vnadidel, kterými si mnohý znávejte pokrok'; naši dědové to
rolník starosti a hlavy vyhází. Ale tak dělali, nevědouce proč? nyní
přes to všecko nemůžeme tajiti, že však věda hospodářská vysvětluje
by se nebyl stal v hospodářství nám, proč se tak díti má a sice:
polním veliký pokrok.
1. Nesmí se zapomenouti, že
Nedbal. No tož mi o něm po se vyváží hnůj na polev zimě, kde
vídejte; třeba začnite hned s tím, již začalo mrznouti, rozhozený hnůj
že máme nyní volno, rozkrájeti si tedy hned zmrzne, a právě proto
hospodářství na kousky, rozprodá ani pomyšlení není, aby čpavek
vati jich kousek po kousku, až se (Amoniak), nejvzácnější část hno
stanou z nás (ovšem vinou lehko “jiva vyčichnul.
myslnosti) prolétaři, jako se stali
2. Obyčejně napadne potom
nejední mistři řemesel nynínáden na ten rozhozený hnůj sníh; když
níky továrníků a boháčů. Čijakéto nastane odměk a sníh taje, tenkráte
mi chcete schvalovati pokroky?
se zase čpavek ve hnoji obsažený
Pokročz'l. Což pak ani v tom do vody sněhově vsákne a s ní se
nechcete uznati chvalitebného po sloučí, a zároveň s ní do půdy se
kroku, že vynalezeny hospodářské vpouští, kdežto hned od kyselin
stroje, kterými se může lépe orsti,
soli se nacházejících, zláště od
spěšněji zasívati obilí a mlátiti?
kyseliny křemelové byvá pohlcen
Nedbal. Prosím vás dejte si (vázán), a proto zase nic z něho
pokoj s těmi mašin'ami; předně neb jen málo může vymizeti.
jsou jen pro boháče a veliké stat—
3. Z těch pevných částin hno
káře, kteří si je koupiti mohou; a
obyčejně se ten užitek s nimi ne jových, které na površku role zů
potvrzuje, za krátky čas se zastrčí staly ležeti, a které vodou sněho
někam do kouta pod kůlnou azase vou byly propláchnuty, ovšem pra
ničeho neubyde až do té doby,kde
se vrací k staré praktice.
Pokročz'l.To není pravda kmo se do země zaorají.
tře! to křivdíte. Ony nejsou jen pro
Vidíte, to nám vysvětluje věda,
boháče, mohou si je zaopatí'iti též tak nazvaná lučba (chemie). se kte
celé obce, jako mají i jiné věci rou se nyní učení hospodáři zabý
obecní, »a pak si mohou po sti-ídě vají, a potom své zkušenosti ve kni
orati, seti nebo mlátiti těmi stro'e— hách, časopisech, při schůzkách ho
mi. — A co mám říci o hnojí, ja ý spodářských, ve školách hospodář
pokrok se s tím stal! — ili Vy ských v obecnou známost uvádějí.

jediný neuznáváte té škody, která
Avšak jděme dále. Neuzná
se stávala tím, že právě to nejlepší, váte-li pokrok ve střídavém hospo
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dářství, či schvalujete
aby se ouhořilo?
Nedbal.

posaváde, do země, tím vybynuje samoděk
plevel, a z krmiva zklizeného rol

Ouhořiti se musí -— ník víc hnoje nabývá. Od těch dob,
nebo jako člověk potřebuje odpoči co u nás dobytek doma se krmí,

nutí, tak i půda sobě musí odpo není třeba ouhorů. A tak vidíte,
činouti; potom, kdy pak by se střídavým hospodařením nabývá rol—
pole očistilo od plevele, kdyby ne ník více půdy, víc užitku, víc hnoje,
zůstalo ouhorem? Také se musí ten lepší rozdělení pracovné síly, do
dobytek vyhnati ob čas na pole, cílí lepšího semena, zkrátka je v
aby si tam kousek té píce u—tom hmatavý pokrok. — Co tomu
kousnul. — — -—
říkáte, kmotře!
Pokročz'l.Kmotře! u Vás troubí
Nedbal. Slyšíte příteli! vy to
hlásný půlnoc, a jinde už lidé pilně umíte jak náleží člověku rozložiti.
pracují. ——
00 pak Vám to napadá ? a věru! to i můj novotám tak snad
Ouhory se mohly trpěti, dokud no nepřející rozum naznává, že je
bylo ve světě málo lidí, a vedle v tom mnoho pravdy. Krom toho
oranýcb polností se táhly rozsáhlé sám Stvořitel už dal člověku na
pastviny a louky. Ale nyní, kde je dovtípení, aby tutéž rostlinu do je—
tolik lidstva, kde se pastviny a louky dné půdy pořád po sobě nesázel.
proměňují v úrodné polnosti, kde lidé Tak k. p. hrách teprv po 9 letech
kdekterébo kousku půd zužitková a jetel teprv po 6 letech se na
vají, nyní je veta po ou orechl Jak témže poli urodí.
Pokročz'l. Ano, chcete-li věděti,
pak, co byste na to řekl, kdyby nás
pokročilá věda přesvědčila otom: že i dějepis této pravdě nasvědčuje.
pole si může odpočínoutz, 'a předce Nebo máme příklady, že krajiny,
se na něm může něco sázetz' a sítí? které dříve svou velikou ourodností
Nedbal. I tot by bylo učině nad jiné vynikaly, k. p. okolí měst
ným zázrakem Božím. Vždyť kaž Ninive, Babylona, okolí římské,
dá bylina půdě sily ujímá aji na proto že tam pořád stebelnaté obilí
há. ——
bylo pěstováno, tak byly sily zba
Pokročz'l.Důmysl nejsou žádné veny a vyčerpány, že nyní téměř
čáry, a ač se to za zrakem naším neúrodnými slouti mohou.
děje, předce to proto ještě Božím
To je zajisté výstraha rolní
zázrakem býti nepotřebuje, nýbrž kům, a proto at žije střídavé ho
se během zcela přirozeným děje. spodářství ! —
Už vidím, že jste na mnoze
Vidíte, to je právě výsledek toho
pokroku, jejž nám zabezpečilo-stří oblomený, nyní vám ale ten nevě
recký rozum docela obnu jedním
davé hospodářství.
Celý ten vtip záleží v tom, rázem. Co říkáte tomu scelování
že se mezi 2 stebelnaté rostliny za
tohle je předce
pokrok
apitální no,
v hospodářství
polním?
sívá jedna lupenatá k. p. jetel, lu pozemků„
Nedbal. Dost to také nadělá
skoviny, okopaniny atd. Tak k. p.
se seje 1. rok ozímma (žito nebo hádek a nepřátelství v obcích, nežli
pšenice), 2. rok okopaniny (bram se toho kde docílí.
Pokročz'l. Příteli! bez boje a
bory, řepa atd.), 3. rok jařz'na (jarní
pšenice, ječmen atd.); kdežto půda rvaček neuvede'se na svět nic do
při ouhoře v největším parnu za brého. Všecko, byt' sebe lepší a. svě
stíněna není : tu plodiny se širším tější, vráží na odpor hlouposti nebo
listem půdu více zastíňují ano: 0 zlosti, nebo obojího zároveň. V ta
bohacují. — Jelikož rolník k těmto kovém případu rozumnější, uznalejší
plodinám listnatým půdu hlouběji většina musí rozhodnouti. Vždyť
orati musí, tím půdu zlepšuje, a statečný Skopaíz'k,apostol scelování
proto že ony hlouběji a šířeji sahají pozemků, vymahaje na sněmu zem
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Nedbal. Vám kmocháčkul věru
ském zákon o scelování pozemků
výslovně pravil, že o všech věcech těžko jest odolati, už se Vám teda
na sněmu musí rozhodnoutivětšina, podkládám a uznávám, že vítězem
jen mějtež tedy trpělivost,
jelikož málo kdy všzbkm'dojednoho jste ——
shodneme se v rozsudku nějakém. však já do toho přijdu a stane se
Nedbal. Je to přece jen jmění ze mne bohdá! tak horlivý podpo—
a jedná se o jmění, a do toho pře *rovatel všech pokroků hospodář
ce s nucením sahati se nemá.
ských, jakovým jsem posud byl
Pokročz'l. Ale příteli ! vždyt co tvrdošíjným odpůrcem všech novot.
pak nevíte, že apostol národů piše:
Pokročil. No, dejž to milý P.
„Nikdo těla svého nenávidí, ale živí Bůh! Však ale k tomu účelu by
a pěstuje je.“ Žádný člověk přece bylo ještě velice vhod, kdybychom
není svým nepřítelem, aby byl proti si jako dnes jednou pokle li o tom,
tomu, o čem vidí, že to k patrné čím se ten hospodářsky pokrok
mu prospěchu jeho slouží. Vždyt podporuje a rozšiřuje, a konečně o
by byl hotovým podlvínem a bláz tom, co jemu vadí a jej zdržuje?
nem. Již pak jenom si přečtěte, jak
Nedbal. Teda až jindá, já toho
to p. kanovník Kandus v těch čet
ných hromadách hospodářských tak pro dnešek mám dost, musím to
nad slunce jasněji rolníkům doka ještě mnohokráte přežvýkávati jako
zuje, že scelováním pozemků uspoří ta milá kravička píci svou, aby se
rolník času při práci, dosáhne více to v tuk a krev duchovní obrátilo
půdy než měl, stane se úplným u mne. Zatím s Bohem, srdečné
pánem půdy své a vyhne mnohým díky Vám za to trpělivé poučo
mrzutostem se sousedy, jak i jiných vání!
Pokročz'l. S Bohem! Na shle
ještě výhod tím dosahuje, a věru!
hřešil by jste proti zdravému rozu danoul
mu, kdyby ste takto poznané prav
Dialogista — x.
dě naschvál se protiviti chtěl.

Pius VI. ve Vídni.
Podává Jan Soukop.
Dříve než o návštěvě papež
prach tehdejšího
ru
ské ve Vídni, jež se r. 1782 udála, wmnozezakalil
chu proticírkevniho.
Obk íčen jsa
promluvíme, vidí se nám, abychom muži, jižto důvěry jeho nezasluho
napřed podali zběžný nákres teh vali, byl již za prvních let pano
dejších poměrův časových vůbeca vání svého bez mála na tom, říši
rakouských zlásť. Nebude pak ne svou odtrhnouti od íma, živého
snadno náležitě oceniti velikou obět, to srdce církve katolické, odkud
jižto stařičký papež dalekou a. ob duch Christův proudí se ve věčné
tížnou cestou přinesl ve prospěch svěžesti po všem oboru země. A
svých duchovních dítek v mocnář však tohoto počínání Josefova ne
ství rakouském.
lze připsati naprosto jemu samému,
Císař Josef H., syn veliké Ma alébrž nejvíce tehdejším poměrům
rie Terezie, ač nad jiné vynikal časovým, které ho zajisté na větším
výtečnými vlastnostmi ducha i u díle bezděky unášely, kam nechtěl.
šlechtilostí srdce, podobal se vzác
Mrazivý vítr protikřesťanský,
nému zrcadlu, které pohříchu na ba bezbožecký zavíval tehdá z
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Francie, kterážto země takřka ton slednost a zmatenost, an jednak
udávala veškerému světu; kdož biskupům hlásáno, že mají moc ne
koli chtěl slouti osvíceným a vzdě obmezenou a že jim netřeba na pa
laným, musel víc neb méně na cd peže se ohlížeti, kdežto s druhé
por se stavěti zásadám křesťan strany státní úředníci souditi měli
sk 'm.
nad biskupy, čemu učiti a nařizo—
Zvláště v palácích francouz vati jim sluší čili nic.
ské šlechty zavládlo bez mála holé
Brzo potom vyzdvihnuto bez
bezbožství. Venkoncem pak podo—mála všecky kláštery, ježto se ne
bali se osvětáři tito francouzští na zanášely správou duchovní, vyučo
šim nynějším líberálům až na to, že si váním anebo obsluhou nemocných.
nepočínali tak hrubě, jako tito, ný Tolíkéž všeliké spolky katolické
brž vystupovali s jakousi duchapl či bratrstva zrušena. Vláda uve
nou jemností a uhlazeností vnější. řejnila nekonečnou řadu rozkazův
I stalo se nejednou, že šlech stran služeb Božích a všelikých ve
ticové sedíce druhdy při skvost řejných pobožnosti; vydáno zajisté
ných hostinách a majíce za zády za Joseta II. během 10 let šest tz'
zlatem premované sluhy, do nebe síc dvě stě (!) zákonů, dvorských
vynášeli zásady a náuky, dle kte rozkazů a nařízení.
Přemnohé chrámy prohlášeny
rých za několik let později i šlech
tic i kněz vyhlášen a stíhán byl co za zbytečné a staly se z nich sýp
úhlavní nepřítel společnosti lidské. ky, sklady atd. anebo dokonce ná
Z Francie pakvedraly se zá silně byly rozbořený. Nejedna stav
sady tyto brzo do Rakous a Josef ba umělecká a velepamátná padla
II. nemálo si na tom zakládal, ve—za oběť vandalismu tak zvané o
lebenu býti od mužův, které vy světy této. Klenby velebné se ná
braná společnost pařížská nazývala silně prorážely, dvéře, okna se vy
— filosofy.
trhala, vše co se odkliditi dalo,
Neméně i volní zednáři a zvlá rozmetáno a svatyně takto vydána
ště tak zvaní ilumináti provozovali v šanc úplné zkáze, zvláště byla-li
tehdá veliký vliv na duchovní směr to svatyně poutmcká jako u př. &
v Rakousku.
/ nás sv. Hostýn a jiné. I podobalo
I nazývali se sami „svatou se ze všech tehdejších ordonancí
legií po celém světě rozšířenou, kte vládních, že církvi nemá nic po
rá přisahala zášť všelikému ná necháno býti, než myšlénky, které
boženství a smrt všem kněžím a však nesmí se na světlo odvážití.
Při tomto hospodářství, kdežto
tyranům (rozumějí panovníkům).“
— Ano bez obalu hlásaliť oni vla volno bylo v novinách á spisech
dařům: „že žezlo knížat i jejich bez nejmenšího trestu víruamrav
svoboda, ba i život leží na dobro nost nejen podk0pávati, nybrž blátem
káleti, zavěšeno železný zámek na
v rukou spisovatelům“
Hle tot byli onino lidé, jimiž ústa těch, jimžto Pán rozkázal:
obklopen byl Josef II.
„Jdouce vyučujte všecky národy.“
Pověstný dvorský rada von
Což tedy divu, že císař ná
vodem této chásky počal vystupo Born neostýchal se vydati knihu s
vati proti “správě církve katolické. nápisem „Monachologz'e“,kdežto roz
Biskupům zakázáno přijímati díly klášterníkův úšklebně se líčí
nařízení papežských, pokud jich na způsob přírodopisu Linnéova o
vláda nepotvrdila; ba ani sami bi—broucích a hmyzech. Vídenský kar
skupové nesměli pastýřských listův dinál Migazzi nebyl s to přese vše
ani tiskem ani písmem věřícím po chno vynasnažení vymoci, aby ha
sílati bez přivolení vlády světské. nopis tento na řády církevnístedy
Bylat to věru podivná nedů i na církev rozšiřován nebyl.
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dinálův do Ríma, jak laskavého
uvítání se mu dostává ve Vídni.
An toho času také svatý tý
den připadl, rozvinul papež ve Víd
ni jakožto hlava církve veškeren
lesk i velebu posvátných obřadů.
Na zelený čtvrtek umýval sám dva
nácti starcům nohy na památku
potom i druhou. Místo odpovědi toho, co Pán druhdy činil aposto
dala vláda spis jeho uveřejniti tis lům svým a kterýžto obřad jindy
kem, zároveň s úřední důtkou a s sám císař vykonává. Při následu
posměcbem nedůstojným. Ač na jícím obědě papež oSobně poslu
potom arcibiskupovi i značná část hoval žebrákům těm.
O boží hod velikonoční slou
příjmů se odňala, nedal se předce
nikterak odstrašiti, by císaři svých žil sv. Otec v chrámě štěpáuském
ovšem důvodných stížností nepřed velkou mši svatou s takovou slá
nášel, ježto teprv za posledních let vou, jakož nikdy nevídáno ve Víd
císařových někdy oslyšány nebyly. ni a po té udělovalz pavlače chrá
Tolikéž snahy vyslance papežského mu dvorského (am Hof) lidu na
největším náměstí vídeňském shro—
v příčině té byly nazmar. —
Hle takovéto byly poměry za mážděnému papežského požehnání.
vlády Josefa II. v Rakousku, ta Očitý jeden svědek tehdejší líčí
kové příčiny, za kterými se sv. tuto slavnost těmito nadšenými
Otec Pius VI. odhodlal ke kroku slovy:
neobyčejnému, vydav se osobně do
„Přítomnost papežova ve Víd
Vídně, by se pokusil zastaviti po ni náramně účinkuje. I viděl jsem,
vodeň, ježto již valnou část vinice kterak sv. Otec požehnání udělovah
Páně zaplavivši hrozila ji zhola Nejsa katolíkem nebývám tak snad
zpustošiti. Než přistupme již k ná no pohnut; musím však vyznati, že
vštěvě papežské samé.
mne okamžení to dojalo až k slzám.
Císař Josef vezl se s bratrem
I nemůžete si představiti, jak
svým Maximilianem papeži vstříc mocné dojímá člověka více než pa
na čtyry pošty od Vídně. Spatřivše desát tisíc lidí shromážděných na
papežský vůz vystoupili, též papež jednom místě a. nadšených touž
slezl s vozu. Obapolné přivítání myšlénkou, jichžte pohled, a posta
bylo vřelé. Papež objav císaře tři va svědčí o nábožná nadšenosti, s
kráte jej políbil; i pozorováno slzy kterou očekávají požehnání od to
v očích obou vznešených osob. Cí ho, jehož nazývají otcem veške
sař pojav papeže do svého vozu rého křestanstva.
dal mu místo na pravici. Bylo to
Touto výhradně unešení touhou
22. března 1782 odpoledne, když necítí oni nepohodlí tisku; sotva
u hlaholu všech zvoniiv a hřmění dýchajíce zírají na hlavu katol. svě
děl mezi řadami veškeré posádky ta, zdobenou korunou trojí; patří
a nesčíslného davu lidntva v_jížděli na papeže oděného rouchem posvát
do cís. hradu vídeňského.
ným, obkličeného kardinály a vše—
Papež došel všeobecné obliby mihodnosty církevními celé Vídně.
v císařské residenci; jeho vlídnost Papež pokloniv se k zemi pozvedá
a důstojnost i skromnost dojala. ve rukou svých k nebesům s výrazem
škeren lid. Císař ukázal mu vše člověka pevně přesvědčeného, že
cky své paláce, umělecké sbírky, tužby celého národu tam donáší a
ústavy znamenité a závody. vůbec pohledem svým nejvřelejší přání
vše, co za podívanou stalo. I psaltě projevuje, aby vyslyšány byly. Před
o tom nejednou papež kolegia kar stavte si, že celý ten posvátný ú

Týž kardinál obrátil se neje
dnou na sama oísaře s neohrože
ností apostolskou; avšak prosby
jeho a napomínky potkaly se s ta
kovým výsledkem, že se znechtělo
ostatním biskupům příkladu jeho
následovati. Již v březnu r. 1781
zadal císaři obšírnou úvahu a brzo
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kon děje se ctihodným stařečkem učení víry do konce nedotýkají.
ztepilé postavy šlechetné a přívě Přeje-li si Vaše Svatost zevrubněj
tivé tváři a zůstaňtež chladnými, šího výkladu, tedy račte mi dáti
když mezi žehnáním ncsčíslený dav námitky své písemně, aby můj stát
na kolena padá přijímaje požehná— ní kancléř obšírně k nim odpo
ní s touž nadšeuostí, s jakouž pa—věděl.“ —
Kancléřem tímto byl známý
pež je uděluje. Já aspoň nepozbu—
du jaktěživ dojmu velebného toho kníže Kaunic, muž to chladný, přís
okamžení.“ ——Takto na sal neka ný, malomluvný a mnohem neo
tollk o požehnání papežs ém.
hebnější samého císaře. I nešetřilt
Nesmírn byl toho času nával on ani zevnějši slušnosti, jaká se
lidstva ve
ídni ze všech končin prokazuje hlavě církve ode všeho
říše. Dunaj byl téměř zabedněn světa. Když totiž papež přišel do
loděmi, silnice přeplněny povozý a jeho zahrady, by zhlédnul tamní
pěšáky. Tisíce lidstva obléhalo tak obrazárna, podával ministroviruku,
řka císařský hrad bez přestávky, kterou vyjma korunovaná hlavy,
aby uzřeli papeže a požehnání jeho bud kdo buď, s úctou libává; Kau
došli. I měl tedy sv. Otce všelikou nic však potřásav rukou papežovon
příčinu, co do horlivosti a přítul zase ji pustil.
V konsistoři ve Vídni držané
nosti věřících spokojeným býti; co
však do hlavní věci, pro kterou odevzdal Pius nachový klobouk
daleké cesty se odvážil, přesvědčil dvěma kardinálům Firmianovi a
se brzo, že ovšem na dobro nepo Bathianymu a ukončil řečlatinskou
dosáhne co zamýšlel.
při té příležitosti držanou v tato
Císař sice vynaložil vše, by slova: Viděli jsme jej, císaře Jose
návštěvu vysokého hosta co nej fa, velmi často a museli jsme se
příjemnější učinil, by se mu všeli netoliko jeho náramně vlídnosti di
ká pocta příslušná vzdávala, avšak viti, s kterou nás vtomto sídelném
vystříhal se také pečlivě všelikého městě přijal a denně častuje, alebrž
jednání stran tak zvaných reform i jeho výtečnou zbožnost, jeho ne
či novot, které již provedl, anebo obyčejnou důmyslnost a nesmírnou
ještě provésti hodlal. Jediná toliko pilnost obdivovati musíme. Jaká to
udela se toho druhu konference u útěcha pro naše otcovské srdce, že
přítomnosti papeže, císaře, knížete zbožnost a víra netoliko v tomto
Kaunice a kardinálův Migazziho a skvělém městě, alebrž i mezi roz
Herzana.Pius pokoušel se řečí nad ličnými národy tohoto císařského
šenou a bohoslovnými důvody cisa státu, které jsme na cestě své se
ře od novotářství protí církevního znali, neztenčeně zkvétá. I neopo
odvrátiti. Josef II. však přetrhl meneme tedy nikdy, cnostem těmto
celou rozmluvu tímto rozhodným blahořeěiti a svými modlitbami jich
výrokem: „Já nejsem bohoslovec a podporovati. Prosíme pak skutečně
nerozumím jak náleží kanonické Boha všemocného, jenžto neopouští
mu (církevnímu) právu, bych ústně těch, kdož jej hledají, aby jeho cí
vyjednávati mohl. Imusí tedy Sva sařské veličenstvo ve svatých úmy—
tost Vaše, co“se jí záhodným vidí, slech sílil, a bohatou rosu svého
písemně podati, abych vyjádření to božského požehnání naň vyléval. —
U prostřed měsíce dubna stihl
svým bohoslovcům na uváženou
odevzdati mohl. Já. jsem _Vámkar k papeži z Ríma kurýr, donášeje
dinálem Herzanem oznámit dal svá zprávu, žeby žádoucno bylo, by se
usnešení stran chrámů a klášterů pro nepředvídané a vážně záležito
v mé říši. Nová zřízeni mnou pro sti domů navrátil, na kteroužto
vedená byla nevyhnutelna a já tím cestu se také papež bez meškání
pevněji při nich setrvám, an se chystal. Císař dal mu shotoviti

Líčení dalších osudův kat.
krásný a. pohodlný vůz a. daroval
mu skvostný, diamanty bohatě vy církvev Rakousku, jakkoli zajíma
kládaný kříž na prsa v ceně okolo vých a poučných, zablhálo by již
dvakrát sto tisíc zlatých. Pius za meze vytknuté článku tomuto.
Musíme však přece doložíti, že,
přijímaje
hoosobní
pravil:svůj
Nepovažujxi
da ačkoli Josef II. zásad přijatých ni
ru
toho za.
majete , ný
brž zůstanet on svaté stolici, by jej kdy zjevně neodvolal, přece později
nástupcové moji 0 velkých slavno s větší slušnosti a šetrností se věci
stech nosili na rukojemství blaho ty prováděly. Ano čím dále, tím
vůle císařské.“ Obdarovav napo více na odpor se stavěl snahám po
tom všechny, kdožkoli mu na dvoře věstných iluminátův, kteří pod zá
císařském všelijak posíuhovali, od stěrou hájení panovnických práv,
cestoval ku konci dubna z města, a šíření osvěty zhoubné své nauky
kdežto 31 dní byl pomeškal. Císař do církve, státu a školy podloud—
přislíbiv, že mu návštěvy té brzo nickým způsobem vtírati chtěli.
v ímě osobně oplatí, vyprovodil Patrno z toho,že ušlechtilé zásady,
jej s bratrem Maximilianem na dvě které syn slavné M. Terezie po
míle za Vídeň až do Mariabrunu. matce své zdělil, za některý čas
Dlužno poznamenati, že za sice zastřený byly mrakem časo
přítomnosti papežovy ve Vídni ru vým, ayšak zhola nevyhasly nikdy.
šení klášterů napořád pokračovalo. Známot zajisté, že Josef II. umřel
Ano kardinal Migazzi, arcibiskup co katolický křestan.
vídeňský, ohlásiv věřícím odpustky,
Jakkoli Pius v nejšlechetnč'
kterých papež za. svého pobytu ve
Vídni ústně mu povolil, dostal přís ším úmyslu podnikl cestu do Vidl
nou diitku od dvorské kanceláře, ně, 'nescházelo v ímě lidí všech
že se toho opovážil bez povolení stavů, kteří naň proto nevražili,
vlády. Aby přítomnost sv. Otce ano i zjevně nespokojenost svou
příliš na lid neúčinkovala, objevily mu ukazovali. I stalo se, že papež
se naň nejedny han0p_isy, ve kte jednoho dne v kaple své na kle
rých důstojnost papežská blátem se kátku našel ošklivý hanOpis na
káleía. Toto nedůstojné jednání dělo Osobu svou, ve které psáno i toto:
se ovšem proti vůli císařově,avšak „Co Řehoř VII., největší všech kně
miléstníci jeho měli za. to, že se již zův byl vzdělal, to Pius VI. nej
mohou něčeho opovážiti a opravdu menší kněz opět sbořil.“ Papež pak
jim to prošlo. Všude v hanopisecb přijav klidně urážku tuto, co pravý
těch roztrubováno, že papež vší nástupce Christuv, vzal tužku a
svojí snahou osobní pranic nepoří napsal pod hanopis takto: „Krá
dil. Až do této doby nebylo dot lovství Christovo není z tohoto svě
knuto klášterův v Nizozemsku Ra ta. Ten, jenž koruny nebeské roz
kouském; v několika pak dnech dává, nebéře korun pomíjejících.
po odjezdu papežově vyšel dvorní Dávejte císaři, což císařovo a co
rozkaz, jímžto zrušení sto a šedesáti Božího Bohu.“ Důstojná to zajisté
nízozemských klášterův nařízeno odpověď náměstka Christova.
bylo.

0 smlouvách.
Podávajíce tuto na základě me tím snad učené a obšírné, či
obecního zákona. občanského struč- docela podrobné a úplné vykládání
né pojednání o smlouvách, nemíní- dotýčných předpisů a pravidel zá
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kona pošstoupnóutijicbžto množství se vzíti, který onoho úmyslu k ja
jest příliš veliké ajichžto dokonalé kémusi účelu svému použiti míní.
porozumění i užívání jest príliš ne Domlouvají se tedy o tom před
snadné, než aby člověk, který mětu, ustanovují výminky rozličné,
zvláštní a dlouholetá studia před přijímají neb odmítají je atd. až
běžná nekonal, mobl dosáhnouti konečně, když z obou stran vsech
úspěšných a dostatečných vědo no určeno jest, jsou o předmětu
mostí o předmětu tomto ; nemíníme vyjednávání smluveni, totiž až smlou
též v takové pojednání stručné za—va je uzavřena.
hrnouti veškeré přečetné druhy
Může však i více osob, než-li
smluv, o' kterých řečený zakon dvě, vyjednávati o svých právecha
jedná; “nýbrž tane nám na mysli povinnostech a jest tudíž smlouva
jen dvoji účel: předně na základě *umluvení se dvou neb vícera osob,
stávajících zákonů rakouských pc jímžto se mezi nimz nejaký právní
dati prostonárodní návod, jakých poměr ustanovil.
nejhlavnějších zásad a opatrností
Taková určitá a jasná ústní
sluší zachovávati při uzavírání smluv úmluva o dotýčném předmětu vy
vůbec a za druhé pojednati poněkud jednávání jest úplně dostatečna k
podrobněji o několika zvláštních dru platnému uzavření smlouvy. Pak-li
zích smluv, které, týkajíce se nej tedy mnohý, jak se skutečně stává,
více poměrů a záležitostí venkova míní, že smlouvy vůbec nestává,
nův, mezi obyvatelstvem kraje čili pokud o ní není vyhotovena listina,
venkova, avšak i vůbec nejčastěji či pakli docela snad myslí, že ta—
se uzavírají.
to listina sama jest smlouva, tož
Rozdělíme sobě tudíž pojed
nání své dle oněch dvou účelů na jest to mínění na prosto mylné.
Jen když smlouvající se stra
dva hlavní—díly a budeme jednati
ny, třeba již byly úplně smluvený,
oddělení prvním
výslovně ustanoví, že se o smlouvě
[. o smlouvách vůbec.
listina vyhotoviti má, nemůže se dle
Nežli ,k pojednání o nějakém zákona smlouva jejich dříve za.
předmětu přikročíme, musíme vě uzavřenou a platnou pokládati, po
děti, co vlastně pod tímto předmě kud ona listina v skutku nejen vy
tem vyrozumíváme. Položíme a zod hotovena, nýbrž i ode všech se
povíme sobě tedy nejdříve .otázku: smíouvajících podepsána, není. .Tot
tedy případ, ve kterém konečné uza
1. Co jest smlouva?
Výbornou pomůckou při zod vření smlouvy závisí od vyhotovení
povědění této otázky jest nám slo & podepsání listiny.
Musíme však při této příleži
vo „smlouva“ samo.
Stává se v životě lidském vel tosti upozorniti na velmi důleži
mi často, že někdo chce něco jemu tou věc.
Kolikráte smlouvající se stra
patřícího prodati, či postoupiti, aneb,
že chce někomu jakési dovolení ny nechtějí, aby se veškerý obsah
ohledně své věci neb osoby dáti, úmluvy jejich do listiny vepsal, neb
neb jemu něco ůjčiti, či, že chce napíše se do listiny úmyslně ně
sám něčeho vypujčiti, neb jakéhosi která věc jináč, než skutečně umlu
závazku se sprostiti, z krátke, že vena byla; n. př. soused Pokorný
chce s někým o jakémsi právu svém prodá sousedu Novotnému pole za
neb povinnosti Své zvláštní opa 300 zl., do listiny o této kupní
tření učiniti. Vyjádří se o tom a smlouvě se napíše, že kupní cena
najde se někdo, který takový ná se má za 1/4 roku zaplatiti; spolu
vrh pí-ijatí, onoho práva celého neb ale umluví se oba, „že prý tento
částečně dobytí, onen závazek na čas se napíše do smlouvý jen tak,
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že ale proto přece soused Novotný
může kupní cenu splácet podle své
možnosti.“ Později se oba dva mezi
sebou rozkmotří, aneb soused Po
korný, prodavač, zemře, zanechav
syna, jemuž o této ústní úmluvě
ničeho povědomo není. I jest tedy
soused Novotný, který kupní cenu
do 1/4 roku nezaplatil, žalován. On
sice namítá proti žalobě, že se mu
ústně při uzavírání smlouvy do
volilo, splácet kupní cenu dle
možnosti; nabízí se také, tyto ná
mítky dokázati skrze svědky a
přísahou svou. A však “to jemu

novítě ale našim právním nástup
cům, jižto snad ani při smlouvání
nebyli neb vůbec o jeho obsahu a
výsledku nevědí, poskytuje důkaz
proti straně druhé, neb jejím ná
stupcům v případě tom, kdy tito
smlouvu plniti se zdráhají a my
přinuceni jsme, je před soud po
hnati.
Nežli však můžeme promlu—
viti o spůsobech, jakými se smlou—
vy uzavírají, musíme promluviti o ji
ných otázkách, především o otázce:
2. Kdo smí uzavíratí smlouvy?

Zákon žádá, aby ten, který
nepomůže; tyto důkazy nebudou ve smlouvu platnou vejíti chce, svůj
ani připuštěny, nýbrž soused No souhlas s obsahem jejím vyjádřil
votný bude odsouzen, protože do svobodně, vážně, určitě a. srozumitelně.
1/4roku nezaplatil, jak to v listině Jetit to také požádavek velmi spra
o kupu ním podepsané ustanoveno vedlivý; neboť má-li někdo nabý
jest. A tento rozsudek bude zcela vati práv, či vzíti na sebe rozlič
né povinnosti, jak se ve smlouvách
spravedlivý, neb zákon praví:
Pak—lí o smlouvě nějaké vyho stává, nesmí býti pochybnosti o tom,

tovena byla písemní listina a některá že to v skutku jeho pravá a. ne—
strana se odvolává ]: ústní úmluvě, nucená vůle jest.
Má-li však někdo své svolení
která prý se současně se smlouvou \
písemní stala, avšak s obsahem lzstmy k smlouvě dáti tím spůsobem, jak
nesouhlasí čz přídavky jmě v sobě zákon předpisuje, tož musí nejen mo
zahrnuje, toz' nesmí se k takovým ci důkladně posouditi, oč se jedná a
předstíraným ústním úmluvám žád a jakých následků smlouva pr; něj
ného ohledu bráti.
míti bude, nýbrž musí býti též
Musíme tedy každého co nej schopen své svolení vyjádřiti dle
snažněji varovati, aby se vystříhal předpisu zákona.
Zákon předpokládá ale, že jen
při uzavírání písemných smluv o.
dobného jednání, vedle _kterého do onen tuto schopnost má, jehožto
listiny ústní úmluva bud jinač ve rozum jest úplně vyvinutý.
psána, a neb z ní něco vynecháno
Za takové osoby považujeme
všechny dospělé, totiz" 24 roků
jest.
Poukázali jsme dříve k tomu, staré; tito tedy mohou svobodně u
že mnohý listinu samu má za smlou zavíratz'smlouvy.Naproti tomu máme
vu, aneb míní, že smlouvy vůbec za to, "že nedospělý není s to oněm
není, pokud nestává listiny; pro požadavkům zákona dostáti a bez
hlásili jsme mínění toto za zcela škody pro sebe smlouvy uzavírati.
mylné. Což pak tedy je ona listi Aby však nedospělí pouze jen pro
na? slyšíme se nás ptáíi. Ona to, že ještě 24. léta nedosáhli, ne
listina, odpovídáme k této otázce, byli obmezeni u nabývání práv, u
jest jen spůsob uzavírání smluv, na spravování svého jmění atd., jakož
proti kterému jest pouhá úmluva i aby v obchodu a jmenovitě při
ústní spůsob uzavírání smluv druhý. uzavírání smluv žádné zkázy neu
Ona listina jest dále výborný pro trpěli, ujal se jich zákon zvláštním
středek,kterýmžto zachováváme leh spůsobem, ustanoviv jim zástupce,
čeji v paměti své úplný a čistý jakož jsou otec a poručník, za jíchz'to
obsah smlouvy a který nám, jme pomocí a za ijz'chžtopřístoupení ine

dospe'lí, ano i nemluvňátka smějí trpké. Odhlédna od toho, že smlou
smloway uzavíratz'. Podotknouti ale va taková platnosti nenabývá, že

též musíme, že smlouva takovou jsme tudiž třeba čas i útraty
osobou uzavřena jmenovitě, pak-li zbytečně vynaložili, můžeme přijíti
nezletilý na sebe závazky bere, do velké nesnáze tím, že, paklijsme
musí mimo svolení otce či poručníka, k. p. nezletilému nějaké právo pro
obyčejně také od soudu schválena půjčili, kdežto on naproti tomu ná
sebe závazek neb břemeno vzal,
býti, než-li v platnost vejde,
Konečně musíme se zmíniti jsme my vázáni hned, kdežto zá
vazek nezletilého závisí od svolení
ještě o jednom případu.
Víme, že Bůh navštěvuje jed otce ne poručníka; neb zákon o
notlivce z nás těžkými chorobami, právňujcrsice nedospělého, aby o
buď duševními, neb tělesnými.
své újmě mohl pouhého práva na
Známeť ubožáky na mysli po— býti, nikoliv ale, aby se platně k
něčemu zavázal.
mate'rg,ito,
známe
jiné.
3. O čem smíme uzavíratz'
byt hluchoněmé
by i 24tého a věku
byli dosáhli, předce nejsou s to smlou ?
svých záležitostí rozumně a bez
t(\'I/ýše vytknutý účel tohoto
úrazu spravovati. Jsou také jiné pojednání, nedovoluje nám ěířitise
případy, o kterých se blížejivyslo mnoho o této otázce.
viti nám místo nedovoluje a ve
Můžeme zkrátka co pravidlo
kterých se jedná o osoby zletilé vysloviti: Smlouvatz' se smíme o všem
sice, však předce k rozumnému tom, co nám náleží neb k čemu má
me právo nějaké; smíme se dále 11
jednání neschopné.
I o tyto osoby postaral se mlouvati jen potud, pokud naše do
zákon a'urěil jim zástupce, které ty'é'néprávo sáhá. Budeme se tedy
nazýváme opat/rovníku,čili kurátory. pakli k. př. chceme něco koupit
Máme-li tedy uzavírati s někým starati o to, zdali kupec jest ma
smlouvu, tož přihlídneme nejdříve jetníkem oné věci; a jedná—li se
k tomu, zdali on zletilý a tudíž na příklad o nemovitý statek, pře
oprávněn jest k svobodnému uza svědčíme se dříve v pozemní knize
vírání smluv. Není-li tomu tak, čili v zemských dskácb, zda-li v
musíme se obrátiti k otci, neb k skutku majetníkem jest; budeme
poručníka, aneb ke kurátorovi, aby vůbec hleděti jistotně se dozvěděti,
zdali i druhá strana je oprávněna,
tento druhou stranu zastupoval.
Samo sebou se rozumí. že, o předmětu smlouvy volně smlouvu
když my jsme nezletilí, či jest nám uzavříti.
ustanoven kurátor, nesmíme a ne
Jsou však také některé spů
můžeme též bez našeho zákonní soby smluv, které zákon náš na
ho, neb nám ustanoveného zástupce, prosto zakazuje &.jímžto platnost
jakož jsou otec, poručník a kurá upírá.
Takové neplatné smlouvyjsou
tor, platné smlouvy uzavírati.
Jmenovitě neopomeňme býti n. př. pakli sobě někdo vymíní
opatrnými tenkráte, jednáme-li s něčeho zavyjednání manželského
cizím mladíkem nějakým, který se sňatku mezi dvěma osobami, jak
za plnoletého vydává, jsa v tom to mnozí podlí dohazovači činí;
podporován svou tváři a tělesnou dále, když sobě lékař od nemoc
vyvinutostí, v skutku ale ještě do ného, neb právní přítel za převzití
processu napřed jakousi určitou od
spělý není.
_
Následky toho, že jsme's o měnu vymíní; když by někdo dědi
sobou se smluvili, která sama o ctví, které od nějaké osoby očekává,
sobě k uzavření smlouvy oprávně ještě za času žz'vobýtíjejího prodal;
na není, mohou býti pro nás velmi kdyžby sobě věřitel, kterému dluž
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ník dal do zástavy nějakou věc,
k. př. koně, vymínil, že, pak-li
dluh do určitého času by zaplacen
nebyl, ona věc se jeho majetkem
státi má atd. Takové a jiné smlou
vy, které však zákon výslovně u
dává, nenabýva'í platnosti, tudiž
nimi také žádné o práva nedobý
váme a nemůžeme na základě jich
domnělé právo své soudně pohle
dávati.
Přejdeme nyní k otázce, která
zajisté pro nás nejvíce důležitosti
a zajímavosti má, totiž:
3. Jakým spůsobem se smlouvy

uzavírají?

to, že ústní úmluva jen tenkráte
tvoří též platnou smlouvu, pakli se
výslovně neujednalo, že se o ní pi
semná listina vybotoviti má, nebot
v tomto případě ústní úmluva nevíže
žádnou stranu dříve, dokud ona li
stina vyhotovena a ode všech po
depsána není.
O jakýchsi zvláštních spůso
bech při uzavírání smluv ústních
nemůže, jak asi samo sebou se ro
zumí, býti mnoho řečeno; můžeme
se obmeziti na následující:
stní úmluva budiž jasná a
určitá, tak, aby o předmětu jejím,
o výminkách zvláštních, o osobách,
které ji uzavírají atd,., .nebylo ni
žádné pochybnOsti.
Zákon nepředpisuje sice, aby
byli takovému se smlouvání 'pří
tomni svědci; jest ale snadno po
chopitelno, že přítomnost svědkůjest

Odpověď na tuto otázku—bu
deme čerpati z toho, co jsme výše
odpověděli k otázce: co jest listina ?
Listina, řekli jsme, jest jeden spů
sob uzavírání smluv a pouhá ústní
úmluva jest spůsob druhý. Smlouvy
tedy se uzavírají spůsobem ústním velmi užz'teé'na jmenovitě při ústní
úmluvě. Tito svědci buďtež však
a spůsobem písemným.
Poukazujíce na vše již řečená, plnoletí, rozumní a rozěafní mužové,
nepotřebujeme zajisté šířiti slov o_ (ač i ženské svěděiti smí), kteří o
vyskytnoucí snad se otázce dálší,| předmětu smlouvy dostatečné vě
který z těchto dvouspůsobů je lepší? %domosti mají, a o kterých se před
Neboť jest na bílední, že jen spú pokládati dá, že o smlouvě dobrou
sob uzavírání smluv písemný po památku zachovají a v případě po
dává nám dostatečné jistoty, jme třeby také nestranně svědčiti budou.
novitě, když se jedná o důležité a
Počet jejich budiž nejméně 2,
spletené záležitosti. Povážíme-li dále, protože k úplnému důkazu zapo
že všechno, co ústně smlouváme, třebí _jest souhlasících výpovědí
snadno napsati lze a že my takto nejméně 2 svědkúv.
'
Velmi dobře a záhodno jest
sobě onu jistotu a důkaz zaopatřiti,
že se mnohým sporům vyhnouti též přihlednoutik tomu, aby svědci
můžeme atd., tož jistě nebude okol ústní smlouvy nebylz'z přízně jedné
nost, že vyhotovení listiny jest spo neb druhé strany, jelikož přízeň
jeno s rozličnými výlohami, s to, může svědectví učiniti závadným,
nás odstrašiti od písemného uzaví ano zavržitelným.
rání smluv. (Ovšem se rozumí samo
O dálších opatrnostech, jakož
sebou, že tím nemíníme “žádnému i o obsahu vnějším smluv ústních
raditi, aby o každé maličkosti pí— budeme mluviti doleji v odstávci
semní smlouvu uzavíral.)
o smlouvách písemných a v oddě
Pojednáme nyní o každém z lení II. pojednání tohoto. Nyní
oněch dvou druhů uzavírání smluv přikročíme k pojednání
zvláště:
b) o písemném uzavírání smluv.
Nejdříve jest nám na tomto
a) o ústním uzavírání smluv.
Jak již řečeno, jest určitá a místě vrátiti se ještě'jednou k ře
jasná úmluva ústní zcela dostatečná čenému pravidlu, že platnost smlou
ku platnému uzavření smlouvy: mu vy nezávisí od spůsobu jejího uza
síme ale ještě jednou upozorniti na vření, tedy také ne od vyhotovení
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písemně listiny. Již svrchu ale jsme "přísaze, neb důkazu svědeckému,
uvedli Ejednu výminku od tohoto tož by soudce tyto důkazy připu
pravidla, totiž onen případ, ve kte stil,- aniž by se po listině nějaké
rém výslovně vyhotovení listiny se ptal a Pelikán by koně mohl si
umluvilo. Zde uvedeme ještě dru nechati a dostal by též náhradu
hou výminku, dle které platnost soudních útrat, pak-li by důkazy
smlouvy závisí od vyhotovení li nabízené v jeho prospěch vypadly,
stiny. Výminky této stává tam, kdežto by v prvním případě nejen
kde zákon sám výslovně žádá, aby koně neobdržel, nýbrž i Svobodo
o smlouvě listina vyhotovena byla, vi útraty nahraditi musel.
Podobně by musel Pelikán
ana by jinak smlouva platnosti ne
nab la.
svou roze ři proti Svobodovi vy
Takových případů však jest hráti, kdy y měl, třebas iSvoboda
máloa nejsou z větší části takové, jemu koně spolu neodevzdal, vru
abychom měli za potřebné onich v kou od Svobody podepsanou listi
tomto pojednání promluviti. Jen o nu, z nížto by jasně vycházelo, že
jednom se tu zmíníme, jelikož se jemu kůň darován byl. Samo se
bou se rozumí, že by Pelikáni
častěji vyskytuje, totiž:
Daruje-lz“ někdo někomu cosi, tenkráte nepotřeboval žádné listiny,
neodevzdá-lz jemu ale spolu darova— když by sobě byl 11. př. koně dří
nou věc, tož má obdarovaný, když ve vypůjčil, jej již jakýsi čas u
by dárce se pak zpouzel, darova sebe měl a Svoboda pak jemu řekl,
nou věc obdarovanému odevzdati, že mu koně daruje; neb zde byl

kůň Pelikánovi též odevzdán ajest
lhostejné, že darování toho koně
následovalo teprv po odevzdání
jeho.
Po tomto přerušení přikroči
me opět k vlastnímu předmětu to
hoto odstávce, totiž k vylíčení pí
semného uzavírání smluv.
a) Papír, inkoust a písmo. Tot
divný začátek! slyšíme mnohého
likán, nemaje lzstz'nyžádné se nabízel říci. Divný začátek? — možno;
všechny okolnosti přísahou stvrditi, ale zbytečné není, o čem tu mlu
ano snad i pomocí svědků dokázati, viti budeme.
Jsme toho náhledu, že, jako
tož by Svoboda potřeboval ve své
odpovědi proti žalobě jen všechno pořádný člověk jistě jenvpěkněm,
upříti a Pelikán by byl odmrštěn, neb aspoň slušném oděvu chodí,
aniž by ku přísaze, neb k vyslech tak i pořádná smlouva, pak-li na
nutí svědků přijíti smělo, neb zá se béře oděv listiny písemné, má
kon v takovémto případu výslovně býti oděna pěkně, aneb aspoň sluš
uznává jen důkaz podaný písemnou ně. Ovšem, kdyby neměl oděv žád
listinou.
ného jiného účelu, než aby nás
Kdyby ale Svoboda koně byl krášlil či sloužil naši mamivosti a
Pelikánovi nejen daroval, nýbrž z v _kdyby listina neměla. jiného účelu, .
skutku odevzdal, když by pak Svo— než abychom ji chovali u sebe jen
boda koně žádal nazpět a v žalobě jako nějaký obrázek, kterým zdo
uváděl, že Pelikánovi koně jen pů“ bíme bez všeho dálšího úmyslu
čil, kdyžby pak Pelikán ve své od stěny příbytku našeho, pak by bylo
povědi se odvolával k tomu, že velmi zbytečné mluviti o těchto
odevzdaného jemu koně dostal od věcech.
žalobníka darem a nabízel se ku
Avšak, jak oděv, tak i listina
jen tenkráte právo k žalobě, pak-li
o obdarování tom písemní listina
vyhotovena a podepsána byla.
Kdyžby tedy k„ p. soused
Svoboda daroval sousedovi svému
Pelikánu koně, avšak jemu tohoto
koně spolu neodevzdaí; když by
pak Pelikán tohoto koně žádal,
Svoboda se zdráhal a Pelikána takto
k žalobě přinutil, ve které by Pe

mají důležitější a ušlechtilejší ú veliké množství našeho lidu posud
čely, než právě jmenované.
téměř ani jmeno své podopsatí ne
Vzhledem k listině vychází umí ! —
to z toho, co jsme svrchu odpo
Zřetelně psáti ale jest nejen pě
věděli k otázce: co a nač jest kně a slušně psáti, nýbrž i beze
vlastně listina?
' všech zbytečných háčků, čárek.
Má-li totiž listina vyhověti kroužků atd., kterými mnohý své
požadavkům na ni činěným, má.-li písmo míní krášliti, zatím jej však
v skutku býti prostředkem, kte jen zohyzdí na újmu zřetelnosti.
b) Řeča sloh.
rýmžto dobře zachovati chceme v
Samo sebou se rozumí, že
paměti své obsah smlouvy, kte
rýmžto sebe, neb právní nástupce chceme-li tu promluviti o řeči, na
své míníme zachrániti před drahý míníme tím jazyk, kterého osoby
mi spory atd. tož musíme při se smlouvu uzavírající užívati mají v
psání jejím i na oné látky hmotné dotýčných listinách. Neboť pak—li
(inkoust a papír) i na písmo zře chceme míti listinu, kteréžto máme
tel náš obrátiti.
mozu/měnmy, a ne jen úředník neb
Papír k listině upotřebený jiný, kterého se smlouva jen v ji
budiž pěkně bílý, dosti pevný, aby ném ohledu týká, čili docela nic,
písmo na něm zřetelně viděti bylo tož budeme zajistéů isovati listiny
a aby inkoust neprosíkal.
jen v jazyku matařskrěm a nedáme
Inkoustu užívejme jen tako se odstrašiti tím, že mnohému ú
vého, který temně zčerná a během ředníku, kterýžto předce z nařízení
času nevybledne. Mělijsme již pře zeměpanského našeho jazyka úplně
často listiny v rukou, které třeba v slovu i písmu má býti mocen,
před desíti a ještě méně lety byly listina v jazyku našem sepsaná
sepsány, z kterých ale, poněvadž tvoří obtíže a proto jemu nemilou
celé rozčepejřeně byly a inkoust jest. —
_
vybledl tak, že písmo téměř zmizelo,
Významů cizojazyčných ale
nebylo na prosto možno obsahu se užívejme jen tenkráte, pak-li tako
dopíditi, aneb aspoň jen velkým vý význam jest nám zcela srozu
namáháním se toho docíliti mohlo. mitelný a všeobecně užívaný a
Pokud osoby, které smlouvu uza pakli v našem bohatém jazyku ne
vřeli žiji, jest ovšem tato nesnáze najdeme vlastního, stejně srozumi
méně citelna; zákon nám též do telného a stejně z všeobecnělého
voluje, abychom s dorozuměním slova, _což se sotva přihodí.
Reč t. j. významy a slova,
všech, osob, jichžto se týká, listinu
obnovili, ano můžeme, kdyby jedna jakých používáme, pak sloh t. j.
strana se zdráhala, ji také soudně spojování těchto významů a slov v
k tomu donucovati; když nám ale celé věty buďtež takovy, aby ními
n. př. zanechal náš otec, který před všechno to, co ústní naše úmluva
30 lety zemřel, jakousi listinu o obsahovala, co tedy smlouvu tvoří,
smlouvě, o jejížto obsahu ani nám ani bylo vyjádřeno určitě, snadno po
jiným ničeho známo není, pakta— chopitelně, bez všech dvojsmyslů
ková nesnáze může se státi pro a t
Vystříhejmež se tedy všech,
nás velmi osudnou, což zajisté po
chopí a uzná každý.
o
Písmo budiž z těchže ohledů jindy
yčejněužívaných,
zbytečných,zastaralých
ano smysl amá—
zřetelně, abychom nejen my, ale i micícb v razů- a vět, pišme co mo
jiní je bez těžkosti čísti mohli. Ne žná krát 0; neházejme jedno do
umíme-li tedy sami dobře psáti,tož drůhého, nýbrž zachovávejme po
se obralme na jiného. který se tomu řádek, který se nám z předmětu
důkladně naučil. Bohužel, že tak smlouvy samé podává, zkrátka piš
7m
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me tak, aby obsah listiny byl do
My pak, věříce jemu, svěří
konalou podobiznou naši úmluvy a me mu záležitosti naše, nedbajíce
neobsahoval ani méně ani více, než o to a nepomyslíce ani, že jest to
tuto samu.
holá, drzá lež a pouhá nemožnost,
Ovšem, že ten, jenž zvláštně aby člověk, jenž několik škol pro—
vždělaný není v užívání řečí, sotva běhl, z nich pak pro neschopnost,
bude moci sepsati listinu, v nížto lenost a nemravnost vyhnán byl,
b se tak dokonale a jasně zrca který následkem toho dále studo
dřila úmluva naše; nebot vládnout vati nesměl a. který pak k něčemu
řečí a způsobile isrozumitelně vy povrchně přičuchl co sprostý písař
júdřovati své myšlenky není tak v kanceláři (tot aspoň obyčejný
snadné, ano jest nemožné tomu, kte „základ pokoutníka), aby člověk ta
rý třebas jen vesnickou školu na 'kový byl s to —nám spolehlivě pra
vštěvoval a jemuž se dalšího liter covati a dáti radu ve věcech práv
ního vzdělání buď z vlastní viny, nich, k jejichžto pořádné znalosti
buď z příčin jiných nedostalo.
pilní a schopní lidé téměř polovič
Jedná-li se nám tedy o řádně ný čas života svého vynaložiti musí.
A co jest obyčejný následek
psanou i sepsanou listinu, pak se o
bratme na muže, o němž se nadíti tobo, svěříme-li se takovému po
lze, že jest úlohy takové schopen. koutnímu pisálkovi ? Předně se nej
Bohužel ilo, že mnohý se vel spíš přesvědčíme, že jsme jemu za
mi klame ve svém úsudku o schop platili více, nežli každému zákonně
nosti osoby, od které sepsání smlou oprávněnému advokáta; za druhé,
vy žádá; bohužel, že obyčejně se že nám zhotovil listinu, které to
obrátí k pokoutníkovi, k člověku neb ono schází, ve které naše
to, který někde něco o právnic smlouva je zpitvořena a z které
kých věcech pochytil, však ale ne nám třebas nastanou processy 10
zažil, který pak se lidu vtírá, vy krát více peněz stojící, než bychom
dávaje se za hotového právníka a byli dali advokátovi, byt' by i byl,
předstíraie, že nám nad míru la což však jest lichý předsudek, žá
dal více než pokoutuík.
cině poslouží.

