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mssck fmšššg
š připogeným

swatodeUUjm pořcidkem
ťetn;šmi wýklaďp msse swatč.
Sestaweno a wzděláno
od

j)r. Wúclawa Pessim:,
ťanownlka Ua bradě Bražftčm, knjšecjho arcibčsiupfkčho
konsistornjho radp a redastora Dčdictwi Swalojanfkčho.

.g.m

Uúklačdem Dčdiccwj SwatojaUského.

Pro rok 1850.u Čjslo xxux.
Ccna 30 kr. Ua siť.

W Proze l850.
Tisknn c. k. dwornj knihtifkárnp, Synů

Bohumila Haafe.

Zw!ásstě k dostčxnj w c. k. kněhlupectwj pp. Krednera a
KletnbUba; obgednánj mixže fe i ftátř w gčných knčxhlupectwjch.

ž„l ř e d“ňť,l U m a.

Nčkoli Dčdictwj Swatojanslč

fpiskU,Swatodennj
na 10.000

poťádek šwaného,giž

wydalo, pťece fe po nčm Uepťetr:

šenč poptawánj
Wyfore

fpasitelnčho

děge.

dňstogná kUjšecj arcibiskUpsici kona

sistoť Wražstá slllssným šádostem fpoanUdU Swa:
tojankých ráda wyhongjc, a potřebU časUpo:

wašngjc, nařjdila redakcj téhoš bratrstwa, aby
fpiš tento opčt wddala.
Knjšečka tato obUássela púwodně geU Učro

přeš arch; nu toto wwdánj ale gest daleko obssjre
nčxgssj. Bťjčina pak lešj w tom, še gfem nčer
rošlččmšch spifowatelil o neudrašssj obťti nowél)o

šákona k tomuto wydánj

pťipogil, abwch tak k

rošumošenj cti a sláwy toho přrdrahčho pokladU
fwaté

wjrw přtspčel, a ten

Ueuswětěgssj poklad

před držjmi gašwky obhágil, genš wjru w toto

přefwaté tagemstwj že frdcj

lidfkých wyrwati

fe fnažj. Gfall to pogednánj, kteráš gfem
wwbral „ž Časopisil pro katolické dnchowensiwo,e
gehožto redakcj gfem po 16 let wrdl, a ktoráž

následUǧjcj fpifowatelowé: ijať, Čenčk, Hnogek,
Zirsik, Nčenleček,Nokoš a Ziegler,gfall fepfali.
Nemám

pťjčiny, proč br,xchnewwšnal, že i

z mého pěra UUlobo gsim pťidal, o čemž gsem
fe domnjxoal,

že ďy k Zdokonalenj knihy tčto

pťifpčlo. u
ijwzrostla

lchdyknihatato Ua 16 72 archú;

a stala fe dostatečnan, abt,x wěťjrjho katoljka „o
nlssi fwatě“

ťádnč pončila,

dUwodnť o wssem

pťefwťdčila, a fpoln potčsslla tan gistotau, že we

fwaté katolické erkwi

nenj docela nic, což by

na Božský pllwod, Ua Ustanowenj aposstolstč a
na ctihodnč obyčege prwlljho kťesimlského wčkU

nenkazowalo. Božorný čtenáť stane fe tedy zpňx
fobUým, abd šlolnyslnč zlehčowánj této Uryfwě:

tčgssi obťtj wywrátil, a fwaté prawdy fe žastal.

W Praše, dne 31. Brosince 1850.

Redaktor.

Wčknč a prňwč dj fw. NUǧUsťin: :Po:
řécdrkgest wňdre k BohU, a rož od Boha po:
chňšj, ǧest pořúdné.e eGakúž prawidclnost a po:
ix.idnost panuge w řjssi přirozenostč! Nebť
Stwořitel fwčta ))wssrcky wčcť U mjřr a počlu
a U wčxze spořč:dal (Kn. Mandr. 11, 21.),
ǧelťkož nenj Bůh zmalku, anobrž pořč:dkn.e

ijtoť

se č způsob nassrbo gednčmj a

žiwot nč:š fprawowalt

celý

mč:. wWssecko poctťwč

a podlé řčldu ať se děǧet (1. Kor. j4, 40.),
napomjnň Llpossrol Pčmě. Nťkdy prawé pobo7
žnosti nedosčxhneme, ǧestlč že dneš plni nňbo:
žnosti gsaUce: zegtra wsseckonlodlenj oansstjme;
ǧednobo dne pťeš pčleťš pracUgjce: drcchý le:
nossenjm a samaU roztržčtostj strúwjme; brzo
přjjnč kagjcj: brzo rozmařilý a swčtácký žiwot
wcdemc. Nenjť spasenj bez poťčxde, bez křesiam
ských stawU nassemn a silúm nassim přtmčřea
Uých psawťdel žiwota, gťchžto nčxm wčrnč a
statnč žachowč:wati nčxležj. Protož spisowalel
tčchto katolčckých prawidel
žiwola,
kU wssem
po cestě spasenj krčlčetč chlčǧjcjm slowy sw.

Bernarda

wolčl: :,Prosjm

wúš, sťůgte pewně

w PČUU, pořňdek š Ustawččnan péčť zachowúu
wagjce, by pořňdck zachowal wčxš.e
1

:Když

gesť hodčna wstčxtč, neoblemxg sr!e

(Eklcž. 32, 15.) Yngel Ua tebe gako druhdy
na Petra wolč:: dWstaň rnchlc a pogď ša

mnau!e

(Sk.

Llp. 12, 7. 8.)

Nrdbčy na

zpauzenj sr a stýskčmj rožmařilé Uřiroženosti;
čilémn duchu núležj pťrmciharč ljné tčlo. Q,
gakž krcisnau rannj občtj gesti přemúhcinj toto

před Hospodčnem! Protožsi urččdobuk spanj, a
od Ustanowrného gednau

pořúdku bez potřcby

neodstUpug. Maudré prawčdlo dj: Sedm hodin
spčxti dostačj.

Wstaň

žčxhy rčxno, a nrčiň ž Uoct

drn, aniž ze dnr noc.

Přrd wýchodrm slnncr

mčx manna Božj mčlosti, genž Ž Urbe na paussť
žswosa požrmsleébo padú, šbjrčxna ťxúti.

Prwnj twci mysslénka budiž: Bčch. )xBože!
Bože můg! k tobě z gitra bdjm, po tobč prabne
dussr mčl.e (Zalm. 62, 2.) Poznamency sr čhnrd
sro. křjžem na čelr, ústech a prsau. :We gménU
UkřčžowanéhoPúna Jršjssc wstčxwúm.Můg žiwot
budčž š njm ukřižowún, bych nčkdy gako on z hrobu

kwřčnému oslawenjpowstal.e Klrkni na žem a
klančg se co nowé stwořrnj Stwoťitelč
dTobč, čdUeyswčtčgssj Trogice

z nčhož tělo mé utwořeno, ljbúm. Slúwa

thi

swému.

se klaněge, prach,

Bohn

i Synu č Duchn fw.!e Pak se oblec, gsa

pamčtliw, žr tč Bůh wijdj, a swatý angrl strčxžcc
po boku twém stogj. ))Q Pane! dry mi rancha
newčnnosti a swarostč, o kleréž prwnj nassi rods:
čowéw rč:gi skrze hťjch přissli. W Krista Pčma
se oblelu a we swčtle choditť bUdU. Qbmyg mnr,
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úBože,wždychc

od Urprawostč mé, očisť mnr

od hixjchů mých!e

Pofropiw

sr swčcrnau wodau klrkni pixrd

krucisir, a modli se před njm chwjli u wnčtř,
to gest, gen w ruchn. Předstaw si gak nčxležjžčwč
wrlrbnost Božj, š Ujž mlUwitť chrcš, a dčkng BohU
ša to, že tč mčnulé nocť milosťčwč ochrcinil. dLlch,

fnad gr trnto den, don poslednj žiwota mého!
Gak mnoho ǧčch nocč této žemřcxloa gťž čsanzrno
gcsť! Gň mcim gesstč čaš mťlostť, gesstě den spasenj.

Pane! tyšmčden tento propůgčťl, on tčbUdčžccle
občtowcin. Wssecko k slciwč twé! Mé mysslénky,
mé žěedosti, a slowa mčč ať tč oslawugj! Z leislew
k tobč chci pracowatč a trpěti, Ueboťgsom učedlnjk

Ukřčžowančho. Pane! wložiž sňm kťjž na ramena
mci, Určiž mi prúcč maU.

Staň

se nryswčtčxgssj

wúle twč:!t
Přemeyssley chwjli Ua powčnnostč stawu
swého a na dobrč skUtfy, gcž toboro dnr snad
budeš mocč wykonati; tolčfčž č na ncxbezprčcnstwj
a pčjlržčtostčk hřjchn, w nčžto byš přčgjtť mobl,
a připrawug se k dobrémU i proti žlěmu, únxysly

pewnými.ri,Ǧ

Panr! nršhčcssjmu

zwlňsstč

hřjchu... warowatč se bUdu. Ncb, přjlčš často
gfrm gčž tcbc, ý Panr! urazťl. Tob.čx, b Bože!
pťipowjdčnn, a pewně si Usmyslugi od nynjčka
naprawowati
žčwota sxočho.ec Nonj wykoUey
swaU obyčegnj modlčtbu a proš Boha za po:
žehnčmj gcho. Marfn Božj wssak, a fwat. an:
gcla strčxžcr a patrony

wšýwey.

swé o pčjuxlUwu gcgťch

Wzbuď tři božské ctnosti, wjru, na:
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dčgč a leiskU, a

nciš, Zdrňwaš

fU

konci fe pomodli:

Qtče

a Nposstolské wyžncinj wjry.

.Řdyž sc z rcina

se xLlngcl Púnč
atd.,ee a dčkUg
Syna Božjhoz
Bůh pro mne

zwonj

pťčnesl
BohU
))Bčch
Umřel!

ku klclečmj, modlč

pannč Marčč pofrlstwj
ža tagcmstwj wtčlenj
sr pro mnc narodčl!
Q! neskončrnei leisko,

kdož tř může dostč mčlowati!(e

Zbúwailť tč časU, čtč a ro gjmey
Učco dUchownjbo

To

ččn alcfpoň

toliféž

w Urdčxlč a

we swatrk. Když semodljme,mluwjmešBohrm;
ťdyž čtemr, mluwj Bůh
Hospodčňe!

š

Uamť ))Mlmo

mxboť sll,!ssl slUžrbnjk

twug.c:

o
(1.

KU Kxál Z, 9) Knčhn dUchownje) gsau
lčstowé (psanj) od Boha š nebr Uam poslanj.
Čti ge š uctťwostj a pčrmeyfsley o tom

psxečctl t g

rozgjmey beacnge

čsň dobrai pťrdsewžetj

coš

to Ua srbe,

),Blahoslawenj,

ktcřjž

slyssj slowo Božj aostřjbaaj ho.e:(LUk 112.8)
Šlnš, možnúlť kašdodennč mssčfmataU
Gdč š radostj srdečnaU řo chlňmU Panč, a lcč š

e) GakoUéš gsuu zwlásstě: Zlatá

lučba Tomásse .Kempenssěbo

oUáslcdrwáuj Krista Pma Qd Žos Stráuskeho w Hr Kral

1823 .ou mert a řeči Bana Uasseho Zežjsse .mxisia, rd Zos
Dytrhcha W Yraze 1800 uu .skatolicka nliosionarnj knjžka atd

le wydanj W Praze u Dobre sjmč w dobmu zemi atd W
Hradci Krúlowe 1837 ueHaubta Ulodlitby 2he Uxhdánj W
Wraze 18Z5 n

Biblickň Historie staréhoi

uowěho zákona, od

Simona B Wránh 2 djly, 2hč mxdauj, w Praze 1832 uu
Žjwo! sw pannh Terezie, od Jos Cerlčeho,w Bmze 1830 uu

Waue zustan o námi Qd Zana Marchala thaná
nákladem
Dědicle sw Zaua 18Z9 !?djly za 40 lr žstř Wňbec lučhh
Dčdiclem Swatojanskpm whdanč
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sw.Dawidem: :Wefelilgsem seztoho, když gest
mi powčdjno bylo: Do domU Hospodčnowa

pňgdenle.c((Zale.t21.)xGak

milj ǧsan stanowé

twogč, úHospodčUe!TaUžj a omdléwei dnsse m.i
po sjnjch twých. Rcboť lepssj gest drU gedrn
w sjnjch twých, Ucž lifjre w stňurjch hiejssnjkůw.e

(Žalm.ZZ.) u Wrǧda do chrcimu Pcině pokrop
se swčcenaU wodan, bťjchy swé Ua mysli mage.
dPokropčž Ume yžoprm PaUe! a očťstčubUdU,Unwg

nxne, a nad snjh šbjlrn bUdU.e (anm. 50.) W
prawdč, mjsto toto grst swalé, dúm Božj a
brčxna Uebeskň! thni
se Ua kolcna a klaUčǧ
sencyswčtčxgssj Swčttostť. xGei se ti klanjm, w

špůsobč chleba skrytý Bošr! Pane mňq, Wyku:
pčtelť nxňg, Ulé gcdčnké a Urywyšssj Dobro!
W tebc wčťjm, w tcbr z rrlébo srdre swého
dančxm,

tebe

Uade wssrcko xnčlugč!((

Přrde mssj swatan se wmysli Ua horU
Kalwarčť, a wszď w solxěcťty lňsky, důwěry,
wděčnostč, útrpnostč a ljtosti, gimiž Matka

Pčmč, Jan

a Magdalrna

progatč, před křjžem

steilč. Nebť trn sauxý Brrčmek Božj, qenž pro
Uúš Usmrcen byl, mei Ua oltčxřč Ua odesstěnj
hťjchúw Uassich Urkrwawýmzpňsobrm občtowčm
býti. Předstaw si w ofobč kněze PňUa Ježjsse,
ǧak pod bťemenrm křjže Ua hosU Kálwarči
kreičj. Spog

se pixi wsscch msse sw.

ččxstfúcb ď

knčzrm, a rozgjmey UmučxenjKrčsta Pčmě. Pťč
postupnj modlilbč wžbUď nad hřjchy swými,
qrnž strtč Kristowy přjččUaU byly, skrausseUaU
ljtost. .dGei gsem zhřessčl, b Pane! mnoho a
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tčžce, swaU winaU,

Spasitrli!

swaU Ueywčxtssj wťUaU! Q

nrsslrchetnosii mé tč prodaly a zra:

dťly .skristr smilug se Uadr Umau! Pane smčlUg

se Uade mnau a
Pťť Ǧlořla

se spoq š anǧrly a fw.

nelxessťany k chwalenj Boha: :,Slawa bUď Ua
wýsostrch Bohu, a na žcxnť pokog lťdem dobré

wúle. Swatý

Bože!

silný Bože! nesmrtedlný

Božc ! Tobč bndiž česta slciwa po wsseckywřky !,č u

Po

Episstole, ktrrňž se slowy:

xBohU

d;“fy!(( končj, wšdawew č ty Bohu djky za
swate slowo Urawdy wččné krcréž nam skrze

proroky a aposstoly zděliti račll

K EwangeliUm

wstaň co swčdekpra:

wčho a božského Učenj Krssta Ježjssr; pro
Učž hotow gsi protť peklu a swřtU bogowati a

i krrw fwau proljtč uu
Pťi .skred o, aposstolsleéwyznanj wjry ťj
kaǧe, radUǧ se š toho, žeš k prawé a samo
spajltcdlné sze powolcin Nrť še swataU Trrr:
zij: xpGei gsrm syn (dcrra) řjmské katolčckécjrkwe.
W ǧegj swaté wjťe chci žťw (a) býtič Umřjli.eé u.

Při foertorium,

když knčz chléba

wjno thi
Uebrskémn občtuge, rolož tčlo swé č
desi swau, wssecky moci a zbožj swé zúroweň
Ua oltaiř, a občtUg sr BohU w oběť dolean:
lml: wWiž, Ǧ Pane! wssecko, což gsrm a múm,
budťž twé. Q, dbndsž i ty celý můg. Tobč žčw
qfrm,

tobč Umjreim,

twňg

gscxm crlý

Ua wčxky

wčfU ,e u Když si knčž rUce mhge, Uwaž, že
i ty na prosto čťst a bez poskwrny býtť maš,
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abyš š knčzrm Berňnka

Ueposskwrnčného obětoa

wati mohl.
Předstaw si, gak se welčcj žčlstUpowé dUchů
Uebcských kolem oltúře smissegj, a rcč š Ujmi

w Uryhlnbssj Urtčwostik Sankt.Uš:
xSwatý!
Swatý, Swarý! Pan Buh zastUpU!Plna gfaU

ncbesai zrmč slawy twéa u Po Sanktuď
wžwomrn Ua žčwé prawowčsxjcj wyžnawače, ša
kreré zwlússtč se modliti obmeyssljš a powinen

gsi; pornč Bobu

swatau grho cjrkew, wlast

swaU a krčxle swého, wssecky dUchoij
a swětské
auřady, tolčkčž i nrwčřjcj a hťjssnjky. mu

Když se sw. Pošdwihowúnj

bljžj,po:

klekna na kolcna, pťrdstaw si wcčeťadlo w Jr:
rUfalémč, kdež Pčxn Zežjš š aposstoly swými
poslchč wečrřel a Uefrwawch občť Uowého
šcikona slawil. Wžaw chléb do swatých rukaU,
dobroťeččl, lcimal a proměnil ho slowy: :)Totoť
ǧrst tělo mé.(( Ll wzaw kalich proměnil wjno
řka: ),Tato ǧest krew xUň nowého zčxkoua,
kterěxž ža wčxš a ža nmohé wylčta bUde na od:

pussrčnj hčjchů.eč u

Klančg se Púnu

swčmU w žwúsobeich chleba a wjna

Bohu

š UeyhlUbssj

Uctiwostj. Při pozdwihowúnj sw. Tčla Krčstowa
Uwažug, gak KrčstUš Pčm Ua křjž powýssený
za nčxš Umřel. un Zežjssi! chžš ťekl: dYž
budu powýssen od zcxmč, wssecko potňhnu k
fobčx,cčtčthi mne k sobě, spog mnr Uaprosto

š febau, abych ťjci mohl: :Kdo mne odlaUčj
od lúsky Krťstowy? Q, Bože! patř Ua obličeg
swého Krista, odwrať očťswé od hřjchů mých!e u
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Pťč pozdwčhowúxaj swaté krwe Krčstowy Uwaž,
že z ran Krčstowých k smytj hřjchůw nassčch se
prýsstčla. OKlanm fe tč, ú swatci krwč, genž
gsi za mne a za celé člowččcnstwo na odpnssrěnj

hťjchůw nassťch wylčta byla! Qbmyg mne wždn
che od neprawostč mé, očťsť ume od hixjchň
múch. Jržjš za nciš Umťel; smrt gcho grst
žťwotem nassjm a rěmy gcho spasenjm Uassjm;
krew geho wolčx k thč o mťlost a odesstčnj
pro Uúš hťjssnjky.e

Po swatém Pozdwťhowcinj

wzpomeň

na zemťelé prawowčřjcj wpžnawačr, rodiče,
bratřj, festry a psijužUé,fwé tčlcfnéi duchownj
dobrodčuce,

pťcitely a Urpťcitely, ť Ua ty,

na

nčž nťkdo zwlússlč newzpomjnci. PSwaté a spa:
sitedlné grst mysslrnj za mrtwé se modlčtť, aby
hťjchůw fprosstčni bylč.e (KU. Mach. 12, 46.)

K Pater

Uostcr sc Ulodli š fnčžem:

Otče nč:š, uu a děkUg Pciml

Ježjssč, že nč:š
modliti se nauččl. Proš o prawého ducha modlčtby.

K Ngnuš

Dei rcč š kněžcm:chrňnku

Božj, kterýž sUjmč:š hťjchy swěta atd.e Naduǧ
se a pléfey, že tak slawnaU oběť kU smjřrnj
Boha š ncimť, w rUkaU mčcme. Wlož wssecky
hřjchy, žcidostč a prošby swé Ua Bereinka Bo:
žjho, abyš w Krčstu PčxnU a skrze něho pťed
trůUem Božjm lnčlostč dossel. u

K sw. Pťigjmúnj

poklekna Ua ťolena,

bj se tťčkrč:te skraussenč w prsa, a rrč pokaždé

š prawaU pokoraU: :,Q

Pane,

Uegsrm hodeU,

abyš wessel pod střechu srdce mého,

ale tolťko
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rcť slowčm, a Uzdrawena bUde dnsse mú.e
Wszď w sobč wraUej žcidost po KrčstUPňm:,
a proš ho, bh aspoň milostj fwan do srdcc
twého wstaUpil, to grst, přťgjmey dUchownč.
u dNch, kúž grst frdcr mé dostognaU schrémkaU
tčla twého, čd Ježjssť! wu Dussr Krčstowa
poswčť mne; Tťlo .Kristowo fpasiž mne; krwi
.Krčstowa Uapog Ume, wodo z bofU Kristowa
oččfť mne; čd dobrý Ježjssi, wyslyš mnr; do
swých fwatých ran schowey mne; a Uedep mč
odtcbr odlaUčenU býtč!ečš:) un Pobřiž se rrle
do ran Ukřť,žowanébo Pňna, žwlňssrč do ney:
fwětěgssjbo Srdce geho.d Zde chcčobýwatť, zde chcč
odpočjwalč! Kdo mne odlaučj od leiskyKrčstowy ?e

Rdyž kněž požrhnúnj

dciwň,

wčz w

dUchUKrčsta Púna na hoře Qlčwrtské, gak pťrd na
nebe wstaUprnjm Učedlnjleňw fwých žrhnal. m

Pťč poslednjm

ewangrlčUm

děkUgBohU

z toho, žr fe Kristmš rúčsl wtčlčtč a miš wy:
kaupčti: dSlowo tčlrm Uččněno gest a pťrbý:
walo mrzč númč.ee TUto poklcknč Ua prawé kou
lrao a rci š pobmxtým srdcrm še slUžebnjkem

Pčmč: ))BohU djfo!ee u

UwažUǧ chwjli weli:

kaU mčlost, žrš mssč sw. přjtomen býti mohl, a

proš Boba, lxy Uebodnch Uxodlťtle twaU pro
zňslnhy Ježjsse Krista dobrowolnč woslyssctč
r.ičťl. thee!
wčz Syna fwého, w němž fe tť
žaljbilo!c: Než z chreimU Panč wykročjš, proš
e) Modlitba swe Frantisska Aaderča;

kterau fc knčz po mssi

sw. každodemač z lxrrdiáře Ulotxljj
lkt
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Boha za požrhnč:nj, š arcťotcem Zakúbem řka:
nPane! nepustjm tebe, leč mi požehminj dč:š.ee

(l. Mogž 32, 26) )
Z

chrčUUU Pcině

domů

wssj chutj po fwé prarč

pčxťssrd, gdť še

Nrmužeš

BohU lépe

slaUžťtť, ncž kdwž powinnostť stawu swébo Ua
lcžťtč wykonaš. PowažUg každc zamčstknanj za
Uleol Božj, a konry gako angelě w Uebi wUli

grho š poslnssnostj ochotUau. S Bohem počUč,
š Bohem skončť. BUď xpťlný a řešdný, Ue
aboš lťdem, anobrž BohU se zaljbčl. Wssecko
k sleiwě Božj, wssecko z lúsky k němu! :Nco:

nrpalrněgssj skutrk pro Boha wykonaUý gest
žlaté zrno pro wččnost. Protož úmysl dobrý
častťgi obnow a wssecko Bohu obětug. :Každé
dechnUtj, každé bstj srdce a hm:tj gčných nassčch

aUdňw,

každé pomhsslrnj

dnsse nassj

Hospodťna! Choď wždy š Bohrm,

chwalťž

t. g. weď

BobU ljbezný žťwot a nežhřesssž. Bčch tě wčdj,
Bčch tč slyss:) Bťch šnú ť nentagnčšssj pohyby
frdcc twčho. Wssrcko se napjsse, wssecko Učkdy čtrno
bUde; gedenkaždý fauzen bUde podlé skUtků swých.

xPracUg, dokudž den grst, nebť přčǧde
Uor, Uoc smrtť, kdež žňdný nebUde moci praco:
wati.e BUď obratný a weselý pťč prčtcč swé,
bez ofoalosti a lenostť. Weselého dňrce mťlu:

ge Bčch. SlUžte Bohu š radostj! u Množstwjm
e) Tato knjška wygdc zwlňsskpro Spoluaudd Dčdictwj Swa:
logankčho š pťjdawkem o mssč sw a o ořeložmxu mssj fw,
gak gč knezU oltáťe komi bywssc omssi sw čtenarům swčtlč bylo

1l
prčxce fe nedey odstrassiti a žmústi. Nepokog
rUssj wssecko. Čiň wsse Ž rožwahau a roz:
myslrm. chnamňhry se přeš přjlčš, Uýbrž časU
Užjwasč se Uč. Každé okamženj gest drahé!
NetitěrkUg a nepčplen se: :)žiwot nčxš nenj
žčxdnň hra. W žcipčtj bo nčxslrdUge wččnost!e
J očxtjžných pracj fe nesstjtě, pracUg w dUchU
kagjcnosti, k dosičUččnčnj za hřjchy swé. Pro
hřjch bylo Ndamowť řcčeno: :,W potU twúři
swé gjsti bUdcš cbléb.e (1. Moǧž. Z, 19.)
Nrstareo sr.aUškostlčwč o pozemské zdačxrnj
prcice swé. Ciň, seč gsi; ostatčk poruč BohU.
Řjdjť on wssrcko k lcpssjmu tčch, kdož ho mť:.
lUgjl Dařj:li fe tč prčxce po wůli twé, dčkUg

Bobu, čest grmU wzdúwaǧe; nedařj:li se, po:
myslť: J to Búh doansstj ;Bůh wsseckodobřečinj.
Za

dne

zdwihni.NUka

mhsl

swaU

častěgi k

Uebč pox

prcici, srdce k BobU! Pohledni

časem na krucčsir. :,Ten
lčxslea,lě:ska nasse Kristuš

na křjžč grst Uasse
Ježjš!(( Wčš obraž

milé matky Božj; gakž laskawč patťj na tcbel

:,Zdrciwaš Marťa! Zdrčxwaš Krčllowno!e u
szdwťhni
PQ

očj fwých k nrbť; tamť twú wlast!

gak potUpy hodna

fe mť ždčl žemč, když

knebi bledjm!e dj sw. Jǧnúr. uo dež hodčny
bigj, rci w frdci swém: ONP, gaf prchéc čaš.

Ubčhla hodčna, ančž se che nawrčxtj. Pane!
dey mnč milosti dogjtč nynj č w hodinnfmrti!e:
W poledne se modli: :,Nngel Pcemč(( atd.
a zpthg chwjlč swčdomj swé wžhledem na
hřjch ten, fterého se často dopausstjš. Strčcwil:
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lčš prwnj dennj polowčci sspatnč, poUžj drUhé

lépe. u

Přť gjdle wčž w dUchUthe

besjcb, gak knafycenj

na ne:

wsseho, což zde žťǧe, rUkU

swaU sstčdťr otwjrú. uo Nezanedbey anč wpou
ledne ani z wečera modlčth pťed stolem a po
stolr.e:e)dStůl,genž
ď modlčtbaU začjnci a končj,
wsseho bUde mjti dčxstarek,e dj sw. Jan Zlaro:
ústú. uu Skroť swaU k gjdlu nezťjZenaU chuť,
a střez se nestřjdmosti w ǧjdlr a pťsj. :BUďto
že gjte nebo pigete, neb což gťného kolč čťnjte:
wssrcko le slčtwč Božj čťňse.ee (1. Kor. 10,

31.) ou NebUď mlsný a pťjlčš wýběračný:
:Gežte, což fe wúm pťedložj.e (LUk. 10, 8.) uu
Negsmeť žťwť, abychom gedlť: alebrž gjme,
abychom žťwi byli. Krmjš:lč tčlo fwé, nezapo:
meň i dUssi swaU lermťti: dealčž
nenj žčwot

(dUsse) che

Uežli pokrm?e (Mat

6,

25)

:Blahoslawenj, ktečjž lačnčgj a žjžnčǧj po spra
wedlnosti, Urbo onč nasncrnť budaUee (Mat
Z, 6.) Mezť gjdlcm mlUw, což powyražj a
wzdčlúwú: Uťkdy pak, co gméno blčžnjbo po:
skwrňUǧe. BUď wesel, ale w Pčmu; nebť Pcin
Ježjš fedj co newčdircdlný bost U stolU twébo.
Zbýwú:lč ti co, wzxoomcň na chndého La;ara,
a dopťew nm alespoň drobtů še stolU twého.uu
Po gjdle dčkug BohU, qako geden z pčtt tčsj:
ců, gežlo W. Zežjš žčtzračnč nasytčl. Proš
ho
i o chléb dUchownj, t. g. o mčlost Božj a slowo geho.
e) Bočjnň b!)li modaU, se che nemodlili a tak gako zwjťe
k obědUfc pofaditj Bohnžel! že ta stará swata Uňbožnost hyne
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Můžeš:li,

nawsstčw i

odpoledne

cbreim

Pčmě, a UdčlUge:li se požehnčmj, žůstaň přč nčm.
NadUg se z toho, že nňm sUUetelnjfům Ua zemť

dopťémo š aUgely w nebi zdjwarť: :oSwatý!

Swatý!

Swatý!e

u

Krťstu Peinu, že U

prostřcd nciš: ustawččně přebýwati reičj, djky
wzřxúwage, pťč wychňženj z chrňmU Božjho
rcč: :oPanr, šůstaň š neimč, neb sr přčpošdjwú,
a den se gčž nachýlil. Nropausstěg nciš, čd neya

sladssj Pane Ježjssť!e:
Z wečera, přč lelekeinj se modlť: :angel
Pčmče atd. U wečeře požorug to samé, co pixč
občdč.Mx,dslč Ua poslčdnj wečeřč, kteraU B. Ježjš
o:šUčedlnjky swýmč w JcrUsalémě držel. Než fe
Ua odpoččnUtj položjš, podjwco se, zdaž podřj:
šenj twogč, mňš:lč galeé, doma gsan; a Uařčď
wsse, čeho potťebj. Čti nčgakaU dUrbownj

knčhu ja
bútč. Q

deh i ostatnjm

čtenj toho účastnu

gak Užčtrčno bx,d to bwlo w rodčncich!še)

Wykoney na to swaU modlčth

wcčernj pťed

e) J domácj.
děti, čeládka
a dodřjzenj
od hofdodáťe
a bospodhně
k modlitbě
pťikržáni
býlj. Gakžmažj
ž dostná
bh proto
kxdla s:xolečná rannj. polednj a wečernj modlxtba. Wťedstawenj
gsau we swědomj swčm xawáqáni. o žiwotU a cwtčenj se w ná:
ťwženstwj podřj;ených swúch se pťrswědčiti, ždaž totiž se m,odlj.
zdaž do chráulu Pčxuě chodj. zdaž č,astěgi do roka sw. Swǧ:rqsti
!,dič;xjnlagj, gdaž žádm)ch nedowolendch anebo aspoň nebezpršn,pch

spolsů nemagje Nuo, pťedstawenj gsau pťed Bobem zawa;ani,
podřjzemšch swých slowem t přjkladem k pobožllostl wszzowatt
a o gegxch spasenj pečowati. dGestliže kdo o swé a nehche o
domácj dčče nemxi, zapřel wjru, a gest horssj než mwčťjche (1.
Třm. 5, 8.)
.sk nábošnčmu a,wzdčláwagjcij

čtenj poskpmge Dťdictwj Swatojqn,skč

mruwdstwj spasitell:pch knčh w Ueplewnčgssj rcnc
lneh upectwj.

K dostanj gsau w tazrem
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krUcťsi:em. Děkng BohU

ža wssecka tčlesnú

i

dUchownj dobrodčnj. xChwalte Hospodina, ncbť
dobrý gest, na wčky trwň milosrdcxnstwj geho.ee
Zpthg swčdomj swé hledě na wssecko, coš:kolč
přeš den myslčl, mlUwťl a ěčnil, a rpžbUď do:

konalau ljtost Uad břjch swýmť. Q té neé
wděčnostčl Boha lé:siy neyhodnčgssjho, dobro:
dčnce neywčtssjho, the
neylaskawěǧssjho Ura:
zťtť! SUď sebe sňm, bpš pak nebyl saUžen.
Kdož wj, ždaž Bčch této nocť dUsse twč od
trbe nepožcidél? O, gak hrozno by bUlo Upad:

nauti

w rUce neyweyš sprawedlťwého Boha,

bez pťedesslého š njm se smjřenj skrže prawau
ljtost a swatau žpowěd. Neboť Ualežňš:lč tčžký
hčjch w srdcť swém, mnsjš si předsewzjti, co
ncydťjw bUdeš moci, se wyzoowjdatť. Gak
bychom xnohli pokognč býtč, kdpž ge dUssr

mrtwa? Poruč se do ochrany neyblahoslawe:
něgssj Panny Marťe, swěbo anǧela strňžce, a
wywolcnýcb

patronů

swých.

KoUečUč se pol

modlť ža dUsse w očťsřcť.

Po wečrrnj modlitbč žachoweiwry mlěrnj;
swlékna se w počestnostť, pokrop se swěcenaU
wodan, předstawuge sobčx, gak gj nčkdy tělo

twé pokropeno bude, a powaž lože za hrob,
do něhož položen býtť múš. b Setrwey we
žbožných mysslenjch a cťtcch, až Usneš.Přrdstaw
si na prawťcť NodičkU Božj, na lrwčcč sw.
Josefa, a U prostřed obaU odrǧnlť nrysladssjho
Púna Ježjsse. xJežjssč! tobě žťw gsem; Ježjssi,
tobě Umjrúm; Ježjssč, twůg gsem žiw č mrtew.
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Qtče! w rUce twé poraučjm dncha swého!e u
Procjtneš:li w nocč, modlč fe: )W Uocč poa
šdwihngtr rUkaU fwých k swatyni a dobrořečte
HospodinU.eé (Zalm 1.32.) Dawid wsťúwal w
nocč k chwúlenj Pcina. Kolik nocj strč:wil Pčm
Jržjš na modlťtbňch.Wšpomeň na počxožnédUsse
w klňsstrťjch a

we fwťtč, genž dobaU

nočnj

Pčma wclebj; wzpomrň Ua bdjcj ncmocné a
Umjragjcj, gežto U welikých bolestech a trúpenjch
ležj; zpomeň na hřjssnjky, kleřj w nocč Boha
Určcžegj. ODcn dni wyprawclg a noc k nocč
woley: česť a slciwa, moc i fjla BohU na
wčky wčxků. Ymen.e:

Milý křesťanc! slyš prawčdla wssech pra:
widel: Zňdúš:lč ssťastnč žiw býtč, Uwrhnť se
crle do ncirUčj Božjho! Nepokoǧnoť gcxst frdcc
nasse, pokUd w BohU neodpočjwél. uu Wssecek
žťwot twůg w BohU bUď pohřjžen. Nečiň nic
Urotč Bohn, nečiň nčc bez Boha; nehledey nčc
krom Boha; wssecko čiň a snčxssegpro Bohcx.u

Drž se pewUě prawé katolické wjrh!
OBez wjry nemožno grst, ljbčti seBs.dhnd(K Zťd. 11,
6.) ZčxkladUgčného (prawdy a fpafcnj) žčxdnýpo;
ložiti nemůž, mimo ten, ktcrýž gižpoložrn gest,
genž grst KristUš Zežjš w fwaté řjmské kato:
lické cjrkwč. u Tolčko gedna prawda, geden

Ježjš, grdna cjrkew! Remůžeť Boha mjti za
the ten, kdož cjrkwr nemél za matkU,e: dj sw.
NUǧUstčn. au Wčř tedy proto, že cjrkew Duchrm
sw. wedcnú takto wěťitč Učž; ne pale, že toho
slabý rozUm Uechčxpú. uo Q, gak často rozum
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núš

blaUdj! era

pokornč: crstU k fpasenj

UkažUǧe a malťčkým rozUmU UdčlUge. Wyučug

se U wjře wždy wjre a che poslanchňnjm
dobrých kčxzanj, čtrnjm knčh dUcdoijch,
obco:
wcinjm š kněžjmť a šnňbožnými lidmi; zwlňssrč
pak modlťtbaU a žiwotem ksxesťanským. era
grst swětlo Bobem rožžaté; tyť bo za ně pro:
siti musjš. era
gest přefwčdčenj že žkUssenosti
wnitsxnj; proto mnozj nepťigdaU kswětlU, geli:
kož skutkowé gegichzlj gsaU. ))Bude:li kdo chtjti
wňlč geho (t. Ježjssr Krista) činťtč, rožeznňť
Učenjto, gestlťž Boha.(( (Jan 7, 17.) Wsselčképo:
chybrnstwj

U wjťe Ulčžj, gak Ulčle se

hřjchu

wýhost dci.
S bludařč a š posmčwcičky nciboženstwj

neochg. Gaké ǧest towaryšstwj swětla 8 trm:
nostmi?b Nehlaubry w tom, což wyšssjho gest
nad rošUm twůg. :Kdož skaUmatelem gest welebu
Uostť, žachwčxcen bude od slčxwy.(e. (Přjsl.
28,
27.)
ťexstyď fe za swaU wjru, aleťxrž wyznň:
wey gi přcd fwčxtem, šasteiwčmjm prawdy
:Fd
adweťegným
w nč:božcnstmj se crecdččenjulduu

Chlana
twčx bUdčž w kčjži KristowU! BUď
blčxznem před swětem pro Boha, pak budeš
maUdrým

před Bohcxm.

e

DaneU w Hospodčna; nebť on Bňh twůg
a fpaser twčxťťtwé. b deočjwry w Uairučj
ej Wiz: nBroč gsem Katolstem?e u oB ZaUa B. ijjjťan
W Braze, nákladem Dědjctwj sw. Jana. uu dBočšomčč(( ed
tohož a tamtéž, šakož i rřjwe giž gmeuowanb: nKatechiémUe
w rozmluwúch,a od S. B. Wránh, Uákladrm téhož ústawu.
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sprawedlnostč Božské, ǧako djtko w kljnU mata
ččnč. Gestiť gedrn, grnž wsse ťjdj, bez gehož

wědomj anť wlaš š blawy twé nrspadnr. uu
Za taU pťjčťnaU se warug

wssrch auzkostných

starostj, nebť Pún o tebe fe starň. ú
scxwssak i neččnnostť a lenťwosti;

Stťež

Ueboť Hofpo:

dčn echce!,abyš Ž njm aučixtkowal. uo Ráslchg

napomcnutj swat. Zǧnňce: ))Twň w Boha dň:
wčra

bndiž

tak úččnnčx, gako

bnš ty

wssecko

činťl, Bůh pak nic; ččnnost twéc tak w Boha
dúwěťng, gako by Bňh wssccko činil, ty pak
nčcee: u Nrbuď sosstčstj wyfokomyslnýlxl, ančž
w ncsstčsij malomyslnýxn. Ziwtč starýBňb, oU
ponlčxhú w každé Uauzi. b
Zčxdnéljo šlébo sc
neťxog, lrč

hťjchn;

gelčkož dnssi

žabjgj.

Zhťessil:lťš pak, nešanry!
Nťúmrť u Uraže:
nébo Otce prostťednjka Jcžjssr Krťsta sprawed:
liwého;

ontč fmjixenj ša

hťjchy nasse. ouu W

ranňch Krista Pčma milost bUdc dúna, w nicb
spasrnj k Ualčžcnj. uo NeislrdUg tedy wčrnč
l,!lasu swčdomj fwébo a wnUantj Božjch. b

dchnaU mlij

Bůh, a podruhé téhož neopa:

kUge.e (Job ZZ, 14.) Nrodpornǧ DUchU swcx:
téxnu! kdož prade
pošnčnoá, kdož wůli Pčmč
wj a podlé nj žčw nenj, tčxžce hťcssj. ú
Pře:
lnúhey

tolťkéž

pokUssch

k hixjchU; U wčcč té

wssak nebUď pťjlťš aUzkostlťw. Zlý nepťjtčl tě
sice k hťjchU může wúbitť: swolenj alr ǧrst w
moci twé. Ne, ý Pane, nczhčeessjm!Tobč gedno
fe chcť klančtč, gedno tobč slaužčti. w Nržpo:

léhey na sle

swaU; gsiť slabý. Důwčřug w
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Krťsta; když on š tebau, kdo proti tobř? u
WHospodčna dancim, UebUdUšahanben na wčky!
Mťlug Boha nadc wssechno, a odťekni sr,
afpoň w frdcť wsscho, což gesi še swčta. u
Q! kéž bychom mohlč š aposstoly zwolatč:
dPane! wssecko gsmr opUstilč a tebe nasledo:
walč. u
MUžeme my Boha, geUž Uaš až

k smrti milowal, milowatče?

,Žadaš se naU:

ččt milowatť, u ǧdi kU kťjžč. Hora Kalwarle
grst wznessrnň sskola lúsky. uo Mysli pilnč na
Boha; Uwažug dokonalostť a djla grho. Každčx
bylčnka, každé kwjtko k tobč wola: BUh nciš
Uččnčl u waal
Hospodčna, a plšsey mU š
celého srdce Q, prastara a wččnč nowei kraso,
tak pozdč ǧsem tě poznal tak pozdč tebe milo
wal! wu MlUw rěxd o Bohu, alr wždy š neya
hlUbssj Uctiwostj. Ponančna a přjkladna roš
mlauwanj gfaU sjljcj potrawau pobožnosti K,Zň
dna rošprawka mč Uenj mčlčx, aniž se mť gaka
knčha ljbj, kdrž gméno K,Ježjšee slysseti nenj,e

dj swatý Bernard.

uo WšbUď častčgi wrach

ljtost nad hťjchy swýmč. Boha gscm Uraščl,
genž pro mne slšw wyléwal, grnž pro mne kr:
wčxcel! Ach! kdož dú potoky slž očjm mým,
abych plakal a plakati neUstale? uu Zachowey
w sobě wždy wrach žč:dost Boha mtlowatč a
wťčnč š njm býtč Kde ǧčst Ježjš, ǧrhož mi:
luge dusse maeš Wstana bUdU hledati, až ho

naǧdu Buď hotow pro Boha wsseho sc zho:
stčtč, od wssrho fe odlauččtč; gedno nr, od geho
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lúsky.

Lciska mUsj občtč pťčUčlsseti. Q!

wčxžné

slowo: Gň chci Boha Uade wsseckomilowatč!
Uččnčl:liš wsse, což tč pťčkňzúno bylo,

:Služcbnjk

neUžčtečný gsem.e: u

Stťež

rci:

sr

marnostč a pýchy, onatě koťen wsselčkéhohřjch
a sxnrt wsseho dobrého. u Proč se medle prach

a popel wypjnei? u Co mňš dobrého, gessto
byš od gimld nrbyl wzal? Proč se chceš trdy
chlUbčtť, gako by od ginud

nebyl wžasi ux
Buh slawxl swaU žadnému ginčmu neda ux
Hleď fe tedy we wssem, cožkolč smeyssljš, nxlijš
aneb ččnjš ne lčdrm, ne sobě, alebrž BohU žaa
ljbčtč uu Myfli častčgč na křehkostč a hťjchy
swé; ach, gak slepý, gak chUdý, gak bjdný
gfl. m Žadey si od swčta radčgč Urpoznanu a
potUpeUU: nrž chwalrnU a ctčnn býti. BUď
malččký w očjch swúch, byš byl welčký přrd

Bobrm Kdo fe pončžugr, buře powýstcn
Gsa od nčkoho Uražrn, nebuď přjliš nr
dUtkliw :Blahoslawrnj tčssje Kdož ťxolche
a nesprawrdlčwěǧč Uražen Uad Pčma Ježjsse?
:Učte se ode nme, neboť gjrm tčchý a pokorný

frdcrme (Mat

11,

29)

Hnčw

zaslepclge

rozUm a grst praumen mnohých bťjchů. W hnčwn
Uemlmo, ančž gedney. Nedey sluUci žapadnaUti
nad hnčwem, ale smčť se w bršce š blčžnjm
swúm. Bůb nčlš gest Bčch pokoge. :Pokog
weim!(( tak pozdrawčl Ježjš Nposstoly swé.

Porlač

hUcd perj

mysslenj protč blťžnjmu

swémU. :Dokud had nrpťcitrlstwj Ulalý gest,
šabj ho, by on, gfa wětssjm, nezabčl tebe.
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deusťtr,

bUdr wcim odesstčno. MťlUgtr ne:

pťčxtrly swé, dobroťečtr tťm, kteřjž wúš nenci:
widj, dobťr ččňte těm, kteťj xoúm bezprňwj
lpneitisky) čin. Grden drUbébo l.xřemena neste,

a tak naplnjle šaikon Krisťůw.
wBUď trpčlťw w trňpenjch a chxženjch.eum
Nenjť

žadné

gčué ccstw k nebi,

krom

cesto

ktjže up dKralowstwj nebeskč nasilj trpj, a ti,
kteřjž nasiljčinj, UchwacUgjťgee uu Palř na
Ukiižowaného Pana Ježjsse, a nasledUg prjkla
dU Ua hoťe Kalwarčč tobč žůslawcného! w
Učjň ž nauze ctnost. ru

ččnj. w

Trpčxlčwost wssr lcxhkým

Wsselčkň trňpenj

gfau

nrbť od břjchů oččssťUgjce k Bohu

milost Božj,
wedaU. uu

DčkUg trdy BobU i za trňpenj. wKohož milUge
Pčxn, tohoť tresce. Psxjčťnau toho dokl.idčx sw.
LlUǧUstčn: ))eriký
křjž grst, ž.idnébo kťjžr
nenxjtč.e u WarUg se rožkossnosti. xMaUdrost
nebýwú nalezena w zrmi tčch, kteťjž roškossnč

žiwi gsau.e (Job

90, 18.) uu Uloha žiwota

grst, zapjreinj sebc a oprawdowň kagjcnost. ux
Krčstuš dj: ))Nebudrtr:lč pokúnj ččnjti, wssickni
šahyxxrte.e (Luk. 18, Z.) Za taU přjččnaUskroť
tčlrsnost fwaU a Uwcď tčlo swé w podrobenost,
by dUssr twčx byla swobodna. uu
Uchowey očj swých, aby wssetečnostča nr
ťadnosti ncslaUžilo. Qči býwagj často branau
sxnrtč plo dUssi Modlč sč tedy š ZalmčstaU

Panč: dewrať

oči mě, o Pane, aby newč:

dčly marnostť.(( (Zalm. 118.) Qhraď Ussčswé
truy bohabognostč, by oplzlých rozprč:wek nrn
ů
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poslačlchaly. leč: rožmlauwčmj porUssugjdobré:
mrawy.(( (1. Kor. 18, ZZ.) Nebaž po nowč:
Uúch; Urbť to roztržčtU ččUj dUssť, a w lchkomy:

slnost gč Uwúdj. xNic nenj Uowčhopod slUncrm.e
(Kaž. 1, 10.) Skroť hrdlo swé a nebUď gedrn
ž lěch, gťchž Bohcm

bťich gest. Prwnj

pťjkčlžanj,

gež Bůh lčdcmdal, byl p ůst! u Nařjšené posiy
swčxdomčtč šachowúwry, a newyǧjmey se od nčch
z morč swé. Gakž často fnčxsselJežjš hlad a
Zjšeň, horko a ščmU! gakž nepohodlný nocleh,
gakž se kúzanjm Unawil a cesřami Zemdlel! Kolčk

nocj probdčl; gakž přjkré mťl smrtedlné lúžko!u
W kterých že wsscch lčchto mrtwenj

Ježjsse Krťsta? w

nčxsledUgrš

Slx,dš, co dj mčstr Božský:

dChce:li kdo přčgjti za mnau, žapři súm scbe,
a beř swňg křjž na každý drn, a nčxsledUg
Ume.eč (LUk. 9, 28.)
Krocenj ǧažx,dkagest weliké febe zapjreinj.
Tento malý aud, ǧakž welčkě wčxcťčasto prowo:
dj! un Gest wsselčkost neprawostč, nepokogxxč

žlé, plné gedu smrtedlného. (Jak. Z, Z.) Swaté
Pjsmo prawj: dMUoho mlUwenj Uebýwčt brš
hřjchU.(e (Přjsl. 10, 19.) BUď žpozdťlým (po:
wňžliwým) k mluwer, a přrd úsia fwčc postaw
strúž. uu Gestčť čaš mlUwenj i čaš mťčcnj. uu
Zřjdka kdo toho litowal žr mlčel: ale pťečasto,
žc nemlčel un W ťečč swé bUď wždy wčrrn
prawdě dllsia, fteraž lhaU, zabjgcgj dUssťe

(Kn

MaUdr

1, 11)

u

RemlUw o cčzjch

chybeich, lcč ž důležité přjčim,d. Lúslea přikrýwú
wssrcko, lčxsia wymlauwěc wssecko. Nečiň přjliš
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často nčxwsstčwy. Qbyčegnč fe horssi domňwra:
cjmr, než gsme wysslč.:e:)

BUď ku každémn piejwčtčwým a ochotným:
duwčrnč

ale a šstallpnčǧč

š xnnol,pýxxxišachčxšrg.

Kdož Ualezú pťjtele wčrnébo, nalrzci poklad: ale
z tčsjcůw si wywol grdnoho prawj mandrý

Sirach m Wyhýbey se towaryssenj še swěra:
ky; še žbožnými bUdeš zbožným š lrhkowaž
nýmť lehkowažným Pokora a zdržrnlčwost
gest matka modlčtby a fwatosti.
Mčlý, po Bohn prahnach křestane! nechoď
po radostrch a rožkossjch swčtsleých! Tyť gsi
pro nčco wyšssjho stwoťen; nebo mčx twým

podjlrm, twaU nad mer wrlťkau odměnan
Bůh sč:m býtč. u U tworů nchlrdey útčchy;
sladký fe zdčx kalčch, grgž

ti swčc podúwčx:

ale

konrc geho grst uu hořkost. u Lrpssj:tč ocet
a žlUč we sskole křjže Ježjssowa,
nrž med we
sskole swěta. u Kdož Boba zr srdce mčlUge,

wždy bUde mjti radost.
grst Hospodťn twúg! u
dostj

pozemské

anš gen, gak sladký
Což gsaU wsselťkéra:

U přťrownčxnj š rožkossj dUssr,

kteraUžto gedčnké milostné wzezťenj Pňnč působj?
Nožkoš fwčtskň nčkdy nenasptj; wždy gest nowý
hlad, wždy nowé muky.

Co gest zpančlost a krč:sa? ijtka,
grnž
w bršce wadnau. n Co ge čest a slciwa?
Lesknaucj fe z mydlin

rozplaskUgj. u

bUblčny, grnž se bršo

Co gest bohactwj?

Newěrný

e) Ku pťuzďčňU, z wesclcstj, od tancc, od kardalln, a zc slťedu pjgáků.
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pťjtrl, řterýž Uňš w smrti oansstj. u Wssrcko
pomjgj; gedno ctnost trwéc! wu
Zachowey erinnost;
onatč okrasa dUssr.
:)O gak kraifné gest pohlawj čisté! geť U Boha

;name i U lidj e (KU Mandr. 4, 1 2) Bdi
nad mysslenjmi a žadosřmč swými, a warUg se
i stjnU nečistoty U)Blaboslawenj čistého srdce,

nrbo oni Boha wtdčti bUdaU.e (Mat.

5, 8.)

xNic nrčistého newegde do krcilowstwj ncbeské:

ho.e w deorng

zlěmu hned ž poččxtku;nrbť

gestliže fe žlé rozmoblo,

pozdč sr ljk Užjwčx.(1.

Kor. 8, 9. m 15, čeo. Efeď. čx, Z.) eu ertčx
fmyslU dwogjho UeposlaUchey š oblibau, aniž
ku wssetečným ťečcm mysl fwau přčklúdey;
nýbrž Ueljbost a ossklčwost swau na wssrm,
cožkolč Uečisťého gest, zřegmč progrwng.
My
křcsťané gfme pokolenj fwaté; co Určistčho gest,
aUčž gmrnowčmo bUď mežč nčxmč. u
Neklade
se nrposkwrnčnč a panenskč třlo Kristowo na

gazyk twůg? ou BUď wúžný a dostogný w
žachč!zrnj š pohlawjm žcnským, wždy na pamčli
magr, žr tč Bůh wjdj, a angel strčlžcr twúg
tebe pozorUgr.

ux Cistota gcst welmč nčxžnň,
aUtlčx kwčtinka, grdinkým dotkmltjm wadne. u
Utjkey, prchey před nepťjtrlem; nrbť gedno útč:
kem fe fwjtčznǧc wu MilUgeš li Uebrzpečrnstwj,

zahyneš w nčm nPřetrhcy pauta, gčmižwnorobě
potnpné srwřen gsi. Nclzrť dwčma panum zaroweň
slaUžčti wúPčeextcxlstwjfmčtatohoto gest nrpřatcl

stwjmBožjm. uerpoléhry

na swaU sjln; gsiť

křrhký člowčk. Kdož stogj, hlediž aby

nepadl.
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,

Čisiota gest dar Uebrský; tolčko pokornj gj
účasťnť gfau. wu Warug se marnosti a pýchy
č w ssatsťwn.
Gakýž ssat grst čistotněǧssj
nad Urwinnost? Peycha gdr před pcidem.
Cti swčtsleéi duchoij
swé wrchUosti, a
buď gčm š lciskaU poddčm; Urbť gsau od Boha
žťjzeUy. Přrmčxhry swéhlawost swaU; kdož súm
sebr núsleduge, wúdce slepceho núsledUgř. uu
Buď wrchnostj swých poslUssrU; Ue z búzně,
anťž abyš se žaljbčl, Uýbrž skrz swťdomj. (Řjm.

13, 1 uu Z. l. Petr u. 1Z u

19.)

Syml! ctť rodiče swě, abyš dlanho žiw
byl a dobťe sr ti wedlo Ua zrmť. :Požehllčmj
otcowo Utwrzuge domh synů; zloťeěcxnjpak ol:
cowo aneb mateťťno z kořene wl,ďwracj zcikla:

dy.e :Te)(Eklez. 2, 11.) u
Mlčxdenčr! Panno! Buďle poslussni uččlea,
lčl a wychowatrlň swých, genž wčxš k dobrémU
wedaU, abp Učxkdyš radostj a Ur uwždychčmj
z dussj wassťch počet řč:walť. uu Manžrlko,
buď poslussna manžela swého wr rossrch wěcech

slussných; ontč pcinrm twým a hlawau rodčny
od Boha ustanowenau. MaUžrle! rozkazug la:
skawč a rozssaně; gsa paměrltw, žr ť ly mč:š
Pčcna Ua Urbč. uu Křrsťanc! křrsťaUko! bog
se Boha, mťlUg wlast, ctč krúle, poslauchey du:
ll) Co čistotu w stoletj Uassem Uehche podkopáwá, gesi roz:
Ulařilč whchowánj, Uedostatek káznč a pořúde w rodiUxich: nc:
mirnč bažch ho wyraženjch a společUostcch; lehkowážUč a přj:

liš swobodne obcowánj občho pohlawj; čtenj nemrawnďch knih.
a ofwčla bez Boha a bez fwědomj,a i ansstčwowáltj diwadla,
kdc fe za nyněgssjch dob málo poUťitelUéhojwčdj a slpssj.
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chownjch i swřtských wrchnostj. uu Neblancn
w nařjzrnjch wrchnostenských, aniš hlcď na
lidské wrchnostč nobrž na Boha,
genž ge
nad tebau Usianowťl. uuu Pťigjmeo š uctimým
mlčenjm domluwu,
tčsse sr, žr choby swé
pozmiš.
Lepssjť gsau rémy od maUdrčho núm
žasazené,
Urž lčchotiwč: pochwala
possctil:
cowa. u Cti zwlčxsstěknčžr. (l. Tťm. 5, 27.)
:Kdo tčmi pohrdei, Krčstem pohrdci.e: (LUle.

10, 10.)
We wssrcl,dwěcech Učxslchg Pčma Ježjsse,
gcnž dj: :,Gčc gsem sxočtlo swčta, kdož mne
nč:sleduqe, Uechodjť w temnostech.(( (Jan 8,
12.) We wsselifúch pixjpadnostech sňm srbe fe

taž: Co bo byl Pain Ježjš zdr smeysslcl,
mluwil a činčl?wuNoanažUg trdy pťlně swatý
žiwot gcho: :aChodil, dobře čině.ee (Sk. Llp.
10, 38.)

NčxslrdUg ssleočǧj qeho. Udčlug

chudým;

gsauť audowé

ǧednomu

z bratřj

KristU Pč:nu.

u

Kristowi.

uu

neymenssjch Učťnjš,

récd

wCo
Uččnjš

Nawsstřwng Urmocnč, těš

trpjcj, přťspčg kU pomocč polřebnýln, bUď kewssem

wljdný a ochotný.uxLčtska

přikrýwč:množstwj

břjchů.(e (Petr 4,ž8.) Llngelské gest to zamčxstkn.inj
djtky pčstowalť a w béezni Božj wychowč:wati.

Wynasnaž se sw.
wati dobrúmi knčhamť,
zatelú a zpowčdnjkú.
cestě Pňnč, a slowem

wer wssUde rozssiťo:
chwéclenjm dobrých ka:
au Wyučug hřjssnjky
i pťjkladrm k pokčxnj

gr napomjnry. uu Pobožný žiwot gest tichým
úččnným kčxzanjm. uue Bčda wssak tomu,
o
Dčde sws Za, čg xxlxso

„

kdož
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Uohorssenj dciwň!quednohoť

gest potřebj, ouu

dussi swan šachowatč k žčwotn wěčnému.
Milý křesťanr! chcrš:lč welčt“é toto djlo
wykonatč, bnď přjtelrm xnodlčrbw. on Bňh do:
brého DUcha fwého UdčlUge tčm, kteřjž l,do žaň

Orosj. uu Modlčtba a mrtwenj gsau dwč
kčjdla dUchoij,
gessto tě Uad potUpný swčt
wznesaU. Rabuď

naU. u

srdce! Uebe bUde twaU odnxč:

Qbrǧmč

Pčxna Ježjssc,

sw. kťjž; wčš Umjraǧjcjho

ǧak hlawU swaU le Uoljbcnj

koge k tobč skloňuǧe. u

Q,

pou

té slastč, ý té

blaželwstč! Panr! žde grst dobťe bútč! u Pane!
Zde gest dobře

býtč;

čxey mč U trbr

stčxnek si

Udčlati a U ksxjže twěho odpoččnUtj Ualěštč! M

deoččnntj
nalézlč? Z,de mxnj odpoččnUtj
dokonalčbo, nýbrž až wrǧdrme k odpoččuulj
wěěnémrl. Zčwot nciš qest bog,ǧenž seǧrduo snlrtj
končj. Žčwot Ueiš ǧest putowčmj,
Uostj se dosabUgr.
Mčlú

qebož fonec wč!č:

ksxesťanc! Uxčxš dalekan

restU

Uřrd

frbaU, crstU welmi Urlxezoečnml a temnau. Za
taU přjččnaU si wywol wěrného wčxdce, maU:
drého dUchownjho pastýsee, dokonalého šoowěd:
Ujka. Proš Boha o wnukmltj, bo tč toho Uo:
Ukňzal, gchož Ustanowčl dussi twé. Tenť mUsj

býti maccdrý, pobožný a laskawý. uu Nalezna
ho,

wlož

zcela

dUsst swaU do

rUkaU geho.

PowažUg ho za angela Bohem tobě poslaUého.
Měg k nčmU Uctčwost, lásku a dňwčrU. Ukaž
mU wsseckysrdce swého zňhyby; bez rady geho nčc
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dňležitého nebeř před febe; bndiž ho poslnssrn,

ǧakožto šastupitelr Božjbo. m
Chcešélč crstU pobožnostť nastaUpiti, bude
šoowěďš relébo žswota twébo, neli potřebna, předce
welnxi Užčtrčna. Púst
bnl w rcigi orwnj
UlohaU: zpowčď prwnj požé:danaU powčnnostj:
:dWroťsi chl že siromne?a: u Wřčǧjmen časřčgj
sw. Swňtosti;
člsč to, možnú:lť leaždý mčsjc,
neb aš každého člwrtletj neb w hlawnj smčxllťy.n
BUď nrgrn Upřjmný w Udčmj hřjchů swých,
anobrž i slraUsseně gčch litnge Be; ljtosti nrnj
břjchčlwodesstěnj. Wolepssenj fe, qestale nenlepssjm
s.xltleašzaxm.uzSrownen trdw častčgi nynčgssj staw
dusse swé ďe siawem času přeřrsslého. Gakau wadn
qsi še srbe složil, qakau ctnosřj qfl profxdťle?wu
Wč;: xkdo nekrúčj leU předu, qde zpět.e: lw

Hleď č swatých odesikňw
qak

potčxeldni

gsme

účasten býtč. Q,

taleowého

časnúch

trestU

prominmj přjčinaU slabosti nassj. nu Bomni
na pťjfné kagjcj skutky za prwnj doby cjrkwe
nassj.
Gediné lwrlťwě kagjcij
odpnstky
mobau prospčtč. Činč pokčmj, š gaféž gsi,
dúwěřUg se pro Ježjssr Krista, w milosrdena
stwj Božj. m Nawsstčng pilně neyswčtěgssj
chilost
oltčlťnj. Wogďme a modlrmr se; co
Učxm může Bčch na trůml mťlostiswé odepťjtč?
Wnlrg srdce swé před Krťstem Wúnrm, genž
wolú: Bogďtež ke mně wssicknč, kteřjž pracugete
a obtjženi gste, a gei wčxš občerstwjm. u
Cti zwlčxsstř swatý kťjž. Křjž gest kazatelnal:
obrč:crnj se, ontč sskolaU swatosřč. K Matce
2:7:
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Boži progewug wraucj nčxbožnost, aniž se styď
k gegj úctč růženec častčgť se modlčti. Qna:tě
zrcadlo sprawedlnostč,
sstjt ččstoto, útočťsstč
hřjssnjleů, ona:tč Matfa oxu Matka milofrden:
stwj. mooWzýwey ť Swaté a Swčtčce Božj,
čjtey žčwoty gegich, a wywol si gich několčk
stawu swému přimčřených za ochrance a ža

zwlňsstnj pťjklady k núslrdowč:nj. nu Swčť
wrlké Swútky še žwlčcsstnjpobožnostj. W čaš
adwentnj a postnj rozmnož modlenj a mrtwenj
sroč. u W tčch tťech tak nazwaných suchých
dnech každého čwrt léta, kdež nňm cjrkew nasse
přjsnťgi se postčtč přčkazuge, modlť se žwlčxssť za
zčxležčtostčkřrsťanstwa, za nasseho swatébo otce
řjmského Wapeže, ža biskUpU a kněže; a žúdew
Boha, aby dobré a pčlně dčxlnjky Ua winnicč

swau wysjlal; u
nebť w suché dnč býwali
druhdy knčžť obyčegnč swčrrnč. n
Welmt
prospčssno

by

bolo,

každoročnč

od starostj

swťtských po nčkolťk dnj se Uchýliti, a w tichém

samorenstwj duchownjmč cwččenjmč se objratč.
Určč si aspoň gedrn drn každého mťsjre, kdežto
byš 8 obzwlússrnj bedlčwostj o spasenj dUsse swé
q o poslednjch wčcech člowčka pťemeysslel.

ij
giným mci pozemský žčwot nčrš býti, leč
pťjprawau k ssťastné smrti? PamatUg Ustawič:
ně na poslcdnj wčci, a nrzhřessjš. u Blabo:
slawený ten, kdož še fwatým Dawidem řjci
může: Memeysslel gsemo dnech starých, a léta
wččnú na mysli mčxm.
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DUsse milci! anyknť

todennjnln

z cela tomUto sioa:

poťúdlell a tčmtoprawťdlůmžčwo:

ta. Čtť gr opčt a opčt, a džacl,dowčxmey
ge! ))Blahosla:
wenj, ktrčxjž slyssj slowo Božj a ostřjhagj
ho.c Wřčkéczanj Božj negsaU tčžkei: Uebť lcifka
pťxemčxhěc
wssccko. Slyš hlaš pastýťe dobrého,

Jržjsse Krčsia: ))Gho mě gesť sladké,.a

břje

mč mé lehké.
Wokoǧ wěun! Wokog swůg
dúwčxm wcim, ne qaký swčt dciwéc wčxm.c(ou

Wokog tobč

čtenécřť Učcbožný; zde w

dobrém swčdomj, a pak na wččnosti

w nebi!

Nmen.

Q mssi swatě.
Bředkcm o jobčti

wůbece

Nřage Wčm Ješjš ono welťkédjlowykau:
penj nassrho dokonati, stolowal gesstě naposledo
před smrtj še swými Učedlnjko w Jerufalémě.
Pončwadž prúwč wrlčkú noc nastčxwala, pa:
mútka wyfwoboženj lťdu Jsrarlského ž tuhě
poddanosii rgyptské,přč leterěž židům přikúzúno
dylo gjsti berúnka, na Upamatowúnj gegich
otcům od Hofpodťna prokúzané milosti, žc
gegčch prworozence w oné přchroznč Uoci ža:
chowal, w kterěž wssecko prworošenstwo Egypt:
skýcb zhymllo: gedl i Pcin šc fwýmť Učrdlnjley
dle židowskébo obyče.zr brr.inka welčkonočnjbo.

Powečeřew pak š nčmč a wykonaw tento
Učlboženskú obnčrg, Ustanowil pro swé wyzna:
wače gim) žňleoU.Dle wypscinj třj ewal!gclčstň Púnč,
wžaw do swúch neyswětěgssjch rUkau chléb: a
pončwadž psxi tčto slawnosti židě Urkwassenébo
Užjwali, :Ze) tcdy nepochybnč nrkwassený chléb,
žehnal, dobrořečťl, l.imal, a podúwage swým

aposstolům, řekl: Gezte,
mé.

Podobnč

totoť

gest tčlo

Učinčl š kalťchem, wjnem napla

nčným, při čemž opět řekl: Pjte
z toho
wssickni, totoť gest krrw mč: nowčho zčx:

kona, kterúž za wč:š a za mnohéwylita
eO2. Mogž. U, 24.
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bUdc Ua odpnsstčnj hřjchů. ňe) Přč tom
řoložčl: To ččňtr na maU pamútkU. Me)
J fwatý Pawcxl owakUge toto Uaťjšenj Pčmě.
Powwučiw Korintské o wečeřč Pčmě, prawj:

Kolčklerútkolč bndete gjstč chléb tcnto,
a ž lealčcha toldo Ojtč, smrt

Púně

šwč:

stowatthdrte,dokawadž nepřigde.)

Toto Uaixjžeuj Jcžjssowo wyplsnngjwssčcknč
křefťané: katoljri č nrkatoljci. WssčckniUšnňwagj
wečrři Pčmč ša čňsťkn služeb Božjch: ale ne:
siegné magj o Uj fmeysslenj. Nekatoljcč gi
Užnúwagj gen za swútost, ža nňbožrnský obyčeg
od Krčsta Púna Ustanowenú, skrze kterýž naň
kťrsťané Upanmtowňnč, š Ujm aUžcǧč spogeni a
na dnssi posilněni býwagj.
Ba č to gegčch
smensslenj o wečeřč P.ině,

gakožto o swčxrostč
gest roždjlné; gčmik wčřj lUtrčan, a ginňk katoljk.
Katolčckú cjrkew nawrotč romu, qruž gest ney:
starssj, Orwnj a pčlwodnj, od ktrréž wssecky
ostatnj gmčnem křrsianských rjrkwj se honosjcj

odpadly, powašowala

a powažuge we wsscch

čafrch wcčeři Wňnč Urtolčfo ša fwútosi,

nýbrž

fpolu č ša o b čť,psxi kteréžobčt Jržjssowu na
křjži dokonamau přrdstawnge a obnowuge.

Mezč swčxtostj a obětj gesiiťrozdjl. W
swňtostč obdržugcme od Boha mčlost a wnčtřnj
poswěcenj; přč oběti pixčnňssjme my šase nčco
BohU z dobrého ohledU za dar.
Wokudž tedy
e) Mat. 26. 2liou28l Srowney Mar. 14, 22u21.
19uu2l)j

eej Luk. 22, 19u e“j

1. .skoru 11, 26.

!Ukd 22,
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leatolčckň cjrkew wečeřč Wčmť za

občť powažU:

ǧe, nazýwú gť mssj sdoatau,

neboli občtj

msse swaté.

