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lk—ůmlu Uhramiidl-gj,

| to na mnm-mená,gr,-snžvm!

líjumuranem, aw. Sigmund nutným,

u 615 mb
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h) Blur mhlůj, 1. ;. pollnwětil-III.,.třmh mm
nabitých.

králi nwnbmlnjcll homjich, Mila-aun:—

nljlu I bu pře—dnem.—

Pa dokonánjrluhnGEM. ulwéhn trůnumhili
; do mých přjh—ytkůutne mlat-hrali u rlč'j , načež
u dna nd GEM. určitý tlumič kor-nominj nillu—
(IEEE.,



ankau
statniho Králem-kéhoČuiďh

xonmowlux,
hui

» mu *.rlu-LZLH
má drnů.

Když Nuygnnčgijmu ! Wollmann-aném- Pi.—
nu . Kriligwodo “inch | ! wallkěm | srl-menti
lf'vmEmilu nhmmiidůných url-mů pmluhých čtyř
Slawů Krúlomle
čulcůhu, anbg—ěegnjmu, inch
přjulu dědičné“podďmnmti, v „udaj neb gum-H
iwi-mica nn hrilnwůém hnát- I'ninh'm. dla nagr—
miloniwí—giust-weněhn řidu pnnlupnmii, mnm—
dmičgi. uložena „ge-u: dčgm :: IlanI! komnnwiuj
GM. ijmlo upůmbcm:

Hllwnj chrim mw. lea.
u Mimi inrunn
winj čukých králů m] uhradil-'n: u dčge, gn—
koi i kaple sw. \Viclnwn., cn ncyikwnltněgilu 0
m'lobj, : wie k slnwnodi připrawj.

To když na

ihlů, táhne w určitý ml GM. dun limmwánj.
zn:-luků magiku mezi Ičtwruu |; pit-n hodinu

tiun, lu mými wůzďri na hm! Prnialý, . hm
||| avg-Hunů mjm su luhu—j. =—
Kilyž

giž wie

w „kou-sh—i před

konf—lem

dobře a_pořidňnngui, začne se mrzi Ghul'ímau
bodimu,
wnlikým zwunrm aw. Sigmunda m—
awa-mým, w „hnula “nnHradí- Pmiukém amoniti;

i hned ti, genů při knrunnwinj mnmenj králov
lhj neim, cln nudné zum-„léiwi-mice nl Unclč
Průúém nl odeberu, odkuďů gn Nangršij zem—
aký B.amoii dn přibyllm GM. pumu, kdež m

gim inimenj hilmntwj, máš: Kama, Wim
ijš'n . Žeáo odevzdal-55.
Kal-rmut nm
Naywyiij poklidu dozorce
(ÚMIt—Bth—Suh-Izmáncr) . ln ll wypmwizenj
Munich Nnyvyiijch uuřednjků “můj—ch, “nm
čtr

mmých :latnhhwuwj'ch politiřjch, plzni i ku
Koruně nilcšcgjcj červena—unllnmmu hrkumčm
pičku pod korunu) dn knpln tw. Within...
arabika krilnmku'rncsc New:-iai Sudj zemský!

Žrzln Nq'wxiij Pjui w Krilowulujčnkém.
A když do kaple iw. Wáclaw: pi'igulzm, Emmu-nj
krilownwj na oltář iw. Wich—"m pnloij , hdd-..

.g: Noywyiij ďčdičný dwcřj S'lriinf Mime;

„Pini

ilo-,Nwiii Auhdujciumiljsnu :pitlmmu u
čebnu., by Geha Kraus-rka" Miku potom- prů
vodem lm lion—“luh
dnprnwtinli. —
Mati ljm: lhmmiidj
le duchu—wmtwo. 18%

také přjlnmnj Pini bilkupowé . preláti [trůnu-
|th \čukélm lh b\llWlljllo konatel:uv. “3m m
hradů Fmi-Hm; hl:-im I'an unilaialup Prnivkýr
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QCuumcrimr), kterému knmmu—injv Erihwnwj
tuhém přinilcšj, w určitém inc If. wykoniwinuj

nlnicb Bnijch m přípuwj (in Pauline-lihu.)
Tudy a Sun:. hodina GML :: Íhntln lln lo
ilrh ! kmnomlwcmu,po “'e-lu: čtmnnj'm [ bílým
mknmn přikrylých prknich, w nůlnd'ug'cjm po
Hdku, alumni!Initi u ritu:
L G||-u prmlřůdkum, : olmgj altanypuluwn

ného matkám

1001;th bilou-iq?pamětn

wé I řadím—mlem..
[[. mana—aj
ilachmimuó : dworšrlj, sw.. „,
Ijhličhn . l'lnlkěhn dla lwé důllogllmli.
mi Mluvila! Maglič.-nd; dla nn! před
multi.

I?.

GEM. „NaywyiijHafmim w Milan-mj

čau-.

Mm—

Nůlullimi knihu-ký čuký Hen" \! itím
obřadům 'cďčwn, w "ICE wzhisru hůl poho
Eg: držjQi., Dl “hitů

čl.-ský luw W Ilam litý,

TI.

na 60 dúilů qjie'ltugj, i_napřikryuuhlav-u.
HKM..“95%
Mušilck w kriluwutwjím

VH.

llsém | obnažení-m malémunv. Wiclawn.
GKM. '- Neywyůj O-nhi—gjii ničj, pud

xllluhlnwawj'mi, l ! !|.:le

tlůkllďnj'm

třepenjm wyhulowenými, na & bidlech, Ill-'
prostředku čeúým lwcm nl)-lichými nebe
uy,

„g;—žp. mii—imma,

mjmlnměšůnnn'owé

:: pp. Rulnj ohapulně nwm.

.

Pro nlnu Munich GEM. gdm rr;ljři al.]-tého
unum, krúlawšljňamomjcř, ne;-'wJ-išjAnhal

|!th :rmilj, knihu-IH důdlcnó tuhdy .
Iegné Rudy, . mezi nimi GEM. Megapi
ij :priwce kra'Iownwj Eukčh—m

Tm. “' prism w Imm letnjcí krilomlcých n
dřuců.

II.

Krilomkě chunk! . ginů umim! anj'.
Mati ljm p.. Arcibiúnp (11.1. conncrnmr) |

“lihu-li kapitulu! Phi-hn,

. ginjmi Infu'lmug

nými FMMI? Iti-ilówthwjčuth,
I pďůwoďmuu
Eúriclíe do kontak ai ku lnuidnjm dweřjm "
hpi: aw. 'Wňchmn la uchýlj, Geha Krilomlmn
Gummi naypmlilmřgí niekam-age.
Když Geha- Krilnwiki Mihai kuchař-jm lnu
ph nv. Wichwa přigjlí ričj. při-wjli :: pokropj
E Atemi-kup GEM.; těž také GKM:IÍ.0—ncn
:hlý
křjž ! Mušky unmčanj Finů, u tklerřmnnilrňnce
433 pramenu, & pnljhenj pluli..
Polnm ihned GBM. do kaple gw. \ficlnwu
oůabnli

:: ričj, kdež gnkž gif: prawa—ml,půdu červ

“eným . bjlý-m aukmfm přibyla.. ! před nlhiřem

“akciím : “ulice ! záhrnllj'matďalbfnjm nad.
| kde!\! tubednůnj (reliable) Erwan-u, tlumit"
wu kolhu'mtřmém GEM. krailownkýmmlěwem
lo najma rňčj, hustý w gndnnm dutými krnghy
_:ljprommněm.

nudu!—;li |: nulu-mmnipihlt-Ié

ma

Hwy m-gjcjm, ůdhuhlům, | už na paty galium-jm
rnnc'hu, tí knmu'innwčbn Dílnu, pm pomuinj zn—
nlu ně:-u olewřcněm, peutlemi nwůlněm :iležf.
priwý tuků rukňw ni dolů u luh! gut cteni-an„
| knonjčltem u_n-hnul: plk w graham přu
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tentýž oděv tl.-pinů. “Mj-tempici lebo vlajcjm. :
knmuinumšlw 31.,th grilem “ghatam—mém,i.
zlatým knmnňnnwým llcdbiwným Hcpmjm irgl—

kém ; id:-nwm"uchu, i chilew gudnnm Na tu
uděw : rnuchn oknlb těl- gdiucjm pm , : pu

dabnéhaIurmninuwého zlltohllwu, I plk tunu
gntlnnmpře: to lg bmncjm , : gednjm pti |_...
kým wlcčcnjm cpali-mém, nich: na hm.—jobněco

milu, I'll hoře a krku will: liluč ! blahu,
způsob dolů vitjcjhn

na

ning—ku.hu'rmeljnnm uzdu—

bunům I nyluhndm kruhu-kém pum, perlí:
w gedmm páru minutových karmlůnnwých ..a—;
mjr.—ů.Piu hmm uděw uni-ij GEM. Ncyqyiij

zemůý Zprávu řiď útlého nam, gúoi pú, I
domácj korunu GIUL m 111an \"“an
Gut-i společné duchovna-lwa , m pocín
útnIQipůln'b u.Iuplo sw. \Wcllwn máti lo dalo,

: proti wchmlunl hm dn kůn u pub-wile: tuk
1M Im chci-jm dot-čanůhxpln, |. spolu do uj |“ny
fnzriřizltrílounkýchmtr-l P'flůliýůh, háj lw. mul—
kgn :; int královu-kých pinnihů, ileij podlé ních
huřjcj wmknm! pochodně umu, » uchjlj. Kdyi
gii trh na nknwý :půsoh připrnwmogen, GEM..
:: kaple. aw. “Wld.-1m, w »měm bilou—úča! mlč

wu. : a korunu: domicj m. hhwř, při Mawičném
trub : bubnů zwuku, | těmi., lidi do Duplopuštěni
byli, loni-š: » alwarskými uřmíyn silnlliici, lalo
řj dědičný uni-ml lt pulqhuwňnj mngj; pak (Finy

qulyšijmi

auřednjky zemskými : | dotčenými

čtyřmi furáři, kte-ij znlliřn ntJVichwn
Čanp.