Kněžské druhotiny papežské Pia IX. dne 11.
'

dubna 1869.

Několik papežův došlo tě mi znamnou slávou nesvětil jeětě žád
losti od Boha, že jim popřáno sla ný papež svých druhotin kněžských
viti druhotiny kněžské. Bylit to jako nynější od r. 1846 panující
zejmena papežové:
V náměstek Páně Pius IX. Sami pro
Jan XXII. (1316—1334), Re tivníci církve naší vyznávají, že
hoř XII. (1406—1415), Kalixt III. slavení kněžských druhotin Piových
(1455—1458), Pavel III. (1534 až stalo se světodějinnou událostí. Při
1549), Inocenc X. 1644—1655), slavnosti té objevilat se církev ka
Klement X. (1670—1 76), Inocenc tolická co ústav tak velkolepý, ja
XII. (1691— 1700), Benedikt XIII. kéhož před Christem nikdy svět
(1724—1730), Klement XII. (1730 nedoznal a jakémuž i nyní žádný
až 1740, Benedikt XIV. (1740 až stát byt sebe větší a mohutnější se
1758), ius VI. (1775—1799), Pius nevyrovná. Při slavnosti té doká
VII. (1800—1823) a Rehoř XVI. záno světu, špatnými novinami zba
[1831—1846). Ale s takovou vý— lamucenému, že- stará církev od
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Christa. zřízená nepřežila se, jak dary co výraz své úcty & lásky k
tyto v opačném smyslu do světa němu.

vytrubovaly, nébrž že žije a hlu
I knížata v ně církve stojící
boké kořeny má v milionech a v jako královna anglická, král pru
milionech srdcí. I ozřejmělo spolu ský, král virtemberský, car ruský,
jasně, že tou měrou jako duch ve nemohouce odolativšeobecnému val
lebně vyniká nad tělo, vynikái némn proudu, cítily se polmuty,
církev velebně nade vše ústrojí otci veškerého křestanstva poslan
státův; nebo tyto všechny opírají ci svými vysloviti své blahopřání.
se toliko aneb nejhlavněji o hmot Z Ameriky pak a sice zejmena z
nou sílu bodákův, církev ale opírá Baltimoru přišel telegrafem pod
se jedině o zlatozúřnou a útlou pás mořským ke dni druhotin latinský
ku synovské lásky, přítulností a telegram, vyjadřující svatému Otci
vděčnosti.
city synovské lásky a přítulnosti
Právě tyto city došly druho tamnějších katolíků. Takového te
tinami Piovými nejakvělejšího vý legramu všechna dřívější století o
razu, a výraz ten na protikřestan všem neznala, an podmořský tele
ský, novinami svedený svět tak mo graf tepruv od několika let ve sku
hůtný učinil dojem, že se tento tek uveden.
Slavnost sama započata vŘí
všechen udiven v nejhlubších zá
kladech zachvěl.
mě v den 11. dubna o'čtyreeh ho
Vyplnilo se zde v pravdě, co dinách ráno střelbou :: děl a slav
prorok Páně předpověděl o novém nostním hlaholem všech zvonů.
Jeruzalémě — o církvi římské— Chrám sv. Petra„ v němž druhotiny
řka (Is. 60, 1—5): „Vstaň, osvět slaviti se měly, skvěl se opět v
se Jeruzaléme! nebo přišlo světlo nádheře velikolepé. Ač ze všech
tvé a. sláva Hospodinova nad tebou chrámů na světě jest největší, přece
vzešla. I choditi budou národové v tento den sotva stačil pojmouti
ve světle tvém & králové v blesku v sebe všechny do Říma k slavnosti
vycházejícího slunce tvého. Pozd přibylé katolíky. Svatý Otec oby
vihni vůkol očí svých a viz: všickni čejně sloužívá tichou mši sv. mezi
tito shromážděni jsou, přišli k tobě: sedmou a osmou hodinou ranní.
Tak se stalo i tentokráte, jen
synové tvoji z daleka. přijdou a
dcery tvé odevšad povstanou. Teh že při ní náměstek Christův sám
dáž uzříš a oplývati budeš a diviti 150 osobám, a mezi nimi nejpřed
se bude a rozšíří se srdce tvé, když něji čtyrem sirotkům z římského
se obrátí k tobě množství moře a sirotčince „Tata Giavanni“ velebnou
svátost podal. Po mši svaté bylo
síla národů přijde k tobě.“
Vše co tuto povědíno 0 no slavné Te Deum, a sv. Otec udělil
vém Jeruzalémě, do litery se vy všemu shromáždění od oltáře apo
plnilo v den kněžských druhotin stolského požehnání.
V touž skoro dobu spojovali
Pia IX. v ímě. Neobyčejná sláva
Hospodinova vzešla nad věčným s hlavou církve oudové její po ce
městem tímto, an nejušlechtilejší lém dalekém oboru světa, modlíce
synové církve nejen z blízka ——z se ve svých jazycích za hlavu svou
Italie, paněl, Francie, Anglie, Ně a dohývajíce plnomocných odpust
mecka, Rakouska —, nébrž iz da kův, jichžto jim dobrotivý nejvyšší
leka — z Ameriky,vAsie, Afriky — past'ř na. tento den uštědřiti ráčil,
ke slavnosti té do Ríma zavítali a volai z nejhlubší útroby srdce k
vznešení králové) knížata vlast nebesům: „Hospodine zachovejž a.
noručními listy a. poslanci svými oživujž Ho a učiň Ho blahoslave—

všeobecnému
otci křestanstva
svélna
na zemi
a.nevydávejž hovruce
blahopřání
vyslovili,
přinesše spolu
nepřátel
jehol“
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Odpoledne o pěti hodinách
řijaty jsou ve slavné audienci ve
at'kaně všechny deputace, které
do íma přibyly, aby svatému Otci
vyjádřily city synovské, blahopřej
né lásky veškerého katolického svě
ta. Mezi nimi nalézal se vévoda
Ratiborský, jenž ve jmenu krále
pruského řišel, dále z našich ze
mí hrabě líšlome, hrabě Leo Thun,
hrabě Clam-Martinic, kníže var
cenberg a jiní z jednotlivých die
cés poslaní. Hned jak sv. Otec v
síni audienční se objevil, uvítán
jest radostným a hlučn'm voláním:
At žije Pius IX.! At ije! Jakmile

nynější poměry, při nichž přece
vždy doufati dlužno v božskou cír
kvi přislíbenou ochranu, které se
jí zajisté nikdy nebude nedostávati,
a povzbudiv řítomné ku stálé věr
nosti u víře

oložil, že církev ka—

tolická veždy vítězoslavně všecky
půtky s tajnými i zjevnými nepřá
tely překoná a že apostolská sto
lice, stolice sv. Petra z nynějších
těžkých zápasů jestě mohutnější &
vznešenější vyjde.
Dokoučiv papež krásnou a
dojímavou řeč svou ve vlaštině či
něnou udělil všem přítomným apo
stolského požehnání. Když pak k
na trůně usedl, přistupovali k ně—oknu přistoupil, z něhož davy lid
mu_ti, kterým uloženo, odevzdati stva před Vatikanem viděti bylo,
bud blahopřejnou adressu aneb mi uvítán jest hřmotným voláním z ti.
lodary. Ti všickni políbili spolu sv. síců a tisíců hrdel znějícím: „Ať
Otci ruku, jak dí časopis Vater žije Pius IX.! At žije!“ Iudéliltéž
land (v č. 106 r. 1869). Na. stol nesčíslným zástupům zde shromáž
cích vedle trůnu stojících byly na děným svého požehnání. Na ná
kupeny adressy, které pro svou městí sv. Petra hrála vojenská hud
náramnou těrchu nemohly bezpro ba papežškou hymnu. Na večír
středně svatému Otci se podati, byli překrásní slavnostní ohněstro
jako na př. adressa rakouského jové. —
,
Druhého dne navštívil sv. 0
spolku sv. Michala s podpisy v
16 svazcích foliových obsaženými, tec sirotčinec „Tata Giovanni“, kde
jejichž odevzdatelem byl baron Ed v kaple domácí před padesáti lety
vard Stillfríed; anebo adressa z45 slavil své prvotiny kněžské, a pak
biskupství německých s jedním mi se odebrali do chrámu sv. Anežky,
lionem a 230,000 podpisův ná 24 kde dne 12. dubna při proboření-se
mapách, ježto odevzdal kníže Ló podlahy téměř zázračně zachován
Wenstein. Professor Fr. Maier z jest. Na večír planulo celé město
Prahy, kněz z řádu cisterciáckého ve slavnostném ohni překrásného
z Oseku, přinesl těžkou knihu pod osvětlení. Zvláště náměstí sv. Petra
isův s nápisem latinským : ex regno skýtalo čarokrásný pohled, an vo
ohemiae (z království českého) a dojemy rudým bengalským ohněm
odevzdal přeskvostný, zlatý reli osvětleny byly a okna na průčelí
kviář ozdobený drahokamy český chrámu sv. Petra jako drahokamy
mi, obsahující ostatky drahocenné v rozličných barvách zářila. Svatý
českých patronův ss. Václava, Voj Otec jel ulicemi slavnostně osvětle
těcha a Jana Nepomuckého. Hrabě nými a byl všady radostným a
Clam-Martinic odevzdal ve jmenu hlučným voláním: „At žije Pius
katolických laiků (neknězů) Praž IX.!“ uvítán.
ských blahopřejnou adressu s mno
Než nejenom pouhými slov
hými tisíci podpisův.
ve skvostně svázaných adressác
Když pak odevzdání všeho mnohými miliony podpisův opatře
se skončilo, učinil sv. Otec ku shro ných osvědčili katolíci na širém o;
mážděným řeč, v nižto nic o sobě boru světa svou lásku a přítulnost
nepodotýkaje mluvil toliko o veliké svatémuEOtci, nýbrž učinili to také,
úloze církve a líčil spolu její těsné jakž jsme už poněkud podotkli,
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skvělými skutky. Vědouce, že sv. za 4 tišíce tolarů stojící obraz Ko
Otec mladou Italií oloupen byl o línského chrámu v úplném doko—
své papežské země až na malý nání. I hrdinní Polané a Chorváti
zbytek, a že vydržování nunciatur neopominuli hojnými milodary sklí
i poslanců u jednotlivých vlád, ja čenému náměstka Páně osvědčiti
kož i vydržování velenutně potřeb svou s novskou lásku.
ného sboru kardinalův, a tisícerých
olikéž ve Švýcarsku účast
ústavův i úřadův ve prospěch ve nili se katolíci valně ve sbírkách
škeré církve Boží vymáhá ohrom svatopetrského halíře a odevzdali
ných do milionů obnášejících vý milodary ty milovanému Otci kře
loh, jež nyní svatému Otci zapra stanstva spolu se skvostné psanou
viti zhola nemožno: usnesli se vša adressou. Nejinak učinili ikato—
dy osvícení a spolu upřímní kato ličtí Bvelgíčané.
Ze Francie nezůstala pozadu
líci, svou lásku a přivinulost k
Římu také peněžnými příspěvky v milodarech za ostatními zeměmi,
osvědčiti a touto podporou svatému alebrž že je značně převýšila, ne
Otci v nynější tísni úlevu zjednati. třeba připomínati, jelikož země ta
Tak na příklad z Moravy o po všechny časy štědrotou k sva—
devzdáno náměstka sv. Petra z obou tému Otci se vyznačovala. Město
biskupství asi 51,000 franků (z 0 Lyon, po Paříži ve Francouzsku
lomoucka30,000, z Brněnska 21,000). největší, obětovalo sv. Otci pře
V echách mimo veleznačný pe skvostné roucho mešné z bedbáví
něžný dar duchovenstva, jehož su a zlata, ustanovené ke sloužení mše
my jsme se však z novin dověděti sv. jubilárné. I v daleké Americe
nemohli, odevzdáno od jednoty ka— chtěly dítky, vdovy i starcové vedlé
tolické v Praze spolu s adressou duchovenstva a ostatního lidu účast
15000 franků ve zlatě. Bratrstvo míti v obdarování Otce všeho kře
sv. Michala zaslalo 7000 franků ve stanstva. Tak na př. ve dvou fa
zlatě. Adressa katolického obyva rách města Baltimoru sebráno pro
telstva města Prahy čítalo 6000 sv. Otce 6000 zl. — Podobně se
podpisů, v adresse pak a seznamu dálo po všech katolických obcích
dobrých skutkův, k nimž podnět v Americe, kdež spolu v den 11.
dán jedným katolickým týdenníkem dubna všichni věřící ve chrámu
nalézalo se 36,000 podpisův ze všech Páně při slavnostně mši sv. sklá
biskupství v echách a přiloženo dali vyznání víry a společně při
halíře Svatopetrského 6311/2franku. stupovali ke stolu Páně, podepsav
Adressa doktorů na vysokých ško—še už dříve všichni adressu blaho
lách Pražských čítala 88 podpisův. přejnou a položivše na oltář sva
Předseda spolku italské kato topeterský halíř.
Vůbec z veškerého katolického
lické mládeže přinesl papeži 250,000
fr.; tolikéž obětovali kníže Torlo světa složeno k nohoum oslaveného
nia; deputace německá přinesla v jubilára asi pět mz'honův ve stříbře.
Jubileum Piovo slaveno všady
dar celý milion frankův. Mezi mi
lionem podpisův k adresse, s nížto důstojně a zasvěceno skoro všude
onen peněžný dar spojen byl, vy po celém oboru církve katolické
nikaly podpisy osob z nejvyšších dobrýmii skvělými skutky. Tak
kruhův. Pode salit adressu tu: Jan n. p. v Německu protestantismem
král Saský, lbert korunní rinc rozpoltěném zařídili horliví katolíci
Saský a Jiří princ Saský; d e 13 ku poctě a k oslavení druhotin
knížat a 143 jiných šlechticův. Z Piových misijně štace, jimiž by se
Cách odevzdáno papeži k slavnost katolíci mezi protestanty roztrou
nímu dnu přeskvostné mešní roucho šení u víře utvrzovali. V Berlíně
a z Kolína Porýnského velkolepý zařídili horliví katolíci ze Slezska,
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Pozňanska a východního i západ
ního Pruska kaplu pod jmenem
kaply Piovy. V témž Berlíně uspo
řádal spolek katolických tovaryšův
sbírky k zařízení svobodných míst
v jednom z dobročinných ústavů
tamnějších. V Trevírech založen
na památku jubilea Piova sirotči

kterých nynější papež ustavičně živ
byl, jsou skoro zázračnou slavností.
I_v Rakousku, kde proticír—
kevné noviny ustavičnou hanu na
papeže a na vše, což katolického
jest, kydají, oslaveny jsou přes to
vše veledůstojně druhotiny Piovy.
V samé Vídni, v hlavním to rsjo
nec. —
dišti těchto protivníkův, hrnuli se
nesčíslní
zástupové věřících do všech
Když byl v Paříži, v hlavním
to městě Francie, v den 11. dubna kostelův v den jubilejní a přijímali
v
ten
den
přečetně svátostí, aby
papežský nuncius Chigi do chrámu
sv. Sulpicia přijížděl, ab tam na dosáhli duchovních milostí s tou
památku jubilea Piova soužil sla slavností spojených. Jmenovitě byl
vnostnou mši, uvítaly ho na ná veliký nával lidu v kostele univer
městí kolem chrámu veliké davy sitním, kde papežský nuncius Fal
lidstva volajíce: „Ať žije Pius IX.! cinelli o půl osmé hodině mši sva
At žije papežl“ Tentýž nuncius byl tou sloužil, při níž se hudba na
i druhého dne od většiny zákono kruchtě provozovala, a při níž ta
dárného sboru francouského s úctou kové množství lidu k večeři Páně
uvítán a vysloveno mu od zástu přistoupilo, že se nejsvětější svá
pův Francie blahopřání pro sv. Otce. tost půl druhé hodiny rozdávala.
I všecka jiná velká města, jako PQ mši sv. zapěl nuncius Te Deum.
Lyon, Nantesy, Burdegaly, Tulusy Podobně konány jsou slavné služby
a j. slavila památku jubilea Piova Boží též ve stoličném chrámu sv.
s velikou okázalosti, jsouce prapory Štěpána a v jiných kostelích Ví
papežskými ozdobena a na večír densk ch při ohromném návalu po
slavnostně osvětlena. Spolu konány božné o lidu ze všech stavův. V
všude v těchto městech slavné služ tentýž den vyjádřili nunciovi pro
by Boží, při nichž věřící valně při sv. Otce blahopřání: kníže Hohen
stupovali ke stolu Páně [modlíce lohe ve jmenu císaře Pána, arci
se za dlouhý život a slavné pano vévoda František Karel a arcivé
vodkyně Zoíie, arcivévoda Karel
vání Pia IX.
Ludvík a arcivévodkyně Maria An
_ V Brusselu, hlavním to městě nunciata, vévoda Modenský, veške
Belgie odebral se dne 11. dubnašsám ren diplomatický sbor a mnoho ji
hrabě Flanderský, bratr králův, ku ných vysoce postavených osob.
papežskému nunciovi, aby mu pro
V Ostřihomě už záhy z rána
sv. Otce vyjádřil blahopřání a za zvěstovala střelba z děl počátek
tímto příkladem kráčela valná část jubilejné slavnosti Piovy a sám
nejvyšší šlechty, dostavivši se do kníže primas Uherský činil slavnost
nunciatury za tímže účelem.
nou řeč i sloužil velkou mši svatou.
Ve všech biskupských sídlech U večer bylo celé město osvětleno,
slouženy mše slavné, k nimž ná— na kopule nádherné basiliky Ost
ramně množství věřících se sešlo. řihomské zářil obrovský kříž v
Na večer byly všude ulice slavnost moři světel aveškero měšťanstvo ko
ně osvětleny. Podobně konala slav nalo velkolepý pochod s.pochodněmi
nost tu všechna města anglická, a s prapory papežskými i uherskými.
kde jsou katolíci. Dr. Mannig,vý
Ve všech biskupských městech
tečný arcibiskup v Londýně, sám rakouských slouženy od biskupův
činil slavnostní kázani, podotýkaje slavné mše s Te Deum, při nichž
v něm, že druhotiny Piovy při trap věřící u valném počtu se shromáž
ných a hořeplných okolnostech, ve dili, a na obcích venkovských stří
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leno z moždířův skoro po celé do ná, nébrž že veškera zuřívost ne
poledne. Jmenovitě hory Tirolské přátel církve ustavičně proti němu
rozléhal se v ten den ustavičně soptí, jej svatokrádežně nbrala a
ím více
hromovymi ranami slavnostně střel dokona oloupiti chce.
b
pak hlava církve strádá, tím více
Toi: jenom slabý náčrtek pro rozbolívají se i údové, a čím více
jevů lásky a přítulnosti katolického onino zuřivci od náměstka Christo
světa k milovanému Otci křesťan— va čili od hlavy je odtrhnouti usi
stva; nebo všechny velikolepé pro lují, tím více údové k ní lnou a
jevy tyto, jak se po celém oboru tím hlouběji ozývají se v nich ci

církve katolické udály, popsati,
přesahuje daleko hranice, kteréž
kalendáři Moravanu vytknuty jsou.
Pročež jen jeětě dokládáme: Nikdy
snad po vítězství církve nad po
hanstvem nelnuli katolíci s tako
vou láskou ku hlavě církve jako
nyní, nejen proto, že Pius IX. jest
sama lahoda a láska milování hod

tové soutrpné lásky a 'synovské
přítulnosti. Těmito city projata vo
lají i nyní po slavností jubilea Pi
ova všechna katolická srdce po
celém oboru světa: Hospodine za
chovejž a oživujž Ho, a učiň Ho
blahoslavená na zemi a nevydávejž
Ho v ruce nepřátel jeho!
M. Procházka.

Přehled důležitějších udalosti domacich r. 1868.
(X) Když jsme lonskeho roku nové ministerstvo (pp. kníže Auers
zpomínali událostí časových, kojili perg, hrabě Taaífe a Potocki, Ber
jsme se nějakou ovšem slabounkou ger, Brestl, Giskra, Hasner, Herbst)
nadějí, že budeme moci již letos od stoupencův jeho 8 jakousi chlou
zaznamenati aspoň nějaký počátek bou občanským nazvane. Nazev ten
příznivějšíbo obratu veřejných zá měl značiti, že zvítězilo německé líbe
ležitostí, avšak byli jsme z úplna mlní občanstvonade všemi ostatními
sklamáni, tak že nemůžeme vypra stavy, při čemž ovšem divno býti mu
vovati o nižádném rozřešení jen je sí, že obzvláště velká část šlechty
diné z mnohých důležitých otázek, všemožně k tomu pracovala, že se
které člověčenstvo trapným rozčí takové ministerstvo k vládě dostalo.
lením poutají. Nebylo ničehož pod Nové pak bylo ministerstvo toto,
niknuto, což by jen poněkud slou poněvadž se skládalo z mužů, kte
žiti mohlo za základ blaženější bu— říž rozhodně byli zavrhli "vše, co
doucnosti, a ačkoliv se všeobecně až dosud bylo základem staré říše
zmáhá přesvědčení, že věci tak jak rakouské a kteří taktéž na mnoze
nyní stojí dále trvati nemohou, ne na odpor se postavili zásadám cír
dostává se předce z jedné strany kve katolické. Nové konečně i
odhodlanosti a pevné vůle, z druhé proto, poněvadž již nevládnulo celé
pak dostatečné síly k nastoupení říši rakouské nýbrž jedné polovici
lepší, pravé cesty, a proto odkládá toliko. Listy ministerstva tohoto
se všudy a na všech stranách, což jásaly nekonečně nad tímto vítěz
považujeme za velké neštěstí, po stvím a nepřestávaly vybízeti jak
něvadž třeba jest, jak staré a pra ministerstvo tak i stranu svou k
vdivé přísloví dí, každému neduhu „ráznému boji“ proti církvi katolické.
hned s počátku s lékařstvím v ce
Stará „Presso“ především ne
stu vkročiti.
váhala největší radost svou vyslo
Především co do poměrů vlastí viti z toho, „že Rakousko již pře—
naší přinesl nám nový rok 1868 stalo býti státem katolick ým“, no
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vá „Presse“ však již dokonce při vydali všickni arcibiskupové, čle
kazovalá, „že se musí nejprvé kon nové komory panské osvědčení, že
kordat odstraniti a pak že bude se nemohou déle súčastniti v zase
nejpřednější úlohou vlády a říšské dání sněmovných.
rady, vypracovati nový řád církevní
Když pak se ale církev kat.
ústavy.“ Na takový způsob měla takto octnula v nových poměrech
se zaraziti jakási nová církev ve— k vládě světské, museli biskupové
skrze odloučená od všeobecné cír katoličtí duchovenstva svému vy
kve katolické, při čemž ovšem li dati navedení a poručení a ozná
tovati musíme, že již předkem ne miti mu pravidla, dle kterých se
bylo udáno, kdo má býti hlavou bude muset říditi. Ačkoliv se to
nové církve této, zdali některý mi stalo ve způsobě zajisté nejnutnější
-„i1istrneb výtečník říšské rady.
a nejšetrnější, dostalo se jim předce
druhé polovici ledna byly od jistých listů Videňských nejha
svolány delegace, uherská i neu nebnějšího potupení (tak n. p. spí
herská, do Vídně„ a právě když se láno jim „divých lidožroutů, jenž
sešly, byla tam dovezena mrtvola po ulicích těkajíce lidem kůži s
umučeného císaře Maksmiliána, aby lebky sedřiti usilují, prznitelů ma
posledního odpočinutí nalezla ve jestátnosti“ a mnohých jiných po
hrobce předků. Jaké to dojemné dobných).
„Pomni člověče,“ budicí hlubokou
Netřeba ale dokládati, že tak
soustrast s nešťastným panovníkem činiti mohli beztrestně. Při této pří
a pobádající národy k neoblomné ležitosti nemůžeme opominouti o
věrnosti a oddanosti k rodu panu jisté části Vídeňského novinářstva
jícímu, který po sta let sdílí slasti připomenouti, že co do sprostoty a
a strasti s národy, jež mu prozře zlomyslností nemá sobě rovného v
telnost Boží svěřila!
celém světě, tak že iněmeckélisty
Záhy po' zasedání delegace bezděky vyznaly „že vžádné otáz
svolána nejprvé říšská rada a poz ce není nestranné, že především
ději i panská komora, kdežto se v hledi zisku svého a pak teprv pro
jednotlivých královstvích a zemích spěchu obecenstva."
rozmáhal odpor jak proti ústavě
Co pak zvlášté do zákonu o
prosincové, tak i proti novým zá školství musíme výslovně připome—
konům v daným co do záležitostí nouti, že pan ministr vyučování s
nábožens ých, manželských aškol všelikou určitostí tvrdil „že vláda
ských. Obzvláště a předevšemi za nikterak nechce, aby škola od cír
kusili toho mnozí kněží-na Moravě, kve odloučena byla, nýbrž naopak
kteří hájíce zásady cirkve katoli že aspoň škola národní ráz nábo—
cké dostali se do žaláře. b' nej ženský míti musí.“ „Vyslovuji jme
větší napnutostí očekáváno výsled nem vlády bezvýmínečné přesvěd
ků rokování o zákonech těch v čení, že na náboženské a mravní
panské komoře dne 21. a 22. bře vychování ve škole největší váhu
zna, kdež mezi jinými prof. Arndts, kladu a že na nejvýše tomu odpo
hrabata Bloome, A. Mennsdorf. V. ruji a nikterak toho nepřipustím,
Mitrovský, Lev Thun a kníže Win aby zásady od rozličných učitelů
dischgraetz výtečně zastávali sta— přednešené snad nějaké neshody v
novisko katolické. Avšak proti vše přesvědčení dítek spůsobily. Co pak
likému dovozování přijaty jsou vět do školy národní má ráz nábožen—
šinou sněmovny panské —_která ský největší důležitostf“ Jak ale
na krátce před tím novými údy p. rytíř Hasner slibu tomu dostál,
rozmnožena byla — zákony, kte poznati jest z návrhu zákona škol
réž v mnohém odporují zásadám ství ku konci roku toho vydaného;
církve katolické; což když se stalo, tento sestává s 78 5. a jedzhý g. 1.
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mluví o tomto veledůležitém vy
chování mravonáboženském s největ
ší ostýchavostí v tato slova: Ulohou
národní školy jest vedle rozvíjení
rozumu a udílení potřebných vědo
mostí náboženské a mravné vycho
vání dítek. Jaké ceny ale ustano
vení toto vůbec má, může každýz
toho usoudití, že podlé téhož zá

však národ československý v Če
chách v odporu stál proti ústavě
prosmcově, osvědčil nejpoddanější
věrnost svou k Císaři a Králi své
mu, a nikdy nezapomene na lásky

plná, významná slova Pána svého:
„Bůh žehnejž městu tomu a veške
ré zemž.“ Neb slova ta obsahují
zajisté významuplnou věštbu, že
kona i žid n. p. státi se může uči—Bůh jednou zajisté žehnati bude
království českému a to sice skrze
telem při škole katolické.
Finanční ministerstvo pak před Císaře a Krále jeho, Františka Jo
ložilo též říšské radě rozličné os sefa!
novy finančních zákonů, a sice o
Na říšské radě pak odbýva
20 procentové dani s úroků stát— jící tenkráte porady své bylo [zřej
ních papírů, o nových daních z mě viděti, že 'vlastně živoří jen z
jmění, z příjmů a pozemků, o zru milosti Poláků, Tyrolanů a Slovin
šení vyrábění soli dobytčí a j. Os ců, kteří se sůčastnili v poradách
novy zákonů těch vzbudily nemalé jejich, ačkoliv stáli na tomtéž sta
novisku, které zaujala. oppozice če
obavy
a těžkých
kteréž nových
nás edkem
nešťastnébřemen,
války sko-moravská. Tito pak súčastnily
r. 1866 a částečné neúrody snášeti se v poradách těch nikoliv z nutné
nemožno bude. Když se tedy ně příčiny nějaké, aneb že by zásada
která okresní zastupitelstva česká nějaká toho byla vymáhala, nýbrž
proti nim vyslovila a odvolávajíc z tak řečené opportunity, t. j. aby
se ku starobylým právům koruny nikdo za zlé neměl. Když ale byly
české co do povolování daní též o porady říšské rady ukončeny, svo
žádostech, by zákony takové při láni jsou na konec srpna sněmové
jaty nebyly, se radila, byla rozpu zemští. Ona strana pak, kteráž
štěna a zákonnítá působnost jejich jest přesvědčena, že jedině na zá—
úřadům politickým odevzdána.
kladě spravedlivébo uspokojení všech
A právě těchto dnů slavil ná národů se mocnářství rakouské ú
rod český v Praze (12. května) vel stavně upraviti dá, ona strana, kte
kolepou slavnost položení základ rou na sněmu Moravském zastupuje
ního kamene národního divadla, zá pravice, uzavřela po dlouhém a be
hy pak na to 50. rok založení če dlivém uvážení, že se tentokráte
ského musea, kdežto mezi tím ti nesúčastní ani ve sezení sněmu
síce a tisíce lidu spěchalo k četným Moravského, jakož se důsledně již
táborům čili hromadám pod širým před tím nebyla súčastnila v zase
nebem, aby vyslovily přání a. tuž dání říšské rady, a proto podala
by své, kteréž ovšem v mnohém slavné „osvědčení“ zemskému hejt—
odporovaly zásadám ústavy prosin manu, žádajíc, aby nejenom sněmu
cové r. 1867. Tábory tyto byly Moravskému nýbrž i J. V. Císaři
vesměs zapovězeny a novinářstvo a Králi předloženo bylo. Osvědčení
české jsoucí v tuhé oppozíci proti toto v Moravské Orlicí uvedené a
tehdejšímu řádu politickému bylot tudyž čtenářům našim známé, jest
mnohonásobnými tresty stíháno. V předůležité, nejenom co do minu
stavu tomto trapném a bolestném losti nýbrž i co do budoucnosti
nebylo, bohužel, ničehož změněno vlasti naší, a bylo od veškerého
slavným příchodem J. V. Císaře a národa našeho 'ednomyslně přijato.
Když pal: „osvědčení“ toto
Krále našeho (21. června) do Pra
hy ku slavnostnému otevření tře sněmu moravskému podáno bylo,
tího mostu přes Vltavu. Ačkoliv přešli němečtí poslanci nejprvé k
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dennímu pořádku, později však po veno o cestě J. V. císaře a císa
stavili je přece ještě na denní po— řovny do Haliče, na konec měsíce
řádek, pak je ale z cela zavrhnuli. září, když ale sněm přijal „reso
Přijaty jsou na tomto zasedání zá— luci“ onu,bylat cesta ta odročena.
kony, kterýchž dříve již pravice
Při takovémto rozvoji poměrů
sněmu moravského byla vy raco politických rozmáhala se v echácb,
vala; tak n. p. zákon 0 sec ování na Moravě, v Haliči, Tyrolsku a
pozemků, o zrušení propinace proti Korutanech nespokojenost a bylo
náhradě (zásadě této byli němečtí zřejmě viděti, že téměř celé oby—
poslanci v dřívějším zasedání od vatelstvo slovanské s dualistickou
porovali, tak že dotyčný návrh pra— úpravou říše srozuměno není.. Když
vice zamítnut byl, nyní pak 'i ti se ale s počátku října v Praze u
též přijali,) pak zákon o neo me dály jakési sváry a nepokoje, by—
zeném dělení pozemků, ačkoliv loť město a nejbližší okolí v stav
velká většina hospodářských jednot obležení vydáno. Novinářstvu op
a spolků proti němu se byla vyslo pozičnému nastaly opět těžké časy
vila, vidoucjv neobmezeném rozdě a většina listů českých musela
lování pozemků velké nebezpečen se z Prahy vystěhovati. A když
ství, kteréž jak se řeklo, může ve biskupové čeští, v čele majíce
škerý stav rolnický na zkázu při kardinala. knížete Švarcenberga, k
voditi. Konečně také přijat zvlášt věřícím vydali společný pastýřský
ní zákon, dle něhož mají oni po list, byl i tento zabaven apro slo
slanci zbaveni býti mandátu svého, čin rušení veřejného pokoje od
'
když povoláni byvše do 14 dní se souzen.
nedostaví.
Na konce roku opět zasedala.
Současně se sněmem morav říšská rada a nejdůležitější před
ským zasedal též sněm český v mět rokování jejího byl „zákon'
Praze, na kterémž poslancové čeští branný“ ustanovující všeobecnou
též se nesůčastnili, vydavšek tomu povinnost k službě vojenské.
Po všechen čas r. 1867, obra
konci „deklaraci“ čili osvědčení,
kteréž co do podstaty z uplna se celi na se obecnou pozornost četné
shoduje s osvědčením poslanců mo dělnické spolky Vídenské,jichžto
ravských. I sněm Haličský přijal hlavný směr obsažen jest v násle
„resoluci“ čili jisté požadavky, tý dujících požadávcícb: ncobmezoné
kající se samosprávy země této, právo k spolčovaní a shromážďo
ačkoliv počínání takové nedůsled vání se, úplná svoboda tisku a ná—
boženství, přímé volby do veške
né bylo.
Neb titéž poslanci hlasovali pro rého zastupitelstva lidu, úplná rov
„resoluci“, kteříž nejvydatněji pomá nost dělníků s ostatními stavy co
do politických práv azrušení stálé
hali provésti ústavu prosincovou; nej ho
vo'ska.
výdatněji proto, poněvadž by se bez
častěji též roznášely se pově
pomoci jejich nikdy nebyla pro
sti
o
jakémsi narovnání čili smíření
vedla, a oddělivše se od zásady
federalistické, všem Slovanům spo s českomoravskou oppozicí; že ale
lečné chtěli „resoluci“ svou na takové pověsti byly bezdůvodné,
říšské radě provésti, což však jest přiznaly listy německé samy, pra—
holou nemožností. Neb tato se vice „že neví ministři již jmény
musí Polákům za dobré služby je svými takovému smíření s odporu
jich tím odměniti, že „resoluci“ je jícími národy překážejí ano nemož
činí.“
jich zavrhne.*) Po delší čas mlu ným jo
K takovému smíření nemohlo
*) Tak se stalo. Poz. pořad.

ovšem přispětiodkládání povolení u
čitelského sjezdu, v srpnu do Prahy
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povolaného, a. tím odkládáním neu
možněného,'ačkoliv se vykázal tím
též programem. jaký měl sjezd u
čitelů ve sv. Hippolytě. Tento se
odbýval, Pražský nikoliv. Brno
pak mělo též sjezd učitelů, ovšem
německých liberálných, na kterém
se zřejmě ukázalo, že mnozí proti
slovanští učitelé jen liberálně mlu
viti a peněz utráceti mohou, při

jaké před tím nikdy nemělí, tak
že _sevším jménem

honositi

rno

hou, že krom Uber není lepšího
živobytí. Dostalo se jim též ob
zlaštní radosti té, že se dne 22.
dubna v Budíně narodila císařská
princezna Maria. Valeria.
Při takových výsledcích ne
bude divno, že Maďaři na „ostatní
země“ hledí s jakousi hrdostí, ha
čemž ovšem na špatné časy bě— v pravdě ani si nás nevšímají, ma—
dujíl -—
jíce nás za zemi cizou!
Co do království Uherského ne
_
V prosinci ukončil sněm ma
bude obšírnějšíbo vypisování třeba. darský sezení své a trunní řeč
Po korunovaci krále Františka Jo— králova slavně osvědčila neodvi
sefa tonulo vše v nekonečné slasti, slost a samostatnost koruny sv.
avšak jen na krátký čas. Záhy se Štěpána.
ozval Košut, a bylo zřejmě viděti,
Ostatní národnosti ale, nema
jaké moci jméno jeho v Uhřích
ještě má. Sněm peštaký bral se ďarské, jsouce veskrze podrobeny
poznenáh'a též směrem centralisti živlu maďarskému, taktéž jeví v
ckým, což v mnohých komitétech mnohém nespokojenost svou s úpra
vzbudilo velkou nespokojenost. Le vou koruny uherské, ,tak že i tam
vice sněmu toho pak z větší části jak u nás nikterak nejsou ukonci
nikterak netajila zámyslů svých, šeny různice a odpory stran. Nik
že není srozuměra s vyrovnáním de tedy pravého míru a smíru, ný
dualistickým, nýbrž že „základem brž mnohé traplivé nejistoty a oče
veškeré politické činnosti její jest kávaní hodiny spásy.
zásada: Z cela neodvislé Uhersko
Důvěřujeme v prozřetelnost
s vládou rodu J. V. císaře, což ji Boží, že nám ji, po mnohých těž
nak osobni unií“ sluje. Sněm Hor kých zkouškách, co nejdříve udělí
vatský v Záhřebu sešel se na ten a končíme slovy: Bůh žehnějž
týž způsob, jako sněm v cchach, Císaři a Králi našemu Františku
a ochotně vešel ve spojení s Uher Josefovi, Bůh žehnejž všem krá.
skem. Maďarům pak dostalo se ta lovstvím a zemím, žezlu jeho pod—
kové samosprávy a svézákonnosti, daným!

O sněmech ekumenických čili všeobecných.
Podává Dr. Fr. Zeibert.
V blahé paměti každého ka lek světa dévajíc ruch a život všemu,
tolíka hluboce zajisté utkvěl den což v člověčenstvu vznešeného a
29. července r. 1867. Staroslavný ušlechtilého se naskýtá..
Neméně však památným zů
Řím konaje osmnáctistoletou pá.
matku umučení sv. knížat apoštol stane den 29. července r. 1868.
ských konal i slavnost osmnácti Ačkoliv ,'tenkráte věčné město ne
stoletébo trvání papežství, duchovní zái'ilo slávou takovou, jako roku
oné moci, kteráž přese všechny předešlého, nicméně bylo svědkem
bouře a protivenství rozprostřela události nad míru důležité, ano v
blahodárný vlivsvůj přes celýiokrš následcích svých snad i na sta let
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Hledě k nesmírné důležitosti
do dějin člověčenstva zasahající.
Neb onoho dne vyšla ze středu kře sněmu všeobecného pro-zájmy veš
stanstva blahá zvěst, jakouž náro keré církve katolické, doufá Mora
dové již více než 300 let nebyli van podávaja ze stanoviska církev
uslyšeli. Sv. otec Pius IX. svolal ného krátkou tuto úvahu o sně
sněm všeobecný, ustanoviv den 8. mech “ekumenických zavděčiti se
prosince r. 1869 — slavnost to ne čtenářům svým a to tím spíše, je
poškvrněnébo' početí blahoslavené likož v mnohých listech veřejných
Marie Panny — k zahájení jeho; liché a nepodstatné zprávy a ná
„Dokládajíce — se tak praví hledy o věci tak vážné nezřídka
sv. otec v bulli na tento den vyhlá se roztrušují.
šené — pravomocíBoha všemohou
A. Právní zásady.
cího, Otce i Syna i Ducha sv. a
blahoslavených jeho apostolův Pe
[. Co jest sněm církevní?
tra a Pavla, jakouž i My na zemi
zastáváme, a opírajíce se radou a
Sněm církevní (koncil, synoda)
souhlasem velebných Našich bratří vůbec jest sbor hodnostářů církev
sv. římské církve kardinálův, ohla ních pod předsednictvím řádného
šujeme, zvěstujeme, svoláváme a představeného svého !: tomu účelu
stanovujeme listem timto, aby sv. svolaný, by společným :rokováním
ekumenický avšeobecný sněm držán se ustanovilo, což by sloužilo ku
byl příštího roku 1869 v" tomto blahu a prospěchu církve. Shro—
Našem vznešeném městě Rímě v máždí-li se kněžstvo jedné diecése
basilice vatikánské a dne 8. měsíce okolo svého biskupa, by se radilo
prosince o slavnosti nepoškvrně o věcech církevních diecése, slove
ného početí bohorodičky Panny shromáždění takové sněm čili syno
Marie započal se, dále vedl a s da dz'ecésná. Sejdou-li se biskupové
pomocí Boží k jeho slávě a ku a jiní hodnostáři provincie čili kra- '
spasení veškerého lidu křestanskéo jiny církevní za předsednictví své
ho zkončil a dokonal se. I chce ho metropolity čili arcibiskupa k
me tudyž a rozkazuieme, že musejí účelu jmenovanému, jest to sněm
veškeří ze všech míst velební bra provzncz'alní. Když biskupové ve
tři patriarchové, arcibiskupové, bi— deni jsouce s'vým primasem o vě—
skupové, jakož i milovaní synové cech církevních celé riše aneb ví
opati a veškeři ostatní, jimž udíle cero krajin církevních se týkajících
na moc buď právem buď výsadou se radí a ustanovují, jest to sněm
obcovati sněmům všeobecným a nacionální čili národní; Sněm pak
při nich hlasovati, k tomuto sněmu všeobecný, éz'lz',ekumenický jest valné
ekumenickému, Námi oznamenému a celou církev katolickou zastupu
dostaviti se, žádajíce, připomnajíce jící shromáždční biskupův a jiných
a jim tolikéž mocí přísahy Nám i hodnostářů církevních pod před
této sv. stolici učiněné aneb z po sednictvím římského papeže.
By však shromáždění takové
vinného oslušenství a pod poku
tami, jakych se právně ancb podle \? pravdě co ekumenický sněm
obyčeje užívá proti těm, jenž při mohlo býti považováno, musí ono
konání sněmů církevných nedostaví papežem řádně svoláno býti, pak
se, naporučujíce a přísně rozkazu musí papež jemu osobně aneb za
jíce, že sami osobně, nejsouli snad stoupen jsa poslanci Svými před
spravedlivou překážkou zadržáni, sedati, a konečně musí veškerá usta—
což však zákonitými zástupci sně novení papežem co nejvyšší hlavou
mu dosvědčiti musejí, svatému to církve slavně býti 'potvrzena. V
muto sněmu zajisté obcovati a v těchto známkách zračí se podstata
sněmu ekumenického.
něm účastniti se povinni jsou.“
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ll. Právo svolávání sněmu.

vyjádření, že svolání sněmu eku
menického pouze papežovi přiná
Právo svolali sněm všeobecný, leží aneb aspoň svolením jeho díti
a následovně i odročiti a na jiné se má
místo přeložiti, jakož i rozpustiti
Mnozí sice hlasové i v nověj
náleží jedině římskému papežovi. ší době ozývali se, tvrdíce, že prý
Vždyt papež co nástupce sv.Petra. právo svolati sněm všeobecný ni
jest viditelný náměstek Ježíše Chri koliv nenáleží pa eži alebrž svět
sta, hlava veškeré církve katolické ské moci, poněva ž prý v prvních
a onen pastýř, jemuž v osobě s. osmi stoletích jediní řečtí císařové
Petra Christus celý ovčinec svůj všechny sněmy ekumenické byli
svěřil ano i bratry své ve víře u svolali. Nechceme popírati, žev ně
pevňovati přikázal. Tento poměr kolika případech skutečně křesťan
papeže k církvi všeobecné Chri ští močnáři říše východní podob
stem samým stanovený, nese sebou ného práva užívali rozkazujíce po
a vyžaduje nutně, by samojediný listech biskupům, by ku sněmu se
papež těšil se z práva, svolati sněm dostavili. Avšak případy takové
ekumenický. Neboť přirozeným za nejsou na ujmu výhradného práva
jisté zákonem jest, aby hlava velela pro papeže svědčícího. Neb císa
údům, a pastýř svolával stádce řové vyzývajíce biskupy na sněm
jemu svěřené, tito ale aby hlasu nečinili to jako ze své vlastní ímo
jeho uposlechnuli. A k ovčinci pak ci, nýbrž vždy s dorozuměním se
Kristovu nenáleží prostí toliko vě a s přivolením římských papežů;
řící, nýbrž ibiskupové a jiní hod— činili to co nejvýš'sí ochrancové
nostáři církevní, jakoži nejmoc církve, starajíce se i o povoz a
nější knížata, a pročež všickni tito výživu biskupů na sněmu shromáž
u věcech duchovních papeži toutéž děných; činili to z předsvědčení,
měrou ku poslušenství zavázáni jsou, že i prospěch státu jim povinnost
jakož ti nejnižší a nejchudší lai ukládá v úzký spojiti se svazek
kové čili nekněži.
s církví a blaho a prospěch její vše
Avšak i veškerý pravěk kře možnými oprávněnými prostředky
sťanský pevné vždy choval pře podporovati.
svědčení, že pouze papež oprávněn
Důkazův toho přehojných po
jest svolati sněm ekumenický. Tak dává nám dějepis. Císař Konstantin
k. p. papež Julius I. (337—352) Veliký svolal sice biskupy ku sně
veřejně se vyslovil„ že zákonem mu Nicejekému, než dorozuměv se
jest církve, by jednotliví biskupové dříve s papežem Sylvestrem ; tak
nečinili jusnešení proti římskému dosvědčují zřejmě otcové VI. sně
biskupu t. j. aby na sněmech zá mu ekumenického řkouce: „Kon
kony všeobecně zavazující nevyná— stantin a Sylvester svolali v Niceji
šeli. —- Poslancové Leona I. na valný sněm.“ — Ku sněmu Eíes
sněmu Chalcedonském (451) v ten skému (r. 431) vydali sice císařové
týž smysl se vyjádřili. Nebo když Theodosius II. a Valentinian III.
patriarcha Alexandrinský Dioskur zvací listy, než opět s přivolením
se byl opovážil položiti všeobecný papeže Celestina I. Důkazem toho
sněm na r. 449 do Efesu, takové jsou zachované až doposud listy
počínání vůbec co nezákonité a papežovy ku Theodosiovi a ku sněmu
právům římského papeže na ujmu samému obsahujícíi pravidla,“ dle
jsoucí jest pokládáno, a Dioskurz kterých sněmovníci jednati mají,
té příčiny od otců sněmu Chalce jakož i slavný výrok otcův na
donského důstojenství svého zba sněmu tomto shromážděných „že
ven. — Ve spisech papeže Leona donuceni zákony církevními a li
I. vícero určitých a ráznýcb jest stem nejsvětějšího otce Celestina
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biskupa římského“ blud Nestóriův příčin, z kterých sněm ekumenický
zavrhují. —— tvrtý sněm Chalce staven býti může: 1. když velké
donský svolán jest císaři Marcia nějaké bludařství hlavu pozvedne,
nem a Valentiniánem po dlouho a nižádným jiným prostředkem od
letých poradách, jež papež Leo straniti se nedá. 2. když v církvi sa
Veliký s nimi měl tak že zaněko mé neblabý rozkol mezi více-rem
lik let později biskupové řečtí sla papežů vypukne a pochybnost vze
vně vyznati se neostýchali „že na jde, který z nich řádným jest, v
rozkaz Lva římského papeže, který tomto pak případu i kardinalové
pravou jest hlavou bískupův, přemnozí sněm mohou svolati. 3. když seje
biskupové na sněm Chalcedonský dná o velké a, společné podniknutí
se dostavili.“ ——O svolání sněmu proti zjevným nepřátelům jmena
V. taktéž dlouhé porady se vedly Kristova. 4. když kardinálové vol
mezi císařemJustinianem'apapežem bu papeže před se vzíti nechtějí
Vigilíem. Sněm VI. za císař-ování aneb nemohou a konečně 5. když
Konstantina Pogonata nesešel se se jedná o všeobecnou nápravu
dříve, až papež Agatho byl osvěd mravů a kázně církevně.
čil svolení své listem, který obšírně
lV. Kdo má býti povolán?
o víře jednaje otcům shromážděným
Sněm ekumenický jest valné
co pravidlo veškerého svěmování
byl sloužil, tak že tito veřejně vy shromáždění biskupův ajiných hod
znali „listem papežovým přemohli nostářů veškerou církev zastupují
jsme bludařství a dle nálezu jeho cích. Z toho jde, kdo ku směnu
odstranili hříšníky.“ — Taktéž sněm všeobecnému povoláni býti mají.
Jsou to předně asice dle prá
VII. navržený císařovnou Irenou
svolán byl teprv, když papež Ha va. božího bzskupové jenž nejenom
drian I. byl přivolil žádán jsa oto právo nýbrž i povinnost mají do
slavným vyslanstvímu To samé se staviti se ku sněmu ekumenickému
událo při svolání sněmu VIII. pod a hlasem ne pouze poradným ale
císařem Basiliem a papežem Hadri brž i rozhodným zúčastňovati se
. auem II. '—_ Krátké tyto náčrtky v usnešeních jeho. Neb oni jsou
dějepisné zajisté postačí dokázati řádní nástupci apoštolův, a Du
na jak slabých základech spočívá chem sv. ustanOveni říditi církev
dotčený náhled těch, kteří právo boží; jim dána uplna moc vázati
svolati sněmy všeobecné, jedině cí a rozvazovati; oni jediní zastupují
sařům přivlastňují.
církev, jížto předkují, neb jak sv.
Cyprian praví „církev jest v bisku
lll. Doba svolávání.
povi.“ Avšak ačkoliv všickni bi
Kdo a. v které době sněm e skupové pozváni býti musí, není
kumenický svolán býti má, zralé zapotřebí, aby všickni až do jed
mu uvážení papežovu jest ponechá noho se dostavili. To není ani
no. Sněm sice Kostnický usiloval možno. Vždyť v dlouhé řadě cír
o to, aby každý desátý rok sněm kevních těchto hodnostářů mnoho
všeobecný se slavil; než příkaz tento jest takových, kteří věkem sešli
neosvědčil se, jak dějepis učí, býti aneb chorobou stíženi tak dalekou
praktickým. Co všeobecné pravidlo a obtížnou cestu do Ríma vážiti
sloužiti může: sněm ekumenický nemohou. Jiným opět přílišná vzdá
buď svolán při zvláštních a mimo lenost brániti může, jiným opět
řádných případech veškeré církve překážky vládami církvi nepřízni
se týkajících, když takořka všeo-' vými stavěny býti mohou. Ano kdy
becné mínění celého křesťanstva by i takových protivných okolnosti
toho žádá. Na základě tohoto pra. nebylo, sam prospěch církve stal
vidla asi patero obyčejně se udává by na odpor, jelikož nemálo by u
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trpěl tim, kdyby všickni biskupové
na delší čas opustili diecése své. —
Méně četným dostavením se bisku
pův ku sněmu, tratí sice sněm na
zevnějším svém lesku, nikoliv ale
na podstatě své, jen když tolik jich
jest z rozličných krajin světa ka
tolického přítomno, aby shromáždě
ní mohlo slouti valné, veškerou cír
kev zastupující. Neb ne počet shro
mážděných biskupů tvoří sněm eku
menický; nýbrž svolání řádné, pak
svorné přítomných s papežem ro
kování a ustanovováni a. především
potvrzení papežské jest to, co dává
sněmům ráz ekumenity čili všeo
hecnosti.