N tcxto činj ueyznamenťtěgssj

čélstkU grgťch slUžrb Božjch,

na

lelerěž neménč

Uežlť na zwřstoweinj slowa Božjho
dčx, od klrrěž nčkdú neUstaUpj

může, a ktrrauž

a

sobč zaklň:
ustaUpčtť Ue:

co gen múže slawnau

čťnj.

Zr wečeře Pčxnčx občť nowoz.ikonnj
gest, to
wyswětlitč a dokňzatť aUčel gest tohoto poged:

nčmj. ou Nepprwé bude ale potřrbj xxončxzati,

co wlastnč oběť ǧest, a odfud swůg
půwod

mčr, což se w nastčxwagjcjm C. stane.

Č. l.

Qbětowatč

waec

grst, z wčržnostč,

oddanostť, lélsky a wdřčnostč Tk nčkteré osobč,
aneb také z lúfko k Uřkteré wěcč nčxco, gežto
d„lc nasscho UsUdleU gakausi crmx do sebe mú,
pro onu osobU Ucb wěc wynaložitť, aby se

tjm ona oddanost, wňžnost a leiska na gewo
dala č dokňžala. :ck)W tomto obssjrném smyslu
zčxležj tedy občxtowňuj wlastnč we wnťtřnjm
stepssťrnj, ǧjmž sr nčkdo z oddmlosti a lčxsky
k nřfteré osobčneb wčcč zanússj, a we wylože:
nj

Učxǧaké wčxcť, ǧjž

fobč

wážj,

ť wygewenj

téhož wnťtřnjho smeysslcnj. Tak wpkonal U po
řjmský NeǧUlUš občť, kdežlo pro swaU wlast
e) Takto wyměťuge oběk Zakub Frint,

w sskolnj kUize pro

posluchaše
wzat ge . silososie, odkud č druhý wýmčr obětj w Užssjmfmhslu
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něco do febe ceny maajrjbo, totiž fwau fwo,
bodu č žčwot wěnowal, abn gj swau wděčnost
na grwo dal č doleňzal. Tak ona chudň wdowa
Zerusalemskci waxhssj dle swčdectwj Ježjssowa
wssecko, což xněla,dwa ssarty, do pokladnčce, :?)
otxčť wykonala.

W Užssjm pak smyslu gest občtowatč,
Zbawčtť se nčgaké wžúcné wěci a tak wynaklú:
datč gi, aby sr tjm nčxboženské znč:mosti a city

na gewo daln. W romto smyslU může se lo:
liko Bohu obětowatč. Qbčti nalezčxmeU wssech
pohansleých nňrodčl. Gak wzdčlanj Řeleowé,
tak i bogownj Řjmanč občtowňwalč. Chrčnno:
wé gegťch bohú býwali dobrowolnými dary na:
plnčnč. ouo N čteme:li bčstorči swatau o prwnjch
lidech, nalezneme U nčch znúmkU takowého oby:
čeqe. Wřesťaupiwsse arcirodičonoé nassi dobro:
wolně rozkaz Hospodčnůw, a ž pťerozkossného
přjbytfu dřjwe gťm wykčxšanébo wopuzeni byw:
sse, bylčť by se rčxdi znowa

nčgakě zkaxlssce po:

drobili, aby swaU oddanosi kNeywyšssjmu do:
leňzali, než gegich žécdost a taUženj

nebylo giž

wyplnčno. Wrotoť přinússeli dobrowolně Púml
wsselifé dary, gakúch gčm ořjroda poskytowala,
aby sobč onoho rozhněwanélw Wč:na orět nax
klonilč. Tomu wyučtlť také djrky swé; nebo
o lčch se giž dočjtčxme, že dobrowolné dary
swé Hospodčnn w zč:palnau oběť podčxwaly,::e:š)

e) Meu:t 12, xt?umu

Uj 1e Mogž.

l, Zuoez .,
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Takowý obyčeq přechčxzel od gednoho pokolenj
na drUhé, a když Hospodčn porUssené pokolenj
lčdské wsseobrcnaU potopan wybladil, gedťného

Noema š geho rodčnaU dobrosčwč zachowaw,
wsřUpowal šnowa ljbowonný dým 8 oltúčxe
wzhňrU knebrsúm. e::) Také arcčotec wywoleněn
ho lidn Božjho, Nbraham, na občtč gsa na:

wyklý, staijal

Hofpodťnu oltňře; š“:e) od

nčbož Bňn i geho gedinčho fwna Zsňka za
občť požúdal. Ybraham bol hotow dúti to,
což mU na swčtč neymčlegssjho bylo; ale na
pokynmj Božj občtowal na mjstč syna swého

skopce. )

szwlčxsstně pak žaslUhUge onrn

dobrowolný dar krúle Súlemského Melchčsede:
cha, genž spolU knčzrm Boha neywyšssjho byl,
powúženj nasseho. Nbraham poraziw nepčcitely
na hlawn a odegmnw gčm, kromě swého strýce
Lota od nčch giž zagatčho,

wssrckn kořčst, na:

wracowal sc co wjtčz do wlasti fwé. J

wyssel

Melchifrdech wjtězč wstřjc, občerstwil ho pokro
mcm a nč:pogem, spolu alr taleé HosoodinU

chléb a wjno občrowal.)

Qbyčegdobro:

wolné dary přťnússetč swrchowanémU Púml,
Ueboli gemn obětowalť, grst rak starý gako po:
kolenj lčdské. Co otcowé ččnjwali, toť č synowé
grgčch w pamčti swé šachowawsse, ččnčtč nrpřrr

stalť.

Nle potřebowal fnad Twňrre

od swúch

e) 1. Mogž. 8. WUU.
ee) 1. Mogž. U, čšu m) 1.
Mogž. U, 1w1š. em) 1. Mogž. 14, 18.

Z

tworů čehoš takowébo? Nčkolčw! eu Koruno:
waný špčwec prozpčwuge o nťm we swých žalo

mowých pjsnjch taťto: Gcho

zwčř lrsnj,

gest wssecka

dobytek na borcich č wolo:

wé. Geho gesř wssecko ptactwo Uebe:
ské, geho gest oklesslck zemč,č plnost
qeho.
e?) Smrtedlný
člowčk Uemohl tedn
uťc Bohu dňli, coby mU gčž nemileželoz Neš,

žgakého ohledu prwnčgssj lčdé obťti

Bobu

pťinňsseli,

ok.ižeeš. misledugjcj.
C. 2.

Člowčk, přčrozeným swčtlemswého rozumU
wrden gsa, poznciwéeč bez wyšssjbo přispěnj,
že gen swým pečowěmjm swůg žiwot a swé
zdrawj nemůže zachowatč, že gen swaU pťlnostj
wsseho nešmúže. Wždyť pak se bcz slunečnjho
swčlla a tepla, bez rosy a desslč žňdné občlj,

žadný strom, ba ani ta neynepatrnčgssj bylinka
šdaritč nemUžr Člowčk musj U;nalť, že gest
přjlťš mdlý, aby bež cižj ochrany chlčferébo
Uebežoečenstwj mu hrožjcjho Ussel. Cosi w nčm
sc ožýwú, gežlo nnl prawj, žr od nčxkohowyšssj
moc sebe magjcjbo zciwssj. Když wňfol febr
nachčxzegjej se, a i Uad sebaU klrUaucj fr pro:
strannostč wsselčké předmětxe: fpatťuge a pilně
pozoruge, tňžr fe seim srbe: Qčxknd pak gest lo
o) Žalm 49. 19012,

86
wssecko? uu Tak přichúzj aspoň poněknd k po:

šneinj Boha; kdežtonenj daleko od gedno:

ho každého ; núš; nebo w nčm žiwi
gsme, a hýbčxme se,itrwčxmr. Te),Zepteh
se geU howad, a naučj tebe, anebo
ptactwa nebeskébo, a ožnčxmj tobě.
Mluw žcmč, a odpowj tobč; a wydra:
wowati bUdaU tobě ryby morské: Kdož

erj,

e wssrckoto rUkaHospodinowa

Uťinila?
eck,e:š)
Pale se ale ťlowčk dale
tčxže: Což pak) gsčm té swrchowané bytostč, od
njž zčxrowrň š ostatnjmč wčcmi dolc i Uaboťc

sc nachažrajcjmč fwůg půwod nmm powčnno:
waneš Ktrrak fobč asi grgjho zaljbenj zjskameš
Gak gi mohu a mčxm ctjti? au Člowčxkk gčné
mU laskaU šanjcený blčdj gcmu swan Uaklonnost
wssclikýmť daro wygewili. Gťž nemlmdňútko,
wčnauc fe kswé rodičce, crlUge úsřa té fwč
pěstaUnky.

Pachole,

potUlUgc se po Zelrných

lUččnúch trhei peřestš kwjtky a přinčxssj dobrotč:
xdšxxx:lotrč swému.
Grstčť to Učro přčrošeného,

že se i prwnj

lčdš k swému

přjteli, k swému neywyšssij
chowalť.

Snažiliť

nrwčdčtrdlnému

dobrodčnci tak

sc o to, aby mU na ǧewo

dalč, co geǧčch srdce cjtčlo, a to sice rožlččnýmč

dobrowolnými
bytost,

Uctiti.

dary.

UzUúwagjcc neywyšssj

cl)tčli ǧť neyprwě

tař“owým zpúsobrm

Přčgjmagjce pak kcxždodennčzsstčdrýcb

e) Skue. 17, 27o28.

“) Job 12, 7uu9.

37
rukau Hofďodťnowúch tak mnohčx dobrodinj,
nemohli býti beze wsseho oohnutj. Spanj gegich
zemdlené audy wždyckň občerstwowalo, pokrm
a napog qe sjlčl, zlatostlewaucj slunce qim plal
menými paorsky swnml swjtilo a zemi k wnda,
wanj wssrlifých plodin žahřjwalo, aurodnj stro
mowé nesli lahodné owoce k požjwčmj zowach,
pro nč prýsstčlčse čťstj pramýnkowé, Uro nč wanulč
wetřjkowé, pro nč sstěbrtalť weselj ptčxčkowé,gak by:

lino tak izwjřata slaužili k grgich obžiwenj, anrb
afpoňk wyražrnj gegčch.Zatakowé nezaslaužrné

dary š pohnutúm srdcrm djkn
lidé

newiditedlnému

wždčlwali

Dobrodťnci swému, při

črmž xnU na důkaz swé wdččnostť občtť
pčxlťlč.
Llčkolťw pak se pod nxocnau ochranau Nenwyšu
ssjho wssecko na nč Usmjwati zdňlo, nebýwali
přcdce lidé wždncky zúplna blažrni. Byliť.lč
také wefclé mysli, napadlo gim brzy, žeby
gegťch blaženost pomčnauti mohla, žeby se gim
budaucnč něčeho mohlo Uedostčxwatč. Proto
brali opčt swé útoččsstě k tomU, genž gim giž
tak mnoho dobrého prokeižal, a kladauce na

olteiř swé dary prosili
o ně se siaral,
ochrany

a

aby

ho, aby ibudaucnč

ge do swé mocně wzal

wssecko nesstěstj od

nčch milostčwě

raččl odwratiti. Konrčnč pak dopustiwsse fe
žlébo, co sr té swrchowané swatosti ljbili ne:
mužr, uznawalč také fwau nehodnost Gak pak
se mčlč ltdě od

swých poskwrn

očťstčti? Gak

toho Neywyšssjho sobč opčt naklonťti, aby sr
geho zaljbenj a dobrodčďj znowa hodnými Učč:
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nili? un Ra smjťenj

obětowalč zase 8 taU

žúdostj, aby gim gegich prowinčnj odestil

a

nad nčmť se smťlowal. e
Takowj bylč tedy ohledowé prwnjch

lčdj
HospodťnU občtugjcjch. Bůh nepotřebowal sice
ǧrqčch darú: ale ten úmysl, š kterýmž gemu
občlowali, zaljbilse gemU. Než, gako býwč: i té
ncyswčlčgssj wčci někdy od bežbožných žlosynů
k zlěmU Užjwúno: tak i časrm 8 občtmi se
stalo. ZapomenUwsse pozděgi lidé na Hospo:
dčna, klančli se mjsto Tworcč tworům, božfkaU
Uctiwost gťm prokašUgjče. N nastogte! kdežto
dřjwe bohabognj bnď zabťlci zwjřata, aneb aU:
rodu polnj občtowalť: wžtabowalč Uapotom
nmozj nňrodowé i na obraz Božj, na lidť ruce
fwé, a lčdskaU krwj zpržnčuč gsaUce, púlili ǧe
k Uctěnj swých nčmých modcl. Na takowaU
ohawnost
nemohl ten Neyswčtčgssj patřťlč.
Tedy byloť gakési oprawy z ohledU obětj
tčcba.
C. 3.

W ten čaš, kdežro se z oběrj pohanskýcb
n?:rodů kaUřilo, na gegčchžto oltňřjch nezťjdka i
lidskei krew wyléwčma byla, Ze) powolal Bůb
e) Z tťetj kniby Mogžjssoloh (18, 21a a 20, lwš.)
gestit“
patrno, žc pohanč gakaua nxodlU Moloch cttli, gjžk uctč
matlh fudč wlastuj dč:i páljwalh. J židč, snustiwsse jc Hofpo:
dina, td udolj shUa EUUom swé shny a dcerp ohnčm zapalo:
walj. (Jerrm. 7, 31p) Bylok pak toto údolj dljž mčsta Jcrusax
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Mogžjsse. Tento znamenťtý mUž wywedw wou
wolený lid Zsraelsiý z Egypta, ze zemč modloo
služebné, chodťl 8 njm čtyřidcet let na anssti;
neboť se hned žčdé w žemčKananeyskau Usadčti
nesmčli. Tam pamatowal Moǧžjš lčd Ua Ho:
soodan, na toho gedčného prawého Boba.

J předepsal pro Jfraelity na pokynntj Swrcho:
waného čisté slUžby Božj, kteréž cakéz wčtssjho
djlu w obětech zčxlcžcly. K tomu cjlč wwboto:

wen byl stňnrk oponau ošdobený, kterúž geg
na dwé dčlťla. W gedné polowťcť Ukrýwala

se archa še dckamť zčxkonaa slaula Swatynč
swatých;
w drUhé pak bylo mjsto pro oběto:
wúnj, slowauc Swatynj. :e:) Podlé tohoto stčm:
ku byl pak pozděgi i chrčxm Jerusalémský

od

židú do KaUaUeyské zrmě pťčssedssjch a gč opau
nowawssjch wwstawěn. ee:ee)Wssecko to bylo na

rozkaž Božj )

zhotoweno, aby smyslný lťd

ze zemč modloslUžebné

pťťssedssj a samýmč po:

lčma, geumš žldč Gehenna řjkali. Q takowých oďčtech. klerěž
mnozj nejrodowč, gako U h. .Kartbckgjnsstj, Fčnikolrť, Galowé,
Skytotanrowč a ginj konáwati, také pohanssrj ipčsowalelč zmjnkU
čumjp Tak napsal š
0urliuo Uusuš m děgepřsu gcdnagjclm

o Nlcrandru Welkčm,když odobýwánj měňa Tyruo whprawugc:
„8norum quoquoz quoá quiclem ojiď uajnimo oorái oďďo creo
ájáerim. mujlju Zecujiš inlermioďuux repňtonáj uuccoreš quiclmn
e:ruut7 ut jušonuuď puor Znturuo jmmojuremr: quoá učcrjjoa
šjum wriuo qunm ďecruw ()urldnšjdonďoa n contlicoridu::
tršuilum. ušquo ncl otriňjum urdie oučw secišďo áicunmr., Uc
uiši Ze:ujoreď odštčtjošenl.z quorum comiljo ounotč nšodčmur.
dumčnimem áirn šxlporšlicio siciššet.“ jeid. 4. cčp. 4o M. 23.

e):

Mogž.25, a !6d ee) Z. Králz 6, qu.

Mogže 25. 1r

m) e.
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banskými nčxrody obkljčeny nčco měl widčtedlné:
bo, čjm by před modloslužebnostj obhčxgrn bnl.

Rebo Bňb, kterýž Uččnil swčt, ť wssrcko

což gest na nčm, ten gsa Pňnrm

nebc

ižrmě, nebydlj w chrčxmjchrUkaU Udť:o
laných, aniž býwčx ctčn lidskýma rUfaa

ma gakoby něčrho polřebowal poně
wadž on dawú

wssechnčm žčwot i dy

chanj, č wssccko “)
Dle zafona Mogžjssonoa

wč oběti krwawč,

měli židé Ueypr:

to gest, zabjgelč zwjřala,

grgichžlo krwj oltúř přrdr dwrřlni sičtnku stogj:
cj od kněžj pokropen býwal. M) Krom tčchto

mělč občli nrkrwawé,
ktrréž se braly z wsse:
likých rostlčn, a takowé slanly snché občtč.
Zňlrželw pak z maUky břlné,ž chlebů, žpťesných
kolačň a z klasů aesstč zrlených a ohněm Upra
žených exx“)PřipomenaUti šdc slUssj, žr muž o:
wé z rodU Llronowa
torťž fnčxžj, po sUchých
obětech, kdUž maUkU bčlnan šapúlčli, ostatnjpoo
zůstalaU ččxstfu brž kwasU na mjstě swatém, to
gest w sjnč sičmkU gjsič mUsili. MW) K tčmto
fnchým občtem Užjwalo se také olege, který Ua
daro, genž obětomčmy býli měly, wylčt býwal.
Byli:lť darowé ohněm spčxleni, slanla talšowň
oběť zčxpalnéa. Podlé přjčin, z kterýchž židům
obětowati nařjšeno bylo, mčly opčt gegich
občti rozličnň gména. .Když Hospodčna ctjti,
e) Sukt. 17 2: au 25.

U) 3. Mogžl 1, 5. e“) Z. Mogž.

2. me! 3 Mogž 6, 14u18
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gcmu za dobrodčnj dčkowati, aneb o budaucj
Ootťeby qrǧ wšýwati chtěls, slauly ǧegich občti

pokogné;
obětugjce pak na smjťenj sr š
Bohem, našýwali takowau občt: obět za hťj chy,
leU ktrrěž fe genom zwjřat, ktrrěxš beže wssj po:
skwrny búti mUsila, ckejužjwalo.
Nechť Uak z

gakébokolt ohledU občtowali, wyrozumjwalč žčdé
wždycky okxčts wůlxec gakéš darowěxnj,u wyx:alo:
ženj nčgaké žnamcnčté a wzúrné wěri k nčxbo:

ženskémn, BobU milémn aUčelU, aby se tjm
núboženské smrysslealj a rity wpǧcwťly. Předce
wssak nebylo wolno každčmu židu dle ljbostč

obřť fonati; ť přiquňnj wssclikúch darů k obč:
towňnj odhodlaných byliť gfau Lcwité a Knčžj
gakožto snnowě Nronowi z pokolenj Léwi ck“š)
pochú;rgjcj Určeni.
Nčleolsw trdy od samčho Hospodina nařj:
žené a skršr Mogžjsse pixedcpsané slUžkxy Božj

weťlni fmyslné bylo, newlečowaly

předce du:

chownj Urtčnj, grnš sc BobU prokažowati xnčx.
Qbětng,ťcj žsdé ncbyli od lé powinnostč oswo:
bo;rni, gakoťxy sr od zlébo zdržowati nrmUsili,
a dolxré skUtley konali nelnťlj.
Než, židé přs:
nčxsselčsice hogně darň na oltňř; ale nastogte
pozdčxgi welmi mčxlo o čisté a ctnostné žswobytj
pečowalť. Domnjwalsť fe, šr si mohaU pťjžeň
Božj kaUpits, a trdy hřjssného žiwota swého
nelepssils. To gim sčUUoschený prorok gegich
e) 3. Mogž. 4, 3. a 23. a 23, 20.

Mogžl 1, 49n53.

U) Z. Mogž. 3, 8j 4.
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we gménu Božjm wyčjtal, řka: wProč wypra:
wugeš sprawedlnostimé, a béťeš smlauwu maU
w ústa swú? Ty nenňwťdjš kňznč a zawrhl
gsi ixrči Ulě za hřbrt.
Wťdjšalč žlodčqe, bčžjš š
njm: a š cťzoložnjko spolky meiš. Usta swň
Oausstjš ke šlému, a gašd„xk twůǧ sklňdú lstť.

Ufadťw se š pomluwačč, mluwjš protť bratrll
swému, a protť synu matky swé kladeš úraš.ck:)
Maudrý pak Sirach wčdčw žčdy po wnfona:
núch občtech znowa neprawosiť pácldatč, řekl gim:

Bbčť spasitedlnčx gest pťan búti přť:
kázanj Božjch, a odstaupťtč od wsseliké
neprawostč.

ee“e:)N Hospodčn wolal k žasle:

pemšm: Nechcčť š domu twčho trlat,

anč ze stč:d twých kozlů; )
drnstwj

chcč a ne

Když sc naplnil
slťtowaw

se Qtrc

milosr:

ob“eť. :ťe?eeeťech)

čaš skrz proroky

Určemš,

Ucbeský, genž leiska gest, pje)

Uad lidstwem, poslal k naprawenj geho Ua swět
Syna swého, aby urtčnj Božj, fteréž se mci
konatč w duclm a prawdčx, d:xxřjUwrdl.

Nynj to, co se we swatých knibeich nowé:
ho zč:kona o rošumné slušbč Božj gakožto
e) Žalmyeča. 1eZw2od U) Eklee. Zď, 2.

em) Ozeae 6, ď.

eee) Žalm 49, 9a

U 1. Zan e:, 16. U) Zan 4, 24.
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oběti žiwé, fwaté a Bohu ljbč, š:) o oběti
chwěely, dobročinnosti a ždjlrwstč, gjž Bčih za:
slUhowún býwéc, M) dočjtňme, š nassjm w
prwnjm C. obmezeným wýmťrem srowneymc,
a musjme Uzawřjti, že byl wssccken žiwor Ježj:
ssčxwgen Ustawťčné obětow.in. Slowa žalmčsto

Pčmčřkallcjho:Qbčtťa občtowúnerchtřl
gsi: ale Ussi otewťel

gfi mč. Qbčti zčlo

palné a obřli za hřjch nežěcdal gfi.
Tehdy řekl gsem: Ny gduť. Gakož Ua
počútkU knťhy psč:no gest omnč, abych

činil wůli twaU, kteraUš Bože můg
rětd ččnjm, a zčxkonlwůg gest Uprostřed
frdce
Pawcl

me“ho, ňexeňe)obracngr fwatý aposstol
na Krista. Mešeee)Q nčm platj to

šúplna: gako on, ueobčtowal

fe BohU

šécdnýd u
Gčž we swém mlč:dcnectwj řekl
Nťarič, mateři swé a pčstannowi swému w
chrčUnU Jcrnsalémfkém: W toxn, což gest

thc

mého, mUsjm g.i býti. nje)W gině

pak ořjležitosičixckl: Nehledé:m

wůle

fwě,

ale wčlli toho, fterýž ane poslal. eřxř)
Sstaupčl gsem š nebe, Ue abych činil

wůlč swaU, ale wůli toho,kterýž mne
poslal.

djxdjxdjx)
Múgť

pokrm

gest, abych

činil wňlj toho, kterýš mne poslal,
abych dokonal djlo geho. stxxfřd
oj Řjm. 1?, 1. ee) Žid. 18, 15umu m) Žalm, 89, 7u97.
me) th. 10). 5u9. xř) Luk. 2, 49. st) ZaU 5, 30. xrxřxř)
ZaU
6, 38. Ust) ZaU e, Ze:.
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Nužr, w črm pak zúlržela ta wUle thr
nebeského, ktrran„ž gcho gednorošeUý Syn,
Ježjš Krčstuš ččnčrč mčl? Gafé pak to bylo
djlo, kteréž mřl zde dokonati? Mčl gměno Božj
lidenx oznúmčti, xe) krčxlowstwj nebrské na zemi
založčtč, Pš) a lčd swňg od hřjchů grgich wy:
swobodťtť.

Pjexe) Wssčckulč lidé mčlť fkrz

nčho

k

tomu pozncinj a pťeswčdčrnj přčgjtč, že Bčch
ǧrgčch gesř Qtec, že ge mčluǧc a o Uč pečUgr,
že nir gčněbo urchcr, Uežli gcǧich dobré, a trdy

že magj

naň

šcela zpolěhatč, po grho

wůli

býti, a žiwot wěčný od nřho dúwčrnč očekčx:
watč. Zržjš měl xossčcky lčdť grdnau rodinan
Božj Uččnčlč, abn wssčcknč aUdowé gsauce grdné
spolcčnostč w Boba se dúwěřčlč, wespolrk co
bratřj a scstry sr milowalč, a qakožto synowé
a dcrry Božj zlého se warowalč. Ll lo Uččnčl
Ježjš
skUl,rčně. Qn
newyhlrdčxwal žcmských
statleů, bohatstwj ancb cti lčdské; nebo nrměl,
kdrby hlawU sklončl. MM)
Žčdé bo chtěli
krčxlem Uččnčli; ale on prchnul, fršnaw gegčch
úmosl. xjx) MUozjť bo také ncnňwčděli a ofočoa
walč; alr on nrpřrstal dobroččnně auččnkoxoalč,
Uččl Ustawččnč a děcwal wždy

lčdcm Urykrécsněgx

ssj přjklad wsselikých ctnostj kněesledowčxnj. Na:
proti tomU nrdopUstčl se nťkdý žčxdné neprawo:
stč, tak

že ho anč nepťčxtelé že hťjchU trcsiatč

.) Jall 17, 6. U) Mat. 4, 17. Ue) Mat. 1, 21, U“) Mat,
8, 20r

ř) Jasl 6, 15a
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nemohlčz xe) Konečnč

nakleidalč š tjmto swým

pať

zmocnčwsse se bo,

lékařem, kterýž přissel

ge léčťt, ejexe)co š nčgakým

zločincem.

W

kwe:

taucjm wčku ǧebo přťbčli bo na polupwé dřewo,

na kterém bolestně umřel. Tak bleežjš
swěbo the

Boba,

nebeskébo, poslussen až do smrti

křjže. xexexe)Celý žčwot geho byla tedy občť; ge:
ǧjžto Uenznamenčtčxgsij čústka gebo smrt byla, w
leteréž ro berčmef Božj eroeicew hixjch swěra
siml,

7jexjedjeňe)
a š kterau

i

nasse

smjťenj

ř)

š

Bobem doleonal; nebo položil ž wcižnostithci
swému ncbeskénlu dlr wůle gebo na wykaupenj
lidstwa ojxdjx)swůg žčwot dobrowolně. ořňepř)Qdťekl
se tedy toho, což žde na žemč člowěkU neomč;

legssjho býwci, a tjm dolečxzal, še mu na plnčnj
wůle Otce nebeskébo che
ščxležj, nežli na
wlastnjm žťwotč. Nelžeť tedy šapřjtť, že fmrt
Ježjssowa
dokončmj prawé
a fkutečné oťxětť
byla. Co fe při židowských oběrech stéewalo,
woplnčlo se laké na Ješjssowčx: byl nňsilnčx a

krwawě usmrcen, čemuž wssak fe dobrowolnč
podrobil, abw skrše to neownšssj moc swébo

the

nebeskébo, gebo swarost a sprawedlnost

na gewo dal, gakož ť fwau Uctiwosř, lúskU,
swé poslussenstwj a odřanost swau k nčmU po:
twrdčl. N tak se to musilo stňti, fdežto žčdow:

e) Jan 8, 46. “) Fer„ 6. in l)nuď. 2 slocrur. k)xxcrnot.BM.
šuša Zuper l)šnl. lzoccg5. Ue) K Filip. 2, 8. “U) Jall
1, 29. xf) Mat. 26, 28. xjck) Mat. 20, 28. Srowneh.
k Titd 2, 14. xřst) Jan 10, 18. Sownry Jsaiňš 53, tin
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ské oběli gen stjn jř) tobo byly, co někdy
Mešsičxš dofonalč měl. auu Ze obzwlčxsstně swau
strt na křjži sčxm Wčxn, gakož č geho aposstolé

za občť a sice za občť smiixugjcj
ssowali,

Mogžjš,
skému

wyhla:

gesstč ž Učxsledngjcjbo eš. požnčxme.

swú

skrze Učhož Hospodčnlčdu Zsraelu
přťkčxzanj

ožnčxmčli récččl, wzdčlaw

oltč:ř pod boraU Sčnač,

fčxzal oběli zé:palné a

pokogné wzdúwati, súm pak wzal polowicikrwe
ze zabčtých telat a wlčl řo fofljkň, řjl pak
ostatnj wylčl na olreiř. Kťxo,ž alr Ooslmlclmgjrj:
Um lťdU kniho úlnlUwy přečetl, kterýž sljbčl
wssecko činitč, cožkoli Hospodťn nařjdil, nabraw
Mogžjš
krwe Z kofljkň, pokropťl lčdU, a řeř“l,

že gest lo frrw úmlmoy, krerauž Hospodin š
Uťmč Uččnil. ůdle) uo Ježjš,Syn
Božj, Užawřel
swan smrtj Uowau smlanU,
gebo krew, ga:
kožto

lerew nowého

zúfona,

dzcUťe?ťe)
gest

tedw také

občt. Y borlčwý aposstol nčxrodčl nabjzj Efežfké

wr

swém listu gčm zaslaném:

Choďte

w

lčxsce,gafož i KrťstUš milowal núš, a
wydal sebe samébo ža Uáš na smrt w
občtowčxnj a oběť Bohn
kossnau.

U wčlni roz:

ďee??eďťeúe)u

.) K Řjm. 1o. 1. U) 2. Moež. 24, 4u8. Uej Mat.?o. We
ltsd) 5, 20
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W

knťhúch nowožčxkolmjch nemluwj

se

grn o smrti Ježjssowě, qakožto občtč wůbec;
wysszčxťž nčch takě, že byla krwawň smrt
grho občť smiřuǧjcj. Sěxm Pún ťekl, že bU,
de geho krew za mnohé s;a wssecky lťdč,j lle)
wolčta. M) Ll gčž dřjwe řekl swúm Učedlnjkům

búdagjcjm sr o přednost w krčllowstwj grho:

SyU ťlowčka Uepřissel, aby mu slau:
žcno bylo, ale aby on slaužil, a abU
dal dUssi swan na wykaUpenj ža
mnohé.

em)A

reptagjcjm,

při giné přjležčtostjřekl žčdúm

žr se chlebrm žčwúm, kterúž S nebe

stamočl, býti prawj:

Chléb,

kterýž

gčl

dúm, tělo mé qesř, kseréž ǧú dňm za
žiwot

swčta. u:llej“ť)

Tak oroblassowali

č swatj

aposstolé oběť

Kristown Ua křjžčdokannan ša smiťugjcj.
Swatý Jan, mčlňčckPčxnč, prawj: Krew

Ježjsse Krisia, SynaBožjho, očissťnge
núš

od

wsselikého

hťjchU.

xťx) Paka

lťťbn kdo č žhřessčl, přjmluwce

meime

e) Ze se zde mnobými
lolasinč nxssiálli lčlé wyrrzumjueati
mustgj. poznáwá fe Uehlépe zprwnj eplfsloth swasčhoZuna 2, 2.
Noučwadž ale člowěk proto fpasru nebude, kdhž gen qmčno
Krčstowo na gazdku nosj, (Mcxtl 7, 21.) swými pak siutky bo
žapjrá, krržso Ujra bxxzslmkň mrtwá gesi (Zak. 2e 26.): mo:

blrťby se eno nygátťcnj
Nrbo

ačkoliw Zežjš

„za Urnobé“

i dle literh szjti.

za wsseckh lidi Umťe!, nebUdau

přerce

Uxssicknifpaseni; moban ťe tedy těmito mnohými
wyrozmnj:
wati oniuo, gessto sfutečnč wěčnčho blahoslnwenstwj kogdan.
(Schnappřnger úber Mat. 20, 28e) U) Mat. 20, 28d Mm:u 14l
š:ta
eU) Mar.
an Lixke725,20j
, .

10, 45.

UU)

Zan 0, .52l xf) 1:
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Uthe,Ježjsse

Krisia sprawedliwého.

N onť gcst občť slčtowčxnj ša hřjchy

nasse; a nrtoliko

za nafse, ale i ža

břjchn wssebo swčta. dée)N smatý Betr,
toto knjže aposstolské, napsal žaš: Ježjš

bťjchy nasse na swém tčle súm wnesl
na

dřewo.

M) N wywolenei neidoba swatú

Pawel wolci zaš: Kristuš ua fblazenj
bťjcha skrzr občtowňnj sebe famého
ukúzal se.ckš:ň)Bčlbbyl zagťsté wKrčstu
smiřnge swčt š febau, nepočjtage gim
hřjchú gegťch, a složjl w nčxš to slowo

smjřenj.““j.stxdyžgsmegcssrčxhřjssnjci
byli, dodlé čafn Krťstllš umřel za
núš.
xř) Konečnč pale Uleašugc týž aposstol
Pčmě, že pro Uassc smjřenj š Bolpem dosti
Učinčno bylo, když KristUš gednaU Umixel, tak
že tato

oběť ǧcxldo Oro

wssecky časy

plarnosti stogj: Takowčhoť

wr

swé

zagistč núm

slusselo mjti biskUpa, swatého, newin:
nčho,nrposskwrněnébo, oddčleného od
břjssnjťčl, a genžbo wyšssj nad nebefa
Učťněn bnl, kterýž nrpotřebrlqe na
každý den gako onino knčžj (dle řúdu
Nronowa)neyprwézaswé wlasinj hřjcho
oběti občtowatč, potom za hřjchy
lťdu; Uebo ro (poslrdnj) Učinil qednau,

x) 1. Zan 2,1u2. U) 1. Perr 2, U. m) K Žčd. 9, 56.
me) 2! ke Kor.š, 19. xw K Řjmd 5,8u9.

e
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samého sebc obětowaw. ecke)
Tento gednu

obřť občtowaw
sedj na prawčrť

za hřjchy, na wěky
Božj.

dřcdzc)

Gak se ale Pein o to postaral, aby nčkdú
k zapomenmj nepřčsslo, že dal ž pauhš lúsko,
qakožto dobrý
pastýr žiwot swčxg za owcc

swé, BM) ofúžeš neislrdugjrj
C. (;.

Přjgemněǧssj

občť Bobu

nemúže

býtť,

nrž ta bwla, ksrrauž grdo qednoro;rnú Son
Ježjš Kristuš na kixjžidofonal Na tU nemťli
také wyšnawačč Ježjssowi

Protož maqe Spajlrrl

nikdxi ž.ňpomenantť

nňš, tento newčnný beu

ranek
krwciceri, slawčl tuto obťť fwau še
swýmť Učedlnjky gčž napied pii swé poslednj
wečrřč; nebo prolnčnčl fwaU wssemohaUcnon
chlěb a wjno we swé newswčtěassj tělo a krrw
swaU, což w znmolxňch chleba a wjna jwým
Učedlnjkům k požjweinj podal.
Wečeťč Pčmě
U;núwali tafé swatj aposstolé ša sknrečnau občť.
Swatú Pawel Uažýwei Krista knčzcm podlé
řčde Melcbčsedechowa. MM) Melchčsedechobčto:
wal on gak gfme w prwnjm š. okeišalč ouu
chlšb a rojno. Totéž uččnťl č Ježjš pťč po:
slcdnj wečeťč swé, Ž tjm tolčko roždjlem,
žr
tylo čcistky we swě lělo a w krrw swan pro:

mčnčl.Swatý

Cyprian

e) .K Žřd 7 26 27

eeee)Kth

6 6

Dčd. sw. Z., ť. xxue

prawj: d.skdož grst

ee) :čawž 1o, 12

eee) JaU 1o 11
Z
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che kněz Boha nrwwdšssjdo, nešli núš Pan
Jržjš Krčstrxš genž občť BobU Qlci prčnesl;
přčnrsl pak Ultéž, kterau Mclchiscxdech oběrowal,
to ǧest chlčb a wjno, totiž swé lčxlo a krew
swau.(( :Te) Nno,
wždyť
pak se přť wečeřč
Wčxně wssccko nachčxžclo, čebo k obělč potřcbj

gest
wěc,

Pan

Jržjš

Položčl něgakau

sebc famél!o, swé tčlo a

klcw

w;éxcnau
swaU w

ždoúfobachchlrba a wjna ǧlž Uapřrd ša žiwot
fwčra, M) abo skrže to fwml Uctčwost, lú:
skU a poslnssrnstwj k Qlci nebeskén!U okňžal, a
fwé apossroly tjmto pokrmem a nčxpogrm k ži:
wotU wččnému nafxxmťl a napoǧčl. Qbčxtowaw
pak w žpůfobúch chleba a wjna swé lčlo a

krcw fwau, doložťl wýslownč: To čiňlr na
maU pamňlku.dššeee) chčcřr Pémě mčxlaledy
fe wžtahowatč na lerwawau občť
cžjssowU,
gakož č na Boha, ǧrmuž se Pčxn obetowal, a
wždy txewagjrj očxčtj nowébo zňkona býrč. Za
lakowaU bnluť také po wssrcky časy Uzmina.
Gťž o prwnjch wčxřjrjch sr dočjteimr, že trwali

w Učenj awosslolskéma w zdjlnostť

lčxmúnj

chleba.
šeešckeše)
Cbléb dle pťjkladU Ježjssowa od
tčch, gčmž to Pčxn porUččl, lčxmaný, lxýwal

wždy w tťlo Krčstowo promčnčn, w črmž
statnost tčlo občlč šúležj. N swatú Paweť
zúwň Krťsta berúnkcm welťkonočnjm ša
obětowaným.xle) Kťrsťané magj trdy od

podu
na:
núů
toho

e)).jšp 36 čá (Tnerilium Uj Jan 6, 51l e“) LUk.22,19.

U“) Skm ap.22,.42

ř) 1 ke Kor. 5, 7.
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času, co KrčstUš na křjži Umřel, wždycky tau
kořka welťkml noc, a pončwadž wrlikonočnj
ber.inek giž w siaréxn ščxkonč za oběť powažox

wún býwal, úe) trřy i

křrstané,

porUčexnj Wčxnč qebo wečrři,

slawjrr

koxlagj

dle

občťa Pak

tčssj túš apossrol na wjru obrčlcené židy, gessto
sokxč siěžowali,
dň,
nemagjčr

dřjwe,

že sc co kťefťané wsselikúch obťm
žčxdnúch takowýcl! okxčxrj gako

odiejci mnsegj,

nňsledngjcjmj

slowy:

Mcime ť mw olteiř, z nčhožx nemagj
morť gjstť tť, lelcijž stúnkn slaužj Jřeeťe)
Qltéls stoqj zde mjsťo občxsč,krelňž nan wložena
bnwň, a qjž se ždc nťc gčnébo moloznmjwatč

nchže

nežli wrčrře Pauc

Ze

gest tato

fkutečnň olxčxť,fseranť Krčstnš fwúm aposstolům
konatč wrlčl, toho sločdkoloč gsan nňm i Učťtelé
cjrkrwnj bned š prwnjch čafň fřrsťanskúch.

Swatý

JrenéUš,

kterýž w drnběm

stolerj po Krčstowč narozenj žiw byl, napsal o
Weiml tafto: UNowébo zúkona nowaU podal
občť, ktrraU cjrkew přťǧawssi we
BobU obětUgr.ee Meše)

wssem

swčtč

Ll Uxe čtwrrém stolerj Uapsxal swatý Řehoť

Nošsenský:

OQU (Kristuš) zaquj srtxe sa

Uxéboza naš; qrst fnč, i spolu onen beranrk
Božj,

kterrxž snjmci bijcho

Swatú Jan

fwčta.c:

Zlatcxústú,

z téldož wěkU, prawj

žaš:

ďeúeňeďe)

uččtclcjrkewnj

:aNa mjstě howad

e) 2 Moqž 23 18 a 34 25 “) sk Žid 13 10 Uz) Did
4 čár ťmoroš ořxp32 ““) 0rar 1 iu eriďti rcxďur.
Zje
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porUčil, abychom geg samého žabjgeli a občtox
walť.e

:Ze)

Swatú
Uččtel, prawj:

Nmbrož,

raké z tébož stolčtj

dYčkolťw se ždú, gakobo Krťstu9

nonj wjre neoběrowal; předce tomU tak nenj.
Qn

sčxm búwčx občtowún,

občtnge.ee

stin:

když se ǧeho

tčlo

ckeše)

W pňtém ale stoletj napfal swatú LlUgUx
:dSčxm on wtčlený Bůh Ustanowčl ze

swého tčla a krwe občť podlé
dechowa.((

řúdu Melchčse:

ňeďeňe)

Ze wečeťe Weině občť nowoščxkonnj gest,
potwržllgj
kromč mýsse UwedeUých wssicknť
ostatnj Učitelě cjrkewnj, ba ť w pošděgssjm
wčka qeden Učený Urotestantďexexeů)napsaltaleto:
wGťstč ǧest, že Jrenéuš
a wssickni, ftexxýchž
fpisy mčxme, otcowé š aposstolo buď sauwěcj
aneb po nčcjp nehdťjwe nastupugjcj swútost ol:
tčxřnj ža nowél!o žčxkona oběť Uznúwali, a to
že nebylo žwlčxfstnj gednotltwé cjrkwe neb gedx
nobo Uččtele, nýbrž wsseobrcné cjrkwe weřrǧné

Učenj a obyčeg, což tato od aposstolů, apossro:
lé od samélw Krťsta wUUčenč bywsse, obdrželi.c(
Wečeřť Pcině slawila také wždycky cjrkew
katolčckčx a šnj fpolu č wýchodnj čilť Řeckň,

gakožto oběť; mssj swataU,

nebolč občtj

e) jlom. 24. in 1. tšorin!bl “) lu kšnjm. 38. ll“) Conc.
2. in kďčjmd ZZ. UU) anosst Grabe, kazatel w Lond!šně,
genž se až do swé smrti (1711) prdúwánjm fpčsi: Uepstarssjch
cjrkewnjch Učitelú zanássell mumt. oá bibr. 4. jrončoj čáwrcug
l:eumš.exucnpe 57. Uuuo17.

53
msse swaté

gi nazúwagjc; což patrné gest z

knib k weřeǧným

pťedepsaných

slUžbčxm Božjm

Určených a

Wrotož wyřkla také wsseobccnú

rjrkew: :oSwatau,

žčchj

a

nckrwawaU w

chrčmljchkomime občťe ) Řekl liby kdo, že fr
při mssi BobU prawai a zwlasstnj oběť nepři:
nňssj, aneb že obč!towati nic giného nenj, nežlť

dawarč nam Krista k pošjwauj: žawržen bUď! Pee)
anj
gest třeba okčxšatč, ždali ža nassich
časů msse swatú

tak gako ža zstcxrodňrrdnasla:

wrna býwň, ď čjmž ale nowý š žačneme.
Ce 7.

Zapťjti owssem nemtlšcmr, že Pčm stoloo
waw na wečer před smrrj swaU še swúxm
Učedlnjky gen obyčeǧného raucha Užjwal, gakož
i chléb a wjno U obyččgného siolU we swé
rčlo a krew fxoaU pron:čnil. Tak fe Uepochybnč
i swatj aposstolé a prwnj nčxměstkowé gegťch
šachowčxwali; ale gak milc fe ona strafsliwčx bauťe,
na poččxtku protč cjrkwť Kristowč zuťjcj, utissila,

nedala fe raro co čistotnň erčsta Krisťowa,
nrmagjcj pofkwrny ani wrúsly, Mdš) od židowskč
cjrkwe šahanbirč. Seim Hospodin nařjdil pro
Yrona, gakožto neowyšssjho lenčzesiaro: zúkon:
njho,

též č pro

geho syny

co knčše, žwlčxsstnj

raUcho wyhotowiti a oltčxřpofwčtťti. MM) Když

e) l)onc„ jšpdčš. j. in áecl:u: 9. ňnnčlb„ jj. U) 0onr.
fricj. Zešš„ 22. 03none 1u Ue) .st Efez. 5, 27j um) 2.Mogť.
28, a 29.
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mrdle celj neirodowé, ba č knjžata a kreilowu
ǧegčch, odixcknUwssr se pobanstwj, wxrll Kristo:
wU pťčǧalč, bylať cjrkcw Púnč
šlo č swé
roždawače tagčmstwj Božjch xe) na
slUssný
žoúfob odjwatť, chraimw a oltčxťxr pro wcxťrǧué
slUžby Bošj sťamčřtida fwčtitt; to wssak tjnt

che, gessto od Pčma splnomocnčxna bwla, aby
w neibožcnských wěcrch nařjzowala. Me) Protož
nčopomťnUla také pro olxřtngjrj knčžstwo wsse:
liké obřadw předpifowatč, aldy rak důležťté ťo:
n.inj, pokud možnú, co neyslawnčgssj Uččnčlaj
Zasjm ale poznú každý upťjmnč powaž:l:
gjcj, žcx w tčchto od rjrkwe Ustanowčxnúch olxřa:
dech wlastnč občxťUežeilržj. Co od famého Krťsta

Pčma Ustanwrno

a

naixjšono bolo činčtč, w

tom cjrkew Božj Učkdci žmčxnn Ueččuila. Swatj
Ewanǧrlistowé wwpčsUgj Uňm, co Pňn pťč pou
slrdnj wrčeřť sxoé ǧakožto obětčekonal, Ueislc:

downč:

Swatú MataUš: Ježjš w;al chléb,
a dobroťrččl BohU, i lúmal, a dčtwal
Učedlnjkům swým, a řekl: Wezmčtr a
geqte:

toro

gest tčlo

mé. Jl n.xšaw

kalčch djkw ččnjl, a dalgjm, ťka: the
žtoho wssickni; nrb to gest krew mň
nowého žěekona, ktera,š ša mnobé wy
lita budc na odpusstčnj hťjch Meše)
Swatý Marrk: Ježžš wzaw chléb
a dobrořečiw lamal, a dúwal gčm
e) 1j ke Kor. e, 1. ee) Mae. 18, 18. m) 26„ 2ou28.
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(aposstolům) ťka: Wezměte: Toro gest
tělo mé. N wZaw kalčcb, djko ččUč
daj gim; a piliz Učbo wssťckltčeJ řekl

gim: Tato gesi krew mú nowébozciko:
na, kserňž ža mnobé wwlita bude.xex
Snoatú Lnfxiš: Jr,žjš

wžaw

chléb,

djky čintl,a lúmal,a dňwal gťm,řka:
Totok gpesttělo mé, kleréž se ža wúď
dčewčx.To ččslte na mau pameilfU. Též

ikalich dal gim, když odwečeřel,řfa:

Tentoť gest kalčch, Uowý zňkon w mé
krwč, ktrrčxž ša wciš bude wylita.ňechj
N swatý Wawel. Pňn Ježjš
w tu
Uoc, w ktrrauž Zrazen ldyl,wšal cl,dléb
a djťey čtnč lúnlal, a řekl: Wešmčre

a gešte: toto gest tčlo Ulé, kteréž za
wúš na smrr wydňno bnde. To čiňte
na maU pameirkU. Takž wšali kalich,
kdož powečeřel, ťxka: Tento kalich
gest now.i smlana w mé krwi. To

čiňte, kolikkrútkolt pjti lxndrte, na
maU

oamčxtkn.

djcdlwz:)

K okxčxlionUo;eikolej od Zržjsse nstan:
wené a Uaťjžené gest redy tředa chleba a qua.
tho
wěcť museǧj fe od biskeUpň a kněžj, ga:
kožto prawúch nňmčestků swalých aposstolů a
Učedlnjkú Púnč š djkúčťnčujm oddčlťti a Bobu
poručits, aby sr gich che co wssrdnjch pokru
mů nenžjwako. Tťto mUsegj Uad chleťxemťjkali:
e) 14, 22u2l.

“) 22, 19u20. e“) 1. ke Kor. 11, 13u25.
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:Toto

gest tčlo mé,e a Uad wjnem: :To gest

krew mň.(( Pak gest třeba, aby žpňsobu chlrba
lcimali a tčlo i krew Pčmč w žpůfobčlch chleba
a mjna požjmalč. Konečnč pak to wssecko mu:

frgj na pamcitku Zržjssc Krčsta, genž fe Bohu
pro sdasenj lidského pokolenj obělowal, činčtč.
N prciwč

z lčxchto neyžnamenitčgssjch

čcistek žéc:

ležj i podneš msse swalň. GsaUť pak: ewange:
lčUm obťtowčmj, podšwčhowcinj a pťťǧjmécnj.
Ewangrlčum znameUčc tw řečč, které xoedl
KrčsiUš Pcin při poslrdnj wečesei 8 Učedlnjky

swýmť; grž požnamenal fw. Cwangeltsta Pčxnč
Zan od 6té kapťtoly a dčcle až do 14. wersse.
Přť občtowčenj wežme knťš chléb a wjno,

a

oddčlcné tyto dary Bohu
Při pošdwčhowčmjobnonge

wčm:ǧe.
to, co sepřčpo:

slednj mečeřčPčmě sřalo, a co ťJežjš fwým Učedl:
Uzkňm konatč Uařjdčl. Pošemský dar promčxňUǧe
se w Uebesiý; ro bylo cldléb a wjno, stňwň se
tčlem a krwj Pčmčx.
Přrd
psxčǧjmňnjm Užneiwage kněš Ueboa
dnost swaU, aby Pčm pod
rcičtl, prosj, aby geU slowo

že Uzdrawena

bUře.

gxebo stseechU wegjtť
seekl, a geho dUsse

še) Pak

přťgjmú lčlo

e) „0uemt1o Bmxctum cidumd iuuáquo isu:orruplum ču:cipie
epujum. qumujo sitUo puuš. et pocujo fruešxxix7mmujurču
ct djdidx corpuš ot Zčmšuinem Uomjnj., tuuc: l)omjnuš Zub
luuuu tčdctum inšreulitur9 ct du oršo jxumilimxš tčr ipZum
iuxituro

juxuc: Ceřunuxi(uušmo čšr ůil:ito:

l)oluino

uou

ljišuuš. ut inlršš Zub mctum uušum Eo.ee 0rišencg
6„ iu áir. uor. sseot. loc:oš.

Zmu

jlomj
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čkrew w špňfobčcch chleba a wjna,

š:) a š tjm

se wlastnč občť dokončx.
Čožkoli fe gesstč kromě tčchto třj neyzna:
menčtěgssjch čústek při mssč swaté dčge, Uřede:

psala cjrkčw swatú.
Wssecko mú ale krúsně
wúznamy, kteréž šde obssjrnč uwňděti nenj
aučel pogednčmj tobolo.
Toliko Uécm gesstč
zbýwč:

okčxzatč, gakč: občť msse swatčx gest.

C. 8.

Poněwadž

Pčm

wssecky židowské občti

zrussčl, a mjsto Učch tu oběť Ustanowťl, kterauž
seim BohU wykonal, můžeť se očckčxwati, že

gest msse swatň gakožto wždy trwagjcj pamč:tlea
krwawé občli Zežjssowy Ua kťážč dokonané,
oběť dokonalú. Sčxm Hospodťn dal giž napřcd

o nj swé žaljbenj na gewo.

Qd wýchodU

slunce až na zčlpad welťké gest gxnéno
mé mezi nčxrody, a na každém mjstě
kadj se a občtowúna búwét gménU
mému občť čťstč:. :ZUT:)
MUsjť tedy w Uj býti
wssecko spoǧeno, ro gindú občtč Bobn přjgemné
čťnčlo. Giž w druhém C. podalť gfme pťjčiny,
z gakýcb prwnčgssj lčdé občtoweiwali; z třetjho

pak gfme š. pošnali, že z týchž pohnutj také
Mogžžš Hospodťnu občlowati Uařjdčl. Nahrc:2
žUgjc Uasse nowozčckonnj občť wsselikeré starozč::

ll) Srowney,
co žčdowsstj kněžj pťi fuchč obětč z maukh bčl:
nč zolležegjrjččniti nluseltl ZaMogž. 6,14w18s U) Mexlachl 1,11p

B

d
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konnj,

ďe) ba

č mnoho ge přewyssUgjc, Me) gest

tedy neyprwé tafowěa, skrze kteraU Boha ctjmr
a gemu se klanjme.
Wždyť pak grst prawč
a skntečné předstawenj občtč Ježjsse Krista,
chž byl Boha UoslUssenaž do fmrti kťjže. Mďe)
Při mssi fwaté obnowuge se dle weyslowného
Uařjzenj Ježjssowa
gel,w poslednj wečeře, a
taU slawčl Pčm skUtcčnč giž napřed smrt
fwan, kteranž z Uctiwostč a z poslUssenstwj k
Bohu podsťaUpťl. w Maǧjc se ale BčmU BobU
fwému

klančtč,

a gemU samému

slaužťtť,

ďješťeejezje)

nesmjme tedy tnto občť UikomU kromě Boha
občtowalč.
d?lčkolčw gcst obyčeǧ w rjrkwi,
čafem nčktrré msse k uctčnj a Upamarowčmj
Swatých weleslawčtu: pťedce tomU toto neUčj,
žeby se gčm mčla občť wšdč:wati, nýbrž gen
BohU, kterýž ǧe korUUowal.e ř)
Msse swatň gest Uak takowú občť, kterauž

BohU na poděkowčxnj

ža obdrženč: od nčho

ll) l)om.7.poďt Fer.kout.in šemru “) Fterd2j poďt Uom. ďg„
Prjxxx.ju šocr. m) .st Fčlčp, 2„ 8. em) Mat. 4, 10d ř;ďonc.
Prju. 8888.22. cčpzZ, l!e mio. in Uou. Zčnc.

sišchzorugme,

x

šc nlsse lw. gest oběf mpťetržená, wěčná.

Gest žeuxč co kaufe, tak widjmc katolické kUčze celý den a

celau Uoc U olteiře oběf lnsse sw konati.Neb kdhšmymámc
poleduc. a Oťcstáwáme, w Pařjžl. magj ráno, a mssi takza:
čjltexqjd .skdhž w Wařjžl pťestčlwagj i tak

w Nulerice začj:

Uagj. outhž
w Blmerice Uťestáwaqj: w denčx xexčjuexgju
Kddž tam pťestáwagj: w RnsťuaTurelku začjuagj. Y kdhž
Ua Nsialsfo :Europchstúch brauicjch přcstěcwagj: tU náš w
nassich zexnjch klekňnj bndj a knčži ke mssi wychášegj. w.
Tak se proroctwj Malachiássowo !oyplču:xqcj od wbchodu
až do zápaku w obětč čisté. a Uepřetržené. Kterň cjrkew

mimo katolickau může sewhkázalř, že dlc Malachiňsse, obět
dlc řčde Melchisedechowa se whkonáwň? uxu
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dob,rodťnj pťčUňssjme; poUěwadž iKristUš swaU
poslednj wečeťi š djkúčiněnjm slawčl, a gi
prňwč tak slawčti nařjdčl. Swatý Nngustčn
prawj: ))Poznalš w leteré obťti fc řjkč:: Djko
wzdélweome PČUU BohU swému.e 7ze1Také gč
koncime prolo, abychom skrze zcislnho Ježjsse
Krčsta wssecky tčxlefné ť dUchownj

Boha wyprosili.

potťeby

od

Sč:m Pčm řekl, abychom

o wssecko we gménu

geho prostlč. Me) Gčž w

starém žňkonč občtowal Dawčd

Hospodťnu š

taU prosbau aby morowan rčxnU z geho ijssr
mtlostčwč odwxéčtň;
dle byl wyslwssan.
Napodobně UččnčlQnčaš,
neowyšssj knčž, za

UšdrawenjHeliodora,

a Pein darowal toa

xnUto žčwot. xemexe)Mčlaby

snad Uasse občt nox

wošňkonnj mcnssj moc do sebe mjlč? m Qda
stupčž od naš tak Utrhačné pomnsslenj Swatý

aposslol Pawel

napfal Řjmanňm: BUh anť

wlastnjho Syna

swého nessanowal

ale za nč:šza wsseckywydal geg;čkterak
by

také

š

njm

nedal

nčxm wssech

wčch? ř) Y fwatý otec LlugUstčn dciwci neim swě:

drctwj,

8 gakýmprospčchem za geho čafň profby

w nowožčxkonnj občxlčpťrdncisseny býwaly

ujujx)

Z té přjččny může č ža mrtwé občtowana
býti; Uebo nemnřel Pan gen za naď ale za
wssrcky lťdť a proto

Žjšp

ť ša

57 uu Uá j)ňrářmum

Uasse žemielé,

U) JaU 14 13714.

.skrl
““) lid
2 22
Macha83,
xřij.
řř Q 2:,2
měsičBozjm
c 8. Z2uo35 xř)

Ua

“ll) 7r!d

8, 32.
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wěčnostč ale žiwaucj uun spolubratry, kteréž při
mssi swaté geho milosrdenstwj odewzdúwúmr.

Brawč

tjmto

orodowúnjm wyplňUgrme ono

orliké pd.ťkcizanjnikdý newnpadaǧjcj lasky,ňe)
k gehožto plněnj Bňn swé Učedlnjky prawč
před Ustanowrnjm této občtč tak důlklťwč Ua
bjzrl. Me)

Swatý

Cyrill

Jernfalémský prawj:

dBotom wzpomjnčxme také na ty, kteťjž zesnuli,
Ueyprwé na patrtarchy, proroky, muěedlnjky,

aby Bůb

na gegich prost

nassi modlith

přigal. Bak se za zemťelé fwatč otcr a bčsknpy
a wssrcky wůťxec, gessto

modljmr.e )

mrzi

nčxmi žčwi byli,

Také rozhodla wsseobernúcjrkew:

:Netolčko za hřjchy, tresty, zadostnčťněnj a gčné
potřeby wčřjcjch žiwých: ale č za mrtwé w
Kristu gesstč zúplna neoččstěné dle aposstolského
podčmj

řěldnč občtUge sr. Mexeše)

Koneťnč pak se msseswatčxč pro fmjťenj
nčxš konúwč:; nebo předstawnge oběť JežjssowU
na křjžť, a ta bpla smiřugjcj. Sčxm Ježjš
ťekl pťč poslednj

wečeřč fwé, kterč:ž se pťč mssi

swaté obnownge: Tento lealčch gest nowý
zčxkon w mé krwč, lelerúž za wúš bndc
wylčta. dlo)
dW rjrkwč Božj uu prawj fw. Leo um
nebylo

e)1

by anť prawého

ke Kor

13 8

UejťSkutecb
23 mžxďuš 5
es)
u 22 20

ee) Jan

kněžstwj, anť prawé

13, 34. a 15s 12. a 177a

“ep) 09nc. esrjň. ďo88.22. cř!p. 2.
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občti, kdyby w nj krew Ueposskwrnčnšho berčm:
ka za hťjch podsřatnč občtowčma nebyla.e: xe)

A swatú Tomčxš Nkwinskú, genž pro
swůg erinný
způsob U wyUčowč:nj, anqelským
Učiselem slowe, orawj žaš: :aNekrwawci oběť
msse swaté pťinússj to samé dobré a spafenj,
grž krwawčx občť na kčxjži wesskerému pokolenj
lidskému přinrsla.c: Teňe)

Nekatoljci núm ale namjtagj, uwongjce
slowa

aposstola

Wňnč, že

se Kristuš

gen

gedn au za hřjchylčduobčxtowal,P“) že g ednu
občť za hřjchy občtowaw,
na wčky na
prawčcč Božj sedj. ďeňeďeďe)
u
My neUpjrúme, že

se Ježjš grn gcdnaU krwawč

na křjži ša

hťjchy občtowal; ale to gisťjmr, že to neUččnťl
co kněz dle ťadU Mrlchisedechowa Mcelchisedech

erykonal

žadnaU krwawaU občť; nebo občto:

wal gen chléb a ijo

Bončwadž gest alc

Uúš mčlý Bčm dle slow toho samého aposstola
Bčmř knčz Ua wčky podlé čúdU Melchčscde:
chowa ř) :musjť se tedy gakožto takowý
gesstč
ustawtčnč občtowati; a
to činj přť mssi
swaté. Z té pťjččny neprawj
také knčz při

pozdwčhoweinj: xToto

grst tčlo Kristowoe;

ale wlastnjch slow Krista

mého Užjwú, řka: Toso
ň

ň

občtugjcjho sebc saa

gest tčlo mé.
ň

.) Tp 6 c 2 “) jn sxčdp
6.l1chn lzeot 6 e“) .KŽid
7 27 em) Tamž 19 12 ř) K Žtd ď 6 Srownch: Žalm
109p 4e

O, gak potěssitedlné mUsjť to tedy pro
nciš katolicfé kťesťany býtč, když se tentýž Spa:
sitel nčxš, genž pro wykaUpenj lčdského pokolenj
krwawaU smrtj na kťjžč Umřel, gessrč každodennč

nekrwawúm žpůfobcm, ačkoliw erťditedlně,
sirš kněžské rUce přč mssi swaré obětuge, nepře:
stčxroaǧe tak nassjm prostťednjkem dje)d U swébo

the

Uebeského býti.

Gakei lo útěcha pro nčxš

stoǧjcj tak bljzko U toho, kterýž

gest blesk

slawy Bo j, a obraz podstaty geho, Me)

obraz

Boha newiditedlného;

M)

gemuž wsselika mocdanagest na nebii
nažemč; “ckúe) genž gest sčxm mocný,
Krúl, nad krčlli, a Bčtn nad pšny, djx)
hlawa wsseho knjžetstwačmocnosti!xfáx)
nn Q

fwatčx, drahocrnnú

lťbychom si tebe

občlč oltčxťnj! Uemělč:

wčxžiti, powcižjce,

že

se

séam

wtělený SyU Božj w přjtomnostť swúch an
gelň oběrnqe? wu Q kýž by wssicknč nowo:
zakonnj, prawč zťjženj kněžj,kdežto geqich důsto:
genstwj mnohem přednčxgssjgrst krčxlowskébo, řřř)
přťstaUpčwsse

k

oltňčxi

Bčmě,

wždycky

tUto

wzncssenaU oběť k oslawenj gména Božjbo, k
obnowenj pamcitky Ježjsse Krťsta, k wzděleinj
a spafexnj gak lidU, taki k swémU UžitkUš prawaU
wraUcnostj a Uécbožnostj konali! Kýžby pamět:
lťwč bylč slow aposstola Pčxnč, Wssecko

pocriwč

apodlé

řňdUač

sedčge.xťxxřxťxúf)!

e) K Žčd. 9, 15. ee) .st Žid. 1, Z, eee) Ke Kolo:. 1, 15u
em Mat. 28, UZd xe) 1. K Tim, 6, 15. řř) Ke Kološ. 2, 10d
sksxř)Sw. Jan Zlatoústý Hom. 5.iulu.ř1“sxř)1 .ske.skor. 14. 40.

Uškě spogrUj hlawlljch čeistekUlssc
swatč wrspolckE
Msse

swalci, totiž obťadů gčstých š nry:

swčtčxǧssj obětj nowého zčxfona slaučených celrk,
gcstťť neywýtečněgssj čásť a welebm) prostředek
wssechněch poswčxtných slUžebnosij w kalolické
cjrkwi, tak sicr, žebh wlastně, gako před časy
wssicknč obřadowě fwatj, dokUdž tomU powahaU
gegčch dorooleno, !neži nj mčlť wykonňwčmť

býtč.

Za

tau

přjččnan

žaslnhUǧeť owssem,

bw od katoljleň, zwlčxsstč pak od kněžj, grgčchžto

dňstognébo aUřadowém,i gest slawný wrch, bea
dliwč powažowéma a zewrub znénna byla.
Msse fwatň, ač w hlawnj wčci, takořka
w gňdře fwém, Ustawně tatéž, nťcménč w oba
řadech swých přjpadných často w roce a po
swčtč sem tam nrqednjm obyčegeln se prowozU:
ge, gessto rošlččných druhů gegjch stáwéc, a
cjrkew katolčckci neywčtssj rozmančtost w poswň:
tm)ch obřadcch trpj a schwalnge, Uahljžj:lč gen,
že tudh nrhyne ni ččstota nč grdnota wjrh;
Uxsse fwaréc, ač Uončǧssj obsab gegi š obsahem
gegjm dťrwnjm podstatUě stegný gest, Učcménť

poslanpnostj časil wsselčgakých a gednak znamea
nčtých promčn zkusila; msse fwatěc, zwlňssť nazw.i:
na gfaUc

lčttlrgče katolčcké cjrkwe

fkrze stoletj, hoǧný

nažch

sklad naiuk

wssech

Ua:

nňboženských,

doǧmatických, do febe zawjrú, a protož

gi po mnohx)ch stranňch, anebo wzhlrdem wýa
konného swatoobřadnčctwj, anebo wzhledem děa
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gesztU pofwňtnostj starobdlých, anebo wzhledem
skumné tbeologče powažowatč lže.

ao

KaždémU do očj bčge, kterak grdčnké toto
gednčmj swalé. pťebogné přjležčtostť poskntuge,
by Učencowé,fkaumňnjm grho fr objragjce, núležy
fwé gak na důwodčnj wčdecké w boboslowj, tak na
wždčleinj duchownj obecné wčřjcjho lčdu obracrli.
Na těchro listech sr odleroge tolťko úzké
spogenj hlawnjch ččcstek msse fwaté wespolek.

ij

bohdčr wzegde přeswřdčenj to,

že msse

swalčx, spalřowanél w cčlosti allčelnjch obřadů
swých, na nťchž, gako na slaupech, stogj welebc
ný geǧj stan, nenj fmťsice gakž takž nňsleduǧj:
cjch febr dčgxl, alebrž ku Oodčwu dokoualú sau:
stawa wssčho, čjmž dlr katolčcké wxrw kolťdussi powň:
žliwaU kr ctnostUým pomyslmn, cťtúm a předsexo:
zetjm mocně powzbudčtia š Bohem fǧednotťtť grst.
K neistinU úžkébo spogenj hlawnjch čcistek
msse swaté wespolek bude onde ť onde potřrbj
k mčmllostč ohlédnautť se, gakúm žpůsobem před
dčanými wťky zewnťtřnjch, weřcxǧných,obecných
služeb Božjch w katolické cjrkwť koneino bylo.
Neboť nynčgssj mssr swatú gesti grdnak žúwlna
slawnost wečrťe Pčmč ža časil aposstolských,
gednak alespoň psxiwodj w pamčť neǧeden
obyčeǧ, gjmž wrčeeřcPňnč drUhdy búwala sla:
wena.
Nč alc, gak wjm, wssrlťco w dUrssUjch
slUžbúch Božjch messnjch nrnj leč Upamatowúnj
na obřady swaté giž pominulé: nťcméně, tussjm,
doleǧť patrno bude, že se podneš gesslč welmj
dobťe gich užťtč dčx ku wzdčlúnj núboženskémU.
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1. and
to neyprwněǧssj kněše U oltčxřr
grdn.inj narcižj Ua obyčeg starobylý. Kdož sc
totťž biskUp prowodjn
žeikowstwem fwým,
a snad i ginýmť wčřjcjmč ž lčdU obrcného, z
domowa Ubjral do chreimU Pčxnč ke službčmň
Božjm:
slnssuč wssčcknč wrspolek gťž na crstč
rošgjmčmj čťnťlť a modlirby ťjkali taleowé, qč;
mčžbo se nmsl geǧich přčprawčti dala k nastčx:
wagjcj poťxožnostč; tu žagisté slUssUě a prúwč
bčskmo Orowčx;egjcjm lxo wo;nal,
kterak scx cjtj
naprosto nrhodným býri, aťxo U prostřcd zboru

křesťanského pťedsiawowal wrlelxnaU osobU Spa:
sitrlowU přč nryswčtčxgssjch ǧebo bodech; a ne:
dnénč slUssnč a preiwč prowčxžrǧjcj biskupa sr

winm)mi dňwali pťrd njnt ž Urhodnosti swé,
dťjstallpčti psxcd oblťčeǧ Swatoswatého,
a šúa
častnčti sr ncywútrčněgssjho tagemstwj wjry
Krisťowy. NoZgjnxúnj a modlenj knčzr za
nassich dnů psxč mssi swaté Ua nrynťžssjm stupni
oltčxře, pogmršelč k nčm 42. žalm a konsiteor,
mčg ;a po;čxstatčle onol!o wčažného, chmalnčho
obočege. Qwsscmť dčxǧj se tato ro:,gjnninj a
modlenj toliko kučxšcm a obixadnjm sluhau grťdoeš:)
bez aUččnUébo aclěastcnstwj ostatujho shromňša

děnj: alr co stogj na odpor, alxo každú přj:
romný tjm též sc objral, čjmž knčšr a slUhU
geho objratč

se wčdomost

e) Tak nazwauým nlinistranlem.

múe? ďeů) což nemúže

U) Má lid pjsnč messnj

a modlilebnj kujšky, a lčmi ge spogen o knéžem U:gedno občtr:
wánj, a tjm zpňsobem wj„ co sc dčgej
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každý zpotowatč s;ďřdomj fwé, a z wad a
mdlob, z pokléskú a hřjchů fwúch Bobu skrau:
ssenč se wyžnúwatč? Nno, eož k tomU nenj
powinně žawňzěm, gelčfo,žť wj, že Zarputilý
l)ixjssnjk Uešasluhngr, býtť sleutečnř aneb alrfpoň
žčxdosřnč

hostem

pixč siolu

Pňnčx,

od

nčhož

nrbodný grnom k“zéctratě dusse fwé gj? Cožby
nčxš nrmělo gčž anhé pomwsslrnj to: ))Bůbz k
grbožto

nalý;

úctč frm pixčchňzjš, ǧesii Urxxwčwš doko:

onť č slabý stjn pohřcssenj sobě w nrmi:

wťst béťr,(( mocnč popUditč
nostč Uassj, k obžalowčmj
Bohexm

ku powčxžrnj bixjss:
sebe samých před

a k litodďčxnj wssclileých pixeččnčUj nassiche?