jim tam!. duch—019911110..
TL

3-

člyřhiřj—
4

lihu! prinj nhmzy, w nit-hi nmúy mw. “]n.
Wielawn;| na. Woglřchl. p||; n'. inny, i|: ni
chheq',

wyldwílmnu, hráli u: miaj. *Akdyš

gii hilmků dlí-alieniwhdy dm pallium!- |m—
nřjbřnné I GRU.. znakem„ Nicywyěijm Gručrmmu.

tuhém mluvní! penny chleb- n máky | wjnrm,
tů Imm-Mom“:namwj wyaduihli: přimlnupjPu
Arcibiůup (Canteen-um) ii Ito(l_wrijmxhpln ur.
“QŠBIIWI,: puk |qu mnullilbu naď GEM. řjki:
„Wůmahmrj tření“Bau, holý! pi: lluathmE—wůo
Ferdinandu, iii-Alumim:důstngmoujnýliú rhil, day-l,li.
dům—, by " hčin něhu línhnln, n ihnbcfhč

hitů

Jilm!

g_n-a_

mnm. Skrz: klihu lil-ilin, Pánu.Mich Anu.
Na to kněžstvo & malwaru oltáři w náladu—

;g'qjm pořiďku Ie beta:
Nlpied hm neymlmlij: pp. Enii-ňP'ninkfch.

& nim nun kapelník mnbnllu, well“ kw i
pali-ě . Inu-ůnuny dn úolytéhoijcj _mjcenn
úřjbmjch “iannick nulu.
Za nimi gthu dwn nkulylé “Superpulipcjcb,

heřj lrcibhlmplké Ilclmlln ;přisuwuzj : mhu
ng.
Ni nř- náuiml'ugi čiyřl ml,-Impulilůlnjvikl
rhtů w Superlwlicajch . loni Ju- liu-ij lm kn

dlhlniá l Mau; dm mlmlij Im sigiI-nčnj mjci
: k tumliln (lůnnrnuchu) lrdhilkllrpillčmu. Pak
pakty-Bw dm kul-ij k podíwinj
Eibhkupulté,

lufulel bedly lir——

Fu mě nilhď—igjčtyii pnůtj p. p. (Hlinné,

n\mum nadzmjnhů uijbmů uchy.
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z. mimi laděný p. p. upnutí! I prelill w
w pw.-ucil; bez ulilvlcnlů.
NI nf:inhlcduge kijii ucibilhplký; kterým-d
goduolm : pniikých pp. fuiiůmm býva—i;
npři
něm : ohm nm: aknlytů w Superpáinjdh
Hund :: Hjhm “pu-upne d. kapitali:pr.-,i.
mii clu-imu Plní! lw. Will, \: _pluwigljch . in
fuljch.
Zl nj dm pp. Ililitir-pu'mí1|
náb. udílení! w

plmiiljch : lnfuljch.
Na mě nilludnpu n.. d. 11.Arcibiskup, 'plu.

wiilu, infull| bel-hmvypravit:- odndmlech
Bermantlřů, | nmiču Hopu.

Za nimi p||: nilhdlgíš
[. \Edlnwhj plumknwě.

". Dural-Hi! Zamilj šlechtit-'n“ lh“

qtjř

Itália | pinů-ního., u prmthd sich tahů
bila-igi tomm-ujalimníš- 1 ln: pomalu.
Ill. Ill-dlanitě loginů nuly., dh um! předhodí.
IV. Mnmhý
:EB-kýHamu, w mém udi-Mu.
V. Neywyůj dědičný divu.-ijSiriiný.

W Du: Nnywyiijdřáičnj Ftipnrcčnjci (Obdu
Erbpmiem). Elnřj má prijmu-ca minnlůbn
dnu do kaple aw. Wáclaw. odnuti illli.

W prawa.gula Nuyqiij Pnpančnjk luwu
Finského s praporcem čem-eným | :lnhm
kmmnpl—nwaným,| w l'awn Neywyišj dědičný

P'rnpomčnjk rumu rnjhkc'hn, I čem-eným,
Iti-jbmn krumplowmým prnpnrccm, m ni?-mi
u pro-tím! na gedné nnnI- lw. Wiclnw, |

4.

na druhé umně mik 151-610“le čertům, .
0!qu maltu znaky *wšuchpřiwII-lených dě.
dičných Miluj. —

VII. Uuywyššj dědičný Konmmjk Střjbrl (Silber
Eimmnrcr) w Brilon-imj čulcěm.
Will. Ncywyišj ďědJiuchyfuký (Kariban-Maiucr).
DC. Nsywyiij děďičný polil-cln Dolomit (Schatz
meinzr) ! Naywyi'njdědičný Podmlj (Eris

lnuluu) | pozlacenýmpecnum chlebu.
I.. Neijyišj dědičný Čumil (Mnnduchcnk) |
pull-umím nudlcnm, . genu: po boku Při.

XI.

I'll.
XIII.
XIV.

IV.

shgjcj (Ambient) ! poilřjlbřmým winým
uud'kum, I u: pramici Njcywýšj dědičný“
Kuga? (_Erbvonclmclůer).
Neywyšzrj dědičný Zprávu dwurqj (Haf—
millr).
Nnywyišj král. Pjnř ! krilownlcýmžalem.
Noywyišj Ami'adnjgci
umilj unum ankého.
'Nengrišj Pnn Purknbjfi »Emluukarunlu,
na puwici meho Neywyiij Sm'lj dwonký, .
m Iuwici Neywyišj Elnclčř. —
Neywy'aij zpráva-co w králnmtwj

Hnutím. -—-—

IVÍ., Neywyiij Mal-Hluk.w krilomiwj českém.
KVM. 2- Nogwy'iijm II;-Mikem gjli r:?iňjGEM.
“ trvám královu-kém udi-wu, | Imm-umu (ln

miaj III hlnwě,muziduhu

GEM. letn

gjrjmi pp. bhkupy (cphmpi pm.-ní).;: n

ban uran gdm ryljti :huh:. film...
X?,ULZI Neywyššj GRE. wink něco w hwc gdo.
Neywyššj Knmamjk.
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za; mamka

duron-aké
: pinů “mp,—mchu.

ied'njk'ůumůých.

n. ginýnh krilnnkých

dwuřenjnů manželky . ginu!panuj.,
Když takovým :půmlnem GQKM.1I0 pruh—;r

urium

pri-igjli fůůj, prurgčwugu m po umlknnqj

trub : bubnů:
llh: gin.pul“ napln mého, bleu-ilin: ln! Phi Milan,
& nllřjbnllč na aut!. :. wall un. mjllo, Hui! gum při—
pravil; Setři! ho u pulmúq' Mun gebo, .: nepřjldml
budva nepřítel mých., : milovali budu minút-j Irbe, i

pagi: pidi žlabu mnel m5. hrníiupuleehni-Iimm,
urban! * Mill II:-Imumim, ui! » ltlnnilibgďelBuh
niacinu; mh!

gi gun Wan; [Em-ll. 2-3520).

!

Gul: GEM; do prubyurium: piignla, hnul nl
Uwůg pod “vinutými Dubany wywýicný „hihi

ultý nulou u Wwihmnmi | kluku-ud.daj; m
Emi P. Amibilhp náhlndugjcj dwě modlitby fjliů:
Fm Buh—lvt; uji! .n má.!j h potah-nj lidůď umo
maj mnu high ab,-lili “ltllůiii pagi—eg
miluliwig aby
„ulllďquk lvů; Ffrďfnanď. ktorého 5:5 "dannému [lhů—
;lnn'íxlirim, ui: " Wm mon spoíůhl, guilty Ičm, h=—
rýml předudmvmgui, tolikrátproupiiným bílí, agility-u—
mihmi mohl. .—

Wiemnhunj nahý Baie! řadím“nebe i umi, LIG

rý! gsi ilulchnílu. Mělo Fcrďínanďn k slim! hil-'I
*hiijn důuagumi 1:„r'zďwiimmti
rňfíl, pph-5 ničím,
Wim-|| praliurmuwj

análu chram

prázdnou ! :jrkmnjm

nb:

tha-m, poklop

byl, u [!&de &'fantom “Emilu pingu

podle! Job:-odnosu“ mi wgili mohl. Ama.

Po wyřjkňnj mndlliub těchto, přímím gui
pro P. Arnim-kupaimho k velkému ollii-íi, : při tom
wiicl'mi, hei-j GEM., wyprowinlig powučin'énůhlu

buku! puykloněle I'll vf)-lhaní

mju. : living nda—

berlsu, kterým lla mju: “";-klidu: nep-u, um,
hanby Elm:překážky- nili mohli, na mle'henu. Při
utngjcj clu-|.GRIL Pini Nákupu—uč,panchflj ::
]: iczlldlům, čer—“sním tluknnm pulihuulým !

pm nů připlul-ným, : lu mši.

KrálnwnkýI'm

may—wyiij
dwwnj .:priwcn panu-aj

na na pr-wu.

. P. naywyiij bilou-ij- knmnmjk na lcwulun'lnw.

Mm kůnu.

lirňišnwiljádědiční Albánců : 115"ij Pini
uhdnjci :emitj | Hannem nl obngj utnul hri—
lumkčhn trůnu dh sm! přednosti; “hk hl: m:
dělmi, inu w práv—nneywyišj Mafiáni: zemský |
obnaženým mečem nl dolcgijm nlupni: lrůnu; Iuri—
Iuwúý Hai-alt ale na In:—iunum m, zemi, „anb:
krilawitj ncy—wyiijdhličnj P'rnporačujci ptali weak
kěmu o—Itii'iin pos—lluj.