svou při rokování o věcech věrouč
ných a disciplinarných přispěli.
Bylo také dosavadním obyče
jem, že panovnícz katoličtí zváni
byli co ochráncové církve, buď aby
většího zevnějšího lesku sněmu se
dostalo, buď aby rady jejich se
použilo ve věcech státu a církve
společně se týkajících. Pozvaní
pak buď osobně se dostavili, aneb
zástupce své poslali. .
'
Laikům právo zasedati ve
sněmě ekumenickém nikterak ne
přinaleží. Sem a tam v novinách
projeveno přání, by i nekněžím
hlasu a místa na sněmu ekume
nickém propůjčeno bylo. Než ta
Dále i tak zvaní biskupové kovému-to přání nelze dotud vy
hověti, dokud církev věrna chce
světici mohou ku sněmu povoláni
býti a rozhodným hlasem při veš zůstati ústavě božského zakladatele
svého.
Rozdíl mezi církví vyučo
kerých předmětech se zúčastniti;
než svolání jich, an žádné diecése vací a poslouchací samým Kristem
ustanovený
náleží ku podstatě její
nemají, kde by úřad svůj a právo
mocnost vykonávali, není nutné. a nemůže nikterak setřen býti. Je
nom církev vyučovací čili předsta
Jako biskupům tak i kardi venstvo jest oprávněno ve věcech
nálům náleží hlas i místo na sně věro- a mravouky, jakož ikázně
mu ekumenickém, ne sice dle práva církevně se týkajících platné nálezy
božského, nýbrž pouze církevného vynášeti; církev ale 'poslouchací,
čili z výsady církvíjim za tou pří ku které nejenom laikové nýbrž i
činou udělené, poněvadž stálý se v jistém smyslu všickni kněží pa
nat papeže tvoříce v řízení veškeré tří, má takováto usnešení vyučovací
církve jemu radou a skutkem na církve na sněmu ekumenickém shro
pomáhají a poněvadž právomocnost mážděné v duchu víry, pokory a
téměř biskupskou provozují. — poslušenství přijímati. -— Ačkoliv
Taktéž z výsady církevně v stře tedy laikové rozhodný hlas při
dověku udělené mohou sněmu ob sněmu míti nemohou, nicméně mo
covati a hlasovati generalové čili hou při slavných sezeních příto mnu
nejvýšsí představení řádů řeholných, býti co hosté aneb svědkové, zvlašt
opatově klášterův a jiní preláti, když o předmětech věroučných se
právomocnost jako biskupskou ma pojednává.
Způsob, jakým ti, jimž právo
jící. Pročež i všichni tito ku při
ětímu sněmu jsou povoláni. — O sněmu ohcovati přísluší, povoláni
statním kněžím nepřísluší právo býti mají, není žádným zákonem
takové, an nástupci apoštolův nejsou, zevrubněji určen; postačuje, když
aniž jakousi pravomoc u spravování pozvání vůbec takovým způsobem
zevnitrných věci církevných provo se stane, že všickni oprávnění vě
zují; mohou však jednotliví z nich domosti toho dosíci mohou. Zastar
pozváni býti, by bud radou svou ších dob pouze patriarchové aneb
nápomocni byli, buď rozličné menší čelnější biskupové jako primati,
úřady sněmovní zastávali. Tak dle metropolité osobně jsou vyzváni;
prastarého obyčeje pozváni bývají kteří opět podřízeným svým o tom
výteč ní němcovákatoličtí, by radou zprávu dodávali. Co se však pří
8
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štího sněmu dotýče, bylat bulla držěny, listiny papežské a svolání
svolávací kolegiem protonotařův a sněmu předčítány a opět všickni
p stolských ve chrámě sv. Petra v vybld nutí k modlitbě. Posléze, když
ímě slavně ohlášena, ohlášení to ku přítomným dotaz učiněn, zdali!
to bylot ak přibito ve chrémích sněm zahájen býti má, a všickni
sv. Jana fateranského, u P. Marie souhlas svůj (obyčejnou formulou:
Větší, na hoře Citorio a na poli Placet t. j. libí-li se) byli projevili,
de Flore; a posléze jednotlivým zanotěn jest chvalozpěv „Tebe Bo
biskupům skrze nuncie apostolské ha chvélíme.“ Načež otcové svlek
zasláno.
nuvše roucha posvátná vyprovodili
Konečně připomenouti dlužno, poslance papežské v slavném prů
že biskupové a opati na základě vodu do příbytků jejich. — Zna
přísahy, při nastoupení úřadu svého menati také sluší, že před roková
papeži učiněné povinni jsou do ním o předmětech k tomu určených
staviti se osobně ku sněmu; spra některé předběžné aneb propravné
vedlivou 'však překážkou zadržáni otázky se vyřizují, jako o způsobu .
mají se před sněmem omluviti aneb a právu rokování a. hlasování; o
prokuratora čili zástupce za sebe pořádku, v jakém jednotlivé před
poslati, který však právo rozhodu měty v poradu vzéti se mají. Sem
jícího hlasu nemá.. Ostatní, jimž patří také řád čili spůsob zasedání.
vyzvání k sněmu se dostalo, mocí Sedí pak biskupové obyčejně dle
povinného poslušenství jsou zavá důstojenství aneb hodnosti stolic
záni přijíti aneb příčinu nemožno svých biskupských aneb dle stáři
sti dokázati.
posvěcení svého roztřídění, a oby
čejně v kruhu “aneb polokruhu, v
V. Obřady přj zahajeni sněmu a jehož středu jest obraz ukřižova
úřady při něm.
ného Spasitele, písmo sv., zákony
Před sněmem dle prastarého církevní a ostatky svatých. Sem pa
obyčeje církevného vyzývá. se veš tří tolikéž volba úředníkův sněmov
keré křestanstvo, by vroucnou mod ních. Jsou pak: a), Advokát sněmu,
litbou, postem a jinými dobrými jemuž jest hájiti práva sněmu a
skutky milost a požehnání Boží vy usnešení jeho proti jakýmkoliv od
prosilo. -— Zahájení sněmu děje se půrcům svobody a svézakonnosti
s jistými slavnostnými obřady. Tak církevně. — b) Abbrevzator, jemuž
. p v den zahájení posledního ustanovení sněmovní zaznamenati
sněmu Tridentského sešli se vy přinéleží; c) tájemm'k, jemuž jest
Élancipapežští s ostatními sněmov návrhy učiněné a schválené uvá
níky v kostele nejsv. Trojice u děti ve způsobu usnešení sněmov
oblekše se v roucha posvátná za ních a psáti veškeré listy, ve jmenu
pěli hymnus „Přijd Duchu sv.,“ a sněmu vydané. d) Promotor, který
pak v slavném průvodu ubírali se do jmenem předsedyjednotlivé úkony
hlavního chrámu svatého Jiljí (Egi—sněmovní řídí, jednotlivce k hlaso—
dia) v následujícím pořádku. Napřed vaní vy bizí atd. e) Soudce sněmovní,
šli mniši rozličných řádů řeholných, k'terý rozepře mezi sněmovníky po
pak kanovníci, potom biskupové a vstalé rozsuzuje. f) Kustos čili o
arcibiskupové, posléze vyslanci pa—chránce sněmu, který dle pravidla
pežští; a po těchto pak zástupci z přítomných panovníků světských
panovníků světských. V chrámě se volí.
sloužena slavná. mše sv., plnomocné
Vl. Právo předsedáni.
odpustky všem přítomným ohláše
ny, a vyzvání učiněno, by všickni
Právo předsedali sněmu buď
za poko' a svornost církve se mod osobně aneb skrze zástupce, říditi
lili. -- Šla to slavnostní řeči jsou veškeré předměty sněmovně a tu
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díž i ustanovovati, vjakém po že jej pod tím zákonem a podmín
radku o nich rokovati se má, při kou posíla, aby se nevměšoval do
náleží papežovi. Papež jest hlavou porad a věcí církevních, nýbrž
církve, biskupové, ať dlejí v diecé aby o udržení zevnejšího pořádku
sích svých aneb sněmům obcují, se staral a odpůrce sněmu na uzdě
jsou pouze oudové církve, ačkoliv držel. — Po sněmu Chalcedonském
nejvážnější. Nikdy ale údům ne psali otcové Leonovi papeže: „Týs
přísluší říditi hlavu; vždy hlava jako hlava údům předkoval ve
řídí a upravuje údy.
věcech týkajících se řádu církev
_
Pohled do dějin ukazuje, že ného, císařově pak pro větší lesk
papežové po všechnu dobu prava a ozdobu sněmu první místa měli.“
toho užívali, a taktéž že právo toto Ma/rcz'anpak císař v řeči na sněmu
ode všech vždy uznáno bylo. Není tomto držané pravil : „Dle příkladu
sněmu všeobecného, jemuž by ne zbožného Konstantina 'usnesli jsme
byli papežové předsedali alespoň se pro zvelebení víry se dostaviti
vyslanci svými. V jediném sněmu ku sněmu, nikoliv ale jakobychom
Carhradském I. (381) nebyl papež právomocnost nějakou provozovati
poslanci zastoupen; než sněm dle chtěli.“
původu svého nebyl všeobecným VII. Rokování a hlasování.
nýbrž pouze nacionálním,ěi narod
Poněvadž sněm ekumenický
ním, složeným z biskupů řeckých,
kteří přijmouti a potvrditi měli, co jen velmi zřídka a to v nejdůle
papež Damasus na sněmu římském žitejších případech veškerého kře
potažmo na nauku o božství Du-=stanstva se dotýkajících slaven býva
cha sv. již dříve byl vyslovil a a poněvadž ustanovení jeho pro
ustanovil. Vážnosti pak sněmu eku vědu a život křestanský nesmírnou
menického nabyl tepruv později, důležito:t mají: pročež nutnost žá.
když papežem a celým světem kře dá, aby usnešení jedině po zralé
stanským veroučné usnešení jeho úvaze věech okoliěností a se zvlašt
ním vzhledem na věrouku Kristem
bylo schváleno a přijato.
Právo toto papežovo mnozí v zjevenou a v církvi vždy chovanou
pochybnost uvésti se snaží tvrdíce, se děly. A v skutku, patříme—lina
že některým sněmům starším císa dějiny sněmů, tu sebe větší nepřítel
řové řečtí předsedali. Nechceme íma vyznati musí, kterak v nale—
popírati, že někteří císařové dosta zícb a ustanoveních sněmů ekume
vivše se ku sněmu, zvláštní čestné nických taková. moudrost a obe
křeslo mívali ano i někdy na za zřetnost se jeví, jakouž v jiných
čátku a u konce sněmu řeč činili, sborech marně bych om hledali. Ar
avšak předsednictví v pravém smy cit nesmíme zapomenouti, že mimo
slu nikdy nevykonavali, vždy úpl obezřetně a zralé uvážení všech
nou svobodu a volnost v poradách otazek se stran otcův sněmovních
o věcech církevních shromáždeným a spolupřítomnych a spoluradících
otcům ponechávajíce.
učenčův výjev takový zvláštnímu
Tak k. p. Konstantin Veliký působení Ducha sv. přičítati dlužno.
Hlasování na sněmich dělo se
nezaujal na sněmu Nicejském kře
slo své, dokud nebyl biskupy o od doby nejstarší až do středověku
povolení požádal; a pak kratkou dle hlav; totiž ti, jenž pravo měli
řečí sněm .osloviv ponechal, jak rozhodně hlasovati,jako biskupové,
Eusebius praví „slovo předsedům,“ opati, kardinalové a generalové,
takto sebe od pravých předsedících každý pro svou osobu těšil se z
papežských děle. — Císař Theodo hlasu jednoho. Načež navrh vět
sius odesílaje ku sněmu Efeskému šinou hlasů přijat a papežovi ku
zastupce svého Kandidíana pravil, potvrzení předložen jest.
8*
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Teprv na sněmu Kosinzbkěmíwzpůsobu porad a rokování odchýlil
(1414) jiný způsob hlasování jest se od zvyklého řádu.
zaveden, a sice za tou příčinou,
Na sněmích dřevnjších totiž
aby italským biskupům a prelátům předměty a otázky, o jichžto roz—
u větším nad jiné počtu přítomným hodnutí běželo, v slavných celého
& uhodněuu Janovi XXIII. přejí sboru zasedáních v úvahu brány a
clrn převaha se odejmula. Protož přetřesávány bývaly; což nezřídka
všickni přítomní klerikové na pět dlouhé hádky a deputace způsobo
národův rozděleni jsou. Tito pak valo s důstojnosti sněmu nesrovnslé.
národy byli: italský, francouzský, Pročež v Tridentě za příčinou dů
německý, anglický a španělský. kladného proskoumání a uvážení
Každý z- těchto národů jeden pouze jednotlivých otázek zvláštní odbo
mel hlas, a co většina jich byla ry čili kongregace zařízeny jsou.
schválila, to za nanešení sněmovní Členové jednotlivých odborů pro
pokládáno. Avšak členy jednotli snadnější se dorozumění dle nu
vých národů dříve před slavným rodnosti rozdělení scházívali se ně—
celého sněmu zasedáním zvláštní kolikráte v týhodni rokujíce pod
porady mívali dle hlav hlasujíce. předsednictvím jednoho z legatův
— Na základě toho sněm Basilej papežských o předmětech sobě vy
ský nový opět způsob hlasování kázaných. Návrh pak většinou hla—
zavedl. Věickni totiž oprávnění sův přijatý ostatním odborům čili
údové této synody rozděleni jsou kongregaci všeobecně předneěen a.
na čtyry velké třídy aneb deputace. když tato většinou Všech hlasů jej
První z nich určeno bylo pojedná byla schválila, v slavném sezení
vati o věcech věroučných, druhé co ustanovení sněmovně vyhlášen
starati se o docílení míru a pokoje jest. — Jak se zdá, itcnto způsob
mezi národy a panovníky: třetí a pro svoji praktičnost v příštím sně
čtvrté měly se zabývati s opravou mu bude podržen.
církve a jinými všeobecnými zále.
VIII. Potvrzení sněmu.
žítostmi. Každá z těch deputací
scházívala se několikráte v týhodni
Aby však usneěení sněmovná
radic se a rokujíc o předmětech v pravdě platnosti a vážnosti eku
sobě vykázaných, Usnešení pak menické nabyla, jestiť potvrzeníjich
většinou učiněné ostatním třem de papežem co hlavou církve nevy
putacím jest oznámeno; a když hnutelně potřebno, třebas i vyslanci
pak aspoň tři deputace souhlas papežští již dříve souhlas svůj byli
svů' byly projevily, všeobecné se pronesli. Na první pohled mohlo
zen slaveno a ustanovení takové by se zdáti, jakoby zvláštní takové
co nález sněmovný předsedou ce potvrzení bylo zbytečné. Než zra
lému sboru ohlášeno.
leji věc uvážícím snadno jest hlu
Když však sněm Tridentský bokou toho příčinu udati. Slavným
se b ! sešel, tu legatové papežští potvrzením osvědčuje nástupce sv.
íhne v Římě dotaz učinili, jakým Petra, oné skály, na níž Kristus
způsobem hlasování se má díti, zda byl vzdělal církev svou, zjevné spo
liž dle hlav aneb dle národů. A Řím jení své se sněmem, vyhlašujíc u
vrátil se ku starobylému obyčeji stanovení jeho co veškerým opráv
rozhodnuv se pro hlasování dle něným zastupitelstvem všeobecné
církve katolické učiněná, vtiskuje
hlav, což i sněmem bylo přijato a jemu
ráz ekumenity. Dále nelze
schváleno. Lze se nadíti, že na
zapomenouti, že právní postavení
příštím sněmě hlasování "týmž způ papežovo,
předkovati celé církvi, ne
sobem se díti bude. —
beře žádného zlehčení tím, že sněm
Avšak sněm Tridentský co do jest svolán. Mimo sněm a na sněmu
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jest papež, jak sněm Florentinský
pravi, „hlava veškeré cirkve, otec
a učitel všech křestanův, a jemuv
osobě sv. Petra úplné Kristem Pé
nem pravomocnost dána pasti, říditi
a spravovati církev všeobecnou.“

jsou slavné služby. boží, ehvalompěvy

církevní, slavné průvody a jiné. K
těmto dle prastarého obyčeje né.
leží i tak zvané akklamace ěilibla
honí—áníprojevená. papežovi,

panov—

níkům světským, legatům papež
ským, kardinalům abiskupům, ja

A protož hlas amísto jeho na kož i želání, by ustanovení sněmov—
sněmu nemohou býti v poměru k na pomoci Boží & přímluvou Ro—
ostatním členům ani podřízeny ani dičky, Marie Panny hu blahu-, osla
souřadny, nýbrž jsou vyšší a vy vě a zvelebení veškeré církve při
nikající. Papež nevystupnje zde spívali. — Sem patři i podepsání
co člen spoluradícl aneb spoluroz nanešení suěmovných. Prévo po
hodnjící, nýbrž co hlava cirkve, co depsati přinéleží „všem, jenž z hlasu
otec a učitel všech křesťanů.
rozhodného se těší, mohou však i
protož nsnešení sněmovně bez pa—jiní podepsati.
peže jest jako listina bez podpisu
Způsob však podepsání nebyl
a bez pečeti. Podobnost jakousi
nalézáme v monarchickém státním vždy stejný. Tak k. p. na sněmu
zřízení. I zde veškeré usnešení Florentinském, jemuž papež Eugen
sněmovna, ti'ebai ministři vládní IV. sám byl předsedal, podepsal
aneb předsedové anovníkem jme se tento: „Jé Eugen biskup kato
novaní svolení sv a souhlas byli lické církve tak ustanovuje jsem
osvědčili,platnosti zákonné tenkréte podepsal,“ ostatní pak biskn ové z
nabývají, když sankce panovníkovy vážnosti ku papežovi užíval této
čili slavného stvrzení byly došly; formule: „Já. N. biskup jsem po
bez sankce však taková jakékoliv depsal.“ — Na sněmu Tridentském,
ustanovení sněmovně„byt by i jed jakoži na jiných, kter _m papež
nohlasně uzavřena byla, pražádné pouze skrze legéty pře sedat, bi
nemají moci zákonité aneb závazné. skupové aopati poznamenali „usta
Takto má se věciv církvi, jejížto novnje jsem podepsal,“ zastupci pak
ústava zřízení monarchickému co biskupův pouze „podepsal jsem.“
nejvíce se podobá. Ano pravní tento Na sněmu Tridentském podepsali
poměr apeže ku sněmu v staré se i vyslanci panovníků světských,
což dříve v obyčeji nebývale, avšak
církvi tak daleko již uznán byl, že na
zvláštních arších. -—
papež Gelasius v'V. století bisku
pům východním s úspěchem psáti
Konečně mají i veškerá. usne
mohl: „Veškera věc záleží v pra šcní sněmu ekumenického řadně
vomocnosti stolice apoštolské t0u býti vyhlášena. Z pravidla děje se
měrou, že co ona ze sněmu _otvrdila, to jmenem sněmu, někdy i bullou
platnost má, co však zavrhla, plat papežskou, tak ale, že zřejmě se
činí zmínka. o souhlasu sněmu sa
nosti míti nemůže.“
Ano již dříve, pí'ečetný sněm mého.
Nálezy sněmův ekumenických
v Seleucz'z a Rz'mz'm'r. 365 držaný,
jemuž téměř 600 biskupův obcovalo, v starší době od panovníků svět
nenaleznnl pořádné vážnosti v cir ských bud ihned ns. sněmu, když
kvi, poněvadž římským papežem totiž přítomni byli, aneb později
aspoň' přijaty a. schváleny jsou, by
byl zavrbnut.
takto platn0sti zákonů nejenom cír
IX. Slavnosti a zvyky při ukon kevných nýbrž i státních nabyly.
čení sněmu.
Zdaliž při nynějších poměrechněcn
Ukončení sněmu děje se s ji podobného se stane, budoucnost
stými slavnostnými obřady, jako káže. ——
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X. Vážnost usnešeni sněmov „Jako čtyry evangelia, tak i čtyry
ných.
sněmy uznávám asvatě ctím; tak
též i pátý sněm ve vážnosti mám.
Posléze co se vážnost: nalezův Osoby sněmy dotčenými zavržené
sněmů všeobecných týče, rozdíl či ija zavrhují, jež oni ctily, ijé ctím.“
Všeobecné toto přesvědčení o
niti jest mezi nálezy věro—a mra
vo-učnými a nálezy, které se na neomylnosti sněmů ekumenických
kázeň církevní vztahují. Usneěení bylo příčinou, že za údy církve
věro—a mravoučná po všechnu do katolické nepovažovali se ti, jenž
bu co neomylné a nezměnitelné věro- a. mravoučným nálezům jich
jsou považována. Písmo sv. nas učí, vzdorovali. Tací jsou vyobcovani,
že Duch sv., duchpravdy, církev náuky jich co bludové vystaveny,
řídí a spravuje, že Kristus Pántrvé. a původpové a vrstevníci do lůna
při ní až do skonání světa, že ona církve nepřijetí, dokud bludů svých
jest sloupem a zakladem pravdy. se nevzdavše věrouku sněmem vy—
Je-li ale tomu tak a trva-li Kri slovenOu nebyli přijali.
Co se pak dotýče ustanovení
stus při církvi své, kterakby mohla
církev při hlásaní pravdy věro- a sněmovných hledících ku káznz cír
neb mravoučně poklesnouti? Po kevní, tu srcit církev nikdy sobě
něvadž ale sněm ekumenický cír neomylnosti nepřikládala majíc ká.
kev Kristovu zastupuje, tedy i on zeň vůbec za měnitelnou a pomě
musí touž měrou býti neomylným rům časovým příspůsobitelnou.
Nicméně zakony disciplinárně
jakož jest církev sama.
Neomylnost církve a sněmů e na sněmech ekumenických vydané
z veliké těší se vážnosti v celé cír
kamenických
chny časy. Jižuznána
apoětojest
ové po
na vše-_
sně kvi katolické & všickni věřící bez
mu Jeruzalémském shromážděni rozdílu povinni jsou věrně jich pl
předeslali nálezu ku věřícím vy niti a_zachovávati. —
danému tato slova: „Vidělo se Du
chu svatému a nám.“ Dle pravzo B. Historický přehled všech
ru toho jednaly veškeré sněmy, vždy
snemů ekumenických.
vyslovujíce, že Duch sv. je řídí v
[. Sněmy východní.
poradách, pomahé v usnešeních, od
omylu chrání a ve všelikou pravdu
Během doby křesťanské bylo
uvadL
23 sněmů držáno, jimžz rozličných
Za tou příčinou nazval již stran ráz a vážnost sněmu všeobec
Konstantin Veliký ustanovení sně—ného se přikládaly. Avšak mezi
mu Nzcejského„příkazem božským“ těmito 23 sněmy pouze 19 jest,
Taktéž sv. Athanaě praví : „Co Bůh které všeobecně a bez odporu za
sněmem Nicejským mluvil, trvá. na ekumenické se uznávají.
věky.“ V tentýž smysl mluví sv.
Všem těmto ale za pravzor
Basil, sv. Řehoř Nazianský a sv. předchází sněm apoštolský v Jeru
Ambrož. Hledě ke sněmu Ejesské—salémě r. 51. Příčinu k jeho shro
mu píše papež Celestin, že přítom máždění podali někteří ze židovstva
nost Ducha sv. osvědčila se v tom nedávno na víru Kristovu přestou
to sboru knězův. — Veliký pak pilí, jelikož hlésajíce, že kdo za
papež Leo I. praví, že nálezy sněmu kona Mojžíšova nešetří, spasen býti
Chalcedonského vnuknutím Ducha nemůže, pokoušeli se o to, by i po
sv. jsou dány &.tudíž že více jsou hané na víru Kristovu obraceni
ustanovení božskými než lidskými! obřízkém a plnění zakona Mojží
Známa ale jest výpověd papeže Re šova byli podrobeni. Když pak v
hoře Velkého, jižto v listu ku pa— Antiochii mnohé z toho různice vze
triarchům východním byl pronesl: šly, uzavřeno, aby sv. Pavel aBar—
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nabáš apoštolům v Jeruzalémě o jako andělé a lidé, ale mnohem
tázku tu k rozhodnutí předložili. vznešenější a výbornější, a že te
Sešli se tedy apoštolé Petr, Jakub prv dobrým užíváním svobody tak
mladší, Pavel a Barnabáš; povoláni veliké dokonalosti dosáhl, že názvu
jsou i starší t. j. kněží, ano i vě Syna Božího si zasloužil.
Blud tento podrývající nej
řícím přítomnu býti dovoleno. Avšak
jenom apoštolé rozhodným hlasem o hlubší základy náboženství křesťan
věci sporné soudili, an kněží pouze ského mnoho přívrženců naleznul
co rádcové mínění svá pronášeli ; lid u pohanů nedávno na víru Kristo—
pak věřící mlčky naslouchal spov vu přistouplých; ano i někteří z
lečným poradám, a teprv když us—biskupův a menší sněmy církevní
nešení se stalo, souhlas svůj jevil. na. východě klonili se k nauce této.
Usnešení pak všeobecné, aby totiž By ohrožená tím jednota církve se
znepokojováni nebyli zákonem Moj. zachovala, nezbývalo jiného pro
žíšovým ti, kteří se z pohanů ob—středku, leč aby veškerá církev
racejí k Bohu, co výrok Ducha sv. vyučovací v jedno se shromáždila.
a církve všem věřícím oznámeno Papež Sylvestfr a císař Konstantin
jest. (Sk. ap. XV. 1—31).
Veliký dozoruměvše se položili sněm
V prvních třech stoletích sla tento do Nicey. Ze všech končin
veno sice několik sněmů provinci světa sešli se biskupové, počtem
alních, nižádný ale sněm ekume 318. Mnozí z nich slynuli moudro
nický. Příčinu toho v tehdejších stí, přísným životem a vytrvalostí,
poměrechjest hledati. Z jedné strany jiní pokornou skromnosti, jiníváž
krutá pronásledování, jimiž církev ností stáří, jíní bujarostí mladistvou,
za dobu pohanských císařů řím opět mnozí skvělí se dary zázraků
ských vystavena byla, takovéto bi a proroctví, a jiní nesli rány pro
skupův ze všech končin světa se Krista vzaté na těle svém. V prů
shromažďování takořka nemožné či vodu jejich nalézali se nejvybra
nila; ze strany druhé pak bludařství nější mužové z duchovenstva každé
toho času se vyskytnuvší výtečný diecése. Nikdy ještě před tím ne
mi biskupy tím snadněji byla po—viděl svět tak četného a ctihodné
tlačena, an vědomí o pravdě Kri ho shromáždění ze všech zemí. V
stem a apoštoly hlásané u věřících čele téhož sboru stál ve jmenu řím
tak jasné bylo, žeEtito, jak sv. Ire—ského papeže vyznavač Hoszus, bi
nej dí, před bezbožnymi bludaří skup z Korduby ve Španělsku a
utíkali, uši sobě zacpávajíce, by je dva kněží římští Vít a Vincenc. I
Konstantin, chrabrý vládce mohut
jich bezbožnost slyšeti nemuseli.
Než přišla doba, kde jedno— né přes tři díly světa se rozprostí
tliví biskupové s kněžími svými rající říše římské, zúčastnil se při
návalu lichých náuk bez úspěchu sboru tomto církevném; než on se
na odpor se stavíli. Tu církev boží děl po biskupech na křesle nižším,
chtíc zachovati ryzou pravdu Kri by takto naznačil rozdíl mezi cí—
stem jí svěřenou, musela se chopiti sařem světským a biskupy, jimž
prostředku nejvydatnějšího, jehož co nástupcům apoštolův pod zášti
pro mimořádné takové případy v tou Ducha sv. shromážděným je
ústrojí svém měla; totiž ona mu—dině náleželo dorozuměti se a. vý
sela svolati sněm všeobecný.
rokem neomylným vyřknonti, co
První takový sněm ekumemcky'Bůh zjevil a apoštolé hlásali.
držán jest v Nzcejz'Bithynské r. 325. — Po dlouhých poradách, při
Arcus, kněz Alexandrínský tvrdil, nichžto zvláště sv. Athanas, jahen
že Syn Boží pro naše vykoupení Alexandrinský vynikal, bystrým du
tělem učiněný není prý pravýBůh, chem a ústy výmluvnými klamné
nýbrž že jest toliko tvor, podobněnwůskoky Arianův odhaluje a porá
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žeje, stalo se usnešení téměř jed poštoly církvi svěřenou vyznala,
nohlasně, že dle zjevení božího že dle zjevené pravdy Duchu sva
Kristus jest pravý Bůh od věčnosti, tému, který od Boha vychází. tatéž
pocta a totéž klanění-se náleží, jako
nikoliv ale pouhý tvor.
By však pravda tato po věe Otci a Synu, že Duch sv. pravý
chny časy v církvi jasně se zračila jest Bůh. — Věroučný výrok tento
a věřícím hlouběji do srdcí se větí pak přidán vyznání Nioejskému,
pila, sestaveno jest symbolum čili které od tédoby Nz'cejsko-Carhrad
krátké vyznání víry, které Nz'cejskěské sluje. — Papež římský Dama
sluje, a jehož co hlavního základu sus nebyl sice přítomen, než on
víry křestanské všechn církve tře potvrdil usnešeni toto.
Tím dosáhnul sněm Carhrad—
bas i jinak od sebe ruzné až po
dnes sobě váží. — Naposledy ještě ský, dle původu pouze nacionální
některé záležitosti, které veškeré hodnosti a vážnosti sněmu všeobec
církve se týkají jsou urovnány; tak ného a jest za takový i od veškeré
k. p. ohledem na spornou od mno církve po všechnu dobu uznán.
Padesát let pozdějijal se opět
ha let otázku, kdy velikonoce sla
veny býti mají, ustanoveno, aby Nestorz'usbiskup Carhradský hlásati,
památka vzkříšení Páně povždy v že v Kristu dvě rozdílné jsou osoby
neděli, jenž následuje na úplněk božská a lidská. An z náuky této
měsíční po rovnodenní jarním (21. šlo, že Maria není bohorodiěkou, že
března) se konala; taktéž i některé jenom člověk Bohem na způsob
všeobecné zákony církevní, jakýchž proroků osvícený, nás vykoupil,
poměry časové vymáhaly, jsou vy nikoliv ale sám Bůh tělem učiněný,
nešeny. — Valný sbor v Sardwe a že tedy vykoupení Kristovo jen
r. 343 držaný nelze přičísti sněmům konečné bylo ceny, není se co di
ekumenickým, jelikož od církve viti, že mnohé z toho spory Vznikly.
východní nikdy za takový uznán A protož sešel se třetí všeobecný
nebyl, v církvi pak západní pouze sněm v Efesu r. 431. Během sně
za pokračování sněmu Nicejského mování zřejmě a jasně se bylo
se považoval.
ukázalo, jak nutný a potřebnýjest
V tomtéž století druhý sněm pro církev viditelný střed jednoty,
ekumemcky'slaven jest v Carhrade' by pravý ekumenický sněm roze
r. 381. Hlavní příčinu podal Ma znati se mohl od každého jiného
cedonz'usbiskup Carhradský a Ari sboru biskupského. Sešlo se celkem
anův přívržence, an veřejně učil, asi 250 biskupův. Avšak 40 jich
že Duch sv. není pravý Bůh, není oddělivše se od ostatních zvláštní
třetí osobou božskou, nýbrž pouhý sbor tvořili, nadržujíce ne sice ná—
tvor.
uce alebrž osobě Nestoriově, kdežto
Blud tento sice zavrhnul pa tito i náuku Nestoriovu zavrhnouti
pež Damasus na sněmu ímském i jeho z důstojenství složiti chtěli.
r. 379.; jelikož ale vícero biskupů Dva tedy sbory stály proti sobě,
na východě Arianismem více méně každý z nich vážnost sněmu eku
nakvašených bylo přilnulo k ná menického sobě přikládaje. Který
hledům Macedoniovým, svolán jest z nich v pravdě zastupoval církev
císařem Theodosiem I. sněm v Car všeobecnou? Nelze pochybovati, že
hradě, pouze z biskupů východních. ten, který v středu svém měl hlavu
Dostavila se jich 186; patriarcha církve, římského papeže.
Nektarius předsedal. I na sněmě
Papež nebyl osobně přítomen
jalo se 36 biskupův hájiti bludař ale jmenem jeho předsedal s. Cyrill
ství Macedoniova, než ohromná vět Alexandrinský a dva biskupové,
šina ostatních 150 biskupů bedlivě jichž co zástupce své tam byl ode
proskoumavší náuku Kristem a & slal. Ačkoliv císař Theodosius II.
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sveden lichými rádci oba sbory co 520 biskupův obcovalo. Tito pak
stejnopravné vyhlásiti chtěl ano i čtouce list Leonův, v němž nůuka
zjevne, násilí pravému sněmu či o vtělení Syna Božího co nejsvět
nil: nicméně zvítězila konečně po—leji a nejurčitěji vyjadřena byla,
mocí boží pravda. Všeobecný sněm volali: „Tak věříme věíck'ni; tak
potvrdiv věrouku na sněmích pře věřili otcové i apostoíově; ústy
dešlých slavně vyhlášenou, vyznal, Leonovými mluvil sv. Petr“ a po
že dle náuky v církvi povždy vě tom výrokem věroučným vynesli,
řené v Kristu nejsou dvě osoby, „že dvě dokonalé přírozenosti, bož
nýbrž jedna a ta božská, a že Ma ská. i člověčenská, jsou v jedné
ria Panna bohorodičkou jest. A se osobě Kristově nerozlučně a nepo
sněmem vyznala pravdu tu celá cír mišeně spojeny, tak že spojením
kev, ano i oni biskupové, kteří tím žádná přirozenost nevzala.ujmy.“
dříve při Nestoriu

byli stali, zne—

Pátý ekumenzcky'sněm čili dru

náhla přistoupili k tomuto usnešení, hý Ca/rhradsky' držún jest r. 553.
jenž taktéž základním jest článkem Přítomni byli pouze 3 patriarchové
y.
východní s biskupy svými, počtem
Bludařstvo Nestoriovo nebylo asi 160. Jednalo se o vykoí'enění
ještě vyhynulo, an nové již opět zavrženého již sněmem Efesským
hlavu pozvedalo. Eutyches, stařičký bludařstva Nestorianského a protož
Opat velkého kláštera v Carhradě, i některé spisy, o něž tajní Nesto
v ošklivosti maje učení Nestoriénův, riáni se opírali (tak zvané tří ka
na opačnou zaběhnul stranu, tvrdě pitole) zejmena. za vrženy jsou. Pa
a hlásaje, že v Kristu jedna toliko pež Vz'gz'lz'us,ačkoliv nejsa přítomen
jest přirozenost, totiž božská., která potvrdil Ustanovení toto, a za tou
přirozenost lidskou tak pohltila, příčinou sněm na východě a pone
jako krůpěj octa v nekonečném nahlu i na západě hodnosti a věž—
oceanu se ztrácí. An náhled tento nosti s_němuvšeobecného dosáhnul.
nauce Bohem zjevené odporoval a
Sesty' sněm ekumenický čili třetí
strádání i umírání Kristovo napro Carhradský svolán jest na prosbu
sto nemožným činil, musela církev císaře Konstantina Pogonata pape
boží se opříti a jej zavrhnouti. žem Agathonem do Carhradu r. 680.
Nejprvé zavržen jest blud ten bi Příčinu dali Monotkoletě, kteří blud
skupem Carhradským Flavz'anem. monofysický určitěji provádějíce
Než Eutyches nepodrobil se nálezu tvrdili, že v Kristu pouze jedna
svého biskupa; hledal a n-aleznul jest vůle totiž božské. V čele sboru
mnoho mocných přívrženců a utvo stali vyslanci římského papeže, pří
řil silnou stranu, která monofysz'tomno bylo asi 170 biskupův. Pře
ckou (jednopřirodníkův) nazvána dešlé sněmy ekumenické znova jsou
jest. Svolán jest sice r. 449 sněm potvrzeny, dále list papežův o víře
Efessky', spornou otazku dle zjevené pojednávající čten a schválen, a.
pravdy boží. rozhodnouti. Avšak pak výrok vynešen, že jako v
mocné. strana Monofysitův tolikero Kristu jest dvojí přirozenost, tak i
násilí a zlořádů tam natropíla, že dvojí jest vůle, božská. a člověčen—
sněm tento vůbec loupežm'cky'mna ská, že však vůle člověčcnská vždy
zván, papežem Leonem zatracen a božské vůli se podkladě. a s ní
veškerá ustanovení jeho co neplatná úplně souhlasí. Opačná. nauka o
vyhlášena jsou. Avšak za tou pří jedné vůli s původci a _hájiteli je
činou stalo se svolání nového sně jími zavržena. jest, & papežem Le
mu tím nutnějším. Slaven tedy r. onem II. vše potvrzeno. -— Sněm
4:31 v Chalcedoně čtvrtý sněm eku trullansky' r. 692 slavený, ačkoliv
menický, jemuž od předsednictvím ve východní církvi co do kázně
legatův římskéťo papeže Leonaucírkevní velké vážností požívá, a
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co dodatek pátého a šestého sněmu Východě držených. Nebo nedlouho
ekumenického se považuje, na za potom vedral se opět Fotius na sto
padě nikdy se netěšil z vážnosti ilec biskupský v Carhradě, a svo—
sněmu ekumenického. —
lav r. 879 valný sbor z biskupů
Sedmý všeobecný sněm, aneb východních zavrhnul nálezy osmé
druhý Nz'cejský za císařovny Jrený ho sněmu ekumenického, a odřek
a papeže Hadriana I. pod předsed nuv se posluěenství římského pa
nictvím vyslanců papežských a u peže, jehož s celou církví zapadni
přítomnosti více než 300 biskupův byl vyobcoval, strhnul podřízené
slavený zaněšel se otazkou, která sobě biskupy a téměř celou církev
veškerým témeř tehdejším světem východní do víru osudného, až
křesťanským o dlouhou dobu hý podnes trva'lcího rozkolu.
bala a otřása a; totiž zdaliž volno
Pohle neme-li zpět na tyto
a 'užitečno jest chovati a v úctě sněmy ekumenické v prvním tisí
míti obrazy Krista, blah. P. Marie celeti držané, nemůže býti nás tajno,
a světců božích. Po dlouhé azralé kterak povždy jenom za největších
úvaze vyřknul sněm dle návrhu nebezpečí církvi hrozících svolány
papežova, že nejenom dovoleno bývaly, když totiž bludařstva moc
nýbrz i užitečné jest obrazy po ně se vypínajíce ryzou pravdu
svátné chovati a ctíti, a že pocta Kristovu zatemniti, pokaliti aneb
tato není modloslužbou. Nálezem odstraniti usilovala. Avšak vždy
tímto sněm neocenitelnou zásluhu poštěstilo se církvi na sněmu vše
sobě získal, zachraniv krásnou umu obecném shromážděné tato bludař
posvátnou ano i- pro všecky časy ství přemoci a pravdu Bohem zje
další její vývoj umožniv. Taktéž venou uchrániti a určitějěím jí vy
dle příkladu předešlých sněmů veš jádřením utvrditi. A byt by ihned
kerá. ustanovení šesti sněmů eku po skončeném sněmu mír a pokoj
menických slavně jsou přijata a nebyl se vždy úplně navrátil, byt
stvrzena.
by i v některých zemích bludařst—
Osmý sněm všeobecný aneb čtvr vo mocí vášní lidských po nějaký
tý Carhradský sešel se r. 869 za čas trvalo: nicméně výrokem sně
císaře Basz'lza Macedonského a pa—movným vniterna sila. jeho jest
peže Hadriana II. Předsedali vy zlomena, tak že vždy víc a více
slanci papežovi, přítomno bylo 106 klesala aneb konečně naprosto vy
biskupův a zástupci všech patriar hynulo. Tak věc se měla s bludem
chův východních. Předmětem sně aríanským, který právě po sněmu
mu nebyla tehdáž Věrouka, nýbrž Niceiském pod ochranou několika
odstranění rozkolu církevného, jehož císařův římskýcha panovníků bar
původcem ctižádostivý biskup Car barských na západě tak0vé síly
hradský Fotz'us se stal. Předmět nabyl, že se zdálo, jakoby opano
ten nebyl snad méně důležitým; vati měl říši křestanskou; avšak
nebo rozkol čelí zřejmě proti vůli wzbaven byv ochrany světské náhle
Krista Pána, jenž jednu toliko cír zmizel, vymluvný to důkaz, kterak
kev byl založil, a podrývá. překrás pouhý výmysl lidský ustoupitimusí
nou budovu církve. Na sněmu tomto pravdě boží. Taktéž Nestomám po
veškerá. věroučné. ustanovení dře sněmu Efesském, a Monofýsz'té po
vnějěích 7 sněmů opět jsou potvr sněmu Chalcedonském nepovažovali
zena, a pak nálezy rozličné vyne—věc "svou za ztracenu ano i
šeny směrující k tomu, by rozkol mnohých násilných pokusů se do
i s neblahými nasledky zdvižen byl pustili, by vitězství sobě dobyli.
a jednota církve opět zjednána. Než i na nich osvědčila se mocnost
Osmým timto sněmem končí pravdy boží, nebo vstálém úpadku
se _řada sborů ekumenických na. ochabovala síla !jejich, až pak ke
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nečně nepatrné jich zbytky zůstaly
v přebídném stavu naboženském,
mravném a vědeckém, ne tak žijíce,
jak živoříce. Ano i sama rozsáhlá
církev řecká musela zakusiti, co jest
to odštípiti se ode středu jednoty
cirkve; nechtíc uznati hlavu církve
Kristem ustanovenou musela sklo
niti šijí svoji pod tuhé jho nevě
řících Turků!
Že z předůležitých těchto sně

zanášely, stal se obor činnosti sně
mů západních mnohem rozsáhlejším.
Arcíť předním úkolem sněmů těchto
zůstalo vždy, zjevenou pravdu boží
naproti jakému koliv bludu určitě
a jasně vyjádřiti, ,a blahonosné a
poměrům časovým přiměřené záko
ny v kázni a. zevnějším pořádku
církevném vynášeti, jakož i starati
se, jakým by způsobem rozkolná
církev východní opět se středem
mů m'z'ádenna Západě nebyl slaven, jednoty církve katolické spojena
nemůže býti divno. Vždyť všechna býti mohla. Avšak nezřídka sněmy
velká bludařství, která tehdáž cír západní vzaly na se podobu jakési
kev ohrožovala, vzala na Východě velké rady celého křestanstva, an
původ a začátek, a nalezla tam mimo papeže a biskupův císař řím
hojné podpory, an bádsvý duch ský bud' osobně buď skrze zástupce
obyvatelů východních ode davna a jiní křesťanští králové a knížata
s velikou zálibou se zanášcl otáz' jim obcovali. A protož nejenom zde
kami prostě špekulatívnými. Za tou urovnány jsou dlouhé a tuhé spory,
příčinou bylo žádoucno, aby tam, které mezi státem a církví byly
kde bludaři hlavní své rejdiště vypukly; nýbrž i rokováno o spo
měli, i církev soud nad nimi držela. lečném boji proti urputnému tehdáž
Císařové pak řečtí nápomocni jsouce nepříteli celého křestanstva, mohutné
církvi při svolání sněmu nejraději totiž říši Saracenův, kteří krutým.
volili k účelu tomuto sídelné své násilím učení Mohamedovo šíříce,
město aneb jiné, ne však příliš náboženství “křesťanské, a s tímto
i vzdělanost a osvětu ničili aneb v
vzdálené.
Konečně znamenati sluší vs hnutnou porobu uváděli. Boje ta
lil:ý vliv stolzce apoštolské při všech kové spojenými silami podniknuté
těchto sněmech. Bez Ríma neudálo nazývaly se výpravy křižácké, po
se niěehož; jenom se svolením pa něvadž křesťané ozdobení jsouce
peže vyhlášeny jsou nálezy věrouč znamením sv. kříže pro víru, osvětu
né , ano nezřídka se stalo, že sněm a svobodu proti surovosti a nevol
jednoduše dogmatický list papež nosti islamu zápasili. Taktéž i
ský přijala potvrdil. Povážíme-li někdy důležité otázky státopravní
nesmírnou řevnivost, jaká na vý & mezinárodní zde v potaz jsou
chodě proti západním národům vzaty: a platné o nich nálezy činěny;
a Římu zvlášt panovala, nemůžeme nebot zajisté nejlepší tu byla pří
v tom neviděti zjevných důkazův ležitost k vespolnému se uradění
pro nejvyšší pravomoc stoliče apo a usnešení a veškeré křestanstvo při
stolské.
zvuk0valo, když papež co otec a
hlava všech křestanů taková usne
ll. Sněmy západní.
šení potvrdil„majíc potvrzení toto za
V 10. a 11. století nebylo nejistější záruku uskutečnění jejich.
Devátý sněm ckumemcký aneb
žádného sněmu ekumenického; 12.
stoletím zápočíná nová řada sněmů první na “západě shromážděn jest
všeobecných, na západě od té doby r. 1123. pod papežem Kalzwtem II.
bezvýminěčně slavených. Raz a v hlavním Svato-Janském chJ'ámu
povaha sněmů těchto západních liší u palace Lateránského v Rímě,
se poněkud od povahy sněmů vý odtud i první lateránský sluje.
chodních. An sněmy východní to Hlavním účelem sněmu tohoto, Je—
liko věroukou a kázní církevnou se muž pod osobním předsednictvím
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papežovým více než 300 biskupův
obcovalo, bylo slavné potvrzení
konkordatu Vormusského před ro
kem mezi papežem a císařem Jin

a stolicí římskou povstalých. Pa
novník tento z kmene Hohenstaufců
pudosáhnuv hodnosti císařství řím
ského, jež stolice papežská pro 0—
dřichem V. uzavřeného. Tím způso— chranu církve byla zařídila, usilo
bem tuhý boj o investituru, jenž od val všemožně o to, abyvpánem cír
papeže
ehoře VII. téměř 50 let kve se stal, chtěje v Rímě sídlo
byl trval, ukončen a církvi nále nového císařství zaraziti, samostat
žitá svoboda u obsazování biskup nost a svobodu církve zaičiti a pa
ství a opatství nazpět vrácena jest. peže odvislým od sebe učiniti. An
Neboť umluvou tou ustanoveno, že snahám takovým papežové odpírali,
volení biskupův a opatův v říši vzešly odtud dlouhé boje ano iroz—
německé s úplnou volnosti, bez si kol církevní 18 let trvající, jelikož
monie (čili svatokupectví), a násilí Bedřích právo voliti papeže sobě
se strany státu se díti má; taktéž osvojiv tři protipapeže po sobě byl
že investitura aneb slavné uvádění jmenoval. Teprv když marným bo
do propůjčoných biskupům lén krá jem síla jeho zemdlela & vojsko
lovských nikoliv prstenem a berlou téměř zničeno jest, sklonila se
(jak dříve obyčejem bývalo) nýbrž hrdá mysl jeho k míru. Mír ten
žezlem vykonáváno býtimá. Mimo to učiněn v Benátkách (l. 1177) anyní
rokováno o potřebně podpoře vý sněmem slavně potvrzen. Aby pa
pravy křižácké, a rozličné zákony pro budoucí časy záhubnému roz
zvláště proti svatokupectví a sou kolu se předešlo, ustanovil sněm,
ložnictví duchovenstva vydány.
že ku právněmu volení papeže dvou
Desátý sněm ekumenický čili třetin všech přítomných kardinálův
druhý luteránský slaveniest r. 1139 jest potřebí; a. pak vícero dobrých
pod papežem Innocenciem II. 11pří zákonů pro zachování kázně vy
tomnosti více než 1000 biskupův nesl. Posléze i bludy Valdenských
v Rímě. Usilováno—zde o odklízení a Albingenských zavrhnuty a dů
následků rozkolu, jehož před osmi razná opatření k ostříhání víry
lety ctižádostivý Pier-Leon (čili A proti zmáhaiící se nekřestanskě sektě
naklet II.) byl zavinil,v postaviv se Albingenských učiněna jsou.
Dvanáctý sněm všeobecný aneb
pomocí zakoupených Rímanův co
protipapež právně zvoleného Inno čtvrtý luteránský shromáždil veliký
cencia. Zavrženy jsou bludné ná papež Innocenc III. v Rímě !. 1215.
hledy vzdělaného ale nepokojného Byl to sněm ze všech na západě
klerika Arnolda z Brescie, že prý držaných nejslavnější. Pod před
dle práva božího duchovní nesmějí sednictvím papežovým zasedali zde
švětskou moc a statky časné míti; patriarchové Carhradský a Jerusa—
pak i bludy Petrobrusz'anův ve Fran lémsky a zástupci patriarchův An
couzsku platnost křestu nemluvňa tiocheuského a Alexandrinského,
tek popírajících a se zvláštní zášti pak 71 primasů a arcibiskupů, 412
proti duchovenstvu a obřadům cír biskupů, více než 800 opatůamno
kevním vystupujících. Posléze ví ho jiných poslanců jak duchovních
cero zákonů ohledně kázně církev tak světských z východu a západu.
Vydáno jest zde stručné vyznání
né vynešeno.
Jedenáctý sněm všeobecnýaneb víry, v němž kromě článků nejsv.
třetí late/Pánský opět v Rímě držán Trojici a vtělení Syna Božího dříve
jest r. 1179, 'emuž za předsednic již církvi vysvětlených, katolická
tví papeže A mandra III. více než náuka o svátostech křestu, pokání
300 biskupův obcovalo. Hlavním a min. svátosti oltářní určitě vy
předmětem b lo ukoučení dlouhých jádřena a opační bludové zavržení
rozhrojů mezi císařem BedřichemI. jsou. Vynešeny pak jsou rozličné
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zákony směřující k obnově kázně
křestanské a mravnosti zvláště mezi
duchovenstvem; ustanovena veliká
výprava křižácká a k tomuto účelu
veškerému duchovenstvu zvláštní
poplatek uložen jakož i všeobecný
mír na čtyry léta uzavřen. Posléze
mnoho sporů mezi panovníky po
vstalých urgvnáno a nemálo roz

kolnických Rcků do lůna církve
přijato.
Třináctý všeobecný sněm shro

Michael Paleolog skrze své vyslance
se odřeknul rozkolu. Avšak bohužel
sjednocení to netrvalo dlouho, an
císař sám v pozdější době života
svého ustával ve dřevnější své
horlivosti, syn ale jeho Andronz'k
II. unii sotva uzavřenou opět vy.
zdvihl. K ostříhání pak kázně cír
kevné několik zákonů vynešeno a
posléze i výprava křižáeká ustano
vona, by svatá země z rukou Sa
racenův se vymanila.
_
Patnáctý sněm všeobecný shro
máždil papež Kliment V. ve fran

mážděn jest v Lyonu ve Francouz
sku l. 1245 za osobního předsedání
papeže Innocencz'a IV. a u přítom couzském městě Vienne“ [. 1311, by
nosti více než 140 biskupův. Před u přítomnosti více než 300 biskupů
ním ůčelem sněmu toho bylo ukon v rozepři Templářův francouzským
čení dlouhého rozbroje mezi Bed králem Filipem Slíčným z mnoha
řichem II. a stolicí papežskou. Cí—zločinů obviněných rozsudek vynesl,
sař ten nadaný ale smilný, lestný a svaté zemi pomoci zjednal a
». mstivý, obnoviv stará plány po spasnými zákony o obnovení kázně
litiky Hohenstaufské, o zničení svo církevně se postaral. —„ Sněmem
body a samostatnosti mocí duchovní pak řád Templářův, ačkoliv vina
vícero papežů z Ríma zahnal, du jich právní cestou dokázána býti
chovenstvu nesčíslné. bezpráví činil, nemohla, byl na základě svrchované
mnohé z biskupů zavraždil aneb do pravomocnosti církevně, a pro u
žaláře uvrhnul. Aby bezpříklad verování zmatků větších vyzdvižen,
ným těmto bezprávim konec byl načež některé bludy jsou zavržený,
učiněn, sešel se sněm tento— Ly nutné zákony kázně a mravů se
oneký první —-; a Bedřich an i dotýkajících vynešeny a posléze i
jeho zástupce nemohl zapírati zlo ustanoveno, usilovali () vysvobození
řády pánem svým spáchané, pro svaté země z rukou nevěřících.
bezbožnoat a nespravedlivost z cí
alostná nyní .nastnla doba
sařství jest sesazen, a i vlády nad pro církev boží. Papežové řídíce
Sicílii zbaven, ježto co léno od pa se příkladem téhož KlimentaV.,
pežův byl obdržel. Dále uzavřeno, opustili staré sídlo své, posvátný
aby křesťanští národové vzájemnou Rím (l. 1309) a usadili se v Aveni
pomocí sebe vespolek podporovali onu, městě francouzském, 70 let
proti návalům Saracenův na východě tam bydlíce. Přenešení toto stolice
a Tatarův v Uhrách, Polsku a Rus apoštolské., vůbec zajetí babylonské
ku. Konečně mnoho zákonůo káz nazvané, neblahé mělo následky.
ni a mravnosti křesťanské jest Rím a církevný stát víc a více pu—
schváleno.
etly a. nejvyšší vážnost pa ežův ve
Sotva že třicet let bylo uply všech záležítostech evropskych zemí
nula, a již opět v Lyonu držánjest stala se služkou politiky francouzské.
čtrnáctý sněm všeobecný (druhý Ly Ješto dříve němečtí císařové, zvlášt
onský) l. 1247, jemuž za předsed Hohenstaufci, zjevným násilím pa
nictví papeže Rehoře X. asi 500 peže Rímského odvislým nástrojem
biskúpův obcovalo.
politiky své, ačkoliv marně, učiniti
Hlavní úlohou bylo sjednocení hleděli: podmanili nyní sobě krá
rozkolných Řekův s církví kato lové francouzští ne surovým násilím,