9. Wižmr anj,

co se m minulých dobčxch

cjrkwc leixrsťanské pixč slUžbcich Božjch

che

dčxčo,

a na pamň!kll toho při mssť swarč Uosud děǧe.
Bčfťnp,llpřissed do chrčUnU Pčxně, nosianpčl po
si:lpnjch k olteiři wšhňru, an ;arjxn lčd wčřjcj
okxchý w Orostranstwj chrčUUU wchčxžel. Prw
alc, než sr auplnčx shronxčxždil žbor křesťanů,
slUssUč owssem giž přjtomni gsmlcj pčlč pjfnř
swaté, aby brzr wsseho žkxožněbo šalnčxstnňnj
nrtrwalť; a Uoučxwadž prwnj občr kixrsťansleé Ua
Ueywětssjm djle šestčxwalo ze židň, wjru Kristo:
wU Oťťǧawssjch, zaǧťsřč neménč důmyslně se tU
zpjwalo šalmů, zncimých témčř wrsskercemUshro:
mčcždčenj, tč!chto wýlewň

Utčxssrných a

welcwňž:

ných dUcha planachbo Oobožuosij taU neyaUt:
legssj, neyhlUbssj a nrwwelebnčgsij. Nůžnň pro:
powčď žalmowú (pš::lmcruuš)2 leteraUž knťz za
nassťch dnu w prawo na swrchowaném stUpni
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oltciře čte (iucaxc)icuš), slabčr grn paměetka gesstč

gest onobo obx,dčrgr, protož č antťfona
slUgc u Mssak ť oanň
tato Oameitfa i dneš
geutě qest Už
čtečna Pijtomnj torčž mrzi čtrnjm
čntročqU wc slawnosi

messnj Uwňdčxgjcjho nabn:

wagj pťjbodné chwjlr zpamarowari se, a wsseho
nmsslenj k slUžkxňm božjm nrnňležjcjbo wyhosřčri
z dUssj swých.

Z. Nynj teprw UowažUg, gakoby okdec
dyla cele shromňždčna; nynj reprw trckměř poa
čxnei msse swaté konňnj.
Počjnúť tjm, že knčz
U pxxostřed oltúsxe a geho slUha (tento wc fwém
a wc gméno wsseho lčdx.l doěťjrjbo obernčho)
střjdmo a opčxčnč (w kyrťr) ža mčlost Hospodi:
nowu žčxdň a prosj.
N zdalčšť pak přčměřenčxg:
ssjbo počctj weřeǧných sOolečnúch služrb Božjch

Uxmnoslčtillše? Dogčsta nir! Knčx; a křesťanň
zbožný žbou stoǧj we fwatnnč WUcmobachbo
a Wmcdobrcho.
Q gale Umoho porťčb ge ob.
tčžUge! gak mnobo žčxdostj cbowú

grgčch frdce!

ža gak mnobň dobrodinj nrgsau Swrchowané:
nxU k djkňm powinnowúnč! Krrrakž Oak magj,
naskr; flabj, naskrš bčjssnjcč ǧsancr, N:xnwrxšssjx
l!o, Neydokonalcgssjbo ixeiduč a dňstoǧnč dosii
chwňliti a wrlebitť?
Llch! ǧcxgich dussč grstč
tčxsno, gegich pocčtům nčnj wolno, leč wypraUx
ditč sc tčmi slowo: dHospodinc, smilUg se Uad
nňmi! Ukaž nčxm, lčdU swému wywolenénm,
gafo giž prwé wždy gťndn, tak č dčlrǧč gesstč
milost swaU a smilowčxnj swé!e
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4. Blno, Hospodčn Ursčjslnč giž nefmjrnau
mčlost swau nňm, a neskončrnč snlilowúnj fwé
nad nňmi Ukúšatč rčxččl žwlússtč Kristem Ježj:
sscm. Ježjš KristUš snjšll se k přčgetj přirože:
nosič nassj; on Učtl cesteim k žčwotu wččnému
pixjmo wčdaucjm; on stkwěl se co wžor ǧasuý

nryusslechtileǧssjbo smýsslenj a grdn.inj; on
šřjdil ústaw kU pčxstoweinj prawdy w crnosti,

swatau totčš swau cirkčw; on pro núš,poromfo
Ndamowy, klctban Božj obtjžené, fmjixrnj žxoů:
sobčl š Bohrm a podnťkl smrr křjže; on posléžc
w neťxesjch, kdežro nynj

w nepřjstUpněm swčxtlr
a bleskU slňwy božsťé tlůnj, a po wefo trťmčtč

bnde, wčerúm wy;nawatelUm a nasledownjfmn
swým opatčxťl a pčxiprawťl sjdla newýmlnwné,
Uepčxetržrnr slastť
J gestčť, gakobw lťto obdč:
wU a djků hodnj dUťašowc mčlostť a smťlowanj
Božjbo

knčxšč w

tU plawčx

chwjlč

Uapadalč.

Prorož mu ze srdre w ústa plyne wřelé chwau
lopčnj (Gloria), žačjnagjrj slowo tčmť, ǧimiž
swatj kúrowč anǧelsstj w blahodatné nocč Uaroe
Zenj Wyleupťtčlowa xrx;nik lepssjho, Ježjssem
šwťlsobcxnčbo stawU

člowčxčeustwa

Zwčsiowalč,

prožpč!wugjce: xSlčxwa BobU na U.dýsostech,a
pokog lidčm na žemč dobré wůle.C LUk. 2, 14.
5. Wowinnč: slUžba chwňlenj a welebexxj
ža dobrodinj
ž rUkaU Božjch gčž obdržena.
Nonj teprw odwažUge se knčxz(we fwém a we
gmčnU wesskeré obce) w modlčtbč hlawnj toho
dne, kterýž prúwě gest, (olx:xlio) prositi ša nowč
milosti. N wssak sc toho š důwčrau rjm sil:
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nčǧssj osmčluǧe, poněwadž
chwjlj gessrč w

chwalozpčwem pťed

sobč Utužčl přeswčdčenj

to,

že

nad mjru dobrotiwú Búb erslnssj Upřjmé wo:
lčmj k UčmU a lkčmj. Wdččnostj se šaslulmgc
budm:rjch dobrodčnj, a kdož Ua nmslč pťemjrú,

mnobo:li

mim

Bččb dobrébo

giž

profei;ari

rčxčil: č kterakbn teU mokxl pochwbowatť, že mim
pomčchntť bUde j bUdaUcnč.

6. Posawcide zamčstnňn i fněš j lčd roz:
lťčuébo drUbU modlťtbami
Nnnj slyssjš wUU:

čowati, wačowatč
prawidlmn

prawd.im kiefťanské wjry,

křesťansté fprawedlnostč

N

cožť

nlodlch nrprsprange neolrpe dUssi k wolnémU
a plodnémU pseigrtj sloma Božjho? Musl od
Boba

odwrčxrenei a

wšdňlenň

Urchňpň, co š

bůry gesi. qučowňnj
pcck, mrzi mssj swataU
mjsta nxaqjcj, stúwei se čtenjm woačmfú x obau
;akonu, še kserýmžto čtenjm rjrkrw Uasse amsnj
cwččenj w Uabošeslstwj prostiedkem kazanj spo:
ǧowari wúslownč welj. Nčňť tosiž to nenn
blawnčǧssj z robo, co w starém žčckoně na žgeu
wenj wěčné prawdo Krťstem Ježjssem sr wžta,
buqr, ro Duchem swatúm Uadssenť misirowé

o Spasitčli

swčta pťrdpowjdali,

co

poslowé

swatébo ewaUgeliUm w nsanj smei ořjležitč slo:
žili, co Učnn w čtyřech popčfech žiwota Wčxna
nassebo o gebo řečech, skUtrjcb a Utrpenj žňsta:
weno: to wssecko mú lidu nčxbožensky wespolek

shromcižděnéum poslaUpnč Ueǧen ožmimer, sic
wyswčtlrno, žčwachm, Ustawnčx čistým a nepou
russcným Učenjm cjrkewnjm rozhogněno, w Ušir
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trčnosti

fwé Ukčxžcinoa srdcť šořjgcutnčno býtč.
Gak krúsnč ǧiž panhým poťč:dkem čreuj tak
Unžwatxé episstoly (kterúž nazxojce wngimek ž
knih prorockých awrbo z oopsčmj pťjbřhú, anebo
z dopčsu aposstolstých qcst) a čtrnj fwatčho
rwangcxlťmn, občum pak lčuxto člcxujm přťpoqru
néldo kčx;anj držerm se wUšUačUge žpůsob lcU,
gjmžto katoljk w žuúmost wchúzj todo, což kc
spasenj slanžj! Katolčckče cjrfew rotiž wosjlčx
slachy swé hlňsat slowa Božjho, otcnosxcwsstgim

Urw kniby proroktl, aposstolú a ewangelčstú, a
k tomu ǧrsstč! poklad tradtcj swé; ona woraučj
roltkéž, oznamowatč obrcnámn lťdU prorockě,
aposstolské a ewangelčcká spisy, aby faždý slysscl
a přeswčdččl se o tom, žr se wsseliké Učch cjr:

kewnj srownč:wň na wlaš šr slowem Božjm
psaným, a že drnbé drUbým se stanowj a
doplňnge.
7. Čteuj psaněho slowa Božjho a aUstUj
pončowňnj té neb gťné čcisti fatolťckého uč:bo:
žensiwj dokončerxo. J cožby neibožnč shrox
mňžděných křesťanň žbor bwl nepožual, aUeb
pcwuěǧi se ncxpřeswčdčil o tom, že prawú wjra
Ježjsse Krista klénot gesř wssj e:eny dražssje?
Což tedy dčwn, že se celé to sbromúždčnj cjtj
pllženým býsi k tonm, aby šewnitťenjm wogú:

dřenjm na gewo dalo, co U intř

za prawé držj?

Ze sobč siroqj Usslechttlau radost tU, Uroblawučgssj
prawdy fatolčckédo miboženstwj soolečnúm wwžučxa
Ujm ducldu swémU

w Uowč Oťedestřštť, že tedp

wr mssi hned po ewaUgelčUm Kredo fe ťjkú?

71

8

ijto

wjry

wyznčxnjm wr wčťjcjch

fhromaž dčných Ustaweno pseswčdčenj o prawdča
wostč Bobem žgewenúch núuk č tcckowých, genž
fe obmeženému rozUmU lťdskému pochopťtč nco
dagj. Za lau přjčťnau giž wolno pťťstaupitť k
Uiejprawčxm slawrnj tagrmsiwj tobo, grnž weo
sskeré msse fwaté

prostřcdrk gest.

občxlowčxnj chleba

a wjna,

Ježjssc Krťsta powstatť bude.
řčxd obělowňnj

Dčxgr fe totťž

z nčcldž sčxlU a

we uxsst fwaté

krwť

Qwssemť dnessnj
daleleo fe lťssj od

starobwlédo tohotéž občtowúnj obl)čeǧe. Psxed
čafy pčxistupowali xočřjcj k bčskupowt, pťedsia:
wugjcjmu při poswěltných hodech Peinč osobu
SpasitelowU, pťťncissequezbožné darw, gedena
kažřý dle lnožmostč fwé a pudu srdre swébo,
a položilč ge k nohcim wrlebnébo pastýťe,
an žatjm osiretnj lid, aby flussně zamčstncin
bnl, pjseň přl ku wzdčlcinj swému, kterěbož swae
lého okxřadu pamčxtka w dnessuj mssť fwatš gen
gesstě se ozýwň čňstkau gakéhoš žalmn, w
ťxjmském mťšsčxlu ossratorťmn našwanau
Tnto
darw slaUžtly na wjre k wx,xžiwč a podpoťe
chudých a

nUzných

w

okxcč; co potom

žl!dlo,

Ua chreim Pčmč, Ua slawenj služeb Božjch
obrciceno a duchowrnstwU dúno búwalo. Prw,
ncž se těchto darň pťčnčxssenj skonččlo, wwbralo
se ž nčch nčco chleba a wjna; bčstup gc žbožnč
žrbxml, na oltciř položčl a tU f fwěetostnčmu
Oromřněnj Uchystal. Za nassčch časú lťd Uepřča
nčxssj wjre obětj strawných, an mčxlo w krcrý
gcn gesstč fwčxtek, když wěřjcj

sr bljžj

le oltúřč
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8 obětmi peněžitýmť, widčti grst skrowný pošůa
statek onobo obyčeqe: Uťc wssak ménč žeidnébo
pončxkud wwcwččenébo fatoljka Uenj taqno, žr
Uři čč:sti msse swaté, o které.ž nnnj rošprúwjme,
w

prsjch

fwúch

mU

grsť wšlxnditi lčxsku tako:

wau, gjžso drwnj křesťané w gednu gako roo
dčnu slaučeni, gegčch alr statleowě společnúm
gměujč)n aWowčnnost
žbožjm gfauaUččUUš
Uččněnilasky
boli k blčžnjmu
Uťč občtowúnj w dřrmnjch dobč:ch cjrkwe wřťj:
rjmč skutrčně orowožowcina bwla; a ža nassčch
časix alcspoň w Uamčxt se Uwčxdj. Dobrodčgstwj
ale činj člowčka l,xodna, txw gebo Urošbo za
wlastnj osobU grbo wyslwssaim! bnlw. Brotož
Uě:sleduge na obťtowčxnj we mssč modlťsba tichč:
fxčcxe!lčx lejj
orčujoxd7 ančbo pčltes modlťteb
tichých, Oloto tak řečených, že tťcho, w nčmž
knčz gich ťjka, Orjtomuým wčťjcjm naprosto
nrměc pťefažetč, aby gedrnkaždý we žwlassrnjch

fwúch potčebňch modlčrbyk BobU zafjlal w;hčxru.
10. Chléb a wjno občxtowčxno. Gčžť na:
stč:wéc okamženj to, kde wčťjcjm za dar ten
časnú tagcmnúm knčže wúrokem dčxn býti mň
newýslownč stkwostněgssj dar, totčš Bůhčlowčk
fč:m pod žpůsobama poswúrnébo chlebaa wjna.
J cožťby m,mj ǧčž nrmčl sr wžnésii duch
k wyšssj pobožnostč; cožbo fe nemčlo pťčoome:
naUti ncxdostjhlé weleonstč Toho, ǧenš ž lúsky
a mčlosrdenstwj we zbor wnšnawatelů swých
wčdomč sestaupčti wolj? Cožby wraucjch djků
činčnj

a

chwcilenj

nemčxlo ze srdce

wpljsi

se
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usty? Wrotož se wzně:ssj kněž dUchem (w prčwu

sšci) až do nebeš wyfosťj, mjfj slabý fwůg
hlaš w hlafy kúrů angelských, obstUnUgjcjch
stolec slciwy Hospodinowy, a prončxssj, pohřjžen
w pocitech té neohlUbssjzbožnostč slowa: Swatý!

Swatýl Swatý! (Zčmctuq)
11 Nynj se bljžj msse fwaté nryslawnčg:
ssj, neywelebnčgssi chwjle, chwjlc ta, kde fe činj

proměna chleba a wjna w tčlo a krew Krista
Púna,

ččstčx, neposkwrnčnú

občxť nowého

zčxkou.

na, nepřestčxwagjcj pamčxtka občtč fmjrné, kterauž
Wykupitel fwčta Ua dřewť křjže byl wykonal,
obťť thi
nebeskému tak obljbenčx, že nčxm pro
nč, prawé:lč pokčmj ččnjmr, prominutj a od:
pUsstčnj wssech hčjchů se stčlwčx. Toto neywzne:
ssenčgssj ze wssech bohoslužebných gedncinj dčge
fe podneš, co gen možnčx, týmž řňdem, fterak
se při poslednj wečeřč Bčxně bylo dňlo. Mrssnj
knčz předstawuǧe totčž neyfwčtčgssj ofobU Bož:
ského mistra; přjtomným wčťjcjm gest se myslj
swaU postawťtč na mjsto učedlnjků Ježjssowých,

a ta sama slowa diwomocnú, kterňž trhdúž P.
Jržjš nad chlebčm a wjnem pronesl, proncissj
i knčz nad tčmťto wčcmi, uux a zčxzrak úžafu:

plodný Ukange se okU wjry.
Wjřeť negfau
chléb požebncmý a wjno požebnané che chlebem
a wjnem toliko ZnůfobU gich ǧesstč zřjš; nod

nimč pak w smyslU slowa nepwlastnčǧssjm a
neyodwcižliwěgssjm, žige ten, w gehož gménU
každé klrka koler, dle tčla nčxš bratr, wssak i
našDčdsw
BUh,J,ewclebený
po wčleywčkU,Zežzš Kristuš
x:M
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.
12. Bohačlowčka swatoswaté tělo nebýwú

hned po aujpozťďwihowcime
přigjmúno. Múť se wč:
řjcj lťd něgaký gesstč čaš ž přjtomnostť geho
na oltčxťč těssťtť; a an Ježjš KrťstUš mezč tčmť,

genž geho gsaU, wťdťtedlnč dlj, a tudy

plúpol

pobožnosti mocnč znjmčx, řjkú se několile tčch
neydůležitěgssjch a neygúdrnřgssjch modlčteb, a

poslézr ta že wssech neywýbornčgssj modlčtba,
kteréž on scim núš naučťl. Tato modlčtba
(l)čxtexxuoštšlx) konala se gťž od počútku cjrkwe přč
slawnostč messnj, a Udržela se tu, gakož č přč
gťných poswňrných slUžebnostech až podnesš.
Žeť se pak we mssi, a sice tenkrčxte konú mo:

dlťtba Púně, an přjtomert gestčť,gčnž gj Uauččl
nč:š, wssj pochwaly hodno. Neboť tUdy božský
mčstr zřegmým

fwčxdkem se stúwú,

kterak

bedlť:

wč křesťané prowožUgj Učenj geho; modljcjm
ale patrnaU gebo přjtomnostj gako rUfogemstwj
dčmo, že oslwstáno nrbude modlenj gegčch.
18. Nozlťčným modlenjm přťprawilo fe
srdce nábožné k okamženj wraUcnč žcidanémU,
když swatý pokrm dussj mčx býti podňn tčm,
kdož se dowěřUgj, že gim bude lze hodnč ǧeg

oožjtč. j. Kor. 11, 27u80.

W prwnjch

čafech cjrkrwnjch každodenně, bUď che bUď
ménč fťesťanů hnrd, co bťstp tčlo a krrw
Ješjsse

Krťsta

bUl přťgal, tčlesnčx stolU Púnč

účastných se stalo. Zatjm se špjwala přjhodná
ojseň, gegjžto pamčxtka, ač dosti malú, gakž
tomU chtj, gest několik werssú ž pjsem swatých,
kteřjž w .,Řjmském
mťčšsěcle pod nadpčsem:
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()ommuujo stogj, a ť šnljpbonš,
munjolušm slowaU.

UebUtj como

14. Wčřjcj pčxjtomnj, genž tělesně neokU:
sili š stolU Wcinč, nicménčx, frdce:li grgčch grn

prosto hřjchů, alespoň pončkud, totčž dUchownč,
milostj grho účastnýmč Učinčnč gfau; (()ouoij.
flxjckšlxlju. 8888. xxjj.
tjď dijZut: 8ň(klxisio.
()čxp. N.) obec křcsťanskciale drabým slowrm
Božjm poUčemi a modlrujm potčxssenei nad to
owssem č taU blahaU nadčgj fe kogitč může,
žr pťjmlUwami, neyche pak neyswčtěǧssj okxčtj
mnohé mčlené dUsst zde Ua swětčč cam na
wččnostč přispčno. erikci,
dčlležitci a mnoho:
twcirnci gsau tedy dobrodinj, gichžto milostčwý
Búh při této úctč, gemU wzdanč, a přjčinau
této úcty zbožným ctitelům swým prokeizati
rciččl. Z cožby wčiejcj nezaslaUžili domlUwy a
bany; cožby bUdachch darů z rukaU Bošjch
hodnými býti se dowodčlť, kdyby Uo skončených
woswcitných bodrch ž chrňmU odesslč, negsauce
pohmlti citem wdččnostč wřrlée? Zagisté Uir;
a protož knčz, když Pcin byl posilnil swého lidU
tčlem swým a krwj swaU k žiwotu wččnémU,
řjkei modlilbn nrywraUcněgssjho djkůčiněnj (l)ošcu

šouunuuio), krrrauž wlasinč crlň messnj slawnost
konrc swůg béře, protož tato delťtba také
oxe:ujo U(l (rolnpjtšuálxm,

Pťipomenutj.

cc)mpjeutj:x sluge.

Msseswaté čcistky,tjmto

pogednňnjm w úzkém fwém wespolek spogenj
Ukčxzané a wyswčtlené,
gsau gedčně hlawnj
čňstky a galeo podporné slaUpy welebného grgjj
48:
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ho stanU. ijto
tedy pogednúnjm Učkolťw
gesstč wywč:žen erj kU podin hogný pramen
swatých Uciuk a prawd
w messnjch službčlch
Božjch Ua UosilU zbožných wěrných dussj k žč,

wotU wččnémU tefach.

GiUý wýklad xnssc fwntě.
Elowčk u gako ifaždý giný twor u
Uspořúdún gest tale, že mn qest Boha

Ua ney:
weoš potčebj. NepotťrbUgeť ani pokrmU, ani
nědpoge, ani swčtla, anč tepla, ančž gakékolťw
giné wčeci w té mjřr, ǧako DUcha swarého.

Tobo ncisledrk ǧrst neywyšssj blaho,
lťže sr tato grho

Potřčba

grst;

Ukogj, gesiliže se š

Bohem aUplUč spogj; anebo erwětssj

strast,

gestlťže se od Boďa odlaUčj. Grho nrmúže
nrwwčtssj hlad a žjšeň, nemúže bo mrei; a
borko, ncxmůže ho temUost a wčženj, nemůže
bo UeUkoǧrnj galeýchkolčw potťeb tělrsných a
ddUsscxronchtak treipčti, gako žawrženj od Boha.
N Uemůže bo nasorenj po neykrUtťqssjm hladn,
nemúže ho Ukoǧenj gakékoliw zwússené žeidostč
a potřeby tak oblažťti, gako aUplné spogenj 9
Bohrm.
Pro Uěbo nenj wětssjbo nrsstčsij, než
hřjch: a nenj wčxtssjho ssrčxstj,ncxžposlUssnost Boda.
Kdyby ťxwl člowčk ž počcirkU posl:xssnost k

Bohu zachowal, lxyl by na wždy ostal š Bohem
spogen, na dUssi a na těle blažen a oslawen,
smrri

a wsselčkých néctiskň

zbawen,

dle dUsse

nebrským angelúm, dle tčla oslawrnému tčlU
Kristowu Ua hoře Tčxborfké podolxrn, a xnťmo
ro byla by i žewnitřnj přjroda w grho slxiwč
a blaženostč mela podle, a wssechen trUto staw
by fe bol Ua relé geho potomstwo zdřdil.
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Nnť ale zhřessťl, byl by mčl hned w o:
kamženj hťjchu dle tčla Umřjtť, xe) tak že by z
nčxho žéldné pokolenj nebnlo mohlo powsťati, a

geho u od těla oddčlený m dUch by byl mčl
gako ďúbrl, na wěky od Boha odlaUčen a na
neywryš nessťasten bútč.
N wssak to se tak Ucstalo, nýbrž Bůh
Ustanowil mU Wykupitele deitč, čjmž U nčho a
gcho potomstwa docela gčný a obzwlčxsstujstaw

nastal.

TU totiž anUge

na čaš zčchuba nc:

poslUssuosti a spolU wúhoda poslussnosti, gedna
drUhaU

zgčnačenčx a zmjrnčnčx,

a Učxkdy tU mú

panowati přeplýwagjcj wýhoda poslnssnostisama,
a trwati na wčky. Nebo Ndam hned po hixjchU
UešahynUl, Uýbrž tak dlauho stčll na žiwč, aby
se š nčho lidské pokolenj rožwinami mohlo;
Pak w tomto pokolenj přichč!zj sice ǧeden ťaždý

š dědťčnaU winau a w odlaučenj od Boha na
swčt, a wssak gemu nxčlže talo

dčdťčnei gako i

každée osobnj wina, odpusstěna, a on opět š
Bohrm fpoǧrn býti; tU ge každý Utnohončxsob:
né bjdč a fťrasti podroben, ale ta mu nemUsj
platiti za trest, uýbrž mčlže mu slaužitť ša Uťj:
ležitost k wětssj zúslUzr a odměnč; tU pokaussegj
každčho šlé žúdostť k hťjchu, ale on gim mňže
odolati, pončwadž fe mU wUšssj pomorť posky:

tUge; tU panUge nadewssemtneuprositelnú smrt,
e) Z drcwa pak wčdčnj dobrěho a zlebr, as negjš; Uebo w

kterdkoliw

2 17

den z nčho gjstřbudrš fmrtj umřeš“ l. Mogž
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a wssak tU přčgde pro wsseckp také z mrtwých

wstánj, a pak ncxgen budau žjtť na wčky, ale
grst gim napotom mnohem wčtssj blaženost a
slč:wa připrawena, než by se byla Ydamowč a
gebo potomkům za odmťnu geho poslUssnostč
dostala, ač kdyby gč bUl pčxwodnč zachowal.
Toto žmjrněnj Uynčgssj bjdy a přehognčx
mjra bndaucj slúww a blaženosti se musj při:
čjtalč gediné poslussnosři Kristowč, ktrrciž owssem
čjm těžssj byla, tjm che se Bohn ljbčtč, tjm
wčrssj odplatU nčUn žgrdnatč mUsrla.
Mo o též poslussnosti Kristowč nemůžeme
ani dost chwalitebného powčditč: nebo negrn
že gj Za zxnjrnťnj nyněgssjdbjdy a za hognč
žwýssrnj dudach blaženosti a slňwy dčkugemr:
ale pro ni také Uxéawrsskeré člowčxčenstwo swaU

gsaUcnost a wssecky wýhody té gfaucnosti; ano
ona mčx také pro wsseckw nebessťany smaU we:
lčkaU cenu, tak že nepřestčxwagj pro Ui wěč:

ného Boba welebiti; a nebeský Qtec súm nlú
Uad nj U wesskerém fwčlě fwé neywčtssj žalj:
lxenj. Smjme trdy o této poslUssnosti smčle
řjcť, že Ua zrmč po hřjchn gen pro ni wssecken
žťwot a pořářek trwčx; smjme ťjci, že wssecko,
což lU dobrého od ǧakžťwa bolo, gesi a bUde,
že gest allčinkem a požehnňnjm léž poslUssnosiť;
smjme o Uj řjci, že ona ge přewelebným di:
wadlem, Ua kteréž Bůh š welťkým zaljbenjm
a wssicknč nrbessťané š welikaU rozkossj patřj.
Tuť slussno, aby k nj také celé člowťčen:
stwo š welikaU Uctťwostj a radostj swůg zřetel
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obracelo,

a po

wssecky časy horlčwě gegj paš

mútkU slawilo.
To se také skUtečnč stalo a stúwč:. N sice
od počútku až k přjsstj Krčstowě geho poslussu

nost čilč geho smrt negen proroctwjmčbyla přiu
pomjnčma, ale č rošličnými občtmi slawena a
wwpodobňowčma, ač toto wypodobnčUjU mno:
húch lidj a Uč:rodů xoo hřjchU brz gegich slastr

ného wědomj

Od

přjssrj Kristowa

přčpomjnčxme si grho občr na

sr dřlo.

křjžč tU sřútým

zwčstowčmjm w cjrkwi, tU wystawowúnjm křjžů
w kosteljch, w přjbylcjch a w ssjrém poli, tu
zřjženjm aUplUé křjžowé cesth, tU častým se
žehnčmjm a znamenčxnjm křjže, tu zwončnjxm w
každý púlek o třetj hodťně, tU čtyrydretidcnnjm

postem, welifým týdnem pťed welkonoci, tU
každým xoňtkem, tu modlrnjm:sc w paterém
počtu k úctě xočtč ran Krťsta Wčma; neyche

ale gegj pamňtku slawjme mssi swataU.
Mssr swatčx gest tedy pťrdewssjm pao
mčalka obětč Púnč Ua křjži u a to sicr pa:
meilka welmi přjhodnč:, kterauž se ona občt
wclnxť šdařile wypodobňuge,
poněwadž gako
tam krew wycrzena a od lčla Kristowa odlcml
črna byla, tak i tu podoby chleba a wjna od
sebe oddělšny gsau.
Msse swatě: wssak gest gesstě che, nrž

anhaU

pamňtkau a pauhým wypodobněnjm,

gest i téše poslUssnostč skutečným obnowenjm a
opakowémjm. Nebo dolčené podoby negfau grn

znamenjm těla a krwr Pňnč,

ony gsaU skuteč:
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nč tělo a krew geho; KristUš P.in grst tedy
w nich skutečně přjlomen, ato owssem šr fwaU
wččnau poslUssnostj a podrobenostj pod wůlč
the nebeského; kdyleoliw on se tedy w těchto
podobňch zgewj: zgewj a obnowj se tU také
grho poslussnost a až k smrtč ochotnost.
Podstata mssr swaté tedy žčxlržj w tom,
že ona

gest občlč Krťstowy

na křjži pamčxlkaU

a fpolU obnowcnjm.
Nozrznňwú se tolťko dle zrwnčtřnj formy
od oběti Krťstowy na ksxjžč; nebo tam byl
KristUš Pcin w podobč lidské přjtomen, tU ale
gest přjsomen pod podobch chleba a wjna.ck)
Yle dle wnčtčnj podstaty grst msse swatň 8
obřtj na křjži dokonale stegnei, poněwadž gako
tam se ža nécš občtowal, rak se za nécš občtuge
i zde; gako tam swaU poslussnostj, orodUge za
nňš i tUto.
e) Gestliže přjs::ěgi k udčci přibljdmu:e,
Uostj .strisiowau

ukáže se mezč poskUss:

Ua křjši a mezt geho poslUssnostj U mssi sx.angesstč

Uňsltkugjrjtozdjl.

Poflussnost ua křjži gest rozhorm:ejm: po:

slUssUostU nxssc sw. ge rozdodmštostj; an
gest pomjgegjrjm a
pominnwssjm skxxkem fwobodne wňle: tato stálým siawrm
grgjm; an gesi poslechnutjm až k smrti, gcnž se za l:áď skalo
čitl obťtouxalo: eato gest poflussnosij a ochotUostj az k smrte,
ktetáž sc za Uáo opět a opčt otxčtuge; ona gest prolo sr:xda:rau
obélj: tato mlrwawml; a proto oxm se w této takowým spčxso:
kxemneopakuge ua erduownge, abh se tn tenlýž děg u co děg
a úkon (čctuš) n gesstč gednau whkoual: Uýbrž spňsobem laǧ
lowým, že sr lu texulýž dčg ďe wjxj squ reálnosij uu ro stáld
fměr wňle (dxadicug) m obfnhugr; Uuueo lo byla okxět Ua kťjšř
w rUkau .sk:xčstaPaiua:

euto pak ge w rUkau

kněze, genš gi co

dar celčmu pokrlcnj odewžranď BohU přčnássj; tam se poklad
milostj .sktřstowých pro celé lčkské pokoler wydobhl: tuto se
.; toleo pokladni pogcdinúm Uxěkům a osobám šwlássk Udčluge.
dťe
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Mssr swatei fr proto dle dUstognoslč a dů
ležčtosti docela občti Kristowč na křjžč wyrom

nawa.

Smjme č o nj rjči,oe ona ge wzac:

núm dčwadlem pro Boba a pro wssecky nebea
ssťann, žr wssrliké dobré, co na zčmi bylo, gřst
a bUde, gest spolu č gegjm aUčinkem a požr:
hnčmjm. Rebo neǧen na hořr Kalwarčč lotr
po bokU Kristowčk
ljtosti obré.cen, č U msse
fwalč mnohý lotr tl)mž Kristem Pčxnem k noa
kčmj giž bol přiwrdrn; neǧrn lamtéž pod křjžrm
Mařj Magdaléna gesstě k horlčwěgssj lňsce rozéj
njcena:
ale č U msse fwaté ncfčzslnj wčrnj
slUžeijcč Pčmč též k xočtssj horlčwostč bylč giž
probUženč; Uegřn oroduǧjcj blaše ǧebo lerwawé
občlč byl dostatečnú, aby ncbeskčho the
k U:
dčlenj ncim wsselikého wččUél!o i časnébo pože:
hnčxnj Uaklonil: nýbrž tntéž sle xnUfj mjtč
tentýž hlaš grho we mssč fwaté; a tak zagisté
bylo giž nčxsčjslným mssť fwaté na dussi a na
tťle pomoženo a Uléčeno, nrsčjslné pohromy od
lčdj odwrcicrny a nefčzslné milosič gčm Udčleny.
Wro takowaU dčlstoǧnost a důležčtost msse
swaté slUssj, abychom le nj neyť,xlUbssj Ucliwost
mčlč a na gewo dňwalč.
N.imť mci býtč pixť

mssč fwaté tak, gakobychom Ua bosxr Kalwarťč
stňlč a gakoby sr dřcd Učxmča ža neiš KristUš

Pún gesslč grdnau na fmrt wwdciwal; nčxmť
mei pčei mssč swaté býti, ǧakobychom do famého
nebe přrnrsseni byli, a gakoby fr U Uassj přj:
tomnostč Krčstuš Pčxn BohU Qlcč ša nňš obě:
wal, a gafoby wssicknč Uebesstj šborowé pťrd
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takowým důkazem lčxskwhlUboce se klanělť anúš
k podobnému klaněnj swým přjkladem wyzýwalť.
Zúdúť pak tato nasse slUssnú Uctčwost,
gako i wčlčkéa dústognost a důležčtosř msse swaté,
aby se la obět un ne snad, gakžkoliw komU

napadUe, odbýwala: ou nýbrž aby se Urččlým
a Uúležitým spůsobem wokončxwala.
Tento Uáležťtú spůsob gest w cjrkwi skU:
tečnť zúkonem předrpsém, a u gako wssecko,

co se tU zčxkonemUstannge,
DUcha swatého Uweden.

mupod sprúwau

Podlé
toho dei se owssem očekécwatť, že
wssecko, co lU pčrdcpsčmo, bUde k wěci welmi

přtměťrno. Y wssak my nesmjme na tom o:
čekeiwčmj přestciwatč, nýbrž my se mufjme také
zřegmť Uwčdomťti, zdalť tomu skUtečnětak gest.
K tomu cjlť a konci bUde třeba, un gako
gsme giž dosawč:de požnali, čjm wlastnč msse
swalň gest, čili w čem gegj podstata zěxležj;n
abychom grsslč wyskamnalť, zdalč se š taUto
podstataU

wssecky

wčxtssj ččxsti, ǧaké se psxť zú:

konném odbýmčmj msse swasé wyskytugj, dobřr
srownúwagj; pak co zaš U tčchto grst hlawnj
wěcj, a gak se zaš š taU blawnj wťcj wssrchno
gednotlčwé srowUúwú, a gaký tU mci wssecko

fmysl. w
Msse fwatčx rozpadčx na čtyry wčtssj čňstky,

ewangelčum, obřtowúnj, poždwthowňnj a přťgj:
mčmj. Mezi tčmč gest poždwshowúnj tjm, co
gsme podstalaU msse swalé nazwalť. TU tedy
powstňwú

otčtzka, gak se k Učmu ostatnj čústky
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msse swaté magj,ponewadž se tjm fpolU Ukúže,
gak se š podstatau msse swasé grgj hlawnj
čč:stky frownňwagj. Qny se k Učmnmagj, gako
wýstřelley k swémU

gčxdrU;

gako tUto nUtnč se

že fwébo geidra kljčj, tak z pozdwčhowčmj ostat:
Uj ččxstky msse swaté pťťrozeUě powstúwagj a
nUtně se k nčmu pogj. TU gčž se mej wp:
skytowati ewangrlčmn, čťlč žwčstowčlnj, k obwo:
wenj té poslussnostč: pončwadž msse fwatň mčl
býti Uegen opakowčmjm Krčstowy občtč, ale č
gegj pamčxtkaU.ňe) Pak se tU mUsj wyskotowatč
občtowčmj, ččlč k občtčKrčstowč, m gčž oU přč
poždwťbowécnj skrze rUce lčdské wyleončawň, nebo

kleraUž člowčťenstwo gako odrwzdaný mU dar
Bohu přinčxssj; nu musi přigjti také občxt člo:
wěčenstwa, musj přčgjtč občtowáuj, pončwadž
fe neslUssj, aby člowččenstwo před Boha š o:
bětj KrťstowaU pieedstallpčlo a swau wlastnj
dlUžnaU obět nrpřineslo. xe“) Koneťně mejkpou
žd.wťhowčmj přčgjtč také přčgjmč:nj, poněwadž
Krčstuš Pčtn prolo fe w podobč chleba a wjna
mrzi nčnnč zǧenge,
aby fe nč:m za pokrm a
Učxpog k wěčnémU žčwotU darowal. uu N tak
fr owssem wčtssj čč:stky msse swaté š gegj pod:

z) Msse fwu gest arci takč památkau

ok:čti Krisiowh,

pokud

se tu n.isilnásmrt geho žewnjtřnjm znamenjnxwoddělenýuxipodo:
danxichleba wjnaouwhpodobňuge,a wssakabh bhla pamč:tkau, co
uwžuá dokonalau a žlwau, musj wýflowně zwestowánjk zewnitř:
Ujmu znamenj

pťigjtt, uno i ge předcheižett. U) Wroč sc dřjwe

občt lidsiá, a pak teprw odkt Kristowa přinésti mufj,ukáže fe po:
zdčgi, až se UčtUj řeč o poměrll gedné k druhé.
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statau dobře srownčxwagj, onyť negsaU než též
podstaty nutným rozwiUUtjm a přirozeným rož:

ústrogenjm. u
PřčstUpme nynj
každé wčtssj této

kžwlcisstnjmu

rožbjrňnj

ččxstky.

Wrwnj wětssjčúsřkamsse swaté gest
ew an geli Um w ssirssjmsmyslu kaf ge to žwané.
TU hlawnj wěcj ewangelčum, gež w Užssjm fxnoslu
tak gmenugeme; nebo ono gest lo wýslowné
zwčstowčxnj poslUssnostč Krčstowo,
o kterémž
ǧfme prčxwč řeč uččnčlč. Co takowé bw mčlo

arci obsahowatč wždy grn wyprmoowúnj o
smrtč Pcina Krčsta. Ale poslussnost Krčstowa
neokú;ala se grn přč geho smrlč: nýbrž wesske:
ren žčwotgeho byl poslussuostj, ftrreiž se w ǧeho
smrtč grn doplnťla ččlč dowrssila a gafoby Ua
gedno mjsto shrnUla. Mliše texdo ewangelčum
při mssi swaté obfahowati takě wypraworocinj
o gných Udňlostech z žčwota Pěmě, ančž proto
pťestane býtč, čjm býtč mč:, zwčstowcinjm po:
slUssnostč ǧrho.
Llno i musj woprawowati
wsseliké gčné
přjbčhy z žčwota Krisťowa.
Ybychom se w
télo prawdč pčeswčdččlč, musjme napťed po:
wčdčtč, o gakém poxnčrn ǧesi mfse swatú k
cjrkewnjmu rokU a ke každoroťnjm slawnostem

fwalých a fwělic Božjch. erkewnjm
rokem
stawj cjrkew wřřjcjm pťrd oči wesskerrn žiwot
Pčxně, a slawnostmč Swatých negen těchto
žiwot a přiččněnj, ale i wrlčké w nich působe:
nj Krčstowo. Qna slawj wssecky tyto pamčnko
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Krista Bcina a Swatých
mssč swaté Krčsta Pčma

mssč fwataU, a we
š qebo okxčtj skutečnč

a podstatnč mežč nňš Uweidj. Qna tedn chce,
abochom we swé mnslť na gakausi Udčllostz
pozemského žčwota .Krčstowa

ssjbo působenj

palnatowalč;

a z grho poždčxg:

ale

ona

takč

chce, abwchom Ksťsta Pčma
w skUtkU mezč
sebaU mčlč. Qna nechce paměctku oné Udňlostč,

onoho působenj brz swňtostnj přjtomnosti Krč:
stowy; a ona nechce tUto pťjtonmost brž oné
pomwslnj pamčltťd. Ona tedy chcr, aby přj:
tomnostj KrčstowaU při mssč swatě onano
pauhčx pomyslnj ččliformňlnj pamútka plné skUa
lečnostč Uabyla, a aby přjtomnost Krčstowa pťi
mssi swaté taUto pamúrkaU zwlússtnj rúz,
žwlčxsstnj žewnitřnj

podobU na

selde přiǧala.

Qna mrzi nňš chce U msse swaté Krčsta Pňna
w gakési šwlčlsstnj dobč geho žiwota a geho
pozděgssjho působenj Uwésti, k. p. gako Uowč
žrozené djtě, nebo gako z nxrtwých wstawssjbo,
na nebe wstaupiwssjho, DUcha swatébo Oosjla:
gjcjho, gako silného pomocnjka tobo neb gťného

Swatého; a ona chce každaU wýročnj pamňtkU
a slawnost osobnj přjtomnostj Krista Pčma
při Uxssč swaté

wyplniri,

zaswčxtčti a

zwelebťtť.

Takowý gest pomčr msse swaté k cjrkewnjmn
rokU a k slawnosřexm Swatúche
Dle tobo grst
msse swatň
wčxčnú strčmka wssellké cjrkrwnj
pamňtley a slanonosřč, a tato gest zase formčxlnj

strémka msse swaté. Gedno gest podstata, drlché
gest gegj forma; a gedno š drUhým tak úzce
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spogeno, že gedno bez drUhého nemůže býtť.
Ll proto přč mssč swaté u mčxolčona zewnčtťnj
twčxřnost přčpadagjcj slawnostč na sebe wzjtčm
mej negen ewangelťum takowé Udačxlostčz ži:
wota Krčstowa obfahowats, kteršž gfaU Oťxedmču
temxtéž slawnostť aneb Učgak na nťpřčpomjna:
gj, ale blawnj mysslénka té slawnostč mnsj fe
i w ginúch ččxstkňch ošúwalť.
N wssak toto šwčstowčmj poslUssnostť Krču
stowy gesstč nenj relčx prwnj čňsika msse swaté,

gťž w ssirssjm smyslU ewanquiUm nazýwcime,
nýbrž k této palsxj gesstč mmžho gčného. Gak
pak to wssecko sem přťcl)cizj, a

gak

pak se to

š týmž zwčstowčxnjm srownčxwél? u Přť šwče:
stowčxnj poslUssnostť Krčstown mň si shromciždčx
ný lťd předstawowatť, gakobw KrisiUš Pčm
fěnn před nčg přrdstaUpil a radostnaU šprčwa
o geho wykaUpenj mU zwčstowal; a dle toho
mei také fwaU pobožnost zřjdťtj, tedy č zname:
nitč žwýssitč. Žeby takowé předstawowňnj a
lidských nwslj Uspořčxdňnj leželo w aUmyslU
cjrkwe, wčdčlč gčxstz loho, že ona chce mssč
swataU Krťsta Pčma osobnč sUwástť w celaU
slawnost, kterčxž fe toho dne dčge; gak pak Uea

bUde chtjtč Krista Pěma ofobnč uwésti mrzč
wěřjcj lťd psxťewangelčum, genž še mssjswalan
grsstč! w Užssjm swažkU stogj, než

ostalnj

přť:

padagjcj slawnost. ley pak se křefťanstwo k
tomU pomysslenj, k té pobožnostč powšneslo,
třebatčx, aby se dřjwe, než se ke skutečnémn
předmelssenj slowa božjho přikročj, gessrč roz:
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lččné modlčtby konaly, po nťchžbh sr mysl lidska
qako po staupnjch k oUé wznessrné myssléncr a

pobožnostl, a takořka do bljškosti Pana Krista,
přiwrdla

Tcdy

wssecky ty dUenssj ččxstky, fteréž

ewanquinm (w Užssjm smnslU tak nazwané)
pťedchúžegj: gsau, slUssU.i k němu přjprawa,
gfaU potřebné schody pro mysl lidskau k wzne:
ssené dňstognostč swatěho ewangelinm.
Toť
tčch mrnssjch čeistek púmod,

toť spolU

swatémU ewangelčUm poměr,

to

fpolu

gegťch k

gegich

wsseobecný wýznam
Tylo menssj častky gsaU: modlenj před ol
taťrm, jullxoťlUsýKyrle rlelson, Ǧlorla, Kollefta
a Epčsstola š ǦradUalcm
Gegťch obfah gest
stalé stsxjdňnj šr žalosti a radosti; žalosti pro
nassi winU a bde; radostč pro nabyté Kxxčstem
Pňnem spafenj. N tato žalost a radost neǧrn
se tU Ueustúle střjdú, ale i wždo che a chr
gedna druhaU rožněcnǧe, tak že, když se na
Ueyweyš rošnjtila žalost a po spafenj taUha,
lidsk.i mysl k slyssenj žgednané spasy,k slyssenj
swatého eroanquiUm se poklúda reprw za nale:

žitě připrawenau
Zegmérm fr obfabUge o modlenj pťed ol
túčeem přewladaǧjcj žalost, ljtost a po spafenj
taUha. Zwleisstě tomU tak gest we wsscobecnéxn
wyžnčmj wjry ano i w nčxsledngjcjchpřjdawrjch
a w přcdchčxžeǧjcjm žalnm, ač w tomto oldogjm
přjslUsseustwj giž račxost sr ozýwň, ale gen
welmi slabě, gakoby gegj hlaš že wzdeilené bU:
daUcnosťť do nynčgsska padal.
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Za to wlňdnr w lnlroiluš genom radost,
anoť

se tU spasenj Kristowo se wssj Urččtosij
ohlassuge, přčpomjnánjm onobo žwlússtnjho dčge
ž lidského wykaUpcnj, genž se pršwě na tento

den slawj.
Bo lrmxč)icuš nawracuge fe lidskčx mysl,
gjžto se w této odbyté č.istce nebeskú sleiwa
galeo zdaleka dewčla, gesstě k wčtssj tesknostč a
k wětssjmu thtkU, žeť gesstě oné slúwy aučast:
Ua Uenj, ano že pořúde trwú w nrbezpečrnstwj,
aby gj nawždy žbawena Uebyla; a z hlUboko:
stč toho zúrmUtku a strachu wolú w Kwrie elrč:
son celé fhromčeždčnj š kněšem drwčtkrčxte k

trogofobnénm BohU o smčlowňnj a pomoc.
Na

radosti,

to se sřjsněné srdce opět rožssiřuqe

le

a to le radosti tjm wčlssj, čjmpwětssj

byla tjseň; ano ono fe nynj powzncissjw Gloria
až k plefu angelských sboru, qaknm onč plésalč
přč Uarozenj Panč a geho sp.isy na lomto
pozemském obydlj
N wssak č tato neywošssj radost psxeqde
grsslě gednaU w žalosř, nynj též nepwnšssj,
qjžto wýrazem gest modlilba tak našwana kol
lekta. Tu sr obracj kUěz we ǧméml swémi
ostatnjch k Bohu, a přednússj mU bjdu q po:
tťebu wssech w takowém spňfobu, w gakém mU
gč prxiwě pťipadagjrj slawnost Ua mysl pťiwcidj.
Nynj by se dalo očeleňwatč, žeby byla
mysl lčdskei oo spafenj Kristowč dostatečně roz:
taUžena a

na

geho žwčstowainj čilč k slysscnj

swatého rwangelčum núlržčtč pťťprawena.

Nlr
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welčkú Urtčwost k tomuto
skUtečnémU stawU
Wúnč gest pťjčinau, že se po kollektč kixesťausié

mnslj grsslč Zwlňsstnj přjprawa na fwaté cwan:
gclčum uklčxdň. Tato zwlcisstnj přjprawa grst
episitola a ǧradUale. Qna gest gakoby pťedsiň,
do njžto ǧiž fwěllo fwalého ewangelčum žarňžj;
a toto (šrčxálxstš) gčst gako hlawnj ohnjsko,
w kterém se wrsskera swčtlost té předsjně srčxžj;
obogjm ma křesťcxnka mUsl fwůg zrak na au

plnau zař Kristem Panem žwčstowané prawdy
obracetť
Trprw kdyži tato zwlússtnj a poslednj
Bťjdrawa k předcsslúm pťidúna a když po
wssech, co po stupnjch, takoťka bljže k nebesům
postaupeno, pak teprw Uznúwagj se pťjsťogjcj
ža hodně, aby fe gim nebeš Bčm zgewčl a swčl
slowa k Uim mlnwil, swau smrt a swan por
slussnosť po wesskerý žiwot, gegich to spasenj
gim zwčstowal, čili aby sc sw. ewangelium
četlo.

o

To šwčstowňnj se děge owssem Uúměsťuj:
kem Pňnř, knčzrm, gako wsseckopůsobenj Pčxna
Krisia w cjrkwť; ale proto pixedce za skutečné
zwěstowňnj Pcina Krčsta se poklúdč:. Co takox
wé gest mnohými přjslussm)mť obťady a pro:
stťedky kr wzbuženj wčtssj urtčwosts opalťeno.
Tyto prostťedky a obřady gsau neecsledugjrj.
Napťed prosj knčz o mčlost, aby byl š to,

Krisťa Pňna

w tomlo okamženj dobťe zastňwa:

ti a geho swatú slowa důstoqnč přrdnčxsseti.
Pak žúdú č lidu, aby 8 Ujm Pún býtč rňčil
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a k nčxležčtéum poslechnmj fwého

slowa

mn

dopomohl.
Potom

dčxlň křjž Uad

kUťhaU a

žehnci

týmž žnamčnjm i srbr, prosr o požehnčmj Tro:
gčcr Božj, a dciwaǧr na ǧrwo, že wssrcko po:
žebnňnj ncim pťichúžj skrze Pčma Krista a
ǧrho smrt Ua fřjži. Při tom wssťcknč, též fr
žehnagjce, mstanaU, na důkaz swé Uctiwostč k
slowu Pčxnč a ochotnosti k gcho slyssrnj a pl:
nčnj. Nčkdy sr i swčrla k sw. ewangrlťum

držj, Ua znamrnj, že se Uččm tuto žǧerge
KrčstUš Pčm, ǧenž ge gedčnč prawé swřtlo
swčta; a pťi tom kadčdlrm se kaUťj, Ua wyro:
zUmčnaU, še) že mU neyhlubssj úcta pťimiležj; pak
i obsah sw. rwangelimn
zpčxwem sr pťrdnčxssj,
t. g. spúfobcm takowým, gebož ǧen U wrlčkém
Uadssenj a radostněm rozčjlrnj Užjwúme. Mčmo
to sr sw. ewangrlťUm čte Ua giné sřranč, než
eočsslola, na pamcitkU starobylého obyčcgc, kdež
ono pro wčlssj Uctťwost na powysseněgssjm a
důstončgssjm mjstě přednússeno býwalo. Me) Ko:
nečnč knčš začeitek pťednrssrných slow Krčstox
wých ljbci, čjmž swau a ostatnjch djlcm Ucti:
wost, a djlčm tmchu po aUplnčǧssjm spoǧrnj ď
Kristem Pčmrm ofwčdčuge, čili po aUčastensřwj
Krisřowých zúsluh a milosřj, ěťli po tafowém

zúrodnčnj zwčstowančho slowa bošjho, aby u
e) Že cwangelinm nám ge tim neypřjgemnčgssjm a Uchspae
sitelměgssjm dťcdnássrnjm a zwčstowánjm. U) Bak takč, bh se
nastjmlo přencssenj a přegitjwjch Krtstowh od žřdů k poheš)ršůmf
ed.

92
gak přč poljbenj knčhy prawj, u slyssjcj při:
wrdlo k odesstčUj hřjchů.
Pťi té pťjležitosii bUdčž podotanto, že se
podobné
gako i

a gčnč obřady gčž U pťedrsslých ččxstek,
při pozdčgssjch oddjlech msse sw. co

wýraz a podnčt pobožnosii wykonúwagj.
se dčlčx znamenj

křjže pjei modlenj

Tak

před oltčx:

řcm, při lucroitm, při Gloria, a pozdčgi ne:
ščjslněkrút, aby setjm nasse nedostatečnosta po:
tťrba požrlmčxnj Božjbo a Krčstowa na gewo
dala.xe) Tak se wžňǧrnmú prosba o Uřjtomnost
a pomoc Pčxnč mrži knčžem a ostatnjm fhro:
múžděUjm opakUǧe přč každé důlržčtěgssj přjleži:
tosii. Pak fe častčxgčljbčl uu gako při ewan:
gelčUm knčha, sak gčndy oltciř, gakožto mjsto

pťjtomnostč Krčsta Pčma a Swatúch šafwčcené,
Ua důka; úcty a taUhp po gčch aUplUém spon
grUj. Též fe mčmo ewangelium gesstč mnoho
gčného U msse sw. žpčxwrm pťedncecssj, na o:
swčxdčenj a rozchrnj
přjslUssUého tU zcipalU. iř)ť()
řťmo to koUčl kUěš bned z počcilkrl swé mod:
lenj dole před oltčxřem, Ua ofwčxdčenj swé nex

bodnosti,

aby sr k oltčxři Pčxně přilxljžčl.
0

Pak

ej Ztháuj křjžemzname:t:i negm probe kačze, aby Bůb
to, coš se žchná, pro záslubp Krtsta Miua požehnati, t. g.k
wyšssjnm a dokonalegsijmu žawotU přšwesil rňčil: U!)brž něfkp
ge také žek)uánj znamenjm, že žek,xuaslčobčtslj dary gsau o obetj
Peina Krista Ua křjši gedno a totéž. “xj Nčkd!! fe modlj knčz
nablaů, nčkdď potřch!:: l:ablaǧ totčž, kdež Ořrwlaidá mysslénka a
slowo; potichn, kdeš přcwláťá posw.itm) wýkon a slowo geg grn
co tlumočnjk prowážj; anebo kdež to, což se nlodlj, gedinč

gcho fe t!)kú.w Co gadrem msse sw. flUge,bf wsse od Sauktuš
až k sw, přigimánj

uu po relý rok, gen t,xšssesc morlj.

Nrk„
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buď pozdwihnǧe

neb fpjnčx rUce, pozdwihuge

ncb klopj očť, slogj přjmo Ueb se sklúUj ano l

ťlekčx,gak buď důwčra a radost,
a ljrost,

Na

nebo

pokora

a hlubokčx Uccčwost Uxu ččnčtč welj.

ewangeliUm

UécsledUge co

druhčl

wětssj ččcstka msse sw. občtowčxnj,

a so

welmč přirozenč; ncbo gest to docela slUssný pořú:

dck,abychomprade prwš požnalč a pak i wyznali.
N poněwadž wyznčmj gest dwogj: prwnj, co
se děge slowem, a drUhé, co fe dčge skUtfem:
slUssnoť též, že mežč ewangrlium,
co požnč:njm

a meži obětowúnjm, co wyšnňnjm wýkonným
stogj šačasté xCredoe co wyšnémj slownj.Toto
šwlússtč tenkrňte fe newynechčxwú, když se
slawj něgakč: Udč:lost ž žčwota Krčsta Pčrna,
kterciž gest spolU předmělem nassj wjrp, aneb
kdnž sc slawj pamčxtka nčgakébo swatého, kterúž
znamenčtč k rozssjťenj a Upcwnčnj wjry přčswčl.
Křyž msse sw. až k ewangelium w Užssjm
fmUslU postaUpla, postaupla č mosl lidskci na
wwfoký stUpčň pobožnostč.
Ll wssak při občto:
wčxnj se mosl lčdskň gesstě wýsse powšnússj. Psxi

ewangelčUm byla pobožnost toliko mysslenjm,
přč obětowanj ge skUtkem; tamto pošdwibl fe
člowčk kU KrťstU PanU a k Bobu gen fwau
myselnj čécstfau: tUto se podwčque celý “
Llnoť gsme k této

drulpé častce msse sw.

přčkroččli, powstúwú otúžka, co rU hlawnj wčcj
gest, a gak fe š nj wssecko grdnotltwé srownú:
wčc? Bro odpowěd na tyto otčxzkymusjme si

drobet dúle zagjti.
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Člowěk méc od wsseho počátkU to powo:
lěmj, aby Bokm občtowal. Qn méc občtowati
frbe a žrwnilťnj pťjrodU. Qn mčx Bohn obč:
towati scbc: poněwadž gcst lworcm, a to la:
kowý wssccken Bohu milcžj. Qn mčl BohU
obřtowatč zcwnčtřnj pťjrodU: pončwadž mcšč nj
a mezi Bohcm
pixčrozrm)m psostřednjkem a
kněšem qest Qna
gfaUc nrswčdoma sebe, ť
BobU fc šc fwaU chwalaU a slUžbaU powznéstč
Urmuže; proto mufj člowěk genž dle swébo
tčla gest geqjm ncywošssjnx člcnem a wssrobsah

lom anrUkcm a takť pťirošeným zastUpcem,
we gméml grgjm tUto powťnnost wykonňwati
a zase z rUky Božj wsselčké požrhnňnj pro Uť
přčgjmatč a na ni pťcněxsscti. Qn qj mimo to

mUsj občxtowatť čproto, pončwadž an gcst
gebo gmčnjm a přjslUssrnstwjm, a pončwadž
on mUsj BobU občlowatť srbc cclého šr wssjm,
což nxU patřj. Toto powolěmj (aby te nrgen
scbe, ale č zcwnčtřnj pijrodU občtowald měc
člowčk poněwadž gest člowčkem a gemU slUssc
lo, dlc Ucho činitč giž před hřjchem w ragi,a
on by se byl mUsel dlc něho zachowatč, čkdpby
byl Uikdý Uešhřcssil.

Toto powolčxnj také Uepťestalo, když mU
byla po hřjchU občt Kristowa do rUkaU odc:
wzdčma. Tuť k gché přjslUssUé obětč gcnom

drUhň eryhmltclně

potťrbnci přčdčma. N š

Urwnj Ua newwcyš ta šměna fe stala, že k
druhé w gakýsi Zwlússtnj poměr wstaupila, a
proto také zwlásstnj Usččtostč nabyla.
Qnen
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pomčr gest ten, že prwnj oběs, obět lidfkň
BohU je ljbj a platnost mčl gen pro občt Krť:
stowU a w občti Krťstowč, gen pokUď gi
Krťstuš P.em swau občtj žaswětj a zUsslrcbtj,
t. g. pokUď negen k nj swaU občt zewnitťně
přčdei, ale gi ť skutcčnč we fwaU občxt proměnj
a co swaU občt BohU Uťinese. Y tato Určč:
tost gest ta, že obět lčdskei mUsj m alespoň z
ččxsti, OokUď t. člowčk mimo

sebe gesstč nčco gť:

nébo obětuge u býti takowei, aby gť KrťstUš
Wán wr swaU občt proměnčtč mohl; t. g.
člowťk musj we swé občtt obětowati pťjrodU
pod špůsobaU chleba a wjna; tato obogj žpů:
solxa múže dobťe zastUUowati mjsto přjrody,
wončwadž wesskerú přjroda wlasťnč grst darrm
pro potťebu člowčlea, gako chléb a ijo
wý:
dradně gfaU darrm pro nčho: a gestliže občt
lčdskú w této podobč se konň, může gč Krčstuš
Bčm we swaU obět promčxnčtča co swaU BohU
přčnestť. Takowň
trdy mUsj po speichauém
hťjchU a žgednaném spascnj býti občt lčdfkň.
Z tobo gťž gafně wwswjtň, že přť občxto:
wěmj, gakožto lidské občti, hlawnj wčcj gsaU
ony děgc, kdrž shromcižděný lid skrše knčze
občtugr cbléb, wjno a srbe, čťli kdež knčž po:

zdwťhna hostčiprawj: Pťťgmiž swatý Qtče tUto
neposskwrnčnaU občt pak pozdwčhna kalich řjkei:
Přčnússjme tobč Pane kalčch spasenj a skloniw
se fcpťatýma rukama sr modlj: W dnchu po:
njženostť a w

o Pane.

mhslč skraUssrné přigmiž né:š,
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N Uynj se déc také fnadno
gest tU wssech grdnotlťwých
gak přjslUssný smysl.

poznatť,

gakú

čč:strk přťmčřenost,

Napřed wyzýwčx kněz wssecky shromúždčné,
aby wzalť nčxlcžťté úěastcnstwj na nastč:wagjcjm

poswčttném wýkonu,

anť prawj:

Ul)mminuš

xxodišcumee, a: U0rďmudxee t. g. modleme se.

Pak nčxsledugew tak zwaném 0lfercoriunx
krčxtképřťpomenmj onobo dobrodťnj Božskébo,
ktrréž se prčxwě na ten den flawj, aby tako:
wým dobrodťnjm we wssech wčtssj ochotnost k
občtowúnj fe powzbudila. Tato krčxtkú průpo:
wčxd qesť tu gako hlasem Božjm, gjmž Bčch
fčxm shromčxžděné k ochotnémU občtowčmjwyšý:
wčx, když ge byl
wyzwal.
x x

prčxwč kněz k témUž

skUtkU

Nynj se začjnú djti dle toho dwogjho
wyzwčmj: kněz občtUge BohU thi
chléb na
mjsič celé přjrody,

chtčge tjm

řjci, že gesi 8

ostatnjm lidem hotow, k wůli nebeskémn thi
wssebo něebylku se zbawitť anebo ho alčxspoňu

nťfoliw dle fwé ru

nýbrž pořlě wůle Božj,

Užjwati; a wssak spolU hned Uarčxžj a odwolú:
wčx fe na občt Krčstowu, bez kteréž by ǧeho
obět lťdskci nikterak nrbyla Uxožnčxa platnci.

Na

to pťťprawuǧe f

obětowěmj wjno,

přťdage přč naléweinj nčkolťk kapek wody, aby
tjm smjssrnjm gednaU spogenj božské a lidsleé

podstaty

w osobě Spasitelowč

obrazně

na:
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žnačťl, a gednaU nastúwagjcj fpogenjobčtUgjcjch
L Krčstrm Pécnem wypodobnil. Z!e)
Potom obětUge, we gménU wssech, Bohu
SUUU wjno, š tjmže aUmyslem a podobným
způsobem, gako se stalo občtowčmj chleba.

Pak w modlitbč: Ulu ijrjtu

ťxumjjjlšljďeenu

obětuǧe DUchU fwatémU fede a ostatnj aUčast:
njky mssr sw., t. g. on přčnússj xnimo wssecken
swňǧ a ostatnjch ncibytek, také sebe š ostarnjmi
BohU w dar, a oswčdčUge, že Uechtčǧj patř“itč
a žjtč sobě, nýbrž docela Bohn a geho swaré wůlč.
Toť obět owssem welikň, k njž by člowčk
sixm že febe nebyl dostatečen. Proto hned na

to w modlitbč: „Ušuiš:xnclisic:xwr omuipolonš
Mcernš l)oušee wu on profj knčš DUcha fw.,
aby swým požrhnňnjm nedostatečnost lčdskaU
nahradil a tuto občr doplnil.
N wssak i hnčxd dúraznč za sebc a za
ostatnj slibUge, že též onč chtčgj ze wssj sjly a
dokonalosti swé občtt přispčti, že chtřgj ččstč a
newinnč pťed Bohrm obcowati, čťli, gemU k

celým swým žiwotem patřiti. Toho slibU dů:
ražnost fpatřUge fe w tom, žc na anhých
slowech nepťestécwci,nýbrž symbolčckým wýkonem,
mytjm rUkaU se děge.

Nij
poǧjmň knčz wssecky tři čé:stky wý:
konané oběti w gedno, a gesstč gednau celau
) Tradicj neina prawi, že za čafu .Krista Nána tenzpůsobw
fwatč zemi panowal, je se kwjnu wždy něco nlálo wodh pťiléwa:
lo. uu Y iwr pjfmo gistj, že z boku .skristowa lekla krrw a woda. Red.
Dčd. fw. Zu č. :cxusu

5
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tU občt neyfwělčgssj Trogčcč Božj pťinčessj, pťč
tom wssak i swaU wraucuost takořka ztrognčc:
sobňuge, gessto neyswčtčgssj Trogčrč pro wykaUe
penj Krista Pčma, pro zécsluhw wssech swatých
nrosi, aby geho občt mčlosiiwř osxčgata bola.
Toto sr dťge, když fr kněz modlj: UZUchpU
Zšuct:x ijujmš
ťx:xnc odjčxcj(mcxmeeun p euo

ijčl

Pak fr obracj kshromčcždčnúm a napo:
gich, aby i oni sr o přjznčwé rřigrlj

wykonané

obětč k Bohu

modlčlč, řka: Bl!axule

1dlx:xs„lth87
Ur mčxum :xc:xxe!;txxumZnšrifjciumee

b

au

Tato napomčnutj se také sknlečnč od lidU
plnj.
N wssak knčš pokračUge w tom modlenj
lčdu dčcle, a prosj w tak žwanúch

fefrextňch we

gnlénu osťatnjch Boha š nrumdlrnau

wntswau

lostj, aby na přinesscnau obět mčlostiwč wšhlčd:
naUtť a pro nj a rro gebo dobroťčnnost tjmto
dnem slawrnau k Udčlenj potserlxných darů se
nachýlčli ráččl.
Konečnč gako bn Uo tak borlčwúch Uroše
béech gisť byl, že gčch Bůh

neoslossj, a že geho

občt š tau pťjžnj a mčlostj přčgme, gako
wěčnan občt a chweilu nrbrských stxosů přigjmčl:
Zaplěsň nlohňtnau radostj, a gakoby fe chtčl k
tčmso šborům pťčmjsilř, gme se w préfarj ď
nebcssťany Bohll djko ččnitč a dobroťečtlť, čilč
gemu gakoby občt nebeskúch geho ctttclů občroo
watč.
Tuť tedo občt lčřskčc až w občt neber
ssťanů dťechúzj. Wyšssjho siupnř nenj, Ua nčgž
by fe mohsa lčdskaU silan powznéstť. Tuť přčx
rozený komxc gegj.
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Třetj wčtssj čňsika msse sw. gest pozdwčl
howúnj,
o nčmžro giž Uč:m powčdomo, že
lu hlawnj wčc gcst zgewenj se Peina Krista
nod způsobau chlcba a wjna i šc swaU poslUa
ssnostj, čili obnowenj geho krwawé občtč wnč:š
weliký prospěch.
Gestliže msse swr na wyfoký stUpeň do:
staUpila obětowčmjm: powzné:ssj fe sUco gesstč
Ua wyšssj stUpeň. Tam nabnla pobožnost
lidskčx neywřtssj mjry, tUto pak k nj přichúzj ť
pobožnost Krista Púxxa, a to sice ne snad gen

takowú pobožnost, w njžto by on anhými
slowy za nčxď prosil, nýbrž pobožnosť takowčl,
w njžto on zúslUhaU swé hlUboké poslUssnosti
za nčxš orodnge.
TUť nebeď Pčm mezi nčxď
wstUpUgc a k pobožnostč nassj připogugr po:
božnost fwaU, ano občt nassi proměňugew oběr
swaU, a nedokonalost nassj pobožnostť a občtč
doplňUge dokonalostj swč pobožnostč a oběti,
abychom dost slUssnč před twúřj Božj stčltč
mohlť. TUť co se dřjwe dčlo pozrmského na:

gednaU swaU nižssj powabu

tratj

a nabýwú

powahy

wyšssj,

a požcmskě dčgisstě lakořka w

nebeské

dčgisstč š nebeskýmč konatelč a diwčxky

fe promčňUge.
Gak přťrozenč a nUtUč w pozdwťhowňnj
občt Kristowa nčxsledUge Ua občr nassč lidskaU,
netťeba nčxm obssjrnč Ukažowatť, gelčkož na obět,
fterúž se mú w drUhaU promčniti, nemúže nňn

sledowatť než tato.