Infnlawmá [ gíné kněžna-o k strmě unplšmb

'Iu lewau nrinu lrcibhkuplkňhn nula: na pairqu.,
. Matky

modlitby a P. Arcibiskupem w tic—hne

ni i'jků.
Když

P. \Mcibiukup dotčeně: dwi: modlitby

“ligu wyřjlu', panelů |: u: wůg nulou při uhlí.-i|:
lir-ně Ewangelium.
Pú na to čtyři pp. faráři IW.útulky m olliř
panu-uj.
Páni nvnywyikj luřuclnjci am“-tj poďngi P.
Arcibinkupowi Zetia, (El-blka: Korunu : bohatými,

u kterých Idol-, pnlhiři, . P. Arcibiskupúno
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|w£hn 'PiMugJ-u'hn, zadn,

Elbit—5 *-Eunmu fn

olliř poldi“ Iliwňj.

Sw.Wichwn mrč ale “an

w mnu má nu

pl.-nné"ranč trůnu lwngcj I'm mywyiij Mnůůle'k
lnmlltý,

Na to P. nawaiii

Kammnjlt.mmký Illit.-ij

bmě potla—cné měnit-nici, podmanil! pnzlncenč
: páni-jbřmé nudiy „|_Íub—i
chleby nitru M_yuyiij
dědičná gui—illydwbml Při-indiána (Auahtantům)

P. Amibhhpn pudů, hurá nn! nn stoleček pudlů
ohli-u doýoj : Ilji; přikrytý polo—ij,| nn nn

"fi mju“ le pouchýlj. Nl tn GEM. u milu:
trůn- mlill ničj, i | mu ďamn'cjtuningu.na;hh.
wč u přadchudu. P. nnywyiijho ďwumjho Zpriwcn

zemitého l-llnlj prnwomocnln! ?. „parního
Kumnmjh :mdn'hn., nul l_wých přistogjcjch pp.
Billungů & velikému nimi wudnn gen, Mei

GEM. před 110an nm,
Niki obi-id při h
mowinj v Čechách drying-nýu upo-Ene.Sure
ij : pp. GEM. při-logjcjeh blihupů nm llnn
w latin-kém gaqhn k P. !Hcíbinhupnii pro
mluwj:
„Equium-mj

DIM-,záďá'wmi ruch

cirka-t lm—

lnliclcá. nbyilu prítnnhdhn ničili-Eliho Phil maleho l M—
lxlogm-lnj králnwukémn puntlili rám—"

Načež p. Arribi-knp řeknu :
„'N—“|úij Pfum non"
Na to HKM. „- mým wgpmňtmjm
už k)
mfhrllu přafl “vým “Guam u: temi Ill turec—
Hm koberci panu-mém. I zlatu—hlavnimpchin—

ném, dll, n a tvůj pro“ oltáři na _Mtu Iedldlo
pum-diu» ráůj: nipnduhuě oba piktogcj I'. Bi
nkupowé něco mph-.d III gich malldh,

wink ml;

nl obě lir-ny lo _pnnllj , [mii—'m: naproti oltáři,

nýbrž genia proli druhému, tudy mimo UHM.

olmicmu mlýna;

.

Když Indy GEM. lu dotčené, mi divu luku:

od nultého null-u pull-cnd iediďlu :: pu
lnllfli ričj : P; „Artikl-hp k GEIL ucúwuu řeč
dt*-ij.

Pu ukončené řnčiP. Arábii-klipu při-_.uupjGEM.

| *wýidotčeným wyprnwázmjm nu: kullňii, III..
slimhllwuwjf Puhliř Heina, kdešno GEM. NEj
wyiij dwnimjZpriwcu domin—jkorunu : him-;; Icgmr,
| gi gudnumu hrilnmkému knmomjmu lin-Isch
njlm k cln-innd ndawznlď.

Edy-č lala vyhodna gut, P. Arcibiikupud—
loiiw inf-all, | veškerým dumhuwcmlwam nul :.
kloní—nýmlrilm
Lia-nie o wic-ch Swnlýxch u
Milli: ii k těm llowům „ubyl \nurouljzem-kůl

diti l uohownu tim.“ Po kterých I'. Arcibíllmp
“lan-_, ; bulu doluwůruky warn-», luhu GEM..
žalmů
'
„Ahn lhlobqíh můnFcrdinwnďa, který: nulu-Mo
lnrnnniůl

ulljl lil.

býti nů.. poh-Hmi r&lil. -— Tb 'I'Dljlln

Aby!lluln'llljh mih. .Fcrďl'nanďn,Hard! ll. hitu

lnrlniiňl Mii nápalďhnbti l pali-“hid líčil. — TI
junjun ulyl nil.
Mn Im na milu bilou-hd tohto, paniku.-.drir
Eil. — TI prvním ulyi nh.
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Klečjm ! min]

biůllpowů GEM. též lwa

lj'm “jinem šachu-g_i. Na lo p. Arcibiůup ln

pul-dj, . řjhgj u.: dílu líhni"
Mun mis unlyinii mířil. — T! prosim illy! nh.
„clánku Half, gen! mj.:-iš III-jeli!wm nul.

Král klcčj, biskupem! nďlnšiwiu infule, Maťa

gj; P. Arcihiikup pnl: obám„_k GEM. u mad“

ikl:

DIM na:, m.
A mawa-ďni! ': pohlmj:
Mc thin nů! ml 1159..

Spamu učili.dekuji: "na Pu.,
nm m;: dudumi. ' mm. '
Ballu Inn Pulu“Fuj unum,
Oi Milli upljlnh.
Nic napr-spin: ..cplj'mlnl uji..

A m "Mimi tiplíci-illlhdill ml.
Plno nhl mollillmnn,
A ulinj má&„human

N- | nimi.
Í : duchem litím.

Madínat n :

WzlúhníI'm-e, Hanulí) sluch-jh "i|-l„
ntb-eskéImmocíí;nh; nh: crlým Stininpúldilnl,

pnuiol
nm

gluinI-iátlín, domůhuuti snih-lil.,

Úinčnjnaše, pronjm Pane, mil-dj nn prag-n,
. pomorjman prownď, nh whůy nh modlilhyA tím:
ml „lm ni!-ink! u poťjnnly:: ukru Ich počali :: ún
náu'nlj. Skrze Hrilzln,Pin niebo. Mu.

Kdy-i tyto modlitby na dohnlly, bilo—mii
mmunj. též—'.
lulu!wji mnou-nó dm penny chlebu,
:: dun nmlky wjnl nn nluiř “položeny„mu, : P.

Arcfib—ilkup
"IH nr. luhu dno “měnu: | mie w.
pořád shui-mu gut. li &MI:-Iujn; „idei puk hu kfi
luťnkčmu komnnwinj *Ij'miuzpůsobem inpi'ikmčvj:
P. Arcibinlklm „k vulkánu

oltáři-i přijhupj;

:

GEM. u wypromlzmj dum přiulngjrjch P. Hi
lltupůtu lwčhn dolu: k welhfmu nllířim wyzďwj
lmnalii, nílřjwnnuhlngřjm, :: po krátké Mifqlrci
biskupů„u hohgšjmu uupnimtáh nn alnluhílnwo
ný pnl-Mi, ml :ncywyůjhu“nultého Enmamjlu nm
pnloivcn'ý,kleinluliriůj; při čemžGEMÍ. nuywyiij

dum-njtpriwca ďomicj lomu | hllíj “:ng
: pak GEM. WDWIŘMI přjnhn : poulifikilu.
klen? p. arcib'ilknp i lůně all—ij,lluiili ráčj:
Gó Ferdinand „přůmhním Buijm lurmmwóu býti
muml'fu'Aráď čnký, atd.,

Po vyřknutj poule-Injch mhw F. mywyiij.
Purkrnbj pmhký k GEM. m lev-rtu Blum: při

illupj, ; GEM. klečemn'mj knihu, neb knihu m.
Ewangelium olcwřuniu pudů, na lita-nu GEM;
obě men polním : řjci ráčj:
“Takmm! Buie „mm,-„

u fnfa- mami Boáj E—

mgalin.

.

Nl lin P. nnywyšij Purlnbj kdlnmltnn pij—
lihu, klanu někdy Gilu.. Cjnř hopnld' I?.__pu

IM: Kimi vl. roku 1723 duším picdřjkiwi. ||
hel,-un GEM. ltunmnwin |)in mnpjcj. :Inwo ml
IIÚWI pořjhiwi : npakugc; . kdyš GEM-. m u
\sin-.n: Tuk mně Bůh mld. pňgdo. u ohli rm:
nl lmihu lw. Evangelium položili fůůj: Elm—ibi
lkup Gli—M.gif: zlu-wu přiwdbůmj

do konal-pu—
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dnůnutý wm.Eiji & polib-snipodl, | plk bu
lnl'nln tyto modulu; po. tichu |: mnďlj:
Pching-y PamaTgu! od 11h! ulicím Irůlunle
tjdj'i, mohol:unit.-Imhill! Fcrdřhanďn, :: Mluvil h tah

Iýln palebninjm, Illy MGI bili pnl-úmůnjl vyví
iuo-l nbdrhl, &gn oslavu, %had. w shine geh n'

lhal; mm Imoka-Pili,úr lithný-l mih in. D':
clm, ; pnhngemtak IM qpnunl, pht guiutká; Šn
Iomungwí Rrilo'nle' ohdrieli Ml. Tuba .! sul! IM;
rh—: Muni podílů, .: Tobi ut | upil-15mm Engage;

ni.-chigui "jim nflu. luh

: Ei'llflňWmými

chu-hin, |. vimu ni : nil-JitiII-lj vílu lůna-u

u
po.