lickou; coži

skutečně aspoň na ale lstí a chytrostí v skutku pa
čas se podařilo, jelikož císař řecký pežskou moc, upotřebujíoe ji, aniž
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Aby pak důkladná a prostupná
by to papežové byli cítili, k nekalým
účelům soběckým. Strašný z toho reformace kázně clrkevné byla pro
vzešel úpadek církevních věcí; vedena, ustanovil sbor, aby sněmy
kázeň a mravnost ochabovala, a všeobecné v určitých dobách pra
rozličné zlořády zvlášt při obsazo— videlně se střídaly. —
Sešel se na základě ustanovení
váni úřadů církevných co den se
množily. Než míra zla nikoliv tím tohoto po několika letech sněm
dovršena; co poslední ovoce zká Basilejský (|. 1431) položiv sobě
zonosné nadvlády francouzské vzni mimo usmíření odbojných Husitůvv
knul ]. 1378 veliký onen rozkol za hlavní úkol pokračovati v za.
západní, jímž nezhojitelná rána cír počatém díle správy církevně. A
kvi na dlouhý čas zasazena jest. však členové sboru, nakvašeni ná
Bolestně muselo křestanstvo na to hledy demokratickými, bezohlednou
pohlížeti, kterak zprvu dva. pape vášnivostí sobě počínali a více pa
žové, později ale následkem nezda peže než sebe a lid spravovati
řeného pokueu o rozrušení rozkolu usilovali; tím nejen zhoršen stav
na sněmu Pz'sanském (l. 1409) i tré věcí církevných, ano způsoben i
papežův proti sobě stálo, sebe ve dočasný rozkol (od r. 1440—49)
spolek i s přívrženci kaccřuiíce a jelikož synoda ta řádného papeže
z církve vyobcujíce ano i zbrannou Eugenia IV., jenžjejímu přílišnému
mocí proti sobě bojujíce. A protož si práv osobování se vzepřel, za
touha po ukončení rozkolu taki \sesazena prohlásila a bohatého laika
záhubnébo, taktéž i po cpravě kázně (Amadea, vévodu Savojského) pode
cirkevné a odstranění všelikých zlo jmenem Felzaca V. za. papeže usta—
řádů stala se všeobecnou. A oprava novila. Za tou příčinou i sněm
tato církve „v hlavě i v oudech“ tento, ačkoliv původně ekumenic
zdála se býti tím nutnější, an mnozí kým býti měl, postrádá vážnosti
poukazujíce na zkaženost kázně a ekumenické. —
Neblahé spory mezi Basilei—
mravnosti v církvi jali se popírati
i pravdu Kristem zjevenou a v skými a papežem Eugeniem IV.
církvi povždy ryze chovanou.
vzniklé, jakož i vřelá snaha církev
Sněm šestnáctý v Kostnzcz' r. řeckou uvésti opětv jednotu s cír
1414—1418 držány, jenž však pouze kví římsko-západní byly příčinou,
částečně z vážnosti ekumenické se že již roku 1438 sněm Basilejský
těší, přinesl konečně dlouho oče papežem Eugeniem zdvižen a do
kávaný lék ranám, jimiž církev kr Ferrary a později do Florencie r.
vácela. Zkázonosný rozkol jest od 1439 přeložen jest. Sněm tento
straněn; Reho'ř XII. dobrovolně se Florentwhsky', mezi ekumenickými
vzdal důstojenství svého, lestný sedmnáctý, jemuž papež sám před
Benedikt XIII. jakož i. surový a sedel, vytknul sobě za hlavní úlohu
nemravný Jan XXIII. jsou sesazení, usjednotiti rozkolnickě Řeky s cír
a církev obdržela jednu hlavu vi kví katolickou. Pročež se k němu
ditelnou veškerým křesťanstvem u dostavili nejenom císař řecký Jan
znanou v osobě ctihodného Martína, Paleolog s řeckým patriarchou Jo
V. Za jeho předsednictví zavrhnul sefem Carhradským, nýbrž i zástupci
sněm čítaje celkem 112 biskupů, starých etolic patriarchálních Anti
bludy doktora anglického Vz7clefa,ochenské, Alexandrinské a Jeru
a mistra pražského Jana Husa, a zalémské, taktéž metropolita Ruský,
učinil nejnutnější opatření proti zlo Moldavský a Valašský a jiní bi
řádům z dlouhého rozkolu vzešlým, skupové řečtí.
Celkem sešlo se asi 400 bi
uzavřev s jednotlivými národy ů—
mluvy čili konkordaty, jimiž alespoň s'kupův a jiných oprávněných cír
kevných hodnostářův, a sice tak,
největším stížnostem vyhověno.
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že stejným téměř počtem zastoupena o pravom cnosti církevně byla cír
byla církev latinská a řecká. Sněm kvi zasadila. Sankce pragmatická
zahájen ve Ferráře, musel pro ne králem francouzským asi před 80
moce tam vypuknuvší přeložen býti léty na základě ustanovení sboru
do Florencie, odtud i vůbec sněm Basilejského vydána, v nížtó mnozí
Florentinský sluje. Po dlouhých a článkové proti právům církve če
tuhých poradách podařilo se ko lili moci státní příliš nadržujíce,
nečně unii čili sjednocení uzavříti. jest zrušena a místo její zaujal
Schváleno jest vyznání víry, v němž konkordát Leonem X. a králem
vyřknuto, že Duch sv. od Boha Františkem I. uzavřený. Nánka pak
Otce a Syna vychází, á. že římský katolická o nesmrtelnosti duše slav
papež jest náměstek Kristův, hlava ně jest vyhlášena proti hludným
veškeré církve, nástupce sv. Petra, náhledům tehdejším a posléze i
otec a učitel všech věřících a že některé zákony týkající se kázně '
.
jemu v osobě sv. Petra úplná pra—církevné jsou vynešeny.
vomocnost Kristem dána, veškerou
Nejdůležitějším ze všech sněmů
západních byl sněm deentský. Pří
církev pásti, říditi a spravovati.
Tím spolu i ukončena jest činu podali pověstní onino novotáři
otázka během dlouhého rozkolu a Luther, sz'nglz a Kalvín, an pod
i později přetřásaná, zdaliž papež zástěrou všeobecné nápravy církevní
nad sněmem stojí čili jemu podřízen jali se podkopávati a bourat-i samy
jest. An papež dle věroučného to základy, na nichž církev Kristova
hoto výroku hlavou jest, otcem a spoléhá.
Písmo sv. za jediný pramen
učitelem všech věřících, nepodléhá
on pravomocnosti věřících na sněmu víry vyhlašujíce popírali svobodu
shromážděných, nýbrž on svolává, vůle lidské, nutnost dobrých skutků
řídí a potvrzuje sněm k tomu účelu, a pokání a zadostučinění a tvrdili,
aby lépe uváženo bylo, co uzavříti že člověk jenom věrou v zásluhy
se má, aby důrazněji se provedlo Kristovy ospravedlněným se stává,
což bylo uzavřeno. — Na témž anižby pak jakého spoluúčinkování
sněmu pak kromě rozkolné církve s milostí boží zapotřebí bylo. Za.
řecké i staří přívrženci bludův Ne v'rhovalii sedmero svátostí, křest
storia a Eutycha jako Arméni, Ja toliko a večeři Páně připouštějíce.
kobíté v Syrii, Koptové v Egyptu a avšak o této učíce, že buď pouhým
Abessynové pak Chaldejští a Maro znamením jest těla akrve Kristovy
nité v lůno církve katolické jsou a pouhou upomínkou na umučení
uvedeni, tak že tenkráte, alespoň jeho (Zvingli), buď zdrojem jakési
na čas, v skutku jeden ovčinec a vniterné milosti, anižby pak Kristus
jeden pastýř byl. Bohužel jednota byl podstatně přítomen (Kalvín)
tato víry neměla stálého trvání; aneb alespoň že Kristus teprv při
než nestalo se to vinou ani papeže užívání této svátosti se strany vě
ani sněmu.
, řících skutečně jest přítomen (Lu—
Osmnácty' sněm ekumenický ther). Taktéž popírali ohět ,mešnou,
(aneb pátý lateránský) Juliem II. přímluvu a vzývání Svatých, od
zahájen a Leonem X. ukončen jest-. pustky a očistec. Ano i neostýchali
Přítomno bylo pouze 120 hiskupův, se tvrditi, že Bůh jednu část člo
jimž papež předsedal. Sněm pak věčenstva k dobrému a ]: blaže
nosti, druhou pak část ke hříchu
samý trval od r. 1512—17.
Hlavním účelem bylo poatarati a věčnému odsouzení dle věčného
se o nápravu kázně církevně od nezměnitelného předurčení svého
někoíila let vinou papežů samých byl stvořil a ustanovil. (Kalvín.) —
Lichým ano i hrozným ná
ochablou; a zhojiti rány, které zvlá
ště Francie lichými náhledy svými ,hledům těmto zjednán u velké části
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národů evropských rychlý průchod vnějším viditelným znamením vni
hanění církve katolické, překruco—ternou neviditelnou milost připoutal.
vání nauky její; násilí a moc zbran Pak jednáno o křesla a biřmování
na spojily se, aby novotám těmto zvlášť.
V blahodárném tomto půso
vítězství se dostalo. Zdálo se, jako
by tehdejší svět křestanský, pustiv bení přerušeni jsou otcové sněmovní
se do odboje proti církvi katolické, válkou tak zvanou Smalkaldskou,
vymknouti se chtěl ze dráh, které jižto protestantští panovníci proti
po více než 1000 let jej byly vedly Karlovi V. byli stropili.
Sněm tedy na čas zdvižen a
ku rozkvětu, blahobytu, vzdělanosti,
vědy a krásné umy, a vůbec všeho, do Bononie přeložen jest, kde však
v čemž nejvyšší dobro společnosti žádných usnešení neučiněno.
lidské se zračí á obráží.
Po druhé svolán jest v Tri
V povážlivě této době sešel dentě sněm Juliem III. r. 1551—52.
se sněm Tridentský, aby pravdu Pokračuje v náuce o svátostech, —
Bohem zjevenou naproti bludařům vyjádřil se sněm o nejsvětější svá
a mocným jich vrstevníkům uchrá tosti oltářní, že pod spůsobami
nil a určitěji vyjádřil, a aby na chleba a vína, a sice pod každou
pravenim stavu mravův pravou re zvlášt tělo a krev Ježíše Krista
formaci uskutečnil.
„
skutečně v pravdě a podstatně pří
Uoncilium čítajíc 25 slavných tomny jsou, jelikož podstata chleba
sezení trvalo 18 let (1545—1563) a vína v podstatu těla a krve
jsouc však dvakráte přerušeno. Po Ježíše Krista se proměňuje. Pak
nejprv zahájeno jest ]. 1545 pod vysvětlil nauku o svátosti pokání
Pavlem III. legaty papežskými u dokazuje nutnost lítosti, zpovědi a
přítomnosti četných biskupův a o zadostučinění, jakož i učení o svá
patův, vyslanců císařových aji tosti posledniho pomazání.
ných katolických knížat.
Mezi tím vyjednáváno s pro
Co základ veškerého jednání testanty, tvářícími se jakoby ku
položeno jest věrovyznání, sněmy sněmu se dostaviti zamýšleli, a u
Nicejským a Carhradským určené, stanoveno, aby slavné vynešení ná
jež shromáždění ot00vé jednohlasně uky o mši svaté, o přijímání až do'
byli říkali. Na to ustanoveno, že příchodu jejich se odložilo. Tu však
Bohem zjevená pravda čerpati se náhle Mau'ric Sassky' zdvihnul válku
má z písma a z ústného podání; proti císaři a sněm opět rozpuštěn
písma. svatého však že nesmí každý jest. —
po svém smyslu vykládati, nýbrž
Po třetí sešel se sněm pod
že třeba jest se držeti přesného papežem Piem IV. (1562—1563)
čítaje od předsednictvím legatův
vyjádření
církveotcův
aneb církevních.
jednohlas papežských 24.0přítomných biskupů
né o výkladu
Dále vysvětlena jest náuka o hříchu a četné množství opatův a jiných
dědičném,zvláště pak že svobodnost hodnostářů církevních. Otcové shro
vůle nebyla hříchem úplně zničena, máždění vyloživše, kterak přijímání
a tak že může člověk pro své o pod obojí a udělování svátosti ol-.
spravedlnění s milostí boží spolu tářni nemluvňátkům k dosažení spá
působiti. Pak zevrubně vyjádřeno, sy není potřebným, slavně prohlásili,
kterak společnou činností boží i že ms'e sv. jest pravá ač nekrvavá
člověkovou ospravedlnění člověka
se spůsobuje a kterak dobré skutky
k docílení spásy jsou nutně po
třebné. Konečně prohlášeno, že
Kristus sedmero svátostí ustanovil

obět, která není na ujmu oběti Kri—

stově na kříži, anobrž obět tuto
lidem vždy zpřítomňuje a _jim ovoce

její přivlastňuje. Pak vyslovili ná
uku o kněžství, kterak toto dle vůle
ne více a ne méně, a k těmto ze Boží hned z počátku církve posvě
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cením na určité osoby se přenáší, III. Příští sněm vatikánský.
kterak dle božského práva jsou v
Uprostřed bouří země evro
církvi rozličné stupně moci a dů—
stojnosti. Naposledy náuka oočz'stcz'pejské zmítajících, v době kde revo
o vzývání svatých, cte'm' ostatkův a lucionářní živlové všemožně o to
náboženských obrazův ku paměti při se zasazují, by stargbylé sídlo kře
voděna, a učení katolické o odpust stanstva posvátný Rím sobě pod
cích ve hlavních článcích určeno a manili, svolává sv. otec všeobecný
přísný rozkaz proti podešlým v té sněm a klade jej do ohroženého
věci zlořádům vynešen; konečně nepřáteli města. Veliká to zajisté
pravý význam církevního postu vy ano i odvážná myšlenka.
Co však sv. otce přimělo ku
jádřen a zhotovení seznamu špat
ných aneb nebezpečných kněh na činu tak rozhodnému, to on sám
poručeno k tomu účelu, aby každý udává v listu svrchu jmenovaném:
„Jestit všem známo, jak stra
katolík věděl, čehož pro spásu duše
své se vystříhati má. -—- Veškeré 'šlivou bouří nyní církev zmítána
pak nálezy věroučné ve stručnou jest, a jak velikými sklíčena nedu
formulu jsou zahrnuty, která vám hy tolikéž i- občanská společnost.
vyznám' Trident.—ikeslu'e a až podnes Neboť od nejzarytějších.nepřátelův

rozeznávací jest znám ou katolíkův Boha a lidí jest církev katolická a
od protestantův.
její spasitelná nauka, ctihodná pra
I druhá úloha, jižto sněm byl vomoc i nejvyšší vážnost této apo
sobě položil, šťastně jest rozřešena. stolské stolice napadena a zdeptá
Všem stavům církve opravdově a na, veškery věci posvátné zhrzený,
snažně na pamět uváděny jejich církevní statky zloupeny, předsta—
povinnosti; velké množství zlořá vení církve a nejvážnější mužové
dův odstraněno, mnoho starých spas službě Boží se oddavší a osoby vy
ných zákonů obnoveno, mnoho no nikající smýšlením katolickým souv
vých přidáno, a jím dávno očeká— ženi, posvátné řeholy zrušeny, ne
vaná reformace čili náprava mrav řestné všeho druhu knihy, morem
ného stavu církvi skutečně jest nakažené noviny a různorodé pře
záhubné sekty všude rozšířeny, a
zjednána.
Sněm Tridentský zajisté nej vyučování ubohé mládeže všude
utěšenější jest událostí v době no téměř duchovenstva odejmuto, a
vější. Žádný ze sněmů předešlých což jest horšího, ve mnoha místech
nevydal tolik nálezů věroučných, učitelům nepravosti a bludu ode
žádný tolik zákonů reformačných. vzdáno. Pročež rozplízla se k na
A všechny nálezy podivuhodnou šemu a ke zkormoucení všech do
vynikají moudrostí, obezřetností a brých a na úkor duší bezbožnost
ráznosti. Byt by i sněmu se" ne. a mravův porušenost a bezúzdná
bylo podařilo, odpadlé jednotě víry svévolnost, nákaza ošemetných vše
navrátitl, nicméně stal se sbor tento likého druhu důmínek, nepravosti
jasným určitým katolické pravdy zločinův, porušení božských i lid
proti opáčným bludům vyjádřením ských zákonův tou měrou, že. ne
a uchráněním jakož i tolikerými jenom přesvaté naše náboženství,
zákony pro rozkvět mravnosti a o alebrž i lidská společnost co nej
utvrzení ducha katolického, nevy žalostněji jest rozbouřena a stís
čerpatelným zdrojem přehojného něm.“
Přesmutný jest tozajisté obraz,
požehnání pro církev a národy ka
tolické.
který se nám tuto o poměrech ny
nější
společnosti představuje, avšak
Kýžby i příští sněm podob
věrný a pravdivý. Uvážíme-li, jak
ného ovoce prinesl!
nepříznivě tak zvaní liberáli a
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vzdělanci k náboženství katolické pravdy, spravedlnosti a spásy,aby
mu ano i vůbec ku křesťanskému po vykořcnění nepravosti abludův
se mají; přivádíme-li sobě ku pa velebné náboženství naše a jeho
měti bezpráví a násilí v Italii sto spásonosná náuka všude na světě
lici římské učiněná, pronásledování oživla a co den více se šířila a
katolíkův v Rusku a Polsku; po panovala a tou měrou aby zbož
hlednemeli na loupení a vyzdvižení nost, počestnost, rozšafnost, spra
klášterův a statků církevních v Italií vedlnost, láska a veškery křesťan
a Španělsku, na zákony rozličných ské ctnosti k největšímu úspěchu
zemí blahodárný vliv církve na lidské společnosti rozkvetly a se
společnost obmezující; připomene sesílily. Neboť nebude žáden za—
me-li sobě to neustálé hany kydání jisté upírati, že vliv katolické cír
na všecko cožkoli posvátno jest, kve a její náuky netýká se jenom
jehož bezúzdné novinářstvo kaž věčného spasení lidstva, alébrž že
dodenně a všude sobě dovoluje, ty tolikéž prospívá dočasnému blahu
bezbožné a. zlopověstné zásady,jež-v národův, jejich pravému úspěchu,
denně se roztrušují, a kterak i řádu a pokoji a i pokroku a dů
mravy ve všech vrstvách společ— kladnosti věd lidských, jak to le
nosti zkaženy a porušeny jsou: tu topisy svatého i světského dějstva
zajisté uznáme, že sv. Otec neupří nejskvělejšími důkazy jasně a zra
liěoval, líče dobu nynější. A jako čitě objevují a stále i zřejmě do
předchůdcové jeho 7 neipovážlivěj— svědčují.“ —
ších dobách církve svolali sněmy
Taktéž vydal sv. Otec dne 8.
všeobecné, pevně důvěřujíce, že září 1868 list ku veškerým bisku—
prostředkem jich neli hned, alespoň pům církví obřadu východního ne
pozvolna stav věcí se obnoví a majícím sjednocení se stolicí apo
napraví, tak i Pius IX., právě svo stolskou, kterýmžto listem snažně
lání _sněmu ekumenického uznal za je vyzývá, by k sněmu tomuto se
nejlepší a nejvydatnější prostředek dostavili.
„S největším co možná sna
proti nebezpečím, nynícírkev, stát
ženstvím srdce Naěeho — tak dí
a osvětu ohrožujícím.
O kterých ajaky'ch záležitostech Pius IX. — vyzýváme azapřisahá
se má na tomto sněmu pojednávati, háme Vás, abyste k tomuto valné
dozvídáme se z téhož listu papež mu sněmu dojíti ráčili, jakož byli
ského :
předkové vaši došli ke sněmu Ly—
„Ve všeobecném tomto sněmě onskému, držanému od bl. paměti
musí co nejzevrubněji na potaz se eboře X., předchůdce našeho, a
vzíti a stanoviti vše, cokoliv pře ke sněmu Florentinskému, slavené
devším směřuje v těchto přetrpkých mu od Eugenia IV. slavné paměti
dobách ku větší slávě Boží, k ne vlikéž předchůdce našeho, aby ob
porušenosti víry, k oslavě bohosluž novili se zákonové staré lásky, aby
by, ku věčnému spasení “lidstva a opět obživnul smír otcův, tento ne
ku kázni obého duchovenstva, kjeho beský & spasonosný dar Christův,

důkladnému a spasitelnému vzdě
lání a k ostříhání zákonův církev
ných, ku polepšení mravův, k vy
chování křesťanské mládeže a ku
vzájemnému všech míru a.svornosti.
Tolikéž pečovsti jest co nejsnažněji,
aby s pomocí Boží věeliká odstra
nila se zla od církve a křesťanské
společnosti, aby ubozí bludaři při
vedli se opět na pravou stezku

délkou času zprahnuvší, a po tak
dlouhé temnotě zármutku a po tma
vém a neblahém zámraku stálého
rozkolu, aby jasná zabřeskla všem
zora žádoucí jednoty.“
„Kýžby to bylo nejlibějěím ovo
cem požehnání, jimžby Christus Je
žíš všech nás Pán a Spasitel potě
šil nepoškvrněnou a. nejmilejší svou
chot církev katolickou, zmírnil a.
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odloučení od církve protestanté a
setřel
slzy její
v této trpkosti
aby všeliké
rozdvojení
úplně časův,i
zaní l jiní nekatolíci alespoň z části ls
klo 9. hlasy dříve nesvorné s deko-. skavého hlasu sv. Otce uposlech
nou, zdaliž ku sněmu se dostaví
nalou ducha jednomyslností chváli-l
ly Boha, jenž nechce, aby mezi ná aneb dokonce se navrátí k jednotě
mi byly rozbroje, alebrž jenž slo církve Kristem Pánem a apostoly
vem apostolovým přikázal, abychom; tolik a co nejpřísněji příkazané:
všickni totéž vyznávali a smýšleli.' nelze nyní určití, věc ta budiž bu
Kýžby povždy nesmrtelné díky či doucnosti a. milosti Boží ponechána.
Dlužno však připomenouti, že
něny byly Otci milosrdenství ode
všech jeho Svatých, zláště pak od sv. Otec již byl objevil úmysl svůj
oslavených starých otcův a učite osobně předsedati sněmu, a že již
lův východních církví, vidoucích s po delší čas práce propravné ku
nebes obnovenou a opětně zaříze příštímu sněmu se vší horlivostí a
nou jednotu s touto stolicí apostol bedlivostí v Římě se konají. Tak
skou, středem pravdy a jednoty, v červnu r. 1867 stolicí římskou
kteroužto jednotu oni, žijíce ne. ze vícero článkův týkajících se na
mi, veškerým úsilím a. neunavnou zvíce kázně a řádu církevného veš
prací pěstovali a i naukou i příkla kerým biskupům katolickým za.tou
dem co den více zvelebovati hle příčinou předloženo, by hledíce ku
děli; nebot Duchem svatým v jich poměrům dieces svých dobrá zdání
ůtrobu vlita. byla. láska onoho, o nich podali, jakož ijiné vhodné
jenž byl zbořil zeď rozdvojení a a církvi prospěšné návrhy činili, o
svou krví všechno smířil a spoko nichž by navsněmu rokovati se
jil, jenž chtěl, aby odznakem jeho mohlo. — V Rímě pak pro veške
učenníkův byla jednota, a jenž ve ré práce propravné komise ústředná
své modlitbě k otci pokračoval čili řídící zařízena jest, sestávajíc
řka: prosím, aby všichni byli jedno ze 6 kardinálův, jenžto vesměs
předsedají zvláštnímu odboru, a
jako my.“
_
Podobného obsahu jest list ke jimž připojen jest jistý počet rád
všem protestantům a jiným neka cův. Cílem této komise jest seřa
tolíkům dne 13. září 1868 vydaný, diti žádosti a dobrozdání od bisku
v kterémž sv. otec všechny kře pův veškerého světa a. doručiti je
sťany od nás odloučené usilovně příslušným odborům, přijímati pak
napomíná a. zapřisahá, aby chvá rozhodnutí učiněná týmiž podříze
tali navrátiti se v jediný ovčínec nými odbory a podrobiti je skou
Ježíše Christa a dokládá řka: „S mání přísnému a zevrubnému, ko
nejživější vroucností a rukama k nečně býti v přímém spojení s pa
nebesům povztýčenýma “_želámná pežem o veškerých předmětech
vrat blohdících dítek ku církvi ka. příštího sněmu.
Odbory pak
tolické, abychom je s láskou shro zvláštní, jimž pod předsednictvím
máždili mohli v domě Otce nebe jednoho z dotčených kardinálův
ského a obohatili je nevybernými proslulí učencové katoličtí ze všech
jeho-poklady. Od tohoto tak žá téměř národů k účelu tomu do
doucího návratu ku pravdě a ku Ríma povolaní obcují, jsou tyto: a)

jednotě katolické církve visí zaji odbor pro theologz'z' dogmatz'ckou,
sté popředně nejenom spasení kaž— jemuž jest proskoumati a uvážiti
dého zíášt, alebrž i spása veškeré vše, co ku věro- a mravouce se
společnosti křesťanské; a veškerý vztahuje. b) Odbor politicko-nábo
svět nemůže míti pravého pokoje, ženský, kterýž se Zaměstnává s
není-li jednoho ovčince a jednoho poměry' církve katolické ku svět
pastýře.“
ské vládě a. společnosti občanské.
Zdaliž rozkolní Řekové aneb c) Odbor pro církevnou kázeň; d)
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Kongregace řeholníků/v, čilí odbor a v jakém směru vyřídía ustanoví.
pro všeliké předměty řádův řehol Tolikěž nemíníme se zanášeti porá
ných se týkající. e) Odbor pro žením všech těch nejapných ano
záležitosti východní čili takové, které isměšných povídaček, jaké oše
se na církev východní rozkolnou i metnost žvástavá a nevědomost a
sjednocenou vztahují. Konečně f) věcí neznalost nehorázná co den
odbor obřadův a ceremonií cír roztrubují.
kevních.
Končíme se vřelým želáním,
Těmito poznámkami at' uspo by s veškerým světem katolickým
kojí se “laskavé čtenářstvo Mora ikatolická Morava se spojila na
vana; nebot nechceme a nemůže vroucných modlitbách o staštné
me následovati příkladu jistých li zahájení sněmu příštího, jakož i o
stů veřejných, jenž blabolíce a zdárné a. spasné vyřízení všech pře
téměř vševědoucími se pitvořícejiž důležitých záležitostí, jež sv. otec
nyní do zevrubna udávají, nejenom Pius IX. svoláním prvního tohoto
o kterých předmětěch zvlášt roko sněmu vatikánského za úkol byl
vati bude sněm příští, nýbrž i co sobě položil.

Drobnůstky.
Podivná výbava. V jednom mě— mezi dveřmi, pozdravuje a ptá se

ho, kolik je hodin? Vrchní chtě ho
potupiti praví: „Právě jest ta ho
dina, kdy jdou osli k napájenlí“
„Tak ?“ pravil P. Abrahám,“ „a vy
tady ještě stojíte ?“ —
Jak mají rozumětz' mím, když
si mezi sebounerozumí! Na.hospodu
přijel na večer německý vozka.
Dav koňům obroku šel do světnice
pod okny nezpíval. -— —
Marně napomínání. Matka. bu k večeři. Vstoupil podomek, též
díc ospalého synáčka pravila mu: Němec, do světnice. Vozka se ho
vidíš! František, že brzo vstává, ptá: Hon mai Fardla kfrasa? (Ha
jak vyšel na ulici, našel pytlíček ben meine Pferde gefressen ?) „Nix
s penězi! „Vidíte maminko, kdyby bóhmischl“ odpověděl podomek.
byl ten, kde ty peníze ztratil, ra
Ten se modlil pobožně. Kostel
ději zůstal ležet, bylby je neztratill“ ník chodě mezi mší svh po kostele
Naučil se zdvořilosti. „Co pak .la světlo s pytlíčkem, zazvonil spí
sis to udělal na písmo?“ ptal se címu sedlákovi u samého ucha.
učitel žáka. „Svíňkuí“ „Neříkej Sedlák ze spánku, mysle že to jeho
tak, to se říká: kaňkuí“ Druhého hříbě, vykřikl na hlas: „Prčl“ a
dne žák nepřišel do školy. Když udeřil rukou do pytlička.
Vzácná hosté. Anglický král,
|řišel třetího dne, ptal se ho uči—
tel: „Proč pak jsi včera ne řišel když jedenkráte Nizozemskem cesto
do školy?“ Nemohl jsem! groč? val, žádal v hostinci tři vejce na mě
„Tatínek včera zabíjel — kaňkuí“ ko. Po jídle se ptá hostinského, co by
Dobrá otázka. Pater Abraham byl dlužen? „Tři tisíce tol. !“ „00 pak
a St. Clare šel jedenkrát o poled jsou zde vejce tak vzácny ?“ Nejsou,
nácb skrze ves. Vida vrchního státi ale ang. králové jsou u nás vzácníí“

stečku byl čtverák literák, jenž při
průvodech předříkávaje písně, ná
sledující verš, vždy teprv před do
mem židovým hodně křiče zanotil:
„Ta Lota židovská, už mne polapi
la.“ Zid nemoha si jinak pomoci,
nabízel literákovi, že mu dá ročně
2 míry pšenice, aby mu jen tak
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Dle nejvyšších nařízení neodbývaji se trhové nikdy v neděli
' a. ve svátek, nýbrž v den
předcházející nebo následující.
Archlebov(okr. Ždánický) 1. v out. před Blansko, 1. v pon. po sv. Tomášiz Aq.,
sv. Fil. a Jak., 2. v out. před sv. Rochem,
2. v pond. před sv. Martinem. Trhy na
3. v outerý před sv. Šimonem a Judou.
vlnu: 1. v pond. po nanebevst. Páně, 2. v
4. v out. po početí p. Marie. Dobytčí
pond. po sv. Matouši. Týh. trh každ. out.
trhy: 1. v pondělí před sv. Rochem, 2. Blučina (Lautschitz, okr. idlocbov.), 1. v
v pondělí po početí P. Marie.
_
out. svatoduš., 2. ve čtvrt. po sv. Václave,
Bánov (okr. Uh. Brod.) 1. vípond. po stře
3. v out. po sv. Mikuláši.
d0postí, 2. v pond. po sv. Petru a Pavlu, Bobrova Dolní (Bobrau, okres Novoměst.),
3. v pond. po pozdvižení sv. kříže, 4. vpond.
1. v out. před sv. Jiřím, 2. v out. před
sv. Bartol., 3. v out. před všemi Sv., 4.
po sv. Lucii. Trh na. dob. po každém roč
ním trhu.
v out. před sv. Tomášem. Dob. trh v
Batelov (okr. Jihl.), 1. pondělí v postě, pondělí před každým výr. trhem. Týh.
trh každou druhou středu.
2. pond. po sv. Janu křtít., 3. v pondělí
po nanebevz. p. Marie, 4. na sv. Bar— Bobrova Horní (okr. Novoměst.), 1. ve stř.
boru.
po 3. král., 2. ve stř. po sv. Víte, 3. ve
Bouzov (okr. Litovel.) 1.vpondělí před sv.
stř. po sv. Martin. Dob. trhy: v out. před
každým výr. trhem. Týhodní trh každou
Fab. a eb., 2, třetí pond. po Velikonoci,
druhou středu.
3. v pon. před sv. Maří Magd., 4. v p. před
sv. im. a Judou. Trh na len a na přízi Bohdalov (Bohdalau), 1. ve čtvrtek po 3
každou středu.
králích, 2. ve čtvrtek po sv. Jiří, 3. ve
Beroun (Barn, okr. Dvorecký), 1. v pond.
čtvrt. po všech Svat.; pokaždé těž trh
dobytčí.
po obr. sv. Pavla, 2. v pon. po 4. ned.
Velk., 3. v pon. po sv. Anně, 4. v pond. Bojkovice (okr. Uh. Brod.) 1. v pondělí
po sv. Leopoldu. Přední trh ten den před
před masopust. ned., 2. v pond. po Bož.
každ. výr. trhem. Týh. trh každý čtvrtek.
Těle, 3. ve čtv. po sv. Vavř., 4. v pond.
Bergštnt (Horní Město, okr. Rymař.) l. na
po sv. Diviši. Před každým jarmarkem
trh na dobytek a na obilí. Velké týhod.
popelec, 2. v pond. po křížové ned., 3.
trhy:
1. ve čtv. před Vánoci, 2. ve čtv.
na sv. Maří Magdalenu, 4. po oběto
vání Panny Marie. Koňský a dobytčí
před Veikon. Koňský trh každý “čtvrt. v
trh každ. jarm.. Trh týdní každou střed. postě; týh. trh každé pondělí.
Bilovice (okres Břecl.), roční a dobytčí Bolehrndice viz Eolehradice.
trhy: 1. v pond. po 3 ned. postní, 2. v Bošoviee (okres Zdánický), 1. v pondělí
pond. po stětí sv. Jana
před Božím vstoup., 2. první pondělí po
sv. Martině.
Biskupice (okr. Hrotovický), 1. na sv.
Matěje v 2. po sv. Petru a Pavlu, 3. v Boskovice, 1. v pon. po ned. devítn., 2.
out. po sv. Bartol., 4. v out. po sv. Havlu.
v pond. po sv. Vítu,3. v pon. před sv. Vác
Bíteš Velká (Gross-Bitesch,)1.v outerý po lavem, 4. v pond. po sv. Kateř. Velké týh.
trhy ve čtvr. před Velkou., Svatod.svátky
Hrom., . v out. pře Velk., 3. v out.
a Vánoc. Koňští trhové ve čtvr. před kaž
po nanebevz. P. Marie, 4. v out. po sv.
Frant. Ser., 5. ve čtvrt. před Vánoci. Tý
dým jarmarkem. Týhodní trh každý čtvrt.
hodní trh každý čtvrtek. Dobytčí trh Brno (Briínn), 1. v třetí pond. v únoru,
řed každým výročním trhem.
2. v 2. pond. v květnu, 3. _v1. pondělí v
Bítov (Vóttau) 1.první out. po sv.Janu Nep.,
září, 4. 1. pondělí v prosinci. Každý trvá
dvanáct dní. Zvláštní dni k vykládání
2. první out. po nejsv. jménu P. Marie.
zboží ze nedovolují. Hlavní trhjvna.vlnu:
Dobytěí trh ten den před každým výr.
trhem.
1. out. v červenci, který trvá osm dní.
Biteška Osova (okr V. Moziříčský),jar
Koňští trhové: v pond. po každém trhu.
mark dne 25. července, 2. v outerý po
Kromě toho bylo na stanovišti pro dob.
všech svat. Dob. trhy: 1. dne 24. čer
trhypřed vybírajícím úřadem potravním
vence, 2. v pond. po všech Svatých.
na předměstí Olomůckém následujících 8
Bitešku Veverská (okr. Tišňovský), 1. trhů koňských zařízeno: 1 první středu
v lednu, 2. první středu v únoru. 3 první
v pondělí po sv. Apollonii, 2. v pon. po
stř. v dubnu, 4. první stř. v červnu, 5.
sv. Janu Nepomuckém, 3. v pond. po
první stř. v červenci, 6. první středu v
sv. Bartol. 4. v pond. před sv. Šim. a.
Judou. Koňské a dobytčí trhy před kaž
srpnu, '! první stř. v říjnu, 8. první stř.
v listop. Týd. trh každou středu a pátek.
dým výr. trhem. Týh. trh každou středu.
Bliškovice (Lispitz, okr. Budějov.), 1. v Brno Staré (Altbriinn) 1. první pond. v
dubnu, 2. první pond. v červenci, 3. 2.
pon. po Bož. vstoup., 2. na den sv. Vavř'
3. v 2. pond. po sv. Michala, 4. na sv.
pond. v říjnu. Každý trvá 6 dní. Zvláštní
dni k výkladu zboží se nedovolují.
ucii. Týh. trh každý čtvrtek.

9
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Brod
Uherský
Brod),
1. v
out. po
3 kr li, (Ungarisch
2. ve čtvrtek
po smrtn
neděli; 3. v out. po 6. neděli velkon., 4.
v out. po proměn. Krista Pana, 5. v out.
po sv. Šim. a Judě. Dob. trh před každ
ročním trhem. Týdní trh každý čtvrtek
Brodek (Pródlitz, okr. Prostěj.), 1. v out.
před hrom., 2. v out. před nar. P. Marie.
3. v úterý po sv. Alžbětě.

Brtnice

(Pirnitz, okr. Jihl.), 1. v pond

Budišov (Bautsch), 1. na sv. Filipa a Ja
kuba, 2. : outerý po svatém Petru a
Pavlu, 3. v pon. po nar. P. Marie, 4. na
sv. Ondřeje. Velké trhy: 1. v sobotu
před květnou neděli, 2. na sv. Tomáše
Ap. Trhové na len a. na přízi každou
sob. Trh na. vlnu z jara a na podzim
po ostříhání ovcí po dvě soboty. Trh na
koně a na jiný dobytek v sobotu před
květnou nedělí. Týdní trh každou sobotu.

po novém roce, 2. první pond. v břez., 3. Budišov (Budischan, okr. Třebíčský), výr.
a dobytčí trhy v ty čtvrtky: 1. před sv.
v první v pond. v květnu, 4. v pondělí po
Indica, 2. před nanebevz. P. Marie, 3.
sv. Vítu, 5. v pondělí po sl. anjelů stráž
před sv. Ondř.
ných, 6. v pOndělí po všech svatých. Do

bytčí trhy zároveň s výročními. Pak ještě Buchlovice (okr. Hrad.), 1 v out. po obr.
svatého Pavla; 2. v outerý po 9. březnu,
jiných &trhů dobytčích a sice v 3. čtvrtek
3. v out. po Bož. Těle, 4. v out. před
měsíců :-února, dubna., srpna, října a pros.
Brumov (okr. klob.), šest trhů a sice: 1. sv. Šim. a Judou. Dobytčí trh každý pon.
před ročním trhem.
ve čtvrt. po sv. 3 králích, 2. ve středu
po sv. Jakuba, 3. v out. po sv. Janu křt. Bystřice (v Jihlav. kraji), 1. v pond. po
4. v druhé out. po nanebevz. P. Marie,
sv. Jiří, 2. v pond. po sv. Jakubu, 3. v
pondělí po sv. Ludmile 4. ve středu po
5. v out. po sv. Václavě, 6. v druhé out.
po všech Svatých. Kdyby jeden nebo
sv. Havlu, 5. v pondělí po sv. Dorotě,
druhý z těchto trhů padl na neděli nebo
Velké týhodní trhy: 1. v out. před Vel
svátek, odbýván bude výroční trh ná. konocí, 2. v out. před všemi Svat. Trh
slednjící všední den. Dob. trhy odbývají
na len a přízi 2 pondělí v listopadu.
Trh na koně a na jiný dobyt. ten den
se v ty dní před výročním trhem. Týh.
trh každý out.
před každým jarm. Trh na hovězí do
Brunzejf (Braunseifen), 1. v out. Velkon., bytek každý první outerý v každém mě
síci. Týhodní trh každý out. a pátek.
2. ve středu před naneb. Páně, 8. v pon.
po sv. August., 4. v pond. po sv. Diviši, Bystřice (pod Host.), !. první outerý v
5. v pond. po početí P. Marie. Trhové
postě, 2. outerý po sv. Jiří, 3. druhé
koňští: 1. v out. Velkou., 2. v pond. po
out. po sv. Vavřinci, 4. v outerý po sv.
Havla. Koňštía dobytčí trhové: ten den
sv. August. Dobytčí trh v pond. po sv.
před jarm. Týh. trh každý out.
Angustínu. Týh. trh každou středu & sob.

Brušperk

(Braunsberg) 1. v pátek před Bystřice Hrubá u Olomouce (Gross-Wi

vět. ned., 2. outerý před nanebevzetím
P. Marie, 3. v outerý po sv. Kateřině.
Břeclav (Lundenburg), 1. v úterý před
popel. středou, 2. v út. _posv. Jiří, 3 v út.
po nar. P. M. a 4. po sv. Mart. též při kaž.
z těchto výroč. trhů, trhy na dobytek. Trh
na vlnu: 1. ne 5. června, 2. 23. září.
Březová (Briesau, okr. Svitav.), 1. v pon.
před obrácením sv. avla, 2. ve středu
po nalezení sv. kříže, 4. v pondělí po po
zdvižení sv. kříže, 3. v pondělí před Lu
cií, 5. v pondělí po sv. Markytě a v út.
před tím koňský trh. Velcí trhové: 1.
ve středu před květnou ned., 2. v sob.
před nar. Páně. Trhové na vlnu a na
koně v outerý před každým výročním
tr em.
Bučovice, ]. v pon. před ned. masopustní,
2. v pond. před Sv. Duchem, 3.v pond.
před sv. Bartol., 4. v pond. po ev. Šim. a
Judě. Koňský a dobytčí trh ten den po

ročním trhu. Trh každý čtvrtek.
Budějovice Moravské(Mňhrisch-Budwítz),

sternitz). 1. ve čtvrtek po sv. Matěji, 2.
ve čtvrtek po sv. Filip. a Jak., 3. ve čtvrt.
po sv. Bartol., 4. ve čtvrtek po sv. On
dřeji.

_

Bzenec (Bisenz), 1. v pond. po okt. sv. 3.
králů, 2. v třetí pond. v postě, 3. v pon.
po 'sv. Janu Křt., 4. v pon. po ev. Václavč,
též koňětí a. dobytčí trhové. Týdní trh
každý pond. a čtvrtek.
Chropyň (okr. Kroměř.), 1. v pondělí po
druhé neděli Velkon., 2. na sv. Jiljí, 3.
_na sv. Havla.

(?ásinvice (okr. Třebíč., kraj Jihl.), výr.
a do . trh; 1. v out. po zvěstování P.
_ Marie, 2. v out. po slavn. jm. P. Marie.

Cerná llora. 1. na sv. Josefa, 2. v out.
před sv. Fab. a. eb., 3. na sv. Vavřince,
4. v outerý před ev. Havlem. Týh. trh
_každý outerý.

Cervena Voda (Rot wasser), !. v pond.
před sv. Fabian. a

ebastian., 2. v pond.

po sv. Fil. a Jak., 3. v pon. před rozeslán.
ap., 4. v pond. před posvěc. chrámů. Do
1. v out. po 3 králích, 2. v out. před
bytčí trhy: 1. v pond. po středopostí, 2.
Božím vstoupenim, 3. v out. po sv. Anně,
v pondělí před zeleným čtvrtkem, 3. ve
4, v out. po sv. Jiljí, 5. v outerý po sv.
čtvrtek po posvěcení chrámů. Týh. trh
každou středu.
Ondřeji, 6. v out. po sv. Havla. Dob. trh
na den před každým výr. trh. Týh. trh Čejkovice (okr. Hodonín), 1. v pon. před
každý čtvrtek, potom dva velicí trhové
sv. Fabianem a Šebestianem, 2. v pond.
po sv. Marku, 3. v pond. po sv. Kunhutě
pa zelený čtvrt. &ve čtvrt. před Vanocí.
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neb po jménu P. Marie (to jest ten samý
den), 4. v pon. před sv. Martinem. Keň
ský 8. dob. trh na též dni. Týh. trh kai.
středu.
Čule (Zulb), 1. v pond. v kříž. dnech, a.
v pond. po naroz. P. Marie.
Dačice, 1. ve ctvrtek po druhé nedčli
postní, 2, v outerý po Vavřinci, 3. v out.
po sv. Františku Seraňnu, 4. v out. pt
sv. Mikuláši, 5. v outerý před vstoup.
Páně. Přední trhy: ten den před každým
jarm.Dobytčí trhy: 1. třetí středu vpostš
2. druhý pondělí po sv. Vavř., 3. druhý
pond. 'po sv. Františku Ser., 4. na druhý
pond. po sv. Mikuláši, pak první středu
v každém měsíci. Týh. trh každou sobotu.
Dalešlce (okres. Hrotov.), 1. na památku
sv. Pavla, 2. na sv. Leopolda. Týh. trh
každou středu.
Dambořice (okres Ždánický), 1. ve středu
před popelcem, 2. ve stř. před sv._Duch.,
3. ve středu před sv. Vavřín., 4. ve stř.
před Martinem. Dob. trh před každ. výr.
trhem. Velký týh. trh ve středu před
velikonoci a. ve středu před vánoci. Týč,.

dobyt.: ve středu po 3. králích, 2. ve
středu po třetí ned. postní, 3. v out. po 3.
ned. velikou., 4. v out. po sv. Bartolom.,
' 5. v out. před sv. Bri it0u.

Dřevohostice

(okres Bystřický), 1. druhý

out. po hromn., 2. v out. po sv. Filipu a.
Jak., 3. v out. před nar. P. M., 4. druhý
out. po všech Svatých. Trh na vlnu: ]. v
pond. po sv. Jiří, 2. v pon. po sv. Václ.
Koňský !. dobytčí trh: v pond. před každ.
trhem výročním. Týhodní trh ve čtvrtek.
Dub (v okr. Olomouc.), 1. v pond. před
obrlcením sv. Par/la, 2. třetí pond. po vel
kon., 3. v pond. před sv. Jan. Křtit., 4.
v pond. po cís. hod.
Dunajovice Horní (Oher—Danowitz,okres
ZDOJ.), 1. na sv. Marka Ev., 2. na pov.
sv. kříže.

Dunajovice

Dolní (Unter-Danowitz,okres

Mikul.), 1. v pond. po sv. Jiljí, 2. v pond.
po sv. Lucií.
Dvorce (Hof), 1. ve čtvrtek před posledn.
masopust., 2. v pond. po sv. Trojici, 3. na
sv. Matouše (21. září), 4. ve středu před
sv. Lucií. Týh. trh každý čtvrtek.

trh každou středu.
Frenštát (Frankstadt), 1. v out. po novém
Doubravice (okres Blanenský), 1. ten den
roce, 2. v out. po prov. ned., 3. v out.
po sv. Fabianu &.Šebastianu, 2. v out. sva
po sv. Janu Křtit., 4. v out. po sv.Váci.
Trhy koňské 8. dob.: ten den před kaž
todušní, 3. v pond. po sv. Bartol., 4. v
dým výročním trhem.
out. před všemi Svat. Koňské a. dob. trhy
v sobotu před každým výročním trhem. Fryštak (Freistadt, okres Holešov.), 1. 'v
Týh. trh každou středu.
pon. po nanebevstoup. Páně, ?. ten den po
Doubravník (okres Tišnov.), 1. ten den nanebevz. P. Marie, 3. v ond. po sv.
Jiljí, 4. po sv. Mikuláši. Veliké týhodní
před sv. Fab. a eh., 2. v pondělí před
trhy: 1. ten den po nanebevst. Raně, 2.
sv. Janem křtít., 3. v pondělí před pový
šením svatého kříže, 4. před svatým On
ve čtvrt. před nar. P. Marie, 3. na. sv.
Mikuláše. Týh. trh každ. pond.
dřejem. Koňští trhové: 1. v pond. po
smrtne neděli, 2.v pondělí před vstoupe Fridland okr. Rymařský, 1. na sv. Josefa,
2. v out. svatodušní, 3. v pon. před sv.
ním Páně, 3. v pondělí po Anj. Strážci.
Týh. trh každou středu.
Matoušom, 4. na sv. Tomáše. Týhod. trh
každou sobotu.
Debiin (okres Tišnovský), 1. v pond. po
navštívení p. Marie. 2. třetí postní pond., Fridland (okr. Místecký), 1. na sv. Jiří,
3. pond. po sv. Michalu, 4. pond. po Mla
2. pon. po sv. Petru a Pavlu, _3.v pon.
ďátek. Dobytší trh každý výroční trh.
po sv. Matouši. Trh dobytčí před ročn.
Dědice (okr. Vyškovský). Trh každý pond.
trhy. Týh. trh každou středu.

Dlouhá Loučka (Unter-Langendorf,okr. Fulnek,
Unčov.), 1. v stř. před Velkon., 2. v pon.
po sv. Trojici, 3. v pond. po sv. Bart.,
4. v pond. před sv. Mikul.

Dobroměiice

(okr. Kojetín.), 1. na svat.

iří, 2. v pon . po Porciunk., 3. na av.

!. ' pond. po 4. ned. po velkonocí,

2. v out. před květ. ned., 3. v pond. po
navštív. P. Marie, 4. v pon. po sv. Frant.
Ser., 5. v pond. po sv. Barboře. Trh na
len :. přízi na. každý výr. a týhod. trh.
Koňští a. dobyt. trhové: 1. v out. před
květnou nedělí, 2. v pond. po_'sv. Frant.
Ser. Trh na vlnu dne 1. června a. 6. říj.