Přichňzjme redy hnedk

orčxzce, gak se 8 rjm, co U pozdwihowúnj

59

gest
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hlawnj wčcj, wssrcko gednotlťwé srownččwú, w
gakém pomčrU k též hlawnj wěci stogj, a gaké:
ho smyslU w tom pomčrU nabýwčx.
Pčxedc wssjm mnfjme přčpomenautť, žr
KristUŽ Pún zde obnowuge swaU poslnssnost
skržc swého

nčxmčstka, skržr

knčže, a

že kněz

tUto wc ǧméml a Ž přifpčnjm Pčma Krista
gcdnň. Z tolxo númčstnjho gedminj k“nčže a
spolupůfobenj Kristowa w swúg čaš a na swém
mjstě

fklčxdaǧj fe wssecko menssj

čústko

U poo

šdwihowánj. Gexdminj Rrčstowa nčxmčstka mnsj
býti owssem přimččcnč; přednč: pod.siatě, a ža
drubé: řčxstognostť obětč Krťsiowy.
Mxy bwlo
pťiměřrné podstatč Krťsiowy občts, mufj býtč
djlem úctan a djlem žebnčlnjm člowččensiwa a
grbo wessleerébo pčxjslussrnstwj a nábyrkn; nebo
i obět Kristowa gest ncywwšssj oslawau Božj,
a spolu welikým profpťchem pro člowčlea a pro
celau přjrodu. ley
pak bylo gedneinj knčže
pťimčřené weliké dčlstognosiť obětč Kristowy,
nesmj snad sc tolčko proměnan chlcba a wjna
w tčlo a krew Pčxně, roliko gednodUchúm obr
nowenjm grho obělč odbýtč, nýbrž gest třeba,uw
gako Učkdy wr snu patriarchy Jakuba fwatj
angelé po mnohých stnpnjch k Bohu wysiUpoo
wali, a od nčho šestnpowali: aun aby takč
kněz po nčkolčka stupnjch přjslussného žchnčmj
fe kořenj k swémU pťeswatémU dle postupo:
wal, a réž po několčka takowých stupnjch od

nčho šrstupowal.
šcstUpowúnjm

Takowým wystupowúnjm a

gfaU skUtečnť gednotliwé

čústky

10l
U swatého poždwibowčmj. Toť wlasinč wsse:
obchú a wrlmi ořiměťený gegich smosl.
N

sice hned

čjUú slowy:

w prwnj

čústce, grnž fe za:

BMZ jšjluxx c:jemomi.xx!;inw l)uwxeee

uu u .u prosj knčz o požrhminj božské pro
cclau cjrkew, pro grgj znamenčtčgssj člrny, pro
papeže, pro distupa tež dčécrsr,a pro žeměpciua.
W modlčth.č:„)je:mč u lo 1)0miruš fčxmujou
1xuru lřamul:xjxllrxxllllčlusuxumee u au u prosj
o Božské požehneilxj pro srbr a ony, genž š
njm gsau gakúmš swažkem spogent, gako č pro
wssccko přjtomné a geqčch přijžné a přčelely.
Pak Oostaupj še swúm žehnč:njm grsslč
Ua wnšssj stmoeň, gelťkož w modlčlbč: „()umo
munjcxunloš e:l nxmxwričxmrouor:xmošee uu nu uux
swau dosawcidnj proslxu také pťjmluwaU a zci:
slubamč panny Marir a wssrch fwalých podpo:
ruge a šesilUǧr.
Nynj pťechcižj od trogjho žebnčxnj k tro:
gij
se koťcnj pčeed Bohem, kdež toto alefpoň
pťewlcidčx. Tak fe před Bohem klanj w mod:
lčtbč: „kckňuc: jšjlmx odjčuioncm Zč:rrjluliš
qulxxšeee w u u a sice Uepřestciweižde Ua
sxoé úctě a na lllctč Žbromňždčxného lčťU, Uúbrž

přenússj tUto lidskaU úctU uo wšklňdagr rUkaU
nad chléb a ijo
wauotaké na relaU pčejrodu,
těmť žpůsobami pťedstawenau, gakobo chtčxswau
a ostatnjch Urtčwosi přčdcinjm Urtiwostč celopťj:

rodnj ,;mnobonňsobniti.
W UcislrdUǧjcj modlitbě pokročj we swé
člrtč gesstč wýsse. QU se modlj a prosj, aby
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k této lčdské a přjrodnj

úctě také úcta .skrčsta

Pécna přčpogena byla. Rcbo gako wzklúdúnj
rukaU bylo znamenjm, že fe úcta lčdskú na
přjrodU pťenňssj a gedna k druhé připoguge:
tak gest Uyněgssj žehnúnj křjžemi znamenjm,
že mň nad to wsse gesstě přťpogena býti úcta
Pčxnč. Zebo to byl hlawnj obsah a smysl
Uxodlťtby: U(Žučxm odlčtiončm
lu j)BUZ jn
omndeZ
qunt:Zumuš bt:nšcjictčdmee wn nun aun

dúwú se na gewo mimo to tjm,že knčz napo:

sled wúsiownč prawj:

„lu uobjš l:olprZ cr

Zčxnšujš li:xc ljjjčctjššjmi ťťilii tuj.U Promčnj:li
se chléb a wjno w tělo a krew Bčmč, pak se
tU i skutečnč gcho úcta neb poslussnost wysky:
tUǧč a

k ostarnj

úctč! giž dčxjwe tU obfažené

pťťdčxwú. To, oč kněž těmčto slowy prosj
osťčxwčxna tomto mjstě gen pauk,daU žč:dostj,ge:
ǧjžto wyslhssenj až na pozděgssj mjsto patťj:
a wssak č gakožto anhčx a gessrč newyslyssenň
žčxdost gest žwýssenjm pťedesslé lidské a celopřj:
rodnj úcty, pončxwadž, kdož swau úctU gesstě
zmnohonúsobnčti žčldň,tjm samým gjž gi zwýssuge.

Nynj zbýwň gesstě takowé geǧj dňlssj pox
wússens, aby k předesslé lčdské a přjrodnj úctě
úcta Krisia Pčxna skutečnč přčdčxna byla, aby

se Krťstuš Pún še fwaU úctau a poslussnostj
skutečně pod žpůfobami chleba a wjna zgewis,
aby tyto žpůsobw w fwé tělo a w fwaU krew
skutečně promčxnčl. To sr dčge, an kněz docela

tak gako Krťstuš Pún

přť prwnj té promčnč
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ččnčl a mluwčl, a aby se budaucně
stčcwalo
nařjdčl, na mjstě geho ččnj a mluwj; nebo
wlastněgi an Krčstuš Pún swé tehdegssj počj:
ncinj a fwau tehdegssj řeč tuto skrzc swébo n.i:
městfa opakuge. Což fe tedy w tomto ofa:
mženj dčǧe, gest spolu končmjm fněše a fpolu
pňsobenjm Krista Peina, a méc tcn dwogj
wxšžnam, že ge to gčdnau dowrssenjm dosa:
wúdnj úcty, a ǧcdnau obnowenjm občtčKristowy.
Qd toho okamženj kněž před Bohem nr:
stogj ǧen š úctau lťdskau, nýťxržšúctau Krčsta
Pňna,
9 občtj to newwžčxcnčǧssj, genž Uade
wssecky, Bohu sebe mčlegssj občri, nad každan
úctu od nrbeských angelň mu profňzanau, dau
leko pťedčj, a

genž

nedhognčgssjch mťlostj

gest Ž lo,

naflončtč.

ǧeǧ k Udčlenj

Podlé

tobo

gest laké wcxsskrré fe kořenj a žčhnčmj kněze
Uspoťčxdeino, gakúmž on Upnj z wýsse swého

nč:městnjho djla šrstupuge.
Geho úcta žěclržj
od nynčgsska grn w tom, že Boha ctj š pťj:
tomnau obětj Kristowau, a gebo žehnécnj gest
důwčrnčgssj, smčlrǧssj, obsúhlegssj.
W modlčthě: Ulsucjo č:r mt:snolxeš j)omiu
nr noš šelxxpjtuieš
Kořj se BohU a ttj ho
Krčstowau občtj, wymissege gi co xobčt ččstau,
swataU a neposskwrnčnau,
co cl)léb wěčného
žčwota a kalčch xUščnébo spasenj.c
W modlťtbč: „8Ufuxš quačd propilio

čxc:

:Ureno rujlo lxď.q)ioere: ájšnorj.qel u leořj fe
Bohu a ctj ho občtj Kristowau, wynňssege gč
co Bohu nade wssecko ljbeznau, pro nťž gediné
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sc mU ro obťtč Ybelowč, Abrahamowč a Meln
chifedrchowě gakožto w gegjm předwypodobně:

nj u

tak welice Zaljbilo.
W modlčtbč: Ušuppjicšš w xxošnmm
olnnjpolenš
l)šušee . e . ťoťj fe BohU a ctj
ho občtj Krčstowau, pkipomjnagc gegj totožnost
ď občtj, kterauž

Krčstuš Pěm před geho twčxřj

na nebesjch wččnč ža Uč:š přinčxssj.

Na to se obracj še swým žehnč:njm u
8 pťehognhm to požehnňnjm přjtomné občti
Kristowy nu na wssecky strany, kamž se ǧeU
dostatč můžc. Qn se modlj w modlitbč:
,)dlem o nto rtičxm l)omjnš fčxmulmxumfčxmujčo
rumquo lunrumee uu aby se wssem w Bňnu
odpočjwagjcjm ža podjl dostalo.
QU prosj Boha w modlčtbč: „Wc)diš

ququš

pcccčxtoridušee uu uu uu abh wssem

gesstč žde pUtugjcjm popřúl w témž požehnčmj,
a w slčtwč a radosti wssech swatých w Uebi.
N Udodle se: „ť)or qušm
kxčxšc onxničd,
onxxjnčš Zcmpšlx bolm clxščw.,Zčxu(rljisicčxďee
un u

a žehnage proměnčné Znůsobp chleba a wjna
znamenjm křjže, u žňdai Boha, abn z pťjtom:
Ué

občti

požebnčmj

i na

wesskeraU pčxjrodu

přesslo, gčžto tčlo a krew Púnč pťedstawowarč
nepřcstúwú, poknď zoůfobu přjrodnj, žpůsobU
chleba a wjna, na sobě nese.
Když knčz až na trnto Ueydolegssj stUpeň
fwčho žehnňnj ďestaupil, koUčj swé žúsřupnickč
djlo š welikým plesem, wzdňwage slowy: Uker

ijUm

ec cUm ipšo et iu ipšoee mu uo u
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Bohu thč a DUchu sw. wsseckusl.iwu, gakciž
mU gen Krčstem Pčmem zgrdnčma býti můše.
TU se končj třctj wčtssj čňsi msse sw.
Nynj gcsstč zbýwci Uoslednj čeist, šbúwň

swaté pťčgjmcinj.

Gestlčže se dosawcide U

msse sw. welťké wěcč deily, tUto teprwa nrywět:
ssj se dčge.

We sw. rwanǧelťUm byla nasse myslk
Bobn a k PčmU Kristn powznessena, přť obě:
lowčmj byla k BohU powžnessena i nasse wúle
a nasse celčx podstata: pťč pozdwihowčmj se š
nassj pobožnostj spogčla i pťewžcicnň pobožnost
Krčstowa; tuto pak fe spogUge š nňmť KristUš
Wčm scim a udčluge núm hognostť swých mťloo

stj. ďe) Ze toto spasitelné spogenj Krisřa Pcina
gest hlawnj wěcj U této čeistčmsse swaté, fotwa
gest potřrbj wýslownč podotknami.
Tak welčký dčg nesmj se owssem gm
zkrcitfa a wsscťiǧak odbýwatč; nýbrž gest tťeba,
aby ho přjslussnei pobožnost předchúzela, a přj:
e) erogiw toltš jwč oslaweně tčlo o nasijšn člem moslqwe:
ným whlrhugc náď ponělud z nassj tčlefm potupd a bjry,
dowznássj náď ou roknd tobo na lrn čae gfm,c fchopnj u tǧo
swťho rslawcnčho stawU, t. q. on mjruj zlc naklounostl, gakde
mi nasic lělo proli duchu žeidá; a ljm i oesilugr ducha k milox
wánj Yoha a wssebo dobrebo; roznjtiw w nao !ásfu k BohU,
tčž schodnč n.iď čmj k odpnsslčnj wfsednjch hřžchu,a tyto žlam
stutečnť odpansstj; on ncio tuto wsazugc co wlnne ratžxlestl do
scbe co winného krie, činj neiď audy fwčbo tagenǧnřeuholčla,
w lterčmž gest ožiwugjcjm srdcem, a swúg“oslǧwrend zlwot na
wsicckhUrany rozefjlá; rn nám w tomto, cqstecnemppodle na
gcbo oslaweněm a msmrtelnčm žiwo!č dašda pewneB rqugem:
ňwj, žr bo nám popťrge w plne mjre, az l toxmž cšxů šxlnfgde,
čtli žc nč:o nčtdy z mrlwých wzkřjsj a fobč podc:nyxm

Ucmj.
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slUssmi pobožnost nňslcdowala,

gakož i skUtečnč

pťedchňzj a UčxsledUge. N to wlastně gest wýžnčxm
wssech gednotliwých ččlstek U sw. pťigjmčmj a

gťch pomčr k hlawnij
dčgť, že td gsaU přj:
flussnan předchňzrgjcj a nčxslrdUgjcj pobožnostj.
Pobožnost pťedchúžegjcj se sklňdčx ze wzdúa
lenčgssj blčžssj a Ueybližssj přjpraroy k spogrUj
se Ž Krťstem Pčmem.
Wzdč:lenčgssj pťjprawa gest modlčtba Páně,

kterauž se mú rozthiti

tauha po Spasitelč a

geho d.ařjch, gichžto se tU sedm, předmčtem nassj
prosby a žčxdosti, činj.
K této wždčxlenčgssj pťjprawě parřj také

modlčtba: Ušidčrň Uo.q, qUčxčšumUZj)omine,
ad omnjduš m:xijgee wu uu w kdež fe též
tanha po KrčstU Pčxnu, co sprostčtelt wsselčké
strastč nassj, roznčcngr.
Gako ale wšdčxleUěgssjpřjprawa w roznjc
cenj tanhy po Kristu Pémn žúležj, tak žčxležj

blčžssj přjprawa w powžbUzenj d.ůwčryw Krista
Búna. Toto powzbclzenj sc stúwčx hlawnč symc
bolickým dčgcm, lúmčmjm t. swaté hostťe a spo:
genjm gednš ťčxstko gegj š přrpodstatnčm)m
wjnem, kterúžto děg grst roypodobnčnjm nňsilné
smrti Pčmě a grho z mrtwých wstňnj, :lle)čťli
wypodobnčnjm wykonaného fpasenj lčdského.
e) Násilnei fmrt Báně sc wUpodobňUge gedUan leimánjm swr
bostie a gednqn odlaučenjm fe chleba od šrůfokh wjna. Gestlix
žc loto odlaucenx gest pťjxlussuďm whpodobučujm smrti Báně,
lunšel obau
slaucenj těž pťjflussnúm wppodobněnjm geho
wzkixssenj.
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My si takowým wyobrazenjm skutečnč zgedna:
nau

pomoc ž wsseliké bjdy lidské Ua oči sřaxdj:

mr a tak dúwčru w Krssta Pňna w sobě bU:
djme. Tuto probužugjcj sc důwčrU oswědčugj
dost

gasně

wúkonu

pronússenčx

slowa:

pťť

témž

Uf)ešlx šum(jem

noxnxumee uuu uu u

a:

„l)nx

swmbolčckém

j)omiuUm

l)omjni

ďir

šompešr xsobišl:um.ee

K této blčžssj přjorawě, ktomuto powzbm
zeuj důwčry w Krista Pč:na patřj také mo:
dlcnj:

Uučušc: (:ommixcio šr comšc:rxčuio

e!olxp

poriš et Z:mšuiujšee uo mo u a: „Žšnuď
j)oi, qui leleix pšcc:u:x munclj.eeu w u
DotčeUým fymbolickým děǧem, nňm t. objeku
tčwnč, šǧednané spasenj lčdské na oči bylo po:
siaweno, tuto pak č Uasse subjektčwnj wyfaU:
pcnj, ččlť wokauoextj Ua nassj ofobř wykonané,

we formě wraucj modlitby na pamět se núm
Uwúdj a tak gesstč wčtssj důwěra w Krista
Wúna w nčxš se budj.
Gestlťžr knčz gčž powžbuzenjm tauhy po
Krťstu Bňnu k Učmu se gčž pončleud přibljžčl,
ǧestlťže powšbužrnjm důwčry gesslč o krok bljžc
k nčmu přčstaupil, přťsiupuge k Učmu w neya
blčžssj přjprawč gesstč o grden krok bljžn
Qn

w této přjprawč wšbunge w sobě takowé fmey:
sslcnj, ǧako Wúnu Krčstu wlasiuě přinúlržj, aby,
Uež sr š njm spogj, dlc tčla, š njm gedno byl

w duch. Qn se t. w modlilbč:e Domiuo
.jčšu ()luxišle, qui (lixišlj Upošlojjš lujš:
ťac:cn: xxšjinquo N)djš u wu un cwťčj w
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lčlsce k blčžnjm:l w modlčtbě:

dl)omino

.sc8u

()lxsttš, siiji dej xxirj, qui ex rolunlčte
l):uriše Muumprosj o poslussnostkBožským
pťčkúžanjm; w modlitbč: ))l)ercčrplio cmxpoxxiš
lui l)omino .seZU ()dlxjštš., quočj ešxo incjjšu
nUš ZUmexxe pxxčxčš:čumm wn u

uu

rozněcuge

w sobč pokorU m ktrraUž se powccha Púna
Krťsta obžwlňsstnč wwznamenčxmčx.

Po takowé pťjprawč teprw se kněz ofmč:
luge na mjstě wssech fhromciždčných e::) tčlo a
krew Búnč pčxčgjlnati; rož fdhž čťnj, pťčpomjnú

si grsstě gednau wžnesserst Uřjtomného pokrnm
a nčxpoǧe, swau wlastnj Urhodnost a přehogný
prospčch požjwaných darů, anť prawj: :l)čmčm
cočjexchm čxccjl)i:xme a: :Cujcl retuijučťm
domino luxo omnjduše m což š předcsslým
U) Gako kněz dii obětowánjobčtUgc we gmčmx wsscch pixjtom:
ných, tak lakč pťč pťigjmánj přigžmá we gmča:U wssech pťjtom:
Uých a giných aučastnjkň wwkonanč messnj olxčll. W gako tčmto

w plofpčch slaužilo whkonánj Kristowy obč:i pťi pošdwčbowánj,
tak gim mťlže a n:á ro prospčch flaužili i Uúmčstnj přigjulánj
knč„;e, a oui fe moba:lj a magj stált ančastuj aleipoň z čcisit
welikých wr)bod stoatel;o přigjmánj, zwlássf gestljže ď kučžrm
pťigjmánj dUchowujm způfobem, l. g. geskliže z celčho frdce
gsau ončch wýbod žádostiwi a xxádi by Krňsta Bčma přigali,
ťdobh grm w lom pokora nepřekáže!a. Yno pťřgjmánj knťze
grst wlastně k tomu uňanoweno, abh i ostatnjm w psrspčch
slaužilo.

Wrrto fe takč wssuckni k duchownjm::

Oťčgjmainj wyx

zýwagjp ant gčm kuěz nablaď Uonessem)mi slo:dh: „l)omino
nou Zum l)išuuš„ nu uu w gež oni po Učm řjkagj, luimo
pokosn take anbU po .skrtsiu Pám: do úst a do srdrj kladed uu
Z toho wjděli, že Ulsse fwu Uenj gcn klomll, gbhchom se tU
pomodžili a k pobožnos:i polpzburili: Uýkrž i k lomu„ aby ln
wssjckm 9e81 eUčasiUjej od Palla Ktjsta nlnohouúsrbnč pomoci

a jjly nabyli.

109
přčpomenUtjm stegného fmpslU gest; pak d!)oa

miuc non šum cjjšnuše uu uunuu a konečnč
:(Žorpuš j)omjlxj noštlxj .jššu (Zjuxjšti (:uštou
cjjšre uu u wu čx: dščxnšujš l)()mjuj uGerj
.sc!šu

(e)jUxiZti oušlmjjšl„

šuťmnm

mcčxm

xn

sjtšm šr!tc!rlwm.e
K doplnčnj toho fwato:swatého dčge patťj
takě čistčnj kalčcha a prstů knčšr, kteréž se
od
nčho
končx š taU přjslUssnaU žčldostj,

aby on se též čťstaU núdobaU stal požjwanšn
ho tčla a krmr Wčmě. Qn dúwú tU žčxdost

na gewo modlťtban: „Cuocl oro šUmšimuš,
j)()sniut!q lmlxn lutšmcš ašpjšmušU uu uu u
a modlitbaU: „(Toerš Uxum j)omjnc:, quocl
Zuunšieeu nuuue
Bo přigjmč:nj tčla a krwr Pěma núslcha
ge gesstě přjslUssnú pobožnost, genž slowe ()oma
munio a ťoštcommuuio.
()ommUnjo gest dj:
kčlčinčnj za mťlost prčxwč pťčgataU, a l)ošlcřomo
mrmio gest prosba o dčxlssj geho dobrodčnj.

Tamto

obgenge

kněz za febe a za ostatUj

dlUžnaU wdččnost: tUto silnaU Uadčǧi, že nčtm
š Krčsťem Pcinem Bčch wsseckoostatnjpopťege.
Obogj pak lento slUssný cit dčxwé: na gewo
š odwolčxwúnjm se na welčké dobrodčnj božské,
ktcréž se prčxwč tjmto dnem slawj, aby taU
pamčxtkaUč swaU wdččnostčswaU dúwčrU sesjlčl.

ij

se končj pobožnost, genž na swaté

pťčgjmčxnj núsledUge, a spolú i msse sw. gest
kU koncč přiwedenčx. Nynj fe genom gesstě toto
skončenj msse fw. wýslownč a radostnč ohlčxsj,
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anť kněž ťekne: Bjcš mi„e.š:xešlee aneb za čafu

kagjcjbo:) Ušnoúchmm l)omťntšeečše)
Psxjdawrk, genž se nynj gesslě připogUge,
gest gako opakowčlnj celé mssr sw., kdež sc
alrspoň w nmslč opakUge, co tamto skutkem sc
wykonalo.
W modlťtbě : :nl)jšcrčxer ljbi, Zšnchx

ijnjlčxš, odšequjum ššrrjlčuiš mlščm((
n mu
přčmissj fe w myslj BohU takoixka gesslč gednaU

občt gak lidskú, tak Kristowa. Sr slowo::lšša
nt!(jjcčur roš

G:xxuipmtcšnš l)eu.xx kčxlele: Udťluge

se we gménu trogosobného Boha lčdUpožchnú
nj, a tjm w pamět fe Uwadj Oťchoqné pože
hnanj, gcnž we swatem přigjnxanjobjaženo bolo.
N w pojlednjm cxwangelťum se zwčstuge gesstě
gednaU, což giž w prwnjm ewangelťmn šxwčsto:

wúno bylo, wrlťfé t. djlo nassebo wpkaupenj;
a to sice připomjnčmjm hnrd prwnjho dčge ž
tébož wkapi:rlského djla, přťfoomjučx.xjm
wtčlenj
Božjho,

kteréž w sokxčxco w zčrrode wssechen
ostarnj břh žčwota Krčstowa, celaU geho fpasi:
telnaU poslnssnxost, wčxsskerénasse wykaUpeujob:

sadxlgc.xeee)uu Kdyš gakchš wžšcnau wčc oan:
e) Tato slowa w čao kaquj za pťjhodnčgssj se pokladagj,
poněwadž w reU čch gest xalxodno aby lid po mssi sw hned
ncodcssel nýbrž qessxěw modlenj setrwal Bťed ěalh fkutečnč w

čao postnj a adwentnj gesstě rozličně delenj
dylo konáw, a
proto uejsto: „jl.e mjxiň cšc Uwcdeno , Zenccjjcrmuďj)omjuo“
eck) Gcnom na taťowč dnř Ua kterčždwogjznamcnxtaxlawnosk
Bťťpadá, zwěstnge se pťi počlednjm ewangellnm z lldsťčyo wh:

kauprnj takowý děq, enž na drnbau flawnosi toho dne pťjpo:
ijá
Yuo Ua takowc dni se aesslc chekráre pťi mssi fw činj
žmjnka drUbč slawnostč ze gmčna pťipogrnjm zwlásslnj košleklh,

fekrtlh a delltbh,genž

slowe: 9o8cconununio.
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sstjme, nefnadno se nasse mysl od nj odtrhUge
nýbrž i přč odcheizenj gesstč se k nj

ohljžjme.

taužebnč

Bodobným ohljženjm kneywšúcnčgssi

wčcč na swčtě, ou ke mssť swaté,
dotčený pťjdawek. nuo un

uu gest nčxš

Totoť gest nčxš wýklad o mssč sw., w
kterěmž gsme fe snažili uu owssem gen zkréctka::e)uu

Ukúzati, pťednč w čem wlastnč geǧj podstata
žčlležj, potom ǧak se ǧegj wčtssj ččcsti š tau
podstataU frowmiwagj, co U každé z nčch ge
hlawnj wčcj, a gak se š tau wssecko gednotlč:
wé srownňwěe, a gaký lU wssrcko mč: smysl.

Gestčť tjmto wýkladcm arcč welčkň wnirčnj cena
nxsse sw. pončkuď na fwčtlo wystawena a gčgj
zpančlý žewnčtťnj Uořčxdckobgrwen, gelčkož fetU
UleažUgc, nrgen gale weliký dčg se we mssč fw.

obnowuge, ale č gak wětssj čcistky gegj nrgsan
Urž pččrošené rozústrogenj téhož děge, agakpřť
wřtssjch čcistkcich wssccko ǧednotliwé

nrnj ǧčného,

Uež pťčrozenč rozwčnutj toho, cožtu ža hlawnj
wčc platjd
e) Kdo bh
tomu radjme
ůder dic dcil
:nimo git:č u
pomimuo býti
njm

Zatjm

se pťedce prčxce ta swémU

bdl aUplněasijho wýkladU o mssř fw žádostčw,
abh čell wexbornp spiš: „Lčtusgxsche Borles..ngcn
Messe ďon .skossčng Brllinqen 1843.“ Tam sc
co luto pro odmezenrst nljsia mus lo Ullčcnjm
uu muže poučitč i o tom gak sc ď Uassjm tdeal:

wýkladem histortcký půwod loho, což zdr whloženo, dobťc

srow:lciwá u Tčž 20 kazanjo mssčf:d od c k dworsirho faraťe
wc Wjdni, Zgnacc Fehgerle

l1.2
wznessenémU předmčtu daleko newyroxonú. Kýž
mtlý Spasitel a Wún nč:š uu genž pťi mssč
sw. doplnjwň nedostatečnost občtč lťdské swaU
dokonalan občtj uo doplnj také nedosťatečnosk
tohoto wyswč!rlenj sldým dokonalým swčrlem;
kýž nňš swan milosťj naučj mssčsw. wždy lépc
a lépe rožumčtč, gč wždy che a che ctjtť, a

pťi niwždy wrancněgča wraucnčgipřjtomnu býti!

Učenj rjrkwe katolickč
o Ucyfwětěgssj oběti mssc swaté.
š. 1. Ježjš Kriftuš se až posnd za lidi občtnge piei
mssi swaté.
Mluwilč gsmr w tčxchtolčstecho tom, že Ježjš

Krťstuš, Syn Božj a prawú Bůh, zlčxskoklidem sc
wtělčl, prawým stal fe člowčkem, a že lčdč pro
hřjch od Boha žawržrné wokaUpil, oběsowaw
se za nč na dťewč kťjže thi

Qn pťčsselna thto

swémU ne!ťdeskérmld

bjdný a hťjssnú fwčt, při:

gal na febc přčroženost lčdskaU, a gakž swúm
Učenjm a přjkladrm, takž č swúm Utrprnjm a

pťchoťkan smrtj fwau od bludu a newčry, od
břjchu, kletby Božj a wččnýcb zaslauženúch trestů
rč:ččl núš oswoboditi.
Qn hřjclw Uasse wžaw
na sebr, a ža neiš se dobrowolnř obětowaw
thč swémn nčbeskému, přetrpčl wsse to, což
gsme mo samč mčlč lrpětč. ijzaplatčlwssecken
dth nčxš, a wogednal neim opět mčlost alúskU
Božj. N wssak ten předrahý a předobrotčwý
Spasitel a slťtownjk nňš nepřestal až pofUd
dobwěťnčtč Uňm. Geho lciska, geho mčlosrden:
stwj grst tak welčleé, že fe posaw.čxde za miš

thč

swémU za obět wydúwčx. Cinj pak to
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každého dnr, a na wssech tohoto fwčta mjstrch,
an se na oltňři pťť !nssč swaté ša núš
občtuge.

Q, gakei to útěcha! Trn drahodrahý Pein,
kterýž pro wykaupenj lčdského pokolenj krwawau
fmrtj na kčjžť umťrl, gesscě posawč:de den co
den pčč mfsi fwaré za nč:š se oďřt!lǧe, nepťk:
staiwaǧe Uassjm prostťednjkem býtč U swčl,xo ne:

beskčho the.
Ten Ueskončcný slčtownjk až pox
fud tu pťedrahaU občt na oltčxťjchnassichkonú,

kterauž drlchdy na hoie Kalwarsié pro spasenj
nasse wykonatč rč:ččl. Gak wyfoko mčlč bychom
tedy fobč wěcžitč této pťedrahé messnj občtč!
Q fwatai, drahocennci obětč oltěcčnj!ty qu wčč:

Uým, wždy trwaǧjcjm důkažrm lcisky Krčstowy.
Tyš tau drahau obělj, we ktrréž sr seim gcxdno:

rozrný Son

Božj za nňš hřjssUč lčdi thč

swému občtUgr.
.B. 2. Eo gest mssr swatá.

Gčž gakési wnitťnj frdre pUženj mň kaž:
dého člowčka k tomu, by Boha, Stwoťčtrle
fwého, i šewnčtřnjmč skUtky za neywyšssjho Pčma
a dairce wsseho dobrěho walassowal. Z tohoto
přčstwořeného

cčtU člowěk ččxstku tčch wěrj,

kte:

réž od Boba obdržel, Bohu žase mťle a rč:d
na důfaz swé poddanostč a wdččnosič dúwčx,
ččli oďčtuge.
TaU přjččnau žčxdné nčxďožem
stwj nebylo bež obětj. Co fwčt fwčrem stogj,
wždy dobřj a nčxbožnj lidé powažowalč to za
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neypťednťgssj powinnost fwan, konúUjm nčgakých

občrj Pcinu Bohn swaU poddanost, wdččnost a
lčxskUna gewo dúwatč. Giž prarodičowé pokoď
lenj lidského přinčxsseli Pčxnu BohU w občt wssco
ligaké řary, gakýchž gim přjroda poskytowala.
TomU wyUčťlitaké djtko swé; nrbo čremew pjfmě
fwatém o nich, žc také BohU občti přinčxssely.
Tento obyčeg pťechúzel od gednoho dokolenj na

drUhé; neboť múme z pjsma swatého, že leel,
Noe, Ybraham, Jsixk a Jaknb oběti fonali Bohn.
Požděgi

pak Bňh

sčxmzé:konrm Mogžjssowým

občlj konúnj wýslownř přikazal ano iwlastnjmi
zakony wymčřil zpňfob, gakž by se mU občtowati
snčlo. Teď giž nebylo člowěkn na wůlč, alebrž
powinnosťj, občtj konati. Nrž wssecky tyto
w starém zčxkončpťedrpsané občli ljbilo sr Nen:

wyšssjnm gen proto, poněwadž předobražowaly
onU ncpdčlstognčgssj

a BohU

neymťlegssj občť,

kteranž po čase gednorožený Syn geho na dřewč
křjže občtowati

plnosi čan,

mčl.

TUto občť, když pťissla

wykonal w skulkU wlčlený Syn

Božj; on xdal sebe samého za núš. aďy
nciš wykaupil od wsseliké neprawosti.e
(Tťt. 2, 14.) Blbychom ale na to nikdý neza:
pomjnalč, což pro fpasenj nasse Učinil, a mčli
netoliko wždy trwagjcj pamč:tkU lúsky a pře:
hoixké smrti

lřch žaslub

gebo,

Uébrž i aUčasťensiwj wssech

gichžto swaU fmrtj

wyzjskal Ustanowil Pan Jržjš

Ua křjži nam

z nrstjhle lasky

swé pťi poslrdnj wečeri občť nrkr.wawaU Proe
mřniw totiž chléb a wjno w tčlo a krew fwan,

116
Uťikčxžal Učedlnjkům swým, abn totéž na gebo
pamčxtkU činili. (Luk 29, 19z)

Podlé
lowé,

loho rozkašU ččnilč swatj

Npossto:

a činj posud knčxžj w cjrkwč katolčcké to:

též při mssi swalé, což Pún a Spasitelpčxč po:
slednj činčl wečeři. Qnč berau tak ǧako Pčm
Ježjš chléb a wjno do rUkaU, obé sloww Pč:nč
w tťlo a ťlew aebo promčňugj, a na oltaťč
BohU thč w občť pččnaneqj Žc wnak olxčť
tato w skutku ran;c gest občtj, kterauž Pan
Ježjš na dřrwč ksxjžegest wykonal, prúwodnoť
geslx z toho,

že gak přč občtč na

kťjžť, tak č Uťč

občti messnj tentúž ǧest knčz Ježjš Krčstnš, kte:
rýž se obětuqe,

což Son

a

že

na

oltécťxč se totčž dčxǧr,

Božj Ua boře Kalwarfké

gest Uččntl,

gessto se šde tak, gakož tam, ša lčdi Bobu obču
tuge.
Wsseckrn rošdjl žčxležj tolčfo w tom, žc
zde newčditelnč: tam wčdčtrlnč; ždc skrzr rUcc

knčže: tam wlastnjma rufama; zdc erž boa
lcsti a krwe: tam š bolestj a k:wj sePWein obč
towal
Wrotož dobťe a prawč Učj cjrleew kaa
tolickci„ anať prawj: d)že mssc swatčx gest Ueer
wawě: občť nowého zčakona, wžřo trwaqjcj
pamč:lka krwawé občti, ktelxauž Ježjš KrčstUš
na kčjži dokonal.e

(thbychom

byli mohlč Bčma Ježjsse wč:

dětč, an na kťjžč pnčl, za nčxš ty neyfrmčgssj
bo!estč trpěl a Umřel, gistč žc bychom gako :xod
křjžem stogjrj matka a mčlcičrf geho swatý Zan

1j7
byli splakalť a bořťé slžy wyléwalč nad hřjchp
swymi, kteřjž nc ginčuťe než za tak předrahau
crnn museli býti fmažxini. Gižť ale to posud

můžcmr;

neb co fe dúlo na

hoťr Kalwarské,

to se dčǧc každý den přť občxti msse swaté

způ:

sobem nckrwawým.
Gsauce tedy přjsomnč přť
občli msse swaté, stogjme i mo takořka pod křj:
žrm geho, a oččma ducha swého wčdjmc Ježjsse,
aU sc žde rownč tak gako drnhdy ša Uč:š obť:
lUgc. Wlačme tedy a kwčlme nad hřjchy fwýmť,
klcřjž nrlolileo ondw Pč:na Ježjsse na kťjž pixi:

wedli, nobrž gaf Yposstol dj, klerýlniž dznowU

kťižnxgeme Syna Božjho, a w posmčch
wydúwúme.e:)

Zid. 6, 6.)

Nlneb chfmcli

mw to, grnž bo lrhleomyslnostj fwau pofud zra:
šuǧeme, nrwťrau žapjrcime, a lakomsiwjmswým
prodňwcimr? MU bo žlosij swau, swým Utrhň:
njm, swaU mstiwostj a zlogagicnostj polťčkugeme,
a Ueččstúmmosslenjm, w kterémžto zaljbenj maime,
a nestaudnúm gedn.injm swým obnažUǧeme.

My mu hoťký kalčchpřťprangemeipodúwúme,
doansstčgjcc se erdččnostč, obžersiwj a opilx
stwj. My gebo swaté rucc a nohy prorňžjme
hřeby zéewistť, pýchw, zlostť a nesprawedlnostť;
a ncwhorssj bolrst, kterauž mU dčlčxme, gest ta,
že na poslednj wčcč, smrt,. wččnost a faUd nea

pamaluǧelnc, a w nekagicnosťť trwňme. Zpo:
mjnčnnrli tcdy 8 hrůzau a osskliwostj na Ukrurné
katanů 8 njm naklaidčmj: zpomjneyme téže, kdy:
koli při obětť messnj pťjtomnč gsme, i na swau
zčxrowcň welčkau newděčnost a zaslepenost.
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O. 3. Blšla:li

o,bčk msse swat,é pie,ednkši;ána a

prrdoznamena w ftarem zakone.

Podlé prorockých předpowčdj mčl Spasitel
swčta dwogj občť wykonati, obřť totťž krwawaU
a nekrwawaU. Qbč pak tyto oběli byly před:
obraznčny a pčedozncimeny w starém zcikončx.
Gako Zscik, na ramenaU swých dřjwj k občrč
Ua horU Moria Uesancj, ronobražil krwawaU

Syna

Božjho oběť: rownč tak zase Melchife:

dech, krcil Sňlemský a spolu knťš Boba new:
wyšssjbo, předUkčxzal nekrwawaU obřť KrisřowU.
Ybraham ooraziw nepřjtele, a odňaw UU:wssecku
koťist, nawracowal st co wjlčž do wlasti fwé.
J wyssel Melchisedech wjtčzč wstřjc, a qsa knč;
Boba Uehwyšssjbo, Hospodťml chléb a wjno

občtowal. (1. Mogž. 14, 18„) Taro občť
Melchčsedechowa owssem wyobražowala oběť Kri:
stowU;

Ueb

sic pročby

gčnčxkDuchem Božjm

Uadssený,kornnowanú prorok Dawid nazýwalZežjc
sse knčzem podlé

l09,

4.)

J

řčxdu Melchisedechowa?

(Zalm

aposssol swarý Bawel doleazuge,

že gakož ona oběr Mrlchisrdechowa, takž č pro:
roctwj Dawidowo loliko o Krťstn Bčmn dčx se

slysscri. (Zid. 5, 10nn11.)

Bodlé proroctwj

Dawidowa mčl Wúu Ježjš knězem býtč na wčky.
Kterak by ale to wččné knčžstwj Syna Božjho
obstčxlo, kdybo

giž žčxdné wjre

občrč Uebylo?

Syn Božj mčl též býti knřzrm podlé ťňdu Melx
chisedechowa. Zda ledy UemUsi se také geho
občť podobati občti Melchťfedechowč? Giž ale
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Mrlchisrdech chléb a wjno obětowal: a protož
také občť Syna Božjho způsoby chleba a wjna
mjtč mUsj.

Gakož alr oběť Krťsřowa, gak krwawú tak
i nekrwawci, oťedobrazněna byla w starém zú:
končr: rownč tak č ta obogj oběť byla pťed:
ošněemena. Krwawan
občť zwčstuge Dawčd,

mlmdč w ofobč budaucjbo Mešsiússe: dečtč

šapalné a občtč za hťjch (šakonrm Mog:
žjssowýmUředepsané)nežadal gsi, ale tčlo

zpúsobčl gsč mč

Tedy ťrkl ǧsem: Ny

gduť (totřž súm sebe obětowatč), abych čťnťl

ú Božr wůli twaU.e: (Zalm 39, 7w9.)
N prorok Jsaťúš dj o Mešsiússowť: ))Qbčto:
wún gest, proto že feim chtčl.cč (Jsač.ZZ,
7.) Nrkrwawau ale občť, ktčrauž kanpitel
swěta spolu a žčxroweň mčl obětowatč, pťedwo:
wjdčl prorok Malachičxš. Wodlé geho slow mčla
po wyšdwčženj obětj starošúť“onnjch nowčx občť,
a sice na každém mjstč, Bohu občtowčxna bútč.
Mluwj totčž skržr ústa geho sčxm Bůh lakto:

:,Nenj mnč wůle we wúš, adarú

ne:

přčgmu ž rUkp wassj. Ncbo od wúcho:

dU slUncr až do zúpadn welčké gest
gméno mé w narodecb; a Ua kaš dém

mjjrč poswčcena a oběrowanú búwa
ǧménU mémU občť ččsta, nebo

welťke

gest gméno mč w Uarodech.(( (Malach.1,
10w11a)

Tato slowa pozorně wúženú, zřegmě

nčxm kladau na rozmn, že žde Bčxh st“rše pro:
roka předpowjdčx skoUčer siarozňkonnjcb, a pou
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čelj občli nowé a ččsté, klerčxž se mU na každém

xnjstčd Ude občlowati.
Ponřwadž ale ta obřť,
ktcrauž Pčm Jcžjš na dťewč křjže dokonal, to:
liko na gcdnom mjstč, a gen grdnaU se stala,
taU pťjčinan Ucmůž toto proroctwj k onéno
krwawé občlť smčťowati, nobrž mcili mjli plas:
Uost, musj až do dnessnjho dne gčnú grssrě občť
býti, kterúžby se Bohn na každém mš“stčobčto:
wala. Y že to občť msse swaté grst, Učj a do:
swřdčUge swatú a neomolnú
cjrkew katolčckú,

DUchem Božjm sprawowanai, aUso dj:

dTo

gest ta čistei občť, o kteréž přcdpowčdčl Bňh
skrše Malachiússc, že gménU geho, leteréžweliké bUde
w núrodrcb, na každém mjsič občtowčxna bude.eúe)
:x) WelemaUdře uččnťl Bňh, že gčž mnobo
ser lrr nmoťed předobražil a předošné:mčl skch

ústa swých prorokú lUto pťrdrahaU občť; neb
týmž způsobem Učinil fwčxt na nč pozoren, a
žwýssťl gegj důstognost a wznessenost.
b) Z lčchto pak dolčených pťjpraw, kteréž
Bůb Uččnčl, wyswjtci tolťkéž, že welmč milč: a
drahú mUsj býtč občťtato pťed obličegem Božjm.
N kterak by nrbhla? Mňžlť co swčtčgssjho a
Bohn mčlrgssjho pomyssleno býtč nad tUto občť,
w kterčžto se sčmx pťcdrahý a negmťlegssj Syn
geho žpůsobem nekrwawým občtUge? SlUssno
lrdy bylo a whodno, by tato neyswčtčgssjoběť
č neobyčegným bčhem byla swřsU napťed oznč::
mena a ohlč:ssena.
up)Čoncjj. Prjňem.

.eu:ul 22. c. 1.
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š. a. Zdali podlé pjsma Krňstnď sám občč msse
swaté Ustanowil.

Chtťgr Pčm Zežjš ono weliké djlowykaU:
penj nasscho dokonati, stolowal grsstě naposlcdy
před smrtj swaU š Učedlnjfy swými w Jerusac
kemč. Ponřwadž alc prčxwě welikei noc nastei:
wala, přč ktcréž žčdúm přikňzáno bylo, gjstč be:
rčmka na pamčxtkU geǧčch otcům od Hospodina
prokčxzané milosti, že totiž gegich prworozence
w oné přehrozně noci zachowal, gessto wssecko

prworozenstwo ngptských zhynUlo: gedlč Pčm
še swými Učedlnjfy dle tohoto obyčege bcrčmka
welčkouočnjho. Powrčeťew pak a wykonaw
tento Uňboženský obyčcg, wzal chléď do swých
neyswčtčgssjch rukau, a poněwadž žldé při slaw:
nosti welikorsočnj nekwasseného Užjwali, tedy nea
pochybně wzal Pčm Ježjš do rUkaU swých chléb
nckwassený, žehnal, dobrořeččl, lámal, a podčx:
waǧe swým Učedlnjkům, ťekl, aby gedli, že to
gcst tťlo geho. Podobnč Učinťl š kalichem, wj:
nrm naplněným, kterýž tolikéž gťm podal š tčmi
slowy,

aby

z nčxho pili,

že gest w nčm krem

geho Swatý Lukaš Ustanowenj a zťjzenj této
nředrahé oběti takto wypťs:Ugr :,Ll wzaw

chléb, djfy činil, a lčlmal, a déxwal
gim, ťka: Totoť gest tčlo mé, kteréž se
za wčxš dúwčx: to ťiňte na mau pamň:
tku. Téži kalich, když odwečeťel, řka:
Dčd. swa Zu ě. xxu!

6
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Tcntoť grsř kalich nowý zčxkon w mé
krwi, kterciž ža wciš bude wylita.e (Lnk.

22, 19020.)

Pčm Jržjš ťekl: oTotoť gest tčlo mé,
kteréž fe za wňš dňwčx.c: Slowjťko )dč::
wčxc: znj, w přjtomném čafe a rjm poUčeni bý;
wčxme, že Kristuš swaté třlo swé nrgen dal,
nobrž až pofud na oltč:ři deiwci, aneb w pťe:
welebnan oběť přinčxssj.Řekl dčxlr: dTo ččňte

na mau pamčxtku.c:

Těmito slowy pťikeizal

Pčm Jržjš Učedlnjkňm fwým, bh netolčko těla
a krwe geho požjw.xli, nčbrž totěž činilč, což on
teď prčxwč činčl, to gest, by třlo a krew gcho
občtowalč. N že slowňm geho dolxře porozu:i
mřlč, pozdčgť se přeswědčjme, až totčž o tom
řeč budr, že w skutku tnto občť gfan konali.
(Bonřwadž gčž na gcwě ležj, že KrčstUš
Pčm, nčxš Bůh a Spasitrl, sňm tuto občť Ustax
nowčl, a w nj pod zpúsobaU chleba a wjna
tělo a krew smau podčxwň a občtuge: tau přje

činau dwzdeyme gemu čest, a klančgmr
se tomU, kterýž Učinil nebe a zemi,
imoře,i studnčci wod.t (Zzew. 14, 7.)
Qnrn

berčmrk, kterúž byl mčlčxčkuswatému Jm

nowi okčxzčmUa hoře Sčnať, okaznge se i Uúm
Ua olteiřj, a grstiť to trn samý brrčmek, kterýž

snjmč: hťjchy swčta, dkterýž

grst zabit,

a

bodrn wzjtč moc, a božstwj, ť maudrost,
i sjln, č črst, i slčan, i požehnúnj.c:
(Zgrw. Z, 19.) Gestčť lo ten brrčxnek, kterýž
na slowo knčze šstupUgr 8 nebe dolň na zcm,
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stanek fobč čl“nj na oltčxři, a za hřjchy lidské tčlo a

lerewswan Bohn thi
„Tu

swěmn nrbrskémn občtuge.
si mezi Ueimč siánrk

Nozbčl Zečjš nšš mll!),
9l hle tu tcm!)ť beránek,
Grgž na kťjži Umčilu,
Gak na onč fwaté boie

Za lld fwůg ktew nherdil:
Tak blr sčž zde dčwh twrřr

Qnu obťť obnowll..“)

š. 5. Zdau občt msse swaté od x)lpočswlirbhla

konána.
Ze swatj apossrolowé tUto nrydražssj občr
gsaU konali, důkazčm gobo grst giž grgich úplné
poslussenstwj, klerěž MmU Zežjssi wždo prokao
zowali.
Nad
to wýsse dosxočxdčacgr i pjsmo

samo, že ta slowa Wanč: dTo čiňtr na man
pamútkm:
nebyla k nim nadarmo řečrna.
Wyprange fe totčž o nich: pžc trwalč

w zdjlnosti

lčxmčxnjchleda a w modlit:

bčxch.e (SkUt. Aposst. 9, 42.) Wřrd lcimčcujm
chleba alr, gakž wťdjme z pťjkladu Zešjssowa,
Uččnťtčse mUsilo prwé poswěcrnj,
Ua nčmž
to gňdro a podstata občti zeiležj; neboť KrčstUš
Wčm dřjwe djky čiUil, ancxb gak fwalý MasaUš

(Mat.

20, 26.) a fwatý Marek (Mark. 14,

29.) swčdčj, dobročečil, než chléb lčxmal. Wy:
Prawuge též o Nposstoljch pjfmo swalč: xdže

gsau WčxnU flaUžťll.ac
2.) Slow

(Skut. Nposst. 13,

těchto ale žčxdný gčUý smnsl ner,
6:!:
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než že BčxnU občtowali.

Wosléz wecc aposstol

swalý Bawel w ta slowa: dMč:mc oltúř,

8 nčhož nemagj mocč gjstč ti, kteřjž
stúnkU flaužj.e (Zid. 13, 10.) Gaký alr
medle byl to oltúř, š nčhož nemčxli moci gjstč
tč, genž fr drželč stčmku čilč zéckona Mogžjssowa?

Gaký to byl oltúř, š nčhož tolifo křesiané gedlč?
Byltč ro ten oltňř, na klrrémž swatj Llpossro:
lowé občtowalč, aneb ǧak SkUtkowé Nposstolsstj
na mjstě giž wýsse dotčemem prawj, na kterémž

dgfaU Pč:nU

flaUžili.ee

Mějč:lč oltúť, mělč

zagisté také občt. Neb oltčxř, gak wúbrc znč:mo
gest, wyznameněcwú mjsto, kdežto fe oďčtč koc

nagj, a protož kdr oltúř, tamť ť oběťgest. de
rUď zřrtelně wyfwjtň, že třmi nadťrěenými slowy
nrchtčl Llposstol nic gťnšho ťjcč, než loto: dMčl:
me mjsto, na kterémž drahau oběť tčla a krwe
Bčmč občtugeme, a š něhož nemagjpreiwa gjstč
tť, ktrřjž neuwěřčwsse w Krťsta,sr posUd zúkona
Mogžjssowa držj.e N že tomU tak gest, wy:
fwětlUge tenlýž Llposstol na giném mjstč, kdyš

prawj: dKalčch požehnéanj, kterémUždoe

brořečjmr, ždalč nenj spolrčnost krwe
Krčstowy? a chléb, ktrrýž lčxmemr, žda:

liž nenj aučastenstwj tčla Wč:ně?e(l.
Kor. 10, 16.)
Neystarssj a Ucywčrohodnčgssj swědectwj
gest lo, ktcréž deiwčx swatý Klément w lťstech

swých. Tyto

geho listy magj fwatj thowé

téměř w té famé wúžnosli, w kteréž slnssj mjtť
lčsty swatých Yposstolů. Rebo swatý Klément
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byl rowně gako TčtUš a Tčmoteuš fpolečnjkem

swatébo Pawla

na geho cestach,pUtowal 8 njm

do Řjma, a Uasledowal léta P. 89

fwalého

Petra w hodnosti papežské co hlawa celé cjrkwe
Tak wčrohoden gest č fwatý Jǧnac, Učedlnjk

swatých aposslolň, Pelra a JaUa

QU Spa

sltcle po qeho slawnen ž mrtwých wstan wi:
děl a bnl rokU 107 w Řjmě za časU cjsaře
Txajana Usmrcen Gižť ale oba tčto Učrdlnjcč
aposstolsstj nxýslownč doklčxdaǧj,e fwatj Ypol
sstolowé

oběť msse swatč

lťonalč.0 MUžlč tedy

nad swčdectwj tčchto mnžu býti nťco wěrohod
nčgssjhoeš uu Dale až pofawade fe w Řjmě
naleza onen dřewťuý oltar, na němžto, gakž
letopťsy prokeizano gest, swatý Řetr a nastUp
njci grho, Řjmsslj biskupowé, až do časU fwau
teho Silwestra okxčťmssr swaté slaUžilč anxe
takě, že aposstol swalý MalaUš prčlwě byl ko:
pjm prohučm, an obět msse swaté konal. Nenj
tedy žč:dné pochybnostč, že Nposstolowé občť msse

swaté konali. Gestjť to tolikerým nezwratným
swědertwjm dokcizňno.
g) (Kdybychom čxyliwidčli fwaté Nposstoly
neydražssj tuto obřť konagjcj, gistč bochom byli
Spasitelč swémU za tU přrwelčfaU mčlost 8 ce:
lau dUssj dčxkowalč. Bončwadž ale ona slowa:

:)To

ččsxte na maU pameilkU((

netolčko

k Nposstolům bula řečena, nobrž č ke wssem ge,
gich řčxdnúm neistnpujkům, a poněwadž se tato
neydůsřogněgssj občť až posud w cjrkwikatolťcké

komi: zda tedy taU samau měrau pofaweide za

1!6
tn přrwelikau mčlost Spasiteli swěmu děkoxoatť
Uemčune? Wdčěni buďme tedy této nestjhlě mťlostč!
lx) Poněwadž dcile až posUd knčžj rodšnč
tak gaťo swatj Llposstolowé chléb a wjno w tčlo
a krew Krčsta Ježjsse pron!čxmgj, a tUto Uey:
fwčtěǧssj občxťden co deU konagj, ždali sr trdy

nemňme často utjkati k tomuto eryw.ižnému
pramrnu tak pčxebognýchmilostj Božjch? Zdaž
bychom Uemělč, kdykolt Uňm možno gest, pofpjr,

chali do chrúmu P., bychom tam přjtonmi bylč,
an„fr tato neyswětěgssj, neydražssj, Ueywelrbnčgssj
a neydůstoǧněgssj oběť konú? Q, nezamessčeyme
tedy

nikdn,

kdo ncim leolč ktomu

stčxwú, této drahodrahé

pťjležčtostč

občti messnj.

Swatý

Lladxojk, krňl Francauzský, slyssel každý deU ney:
měuč dwč Ueb třč msse fwaté. J grho dwo:
řenjnowé mufrlč wždy š Ujm do kostela gjtč.
Gednoho dne ale šaslechl, že někteřj z Uich to
nerúdč čťnj, a že gčm to gest š obtjženjm.

Qbrňtiw

fe tedy k tčm a takým, řefl: ))Kdy:

bych š wámi
me

třeba celý den trémdčl Ua lowu,

hťe a giných

weselostech, Uezdčxlby fe wčnn

čaš býtč dlauhýull Slaužjce ale še UmaU při
občtč msse swaté erwyšssjmn swčmn Búnu,
tjm menssj mčxtr přjččnu, na dlauhan chwjli fobč
stěžowatč.orn Tomčxš More, ačkoliw co prawci
ruka kraile Gčndřicha Nll.
nčxramnaU pracj
úřadnj idwornj
žanessen byl, Učc méně č přč
neydůležčtěgssjch zaměstknč:njch žčxdného dnr

pomčnnl služby Božj.

neo:

Qn swé prúce tak spo:
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ťxčxdal,že mu

každý

den

dosti

časU zbylo,

bo

mohl Bohu při oběli msse swaté chweiln a djkw
fwé wzdcitč. Qn fe nifdy dřjwe fu prúci fwé
neodcbral, pokud této pobožnosti newykonal,
ano č ke krčxli gsa
slysseti neopomixtul.

wolčm, dřjwe dnfsi fwataU
Qbeslúnxlč byl od krčxle,

by hned bez odkladll k němu fr dostawil, od:
powčděl poslům geho, že dťjwe musj wčlssjho
Pčma poslauchatč a ǧemu slaUžitč. Noklčxdal
si to

za

čest, když

knězi pťč oběti msse swaté

přislUhowarč mohl, a ač newwyšssj zemskau du
ftognostj ozdoben byl, Za slUžbU fostelnčckau fe

nehanbčl.

Gednoho

dne spatřil bo wéwoda

z Norfolkll w kostele komžj neb oděwem kostrlx
nčckým přiodčného, an špjwú, a přč oltčxři po:

sluhuge.

:Pro

Bůh! co to mci znamenatť?e

šwolal po skončených službách Božjch úžasnutý
wéwoda. :.Mťlost NČU kancléčekostelnjkem? Wy
znellrtjwúte krčxle a geho aUťxad!e nm More se
usmčxl, a odpowěděl: ))Nikoli; neboť krcili, mému
a wassemU pému, nemúže fe to neljbiti, což
š Uctiwostč k BohU, Neinu mého frňle, činjm,
ančž fe tjm auixad geho suižngee: eje)

C. 6 Takrlt krestane wssech pťedesslych wrkU mssi

swatan ;a prawau občk uowého ;atoua pokladali.

Gako Učilč swatj Aposstolé, rowně tak
uččlč swatj thowé
a wssčcknčcjrkewnj Učťlelowé
hned od těch neyprwnčgssjch časůw.
Wssčcknč
ll) Čafopiš

drudý, str Z69

pto

kutolicke duchowensiwo 13

bčh Swuzek
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gednoswornč prawj: dže oběť Melchčsedecholra
předobrazowala obřť Uowého zčafona, a že pro:
roctwj Malachiéessowo se teprw ustanowenjm
této obětť naplnilo.e Swědkowé loho gsau:

Klément, Jrenéuš, Justčn, Bolokarp, Trrtulian,
Cyprian, Dčwiš, Nthančlš, Basiliuš, Čyrjll,
Nehoř, Wťmbrož a Nuǧustčn, ktrřjžto wssickni
o občti na oltářč a o fřesťanskťxch knřžjch mlu:

wj. Nebude od mjsia, gexdnoho neb druhého
wýslownč Uwésti.

Swatý
karpa,

Jrenéuš,

Uččdlnjkswatého Poly:

kterýž zafe Učedlnjkem byl mjlčxčkaWúně

swatého Zana, pjsse w tato slowa: xKrčsřUš
něeš naučil nowé obětč nowého šňkona, kterauž
cjrkew swatčl od Nposstolů přčgala, a po wssrm
swčlř Bčxnu Bohu obťtuge.e ňe) N na giném
xnjstě dj: xWrotož gmjna byla občť cjrkrw, kte:
raUž Bůb x ssudy na zemi občtowati Učil, za
občť čistau a Bohu mjlaU.((eťeúe) Tenso swarý

otec čerpal zprmnene aposstolskébo, a protož
slowa geho nezwralnau magj waiha a platnost
swrchowanau.

Swasý Řehoř Danmstenstý tafto se wy:
gčxdixil: dTo

gest ta

o ktrréž Bňn

prorofem Malachiňssenl předpo:

ěistéa a nrkrwawú

obeť,

wědčl, že od wúchodu slunre až Ua zčxpad obě:

sowána ťxnde.xMW Swatý Cyprčan, genž lěsa
W.ině 218., trdy w polowiri třetjbo stoletj žiw
e) lejd. 4. lxe 32 “)
fjljl orljmúmx„ 14„

Zejrerš.

jmereš

4, 34. U.) jd.jťdo4d
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byl, w lčstU Cecčlčowč připfaném,

takto fe wy:

gúdťil: :,Boněwadž Pňn a Spasitrl nňš Jěžjš
.slxristUš, nrywyšssj kněz Boha, the
swého,
občť BohU, thč swěan, nryprwé občtowal, a
to na fwaU pamňtkn činitč rozkňzal: bez po:
chyby takowý auřad na mjstě geho knčz za:
stčxwň, ččně to,

což ččUil seim Kristnš,

w cjrkwť Bohu thi

a tak

občť prawdiwau a doko:

nalaU, w gakowaUž sčlm KrťstUš sebe občtowatť
rňčil, občtUgr.a Ze) N opět na gčném ntjstč wecr
tentýž swatý otrc: xaNčy knčžj každčho dne obě:

tugcxme.eM) Swatý Jaxx Zlatoústý, Učťtel ze
:1. stolrtj, Urawj: dea mjstč howad porUčil,
bychom

geg famého zabjgeli a obětowalč.e

ňeňeňe)

Podobnč swatú lebrož

z téhož stoletj pjsse:

xš!lčťolčw se zdčx, gakoby

KristUš

občtowal, psxedc tomU tak ner,
oběsowún,

gčž che

ne:

Qn sěnn býwň

když se tčxlo geho občtugr.e

ck.) Kou

nečnč napsal swatý NUǧUstin, grnž w pňtém
stoletj žim byl, takto: dSaim wtělený Bůb
Usřanowil zc swčho těla a krwe fwé občť podlé
řúdU Melchisrdrchowa.(e řřx N w 92 knťže

swé ))o mčsťť Božjme

wyprange tenlo we:

liťý Učirel cjrkwc, žr za geho čafú byl gistý
dUm od Zlých dUchň wrlmť znepokogowňn, že
ale skrze občť msse fwaté, lelerňž fe w tomže
domčx wykonala, dům ten byl očisstčn, a od

loho trňpenj oswobozen.cksks)
ll) láijx. 2. l!)pixte 3. U) jšpiZu. 35e “U) kjom. 24. ju 1
Čorjmlx. xf) dn ldš.alm. 38. dfxf) 0ouo. 2! iu pšajm. 33.
xeřxr) Ynt Brolestantř nemohaU j;apřjti, žc fwatý eňugustin

lšq
Rechtěge Uak o tom che ssjťiti slow, uwedU
žde tolčko gesstěgedno welmi nesiranné swědectwj,
kserěž prawdě této dal grdrn mnž k strančx od:
porné neiležjcj. Byltč
to EUseb Yltkčrcher,

pťjwrženec Kalenůw,

kterúž w létu 1581wy:

dal knjžkU, w njž sr takto woznňwěc: :OWždycky
a gednoswornč wssčcknť stařj otcowé cjrkewnj
učťli, že pameitkan Utrpenj a fmrtj Kristowxx,
msse swal“ě konas. Na důřaz tobu, a obze.rlásstě k oslawe.nj
učeuj katolickěho pťjččnml msse swalč siňg de následUgjcjpřjběh.

Hrabě Stassord, geden z nedznamcnetčgssj anenbobatssjch dánů
aUǧlick!)ch, mčl panj, fteniž tak borlxwau bhla protestantkaU,
galož on sám boňiwým bpl katoljkem. Odýwal l)rabč o chotj

swau za něgafý čňš w deéulla

we Frmera::zskudchUaU ge

nadšxňtjwčl lxaska:pYmiensfý pan clc lg )loUe. Hrabčnkn feo njnx
seznámila, a grho„wyUčowáUj časlo poslauchala. Tjsu a zwlcisslč
muoňi Božj se stalo, žc grdtw blndnč doantlčnj po druhťm gi
opansslčxlo, a šr aš na nčxlterč článkp úpluě fe o prawdč wjrw
kqtolxekčxpťefwčdčala. Brtýkalh fe ale ly pochybnosti, kteréž ney:
dele gj trápili, zwlássuě msse swatě, cčisice a nwdlitby za mrtwě.
Gednok,w dur, kdhž hraběnka sama o wěrech tčchto ťeč započala,

usilowal bifkud thto gegj ro;pakd znpnditi.

Wňda ale, že bta:

běnka na fwčm stogj. a nechce fe daiti poučili, řekl: ,Hrabčxnko,
znátr pxolestansfěho bika:ra Loudýnsťčho, a giž několikráte gfte
o weljkan Ucliwosii o něm rrz:xráwťla. Nuže tedd, pisste mu,
oneb sama fekněum odebeťte, a pťedložtc mn tato slowa : Bijknp
Nmienstý mi řekl, že fr chce dát na prosrstansian wjrn, gestližc
nxy pane gste o to, dokéznlň, že swalý Blugustjn, !tejčbož i wh
roxončš gako katoljči, za geduo z lěch nehgasuťgssjch swělel cjrn
kwe pokládálr, obět msse swatě rekanl, a za mrtxré, zegméUa

ale za swau matku se neuu!dlil:é Hraběula fwolila a poprosila
brabčte, bh fe fúau do LonkýUa e tjmto posclsiwjm odebral.
Hrabě, gebož biskup proteňnntfsý neznal, ořewzral nm list braa
běnkh Ulanžellh swě, a chtěl mjtč odpowěd. Bifkup ale Lou:
d!)mký odpowčděl ansiuč toliko r,Tato panj pťissla do zlčxspoleč:
Uosii: to cošbhch gj mobl za okxxowed dňti, bez pochhbh nic kxy

neauččnkowalo, a mňg list bh tťcba ginj lxdč Ua zlaU sitánku
whlleidaly. Nedeiw trdy žádUě odpowěrt.“ Hrabčnka Užasla nad
lauto polowjčnj odpowěkj, a zloho, žr gj biskup žádnč odpos
wědi nedal, Uzawťeln, žc gi dňti nenlohls J siala st drzy na to
katoličkau.
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kterčlž pči poslednj wečeťč od něho ustanwena
byla, fpolu občť zťjzena byla.e ňe)
Ll wssak že msse swatčx w fkutku ǧest občtj

nowozěckonnj, potwrdčlč netoliko gednotlťwj ot:l
cowé a uččtelowé swatj, Uobrži shromúžděnč
ǧsauce w gednotu Ua sněmjch cjrkewujch. Sem
nciležj ona wýpowčd cjrkwe na prwnjm sněmU

Efešském: :Swatan,

žčchj a nekrwawau občť

w chrúmjch končrme.(ňňeňe) Srm

nailežj čono

wyrčenj cjrkwe fwaté na suěmů Tridentském
shromúžděné: dŘekl:liby kdo, že se přč mssi
BohU prawei a Zwlússtnj oběť nepřčmissj, aneb

že obětowati nic gineho nenj, nržli dáwati núnt
Kriska kU požjweinj, wyobcowún lxndčž.e Uelle)
(ijelč
gčž, že křesťané wssech Uťedesslých
wřkůw mssi swatan poklcidalč za prawaU, non
wožčxkonnj obťť; wjmeli, že tak a ne gčnciče
o nj smýssleli i ti swarj otcowé, genž buď
š Nposstoln, anrb bržo po nčch žiwč gfaU bylč;
wjmelč, že bned na Ufwťtě swaté rjrkwe kťe:
siansié katolťcké i ti swatj mUžowé, ǧenž od sa:
uu)ch Aposstolú wmlčeni bwlč, mssč swatan za

prawau oběť nowého šňkona ǧsaU poklúdalč:
neulUfjmeli se tedp diwčtj, když slpssjme, že teď
teprw mno;j tomU Uěenj chtj odojrati Zda ti
e) j)o m)e.cc.el incruonto lx)ccje:t. Z:xcxrif.“) ()onril.ťšfojch
lp iu llere:l:xr:uu9. Zn:ulx. Snčm tento konal se lčta P. 431.,
a geň geden z tčch čtpř obecuých snčmů„ o inchžto se prohleisil
gedcn osaxjcený swatý muž z předessiých nx,ěkžxuxže lu samu žoáǧ:

nost a platnosi magj. kteranž do sebe lna clwero Ewangellum.
e“) 8r.88. 22. cčo. 1.
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a tacj lépe to widěti mohau, než ti wssčckni,
genž Učenj Božj takořka z Ust Kristowých a
swatých geho Nposstolu qsau přigali? Gak ne:
prawě ledy a nerozumnč grdnaǧj ti, gessto we
čeři Pčxně fwčltostj tolifo býti prawj, ntfoli ale
obřtj. Qni nechtj přiložili wjry k tomU, což
předobrazeno bylo giž w starénl žčxfonť, pťed:
ožnčxmeno skrže prorokn,

a což křcsťané wssickni

po wssexckowěfy za newratnan

prawdu

Božj

gsaU dr„želč Než wsse, což drotč tornu swatéa
mU učenj nawron!j, malé qest wéxhn, a tak pox

stan.xeno, že sr snadno da wywratiti
giž, co namjtaǧj.
š. 7. Co se proti

tě nehdrašssj

Slyssme

občxtčod Učxkterých

zwrceuýchhlaw anjtá.
Númjtky, fleréž se dělagj proti této neydů:
stognčgssjch oběti, gfaU nňsl:deǧjcj:

1) Prawj, že fe taUto obětj qua
činj předrabé občti frwawé, tě totiž,
kterau Bún Ježjš na dťexoč leřjže wy:
konal, gafobn nebyla dostatečna f zhla:
Zenj hřjchů lidfkých.