:t'mllm luhů: nl.-ni nirda bily; nima nechťnd Mii—
lni pump.-, n lína—tui
a! h “mání ozdob-ý; mm lin
gut mul uni-mulymy:-limurph-mihi, "9M chvilu-ú
w lunch: gui! libi.-minim; "&an
inu "Elli-l.!pm
wini, aby nundm

uni

obal:-hl, ! dárků-apaginaum

věci *poMnýth DWR! IbnMn?
gdm uvolnímyl-

tiun. : „n dnů

opmudlú—ml;“ Tich ucil obdrij

upon-nam!hůl-míti "ih

Ill-fin, . l nimi i ple—

ninjm wm vlh-dm na tu:-]] Hlavími-.
Pha našeho. Anon.

Ehm Mim

Madlcmo u :

„“Icmdhuúj muni “Boh,. Emmi" IM

“nj,

pfii-mmm“ahgnlů,králi krnlmcjfh billy ! pli pul
m'fjch, kin—rý!mii ví?-mému n'luebnjkn uču
Abt-hl.—
mnwi und ucph'alželywftčnle dili. Mogzjlnni & Juu,

vůdcůmIiin mého, mnohých[. miličuýú ",“ij

Pig

průgťili,"uvidi hůl! im královi“ důilig'l'li'li powýiiťt,
. Šula-minu hnila vilku-.lt;gině, mdmlj
;: podiu-fm

pnkqvn alůřili růhil; my prosjfu Tah Plne Bolt,
MH! nah- pnnjluů grub! unílyůui.| na Iobml'ulhnb

„ajkamih Fndťmda

uhlíků dary pole-]řbuůljnm

wyljli, .. normu. nhl!

hran, vlajek;

a nn každém.

ujeli chránitiuk, aby nima-n Abzrahmnwan“mami, pu—
ajvmgaHogtjšwr dalmtílouli, uháněl: Juanem-unrula!

nnalj,Infium Dalidahihi Immuiúm nadobmŠula-mu
nownumarný.

MH i Ulmu lidu na ljhil, &pa cm!: arra—

wcdlnoití“dycky h:. nam him-I; i také hluku a
chu-anymá ofllhi, pumu upíru-titanium ochranu
a :irini naivním!okusu byl. [hlida-láh- ":jnnmj
nul nepřidal: nun-a ulo-nihil, :: pain; pro tuba bugu—.
.cjm nemela*pi'inňhl. Shu Pin Mich, „Mu-fxMulaj

nn. křjh "Na zkazil, a přemohlkrálem-j Sm

m1

“urbi-u mju-g_n!Mlaupil, u Lluél-l všecka moc i hů

loule

úhl.-tj iwjlčzstnj, gu.: gui! Blín pwjhaých

n Iiwot i tpaucaj lití—lé,- Intcrýl & trhal Ein gua! aktu.—

lugn 1: gndnnti Ducha w. Bůh, pa wink; vraky wm
Amen.

Po wyřknulj těchto alum modliteb dua Í'. „Bl.
akupnwd GEM. přialngjcj tata modlitbu řjhgj:
Bah, uveawalnwný
Původ: mm, Smd-tmu Iidlkůo
plakal!-nj,utwmgjrj krilnfuwj, Líný! gui : imma wěr—
milin sluchu-jia mího Atrium našeho Abraham try

volil hihi

vlkům budaurjm;mříhiaďprjfomnj'nInu

lmfm kfilemř'crdůmuďcm,

ska-.n přjmiluwuMahulllnané

Muri!Puly &thai Sunfull hpi

WMŘIĚMÍ":ano—

i m.. na Brum“ Holicih imám, . | “Šinuj Spu
siti; mm
woguúůn,

M gala mg,-„aqu—
m m, Jm. nuclíkůnj
Gahana na poli, a 3111qu \! chu-iné.—
ru

m Inkůnehnul: „zahnáni nvm! amu ll'lů'll'dfůlli
nh
trying, luna: Daniil wink-jů nr.-Malaga, .akterá S.
lnnancn.un

gaba. Last.fm "rým atd.-hnila .: nebe:“

maul ubyl; bud'gama“gulo titanium!proti upri
MM, pnl-JEu [mth-nuda, hhh &Ikari. ljbcniclu,
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uji nuly mmm, nie—y
aby nima“

mu am“,

u wir-oslí !:ně—

pih; nm :; "lupohk Húiloiu'li,mlný.-l.

lid—nj nemlrinnli. alu—ili npmwoiřnnll',nil-jh“ pravn
III, 11“|| pod igi-rival mito “lir-Ill“ IGIÍ'WIIÍ,aby wii-.

um wřhlj'mpnlahnlnjin upustili Emca ruly il“ |m
hgi n wjmumj na “dh-Idi &mali.. Cd lin má: u
činili—.,
Ela-i:?tin gui [ haly:!

I' pin-Ii

lla-„zh III-, na

way vaků. Anu-.
Pa clukumnů 1110111"lelilo lihhdlgn |m
urůmé maminj. ?. Arcibiskup m "fám 110chpřed
nhůřem. null, infa“ nl hlavě lng—cg,
GEM. obu..
šumu ruku ml přxc'hybinj'lnšhme-o-du, pod-ným
nl zlmč mědčnici památným blogem (Cnlecbu

neumim) : pnhlmiujm palantír-£, “tha
rom—mu bud' nku mu clenu pnwilnim , gain!

mini lnýngj „králové. ,"th

! \phi; pol-nul

Samui.Davidunl hilwmjz aby. bil nicht-ní I. u
rumuný hil ili-Elnmluj' loula mul lidemmju, kle
„ffl tubě Pin Bůb' ?l'lůg hl,

nhl 5:5“ Him :! lpmn avril.

Col rušil. jin učinili,Hoff! Ii! gui l hil-gn na ně
lůj nim.

Aman.

Hallamu:
'\Wblůlniwlcmhuj M: M nhl: Hawaiian
kri
lu-erdinami'm plným nutila! Fuuuj-15uplat gui
polehnnrir&řillAbrahamovi, láhvi

u hubni,

%gr;

lil-claim volebnímjn dlolowwujmilu" : plnili Mě |tra—
llš niemnhumoali mši! Ikmpiti .! ilullifitis ml'el llll wc—
ůl-Enwm; mých huhlufrh darů zn dualni rm : ro.-y
minu : “: Infium-Iixml! iwireh fund, by tag:-lm Irn
Ious'unj, xdímwj 1 teamu-il

IěvllIidúýtlh, u můj roxmíl!

vila-fi " .lpalřnwnlr, milý Injlr i. pubs

Irlrll; nb: lyiýštnoah Míru & "lihu

i krňlínmmj

inalngnostj Lni—

hn“ mmm! předorlu: plni lidjn thai-In,. nul
math umu-mj ll-pyliln.
: ukonu gun-nj, 51h ary
gmntglj hluk ohm-alfu byli. DI,-31nn lu, uhmnhurj
Dole, aby byl gill-ý ochrhn muj ram-nil!nlnfL |m
IHillcl cjrljl'e i njn pnwůlnýrh, & unnhm poboiuunj

ltrňlumlié“Hrom aby bylll!fIÍMlli5ijllr1ikrň|jš nim
nad nepřůltlyk „lithný :mnnčřilfrj;
ní "phi
telůmným im Inf-ný : :!nllhrý pro "lihu idu—gat

Milanu

Miami;

unu-hi také . umý— piddmým

krikuhj mih ligu! lin-ý,. milýa Mary: aby"

gat-g“Bikini HW, a. gr; nil-unií; hůl-wi MBH! ;! Miu

gút ll' řujch inhnrjch „llIta—gdm"
hEan-j

till cali

ní apt-lung; n pa llll'lfl'll :! Eim-lých lohln lylčgijhu
iiwom Much minul naukou-dě“ uluiřnčm Matula
wenlmj ni polámal.. [.“-u!118: milu učinili, který iiw geot

&knih;: na lůj vlků. Amen.
Po “ylim-né mutilíthě mc
GEM. tj'm lži pnmimým

muiwi,ih:

P., .hcibiiltup

Meganu mezi plc—ccm
po

Pon-msi tt! u knih okna| památným vn gmina
DIM i“ Synu i Duch

MI,. Alun.

Potom mu niklu lu mndlj:
Madla-me m:

Duh ". milos!Ulm i—lnilm
p-ljhnm naj, m
Ei! m má: hpi unum-ili,aby. gulo! gui rubu uli—
n'l.. na

' a 01mm pin-limit: h:! poznán ani-m,

uk Will"'miiiudlm hil-„ujgeh uphh byl., Pouo

rj Piu nilúir MID Krůtí, Huf! i Bahn 01cm .
Duchem
nt. aiv sul n Timing:u "ip m:.
Malkin u:

Bun,Hedi guiilin .mnlliufch | mnm
lnj Hil-ých; kin-fl:guipod“ 'Em ctila, úr "rn
plehlhmbwj lidská„kol-mj"kupili Huf! přetrh
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gelům),-np! úhyn lulu Maýr-h,! pod“trůní—
|. vůli na: hihi-má :: dum:
aby: lub-nhallmwujh "dh

hh palmami!
prunjnn,

Fcrďinnnďi wném Milar-—

Muj, ! lila knihu“ “Hunů pitbull, : gum
unu-„SEM!gui-jinanu hihi ráčil: uk dry "nm uilmj :—
Charin-MII,
mulu uhel: “FMMI byl Jilm-Eli Uriah gag,

Pur bluhulnwenn .n wjalčun „nil'enimi “"Přadg pivu;
humana; gut-ghim-mnu upratullluli