Ondřeje. Týh. trh každý outerý.
Domaštat (Domstadt), 1. první pondělí v
Týh. trh každou sob.
postě, 2. v první pondělí po navštívení
P. Marie, 3. dne 28. října. Trh na. vlnu Goldštein, 1. v pond. po smrtné neděli,
2. na svat. Vilíhalda, 3. ten den po sv.
16. máje. Trh každou sob.
Drahotouše
(okr. Hiram), l. na sv. Va— Linhartš, Týhodní trh každé pondělí a
pátek.
lentina, 2. 25. dub., 3. v out. po sv. Vav
řinci, 4. dne 21. prosince. Týhodní trh Guntramovice čili Guntrovice (Gunters
každý out.
dorf, okres Libavský), 1. v pon. po kých.
ned. spolu trh na koně, 2. v pond. po
Drnollolec (Diirnholz), 1. v pon. po třech
Bartol. s trhem na sudy.
králích, 2. v pondělí po kýchavné ned.,
3. v pond. po třetí ned. velkou., 4. v Hevlin (Hbňein), okr. Míkulovský, týhodní
trh každý čtvrtek.
pond. po sv. Bnrtol., 6. v pond. před sV.
Brigit. Trh konský v sob. před prvním Hnanlice(Gnad1ersdorf, okr. Znoj.), trh
jarm. Týh. trh každou středu. Trhové na
každou sob,
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Hodonin (Gliding), 1. v první pon. v po
tišce (9.bř.), 2. v út. po sv. Urb., 3. v út. po
nanebevz. P. Marie, 4. ve středu po posled.
sté, 2. v pond. po kříž. ned., 3. vout. v
ned. po letnic. Týh. trh každý outerek..
týdni sv. Vavřince, 4. v pondělí před
sv. Šimonem a Judou. Koňští a dobytčí Hrušovan (Grusbach,okr.Jaroslavský), 1.
dne 2. le ., 2. na sv. Fil. a Jak., 3. na sv.
trh: 1. v první pond. v postě, 2. v pon.
Vavř., 4. na sv. Mart. Týh trh každé úterý.
po sv. Šimonu a Jud . Trh na vlnu:
!. v outerý po Božím Těle, 2. v úterý Hulín, 1. v out. před sv. Fab. a Šeb., 2. v
pond. po sv. Trojici, 3. v pond. po ev.
před Vánocí. Týdenní trh každou středu.
Bartol., 4. v out. po sv. Havla; na dobyt.
Holešov, 1. v středop., 2. v out. po Bož.
trh ten den kdy jarmark. Trh týhod. na
Tele, 3. ve čtvrt. po sv. Vavřinci, 4. druhý
obilí: v out. každý týden.
out. po sv. Václavu, 5. ve čtvrtek po sv.
Lucii, a. po něm 8 dní týh. trh. Trh lluzova něm. (Deutschhausen okr. Stern.),
na len, na přízi a vlnu o týhodních tr
1. v pond. po sv. Janu Křtiteli, 2. v pond.
zích každou středu. Dobytčí trh ve čtv.
před Velk., 3. v pond. po sv. Lucii. Týh.
trh každ. sobotu.
před valným trhem.
Holomouc (Olmutz), 1. v pondělí po Hustopeč (okr. Hranický), 1. v out. po hro
mnic., 2. v out. po sv. Fil. 'a Jak., 3. v out.
svat. třech kralech, 2. v pond. po svat.
Jiří, 3. třetí pond. po sv. Janu Křtit.
po sv. Vavřinci, 4. v out. po všech Svatých.
Trhové týbodní každý čtvrtek.
4. třetí pondělí v měsíci říjnu. Velké
týdní trhy ten den před každým ročním Hustopeče (Auspitz), 1. ve čtvrt. před sv.
trhem. Trhy na len a na přízi předjarm.
Prokop., 2. ve čtvrt. před sv. Nikod., 3. ve
a o jarmarcích, také každou středu a so
čtv. před c.posvícením. Velké týh. trhy: 1.
botu o obyčejných trzích. Trhy na vlnu:
ve čtvrt. před hromn., 2. ve čtvrt. před zel.
čtvrt., 3. ve čtvrtek před svatod. svit., 4.
1. ve středu po sv. Duchu, 2. ten den
před štědrým Več. Přední trh ten den před
před vš. Svat. Trh na koně a dob. vždy
kaž. jarm.,koň. a dob. trh každý čtvr., po
8 dní před každým jarm. Obyčejné týdní
tom dob. trhové v pond., v out. a ve stř.
trhy ve středu a sob.
Hostěradlce (Hosterlitz, okres Krumlov.) v každ. témdni k přihnání a odehnaní a k
1. v outerý po devítníku, 2. v outerý
prod. skopov. avepřového dobytka. Trh na
vlnu: 1. ve stř. po B. Těle, 2. ten den před
po křížové ned., 3. na M. Magdal., 4. na
sv. Havl.
sv. Ludm., 5. na sv. Kateřinu. Padnouli
pak tyto tři výr. trhy na sob., neděli Hvězdllce (okr. Bučov.) 1. v pondělí po
neb pondělí, drží se nastávající out.
jménu Jež., 2. druhé pond. po sv. ro
Týdní trh každou středu.
jici, 3. v pond. po Andéli Strážci, 4. v
Hostim (Hosting, okr. Buděj.), 1. v první
pond. po sv. Martinu. Dobytčí trh po
každém výročním trhu.
'
pon. po sv. 3 králích, 2. v pon. po sm.
ned., 3. v pon. po sv. Fil. a Jakubu, 4. Ivančice (Vančice, Eibenschitz), 1. v pond.
v pondělí po sv. Michalu. Trh na len,
masop., 2. v pond. po sv. Urb.. 3. v pond.
přízi, vlnu, koně a dobytek v sob. před
před naneb. P. M., 4. ve čtvr. po el. rů
každým jarm.
žence, 5. první pond. v adv. Dob. trh před
Hrádek (Erdberg, okr. Jarosl.) výr. trhy:
každ. trhem výr. Týh. trh v out. a v pát.
1. v out. před sv. Josefem, 2. v outerý Ivanovice (Eywanowitz), 1. třetí outerý
po sv. Jakubu Vétš.
po Hromnicíeh, 2. na svatodušní outerý,
Hradiště U. (U.Hradisch),1.druhý out. před
3. ten den před sv. Vavřincem, 4. v out.
před sv. Mikulášem. Koňský a dobytčí
masopustní ned., 2. v out. po třetí ned.
trh ve středu po každým výročním trhu.
velkon., 3. v out. po sv. Marketě, 4. druhý
Týdenní trh' aždou středu.
'
out. po nanebevz. P. Marie, 5. v out. po
sv. Martině. Přední trhy: 1. v druhé pon. Janovice (Hol. kr.) Týh. trh každý pátek.
před masop, pond., 2. v pondělí po třetí Johanlstal či Jantal (Johannisthal,okr.
ned. velkou., 3. v pondělí po nanebevz.
Osoblažský), 1. na sv. Jiří, 2. v pon. před
P. Marie. Trh na len a přízi o předních 'naroz. P. Mar., 3. ve čtvrtek po sv. Mi
kuláši. Velký týdní trh v out. svatod.
trzích, též ve středu a v sobotu po celý
rok. Trh _navlnu o předních trzích. Konští Jaroměřice (Jaroměřitz),1.v út. Valent. po
a dobytčí trhové každé pondělí. Trh týh.
2. v út. po sv. Angelo Meriči 3. v út. po sv.
ve stř. a v sob.
Marketě, 4. v out. po sv. Mat. Ev., 5. v out.
Hranice (Weisskirchen), 1. dne 29. března, po sv. Martině. Koňský 8 dob. trh v pond.
2. v pond. po sv. Jakubu Větším, 3. v
před každým výr. trhem, pak v pondělí
out. po sv. Michal, 4. v out. po sv. Bar
po sv. Iaidoru, v pond. po sv. Kunignndě
boře. Trh na vlnu: 1. v pon. první po
a v pond. po Štěpánu muč. Týhod. trh
každou sobotu.
sv. Janu Nep., 2. v první pond. po sv.
Mich. Přední trhy v sob. před těmito 4 Jaroslavice (Joslowitz), 1. v pon. předma
jarm. ten den po nar. P. Mar., v sob. před
sopustní neděli, 2. v pond. po sv. Vavř. 3.
sv. Lucií. Trh na len, přízi, vlnu, koň
v pon. před. sv. Michalem. Taktéž na sudy
a na dřevo. Týh. trh každý outerek.
ský a dobytčí na den předu. trhů. Týh.
trh každé out. a pátek.
Jedovnice (okr. Blan.), 1. v pon. po hrom.,
Hrozenkov (ok. Brod.)1.v out.po sv. Fran
2. v pond. po bílé ned., 3. v pond. po sv.

Výroční trhové na Moravě.

133

Trojici, 4. v pond. po sv. Václavu. Koňský Kounice Horní (O. Kaunitz), 1.10. dub., 2.
a dobytčí trh. okaždém jarmarku. Týhod.
14. června,3. 3. říjn., 4. 9. pros. Padnou
li trhy na sob., ned. neb svátek, držíse
trh každé pond.
den potom.
Jemnice (Jamnitz), 1. na sv. Apolenu, 2. v
pond. po třetí ned. Velk., 3. v pon. po Bož. Kelč, 1. v outerý před sv. Matěj., 2. v
Těle, 4. na sv. Jak, 5. na sv. Mich., 6. v
outerý po sv. Fil. a. Jak., 3. v outerý
pond. po sv. Ondřeji. Trh na koně a. dob.
po navšt. P. Mar., 4. vút. po pozdv. sv.
ten den před kaž. jarm., potom první out.
kříže, 5. v out. po ev. Alž. v listopadu.
v každ. měs. Týh. trh kaž. out. a. sobotu.
Trhy na dobytek. len, přízi, plátno a. o
Jevíčko (Gewitsch), 1. v pond. po devítn.,
bilí vždycky v pondělí před výr. trhem.
2. v pond. po 4. ned. Velk. 3. v pond. po
Týh trh každý čtvrtek.

sv. Bartol., 4_.v pond. před sv. Kateř. Trh Klobouky (v Brněnsku) 1. v pondělí
na len &přízi každý out. po celý rok. Trh
po sv. Troj., 2. v poud. po Vacl., 3. v 2.
pon. v postě, 4. po Vavř., Trh na. dob.

na dobytek každý. out.
Jevišovice (Jaispítz, okr. Znojem.),roční a

den po každ. jarm. Trh na obilí každý
dobytčí trhové: 1. v outfpo sv. Matěji, 2
čtvrtek.
druhý poud. po sv. Jak., 3. v pond. po nar.
Klobouky (v Hradišteku) !. v úterý po
P. Marie. 4. v první pond. adventní.
Jihlava (Iglau), 1. ve čtvrt. po sv. Matěje, 0b.rác ev. P.a,v, ..út po smrtelné ned.
3. čtvrtý out. po 2velk., 4. v out. po sv.
2. ve čtvrt. před sv. Jan. Křt. 3. ve čtvrt.
Marketě, 5. v první out. po sv. Jiljí, 6.
po sv. Ludmile, 4. ve čtvrt. po sv. Kateř.
v out. před advent. Velik trh v pond.
Trh na. vlnu: 1. ve čvrt. před Petronil.,
před vánoci. Dobytčí trh před každým
2. ve čtvrt. před sv. Voršilou. Přední trh
výr. trhem a. v postě každé pond. Týh.
před vč. 4. jarmarky. Trh na len a přízi:
trh každou středu.
1. ten den před sv. Jan. Křtit.. 2. ten den
před sv. Kateř. Trh na, koně a. dobyt. před Kninice (Kilhnitz, okr. Bosk)., 1. poslední
každ. jarmark. Týh. trh každ. out. asob.
pondělí před letuicemi, 2. dne 15. čevce.
3. 7. října, 4. v pond. po Mikuláši; při
Jimramov (Ingrowitz, okr. Novom.), 1. v
tomto trh na dobytek. Velké trhy: v pon.
pondělí po nanebevst. Páně, 2. vpond. po
po sv. Marketě, 2. v pon. po sv. Frant. Ser
povýš. sv. kř.íže Velící trhové: 1. vpond.
po smrtné ned., 2. v poo.nd po sv. Tom Kojetín 1. v út. po sv. Fab. & Šeb. 2. v út.
po 2. ned. velik. 3. v út. po sv. Matouší,
ap. Dobytčí trh po nanebevetoup. Páně.
Jiřice (Iritz, okr. Kruml.), 1. v out. po smrt.
4 v úterý po sv. Martinu. Trh dob
b. v
,.2 ůt. po sv. Vavř., 3. út. po 24. říjnu.
pond. před každ. jarm. Týh. trh každ.
středu.
Teyh. trh každé pondělí.
Jičín Nový (Neutitschoin), 1. ve středu před Kokory (okr. Přer.), výroč. a dob. trhy:
obrácen. sv. Pav., 2. ve stř. před sv. Du
1.2. střed po sv. ..,král 2. ve stř. po

chem, 3. ve stř. po sv. Vavř.., 4. ve středu
2. ned. velk, 3. ve stř. po sv. Peta Pav,
po sv. Šim. a Jud. Trh na. koně a dobyt
4. ve stř. po sv. Frant. Ser Dob. trh v
ve dny trhů výroč. Trh na. len a. přízí jako
tytéž dni.
týh. trh každ. sobotu. Trh na. vlnul: první Konice (okr. Olom.) 1. ve stř. před velk.,
pond. v červnu a. druhé pond. v říjnu.
v pond. po naroz. P. Marie, 3. v out.
Jicin Starý (Alttitschein), 1.v pond.po dru 2.
po ev. Martinu, 4. ve středu před ván.
žebné ned., 2. pond. po sv. Petr. a Pav.
3. pond. před sv. Vác., 4. v pond. před sv.
al. v outerý před velik. 2. v
Barbarou. Konský a.dob.trh v tytéž dny.
leová (Giebau, okr. Stern.), 1. ve čtvrt. Koryčany (okr. Kyjov.) 1. ten den po nov.
roce,
2
v
út.
po bíl ned.,
v út. po
před květnou nedělí, 2 ve středu před
sv. Troj., 4. v út. po sv. Vavř. Týhod.
Božím vstoup., 3. ten den před sv. Bar
trh každou středu. Dob. trh v pond.
tolom., 4. ve čtvrtek po početí P. Marie.
před
každým
výročním
trhem.
Trh týhodui každý pondělek.
Kostelec (okr. Plum.), 1. 7 ůt. po druhé
Kamenice (okr. Jihlav. ), 1. ve čtvrtek po ned. velk., 2. na sv. Vavř., 3. v út. po
hromnících, ve čtvrtek před Josefem pěst.
nanebevstoup. Páně. Trh na obilí každý
3. ve čtvrtek před Janem Nepom., 4. ve
út. po celýrr.ok
čtvrtek před. Jakubem ap., 5. ve čtvrtek Krállce (okr. Prostěj.) 1. v pond. po
před Václavem. Dobytčí trh ten den před
provední ned ,.2 v pund. po sv. Jiljí.
každ. výr. trhem.
Krásno (okr. Val. Mez.), 1. 2. p.0n po sv.
Jiří. 2. v pond po sv. Vavř.pTýdní trh
KartousyogšónigsfelduBrna)(lob.
trhy:
1.v každý pátek.
út. pok
hBrněn 3.1:v bř., 2.
v pon.
po sv. Troj.., 3. v pond. po sv. Vacl.,
Kroměříž (Kremsier), 1. druhý pond. v
út. po koň. trhu Brněns. v pros.
postě, 2. v pond. po čtvrté ned. velkou.,
K unice Dolní, (Kanitz) l. na sv. Fab. a
3. v 5. pon. po sv. Duchu. 4. out. po sv.
'eb., 2. na den sv. Jos., 3. na den sv. Flor..,
Domin. 5. v út. př. sv. Matou. 6. v out.
4. na sv. Jana. křtít., 5. v pond. po sv.
po sv. Lucii, Přední trhy 1. v 4. sobotu
Felixu Adauktu, 6. v út. před sv. Kateř.
po sv. Duchu, 2. v den před sv. Mat. 3. v
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den před sv. Lucii. Trh na. len a přízi
každ. týh. trh. Trh na. vlnu ve stř. po 4.
ned. velk. Trh na koně & dob. 8 dní před
výroč. trhy. Týh. trh každý out. a pít.
trh na len a přízi každý pátek. Připa
dající na 4., 5. a 6. výroční trh týdní
trh. odbývají se v pond. před tím.

4. v pon. po sv. Mart. Vel. týh. trhové:
1. ve středu před velk., 2. ve stř. před
sv. Duch., 3. ve stř. před ván. Trhy koň

eké.1.v pon. po druhé neděli post., 2.
v pondělí před sv. Pet. & Pav., 3. v
pon. před sv Jiljí, 4. v pon. po sv.

Mart.
Přední
t'rh den
kaž.sv.
jarm.
Trhy
na
vlnu:
v out.
předpřed
naiez.
kříže,2
(Křivá.Hora) 1. v out. velk.
2. na,
. Mj.ad, 3. v pond. před sv.
v out. po povýšení sv. kříže. Týh. trh
každou středu.
Alžb. Trh koňský 8. dob. ten den před
Lhota Hroznová (ok. Strážn) 1. v 4. out.
každym jarm
v postě, 2. v 4. out. po velik., 3. v 2.
Krumlov (Miihr. Kromau), 1. vpon. po
out. po nar. P. Marie, 4.—v1. out. v adv.
hromn., 2. v pond. po sv. Fil aJak., 3. v
Dob. trh v pond. před každ. výr. trhem.
pand. po Porciunknle, 4. v pond. po sr.
Martině.
Týh. trh každý úter .
Křenová (Krónau, okr. Třebov.) 1. v pon. LIbová (Liebau), 1. v pon. po jm. Jež.,
2. v pon. před sv. Duch., 3. na sv. Jak.
po velk., 2. 24. června. Měl-liby při
větš., 4. na sv. Mart., 5. na. sv. Josefa;
padnouti nc pátek neb sobotu, drží se v
pand. na to. 3. v pon. po sV. im. a Judě.
před každ. ročn. trh na dob, vlnu, přízi
a len
Křižanov
(okr. Velk. Meziř.), 1. v out.
před sv Fab., 2. ten den před sv. Jos.,
Lieba.u),
v pon.
po sv. něm.
Val., 2(Deutseh.v pon. -po
4. ned. 1.
velk.
P.,
8. v out. před P. Mar. sněž., 4. v out. Libiny
on. po2naneb. P. Marie, 4. v pon.
'-před sv. Kat. Koň. a dob. trh vpon. před 3.

Krumberky

každ.

roe. tr;hem trh na vlnu ten den po

sv. Pet.(Kiritein)1
& Pav., tlýdní
trh každý
pátek.
Křtiny
. v sobotu
po Božím

před vš. Sv. Trh na. koňě 8. dob. 1. v
sob. před 1. roč. trh., 2. dne 2. list. a
padne—lina ned., dne 31. října; týh. trh

každý čtvrtek.
vstoupení, 2. na navštiv. p. Marie, 3. v
p.ond před naroz. p. Marie, 4. v pond. Lipník (Leipnik) 1. v út. po obr. sv. Pav,
2. ve čtv. před ned. družeb. 3. ve čtv. po
po všech Svatých.
Kunovice (okr. Holešov ), 1. pondělí po B. Těle, 4. 2 out. po sv. Jak. aAnně, 5.
hromn., 2. v pon. po bí
,.3 dno4.
v out. před vš. Sv. Přední trhy ten den
před každ. jarm. na len. přízi, vlnu a do
červ., 4. v out. před nar. P.3Marie; týh.
byt. Koli. trhy; 1. dva týdny, totiž: od
trh každ. pon
Kunštát 1. dne 5. led., 2. vpon. před vě. stř. v 2. ned. postní až do pátk. příšt.
Svat., trh na. vlnu: 1. naJ. Křtit. 2. na
týd. 2. 2. týden po 2. ned. postní po 2.
sv. Václ.
tvýd.,nod stř. až do druhého pát., týh. tr.
Kuřim (Gure'n, okr. Tišn.), 1. vpond. po
sv. Fab. a eb., 2. vpond. po sv. Jiří, 3.
n(ok. Stražn.) 1. 2 út. po velk., 2. v
na sv. M. Maj.d 4. v pon. po všech Sv. Lilptov o vš. Sv. Dob. trh v pon. před tím.
spolu i trhy na dobytek.
Liptál (okr. Vsetín.) 1. v out. po nov. roce..,
2. na den sv. Jiří, 3. v out. po sv. Pet.
Kvasice
(okr.
Krom.),pon.
1. po
v velk,
pond. 3před a Pav., 4. v out. po sv. Vše. a spolu i
hromn., 2.
na druhý
trhy na dob. Trh týh. každý out.
ond. po Vavřinci, 4. v pon. přod1.3nend.
adventní. Dobytčí trh o každém výroč. Líšeň (Losch), 1. v pon. po sv. Fab. a.
trhu. Týh. trh každou středu.
eb., .v pon. po Bož. vstoup.., 3. v .pon.
po 57.2Jiljí, 4. v pon. posv Mart., týh.
Kyjov (Gaya), 1. v out. po hromn., 2. v
trh každ. pond.
out. před květ. ned., 3. v out. před sv.
Jan. křt., 4. vůt. po sv. anj. str., 6. v 1. Litenčico (okr. Kroměř) 1. v 4. pon. v
out. v adv., trhy koňské: 1. ve čtvr. po
postě, 2. pon. po sv. Pet. 8. Pav., 3. v
smrt. ned., 2. ve čtvrt. před sv. Duchem.
pon. před sv. Mat., 4. v 2. pon. před
Koňský a dobytčí trh ten den před
sv. Lucií.
každ. výr. trh., pak v 1. outerý oněch Litovel (Littau), 1. v out. po obr. sv. P.
měsíců, v které žád. výr. trh nepřipadá.
. v out. po smrt. ned., 3. v out. před sv.
Lanžhot 1. v out. před sv. Duchem, 2. v
Jan. Křit., 4. v out. před sv. Mich., 5.
v out. po sv. Bartol., 3. v out. po všech
na sv. Mikul. Přední trhy v sob. před
Sv. Trh na dob. před výročn.
těmi
jarm.; trh na len a přízi na, obyč.
Loka (Wiese), v pond. po obr. sv. Pavla,
roční a týh. trhy. Koňský & dob. trh 8
2. v pond. po sv. Josefu, 3. v pon. před
dní před jarm., týdní trhové každ. pon.
sv. Duchem, 4. v pond. po jménu Pan.
a pátek
Marie, 5. v pond. po sv. Martině.
Lednice (Eisgrnb), 1. 7 out. po sv. třech Lomnice (okr. Záhřežský), 1. dne 7. ledna
2. v pon. po druž. ned., 3. v pond. po
král., 2. v pon. po 4 ned. svatod. 3. v pon.
sV.
Innoc., 4. v on. po sv. Havle, též
po sv. Jiljí, 4. po první ned. adven; týh.
trh na. dob.; týh. trh ve středu.
trh každou středu.
Letovice 1. v pon. po ned. kýchavé, 2. v pon. Loštice (okr. Zábřežs.), 1. v out. po sv.
po sv. Pot. a Pav., 3. v pon. po sv. Jiljí,
3. král., 2. v pon. po Judika, 3. v Out.,
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sv. Michalí. Dob. trh ten den po každ.
govatými.
sv. Pet.
a Pav.,
4. v čtvrtek.
out. před vš.
Týh.
trh každý
výročním trhem.
Lysice (okr. Kunšt ), 1. v out. po híomn., Mohelnice [Milglitz], 1. v pon. po devítn.,
.po sv. Jiří, 3.1 out. po sv. Bar
2. v pon. po kříž. ned., 3. v out. po nar.
tolom.,1:4. 1. out. před 1. ned. adventní.
P. Mar., 4. v pondělí po sv. Mart. Velký
Před každ. jarm. jest koň. 8, dob. trh, a
týh. trh. v pon. po naneb. P. Mar. Trh
týh. každý čtvrtek. Koňský & dobytčí
ten den po jarm. trh na vlnu; týh. trh
každ. sobotu.
trh ten den před jarm.
Malenovice (okr. Napaj.) l. v pond. po Mohelno [okr. Náměšt.], 1. v out. svato
sv. Valent., 2. v pond. po 4. ned. vel., 3.
duš., 2. v p.ond.yo sv. Matouše.
v pond. po sv. M. Majd., 4. vpon. po sv. Morkovice [okr.[,dánícký], 1. v pon. před
Václ.; trh každ. čtvrtek.
sv. Janem křtít, 2. vpon. po nar. P. M.
Medlov (Medlau, okr. Židl.) 2. v out. po
Velk. trhy: v pond. před velkou. a ve
sv. Janu Ev., 2 dne 2. července 3. dne
středu před vánoci.
21. září.

Měnín
(M6ní2tz,
Židl.),
v out.
av. Mark.,
2. v okr.
out po
sv. 1.
Frant.
S., po
3.

Mrákotín (okr. Telecký), 1. v masop.
out., 2. vpátek po sv. Fil. a Jakuba, 3.

na. sv. Annu, 4. na, sv. Václava.. Dobytčí
trh ten den co trh roční.
Měřín [Wollein, ok. Vel. Mez1ř], 1. na. sv.
Matěje, 2. na sv. Sever. Dob. trhy v út.. Myslibořice (okr. Hrotov.), 1. v pond.
po nalezení sv. kříže, 2. v out. po sv. Jiljí.
před veilkon., před sv. Duch. a po poč. Náměšť (okr. Oiom,) 1. v pond, po In—
vocabit, 2. ve čtvrt. před sv. Jan. křt.,
MezířMíórl
eValašská
[Walachisch- Meze
3. v středu po sv. Bartol., 4. na. sv. Mart.
rítsch], 1. v out. po sv. 3 král., 2. v út.

2. out. po sv. Mikul.,.týh trh každ. stř

Týh. trhové každý úterek.
po sv. Troj., 3. vút. po sv. Balt. 4. v
ůt. po ev. Murt., 5. v út. před kv. ned.; Náměšt ve Znojem. 1. 7 out. po -ov roce,
trh. na vlnu: 1. v út. před sv. Jan. N., 2
2. v out. po 2. ned. po velk., 3. v out.
v out. po sv. _,Terezíi. Dob. trh ten den
po 14. ned. po sv. Trojicí. 4. v out. po
první ned. po sv. Martině, Koňský a do
před každ.
jarm.;[Grosstýh. M
trheseritsch],1
každé plond. bytčí trh ten den před každým jarmar.
Mcziřič
Velká
out. po sv. Fab.a
,.2 v out po bílé Týh. trh kaž. sobotu,
ned., 3. v out. po sv. Prak., 4. v out. po Napajedla, 1. v out. po hromnic., ?.v out.
sv. Maxm., 5. v out. po av. Ondř. Velké
po sv. Janu Nep.., 3. v out, po sv. Bartol.,
trhy týh.: 1. na. velký pátek, 2. na sv.
4. v out. po vš. Svat. Trhové na. len
Tom. ap. Přední trh před kaž. trh.; trh
& příz. den před kaž. jarm. Týhodní trh
každé úterý.
na. len, přízi, koně a jiný dob., ten den
Nedvědice, 1. v out. po smrtné ned., 2.
předtekaž. jarm., týdní trh každ. středu
v out. po sv. Marketě, 3. v out. po sv.
Jiljí. 4. ve čtvrtek po Brněnském jarm.,
Mikaultov
[Níkolsburg],
!.
v
out.
,po
sv.
& ., l. v out. po druž. ned., 3. v
před počet. P. Marie. Dob. trh 0 každ.
outb. svatod., 4. v out. po sv. Marketě, 5.
jarmarku. Týh trh. kaž. sob.
v out. po naneb. P. Marie, 6. po sv. Václ., Němčice (ok.yŽídl.) 1. první out. po nov.
7. v out. po sv. Mart. Přední trhy: ]. 4
roce, 2. v out. před Božím Tělem. .
dní před 1. jarm., 2. 8 dní před druhým, Němčice (okr. Kojetín) 1. v ůtery po smrt
ned. 2. v out. po Bartol.
3.
4
dní
dpřbedsedmým;
trh
na.
koně
&
rozlíčnýd
Německé (okr. Novom.), 1. dne 7. máje,
2. dne 11. září. Dobyt. trhy na. oba.jarm.
Mikuloviceo [Niklowitz, okr. Znojem.],1
v pon. po sv.
., 2. na sv. Jak., 3. Nivnice, 1. v druhý pon. postní 2. druhý
na. sv. Mart., týh. rtrh. kaž. čtvrtek.
pon. po Bož. Tele, 3. v. pon. po. nar. P.
M.,
4. druhý pon. po sv. Martině. Dobyt'
Miroslav [Míslítz, okr. Krum.], 1. na av.
trh na pop. středu & každ. stř. v postě.
Kunhutu, 2. na. sv. Flor., 3. na sv. Jiljí,
4. v out. po vš. Svat. Koňské a. dobytčí Nosislav (Nuslau, okr. Žid1.), 1. out. po
trhy v ten den před výr. trhem. Týh. trh
sv. Jiří, 2. 7 out. po sv. Martině.
každý čtvrtek.
Nová Ves (Neudorf, okr. Rod.), 1. v out
po sv. Frant. de Paul., 2. v out. po na
Mírov [Mllrau, okr. Moheln. , 1. v pond.
nebevzetí P. Marie, 3. v out. po sv. Mik
po bílé ned., 2. vpon. po orciunk. 3. v
Trh koňský a. dobytčí před jarm.
pon. po Šim. & Judě.
Mistek l. na. tučn. čtvr., 2. ve čtvr. př. květ. Nové Město (Neustadtl). 1. ve středu po
ned., 3. ve čtvrt. po B. Tčle, 4. ve čtvrt.
hrom., 2. ve stř. před sv. duchu, 3. ve stř.
před sv. Jak., 4. ve stř. po sv. Frant., 5.
po naneb. P. Marie. Koňský & dob. trh
ve čtvrt. před všemi Svat.; týhod. trh
ve čvrt. po sv. Ondřejí. Pak každý den
každý čtvrtek.
před jarm. koňský a dobytčí trh.
Modřice [M6drítz, okr. Brn.] 1. 2 pon. Olbramkostel (Wolframskírchen v Zno
',emsku), 1. dne 26.břez., 2. dne 20. srpna
po sv. 3. král., 2. v pon. po BV.Flor., 3.
na sv. Bernarda.. Dopol. trh na. dobytek.
druhý pon. po sv. Bart., 4. v pond. po
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Olbramlce (Wolframitz, okr. Kruml,) 1. Plumlov, (Piumenau, okr. Prostějovský) 1.
na obr. sv. Pavla, 2. v out. po sv. Trojici,
v outerý před ned. masop., 2. v out. po
3. na sv. Michala.

B. Těle, 3. v posl. out. m. září.

Olešná (okr. Elam) roční trh dne 22. června. Podivín (Kostel, okres Břec.), 1. v úterý
po hrom., v úterý po sv. Jiří, 3. v úterý
Olešnice (Oels) 1. v out. před sv. Fabiánem
před Petr. a. Pavi., 4. v út. před prov.
a ebastiánem, 2. v druhé out. postní, 3.
Krista, 5. v út. před sv. Mich., 6. v út.
v out. před sv. Duchem, 4. na den sv Va
vřince, 5. v ont. o sv. Václave, 6. v ont.
před sv. Kateř. Koňský 3. dob. trh. v ty
samé dny. Týh. trh každ. ond.
po sv. Mart. Dobytčí trhy: vždy ten den
před výročuími, kromě Vavřinského, kde Pohořelice (Pohrlitz, okr. id1.) 1. 17út.
dobytčí trh s výročním tensamý den se
po sv. Mat., 2. v out. po nal. sv. kříže,
odbývá. Každou středu trh na obilí a len.
3. v out. po sv. Jak. větě., 4. v out. po
Oleksovicc (Olkovitz, okr. Zn.), 1. na den
sv. Frant. Ser., 5. v out. po sv. Ondřeji.
Týh. trh. kaž. out.
naětí v. P. Mar. dne 2. červe., připadne-li
Polehradicc
1. dne 26. červn., 2. dne 13.
tento svátek na sob. tedy ten pond. po
ístop.
něm., 2. v pon. po sv. Rochu.

Olomouc viz Holomouc.

Opatov 1. v úterý po zvěst. p. Marie, 2.
víůterý po sv. Janě křtít., 3. v úterý po sv.
Bartoloměji, 4. v úterý po sv. Barboře.
Dob. trhy o výr. trhu.
Osoblaha (Hotzenplotz), 1. v pond. po
obrácení sv. Pav., 2. v pond. po druž. ned.,
3. v pon. před sv. Janu křt., 4. v pond.
před natoz. P. Mar., 6. v pond. po sv. Mi
kuláši. Trh na len &na přízi, &natýh. trh
kaž. čtv. Koňský a dobyt. trh každ. jarm.
Oslavany (okr. Ivaně), 1. v pon. po květ.
ned., 2. v pond. po sv. Janu křtít., 3. v
ond. řed sv. Havlem.
Ostrava Mor. (Máhr. Ostrau, v Novo-Jič.
kr.), !. ten den po nov. roce, . na sv.
Mat., 3. ve středu před svat. Duchem 4.
v pon. po Porcíunk., 5. na sv. Matouše, 6.

Polešovice

(okr. Hrad.), 1. na obrác. sv.

av., 3. v pon. před sv. Jan.

Křit. 3.

druhý pond. po sv. Václ.
Potštát (Bodenstadt), 1. ve středu po ned.
druž., 2. v out. Svatod., 3. ve čtvrt. před
sv. Kateř., 4. druhý čtvr. po sv. Bart. Trh
na len, přízi, koně a dob. ten den před
každ. jarm. Trh na. vlnu 1. ve střed. před
nanebevst. Páně, 2. ve středu po povýš.
sv. kříže. Trh obyčejný každý čtvrtek.
Pozlovice (okr. Brod.), 1. v pon. po ned.
druž., 2. v pon. po sv. Pet. a. Pav., 3. v
pon. po nar. P. Marie, 4. v pon. po 3
ned. adventní. Dob. trh 0 každ. jarm.
Pozořic (okr. Slavk.), 1. v'pon. před sv.
Fab. & eb., 2. v out. Svatod., 3. v. out.
po posvíc. 4. v. pond.

Pravlov

(Pralitz, okr.

o sv. Ondř.

ídl.) 1.v pon. př.

na. svat. Martina.. Dobytčí & koňský trh
sv. Duch., '2. v pon. před. sv. Vavř., 3. v
on. 0 sv. Mart.
před kaž. jarm. Trh na. len, přízi a vlnu:
1. v sob. po sv. Fil. a Jak., 2. v sob. po Prostějov (Prossnitz), 1. v out. po stře
sv. Michalu.Velké týh. trhy: 1.v out. před
doposti, 2. v out. před vstoup. Páně, 3.
ván., ?. v out. před velik. Týh. trh každou
v 1. út. po naneb. Panny Marie,4. na druhý
stř., na, černou zvěř každý out. a. stř
out. po všech Sv. Přední trhy před kaž.
Ostroh (Ung. Ostra),1. v out. před masop. jarm. Trhy na leu a. přízí: 1. v pon. v
ned., 2. druhý outerý po velkonoci, 3.
středop., 2. v pon. před sv. Abdon., 3. v
Stéepon. po sv. Duchu, 4. v pon. před.
pond. před sv. Šim. aJud., 4. v pon. předpo
hodami. Týh. trh. kaž. pátek a ten den
četím P. Marie. Dob. a koňs. trhy: 1. v
před kaž. jarm. .trh na koně a. na dob.
out. před středop., 2. předposl. outerý
Čeho. “ (“ *
" ' ,okr.Iva.nč.), před naneb. Páně, 3. předposl. out. před
výr. trhy: 1. v pon. po sv. Mauro (15.
sv. im. & Jud. Týh. trh. kaž. pond. a.
čtvrtek.
ledna), v pon. po Janu Křt., 3. v pond.
po nar. P. M., 4. v pond. po obět. P. M. Prostoměřice
(Prosmeritz), 1. v pon. po
Osvětiman
(okr. Kyj.) 1. v out. před sv.
květ. ned., 2. v pon. po sv. Jiljí, 3. na
Anton. Pa. ., 2.v ůt. po sv. Matouěi; dob.
sv. Tomáše ap.
trh před výročním.

Předín (Próding v Třebičsk. okr.,) 1. ve
(okr. Prost), 1. v out. před sv. středu po velikon., 2. ve střed. po Frant.
Matěj., 2. v út. před sv. Lucií, 3. v out.
Seraf. v říjnu. Dob. trh na týž dni.
před sv. Mich. Trh na. dob. v pon. před
Přerov
(Prerau), l. v out. po smrt. ned.,
kaž. výroč. trhem.
2. v out. po vstoup. Páně, 3. v posl. out.
Ousov viz Úsov.
v srpnu, 4. v out. vo vě. Sv. Trh před
Paskov (Paskau), 1. na, den sv. Jiří, 2. v
každ. jarm. Týhodní trh v out. a. v pát.
out. řed nar. P. Mar., 3. v pon. o sv. Příbor (Freiberg), 1. v pon. před hromn.,
Luká i. Ev. Trh na. len, přízi, vlnu, koně,
2. v pon. před sv. Fil. &.Jak., 3. v pon.
3 dob. vždy před jarm.
před sv. Jak. větě., 4. v pond. před. sv.
Pouzdřany (Pausram, okr. Mikul.), 1. v
Hedvik. Trhy na. vlnu: 1. v outerý před
pond. po hromn., 2. v. pon. po 4. ned.
sv. Fil. 3. Jak., 2. v out. po nar. Panny
velkon., 3. v pond. před sv. Pet. 8. Pav.,
Marie. Trh koňský &dob. 1. v pond. po
4. v pon. před sv. Jiiíím.
smrt. ned., 2. v pond. po sv. Vítu, 3. v

Otaslavice
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pond. po nar. P. Marie, 4. v pon. po sv. Slavkov (Austerlitz), 1. v pon po ohrác.
Mart. Trh obyč. každou sob.
sv. Pav., 2. vpon. po 2. nedělí postní, 3.
Račice 1. v out. velik., 2. v ten den po
v pon. po sv. Jak. větš., 4. v pon. po
sv. Martinu.
sv. Mat., &. v p.on posv. Alžb.o.Kňsa
dob. trh. na, sv.PMatouš. Trh. týh. každý
Badiměř (Rothmiil okr. Svitavský), 1. 25.
out &. átek.
července a padne-li v ne ., tedy násle
dujícího dne, 2. v pon. před posv. cís. Slavonice (Zlabings), 1. v pon. po sv. 3.
Radostín. (okr. Velk. Meziř.) 1. první pon.
r ., 2. v pon. po smrt. ned., 3. vpon.
po sv. Janu křtít., 4. v pondělí po sv.
po sv. Valent., 2. první pon. po sv. Sta
nisl., 3. první pon. o sv. Frant Ser., 4
Mat., 5. v pondělí po sv. Alžb. Velké
týh. trhy: 1. na zel. čtv, 2. v pon. před
první pond. po početí P. Marie. Trh kaz
dou sobotu.
sv. Duch., 3. na sv. Tom. ap Velcí trh.:
Rouchovany (okr. Hrotov.,) 1. ve středu 1. na zelený čtvr., 2. v pond. před sv.
Duch., 3. na sv. Tom. Trh dob. v sob.
před velikou., 2. ve střed. po sv. Vítě, 3.
ve středu po sv. Jiljí, 4. ve stř. před vá
před kaž.jarm. a.z počátku prvního post
ního týdne až na sv. Mart. od 14. do
nocí. Koňský & dob. trh před každým
jarm. Týh. trh každé out.
14. dní. Týh. trh každ. pon. Trhy na
Rousínov (Raussnitz, okr. Slam), 1. v
vlnu: 1. v pon. před sv. Pet. 8. Pav.,
pon. po sv Jos., 2. v pon. po sv. Troj..,
2. v pon. po sv. V.á,cl
3. v pon. o sv. Bart., 4. v pon. po sv. Sloup, 1. ve stř. po B. Těle, 2. v pon. po

Frant. Týh. trh každý out. a pátek.
sv. anjela stráž.
Rejhrad (Raigern), 1. druhě pond. před Slušovice, v pond. po smrtuě ned., 2. v
'sv. Bened., 2. druh. pon. po sv. Vavřinci,
pond. po sv. Bartolom., 3. v pond. po
3. první pon. před sv. Tomáš.

'slav. posv. chrámu; 4. v pond. před 1.

ned. adventní.
Řiše Nova (Neureusch, okr. Telecký), 1. v
out. po nejslad. jmtJežíš, 2. v out. před ev. Sovinec (Eulenberg, okr. Rym.), 1. posl.

pou. před sv. at j., 2. první stř. po sv.
Matěj., 3. druhý čtvrt. po velkou., 4. v out.
Duchu, 3. posl. out. před sv. Ondř.
po sv. Pet. a Pav., 5. v out. po povýš. sv.
kříže, 6. v out. po sv. Voršila. Dob. trhy: Spálov (Spouau, okr. Hran.), 1. na, sv.
Jiří, 2. na. sv. im. a Judu. Dobyt. trh
v pond, po jménu Ježíš.. v poud. po sv.
každý roční trh.
Matěji, v pond. po P. Marie vstoupení,
třetí pon. v adventě, jako v ten den před Siarč (Staříč, okr. Třeb.), 1. v outerý po
rom., . na sv. Kunig. 3. března, 3. na.
každým výročním trhem. Týhodní trh
sv. Jiří, 4. na sv. Jak. větě
každý pond.

Stará Říše. Viz: Říše Stará.

Říše Stará (Altreusch, okr. Tel.), 1. na Staré Brno, viz. Brno staró.
sv. Jos. dne 19. břez., 2. na sv. Víta, 3.
Staré Město (Altstadt), 1. v pond. před
na sv. Havla.

masupustem, 2. v pondělí po svat. Jiří
(okr. Přerov.), 1. v 2. stř. po
3. v pon. po sv. Anně, 4.119. sv. Kateř.
v 3 král., 2. ve stř. po ned. Míserik.
Týh. trh každ. out.
3. ve stř. po sv. Pet. a Pav., 4. ve stř. Stonařov (Stannern, okr. Jihl.)., 1. v první
po sv. Frant
pon. po hrom., 2. v prv. pon. po sv. Pet.
Rosice, 1. ve stř. po n. roce, 2. ve střed.
a. Pav., 3. v první pon. po sv. Václ., 4. v
po sv. Jiří, 3. ve stř. po sv. Anně,4. 1
pond. po početí P. Marie. Dob. trhy o
jarm., týh. trh každ. sob.
p.on po sv. Havlu. Týh. trh. kaž. střed
Rožnov (Rožnau), 1. ve stř. před hromn., Strachoiiee (Rausenbruck, okr. Znoj.),1.
v out. velkou. 2. na svat. Bartol.
2. ve stř. před sv. Janem křtít., 3. ve
stř. před. av. Annou, 4. ten den před vš. Strnžek, 1. ve středu před hrom., 2. v ten
Sv. Dob. trhy ten den před každ. jarm.
den před zvěst. P. Mar., 3. ten den
Týhod. trh každou sob.
před. naneb. P. Mar.. 4. ve střed. před
Rosvald (Rudoltice, okr. Osob. , l. v pon.
nepošk. poč. P.. Marie. Dob. trh před
před sv. Jak.,2.v pon. před sv. ím. aJud.
každým jarm.
Trh na vlnu: 1. na sv. Jos., 2. v pon. Strážnice, 1. v out. po sv. Dorotě, 2. v
po čtv. ned. velk. Na len a přízi a. týd.
out. před sv. Duchem, 2. v out. po navštiv.
P. Mar., 3. ve 2. out. po povýšeni sv.
trh každý out.
Rýmařov (Romeratadt), 1. v pon. před
kříže, 5. v out. po obět. 13. Mar. Týh.
sv. Duch., 2. na navštívení P. Mane, 3.
trh. každ. stř. Trh. na dob. v pond. před
v pon. před sv. Mich., 4. v pon. před
Jarm,
sv. Mart., 5. druhé pon. po n. roce. Týh Stráňí (v okr. uherskobrods.) !. v out. před
trh každ. sob.
popeleční středou. 2. v out. před slavnou.

Roketnice

Slavičín
obr.
sv. av.,(okr.
2. v Brod.),
pon. po ].sv.vpon.
Vojt., před
3. v pon.

anjelů strážných; pak trhy na obilí v
outerý každéko ty'.hodne

před ev. Pet 3 Pav., 4. _vpon. před sv. Střilky (Střílek, okres Zdoun.), l. v out
Václ., 5. v pon. před sv. Mart. Dva dob.
před popel. stř., 2. v out. pašij. týdne

trhy na. druhý & čtvřtý jarm. Trhy na
vlnu: 1. na sv. Vojt., 2. na sv. Cecil.

3. v out. po sv. Bartol., 4. vout. po sv.
Hav. Dob. trh 0 kaž. jarm.
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Studená (Studein, okr. Telec.), 1. na sv. Šumberk, (Schonberg), 1. na obrácení sv.
Jana. Nep., 2. na sv. Matouše. Vel. trhy:
Pavla, 2. v pond. po květ. ned., 3. ve čtv.
1. v pond. po květ. ned., 2. v pond. před

vánoci. Dob. trh. 0 jarm.
Suchdol (Zauchtl), dobytčí trhy: 1. v út.
před velik., 2. ve středu před hodami.

Svitávka (okr. Bosk.), 1. v pon. po novém
roce, 2. v pond. po sv. Jiří, 3. v pon. po
sv. Vavř., 4. v pond. po sv. Havle. Dob.
trh v out. po každém jarm.
Svitava (Z\vittau), 1. v pond. po hrom.,
2. v pon. po navšt. P. Marie, 3. v pond.
př. ev. Jiljím, 4. v pond. po sv. Mart.
Velké týh. trhové: 1. v pond. po sv. Jiří,
2. v pond. po sv. Havlu. Trh na len a
přízi každy pond. Trh na vlnu ten čtvrt
po nalez. sv. kříže a dva násled. čtv.,
2. ve čtvr. po sv. Jiljí a násled. tři čtv.
Koňské trhy: 1. ve čtvrtek před hrnmn.
2. ve čtvrtek po středopostí, 3. ve čtvr.
před letnicemi, 4. ve čtv. před navštiv.
I?. Marie, 5. ve čtvrt. před sv. Jiljím, 6.
ve čtvrt. před sv. Martinem. Připadne-li
trho.é tito na svátek, držejí se den před
_, tím. Týh. trh kaž. pond.a pát.
Sdfov (Schaň'a, okr. Vranov.), 1. out. po
sv.
ant., 9. března, a Meth., 2. na sv.

po Bož. Tele, 4. 4tého srpna, 5. na sv.
Havla. Konské a dobyt. trhy: 1. v pátek
před prvn. jarm., 2. v pon. po květ. ned.
Týh. trh každ. stř. a sob.

Švábenlce

(okr. Vyškov.), 1. v pond. ma

sopust., 2. na nttý pon. po sv. Duchu, 3.
v pon. po sv. Mich.
Telč, 1. v út. po obr. sv. Pav., 2. v út. po
družebné ned., 3. v out. svatoduš., 4. v
out. po sv. Anjeln Stráž., 5. v out. po sv.

Mart. Vel. trh an rel. čtvrt. — Dobyt.
trh před kaž. jar-m. Trh týhod. kaž. out.
Trh an vlnu 1. v out. po sv. Fil. & Jak.,
2. v out. po sv Havle. Dob. trh. 1. out.
každ. měs. a ) dyby na ten den připadl
svatek, nejpr lé příští stř.
Tišňov (Tischnovitz), 1. v pon. před hrom.,
2. v pon. p. sv. Fil.a Jak., 3. vpon. po na
nebevz. P. Mar., 4. v pond. před. sv. Kle
ment. fýh. trh každ. pond. a dva trhy
na vlnu: 1. v pondělí po sv. Medardu
2. v pond. po sv. Teresii. Dobytčí trhy
v out. po každ. jarm.
Tlštin (okr. Kojot), 1. v out. po sv. Jos.
pěst., 2. v out. po sv. Janu křit., 3. v
Víta, 3. na. av. Bar., 4. na. sv. Havla.
2hý out. měsíce řijna.
Tlumačov (okr. Napaj., v Hrad. kr.), 1. v
před kaž.jarm. Týdní trh kaž.
_ Dob.ktrh
páte .
pond. po 3. král., 2. 3. pon. po velkou.,
3. 1. pond. v září, 4. 3. pond. v říjnu.
Sateva (Schattau, okr. Znoj.), 1. na den
sv. Fab. a eb., případ. ale ten svátek Tovačov (Tobitschan), 1. den po novém
roce, 2. v outer. velikonoční, 3. v outer.
v sob. něbo v pon., tedy se jarm. budoucí
svatod., 4. v out. po sv. Václ. Týhod. trh
out. drží, 2. v out. Svatod., 3. na sv,
v out. v každý t d.
Matouše, 4. v out. po sv. Mart. Trh na
len a přízi v sob. po sv. Mart. Trh tý Trachtin (Strachotín, Tracht, ok. Hustop.),
„ hodní každ. pond.
1. v pon. po sv. Trojici, 2. v pond. po sv.
Simbcrk (Schildberg), 1. v pond. masop., Bartol., 3. v pond. před sv. Ondř.
2. po sv. Prok., 3. v pond. po sv. Alžb. Trnávka (Tyrnau, okr. Třeb.), 1. v lni
pond. v postě, 2. na sv. Jiří, 3. na. sv.
Velké trhy: 1. v pondělí před vánocí,
Jak., 4. den všední po naroz. P. Marie,
2. ve stř. před velk. Koňské a dobyt.
5. na sv. Mik.
trhové: 1. druhou sob. v postě, 2. v pon.

_, po čtvrté ned. velkon., 3. na sv. Alžbětu, Troskotovice (Treskovitz, ok. Mikul.), 1.
v pond. po 4té ned. velikon.. 2. v pond.
(okr. Brněnsk.), 1. třetí pon.
po nanebevz. P. Marie.
po velk., 2. v pond. po nanebovz. P. Mar.,
3. v pon. po hromnie. V out. po každ. Tršice (okr. Liven.), 1. v out, po jménu
Ježíše, 2. ve střed. po sv. Janu Nep., 3.
_,jarm. koňský a dob. trh.
ve středu po naroz P. Marie, 4. ve středu
Stěpánov (Stěpanau, okr. Jevíčký), 1. v
out. po sv. 3. král., 2. vout,po sv. Medardu,
_po sv. Mart.
3. v out. po nanebevz. P. M., 4. v out. Trebic, (Trebitsch): dobytčí trhy: v pon
dčlí po každé třetí neděli v měsících:
po vš. Svat. Trh na dob. v pond. před
lednu, únoru, dubnu, květnu, červenci,
trhem výročným.
září, říjnu a prosinci. Hlavní dobytčí a.
Šternberk, 1. v out. po hromn., 2.1. out.
koňské trhy: v pondělí a úterý po každé
v května, 3. v out. před sv. Vavř., 4. v
třetí neděli v měsících: březnu, červnu,
out. po sv. Havl. Dob. a koňští trhové;
srpnu a listopadu. Výroční a výkladní
]. po obrác. sv. Pavl., 2. v pon. před sv.
trhy: ve čtvrtek po každé třetí neděli v
„ Vavř. Týh. trh každý pond. a. pátek.
měsících březnu a srpnu. Každé pondělí
Stitery (Schiltern, okr. Vran.), 1. v out. před
týhodní trh. Připadnouli trhové tito na
ostatky, 2. v onterý po vstoup. Páně. 3.
svátek, držejí se ten den na to.
v outery' před naroz, P. Marie, 4. v out.
před poč. P. Marie. Koňský a. dobytčí Třebová Moravská. (Mšhrisch-Trilban), 1.
v pond. po 2hé ned. postní, 2. v pond.
_, trh před každým výročním trhem.
po sv. Troj., 3. v pon. po sv. Rochu, 4.
Stramberk (okr. Novojič.), 1. ve středu po
kýchav. ned., 2. ve střed. po Bož. Těle,
v pon. po sv. Frant. Ser., 5. v pond. po
sv.
Lucii. Trh na koně & dob. ve čtv.
3. ve střed. po sv. Bartol., 4. ve středu
před 1ním & 4tým jarrn. Týb. trh kaž. sob.
po sv. Mart.
'
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Třešť (Triesch), l. 3tí pond. v postě, 2. v,Vrnn0v (Frain), 1. v pond. po obrdc. sv.
avia, 2. na popeleční středu 3. na sv.
pon . po sv. rokopu, 3. v pond. po sv.,
Floriana, 4. na sv. Annu, 6. na Dušičky.
Frant. Ser. Dobyt. trh na trh výr., 4. pon.
před Vánoci. Týhod. trh každ. patek.
| Trh na dob, 1. v sob. po sv. Fil. & Jak.
Tvrdonice (Turnitz, okres Břeclav.), 1. v : 2. v sob. po sv. Anně, 3. v sob. po sv.
pon. o družeb. ned., 2. na sv. Matouše.: Mich. 4. ten den před všemi Svatými.
Uherčice (Auerschitz, okres Hustop.), 1. v Koňský trh v sob. před obrác. sv. Pav.
pond. po 3 král., 2. v pond. po sv. Tro-l
Připadne-li jeden z těch ročních trhů na
iici, 3. v pond. po sv. Františku. Týh.l sobotu odbývá, se násl. úter. 8. dob. trh
trhy každý out. a pátek.
| před tímto ůter.
Unčov (Hunčov, M'ahrisch-Neustadt), 1. v Vrátenin (Fratting, okr. Jem.), 1. na den
out. po jménu Ježíše, 2. 2hý out. v máji,
sv. ab. a eb., 2. v out. po květ. ne
3. 2hý out. po sv. Pet. a Pav., 4. lní
dělí, 3. v out. po sv. Mmrketě, 4. v out.
out. v září, 5. v out. před sv. Mart., 6.
po nv. Jiljí, 5. v out. o sv. Kateřině.
2hý out. v březnu. Velké týlu. trhy: 1.
Trh koňský a. dobytčí před každým jarm.
ve čtvrt. před vánoci, 2. na. zel. čtvrt. Vsetin. l. v out. po hromn., 2. v out. po
Týh. trhy v out. a v pátek. Koůsk. 8.dob.
sv. Fil. a Jak., 3. ten den po proměnění
Krista P., 4. na sv. Lukáše Evan. Velké
_trh 8 dní před každým jarm.
Usov (Aussee, okr. Moheln.) 1. na sv. Fil.
týh. trhy: 1. na zel. čtvrtek, 2. v pond.
3. Jak., 2. na sv. Jiljí, 3. na sv. Tomáše
před sv. Váci., 3. na sv. Tomáše Ap. Trh
na obilí každou sobotu.
Ap. Týdní trh každou středu.

Vančice, viz Ivančice.

Vsetin dolni, 1. v čtv. po sv. Matěji, 2.

Vejmyslice (okr. Kruml.). 1. ve čtvrt. před
vět. ned., 2. v out. po nanebevzetí Pan.

ve středu před sv. Duch., 3. v out. po
naroz. P. Marie. Trh na dobytek po
kaž. roč. trhem. Týh. & dobytčí trhy ve
středu ode stř. popeleční až do \'elkon.
Viškov (Wischau), 1. v pond. po 3 král.,
2. v pondělí po sv. Františce, 3 v pond.
po sv. Fil. a Jak., 4. v pond. po sv.
Marketě, 5. v pond. po povýšení sv. kříže,
6. v pond. po všech Svatých. Každ. výr.
trh trvá 4 dni. Trhy na koně- a dob. 8
dní před každ. jarm. Týh. trhy každ. out.
a sob.
Vyzovlce, 1. na 2hý out. po sv. 3 králích.
2. 2hý out. po velikou. 3. 2hý out. po
sv. Petrem & Pavlem, 4. ve čtvrtek před
posvícením, 5. v out. po všech Svat.
Dob. trh 1., 2., 3. a 5. v pondělí před
výročním trhem, 4. ve středu před hod.
Velící týh. trhové: 1. v 2. out. o sv.
Duchu, 2. v out. po sv. Vavř. Týhod. trh
každý outerek. V postě jest knžd. outerek
trh na dobytek.
Zábřeh (Hohenstadt), 1. 2. ledna, 2. v
pondělí po Božím Těle, 3. na svat.
Bartoi., 4. na sv. Voršil'u. Trh na koně
'a dobyt. : 1. v pon. po neděli postní, 2.