Na lo zkrčxtkaodpo:

wjdúme, že sěxm P.“m Ježjš dwogj občť wykor
nal, krwawaU a nrkrwawaU, a že giž taUže
přjčťnau nemňže grdna druhé lxýtť na Ugnxu.
Skrze občť Ua ťixjži wokonanaU úpluě gsme byli
š Bohem fmjřeni; obřtj messnj ale wssrch lčch
zasluh a mčlostj aUčastnč Učťnčnč býwame, fte:

rýchž nam Ban Ježjš swan smrtj na křjžiwy:
šjskal

Kdyby

občxť mssr swaté byla krnoawé
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obětč Kristowě w skntkn na Ugmn: tednkxy gj
podobným způfobrm muscly ifwčxtosti, gakož
i wjra a lňska uǧmu ččnčtť, a gi zatťmňowarť.
To ale odstnp od nňš; neb wjmr, že, ač Kri:
stuš úplnč nčxš š Bobem thcm swým fmjřis,
nicméně swútostj i wjry a lúsky kspasenj núm
gest potťebj; a žc gako křrst a giné swútostč
dostťučinčxt!j Kristowu
Uižúdnč Uǧmy neččnj:
rowUě tak, že tato nefrwaxtxei obřť oUéno eroa:
wč nččcho neugjmň, a sjly a crny geǧx nikoli
nrškracllqr, alebrž že k tomu slaUžj, ďy přebogné
owoce krwawé občxtť k neim dosslo. Tan pixj:
ččnau wnǧňdťxčla fc swatei cjrleew Ua snčmeTri:
dentském: O.lenostěn bUdčž ten, kdošby ťrkl, že
se staxše občť lnsse swalé

ngma

wě, kteraUž Pčnx Ježjš

na

L)Nawrhnaj

ččUj obětč krwa:

křjžč wykonal.e:úe)

deile, že žé:dné občli Uenj

giž chc tťeba, gessto dKrčstUš aed naU gcst

obětowan k zhlazcnj hijchů (Zid 9, 2.8),

a chnau

obťtj dofonalě uččnčl na

wčky ty, ktesxjž poswčcenč gfaUe: (Zčd
10 15) My neupjrúme, že se Zržjš geU
gcdnau krwawč na křjži občlowal kšhlašenj
hiejchů, a wjme w gčstotčx, žc neuj potřrbj, bU
fe tato obřť, leteréež sc na křjži stala, grsstč ge:

dnau tjmže způfobcm opťtowala. Nčc wssak
ménč wjmr tolčlečž,že Pém Jcžjš podlé siow
toho samého Nposstola gcst dknčz Ua wčky
e) 8o88. 22.
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podlé

řeidU Melchčsedechowae

(Zčd. 5,

9.), a še gakož takowý musj gesstě Ustawičnč
auřad knčžský konatč. To wssak w skutku činj
při mssi swaté, kdežto podlě řňdu Mcschisede:
chowa chlěb a wjno obťtowawssjldo, pod tčmato
žpůsobama se scim Bohu občxtuge. Z čehož
průwodnoť grst, že w onom dotčeném mjstč
mlnwj Nposstol tolťleo o opakowčxnj občti křjže
či občtč krwawé, ktrrciž owssem gednau wyfo:
nanei, dostatečnú byla dokonalé UččUstčnúš na

wčky. Nrmlij

tam ale o obětť podlě řeidu

Melchčsedechowa od Beina Ježjsse Ustanowené,
ktereižto občť gest swatau a wždy trwagjcj té
krwawé občtč pamciskau, gakož s bezpečnú!rlpro:
stťedkem, by fe núm owoce té gedčné krwawč
občtč přiwlastnčlo.
Konečnč gestlčže lerwawň
občť Uasseho Bňna a Spasitele té gest wlast:
nosti, že ničcho che k osprawedlnčnj a poswč:
renj swéxml potťrbnč nrgsme, proč mrdle, opčxt
a

opčt

se teižeme, gesstě kťrst a gčné swútostč

rňččl Pňn Jržjš

Ustanowťtč?

Z) Zapjragj, žeby Mechčsedech w sleut:

kU byl BohU chléb a wjno obětowal;
nobrž že prý toliko chléb a wjno při:
nesl, by Nbrahamu a lidu gebo poho:
stinstwj swébo dokňžal.

N wssak i zde

wcxlmč neprawč si počjnagj.
Nrboť pjfmo zře:
lelnč a wýslownč doklúdčc, že to proto od něho
Uččněnobylo, pončwadž lxylknčžemBoha neywyš:
ssjho, knčžem od Boha k tomrlžwleisstčpowolaným,

ťkauc:szal

chléb a wjno, Ueboť byl
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knťzem Boha neywyšssjho.e (1.Mogš.14,
18.) N gesilčže Melchčstdech žcidné občli newyko:

na!, proč tčdn prawj aposslol fwatú Pawel, že
Syn Božj gest kUězpodlé řňdn Melchčsedrchowa?

4) Protestantč, neonhaUcč toho slowa
xoběťe z biblj a z pjfem neystarssjch otců a
Učitelů rjrkewnjch wymýtiti, na dUchownj občti
ge potabugj, prache, že gčné obětč Urnj, kromč
duchownjho obětowúnj, totčž sixbrsamého kslUžbč
Božj gak rčlem tak i dUssj. Než ale pjfmo
fwaté a fwatj otcowé, gakož č wesskera cjrkew,
aenž gest ernlylnci božské prawdy nččtrlkyně,
netolifo o dUcbownj, nobrž ť o nelerwawé obětč
oltňřnj zřetelně mlmoj. TomU dúwci swčdrrtwj
Jlrnosst Grabe, Učeuý Protestaut, an pjsse:
BGistoť gest, že JrrnéUš a wssickni otcowé
aposstolského a hned potoxn ncisleduǧjcjhowěkll,
olsciřnj tagemstwj ža občť Uowého zňkona po:
klňdalč. To famé točťčla a Učila celci wsseobrcnci
cjrkew, kteréžto Učenj od Krčsta leoosstolowé

pťčgalť, rjrkew pak od Nposstolň dosiala.e“:)
Doklňdčx pak týž Učený Protestant, že mnošj
a Učer mUžowé me;i LUrhrrciny ť Helwety
blnd swůg, čeljcj proti prawémU aposstolskémll
Učenj, dobře gčž pozUňwagj.
My žde mjsto
nčho nčkolik tafowých protestantů Uwedeme, genž
se giž prohlčxsili,

že Učenj

cjrkwe

messnj občti prawdčdoé gest. Zridler,

katolickě

o

doktor a

ej ňurwl. čů jib. lsi. lrcnxej eomrň jxňcxreš.c. 32.
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znamenčtý wrotrstantský fpčsowatel, pjssc takto:
„Nrmňž
zapťeno bútč, že msse podlé swého
špůfobU obětj gest.“e) Leťbnťlǧ, slowútný nxU:
drc a hlUbokú prawdy zpytatcxl,dj w ta slowa:
„W swňtosič oltčxťnj knč; občtuge, a sice nry:
wyšssj knč;, fúm KristUš Jržjš, kterúž až do
skonciuj swčla fwňg knčxžfkýauřad konati bUde.eeUe)

Wheallrw, auǧlčcký protestant a fpčfowatrl,pra:
wj:
„Ž)ťeyfwčtčgssj swč!tost olteisxnj byla hned
na počňtkU za prawaU občť powažowčxna; a

obětowňna

BobU na olteiři prwé než od wě:

ixjcjch pťiqjmana

a požjwana

bylaeeúeďeúe)

5) Njkagj také že prý se msse swata

často občtuqe
fwaté

Swatým

Ulůže tolčko Bobu

n

Qbčť msse

samémU občtowana

býtť, a w skUlkU fe také wždw geu Bohn

tnge.

Mlmdjli

občx:

se ale o mssjch ke cti blaho,

slawené pamm Mrerir, aUrb ke ttčgčných Swa:
túch: to nikolčw Ucwwšnamrnňwň, žeby se ty
mssc tčm Swatúm obřtowaly; nobrž tjm fe
tolťko prawj,

že fe pieť oběsč msse fwaté, ktrrňž

toliko kBobU žiej, stala fpoln také pameilka
toho Ucb onohou Sxoatého; že fe wzdalo Bolul
podčkowňnj za ty tomU Swatěmu prokěxžané
mčlostč; že k BohU poslčma byla ta prošba,
by

fr skrze nrskončeně

zčxslUhy Zcxžjsse Krista

k přjmlmoř a orodowčmj téhož Sxoatého mčlo:
e) ju coljoq siwmrm ljjd 3 t 3 “) ZWtcxmcjuxojp
221 eee) Grňnkliche ErlaUterUnq, Loudon 1798.

9lt se nám

w mssi Ukaže gedua modlitda, ktera bh Uessla zrowna Ua Bohn,

ale gen na Swatěho

Rcd
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stiwč sklonitč rúčil, bychom i my swatými se
stalč, a gednaU do wěčného žiwota přčgati byli.“)
6) Pťedstjragj poslčz, že se msse swatci za
penj,;e prodciwčx. oxu Ten

plal,

kterýž kdo kUěšť

zcela swobodnč dúwá by na geho úmysl slanžčl mssč
swataU, nčcnenj neslnssného, nobrž gest tolčkadůka:
zem, že ten a takowý sslechetnč fmeyssls, an
mťle a ochotUč k obžťwč knčžstwa dle fwé ndož:

nosti přispjwět. Qbčť msse swaté tjm se ale
nťkoli Ueprodčnoú, Ueb ta se wssjm žlatem a

střjbrem žaplatiti

nemůže.

Ten anplatek gest

toliko Upřjmný dar, knčxzi na ten cjl a konec
daný, by pťi občtč zwlcisstě miš byl pamčtlčdo,
za núš se modlčl, a potřeby Uasse BohU předa

nesl.

Wděčnost i sprawedlnost toho požadUgj,

aby tč, :)kteřjž Ewangelčnm zwěsťUgj,
z Ewangelium žiwť bdli.(( (1 Kor. 9,
1.1.) Scim

dnch Božj to skrze úsťa Pawlo:

wa sak nařjdil, by tč, dgenž wěťjcjm

du:

chownj wťci rozsjwagj, grgčch tčlesné
žalč.e

(1. Kor. 9, 11.) N prosož taképra wj

dňle tentýž swatú Llposstol: dZdalťž newjte, že
ti, kteřjž w cldrčmnxpracUgj, které wěci gsau w
chrčxmu, gedj? a ledo oltúixi slaužj, Ž oltčxřem djl

magjl?(( Me) (l.

Kor. 9, l3) J

protestantssj

dnchownj za kňzanj a slnžby swé plat přiǧjmagj.
e) Což wsseckdnlessuj modlitkny takowčho dUe kůkazqu

erkew

to nikde nerřňkaznge: a dlatten famč ǧenl?kčťj;enj :dhměťilo.ch.
“) Nlat temo lakč knčzezawazuge, zr w ren tcn msst swz swau
za gitlébo drkaědo chc občtowati nrmňže. Gest pranxň zawažu:

gjcj fmlauwa. Uo u

ut facjšxz

Nrdl
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Ty a takowé nčlmjtky ččnj nynčgssj Pro:
testanti proti předrahé obťtč msse fwaté. Rčž
alr mčlťby obreitčtč žraky swoge na předesslé
časo, totčž na tw časy, we kterýchž onč fami
poččxtek gsaU wzalč. Tchdeiž se gesstř prawč a
nčclržčtč wčxčxčlopťjččUaU téro

předůstogné

oběti;

nrboť Konfešsj anšřšburǧsičx, na kteraUžto přčfú:

halč, sama wyšnciwei takto: :Křčwdll wrlikau
Uassčm cjrkwjm protiwnjri w tom ččuj, pomlalt:
wagjce Uxiš, gako bychom mssč složčtč,aneb hned
wykoťenitč mčlč, gessto oxla až oofawad U miš
se čjtň, a 8 wcižnostj a š nčxbožnostj welč:
kaU se wyleonňwčx. Zachowňwagj se také i zwy:
klé pťč nj ceremouče.ešťe) Gčmiče owssem fmey:

ssleǧj nyněgssj Protcstanti, wždalUǧjce fr den
ke dUi pořad ch a ch od prawdo kťesťanské.
n) My wssak ž tobo fe naučme, žr, kdo
z prawdy wppadl, Uadň poťúd hlaub, newěda,
kde fe zasťawj. Grden blUd plodj drUbý, ro:
wnč trck gako geden hřjch otcem býwei drnhého.

Brotož chraňme se, bychom nčkdýz prawdy newy:
padlč, nobrž držme fe pewně té swaté a nromylné
matkn cjrkwe katolčcké, ktrraUž nčxmBůhdal

trlkyni Božjbo

ža Učťa

zǧewenj swébo, a skr;r gegjžto

ústa on sňm Božj swaU prawdu bleiséla žwěstUge.
d) Naimjtkami schytralých lťdj, čeljcjmi
protč prawému aposstolsleému učeuj cjrkwe, nčkdo
se nedcy swéstť. Slysselč gsmr, což protčwnjcč
cjrkxoe

katolčcké

protč

Uxssč swaté

e) Konfeďsj angeďurgskú djl 1p článz 2.

nawrhUgj.
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Slysselč gfmr ale také, gak marnš ǧsau múmjtk:,d
grǧčch. ij
Uegen budiž každé wčrné srdcr ka:
tolické potěsseno, Uobrž ncxchcršli, bysi fúm w blUd
Uweden byl, chraučž sr každý takowých lidj,
kteřjžto by reidi č u přjčinč giných člěmků kato:

lické wjry n.imjtkami swými pewnost twau žwč:
klalč. A stalo:liby fc, žrbnsi pťedc coš tafo:
wého
twúg,

nčxfdy flossrti Umsil, frč ďy Urbyl rožltm
xgdi ku fnčšč a pastýsei swšmu a on tč

rozum oswjrj, pramdu
kowé wywrňtj.

obgasnj a mimjrtey ta:

š. 8. Proč cjrkcw katolickai občč msse swatč koná.
erkew

fřesťanskěc katolickei končx občxť msse

fwaté netoliko na wždw trwagjcj pamňtku pťrr
hořké smrti Wčmě, Uobrž i proto, by Boha,
swrchowaného Wěxua nrbe č šemě lessnč a do:
stogně poclila, udobieila a smjťčla, potřrb:tých
dobrodinj a milostj swým djtkčxm wyprosila, a
pofléž ža obdržené dary a mčlostč se flnssně po:
děkowala. Z toho ǧiž gde, žc čtwerý hlawnč

mň úmyfl, kangjc

tuto

Ueyswčtěgssj nowébo

zňkona občť.

1) Komi tu obřť proto, abo flUssuau

a dostoǧnau

poctu a poklonu Bohu

xpzdala.
Bohn núležj neywyšssj čest a fleiwa.
ij
ale člowčk mei Boha sxoého poctsti a
oslawťri? Nechať ho w prachU swém wšúwei,
a hlubofo sr před njm Ookoťuge! Než wssecko
toto bjdného zemského čerwa pončžowňnj Uenj
8 to, Boba tak Uesmjrnč welčkého oslawiti.
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Nechať tedy :UU gako Ybel, Noe a ginj bohac
bognj lčdé občtuge šwjřútka a plodiny země!
Neš túmš špťxsobem tjm ménř Boha oflawj, a
Bňh

se giž sšm

wygcidsxil, še nemň

ščxdného

chc zaljbenj na občtech tčchto. Boha redy neu
můše slussnč, rak gak hoden gest toho portili
nikdo, leč opčt Bňh.

Ll takoslxačl swrchowanalx

poctu, takowaU neyřostogněǧssj Uoklonudeúwň
mu swatčx cjrkew w osobč Ješjsse Krčsta, Syna
geho gednorošrnéhoe Neboť při občtč msse swalě
stčxwň on se scim taU wznessenaU

a předčlstog:

naU obělj, ktrraušto se Bohn swrchowanú a
nepslussnťgssj čest wšdňwú.
Bůh Uičjm Uemúš
býli sak poctčn, oslawcn a zwelrben, gako občlj
těla a krme Syna swého. Dběť tato psxewy:
ssuge wssecky slUžby a odčtč, a qest tedy skntek,

fterýmš se Ueywělssj čest a slšwa BohU wzdúwčl.
e!) Swarň cjrkrw katolickň konú obřťmsse

swatě proto, aby Bol,!a pťjčinall lidských
břjchň rozhxxěwaného Udobřťla a smj:
sxila J žde se tčxžeme, čjnl lnedle člowěk Boha
sobč naklonj, Udobřj a š Ujm se smjťj, grstližr
prwé hrjchy swými bo Ulazil? Nť naruawj ži:
wota swého! Tak owssem z obledU bUdaUcUostč
Učinj dosti, a Ugde trestčxw Božjch; nrž ale ša
sknlky miUUlé zůstane pťedc dlUžnjfrm. Nrchať
trdo k Upokogenj Božjl,no hnčwu a na smjřenj
fr š Bohem že statkU swého občthe mU to,
což mU gest Urymilegssjbo a erdražssjbo!
N wssale
to wssrcko grst před oblťčrgrm Božjm cl,mtxé,
swrosté a chatrné; gsau to wěei, kteréž giž bež
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toho BohU nč:ležj, a kteréž Búh člowčkU wzjti
mňže, kdy fe mu kolť ljbj. J protož gako ne:
možno gest, aby skrže krew búkň a kozlň shla:
zeni byli hťjchowé nassi (Zid. 10, 4.): rownč
tak bychom nemohli shladiti hřjchň swých, byť:
bpchom tťeba fwau wlastnj krew w občť Bohu
přinesli. To mohl za nciš gediné Sx,m Božj
Uččniti. Y to w skUtkU Učinil, a ččnj to posa:
wčlde přč občti mssc swalé, podč:wagr se za nčxš

thi

swčmU nebrskémU. N protož swatú cjrkew

den ro
Brr.inka
liwě, by
prnj a
milostiw

drn občtUge BohU toho nryswčtěgssjbo
Božjho za ť,ysxjchy
nasse, prosjc ho úpčn:
Bůh skrze qebo nestiblé žúslachy, Utr:
smrt, nč:m lřřjssným a trestU bodným
býri a odestťti rňčil. N gestližc by

byl Bůh na prost
nežahladčl Sodomy
wých:

gak mocné

a přjmlUwUlerahamowl:
pro deset lčdj sprawedli:
a prospč!ssné nčxm hťjssným

lčdrm mUsj býti teprw prostixcdnictwj Syna
Božjho u the
nebeského, gemUšto on sčtm se
ša nč:š w oběť psxčnčxssj!

Z) Swatei

cjrkew katolčckai konč: občť msse

swaté ť proto, by potřebných dobrodťnj
a mťlostj djtkňm swým na BohU wyx
prosila.

Powaž každý, že mnoho qest tčcb

wčcj, gichžlo k zachowňnj gak tčlesnčho, tak
i dUchownjho žiwota nč:m qrst potřebj. Bůh
sšm grdinú gest ten přebogný pramen, z nčboš
se neim nsťawččnř wsse dobré prússrj. Nrš ale
nrnjli to opowéežliwost, prositi ho o nowé mč:
losič, gessto newděčni gsme třch darů a dobrou
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dčnj, kterýchž nčam gťž Udčlčtč rcičil? Méemrlč
se osmčlčti, 8 prosbamč swýmč k němu přistan,u
pitč, wčdame, že gsme tak častokrúte propúgče:
Uúch milosřj geho zle a erdčxčnč Užjwalče? Cobn
tedy bylo z Učxš, kdybychom nrmčliprostřednjka

a přjmluwčjho U Boha? Blašc Uúm, že Ješjš
KrčstUš

seim pieč občti

nlsse

sioaté

fe za Učxš

U Qtec swél,do přčmlauwá! Kdybychom wřdčli,
žc nčktcrý angel proslxU nassi dončxssj přrd trún
Bočj, a za Učxš tam orodUge, o gakčxbyto byla
radost pto náš, a gaklxy fe bned danfčxnj nassc
pozdwťhlo, že oslyssčxni nrbudrmc! Giš ale zde
prosj a přťmlančx sr ša náš sčxmgcdnorozený

Syn Božj, ten milý Syn, w nčmžto seBobu
Zaljbčlo: o gakčx ncim tcdyodsUd wyplýwň Uao
dčge, ba č gisiota, šr wyslr,xsscinčbUdrme! N proo
tož fwatň rjrkcw drn co den komi občť tUto,
aby wssech polřrbUých dasů a mčlostj nčxm wy:
prosila; komi gi, aby w obecných i šwlňsstnjch
potřcxbčxch er,xlo nčxm spomošjno;

konéc gč nrtox

lčko Za žčwé, noťxrž č za mrtwé, aby itčm, po:
kUdž sic xo mťlosti Bošj gsaU žemřeli, k pošj:
wčmj ale wččné blašenosti pofnd přčp!lsstčni Ue:

bylč, Btlh rňčil dokxsotiwým a milostčwým Qt,
cem býtč. N Bťch slyssj ty prost, nrb se dčgj
skrzr Syna gebo, kterxšž ge podpornge, a do:
Učxssjwzhňru přrd trčm laskawceho thc swého.
Tale se sstčsij, blaho a pošrhnčxnj prýsstj ž oběti
té Ua žťwé č Ua mrtwé. DofwčdčUge lo i Pa:
wel swatý, že skrze Krista wssrch darů a mi:

losij dosjcilze,aUpjsse: therýž

aUť wlast:
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nij

Synu fwémUneodpusiil, ale za

nňš wssecky wydal bo:
Ž njm nedarowal
čǧjŘjm. 8, 32.)
4) Swatci

klerakš také

nécm wssrch xoěcj?e

cjrkrw

katolčckéc konai posléž

tUto ncydražssj občť na podčkowécnj

BohU

;a wssecka obdržcnč: dobrodjnj.
frrtr

wssecky ty dary

a mčlostč, frrréž UčxmBňb

qiž podlé tčla prokcižatč rňčil?
wčxtssj a četnčgssj gfan

Kdo

Ll gakudalefo

tn mťlosři, krerýchž nr:

smrtelnň dUsse nasse od Boha dosúhla? Laska:
wčǧssjm a dobrotiwěǧssjm nrmoblse knúm Pcin
Bčch prokňzatj, než sr w skutkU k númgčž prou
kčlžal. Každú z Uciš může radosinč zwolati:

dWeljkč

wěcč Uččnil mi t“en, qenž moo,

cný gest, a fwaté gméno gebo.e (Lule.1,
49.) N co trprw nčxš očekčchi? Co nčxmteprw
chce gesstě dč:tl“? B, by ncchl možnoapopčxcino
bnlo, tjmto okem lčlesuým prončknauti sjdla a
wýsse nebeské, a až do nckxe, do stč:nku toho

přcblažrnébo wssech Swatých fcxdostatč, co by:
chom tam medle fparřťlť? Rdo wyslowj ty ra:

dosti, kseréš tam ten laskawý a dobrotčwýQtec
rciččl nčcm přčprawitče.š Z nežaslnldugeli takci lciska

a dobrota

opřt lcisky a wděčnosii nassj?

čjm můžcme

my

Llle

chUdj, bčxjssnj lidé wděčnost

swau BohU na gewo dúll“? Čjm a klrrak fr
můžrme Bohu slussnč a dostogně poděkowati?
My sami ž sebe nic nemňžeme. Blaze tedy
núm, že i w této přjččnč oběť Krčstowa nám
slabým lidem kU pomocč přčspjwčx! Jržjš Krč:
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stuš, gednorošený Syn

Božj, fe seim za nňš

obětUge přč mssč swaté Qlcč swémU nebeskéml:;
a tato oběť pťewyssUgr wssecko dary, kteréž
gsmr kdy z U:ky Božj obdrželi, a gest tedy
ncim kdy sscřdrč: ruka Božj rčxččla Udčlčrč.
(Q gak welčkň, gale swatč: a mčlostj plnčx
ǧcst tedy tato oťxěť! N 8 gakau Ucrčwostj mělč

bychom wždycky přjtomni býti, an se od knčze
na olrčxři konú. Když se toto neyswětčgssj ta:
gemstwj na křjži konalo, zatmčlo se slUnce, zemč
fe tř.isla, stčxly se pUkaly, hrobowé se otwjraly.
Přirozenost sama txxm:la, a š Užasem se wzne:
ssené této oběri djwala.
N lčdé, ktečjž wčdj,
že 8 oběri msse swaté takowé gim nestjhlé mť:
lostť wyplywagj; lidě ktečxjžwědj, že seta obřť,

na wyznanj božske nrowyšssj moci, chwaly a
slawo, ša dosaženj od Boha odpussrčnj břjchů
za wyprossch od Boha wssech potřebuých mč:
lostj,

a na poděkowčmj Bohu za wssecko od
něho obdržrnčx dobrodinj konň; ti lidé prawjm,
ach
an

gak časio býwaǧj

préxzdni wssj Ucriwosti,

fe prčxwč U gegich přjtomnostč

končl. Mnozj

na

oltč:řč

sotwa kleknaU, sotwa k mysli st

přčpnstj, že se i za ně tato předrahň obřť končx,
by se gim žč:slnhy, od Ježjsse Krista na kťjžť

naťxyté,Udťlilya přiwlastuily. Salomaun,

man:

drý, welťký a mocný ťrč:l, Ua obě kolena klefl
pťed olrčxťem, na krerěmž berěmkowé a zwjřč:tka

obětowčma byla. (3. Krúl. 8, 54.)

N mnozj

z nynčgssjch křsianů stogj před oltč:řem, na kte:
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rémž BerňUek Bošj, Syn Boha ščwého se oběn
tUge, nrchtjcc kolena ohýbati, a BohU a Pčmn
swémU se sklčmčti.

Třj

swatj

krčxlowé padlč

před Ježjssem Ua kolcna, a klančlť se gch, anť
byl gesstč djtě slabé, křchké, plénkami obwťnutč
a w geslech položené: a my bychom nechtčll ko:
lena ohýbati, hlawy sklčxnčtč,a rUce sepjnati
před Ježjssem giž oslaweným, přcd Zežjssem na
prawici Boha Qrce swčho sedjcjm, a zčxslnhy
a owoce swého wykaUpenj skrze občťmsse swaté
nčxm přčwlastňngjcjm e? J angelé a swatj w Uebč
padagj na twařč swé, žakrýwagj uctťwostj obli:

čeg
swůg,sc prozpčwngj
chwalozpěwy,
radUgja
fe, an
tato oběť kona,
wolagjce: a :Čest

chwúla bercinkowč, genž snjmě: hčjchy
swěta!c

N my bychom zde stňli bez Uctčwostť,

nechrčli bnchom

čest a chwčxlU wšdčxli tomU, ktex

rýž Bůh a nňš Spasitelgest?

Q, křesťané,po:

wažte, gak nestihlé se wč:m prýsstťgj milostč z po:
swčxlného oltčxře, a protož nťfdý ginúče, než
wždy 8 newwťlssj uctiwostj se k němU pťiblču
žUgte. Filčp ll., krúl sspančclstý, wyhnal od

dwora swého dwa weliké púny proto, pončwadž
sr onowčxžili při mssi swaté spolU rozmlanati
a howořirč. Posléš wydal zčxkon, podlě kterée
bož wssčckni ti, a nechať byli gakčhokoli stawU

prjsnč trestani býti mčlč, genž pri slUžbach Bo
žjch mlUwťlť ue)
e) Co w metrodolitnjm chramuB

Bražskem kdh bolo a

býwa při službach Božjch cjs mb kralowslých ofob

dano, by geden o dmhým mlUwů.

Děd sw Z č xxus

7

nild!p wjx

Re d
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š. 9. Občt msse swate ma UeskoUcenaUceUn.

Gťž z toho, což až posUd bylo řečeno, prů:
wodUoť gest, že občť mssr swaté UestjhlaU mčl ceUU.

Než bUdiž nčxm dowoleno, pro welčkan té wěci
důležitost, toho zwlčxsstnjmigesstč důwody dokňzalč.
1) Msse swatč: mčl proto Ueskončenau cemx,

pončwadž gest nekrwawým opčtowčx:
njm té předrahé občtč, kteraUž Ježjš
KristUš na oltúři křjže pro spasenj
wesskerého pokolenj lťdskéhowykonatť
rúčil. Co tam: to zde; které milostř z občti
krwawé wychúzely: ty wychčlzegj č zde. Tam
dal Syn Božj swé třlo a swaU krew za Učxď:
a rownč tak se i šde za Učxš obětuge BohU
thi
swémU Uebrskémn. Nž posUd tedy widjme
Mma a Spasitele Uasseho, an se w občť přťc
nňssj; widjme ho okem dUsse swé pod způsobaU
chleba a wjna.
Qnť zde gest podstatnč a skU:
tečně pťjtomrn, gako prostřrdnjk, smjřitel, zěxex
siUpce, přjmlUwčj nčaš, š Božstwjm ččlowččen:
stwjm swým, 8 tělem i krwj swau. N Urotož
dobře prawj swatý Toměxš Nkwťnský, genž am
gelským slUge Učitelem, an pjsse: dNekrwawň
občť msse swaté přčnússj to samé dobré a totéž
spasenj, kteréž krwawčl oběť Ua křjži wesskerémU
pokolenj lidskémU přčnesla.((še)
(Q, doldroto nestjhlú a maUdrosti newy:
wčxžnčx! Smrtj
fwaU Ua křjžť celé a úplnč
fmjřil Ué:š KristUš š Bohcm, a hle w oběti
msse swaté opčt se wydčlwčl za nčxš. Nenjť giž
púe) lu cap. 6. ňc ločj. 1cot. 6e

147
che pťibčt na křjž, ale ležj na oltč:ři. Qstré
kopj neprorňžj gčž che swatý bok geho, ale
lúska otwjrň srdce grho. Grho přeswatčč krew
netečr gčž che zc swatých žčl grbo ale trče
z poswatného kalicha Neklade se sic wjre w stU
dený z kamrnr wytesaný hrob alc w srdcjch
swwch knčžj a wčrjcjch děla sobř stanek swůg
Y to činj trn, skrzr nťhož swčt bnl Uťinčn; to
ččnj

krčxl wsscch krúlů

a

pčm

wssrch

púnň.

Q, můžli tcdy co wětssjho, dražssjho, wžnrssc:
Učgssjho a důstognčgssjho pompsslrno býtč? Rru
přewhssUgrli tato oběť wssrcky poklady, wssecko

bohatstwj tohoto swěta! Q lčdé! diwtesetomU,
gakož

se tomU

dčwj ť angrlé

welebte, gakož onč, Boha

w Uebesjch, a

Hospodťna,

genž

tak weliké wčci činj.
9) Msse swatéa ma nrskončrnaU cenU č proto,

poněwadž gest pamútka nestjhle lasky
Krčstowh
a

Ten předrahý Pan sam, grnž byl

gesť anba

léeska a

dobrota,

račil

řjci:

xWťtssjhoť mťlowéenj nad to žňdný
nrma, Uež aby dUssi swau kdo položil
ža pťately

swr (( (JaU 15 31.) TakowaUžro

ale laskn měl w
núš mťlowal tak
žil ! žr pro Uaš,
žťwot swůg dal

skUtku k nam Ban Zržjš. Qn
že pro naš dussi swaU poloé
grnž gsmr bylť geho nrpřatelé,
bechom pak po wsscckrnčaš

neco mělč, čjmž kxychomsr na tUto grho nrstjhlan
lčaskUUpamatowatť mohli: protoť chtěl, aby se

tato grho pťeswatú oběť žpůsobem nrkrwawým
až do skonúnj swěta na oltčxřjchg:
7 opčtowala

a
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oonwowala.

ij

wssak Ueskončenau lčxsku

swau le Učxm lidem w neygasněgssjm swčtle ob:

gewil, zřegmč takým bčhem dokúzaw, že xroz:

koš geho grsť, býti 8 syny ljdskými.e
(Přjslowj 8.) Qpčť fe tňžč, můžli co dražssjho,
wznrsseněgssjho a sladssjho pomyssleno býti nad

ruto otcowskan lúskn Syna

Božjho!

N ponču

wadž nčxm občť mssc swatč tuto lčlsku geho ne:
toliko w gasném swčtle Ukažuge, nobrž č wčč:

nau gest gegj pamútkaU: tau přjčinaU i Uad
tuto občť nic dražssjho, wznessenčgssjho a dů:
stogněgssjho nemůž býtč pomyssleno.
Z) Mssc swatú mčx proto neskončenau

cenu, pončwadž gest wzncssenú úcta
Božj a katek obzwlčxssnj pobožnosti.
Pčm Ježjš

se nrdlauho přrd swým pťehořkým

Utrpenjm lakto modlil: thče,

přissla ho:

dina, oslawiž Syna swého, aby SyU
twůg oslawil

tebe.e (Jan 17, 1.) Gako

ale Syn Božj oslawil the swého nebeského
krwawau občtj swau: podobnč tak oslawuge
ho pofud nekrwawau obětj, kterauž skrzc ruce
knčze končl na

oltčxřjch. Nebo

tato

občť gest

tatčaž občť, kterauž ondy na křjži wykonal.
Grstčť ro občť tčla a krwc geho; gesťťť to, gak

swatý Řehoř Damascenský prawj; xta čistň a
Uekrwawčx občť, o kleréž Pčm prorokem Mala:
chičlssem předpowčděl, že od wýchodu slunce až
na zčrpad občtowč:na bude.e jř) W starém zú:
e) jejjd. 4 siůe ors.doáox. 14.
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konť přikazal Bůh sam by se mU obětč pťč
nússely, a š potěssenjm a libostj djwal se na
ty obřti nabožných lčdj Bwlli ale tčmť občtmč
plodčn zemských a krwe howňdef poctěU a osla:

wen Bůh swrchowaný: o, čjmchc mUsj Uctčn,
zweleben a oslawen býti obětj lčla akrwe Syna
fwébo gednorozeněho ? Dobře prawčl swatý JU:
stčn Fulgenc: Bčch nemůže žúdnan obřlj tak
welčre poctěn býtt, gako neposskwrnčnaU občtj ol:
tě:řnj; a pro tU pčjčiml také Krčstuš Pčm tU
oběť w cjrkwi fwé Ustanowčti rčačil.axe) Gelč
ale msse swatci nrylepssj a neydostognčgssj úclau
Božj,

na gewU gest, žeř č mčxcenu neskončenaU.

4) Qbťť mssc fwaté mci poslčz proto cenU

neskoněenau,pončwadž gest newywúžný
pramen mťlosti a wssj útčcho. Pťcdně
wssecko owoce, kteréž nam Pan Ježjš krwawaU
občtj swaU žǧednal, dochazj k nam skrze tUto
nekrwawau oběť w žadané hoǧnosti. Swatý
Řehoť Nazčanský dj w ta slowa: ))Qbčtowau
njm nekrwawé obětčmssr fwaté býwagj dUssekťe:
fťanské božstwj a UmUčeanrčstowa

aUčastny.(eešeTe)

N wssak občťtato gest hogným pramenem, znč:
hož se také wssecky ostalnj

mčlostč a wssecko po:

žehnčmj na nčaš prýsstj. Z nj nčxm wyplýwň
ta neysladssj útčcha w smutných žiwota nasseho
dobč:ch, z Uj nčcm prokwjtň č nadřge k žčwotu
wččnému. Wssecky strasťč, bjdy, starosti a
ll) Zenu. áe corp. stjxrú:i. U) ln orat. j, Tuliauuu.
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potřeby, wssecko, coš Uňš tlačj, tjžj, swjrú,
můžemr zde Bohu
přeťnňssctč, přeswědčeni
gsauce, že Uňš neoslyssj, an sňm neymtlegssj
Syn geho se ša nčxš přsmlauwei; leřjž, smrt a
zaisluhy fwé gemu připomjnň, a opťt fe grmU
za nňš w občť pťinňssj. Ta oběť prospjwčx
č mrtwým; neboť gakož KristUš za wssrckylidť,
žiwé i mrtwé, na oltňři kixjže se reičil oběto:
wati: rownč tak č tuto nekrwawan občť za
wssecky lidi, žiwé i mrtwé, skrzc ruce knčžské

konati reičj. Msse fwatú orwjrň očistec,anwcidj
dUsse k Bobu do radosti wččné. Protož řekla
neomhlnú, Duchem swatým wedenč: cjrkew ka:
tolčckcina snčmU Trčdentském: ))Qbčť msse fwaté
sr netoliko ža hiejchy, tresty, zadosiučinčnj a giné
potťeby žiwých wčřjcjch obřtUge: alebrž dle apo:
sstolského poděmj i za mrtwé w Krčstu gesstč
úplnč neočisstčnč.aďe) Q nenjli tedy občť msse
fwaté ze wssech darň a milostj, ze wssech po:
kladů, kteréž Ježjš Krisinš w cjrkwťswé složčti
rčxčil, poklad Ueydražssj, poklad newýmlllwné
ceny? Zde teče pramen wssech milostj; odfud
se wyléwň bogmi rosa Božjho požebnčmj gak
na žiwé tak t na mrtwé; obťť ta obwefeluge
dUchy nebeské; oslawuge č zwelebUge Boha; a

protož Ž roznjceným srdcemwolal blahoslawený
Tontňš Kempenský .je: )deyž knězoběť msse swaté
slaužj, ctj Boha, obweselUge angely, wzdčlčxwň
e) 8e88. 22. o. 5.
ck) J od Učených protesiamň ctěU,; gehožlo kniha, „o Nč:sle:
dowúnj .skristaPňna,“ má po pjfmk ?watřm prwnj m1sto. Red
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rjrkew,

pomčxhčx žčwým,

zgednčxwú odpočinmj

mrtwým.t še)
:x) (Geli ale občť msse fwaté tak nestjhlé
a neskončené ceny, o gak welťkého hťjchů do:

ansstěgj

fe tedy ti a tacj, kteřjž ani w den

Pčxnč, anč w Uedčli a we swcitekchrčxmn, kdežto

fe tato oběť konú, Urnawsstěwugj! N wssak čri
Uegsau bez hřjchu, genž w den wssednj, dostč
času magjre a Uxohauce se odprčxzdnťti, předče
msse swatě nrslossj. O, gakei to trrsřu hodnú
lenost a nedbalost; Tečc gčm žde pramen tak
newýmlclwných mťlostj, a onč si ho neumčgj a
Uechtj wúžiti.

Kdyby

wčdělč, že Učkde Uěgaký

poklad ležj, že nčfde slťjbra a zlata dobyti lze,
gčstč by tam, a byť to sebe dč:l bylo, a cesta
sebe obtjžněgss, hned rychle pospjchalť. N co

gsaU wssecky poflady swěta toholo Upťirownémj
těch pokladčl nebrských, ktrřjž se zde w tak we:
liké hognostč

prýsstěgje? Gak

draže

sobě wčcžčl

wlastenec nciš milý, Wňclaw swatý této neyswě:
tčgssj obřtč, wyprawugj wssickni žčwotopisowé
geho.

QU

negen

sčxm knčzť pťi této pťedrahé

obětč poslrchowal, alebrž čzpčlsoby chlrba a wjna
ku končmj lě občli wlastnjma rUkama fwýma
pťiprawowal.
Na
teU cjl a konec winččku

wzdčleiwal, hrozny zbjral a wytlačowal. Po:
dobně sám dťjwj sstjpal, azpssenice wlastnjma
rukama wymlě:cené, hostče pekl. Z Max:mčlian l.
d) de čnic. adrčuč ud. ez e. Z.
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wolenec Baworský, genž léta Pšně 1651 umťel
neměl ša to, žeby tjm důstognosťi swé ponjžťl,
kdyby knčzi pťi občti msse fwaté posluhowal.
N protož často bylo ho widětť, an za knězem
přč oltaři kleče službu mťnčstrantskau konč:.ňe)
d) Gakkoli weliké mčlostč ž občti mssc swaté
se prysstčgj,wssak předc wssčcknčgich nedosahUgj,

Neboť ǧakož wssechnřm, genž byli na hoťe Kal:
warčč, a wiťčli Ježjsse Krčsta trpťtč, přčwlastnťny
nebyly nestjhlé zúslnbh geho z přjčiny té, po:
něwadž buď w Ježjsse newěřilč, aneb od nčho
spasenj swého dofjcč nedaufali, aueb prawč wůlr,
Zčwola swého polepssilč, nemčlč: rownč tak až
posud množj křesťanč často býwagj přjtomm“ při
této nrydražssj občti, a předc žčxdnébo uťasten:
stwj z tčcb z Uj wyplýwagjcjch mčlosťj nemj:
eragjz

Onť přčchčxžrgj z chrčxmu tak neoschenč,

newzdčleinť,nepolrpssenč a neofprawedlněni, gacj
bylč, kťrwž tam ssli. Zeidnai rosa Božj mčlostč
a nebeského požehněmj neswlažila srdcj gegich,

a oběť ta neyswčlčgssj nadarnxo fe pro nč wy:
konala. Wřjččnau loho ale nenj ta předrahú
občť, nobrž onč fami gsau toho přjččnau; neo
boť pončwadž

nepťčnčxssegj Ž scbau do chrčxmu

srdce pozorné, Uctiwé a pobožně; ponč!wadž tam
newstupugj 8 prawýln, swatým úmyslem, a nc:
dostúwú se gčm prawé důwěry w Boha, prawé
wůle, žiwota naprawčtť, a nemaǧjljtostč a ossklčwo:
sti hťjchU: protož odchúzeǧj takéz chrčnnu prcizdni
a) W Brně to činjwal ǧuberniálnj rada Bagerd Bňh l;oǧuřdslaw!
ed.
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wssechsmrtj KristowaU nabytých zcislUh,žňdněho Ue:

magjce Učastenstwjtěchnestihlýcha newýmlaných
darů a milostj, fteréž že msse swaté wyplýmagj.

an.;lládemse oběk msse swaté
š. l0. Gakým zewnitixnšm
Qběť msse swaté zčlležj wlastně ǧenom ze
čtyť hlawnjch a pťednjch ččlstek, genž gsaU:

Ewangelium, občtowč:nj, pozdwihoe
wčxnj a přigjmňnj.

Než ale k oslawenj

tohoto neyswětěgssjho tagemstwj, gakož i k lep:

ssij

wyswčtlenj UmUčenj a smrti

Wúnť a

k hognčgssjmu wšdčlňnj lidn roěťjcjho ozdobila
fwatčx cjrkew bned za prwnjch časůw toto ney:
důstogněgssj konňnj gťstýmť poswňtnými řcidw,
genž

stčxle magj

krcisný

do

i welileaU moc wšdělawatelnaU
pjsmo swaté schwaqur

sebe

wýzncim,

Bončwadž pak

a čiUilč roelj wssecko, což

gest xpoctiroé, dobré a wzdělawatelnée
(Filip. 4 8

9.), tan prjčinmr tafé tyto řadn

potwrnge a fchroaluge.
Když gde k oltčlři. Qltňť předstangc
podlé swatého BonawentUry swatý kťjž, gelikož
Ua něm nekrwawým způsobem ta sama pčedů.
stogUa oběť se kona kterauž Pan Ježjš Ua
dťewč křjže krwawým szsobem ža lidské pofo:
lenj gest wykonal
Gde k oltaři slUssně přiu
strogenému, a obrazrm Uksxčžoroaného Pčma
oždobenému. Qbraz tento wystawen gest mezi
schny š bočejcjmi schemi,
gegichšto smčtlo

podlé swatébo Nuǧustčna na lúskU Syna Bo:
žjho, podlé swatého Jsidora na swatau wjru,
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kterčlž mysl nassi osročcuge, Ukašuge.ee) K oltčxři

křjžem a hořjcjmi fchemč

ozdobenčmU přistu:

puge kUčz w odřwU stkwosťném, leterýž netoliko

we Z. knize Mogžjssowě, alrbrž č austnjm
aposstolském podňnj
swůg zčxklad mň.
Gťž
ewangelista a mťlňček Bčxnč swatý Jan přikrý:
wal dle swědectwj starébo Ensebťa hlawu swaU
takowau čepicj, kterúž se biskUpské tak řečené

Jnfulť podobala.

Hned na poč.itku cjrkwe se

odčw kUčžský rozežnúwal

od obyčegného

kroge

lťdU fwčtského. Papež Klémrnt, rrn samý, genž
byl společnjkem a Učedlnjkem swatého Pawlaa
třerjm nňstUpUjfem sw. Petra na stolčcč pa:
pežfké, nařjdil, by knčžj swataU obřť nowého
žeikona konagjcj přjslussným se odjwalč rauchem
poswňrným. N.ipodobně rozkázal papež Stč:
pčxn, krrrýž l. P. 287 Ua stolťcč fwatého Pr:
tra dofedl, by poswútnň le slnžbňm Božjm zťj:
;enň rancha podlé starého obyčrge cjrkwe byla
poswčcena, a žapowěděl, by knčžj kněžského po:
fwútného raucha nenosilč, leč anřad kněžský kon
nagjcr. A toto nařjzer bylo welmč maUdré;
neb

slllssno

gest,

by

to

wssecko, což ť“slUžbč

Božj patřj, od služby swětské bylo odlaučeno.
Každý pak djl toholo rancha lenčžského nčco
wyznamenciwú. Prwnj čňstka odčwu toho gest
bjlý

ssat, fterýž

ej Gtž

swčtla.

bnrd

na

sobč knčš okolo krfU wňže, a

počatku

pťč koncřuj uxsse swasě Užjwalo fe

Wřjčinh toho bylp nowé.

Swatď B.šulin, biskUp No:

lrřnstýs wydisuge, gak siwostně prwnj křesfc:né fwč oltúře oswč:

cowali. Bodobnť pjssjswatý Jan Zlatoústú a Cyrill !lleramriusiý.
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sluge jmmor:xl. Z Uwňdj toto raucho na pa:
mčt onen ssat, kterýmž tweiř Pčma Ježjsse
w domč neywyšssjho knčze byla zakryta, když

poličkngjcc geg, prawili: dHňdey

neim Krč:

ste, kdo gest, kdož tebe Udeřčl?e (Mat.
26, 68.) Druhý djl gest oděw bjlý až k no:
húm sahagjcj, a woznamcnčxwú onen bjly odčw,
kterýmž Herodeš Pěma Zežjsse w domě fwém
na potupu odjti dal. Třetj djl gest pčxš, kte:
rýž wypodobňuge pdxowašy a ťrtězy, kterýmťž
Ueyfwčtčgssj tělo Krťstowo sweižeino bwlo. Čtwrtý
djl gest ono raucho, kteréž wisj knězč š lrwé
rUky, a wyznmnenčchi spogené bťčj a řemem!,
gťmťž tčlo Spasirelowo od lckrulnjfčl bťčowúno
bylo.

Weitý djl gest tak ťrčeučč Zlc)l:x7 kteraUž

sobě kněz na prfy a brdra přeš křjž klade, a
wyznamenčxwú oneu kixjž, ktcrúž Spasitel na
swých ramenan Uésti muftl, a na kterémž posléz
xořťbťtbyl. Šestý djl gest oncn wrchnj stkwo:
stný odčw, gemuž se wůbec orneit řjkň, a kte:
rúž ku pamětť přťwozuge onen ssarlarowý plússť,

we kterémž fe Spasitest
posmjwali.

w domě

Pilatowč

Nowně tak č patero barrw raucha kněž:
ského hlubofý rnú do sebe wýžnam. lečx
barwa, kterňž wyznamenúwx.i rcxdost a čťstotu,
béťe se w deU slawnýcb a weselých hodů, k.p.
Ua slawnost narozer, z mrtwých wstčmj a na
nečxe wstaupenj

Pčxnč, gakož i we swéarky čisté

a panenské rodičky Božj,

swatých panen

a
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wyznawačů Božjch
krwč podobné,
kdežto sc Duch

Čerwené barwy, ohni a

užjwa sc w bod swatodussnj,
swatý pod žpňsobau ohniwnch

Zazyků wylil Ua swaté Nwossrolo, a we swčxtky

swatého leřjže, fwatýcb ?lposstolň a mučrdlnjfů,
genž pro ǧméno Kristowo krew swaU wylili.
Zelrněc barwa grst šnamenj křesťanské nadčge,
a užjwú se gj w obnčrgné neděle. Modrú
barxoa wyžnamenčxwň tauženj a pokěmj, a pro:
tož se gj Užjwée w adwčntu a w postč. Po:
sléz črruú, kterňž smurku gesť zUamenjm, béře
se, fdož se konei Uamútka za wěrné zemřelé.
Tak prioděný gde knčz k oltúťč, a posta:
wlw Ua nčxg kalich, šstupUge dolu až ku poslre

dnjmu stupni Ua znamenj, že se pred welebno:
stj Božj co neoblauběgi ponižllge Teď se mo:
dlj 42 žaleu, krerúž ta neykrafněqssj cwičenj
pokory a dňwčry w milofrdenstwj Božj w sobě
zawjra
Na to xjfei olxecnau špowřd, we kte
réžto fr pťed Bobem č wssemi přjtomm)mi
hřjssnjkem býti wyžnciwčč. Na znauxenj swé
srdečné ljtosti bčge sc w prfy, a prosj, bh se

blahoslawenň matfa Božj, wssickni Swatj a
xossicknistjtoumj u Boha za něg přimlauwali.
Na to čťnj totéž přisluhugjcj čili minčstrantwe
gméml wsseho lidu shromčlždčného. Potom
prosj kněz Boha, by gemu a wssemn lidu hťjchy
odpustčrť récčťl, a přihotowťm takým zpňsobem
srdce swoge, wstupuge k oltciři, a ljbň geǧ na
žnamenj swé wděčnosti, že mu popťúno, Uey:
swčtěgssj občť konatč.

Gesstč ťastěgť ljbéc oltčcř,
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poněwadž poljbenj gest znamenj“m pokoge, smje
řenj a lčxsky, gčmiž srdce wssechpřjtomných roz:

njceny býti n:agj. Pak krňčj na lewau stranu
oltňře, kteraUž poznatč lze,předstawjmelisiknčze
k lčdu od oltčtře obrč:ceného. Zde fe modlj
krč:tkau čňstku z pjfma swatého, ftercecžk tomu
dni neb swčxtku směřuge. Nawrňtiw se do pro:
středka oltčxřc wolň střjdawěš Ulčnistranty, grnž
mjsto celého fhromčxždčného lčdu zastciwagj, z hlu:
bokosti srdce swého o smčlowčmj a mčlosrden:

stwj Bošj, sleeage: oPane

smťlUg se nad

nňmt; Krtste smilUg se nad nčlmč!e
W tomže okamženj naplnj se srdce geho
a wssrch přjtomných žčwau nadčǧj, že ge Búh
wyslyssel, a nad nimč se smčlowatč rňčil. J pol
čne tedy radostj a wdččnostj naplnčný hned
we gménu U.xsseholčdU chwňlitčawelebitčztoho

Boha chwalozpčwemangelským: oSlúwa

bU:

dčž BohU nawpsosti, a pokog na zemi
lidem dobré wčlle!e (Luk. 2, 14.) Na to
fe k lidU obrútě, a wzrňhna ruce gako k bra:
trskému obgetj wssechpřjtomných, prawj: oP čxn
š weecmi!c: Toť gcst pozdrawenj, o nčmž pjsmo
sloaté často žmjnku činj, a gjmžto knčz lidU
zwčstuge, že mU Bňh chce býti mčlostiw.
Přiǧda zafe ždčt na lewaU stranU oltčxťe

wzbuzuge lid slowjčkem: 0lxemu8(Modleme sc),
aby se š ujm modlil. N teď pťednč:ssj PčmU
Bohu wssecko prosby a potřeby celého lťdu kťe:
sťanského. Wo tčchto modlitbňch čte EpisstolU,
to grst, něgakau čécstkUze starého aneb nowého
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zúkona,

po

gegjžto

gménU wssech
BohU djka!a
nciš Bčlh skrze
thčťti
rúčil.

skončenj přislUhUgjcj we

pťjtomm)ch prawj:
xBUdčž
Děge se to Ua poděkowčmj,že
proroky a Llposstoly ofwjtiti a
Potom se knťž opčt modlj ně:

kterau kratččkaU čeistkU z pjsma fwarčbo,
k tomU dnč Ueb swátkU směčUge.

krerňž

Teď se pťencissj messnj kniha š lewé strany
na prawaU, na znamenj, že č žeikon Pčmě od
židčl, ktcřjž si ho weižiti neuměli, přenesrn bhl
na

gčné nčuxody šemčx, genž geg š radostj

přiu

gali, xUžčrek přinč:ssegjce w trpčliwosti.((
(LUk. 8, 15.) Ponwdle
se fuěž U prostčed
oltciře, by Bůh gcmu a wssem pččstogjcjm čtenj
swatěho Ewangclčmn prospčssným a spasitelnýnl
Uťiniti rňččl, gřc na prawaU straUU a čre Ewan:
geliUm Krisťowo. Wssčckni přjtomnj hnrd wsta:
nau, djlem aby Ucrčwost swaal a požornost Ua
gewo dali, djlem také aby Ukeizalť, že gsaU ho:
towi, Učenj swatého Ewangelsmn pčed celým
fwčtrm wyznňwatč a húgčti ť žiwotem swým.
Přečta kněž swaté Ewangelčmn, ljbée knihU, a
kdhž se slawnú msse koněx, gi č wonným ka:
didlem nakuťuge, a to wsse na žnalnenj lúsky

a ssetrnosti, w kreréž fe Božj Ewangelimnmjti
přjslussj. Lid pak na podťkowúnj za to skrše
swaté Ewangelčum obdržené UaUčenj prawj
skrzeúsia pťislUhugicjho: ))Chwála tobč Kriste.e

W EwangeliUm a zcikoU Pčma Jržjsse
mú každý člowčk wěřiri, a protož nynj hned
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wssecken lid

wyznčxwčx skrze

ústa

kněze wjru

swaU: Wěřjm w gednoho Boha

atd.e,

w kteréžto modlčtbč gest w frčxtkosti snessena
celě: wjra Krjstowa a wssechny hlawnj člčmky

gegj. Přč slowjch: ),Wtělen

gest z DUcha

swatého, narozen zMarče panny, a
člowčkem
klonu,

Učinčne

činj kněz hlubokau po:

by poctil to hllxboké tagemstwj wtělenj

Božjho.

Klefčx gesstč častčgť, gafož i také rUce
spjmi, pozdwihuge, rožprostjrčx, k lťdu se obracj,
očj pozdwčhuge, a wssak to wsse wrach pobožx
nost, gačož i giné cčty srdre wygewuge.

era

se mčx skulky Ukazowatč. Protož

hUed po dKredoe(

mislcduge obětowúnj,

kterýmž wčřjrj lťd chcc Boha co Urywyšssjho
Pčma swého poctitč, ǧemU se slussně podčxkoa
wati, nowých milostj od nřho sobě wyprositi,
a geho sprawrdlnosti ža swé hřjchndosti učinilť.
Kněz wezma chléb a wjno, obš Bohu občtuge.
Pťed časy tafé wčťjcj kladlť fwé dary a oběti
Ua oltčrř. K wjnu pťimčfuge knč; nčco wodo,

djlem pončwadž s.im Spasitel dle tehdrgssjho
obyčege k wjml wždy wodu mjsil: djlem také
proto, poUčwadž na křjži ze swatěho bokugeho
krew š wodau fmjsseněc gpst tekla. Botommygc
ruce fwé a otjrň bjlým rauchem, aby fr Upa:
matowal, 9 leterakau tčla ťdusse čistotau mčl
tuto Ueyfwětěgssj oběť konati.
Přťtom se pře:
krňsné modlj modlitby; kterýchž wssak gakož
i ǧčuých, nemohauce slow ssjřťlť, mlčenjm pomč:

Uauti musjme. Pomodliw

se k Bohu, aby tUto
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oběť, kterúž se konci ke ctč geho a na pamcitkU

přrhořkého Utrpenj geho SyUa gednorozeného,
dobrotťwť a milosřťwř přigal, obracj fc k lidU,
napomjnage geg, by úmysl swůg š úmyflem
gcho spogil, aby rak Bůh na společnaU gegich
prost
tuto občť ler crť swéa spafenj wssechnčch
lidj pťčgjti rčxčil.

Gťž sr wssrcko wykonalo,

což dobré

dětť

BohU a Stwořčteli fwémU powťnnť gsaU. Glž
se před Ujm pokořčli, prosiwsse ho o slitowčxnj

a mťlosrdenstwj; giž ho chwúlilč a welebilť;
gtž Učenjgeho a zňkon wyslechlč, a wer fwau
gemU wygewčli a wyznali; giž mU i djky swé
wzdalč za wssecka obdrženčx dobrodčnj, a swými
obětmč Uowých mčlostj se hodnými

Učťnčli. To

wsse ge anlňUge důwčrnostj nefmjrnaU. ngako
sc dobré dťtč radugj, když widj, aU se otrc Ua
Uč nehněwčx, anobrž že gest k nťm laskaw a
pťjznčw: podobnč tak č nynj se lťd wčřjcj ra:
dUge plesem welčkým, k BohU fe takořka tlačj
a pčiwinUge, a pln radosti a důwčro š nebe:

skýmťzě:stUpwwolň: ySwatý,

Swatú,

Swatý, Wcin Bůh zňstupů! plny gsaU
nebe a zemč slúwy twé. Hosanna na
Loysostech. Požehnauý,
genž se béťc
e.oe gménU

Pňnč!e

om Ll skUrečnč se gčž

lxéřc tento xpožehnaný,e
swým, béře se
rltúť.
Neb se
ckamženj, nad
lďenjm trUaU.

k dobrým dčtem

š Uadhwčzdného nebe dolů na
gčž přťblišUge to weledůstogně
kterýmž č angelé w Uebi podť:
A protož fe dčxwň zwoňkem
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znamenj, aby každý k této dňstogněgssj polowčci
msse fwaté pobožnost swau obnowčl a rožnjtťl.
Prwé ale, než kuěz skUlečnč nad chlebem awja
nem pofwčcngjcj slowa řjkča, poraUčj wssecky
žčwé a zwlússtě ty, za kteréž powčnrn gest se
modlitč,

galeož zxeolcisstčwssecko pťjtomné

do mč:

losti o mčlosrdenstwj Božjho. A aby tjm sojsse
modlčtba geho wyslyssěma byla, přčpomjmi BohU
zčxsluby blahoslawené panny Marče, swatých
xLlposstolú a mUčedlnjkú, stawč swan modlťth
na gegich přjmluwu.
Uččntw tak Boha na
geho dčtt w prachu pťed njm se kořjcj laska:
wým a milostčwým, prosj gťž by mezč ně wstaU:
pťtč reiččl. J wzteihne ruce, pozdwihne očj knebi,
hluboce sc sklonj k oltúřť, a poljbj l,do. ij
wraUrj

swaU pobožnost Ua gewo děewčea okax
;Uǧe, leterakan myslč pozornost a frdre roznjce:
nost mče teď mjti kašdý z pťjtomných. Přčgda
gťš k skUtečnémU pxomčněnj, wzklada rUce swe
na čěxstkychleba a wjna, a žrbna ge šnamenjm
swateho fřjše k Upamatowanj, že Ježjš KrčstUš
za naš na křjži Umřel Wotom kona totež,
což Pčm Ježjš přč poslednj wečrřčkonal. Běře
totiž do rUkau swých chléb a wjno, djky ččnj

thč Uebeskému we gméml gednorozeného Syna
geho, a slowy Mmě obé proměňUge. Pak těla
i krwe Bčmť wžhůru pozdwťhUge, djlem aby se
geho pozdwťžrnj na křjž přčpamatowalo, djlem
aby mu slUssnú poklona, čest a chwúla od wěu
řjcjch wzdúwěma byla.

Mage Uynj kněz Boha a Spasitele swého
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před sebaU Ua oltáťč, důwěrněgsljm, a ať tak
djm i smčlegssjm se steiwú. Nynj gčž 8 úplnaU
naděgj a dúwčxraU obracj sr k lňsce, dobrotě a

milosrdenstwj Božij
fe za žčwé modlil

A protož gako prwé

tak teď žase za mrtwě prosj,

by gc Bňh z mUk očťstce wzal k fobč do ne:
bestých stanči. Wo této modlčtbč profj zase, by
Bčch č núm bťjssnjkňm mčlostiw býtč rč:ččl, a
Učxš gednaU pťčgal do společnosič swých wywo:
lrných.
N posléz skončj wssecky ryro modlčlby

anU

neywýbornčxgssj modltrbatl, kteréžto miš

sčxm Ježjš

Krčstuš

wyUččl, a kterčxž fe proto

:modlitbau Wčmče nažýwčc.
Botom dčlj swataU hostii na tťč djly, a
grden z Uich ansstj do kalicha. To fe dčge
na žnamenj, že ačkolč zpúsoba chleba tčlo, a
žpůsoba wjna krew Waně fterňž se na kťjžčod
těla oddelčla, predstawuge: nčc méně ze při občtč
msse swaté, kdežto Pan Ježjš šiw a ne mrtew
gest, tělo Ž krwj, a krew š tčlem sgednoceny
gfau. Pak Uapomjnč: wssech wěřjcjchk bra:
trskémU mčlowúnj a pokogť řka: xPokog

Púně

bUdiž wždycky š wčlmi!e Bčge se

téš lřčkrčxtew prfy, profe Ježjsse, berčmka Bo:
žjho, genž snjmčx hřjchy fwčta, by Učlm byl mču
lostčw, a swč:g pokog nč:m dal.
Teď gčž nč::

sledUge přjprawa k swatémU pťigjmčmj, a pro:
toš čjkei knčz pokorně sklončný tré krč:sných mo:
dliteb Že sepiatýma rUkama, pak wezme wele:
bnaU swcitost, slUžebnjk pťi oltúřč dčx zwonkem
znamenj, a wsseckeU lčo na ťolena padú, bčge,
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se w prfy, a8 knčzem ťjkčx::nPane,

negsem

hodeU, abyš wessel pod střechn maU,
ale rci slowo, a Uždrawena bUde Uasse
mú.e
Nynj přigjmčx knčz tčlo a krew Púnč,
a po nčm i ginj lidé k stolu Pčmč přčstUpUgj,
což welmť chwalčtebno gest, pončwadž msse swatč:
občtj negen knčze, alebrž wesskrrého lťdu gest,

Bončwadž ale pťefwaté tčlo Krčsiowo gen hodnč
mci býti požjwčmo, taU přjčinaU tolčko tč pťi:
pUsstěni býwagj, kteřjž prwé swcitostj swatého
pokčmj srdcj fwých oččstili, a prominmj hčjchú
swých dosčabli.

Potom fe kněz opět nčkolčk modlčteb moo
dlj, ktrréž djlem .djkňččUčnj za wykonanau oběť,
djlem wsseligafé č žwlússtnj i obché potťeby a
prost, djlem pamčxtky dnc aneb swútku přť:

padagjcjho w fobč zawjragj
Posléz obratč se gesslč gednau k lčdU,a
wztahna rUce swé, gakoby wssecky přjtomné

obegmautichrel orawj: xPčxn bUď š wúmtle
Načež lid skaze Usta

přislubugjcjch

xJ š dUchem twým,e

odpowj:

na šnamenj, že gako

aUdowé gednoho rčla meši seban spogeUi gsau,
tak že i wčřjcj, wjrau a leiskau spogenj, fpo:
lečné mezi sebaU magj obcoweinj. Wotom kněz
oznange,
že gest občt giž dokoněma, a pťislU:

hugjcj odpowjdú: :Djka bUdiž za to Bo:
hU!eďe)

Neyposlčže

Udčluge knčz pčjtomnému

.) Tomu wssemu, což se pťi oběti msse swatě koná dobře
rozumťli wťř1c1za prwotu1ch časU, neboť fe to konalowwgegieh
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lidU požehminj,

a po něm čte gesstč počcitek

mateťskčm qašhku, gcnž bhl latinstý.

Q wssak ač gazhk temo

přesial
ilwým,
a gesi qa;ykem
takowým,
kte:
rýmž žŽiž
dnýbýti
giž Uazhťem
che národ
Uemluwj,
psedce maudře
a dodťe
činj swatci ejrkew, že lšo přč konánj Ursse swatč ponccháwá.
Nebok gesti so gazdk Učený a whbraussený; gesiit lo gašhk, o
nčmšto Ueuj sc co bckti, bh s: žmčnil, gako žiwť řeči, kterďmiž
fe obecně mluwj, a kleréž Ustawičným podrobemp gfaU proměl:ául.
thbh
fwatá cjrkew Zanrchula latino. a w maleťfsých ťečechsor
Uala obět msse fwatčx, mUsilaby poťád messnj knihh, co do ťeči
a slobu, měčnti, Uaprawowali„ a znown whdéwati. a toby bhlo
be; ko:lce, pončwčjdž wsseckh žuré ťečč mčniti se budaU dotud,
dokudž se gimř mluwiti bude
Q gak w mnohdšxch,ba pťemno:
hých ťečech a neiťečjch mUseln dh thto kuibh čaů od času roydá:
wánh býtl? Bři tonl wssak častčm swčnl pťeděláwánj zdažkxhner
ztratilh tyto pofwatnč fnihy Uxssjswč wznessenčxwážnosti a před:
nosti, kteráž gcst Ua gegich kťestanfkč starobhlostč postawena?

Zdabh wěťjcj lid erzal
gich kouečně i w podezťcnj, domnjwage
fe, žc suad w Uich něco nwpatrnostj wdnechcino, anebo do krncc
z!obaU lčdffau zgiuačcno bhlo? Y toby moblo gesstč neřcwčťe
a mnobým znmtfňm dweře ťofoťán otewťjli, a gednotť U wjťe
Ua Ugnlu b!)tid ij
wssak, žc fe pťč té:o :!ředrahč oběti, gakož
idťi posluhowánj swátostmi, po wssech zemjch, w celč clrkwt
Božj qazhka whuxťe!ého užjwci, negen se wssemu tomu odpomá:
bá, Učbrž zachcwáwá fe i gednota a swornost w sluibč a Uctě
Božj a u wjřree) Nábožem) katoljk za ssčnstnčho fe pok!ádei, au
pťigda do szdálených kragin a zemj, slUssj tnm službh Božj
týmše aaznkem kterďlmž fe konagj w otččnč geho. Mčmo to
zgedueiwá se dle fwčdertwj fwatčho Basilia, cirkewnjho učilelc
zc 4. stolrtj, ťečj tauto, kleréž neuj rbeenan a wssedni, wznesse:
nďm a hlnbokým tae:emsiwjm Božjm dcxleso Uxčlssjwážnost a
nctiwost, tak že oussrdnťti a w :ootupn přigjti Uemohau u těch,
kteřjž proti lrýsirazchposstrla
Báně che chtťgj Ux.čdťti, U.ežli

mohau rozumčli.

(ij.