& pobohmi,

aby“z

mléka nula.: na nij iny-li uni umim 15151,nn ihn
lii, mnu". ejn-kwnbhgnwnl nwxdwihlnl, i lil na“

měřenílyra—cili“ lpra'nlú, &.mihi liďj“My
vanadium alu-nul.Huai! Pu: nulugů- hihi-ili
Slim:má okru hlt olap-mpnmůnj, Harju! pi ru
kinl hlčšj,hrihnpmmh' muni; luků) Mikan!npra
wnilnml, : po cunici: upnulldlunlú lid Indi, . po ij—
gilj IM.těch, Her—£:
sni: Echo královu“ „will-umi u
muili ráčil, »dnHanuš "domů na delani. Shu Erina N

u nich:). hu..

lil-Manuu:

Bůh Bui Syn, Julii IE:-kimPh nil. limit ul 01
u- olegen potila-mů punch gm phi- Hmi gíný—
mí: meil: ningu ul.. unlgij' Il. pmlánj [ na Mam

turu Harlin II. pairlfhini lili“ ! “Ii. alibi“ |m
„!|-Luh
j nl durum-nutílulu mih Fmikhuhm zlu-n

nula wídlmdrný
blog-wiiildlldhry ms,
wedllwůan
řjmnj l *nprnwolliaqj
h'ůhw

něhu!: njn krnlownlimnhl;Meri! lh

IM

: WIFI
řitního,

hl Binh, hil

hůl-i,lin na! ' nliwčBoblDiu, imma.

n'.

p hlenky vlh mraků. Ann.
Moulin-e":

“mailni
mířit-ý
Bah, který! gti fil-il Ičililii h
Him! nl Enii. . him mulhran.-Imlitru Elim, [ln

will také ll. En.-l nim Hanule prom-nhza hůl. ponur
n'mi byli: propůg! prnj'mvi naším rukám mad hrám
Palahninjl lumucopik snima Blum—nikaFerdinandu, Ee—
loilu dnes, ač neho—líní,
:: Brůha mr. pomahaji: pou!—
cugome, faB—i;udělili mc n ijhl Iomuln poučen-uj pli .
měřwunu. Wla1i2,ů Pule,-, ulůdn nn mmm- golm, alu byl
udatný-m,lpnvrelůiwým, vimim, mnudrým a pěknýmh

dilelen hhh

krilmtwí, ubhgm

viry, :línlam

umu-minul.: nďplmuhm zam, i pannu-iiimuhaha,
ach,-Luna mi ". dfh.

u linii-mladi wir! h eli a 1111.

li Ill-ih philhbllůu Guilin..Ehm Phi tma lc—
Ijlo Eli-ln. Ill-rý| lehu :iw gut !, lining- ' ghola
Duch aw.- Iimi po wic-chr miky někam.. Anu.

Pa dokonánj těchto mm]lilell GMM. [mw-tuti,

| !: vyprovhunj na připrawcnémjiln (u oltářem)
odebrali u fůůj., kdožm GEM. prwnjí přillugjcj P.

Bilkuip paním!

ale; | ruky a | plec bnwlniu,

chlebem ! mlj wymiuge; kdež zuljm p. Arcibi
lkup men tubě nm;-gn, ; hneď nl lo mii můj:
modlitbamiza nauč lučcuného krále. od Confilcar
až [: Allulujn 1m ucpiilolc, Ilan-ij..

Pulom GEM. od předešlého doprawizenj “,
přeůegitj neywyšijhuzem.-kém aníwcc Ihůlklli.
anima—mian P. naywyišjho Mariah | mečmn
nbnliunjm, lilo pinů, oil-'i' nn uranu E\ungn—

liu- po odebrali :

III pollut- m mullnj "u.

[*] PH této mii inu! hui Ahlh
Mikina-*;

Ilumi—luhu

ufeluldhhunpLipicáni paf!

.. Ino-diik“ umi-j. cln

r. huaw—

ljci „ll. Will; spin—ILI
ihhgrlium. tun; Milá cd :. l.
tiun-Jeli L.,-m; LuLuna Hull nemgiouuulý [nl-Lr,
I u misálu,-udmilhtrilu chá-n u Wind! Slitina
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Pan polní—ý Hakim.“ ničí.. Na lu ?. my.
vyššj hiuňihk, má ma Wichwn nd p_uni-„sumu
P. Arcibiskup : olliřa podaný do poiwy ucho.
...,-11,a hned gag zm p. "útlumu P., Arcfbiuln.
PUpluli, [clu-rýgag m nhiu ink-n polnimj dl.-ij;
: P. Arrihishupnwi ik 'požcllnďnj předkržj; IP.

Arcibiskup mněmm modlitbu puiehniwi:
Wyslyi, Ill-ujme Plne, E||-NM; lyra hale, lb;!Pmoll

Imm, který:! nhl! ptjlomný nlúdmjk Fbrďi'mmd' pHpů
samý nj'li IMG, pranic: ulehnutí mí ;pucffhnnli & pu—
mtr—timriřiln kterým 0m [jc-kw, wďwr : mimiky, :

uhel! HahnsInlljujchminibar-ti .. úhyn“
bude, by
: naha HaM-n hran lla Bira Krimi Pin mnich.
Annu.

Po uluknnmimpoklminj |). Mim P. .Au
cibhkupnmoi "_ WinRar-,bilou-Hm mywyi.

íjmu P. Muiillu tura“Mti. kterýgag na i
pain-3 vyu-j. . hl: obnticný I'. Jill—dbliluplquit.
Imm1M: | P. Arditi-hjp ggg GEM. Gmunden:
pmliwš :
“"-mi meč a nllih unií nim rm 1m, &&“an
Ifhnl'hlli, um iujlili :: |||-nj! nr.. mmm

PMHŘI'IIÍ; I. bud'

pam-mnuI-nlm, rn Daňci krůt partituru,

Eh: Hapa

niwlMM! "wi" twůg |: Ihr-drilu"tfii mu:-Egg,
aby njm
& skrze tui—g,
cum uprn'wfdlluli almýl, IH mym-Mii
Imm—učL
mini, u aw. 11on ejrkcw [ ggeg' linii

MJ;

n'íl n nlbhagnnnlgucmíně pod wjrnu Muir-&. 51h

ibm-Him gméunnapř-ital:kua, dwi.

duní—

Liu-

n únikům dn

bruliuč zpomůhil :: ge ochran-Ill; In, to! myli-Ilan .u
n—mdwihl, uzdu—Hmi :nrhnm'l, co napawcdlilůn,
potulný, co dobr—ího
_ nprlwedliwůn pannu-l;
by:
Čuem. pro tuni. duclww.:. H.

5

nikdy bez inner.-kruhu.“ ! Spiš-“elm lwřln, Hrál, !
Bohem Orr—rma Duchem iw. !iw gril & Brilum- Ilůh nn
“telky “'N-úů

Amm

Na to HKM; pad-ný meč, III-cn mila w ruce

drželi, | pal: geg- l'.. ncyvyiijmu Mnršilku rem
nlrůmu uthl'i-dlli děj-. který gag nun do poůwy

rchowi. Nl to připnn gag P. Arcibhhp : ruluu.
P., nuywyišjhu Muiilkn umúáhu, . gag GKM.
nulu modlitbu.“připišu :
Íl'iipnnitto“ m! "115 i: Miriam*lw'iqummčg—
Ej, n running, Ile-Swnlj, nn minn,
Ícwntwj přemohli.

ale ohm nim krů

Potom GKM. ranč wytniti : gag P. neywyi—
žjmu Mquku zemskému did riučj.,který Ecg ob
n-žený vzhůru držj. | pak naywyiij :cmrký Ko.—
mnmjl: GEM. i pošwu odpisů, : odpiumn guano—
um lumomjmn chu-žjcjmu padá,. který gi m “raně
držj | pavlomdo nudná svi-mice, :| dilu lm dwa
rn zpállmm odium..
Polnm warme 'prwnj P Atrium! F. Arcim
ikupn znamenitý pracu : alu-irc, genů nm : kri
lowukéřpukhdnj komory přinušren,: prv: nei HKM!

: .hpie sw. Wáclaw- do preibyla'íum přigjli ri
čih, um polním byl „ | držj hn ř.; i!tN::ilnhltupnwi,

který greghm

modlitbu pohhniwi:

Palo-Huml n „mmm

PAM palmu tahala,-n nr

šláimm soulu dari Dulux na, aby \llnI-nhnjk múg Fanfi—

nanď něhu: pumu uzjvmi- & gm maluju! mori “i|—'!
Nrj'wylljhu, mm.-„hu “Iljin-n byl, i nic:-lm požehnání,

lan-rů:sw pjsmjú ". u hlpuli
mh.

nacházi—a',
ní uuupj

346

A potom 'tji palm GEM-ú.upnulposlednj

pm wlnšj.řh:
Wumil prslu uniq. nit-ku! in!; M sobě ::nnmuj
wíry hntulíckď tun-jf. Nela slin! !& „Hmm limitu: krů.
llnwitwj:! lidu nul—nwmgti, nk ilidanův:
Illit.—tím—

únii 'wjnil wzdňlňwu & nhl-gig, aby Hutní gm ':
Fina-“hin ruinami: u vjh l tram hnila ollhwcu byl.

nl.-rm tabu, burina: sul Gul;&din

na triky wm.

Amen.