Marie, 3. ten den před sv. Tomáš.

Vejvanovice viz Ivanovice.

Velká (okr. Strážn.), 1. v out. po hromn.,
2. v 3. pond. po velikon., 3. v out. po
sv. Maří Majd., 4. v out. po. sv. Šim. a.
Judě. Trh koňský a dobytčí den před

každým
jarm.
Týlž dar.),
trh každý
pon.po sv.
Veseli
Nové
(okr.
1. v out.
Marketě, 2. na sv. Václav. Hlavní týdní
trh v out. před. květ. ned., 3. v out. po
sv. Leop. Trh na dobytek zároveň s roč
ním trh.
Veseli (okr. Hrad.) 1. v out. po květné ned.
2. v outerý po sv. Trojici, 3. v out. pu
nanebevz. P. Mar. 4. v outerý po císař.
hodech, 5. 2hý out. v adventu. Trh na

dobyt. ten den před každ. jarmar. Týh.
trh každý pondělí.

Vistonice Dolni (Unter-Wisternitz, okres

Mik.) 1. v out. po sv. 3. král., 2. v out.
po sv. Josefu, 3. v pond. po sv. Filip. a
Jak., 4. v pon. po sv. Jakuba, 5. v pon.
o sv. Matouše, 6. v pon. po sv. Ondř.
Týh. trh každ. pond.
Vladislav (okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před v pond. po Bož. Těie, 3. v pond. po sv.
Bartol., 4. v pond. po sv. Voršile.
květ. ned., 2. ve čtvrt. před křiž. ned.,
3. ve čtvrt. před sv. Matoušem, 4. ve Zdounky (Zdaunek, okr. Kroměř.), 1. v
pnnd. po Bož. vstoupení, 2. v pondělí po
čtvrt. před sv. Tomaš. Dob. tyh. o těch
sv.
Mart.
4 jarm.
Vlachovice, 1. v out. po hrom., 2. v úterý Zlin, 1. v út. po sv. Matěji, 2. v útipo pro
vodní neděli, 3. ve střed. po sv. Duchu,
po sv. Fil. a Jak., 3. v ont. po nanebevz.
4. v čtv. po škap., 5. ve čtv. po naroz.
P. Marie, 4. v út. 0 sv. Havin, v den.
P. Marie, 6. v out. po 1. ned. adventní.
před tím trh na dobyt. Týh. trh kaž. sob.
Dob. trh den před každ. jarm., jako i v
Vlasatice (Wostitz, okres Mikul.), 1. v
každou sobotu v postě.
pondělí po Božím Tělo, 2. 3ti pondělí Znojmo (Znaim), 1. na sv. Dorota, 2. v
po sv. Matouši, 3. v pondělí před všemi
out.. po kýchavné ned., 3. na sv. Jiří, 4.
Svatými.
na sv. Jana křt., 5. ve čtvr. po naroz.
P. Mar., 6. na im. a. Judu, 7. ve čtvr.
Vracov (okr. Kyjov.), 1. ve středu po ve
před početím P. Marie. Kdyby sv. Doroty,
lik, 2. na svat. Prokopa. 2. v outerý po
Jiřího, Jana křt. nebo Šim. a Judy při
všech svatých, 4. v out. po vánocích. Dob.
trh ten den před tím.
padlo na pátek neb sob., drží se výr .trh v
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outer-ý na to. Obyčejný trh vždy před
Mart. Dobytčí trhové v pon. před každ.
jarm. Trh na koně zároveň s trhem na.
výročním trh. Trh na len & přízí 1. na
hovězí dob.
sv. im. a. Jud., 2. v sob. před druhou
ned. advent. & někdy i o předním trhu. Želetava [Schelletau, okres Tel.], 1. ve
Trhy na, vlnu: před sv. Jan. křit., 2. před
čtv. před s. Matějem, 2. ve čtvrt. před sv.
Trojici, 3. ve čtvrt. po sv. Václ., 4. ve
Šim. a Jud., někdy též o předním trhu.
Trh na koně a na dob. ten den před výr.
čtvrt. před sv. Tomáš. ap. Dob. trh v pon.
trh. Trh týdní každ. sobotu.
„
_ před každ. jarm.
Žorošicě (Zíuroschitz, úřadni okres Zdá Zernviee, 1. v pon. masop., 2. v pon. v
nice), 1. v out. po třech králech, 2. druhý
kříž. dnech, 3. v on. po sv. Anně, 4.
outerý v měsíci březnu, 3. v outerý po
v út. po poslední ned. svatoduení Trh
ev. Antonínu Pad., 4. v outerý po slev.
kon. 3 dob. o rvních jarm. a ten den
jménu P. Marie. Dob. trh ten den před _ po sv. Kateřině. Týh. trh každ. středu.
každým výr. trhem. Týh. trh každ. čtvrt. Zidlochovice [Seelowitz], 1. v outerý po
Ždánice (Steinitz, okr. Kyj.), 1. v pondělí
obrác. sv. Pavla, 2. v out. po sv. Vítě,
3. na sv. Šim. a Judu. Když ale ten evát.
Bož. vstoup.,
2. vpopon.
po sv. 2.Bartol.
v ned. připadne, drží se jarm. v pondělí,
Ž šřed
ár [Saar]
1. v out.
n. roce,
v út.
4. v out. po sv. Vavřinci. Obilní trhy
před štředop., 3. v out. po sv. Troj., 4.
v pond. hačdého týhodne.
v out. po sv. Bart., 5. v out. před sv.
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5. v pon. po sv. Mart. Týh. trh každ. út.
(Olbersdorf), l. v pon. po 3
Dob. trh: 1. v út. po sv. Jiří, 2. v út. př.
kr ., . na sv, Filip. a Jakub., 3. v pon.
sv. Michalu. Trh na len v 2. út. v květ'
po naneb. P. Marie. 4. na sv. im. a
Judu. Trh koňský a dob: 1. ve středu Cukmantel (Zuckmantel), 1. na. sv.Matěje,
2. v pon. po 6. ned. Velik., 3. na Me
před ned. květ., 2. ve střed. po sv. Jak.
touše., 4. na sv. Ondř. Týh. trh kaž. stř.
a nad, 3. ve středu po 2. pon. v říjnu.
a sobotu.
Týh. trh každou středu.
Anjelské hora (Engelsborg), 1. v pond. Freivnldov (Freiwaldau), 1. v den po nov.
před obrác. Pavla, 2. na 1. pon. po sv.
roce 2. e na, 2. na sv. Josefa, dne
Anně, 3. v pon. před vě. Svat.
19. břez., 3. na sv. Jana Křit., dne 24.
Benešov (Benisch), ]. na 1. pon. v postě.
červ., 4. na sv. Mich. dne 29. září. Týh.
trh každou středn.
2. v út. po sv. Pot. a Pav., 3. v pon. před
sv. Jilj., 4. v út. po ev. Kateř. Týh trh Frldberg, 1.v pon. po masop., 2. v out.vel.,
každou středu. Trhy dobyt.: ]. v pond.
3. na. navštívení P. Marie, 4. pond. po
v postě. a v out. po pozdviž. sv. kříže.
sv. Hedvice.
Bílá Voda (Weisswasser), ;. v pond. pc
ned. smrt., 2. v 4. pond. po Velik., 3. v Fridek 1. v pon. po sv. 3. kral., 2. v pon,
před Jos., 3. v pon. po Fil. 8. Jak. 4. v
pond. před sv. Matouš., 4. v pondělí po
pon. před sv. Jan. křit., 5. na sv. Jak.,
všech Svat.
6. v pon. po sv. Mich., 7. v pon. př. sv.
Bilovee v Opav. (Wagstadt), 1. 2. čtvr. v
Kat. Trh na kon., vln. 8. dob. 2 dní před
postě. 2. na. sv. Jiljí, 3. na. sv.Mik. Dob.
trhy 1. ve čtvr. před Bož. vstoup., 2. _1. každým výr. trhem. Týh. trh kai. pon.
a pátek.
čtvrtek po, Bož. Tele. Velký týhod. tr
Frištat (Freistadt), 1. na obrác. sv. Pavla.
na zel. čtvrtek.
2. v pon. po 6. ned. velk., 3. ve stř. př.
Bílsko (Bielitz), 1. v pon. po 2. ned. postí
sv. Bartol., 4. na sv. Šim. a, Jud., 5. ve
2. v pon. po sv. Janu Křit., 3. dne 15.
střed. před ned. květnou. Trh na vlnu v
září, 4. na. sv. Mík. Každý trh trvá 3 dní.
den před sv. Šim. a. Jud. Týhod. trh kaž.
Trh na vlnu: 1. dne 22. kv. 2. dne 10.
úterek.
října. Trhy dob 1. v pon. po sv. Troj.,
2. na sv. Jana Křit., 3. na Jak., 4. dne lll'abinn, 1. na zasnoubení F. Mar., 2.
16. září.

dne 19. března, 3. dne 16. květ., 4. dne

2. červc., 5. pond. po naroz. P. Marie, 6.
Bohumín (Oderb.), 1. na sv. Adelgundu, 2.
na sv. im. a Jnd.
v pon. po 2. ned. postní, 3. na navšt. Pan.
Marie, 4. na Michala. Hlavní týh. trhy: Hradec (u Opavy Graetz), výr. a. dob. trh.:
1 v pondělí pašij. týdne 2. v pondělí po
ve středu před Velk., před sv. Duchem
B. Těle, 3. na sv. Jak., 4. v pon. po sv.
a před Vánoci. Koň. &dob. trh před kaž.
Michala, 6. na mlaďátka.
výr. trhem.
Bruntál (Freudenthal), l. v pon. po nov. Jablunkov, l. v pon. po obrác. sv. Pav. 2.
v pon. po sv.Jak. ap., 3. v pon po náším.
roce, 2. v pond. po 2. ned. post., 3. v
& sv. Jud., 4.v pond.po sv.Fila Jak., 6. v
pon. po sv. Jiří, 4. v pon. po sv. Marketě,
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pon. po první ned. Velik. Týh. trh kaž. Skočov 1. ve čtvrtek před ned. květnou,
outerek.
2, poslední čtvrt. před Bož. Vstoup., 3.
na av. Bartoloměje, 4. na sv. Martina.
Javorníky, (Jauernig) 1. v pondělí a v
padne-li sv. Bartoloměje nebo sv. Mart.
out. po obrác. sv. av., 2. na sv. Fil. a
Jak., 3. na. sv. Jak., 4. na sv. im. a Jud.
v sob. neb v ned., odloží se na budoucí
Koňský 3. dob. trh na všecky výr. trhy.
úterek, Vel. týh. trhy: 1. ve čtvr. před
Týh. trh každ. út. na obilí, stravné věci,
elík., 2. ve čtvrt. po Bož. Těle, 3. ve
čtv. po sv. Mich.. 4. ve čtvrt. před Van.
slamu, dříví atd.
Dobytčí trh v den před každým výroč.
Kateřiny (Kathrein u Opavy), dob. trhy:
a velkým týh. trhem.
1. v out. před černou ned., 2. v outerý
Střebovlce, 1. na 4. ůterek po n. roce, 2
před sv. Michal. Týh. trh každ. out.
Klimkovice (Konigsberg), 1. v pon. po ned.
v út. po Velk., 3. vút. před sv. Jan. Křt.
družeb., 2. v pon. po sv. Trojici, 3. na
4. v out. před sv. Hedv.
sv. Vavřince, 4. na. Kateř., 5. v pond. Strumeň (Schwarzwasser), 1. na. sv. Jiřího,
před Valent. Trh na dob. & vlnu: 1. na
2. na sv. Mich., 3. v pond. po sv. Jak.,
Fil. a Jak., 2. na. Václ. Týh. trh každé
4. v out. po nov. roce. Dobytčí trhové
pondělí.
v den před každ. výr. trhem. Týhod. trh
každý pátek.
Krnov (Jigerndorf,) 1. vpond. po ned. ký
chavné, 2. v pon. po 6. ned. velik., 3. v Těšín (Teschen), 1. v 1. pond. v březnu,
pon. po navšt. P. Marie., 4. v pon. po
druhé pond. v květnu; kdyby však
nar. P. Marie, 5. v pon. po obět. P. Mar.
připadly v tento týden křížové dny, pak
Koň. 3 dob. trh 1. v pon. po ned. květ.,
v třetí pond. v květnu, 3. v druh. pond.
v červenci, 4. v ?. pond. v září, 5. v 2.
2. v pon. po sv. Markytč dne 13. červce,
pond. v listopadu. Dob. trhy v první den
3 v pon. po sv. Bartol., 4. v pond. po
Mikuláši.
v trliový, zvlastni trh dob. v út. velkon.
Liiutovice (Leitersdorf) 1. v první střed Týh. trhové každou středu a sob.
po nanebevst. Páně, 2. první středu po Usiron, dob.,trhy: 1. dne 12. března, 2.
dne 26. června, 3. před sv. Mich. Týh.
_ sv. Hedvice._
trh každý pondělí.
Odry (Odrau), 1. v pon. před 3 krály, 2' Vidna (Weidenau), 1. v pon. po sv. 3 kral.
v pon. po ned. provodné, 3. v pon. před
2. v pon. po ned. kříž., 3. v pon. po sv.
sv. Jan., 3. v pon. po pov. sv. kříže. Dob.
trh 1. v pon po ned. provod., 2. v pon.
trh
Vavřkinžci,p4
.v pon. po Frant. Seraf. Týh.
po povýšení sv. kříže. Týh. trh každé Vítkova (Wigstadtl), 1. ve čtv. před hrom.
pondělí.
2. v pondělí po anilate, 3. v první út.
Opava (Troppau), 1. dne 1. února., 2. dne
po sv. Vítu, 4. v první úterý po rozděl.
1. kv tna 3. dne 1. srpna, 4. dne 1.isl
apošt., v pon. po nanebevst. P. Marie, 6.
Velký dobytčí trhy: 1. 8 dní po svet.
ve středu před sv. Havlem, 7. v pondělí
Troj., 2. 8 dní po sv. Janu Křit. , 3. v
po sv. Lucii. Týdní trh každý čtvrtek,
dní po Jak., 4. 8 dní po nar. P. Marie.
kdyby však na tento den připadl svatek,
Trh na vlnu: 1. dne 6. květ. 2. dne 29.
tedy ve středu.
září.Každý trváS dní. Týh. trh každ. stře Vrbno (Wíírbenthal), 1. v pon. před hrom.
du a sobotu
2. v pon. po sv. Janu Křit., 3. v pon. po
sv. Mich., 4. 2hé pon. po bílé ned. Týh.
Opavice (Tropplovitz), 1. první out. po
trh kaž. pon.
Boží m,Tčle 2. prvn out. po sv. Mich,
Zábřeg; týh. trh každý ůteerý.
3. v out. před ned. květnou.

Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na svátky padající odbývají se následujícího, místně také předchá—
zejícího všedního dne.

Abertamsy (Abertham),v pondělí po čtvrté Aš (Asch), 1. první pon. v postě, 2. v pond.
neděli svatodu
po sv. Trojici, 3. v pond. před sv. Jilj..,
4. v pond. před sv. Ondřejem. Dobytčí
Abšdorf, (Opatov), 1. na černý čtvr., 2. v
trhy vždy v 2. út. v měsících březnu,
pond. před Letnicemi, 3. ve čtvrt. po sv.
dubnu, srpnu a. listop. Každou sobotu
Václavu, 4. druhý čtvt. po početí P. M.
tyhodní trh.
Adamov (Adamsfreíheit) viz Malé Hory.
Arnoltice (Arnsdorf), ty pondělky: 1. po Bakov nad Jizerou (Backofen),1.v pon.
po druhé ned. adventní, 2. v ponn.d po
bílé ned. 2. v pond. př. sv. Petrem, 3. po
sv. Václavu.
sv. Fabiana a Šebestiann, 3. v pond. po
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smrtelné ned., 4. druhé pond. po Veliko
nocí, 5. ve středu před Božím Tělem, 6.
v pond. po sv. Marketě, 7. v pond. po
sv. Bartóloměii, 8. ve středu po sv. Fran
tišku Seraf.
Bavorov (Baran), 1. popel. stř., 2. na sv.
Jiří, 3. na sv. Jiljí, 4. na obětování F.
Marie.
Bečov (Betschau), ty pondělky: 1. před
Velikonocí, 2. v !. út. po sv. Duše„ 3. o
sv. Havlu, 4. př. Vánocemi.
Bechyně (Bechyn), 1. v pond. po jménu
Ježíše, 2. ten den po sv. Petru a Pavlu,
3. na Dušičky. Trhy na dobytek a všelike zboží v outerý po celý rok. Čtyrykrát, totiž: druhý out. v postě, v outerý
velikonoční, v out. po nanebevz. P. Maríe, v outerý po sv. Urbanu, (kdyby měl
poslední na svatodušní out. padnouti, tedy
příští outerý) všem cizím obchodníkům
& řemeslníkům dovoleno jest své zboží
veřejně prodávatí.
terý po sv. Fil. a
Jakubu, pak po sv. Václavu jsou pouze
pro domácí ustanoveny.
Bělá (Weisswasser), ty pondělky: 1. první
v postě, 2. před nanebevstoup. Páně, 3.
druhý po sv. Marketě , 4. po povýšení sv.
kříže, 5. ve středu před sv. Kateřinou, 6.
na sv. Tomáše apoštola; každou středu

týhodní trhy : ve čtvrtek před velíkonocí,
ve čtvrtek před vánocemi.

Beroun, 1. v pond. po jménu P. Ježíše, 2.
třetí pondělí v postě, 3. v pond. po neděli
Jubilate, 4. ve čtvrtek po sv. Prokopu,
5. v pondělí po stětí sv. Jana Křtit., 6. v
pond. po sv. Martinu; v outerý a ve čtvré
tek týh. trhy.
Bezdružice (Weseritz), 1. v pond. před
hromn., 2. dne 4. květ., 3. v pon. po sv.

Václavu.
Bezno, obec v Boleslavsko. Trhy výr. a
na dob.: ve středu po první sobotě po
masopustě, 2. první středu v měs. září,
3. ve středu před sv. Kat.
Blllna (Bilin), 1. v pond. postní, 2. ve
čtvrtek po Božím Těle, 3. ve stř. po sv.
Bartoloměiji, 4. na sv. Martina bisk. Kaž
don sobotu týdenní trh.
Blšlce, 1. ve čtv. př. květ. ned., 2. ve čtv.
př. Mar. Sněž., 3. v pond. př. povýš. sv.
kříže 4. ve čtv. před sv. Martinem.

Blatno, 1. na sv. Fabiana a Šebestiana,
2. druhý čtvrtek v postě, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta, 6.
ten den po nanebevzetí P. Marie, 6. v
pond. po sv. Jarolímu, 7. ten čtvrtek
před 1. nedělí adventní 8. ve čtvrtek

před sv. Matoušem a na sv. Tomáše koň
týdeni trh.
ský a. dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý
rok trhy na obilí a dobytek.
Běla má. čtyry výr. a čtyry dob. trhy o pon
dělkách: po hrom., př. kv. ned., př. nalez. Blatno (Platten), král. korní město v Cheb
sv. kříže a na sv. Matouši ev.
sku, 1. v pond. před sv. Duchem, 2. v
Bělčlce, výroční a trhy na dobytek: 1.. pond. po sv. Vavřinci, 3. v pond. o sv.
na sv. Josefa, 2. na den po naroz. P. Marie, | Havelském pvsvícení.
3. v pond. po sv. Petru a Pavlu, 4. ve _Blelstadt, kr. horní město v Ohebsku, l.
čtvrt. př. všemi Svat.
, v pond. po Rogáte, 2. druh-4 pon. po sv.

Bělohrad, 1. ve čtvrtek po sv. Petru al Michalu.
Pavlu, 2- “ čtvrtek P“ narození Panny Blovice, 1. ve středu před kv. neděli, 2.
MHW, 3- V out. ]?0 SV-Havlu; týdní "by ? na sv. Marketu, 3. ve středu po sv. Jiljí,
každy outerek.
| 4. ve středu před všemi Svatými. Týd.

Benátky (Neubenatek), výročnídaltrgy ríal „k každé pond.
.
dobytek ty. pondělky:
1' po ne či k“
i' Blšan
(Flóhau) , výroční trh na koně a.
.
.
l2.ngo4Božig:1TŽle,Ž-ípo ŠmůíařiíengdaÁ,
:“ Mal-třdu. n roz n m ' ar
' P ,

dobygek: 4. první pondělí v postě, 2. ve
Ja l'mupo 4.sv.v Trojici,
ond. o3. vočetiP.Mm—ie.
středu
pond. po sv.

Benešov (Benescbau), 1. na den obrác,
“"
'
P
P P
„
sv. Pavla, 2. na sv. Josefa pěstouna, 3. Bohdaneč,
a dabytčl
ve
středu předvýroční
vstoupením
Páně,trhy:
po 81'dní.
na sv. Filippa a Jakuba, 4. na.sv. Antonína
2. v den rozesl. sv. apoštolů, 3. ve středu
Pad., 6. na sv. Annu, 6. na sv. Matouše,
po Bartoloměji, 4. v pond. před svatým
7. na sv. Rafaela Arch., 8. na sv. Ondřeje
Havlem, po Osm dní, 5. ve středu před ev.
apost. První a třetí trvá 8 dní. Připadne-li
Martinem, 8 dní na přízi, v pond.
některý z nich na. sobotu,drží se v násl.  1. po třech králích, 2. po hromnicích, 3.
pon. Týh. trh kaž. čtvrtek, kdyby připadl
po sv. Josefu, 4. po sv. Vítu. Každou
ale na ten den svátek, odbývá, se trh v
středu trh na obilí.
pátek.
Bochov (Buchau), výroční a dobytčí trhy:
Benešov (Beneschau), městys u Kaplice
1. v první pon. v postě (padne-lí na ten
v Budějovsku. 1. v út. Velik., 2. na sv.
ten svátek, tedy v nejbližší všední den.
Jakuba, (25. července), 3. na sv. Teresii,
2. v pondělí, po sv. Jiří 2. v pond. po
4. v úterý po 3. ned. adventní.
sv. Jakubu, 3. na sv. Michala, 4. v outerý
Benešov (Bensen), ty pondělky: 1. před před Adamem a Evou. Trhy na dobytek
kvétnou nedělí, 2. před nanebevetoupením
v úterý po 17. v měsících lednu, únoru,
Páně, 3. po naroz. ?. Marie.
březnu, květnu, červnu, srpnu, říjnu a
listopadu. V ostatních měsících zároveň
Bernardlce, 1. ve čtvrtek po sv. Matěji, ?.
s jarmarky.
ve čtvrtek předKantate, 3.na sv. Prokopa;
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po první nedělí postní, 2. po sv. Petru a
terky: 1. po3Králích, 2. před sv. Duchem,
Pavlu, 3. v pondělí po sv. Šim. a Judě.
3. před sv. Bartolom., 4. po sv. Havla. Brod Německý (Deutschbrod), ty ou
Boleslav stará (Altbunzlau), 1. pátou terky: 1. druhý out. po sv. třech Král. 2.
druhý v postě, 3. po nalezení sv. kříže. 4.
středu v postě, 2. poslední středu v
př sv. Jan. Křtit., 5. po sv. Frant Ser.
srpnu, 3. ve středu před. sv. Havlem, 4
(Třetí a pátý bývají nejslavnější). Trhy na
na en sv. Jana Evang.
Bor (Haid), výroční, dobytčí a koňské trhy
dobytek tý onterky: 1. po Hromnicích, 2.
čtvrtý vpostě 3. před Velíkonocí,4. posv.
ty outerky: 1. po Okuli, 2. před sv. Duch.
3. po sv. Míchalu, 4. po sv. Mikuláši;
Trojici, 5. po sv. Prokopu, 6. po sv. Vavřin
obilní trhy každý outerek, na koně a ho
7. po sv. Martinu, 8. před Vánocemi.
vězí dobytek každý outerek od sv. Jiř. Brod Vyššl (Hohenfurth),m
městysv Budě
„až do sv. Havla.
jovicku. Svobodný trh na sv. Bartolom.,
Borohrádek, 1. ve středu v středoposti, trhy na chléb: 1. na sv. Matěje, 2. na
2. na sv. Františka Seraf.,každý outerý sv. Jos., 3. na zel. čtvrt., 4. v pond. po
týhodní trh Připadne li na tento úterek
sv. Troj., 5. na sv. Ma i Majd., 6. na. sv.
im. a Judo, 7. na sv. Tomáše. Týdní
zasvěcený svátek, odbývá se týdní trh
den před tím.
trh každé pond. v letě.
Borotín, 1. ve čtvrtek po středopostí. Brod Železný (Eisenbrod), 1. před 3 králi
2. v pond. po neděli Rogate, 3. ve čtvrtek
2. před masop. ned., 3. před květ. ned.,
po Božím Těle, 4. na sv. Prokopa, 5. ua
4. po sv. Filipu 8. Jak., 6. před sv. Vít.,
6. před Marií Majd., 7. před sv. Václ., 8.
sv. Annu, 6. na povýšení sv. kříže, 7. ve
čtvrtek před sv. Havlem.
před sv. Mart.
Borova (Borau),výroční trhy ty čtvrtky: Brodec, 1. v masop. pondělí, 2. v svato
1. po sv. Fabianu a ebestianu, 2. po ne
dušní outerý, 3. v pond. po sv. Frant. Ser..,
4. po Vánocích.
děl. Quasimodog.3, po Bož. Tele '4. po
naroz. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou Broumov (Braunau), 1. v pond. po ned.
terky: 1. po první neděli postní, 2. po
Sexag., 2. v outerý svatodušní, 3. v pond.
Latare, 3. po Ju dika. 4. na sv. Tomáše
před nar. P. Marie. 4. v pon. po ned.
apošt. Týhodní trh káždý pátek.
adv. Každý čtvrtek trh na přízi, každou
sobotu trh na plátno
Borovany (Forbes), 1. v pondělí po na
Buckov (Butzkau), 1. dne 19. ledna, 2.
neborst.
Páně,
2.
na
sv.
Lukjáše
18.
října.
Bousov dolni (Bautzen),1na ovat. dne 24. května. 3. dne 19. července, 4.
Vavřince, 2. v první pondělí v postě, 3.
dne 17. října a každé pond. týdní trh.
ve čtvrtek po svatém duchu, 4. ve čtvrt. Budějovice
(Budweis) ty pondělky: 1.
po naroz. ?. Marie. 5. na sv. Simona a
po 3 Králích, 2. po Božím Těle, 3. po
Jodu, 6. ve středu před vánocemi. Týhodní
natoz. P. Marie 4. na sv. Martina, vesměs
trhy každý čtvrtek po celý rok.
po 14 dní, totiž 8 dní před a 8 dní po
Božejov, 1. na sv. An
nnu, 2. na sv. Leo
jmenov. dnu. Týh. trh kaž pat.; každý
polda, každou středu týhodní trh.
čtvrt. a sob. týdní trh a ve čtvrtek trh
Boží Dar (Gottes ab), v pond. po sv.
koně a hovězí a jiný dob.
Anně a před sv. imonem a Judou
Budňnny (Budňan) 1.dne 1 dubna,2. vestř.
Brandýs, 1. v onterý před Hromnicemi.
po naroz. P. _Marie, 3. na sv. Voršilu,
2. po Velikonoci, 3. osv. Trojice, 4. po sv.
Padne-lí 1. anebo 2. jarmark na neděli
Vavřinci, 5. př. sv.
VŽclav., 6. po sv. Alžbětě.
anebo na zasvěcený svátek, odbývá se
Brandýs nad Orlici, výroční trhy s příštího dne.
ty čtvrtky: 1. před popeleční středou,2 . Budyně (Budín), 1. v outerý po Hromni
cích, 2. v out. po sv. Antonínu Pad., 3.
před sv. Markem, 3. před rozesláním sv.
v pond. po Marii Sněžné, 4. out, po sv.
apoštolů, 4; před sv. Havlem, 5 před
štědrým dnem. Trh na koně a hovězí
Václavu, 6. po sv. Krišpinu.
dobytek ve středu před kaž. jarm. Týh. Bukovsko, 1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.
trh každý čtvrtek na len a potravu.
Maří Majdalenu, 3. na sv. Havla, 4. na.
Březnice 1. v pondělí po první nedělí
sv. Šimona, 5. v úterý po sv. Petronile.
(Kdyby ji padlo na út., tedy v týž den.)
postní, 2. v pond. po květné neděli, 3. v
Týdní trhy na dob. každou sob. od sv.
outerý svatodušní, 4. v pond. před sv.
imona až do sv. Havla.
Maří Majdalenou. 5. ve čtvrtek po sv.
Bartol., 6. ten den po Dušičkách, 7. v Buškovlce (Puschowitz), výr. 8. dob. trhy;
pondělí po sv. Mikuláši.
1. v outerý před sv. Duchem, 2. v out. po
jménu P. Marie. 3. ve čtv. před sv. Kateř.
Březno (Priesen) 1. v pondělí po sv. Ře
hoři, 2. o nanebevzetí P. Marie, 3. po sv. Bydžov (Neubidschow) výr. a dob. trhy:
Michala; týdenní trh každý outerý.
1. v 1. stř. postní, 2. v out. po svatod.
svát., 3. v út. ten týden po sv. Jiljí,
Brod Český (Bóbmich-Brod), ty pon
v out. před sv. Havlem, 5. v út. ten týd.
dělky: 1. po neděli Judika, 2. po sv. Tro
jici, 3. druhé pond. po sv. Bartol., 4.
před nar. P. Dobytčí trhy vždy ten den
před jarm.
před sv. Havlem. Dob.. trhy: 1. v pond.

_
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(Bystran) výr. a dob. trhy 1. ve Celakovice

výr 9. dob. trhy: 1. po sv. 3

králích, 2. po neděli Kantato, 3 po sv.
střed. po Septuag., 2. ve stře. po Quasim.
Anj. Strážci, 4. po ev. Havlu.
3. dne 4. srpna, 4. stř. po sv Mat. 5. ve
stř.po sv. Ondř.
Čermná (Lenkersdorf), ty pondělky: 1. po
slední v měcísi květnu, 2. po sv. Havlu,
Bystřice, 1. dne 24. únor., 2. dne 23. dub.
.dne29. srpna., 4. dne 28. října,5. dne
3 před sv. Mikulášem.

25.1istop., 6. dne 29.pros. Připadne-li Černošín., 1. v pon. po hromnicích, 2. na
některý jarm. na sob. neb ned., odbývá
sv Jiří, 3. na sv. Michala. Trhy na do
se příští p.ond
bytek od sv. Jiří až po sv. Mich. každé
pondělí.
Bystřice Nová, ty středy. 1. po Liítare,
2. po Miserikordia, 3. po sv. Pet. aPav. Černovice, výr. a dob. trhy: 1. na sv.
Blažeje. 2. na zel. čtvr. 3. v pon. před
nanebevst. Páně, 4.v pond. před B. Tělem
Tomáse. Připadne-li jeden z posledních
5. na sv. Prokopa, 6. ve stř. před pov.
dvou jarmarků na ned., odbývá se nejbl.
sv. kříže, 7. na sv. Terezii, 8. den po
pond. na to. Trh na dobyteh: 1. po sv.
sv. Leopoldu. Každý čtvr. týdní a. dob.
trh .
Petru a Pav., 2. první út. každ. měsíce
od poč. jara až do začátku zimy. Týh. Cestin, l.v pon. přednanebevst. Páně, 2. v
trh každ. út., padne-li na ten den svát.
pond. po sv. Petr. a Pavlu, 3. dne 2. li
odbývá se násled. středu.
stop. Týh. trh každ. stř.
Byšice (Bischitz), 1. ve čtvr. před Marii
vout. npřed
na sv.Týdní
Víta,
3 na1.sv.
4. Velik.,
na sv. 2.
Kateř.,
eněžnou 3. pond. před pov. sv. kříže, 4 Čistá,
trhy na potravní věci, dříví a uhlí každ.
ve čtvrtek před sv. Martinem.
Cerekve Dolni, ty pondělky: 1. po sv. pon lí.
Jos. 2. po sv. Jakubu, 3. po sv. Havlu. Dašice [. na den sv. Školast., 2. v pon. po
4. o sv. Lucii.
Kant., 3. na sv. Víta, 4. v out. po sv. Ja
Cerekve l'lorni, 1. ve středop. 2. na sv.
kubu, 5, den před av. Michalem, 6. na. sv.
Marketu, 3. na sv. Maurice dne 22. září
Lucii. Koňské trhy: ve středu po sv. 3
4. na sv Llnh. 6.1isto.p
králích, 2. ve středu po Jubil., 3. ve stře
Cerekve Nová , 1. první středu vpostě,
du před sv. Jakubem, 4. ve středu po po
2. na sv. Matouše.
výšení sv. kříže, 5. ve středu po svatém
Cerhenice 1. na. sv. Matěje 2. na sv.
Martinu.
Vojtěcha, 3. na sv. Víta, 4. na svatého
Davle,
1. ve čtvr. po sv. Fil. a Jakubu, 2
Václava. Týh. trh každou středu.
dne 11. července, padne-li v sob., drží se
Cerhovice ty čtvrtky: 1. druhý v postě, příští
pon., 3. večtvrt. po sv. Bart., 4. ve
2. čtvrtý po Velikou., 3. před sv. Petr.
stř. po sv. Rafaeli.
a Pavl., 4. po sv. Václavu; kaž. outerý
Děčín (Tetschen), ty pondělky: 1. po nov.
týdní trh.
roce, 2. po sv. Fil. 3,Jak., 3. po nanebevz.
Cetvina (Zettwiug), 1. druhé pond. po Ve
P. Marie, 4. poslední v říjnu; vždy po 2
onoci, 2. v pon .před sv. Martinem,
dní. Týhodní trh na přízi, obilí a potravní
trh na chléb každý outerek.
věci kaž. pon. a stř.
Cvikov (Zvickau), iarmarky ty pond.: l. Dešenice, 1. 5. dubna, 2.16. srpna, 3. 2.
po sv. Valent., 2. po 13. Tele, 3. po po
prosince; každou středu trh na obilí a od
výšení ev. kříže, 4. po sv. Alžbětě. Týd.
sv. Josefa až do sv. Marka. trhy na dobyt.
trh každou středu na obilí, len, přízi a
každ. středu.
na rozličnou potravu.
Čáslav, ty pondělky: 1. třetí v postě, 2. Deštná, 1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv. Jana
Křtit., 3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Bartol.,
po ned. Jubilate, 3. po sv. Pet. a Pavlu, 4
6. na sv. Šim. a Jud., 6. na 'sv. Barb. Trhy
po nanebev. P. Marie, 5. ve čtvrt. po sv.
1. v out. před Vánocemi, 2. v out. před
Lidmile, 6. v pon. po sv. Havl., 4. trhy
Velikonocí. Týhodní trhy na. dobytek od
na koně: 1. out. po prvním dnu postním
sv. Josefa až do konce října každou střed.
2. dne 22. a 23. květ., 3. ten den po sv.
Padne-li na středu nějaký svátek, nedrží
Prok., 4. v out. po sv. Barb. Trhy na
se žád. trh.
rozl. dob : 1. den po sv. Pet. a Pav. 2.
den po naneb. P. Marie, pak každ. stř. Divišov, výr. 3. dob. trhy ty čtvrtky: 1. na
tučný, 2. na zelený, 3. před ned. Quasim.,
a pátek! po 3 králích, po Reminiscere a
4. Go čtvrt. před sv. Bart., 5. v v pond.
po sv. Mich., 6. na sv. Kat., 7. na sv.

aniláte.
4. před sv. Vítem, 5. před sv. Bartol., 6
sv. Václ., 6. před sv. Mart., 8. před
]. ten den po 3 králích, 2. před
Vánocemi.
na sv. Víta, oba 5 dob. trh., 3. na sv. M.
Dobřany
výr. 3,dob. trhy ty pond.: 1. p.
Majd.. 4. na den po nar. P. Marie. Pa
dne-li jarm. na ned. neb zasvěcený svá. Judika, 2. po Kantáte, 3. po sv. Mark.
4. po nar. P. Marie, po sv. Mikuláši.
tek, tedy se odb. na všední den před tím.
Čechtice, výr. 9. dob. trhy. 1. na obrác. Dobříš, 1. ve čtvrt. po popel. stř., 2. v pon.
sv. Pavla, 2. v pátek před svatod. ned.
po sv. Troj., 3. 13. července, 4. na den
3. na sv. Wolfganga.
sv. Mich.,- 5. na dušič., 5. na sv. Tom.
Častolovice
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Dobrovice

(Donbrawitz), ty středy: 1. po Eisensteln.

Kantate, 2. po sv. Bartol., 3. po sv. Víc.
4. po vš. Svat., 5. před třemi králi. Na
všeliké zboží a. dobytek.
Dobruška, 1. v out. po av. Matěji, 2. v út.
po bílé ned., 3. v út. po svatod. svátc.,
4. v út. po ev. Jakubu, 5. ten den po sv.
Václav. (padne-li jarmark na sob., drží
se v pond. na. to), 6. ve čtvrtek po ev.
Martinu biskupu. Trh na. dob. před polednem jarmarků. 'I'ýdní trh každé out.
na obilí, luštěnice, len a.přízi, pak na jiné
potravní věci a nářadí hospodářské.
Doksy (Hirsehberg), 1. ve středu po očišt.
P. Marie, 2. po sv. Fil. a Jakub. 3. v pon.
po sv. Jiljí, 4. v pon. po obětování Panny
Marie.

Výroční trhové na dobytek a

obilí: 1. v út. svatodušní, —2.na av. Ven

delína (20. října), jestližeby tento posl.
trh na sob. neb ned. připadl, odbývá se
příští pond.

Falknov

(Falkenau), 1. v pond. před sv.

Duchem, 2. v pond. po sv. Jak. větším,
3. na sv. Mich., trh na dnb. 3. pondělí
každého měsíce. Trhy na. obilí každý
_ týden v pátek.
Fleissen, 1. v pand. před. nanebevstoup.
Páně, 2. druhé pond. po ev. Michalu.
Frldland, 1. v pondělí po hromnic. 2. po
ned. Rogate, 3. v pond. po sv. Bartol.,
4. v pond. po sv. Šim a. Judě.

ty outerky: 1. před květ. ned., Frlmburk (Friedberg). Výr. trh na. sv.
Annu. Týdoí trhy, pak na dob. a obilí
každý úterý.
Georgswalde, (v kraji Litoměřick.), 1. v

Domašín

2. na. svatod., 3. po sv. Bartol., 4. v pond.

před sv. Havlem; každý outerý trh na.
dobytek.
Domažlice (Taus), 1. ve středu po sv.
orotě, 2. na. sv. Anton., připadne-li na
ned., tedy příští pond. 3. v pond. po ev.
Anjelu Strážci, 4. druhý čtvrt. po ovat.
Martinu. Týh. trhy ve středu na obilí a,
ve čtvrt. na. dob. po celý půst
Doupov (Duppau), 1. ve čtvrtek po av.
Míchalu, 2. v pon. po Okuli, 3. dne117.
květ., 4. v pon po sv. Alžbětě. Dva trhy
na dob. drží se druhého všedního—dnepo
poel._jarm. Týh. trh každou středu.
Dub Ceský (Bohm. Aicha), ty outerky: 1.
před. hromn., 2. před velkon., 3. před sv.
Duch., 4. př. sv. Bart., 5. př. ev. Havlem,
6. o prvním pon. advent.
Dubá (Douba) 1. na. sv. Jos., 2. v out. po
sv. Pet. 8. Pav., 3. v pon. po ev. Havlu,
4. 2. pond. v adv. Padne-li sv. Havla. na
ned., tedy se drží trh příští pond.
Dubeč, ty pond.: 1. po Hromn., 2. po sv.
Jiří, 3. po ev. Petru a Pavlu, 4. po sv.
Havlu.
Duchcov (Dux), 1. ve stř. po 1. ned. post.,
2. na sv. Víta., 3. na.sv. Bartol., 4. v pon.
před vě. Svat.

Dvořiště Dolni (Unterhaid), 1. v outerý
před sv.

pond. po povýš. sv. kříže. — 2. na. 1. pond.

po sv. anjelu strážci. Každý úterek týdní
trh na přízi.
Grafenried výroč. & dob. trhy ty pond.
1. po Bož. těle, 2. po naroz. P. Marie.

Habry (Habern), dobytčí trhy: 1. ve středu
po jménu Ježíše, 2. ve čtvrtek v postě,
3. ve čtvrtek v atředopostí, 4. ve středu
před Velikonocí, 5. ve středu před sv.
Duchem, 6. v út. po sv. Janu Křtit.,
7. po ev. Jak., 8. ve stř. po nanebev.P.
M., 9. ve čtvr. po povýšení sv. kříže,
10. ve středu po ev. Lukáši, 11. ve čtv.
po lv. Felixi, 12. ve čtvr. před vánocemi.
v
ute .
Připaldýne-li
na pond. svátek,
v

odbývá. se

Hanšpach,
1. v pondělí masopustní, 2.
dne 2. května, 3. v pond. po navštívení
P. Marie, 4. v pond. po sv. Šim. aJudě.
Hartmanice,
1. na, svat. Vitáliše, dne
28. dub., 2. na sv. Kateřinu; týh. trhy
na, dobytek & rozličné věci každý pátek.
Hajda ty pon.: 1. po sv. Jiří, 2. po sv.
Vítu, 3. po nanebev. P. M., 4. po sv. Václ.
Haslova (Hasalau), ty pon.: 1. po sv. Jiří,

uch., . na sv. Mich.
2. po 18. červenci, 3. po třetí ned. v říjnu.
1. v pond. před sv. Ja.—
2. v svatod. out., 3. na sv. Mich., 4. na. Helllrlchsgrllnn
nem Křit., 2. v pondělí po sv. Havle.
sv. Jana. Ev. Týh. trhy kaž. stř. od 1.
Trhy na. dob. vždy ve 4. pond. v každ.
květ. až. do posl. září.
měsíni.

Dvořiště Horní (Oberhaid), 1. na,sv. Jos.

Dvory

Nové (Neuhof), 1. na den obrác. Heralec,

l. na. sv. Eleonoru 21. února,

sv. Pavl, 2. ve čtvr. před Judik., 3. ve
2. na. sv. Antonína. Pad., 3. na sv. Teklu
čtv. před ev. Duch., 4. na sv. Annu, 5. v
23. září. Každý 1. čtvrtek v měsíci trh
pond. před sv. Matouš., 6. na sv. im.
na. dobytek, vlnu, přízi a len.
a. Jud., 7. na sv. Tomáše. Týh. trh. každý Hlinsko,
výroční trhy ve předcházejícími
outerek na obilí & rozličný dobytek.
trhy na dobytek ty středy: 1. první po ev .
Dvůr Králové (Koniginhof), výroční e Apolonii, 2. první po sv. Víta, 3. první
předcházejícímígtrhy dobytčímí: v outerý
po ev. Bartol., 4. ten den př. ev. Lukášem.
1. před hromnicemi, 2. před květnou
5. první po Velikonoci. 6. ve středu po
neděli, 3. před. sv. Duchem, 4. před sv.
sv. Jiljí. Dobytčí trh se odbývá vždy
Marketou, 5.' před sv. Matoušem, 6. před
před jarmarkem.
všemi Svatými, 7. před ev. Tomášem ; týh. Hluboká (Frauenberg). Trhy na koně&hov.
trhy na. obilí & přízi v out. & v sobotu.
dob., 1. druhý čtv. po velikou., 2. v out.

10
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před sv. Bartol., 3. v out. po sv. Šim. a Hořovice, výroční & dobytčí trhy: 1. dne
Judě. Týh. trh každý outerek.
1 . února, 2.v out. před květnou neděli

Hodkovice (Liebenau), 1. v pondělí po
nrdčli Látare, 2. 1. května, 3. v úterý
po sv. Prok., 4. v pond. po sv. Vavř.,
5. v pon. po ev. Matouš. 6. na sv. Mart.

Holice trhy výr. na koně a hovězí dob.
ty pond.: 1. po jmenu Ježíše, 2. po první
ned. velik., 3. před. navštiv. F. Marie, 4.
po povýš. sv. kříže, 5. po sv. Mik. Týd.

3. na sv. Jakuba s osmidenní lhůtou,
4. na povýšení sv. kříže, 5. dne 29. listo
padu. Trhy na kramářské zboží: 1. v so
botu před kv. nedělí, 2. v sobotu před vá—

nocemi; týhodní trh každou sobotu. Pa
dne-li některý jarmark na. ned., tedy se
odbývá v nejprv příští všední den.

trh každý čtvrtek na obilí, zeleniny, len 'Hory Kašparské

plátno, drůbež aj.
Hora Anjelskú (Engelhaus), výroční a

(Bergreichenstein), 1.

ve středu po středopostí, 2. v outerý po po
výšení sv. kříže, 3. ve čtvrtek po Božím
Těle, 4. v pond. před sv. Mikulášem.

dobytčí trhy ty pondělky: 1. po Liitare,
2. po ev. Trojici, 3. po sv. Anjeíu Strážci, Hory Malé (Adamsfreiheit), v pond. po
rozeslání apošt., 2. v pond. po Rafaeli,
4. první pond. v Adventu.
připadne-li na tyto pon. svátek, odbývá
se trh příštího dne.
druhý čtv. po 3 Král., 2. dne 14. květ., 3.
dne 31. července, 4. dne 16. října. Týdní Hory Matky Boží (Bergstadtl U. L. P.),
1.v
prv. poud. v postě, 2. dne 16. srpna.
trh každ. pand.

Horn Březová (Birkenberg), výr. trhy: 1.

Hora Kosova (Amschelberg),1.na velíkon. Hory Nalžovske (Silberberg), ]. třetí čtv.
pon., 2. ve stř. před Božím tělem, 3. ve
čtvr. po jmenu P. M., 4. v pon. po sv. Barb.

Horn

Krásná

po velikonoci, 2. v pond. po sv. Prokopu
3. den po sv. Václ., 4. vpond.před sv. Lue.

(Schónberg), 1. první Hostinnů [Arnau], trhy výr. a dob. ty pon.:

1. po sv. Dorotě, 2. po sv. Trojici, 3. před
pondělí v postě, 2. v outerý před veliko
jmenem P. Marie, připadne-li na tento
nocí, 2. den před. svat. Jan. Nep., 4. v ou
den sla-“nost Nar. P. Marie, tedy příšt.
terý předsv. Duchem 5. den po nanebevzetí
dne, 4. po všech Svatých; kaž. out. a
P. Marie, 6. na sv. Kateřinu, 7. v outerý
sob. týh trh na hov. dob.
'
před vánocemi, jestližeby 2., 5., neb 6,
jarmark na ned. anebo na evát. připadl, Hostomice, 1. v pon. po 3. Král., 2. na sv.
Matěje,
3. na den sv. Jiří na. vlnu, 4. v
odbývá se příštího dne v týdnu.
pon.
po
sv.
Prokopu,
5.
ve
stř. před
Hory Kutné (Kuttenberg), výr., koňské
naroz. P. Mar., 6. ve stř. po ev. Václ. Na.
a dobytčí trhy: 1. první pondělí postní, 2.
rozličné kramařské zboží a. dobytek ve
v pond. po Kantate, 3. den po Božím Těle,
středu: 1. po sv. Jos., 2. po svatodušn.
4. v pon. po sv. Matouši, 5. v pond. po
svátcích, 3. po sv. Petru a. Pavlu, 4. po'
sv. Martinu, 6. v pon. po sv. Ignáci ij.
Hora sv. Kateřiny (Katharinaberg), 1. Nanebevz. P. M., 5. po sv. Martinu, 6.
před Vánocemi. Kaž. stř. týh. trh.
dne 2. července, připadne-li toho dne ne
děle, tedy den na to, 2. v pond. před sv. Hostouň (Hostau), 1. ve stř. před masop.,
2. ve stř. před velikon., 3. na sv. Jana
Bartolomějem, padne-li na ten den za
Křt., 4. na av. Jak., 5. na s. Šim. &Judu.
svěcený svátek, tedy příští den, 3. v
6. ve stř. před Vánoc. Týh. trh každou
pondělí před sv. Havlem.
středu. Trh na koně od středy po ued.
Horažďovice, 1. v outerý před Septua
Invoka'v'it až do Božího Těla.
gesima, 2. v outerý před květnou nedělí,
3. ve čtvrtek před sv. Petrem a Pavlem Hostka [Gastdorf] ty outerky: ]. po Se
xagesima, 2. po Kantate, 3. na svatodušni.
4. v den Borciunkule, padla-liby Porcin
4. po nanebevzetí P. Marie, 5. před sv.
kule na. ned., tedy den na to, 5. v out.
Kateřinou.
před sv. Havlem, 6. na sv. Barboru, pa
dla-liby na tento den ned., tedy příštího Hradec Jindřichův (Neuhaus),1. vprvní
dne. Každou středu trhy na dob., obilía
pond. v postě, 2. v pon. po Exaudi, 3. v
potravu.
pon. po nanebevz. P. Marie, 4. v pon. po
sv. Havlu; trhy na dob.: 1. ve stř. v
Hořepnik, ]. na. sv. Blažeje, 2. na sv.
Michala, 3. na sv. Martina biskupa.
třetím týdnu v postě, 2. ve stř. po Judiku,
3. ve stř. páty týden po velik., 4. v pon.
Hořice (Horitz). sv. Bartol., 2. na sv. Mar
po sv. Trojici, 5. ve stř. po sv. Václavu,
tina bisk. Trhy na chléb: 1.den před na
6. ve stř. po sv. Kateřině.; týhodní trhy
nebevstoupen. Páně, 2. dne 23. prosince.
každou etř. a sob. Připadne-li svátek,
Týdní trhy na dob. od sv. Jiří až do sv.
tedy den před tím.
Havla každý út.
Hořice, ty čtvrtky: 1. po sv. třech Králích, Hradec Králové [Koniggriitz] ty outer—ky:
1. po 3. Králích, 2. po neděli Reminiscere
2. před kvčtnou neděli, 3. před Rogate, 4.
po svat. Prokopu, 5. ve čtvrtek před
čili druhé v postě, 3. po sv. Trojici, 4. po
ev. Bartol., 6. ve čtvrt. před sv. Marti
naroz. _P. Marie, po každ. 8 dní. Koňské
nem; 7. ve čtvrtek před sv. Václavem,
a dob: trhy: 1. v pond. po sv. Fabiauu a
den před tím se drží vždytrh na. dobytek.
eb., 2. v out. po ned. Reminisc., 3. outerý
v pašijový týden, 4. ve středu po křížo
Trh na. obilí každý čtvrt.
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vých dnech. 6. v pond. po sv. Trojici, Janovice v Tábor., 1. dne 14. února, 2.
dne 31. květ., 3. dne 14. září, 4. dne 13.
6. den před naroz. P. Marie.
llrndec Nový [NeukóniggratzL 1. v pond. prosince.
po sv. Janu Křt., 2. v pond. po sv. Ondř. Janovice v Čásl., ty outer.: 1. po 4. ned.
postní, 2. před sv. Janem Křtit. 3. po
Každý out. týhod. trh.
jm. P. Marie., 4. před. sv. Mart.
Hrádek [Grottau], l. 3. neděli po Valik.
2. sedmý týden po svatodušních svatcích, Janovice v Plzensku, 1. na sv. Josefa. 2
na sv. Jana Křt., 3. naBV-Šimona a Jud.
3. v pond. po sv. Bartolom., 4. v ond.
Týdenní trh kaž. on.
před sv. Martinem. Týh. trh každ. pátek.

Hrádek

Nový [Neuhradek], 1. ve stř. po Janovice

velikon., 2. v pond. po nanebev. P. Marie,
3. na den Moudrosti; každé pond. týh. trh.

Hradistě Mnichovo [Miinchengratszý
roční s předcházejícími trhy dobytčími ty

Uhlířské (Kohljanowitz), 1. v

pon. po obrác.

sv. Pavla,

- V 13011-V

středop., 3. v out. po velik-- 4- V pond.
po zjevení sv. Michala, 5. nanden SV—
Víta, 5. v pondělí před sv. M1171Magd
6. v pond. po Anjelu Strážci, 7—V pond.