12, Zz) .skonťčnřnef:áwá se to ď ni:

Zláořiau
ugmau děge
wčřjcjch.
Ueboťmateťským.
wssecko thčowňnj
a blásánj
owa Božjho
se gašhkem
TomU ale,
což se
dři oběti msse swalě ko:e:ň.rozumj dobře každý wdcwičeuý kato:
ljk, bh i slowům, kteráš kněz řjká, neroznmčl. Rozmnj tomu,
řku, a zná fmpsl i wýznam toho, kr::ž wřdš, an sněz ruce spjná,
pked lidem gc roztahuge, prsh swé čxige, oči k nebi pozdwihUge,
hlawu č kolena sklňnj, poswěcené částly wzhůru pozdxrihuge atd.,

neb tomu wssemu netrliko ten,
e

Ste ně konanan

licky)ch chr mech.

gessto latinč mluwiti neumj,

i ua du U wssr
g

g

ch

d le
1 ch s

wěta w kato:
Red.
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Cwangelčnm swatého Jana

ancbo některan gču

naU čňstku ze swatého Cwangelinm.xe)
(Znagjce giž wznessený sm:,dsl, wýznam,
ančel a rjl wsseho toho, rož se přč občtč mssc

swaté děge, bnďme wždy š prawaU pozornostj
přjtomni přč této neydražssj oběrč. Mčgme gen
t:obrž i hluchý a nčmý rozumj dobřr. Nad to nadc wssecko
mufj dlc naťjzenj swaté clrkwc každý paskýř dussj, nech wc
sskole. nobrž i Ua kťefkanskěm cwičenj a w kázanich wčřjcl lňd
wUUčowati w tom, coš sc pťú obětl mssc fwatě, gakož i pťa por

sluhowcknj swátostmi konú. Botom gfaU talč modlicj knibd,
ktcrěž krásně mcssnj modlitb!p o wýkladem eelěho řádu messnjho
w mateřslč kečl odsahUgl. Gsau t obccuž zpčwowě, fchudailnč
pťjči:tau tauto složcnj, genž w krátkosti wsstcko oksahugja což
sc knč; při olteiťi modljd B protož nenj se co obáwatř, abh
duchownj wzdělánj wěřjcjch něgakau trpčlo Ugmn. Neyposléze
njr Ua tom Uezáležj, abd kdo slowůul, ktcráž mluwj kněz drt
oltáťi, rozumčl. Nebo Boba za odrxusslčnj hřjchů prosilč, za

obdržená dobrodinj gemu dčkowatč, za nowá ho wzýwati, a
srdcc fwé celě před njm :odlěldati, to může každý. bo i latinč
a tomu, což lněz při oltářř mluwj, Uerozuměl Neťjkeh nlkdo,

žc Yposstoltomu odporUge, když prawj:

dNewhdáteli

g ax

zhkcm srozumilclně řcči, ktcrak budc wědjno to.
eož sc prawj?a

(1. .sčor.l:s 9e) Yncb že drawt: udWoboru

raděgi bych chtčl pět slow frozumitelně promluwix
ti, abych i ǧině doučil: ucžlt dcsct tifjců slow,
gazykcm

ncznámým.a

Nrb lěmito slowy a na těed dotčcx

ných wjstech ncmluwj Yposstol o mssř swatč, nobrž o wyučowČUj
lidu, a tokby owsscm bhlo chúbnč a bcz prospťchu, fddbd sc w
gazyku mznáměm konalo. .Kdyby totiž kněžj a služebnjci cjr:

kewnj rei ali, Uěili, kxirali, wzbozowalx, 1čssali, napomjuall a
zpowňdall lalinč, owsscř:t bo těch. gc.rž tomu gazyku nerozquěgj,

new
dčlali
a na
nepoučilt,
a ncznámčm
mluwili bhgazhkU
n wjrr.kúzati.
Ncǧ alr
kdd
přiňqo
kcmu
nwsl, w
Qstatnč
nmj to šeidný článek wjrh„ wéc totiž l.:kowá, ltcrážby žádnč
dokoncc wýmjnsy aneb zmčnh nefnússelae Nebok c1rkcre dowolu:
ge, když sc toho ::odstatně pťjěinh Uacházcaj, i w gjných ťeěrch
Ucth Božj konatť. Takowč řeči gsau řeckč: a alemčuslčld Wc
Lwowč, w dlawnjm mčstě nassel;o Rakaussého Bolfla, gsau lřj
katollčtj arcčdiskupowč o wťť(cjmi owcčkami fwými, z njchžto
geden latině, druhý ťecky, třrtj armčnskh mssi swatau čte.

e) Bohomtl.

W Braze 1835.
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Ua to, což se na

oltúři končl, pozornost fwaU

obrácenau. Duchem sebraným, myslj nerozlezu
laU wsseho dobře powažugme, a wssrckokrozdč:
lémj, swěmU obracugme.
Když widjmr kněze
š minisiranty k oltúři krúčeti, předstawme si,
gakobychom BúUa Jržjsse Krčsta 8 Učedlnjky
wčdčli, an krčxčj do zahrady oliwetské, kdež se
geho trélpenj započalo. Když čre kněz swaté

EwangeliUm,

Upamatugme se, že ono toliko

crstn k Uebi klestj, a že nciš Učj, bychom radťgi

wssecko opUstilč, bolrst ť smrt podstaupili,
než
abychom proti wňli Božj gednagjce, dusse fwé
sskodu trpělť. Když kněz chléb a wjno obětugc,
prosme Boba,
bp tU občť mčlostčwč přigal, a
wsseckwmysslénky, žádostč, slowa, skutky, bjdy,
potřrby a siarosič swé, swňg celý žťwos, swé
celé srdce Bohu w občť pťťnússrgme. Když kněz
ččxstkychleba a wjna promčxňuge, a obaUkuctčnj
pozdwčhuge, kořme a klančgme se BohU swémU
w způsobňchtěchto oprade,
cele a uplně i poda
statně přjtomnému.
Wřťtom se Upamatugme
Ua geho pťchořkau smrt, a že hťjchowé Uassi
bylč gsaU přchoťského Utrpenj geho přjčinau.

Protož wszďme i ljtost w srdcjch swých, a
š kagjcjm i skrausseným srdcem wolepmr: dBože,

bUď mťlostčw mně hřjssnému!e Když kněz
přťgjmň, a my samč skulečně přčgjmati nemůžemc,
měgme aspoň žčxdost, pťťgjtť duchownč tčlo a
krew Pčxnč. Tak Ustawně mysl swau obrňce:
UaU magjce

na wssecky ččxstky msse swaté,

mssi

swataU pozornč a pobožně slysseti budemei roy:
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prýssrj se nč:m z tohoto

lúsky a dobrotn Bošj
hnánj nebesleébo.)

newywčxžxněbo pramene

hognost milostt a požea

O Uryswětěgssj fweitosti oltářUj.
š. 1aUstanowenj této swsitostil
Giž přisiUpme k Uwažowémj olteiřnj swciu

tostč,kterčažnedswčtčgssj

swútostj

sluge, po:

nčwadž saméhoJežjsse Krista, prawé tělo a prawau
krew geho we žpňfobélchchleba awjna obsabuge.
Swútost tato gest žáwdawek neskončené lciskh
Ksistowy,
gest půwod a newywčxžnée sťUdnčrc
třch neywětssjch mčlostj Božjch, gest nepostiblé
tagemstwj, před kterýmž ť cmgelé a nebcsstj dU:
chowé se w neyhlUbssj pokoře klaněgj, a kteréž
i mne takowaU swatan béeznj naplňUge, že bhch
radčgi mlčenjm gi pominUl, a š Jeremččxssem

zwolal: dLlch Bane Bože můg, neumjm
mlUwitť, proto že djtř gú gfem.er(Jerem.
j, 6.) Wyprawugj
Ustanowrnj, žr asi
Zržjš wyžnawačům
sljbil, při kreréž fwé

ale swatčr pjsma o gegjm
rok pťed swau fmrtj Pcin
swým takowaU wečeřč přč:
wlastnj třloaswaU wlastnj

krcw kU požjwémj podč:.

Nasytiw

totčž weliký

zústnp lidu pěrč chleby a dwěma rybama,

a
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Uzťrw, že ho chtj Uččniti krcilem, odessel do .ska:

fernaum. Wssak lčdé ti, hledagjce ho, připlawili
fe giž drnhého dne za njm. Wida Pěm Ježjš,
an tito lčdé gen pro ono zcizračné nafycrnj swého
těla za njm pčichéczegj,řeklkUim: BHledúte

mnr,ale,neproto,žegstedťwywidčli:alc

žc gste gedli z chlebčxa nafyceni gste.e N teď
gim pťisljbil,že gim giný pokrm dci, wne kterýž
hyne, ale kterýž zůstčxwú k žčwotU Uoččxl
némU.e( By pak gr pozorny Učinčl, žeten chléb,
klerúž dú, inad tu mannU bUde, kteraUž gegich ot:
cowé gedli na anssti, protož řekl dcile: ))Amen

prawjm wcim: ne Mogžjš dalwúm chléb
šUebe, ale Qtec můg dúwňwňm chléb
š ncbe prawý.(( Po tomto chlebčfe židum
zachtčlo, a protož prosilť ho, řkaUce: dPane,

dciweyž ncim wždycky chleb tcn.e Ra to
fe Pčm Ježjš zčegmč wygč:dčil, že oU sčlm teUlo

chlébgest, řka: ))Gúť gsem chléb žčwý, kte:

rýž gsem ď nebe šstaupil.e

Zidé ale Ue:

chtjce Uwěřiti, žeby oU chlebem býti

a požjwčm

býti mohl, reptali, že tak ťekl, a držjce gcg až

posUd za anhého člowčka, erěděli, gakby to
možno bylo, aby byl šnebe ďstaupil. NozUměli
slowům chlčb a pokrm taf, gakž fe gim obya
čegnč w obecném mlUwenjrozUmj, aPč:n Ježjš
neřekl, že gčm neprawř rozUměgj,

aneb že ge

w neprawém smyslu přigjmagj, alrbrž potwrdil
mjnčnj gegťch, doložiw toliko, že brz milosti swého
nebeskěho the nelze w něho a w tolo hluboké

tagemstwj Uwčťitč. Potom opčt prawil:

BGčl
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gsemchlébžťwý,kterýžgsemšnebešstano
pčl. Bndelikdo

gjstč z chleba tohoto žiw

bUde na wčky: a chlčb, kt:rýž

gčl dčxm,

tčlo mé gest.e (JaU 6, 52.)
TUto přjpowěd nebeskú Bčm nčlš w ten
wečrr před swau smrtj splniti rčxěil. Když totiž
powrčeřel, proměnil chléb a wjno we swé tčlo a krew
swau, o to obé dal Učedlnjkům swým požjwatť.

Pjsma swatú o tom w ta slowa wyprangj:

xN když onč weťeřelj, wzal Ježjš
chléb,adobrořečil Bohu, člčlmal, a dúe

wal Učedlnjkúmswým,ařekl:Wezmřte

a geztr, toto gest tčlo mé. N wzaw kac

lich djky činil a dal gim, řka: Pjte
ztoho wssickni: neb to grstkrew mčxno:
wého zeifona, ktcrčlž za wnohč wylčta
bUde na odesslnj
hřjchů.e (Majt. 26,
26nx28.)

:A wzaw chléb, djky ččnčl,alčlmal,
a dčlwal gčm, řka: Totoť gest tklo mé,
kteréž se ža wňš dúwčl: to čiňtc na
mau pamňtkU. Též č kalich, když odwea

čeřelřka:TeUtoťgestkalichnowýzúkon
w mé lerwť,kterúž za wáš budewylita.c(
(Luk. 22. 19w30.)

oN když oni gedl.ť,wzal Ježjš chléb,
a dobroťrčťw lúmal a dňwal gim, řka:
Wezmčte: totoť gest tělo mé. Nwzaw
kalťch,djfy činť, dal gim: a pťjiznčho
wssickni. J řekl gim: Tatogest krew mň
Dťd. sw. Z. ť. xxus.

8
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Uowéhozňkona,kwterčlžzamnohéwylita
bude.e(Mark 11,22 25.)
N swatý Pawel takto pjsse: Gčl zagisté

přčgal gsem ode Bňna,což iwydalgsem
wňm, že totižBě:nJežjš w tu nocw kte:
raUž zrazen byl, wzal chléb,adjkyčině
lč:mal a ťekl: Wezmčte a gezte; toto
gest tělo mé, kteréž za wcišnasmrtwy:

dúno bude: to ččňte na mčxupamčxtku.
Takž wzal i kalčch, když powečeřel,řka:
Tenro kalich gest nowčr smlauwa w mě

krwi, to čiňte, kolifrútkolčpjtibudete,

na mau pamcitku.e (1. Kor. 11, 23w25.)
Z tčchto mjst pjsma swarého rolikéž prů:
wodnoť gest, že Bcin Ježjš romu chtčl, by Uče:
dlnjci
toléž na wečeři
paměctku
gehorúčil;
činilč,
coš
on súmgeho
při poslednj
konati
nrbo

wýslowně gim přileúzal:))To čiňte

na mau

pamčlrku.((
Nozkazu Wčmč dobře porozumčli
swatj Nposstolé. Qui wčdčli, že gakož gim Bein
Ježjš dal moc, zúzraky ťinitč, nemocné Uzdraa
wowati, mrtwé kčjsirč, hřjchwodpausstčtč: rownč
tak že gim dal č moc, chlčb a wjno w tčlo

gehoakrew promčňowatť. Wědčli také, že tomu
chtčl, by téže mocč na pamňrku geho Užjwals.
N tau prjčinauw skutku také neǧen sami činilť,

což Pan Ježjš při poslcdnj wečcři ččnil, ano
brž moc tU i nastupnjkům swým odewzdalč by
se i po gegich smrtť a po wssecken čaš

až do

skonanj swčta neyswčtčgssj wule Panč plnila, a
swatostj taUto pťisluhowalo
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(Ustanowrnjm

neyswčlěgssj suoeitostčoltňřnj

prokéezal nňm Na“m Jržjš to Ueywětssj dobroťxč:
nj; Urb teď po wssecken čaš až do skoncinj fwčta

mcime nčco, čjmž se na grho žiwotismrtžiwěgi
upamatowati můžrme Ustanowenjm neoswětťgssj
této sweitosti UfeiZal tolikéš Bčm Jržjš w ney:
gasnčgssjm swčtlc fwau nestčhlaU leisku k mim
lčdem. Q kdo kdy tak dnčlowal? Gakei to nr:
skončrnci lúska! Mčloaoal,li kdo wraucněgč, Ucž

Jonathaš

přjtele swéhoDawida! ijmo

džc ho milowal

fwčdčj,

gako dussč fwau.,e (1.

Krčxl.18, Z.) N gaký mU dal dčjkaz lňsiy fwe“?
Swlékl fe ze fuknč, klcrauž byl odju, a dal gi

Dawčdowi,

i ostatnj raUcha fwčt dal mU, až

do mrčc a lučťsstř fwébo,

a až do Uasu.

Krňl. 18, 4,)

dal tedo Dmoidowi

Jonathaš

mnoho, a wssak pťedc mu Uedal frbe famčbot
Nic ménč pjsmo swaté prawj, že ho mčlowal
gako dussč swan. Kdo tedy wyslowj lcisku Jex
žjssowu, genž ne swé raucho, něbrš jrbe samého

dal akňwň Uam pofaweide? Této nestihlé lňsky
nrwyslowj nižadný qazyle nepochopj nčšcidnčx
mysl, nemůž popfati pěro žadné. ox Tau přje
činau wece swatý otcc Blugustin: Nic se ne:

ostýchňm twrditi, še nňm Bůh, gakko:
li gest wssemobach, che deiti Uemohl;
gakkoli gest wssewčdancj, che dňti

erčdčl; a gakkoli gest swrchowanč
bohatým, che a coš lepssjho nemčl,
cožby ncim dal.e: (Tract. 84. in .jo:ann.)
8:le
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š. 2. Q ;ázraleu promčxny chlrba a wjnau

Zčdé slowům Bčmč, gcnž Urawčl: dCh l é b,

kterýž gň deim, tělo mé gest(( (Jan, 6,
52.) dobťe porožumčxli; než toliko pochopťtč Uc:
mohlč, ǧak a ktcrak by se to steiti mohlo, a

dprolož hcidali se wespolek, řkance:
Kterak mňžr tento nčtm dčllč tčlo fwé
k gedenj?e (Zan 6, 53.) Mm Jržjš ale
an ǧediného slowa neodwolal, alrbrž se gcsslč

žřetelněgťprohlčxsil, řka: dleen
prawjm
wč:m,nebndetclť gjstť tčla syna člowčxka,
a pjti geho krwe, nebUdetc mjti žčmota
w fobč. Kdo gj mé tělo, a pčge man
krew,mč:ť žiwot wčxčný: a gci geg wzkťj:

sjm w neyposlednčgssj den. Nrbo tčlo
mé, prňwč gestpokrm: a krew !Uň, prci:
wč gest ncipog. Kdo gj Ulé tělo, a pčgc

mau krew, we mně přebýwň,

a gň w

nčm. Gakož mne poslal žťwý otcxc, ť gú
žčw gfem pro otce: a kdo gj mne, ť on

žiw bUdc pro mnr.

Tentoť gest chléd,

kterýž šnebe šstanpčl. Re gakootcowé
wassj gedli mannn, a zemťeli. Kdo gj
chlčb tento,

žčw bUde Ua wčxkye(e(Jan

6, 54m59.)
Slowa

tato i Učedlnjky grho Urazila, Uce

boť prawčli: :aTwrdň gest tato řeč, i kdo
gi můše slysseti?e Domnjwali fe totiž, žeby
geho tčla a krwe požjwatč mčlina takowý způe
sob, gakoš se qiné zabčté třlo gj. Yby tedy na:
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prmoil

gegich lxlUdné Zdeinj,

žeby totťž mUsclť

grho tčla na Způsob ginéhomasa požjwatť, pro:
tož řekl k nčm dúle: dDUch gest, kterýž ob:

žiw:lge; tělo nčc nrprospjwč:.(( (Jan 6,
64.) Gafoby byl řckl: Slowa, kterúž gň xUlU:
wil gsrm wcim, erw;namcmiwagj
pozemský
tčxlesný pokrm, Uobrž wwznamrnčxwagj pofrm
dUchownj, pofrm pro dllssi, pokrm žčwý a ži:
wot požjwaǧjcjm deiwagšcj. Wssak ani tohle
wyswčtlel:j nčktrrým ž geho Učedlekú ncučinjlo

zadost aprotož dodrsslť žpět, a giž š njm
nechod ili G (Jan(š, 67) Pěm Zržjš gim toho
nrbr.inčl, nélxrž nechal ǧich radčgi odegjti, nrž
aby byl tolčko gedťného slowa fwěho odwolal.

ij

wssak patrnč prokňzal, že slowa gebo ne:

magj tolileo oťxraznče rozumjna býtť, nobrž také
we xolastnjm, přjměm a žgrwném smwslu, a še
trdy ǧebo tčlo a krrw w skutkU pokrmem a nú:

pogem bUde. Potomtrn
fdyž

wrčer, předswaUsmrtj,

tU fwčxtosř skUtrčnč Ustanowil,

opčs wý:

slownč prawťl: :eTotoť gest tčlo nlé, tato
ǧcst krew mč:.eč ch

giž mluwťl Bňn

ǧako

Umjraǧjrj oter, ktrrýž se š djtkamč swýmť laUčj.
leljraqjcj ale ncxmluwjwžčxdnýchpodobrnstwjch,
uobrž wlastnč a nezaobaleně wygč:dřUge poslednj

wůlť swau, abme

každý nňležčtčxrožmnčl Byl

oý lu ci)iďm žšč“čďiii)fluin, lc!ř)új) sjfůšč!

toť gcst tělo mé

BT 6?

tatoť grst krew mčx,c

byl gim přcdc gru anhý chléb a pa:lhé wjno
podawal Než odstup od naš tafowé rauhawé

domnčwj! ije

w gčstolčx že co Syn

Božj
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tčlemafrwj

swau nazýwal, to též lčlem a krwj

geho skutečnč bylo. Gestli ale tťlo, kterak může

chléb býti? Gestli krew, ktcrak wjno můše zů:
statte?

ginč:
tedy
rňččl
anťš

Gčmi wčxč gest chlěb, gčnčx lčlo Božj;
wčc wjno, a gťmi krew Pěmě. Woněwadž
Syn Božj, ǧenž grst wěčnčxprawda, ne:
řjci: Přigměte a gezre, ro gest mňg chléb,
takto: Přťgměte a pjte, to gest mé wjno,

nobrž řekl: x,To gest tčlo mé a krew měc,e
protožwěřťlč múmr, že we weledné fwňtosti ol:
těcťnj dčǧe sr dokonalčl chlcba a wjna w tčlo
a krew ǧcho promčxna, lak žr po knťzském po:
swčcrnj žňdnčlw che chleba a wjna nestňwň,
než samé tolťfo špiisoby, to grst, loliko to, což
sc smysln dolýkei a do očj pařň, ǧako podoba,
barwa, chUť ald., a žc pod tčma zpňsobama
.KrčstUšš přefwatým swýmtělrm a š pixedrahau
swaU krwj gcst podstatnč a stutcčuč psxjtomen,
dolendž podstaty tyto trwagj.
K tomuto nč“rnj ncchať oči, gcnš chléb a
wjno wčdj, sxjfagj, co chtčǧj, swřdrctwj gegich
zdr nčc ncplarj.
Tčlesné ofo widčxlo psei kixtu
Wčmě Uxžnňssrǧjrj sc chd Ujm holubicť, a byl to

psxecDuch swatý. Tělesné oleo widj cbléb a wjno,
a gcstč to přec tělo a krew Pčmč. Když Syn

Božj mlmoj, wčrnčgssj mcime swčdccrwj, urš
ono grst, což neim dénoaǧj smyslowé nassi, snadno

mýliti se mohaurj. Protož dobřr prawj swatý
Jan Zlatoústý: erčťme wc wssechwěcechBohU,
erdpjragjce gemu ans tebděcž, an to, coš prawj,
smpslům Uassim zdčx se býtč na odpor.

Držme
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se geho slowa, Ueb slowo geho nemůže mýlitč,
mohau se ale mýlčti fmyslowé nassč. Pončwadž
tedy prawj: totoť gest tělo mé, tedy Uposlech:
Učxmra wěřme a očťma dUchoijma
ge patř:
me.che) N blahoslawrný Tomúš Kempenský dou

klňdú: ))ere

wččiti musjš Bohu wssemocnému

w té neyswětčxgssj swňtosti, Urš wlastUjmu smyslu
anrbo něgakému widťtelUěmu znamenj.ňexe) By
sr pak i rozum nciš zdrúhal uwčxň“ti, a wsselicoš

nawrhowal,
nic předc na to nedeyme. Gestčť
tato podstaty chleba a wjna promčna owssem
zčrzrar weltkú, grhož rozum nciš pochoptti nemůže,
ale prúwč droso, poněwadž to gest zňzrak, pťe:
stčxwčxwssecko skanmúnj,

rozmnmusj

UmlknaUti,

a w poddanost wjry Uwedrn býtť. deyž

Bůh

mluwil,er tale Uapomjnú swatý otec Basilčuš,
))nepochybug aniž se rozpakUg; nobrž úplně wčř,
žewsseckoprawdiwě a možné gcst, by seirozum
tomn protiwil.eeeeeňe)
Newčťjmeli, že wččné slowo tčlem gest
učiněno, aželťdskaU wzalo na sebe přirozenost?
Nenjliale toto schýlenj fr Boba k lidem zúzrak
daleleo wčtssj a podiwněgssj? uu Newčřjmeli, že

Bůh wesskeren trnlo swčtznččeho stwořil? J ne:
můželť tedy teU, genž wssecko z ničeho stwořil,
také z něčeho giž žde gsachho giného nčco učin

nitť? Swatý otec Nmbrož prawj: wBylolislowo
e) Uomjj. 82. ju djšllj!. U) j)e: jnit. 6bsi8lj ljd. 4„ o. 5a
Ue) Ucšuj. 8. bloraj.

176
Pčxně tak mocné, žeto, cožnrťxnlo, býtipočalo:
kterakby nemčlo býti dost mocné, to, což giž
gest, w nřco giného nronxčnčti?ae xle) U Boha
nenj Uic ncmožného. QU swým slowem wssccky
wěci z nččehož stwořil, hňl MogžjssowU promčnil

w hada, w Kčmč Galilrgské skrze Syna fwého
proměnčl wodU U wjno, a na paussti něleolika
chleby gččnýmčadwěma rybččkama mnoho tifjrů
lčdj nafytčl. Z pročby tedy tolčko promčna chleba

a wjna moc Bošj přesahowala?
Wssecko tolčko na tom zňležj, xzdalč Pčm
Zežjš skntečnč chléb a wjno w tělo swé a krew

swau promčnil.

Matauš,

Gťž ale třj Ewangrlistowé,

Marek a Lukáš, grdnohlasné a sau:

žwučué dúwagj o Krčsťu fwčdectwj, že prawil:

))Tolo gest tělo mé.e Čtwrtý, swatý Jan,

pjssr:dleen

prawjm wčxm:Nebudeteli

gjsti tčla Syna člowčka, a pjti geho

krwe, nebUdete mjtč žiwota w foběee
(Zan 6, 24.) Neyposléze opakuge adosstol swatý
Pawel, což swatjEwangelčstowé Uapfalč, a pak
grsstě nad to nade wsseckodoklňdú: deo
gj

a pige nehodně, odfauzenj sobě gj a
pčge, nrrozsUnge tčla Bňně.(é (1. Kor.
11, 29.) Z těchso poslednjch slow zťegmě wy:
fwjtčx, žeby tak nebyl mohl psčxtč Nnosstol,

kdyby

chléb chlrbem zčxstal, a wjno wjnem; neboť er
hodným požjwčmjm chleba a wjna by zagisté
ll) l.jd. 4. eje Mjďlorl c. 4.
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nikdo na sebe tak hrozného odsauzenj nepřčtúhl,
gakowýmž hrošj Nposstol těm, genž neroszngj
tčla Pcině. N neprawjlč tentýž Llposstol na giu

ném mjstě: xKalich požehnčxnj, kterémuž

dobrořečjmr, zdaliž nenj společnost
krweKristowy, a chlěb kterýž lameme,
šdalčž nenj anťastnost tčla Bcinč?e (1.
Kor

10

16)

Co ale chtčl tčmito slowy řjcč

Nposstole? Zagisté nic gčl:ého, než toto: Zdalč
Uči wečeťi Bčmě nrbýwňme aučastni těla akrwe

Mma nasseho Ježjsse Krista?
Eyhlc tak swčtle a zčegmč mluwj pjsmo
swatě o těto chleba a wjna proměnčx, a tak
fwčrle a zťrgmč mlij
i wssčcknčswatj Btcowé
a uěitclowě ; prwnjch hnrd wěků fřrsťanských.
Wssickni tito swatj Učitrlowš sr gednoswornč na
tomto Učenj fnússegj. Swatý Jǧnčxc od samých
Aposstolů wyUčeUý kúral wssecky ty, ktcřjž giž

;a geho časůw w skutrčné chleba a wjnawtělo
a krew Beinč promčnčnj Uwčřčti nechtčli, a
Ustawičnč genom na zpňsob nyněgssjch chor:
mútnjkli o gakémsiduchownjm a newlasťnjm Uo:
žjwúnj mluwčli, napsaw o nťch ta slowa: x.Ne:
wšřj, by prawé tělo Spasitele nasseho Ježjsse

Krčsta, kteréž za núš trpčlo, azmrtwých wstalo,
mčlo wlastnč w olteiťnj swňtosti býtč.xe) Jrenénš,
genž byl Uxedlnjkrm swatého Polčkarpa, a tento
učedlnjkem swatého Jana Ewanǧclisty a mčlňčka
e) k)picc. uá 8mžew.
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Bčmě, žaǧistě prawý smysl slow Pčmč lépe požnal,
nrž wssickni blUdařowé časú nynčgssjch. Ten ale

wýslowně dj: oZ cbleba býwčltčlo .Kristowo.eúe)
Bodobnč pjsseCyrill, biskupJerufalémský: dBo:
nčwadš KrťfřUš Pčm rňčil řjci o chlrbť: To
gest tělo mě, kdo tedyotom pochybowati smj?
Worlčwadž řekl tolikéž: Ta grst krew mú, kdo
trdw ťjcč smj, že Uenj? Qn na swatbč w Kčmi
Galilegské wodU mocj swau Božj promčnil u wjno,
proě bychom tedy wěřiti Uemčli, še wjno w krew
fwau promčnčl? Wěz, že chléb, ktrrýž widjme,
ščxdným chlebem Urnj, ač chuť chleba mčx; ale
gest prawě tělo Krťstowo. N wjno, kterěž widjme,
apodlé chutť ža wjno mcime, Urnjť wjno, nébrž
gest prawčx krew Krťstowa.ee Me) Ll na giném
mjstč dj tentýž snxasý Qtrc w ra slowa: ))Chléb
a wjno, kteréž Uřrd wžýwčmjm neyswčsčgssj Tro:
gice gen chlebem a wjnrm byly, býwagj po tomto
wzýwúnj tělem a krwj Krťstowallzeúeďex)

Takto wynčrni gsauce slowem Božjm,n čenjm
apossolským a wěrau tčch neystarssjch a nryslou

wútněgssjch swasých thů,
tažme se nynj, co
k toUtu prawj swatci cjrfew katolickčl,tato er:
mylnčč a Dnchem swatým sprawowančx uěťtelkynč
božských prawd? Qna Ua snčmu Tridrnsskěm
shromúžděnú zřeselnč fe w sa slowa prohlcisila:

wPončwadž Pčm Ježjš, Spasitrl núš, to což
e) lejd. 4. aár. lxaelxexe U) l.idu 4z Cšlecju„ mxštnš.
“U) l:ntecjx„ m)xšlšš. ll

l
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pod způsobaU chlcba podčxwal, prawým tělem
swým býtč prawťl, taU přjččnau wždy se w cjr:
kwi Božj wřťčlo, což č teď opčt swatý rento
snčmwyzneiwň, žeskrze poswčcenjchleba a wjna
promčna se děǧe cclé podstaty chlrba w podstatU
tčla Krťsta Péma nasseho, a celépodstatn wjna
w podstatU krwe geho.e eťe)

Při tak gafných a makawých swědectwjch,
gixnčž opodstatnčno aUtwršeno gest toto swato:
swaté Uťenj, nrwjme w skUtku, čemU blUdaťůw
odpornčt ždčxnj pťťčjtatč mňme, zdalizaslepenosti
gakési anebo snad Učxǧakézlowolnostťd Prawj

owsscmDUch Božj, žo ))anohé

podwedlo

domněnj ǧich, a w marnosti zadrželo
mysly grgčch.e( sdEklrsiasťč.f.Z, 26.) N tak
fnad podwedlo domnčnj Lmbrra a Kalwčna a
přjwržence gegčch, w marnostť zadržewssi geǧťch
smysly. Sčxm Pčm Ježjš pčxedpowčdčl, že po:
wstanaU falessnj prorokowé a Učátelowé (Mat.
24, !ú.); a protož Urdčwme sr, že ť přjčinaU
tohoto newfwčtčgssjbo člňnku wjry takowjžto fa:
lessnj uččtelowé gfaU powstalč. Takowým falessným

Uččrelemblealwťn,
gsaU tolťko siqura,
matowňnj

an napsal: ))Chlébawjno
podobenstwj,

a šnamenj

obraž, pťipa:

těla a krwe Wčmě.e ňedťe)

Takowým falrssným prorokem byl č onen, genž
k českým nassim Neformčltnjkům w knjžce pod
Učx;wem xKrčxtkú Wřjprawa k swaté wečeťi Wúně
cjrkwj českých obnowenýche na streincc 13. a
ll) 8988. 13. c. 4.

ee) luxm. ub, éz c. l7u
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14. dj: d)Chléb wečeře Bčmě Uebýwú promčnčn
w tčlo Krťstowo; gest šnamenjm, peěetj a zčx:
wdawkem těla geho.e Těm a takowým, kteřjž
tak wěřj a Učj, mohlbych čjcč: Krautjte slowo
Božj.
Zda nečxekl Mm Ježčš zřetelně a bež

obalu: xaToto grst tčlo mé?(( Tato slowa
gsau ale tak zřetelněx, gako onano:

xaTento

gestSyU můg mťlú, w Učmš mi se dobťe
zaljbčlo.e(

(Mas. 3, 17.)

Kdyby tomu tak

bylo, gak Učjte, bylby Wún Ježjš musil ťjci:
Totoť znamenú, wyobrazuge a připomjneec mé
tčlo; gčnaf sic bylby sčnn bludn dwéře do kořčm
otewřrl.
Tak a ginččče bych mohl k blUdaťům

těmto mluwiti; pomlčjm ale, a nechať za nme
mluwj swatý Jan .Damascenslý, fterýž tehdčlž
giž žiw byl,

když o lčchto blUdařjch gesstč anč

zmjnky nebylo, a takto napsal: xChléb a wjno
nenj

žčxdné podobensiwž sěla a krwe Kristowy,

nýbrž gest tčlo Božj. Neb Kristuš dj: Toto
gest tělo mé, a ne: podobenstwj těla mého. N
podobně tak pr:awj Totoť gčsl krem mčx anr:
podobenstwj krwe mé Ptateli se, ga
:
newjme, cobychom odpowčdřlť, než žr slowo
Božj prawdiwč, silné a wssemocné gest, způfob
ale, kterýmž se to dčgcx,že gest newyšpytatelm) eše)
(Nabywsse lené gčstoty, že se w swatostť
oltarnj skutččna chleba a wjna w třlo a krew

Krista Wana promčna děge, špokorau a frdcem
wčřjcjm obdčwugme se zěczraku tomUto, a we:
o) l)e ors.ťx.siáe ljb. 17. o. 14.
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lebme wssemocnosi Božj, kterciž den co den žeizrak
tento Ua oltčxřjch nassich twořj. Poklňdeyme se
za ssťastné, že se před mimč žiwé wody prawdn Ue:
zčaltly, a že se nčxmprawého Božjho Učenj dostalo.

Zpoléheyme Ua slowo Božj, genž grst nemylně a
Ueklamně, a rceme častčgi Ž onjm Učxbožnýmpěwcem:
dBlalxoslaweU,

kdo Uwčťj,

Což nč okcul eridj,
Kdo gcn frdcem dtto lrn Ulčťj,

Hlaubánjm ho nesljdjz)e

ď. Z. še Pán Ješjš w swátosti oltářnj w sknrkn
gest piejtomen.

Giž ž toho, což w předesslěm š. řečeno
bylo, wyfwjtč: zťegmč, že w fwňtostč oltňťnj
Ježjš KristUŽ w skUtkU gest přjtomen. Nebo
dčgeli fe zde dokonalci chlrba a wjna w tčlo a
krew Wčmč promčna, owssemť mej zde býtč
KristUš Wcin, kdežto gest tčlo a frew gčho. Wodlé
Učenj DUchem fwatým forawowané cjrkwe Božj
gest Wčm Ješjš od tobo okamžrmnj, rož knčž ta
od Učho připoslednj weččťč Užjwami slowa nad

chlebemawjnem onřťl, š přeswatým swým tč:
lem a š pťedrahaU lerwj sioau, gakožto Bňh a
člowčk, oprawdu, skutečnčadodstatně přjtomen,
a sice w každé žpčlfobč a w kažřé č té nrymrnssj
čústcetéže obé zdůsoby celý Ž tčxťem č krwj swaU

přjtomen.

N proto fc nazúwň

fwčxtosij Urofwčtčgssj,

tato

swňtost

powěwadžnic fwě:

tčgssjhonenj, neš Jržjš KristUš m“xšWán, Spasitel,
Bůh a člowčk fpolU, w swcitostč tétopťečdýwagjcj.

Tentýž Ježjš Kristuš,

gednorozený Syn

Božj, genž počat byl z DUcha swatého a naro:
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dil se žMarče panny, genž trpěl pod Bontským
Bilútem, uleřižowčm byl, Umřel i pohťben grst,
genž šstaUpčl do pekel, třetjho dne wstal ž mkt:
wých, a wstaupil Ua Uebesa, a fedj na prawicč

Boha Qtre wssemohmxcjho,tentýž Ježjš
Wan a Spajttel,

nňš

genž opět přťǧdesandir žiwých

i mrtwých, gest oprade
w swútosti olrčxřnj. Můžli

a podstatnť přjtomen
kdo o tom pochybo:

wati? Neuǧčstil,li núš tjm on sňm? N nemň:
mrli wssemU wěřsti,

což ž úst Božjch wychčcžj,

bysme toho i očťma swýma newidčlč, ústama
neokansselč, a rUkama fe nedotýkalč? Nemúmelč
wssemu wčťiti, což Syn Božj nlťuwčl; Wčm a
Učťteltčn, genž gestwčxčmi prawda

a neskončenú

maudrost, kteréž nelze, aby oklamala?
Gakby ale P. Ježjš š božstwjmi ělowťčen:
stwjm swým w špůsobúch chleba a wjna, a w gednom
ax témž časU na pťrumobých mjstčch oprawdowč
přjtomrn byl, toho nčxm owssem rozumrm po:

chopčtťnelže poněwacž ǧesttolagemstijssechen
rozmn naš pťesabuǧjcj

Ll wssak wclmi mnoho

gest wčrj, gčchžrozUm naiš nechapei, ač nčc o tom,

že w sintkn šdc gjau, nepochybuge lle) Ne oko
tčlesné, alebrž oko wjrw Ježjsse Krista w oltč:ťnj
swňtostť pixjtomného býtč spatřugr. U takowých
tagemných wčrech musjme mjti wždo wýstrahu
Dncha swatého přrd očima, ǧenž skrzc ústa
e) Llť Umč člowěk ponxj, kde a qak

gest dusse o telem spogr:

na? n Yt mi řekue kkyufne, gelisitoho okamžeujwědom?
Newj, gak se to w těle geho děge

Red.
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proroka dj: nWyšssjch wěcj nad febe nee

hledey, a silněgssjch nad sebc neskan:
mery: alr které přikčc;al tobč Bůb, ty
wždncky pixrmýsslug, a we mnohých
sknrcjch geho nebýwey wssetečen. Nebo
nenj tobč potťrbj wčcj těch, kteréž
skryty gsaU, wčdčti očima twýma!
W zbytečných mčcech nechtčg skaumatť
anohoncifobnč, a w mnohých sleUtcjch
geho nebUdeš wssetečným. Nrbo welmi
mnohé wčcč nad smysl lidskú Ukňzčcny
gfaU tobě.e (Čklesiastik. Z, :!2.)
Dostč nxim bUď na tom, žr ten, kterúž se
w čistém tčle fwaté panny rotělťtč mohl, dčwoa
twornaU mocj fwaU č na každém mjstě, kdež
se kněšem fwěceuň swxilostnachčxžj, přjtomrn býti
lntlže. Dostč nlěǧmc na wlastnjm slčbU geho, že
chce po wrsskereu čaš přebýwatč U prostťrd Uciš.

Dosti mčgmr Ua wlastnjm slowU ǧebo:

:aTo

grst tčlo mé; to gest krcw Ulň; to gest

ten chléb, kterýš š nebe šstaUpil, kdož
ǧj chléb tento,

Ž;iw bUde na wěky.ee Dostč

měgme na tom, žc tomU č fwatj thowé
Učili,
kteřjžša časino aposstolských a w pswujch cjrkwe
stoletjch žčuxť byly.

Učťla tomU po wssecky ťasy

a gednofworně č crlň fwatci cjrkrw Božj, Učila
tomU tato božsleci a ueoumlnčx Učitelkyně zegména

i na sněmu Tridrntském, kdežto se w ta slowa
prohlňsila: xSněxn fwatý Učj, weřegně a zře:
telnč wyzuč:w.i, že weleslawnň swňtost oltčxťnj
Wňna nasseho Ježjsse Krčsta, prawého Boha a
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člowěka, prawdčwč,

skutečnč a podstalně pod

způsobaU chleba a wjna obfahUge.ečňe)
Nynj gčžposaudčti mů,žemeučer LUthrrowo
a těch tcck řečených kťesianů Nuǧšbúrǧsleébo wy:
zněmj, krrťjž ža to magj, že sic chléb a wjno
gsau tělo a frrw Krčsta Wčma, ale ne hned po
poswřčenj, a Ue tak dlauho, dokawadž způsobw

chlrba a wjna trwagj, nýbrž tolčko prý w tom
okamženj, kdož gich fdo požjwúe Ze tomuro
učenj slowo Božj odporuge, ležj patrnč na gewu.

Neboť prwé, než učedlnjci požjwali, řrkl Spa:

sitel: dTotoť grst tělo mé, totoť grst
krew mčx,ee cožby w prawdč nebyl mohl řjci,
kdyby giš před požjwěmjm Uebyl skulečnč pod
způsobama těma přjtomeU; nébrž bylby musel
řjci: To bUde mé tělo, to budr mci krew,
až gjsti a pjti budete. Což kdnž neťekl, Uic
nepožůstňwci gťného, Uež abychom š swataU cjrkwj
katolčckau wčřili, že hned po wyřkUUtj slow
těch pod žpůsobaU chleba a wjna musil býli
skUtečněpřjtomen. Botom i zdrawý rožum seim
doswědčugč, že toto učenj Uluǧšburǧského wy:
šněmj gest omylné a blUdné. Nrb z které pťje
ččny Ježjš Krčstuš w okamženj skutečného po:
žjwňnj přjtomen býtirčxčj, zté také giš přčd po:
žjwčmjxxx, hned po fnčžstčm

woswčxcenj přjtomen

býtč múže, a owssem přjlomen gest. u
No:
wowčrci wsselčcošgesstě předstjragj. Prawjtaké,
že, pončwadž Bún Ježjš 8 tčlem swým wsťaupil
ll) 8e:še 13. e. l.
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na Uebesa, tau přjčinan žr nemňž býtč w chlcbě
pťjtomen. Tč a tacj gsaU ale w prawdč Tomň:
ssowé newěřjcj, gessto tak gako onrn prwé Uwě:
řčtč Uechtj, lrč wložj

rnku

swan w otewřcný

bok Búně. Zdalč gest oslawený SUU Božj ku
prawicč thr
swého tak pťčwňzán, aby ǧako
wězeň něgaký nemohl gjti, kamž by chtčl? Slu:
ssjlč Boha podlé oťxecných, přirošrných wťčj, a
snad podlé tčl lidských mčřťtč? Nrwěřjlč č tilo

oddělrnj bratřjnassi, žc Ježjš wstalzmrtwých,
že po swém z nnxtwúch wsteinj čtyixťdrrt dnj
grsstč Ua zrmč obýwal, a koncčnč na ncbr wstaU:

pil? Newčřjli též, žr rozmnožil pět a opťt sedm
chlebů, a nrwidjlč každý den, an grdno šřnko
do zemč hozené tsxčdcct a čtyťťocet gčnýcldplodj,

čehož wsscho rozum neiš podobnčnemůžr pocho:
pitč? My neuxůžrme pochopčti gak sr to dčǧe,
že ústama mlijme,
a že se gednoho člowčxka
hlaš w Ussjch tťsjců lidj rozlčhčx. Nrwjmr, gak
se to

pťihčlzj, že pokrm

a

nčxpog sr w nxiš

w krew obracj. N nrmohancr tak nmoho pťť:
rošených tolčko wčcj rozumem postihnamč:chtčlč
bychom snad nrobfčxhlaU wrlebnosř Božj wnskan
mati? W Božjch wčxcechwjrn ǧest třrba, a pčlnč

poslauchatč, ro slowo Božj prawj. Ten Pňn,
ktcrýž mohl w nebč na prawčcč the swěho sr:
děti, a zč:rowcň w Damasskn mluwčtčš Wawlrm,
a letcrýž swaU Uefmjrnostj naplňuge wcsskech
swčxt, pročbn medlr nrmohl býtť čUanrbčť w fwéc:

tostč oltceaťnjpťjtomen? n Qna pak nňmjtka,
žeby Bůh z chlrba fr twosxil a od čerwů hryzrn
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a snčdrn býtč mohl, gest tUze possetčlň, a coš
takowěho může gen ten nawrhowatč, kdož newj,

že ty a takowé wčcč se nedotýkagj Boba,nýbrž
genom šdůsob chleba a wjna, ktrréž gestliže w nčc

přčchúžrgj, Krčstuš pod nimč nenj chr pťjtomen.
(Učenj toto o skutrčné a poťxstatně psxjto:
mnosti Krťsta Bčma w swútosti oltňťnj grst na
neyweyš spasitrlné a Utčxssené.Neb ač Bůh na
každém mjstě psxjtomen gest, nic měnč pťed we:
lebnan swňrostj oltňťnj pťjtomnost geho žčwěgč
cjtjme, a protož tafé srdeťněgč a dokonalegč Ž njm

sc objratť, a srdce swoge pťed njm wyléwati
můžeme. Nenjť auť možnei, by člowěf, wčda,
koho mň psxrd sebau, chladný a nepobožný, a
bez sladkých bnutj myslč swé žňstal. wu N gaké
to potčssenj pro fatolického křesťana, genž swěho
Spasitele w swňlosti oltčxřnjpřjtomným býtč wčřj!
S gakau dňwčrnostj nlůže on se do chr.imn
Peinč odebrati, a srdre swé Přrd Spasitelem
swým wyléwatij)
„Hle PeiU we xrjua a chleba podu.bě,

Bnl,d b člrwěk, on to sám zde Ban
stlekeyme epjnagje fwt rnce w této ďobr,
QU Sdasitel Ueiš! on to seim U.iš Nšellš
Skrytý Buh a čloněk! nly newidjme
S Tou:ássexn tťlne ránd tdrě;
Wssak e wjrau to což on s.i:n cjtil tčž ejtju:e:

Ty Pam, Boše náš! TU fňm gsi zde“

9 4nŽe Pánll Ješjssť we wrlebně swátosti pťj:
tomnémn klančtč se máme.

Pončwadž KrčstUš Bún we welebné swň:
tostť olteiřnj oprawdu, skntrčnč a podstatnč ga:
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kožto Búh i člowřk gest pťjtomen, tan přjččnaU
slnssj laké se grmu w léto swňtostč klanětč,aneb
wsseckU možnaU čest gemu prokazowatč.
Bra:
wowěrný

kčxesťan gest pťed

Ueydůstogučegssj ol:

tčxřnjswcitostj plný neljčené pobožnostč, plný swaté

wraUcnostč. Qn wj, že mci Wúna pčmůaKreile
krňlúw před sebml, a to mocnč srdregeho oblomuge
a Zahřjwei, swatým ohnčm rozněcUge, k pokoťe,
lčxscea k wnléwceenj swatých modliteb wszžuge.

Qn wj, že robo mčxpřed sebau, genžš them
grdno gcst (Jan
l0, 30.), pťed Ujmž každé
koleno klrkatč mei Ua Ucbč, na Zcmč a pod zemj

(Fčlip.

:!, 10.), qrmUž deino gest gméno nad

wsseliké gméno, a z Učxhož dlyne wssrcka nnoc,
wssecka swatost, wssecka útčdcha, wssrcko blaho.

Wj, žc stogj Učxcd Búnrm a ksúlem angelň a
lidj, a protož srdečnč sr gemu klanj, a hlubokaU
gest prolkuut pokorau.
Swatj tsxťkrúlowé sc

grnm klančlč pod žpňsoban antlčbo djtčte; Npo:
sstolowé padlč před njm na tweisee swé, an ro
erisuý slčxwan nebeskaU ozčxřrný muž se gčm na
gedné wysoké hořc Ukěxzal, a wčrnj kčxesťané se
mu pod způsoban chleba pťjtontlxéddadllelaněgj,

wžýwaǧjce ho ď důwčxraU a pokoraU. Tan přj:
čťnan pčxkně pjssc swatý Jan Zlatoústý w ta

slowa:

yMUdrcowé tomu swatčnm tčlUpoklonU

ččnčlť, anož

w

chléwě w geslech leželo.

Ti

mužowé š cizjch zrmj wydali se na dalekan cestn,
a pťissedsse Z strachem a hrůzau hlubore se kla:
Uěli gemn. Ty wssak ncwčdjš ho w gesljch,
Uébrž na oltčxři, ne chr w nčerčj ofoby ženské,
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ale w rukau kněze pod kťjdly Ducha swatého
genž relaU mocj a silau swau Ua dary občtné
šstnpuge. Swatčl beižeň zmoch se tedy mysli
nassj, bychom grmu Umohrm wětssj účtu prokau
zowalj, Urž tito cťzincowé.ňe) Ll protož takč
i swatý otcc Nuǧustťn w ta slowa prawj: :)ďsšťfdo
negj z toho těla, leč se mu prwé poklonil, a
my nrgen Uehřessjme, gemu se klaněgjce, aleerž
bychom hřrssili, kdybnchom se mu Ueflaltčli.a“)
K wčxrssjmu Ucrěnj této

Ueyswčxtčgssj swč::

tosti oltěxstj a k rozmnožrnj grgj cti a slňwy
psxčkazuge swatú

cjrkew

karolčckčx Ušjwati

fwčxtla.

Boněwadž Ježjš Kristuš gest prawý a žťwý Bůh
a prawé swěrlo oswěrugjcj ǧednoho leaždáho čao:
wčxkapřichcižegjrjho Ua tento swěr (Zan 1,9.),
protož hoťj pťed tauto nrydňstogněgssj swčxtostj
lampa a woskowé sche. W starém šňkoUčsčxm
Bůh rozkúšal Mogžjssowč, by dal šhotowčti sse:

stiramennú schen ze zlara (9. Mogš. 25, 3l.),
aby na nčxm srdm lamp před archau (2

ralip 120),

Wa:

a Ua olteiři fwětlo Ustawičnčx
ho

relo (Z Mogš 6 18) N Šalomaun dal ljti
deset ssznů, a poslawčl z Učch pčt po pranxé,
a pět po lrwé straně před swatwnj, též člampy

z ryzjho šlata. (Z. Krňl. 7, 19.), Bohu fe to
ljbčlo, ncboť stňwal oblakowý slnUp Uade dwrsxmť
stčmku (2. Mogž. 33, 9.), a slěcwa Wňnč Ua:
plnčla slčmrk a chrňm. (Z. Krcill 8, 10.) Tak

se to dcilo do chrňmll Jrrusalčmském,
e) Uom 24„ jn axjdišc j. euj ()eddximju. “)

ač srtam

jšnčxrsšcj ju jdšaim 98d
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tolileozčxkonnj dsky, prut Nronůw a manna fcho:
wčnoaly. N olteiř křesťanský, genž gest trťmcm
famčho Boha, na kserčmžto sčUU gednorozený

Syn

Božj bthgr,

nemčllxytoho býri hoden, by

ke cti geťw poswčxlné swčtlo mU hořrlo? Nrmřli
lxychom dnU, genž grst wěčué Uasse fwčtlo ke cti
a chwčxle též swčlla rozněcowati a pčxliti, a rjm
gemu na grwo deiwatč, že sxočllrm grho rozžesč
gsaucr, leiskan a wdčxčwosijknčmu plňpolčnne? uu
K mčsssUUU Ucrěnj téso nryswčlěgssj swčl:
tosti fe saké kadťdla Užjwú. Ušjwalo fe ho gčž
w starém zčckonč pťi občxsjch. (Z. Mogž. 10,
14.) Užjwalo se ho giž na úfwťlč kieefťauskěkau
tolické cjrkwe gafožto wěcs, klerúž co něǧafň daň
Bohn Uč:ležj, a ktrrmlžto on hnrd po fwém Ua:

roženj gakožlo milý a přjgrnmý dar od lťj krňlňw
přčgmauli rňčil.
Katolickei cjrkew rozmúhú OoslězUctěnjpře:
xoelebně fwňsosťč oltňřnj zwlčxsstnjm wyročnjm
dnčxm k tomU Ustanoweným, w kterýžto obzwlč::

sstnj průwodnj

slawltost š třlrm Božjm j pod

ssjsx,šm nebrm konei. W sen den, Božjbo těla
Uašwanú, pod zpňfokxau chleba skrytčhoa přjto:
mného Syua Božjho gako w Uěgaké kreilowské
wjtčzoslúwč wrťegně Uosj; magjc na oamčxti,

že pseino grst: Dobrořečjce
Wňlln wy:
wyssugece geg gakž můžete: nebo wětssj
zagisté

gest wssj chwěxly.e (Eklesiast. 43,

ZZ.) Dawsd nařjdčlwrlmi slawný průwod š aschaU
Bčmř, w njžto byla manna,
lelerěxžUciš tento
pokrmžiwý a nrbeský předoznamowala. S Da:
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wčdcm mUscl wssrcck grmu poddaUý lťd Žewssrx.
ligakúm hudebnjm nč:strogem gjsi. Sěcm krčxlodjn

bjlým raUchrm ljbrzně hr.il a šojwal. Týž pak
DUch swatý, genž Dawčda k takowé pobožnosti
wzbudťl, i cjrkew swatau wrde, podobnau po:
božnost a Uctu k přrdůstognéswaitostč mjti, aby
sr taf Ukazala wrlčka moc a slama toho dra:
hého a nrwýmluwného pokladU, aby wssecken
lid fřesťanský le podčkowanj a obžwlússrnjmu
djkůw wždčxweinj tauto slawnostj byl wzbuzen,
a konrčnč aby netolťko podstatrxčxpťjromnost Krčsta
Bčma w sdoňtosti olreiťnj se wrixrǧně a slaxonč

wyznala,

nolxrž fe nlu č ta powinowanň úcta

prokúžala, kteraUž gedna čňstka lčdU ksxrsťaňskěho
gemn w fwňtosti oltčxienj wždciwati se špčťUqr.

Syn

(Wťdaucr gťf;, žeKrčstUš Nňn, gednorozrmú
Božj, prawý Bňb a wčxčnýkrňl nčxš, w swci:

tosti oltúťnj skUtrčUč přjroxddrn zxest,wssrckn mof;naU

črst sweitosťi téro prokažl:gmrr Geden zbožný knčč„
gehož swatci cjdxkrwza blahoslawrného doyhlúsila,
Uesscl nčkdý okolo chrňmu Peeinč, by nebyl do

nčho wkročil aPaUU Jcžjnč, w swatosti olt.ixnj
přjtomnému, fr nrpoklončl. Řjfúwal: :NeslUssj,
by slUha ssrl před trUnem swcho Wana, a hlU:
boce se mU nrpoklonil.e W obšwlússtnj taleowé

Uctiwosti mčl i hrabě RUdolf zHabšbUrǧU nry:
swčtčgssj swútosť ollúěnj. Grdnoho času gel do
gistého flčxsstrra k gedUé geprissce,

krrrúž wůbec

ša osobU mnohýmč milostmč od Boha obdaťenau,
ža osobUswataU gmjna byla. J setkal se š knězem,
ǧenž welebnaU sw.itost k nemocnémn nesl. NU:
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dolf hnrd šlrzl 8 konč, a přťnutčl knčze, by se
naň posadťl. Nč:božný hrabě pak seecmwedl konč
až k domU nemocného.ch) Když knčz nemocného
zaopatřčl, a hrabělčchtěl děkowatč, nechtřl lento
koně wzjtť, řka: mNeslussj, bych gčl na tomto

koni budaucnč gezdčl, na nčmžto Jržjš Krťstuš,
můg Pčtn a Bůh odpočjwal.e Přissedssjmu ale
do kleisstrra ťekla ona zbožnň, duchem prorockým
naplnřnň geptisska w ta slowa: oTu službu,

kterauž gsi tamto

Bohu swému a služebnij

geho prokúzal, tobě ť twým polomkům hognč
Bůh zaplatj. Bych tř o prawdč slow swých
pťeswčdčťla, dňwey pozor nadcwčxlý počct čajU.e
Nudolf 8 dychtťwostj očekňwal dewútý den, der
wňtý týden, a dcwčltý mčsjc. N wssak nčc zwlňsstč
neobyčegného se mu nepřťhodčlo. Když wssak
dewňlý rok fe skonččl, byl gcst za cjfaťe wywo:

len, a stal se otcem kwetaucjho a slawnčho cjr
sařského rodu Nakauského. nu Wťed 600 lety.
waal Sirnc Slxasilele,
Nochwal wňdcc i pasiýřc
Wťere:doskxlým z:xjwčxnjmd

Seč ulflžeš, o lo sc Polnš,
Wssjl chwčlln bodcu qest .skrisiuů,
Chwal srrečným plesémjnaz,e

j
ll) Papcž

a dnj.
tjTttcla
do

Urdan N.

pťždyllu

udčlil tčm genž wclebnau fwútosk z ko:

nrmocučho

ds.xprowázegjl odpustlh

gcdnoho

š. 5. Q piečgjmáujweťeťe Pánč pod gednnn
žpjlsobm:.

WostačUge, když welrbnaU fwatost oltainj
tolťko pod ǧrdnaU zpufobau pťiǧjmame; neboť
1) Pan Ježjš gest celý š lčlem i krwj
swau, gako Búh a člowčle, w každé té způsobč
přjtomen. To tělo, kseréš pťi poslednj wrčeřj
podčxwal, mělo za mnohé občtowčmo, a krew
geho mčla za muohč wolita býtil Tehdúž ale
pťť poslednj wcčeřl, když obého swým učrdlnjn
kům podčxwal, nebylo gesstčani ǧcdno anidruhé
oběsowčxno, prolož také to, což podciwal, bylo
žiwé tčlo, byla žiwň krew. Tčlo ale bež krwe
a brz dnsse nenj žiwě, prorož tedy wzpůfobčcch
chleba mUsj býtť neǧen tčlo, nobrž i krew č dusse
Ježjsse Krisťa. Nč:podobně krew bez těla a bez
dUsse nrmňž býti žiwa. MUfjť tcdy pod zpňa

sobaU wjna býti netolsko krew, nobrž itělo
idusse Ježjsse Krista. Syn Božj tedy Uenj
odpoly pod způsobau chleba, a odpoly dod způ:
sobaU wjna přjsomen, nýbrž pod gednaU způso:
baU gest tak celý gako pod drubau. thud gde,
že přigjmčxli kdo pod způfobau chleba, giný pod
zpi:soban wjna, a gčný opčtpod způsobaU chleba
i wjna, že nikdo z nich wjre nepťťgjma, nobrž
žc wssickni sřegnč rělo a krew Ježjsse Krjsta při:

gjmagj Wrotož prawj fwatý snčm Trjřentský:
xGčsta gest prawda, že pod gednau szsobau
tak mnoho, gakož pod občma se obsahUge Nrboť
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KrčstUď Ježjš celý a dokonalý gest podžpůsobau
chleba a pod gednau každaU čústečkan tě způsoby,

a dokonale celý gesř pod žpůsoban wjna,apod
gedUau každau

čňsťečkau geho.(c xe)

2) Břigjmčmj pod gednan způsoban asice
cbleba postačuge č proto, ponřwadž sčxmKrčstUš
Pún čtyřikrcit pťislěbUge u swatého Zana žiu
wot wřčný tčm, genžbh třla a krwe gcho pod

způsobaU chleba požjwalč, řka: Tentoť

gest

chléb z Uebe šsřUpUgjcj: abybudeli kdo
z Uěho

gjstl)

nenmřel.(e.(Jan

6, 50.) N

opět: :)BUdeli kdo gjsti z chlrba tohoto,
žiw bude Ua wčky.(( (Jan 6, 52.) Nčco
mcilo njžr opět dj: ))Kdo gj mnr,i on žiw
bude pro mUe.e (Jan 6, 58.) Nopčt a opčt:

:)Kdo gj chléb tento, žiw budc Ua wč:
ky.e (Jan 5, 59.) N po gedrnňckrúte mluwj
Bčxn Ježjš w réže ssesté kapitole swatého Jana
toliko o chlebě, nižč:dné neččnč zmjnky ozpůsobě

wjna, a sice we werssjch: 27. 82 ZZ. 35. 41.

48. 50. 51. 52. 58. a 89.
3) Gťž za časů aposstolských se toliko pod

způfobau chleba přisluhowalo; nrbo čteme o
prwnjch wyznawačjch Krťstowých: :ěžr trwali

w Učer aposstolském a w zdjlnostč lňc
mňnj chleba.(( (Sknt. Nposst. 2, 42.) N na
gěnémmjstč se prawj: Prwnjho
pak dne

po sobotě, když gsme se sessli flňmňnj
chl eb a.e (Skur. Nposst. 20, 7.) Zde Ueo spro:
ll) ďeďďz 13.

cp Zz

Dčdl swr Zr č. xxua

9

194
stém gedenj chleba, Uýbrž o pťigjmúnj welebné
swčxtosti činj se řeč, rož doswedčuge prastarý pj:
scm swatých wýklad w Syrskěm gazyku, ktcrýž

mjsto lamanj chlebawýsloxoně klade: dlňmanj

welebné swatostieč
4)

Wyprawugj

nrystarssj letopťsowé, žc

welebnč: swčxtost sc na postoútném mjstč pro Ue:

mocnč a Umjragjcj loliťo pod ždůfobau chleba
pťechowúwala, a že wěťjcj w čaď krutěho pro:
nčxsledowěmj wečeťi Pčmč pod způfobau chleb
domů si brals, bw w čaš potřeby dusse swé a
tjm Uebeskúm pokrmem posilnitimohli. lle)Swatý
Baulin
pjssr, že swalý Ymbrož z rUkaU kněze

Honorata tčlo Panč přčgal, a hned Ua to skonal,
ťka: dPodal swatému tťlo Bčmě, gež wšaw,
a pozřcw, dussi wypustil ijje) Tak ť Srrapion,
w poslednj hodčnce swé wrlebnaU fdočxtostj pod
zpúsobaU chlrba opatťen Umrel ňeeleše)Basiliuš

Weliký wyprawuge, že paustewnjci a ginj lidě
w Lllerandrii a w Eǧyptč sami sobě welrbnau
swčxrost pod způsobau chleba podčxwali, kteraUš
od knčžj wzatau, doma chowčxwali. Rebo za
časůw lerutých pronč:sledowčxnj wcmohli wždycky
knčžj

mjsi.

djx) Tak

fe dčllo

giž

Ua

poččxtkU

rjrkwe, giž za tčch časů, o nichžto i samč Bro:
testanti prawj, že tehdčxž cjrkew Kristowa Dun
chem swatým sprawowanée, ro Uičemneblandčla.
Giž ale Ua gewU ležj, žrby Uebyla smčla tčcld
e) M!rlul lid 2 ac! uxorem. Uj lu sitč 8 úmdrošji
UU) ťšuoed. ljd 6 c 36 xk) rln cťušte nck Cčwočr. l)ame
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wýsse řrčených obyčegů trpětč, kdyby pťigjmčmj

pod obogj kspasrnj newyhnutelnč potřebno ťxylo.

5) ije

také z letopťsů cjrkewnjch,že se

ncyfwčtčgssj fwčxtost oltčxřnj hned pod způsobaU

chleba, hned pod špůsobau wjna, aneb také pod
zpňfobau obogj podciwala. Což zaǧisté nebplaby
cjrkew Božj, š njžto gest Ježjš Kristuš po
wssccky dny (Mat. 28, 20.), a gižto oU dle
swé přjpowčdi Duchem swatým Ustawičně řjdj

a sprawuge (Zan

14, 16.), dopusttla, kdyby

z strany užitku a owore odsud pro žiwot wčč:
ný wyplýwagjrjho, gednostegné to Uebylo, při:
sluhugrlť sr tauto swútostj tak anebo ginak. Yž
do léta 490 wčřjcj nčkdy pod grdnau, nčkdy
pod obogj způfobaU, gakž totťž prňwě pťjležčto
bylo, přťgjmali. erleew Božj totiž wždycky k
potťebcim času i lčdj prohlédala, pilně tobo ge:
dnčmj ssetřčwssť,gakowčžro dňležité přjčiny kúzaly.

Taf maudřr a opatrnč počjnala sobě rjrkew
Božj tehdeiž, když se blUd Nestoričxnský rozméa:
hati počal. Učilč totťž blUdaťč tjto, že tčlo Krix
stowo od krwe, a krew od těla gest oddčlcna.

Yby tedy cesta k bludu byla zamežena, a přjččna
k swozowčxnj sprostého lčdu byla odstraněna,ša:
stawčla swatčx cjrkew přigjmčmj pod obogj, a
poručťla, aby se toliko pod gčdnau žpňsobaU
podčxwalo, Ua důkaz, žr Kristuš Bčm w swútosti
oltúřnj nenj roždčlen, Uébrž pod gednau každaU
způfobau

wssecken cx celý. Tohoto

pťčkúzčxnj ale

gistč nebylaby dasa, kdyby Bún Zežjš tomU byl
Uakťosto

chtťle by dokonce

wssicknč9 7?ečdéswčxtost
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olťúřnj pod obogj přigjmali; Ueboť ona gesti
wčrnčx a bedliwú plnitelkyne zčxkona Bčmč, a
přitom dobrotiwci, laskawú a o spascnj wssech
swých wěťjcjch pečUgjcj matka.
Mčlať ale k tomU Ustanowenj mťmo wýu
sse dotčenan přjččm: i giné gesstě důležčté přj:
činy. Chtěla totťž mnohým neslussnostem a neu
pořúdkům w cestU wkročiti, kteréž přť podč:wčmj
kalčchU se buď dúly, ancb djti se mohln. Nenjť
totčž možno, i pťi wssj možné pozornosti, by sc
Učco předrahé krwe Wúnč newylilo, žwlňsstč

když gest mUoho požjwagjcjch awelikú tlačenice.
Mnozj sobě pjtč z kalicha po giných osskliwj, a
často nenj ani radno, po lidech neččstotných,
dUssných, kasslawých, rakem neb podobnými neu
dUhy ztrUdněných,

gakož č w čaš Uakažlčwých
nemocj z gedné nčxdoby pjti. Způsoba wjna se
nefnadno pro nemocné chowú, ro létč brzo zkysne,
w zimč zmrzne. Nesnadno sc též k nemocným,
zwlússtč přeď pole Uosj, a w mnobých nemocech
wjna se nesmj požjwati. GsaU réž kraginy we
swčtě, kdežlo žúdUěho wjna Ueroste, a kdežto fe
přigjmč:nj pod obogj samo seban zapowjdčx. Pro
tyto přjčiny, zwlússtč pak, gak gčž swrchU ťečeno
bylo, za taU pťjččnaU, aby se žamešil ten Ue:
ssťastný blud, gakoby Kristnš Pčm Uebyl celč:
stew š tčlem a krwj pod gednau způsoban přj:
tomen, Uaťjdčlacjrkrw Bošj welmi maudře, aby
se wssady stegnč, a sice pod způfobaU chleba

pťisluhowalo.
Wrotč tomUto maUdrémU Ustanowenj nassi
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swatč erkwc nawrhugz Brotestantč wsselčcoš.
Spasitrl nčxš,prý, přčposlrdnj wečeťiřekl::P j t e
z toho wssčcknč!e Z třchto slow Pčmč, pra:
wj onč, zřegmč wyplýwň, že wssickUiwčřjcj swú:
tost olteiřnj i též pod způsobau wjna přčgjmatč

magj. u

Ze wssak welmčneprawč saudj, každý

lehce gčž ž toho poznati může, gelčkož Božský
Spasitel neiš pťi té samé pileežčtosti déclew řeči

pokračUgjc, kaposstolům prawil: nTo čiňte
na man pamčxtkU!e n KomU medle dúwčl
toto porUčenj, ččnčtť, což on ččnil na geho pa:
mňtkU? au Bez pochnby tčm, genž š njm přč
stole se“sdařlťd
Stolowalč

ale tU š njm gen swatj

Nposstolowé.(Mat. 26, 20.uMark.

14, 17.

u Luk. 22. 14.) Gakož tedy ta slowa Bčmě:
:)To čiňte Ua mau pamč:tkU,e tolčko swatých
Yposstolů se týkala, a nčkolčwěk wssech wěřjcjch:

rownčž i ono nadřečené slowo: dBjte z toho
wssicknť,e gen na ty samé swaté Nposstoly se
wztahowalo, a nikoli na wesskeren lčd wčřjcj.

Nežawjragj

tedy slowa tato w sobč nižcidnébo

wsseobecnébo pťťkčazanj pro wssccky wčřjcj, Uýbrž

se gediné swatúch Nposstolů týkagj, což nč:sledm

ǧjcj slowa Wěmč: Wezmčte a rozdčlte
mezi sebaUe (Luk.22, 17.),auplnčpotwrngj.
Y že č swatj Nposstolé tak a Ue gčnúče slowům
Pane muewčsš
swat!ě Marck, gen.ž
lBll Uleljpll, dexswěděuge
UU
bBBU

doklčxdú: :dY pili

ž nčho wssčcknť.e (Mark.

14, 23.) Ypossrolům ale podčm byl kalťchproto,
ponťwadž se zde slawčla občť nowého žčxkona.
Pčm Zežjš gsa totiž knězem na wčky podlě řúdU
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Melchesidechowa (Zalm 109, 4.), mUsil Ustano:
wčtč občť, přč nižro by chléb a wjno bylo. Ll
aby knčžstwj grho wččnč trwalo, mUsj tato občť
chleba a wjna po wssecky časy konúna býti. To
aby se stňtč mohlo, zplnomocnčl Pčm k tomU Učea
dlnjkh ža stolem š Ujm sedjcj, a protož podal
gťm i kalčch, a

Udčlťl gim

způsobaU chlrba a wjna

té moei, aby pod

tUto pťeswataU

obeť

konalč. Zdčdčwsse tUto moc od nsch bčskUpowé
a lenčžj až podneš týmž během pťedrahaU občť
tU konagj; Uekonagjce alr občť, nýbrž toliko
přčgjmagjce srýčxtost, rownč gako ostatnj lťd to:
lčko pod způsobaU chleba pťčgjmagj.

Nawrhugj dcile, že Pčm Ježjš řekl: dNen

bUdetelť gjstť tčla Syna člowčka, a
pjti geho krwr, nebUdcte mjtt žčwota
w sobč.e (Jan 6, 54.) Odpowjdňme na to,
že owssem bychom nemčlč žčwota w sobě, kdyu

bhchom těla a krwe geho nepošjwalč; než ale
požjwagjre grho tčla, požjwúme také gebo krwe.
Držjme se toho, což napfal swatý otec Jeroným,
a což š njm wyžnňwú celeecrjrkew Božj: :že
wssecek swrchowaný a relý pod chlebnaU twčxř:
nostj a pod každaU, kterankolť čňstkaUgest prawý

Bůh,
žrných

a prawý člowěk.eeee)Z oněch pak nawro
slow

Pěmč

Učkolč nenčlsledUge, žeby

Spasitel nčxš přigjmúnj pod obogj bylpřčkázal.
Neboť tentýž KrčstUš Ježjš, krerýž ťefl: dN eu

bUdetelč gjsti tčla Syna
e) l)c eao. člt. o. 13.