Ni to wumu p. Anina-nl& Mbbkupa hei
low-ků žula od P; núywyliíhn Pjnřc. pak |mi
luwúé ,prk-n zlaté nd F. nqywyiijho 5-th acm
nkélmn:; clu-ij gag [P.Anibůůnpoú

li požehnání,

ita-ji putnmwill-ilomkémmelů mmmjm iw..
Ici-jiapaicllmlwi; 1m to pumami F.Amibi.
nkupn krilomtý žula 'nemlůjmu Pjnři. . lsti
Inwakégnhlh ?. mywmeu SudíImkému ode
vzdal.. Titu ale nať-mna; Miliarda,

pod-gi ale

?. ůrcibiúupnuň, Muff ink GEILÚD prawa!:
gnhlko do Icwčlruky od'mirlgo
dj :
K\TczmiHl

nfo-cl.

prin,

"mai

pamá

ant wlm puwulnhým bílí IHW lidi in!-fuč. dhili xh:,
lilnlnliríul rrnm nkt-muni, Mlýn ruku |mdůwnni,ra:
||Iylumui pyšné .n pozdvihnwlli purnjimi; n u_n-H nimi-e

lulu! llwúre Páll Inu Jiljí HfÍiIiIýMu'ji nim » mlh!
mlíunšti rúřj : Gai gum ďwďh, aktu mw gnllim kdo
nanho, Pup-www
bude;

který! mu:! l'iljč "!width—', &lulu

unl [smrť—LMD.
který: umírá n “dni

du

nmwjrů, mwjrú.

an žádný nculqírů. A. buď hill-G “HEP, lindu! wynůdj
aiiun'nčim :: wčzmuj n .medjuilmwe mich, i “ruinu Imm-Ii,

aby i:

wšem mohl ukladani-nn luhu, o kter-Em!„an

prorok zpjwnlz Stolín má, diBolf, na věk! "Na I'“
5 *.

'npmwwňmj, Hl \lrmnmmí trůn;

n Ihlúngu gdm:

miloval ipm-nudlnom mr nmůwisli nhl nvram—if. nebo

|:th !&mutual Pán Důl: lm'lg Im |:th
plan, Lle—
růol p?ed mlh" poutal alt-gun rnduti phile Minmi
ginými,.lt-ij“ Krista Pán mícha , Huf! Mija Hu:gen
:; 'Lralugo na můj

til—ů. Amen..

Potom P. Arm'binknphmm: : ruky ?. ne;

“35th

Fuhr-bj tl.-umado mé lnu.-émixy,| pú

až 11310 mudlhhnu ponwěcngn “Flint

Bild-„korunu hl:-eluných wamfchmfi
" Hmm
Sith wunnngú furanu : hmnj druhých, pani-Iman n,
foi—měli! Mm kamny mk, aby. gali palmxlíl'nfm ira
hým hmc-njn nail-Iman., i iluíebujk Iwůg [*'crdinanď,
Een! gi na Muf!- uwč pneu, “mnohýmipředralnírh cln-unii
dnu-1alu-n milou Inn nbdnhn byl. Shu Erima. PEM

maleb,. Ann.

| pak gi. ipolíu | P. ne;-wyťšjm'Pulnbjm "dn-É—
mn'GKM. pňllogícjmi 'P. Bilkupy, GEM. : obj
čcgmu modlitbu: na lil-wu unlle :
Wrzmi “kul-nun Lráluwsle,
we měnu „DI-fm i
SHM i Duh-l: sw. , pm! lulu-mul prnwý Bnij rtitpl', |
Idntný proti “Inn. hfpříh-Íům rjrlm: Mim-v_i n. halu“—
mlj lobb od Balm daného :: 'slirůwů hn! perun-něhu ný

ichý hm “Hluky Ill—fámy, aby mrzí alu-nými týlní,
pultu“ údajů Hnutí “duhu-n, ! maulu “N“-MB Ml
liulnwcuhrj lomu-lí! , | uylupilelen n'npnnítrlrmPň
nrm erijien lil-hun.. gubbi gmina nn ulit! není; IN::
nknm'mju “únii-l. [iu-rý! iii gu! &.Lnlugt Bůh !
01mm i Duchu ". u wiskywm. Amen.

Po qunj

'krillowúěhumny, . po ukončen-ú

dotčené modlitby, GEM. panu-ld kleče, [ro-stimi.
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. mlh—l!: trůnu (maulu)

m n..-m::Evangelium

pmuwcnéunu, lan-Homini:korunu III hlíně, pak kri
lnmkůj žezlo w pmwě, ! akné gabl'kn u Inn-ě ruce
huge, od P. Arcibiskup Ill primáti 'lniůegjcj—
lm, : na lcwic—i
guluucjfhn knihu-kého

přiltngicjhu

pamnjhu l'. Biúupn, u wyprurwůmujInitiatiowinj
druh—ElmpřiaIu—gjnjhn?. Bhkupi,

!& womvlnjhopři

ulai'ri d:.uijcjlm hučí-hu, léi ktnmn-piinu'lcžjcjnh
pp. dwui'rnjnů, p—p.
n\uywyůjch nuřednjků umi—kých

:: kriluwúj'ch

alýčďiťnýchBui-idú (od kutýdlilo

nejrwyširjťlwurnjupdatu-: habitu,! ?. neywyiij
Maršálek zemský | mizí-Lam
nv. Within“

ncywyi

ijmi dědičnýmiPnpomčnjky lhůtu-tým

čukjm

I'lcrullcm) veden býva..
Pan Arcibhhup n prwnj p:. _přitlngjcj biilmp
wypmwoclj

iZi-KH.. nů I'll _hnřngij“ “nyní:

dotčené—

ho lrůmugkdailnGlíM. pict! uuu "onej Ion
nu-wj. F.Amibilltnpalepusuwjm u jmwid, uchu
hráIowitj p. přijtngi'cj biůupnmí na lavici Irůnu

uranu, ommj Inch-u 5-41-quknih:“

též „.

luwici, plk p. un;w_yššj Maršálek “nultý u obna

ieným nmčem nl priwíci ni 11an

nupni, n

dále na též. síranů krilowúý px. mywyšij dwor
ský Správcem-, I'll širokém lei'cnj p. hlčjfů štíhlý
8:1an s přli prin—y
nejvyššjmiAxnřmlnjlcy'umakj
mi,. a p. "GJ'WJ'ŠŠjmdhličným Pnpuminjkam

nu—

im. pnmhého, gnkož také 11011an dědilných Illí'l
dů, | : kfilnwským čmkjvm.Hurohum pod :iirakým
halthchfmem na zemi, —mlnwici ale na pmu'c—clnjm
itupn'i trůnu p. uncywyišj zapnutý .Eonmmjlt, osicamj

páni nnyíyiij Auřednjci mniši! dědičníAni-uh
m's : nejvyšším dědičným Prnpnmčnjlmm Imm
ryljrnkéhn. —
An GEM.. wdóičeněm wyprnwizcnj; do mě
hn krilnwnkčhn čukěhn Muj-nim přigjli, | lu

gala gii pannu

před kril'nmknn stolici posla

niti un ;ričj, P.Bníb'inkup “m pravici GEM. nin

ge, Gm
nízugn).

těmito litiny na trůn _ponuugc (intro

Sillig, ,. .zlrlil od "ham Man"-ajina lala, které: gti

po llhďrjů "jdi "“Mým průvan lnnrj“hnula-ludia
obdržel.

„.

Když tjmtn'zpasnbnm krňlnwaké knrnnnwu'nj
:| íntrnniznminj llnwnt- dnknnňnn hyip, : UHM.
rim-zluw prim? : gubllcn- w lnu-é rucn drželi n na

trůnu "dm

ničí: 'Iu p. nnywyššj Purkmh'j [ii-cd

llllfupjg I pí:- učiní-m!- GKM.

hluboké

pak!—ním!lt p.

thu'ům řeč miluj, aby na Im lmruní—přizmiunli.
Polom p. ncywyir'vjPurlcnhj :nčilrk nC-injpřnfi

GEM.,

na kolena proklikne, : koruny Mitanni-É.

nad čelem„ um kde pěkný a druhý núr “saun,
gut, dvěma junty na dmknn, pnl: znie planning,
. pn učiněné GEM, hluboké pohlavní:man nn nné
přnďnilč mjnlo lanmlebůn; ||. nnywyišjhu Fun-kn

bj niilmlngj druj p.-ncywyiij nuřcdnjcí zamitj
ghwupnmkčhn, pýihl! přjýlnmnů
lmjinln, dle gich
p'rmlnnsli, puk hgnň nuly., též dla gich “ři-du,kn

ncčnů nat-mj "mw panského . rytím-stéhomoby,
které u pzru'bytnrinm pfjlomnů byly wrnm'čl; :
některé Uhuru nlhhhěhn, unii pod-nei [dnpulnwn
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uj) , hil, mať), l hluboká“[lníUnniu-nilcíihn
ucliwnnj dvi pruty nu ďnlčcný ' krilomkč karu
mě pe nuchincgjrj drahý kámen gedenknidý Meče
půžj, . GEM., každému na.min*-mj náchylnosti
hlavu neymůmliu't—ginnkluniů ričj. —
(ink mjlu anywyišj p. Purkribj p. ilmy mul—
řcčcnzjm :pu'umbem přctlwahl, | \ůnlýhlujm hi
lnmké koruny začátek učinil,.hnul u: Io P. M
cibigknp, *witly gušuč nn pnwů chutě ni hniogšjm

“nimi, hamr-„kého trůnu Hoge, „Tu Dum lunch
mm,“ mihla: u: hnal! :wuk trub-311651115
umjwi;
na hradbách alt-Inluulmgj, (3“ Witch kuta-ujeli
„mělký—ch,nn mmmnj na hlmnjm lunch m,

“ju Juni,m deck; won; namuj.
Po tloknninj Te Deum mama., (při Mi,-těm
luhů & wuiům: Tu ergo qua-mmm iu pHilo,wii
clmi přjmmqj nami kolena nudum'GKM. lla pro
mamina! p. luků dutýkňnj kamnyhil. ienlulizů

lmii ričj). P. Arcibiskupnul Gm Iglauveri: |
modlila-n : řj'mikěhnpun'llmlu řiti:
mů.

l'pnwnřnn budil mh Ifni, & perl-Ivana šli-d' pranic-e
Hprnweďlnnml: s..-mápřipranwrmlice
m6.
Pam.- usl'yš hlnn mim
A wuliuj mě k luhů pfígď

Pm a “umi,

] & Dna-hm hrým.

mmm-mu:
Iluze, který:! gui wjlčznď mne Maliny

! mudiunj

i'm-ní:,- který „holi “akom :unďljwnLJI'uunnwila-dlnnu
ll'llluilj bugowil, aby. kdy! nepravý Amiel: přemohli,
claliuwj mému wlndnmll'j Lutyně ůnú'nn: dňa rlknn
(") : čnb, Mon—r:i mem.

mých p'lýjwainým muj pruhy tryskami:- potvrdí Mů
me i my a. Iclm Dein-alf DIM Půl! Splnili-le, Llcrý 1.1

1131ruce "i
Naj-miaj,

"trial

in_liřjli; slum něhu: Inků _prmjmr,

aby nulu-njn mani Iné win-cb hepl—ital110_—

nn byla hubni-nt.. & lid twůg po phalúuj báně, mln
umóhn Initi m naučil. Slim: Nh! Brianu Púun lliušl'hu.
Anu-u..