čtvrt.: 1. tučný, 2. zelený, 3. čtvrtý po
po sv. Havle. Týd. trh každé outcrý.
velikon., 4. po _Božím Tele, 5. po promě
nění Páně, 6. po sv. Václavu, 7. před Jaroměř, 1. druhý den po sv. 3 Králíci),
2. ve středu po sv. Duchu, 3, v outerý
sv. Martinem, 8. před vánoc. Každý čtvrt.
trh na obilí.
před sv. Bartolom., 4. den po sv. Havlu,

padne-li který na neděli neb svátek, drží
se o týden později. Týh. trh každý pátek.
stř. po sv. Jiljí, 2. ve stř. po všech Svat.;
týh. trh každou stř. a sob.
Jeleni llorní, l. na sv. Josefa. 2. v
Hrady Nové [Gratzen] 1. v pon. po ned.
outerý po sv. Duchu, 3. na sv. Jakuba,
Látare, 2. na sv. Matouše, 3. v pond. po
4. na sv. Matěje, 5. v outerý před Mar
první adv. ned. Každé out. trh na dob.
tinem. 6. v pond. před Adamem a Evou.
l'lrob (Klostergrab), 1. v pond. po navštiv.
Týh. trh na obilí každý outerý.
P. arie, 2. na sv. Filipa a. Jak., 3. tři Jeníkov Golčův (Goltsch-Jenikau), ty
dní po pozdvižení sv. kříže, 4. na sv.
středy: 1. po Hromnicích 2. po zvě
Ondřeje apošt.
stování P. M., 3. před sv. Janem Nep.,
Hronov, ty out.: před 3 Králi, 2. po sv.
4. před Bož. Tel., 5. po sv. Marketě, 6.
Josefu, 3. v kříž. týdnu, 4. po sv. Bartol.
po sv. Václavu. Týdní trh každou středu.
5. před všemi Svatými. Připadneli sv.
Jos. nebo Bart. na out., tedy toho dne. Jeníkov Větrný [Windig-Jenikau], 1. den
Hroznětín (Lichtenstadt), 1. v pond. po po sv. 3 Krállch. 2. v pon. po sv. Janu
Nep., 3. na sv. Jakuba, 4. druhé pon.
1. květ., 2.v pond. pojmenu Panny Marie.
po naneb. Panny Marie. 5. na svatého
3. druhé pond v adventč.
Martina.
Humpolec, ty středy: 1. po sv. Filipu a
Jakub., 2. druhou po sv. Adolfu, 3. po Jesenice [Jechnitz]. Výroční a dobytčí
trhy: 1. v pon. před Velikonocí, 2. ve
povýšen. sv. kříže, 4. druhou po sv. Kle
mentu. Týdní trh kaž. stř. — na dob.
středu před svatým Duchem, 3. v pond.
po svatém Šimonu a Judě, 4. v pon. před
potravu, len a přízi.

Hradiště Choustníkovo [Gradlitz],!. ve

Husinec, 1. na sv. Filipa a Jakuba, 2. na

vánoci, 5. dne 11. září.

sv. Antonína, 3. na sv. Rosalií, 4. na sv. Jičín [Gitschin], ty pondělky: 1. první po
Hromnicich, 2. po Jubilate, 3 po 5. Jak..
Lukáše. Týh. trh každou sob. na obilí a
4. před sv. Havlem. Trh na obilí každé
hov. dob. mezi nimiž i 4 hlavní trhy na
pondělí.
obchodnické zboží: 1. v masop. sob., 2.

na květ. ned., 3. v sob. po BoZím Těle, Jilemnice [Starkenbach], ty pondělky: ].
po jm. Ježíše, 2. před Velikou., 3. před sv.
. v sob. před vánoc.
Duchem, 4. před sv. Jak., 5. po sv. Bart.
6. před sv. Divišem, trvá 8 dní, 7. před
2. čtyry ned. po velikon., 3. po sv. Janu
Vánoc. Týhod. trh na obilí, potravu, přízi
Křt., 4. po jmen. P. Mar., 5. po sv. Kateř.
a plátno každ. středu.
Trhy na vlnu: 1. dne 8. květ., 2.dne 4. říi.
Na dobytek: v pond. po smrtel. neděli. Jílové [Eulau], výr. a dob. trh 1. pond. v
listop., připadne-li na. svátek, tedy násle
Trhy na obilí a týdenní každé pondělí
dující všední den.
a pátek.
,
Jablonec
(Gablonz), ty pond.: 1. před Jilovi [Eule], 1. v pon. po 3. Králích, 2. v
pon. po Bož. Těle, 3. na sv. Vavř., 4 na s.
velikou., 2. před. svý Duchem, 3. před 7
“Lukáše, 5. v pon. před sv. Kateř. : týhod.
bratry, 4. před sv. Bartolom., 5. první v
trhy: 1. ve středu před Velikonocí, 2. na
říjnu 6. před sv. Alžbětou. Týh. trh kaž.
sv. Tomáše.
out. a. pát. na obilí, přízi, len a jiné věci.
Jaellymthal, Jáchymov(Joachimsthal),ty Jiřetín [St. Georgentha1], v pondělí po sv.
Jiří, 2. v úterý po sv. Janu Křtít., 3. v
pond.: 1. po hromnic., 2. třetí v dnb., 3.
pon. po nar. P. Marie, 4. v pon. po všech
po sv. Markétě, 4.včtvrtý v měsíci září.
Svat. Týh. trh kaž. pátek.
Jankov, ]. na. sv. Rehoře, 2. den po sv.
Janu Nep., 3. den po sv. Petru a. Pavlu, Jiřetín Dolni [Niedergeorgenthal],1.na sv.
Vojtěcha, 2. vpon. po Bož. těl., 3. v pon.
4. na av. Bartolom., 5. na sv. Mart. biek.

Jablonná (Gabel),ty pond.: I.po hromn.

10*

148

Výroční trhové v Čechách.

před svatým Matoušem, 4. na svatého Kaplice, 1. v pon. maaop., 2. nas v.Pro
Mikuláše
kopa, 3. na sv. Šim. & Jud. Týdvní trh
Jistebnice, ty pondělky: 1. po sv. 3. krá. kaž. sobotu.
lích, 2. na sv. Matěje, 3. po květné ned., Karlovy Vary [Karlsbad], 1. první středu
v dubnu, 2. první středu v měsíci říjnu;
4. po Velikonoci, 5. po svatod. svátcích,
trvá dva dni. Trhy na koně a jiný do
6.118. sv. M
ajdai., 7. na sv. Bartol.,
bytek, poslední pond. v červnu a připa
koňské a dobytčí trhy po 8 dní; 8. v
on. 0 sv. Matouš, 9. v pon. po vš. Sv.
dne-liTýh.
na zasvěcený
den.
trh. kaž. čsvátek, tedy příští
Trhy na dob. každějpond. od sv. 3 kral.
Kasejovice, výroč. a čtrvhyna koně a ho
až do nanebevst. Páně.
vězí dobytek 1. den po sv. 3 Kralich, 2.
Josefov čili Plesy [Josefstadt], 1. v pon.
v out. po Quasimodogeniti, 3. ve čtvrtek
po zvěstování P. Marie, trh na koně a
před sv. Duchem, 4. na sv. Jak., 6. den
hovězí doh., pak v út. a ve stř., potom
po sv. Jiljí, 5. na sv. Voršilu. Týdní
, jarmark, 2. v pond. po sv. Markétě trh
trh na dobytek každý kvatembr. pátek,
na. koně hovězí dob., pak v out. a ve
ve středu před zeleným čtvrtkem, apak
stř. na to jarmark, 3. v pond. po sv. Vá
každý pátek po velikonoci až do vš.
clavu trh na koně a hovězí dobyt., pak
Svatých.
v út. a ve stř. na to jarmark, 4. v pon. Katovice, první čtvrt. po hromnic., 2. na
po početí P. Marie trh na koně a hov.
Filipa a Jakuba, 3. ve “čtvrt.po Vavřinc.
dob., pak v út. 8. ve stř. na to jarmark.
4. dne 12. roa.

Týdhí trh každý pond. a čtvrtek na obilí Kdyně Nova [Neugedein], 1. v pon. po
a chléb, každý den menší trh na zele
sv. 3 Králích, 2. druhé pon. po Velik. 3.
niny a na jinou potravu.
na sv. Bartol., 4. na sv. Ondř. Výroční
trhy na neděle a na zasvěcené svátky
Kácov, 1. na nalez. sv._Kříže, 2. na sv.
připadající odbývají se příštího všedního
Petra a Pavla, 3. na nar. P. Marie, 4. na
dne. Týdní a dobytčí trhy od 2. post
sv. Martina. Týdní trhy: 1. den po hro
ního týdnu až do sv. Mart. každý pátek.
mnicích, 2. vpátek před květnou ned., 3.
[v Chebském kraji] dva
na sv. Michala, 4. v pátek před. čtvrtou Kircheuberg
neděli adventní.
výr. a dob. trhy ve 4. pon. v březnu a v
říjnu. Dohytěí trhy kaž. 4. pon. v ost.
Kadaň [Kaaden], výroční, koňské a dob.
měsících.
.1. v pondělí po Judika, 2. po sv. Kladno, ty pondělky: 1. po obrac. sv.
Pav
2. po sv. Vítu. 3. po sv. Václav.
Janu Kř.,tkažd.
3. potrva3
pov.3.svKříže, 4. po sv.
Barboře,
Kladruby [Kladrau], 1. ve středu před
Kamberg, 1. na sv. Jiří,dn
2. na povýš. sv.
květnou ned., 2. vpon. po B. Těle, 3. na
kříže.
av. Ja.,k 4. na sv. Matouše.
Kamenice, l. prv. pátek v postě, 2 v out. Klášterec [KlosterleL výr. a dob. trhy ty
velkou., 3. den po sv. M. Majd., týd. př. a
pondělky: 1. před hromnicemi, 2. před
den po ní, 4. ve čtvr. po nanebvst. Páně,
sv. Johannou králov., 3. před sv. Barto
po 3 dni, 5. den po ev. Václ., a před
lomějem, 4. před svatým Martinem. Při
ním po 4 dni, 6. v pond. po vš. Svat.
padne-li na ten den svatek, odbývá se
trh o osm dní dříve. Týhodní trh každ.
a po něm ještě 4 dny Týduí trhy každé
středu.
pon. nakoně, hovězí dobytek & rozličné
jiné zboží.
Klatovy, ty outerky: 1. po obraceni sv.
Pavla, 2. po Okuli, 3. po neděli Kan
Kamenice česká [Běhmisch-Kamnitz]ty
tate, 4. po svatém Kilianu, 5. po sv.
pondělky: 1. před sv. Duch., 2. po Por
Jil'ji. 6. po sv. Alžbětte.
cinnkule. 3. před Havlem. Každý jarm.
Klenčí [Klentsch], 1. na sv. Matěje, 2. v
trvá. 2 dni.
po svaté Trojici, 3. na svatou
Kamenice trhová, výr. a dob. trhy ty outerý
Lucii. Týdní trhy po celý půst; trhy na
čtvrtky: 1. 3. postní, 2. pátý v postě, 3.
dob.: každý outerý od postu až do sv.
na zelený, 4. po sv. Prokopu, 5. po nar.
Martina.
P. Marie, 6. po vš. Svat., 7. po početí Klomin,Výroč. trhy: 1.vpond. po Hromn.,
P. Marie.
Kamýk [Kamaik], 1. na sv. Aloisia dne
21. června, 2. na sv. Jakuba, 3. na sv.
Františka Ser. dne 4. října.
Kaňk [Gang], výr. trhy: 1. ve čtvrtek

2. třetí pond. v květnu, 3. v pond. po
Panně Marii Sněžné, 4. vpond. po všech

Svatých. Hlavní trhy na dobytek: 1. v

pond. po květně ned., 2. v pond. před
ev. Janem Křtit., 3. v pond. po sv. Vá
clavu, 4. v pond. před štědrým večerem.
před květ. ned., 2. v out. před ev. Duch.
3. v out. před sv. Bartol., 4. ve čtvrtek
Týdenní trhy každé pond.
po sv. Havle. Na dobytek: 1. ve čtvrt Kněžomost (Fílrstenbruck). Výročnítrhy,
trhy na koně, hovězí dobytek a kramář
před jmenem P. Ježíše, 2. ve čtvrtek po
ské zboží: 1. druhé pond. po sv. Fab. a
narození P. Marie, 3. před sv. Market.
eb., 2. druhé pond. v postě, 3. v pond.
[13.července1, 4. ve čtvrtek po svaté
„Kateřině.
po Velikonoci, 4. v pond. před Navštiv.
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P. M., 5. v pond. před Nauebevz. P. M., -Kozlunl. 1. ve čtvrt. po Velikou., 2. ve
čtvrt. po sv. Duchu, 3. na. sv. Vavř., 4.
6. v poud. po Jmeuu P. M.
Knín Nový (Neukniu), 1. poslední maeop. na sv. Matouše na dob. a zboží. Týd.
čtvrt., 2. v pond. po květué ned., 3. na; trh každý úterek.
sv. Víta, 4. ve čtvrt. po ev. Vavř., 5. na' Králíky (Grulich), 1. ve čtvrt. př. Hromn.
sv. Ludmilu, 6. v pond. před sv. Havel
?. ve čtvrt. po Velikou., 3. ve čtvrtek
ským posvícením, 7. na sv. Barboru
A.nuč, 4. ve čtvrtek po ev. Luk.

Kocengrn

(Gosseugrtiu), 1. v poud. po, Týduí trhy každé poud. na obilí, len a.
lněné semeno.
pátéVítem,3
ne ěli3,masopuetní
poud.4. před!
sv.
druhé úter..2v vříjnu,
prv
poud. v prohiuci, 6. v pond. před štědr. Královlce. Výr. trhy, pak na koně a na
dobytek: 1. v poud. po první ned. po
duem. Trh na dobytek druhé poud. v
Velikou., pak ty čtvrtky: 2. před svat.
měsících lednu, únoru, březnu, dubnu,
Duchem, 3. pred sv. Annou, 4. pred sv.
listo. por
Lidmilou, 5 po sv. Bernardu. Každý
Kolešova (Koleschowitz), výroční & dobyt.
čtvrt. trh týdenní.
trhy: 1. v út. po sv. Jos., 2. ve čtvrt.

po sv. Antonínu, 3. ve čtvrt. po sv. Ma. “Královlce Dolni, trhy výr. & ua dobyt.,
1. ve stř. po ev. Vojtěchu. 2. na. sv. Jana
touši, 4. ve stř. po ev. Martinu.
Křtit., 3. ve stř. před Marii Sněžuou, 4
ve stř. před sv. Vicsl. Týdni trh každ.
& kouské: 1. ve čtvrt. po sv. 3 králích,
středu.
2. v pond. masop., 3. v pond. po sváto
stech, 4. na sv. Aut. Pad., 5. v poud. Kralupy,
1. v ůtery po Velikou., 2. ve
po sv. Bartolom., 6. na sv. Frant. Ser.,
etř. po pond. před Naroz. P. M., 3. dru
7. v poud. po sv. Ondř. Týdenní trhy
hé poud. po všeobecném posvícení. Týd.
na obilí, dříví, potravu a drůbež ve stř.
trh každé út. na. rozličnou potravu.
& v pátek.
Kraslice (Graslitz). Výroční trhy. ]. prv
Kolinec. Trhy vyročuí a. na dobyteh:1.
ni pouud. po sv. Janu Křtit., 2. druhé
v pond. po druhé ned. postní, % na sv.
pond. po sv. Mich. Trhy na. dobytek
Fil. 3. Jak., 3. na. sv. Vavř., 4. na sv.
každou 3. stř. každého druhého měsíce.
Ondř., 5. v poud. 3. téhodue v postě.

Kolin Nový (Neukolin). Trhy výr., dob.

Kolovec (Kolautscheu). 1. v út. velikou., Křinec, 1. na tučný čtvrt., 2. ve čtvrtek
po s'v. Duchu, 3. ve čtvrt. po sv. Bar
2. na. sv. Jana Křtit., 3. v pond. před
tolom., 4. ve čtvrt. po sv.. Kateř.
ev. Havlem. Týdní trhy: 1. druhé poud.
po Velikou., 2. druhé pond. po sv. Mart. Křivsoudov 1. v poud. po sv. Jiří, 2. v

Kopldlno,

]. ve stř. po pašijovém týdnu,

pondělí po sv. Jiljí.

Týduý trh každé

pondělí.
2. na. sv. Prok., 3. ve stř pred Naroz.
P. M., 4. ve stř. před Poč. P. M.
Krucenburk (Kreuzberg), výr. a dobytčí
Kostelec Černý (Schwarz-1Kosteletz),. trhy s osmidenní svobodou: 1. v oud.
v pon. po ned. Rogáte, 2. na. sv. Jana
před Hromu., 2. v pond. před květuou
Křtit., 3. na sv. Mich. archanděla, 4. na.
ned., 3. v pond. po Nauebevst. Páně, 4.
Poč. P. M.
na sv. Vavř., 5. v pond. po sv. Václ.,

Kostelec

nad Labem (Elbekosteletz). 6. na sv. Kat. Týdní trh každý čtvrt.
Trhy výroční, na koně a. dobytek v út.: Krumlov Český (Bóbm. Krumau), 1. ve
1. před ev. Matějem, 2. před nalez. sv.

čtvrt. v středopostí, 2. ve čtvrt. po Bo
žím Těle, 3. v pond. před sv. Havlem,
4. na sv. Kat. Trhy na dobytek od sv.
Jiří až až do sv. Havla kužd. stř. Týduí
týduí trh na. rozličuou potravu
Kostelec nad Orllei (Adlerkosteletzy trh po každé ve stř. a. v sob.
Trhy výr. spolu na. koně &dobytek vždy Krupka (Graupen), 1. v poud. po květ.
ned., ?. v pond. před sv. Duchem, 3. v
téhož dne dopoledne: 1. na av. Dorotu
poud. před sv. Mich., 4. v poud. před
2. ve čtvrt. před květuou ned., 3. v poud.
sv. Martinem.
po Nanebevet. Páně, 4. na sv. Bartolom.,
5. na sv. Karla Borom., 6. dne 17. čer— Kryry (Kriegern), výr. & dobytčí trhy: 1.
vence. Týduí trh každé pond.
ve středu po ned. Letáre, 2. ve čtvrt. po
Kostelec u Náchoda, 1. ve čtvrtek po Kautáte, 3. ve čtvrt. o povýšeni sV.
kříže, 4. na sv. Bohumira (dne 18. list.)
Jmeuu Ježíš, 2. v pond. po Poč. P. M.
3. ve čtvrtek před první ned. v květnu, Kunštát (Kronstadt), trhy výr. & na do
bytek: 1. poslední poud. v dubnu, 2, v
4. ve čtvrt. po sv. Matouěi. Každou stř.
týduí trh na. obilí, přízi- & potravu.
první pond. v srpnu, 3. poslední poud.
v říjnu.
Kouřim. Trh výr., pak na koně a. na do
byteh: ]. v poud. po novém roce, 2. v Kunžák (Kb'uigseck), 1. v pond. po Hmm.,
2. v pond. po ned. Mieerikordia, 3. v
poud. po květuě ned., 3. vpoud. před
ond. po sv. Matouši, 4. na. den po všech
evatodušními svátky, 4. na.sv. M. Majd.,
gvatých. Trh týhodui a na. dobytek kaž—
5. v poud. po Naroz. P. M., 6. v pond.
dý čtvrtek.
po sv. Kateř.
kříže, 3. před sv. Vítem, 4. před ev. Jak.,
5. před povýšením sv. kříže, 6. před sv.
Šim. a Judou. Každou sob. se odbývá
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Kunžvart,

Kušvarda, 1. o sv. Jiří, 2. o

navšt. P. Marie, 2. v pond. po poslední
sv. Michalu arch., 3. 15. prosince.
ned. _svatodušní.
Kuřivody [Híihnerwasser], výroční trhy Lipa Ceská [Bóhmisch-LaipaL 1. ve čtvr
na dobytek: 1. vpond. po Velikonoci, 2.
tek po sv. Marketč, 2. ve čtvrtek po sv.
Martinu, oba po 8 dní. Připadne-li sv.
v pond. po Sv. Duchu, 3. na sv. Jana
Markety neb sv. Martina na čtvrtek, začne
Křt., 4. v pondělí po nanebevz. P. Marie,
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty
5. v pond. po sv. Havlu, 6. v out. před
sv. Tomášem apošt. Každou středu týh.
středy: 1. po středoposti, 2. po Bož. Tělo,
trh na dobytek a rozličné krámské zboži.
3. po sv. Bartoloměji, 4. po sv. Martinu,
Kynžvart [KonigswartL výroční dobytčí každý trvá 2 dni.
a koňské trhy: 1. na sv Josefa, 2. v pond. Lipnice, výroční, koňské, a hovězí trhy
po sv. Marketč, 3. v pond.„po všech Sva
tých. Trh na chléb druhé pon. po Velk.
Trh na obilí každý čtvrtek.

Landškroun

[Landskron], 1. v pondělí po

3 Králich, 2. v out. po ned. Judika, 3.
v út. př. sv. Duch., 4. na sv. Maří Majda—

lenu, 5. v out. po sv. Matouši. Trh na
koně a doh. ten den před výr. trhem
Týdenní trhy na, obilí, len, přízi, plátno,
každou středu.

_

Ledeč 1. v out. po neděli Septuagesima,
2. den před nanebevstoup. Páně, 3. den
před sv. Maří Majdalenou, 4. v outerý po
sv. Jiljí, 6. ve čtvrtek před sv. Havlem.
Lestkov, 1. dne 19. března, 2. dne 4. čer
vence, 3. dne 6. září, 4. první pon. adv.
Levin, na sv. Matouše Evang.
Lhenice [Elhenitz], 1. na av. Fabiana a
ebestiana, 2. na sv. Jiljí, týh. trh každou
středu. Trh na přízi na sv. Linharta.
Libuň, 1. v út. po sv. Matěji, 2. po sv. Troj.,
3. po sv. Bartolomčji a 4. po sv. Šimonu
a Judě. Týdenní trh každý outerý.
Liberec [Reichenberg-], ty pondělky: 1.
po bílé neděli, 2. před sv. Vítem po 8
dní, 3. po naroz. P. Marie po 8 dní, 4.
v pond. a v outerý po 3tí neděli v říjnu,
5. v pond. a v outerý před první nedělí
adventní. Trhy na. vlnu: 1. v outerý a
ve středu po ev. Duchu, 2. v outerý a. ve
středu po sv. Michala. Trhy na dobytek:

ty pond. 1. po sv. 3 Králich, 2. po Judika,
3. po sv. Petru a Pavlu, 4. před sv. Havl.
5. ve stř. po sv. Mart., 6. v pon. př. Vánoc..
Trhy na vlnu: 1. na sv Floriana, 2. v
pond. před sv. Havl. Trhy na dobytek:
]. každý pond. od 8. ledna až do 9. listop.
Týdní trhy 'každý pátek po celý rok.
Lišov, 1. na velikonoční outerý, 2. na sv.
Bartoloměje, 3. na sv. Ondřeje. Týhodní

trh ve čtvrtek.
Liteň, 1. na čtvrtý pondělek po novém
roce, 2. ve středu před sv. Duchem, 3. na
sv. Maří Majd., 4. ve středu před sv. Václav.,

6. na sv. Alžbětu, též vždy trh na dobyt.
Litoměřice [Leitmeritz], ty pond. 1. po
Sexagesima, 2. po Kantate, 3. po naneb.
P. Marie, 4. po sv. Kateřině. Týdní trh
v sobotu a v outerý.

Litomyšle, 1.dne 27.1edna naev. Chriemt.
. dne 7. květ.nasv. Stanisl. ——3.
dne 5.
září na av. Vikt. —4. dne 6. listop. na sv.

Leonarda. _Kdyby některý z těchto trhů
připadl na pátek, na.sobotu, na neděli nebo
avát., odloží se napříetí úterek.„Trh dobytčí
jest o den dříve; padne-li výroč. trh na
pon., je trh dob. v pát. před výr. trhem.
Týdní trh každ. sobotu.

Litvinov

[Oberlcutensdorf], 1. ve středu

před květnou ned., 2. na sv. Maří Majda
lenu, 3. na sv. Mich., 4. v pon. po všech Sv.
Lochovice, 1. na sv. Rehoře, 2. v pon. po
av. Jan. Křt. 8. na. sv. Mat.,4. na sv. Leop.
!. v sob. př. bílou ned., 2. v sob. 8 dní př.
1. ned. adv. Týh. trh kaž. pon. a čtvrt. Loket [Ellhogen], 1. na zelený čtvrtek, trh:
na chléb, 2. dne 1. května, 3. první stř.
Liběšice, výr. &dob. trhy: 1. v út. po kv.
v září, 4. na sv. Martina, 5. ve čtvrtek
ned., 2. v út. po sv. Václ. Připadne-li
jarmark na svátek, tedy se odbývá. v
před Vánocemi, pouze na ch b.
Lomnice, v Bud. 1, na, sv. Jiří, 3. na sv.
nejprv příští den všední.
Jana Křt.., 3. na sv. Michala.
Libice, 1. v pondělí pojmenu Pána Ježíše,
2. na popeloční středu, 3. v pond. po sv. Lomnice, v Jičín., 1. 2. čtv. postní, 2. ve
Janu Nep., 4. v pond. po sv. Prokopu, 5. v
čtvrtek před sv. M. Majdalenou, 3. před
sv. imonem a Judou. Hlavní trhy na
pond. po nanebvz. P. Marie, 6.na sv. Havla,
připadne-ii ten den v ned., tedy v pon. nato.
dobytek a jiné věci 1. ve čtvrt. po jm.
Liblín, ty pondělky: 1. po Litare, 2. po Ježiš., 2. 8 dní po nanebevet. Páně.
Týdn itrhy každý čtvrtek.
sv. Filipu a Jakubu, 3. před Bož. Tělem,
4. po sv. Jiljí, 5. před sv. Martinem, po Louny, výroční a dobytčí trhy; 1. ve stř.
před tučným čtvrtkem, 2. v pond. a v
každé spolu trh na dob.
out. před nanebevstoup. Páně, 3. ve stř.
Libochovice 1. v středopostí, 2. ten den
po naroz. P. Marie po 8 dní, 4. ve středu
před nanebevst. Páně, 3. na sv. Bartolom.,
a ve čtvrtek po sv. Šimonu a Judě, při
4. ve středu po sv. Václavu, 4. tu stř. po
padliby
na dny 2. a 5.jarmarku zasvě
sv. Martinu. Každou středu týh. trh.
cený svátek, odbývají se příští vč. den,

Libouchec

[Kčnigswalde] v Litom., výr. 3. Louňovice,

dob. trh: 1. v pon. př. masop. ned., 2. v pon.
před sv. Jan. Křt., 3. v pon. po nar. P. M.

Libštein

[Liebenstein], 1. v pond. po

ty čtvrtky: 1. před sv. 3.

Králi., 2. před sv. Řehořem., 3. před sv;
Vojtěchem, 4. na sv. Víta, 5. na sv. Maří
Majdalenu, 6. ve čtvrtek před sv. Barto

Výroční trhové v Čechách.

151

lomějem, 7. před sv. Václavem, 8. na sv. Mýto [Mauth], 1. v pond. po první neděli
Lukáše. 9. na sv. Barboru.
po velikonoci, 2. v outerý po sv. Trojicí,
3. na sv. Matouše.
Lovosice [Lobosie], ty pondělky: 1. po
Litare, 2. po sv. Troj., 3. po naroz. P. M., Mýto Vysoké [Hohenmautb], 1. první

4. po sv. Barboře.

Lubenec [Lubenz],výročníadobytčí trhy:
1. 2hý pond. po hromnicích, 2. ve středu
před sv. Václ. Týd. trh každ. út. a pat.

Lukavice, ve středu po sv. Jiří. Týhod.
trh každou středu.
Luže, výr. a dob. trhy: 1. ve středu před
jmen. Ježíš, 2. ve stř. po 3. ned. postní,
3. ve středu před nalezen. sv. kříže, 4.
na sv. Antonína, 5. ve stř. před povýš.
sv. kříže, 6. dne 2. listop. Trh na _obilí
každou sobotu.
Lysá, 1. v pond. po 4. ned. postní, 2. v
pond. po sv. Filipu &Jakubu, ?. v pond.
po stětí sv. Jana, 4. ve čtvrt. po sv.
Janu Křt., a kdyby připadl na ten den
svátek, tedy v út. před sv. Janem Křt.,
5. ve čtvrt. před sv. Havlem, 6. v on.
po početí P. Marie. Týhodní trhy každ.
sobotu.
'
Malešov, ty outerky: 1. po 3. ned. post.
2. před nanebevst. Páně, 3. před sv. Maří
Majdalenou,

4. před naroz.—P. Marie, 5.

před sv Martinem biskupem.
Muňeiin, 1. v pondělí po neděli Sexage
sima, 2. druhý pond. po velikonoeí, 3.
na sv. Víta, 4. na sv. Mat., 5. na sv. Barb.
Maršovice, 1. v út. po smrt. ned., 2. dne
14. června, 3. na sv. Lukáše, 4. v out.
před Vánoci. 1. a 3. jsou osmidenní,
druhé dva. jen po jednom dnu. Týhodní
trhy v úterý.
Maštov [Maschau], ]. v pond. maSOpustní,
2. na sv. Filipa a Jak., 3. ten den po nar.
P. Marie (8. září) 4. ten den po všech
Svatých, každý trvá 8 dní. Trhy na vlnu:
1- první pátek po sv. Jiří, 2. druhý pátek
po sv. Jiljí. Týhodní trhy každý pátek.
Mědčín [Miedschin], 1. v pon. po sv. Jos.,
2. druhý den po sv. Marketč, 3. v on.
po sv. Mikuláši, 4. v pond. po sv. Šim.
a Judoví. Týdní trh kaž. pon. od sv. Jos.
až do sv. Havla.

Mělník výroční, dobytčí a koňské trhy ty

čtvrtek v postě, 2. v out. před sv. Filipem
a. Jakubem, 3. v outerý po sv. Petru a
Pavlu, 4. v onterý po nanebevzetí P. Ma
rie. 5. v out. před sv. Františkem Ser.. 6. v
outerý před sv. Lazarem. Den před každ.
jarmarkem dobytčí trh; koňský trh též
v pond. po ned. květné.
Mezlmosti, 1. na. sv. Dorotu, 2. na sv.
Floriana., 3. na sv. Mik.
Mikulov [Niklasberg], v pon. po sv. Víta.
Milčin, 1. na sv. Stanislava, 2. na den sv.
Jana Křt.,3. dne 15.červc., 4. na den naroz.
P. Marie, 6. na dušičky.
Milešov [Mileschau], výroční a dobytčí
trhy: 1. den před archani. Gabrielem, 2.
den po sv. Antonínu Pad.,3. v pond. po
pozdv. sv. Kříže,3. vpon. před natoz. Páně.
Miletín 1. tu středu po sv. Jiří, 2. ve
středu po svatém Lukáši; každou středu
týhodní obilní trh.
Milín, 1. v masopustní pondělí, 2. dne 28.
července, 3. dne17.září. 4. na sv. Ondřeje.
Milevsko [Miihlhausen], 1. na sv. Josefa,
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. na svatou
Marketu, 4. v pondělí po jmenu P. Marie,
5. na sv. Voršilu; týdní trhy na doby
tek, obilí a potravu každý čtvrtek.
Mimoň [Níemes], 1. první pátek v postě,
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. v pondělí po
sv. Matouši, 4. vpondčlí po sv. Šim. aJudě.
Mirotice, [v Píseckéln krajil, 1. v pond.
po exag., 2. na sv. Fil. a Jak., 3. v pond.
před sv. Pet. a Pavlem, 4. v pondělí po sv.
Jiljí, 5. v pond. před sv. Martinem, 6. v út.
po 3. ned. adventní. Týdní trhy na ho
vězí dob., obilí, dříví, len, atd.: 1. v out.
před velikonocí, 2. v outerý před vánoci,
takto ale každou stř. po celý rok.
Mirovice, 1. na den obracení sv. Pavla,
?. v pondělí po Sexag., 3. na sv. Vojtěcha
4. ve středu před Božím Tělem, 5. na sv.
Prokopa, 6. na den Marie Sněžné, 7. den
po narození Panny Marie, 8. v pondělí
před sv. Havlem, 9. na den občtov. P. Mar.
Mlatkov [WichetiidtlL 1.23. dubna, 2. dne
24. června, 3. dne 30. listopadu.
Mlnzovice, 1. v pondělí po jmenu Pána
Ježíše, 2. v outerý po Velikonoci, 3. v

čtvrtky: 1. po sv. 3 Králích, 2. druhý
v březnu, 3. v pondělí po sv. Filipu a
Jakubu, trva 8dní, 4. v pondělí po sv.
Petru a. Pavlu, 5. ve čtvrtek po nanebe
vzetí P. Marie, 6. po sv. Havlu, 7. na sv.
Ondř. apošt. po 8 dní. Týh. trh. kaž. out.
Merklín,
1. v pond. po květné ned., 2.
out. po sv. Vítu, 4. v out. po sv. Kateř.
v pond. po sv. Trojici, 3. druhé pon. po Mnichovice ty středy: 1. po nanebevstou
sv. Bartolom., 4. v pon. př. sv. Martinem.
pení Páně, 2. před Božím Tělem. Hlavní
Městečko České [FriedlěinderNeustadtl], trhy na dobytek, obilí a rozličné věcí: 1.
na tučný čtvrtek, 2. na zelený čtvrtek,
Ty pondělky: I.po sv.-"'$Králích, 2. po sv.
3. na sv. Jakuba apošt., 4. ve čtvrtek po
Josefu, 3. 14 dnípo Sv. Duchu, 4. pojménu
sv. Václavu, 5. na sv. Františka Xav., 6.
P. Marie, 5. po svatém Martinu.
den před štědrým večerem-, týhodní trh
Město Nove nad Metují [Neustadt],vý
roční a. dobytčí trhy: 1. na sv. Anežku,
každý čtvrtek.
2. na sv. Jiří, 3. na sv. Jana a Pavla, 4. Mšec (Kornhaus), výroční a trhy na do
na den povýšení sv. kříže. Týduí trh na
bytek: 1. druhé út. v poště, 2. v útery
přízi a obilí každou středu a sobotu.
svatodušní, 3. v útery po andělu strážci.
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Mníšek, 1. na sv. Fabiana a Šeb., 2. na
sv. Josef, 3. na sv. Filipa a Jakuba,4.

mohou po osm dní také trhy na vlnu &
dobytek.
dne 2. srpna, 6. dne 24. srpna 6. dne Netolice, trhy výr., na koně a dobytek:
1. v pond. po Očištov.PP..M, 2. na sv.
24. října.
Jana K., 3. druhé pond. po Nanebevz.
Most [Brilx], výroční trhy na. dobytek: 1.
P. M, 4. na sv. Mich., 5. na av. Lazara.
v pondělí po Okuli, 2. vouterý svatodušní,
Velké trhy na kOně a na dob: 1. v út.
3. na sv. Jiljí 4. v pond. po sv. Bnrkhardn.
Mšeno, ty středy: 1. po Jmenu Ježíš, 2.
velikon., 2. v út. avatodušní. Týdní trhy
na obilí a hovězí dobytek každé pond.
po sv. Fil. a Jak., 3. před ev. Václav.,
4. po av. Martinu. Hlavní trhy na koně, Netvořice, trhy výr. a na dob.. 1. 4. den
na hovězí dobytek ajíně věci: 1. po
v březnu, .dne 1.7 květ., 3. dne 27.
ev. Jos., 2. po Nanebevzetí P. M., 3. v
srpna, 4. dne 16. října..
pond. před Vánocemi. Týdní trh na obilí Neuklrchen, 1. drnhé pond. po Velikou.,
každé pond.
2. v pond. po povýšení sv. Kříže

Mnncll'fy

(Smečno), l. ten den po av. Neuetupov,

Vojtěchu, 2. ten den po ev. Michalu.

Mutěnin (Mutteredorf), dne 24.1rpna.

1. ten den po sv. 3 králích.

2. ten den po HrOmn., 3. na sv. Marka.
Ev., 4. v pond. po Bož. Těle. Týd. trh

Týdní trh každý čtvrt.
každý čtvrt. v postě.
Načeradec (Natacheradetz), trhy výr. a Neveklov, 1. dne 3. února, 2. ve stř. před
na dobytek: 1. první út. v masopnatě,
květ. ned., 3. v útery avatoduš., 4. dne
4. srpna, 5. dne 29. září. Týdenní trhy
2. v útery po květné ned., 3. v útery po
svatodušních svátcích 4. ve střed. po av.
na obilí a plodinné výrobky každý mě
Jak., 5. ve stř. po Jmenu P. M., 6. na

Nadějkov [Nadějkau], trhy výr. a na do

Neycdek
1. vav.pond.
květ.
ned.. 2.(Neudek),
v pond. po
Mich., před
.v pond.
před všemi Svatými. Trhy na ódobytek:
první út. každého měsíce, týdní trh kaž

ebv.teŠtěp. krále, 3. v pond. př. av. Teres.,

dý pátek
Nimburk, výr. a trhy na dobytek: 1. ve

sv. 1:Tereeii, 7. v útery před vánočními

1. v útery po ev. Rudolfu, 2. na

4. v pond po sv. Kateři n.ě

Nachod, výr. a trhy na dobytek (tyto do
poledne): 1. posl. čtvrt. v postě, 2. na
sv. Víta, 3. na sv. Mart. biek. Týdní trh
každý čtvtek.

Nasevrky
[Naseaherg],
trhyJmenn
výroč.Ježíš,
a na
dobytek: 1.
ve čtvr kpo

stř. po sv. 3 králích, 2. v středopostí,
3. ve stř. před Vstoupením Páně, 4. ve
stř. po sv. Janu K.,5 . ve stř. po vyzd
vižení sv. kříže, 6. v út. po Šim. a Jndě,
7. ve stř. posledního těhodne před Va
nocemi.

2. druhý čtvrtek v postě, 3. ve čtvrtek Nýrsko (Neuern), ty pond.: 1. v třetím
po ned. Jubilate, 4. ve čtvrt. po av. Janu
témdni poutním, 2. po Nanebevst. Páně,
Křtit., 5. ve čtvrt. po av. Bartoi., 6. ve
3. po ev. Jak., 4. po Nar. P. M. Každou
čtvrt. po ev. Havla.
stř. trh na obilí a potravní věcí. Od po
Nečtiny (Netschetin), výr. trhy na koně lovice postu až do sv. Martina každou
stř. trh na o .
hovězí dobytek a na rozličné kramařaké
zboží: 1. první pond. v postě, 2. vpond. Olešnice [Gieehiibel], výr. trhy ty pond.:
1. před Velikou., 2. před a.v Duchem, 3.
před
Nanebevz.
P. M,5.3
na av.poJak.,
4.
po sv. Máří Majd., .po sv. Bartol.,
v pond.
po sv. Mich.,
.v pond.
všech
Svatých.
po sv. Havlu. Každý4 čtvrt. trh na řízi,

Nehvizdy [Gross-Nehwizd],1 . ve čtvrt.

plítžno, obilí a na rozličné kram řské
po Nalez. av. kříže, 2. druhý čtvrt. po
povýšení sv. kříže. oba na vlnu a na Ondřejov, výr. trhy: 1. na sv. Blažeje,
2. na sv. Vojtěcha, 3. na sv. Petronilu,
rozličné kramářeké zboží, pak na koně
a hovězí dobytek; každý trvá. 8 dní.
4. na sv. Frant. Seraf, 5. na povýšení

Nechanice, trhy výr. a na dobytek: ]. v

sv. kříže, 6. na

im. a Ju.

pand. před sv. Matějem, 2. v pond. před Opočno, 1. dne 12. března, 2. na sv.
Marka, 3. dne 20, října, 4. na sv. Mik.
evatodušní svátky, 3. ve čtvrtek před
Nanebevz. P. M., 4. v pond. po sv. Vš,
Trhy na koně, na hovězí a jiný dob.,
cl., 5. v pond. před první ned. advent.
pak na krámské a jiné zboží: 1. na
Obrac. na víru sv. Pavla, 2. v pátek př.
Tyídííiítrhy
každé úterek na obilí a jiné
zb
ž
ev. Jiřím. Trhy na. vlnu a kramářské
zboží: 1. na sv. Petra a Pavla, 2. na
Nepomuk, výr. trhy ty středy: 1. po Hrmn.,
2. po Jubiláte,_3. po ev. Janu Křtit., 4.
atěti sv. Jana. Týdní trh na obilí a na
kramářské zboží každý pátek.
před sv. Matoušem, 5. po sv. Barb. Tý
dní trhy každou stř. od Hromníc až 1: Osečná [Oschitz], výr. a dobytčí trhy ty
sv. Janu K.
end.: 1. po Letárc, 2. po ev. Vítu, 3.
Nepomyšl [Pomeisl], výr. trhy: 1. vpond.
druhé ponděi po Narození P. Marie,
po Reminiscere, 2. na av. Víta,3 . v
4. v pond. po av. 'im. aJnd. ., 5. v pond.
pand. po cís. posvícení, 4. na av. Mik.
před sv. Tomášem apoštol. Týdní trh
každou sob.
0 prvních dvou jarmareích odbývati ae
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Ostrov

[Schlackenwerth], trhy výroční a Pecka

na dob.: 1. v pond. před sv. Janem K.,
2. v pond. před sv. Havlem. Trhy na
dobytek každé druhé pond. v měsících
lednu, únoru, březnu, květnu, červenci,
s_rpnu, září, listop. a pros. Trhy týdní
a na obilí každ. stř.

Oudliee

Vavřince, 4. v pond. před sv. Martinem.

[Eidlitz], výr. trhy a na. dob.: Pelhřimov (Pilgram), ty outerky: 1. po

1. ve čtvrt. po ned. Judika,

2. v pond.

po Naroz. P. M., 3. v pond. po sv. Ka—

teřině. Týdní trh každý čtvrt. na obilí,
potravu a na palivo.
Ounošř [Unhoscht), 1. ten den po novém
roce,

(Peckau), výroční, koňské & do
bytčí trhy: 1. v pond. po sv. 3 Králích,
2. v pond. po Sv. Duchu. Týhodní trh
každou středu.
Pečky (Petschkau), 1. v pond. po jmenu
P. Ježíše, 2. na sv. Jana Nep., 3. na sv.

2. na. sv.

os., 3. ve stř. po sv.

Jiří, 4. ten den po sv. Petru a Pavlu,
5. ve stř. po sv. Frant. Seraf., 6. v pond.
po sv Mart. Týdní trh každý pátek.
Oupiee (Eipel), 1. v út. po hrom., 2. v ou
terý po sv. Jakub. Včt., 3. v outerý po
svatém Jiljí, 4. v outerý po sv. Martinu.
Hlavní trhy tyto out.: 1. před velikon.,
2. před svatodušními svátky, 3. před sv.
Havlem, 4. před vánocemi. Týdní trh
každou stř.
(Pollerskirchen), 1. dne 3. v mé
síci noru, 2. dne 22. července, 3. dne
28. října. Každý pondělek trh na dobytek
a obilí.

novém roce, 2. po středopostí, 3. po Bož.
Těle, 4. po sv. Bartoloměji, 5. po sv. Ši

monu a Judě. Trhy na dobytek každou
středu poatní, pak 1. sob. před křížovou
neděli, 2. v sob. před sv. Trojici, 3. v
sob. před sv. Prokopem, 4. v sob. před
povýšením sv. kříže. Trhy na koně každé
pond. před výročním trhem. Týhodní trh
každou středu a sobotu.

Pernink

(Baringen), první

ond. měsíce

maří aneb po svátku Anjela Strážce.

Petrovice

(Peterswalde), 1. 14 dní před

sv. Janem Nep., 2. v pond. 14 dní před
svatohavelským posvícením.

Pilníkov,
1. na
v outerš
velikonoční,
sv. Víta, 3.
sv. imona
a Judu. 2. na.
Písek, 1. ve čtvr. po 3 Králích, 2. pátý
čtvrtek v postě, 3. v outerý po sv. Tro
jici, 4. na sv. M. Majdalenu, 5. na den

povýš. sv. kříže, 6. na. sv. Alžbětu.
(Aussig), výroční i
S každým trhem spojen iest prodej koní,
dobytčí trhy ty pondělky: 1. po sv. Fa
hovězího a vepřového dobytka.. Týdní
bianu a Šehastianu, 2. 14 dní před Ve
trhy dob. každé out., na obilí každou
středu a sob.
líkonocí, 3. po sv. Marketě, 4. po sv.
Bartolomčji a%. po sv. Martinu. Týd. Pišeli, ty pondělky: 1. první v postě, 2:
trhy v out. a v pátek.
po nanebevz. P. Marie, 3. po povýšeni
Ousti nad Orlici (Wildenschwert)výro sv. kříže, 4. po všech Svatých.
ční trhy s předcházejícími dobytčími: 1. Plana (Planv Chebsk.kraji), 1. na.sv. Tom.
v out. po středopostí, 2. na sv. Víta, 3.
Ap., 2. v úterý po květné neděli, -— 3. v
na svat. Jakuba, 4. po narození Panny
pond. po nanehevstoup. Páně, 4. v pon.
Marie, 5. na sv. Martina. Každou sobotu
po povýš. sv. kříž. V pondělí na dobytek
a v sobotu na obilí.
tr na len, přízi, plátno a vlnu.
Ouš (Auscha), 1. pátou středu postní, 2. Planá Horni, 1. na sv. Matěje, 2. v den
na sv. JanaKřtitele, 3. na sv. Bartoloměje,
sedmi bolesti P. Marie, 3. 1. května, 4.
4. na sv. imona a Judu.
na sv. Marketu, 5. na sv. Michala. Týh.
Outerý (Neumarkt), 1. vouterý před květ. trh každý outerý.
neděli, 2. ve čtvrtek před sv. Duchem, Plaňany, Trhy výr. 3. dob.: 1. na. sv. Fa
biana a ' ebastiana, 2. out. svatodušní
3. na, sv. Jana Křt., 4.ve čtvrt. před sv.
3. na sv. Vavřince, 3. na sv. Matouše.
Havlem, 5_ v sob. před Ad. 3 Evou.
Každou stř. &pátek týd. trh na dříví atd.
Pacov, 1. v pondělí po neděli Kantate, 2. Plnnlce,
ty čtvrtky: 1. po Quasim. po S
na sv. Annu, 3. v pondělí před sv. Havlem,
ní, 2. do rozeslání sv. apost., 3. po po
4. na sv. Barboru. Týhodní trhy od stře
výšení sv. kříže po 8 dní, 4. po svat.
dopostí až do začátku adventu na koně,
Havlu, padne-li sv. Havla ve čtvrt., ten
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.
samý den; týhodní trhy: 1. na velký pa
Paka Nova (Neupaka), 1. v outerý po tek, 2. na sv. Tomáše, od Josefa až po
jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po neděli
sv. Havlu na rozličný doh. každou sobotu.
Rogate, 3. v outerý po Božím Těle, 4. na Plzeň (Pilsen), výroční a dobytčí i koň
sv. Vavřince, 5. v outerý po sv. Matouši.
ské trhy ty pondělky: 1. po Reminiscere,
Každý úterek týhodní trh.
2. po sv. Petru a Pavlu, 3. po sv. Bar
Pardubice, 1. v pondělí po hromnicích, toloměji, 4. po sv. Martinu. Trh na vlnu
drží se zároveň s trhem Petro-Pavelekým
2. v pond. v křížovém týdnu, 3. na sv.
Viktorína. 4. v outerý po početí P. Marie.
a trvá plných 8 dní. Týhodní trhové ve
středu av sobotu.
Trhy na dobytek: 1. v pond. 8 dní před
ostatky, 2. druhý pond. v postě, 3. druhý Plzenec, výroční a dobytčí trhy ty out.:
pond. po velikon., 4. v pond. před sv. Jak.,
1. po hromnicích, 2. po sv. Vojt. 3. po
nanebevzetí Panny Marie, 4. po svatém
5. v ond. ř. sv. Havlem. Týdní trhy
Niši.
.
na obilí & potravu každý pátek.

Ousti nad Labem
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ty pondělky: !. po jménu Pána. Prachatice,

Ježíše, 2. v on. po smrtelné ned., 3. v
pondělí po nanebevstoupení Páně, 4. po
nv. Františku Ser., 5. po početí P. Mar.

Týd. trh každé pond.

Poděbrady,

výroční a dobytčí trhy ty

pondělky: 1. po sv. Josefu, 2. před sv.
Marketou, 3. po povýšení sv. kříže, 4.

na sv. Havla; každou sobotu týh. trh.
Podbořany (Podersam), výroční a dobyt.
trhy ty středy: 1. před Velikonocí, 2.
před Petrem a Pavlemt 3. před sv. Ha
vlem, 4. před Vánoc. Týd. trh každý pát.

Podhrndy,

výroční a trhy na koně a ho

vězí dobytek: 1. v out. po velik., 2. dru
hý out._před ev. Bartolomějem 3. _vout
po sv. Simonu a Judě.

Podolí bílé (Weisspodol), ]. na Hromn.

ty čtvrteky: 1. po sv. 3 Krá

lieh, 2. po sv. Jakubu,

3. po ev. Ma

touše; týh. trhy na dobytek a, obilí kaž
dý čtvrtek.
Prčice, výroční a dobytčí trhy: 1. v ma
sopustní pond., 2. v pond. po sv. Vítu,
3. po nanebevz. P. Marie, 4. na sv. i
mona a Judu.
Přelouč, 1. v outerý po neděli Judika,
2. ve středu po Jubiláte, 3. ten den po
navštívení P. Marie, 4. na en promě
nění Krista Pána„ 5. ve středu po evat.
Matouši, 6. na sv. Kateř., 7. ve středu
před sv. Tomášem apoštolem. Trhy na
dobytek! 1. ve čtvrtek po \popeleční stř.
2. na sv. Leodegara; trh na dobytek
každou středu.
Přeštice, 1. v pondělí po nanebevatoup.

Páně, 2. po Božím Tčle, 3. po sv. Vav.
2. na sv. Filipa a Jak., &. na sv. Maří
Majdalenu, 4. na sv. Václ.
řinei, 4. den před sv. Krišp.: týh. trhy
Poleň (Polin), l. na.sv. Market., 2. na dně.
1. na zelený čtvrtek, 2. na sv. Tomáše;
Police, 1. v pon. po ned. Kantáte, 2. na
pak od začátku postu až k sv. Martinu
sv. Prok., 3. na sv. Bernarda; padnou-li
každý čtvrtek.
ale dva. posled. trhy na sobotu nebo na Přibyslav, !. prv. postní sobotu, 2. třetí
neděli, drží se v pond. e oemiden. evo
pond. po Velikonoei, 3. v pond. po svat.
bodným prodejem kramářek. zboží, koní
Petru a Pavlu, 4. po narození P. Marie,
a hověz. dobytka. Týhodní trh každou
5. po ev. Ondřeji.
stř. na plátno, přízi a obilí všeho druhu. Příbram. 1. v pond. po hromnicích, 2. po
Poličnny, l. v pond. po sv. 3 Králích, 2. Velik., 3. na sv. Janu Křt., 4. den po sv.
Jiljí, 5. ve stř. po sv. Linhartu. Trhy na
třetí pátek v postě, 3. v pondělí po sv.
Filipu a Jakubu, 4. na sv. Jana Křt., 5.
dobytek 1. outerý v každém měsíci.
na sv. Bartoloměje, 6. na sv. imona a Příbram, (v tel.), 1. dne 23. dubna, 2.
Judu; týhodm' trh každý čtvrtek.
v pondělí po ev. Michal. Trhy na dob.
Policka, l. v pondělí po sv. 3 Králích,
1. první čtvrtek v postě, 2. třetí pond. v
2. třetí čtvrtek postní, 3. v outerý před
postč, 3. pátý čtvrtek v postě, 4. na sv.
Jana. Křt.
sv. Jiřím, 4. ve čtvrt. před sv. Jan. Křt.
5. ve čtvrt. před ev. Bartolomějem, 6. Příbuzy (Frithbuss), v pond. po ev. Bar
v out. před sv. im. a u .
toloměji.
Polna, ty středy ]. po sv. Matěji, 2. po Přidali (Priethal), 1. na den sv. Vavřín
ee, 2. v ne i po sv. Jiří; každou stř.
sv. Filipu a Jakubu, 3. po sv. Vítu, 4.
po sv. Václavu.
týhod. ».dobytčí trhy.