člowčka, a
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pjti geho krwe,e ťek! také: BUdelť kdo
gjstť zchleba tohoto, žiw bUde na wčky.
(Jan 6, 52.) Temýž Ježjš gesstčtřikrč:tew téže
kapčtoleEwanǧelčum swatého Janaslibuge wččný
žiwot těm, kteřjž tolčko pod způsobaU chleba
přťgjmaǧj. Což by gistě nebyl mohl slibowatč,
kdnby přigjmčmj pod obogj k spasenj Urwyhmx:
telnč potřebno bylo. Gťž wssak z toho wsseho
zřegmč wyswjtú, že oUěmi wússe nawrženými
slowy Učc gčného Pxin Ježjš necbtělřjcť, neš že
kdo UebUde bUď tčla geho š krwj gjsti, aneb
krwe geho 8 :elem požjwalč, že nebUdr mjtč

žiwota w fobě.

Což i aposstol swatý Bawel

wyswěllUge,
an prawj: deokolč

bude gjstč

chléb tento, neb kalich Pčxněpjtiee (1.
Kor. 11. :!7.) Neprawj:
pjti,

ǧakž to

deokoli

Kdokoli bude gjstč a

mei Bťblj

Beroljnskč:!

Uýbrž:

bUdc gjsti neb thi.e Tak klau

daU tenhle te:t xossecka prawč: wydčmj pjsem
swarých, č ono od pastýřů a Uččtelůhelwetských

w Nltonč a w LčpskU l. B. 1781. w gazka
francaUzském wydané pjfmo wěrnč teUto tert
přektňdčx. Tolčko w té Biblj

české, kterčxžse Uachčxzj

w rukau českýchProtestamů, toto mjsto zginačcno
a porUsseno gest, čehož přjčina owssem na gewě
ležj, gessto mjsto toto nepřťpadlo k gegťchUčenj.

Předstjragj také slowa swatého Pawla

řkachho: dGčx zagisté přigal gsem ode
Pána, což č wydal gsem wč:m.e (1. Kor.
11, 23.)

Domujwagj

žeby sám Kristuš Pún

fe totiž Učkteřj z nich,

swatémn PawlU pod

200
obogj byl podčlwal, poněwadž tento wýslowně

prawj: Gčl zagisté

přigal

gsem

ode

P č:na.e Než kterakýto hrozný blud! Nenjlidosti
zřegmě prokčlzňno, že swatý Bawel teprw po
na Uebe wstaupenj Púnč Uwěťtl w Krista, aza

Nposstola zwolen byl? Nemohl tedy ode Pčma
přigjtť trho, čehož w tčch slowjch wyhledňwagj
oddťlcnj bratřj; nobrž tčmi slowy chtčl swatý
Pawel Korintům toliko pauhý přjběh wečeře
Pčmč, gakž gemu od Boha zgeweno bylo, aneb
gak wnnknutjm od Ducha swatého pťigal,ozmi:

mčtť.To slowo tedy dpřigal
menčx, swčxtost welebnau

slowo :wydal

gsem,e nezna:

gfem pčťgal, aniž to

gsem wé:me znamenčx,podč:n

wal gsem wúm; nobrž smysl slow těch gestten:
Gakož gsem wyučen od Pčma, tak oznčlmil a
zwěstowal gsem wúm. u
Posléz nawrhUgj gesstě, žeby pťigjmúnjm
pod grdnau kssaft anebo poslednj wůle Bémč
rUssena byla. Na to odpowjdécm, že wůle geho
nebyla, by ho wssťcknčlčdé požjwalť pod obogj,
nýbrž že toliko kněžjm přčleč:žal, by pčlč z kalicha
konagjce občť nowého zeikona. Geho prawdiwčx

poslednjwůle byla, bychom ho relébo a žiwého
ď tčlem a krwj požjzoali. Wsseckoostatnznepatřj
ani k podstatč swčxtostč, anť k podstatě poslednj
wůle geho, a gest toliko přjpadué. Wončwadž
wssak celistwý Spasitel pod gedUaU způsoban
přjtomen gest, gesslo nrmůž býti w těch zpúso:
bčlch rozdčlen co we dwan nčgakých polowčcjch,
taU přjčanU cjrkew katolčckú dč:wagjc weťjcjm
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celého, nerozdčleného a žiwého Krčsta pod způ:
sobau chleba, podstatU geho swatého nstanowenj
držj, a swaté poslednj wůle geho nikterak nerUssj.
Z toho, což posUd řečeno bylo, neisleduge,
že fwarú cjrkew katolickčxwččjcjdn swým neUgjmú
Uťčeho, což se týkei podslaty, nobrž že to, což

Bún Ježjš ,swúmwčrným žústawčl, tolčž tělo žiwé,
tčlo 8 krwj skUtcčnč ǧim podúwň.
Hč:dagj se
tedy bratřj nassi oddčlenj o to, což gest toliko pťj:
Uadného,Urpozorxlǧjce,želojce Ua noěcechUepod:
statných, o celé Krčstowo dčdictwj přichňzegj.
Nebo nčc gim nepozústalo, leč sprostý a pauhý
chléb, sprosté a panbé wjno, gelikož gednúk Ue:
wčřj, by fe chléb a wjno w tčlo a krew Běma
Ježjsse droměnčly, gednak takě nemagjřňdných,
prawých a poslaUpných nňstupnjkú swatých Npox
ssrolň, gčmž toliko xamotným Udělťl Mm témoci
bh to činilč, což oU sňm ččnil přč poslednj we:
čeřč. Ze pak otcům nyněgssjch protestantů Uebplo
takowé snahy o to, by dwč mčlč způfoby,gako
spjsse o to, by gen mohli odporowati a wzdo:
rowati cjrkwč Božj, wyswjtň zřeǧxnč z misledu:
gjcjchslow LUthrrowých: :,Kdybytaké sněm kato:
lčcký swatau wcčeťi pod oboǧj způsolxau swěrským
lidem podňwati poruččl, aneb gen dowolčl: my
na wzdor grmU bUď pod gednan způsobaU we:
čeři Pňnč bycbom podeiwatť přčkňzali, aneb
ǧrden i druhý špč:fob bychom zawrhli.(( lle)
(Nabywssc giž úplnč gčstotn, že postačUgr,
e) jguljx, tc)mz 3s Čcnšn. ť. 274.
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když welebnaU swňtost oltňťnj toliko pod gednaU
žpůsobau přčgjmňme, welebme ty přeslawné a
drahé hody, na nichžto pod tweiřnostj chlrba
celý Kristnš, Bůh a ělowčk, 8 tělem č krwj
swaU ǧest pťjtomen. Q, krmč přeswalň! gťžto
kdo sprawedliwě gj, božsřwj geho aUčasteU býwčl
Učinčn. Brotož nemesskey každú wřrnčl dUsse
k hodúm těmto pťistaupitť, na nťchžto očimau

wjry Boha a Spasitele swčho patťťtč můžeš.
Zwoley každá dusse wěrnň, když pťi swatém
oltúřť stoqjš, š swatým LlUǧUstinem: :xQ, ohnť,
ǧenž Ustawičnč swjtjš, o lcisko, genž wždycky

hoťjš, sladký Kriste, dobrý Ježjsss, swětlo wěčné
a neUhasitelné, chlebe žťn.:.dota,ǧenž nčxš krmjš,
a wssak sělm w fobč nikdčx se nezmenssUgeš,
každého dne Zjstť se deiwňš, a wždhckh celý zů:

stčlwciš: zaswčť mi se, zapal mne, oswťť a po:
swčť osudj swého, wyprcizdnť ge od zlostť, naplň
milostj, a tak plné šachowey, abych k fpasenj
dUsse mě gjsti mohl chléb tčla twého: tak abych
grda tebe, žiw byl skrže tebe, a přissel k tobě,
a odpočinUl w tobř.)c( ňe)
š. 6. Eo přčgjmáUj Ueyswčtěgssj swátosti oltáťUj
pťlfobj.
Hodným přiǧjmčmjm swčxtosťi oltčxřnj ne:
smjrných naťxýwň člowřk mslostj. Psxednč gako

přťrozený chléb tčlo nasse krmj a naschge:
rownč tak i tento anǧrlský pokrm dUssč nassč
ll) Mčuušjo c:ap. 14.
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krmj a nafchge.

Pěm Jržjš

se ncim súm w tě

welebné swútosti dciwéc za xoolermsa grstťprawým
pokrmem dusse nassj, pokrmem, genž rozmnožUge

w núš žťwor a zdrawj

dusse, a chrňnj núš

před duchownj smrtj. Zatan pťjčinaUderisťUš

Bún: ))Gakož mUe poslal žiwý otec,
čgčl žťw gfem pro otce: a kdožgj mne,
i on žiw bUde pro mne.e (Jan 6, 58.)
Za taU pťjččnaU prawj také swatý otec Efrěm
w ta slowa: Z)Q můg Spasitelč! ty gsi můg
pokrm na dlauhé a strastné cestč, kteráž mi na:
stciwň. Mořjlč hlad dUssč maU, tebaU gi sytčti
budu, o božský Spasitelč!xe) N pěkně téžo wěcč
té pjsse zbožný Tomňš Kempenský: xaTy gst
sladký pokrm dUsse, a kdo tebe hodnč požjwú,

dčdicem bUdc slciwy wččné.t M)
chitost oltňťnj dciwú mdlémU člowčkUsle
k odpjrčxnj wssrlčgakým útokUm a pokussenjm,a
slaUžj k posilnčnj U wjře a krozhogněnj we wssem
dobrém.

DUsse nasse potťebj mň Uetolťko po:e

krmU, by se při ždrawj zachowala, nobrž po:
tťebna gest také posily, aby od rčla překonňna
Uebyla. Ncichylni gsaU torčž, dj Uúbožný Tomúš
Kempenský, smr,dslowé člowčka ke wssemu zlémU
gťž od mladostč geho: a nepřispjwéclč ncU lékať:
stwj božské, Upadčl brzo ž třžkých hřjchň do
tčžssjch. Meňe) Když tedy bauře wssrlčleých pokU
ssenj walj se Ua nňš, když sjla Uasse Ustúwú,
e) Stolberge!o Neli ionďgefchichte. Th. 12. S. 298. U) l)o

imite 5. ijrjštj

4. o. 3.

1jd,g4. o. 3. Ue) j)o jmjr. .j. erjďtj

1id.
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a my se giž nakloňugeme k žňdostem alibostem
hřjssným,

o co nciš můž gesslč spasiti, co néaš

může grsstč z osidel hřjchu wytrhnautie? Nikdo
a nic gčněho, lrč Zežjš Krčstnď, nrb geli trn
8 nčxmť, kdo může býti protč ncim? Qn gest
wssemoccn, š njm trdn a skrzc nčxho můžrmr
snadno nad tčlern, fwětem i ďčxblrm zwjtčzlti,
anobrž i kU konúnj dobrých skntků a k srtrwéch
w ctnostném a nčxbožném žčwotu polřebné sjly

nabnti. Swalý

Cyrill Nlerandrinský wýslownč

doklčxdč:, že ten

gessto

neyswětěgssj

swcirost ol:

tňřnj hodným srdcrm pťigjmň, tak xňnadnow hlawnj
hťjchy neubjhčx, an pjsse: dNadýmčxli tč qrd
pýchy, přigmiž tnto swč:lost, a pokorný chlěb
tento Učinj tč pokorným. Bodtrhlo:li tč lakom:
stwj, požjwey tohoto nrbeského chlrba, a sstčdrý

chléb tenlo Učinj tě sstčdrým. ijwčxli
tč gr:
dowatý wjtr zňwisti, Užjweyž tohoto chleba an:
gelského, a laskawý chléb tento naplnj tčlčxskaU.
Gsili nestřjdmosti w gjdle a pčsj oddún,nžjwry
tčla a krwe Jržjsse Krista, a to třčo, kteréž sobě
takowau Ugmu činťlo, čtyťťdcet celých Hnčl a
nocj se postilo, a před swaU smrtjžlučj a otcem
napčxgeno bylo, Uččnj tě střjdmým. Gestližr při:
chúzj na tebe lenost, ččnjcj tě stndrným, že ani
Božj prawdy na mwsli pťemjlatť, anť austnč
modliti se nechcrš, posilniž se tčlem Krčstowým,
a naplněn budeš núbožnosřj. Gestliže konrčnč
k hťjchll Určistoty pokaussjn býwňš, přigmiž tuto
neyfwřtěgssjswútost,a neyčistssjtčlo Jržjssr Krista
Udčlčx tč čistým a zdržrlčwým.e
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Podobnč č swatčxTerezie prawj: wGedno

přigjmčenj postačUge leoldohacenj dusse
wssemi dUchownjmč poklady. W tomto

flzawém aUdolj Urnjť silněgssjho pro:
střede, gjmžto bychom mohli potčsseni
a postlnčni býti, než častěgssj a wraucj
spogenj š Wúnem Ježjssem w neyfwčxs
tčgssj swútosti ollúťnj.e: J žfUsilytoho
wssecky doťxré a núbožné dUsse,;genž hodně při:

gjmaly, a zkaUssrǧj toho až pofawúde.
Swátosti olč:řnj hodné požjwčxnj spoguge
nčxš co nryprwnčǧč Ž Kristem Jržjssem, tak že
nesolčko skrz účastnost DUcha gebo, alebrf; skrze
okussenj gcxho těla a frwe do nčxho wtčlrni a

takořka wsstjpenč býwčxmc. Hodným přiǧjmčmjm
wečeťe Pčxně čxýweime gedno tčlo š Krťstem, a

protož také ten předrahý Bein prawil:

deo

gj mé tělo, a pčge mau krew, we mnč
pťebýwčx, a gci w něm.ee (Jan 6, 57.) Můžli
ale býti pewnčqssjho š Krčstem fpogenj, nrž
oU w nčxš grst, a my w nčm přebýwčxme? Q
to sedy milost a lčxfka Ucstčhlú! ere
núš
Ježjš nemohl mčlowalť, než nňš mčlowal,

když
gakň
Wč:n

wjre

nňm nemohl deitč, než ncim dal. Z lécsky le ncim
opUstčl trňu fwé nebeskě slč:wx!, sial fe pro núš
člowčxlerm, chtčl, by byl bččowčxn, nplwún, po:
smčwčxn a Ukřčžowain, a konrčnč dal se nčmx za
pokrm, aby sr 8 ncimč co chypewněgč spogil a
činj se tčlem nassjm, by tčlo nasse Učťnčl tčlem

swým. ijto
že ne gťž che

pak tagemným spogenjm se stňwú,
my,

ale že, gakž Yposstol dj,
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žčw gest w nčcš Kristuš.
Dobťe tedy prawj
swatý Tomčxš NqUinský: xdženad tyto hody Uic
Uenj wzúcnčgssjho, a že žčchčt swútost nad tUto
nenj spasirelnčgssj.eňe)
Wščxcnčc a rožkossnčc byla

ta manna,

kte:

raUž Búh mnoho let lid Jfraelský na ansstč
žiwťl. Nle wssak daleko wšúcnegssj arozkossněgssj
gestč swňtostč oltčxťnj požjwúnj.
Gedli otcowé

lčdU žčdowského na ansstč manm:, proto alr
pťec žemřelč. Kdo ale gj tento swatý angelský
pokrm, tenť neUmče Učkdý. To sčtm KristUš
Bčxn sljbstť rcičsl, an řekl: dGč:ť gsem žťwý

chléb, kterýž přichúzj š nebe; kdož gj

zchleba toho, žčw bUde aněky.e

(Jan

6, 51 uu 52.) Požjwčmjm tedy tčla Krťstowa
dňwň se neim zúwdawek žčwota wřčného, a na:
býwame praweho lékařstwj proti smrtč dUsse
Tento neyswčtěgssj pokrm gest rUkogemstwjm Uassj
nefmrteluostč a wěčné slawy nassj KrčstUš Ježjš

da žčwot wěčný tčm, genž geho tčla požjwagj,
a nenecha zabynaUti tčch, glchžto dUssetak často
hodným stankema přjbytkrmgehobýwaly Šťastnú
gest třch a tcckowých poslednj hodinka, ssťasřné
a blažené odsUd odchčxženj,onč Umjragj w PčmU,

a loš gegčch tamw nadhwčzdném nebčgrst mezi

fwatými.
Gakkoli

welčké až ť Uesmjrné gsaU th

mč:

losti, gichžto hodným welebné swatostč oltarnj
požjwanjm nabýwame, wssak strassné a hrozne
e) Zrmsjčux.rom, seďt. corp. Guxištj.
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gfaU zase š druhé strany auččnky této swútosti,
gestliže člowčk ď nehodným srdcem gi přčgjmú.
Rebo nehodnč požjwagjcj netoliko wssech wýsse
řečených milostj prúšden zůstňwú, anobrž i bez:
božnosř swaU rozmnožnge a wěčné odsaUzenj sobč
připrawnge, gellkož fe nesmjrně prohřessUge proti

Pciml Zežjssť, winna se čině přrdrahým tělem
a swatofwatan krwj geho. Nposstol mirodů swatý

Pawelprawj w ta slowa: :)Kdokolťw bUd e gj:

sti chléb tento, neb kalčch Púně pjtť ne:
hodně: winen bUde tčlem a krwj Púně.e
Proto ale také přčkaznge:x,by kusil
člowčk,e

súm seb.e

Uenjli srdce geho nčǧakým tťžkým

hřjchem posskwrněslo,

poněwadž

kdo w hťjssjch

a Uemilosti Božj postawen gsa, ))gj a pige ne:

hodně, odsaUšenj sobč gj a pčge, neroš:
sUngc tčla Wňně.e (1. Kor. 11,27uo29.)
Yno tentýž Llposstol doklúdú, še nčhodné pťčgj:
mčmj této dředrahé wečeře bolestnýmč nednhh až

ť fmrtj štrestčmobýwú. Prawj totiž: ))Proto
(pončwadž tčla a krwe Báně nehodnč Užjroúte)

mezť wč:mčgfaU množjnemocnj a mdlj
a spj mnozj.e 1. Kor. 11, Zl)p) Za časúw
fwatěho biskUpa Cyprjana, kterúž l.B 258. co
mUčedlnjk Božj Umťel, trestal Bůh často kwý:
straze nassj nehodnč přčgjmagjcjch. Tehdúž bylo
obyčegem, tčlo Pčmě dúwatč wčřxjcjm w čisté
mšdobě, by sobč ge mohlč wšjli domů, a tale se

mohlč w čaš pronúsledowcinj a w žalňřjch, prwé
nežliby k smrtť wedenť bylť, tjmlo nebeským poe
krmem posilnitť. J stalo se, tak pjsse swatý Cy:
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prian, žr když gťstčxosoba núdobU tu, w ktcréž
swútost Bčmě ležela, nebodnýma rUkama ote:
wřela, srssel nagednau z nj plamen, čehožfetak
welice Ulekla, že se giž neopowčxžila, nčxdoby té se
dotknauti. Kdož gsme gednaU oběť msse swaté

konali, wnprange

délle trntúž swatý Qtec, při:

laUdila sc gistň letita žena k oltč:ři,apřigjmala
š nčxmi. Poněwadž ale přigjmala Ž srdcrm pou
sskwrněným a nehodným, bwla tak ždťssena, že
sc na celém třlc třesach Ua žrm Uwrhla. Po:
Učwadž fwťdomj swčho prwé neočťstila, doklčxdč:

dčalc swatý Qtec, nencchal gj Bňh bež trrstu.
Lidi mohla ossčlliti, ale ne Boha, a protož gi
ruka grho dostťhla.
š) (Měgme se bedliwč Ua pozoru, bychom
i my nikdý nehodnč nepožjwali této Ueyswťtěgssj
swňtosti. Hroznčl, Uč:ramnčt bylaby to newdčč:
nost, kteraUž by dogťsta sdrawedliwý Bňťd ge:
dnan trestati musil, kdybnchom š Ucčistým, nc:
hodným srdcem přistalxpili Uěkdyk přewelebnému
stolU geho.
fc tčlem a
každý osud
požjwal, a
Urytčžssjhoa
giž nežnikl.

Zkusiž tedy sčlm sebc každý, bysi
frwj Pčmě wčnen UcUčinčl. Mčg

Jidčxssůw na pamčti. QU nehodnč
protož z těžkého bťjchn Upadl do
konečnč do osidla ďč:bla, gehož nikdý
Wiziž každý, zdaž i o tobě ncplatj,

coždj slowo Božj: dPohostinU

bude, a krn

mitč,čnapágetibndenewdččné,aktomU
hořkč wěcť Uslyssj.e (lšl:clšš. 29, 32.)

l)) N pončwadž tak Uesmjrných milostj skrze
tuto fweitosř Uabýwčxme a pončwadž ten, gehož
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slowem

stogj

č padčx swět, dčxwčx sc nčnn w té

swčxtosti požjwarť,

prolož w neyhlubssj pokoře

děkugme ǧemu ža tUto nestčhlaUa newýmlanaU
lě:sku geho, Uznčxwagjce nehodnost

swan,

a še

swatým Jaroljmem řjkagjce: OQ, můg mčlý

Bane Ježjssť Krčste, i kdož gsem gě:, že

bychhodenbyl,abyštywesselpodstťechU
mau? ťzdalťtohozaslaužťlhřjssnýčlou
wčk? Zagčsté Pane, neǧfem toho boden
anť dosťogen. Jčili gúlepssjgsem,nežli

otcowé mogi wssťckni? Wssak ty Mog:
žjssowč nechtčlšse w gednom okamženj
Ukčxžatč,pročnynj tolčkosrpokořnǧeš,
abyď trpčl k člowčkU šstaUpitč nepra:
wému a hřjssnémn? Ze netolčko š njm
gjli chceš, ano č samého

se bč:wčxš, a

gjsti se weljš gemU!)a
9 7. QstatUj Učch o této pťcdilstogné swcitosti.
1) Swčxtostj

oltčxčnj fměgj tolčko ti poslUu

howalč, gčmžto řečeno bylo od nebeskéboPňna:

pTo čťňte na mau pamč:tku.e Zeto byli
gsan ale swalj geho Nposstolé, gčnž š njm za
sřolem seděli, wůbec gest žnúmo. Pčxn Ježjš
chsěl ale, by i po gegťch smrtť swčxtost oltúřnj
se Udčlowala, by gebo wčřjcj po wssecken čaš
z skUtečné přjtomnostč geho na oltč:řjchfe rado:
watč a tělem geho a krwj se mohlč žiwťtť. Protož

žplnomocnťl Učedlnjky swé, by tauže moc giným
zase odewzdúwalč. To Učťnčli swatj Nposstolé;
onč lčdč na knčžstwj

swčtčli, a gim

mocč nad
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prawým tčlem Krčstowým Udčlowalč. Tčto zase
gčné k úřadU tomU powolňwalč, a tak nepřetr:
ženaU poslaUpnostj zachowala se tato wznessenci
moc w cjrkwi té, kterňž poččxtek swůg k,med od

Bčma Zežjsse a swatých geho Nlpossrolů dowo:
nge, kteraž zde byla wždycky a gest posUd a
slUge cjrkew katolicka. W těto tolčko cjrkwč magj
bčskUpowé a knčžj tU moc, chléb a wjno w prawe

tělo a prawaU krew Púnanasseho Ježjsse Krťsta
promčňowati, a wěřjcjm Udčlowatč. Kromč réto
cjrkwe nčkdo toho wznesseného prčxwa nemci,
gelťkož nťkomn dčmo nebylo, a m“kdo též súm
sobč takowé moci dcitč Uemúže.
2) Poněwadž gťsto gest, že židé obyčegně
psseničného chleba požjwalč, taU pťjččnaU Pčxn
Ježjš bez pochyby pssenťčný chléb w tělo swé

proměnčl; a pončwadž fe to stalo časU wrliko:
nočnjho, w leterýž žčdé nekwassenél)o chleba Užju
walč: protož dobře se domnjwčxme, že psscnččný
chléb nekwassený we swatých rukau swých držel.
N to grst přjčťnaU, proč se k swčxtostč oltčxřnj

chléb psseničUý a nekwassený béťe.
kteréhož

se k oltčxťnj obětč

ano

Užjwčt, mUsj

pak,
býti

prawé, to gest takowé, kterěž žržralých wčnných
hroznů wytlačeno bylo.
8) Lehkomyslnost bylaby to hroznčx, kdy:
bychom tUto swcitost, grnž gesť prawý pokrm
dUsse, zčxwdawek žiwota wččného, rUkogem stwj
Uassj nesmrtelnostč, a prawé nebeské lékařstwj
protč fmrtč dUchownj, často přťgjmarč zanebdú:

wali.

Nestarúmeli

se o tčlo, a nežčwjmeli ho
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den co den? N dUssi swaU, dUssi daleko dražssj

nechali bychom hlad trpěti?Zdalimim mnohem
che nemú zúlržeti na žiwotn dnsse, ncž na
žčwotu tčla fmrtrlného? N gakúby to teprw byla
newděčnost, kdybychom se wečeře Pěmč docela
cizťlč? Dar, kterýž nécm Syn Božj we wrlebné
swútostč olteiřnj

dčxtč rčlčil, přewyssuge

poklady swčta tohoto, ano wrssken swět.

wssecky

Neb

w té pťedrahé wrčeři pťťgjmeimc celaU welikost
a wrlebnost Boha, wssecky geho dokonalostč a

plnost geho Božstwj. Přigjmáme w této swútosti
wssecky ctnostť a milosřč geho člowěčenstwj, a
wssecky zěcslUhy, gťchžto fobč gakožto wlčlený

člowčk zjskal. W prawdč tedy múžeme š swatýnt
Yuǧustinem řjcč, že Bůh, gafkosi gest wssemocesl,
nemňž nic che núm dútť, a že gakkolť grst ne:
smjrnč bobat a laskaro, wssak že tenro grdiný
dar pťesahú wsseckygeho poflady. Protož měli
bychom owssem často k stolU Mxnč přčstupowati,
a tčch wssech nestťhlých mťlostj se účastnýmť ěinčtč.

Bončwadž se wssak U pťjčťnč.té welmi wlažnúmi
býti Ukangenre, protož přťkčxzala fwatčx cjrkew
na čtwrlém sněmULatrrúnském, aby dgedenkaždý
wěřjcj afpoň newméně gednan w roce, a sice
pťi časU welikonočnjm, welrbnan swútost oltúťnj
pčťgjmal.e

4) Poněwadž welrbnň swňtost oltúťnj gest
to weliké tagemstwj nrstťhlé lúsky Božj k mim
lčdem, kterýmž nalrzécmr nebe na zrmiasamého
Boha w náš, tau pčjčťUaUpťjslUssj k stolu Pěxně
8 žiwaU tolčkouwčran, pewnaU Uadťgj, plamen:
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naU lčlskaU, čistým srdcem a neyhlubssjpokorau
přťstUpowatč. Gčžť ale kolik gest těch a takowých,
genžby tak hodnč, fprawedlčwě a bez třesenj swčč:

tost tUto přčgjmatt mohlč? J protož danati
lze, že Syn Božj přčspčge nestatečnostť Uassj, a
swau lčlstau a mťlostj doplnj, což né:m posUd
chybj, pokudž gen prawý úmysl mčlme. Nedeyme
se tedw přjlčssnaU búznj podtrhnauti, a od pon
žjwňnj této přefwaté weěeřr tau mysslénkaU zdr:
žowati, že negsme té mčlostť hodni. DUssr nasse
tohoto drahého pokrmu tUze potřebnge, nemčlli

zmalomocněti a žtwota požbytč, a protož dů:
wčxrně k stolU Pč:nř přčstupme, gestliže gsme gen
prwé dUssi swaU swčxtostj swatého pokňnj oččstilť.

5) Bosléz radngme se z této nestčhlélúsky

Syna Božjho k neim lidem za tento newýé
mlaný důkaš geho milosti wrach gemU djky
wzdčneoagjce Řjkehme často š blahoslawenúm
Tomčxssem Kempenským: ))Zaradug se dUssema,

a BohU djky wždňwey, žetobě tak slawný dar,
tak hogné Utěssenj zde w tomto plačtčwém údolj
požůstawatť

rňččl.ee zje)
„Q Je.jssi Uehmocslčgssj„

S thrxm, a Duchem w bhtosti,
Gedm Bože! NeUdiwněgssj,
Sklyty w těto swatosti!
Gakž žehnal swým Učedlnjknm,
Qno od Utch se w Uebe bral,

J llam tať fwým slUželekUm,

owlmea bhe Požehnal!“ u

e) j)e imito .j. Gbrjštj. 1ib. 4. c. 2.

O katečUě přjtoUmofti Krifta
Pcilm w Ucyswětěgssj swcitoftt

oltciťnj.
Člowčk gest twor k společnosti stwoťený,
a gen w towaryšstwU gčných sobč rownúch

tworů mohutnosti a fjly swé wywinami, wzděo
lúwati a febe wždy che zdokonalowati může.
Gako ale wsse w přjrodč tak též spolčowčmj
a wnplýwagjcj z Uěho wywinowúnj člowřka
děge se ž nenčxhla a postaUpně.

Djtř přissedssj

Ua swťt žige z počútfn anze w fpolečnostč
swých rodičů Ueb pčstaunů, pozdčgi šskowarossj
se š obywately rodinného mjsta, až konečnč
wstaUpjc w staw powolúnj, okreš činnosti geho
na ostatnj lidstwo se rošssjřj. Ze člowčk tjm
che se wybrausj, čjm ssčrssj okreš tento gest,
poznati možno ipřčrowminj dwaU osob steg:
ných schopnostj, ž nicldž gedna žiwot w Uřkreré
malé, wždúlcné wesničce, drUhú pak U welkém

a lidnatém městě trúwj.
Gak Umohčx hřťwna
tamto plcsnťwj, anaž by tUto leskem swým oči
wssech lidj Ua sebe pťiwcibčla. wu Než č fpol:
čowúnj mú swé meže, ktcrýchž pťekročiti Uelze,
Uemúli překročenj to, čč rozssjťenj fpolkU wzdč:
lčmj aUdů gebo na UgmU býtč. Důkazem toho
gesř núm powěst pjsma sw. o stawěnj wčže
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Babylonskě. Neboť Bkch předwjdage, žeby welikč
saustťedenj pokolenj lidského,wřžj tautok mjstu přč:
wrdené, wywinu gcho přrkčxželo,gazyky stawi:
telů pomňtl, by sr rozptýlitč musili. nu N ne:
dokangeli nčxm prawdu tuto osud wssechspolků
swěrských, řčxdů duchownjch,

měst, řjssj a t. d.

Rozssjřiwssr fr pťeš meze fobč wytkUuté roz:
padnau se obyčegně, oouěwadž sjla gediného
smrtelnjka, gakožto hlawy newyhnUtelnč potťeb:
né nestačj k drženj

pořeecdku w ixstrogi

gegich,

a byť by stačila, Uo smrtč grho nrnalezne
tak snadno wclikún podobný mU.

se

Gen gedna fpolrčnost gest na swětť, kterč:
žúdných mezj času a mjsta neznú, kterčxse potud
rožssiřowati

swřtč gegjmi

mčx, pokUd by se wssčcknč lťdě na

aUdy

nrstali,

pokUd bychom se

nesgrdnotčli wssčcknč w gednotu

wjry,

a

poznčxnj Syna Božjho, w dokonalčho
muže, w mjru plnosti wčku Krčstowa. ex)
Gesti to řjsse a fpolečnost duchownj, kterčxž
se ejrkwj nazýwč:. To gest ona budowa od
wtělrného Syna Božjho na skúle wzdělanú, giž
ani brčmh pekelné nrpřrmohau; Ue) to onen
owčinec, do nčhož wssťcknč lidé pod zprúwaU
grdťného pčxstýře Uwedenť býti magj.
Nrž co
medle nčlm za to ručj, že fe spolek cjrkewnj
nikdý nerozpadne, še údowé geho aš do skonúnj
swčta spogewč zůstanau? u Za to Učem ručj
e) lšče:. e, 18. c:on: .!en 1o. 16. eď dlůc. 16. 18.
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že fe fpolek cjrkewnj nčkdý nerozpadne, že údoa

wé až do skoněmj swěta zůstanaU? uu Za to
nécm rUčj negen dUchownj přirozenost a Božský
půwod cjrkwe, Uúerž také Ustawťčnčtpťjtomnost

Bošského zakladatele gegjho a onen p:aný swazek,
kterýž wčřjcj co údy š njm gakožto š hlawan
wjže prostřcdkem neyswčtěgssj swcilostč oltélřnj.
Yno přeswatél wrěeťe gest ona welkč: swňtost
spogemj, w njžto se UskUtečňUge modlčtba Ueya

wyšssjho knězr Krčsťa: Gú w Uich a ty we

mně: abh dokouňnj

bylo w gedno. ee)

TaUto swčxtostj trdy člowčk neǧru š Bohem
skrze Krssta alebrž i š uosťatUjmi wěřjcjmi tať
aUzce se spogUge, še fc wssťckni audy

gednoho

a téhož těla Kristowa a wespolek bratťjmi stciw.ime.
Z tohoť palrně wyswjtél pomčr, w gakém
wečeře Wčmč ku kťesťanstwj a k cjrkwť stogj;
totťš še, mčxli spogemj wssech aUdů rjrkwe pewné

a nerolečUé býtč, KrčstUš Bčm w swcitosti ol:
tččřnj skUtcčUč a oprawdowť přjtomen býti mnsj.
N w prawdě nrdokangelť něxm toho děgepťš

cjrkewnj, že teprw od té doby rozdwogenjmezi
křesťany nezkwgčtel:xé se stalo, když w 16.

sto:
letj tak nazwaný reformčxtoťč na upjrčmj a přeu
krUcowčxUj Učenj tohoto o skutečné přjtonmosti
Krista Bčxna w fwútostť oltúťnj UečťstérUce swé
přčložčli ?u N protož gakkoli odsstčpcnj cjrkwr
řecké mnohem starssj gest než kacjřstwa w onom

pň
ll) Jan 17 23.
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wčfú půwod berach, nťc wssak méně nrpotkú:
wala by se sgednocenj š cjrkwj wýchodnj š ta:
kowúmi obtjšnostmi, gako š fterýmkoli gim)m
wyznč:njm protestantským. N wroč? Broto že
spor oné š cjrkwj latinskaU přjčinaU swčxtosii
oltúřnj nepodstatnúch toliko wřcj se túleú, toltž
rozdle mrzi pťesným a kwasseným chlebem Y
zdalťž sr giž w skutku znamentta častka cjrkwe
řecké w luno cjrkwr karolické nenawralila, adťi
wssj rozličnosti w obřadrch a kašni š namt
posnd spogrna nenj?
Kdo wssak woleúže coŽ
podobného o sborech protestantských?
Dč:le widjme, ǧak neprawř Nongeanj fe
katoljky nazýwagj, gelťkoš katoličnost či wssc:
oďrcnost bež wjro wskutečnau Uřjtomnost Pčxnč
wr swútosti ollúťnj ani mwslitť se nedú. Gafo
trUp tčla nrb kterýkolť giný aud mrtew Ua zem
klesne, přetrhneli

sr w

nčxm stčrjm hlaww kolo:

wč:nj krwe, tak nrmúžr

ďýti prawého žiwota

w oné spolrčnosti křrsťanskš, kterčxžnrwwzneiwč:,
že š nj Krťstuš co hlawa Ž audy we swčxtosti

oltč:ťnj skUtcčnř a oprawdowř sr nepogj. Ta:
kowé společnosti, zdagj sr býli podobno údům
lidského tčla w ljhu chowanúm, aneb kostlčw:
cům w stlewčlé raucho

odčným

a sskrabosskaU

z woskU na twúťi ooatťenúm. Byťby se i ži:
wými býtt widčli, nčc mčnč nekoluge krew w
žjlúch gegich, a dřjwe neb pozdčgi fe rozpadagj.
Yneb snad i ten, kdož w přefwaté wečeři Bémč
nic giného leč podobu a obraz tčla i krwe
Krťstowy spatčUge, i nechtč a bezděky skutečné
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tťlo a skutečnau krew Bánč přigjmčx? Nčkoli!
Gako o wjťe wůber, tak zwlňsstě o wjře w
skUtečnaU pťjromnost Pěmť we swúrosti oltňřnj
se čjci může, že znj sprawrdlčwý žčw gest.
Ll než.idňlč cjrkew sama slowy bnxnny fwé: Tak

núš nawsstčwuge,

gak Tebe ctjme Ue)

abn berčmekBožj geU podle mjry Ucto nassj nřex
fwataU přjtomnostj fwaU Učxš oblažčle?uu Než,
geli pak skurečně a oprawdowě KristUšw swčx:c

losti ollúťnj přjtomen? Kdo mč za to ručj, že
Uepřčgjmúmanhý chléb, žk Uenigianbé xojno?
Ra lyto oteizky odpowčdjti, a nňmťrko, kleré
by fe ččnčli mobly proti tomUto zúkladnjmu
člčmkU Učer

katolčckého, odstranťtč,

zagčsté

od

mjsta nebUde ža těchto dnů, kde cjrkew kato:
lčckée chrjr útokům na sebe ččnčným odolati,
pewmého fpogenj wesskerých aUdů fwých porřebj
mei; což žafe, gak swrchU powťdjno bylo, ge:
diné wěraU we skUrečnaU přjtomnost Krťsta
WaUa w fwútostč oltúťnj k mjstu pťiwedeno
býtč mUže

Gčž pak tuto prawdu, že KristUš w nrye
swťtěgssj swatostč olrarnj skutečnř wrjtomrn gest
zarUčUǧe nčxm gak pjsmo swaté, tak aUstnj podčmj.
1. Chtjce se o skUtečné přjtomnostč Wčmč
w swč:tosti oltúřnj přeswědččti ojfwcm swatým,
tťebať nčxm obrúritť

zřerel zwlč:ssrě Ua

zč:kona nowého. uu Rrboť

e) Ř:m 1 17 ee) Na ýod Božjyo :ěla kguťnz

Didsd :. e.un

pjsmo

že starý zúkoU byl

10

218
stjnem toliko a pťedobrašenjm
gest wčc

každému

zčxtona nowého

poněkud w Pjsmč!ch Božjch

zbčhlénm tak palrnú, žebo obssjrnčgi toho dol
kazowati zbytečno bylo. Giž pak wůber znčxmo,
že wěci w stjnu a u wnobrazenj, nýbrž gen
pončkud podobné gsmxl ňej N protož, gafkoli
ani možno nenj, by w zčxkoněstarém ogednom
z nendůlržčlčqssjch člčmků wjrn

křesťanské stopy

Uebolo : Qbřť Nbelowa,

xexe)a Melchisedechowa:ex,xeeck:)

obětoweinj erinného

Jsňfa, 1“) welikonočnjbep

rčmek, xl„lx)manna,

xlxřxjx)skúla na paussrč wodu

wydáwagjce,xTe) brozeň zasljbené země, chlébowé

poswútnj, Nej chlébpodropelný a nňdoba š wodau,
gčmižElčáš na anssti zčxzračnčnasyren a napčxgen
byl, llexexe)wsse to negsau leč gednotliwétahy

či zňu

kladnj wýkreš onoho wznesseného obrazu, kterýž se
Utěssenč před oťima Uasstma wywinuge
w zčx:
kouě nowém.
Gťž pak nowý zčxkon gak Učenj

Krčsta Bčma taleč
sodě zabrnuge.

gebo swatúch aposstolů w

Z té přjčiny cbxtjre se přeswědx

čitč o skutečné přjtomnostč Ježjsse Kristawfwúe
tosti oltňřnj, Uwažugme, gak se o tom Pěm
sám a gak geho aposstolowé wygčxdřugj.
n) Krisřuš Bčm lčxskau kU pokolenj lid:
skémU roznjren, neměl na som dostť, by žiwot

swůg za náš položil a předrahau krew pro
nňš wylil: nýbrž on téš Uzawřel, že se wčrným
d)()nmic šimjlicuclo cjčuáiečš
y .len. U. řřd řčxc.ex.U. stw
e O Oexz 21. eeď č) Král. 19.

Uj .jend 4„ “e) .jcn. 14.
ř:xoch 18. ď ř!xoá. 17.
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swým zúzraťným

a UeslýchaUým soůsobem za

pokrm a Učwog w spůsobňch chleba a ija
pozůsťawj. ley wssak mysl prwnjch učedlnjků
swých k tomU pťiorawťl, pťednowčdčl Usťano:
wenj této weledřxstogné swčxlostť pčeeslawným

fpůsobem. nx

Nasytčw

totťž, asi Ua rok pťed

fmrtj swaU, nxelský zústUp lidj pěli chleby a
dwčma rhbami, a Uzťew, že ho chlj Uěinitť
krč:lem, odessel do KafarnaUm. Než lidč ti hle:

dagjce ho, připlawťli se giž druhého dne za njm.
Boznaw Wún Ježjš, že gen oro ono zúzračné
nasycenj za Ujm přichč:zegj, řekl gim: d)Hledúte
mne, ale ne proto, že gste diwy wťdčli, ale
abysťe opčt ode mne nasycenč byli. Wčzte wssak,
žc byť bych wčxšopět nakrmťl, wy opět wylačnjte.
Brotož deim wč:m giného chleba,klerýž nehym,
ale Ua wěky žůstčxwčl, chleba

mnohem

silnřg:

ssjho, lahodněgssjho, nežli manna, klerauž pťed:
kfowé wassť na ansssi gedlč.e u
A když se
Zťdům po tomto chlebč zachtčlo tak, že orosili
Ježjsse ťkauce: :Pane,
dč:weyš núm wždycky
chléb ten,ee tu wygč:dťil se zřegmč, že on sňm
teUto chléb grsl, řka: xGňť gfem chléb žťwý,
kterýž gsem š Uebe staUpťl.e J Uechtčli Zťdě
tomU wěčxťti, že by on chlebem býtť a požjwčxn

býtť mobl: Ueboťprawili:

therak

může tento

nčlm dč:ti tčlo swé k gedenj?er m
N co na
to Wcin Zežjš? Neřekl, že flowům gebo Ueu
prawě rozUmčgj, erdwolal
ani gedčného ze
e) čau a

10uj
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swých flow,

nýbrž prohlě:sil se gesstť zřetelnťgi

a sice slowy následugjrjmi:
))Tčlo mé prč:wč
ǧest pokrm, a krew mň prčxwě gest núpog. Kdo
gj mé třlo a pťge mau krew, we mnř přebýwčx
a gei w nťm. Gakož mne poslal žťwý Qtec, ť
gčz žčw gfem pro the,
a kdož gj mne, i on
žťw bude pro mne. Tentoť gest chléb, kterýž
8 nebe staupjle Ne gako otcowé wassi gedli
mannu a zemťelť. Kdo gj chléb tcnto,žčw bude

na wčfy.e u
Slowa tato i Učedlnjky geho
Urazila, neboť prawčlť: :Twrdú gcst tato řeč,
a fdož gť může slosselť.e Domnjwalť se totiž,
že bo geho tčlo a krew požjwati mělť na ta:
kowý způsob, gnko se giné zabťté tělo gj. Yby

tedy Wém Ježjš

naprawčl geqčch blndné zdánj,

řekl k nčm dále:

dDU.ch gesť, kterúž obžčwuge,

tčlo nčc neprospjwéc.e Gakoby řekl: Slowa, kteráž
gč: mlnwčl gsem wám, newyznamenáwagj poa
zemsiý, tělesný pokrm, nýbrž wokrm dUchownj,
pokrm žťwý, pokrm žiwot déewagjcj.u Yleani
toto wyswčtlenj nčkterým z Učedlnjkúw qeho
zadosť nenččnilo, aprotož opustťwsseBčxnachc
8 njm nechodťlč.N co Bčm Ježjš? Nebrúniw
gim toho, nechal gčch raděgi prr,č odegjti, než
aby gedčného slowa swého byl odwolal. J
zdalčž tjm co neypatrnčgč

nedokaižal, že chce,

aby slowům geho we wlastnjm, přjmém a zge:
wnčm smyslu se roznmělo? a nňsledownč, že
tělo a krew geho, ledyť on sémt pokrmem a
a núpogem bUde? m
Tuto přjpowťd nebeský Pšn nč:š U wer
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čeře před swau smrtj fplm“tč rč:čil. Bychom se
o tom oččtě pťeswědťčlť, odebeřme fe w duchu

do Jerusaléma a deyme bedlčwýpozor ansse,
co fe tam pťed oččma Uassima djti bude. Ny,
stogjme w prostranném wečeřadle, kře třčnčxcte
mužůw leolem bjle přostřenébo stolu rožložcno
gaestu TU

gcdeu

z Učch Ueyxoelebnčgssjho

wze:

zřcnj pozdwčhnqe prawťcč fwau gakoby kmlčenj
pokynul. Boswč:tnú tichost rozhosřuge se w oba
ssjrněm wečeřadle, oči wssech obraceǧj

se žwěe

dawč k mluchjmu,

genž w;rzřew wzhúru a

rozdčliw

sebaU chléb na dwančxcte

ležjcj před

djlň, slawným hlasem dj: ),Wezměle a gezte,
totoť gest tčlo mé.c u
Ll sotwa byli spolu:
stoljcj požehnaného chleba požčlč, giž opčt běře
do rUkau a pošel,mčlwéc kalich š wjnem před

sebau stogjcj, ťka:

xWezmčte a pjte z toho

wssickni: Tentoť gest lealich. mé krwe, nowého
a wččného zúkona, tagemstwj wjry, kterýž za
wéxš a za mnohé doylit bude na odpusstřnj

hřjchůw.e

N gako prwč z chleba požjwali,

rak též Uynj pčǧe ž kalčcha gedeU po druhém

z ončch dwanúcti mužůw, a žčxdný ž nčchche
fe Uedčwj, žúdný ž
může mim déatť tčla
kU pťtj? Z čebož
rozUmněgj slowům

Uich che
neřjleč:: Kterak
swébo k gedcnj, krwe swé
hostťlel poznaw, že dobře
geho, dj: dTo čiňte Ua

mau pamňtleu.c u
N w skulfu nemohl Bém Ježjš dobu přj:
hodnřgssj žwolilč k wyplněnj

přisljbenj swěho

než byla doba poslednjho šapossloly se shledúnj
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a stolowňnj.. Neboť gako Umjragjcj otec fbroa
mčxždčw okolo smrtelnébo lůžka swého milowané

djtfy, poslednj wůli swan gim progenge

a co

neylepssjho mň, w dčdictwj odewzdúwěc: tak t
Božský Wyknpčtel Ulaǧe ;e swčta se brciti, od:
keišal aposslolňm za podjl swé tělo a fwaU krew
w způsobňch chleba a mjna, progewťw spoln
swaU poslednj wňlč slowy: To čiňte na maU

pamčxtleu.u Z toho wssak prňwodno spolU,že
slowa Púna Ježjsse: Totoť gest tělo mé, tatoť
grst klrw mú, w prawém smyslU slowa toho
wyrozUmjwati se magj a mnsegj. Ncboť po:
slednjpořjchj swé řělagjcj k smrtť se hotochj,
nrmlnwj w žúdných podobenstwjch, nýbrž ne:
zaobalrnč wygadťugc poslednj wůlč swau, by
mU každý Uňležitě rošUmřri mohl. Nežklamalbn
nmjragjcj otec dčti swé, kdyby odewzdaiwage ǧim
prčlždnau truhlčrč nrb bolý papjr mlUwil: Wěz:
měte, to gest mé gměnj a wassc dědictmjdť N

hle podobně bp bwl gednal Pan

Zežjš

fdyby

řjkage: Wezmčte a gezte, totoť gest třlo mé;
wezmčte a pjte, tatoť gest krew ma aposstolum

gen Uaný

chléb a panhé wjno byl podúwal.

Bylby gich zlelamal w tom okamženj, o nčmž
se to wssak srowmiwalo š geho swčxtosti,šgrbo

dobrotiwostj? Ano paklč slowa: Totoť gestrělo
mé, tatoť gest lerew mú, w prawém smysln
wwrozumjna býtť nemagj, nebyl Běm Zežjš
anč wssewčdaurj. Nrboť zdalibo, wěda gak welké
rošepťe po geho smrtť o smyslU slowtěch powu
stanau, nebyl měl zťrtelněgssjmislowytomn přeo
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degjrť, a tak mnohým roztržkúm mezi núsle:
downjky swýmč a z rěch bohnžel posslémn pro:

Uúsledowúnj, ba krweproljwúnj přjtrž Učiniri?
Llno gčž co palchý člowčk mohl ro předwjdarč,
slyssr, kterak w čaš zasljbenj této božské wečeře
negen mnozj š Zidůw nad tjm se horssili, ale:
brž i nčkteřj z wlastnjch geho Učedlnjkňw, kteřj
bo proto až opustilť. Nle odstUp od miď ta:

kowé rauhawé mysslenj! Syn Bošjp wěčnčc
prawda neťekl : To znamenú tělo a krew mau,
a to grst toliko obrašem tčla a krwe mé;
nýbrž beze wssj přjsady zcela zčegmť a srozu:
mitelnř: Totoť gest rělo mé ou tatoťgest krew mú.
Než tU se potkčxwúmc 8 rozličnýminúmťt:
kamč od těch ččněnýmč, kteřj bo rčxdč skUcečnaU

Krista Peina pťjtomnost w neyswčtěgssj swútosti
oltčxřnj Upťelč. Gedni drawj, še prý w syron
chaldegskě ťečč, w které Bún Ježjš bez pochoby
slowa onano wyčknnl, nenachčxžj se anč gedia

Uého slowa, kreréž by znamenatč
značilo; že
tedy Bún Ježjš,gako se to wůbec stňwalo,mjsto
znamenú
Užjwal gest. Než tuto nčxmitkuwy:
wrútil Uťený Wčsemann, dokúzaw, že Syrský
gazok (w tom ohledu bohatssj nežli krerýkolťw
gčný) che gak čtyřicesi slow čjtčx, kterčxž znan
menari značj. uu
Wcižněgssj, zdň fe ale býtč
nčxmčtka druhú, kterúž znj: KrťstUš Pčm chtčge,

gať to z geho wlastnjch slow „lo čiňte na
maU pamňtku“
wwswjtčx,wdofwútné wečeři
tolikU pamcilko

na

sebe w cjrkwi Ustanowťlč,

spogil Upomjnkn tUto š docela pťirozeným pon
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žjwňnjm chleba a wjna. un
dčxme na

to,

Qwssem, odpowj:

gest 8 požjxoúnjm wečeře Bčmě

Upomjnlea na Krista spogena; ale Upomjnka
tato gest na prosto zwlčxsstnj a nedň sešničjm
přťrownatť. Neboť o obnčegnau Upomjnku po:
staral se Kristnš Pčxn gčným spůsobem, totčž
swým welleolepým nťc podobného sobč nema:
gjrjm obgcwenjm se na swčtč, wesikerým swúm
gednčmjm, swan dox)klxpnau smrlj, swým wzfřj:
ssenjm a na nrbe rostaupenjm, šwlčxsstč pak U:
stanowenjm w cjrkwi úřadU učirelského. Baklč
tedy Krčstuš dj: To čťňte na mau pamčxtku,
mňť arcč Upomjnlea na něg we wrčeťč Bčxnč
spogena býtč, ale Uikolč co gednodUchň pamňtka

nýbrž co pamútka 8 požjwánjm tčla a krwe
grho co neyanžegi a neyžiwčgč fpogenčx. Ne
snad, gakobychom grdauce chléb a pťgjce wjno,
nýbrž požjwagjce gebo tčla a krwe na něg se
Upamatowalč. wu Zc tomU tak gest, wwswjtňž
gebo ofobo a grdnčmj. W slowjch totčž sw.
Bawla: ))Kolikrás kolč budete gtstť chléb tento,
a kalich pjtč: smrt Pčmě zwčsťowati burete,
dokawňdž nepřigde,(e še) gest wyslowen ten ney:
Užssj Uoměr wečeťe Búnčkgeho smrtč. Wýznam
wečeře Wúnč gest š wýznamem smrtč Zežjsse

spogen. Smrt Krťstowa wssak gest smrt WU:
kUpčtele swěta. Ze smrti Krčsťowy whplynulo
wykaupenj, pončwadž se w nčch prawj, žc tělo
e) ju Tore 11. 26,
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wydňno a krcw wylčta bnde na odpusstěnj
hťjchúw. Ge:lč tedy Ustawičncelpamňtka na Krčsta
žiwé Uswědomčnj člowččensiwa w Krista, gako
že skUtečně po

wssecky časy

bylo,

tedyť

gest

Ufwčdomčuj toto fpolU uswědomčnjm smrtť Krie

stowh, gižto swřt wykaupen byl. Praxúú a
wlastnj žčwotnost wssak nezúlcžj w tom, aby
nčxm dokouané wykaupenj tolťko powřdomo bylo,
nýbrž hlawně w tom, bwchomonoho wyraUpenj
sami na sobě žkusilč. Toto žkUsscnj ale pťed:
poklúdň wěc řwogj. Wřednť tťeba, aby tentýž

KrtsiUš, genž swčtco Búh člowěk wyleaUpil, we
fwé prawé žčwotnostť t. g. tétčž swé bůhčlowč:
kostč člowřkU fe občtowal: a pak abn člowřť
gcg w tétéž žiwotuosti t. g. w té samé bňhčlo:
xoťkosiť nřťǧal. Toto spogenj žéxdá wessfero kťe:
sťaxlstwj uo ono gest gcho cx“la konec. N gen
tehdéež,palelt w ncnswčtčxgssjswútostč oltúřnj prawé
tčlo a prawú krew Ježjsse Krťsta sc požjwčx,
nsknteeňUgc sr w nj podstata a účel křesťanu
stwj a cjrkwe. mx
x
Konečnč namjtč:w.i se: .!ťdož wj, takéli
aposstolé slowUm Wémč dobře roZUmčls, gelikož
šnčnno gest, ,še Umohdykxxáte buď zhola nechčlo
pali řečj a slow geho, aneb aspoň docela ginčlk

sobě gich wyťlúdalč, tak že ge Pčm Ježjš pro
;pozdňost w mysslenj kcirati mUsel. thchom
se přefwčdčili, gale Uedúwodnčx gest nčxmitfatato,
lřebať naim ohledatč:
b) gak se aposstolowé swatj djlcm spo:

lečnť djlem gednotliwť

o tom wygúdťngj.
uc
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a

Berj

z Uťch,MataUš prawj:

ON když

oni weťeřeli, wžal Ježjš chléb a dobroťeččl Bohn,
i lčxmal a dč:mal Učedlnjkům swým a řekl:

Wezmťte a gezsr, totoť

gest tčlo mé.

?l

wžaw kalťch djky činťl, a dal gčm řka: Bjte z
toho wssickUč: neb to gest krew mčx Uowého
zč:kona, krerčxžza mnohé wylisa bUde Ua odpussrčnj
hřjchůw.(: eke)uuMarek, genž tlnmočnjkem swatého

Petra
Zežjš

byl,
chléb a

wrre: o?l když oni gedli,

wžal

dobrořečiw lčxmal a dčcwal gťm

řka: Wezmčtc: totoť gest lčlo mé. N
wzaw

kalčch djky ččnč, dal gčm, a pčsi z nčho

wssčcknť. J

řrkl gim: Tato

gest krew mú

nowého zúkona, kleráž za mnohé wylťtčxbUde.(é
UU uu Třelj, swarý LUkúš, kterúž gak fčxmw
fwém ewangelimn swčdčj :wssecko od počútku
pilnč wyžwčděl,C wyǧúdťnge se takto:
d)e!l
wzaw chléb djley ěčnťl a lúmal, a dčxwal gťm

řka: Totoť
dúwú,

gest tělo mé, kteréž se za wúď

to čťňte na maU pamčxtkU. Též i kalťch

když odwečrřelřka: Tentoť

gest lealčchnowý

zčtkon w Ulé krwi, kterč:ž za wciš bude wyu
lčta.(: Mňe) nn Llno i fwatý aposstol Bawel,
ksrrýž ď ostatnjmi přť poslednj wrčrřč gesssč
neseděl, Uwčxděge tatéž slowa twrdj, že se gčm
od žúdného z aposstolú, nýbrž od sanlěho Krista

naučil, řka: wGč: zagčsté přigal gsemode Pcina
což i wydal gsem wčtm, že totčž Pčm Ježjš
ll) Jlčtt. 26, 26 “j Jlčr. l4r 22.un25 Ue) quce 22x 19!20.
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w tU noc, w kterauž zrazen byl, wzal chléb, a
djfy čjnť lčrmal a řelel: Wezmčtea gezte: totoť
gest tělo mé, kteréž za wčxš Ua smrt wydčmo
bUde: to čiňte maU pamčrtkn. Takž wzal i
kalich, když poweěeřel,řka: Tento kalich gest

fmlauwa
pjti

w mé krwč, to ěiňtr, kolťkrňlkoli

budetc na mau

pamňtkU.(( ďe) uo Nuže,

kterak gest možno, abo slowům: Totoť

gesi

lčlo mé, kterécž wssickni čtyřč brze wssj prou
měny Uwčxdčgjp Uebylť dobťe porozUmělč? au
x!l Uetoltko loto gednosworné Uwedenj slow Pčmě
Uťeswčdčuge núš o tom, že aposstolowé w prawém
fmnsln gťm rozumělč, núbrž ť dwogj důkaz

pjfma froatčho.
U:x) Prwnj

z Učch nalezáme

w

zňleonč

starém. ou Whprange
se totčž w 2. knize
Mogžjssowě, že Mogžjš, wůdce lde wywon
lenébo, čině fmlanU meži Bohcm a Zsraelem,
rěmo po rozmlanwúnj swém š Hofpodinem,
wzdělal oltúř dole přj samé hoře, a poslal
mlčxdence ž snnúw Jsraelských, abo občtowali
oběli„ Wšal ledo Mogžjš polowťc lerwe, a wlil
do kofljku, djl pak ostatnj wlil na oltúř. A
wžaw knibU Umluwy četl, an lid Uoflauchal:
Kreřj řeklč: Wssecko, ro mluwil

Ujme, a budeme poslussnj.

Hospodťn

Qn

krwe pokropil lidu a řekl: dTato
umlUwy,
tjj

Učť:

pak nabraw

gest krew

kteranž Učinťl Hospodčn 8 wúmč o
nup

ej olekior. 11. 23m25j
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wssech řečech rčcbto.e..,u

PodobnaU gako Mogžjš

mezi Bohema narodem swúm Učťnil Ban Ježjš
smlauwu we fwé krwi, Ujwaae, an podawal
lealčch swatým aposslolum, třch famúch témťť slow

co Mogžjš. N prolož nrmňžeť anč té neymenssj
pochybnostč býti, že aposslolowě, gčmž slowa
knihy Mogžjssowy: xdTatoť gest krew Umlnwy,e:
wrlmi

dobře powědoma

byla, eje)w nižčxdném

ǧiném fmyslu leč w prawém a wlastnjm slowňm
Kristowým rozUmčli, zwlússlč proto, že krew zč:,
kona starého obrazem krwe zúkona nodočho byla.

dd) Druhý důkaz, že apossrolowé dobťe a
sice w doslowném smyslU Pčmě rozUměli, po:

dúwú zč:fon nowý.

ux U swatého Jana

l6,

25 a t. d. prawj totiž Bčm Ješjš k Učedlnjkům
swým:

dWřčchčxžj horťna,

když gťž ne xo přj:

slowjch mluwťri budu wňm.c Tato slowa pro:
mluwil KristUš Bčm krútce pťed rjm, nrž po:
slednj wečcřť š Učedlnjky slawtl; gak wěrnč
fe ǧčch dršel, dokazugj slowa geho Učrdlnjkuw:

lee

nynj zqewně mlnwjš a pčjslowj žaQUého

neprawjše )

Pakli tedy Ban Ježjš od té

doby w přjslowjch t. g. w podobenstwjch a obra:
zjch gčž che nemlUwčl, Učedlnjcč slowa grho,
krčrýmčž při poslednj wrčeččswalosť oltařnj Usta
nowčl nčfolčw přjslownč neb w podobensťwj,
nýbrž prawč gak wyrčena byla, rošmnťlč. uu
e) Žšd 9 19 U).lčm 16 29 Uej Wiz Schnappingerl Thell
Cčulejlungjn dtc EdangeljeUš 42w 45 na sir Buďo a 2r
Theil na str 686 xul 1uo n lZ
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W tom donmčnj potwrzuge i ta ofolťčnost,
že swalj ewangclistowé pokaždé wyswčtlenj o
slowech takowých přidali, o nichž, žebn se ne:
prawč wyklcidati mohla, se obciwalč. Tak n. p.
sw. ewangelista Jan k slowňm Wčxně:erUsste
chrcim tento

a we třech dnech

wzdřlčxm gege

přidal: dQU pak prawil o chrňmU lřla swébo.(( (ňe

Zdali,

tňži se,

we tťech dnech

erssenj

a wzdělúnj chrúmU

Uemožnčqssj gest a podčwněgssj,

nežli promčua chleba a wjna w tělo a krew
Wxine?uu NUže, tjm spjsse bylby Učkterýaspoň
ewangelisia přčdal wýklad takowý kslowům:
Eihle, tčlo a krew mú, fdnby gcxg tato slowa
byla připausstčla.
Přeswědčenost o skUtečné přjtownostl Je:
žjsse Krčsia w sweitostt oltúřnj U prwnjch

wču

řjcjch tak prwmi byla, žč sw. aposstol Pawrl
w listU fwém kU Korintům na ni gakožto wřc
wňbec powčdomau se odwolňwati uwhl, řka:
x,Kalčch požehncinj, fterémuž dobrořečjme, zdaliž
uenj společnosi krwe Kristown: a chléb, kterúž
lňmemr, zdaliž nenj úěastnost tčxla Wčmč?e ďe)
?l dúle, přťrowUúwage kalťch a siňl Pňnč Ž ka:

lichem a siolem modloslnžebnjkůw prawj: )x,Rechci
pak, abysře byli Učinřnč towaryssi ďčxblů. Nex
múšete falicha Wčmč pjti i ďčxblň: nemůžere

stolu Pčxnč účastnj býti iďciblča.a M) uo Gako
gedenkaždý z Korčnlúw, slysse o stolU ďňblů,
pod tjm oprawdčwué, nlodlúm obětowané a po:
e) .jau 2, 9. 21u U) l„ jior. 10, lď. Pčmr.

20u21.
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žjwané maso wyrozumjwal:

takť nenj pochyb:

Uostč, že také o pťjtomnostč prawébo tčla a
prawé krwe Bčmč ro poswč:tné wečeři každý ž
nčch přeswřdčen byl. mx Ll konečně zdaž by se

8 duchem mjrnosti a lúsky, galeýž w núbožen:
stwj Krčstowu wane, frownúroalo to strassné

wyrčenj téhož aposstola Bňnč: deo

gj a pťge

nrhodnč, odsaUzenj sobč gj a pťge, nrrozsuzuge
tčla Púně,e kdyby se we wečeřč Bčmč pauhú

chléb a anhé

wjno přčgjmalo.?

Než tU fe opět potkňwúme 8 gednau nai:
mitkau: Byťbych pťipustil, že Wún Ježjš, gax
kožto wssemohaucj Bůh chléb w tčlo a wjno
w krew swau podobuým spůsobem gako řruhdy
w Kčmč Galťlrgské wodu U wjno promčnil:
UižúdnaU mčraU připustčti nemohu, žebh apo:
sstolowé co kťehcj lťdé byli to mohli. Než tu
se teerži, erbdrželi
apossrolowé moc, we gménu
Pčmč ďúbly wymjtarč, gazyky nowýmimlUwčti,
nemocné Uzdrawowatč, mrtwé křjsitť, hřjchy od:
pausstěti a t. p.? Nužr, gako k tomuto ke wssemU
rownč tak i k proměňowčmj chleba w tělo a
wjna w krew mohl dč:tč a dal skutečnč neqrn
aposstolúm, ale skrzr tyto čwssem gegťch ťúdným
nňstllpnjkům moc tUto rozmčlý Běxn, ťka: To
čiňte na mau pamč:lkn. u
Ll w skUtkU bnlo
to geho newnstjhlé lúsce kU pokolenj lťdskémU
welmi pťčmčťeno, aby po xpssechen čaš až do
skonňnj swěta 8 wčřjcjmč swýmč co Bůh, co
otec, co přjtel, co lékař spogen bol; aby se wy:
plnčlo ljbezné wyrčenj geho: dRozkosse mé býti
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š f.xny lčdskýmč;e P) tčto pak aby w leaždé
chwjli k nčmU útoččsstč swé wzjtč a 8 powý:

ssenaU důwěran wolati mohlč:
0 ZUjulmxjš jxoštjň!

qučw cošjj p:xncjiš ošlinsu,
clčun plxčmunc jquljli:a7
bč lxodur,
felx nuxjjium.
2

Po

pjsnxč swatém

podéewei též ústnj

podňnj nezwratně důkazy té prawdy, že w ney:
fwětěgssj fwčxtostť olteiťnj qest podstatně

a krew Krista Pčma.

tčlo

Owssrm že w tčch ney:

prwněgssjch dobčxch cjrkwe, welmč opatrnč Učenj
toto Ukrýwémo bylo od předsřawených rjrkwe
Učrd newčťjcjmč a nepřéctelw křesťanstwj, tak
sicr, že tito magjcetemné rolčko o swaté wečeťč
šdčmj, křesťany obwčňowalč, že w fhromňžděnjch
fwých djtě žabčgegj a chleba w frwi grho omú:
ťeného požjwagj. Me) Nčc wssak ménč nalrzagj
se přec w spčsech nenstarssjch otcůw a Uččtelůw
cjrkewnjch stopy dostť zčxegmé tohoto cagemného
a taǧnč chowaného Učenj. (l)išoipjinxex črčnni)
A sicr prwnj u) podčxwé: nčxm swalú Jgnacčuš
mučedlnjk. Tento ctčhodný kmet, žéck swatých

aposstolůw, pro Krčsta dčwým sselmčxmwŘjmě
předhozený, fárée w episstole swé k Smyrnrm
s

Mqr

ppq

e) Bťjsl. 8, 81u srow. Mnt. 28, 20. U) Wiz: Dúsllngerď
Lebre don der Cnébaristře a Wiefemannee Slbrift ňďer die dor:
Uebmsteu Lehren Uud GebráUche der kath. Kirche.

232
ským wssecky ty, kteřj w skutečné chleba awjna
Uodtělo a krew Bčmč droměněnj wěřčti nechtčli,

(Simončancč a Doketi) řka: :Qd

modlileb a

wečeře, se Zdržuǧj newěřjce, by prawé tčlo Spa:
sitele nassrho Ježjsse Krisťa, kteréž ža núš tr:
pělo a z mrtwých wstalo, mělo wlastnč w swčx:

lostč býti.(( w Snoz Jrenenš,žúk swatého Jana
mileička, krútké sicr ale gúdrnč dč:wei o této
prawdě swědectwj, an wece: Z)Z chleba býwča

tčlo Kristowo.e še) uu Sw.

ZUstin roku 103.

narozený a lcta Be xl65. pro Krčsta Umučem),
porownňwage wečeři Bňnč 8 geho wtčlenjm dj:
xoGako Ježjš Krčsinš tělo a krew swaU obč:
towal pro nasse fpaser: lak léž wyUčeni gsmr,
že tento pokrm prawým tělcm a prawaU krwj
wtčleného Ježjssr gest.e ejeeje)
u TertUllčan, spi:
fowalrl cjrkrwnj wčleU lřetjho (Uaroz. r. 16().)
wece: yTčlo tělrm a krwj Krťsta sc žiwj, abn
i dusse Bohrm ztučněla.(( MP
Totéž učenj zastčťwagj dúle Uxxišxenog,swalý

Cyprian, ř) swatý thoř

Nycenstý, řxlx)Cyršll

Jrrusalémskň,eřeřř) sw. Hťlarťuš, lle) fwaty Jan
Zlatoňstý,

Tee) Cyrťll

Nlrrandrčnský,

Ue:š:ďe)
swatú

Jaroljmxř) a mnoho giných, ž nčchž pro sirUč:
nost sw. Ymbrože, YUgUstčna,a Jana z Damasskn

ur

ll) lzjbe 4. ce 34. čcir. bčcs. U) ňml.
c:exuulc. ďe xjx)lxloux. fll.

orčt.
Pljo.