Po této modlitbě F. Arcibiínkupk mému, na
tamní? Epí'slnly ke zdi přililwcněmn linki | kuřá—

anm ": \pnuchjli. Allelnjl wyřjki, !& uke? Ew
angelíum w tichu přečtu; a— má tjm lulu! HKM.
,p'riltngjnj p.!lilhxpnwé

k: lwtýmpmlřlč trůnu nn n—

bogj “rm-': při zemi ltogjcjm Holičkzhn:e uchý
lj.
HKM.. lh, gamů ! k::ilowukým ivzhm u
giblltmn w ruhn pořád IGIH'IÍníůj. pan.-nh“ . dn
lčeni dwč in;-mení.. tří-mp. luh-dajkům

mnu—kým.

hurj „ge od učálku nniil'i, udcuzduí, | pak na
Helenium ilckmulii ráčj.
Potom zpjwňno gen aw. Evangelium, (při čemž
čtyři krilnwilj panošrhnwé&hjlj'ml wmknujjmi najč

Iumi na. stranách Magi), ml adminu inrilumkěho
ďwurnjhu hpi-nl.
An iw. Ewangcllřum :_pjwánu

gut,

Gm.

:o Iwéln kluknrll- pumila-ua,

lir-il. iuln | glblko dn minn Sue w::mu "lili „zů
ilin-u; potom gn ih p. ucywyšůjmnmkjm “řed
njků mg'lucřj go mušlí mag—„L
zm nutily
Ni. to knihu IMEwlngclium, u pi'wntlugíljiri—

lowtkčlm umim., kfňluwiký kaplan, kterýž Ew
ingelium ndzpjwnl, až Minihuůnn přimu, pm“—
nj ale hil. p. přiulagjrj hhkup'ge GEM. l: polj
Íbcnjpodl | pak :uo GEM. klclmnlř fůůj
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Meri ljm ?. hrr'i'la'inl-upCredo odzpjwň, I když

slovu wyřknm: Et intimním ut ke., wfiicltuipiji
10an Helium .;— na 10p. nemiij dwomj Správu
“ mm;-ký": mnu hůlku před-linpj. : po učině
né hluboké pohnut-' :: ly. hu.-ij u rytíře pno—
mini býti mlgj. nejpodúmřgi židi. __ Když li,
lili—rjmžh krilmrůů milost přhljbcnl byl-w,přetl
mtlupj, GEM. meč lw. Wil-chun od lril. my
uyššjhol p. Mal-Hilti „malibu do pnwěruky wzj.
u, : pnl: hid-ihn— ! mich m rmlpnjch GEM. trůnu

pohlavni-nejm, dotčeným,chlum lulumn důlním,
iw. Wich-rn mučeni,m Iewé ramenu třikrát: nda
řitl, : m, r_vtjrnwj pumu-.n“ Hřj; na to hnul g:

dmkaidý um pami-ne, | po učiněnépoklonam
"rů najdu le odebčřn.
Pu data-mim 'pn-nowilnjnl, rgljnle
GEM.
meč p. nepyůšjmn nl.-ram.. :mrlčmu rouleu'zdi,
:: tue na hluk-dla pm gme'nnwmůHalma.
Když

Endo

odzpjwň—nagut,

GERL—dotčena!

pot'T-Ccnč: pnnlřjbhnů dm! paniky chleba : dum
audity uj'ml obi—town!děj.
Ed:-i P. Micib'ukup palici lpiwnlfi začne.

GEM. korunu Ikrtu p. neywyšijhoPult-bj, : pod
nj pannu-u čemcmu hrkuli (čepičku)tkun p..
“ne;—myšijhnKumumjkn gumičku

: him)— míti, .

korunu „pudlů nebe nn hovicgij djl inline

pm Hei-—

čeuj na gwinn přístrogenf :lllaullhwowý polštář
položili nechá.
Při Pnzdwihowáuj ||. nejvyšší Maršálek špič
km na! moč-a, nnpmlobnt: p. dčdičnj Priporcčnjoi,

Hečjce, prnpurce k umi “ij;

— pu po—

zdwihowánj pp. neywyššj auřednjci zmútj aidhličnj
Prapornčnjfci : pnpnrci ! : [mzdu—ilmulj'mmečem
zune Pnu'lllmlll; I. aale nn .Ilnnllbn'chse liřjlj 1 pm
wiicch

“městech prní—ských nl

“štuky

zau—onyna

turnaj.
Po mlčlcnj pakoge (pult Ficem nom.) tmuby
: bubny na. wimh kůřjch w chrámu Ii.-ina ninj

'ng.

Pu Ag,-wu Dei GKMi. ukl—u*mjho 11.při.
ilugjcjhn biskup—|.IW. k'řji k pnljhmj podiu; gl—

koi i 'nkrm krňlnwukéhn p. Sancha: krapcnicc po.
dána..

Pulom GEM. u pted'egilj p. ncywyišrjhodwar.
::an Správou-cuzmnúóhu ruprmlřml p. přistogjcjch
hhhupů, bez mlnlnjho—wink [. ubjčcgnůhn wy
prom-ízení.. bez „králowfké koruny ,. žezla u, glblkl
k velkému oltáři m wyznlwihne | na hol-_egšj"llu

paů kluku; ob.- .Ig p. biskuPowé, za GEM. ogn
den Ituup-eůhlnbčgi,

litá také Winic-kn!úkolu “ogi

cj na swých mjitcchlklcknnu; lpntcčnčale duchu
wan-Ewa lu hlu Catilina! řjhůx;nn lo UHM. tru-v
hu

?. Arcibiikupl

ney'nwčlxii-gkj
Swim“

oíluii'uj

: puk ablucj (tipuj) pirigmn; přičumí p. naywyšhj
Purknbj n': prin-ů umně ! p. neywyůj ďwornj
Spriwcn, gnďen ptali druhému klcčjce nn.—íku(Vu.
lum) před GEM. _ůtř-j.

?.

Mywyaj

GEM. & “.

EU“-"Muk zum-“ký nh. Mau-jim

[i'řigjmiwj \nuwypmwinl,

nýbrž,

nl tvém mini, gůoii ukůjrilnwůf Hal-on
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pasů- u'l, moi nv.- “'ňchwl špicj k umi ilin—nj,
coš ! dňdlčnj Pnpnmhjci I praporci učit-j; :
to tak dluh/o tuni, dnhwid GEM. od ohii'n &
mému trůnu se mnnlwrůij.

Polom GEM. me nn můg trůn cloudu-nů
nič-j, . P. ucywyišj Purkmbj krrilnmhu korunu

Ill hllwu poulawj; ulici I'. Arcibillmpnul GEM.
tyto modlitby uji—wiki:

“" cmahucj Bůh, Měřil HIM.ráčilchhnjlinlpm
wu lidu trůn, nn duu *:th malinký! polďhnfmjn rn;
ři! pnlwělili, & ntb:—kika krilwnlrj mmm utuuili
MEM—

0,

na:—i:lub! mmm,

*

n\y pro::nic. wight-um

lkč nul-přátelůmvědomým i ninwůllumjmg daným

Wim

um n Humminu witch vln-lymm pohyrjrhwnjh
wlďůlnwnlohm zůwtňwú.

Dw & mu.,
má“

Amm

aby slnhlmjk mág Ffrdu'naud, kin-f

Ill—hliwntwjI-hlo

ďrluli n pravniho lin—siam

nlílm nfůolmuwj & lidu padulnnéhauli'jlmli hůře,"
witch wind: |||-ln nbetppřm, ladnléhn paktu-gupuzjwa'l
n parum | Tabu n vůně:; blahoslnwcnýrhMj malin-j
M'ba-člun hlnhnnlnwrnmj numitm byl, ! uěřuč se m—
dom'l. Cu: win mři! naplnili. kim-ý tiu- gaii .:. L*rnlugtl

nn iii)“ učkfm. hmm

Potnm poiehninj mm]ůlj. . obři mše aw. n
lhončj. _—

anjm GEM. ud Plni uuywyiijhn Pjur-e že—
zla do pum! i má P. neywyihho Smlj memukčhn

glbllm do lewě ruky maju, : tdjizkrůlnwnkfho
trůnu pamati děj, GEM. P. Arcibitkup, : přj
lomů duchu-wenslwn, gakož ! “pp. nejwyišj lu

řaďnjcl temílj. It'hij přísl ana-gi ;, při temi
"uk mh. | bubnů.un trucky 1:2me army co.
rozléhá,

=—

Když tak win | ncywěůj ll.-mwnmtju dn—
íbrčm pořádku r_vkominn : dohonit-,to gut-, GEM.,

: Imiluwúnu korun-.n nl IIIIWĚ',krilnwsků žula
. glialko w ruinu, lu tulmwý npůlob, gilt :“ |m
ph tw. “'ipíhwn & welkčmn umu ln lulu, těž.
u wypmwizenj P. Amikintupn, (gua pu udi-jku—
ném jpmlednjm Ewana-alma!