Pořič Spalená

(Brennporičen), 1. na. sv. Příchovice,

výroční trhy ty pond.: 1. po

Jubil., 2. po sv. Petru v okovech, 3. po
Josefa, 2. ve čtvrtek po sv. Duchu, 3. v
sv. Havlem. Týdní trh každý čtvrtek.
pondělí po sv. Bart., 4. v druhé pon
dělí po sv. Martinu.
Přísečnice (Priesen), trhy výroční a na
dobytek: 1. v pond. před nanebevstoup.
Postoloprty (Postelberg), výroční trhy:
Páně, 2. v pond. po sv. Bartoloměji. 3.
1. v pond. před Velikonocí, 2. v pond.
ve čtv. před posvíc. týdní trh kaž. sob.
po sv. Trojici, 3 den po nanebevzetí P.
Marie, 4. na sv. Ondřeje ap.; týhod. trh Proseč, výroční & dob. trhy: 1. \; pond.
každou středu.
po hromn., 2. ve čtvrtek po sv. Rehoři,
Postupice, 1. ten den po Jménu Ježíš.,
3. v pond. po Sv. Maří Majd., 4.v pond.
ve čtvrtek po popel. středu, 3. v outerý
před sv. Teresií, 5. v pond. před svatou
Kateřinou.
po květné ned., 4 v pond. po sv. Troj.,
5. ten den před sv. Vavř , 6. př. Naroz. Protivín, 1. na sv. Matěje, 2. na sv. Voj
těcha, 3. na sv. Prok., 4. na sv. Havla.
P. M.,“7. dne 16. října, 8. dne 20. list.
Praha, 1. o sv. Jos., 2. o sv. Janu Nep.,
Trhy na doh. každý čtv. od 3 Králů počí
3. o sv. Vítu, 4. o sv. Vacl., 5. o sv. Mik.
najíc.
[každý trvá. po 14 dní, nepočítajíc v to Rábí, 1. v pátek po sv. Josefu, 2. na svatou
Trojici po 8 dní, 3. na sv. Bartoloměje, 4.
3 dni k vyloěení &3 dni k složení zboží]
na svat. Martina, po 8 dní; týhodní trh
Týdní trhy na obilí, krupařské zboží
atd. každé út. :! sobotu na koňském trhu
každou středu.
a každý čtvrtek na. malostranském nám. Rabštein (Rabenstein), 1. druhou středu
na Vejtoni každý den. Trhy na dobytek
po sv. Jiří, 2. ve čtvrtek před ev. Vác
lavem.
každé pondělí a čtvrtek od 8 hod. ráno
až do 2 hod. odpoled. Trhy na potravu Radnice, ty pond. I.po Judika, 2. po na
a drobný dobytek každý den.
nebevstoupení Páně, 3. po Bož. Tčle, 4.

Výroční trhové v Čechách.
po naraz. P. Marie, 5. po Lukáši.

Zvla— Roždalovicc,

štní trhy: 1. na zelený čtvrtek, 2. na sv.
Tomáše apošt.; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek. .
Radomyšl, 1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.
Matouše.
Radonice, výroční a trhy na koně a. ho
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dobytek: 1. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Král., 2. po Judika, 3. v outerý před
nanebevstp. Páně, 4. ve čtvrtek po sv.
Marketě, 5. po sv. Vavřinci, 6. po svat.
Havlu, 7. po sv. Martinu, 8. ve čtvrtek
v suchém témdni před Vánocemi. Týh.
trh každý čtvrtek.

vězí dobytck: 1. v pond. po ned. Látare,
2. na svat. Bartoloměje, 3. v pond. po sv. Rožmberk, 1. na sv. Fabiana a Šebesti
Kateřině.
ána, 2. na sv. Vojt., 3. v pond. před sv.
Václavem; trh na chleb na sv. Mikul.,
(Graber), výroční trhy: 1. na
sv. Valentina 14. února, 2. na. sv. Víta 15.
týhod. trhy každou sobotu.
Rožmltúl
(Rosenthal), 1. na sv. Filipa a.
června, 3. na sv. Michala. 29. září, 4. na
a uba, 2. na sv. Jakuba dne 25. červ.;
dušičky 2. listopadu.
Rakovník (Rakonic), ve čtvrt. po Remi týhodní trh každou středu.
nis., 2. ve středu po Kantáte, 3. na roze Rožmitál, (v Písecku) l. v pon. po Judika,
2. na sv. Fil. 11.Jak., 3. v pon. po Bož.
slání sv. apoštolů, 4. na sv. Ludmilu, 5.
Těle, 4. na sv. Vavř., 5. v poud. před sv.
na den sv. Linharta, 6 v pátek před sv.
Tomáše.
Václavem, 6. na Kateřinu. Týd. trh kaž.
čtvrtek“
Rataje, 1. v suché dní před svatým Ma
Rumburk, ty pond. l. po obrácení svat.
tějem, 2. v pond. před nar. Páně.
Ratibořice, 1. v středopostí, 2. na svat. Pavla, 2. po svatoduš. svátcích, 3. před
sv. Bartolomějem, 4. po sv. Havlu; týh.
Jakuba; týdní trhy: 1. na masop. pondělí,
trh každou středu.
2. ve středu po Velkon., 3. na. sv. Víta, 4,
na sv. imona a Judu.
'
Rychnov (Reichen), 1. na sv. Bartolom.,
Ročov Horni, městys, 1. v pond. po zvěst. 2. na sv. Michala.
P. Mar., 2. vpon. po nanebevz. P. M., 3. v Rychnov (Reichenau), výroční a trhy ua
dob. ty čtvrt.: 1. před květ. ned., '2. před
out. před sv. Hav., 4. ve střed. po početí
P. Marie.
Vstoup. Páně, 3. před sv. Janem, 4. po
Rochlice, ty pondělky: ]. po velikonoci, cís. posvíq.
2. po sv. Prokopu, 3. po nanebevz. P. M. Rychnov Ceský, 1. v pond. po Božím
Tele, 2. na svat. Ondřeje;' každé pond.
4. po císařském posvícení. Týdní trh kaž
dý čtvrt.
týdní trh.

Radoušov

Rokycany.

1. v pond. po sv. Faustinu Rychnov Nový (Neureichenau), výroč. a.

2. po sv. Torpesu, 3. po sv. Štěpánu pa
peži, 4. po sv. Frant. Seraf., 5. po první
neděli adventní.

Rokytnice,

trhy výroční a na dobytek:

1. v út. po hromn., 2.v out. po sv. Jiljí,
3. v outerý po Dušičkách. Poutě: 1. na.
svat. Josefa, 2. ve čtvrtek v oktávu Bo
žího Těla; týh. trh každe outerý.
Ronov, 1. ve čtvrtek před Velikonocí, 2.
“ před sv. Duchem, 3. před Vánocemi, a
padne-li na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.
Ronov (Ronsperg), 1. na sv. Filipa a Ja
u a, 2. v pond. po sv. Petru :| Pavlu,
3. v pond. po natoz. P. Marie po 8 dní,
4. na sv. Mikuláše, 8 dní.
Roudnice, (v Litoměřic. kraji) 1. první
čtvrt. v postě, 2. prostřední čtvrt. v po
stě, 3. v pond. po květ. ned., 4. na den
nalez. sv. kříže, 5. ve čtvrtek po nane
bevstoupení Páně, 6. v pond. po Božím
Těle, 7. na sv. Maří Majdalenu, 8. ve
čtvrtek po sv. Jiljí, 9. ve čtvrtek po sv.
Václavu, 10. ve čtvrtek po sv. Martinu,
11. na den sv. Tomáše; týhodní trhy
každý pát. a na obilí kaž. pátek.

dobyt. trhy ty pOnd.: ]. po hromnicich,
2. po sv. Filipu a Jakubu, 3. před nane
hevz. P. M., 4. po sv. Martinu; týh. trh
každé pond. na plátno, přízi a potr. věch

ečicc Červená (Rothřcčic),[. na svatého
Jiří, 2. v outerý po nanebevstoupení
Páně, 3. na sv. M. Majd., 4. na sv. Bar
tolom., 5. na sv. Šim. & Judu, 6. na sv.
Kateřinu. Týdní trh každé out.

Řečice Kardašova

(Kardašřečic),ty út.

1. po sv. 3 krá. , 2. po sv. os., 3. po
sv. Vavřinci, 4. po sv. Matouše, 5. po sv.
Martina, 6. po sv. Janu Nep., trh na.

dobytek každý outerek.
Rovnice, 1. v pond. po sv. Matěje, 2. ve
stř. před Bož. Tělem, 3. ve stř. před sv.

Havlem.
Ričnny, 1. ve čtvr. po sv. Matěji, 2. na
sv. Zikmunda, 3. ve čtvr. po sv. Prok., 4.
ve čtv. po sv. Bart., 5. vpon. po sv. Václ.,
6. ve čtv. po sv. Mart., 7. v pon. před ětě

drým več.; týh. trh každ. sob.
Sadská, ty pon. 1. po jmenu P. Jež., 2. po
sv. Janu Křtit., 3. po svat. Bart., 4. po sv.
Havlu; týdní trh kaž. pon.
Sandava (Sandau), ty pon. 1. po nod. Re

sv. tři Krále, 2. na sv. Josefa, 3. na sv.
“Vojtěcha, 4. na sv. Víta, 5. na sv. Mich.

min., 2.pe sv. Duch., 3. 3. pon.po sv. Mich.
Arch., 4. po druhé ned. adventní. Trhy na
dob. každé poslední out. od měsíce i'm.
až veažně do listopadu, a padne-li na

6. na sv. Martina. Týdní trhy na obilía
jiné zboží každý out. & pát.

některý ten den svatek, tedy v následu
jící sobotu; týh. trhna obilí každé pon.

Rovensko,

výroční a dobytčí trhy: 1. na

156

Výr'oční trhové v Čechdch.

Sázava, výroč. a dob. trhy ty outerky: 1.|

před ev. Jos., 2. před sv. Aut. Pad., 3. po 
nanebevz. P. Marie.

4. na sv. Lucii. Trhy na koně a na dob.:
1. na den Karla Velík„ 2. první út. v
postě, 3. v pátek před květu. ned., 4. na

Seč, výr. a trhy nakoněíhověz. dob. 38 den.
svobodou: 1. ve čtvrtek po ev. Vítu,2 .

.ucL P., 5. ona ev. Mart. bísk.
den aProměnění
poud. po sv. Jiljí, 3. na. sv. Mart. bisk. Slnnýa (Sohlan), 1. na den sv. Fil. &Jak,
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na Obč
Na obilí, vařivo, vlnu a přízi: 1. v out.
tov. P. M. Trhy na dobytek: ]. druhé
v post., 2. v out. před středopost., 3. v
pond. v poště, 2. na Proměnění Páně.
out. po Judika.
1. v út. před květnou ned., 2.
Sedlec. 1. v pon. po jmenu P. Jež., 2. ve Slavětín,
ve středu před sv. Ignácem, 3. ve stř.
čtvrtek po sv. ehoři, 3. na sv. Jiří,4 .
poslední svátek svatodušní, 5. na Pia pa
předieev. Vacl., 4. ve stř. po Obětov. P.
Mar
peže, 6. ve čtvrtek po ev. Anně, 7.
sv. Michala. arch., 8. na Alžbětu. Mimo
[Schlaggeuwald],
]. první
pond.
|
oSeptuagesima,
2. voupu.d
po Jmeuu
to výr. trhy na velký, pátek a ten dena?Slaovklov
.
Trh na dobytek vždy 2. pond. v
před štědrým večerem duem bez dob.
každém měsíci.

Týdenní trhy každou sobotu.
Smržovka [Morcheustern]. Jarmarky ty
Sedlice, 1. ve stř. po čtvrté post. ned., 2.
i pond.:1. před sv. Joe., 2.po ev. Marku,
v
po nejstětšjší
Trojicí,
ve stř.
popond.
navštiv.
P. Marie, 4.
na sv.3.Bartol.
každou
týdní 4.trh
obilí
a jiné
,
3. po sv. stř.
Markétě,
po na
všech
Svatých,
5. na svat. Michala, 6. na svat. Martina , prodejnosti.
biskupa.
|Smldary, 1. v útery po ev. Dorotě, 2. v
Sedlčany. 1. ve stř. v atředopostí, 2. ve pond. po sv. Stanislav., 3. na sv. Jak.
atarš., 4. ve čtvrt. po Naroz. P. M., 5.
stř. před Velkou., 3. ve středu před sv.
na sv. Lukáše. Trh na obilí každou
Duch, 4. den po sv. Petra &.Pavlu,5
sobotu.
na sv. Jiljí, 6. ve stř. před ev. Havlem,
7. na sv. Martin, 8. ve stř. před Vánoc. 'Smiřice. Jarmarky 1. ve stř. po Hromn.,
Na 2., 3. a 8. jarmark trh na dobytek a
2. ve stř. před ev. Jiřím, 3. ve stř. po
kramařské zboží. Případue--li některý z
Navštiv. P. M., 4. po ev. Matouli Ev.,
těchto jarmarků na svátek, pátek anebo
5. ve stř. před 1. ned. advent. Týd. trh
každou stř.
sobotu., odbývá se v pond. na to. Tý
bod. trh každ.stř.; tak nazvaná. kocanda, Soběslav. Jarmarky: 1. v pond. po Obr.
sv. Pavla, 2. v pond. před. sv. Duchem
totiž trhy na len &.plátno: 1. osm dní.
před Petro- a Favelskýrn jarmarkem, 2
3. v poud. po povýš. sv. kříže, 4. to
osm dní před Martinským.
pond. před sv. Kateřinou. To dopoledne
Sedlo Staré [Altsattel],1 . v út. po sv. je vždy trh na dob. Týdenní trhy na.
dob. od ev. Matěje až do sv. Havl. každý
Janu Nep., 2. v pond. po sv. Václ., 3. ve
čtvrt.
stř. před sv. Mart.
Semily, 1. v pond. etředopostuí, 2. čtvrtý Sobotka, 1. po sv. 3 králích, 2 v ůtery
čtvrtek po Velikou., 3. v poud. před ev.
velíkon., 3. na sv. Máří Majd., 4. na. av.
Bartolom., 5. na sv. Mich., 6. na av.
Janem K., 4. v pond. po sv. Jiljí, 5. v
Kateř. Týdní trh každou sob.
pond. po sv. Havle, 6. na av. Ondřeje.
Trhy na leu: 1. června, 2. listopadu, 2- Solnice, výr. a dob. trhy 1. maeop. pond.,
prosince. Týdní trh každý pát.
2. na sv. Jana Křtít., 3. na sv. Jiljí, 4.
na sv. Šim. a Jud. Týdní trh každé
Senožaty, 1. na sv. Hátu, 2. na. sv. Voj
těcha, 3. na sv. Matouše, 4. dne 15. li
ponděl.
stopadu, 5. dne 27. pros. Trh na dobyt. Sovinka, iarmarky. !. v út. před Hromn.
. každý pátek.
2. v út. před sv. Václ. Týdní trh na
Sezemlce, trky výr. a na dobytek 1. ve
obilí a dob. každý čtvrt.
čtvrt. po Jmenu Ježiš, 2. ve stř. před Stud lec, 1. ve čtvrt. po sv. Janu Nep.,
květ. ned., 3. v út. po sv. Troj., 4. na
2. v litery po Poč. P. M.
av. Bartol., 5. na sv. Šim. a. Judu. Týd. Staňkov,
1. v ůtery po Novém roce, 2.
trh každý čtvrt.
vkaždép
útery pode\. Frant. Seraf. Týduí trh
Skalice, 1. na sv. Matěje, 2. na sv. Jana
Nep.,a 3. na sv. Vavř., 4. v pond.

pl'ed Stárkovp [Starkstadt]. trhy výr. a na dob.

Skalícet eČeská [Bóhmísch- oder Gross
Skalítz], trhy výr. a sice dopoledne na
dobytek, odpoledne na obyčejné'jarmar
kové zboží a věci, ty středy: 1. před
Hromn., 2. po sv. Fil a Jak., 3. po sv.
Vavř., 4. řed všemi Svat. Týduí trh
každé út. na obilí, přízi a potravu.
Skuteč (Skutsch), 1. první út. v postě, 2.
v út. svatodušuí, 3. na. povýš. sv. kříže,

1. první pond. v postě, 2. v pond. před
sv. Duchem, 3. v pond. po sv. Voršile;
připadne-li sv. Voršily na pond., odbývá.
se jarm. na den sv. Voršily, trh ale na
dobyt. příštího due. Každý pátek trh na
přízi a plátno.

Stody[Staab],jarm1.

ve čtvrtek po

Hromn., 2. na sv. Jiří, 3. ve stř. po sv.
Mich., 4. v út. před svatomartinským

trhem Plzeňským.
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1. dne 3. ledna, 2. ve čtvrt Sviny (Schweinic), 1. den po sv. Trojici,

2. v neděli po nanebevzetí Panny Marie.
po středopostí, 3. v útery před Nanebe
Padne-li na ten den trh v Líšově, drží
vstoupení Páně., 4. v úterý před sv. M.
Majd., 5. v útery před Narození P. M.,
se o osm dní dříve, 3. na sv. Františka
Serafinského.
6. na. sv. im. a Judu. Každou stř. trh
na. dobytek, ve čtvrt. a v sob. týdní trh Svojanov. výroční a dobytčí trhy, 1. v út.
na obilí a věci potravní.
masop., 2. v out. před květ. neděli, 3.
Strašecí Nové (Neustraschitz), 1. ve čtvrt. ve středu před Nauebevst. Páně, 4. na
sv. M. Majdalenu, 5. ve čtvrtek před sv.
před květnou ned., 2. v útery před Na
Tomášem.
pebevstoupení Páně, 3. ve čtvrtek před
Navštiv. P. M., 4. v pond. před anděl. Svratka, 1. v pond. po sv. Fab. a Šebest.,
strážce, 5. v pond. před sv. Havlem, 6.
2. v pon. po velik., 3. na sv . Prokopa, 4.
na sv. Barboru. Každý čtvrtek trh na
ve středu po sv. Martinu.
obilí a jiné zboží.
Šenbach, 1. v pondělí po neděli Kantáte

Strašov. 1. na sv. Jiljí, 2. na sv. Mart.
Stráž [Neustadtl], l. čtvrté poud. po Ve

2. v pon. po-vš. Svat.; trhy na dobytek
každý první čtvrtek v měsíci.

likou., 2. v pond. před sv. Janem Křllt. Šcnbnch, 1. v pond.po první neděli veliko
3. v pond. po au'děli stráž., 4. na. sv.
noční, 2. v outerý před sv. Jan. Křtit., 3.
Kateř., 5. v pond před 16. říjnem. Trh
v pond. po jmenu P. M., 4. v outerý po
na. dob. každé út.
všech Svatých.
Stráž [Platz], 1. v pond. po smrtelné 'ne Šenfcld, l. v pond. před sv. Bart., 2. v
děli, 2. ve čtvrtek po Božím Těle, 3. na
pond. po sv. Martinu bisk. Každý čtvrt.
v měsíci trh na koně 'a. na dobytek.
sv. Bartolom., 4. na sv. Lucii. Trh týd.
každé pond.
Šcnllnd, 1.druhé pond. před sv. Jan. Křtit.,
Strnžov [Drosau], jarmarky ty čtvrtky: 1. v 2. v pond. před první adventní nedělí.
po BV. Matěji,

Jak.,

.

2. po sv. Jiří,

o sv. Martinu.

3. po sv. Skvorec,

Střemllov [Tremles],jarmarky: 1. ten den
po Novém roce, 2. dr_u

pond. v postě,

výroční a dobytčí trhy:

ont.£ 1. před Velikonocí,
_ Havl. 3. před Vánoci.

ty

2. před sv.

3. čtvrté pond. po Velikon., 4. v pond. Sluknov (Schlukennu), ty pon. l. po ne
děli Okuli, 2. po nanebevstoupení P.,3.
po Bož. Těle, 5. na sv. Jiljí, 6. na sv.
po sv. Vavřinci, 4. po sv. _Matouši; pa
Havla. 7. ten den po sv. Ondř. Trhy na
dne-li sv Vavřince neb Matouše v pond.
dob. od 1. května až d; 31. října každé
drží se trh ten samý den; týh. trhy každý
pondělí.
čtvr., na zelený čtvr. a ve čtvr. v adv.
Stříbro [Mies],trhy výr. a na dob.: Lv
přicházívají cizí kramíci.
útery po Poč. P. M., 2. třetí pond. po
Velikou., 3. v pond. po sv. Vavř., 4. v Štěkcň (Stecken), 1. outerý po lní neděli
v postě, 2.v out. předsv. Jiljí, 3. na sv.Teklu.
ond. po sv. Frant. Seraf.

Stropnice (Strobnitz),1.5.ún., 2. na svatod. Štěpánov, 1. dne 31. března, 2. na sv.
out., 3. 6. listop. každý out. trh na dob.
Bartoloměje, 3.v outerý před sv. Havlem ;
Připadne-li na 1. neb 3. jarmark v sob.
trhy na všeliký dobytek po celý půst
každou středu.
odbýv. se oba jarm. nejbližší všední den.
Strunkovice,
1. v pond. po nejsvětější Štětí (Wegstadtl), výroční trhy na dobytek:
Trojicí, 2. na sv. Vavřince, 3. na sv.
1. druhý čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
Františka Ser. ; týhodní trhy vždy v out.
čtv. před sv. Vavřincem, 3. ve čtvrt. před
Sukdol, 1. v out. před sv. Havlem, 2. v
sv. Havl., 4. ve čtv. po poč. P. Mar. Týd.
outerý před ev. Tomášem apošt.
trh každý čtvrtek.
Suniperk (Sonnenberg), 1. dne 1. května, Švarcentnl, výroč. a trhy na koně a do
2. na sv. Michala.
bytek: 1. v pond. po jmenu Ježíše, 2.
dne 8. května, připadne-li svátek, tedy v
Supi Hora- (Geiersberg), výroční a trhy
na dob. ty pond.: 1. po romn., 2. po 2.
onterý, a padne-li 8. května v pondělí
ned. po velikou., 3. po svaté Marketě,4
0 týden později, 3. v pon. po sv. Bart.,
po sv. Matouši, 5. po obětování Panny
padne-li sv. Bart. ua. pond., tedy příští
Marie; hlavní trh týhodní v pond. po
pondělí.
cís. posvícení.
Svihov, 1. v pond. po Hromn., 2. po ne
Sušice (Schilttenhofen), 1. v pond. po 3
děli Litare, 3. na sv. Víta, 4. v pondělí
Králích, 2. v outerý svatodušní, 3. na sv'
po sv. Václavu, 5. v pondl po sv. Lucii,
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., 5. čtvrté
každou středu týhodní trh.
poud. v postě. Trhy na dob. od květné Tábor, 1. na. sv. Rehoře, 2. na sv. Urba
neděle až do sv. Martina každý pondělek
na, 3. v :pond. po Nanebecz. P. Marie,
trh na gobílí každý pondělí a pátek po
4. na sv. Havla, 5. na sv. Ondřeje, pa
celý rok.
dne-li některý z těchto trhů na sobotu
Světlá 1. v outerý týd. po sv. 3 Králích, 2
aneb jiný židovský svátek, drží se příští
středu; padne-li na ned. neb křestanský
na sv. Vojtěcha, 3. na sv. Bartoloměje
4. na sv. Michala.
svátek, tedy v nejprv příští den. Každ.
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středu a sobotu jsou trhy týhodni, každ. Třebová Česká [Bohmlsch-TrtibauL1.na
sv. Matěje, 2. v útery po Vstoupení P.,
středu na hovězí a vepřový dobytek.

Tachov čili Dřcvňov (Taehau),1 .v pon.

.3. na sv. Vavř., 4. na sv. Matouše; před

jarmarkem trh na rozličný dobytek. Trh
po jménu P. Ježíše, 2. po květ. ned., 3.
na obilí každý čtvrt.
v pond. po Božím Těle; trhy týdní kaž.
středu a pátek.
(Tíirmitz), 1. v útery po Velikou.,
Teplá (Tepl), trhy na koně a jiný dob.: Trmice
2. v pond. po Rogáte, 3. v ponděli po
ve středu 1. před hromnicemi, 2. před
sv. Mich., 4. v pondělí po Početí Panny
Velk., 3. po Jubilate, 4. po sv. Kilianu,
Marie.
5. na sv. Jiljí, 6. ve středu před císařsk.
posvícen., 7. ve středu před Vánoci; trh Trutnov [Trautenau], trhy výroč.: 1. na
na obilí každou středu.
Obrác. sv. P:,avll
. na sv. Jos., spolu
trh na koně a na dob. 3. ve čtvrtek
Teplice (Teplic), ty pon. 1. po sv. 3 Král.,
před sv. Duchem, 4. na sv. Jak., 5. na.
2. po sv. Janu Křt., 3. po sv. Jiljí, 4. po
sv. Havlu; hlavní týhodní trhy v outer—ý sv. Mich., 6. na sv. Alžbětu s trhem na
každého téhodne a týdní trhy každodenně.
koně a na dob. Tyto výroční trhy spolu
První hlavní týhodní trh v každém měs.
na dobytek odbývají se vyjma svatodu
je spolu trh na. dobytek.
šní jarmark, toliko na svátky v pond.
připadaiící, připadá--1i však některý z
Teplice (Weckelsdorf),ty out. ]. po jmen. P.
Ježíše,2. po nanebevstoup. Páně, 3. po na
těchto svátků na jiný den v týhodnu,
nebevzt. P. Mar., 4. po všech Svat. ,týhod.
přeloží se trhy na příští pond. Připadl
trhy kaž. outerý na plátno, přízí a len.
liby sv. Josefský trh na koně v stejný
Terezín (Theresienstadt), 1. druhý čtvrt.
den s Chrudimským, tedy se odbývá.
po Jmenn Jež., 2. první pon. po velikon.,
Trutnoxský v pond. před tím. Trhy týd.
3. ve čtvrtek po sv. Petru a Pavlu, 4. v
na plátno, přízi a na obilí každé pond.
a čtvrt.
pon. po sv. Václavu.
Tejn Horšův (Bischofsteinic), 1. v out. Turnov, 1. druhou středu po sv. 3 král.,
před hromnicemi, 2. v out. před sv. Pe
trem a Pavl., 3. v out. po povýšení sv.
Kříže; týhod. trh na obilí každou sobotu
po celý rok.

Tejn nad Vltavou (Moldautein). \'ýroě.

2 ve stř. po středoposti, 3. ve středu
před sv. Janem Kitit., 4. ve středu po
sv. Jiljí, 5. ve středrí po svátostech, 6.
ve středu před Proměn. Pana Krista, 7.
ve středu před všemi Svatými.

trhy v ty čtvrtky: ]. před Jmenem Jež.
2. po svatém Josefu pěstouna, 3. po sv. Tuškov neb Touškovo, trhy výr. a na
Stanisl.. 4. po sv Vítu, 5. po sv. Ja
dob.: 1. druhý čtvrt. po Velikon., 2. ve
kubu, 6. po sv. Matouši, 7. po sv. Ka— čtvrt. po Božím Těle, 3. ve čtvrtek po
teřině.
sv. Frant. Seraf., 4. v pond. po Poč. P.
Marie.
Tejnec Hrochův (Hrachovteinic), 1 n
den sv. Matěje, 2. ve čtvrt. čtvrtého té
hodne po velikon., 3. na sv. Jana Křtit. Týnec Panenský [Jungferteinitz],
ponděli před Očištov. P. M., . v pocvnd
4. ten den po sv. Mich., 5. na sv. To
po sv. Jiří, 3. v útery před Narození P.
máše Trhy na. dob. při druhém jarmar
Marie.
ku tentýž den, při 4 ostatních den před
tím.
Týnec nad Labem [Elbeteínitz],1.v
Toužetín [Theissing], ]. na zelený čtvrt., pond. po sv. 3 králích, 2. v pondělí po
2. dne 1. května, 3. druhé pond. po sv.
květné ned., 3. v pond. po sv. Duchu,
Duchu, 4. ve čtvrt. po Naroz P. M., 5.
4. v pond. po sv. Janu Křr., 5. v úterý
ve čtvrt. po sv. Martinu, 6. ve čtvrtek
po sv. Bartolom., 6. v pond. po sv. Vá
před Vánoc., 2. 3. a 4. trh jest spolu trh
clavu, 7. v ůtery po sv. Mart.
na. dobyt. Týdní trh každý čtvrt.

Třebecllowice

[Hohenbruck], 1. ve stř. Týniště, trhy výr., pak na dob. dopoledne

po nejsv. Trojici, 2. na sv.
po Obrac. sv. Pavla, 2. na den Promě
Luk. 3. na sv. Vavř., 4. na sv. Tomáš
nění Pána Krista, 3. na sv. Kateřinu, 4.
na sv. Kosma a Damiana [27. záři]. Za
Velký
týdní
v pondělid
ned. Týhodní trh
trh každé
pond.po květné
každého jarmarku se odbývá před pole
dnem trh na dobytek. Týdní trh každý Utvina [Uitwa], 1. v pond. po sv. Vítu,
čtvrtek.
2. v pond. po sv. Mich.
Třebešice, 1. v sobotu po střednpostí, 2.

v oktávu sv.Petra a Pavla, 3. na s.v Valeč [\Valtschj, výr. trhy na dobytek:
1. ve středu po sv. 3 králů, 2. v útery
Frant. Seraf.
před sv. Jiřím, 3. ve střed. před sv. Ant.
Třebnice, trhy výroční a n:! dob.: 1. ten
den po Hromn.., 2. na sv. Jiří, 3. na sv.

J,ak 4. ten den po všech Svat.
Treboň [Wittingau], 1. na sv. Fil. aJak.,

Pad., 4. ve středu po sv. “Václ.

Vamberk, ]. pátý čtvrtek v postě, 2. na
sv. Annu, 3. na sv. Frant. Seraf., 4. na
2. na sv. Jiljí, 3. na. sv. Tomáše apo
sv. Barboru. Týdní trhy na dobytek,
štola.
vlnu a prízi každé pond.
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Jiljí, 5. na masopustní pond., 6. na Du

šičky, 7. v 2. and. před Nai-oz. Páně.
l. v pond. 14 dní po Velikou., 2. v pond.
Týdní trhy kaž ou sobotu.
po rozeslání sv. apošt., 3. v pond. před
sv. Havlem, 4. v ond. po sv. Martín. Vltavice Dolni (Unter-Wuldau), l. na
Obrác. sv. Pavla, 2. v ned. po sv. Jana
Týdní trhy ty středy: 1. před Velikon.,
Křt. Týduí trh každý čtvrt.
2. před Vánocemi.

Vavry
ary.Karlovy (Karlsbad),víz Karlovy
Velešín,

1. na sv. Jos., 2. v útery svato

dušní, 3. v pond. po sv. Havlu.

Velhartice,

1. na zelený čtvrt., 2. ve

Vodňany, trhy výr. na koně a dobytek:
1. třetí út. v poště, 2. v utery před sv.
Janem Ne om, 3. na den rozeslání av.
apoštolů, . ten den po Narození P. M.,
5. na sv. Barb. Velké trhy týhodní a na
dobytek: 1. druhé úter po Jmenu Je
žíš, 2. druhé úter. po elikon., 3. v út.

čtvrt. po Nanebevstoup. Páně, 3 na svá
tek Maří Majdaleny, 4. ten den po Du
šičkách.
před
aždésv.
út. Havlem. Trh na obilí a potravu
Velvary, 1. v pond. o zjevení sv. Mich.,
2. ve středu po sv. etru a Pavlu, 3. ve Vojnův Městec, trhy výr. a dobytčí: 1.
druhou středu po 3 králich, 2. ve stř.
středu po sv. Bartolom., 4. na sv. Šim.
a. Judu, 5. rvní úter. v poště. Každý
před
ned. Judika,
ve středu
artolom.,'4.
na sv.3. im.
& Judu.před sv.
čtvrt. týho ní trh.

Verneřice

(Wernstadtl), trhy výr. a na.

ve čtvrt. před květ.
hod., 2.(Walla—nk!1.
na sv. ikuláše.
dobytek: 1. na sv. Vojtěcha, 2. v patek Volary
po sv. Markétě, 3. na sv. Ondř., 4. v Volyně (Wolin), 1. v pond. po Obrác. sv.
Pavla na víru, 2. v pondělí 0 Nanebe
pondělí
é úter. před av. Havlem. Týdní trh kaž
vstoup. Páně, 3. v pond. po anebevzetí
Veselí nad Lužnicí (Weselyob der Luž P. M., 4. v pond. po všech Svat 'ch. První
a druhý trvají 9 dni, třetí S ní a čtvr
nitz), výr. trhy: 1. v středo ostí, 2. ve

středu
3. na
tý 3 dni.
Obilní
každg
pá,
tekpo
celý
rok. t'denní
rhy na trhy
hovězí
do ytek
sv.
Pro po., Nanebevstoupení
4. ve středu po áně,
sv. Frant.
každý atok od dočatku postu až do
Seraf. Trh na vlnu: 1. ve čtvrtek po
všech vatých. Trhy na prasata a drůbež
sv. Fil. a ak., 2. ve čtvrt. po sv. Jiljí.
Trhy na dobytek od Velikou. až k sv.
každý út. po celý rok.
Duchu každý čtvrtek.
Votice, 1. ve čtvrt. před květnou ned., 2.
Veselí Vysoké nad Cidlinou(Hochwesely), ve středu v křížovém týdnu, 3. ten den
1. na sv. Matěje, na zboží a dob tek, 2.
po Navštiv. P. M., 4. na sv. Vavř., 5.
ten den po Naroz. P. M., 6. na. sv. Fr.
na sv. Vojtěcha na plátno a pře ivo, 3.
na sv. Jana Křt., na zboží a dobytek,
Seraf, 7. na sv. Petra z Alkantáry, 8.
na sv. Tomáše a ošt.
4. v útery po sv. Vavř„ na zboží a do
bytek, 5. na. sv. Mich., 6. na sv. Mart., Vožice mladá ( ungwoschitz), trhy výr.
na plátno a ředivo.
na dob. a rozličné zboží: 1. v útery po
sv. Petru a Pavlu, 2. v útery po Zvě
\Veyprty
( ei ert), 1. v pond. po Bož.
stování P. M., 3. v úter po sv. Vojtě
Tele, 2. v on ěli po 16. červenci, 3. v
chu, 4. v útery po Nane evstoup. Páně,
ond. po aroz. P. M. Týhodní trh kaž
ou středu.

5. v útery po Božím Tčle, 6. v útery o
Nanebevzetí P. M., 7. v utery po sv. a
Vilémice (Willomitz), 1. v pond. po sv.
Jiří, 2. v pond. před sv. Havlem.
touši, 8.
útery
sv. Linhartu.
1. vden
21. ppřezna,
2. na sv. Jana
Vilimov, jarm.: ]. rvní čtvrt. v postě, Vrana,
2. ve čtvrtek 0 svatodušních svátcích,
Křtitel., 3. druhý den po sv. Matouší.
3. na sv. Vavřínc., 4. ve čtvrtek po sv.
Menší trhy 1. ve čtvrt. o sv. Filip. 3.
Martinu.
Jak., 2. ten den po sv. Bartol., 3. ve
Vllšteln, 1. v pondělí po sv. Janu Křt., čtvrt. před sv. Luk., 4. ve čivrt. po sv.
Barboře.
2. v pond. o sv. Mich. Dobytčí trhy:
1. středu v řeznu, dubnu, máji, červnu, Vrayt (Freiheit), !. v útery po přenešení
sv. Vácslava [9. března], 2. v utery po
červenci, sr nu, září, říjnu.
Vimberk(
interberg), 1. na sv. Prok., Božím Těle, 3. v út. po Naroz. P. M., 4
2. na sv. Bartol., 3. ve čtv. o sv. Mart.
první úteryvv adventě.

Vlachovo Březí (Wallischbir en), 1. dru Vrch

sv. Sebastiánu [SebastiansbergL

hou středu v poště, 2. ve středu po sv.
1. v pon. po sv. Troj., 2. první pond. po
ned. o sv. avlu.
Apolináři, 3. ve středu po sv. Lidmile,
4. ve středu po sv. Mik., vždy s osmi Vrchlabi [Hohenelbe]. 1. v pondělí po sv.
denní lhůtou. Velké týdní trhy tu stř.
atěji, 2. v pond. před sv. Fil. 3. Jak.,
řed Velikou., Letnicemi a. Vánocemi.
3. v cm]. po sv. Vari., 4. v pond. po
'ýdní trh na obilí, hovězí a vepřový do
sv. ateřině. Týdní trhy každou sob. na
rozličné
obilí a vařivo.
„
bytek každou středu. ':

Vlašim, l. v onděli pred Velikon., 2. to Vroutek [li-lulig], trhy výr. a na dobyt.:
útery před Lanebevstoup. Pane, 3. v pon
1. ve středu před kvétnou neděli, 2. ve
čtvrt. po sv. Janu Křt., 3. ve čtvrt. po
děli před sv. Duchem, 4. v sob. po sv.
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sv. Bartolom., 4. ve čtvrtek před Poč.
3. na pozdv. sv. kříže„ 4. v utery před
P . Mane.
'
_ Vánocemi.
Všerub.
scherau , 1. na sv. Blažeje po 'Zalnberk [Senftenberg], jat-marky a do
bytčí trhy v ond.: 1. pred Očišt'ováním
8 ní,y .[vř'íasv. Flil. a Jak. po osm dní,
3. na sv. Markétu, 4. na sv. Mich. po 8
P. M., 2. pře P. M. sněžnou, 3. před
dní, 5. na sv. Mikuláše.
sv. Havlem. Hlavni týdní trhy na koně,
Všeruby [Neumarkt], jarmarky: 1. ve dob tek a všechno zboží ty pond.: !.
čtvrtek po neděli Kantáte, 2. ve čtvrtek
ř. elikon., 2. před sv. Duchem, 3. př.
0 Božím Těle. Trh na dob. a obilí kaž
anoc. Trhy na obilí každé ponděli a
čtvrtek.
ou středu.
Vysoké [Hochstadt, trhy výr-oč.:1. prv Zandov, 1. v pond. po Jmenu Ježíš, 2.
ní
ponděli .ovVeli
Velikou.,
pond.on., o2.sv.páté
Pro iond.
., 4. po
v
ond. po Naroz. P.
., 5. v pond. po
glanebevzetí P. M., 6. v pond. po sv.
Šim. a trhy
Judě,na.7.obilí
v pond.
sv. Barbor.
Týduí
a všeF0
ijakou
zeleni
na a kramářské zboží každou sobotu a
úter .
Záblayti [Sablat], ve středu po Hromn.

třetí pond. v postě, 3. v ond. o sv.
Antonínu, 4. v ondéli před sv. Vacl.
Týdní trh na o ili a potravu každou
sobotu.

Zatec [Saaz], jarmarky: 1. v pond. před
0 rac. sv. Pavla, 2. ve čtvrtek po ned.
Okuli s trhem na dobyt„ 3. v pondělí

řed sv. Duchem, 4. v pond. přad Naro.
. M., 5. v pond. před sv. Kateř., každý
čtvrtek v měsících zaří, říjnu, listopadu
a prosinci trh na chmel, od 1 do 31.
doposti, 2. na sv. Víta, 3. v pon . po sv.
Bartolom., 4. na sv. Havla, 5. na sv.
října každý všední den [co hlavní trh].
Ondř. Každé út. trh na, obilí.
Zebrák, 1. ve čtvrt. po Jmenu Ježíš, 2. v
Zákupy [Reichstadt], Týhodni trh se od út. svatodušní, 3. v pond. o sv. Vavř.,
4. na sv. im. a Judu. Na z oží kramář
by'va ve středu.

Zahrádka Trhová,

Zásmuky,

1. ve čtvrt. o stře

jarmarky a trhy na dobytek:

1. v pond po Hromn., 2. v pond.
Fil. a Jak., 3. ve středu po sv.
4. v pond. po Nanebevzetí P. M.,
stř. po sv. Václ., 6. ve středu po
Svat. Týdni trh každou stř.

ské: květnou
!. v pátekne <řxřed
Vánoc., 2. v pátek
před
.
o sv.
rok., Železnice [Eisenstadtl], 1. ve středu po
5. ve
Jmenu
Ježíš,
2.
ve
stř.
Nep.,3
3. ve středu po Naroz. %?sv.
. M.,Janu
všecky
všech

jarmarky na rozličné kramářské a ob
chodnické zboží a všecky druhy dobytka.
Každ. stř. trh na obilí.
Zilnle [Scheles], 1. v út. po sv. Jiří,2. v
Zbraslav
1. vepěst.,
stř. po3.I-Irornn.,
út. po sv. Václ.
2. v pon ÁKónigsaall,
. po sv. Jos.
ve stř.
po sv. Janu Ne ., 4. v pond. po sv. Jak. Zirec [Schurz], 1. v út. před sv. Filip. a
apošt., 5. v pon . po Jmenu P. M., 6. v
Jak., 2. v útery po sv. Bartoloměji.
ond. po sv. Rafaelu.
erovnice [Serowitz], trhy výr. a na do
Zbraslavice, jarmarky: 1. v utery po byt.: 1. v pond. po sv. 3 kral., 2. vpon
Hromn., 2. v út. po ned. Judika, trvá. 8
po sv. Fil. a Jak., 3. v pond.
o sv.
dní, 3. v út. 0 sv. Troj., 4. v utery po
Jiljí. Trhy na dobyt. každých 14 ní od
Navštiv. P. tř., 5. v pond. po sv. Vavř.,
druhého ponděli po sv. Matěji až do sv.
Havla.
6. v út. po sv. Václ., 7. na sv. Kateř.,
do 8 dní, 8. na sv. Tomáše. Trhy týd.
a na dobyt. každé út.
Zižellce,
výr.sv.
a Sfolu
trh :íta,1. ve
středu před
iřím,dobytčí
2. na sv.
3.
Zdislavlce, jarmarky na rozličné kramář v pond. po Narození P. M., 4. v ond.
ské zboží 3. dob.: 1. ve čtvrt. př. Hromn.,
po všech Svat. Každý trvá 8 dni. 'Fýdní
2. ve čtvrt. v polovici postu, 3. ve čtvrt.
trh na obilí každou středu.
po Nalez. sv. kříže, 4. ten den př. Bož.
Tčlem, 5. ve čtvrt. o sv. Mark., 6. ve Zleby [Schleb]. 1. ten den o sv. 3král.,
2. ten den po Navštívení . M., 3. ten
čtvrt. o povy'š. sv. říže, 7. ten den po
den po všech Svat. Týdní (trh ten den
sv. ar .
před všemi Svat.
\
Zlonice, 1. v pond. prvního týdnu v o
stč, na vařivo, ryby, víno, obilí a roz ič Žlutice [Luditz], trhy výr. a dobyt.: 1.
ve čtvrt. před květ. ned., 2. ve stř. řed
né kramářské zboží, 2. na sv. Vojtěcha,
Vstou . Páně, 3. v pond. před sv. ar
3. nasv. Ondř. na. rozličné kupecké a
tol., . na sv. Šim. a Judu, 5. druhý
kramzířské zboží, 4. na. den Nanebevz.
čtvrt. v advontě. Každou středu týhodní
P. M., na koně, hovězí a jiný dob., na
trh obilní a každý měsíc trh na dobyt.
máslo, vlnu a kramařske' zboží. Oba
hlavní jarmarky, 2. a 3., trvají 8 dní. Žumberk [Schumberg], trhy výroč. a na
Tydni trh každe pond.
dob. ty pand.: 1. před Hromn., 2. před
Zrniee [Zrutsch], jarmarky: 1. na sv. Do
sv. Vítem, 3. před Nauebevz. P. M., 4.
rotu, 2. v útery ve velikonočním tydnu.
před všemi Svat.

Zblrov, 1. v utery velíkon., 2. na sv. Bar
tolom., 3. na sv. Kateř.
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OBSAH:
Celoroční kalendář, čtvrtě měsíce, východ a západ slunce i mě
síce na každý den, povětrnost. str. 3. — Pohyblivé svátky v r. 1870,
posvátný čas velkonoční, čtvero suchých dnů, znamení oběžnic, za
tmění slunce a měsíce, noremní dnové, letopočet nové doby, str. 17.
— Nejnovější kolkové škály, str. 18. — Svatí patronové zemští, nej
vyšší císařský rod, str. 19. — Příjem & výdaj dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje od 1. ledna až do 31. prosince 1869, str. 20. — Stanovy,
str. 27. — Rídící výbor, str. 29. — Seznam zemřelých ůdův dědictví
sv. Uyrilla a Meth-Jděje, str. 30. -— Odkryté stěnomalby ze života
svatých apostolů Kyrilla a Methoděje v Římě, str. 32. —Pozůstalost
bohatého pijáka, str. 41. — Náboženství a přírodopis, str. 82. —
Přesazená lilie. — Pokrok hospodářský, str. 86. —-Pius VI. ve Vídni,
str. 89. — O smlouvách, str. 93. — Kněžské druhotiny papežské
Pia IX. dne 11. dubna 1869, str. 100. — Přehled důležitějších udá
lostí domácích 1868, str. 105. — O sněmech ekumenických čili vše
obecných, str. 109 — Drobnosti 132. — Výroční trhové na Moravě,
str. 129. — Výroční trhové v Slezsku, str. 140. — Výroční trhové v
Čechách.

Inseraty „Moravanařř.
Snížené ceny
kněh dědictvím ss. Cyrila a Metoděje vydaných.
(Ceny v rak. měně.)

Josefa Flávia valka židovská. (dříve za 1 zl. 40 kr., nyní)
Život sv. Alžběty, 2. vyd. (dříve za 70 kr., nyní
Život sv. Jana Kapistrana (dříve za ] zl. 60 kr., nyní) .
Akta ss. mučenníků východních (dříve 70 kr., nyní)
Dějepis církve kat. (dříve 2 zl., nyní) . .
.
Život sv. Františka Borgiáše (dříve 1 zl. 20 kr., nyní)

80 kr.
50 „
90 „
30,
1 zl. — „
70 „

Život blah. Jana Sarkandra

1 „ ——„
40 „
1 „ — „

(dříve 2 zl., nyní)

Zivot sv. Angely Meričí (dříve 60 kr., nyní).
Život sv. Augustina (dříve 2 zl., nyní).
. .

.

.

.

.

. .
.
.' .

Kdožby jednu neb více těchto kněh sobě přál, at se obrátí na
P. T. p. pokladníka dědictví (Frant. Maršovského, ředitele ústavu pro

hluchoněména Dórnróslu) a přiloží ?hotové peníze
na nákladní list (Frachtbrief).

a. 5 kr. kolek

Emailóvanó

lité &Ěleehové nádobí,
poslední jak vm'tř tak zevně emailované,

za původni tovární ceny.
Při větši koupi dává se značný rabat.
Staré lité nádobí vymění se za nové. a ručí se
za trvalost emailu.
Mosazné žehličky a moždiře, jídelní nářadi, amerikanské pa
tentované mlýnky na káVu, jakož i všeliké jiné domácí a
kuchyňské nářadí a pomocné stroje.
Stroje na. sekání masa., na sečky a roztírání barev.
Kolkované desitinné váhy vlastní výroby, na zeleno
natřené, dobré konstrukce, s jednoročním rukojemstvím:
na

50 100 200 300 500 600 800 1000 1500 2000 2500 snosnosti

zaz1.8

101/2121/2 14 18 1972 21

26

32

Loštěné dosítinné váhy na 50
za zl.

141/2

38

45

100 liber síly
121/2.

Též se přijímají

desítinné váhy k nejrychlejší a nejlacinějši správě.

Veškeré nástroje k hospodářským a řemeslnickým

účelům. Kuti na dveře, okna a jiná, železné sporáky,
kamna, jakož i veškeré části sporáků, drátové nýtky ivše
liké hřebíky, prvnější z továrny hraběte Dubského za
původní ceny tovární, jakož i všeliké jiné Věci Železné, oce

lové, mosazné a norimberské zboží nejlepší jakosti za

“* velmimírnéceny.u
Též se kupuje starý mosaz, olovo, železo, cink,
kupr za ceny' nejvyšší neb se vyměňuje za nové zboží.

JOSEF FELKL,
železný obchod V Brně,

na Velkém náměstí č. 15. „U 'znnnzm'auo

,
muže“.

* "J:“f: - „ :; ratanu—“£"
Měnár—na

%

LAUR. HERBER-A. V BRNĚ,
písárna & měnáma: Nová ulice č. 9 nové

„kupuje a.prodáván

všechny druhy c. k. státních papírů, vyvazovací
obligace, záložní listy, akcie, losy, stříbrné a zlaté
peníze,
cizozemske
bankovkš,
prioritní
ústřižky,
hypotekární
& asovní
úpisyobli
at .ace,
Doba, kdy měnárna jest otevřena:
Ve všední dny předpol. od 8—12 hod. — Odpol. ode 2—6 hod.
V neděli a ve svátky předpol. od 8—10 hod .

V noremni dny jest měnárna zavřena.
Vz'nkulovanéobligace pro vel. farní úřady, pro ústavy chu
dých, neb obecní kapitály, jakož a' výměny starých obligací
státních

za nové ústav-3735 na co nejochotnq'jz'.

&% &%ÉÉÉÉÉÉŠ

modnim zbožím,
majitel nově zřízeného obchodu

na rohu Ferdinandské a Panské ulice v Brně,
odporouči '

v největším výběru a za, nejlevnější 'ceny následující
všech jakostech & barvách:

výrobky ve

Hedbávné a vlněné nksamity. pak látky noblesse,
manfornes, marcelin & dykytu na podšívku, 4/4a 6/4
kašmiry, delény, tybetíny, orlea'my &tlanely, % a 9/4
široké barevné kašmiry na “ložní pokrývky.

„Nejnovější „ ,

modni látky hedba'wné, mohéry, musliny. kmenty
&kosmanovský katun.

.

Dlouhe šály & šátky všeho druhu.
Hlavni
sklad hotového prádla.

pro pány 1zboži pro dámy.

Za dobrou posluhu se ručí, & vzory k žádosti ochotně se zašlou._

důmůůllll UIBIBllllil
měnama
v Brně.
PROSTŘEDEK,
jímž lze

velmi lehce bohatství nabýti,
a. sice beze vší obavy i nejmenší ztráty poskytují mé všeobecně oblíbené

údělní listy v loterních společnostech,
poněvadž tyto každý měsíc ve vícero tazích hrají, aniž by se za ně za

pravená část ztratila.
. Hned po složení 6 zlatých, zač se listina se zevrubným udáním čísel vydá,
hraje účastník s 24 jinými účastníky na. 45 rozličných tu- i cizozemských losů, jako

na losy uverni, nn šedesátky a čtyryašedesůtky, na losy_dunnjske paro
lodm společnosti a j., na ktere asi ve 100 losováuich prlpudnou vyhry
celkem pres
V
. o

“* ctyrymíhonyzl.“

a obdrží posléze po složení dalších měděných lhůt po 6 zl.
1 los dunajský a 100 zl.“pp, složení dalších měsičných 19
lhůt po 6 zl. 25 kr. 1 lo'š z:; 1860 a 100 zl., po složení
dalších měsičných 19 lhůt po 7 zl. 40 kr., 1 los z r.
1864 ě. 100 zl.
*

Ostatněřídí se záplata v lhůtách vždy podle denníhokursu."

Následkem těchto obdržených losů cenných odporoučí se súčastnění v těchto

loterních společnostech jmenovitě 'co vklady malých úspor, poněvadž se každému
příležitost výh
poskytuje beze vši ztráty. Súčastněníse v těchto společno—
stech mužc se 1 je notlivě stati, a. zasílám tyto údělné listy též postovm dobírkou.

Podílnícz' obdrží listy s taženým číslamz'za zapravení poštovného.
Zapravcní lhůt může se od vzdálených lehce & lacino poštovními poukázkami díti.

Měnárna EDUARDA .URBANA v Brně
v prodloužené ulici Jezovz'tské č, 29.
kupuje

& prodává

všechny státní papíry, akcie, losy z půjčky, prioritní a vyva

zovací obligace, záložní listy, stříbrné a zlaté peníze, ústřižky, cizozemské peníze dle
denního kursu a. jest s to za, losy co možno nejvíce zaplatiti.

Vyplacení se srážkou tažených losů, ústřižků, jichž doba. ve 3 měsících vyprší,
vylosovaných obligací základních & prioritních, tažených listů záložních atd. atd.

Prodej losů ze. zaplaceni 17měsíčních neb čtvrtlet. lhůtách.
Losy, již se mají objednati, počítají se dle denního kursu s přirážkou 8 ncb 9%
za úrolŘyupec
a. provise.
obdrží dlc předpisu kolkovanou listinu s určitým udáním čísla losu,

jakož i s udáním, kdy sve lhůty dodržcti má..
.
míle se první lhůta. zapraví, jest kupec sám majitelem objednaného losu &
na nej připadající výhry.

P E NI 2 E

půjčují na všechny druhy losů státních
ode mne vydanélhůtní &údělná listin

a. průmyslových efektů, jakož i n
pod velmi lehk'ml podmínkami,

8160 v tom způsobu, že oplata. se může jak na jednou, tak měsuinč neb čtvrtletně dít:
iw