!

proti

GEM. učí——

něm! hluboko! poklona od U_ilkčlln altán k mů
mu “rolní n uchýlí. [inhi— hrali utlěci, a plum-H+

lom ndjú u nechá) : ipolcčuůhu clnnlluwcmlwaú

ka hltalajm dwuí'jm pod bílou-hu

modliich

nici, u kterých lpnhčnč duclmwmnwo, . LríL
dm pp. pti-ngcj biakupnwézpilhm minimum.
: kulich při mhuičnčm :wuku trub : bubnů, |
děl hlukinj ! Iti-olby gjltričj. A tak “tunami
lulu lluurnnst kwunqwňnj za kriln *Čeakčhnse do

loni.
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v „mm . mnuuowhu

Www-„

galenitu chci.-' Krůlowy.

Kršlauna komnawinn bj-wi bud'gnknito mne
luřcďitelkynř, bucl' g-km'što nmowclilclkynř., mch
galia-šla chci Krilowu. 0 poalndnjm způsobu tuto

už se činí; což ljuhu pořidkem u alf-gn.:
Král. gii pmw-ěcený, korunou-mý |. inu-oui

mwmý „11tu n trůnu něho, a. tanga lemnu Ill
hl:-wh . žezlo * rum, ml |th
komunitu-nd'o
pmwiien,

pnl-Ind
P. Amík—kiny; přcnhlupj,

! Hdgg—e

by lwa-en: . kumaowinl “filmu—nlbyl-, dj:
Nrydůilngnlgij lIMF-Ir
!Hinú,
bull! na“ dní, :
mimi oi Ino-halpnsrll'll' \p-nuilili& kur-nu hůl-nh;
mmm: Mili; lu:- cli : ilhl'íl- Spuihlu mícha haji:
litím..

Polom linii mc lt "vém trůnu:u luwrítj.
'I'o když na Hala, uluwmlj nlfwnpřllluhlgjicj iai-kua

pamě (na wink tl, khřj 'pnv Krále wodíli, nobri
g'iní, w :Iůulngnmti „po prwnjch dotčených ne;
přnlnřghjh

Královna-nu,genů I'll :mjllě t_řjztněm !

lkwnstnf: přípnwcmfm, až posud očních-lla, It.-\t

cihinkupnwi; :: ním prmtuwlnuu zlin-yun magic-J
h'lnwu, w obyčegnčm

orli—wu.

Tu když u Itala, Krilownl před P. Arcibi
|knpn přenlnuupj, : P. Arcibiulmp ni polud u
djtj. muni-, poklckne; Krilowna pal: po gdm Ic.
wélir-nčkzemiso pofklonj; lučnm m řjkaúlílaf

nic o třech Swaljch (Wil lir. 456). An Lumic
gii Wgšjkiny gun, P. ůmibhkup infulí odio-ij. n
“ago před lít-Hmmm pand kl'ečjcj. tuto tmu-
dl'ilbu, _kienu veškeré přjlumnré duc-humanus

“pro lebo řjki, nl hlu m modij:
Meduna u :
“'lcmnhnuj stihli Dntefpnwilí!

lulu Hudebníci

ManMariíglmu mmm. pohřbil-jit, by 55Mini::
chi Krůta-fumnam! mi umi: mihujliln. Cj:
lmr alu hrá vimu

viluhbnicíwnj miminkymaniak,

Skrze těhu: Pain “352150111le Briana Sym: mého: lie..

rý! : lehu ihr gut & lining: wgrdnomDum-lm
“mam
Bůh po wšecky vraky věků.

r.

Pán | nimi.
] : ducha: mým.
benlrl mir-c,

r.

Pozdwihngme Ikl'ňnn.

lu

Tu Ladná :. pravé gui.

A\Vzdiwrymn dnullu

Amen.

Piju: Bohu—|
uni-mu.,

Up:-umim! I'mhodni l_prnllď gm, ít'lušnď"Wm
I'allné, linka.:- mh! “tituly a minulyfin-úlu (:?er mda
WIN,) Pam nultý, Otče uhmohurj, učřný Bol.-].wink
dbMan-IQ" původu I rudnvrlltvli, i Maha pamětmi Emil-—
_YÍdiu-ne; mii! lzulo“tma slutrlmici Hrálo-mu magi Po
nwělíli, aby u nj, 155055110předunsli “diki “Hůll'llj

aci—ruiny, log-nl im,!hn ufj'u'jůijh-o .nljhuj a pain
luu'mj :: ujlilu. M:
gj Pam.—
mlf-lřti“:..-uuu" wma,-_
Idiho-H mm mudrc-Ii :: npulnnmli, hmm" ro:—umu,
obranu DM.!MIIIÍ Í wij Illumina-Lai,
ll.., '" P..whfij

kopů
: Ilit“

& diru.
51h

máma—ui. galia luďilh orlu-iaai

Esther byla; aby na ij, ku.-“ranilalidská

419
mnicha!
ůliln

„mimi \nů'lů,rosynehtů! pnhhnůnjse

aby ml ih za Kráfawnmpoučí-cena,.ilm- 'To.

lm—wířné

GMW! ďagjli- Inn-dnu mina

111155, pal—oz plk

m.. 'ijligmmexn Fuji—una.gnitt by iam-m admin; mld,
pnřjm'mjmnywýšmm byla. WMF; Inků na. ni mm na.
zimní,.humana Darwiul\? Insljhuj, nm gebo Šnhmnnn
w bnhnlšiwj úhlu-hk Bndjl „' I'm pamjřvmprvníIlu
llrph'llřlůlll . kliknu wrprnúnmulujj. naucit-mj "I'přilnutí n

raným Mju-mwgmlnůnj, Dey, nky " mjm . " pokogi
na gi íljbiln; dur nlnwilupvmwailmu . MII-51mm:
pnwdg,
aby lng-lnmilnlkmi prin, milonicu zhlmnli :. mih-u

hnlluj.

Dny aby ljmtnpaid-MMII: uni-lo

věku mm—

li him : nak-I:» mikylaků tiu hl:-.
*Conynjj niz-limitu, řjki hlmm

gemníf-gřjm

: wink hl:. lhy tu i kohmllngjcj Ilyie'li:
Blana Pain uni-hu 11:1onlis—ilin
Syn mih;
bun nhl., ali. AMI.

klarine—

Polom n: P. Arcibilkup *pmndj. . wem:
infull mlmmjm aw. Iti-jímkhjcým ""G““ [".“é
rameno Krilowny : mal *p'leccmlimuzín-i, Hu :
mh Diu wav-a gum hulí! wh! úponu-m.! !
“f'irmuhnurj pulwětitlube.

lihulmwčkunájdny 11an

Iny-III \nnlllithy Imm, napln

mího, lupu-il také milmtiwi

\pnswču'nj lm! n nat-bom; u i “lahvím
L—F,
Račí! “Sn-„laymph-Hel! lm! lemj
na tuhé ponwčceuj Kristovo,

lld; aby lu, Inu—rý
putting
Inn Angrlů

& ola-gn Idiom wjrlilj kw!

HIM na nití, Iobi—odpla

odplnlíili., plnil—hnali, ll nutili-mi Il'lm IHL! &

Ičřnčmu lpuvllj, chji
1 knihy:

lidem nn wi—
naplnili, aby

Erbilu Pňn nil, který tiu“ 5m

na “DLI “činům-'. „Amen.

Nu to downdj ilcchtičky Krilnwnu m. mj.-In,
kde lil-úl prw krilowakým Dalí—wem
udjn byl, “zde

! Kriluwuu w mi!-w, Krůlnwnim pi*lřitj. Mju-igi;
načri oblečvm um přnd P. Arcihinkupl uwedaíu
gui; který šln Ej “něj!—jkorunu „rmhlawu Willuj, Hu;
Wemi

kunxnu dámy? by.: n-T-nlůln,In

Hrálown, n o lidi Ile-ij Fitinky

pnlnfwšíro

duhh'- prfuwnln;

_ní'jm

1!ch palán-un hudci: *tjmij
pallium mílug :; milana-—
mnu zarkow; w Krislu Jržjši Pánu nnšcn. 

Žula pouliwagr, dj:
“l.-mi m mori Apinu-ruly: buď:! mangu-Huf!lt minulým i

hlídali; ul; win-dnů patří0 mám, mámy—116
: ním!
ln aby ihmnhnunj Bůh milu-n'mnu w MH mhus
nil'; který \!iw gest : Kralup: nn wisky wok-1. hmm.

Au m—šacium na nulu, Královna mime,
přhlnhngjcj

!

bhknpo—ué, gl'nž gi přnl oltář una-JIH

li & Gcgjmu trůnu Gil pruwmlj; Maha lu:pnfmlj
lwýmiĚ Hechtičhmi nbr-hupom.
.T- lu u řjka
Alleluj'i (iris str. 472 | ““i-'n0.1!le ú Ic ola-Hn
wi.nj.) Ničai Kr.-mmm | Krílnm. tdi slu ml mých
vedeni, |: PL.Artillískupowi u: brr-ui : před střa—

dem oltáře Iulicjmn obětí, dla líhnutí; podůwugj.
Potom ob. nn: lwůg trůn. ": můj, : mie Hr
dilu Illnienl gen, mi k Pirigjminj. Po mii—“Ianj
pnkngu') prwnjmapřisluhngjcjch hi-Lkllpů,Král i
Kriluwm : trůnu "tupí, !: nluíři gel-ace, 1, při—
ledh in “3qu
..:qu oltáře hl:-„hmm,lada—Mo
gin! ?. ANIE-hip Mymi-lřg'aj Smita:-I padání
“Na ln Po Alnilam—upab'ma : hlicha 1:11in

dimi.

Mic aw. in linkami, : alwnon na “můj.

(.) PMI E„M

pudink-tu.
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