1. Ull) j)o aešurc

ju Mum. řxjx) jbr. cje bčpďig.

xstřj

cčcecjx. c. 37e ck)C:Ueclx. lll. cužeďt„ “) jejbe fllle áe
ll“ lejbe llj. cjo Zčxcers.j. ccjjr. Blontfšucou. pz 382.

f) lu ep. ná ,ťxt. c. 1.

233
wygúdřenj, tuto položena bUďte. N sice, prwnj
z nťcb, arcibiskup Medťolanský mluwě o zčxstUpU,
gegž Bc:m Ježjš na pansstť zčlzračné nasytil, ů)

a odwolňwage se na slowa swatého apossrola
Pawla: Mléko dal gsem wěem ku pitj ne pokrm,
nebo gste gesstč nemohlť (ho

:Na

snestij. Doklúdčx:

spůsob mléka gest těchto pět chlebů:pokrm

pak silnčgssj gest lělo Kristowo, ncipog mocnčgssj
gest lerew Krčsťowa.e ejeďe)nu :Woznéewč:meť
wčrrtčx, dj sw. NugUstin, že pťed promčnčnjm

grst chléb a wjno, kleréž přjroda stwoťila; po
promčnčnj ale Krťstowo tčlo a krew, kleréž poa
žehnanj

promčnilo. ečeťeeeňe)Tretj

konečně swatý

Zan Damascerdský pjsse takto: xTčlo oprawdu
spogerto gest ď Božstwjm, tčlo z Marťr panny,
ne sice gakoby famo tčlo na Uebe wstanpiwssi,
8 nrbe stanpčlo, nébrž že sam chléb a wjno w

tčlo a krew KrťstowU se promčňuge e (Tamž)
Ze wssech tčchto swčdertwj tedy patrně wyswjta,
že rjrkew Učenj o skulečné pťjtomUosti Krista
Bňna od těch neoprwnčgssjch časů se držela a
proti odpňrcům statečně ho hčxgila. Nno negen
wygěedřenj gednotliwých pastýřůw cjrkwe swčdčj
o orawdč télo, Uýbrž č wygúdřenj celých cjr:
fewnjch sborů ččli snřmň
d) Prwnj, genž skUtečnaU prjtomnost tčla
Krťstowa w neyswčlěgssj swěcrostč ollařnj uče
nými důwody klamné maudrosti Upjratť počal,
e) dl:ux 8 U) ťjom lejdr 6 in Due c 9 poďt. iuit.
“9 )Řlmsiý latech od Wwdlssesir 197
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dyl Berengar w gedenártém stoletj, zastciwage,
šedy w swňtosti oltč:řnj gen pauhé šnamenj těla
a lerwe Krista Pčma bylo. N wssak pro toto
bohaprčlzdné Učenj hned na fněmU we Wercellč,
fwatým Otcem Leonem jx, swolawém, usnrssenjm
wsseobecným odsanzen byw, kacjřstwj fwého se
slawně odřeknul, a ge fčxm zatratil. Bončwadž

sr pak erěren

učinčnému slčbu a danému slown,

totéž šbršbožné possetčlostťznowU wrňtčl, na třech
giných sněmých, papežem Mčfulássem jl. a Ne:
hoťem fj. swolanúch, kterýž Usudek napotom

Jnnocencťuš jll. Ua Lateranském, rak zwaněm
welťkém sněmU, potwrdťl, wyobcowčan byl.
Než gako kaukol

gedeUkrčlte mezi pssewťcj

zatrausený ne tak snadno wyplétč se dč:, tak
i Učenj Berengarowa pozdčgi opěr a sicew rož:
ličných

podobčech swčřepětč Oočalo, tak sice, že

we fwolaných w Kostnčci a we Florewcisnčmjch
gen ponťkud udussen byl, gelčkož w ssestnúctém
stoletj tak nazwanj reformatořč mťmo gťné člčmky
cjrkwe katolickě, č na temo neswasé rurr sroč
gfaU wztč:blč. N wssak nadarmoe Sroatá cjrkew,
tato neomylnčt a Duchem fwatým sprawowančxB
Učitelkyně, tento slan a Utwršenj prawdy Božjcke“e:)
na snčmU Tridemském shromňždřnú, zřetelnč fe

prohlčxsilaw tato slowa: deoby

koli zapjral,

že w neyfwětčšssj fwéctosti oltúixnj oprarodowě,
skUtečUča podstatně obsažer gest tělo a krew

ej .san 14. ee) l. Pčw. 3, 15.
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spolU i ď dussj a ď Božstwjm

Bčma nasseho

Ježjsse Krista a tednť celý Kristuš:

nýbrž řekl

že gest w nj gen gako w znamruj

ččlťU siguře

nebo w moci; uw a še Kristuš we swaté we:
čeťč podawaný gen fe duchownč požjwa a nč:
kolč swčxtostně a skulečně: an budiž w kletbu
dčm.c M) ux Y gako w Ustanowenjch wsseobece

ných sněmů: tak téžnžahrnuta

gest prawda rato

w modlčtbč:ch, žpěwjch a obřadech cjrkwe karolické.

c) bechom

se o tom přefwědččlč, nahle:

dněme do té neystarssj tolťleo š obřadnjch knčh
katolčckých, do tak žwaného misňlu. Ze kniha

tato nepowstala hned na gednau tak, gale podneš
zřjžena gest, netťeba dokazowati, neboť ležj na
bjlednč, že nčkteré čústky grgj

pozděgi powstaly

dřjwe,

nčkteré

Neystarssj beze wsseho odporn

častka knihy messnj gest tak zwaný cčxnou miššč:ez
ěi ono oddčlrnj, genž obsahuge modlčtby před
a po pozdwčhoweinj až do přčgjmúnj, tak sire
že nřkleré z nčch hned z ťasůw apossrolských půwod

swůg berau. K lěmto nciležj nezúpornč wyť:
anlj slow od Krčsta Pčma při poslednj we:
čerč Ušjwaných: Tosoť gest tělo mé a t.d. po
gčchž wyslowenj w cjrkwč ťeckč, gak doswčdťuge
sw. JaU Zlaloústy dťešle)
pixistogjcj lťd wolčx: wNmence

ččli :aprawřč tak gest.e uu K neystarssjm moa
dlčtbam naležegj beze wssj pochybnosti č ty tři
modlčtby, kreréž kněz při mssi fwaté pred pťč:
gjmúnjm fe modlj
N hle i ty patrným gsaU
e) Zou. 13. Cau. 1. “) la Uturš. pe 77.
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dúkazem skUtečné Krčsta Púna w nryswčtěgssj
swútosti přjtomnostč. Neboť wssecky ostalnj moa
dlťcby, kreré fe při mssč swaté

núwagj, kBohU

od kněze whkox

Qlcť hlawnč a přednť smč:

ťUgj; před přčgjmúnjm wssaf knčz hluboce sklončn
a rUcc na oltúřč sepčaté drše, obracj slowa swa

pťjmo k Som: Bošij
neyprw:
swětú,

a bťgjc prsy swé wolčx

dBerč:nkU Bošjn kterýž snjmčxš břjchy
smčlug

se nad

nčxmč aw uřčl nčUU po:

koge.e Načež pokračUge: Wane Ježjssi Kriste!
kterýž gsi aposstolům swým prawčl: Pokog šů:
stawugč wčxm, pokog swůg dúwňm wúm, Ueé
ohljžeg fc na hřjchy mé ale na wer swé cjrkwe,
a gč podlé wňlr swé řjditi a fgednotiti raččž.e
Bodruhé modlj se: :Wane Zesn Krčste, Sym:
Boha žťwého! genž gsi Z wůle orce mornostj
DUcha swalého skrše smrl swaU swťt ožčwil,
pro toto swatoswaté tčlo a krew swau sprostčž
mne ode wssech neprawostj a wsselčkého zlého,
ad uččň abych se wždycky rwých přikčxzanj držel

a nťkdý o lebe odlaUčen nebyl.e eu Konečnť:
Požjwúnj tčla twčho, Bane Ježjssč Kriste! ať
mč neořichňzj k saUdU a zalrarenj, ale pro lwaU
dobroliwost

bUdčž mi k oclpranť dusse č třla a

ť Uabotj uždrawenj.t Gedna každčxz nadřeče:
ných modlileb zawjrčx se slowy: Genž gsi žťw
a krčxlugešš Bohem them w gednolř DUcha
sloalěho na wěky wěkůw. leeU.
Nownť tak wýznamné gako tyto modlitby
gfaU pro nassč prade
č obřady gak Uťi poa
zdwihoweinj tak při přigjmúnj; totiž při onom
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hlUbokci poklona, kterú fe gak od knřze obětur
gjcjho tak okolostogjcjch w obogj cjrkwč gak gale
latinské tak řecké konň ; přť tomto wssak onano
slowa, š kterýmiž se swcitost olré.řnj gar přču

gjmé: tak i ostatnjm wěťjcjm podúwú;
rcižto též z těch neystarssjch

dob

a ťte:

cjrkwe pochň:

zegj. on Giž w prwnjch stoletjch gak wjme z
Eusebča, neostarssjbo spčsowatele cjrkewnjbo, Ze)
podčxwage knťz wčřjcjm fwéctost oltúřnj, prawčl:
dTčlo Bčmř.e Načež přčgjmagjcj: „Nmenee či
tak gest, odpowěděl. Yno i prčwowěd, kleréž
užjwč: se za těchto nassčchčasň: Tčlo Pčma na:
sseho Ježjssr Krčsta zachowegš dusst twau k ži:
wotU wěčnému; :deenc,
gťž w pčxtém stoletj
w mjsto oné uwedenčx, tUtéž prawdu dostiswčlle
wygúdťuge.
Neystkwřlegč wssak wyznčawčx cjrkew fwatée

wjru w skutečnau Krista Bčma w swcitostč ol:

tčxřnj přjtomnosi slawnostj wýročnj Božjho
tťla; slawnostj to gak půwodem swým tak
spúsobem slawenj gedčnau.
N sice co fe půwodem slawnosti Božjho
těla dotýče, nebUde od mjsta, krč:tkau zde o
něm Uččntlťzmjnku. uu Pťed ssestn sty lety žila w
LUrichu, mřstU nyněgssjho krčxlowstwj Belgčckébo,
gčstei nčtbožnčx klčassternj panna, gmenem JUlix
ana, gčž se gednoho času U wraucj modlilbť
pohřjzené zdeilo, gakobn wčděla, žc plný měfjc
l, Ud“ ue c. p. Unjl. cp. ltj šleuko eťee
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gasnč swjtjcj na obrubě swé něgakan tmawaU
skwrnu mň. J napadlo gj, že plný mťfjc znau
menčl wesskerý ročnj krub slawnostj rjrkewnjch,
ono tmawé mjsřo w nřm ale žc okazuge na
nedostatek gesslč gedné slawnosii, totiž radostné
slawnosti usianowenj swčxtosti oltňřnj. Gakožto
pofornň děwka Púně nekladla sice na toto do:
mněnj swé zhola žécdnědůležčtosti, neopominula
wssak o wěci této swému zpowědeleowi roypra:
wowatť. Tento přrdnesl gi bjskupu a mnoho
ginúm učeným a slowúrným mužům, gmeno:

wltč arrijahnowč Jakubowiz

Lutichu a přewor

rowč domťnčkúnského klásstrra HUgoUowť, kterýž
pozděgč k hodnosti kardťnala sw. rjrkwe řjmské
powússen gest bwl. Ra dřťmlauwúnj těch ustax
nowil konečwě bčskup Robert l. W. 1246 slaw:
Uosř Božjho třla, a w skutku také gi těhož

roku slawil. u
Ruže Lutťch nemřlo txýli to
gediné mčsto katolického swěta, genžtoby sez
slawnostť tak utčssrné a překrňsné radowalo.
Batnéxcte let po prwnj slawnostč Božjho těla
byw gmenowaný arcčjahen Zakob, za papeže

pode gmrnem Urbana lU. zwolen, erbmesskal
gakožto wčditelnci blawa cjrkwe we wssrch bi:
skupstwjch křesťanskěbo swřta stegnaU slawnost
zawrstč, zwlčxsstě když prwnj půwodkynč slaw:
nostč této sw. ZUlčanč Bůh dokč:zal, gak milč:
mu gest. Remohauc totčž pro přjlčssnaU tuhými

posty spůsobenau slabost žalndfa welebnau fwč::
tost na smrtelném lůžkU swém požjwatč, žčxdala,
abh gj swatú hosiče aspoň na prsy položena
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byla. N dle sotwa se to stalo, núbožnčx ne:
wěsta Krťstowa lťbč w Pčmu Usnula, knčz pak
swčxrosimč gj doslubugjcj chsěge swarau bostič z
gegjho těla wzjlč, shledal, že zmťzela. Pozdčgč
pale sexUkčxzalo,že kulatý důlek, strgné š swatau
hostij welikostť, pod srdcem gegjm wnrlačen bwl. uu

Ččlt by nřkdo w půwodu slawnostč Božjho
tčla proto prst Božj poznatč se zdrahal, že fe
teprw w 13. stolerj, tedn w tak nazwaněm
středowčleu swěliti počalae?

uu Yle nechť Uwčxžj

ten a lakowý, že rjrfew swalň ďle obdržené
od Božského zakladatele swého moci, prohledagjc
ku potřebňm času, Určxwo mčx, gak staré obřady
a slawnostť rnssťti neb mčnčti, tak těž nowé

stanowili a Uwčxděti. Gťž ale trprw w tomto
wčku počjnalč se takowj bludowé o neyswětčxgssj
swútosti olsčxřuj od kacjřůw roztrussowatť, grž:

toby wjru w siulečnau Krista Púna w nj pťj:
tomnost w srdcjcb wčřjcjch oslabčlč neb docela
zničtri mohlt. uu To bolo tedy přjččnau, že
cjrkew swatčx kromě pamčxtky Ustanowenj we:
čeře Pčmč,
kserciž se od neyprwněgssjch časů

cjrkwe na tak zwaný zelený člwrtek swčtj,t
zwl.isstnj w roce den ustanowila, w kterýž by
se úcta KrťstU PčmU w swcitosič oltčxstj skry:

tému š wčtssj slúwau wyfonúwatč mohla, než
kteraU zelený čtwrtek, co den kagčcnosii, připausssj.
Y w sknlku nemňže slawnosti mocněgi

srdce gjmagjcj býti nad tulo slawnost Božjho
tťla. Wsse, cokoliw se w ten den konč:,slawný
průwod, poswútný hlahol zwonů, sladce zne:
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gjcj hudba, prozdčwuǧjcj zčxstudn, oowolné kU
rťedU se pohybowňnj dawU, wnstupugjcjho wžbůru
k Uebesům wonného kadidla dým, wčnecžlibých
a wonných kwětin, kterýmiž monstrancj, knčz a
wesskero shromčxždenj opatřrno grst, u wssc to
a mnoho giných wčcj, kteréž se oopisowatť Ue:
dagj, nýbrž gen od této slaonsii přjtomných
pocjtčny býti mohan uu působj w srdrč po:
swčxtné tUssenj, žc oprawdowě U prostřed náš
sc Ubjrč: berčmek Bošj, Pčxn wssech pčmú, král
wsscch frúlů.
J kdož tU UskUtečnčno newťdj,
co se w 2. knčše ť“rčxl.k. 6. pťedobrazowalo? u
Bo pťemoženj totiž Filťsiinskúch sbromňždťl Dawťd

krňl wssechny wýborné straele,
rřicetč tisjr,
by přiwedli archU Božj z domu Nminadabowa
na Sion. J wložili gi na wůz Uowý, a pťed:
chňzegjce a prowúzegjre gi, hrčxli před Hospo:
dinem na wsselčkýchhndcbnjch nústroqjch zdseewa

zhotowených, a na ritary, a laUtny, a bUbny,
a mědenné chřestačky a cisnbčxlkyt nu Krňl pak
přiodjn stkwostným raUchem Ueywyšssjho kněze,
effod zwaným, plésal wssj silaU pťed Hospodi:
nem z radosti gako křepče. uu J co medle ob:

sahowala w sobč archa Božj? Mťmo gťné
wčci i wčderre zlaté Ž mannau. e:) N Uepťťrownň:
wá séxm Spasilel lřlo fwč š mannan tauto? ňexje)
Eihle tedn, kterak slawnost Božjbo tělaw
starém zcikoně giž předobrazenň,

tomnost Krista Pčma

skUtečUaU přj:

we swč:tosti oltč:řnj gak

e) Zje!. 9. e. ee) .ten,o, 59.
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púwodem swým tak č spňsobem slawenj nčxm
zřegmč hlcifčt! u
Qwssrmť, že anzdor
wssem sebe četUčgx

ssjm a mocUčgssjm důwodům pro turo prawdu,
Učkdý, pokUd w tomto smrtelném těle oťebý:
wňme, Ueprončlemrme zrakem swým tagemnau
raussku, w gakau zahalrUa gest. Zxolcissť pak
Uerozlussrčny šůsťauau tyto otňzkp: Gak grst
mošno, by w spůfobcich chleba a ija
tčlo a
krrw Krčstowa přjtomny byly, by Krťstuš w
této swéetostč požjwňU a předc Uikdý streiwen
Uebyl; by Ua Uebesicb a spolu též w tčto swci:
tostč, a to Urgen Ua gednom oltčxřč, nýbrž Ua

wssrch rrlého katolčckého swěra přjtomrn byl;
by crlé tťlo Krčstowo w tak malé čeistce, an
nrgrn w gednč cclé, Uýbrži takč w každé i té
Ueymenssj obsažrno bylo; by hostče swarň se
zlomila, rozdčlčla a požjwala: a přece tčlo Krč:
stowo anč zlomeno, anč rozdčler ani porU:
sseno Ucbylo, Uýbrž cclé a nrdotknuté zůstalo;
by každý přčgjmagjrj celé rčlo Kristowo přčgju
mal„ ať gčž celaU swaraU hostči Ueb gen malau
čúst z nj přčgjmú a t. d. ? uu Než Uezapomj:
Ueymc, žc rozUm mnohých wčcj Uechňpň, Ua
ťteréž přec člowčk oččma patřj. Kdo z Uč:š n.

p. pochopj, gak to možno gest, že chladný a Ua
pohled tmawý oblútkowý kúmen w sobč ohrň
cbowci ? Kterak občlUj seménko w zcntč puťj a w
klčxsrkobčlnj se mčnj;aneb wčnné ršwy w hroz:

nowaU ssťč:wu a tjm we wjuo)zpromčňrlgj?
Kterak hlaš z úst mluchjho whdusstčn od til
:kdř“laj
sw. Z. k. xxum

1 l
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sjců poslauchagjcjch w stegné mjixe slyssém býti

může, ančž tjm gakč Ugmy trpj? Ktcraf slowo
w dUchU ťečnjkowU setrwei, a přcce taleé w dUchU
poslúchačů na neyrozličněgssjch mjstech gest psxju

tomno? Kterak slUnce, grnž gest bež počlUkrčxte
wčtssj než nasse žemě, Oředce wsebe mrnssjkrů:
pťgi rosnj se zobražUge? Kterak nčgaký obraž
obdobUgjcj fe w Uěgakém zrcadle, Urdýčoú tjm
rožlomen, kdyš zrcadlo se rozlňme, nýbrž wtoe
likerých čěcstrch, na kolik zrcadlo roztlUčeno bylo,

celý a nrrozdčlený se obgengc?
Nno ncnj
wlastnj nasse bytnost nrpochopitrlným nčlm ta:
gemstwjm? ijr,
gak se to přčhčxžja dčge,
že pokrm a nčxpog od núš požčtý w krew maso,
kostč a t. d. fe obrach? BochopUgcmr wšňgemné

spogenj a působenj tčla š dnchem?

Brotož

nechť si k Učrnj o skntečné přjtomnosti Wčxna
Zežjsse we fwčxtosti oltňixnj, očť, genž chléb to:

liko a wjno widj, řjkagj co chtčgj, fwědectwj
gegich zde nic neplatj. ňe)
Zrakem, hmatem chUtj se tu klame dUch,
Gediný gen prawdč ččré Učj slUch.

(Hymny cjrk. od SUssťla.)
Gako přč kťtU Pčmč w řece Jordčm wčc
dčlo tčlefné oko wznččssegjcj fe holnbčcč, a byl
to přec Duch swatx) Mr) tak we swútosti ol:
tňťnj wčdj oko chléb a wjno, a předce gest to

tčlo a krew Púnč.

Dosti měgme na tčch swě:

ub.
e) BopUlárnj rogmatika

Tor. 13, 12.

od Z. B. Zirsxka. 8. 123„ ee) l.
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dectchb,

kteréž nčxm nromylné slowo Božj por

dúwčx, tjm se tčssjce, že toho, gegš šde w spů:
fobč:ch chleba a wjna a protož gen ǧako w zr:
cadle a podobcnsiwj wťdjme, gednau twč:řj w
twúř Uzřjme.

TaUto wěraU oschenť,tamo naděgj posilněni
1) wzdčxweyme KrťstU w neyswčxlěgssjfwú:

tosti oltčxstj skrytémU přjslUssnaU pokloml. Ga:
kým

spůsobem

by fe to zwlč:ssť od núš knřžj

stútť mělo, ponawrhnge

čafowiš pro

katolické

dUchowcnstwowročnjfU1845. sw. ll. str. 259.
2) PřistUpUgmele požjwúnj této ncbeské
dorčeře š ččstým fwědomjm a neposskwrnčným
tčlem. Gak welký trest na ony čekčx,kteřj hťj:
cl!em posskwrnčni k požjwčmj tohoto Uřeččstébo
berčmka Božjho přčsťUpUgj, poznatč můžeme oo:
nčkud ž toho, co fe nňm dr 2. kn. krč:l. 6e 6.

7. royprange.

dež

totčž při swrchU zmj:

nčném průwodU š YrchaU Božj se pťihodilo,
že z wozu, na něgž wložrna byla, gako kspa:
dnUtj se nachýlťla, wztčchl geden z fynůw Nbia
nadabowúch, wůš sprowúžegjcjclx, gménem Qzae
rUfU fwaU, by archU Bož; podržel.
N wssak

pro toto dotknntj od Hospodina žabčrna mjstě
mnřel podlé archy Božj. Wakli Qza, který ne
tak zrozpnstilosti, gako fpisse ze strachU na archU
Božj rUkU swaU položil, smrtj trestún byl;
gaký medle trest zastihne gednaU rebe nessťasiny
e) le l)etr. l, 2.
113lc
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knčže, genž rukama hřjchy posssrwnčnýma to:
hoto pťečistého brrčmka se dolýkčxš; grnš ga:
zykrm každodcnnč krwj gcho žbarweným a na:
wlažcným slowa prončxssjš, ktrrňž mezikřcsiany

ani gmrnowcina býti nrmagj!

O

Ueyfwčtčgssjd swcitostt oltciřnj.
Bogednémj přjtomné rozwrhUge sc w da:

tero nňsleddlgjcjch ččxstrk:

1. erkew katolickň wčťj a Učj, žc sr w
Neyfwčlěgssj wečrťč Pňně chléb w tělo, a wjno
w krew Ježjsse Krista Oromřňugr.
2. erkew katoljckčx wčřj a uťj, žc fr pron
mřnčnz chleba a wjna w tčlo a krew Ježjssc
Krista mocj wyřknmých slow stčxwčx,kterýmiž
Ježjš tUto swčxtost Ustanowsl, a že Zežjš pod
způsobaU chleba a wjna gako Bůh ičlowěk
přjtomcn gest.
3. erkew
fatolťckň mčx a předstawuge
lUto ncyswětčgssj swč:tost přednč za občť no:
wébo zňkona, a paf za dllchownj pokrm wčxřjcjch.
4. erkew katolťckú wčřj a Uťj, pončwadž

po wykonaném promčnčnj, chléb a wjno anhé
způfobh gsaU, pod nimiž se nčxmB. Jržjššpťrdx
stawuge

chownij

a

š nčxmi se fpogUge, že tcdy k dU:

pokrmU pro desi postačuge, když

245
neyfwětěgssj wrčeřč Pňnč,

čťlč Sweitost

oltčxřnj

pod gednan toliko šdňsrban pťčgjmňme.
5. Konečnč poněwadž erkrw
katolickň
wěřj a Učj, žr Jržjš Kristuš skurečně pod žpůx
sobau chleba a wjna gafo Bčch i člowčk přj:

tomen ǧest, nčxslrduge erwantedlně
wjrn, žc klanětč se mčxme Ježjssi
tťqssj swňlostť olsňťnj.

z této

w Neyswč:

l. Ceistka.
era
leatolťckérjrkwe, žr w Nryswětěgssj
wečeři Peinč chléb w tčlo, a wjno w frrw
Jržjsse Krťsta se promčňUge, mei swůg zélklad
w přťsljbenj Mxnčx gčž dčano před ustanowe:
njm Swňtostč oltčxřnj welmť žřetedlně Učinťňém,
že

torčž

tčlo

ša nčwog.

fwé déc za polerm, a krew swaU

Gako Spasitel

přrd Ustanowenjm

swatého kietU, Nčkodema o gebo dotixebč a spaa
siledlných aUčincjch poučil: tak těž Učinčlz ohlc:
dU Nryswčtěgssj swč:tosti oltčxřnj. Gťž dé:wno

pixed tjm byl prawil: že gedenkaždý mUsj gjsti
geho tčlo, a krew geho pjti, kdož chce mjti w
sobě žiwot wťčný; tčlo gebo že prélwče gest

pokrm, a lerrw grho praiwč núpoǧ.
xGňť

gsem chléb žčwota,

Brawil:

ǧčxť gsrm ten chléb

žťwý, genž gsrm š nrbe šstaUpil. BUdeliť kdo
gjsti ž chleba toboto, žťw budr rla wěkn: a
chléb, kterýž gčx dúm, tělo mé gcst, ktrréž gň
děem za žťwot swěta.e
N wssak se musil

tento slib wyplniti: nebyl by se ale wyplnčl,
kdyby se mocj slow, od Ježjsse Krista pťinsta:

246
nowenj poslednj wečeře pronessených nebylo
stalo proměnčnj chleba w geho tělo, a wjnaw
krew gebo, a kdobn st až dosawad toto pro:
mčněnj pťi občtč msse swaté nestciwalo; gelčkož
swým aposstolům, a skrze nč gegich nčxměsikům,
to samé činiti nařjdťl, a to bez wýmjnky časU,
nňsledownč napoťňd až do druhého pťjsstjswého.

Kdyby Spasitel nebyl trn amnwsl mčl, pťč
Ustanowenj poslednj wečeťe chlébwtčlo a wjno
w krew swaU oprade
proměniri, nýbrž kdyby
byl chtěl, abychom gebo tělo akrewtoliko wčrau
přigjmalč, aneb abychom chléb a wjno pauze
genom za obraz gčho tčla a krwe měli: gistčby
byl žčdům reptagjcjm a řkaucjm, kterak může
tento nčxm dútť tělo swé k grdenj? u a Uče:
dlnjkům, gimž tato řeč twrdú byla, tak že se
nřkteřj také od něho odlaučilč, k Upokogenj gich
mjrněgč fe wngúdřil a wygčxdřťti musel; on
pak stogj w řečč swé; a aby gegj skutečnost
a prawdu oswčxdččl,odwolúwci se tolčko na swé
bUdach na nebe wstaUpenj, co na neypatrnčgssj
důkaz božskébo seslúnj swého; gako hned pťed
tjm swaU wssemohaucnost rošmnoženjm pětč chle:
bů na pausstč k nasycenj tolika tisjců lidj dokúzal.

Přjdawkrl w 64. werssč poznamenaněmU:
dSlowa,
kterňž gč: mluwil ǧsem wčxm, dUch a
žčwot gsau,e nemňže se trdy rakto rozuměti:
nebndete skutečně, núbrž toliko dncbownjm spů:
sobem, to gest (gak tomU protestantč a reforu
mowanj chtčgj) wjran anebo toliko we siǧUťe
tčla mého a krwe mé požjwatť. K odstrančnj
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a Uwarowanj trhož blUdU neťrkl Zežjš dle swe
nesmjrne maUdrosit lxoltťo: dSlowa ma dUch
a žčwot gsauee Podlé tobo nňm trdy werš
ssedesčtsy čtwrtý nčxsledUgjcj tolťko smysl posky:
tUge: Gako se sělo bez dUcha, kterýž ge obži:

ngr,
nemlxž pohybowatť, anťž co giného ko:
natč: tak též bw požjwňnj mého Usmrceného
tčla (gakž žčdé za to nlčlč) múlo prospčlo,
kdyby 8 Ujm můg dUch, t. g. mé bošstwj a
člowěčenstwj nebylo fpogeno. Slowa mčx, gežto
gsem weim prawťl, nrofaznǧj na tčlo mrtwé
nýbrž na tčlo dUchem múm žiwé, a tUdy žiwot
dúwagjcj. Wrotož dj we wcrssi 58: Gakož

mne poslal žčwý

Qtec, a gč: žiw gsem pro

the: tak kdož gj mne, č on žiw bude pro
mneee u Wsse ro tUto Pan Je;jš wyřkl dů
kazem grst, že swé prawé tčxlo a swau prawaU
krew Za polerm a napog wěřjcjm dčxtč přisljbil
Tento slťb byl Ustanowenjm wečeře Banč wy:

plnčn, an Spasitrl

nad chlrbem a nad wjnrm

ta slowa wyřkl: Totoť gest tělo me, totoť gest

krew ma

Gako ale Pan Ježjš

sljbťw swé

tělo a krew swaU k požjwanj dati, při tom
samém wýkladU a fmwslU zůstal w ktcrémž
žťdé grho slowa podlé pjsmeny byli wžali, a
nenaprawčl

řeči swé, ačkolťw wčdčl, že se židé

nad tjm pohorssUgr a reptagj: tak i slowa přč
poslednj wrčeťi nad chlebrm a wjnem prone:
ssenčl zřegmč a wýslomnč

okažUgj, že skUtečnč

swě prawé tčlo a swaU prawaU krew podč:wal,
a že se proměnčnj chleba w geho tčlo a wjna
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w geho krew bnlo stalo. :TšjW prawdč nčxm
Uelže slowům těm ginať rozuměti, a gčnak gich
wylelěedatč, leč bwcbom Spasitele z dwogfmysl:
nostč winťti se opowčxžtlt, gelikož mutak snadno
bylo, blud žčdů naprawčlť, anebo přťpoǧeným

wyswětlenjm, gafýž ho protrstantčgeho slowům
podklúdagj, w elifé ncdorozumčnj Ua wždhcky
odstrančti. Břjslussj tu také wčxžčti, že Bňn
Jržjš Neyswčlčgssj swňtost oltčxřnj k potwrzrnj
nowého zčckona Ustanowčl, a tedy zřetrdlně ur:
čitč mlUwčtč mnsčl, gako každú člowěk m tako:
wých wclkých dčlležčtostrch zagčstč Urččtč a zťea

trdlně mlmdjwň. Z crla w přčrošcném sinysln
slow brali a rošmnčlč také Nposstolowé, co gčm
Bún

byl přikcizal, gelťkož wssčckni třč Ewange:

lčstowé a swatý Nawel to, co Pún Zežjš Usta:
nowil a ččnčtč nařjdil, gednostegnými slowy,
beze wssj zmčny, whprawllgj, a fw. Bawel o
tom, genžby z stolů Púltč nehodnč grdl,prawj,
že tčlem a krwj Žežjsse Krčsta wčnen bUde, že

gj sobč odsauzenj, proto žr nerozsuzugr tčla
Búně. Takť i wčťčla wždycky erkew, a hned
prwnj erkew, letrrňž nčrnj Ježjssowo z úst

e) Bán Zeš!š neťckl: Tmlo chlěb gesi lčlo mě, to wjno gest
lr!w má, nýbrš, nrčmč o chlekč a o wjně ch anř zmjnky,
ťekl: Totot gcst tělo mř, totot gest krew mei; z čchož oalrnť
gest widěti, šc se slrze ona Uňanongjcl slowa bned zmčna a
promčnčui chleba a wjna ňalo. 9l dřjw než Wán Jtšjš
aposstolům chlčxba kalich poráwal, lxrawňl o chlcbč: Totrt grst
lčlo mč, a o wšnť: totok gest krcw máj Z črhoš se zase zřete:
dlne gewj blud Lutheranň, genž ledrw pťi požjwánj skrze wjru
pťltol!most tela a klwe Zežjsse .Krtsia zasdáwatt usllugjč
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aposstolských přčgala. Nebo takto pjsse fwatý
bčsknp a mUčedlnjk Jǧnčxc, Učedlnjk Yposstolů
x,x,(š)nosičleowé (tcbdcgssj
kacjixť) zdržngj se z té
psxjčťny od wečesxe Wčmč, že newěixj a Uemagj

gj za prawé tělo Soasitelc Ježjsse Krčsta, ktcrúž
pro Učxštrpčl.e: Swatý Jnstčn, grnžw drUbém
stolelj žiw bol, a koruny mUčedlnjckě dossel dj:
:eWončenj gfmr, že wečeře Pčlnč nenj sprostý
chléb a f:xrostý nčlpog, Uýbrž tčlo a krrw wtč:
leného Běma Zežjsse.e

Že pak mohl Ježjš Krčstuš chléb a ijo
w tčlo a krew swau proměnťti, o tom gčstčnebn:
de pochybowali Uikdo, kdož wěťxj,že Ješžjšwsse:l

mohach grst, že promčnil wodU u wjno w Kčmi
Galčlegské, že po dwakrčtt rozmnožiw nčkolik
chlebů, Uasotčl che tčsjců lťdj na pausstč, že slawu
ně z mrtwých wstal a na nebe wstaUpil, na
které a gťUé sknlky on sam se, co na důkaz

božskčhosrslanj swého, odwolawal Wssjm prú
wrm dj cjrkewnj otec fwatý Nmbrož: dByloli
slowo Baně tak mocnr, žr to, co nrbylo, býti
počalo: (Búh řekl, i Uččnčny gfaU, on pťč:
k.ižal, a stwořeny gsaU, š::) kterakby nemělo
býtč dost mocné to, co gčž gest, w něco gčného
promčnťtč.e:
To, co w tomto tagemstwj gest nepochopť:
tedlného, nrmůže býti postaččtedlnau přjččnaU k
samowolnémU wykléldčmj slow Ježjssowých, sic

ll) lšu:ac„ řťpišt. ná Z!Užxrn. ťšůjl. Coccle š

jl. p. 37.
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by muselo wssesiké tagemstwj, č sama kťesťanu
skň wjra přesřatč, kterčrž prčxwč tak nmoho ta:
gemstwj, Uňm přcdnússj. Gakč: to hrdost ducha stwo:
řenj obmrzeUých, pod zčxmyslem Uepochopitedlnosti
chtjlť Učenj fwatého EwangelčUUl podlé ljbosti swé

wyklňdatč, anrbo docela UtUan newčřitťl Ktrrak:
by mohl obmrzený rozum lidský hlubokost božstwj
wyskaumati, gessto súm sobě tagomstwjm zů:
stúwú, aniž toho, co oččma swýma widj, ťeho

se rukama swýma dotýkú, moha whpňtratč?
Nneb grsts:li, což člowčku Ucmožno gest čBohu
Uemožno? U Boha nťc nenj nemožného. Qn
řekl, a sřalo fe; on pťikúzal, a bylo stwoťeno.
Dobře prawj opčt swatý Chrčsostom: dWsse,
co chtěl Uččnil Bčln na nebi i na zemi. Nčkoli
gen žpůsobU chleba a wjna wčdjme, pťrc mu:
sjme wčřčtť, že to gest tčlo a krew Ježjsse
Krista.
Yno wťřme PěcnU, byť se to ť protč
nasscmu mysslenj a proti smyslům nassčm býti

wčdťlo; geho slowa a wyřknutjgsaUermylnú;
Uassi wssak smhslowé

a myfslrnj

mohaU nécš

snadno klamali.
Hlawnj nčxmjtka protestantú protč katolč:
ckémU učenj o promčněnj chleba a wjnawtčlo
a krew Jržjsse Krčsta, kteréž oni tolčleo ša spo:
genj třla a krwe Ježjsse Krčsta š chlebem a
ll) ln Ž ološičal Mol 85 n 65 eáir drlčur Uenet 1747
U) )lxib lď úe MžxďrerijZ
c 4 jšůjt Učur u 15 ll“)ťťolujj
82 ju dlčttťx f 787 č?újt Mlšur
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wjnem skrze wjru pťigjmagjcjho beraU a zasté::
wagj, mč: mjti žčlklad swůg w slowech sw.

Wawla w listU k Korinl. l. 10, 16.: :,Kalčch
požehwčmj, kterémuž dobroťečjmc, ždaliž Uer
spolrčUost krwe Kristowy? a chléb, fterýž lň:
meme, ždaliž Uenj účasillost tčla Pňnč ?c: Tato
slowa wyklěldagj tak, gakoby se žeidné promč:
něnj chlcba w lělo, a wjna w krew Ježjsse
Krista nedčxlo, Uýbrž gakoby se genom

spogenj

a fpolčenj chleba š tčlem, wjna š krwj Krt:
stowaU stňwalo.
Než toto mjnčnj a wyklčcu
dcinj odpoque přjmo smyslu aposstolowU, kte:
rýžto toliko Korčntským wýstrahU deiwal, aby
k bodům modlčxřským nepřisťUpowalč a mod:
lňřstwj se wystřjhalť, proto žrby tjm způfobem
w účastensťwj ďčlblowo wesslť, gessto teď we:
čeři Bňnč obcugjce, účastnosť tčla a krwe Jeu
žjsse Krista magj; tak gakož nčkdy Zsraelťté,
kteřjž oběti chrňmowé gedlť, účastnjci oltňřc
byli. úe) Z čehož děcl zawjrci: Ze Uemůžcmc
spolU sťolu Pčmč a stolU ďčxblowa účastnjci
býti; ckck:)tak gakž nčkdy Spasttelnčml prawčl,
že nemůžeme BohU a mamoně spolu slaUžitť. xexeše)

ll. Čústka.
erkew katolickei wčřj a Učj, že se promč:
Učnj chleba a wjna w tčlo a krew Kristowu
mocj

wyslowených

od

kněže slow

stčxwčx, kte:

e) l. jiorjm. 10e 18. “) j. liorjm. 10, 21. “e) dlac. 6, 24
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rúmiž Ješjš Neyswčtčgssj swč:tost oltňťnj Usta:
nowil, a že Ježjš Krisiuša pod zpťlfobml chleba
a ija
co Bčch a člowěk přjtomen gest.
Kdyby se to pauhau wřraU stalo, že Ježjš
Kristuš š tělem a krwj w Swčxtostčoltúťnj gest
přjtomen, nikoli ale wysxknutjm slow nad chle:
bem a wjnrm, kterýmiž Ježjš tuto swcitost Usta:
Uowil: trdy by porUčrnj Spasitclowo Npossto:
lům, aby totiž činili,

co oU fúm gest Uččnčl,

nčxsledowně abp slowa Ustanowngjcj, gako Qn,
nad chlebrm a wjnem prončxsseli, nepťimčřené
bylo a žbytečnč. N přec fprawowali se Llpo:

sstolowé auplnč wedlé pornčenj Púně, tak gako
Qn, slowa požehnňnj nad chlebrm a wjnem
pronússegjcr, a pak proměněný chlšb a promě:
nčné wjno gakožto tčlo a krew Ježjsse Krťsta
wěřjcjln podčxwagjce. Wřřjcj,čteme w SkUtcjch
Nposstolských 2, 42., brali podjl w tomto ge:
dnčxnj, anebo gaf to pjfmo swaté tam nazýwň,
trwali w ždjlnosti lěemčxnj chleba, ančž fe kdo
opowé:žťl, krom Nposstolů a od nich zřjžených

předstawených, tato poswčcUgjcj slowa pronč::
sseti. Llnplnč popčfuge froatý mnčcdlnjk JUstčn
končxnj Wečrře Búně, aneb nowozňkonnj obětč
takto: ))W nrdčlč se wssickni schčxzjme: čtau se

pjfma Nposstolů a Prorokň,

gak toho čaš a

okolnosti požadUgj; na to méx bčskup kňzanj
wyklčxdage pťečtenau
ččxstku z sw. pjsem, a
wzbuzuge přjtomných k nčxsledowúnj toho, což
byli slysseli; potom wstawsse, modljme fc a

občtugeme chléb a wjno

smjssrné š wodau;
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starssj, totiž biskUď, žehnň ge, modle se, a lid
odpowjdčx: Amen. Božebnané ččxsikypak rozdňa
wčx mezi přjtomné, a pofjlň gčch po gňhnech
nepixjtomným ňe) Nepčjtomným tedy, nemocným
a wjrn U wězenj drženým wťčxjcjm fe fwaté
tčlo Pčeně, začasté š neywětssjm Uebežpečenstdojm,
od knčžj neb gčchnů bedlčwě a laslx“awčdoněesselo,

aby

posilněnj a polčssenj Uabyli.

K gakémn

wssak cjlč, ptěeme se, kdyby bylo gednomU kaž:
démU možné bylo, pťi pťčgjmcinj chleba a wjna
parchaU toliko wěraU pťjtomnost těla a kxxwe

Ježisse Krťsta způfobiti a sobč opatřitť?

K

galeémU konci, ptcime sr dúle, promissegj pasto:

rowč, Ru ačkoli, negsance od Kristowy erkwe pou
slčmi,k tomU prúwa Uemagj u při slawenj WG
čeře Wémč swatci Ustanowugjcj

slowa nad chle:

e) x ml, lu loe:ol 8upr. cir.. ZťetedlUěgi ň obssjrnčgi nesměl
swatý
UstjU we suxě k rohat::xm UčjUěnč oť!raUč leuwiti.
aby

tagemstwj sw. Uábožmstwj rd pahanů

nebhla teUctěna

a

potU:xena.

PřtromeUu

lj.

Těžkosc dá pochopiti, kterak máme,nea

přidusttwsse promčněnj, chlčb u wjno za obrazh tčla a krwc
Ježjsse Krčkťa rolládati,
gelikož chlčd e tělem, a :djno e krwj
šádnč podobnosii Uemá. Yle promťnčnj chleďa a wjna w tělo
a w krew KristowU gest zrela pťiměťenč, wjditelUé zUamer a
odraz tUchoijho
:wkrmu a posilněnj; Uebo gako obhčegUýchlěb
a obhčegnč ijno tělo žiwj a posilňuge, tak tčž žiwj a sjkj tělo
a lrew Ježjsse Krlsta dussč nassj. Gako olla Při politj wodm:
proUessenč: :xstanowugtcj slowa: Gri tě křtjm we gméml Otce
i Shna i Dncha swatčho uu milostt a spasitedlně aučtnkh swa:

tčbo křtu půfobj. tak tčž působj Usianngicj
slolua Ježjssowa,
pťi Wečeťi Pánč promssená, promčnčUj chleba a ija
w tělo
a kred.d Zcžjsse Křistcx1 Nebo gafo Spasilel ťekl: GdaUce do
ldssem swčtě, kažte a kťtčtč wc gméUu Olcc i ShUa i Ducha
swatčho, tak též řekl: To čtňte Ua mau pamňtkn, čiňte pťitom

dňecto, ro gá gfem činčl a mluwil.
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bem a wjnrm? ijj:lť

se snad odpowčdjti, še

sc to gen proto steiwča, aby se pťjtomnj k wjťc

powžbUdili?

W prawdč, kdyby se to gen za

taU přjččUaU sťciwalo, mohl by gedenkašdý
žwlčassťpřť swé sankromné pobožnostť ona slowa

swatého Ustanowcnj wyřknamť, aby tak w sobč
wer wszdčl a zplodťl, gako sc gindy skrže
přťmčťené modlčtbyk důwčrnosřť, k milowčmj
Boha, k pokčanj a gčným ctnostcm powžbuzU:
geme. Gčsto gest, že se proměnčnj to mocj
wyflowených flow Bčmč stúwci; nebo to byla

wždycky wjra erkwe a Učch grgj. Tcrtulian
dj: oKristuš wzal chlčb a rošdeiwage Uččnilho
swým tčlem, ťka: Totoť gcst tělo mé.(( ee) N

swatý Nmbrož pjsse takto: ))Ktcrak sr stane z
obyčegného chlcba tělo Krťstowo ? Skrze poswčcenj,
to gest, skržcwyťknutj Ustanongjcjch swatých slow
Pňna Zržjssc Krťsta. Rapřed sc končxmodlčtba
ža lčd, za krčxle a ža wssecky; gak mčlc se ale

počjnň

konati swaté tagemstwj, neUžjwci knčz

che slow wlastnjch, nýbrž slow Kristowých.e
Neboť ncřjkěc: Totoť gest tčlo Krčstowo,nýbrž:
Totoť gest tčlo mé; což dosřť zťetcdlnč na rozUm
dč:wú, še wssr, což čťnj, gedjné wr gménu
Jcžjsse Krčsta čťnj. Dúlc prawj teU samý swatý
otec: ))Wťťrošenost chlrba a wjna skrše poswč:
ccnj promčnj se; chléb gestiť po poswčcrnj tčlo
Krčstowo, a každý přigjmagjcj wyznúwci a

e) leůd„N. conua. dlercjou. o. 40.
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ztwrnge toto Učenj wjry slowem m (tehdciž
přč tom obyčegným) uu Nmen.((lle)Swatý Cyrčl
prawj: :nBůh člowčk dj o chlrbě: Totoť gest
tělo mě; smjme:lč o tom pochybowati? Qn ď
pogissťowňnjm dj: Totoť gest krew mčx; smj:
mr:lč se rozpakowatč, múmr:lč mU wčřťtť? čťlč
ťžcč: Nčkoli! to nenj krrw twčx! ? dT“Ze)
Swatý

Nehoť Nyšsrnský Učj: dChléb se mocj slow
Slowa wěčného proměnj w grho tčlo. Konečně
dj swatý NUgUstčn: dWyznáweymež wřrně, že
ořed Uofwčcenjm chléb a wjno tU gsan co dary
a plody přjrody: po Uoswčcenj ale tčlo a krew
Zežjsse Krťsta;

což dožehnčxnjm

sr stalo.e

xlnzcdzc)

lu. Čúftka.
erkew

katolickécmú a pťedstange

tuto

Neyswětěgssj swčxtost předně za obět nowého žú:

kona, a napotom za dnchownj pokrm wěčjcjch.
Dawčd a prorok Zsaťěxšwyzdwjženj apře:
sťňnj starošúkonnjch obětj a kněžstwj Yaronowa
předpowjdali, a tento gesstč obzwlňsstě přidal,
žek

nowémn

knčžstwj lčdě še wssech ncirodů

wzati bUdaU řř). Též tak pťedpowjdal prorok
Malachčěcš řřř) wyždwčženj občtj sťarčho žú:
kona a Usřanowrnj obětč nowé mnohem wznc:
sseněgssj, kterčlž negrnom w chrcimě Zerusalém:
ském, nýbrž na každém mjsřč obětowcina bnde;
ll) leib. U,. áo Zčwrčlmont. c:čp. 4. U) Gmecjx. jll.

M)xďt.

m) orm. l:me:e!x. e„ 37. U Ud. e!e conšjá. c. 2. U) Žexlm.
39. 7. xlxst) lšaj. 66, 21. e) 1, 11.
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a kr.il Dawčd předstange

Mešsičxsse co knčze

podlé ťcecduNťelchiscdechowa

dle) Nownčž

tak gest

na gewč, že Spasitel, gako tělo fwé a krcw
swaU ša duchownj polerm dčlti pťčsljbil, také
přť poslrdnj wečeři o chlebč, podúwage ho ťekl:
Totoť gest tělo mé, kteréž se ža wčxš dčchi,e
a o kalťchu: ))Tentoť gest kalich nowý žňkon
w mé krwč, kterňž ža wč:š bUře wylčta. Tak
tcdy Spasitel slawčw a Ustanowčw poslrdnj
Wečeřč, i nadťeťemi prorortwj, č swůg wlastUj
slťb wyplnil; an totčž při Uj UowaU, a sicc
od prorokú pťrdpowčdčnaU občť zaloščl, Npo:
sstolům toho plnomocenstwj Udčlil, ččnčtč co sčxm
ǧest Učinil, a gťch tak knčžjmi nowého zúkona

Ustanowil; wčřjcjm pak dle slťbU swěho dU:
chownj pokrm způsobčl.
Pťť Neyfwětěgssi wečeťč Pčmě nachčxzj fe
wssecko, co občť wyžnameltúwčx a š febaU při:

nússj. ijeť,

panUčenj gsaUcepjsmeUswatým,

že Bůh
sčlm lčdU ifraelskémU rozličné občtč
přťkňzal, občxti za hčejchy, djků činčUj, obětipro:

sebnj a k chwčxleBožj; wjme, že Bohu obč:
towčma zwjřata zabyra, a žcela neb z částky

fpúlena byla, gakož se išgim)mi občtowaUými
wčcmť dčlo; š dobytčetem tedy občtnjm a gi:
nými wěcmi k obětowčmj pťťUesseUými fe celčl
zmčna stala.
Toto wssecko také přť Ueyswču

tčgssj wečeři Pčmč mjsto
e) Laxxu 1o9. e.

mú.

le

a konec,
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proč se občti

přťnňsselw, sc tU zauplna

srou

wmiwú: Wčm Ježjš wžal totčž cbléb a kalčch
ď wjnem do rUkau swých, požehnal obému,
djky činčl a

thť.

chwúlU

wzdal

swčmU Uebcskčmu

Q chlebč řekl: Totoť gest tčlo mé, kteréž

se za wčxš dňmci (občtnǧr); o kalčchu: Toroť
gest krew mčx, ktereiž ža wčxš wylita bude Ua
odesstěUj biejchn. Wu“djme ale, že fc š chlebem

a wjnem celčx promčna stala, chléb bol w geho

tělo a wjno w krew gebo promčnčňo. Swatý
Llposstol Pawel tafé :dředstange Ncoswčrčgssj
Wečeřč Wčmě gakožto

UrawdčwaU občť, an gč

israelským a modlciřským občtem Uaprotč stawj,
taklo w listu j. k Korintskúm mlUwť ele) ))Po:
,
bleďte Ua Jsraelr: zdalťž ti, fteřjž gedj občtč,
negsan aUčastnč oltčxře: RowUěš tak falčch po:
žehnúnj, fterémUš dobrořečjme, ždaliž Uer spo:
lečnost krwe Krčstowy? N chléb, ktrrýž lúmeme,

zdaliž ner

účastUost těla PňnčPe

Na to wýstrahu dawa Korčntským: ONe:
mnžrtr kalicha Peinč pjtč a spolU kalčcha dé:
monU
Nemůžetc stolU Pcmč Učastnjci býtč a
spolU stolU démonů.e Teuto fwalý Llposstol
prawj dčxle w swé epčsstolc k Zidům šllš:) o ol:
tčxřčw erkwť Krčstowč, z nčhož tolčž z občti
na Učm pťčnessené (nebo oltšřč se k občtowčmj
wzdčlúwagj) nemagj moci gjstč ti, kteřjž stešUkU

slaUžj.

Kdoby

trdy

Uechtěl, kdoby nrmčl

ez ňor. 1o„ 16a21. ee) Lm 13, xo.

w
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Ustanowené Neyswčtěgssj Wečcťt Meně požnatč

oprawdowaU občť? Sw. Dawid prawj w DUchU
prorockém o Mešsiússi, že bUde kněžem podlé
řčde Melchťsedechowa; xej a tale též ho sw.
Noosstol Pawel dředstawuge. :š“xš:)
J mUsjť ně:
gakú Uodobnost býti mezi Melchčsedechem a
Mešsičxsscm, a sice lo knčxžském aUťadU a geho

ťúdU.

ijmo

swatč ďeňeďejtolifo o dwau kněž:

ských ččnech Melchisedechowých

zmjnleU činj, že

totiž Nbrahamowi požehnal, a chleb a wjno
obětowal. Z požehminj, kteréž Melchisedech Nbraa
hamowi dal, a fteréhož i Naron skrze Nbra:
hama, gakožto půwoda swěho rodU aUčasten
byl, Uzawjrú a okazugč wzuesscnosk Melchisede:
chowu nad kněžstwjm Naronowým, gelikož menssj
od royšssjho požehmin byl. Wťi tom obťto:
wúnj chleba a wjna přčpomjnéc pjfmo swaté,
že se to

proto

od

něho

stalo, že bwl knč!zem

Boha neywyšssjho; pročež geho občtowúnj chleba
a wjna nesmj se brňti tolčko za důkaz geho
pohostčnstwj, anebd za obyčegnau občť poklú:
dati, gakaUž neypřednčgssj w každém rodu ko:
nčxwal, gemnžto co blawě swč rodiny ořjslU:
sselo, oběti obstarčxwati; sic bw se meely Udatč
přjččny, pro které fe gemU ť pčed samým thaa
hamem přednost dčxwčx; gelikož i Nbraham občtť
konal, a gako pro gčné ctnosťi, tak čpro swé
pohostčnstwj schwéllen gest ř) Rikolť! Melchisea
e) Lelm. 199, 4. ee) Lm. 7, eeo„21. eeq l moǧeč. 147 18.

19. U l. mojč. 18: e. R.
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dech nebhl knězrm tolifo co obyčegnčx hlawa w
rodu, nýbrž Bohem k tomu zwlč:sstnč powo:
laný a wywolený, gakž pjsmo swaté doklč:dčx,
řkaUc: dWynesl chléb a wjno, ncbo byl knčzem
Boha neywhšssjho;(( což tjmlo doloženjm po:
stačitedlnč dokazuge, a že obrazem a siǧurau
Mešsičxsse co lenčze wěčného

byl,

oswčdčuge

Dze)

Znamenitěx zagtsté a důležitú gsauť slowa swa:

tého Pawla w episstole k Židům: :an

(totiž

Syn Božj) byl nazwěxn od Boha bčskUpem,
podlé řúdu Melchčsedechowa, o kterémžto mnoho
bn se mělo mluwčtč Me). Co tedy Melchisedech
dle wwprawowčmj swatého ojsma gako kněš
činil, musel také Spasitel
ččnčtč, nažwčm gsa
knčzcm podlé ťúdu a špůsobu Melcl)jsedecl!owa.
Co se žehnanj týče, swědčj ně:m swaté Ewan:
gelťum, že Pún Ježjš často djtkúm požebnčmj
dčxwal, a odchňzege k Otcč také Nposstolům
žehnal. Qbžwlčxsslě pak musel U wykončxnjobčtť
býti Melchčsedechowi podobene Podlé pťedpo:
wčdj prorockých mčlť Spasitel swěta dwogj občť

e Přtp omeenutja

Nenxělt Ybraham práwě Uedostatckpo:

trawř,x, což je zřegmč z tobo porozumjwá, ldyž odpowjdage o
pťjfabaU gistij, (lo kUe Mogš. 14, 18w24a) že newezmezewssech

wťct, fráli geho.
Sodonaskčmu
leč UedostaťfUa
což snědli
bogowujct
Nifoli přtlláležegjcleb,
tedh odstraněnj ničrhoš
nťga čho

gegž bh thabam
bhl mčl, dalo
chlčd a wjno přinesl, nýbrž gak
knčzc,m byl Brha nepwwšssjhoe
Qbrabamowt wjtězstwj djky čint ,
Qbrahamm pronessené požehnánj

podnčt, že onen lněžsiý lrckl
z náfledku sc dá Uzawťjti, ž;
abh tedh Bohn za udělcnc
což i geho djků čtnčnl a nad
dofwědčnge, a co takč Nbxǧa:
bawa pohnnlo, abp mu zc wssech kořtstj dal desňtky. Ue) 2u1.
1. 12.
!
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wykonatč: krwawaU totlž, a nekrwawau. Kru
wawau oblassuge Dawťd, mluwř w sobč bU:
daucjbo Mešsiňsse: beětč zňpalné a oběti za
hřjch „zcikonem totiž předepfané) nržcidal gsi,
ale lčlo žoUsobčl gsi mč. Tehdy řefl gsemš

Lly gduť, abych ččnčl, o Bože! wúli Twau.š)
N Jfaiúš dj o Mešsicissť: ))Qbčtowčm gest,
proto že sčnn chtěl,e Me) Mčlť ale Mešsičxš
také nekrwawau občť občtowari a zťjditi;nebo
podlé zwčstowňnj proroka Malachiňsse měla po
wyzdwiženj obřlj starozcifonnjch (což sc dle slow
sw. Pawla w lčstu k Zťdům 7, 11. 12. 13.
skrze Ježjssc Krčsta oprawdu stalo) nowčx občť,
a to občť chleba na každém mjstě Bohu obě:
towčma býrč. “eňe) Toto proroctwj nebylo by
se wyplnilo, nemčla:liby Neyswětčgssj wečrťe
Pčxnč býti tauto nowau obťtj. Llle tak se při
Reyswěrěgssj wečcři Weinč (gakož swrchu gťž
dokěczčmo) nachaižj wssecko, co oběť wyznamra
nčxwň a Ž sebau přinč:ssj, a nčxslrdowně gest

ponawržené proroctwj Malachiassowo wyplnčno,
a Spasitel
gestiť leněš podlé řúdU a způsobu
Melchifedrchowa,
letošrýžjnikolč občť krwawaU,

nýbrž loliko chléb a wjno oběrowal.
Ze wssak Ježjš Krťstuš přs Neyswčlčgssj
poslednj wrčeři negenom swěmU nebeskémuthč
dobrořrčil, gemu djky činčl, a chlebu a wjnu
e) šexlm 39, xxjek. xcx ued 1oz 5„ 7z8.9. ee)lxnješč 58,7.
Ue) djalUcla„
pd
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žehnal, nýbrž chléb také w swé tčlo, ǧcnž ša
nč:š bylo občtowňno, a wjno w swan krrw
promčUil, genš byla wylťta za nňš Ua odpn:
sstěnj hťjchň: tjm tedy Uckrwawan oděť š fr:
wadoaU obětj na křjžč wykonanaU tak fpogťl a
docela fgeduotčl, že se za gedml a tU fadml
občť mjtč múže a musj; Uebo přč obětč na
křjžč a Ulssč swaté gest th samý knčz Ježjš
Krčst:lš, kterýž se občtUge skrze rnce od nčxho
zřjšených kUčžj a rozdawačň tagcmstwj geho;
gsan tn ty samy dary k občtowčmj, totiž gcho

prawé tčlo a prawú krew, a tudy dobře a w
prawdě dj swatý Wawel w swé rpisslole k
Zťdňm: Ježjš Kristnš geduau občtj dokonalé
UčiUtl Ua wčky ty, ktrřjž (od Učho) pofwčcenč
gsan eee)tak tedy zňstč:wú Ježjš Krčstnš knězrm
podlé ťčxdn Melchisedrchowa, an se pořécd gesstč
w Neyswětěgssj obětč msse swasé swémn nebe:

skémn thč obětngr a až do swého drnbého
přjsstj obětowati bUdr. W tomto smyslU dj
swatý Chrofostom: d)Bane! ty obět:lgeš a gsi
obětj. ee:š)W tomto smysln otcowé třetjho wssr:
obecného cjrkewnjho snčmu mislrdUgjcj wyznúnj
Učinili a potwrdčlč: Wyznawagjce smrt Ježjsse
Krista,
grho z mrtwých wstanj a Ua Uebc
wstanpcnj, koname okxěťnrkrwawau w cj:kwč,
a oýwame řaǧrmprwj pčným žeoňanjm pofwě
cenč, gakož č těla a krwe Ježjssč Krista účastni.ckexeše)

e) úá ťlcdr 10 14 “) jn luurš ceu áe 8 mjšoa tom
lU Uej ř)pišt anoú 8 ()žxrjlli ná Meďtor in conc. jšťdu
jxeď:nonpprod slšrúujn ňctn concjl ť)nr 1715
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Brotestanti

naprotč todml, nepollcidagjce Wečeři

Bčmč spolU za oběť, UemohaU také žčxdnč po:
dobnosti prokčxžatč mrzi kněžstwjm Melchčsede:

chowjm a Spasitrlowým.::e)
Ue)Pťidomcltutj.

Sw. Bawel sice w 7. kapit. episstoly

swč a Židům o Melchifedechowi djsse, že pjsmo swatč an o geho
otci a matce, ani o geho Uarozenj a smltt amjnlo nečinj, tjm
mčně še poznamenánjm rodu ufažuge, žeby byl kněšňwj od
swďch xpťedků přeqal, a opět giným odewzdal. aakož se to w
knčšslwx Naronowč dčxloeWrotož fwj Yposslol dokládei: že Mela
chisedech gako Ua nxčky knězem zňstáwá„ xxřipodobUču gsa w tom

Sy:lu Božjmu, ktcrďž ale Uepřegal knčžstwj podlčx preiwa rodu,
a wssak oprawdu wččně, nepomjgegjcj knčžstwj mč: dii sobť.
Toto přčrownánj aposstolowo ale w tč kapitole wztahuge se
podlč umyslu gebo toliko na to, že kněžstwj Meesiássowo nepo:
chňzj. z knťžskčho rodn Yaronowa:
gehošto knčšstwj takčx siéalostj
nemčlo, nikoli wssr.k na ťád kněžskwj, coz w tčto kapitule dodo:
tkUaUli a wyswčtliti swu onssto! ani anmyslu nemčl, amž za
cjl si bhl pološil, w kterčž toliko w!,xšssj důstognost Melldisede:
chowu nad knťžstwjm Naronowýk:t, a tjm wjre wčtssjwznessenost
Ježjssowu ukázali chtčl, gchošto Melchisedech toliko obrazem bhl.
Tolo pťirownúnj stáwčc fe toliko z částky, netúkagje se hlnwnj
wěri. totiž dodobnosti Meďsiésse, co kněze wččněbo o Mrlchise:
dechenl, gelikož (podlé edisstolo k Zřd. 8, 3.) wssclikú bčfkup k
občtowňnj darú a občtj l:ýwá ustancwen. Týkagjc se neposlaup:
nosti z rodu Yaronowa, mohlos fe přircd:mánj ň ď ginďmi zbožr
nýmj mužč flňlň, rownčš od Narona nedochcizegjcjmi„ ačkoliw
obťtowali, k. p. e Zodem, gakož wesměď za olwho čnsUs kde fe
lidě pťčrozem)m zákonem fprawowali, přednj w todině kučžjmi
w swďch rodinňch bylij
Zaglstč gest to znamenitč, pročMelchčsedcch samotnýknězem

Neywdšssjbo gest uazwán, an Ybrnham, Zob a ginj nábošnj
mužj nádododnč občtowalř, a předc ljmto gmčnem poctěUč nec
lodlir Lae se tedh důleži:é přjčiup donmjwata“, že kterauž samolx
nčmn Melchisedechowň gmčUo knčze Nehwpoňjho bplo dáno.
Wssak zeela přirozeně nabjzj se ta přjčina, že mťl býti obrazem
Meesiécsse, co psawčho

wččněho kUčze.
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ux. čeeistka.
Katolsckci erkrw wěřj a učj, že po pro:
mčněném slowy Ustanongjcjmi
chlebU a wjnč
w třlo a krew Zežjsse Krista, z chleba a wjna

nic chr nezbýwň, než anhé způsoby, pod
Uimiž sc nňm súm Spasitel pťedstangc, k po:
žjwémj dňwéc, a š númi se spoguge, gakž prawil:
.Kdož gj mne, i on wěčnč žiw bUdc pro mne.
Kdož gj mé tčlo, a pige krrw mau, wc mnč
přebýwčt a gú w Uěm.e

Z této wjry a z toho Učenj nňslchgc,
žc sc neim žimé, š geho

božstwjm

i člowčxčen:

stwjm zcela spogeme tělo Ježjsse Krista pod
gcdnaU i drUbaU žpňsobaU, to gest pod způ:
sobaU chleba i wjna podčxwá, grlikož se žiwě
tčlo od kswe oddčlené ncdú Umslčti,a žiwň krew
toliko w žiwém těle býti múže. Podlé tšto
wjry pjsse sw. Pawel we swé episstole k Ko:

rintům 11, 99. oKdož gj a pčge nehodně,od:
saUzer sobť gj a pige, UerozsUngetěla Péeně.((
Yposstol Pcině mluwj gcnom o hřjssném nc:
rozsUzowčmj geho těla, nčkoli ale geho krwe,
qak při nchodném ǧrdenj tak při takowém pitj,
zagisté gen z toho bezpečného a zkusseUého dů:
wodn, že žiwč tčlo nrmůž bez krwe, a žiw.i
krew w žécdném leč w žiwěm těle býti.
Z této wjry núsledUge dčxle, žc ten, kdož
Neyswčtěgssj swěxtosti oltciřnj tolčko pod gedUaU
způsobaU požjwčx a přigjmň, Uikoli mjň ncpo:
žjwň a nepřigjmč:, gelikož se gak pod způsobaU
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chlcba, tak pod žpňsobml wjna žnoé tčlo Ze.
žjssc Krista

přigjmčx. zle)Z

toho

fe dň

také

wyfwětlťli, proč Bčm Ježjš ony dwančrdlnjky
w EmaUsjch toliko leimňuj chleba aUčastny
Učinťl; proč i w Skntcjch aposstolskúch 2,46.,
kde účastenstwj wěřjcjch se schwalUge, toliko o
lčxmčxmj chleba

řeč gesť, o účastrnstwj

kalicha

wssak se mlčj;

proě w episstole prwnj

k Koa

rintňm 1!, 24. o požjwainj tčla bež wyminky
sc prawj: xTo čiňte na mau pamčxtkU,a o
požjwňnj krwe ale toliko Ž wýminkaU: oto
čiňtr, kolikrútkoli pjli bUdrte, na maU pamč:tkn,
a dčxle: )x,kdokoli bude gjsti chléb trUto, neb z
kalčcha Púnč pjti nehodnčx, wťurn budc tčleuu a
krwj Wňně.e: Z tobo fe dú konečuč wyswčxtlitť,

proč hned w prwnj erkwi nrpřjtomným, nr:
mocným anrb pro wer do wčžrnj wžatým
wčřjcjm Nryswětěgssj wečeře Mmč gediné pod
způsobaU chlrba, dětem pak toliko pod zpňso:
baU wjna se podciwala.
Rež ptč:š se snad předně:proč mrdle Pcin
Zežjš Neyswětěgssj swcitost oltúřnj netoliko pod
gednaU způsoban, nýbrž pod obogj, chleba totiž
a wjna Ustanowil, nenj:lť potřeby, aby se pod

obogj pťťgjmala? Dčxle: proč Pčm Zežjš po:
e) Sw. Blmbroždj: ln mjšš. 8. Zmdr. j)omjn.

Uj. Tpiu

ixnn. Wfsickni přigjmagj Pána Zržjsse xskrista; geslil cel!) w
cáslrewpromčnčnčbo chlcba, auiž se rozdělcnjm zmenssj.
Wťčpo mcnUtj.
W ťelxkča whchodnj cjrlwt fe tčš až po
dnee Neyswčtěgssj swátosi ollňťnj toliko pod způsobaU chleba

poZ:áwá. Q Proleňanti sami nenutj toho, genž wjna snesti nc:
nmžc, adh pťi Wečrťt Bánč odč, chlčb a wjno, pťtgjmal.
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ťáwage kalčcha prawil: :Pjtežtoho wssťcknť.?e
A konečně:Wročmlij swatý NposstolPawrl w
lťstU k Korintňm nrgenom
ale i kalťcha Banč?

o účastnosti stolU,

Na to budiž tobč odpowřdjno; Brrdnč:
Wan Ježjš Neyswětěgssj Ustanowčl Swatost ol:u
tařnj negenom ža dUchownj pokrm a duchownj
nčxpog, nýbrž

také

za

oběť, za

občť wztahU:

gjrj se na občť křjže, trwati maǧjcj až do drU:
hého přjsstj geho; protož mUsely sr zpúsoby
chleba a wjna oddčlené, každci pro febe podú:
watť, ady tak občť křjže, přť ktrrčž krewzbokU
geho wyssla, ščwčxpťedstawena byla. Za taU
přjčinan řekl dodúwage způsoby chleba: OTotoť
gest tělo mé, ktrréž se za wč:š dúwčx.a N po:
dúwage kalčcha: wTotoť gest krew mú nowého
zňkona, kreréežza mnobé na odesstčnj hřjchů
dnde wylita.(( Když sr tedy Wečeťe Pčmč co
obřť slawj, mUsegj se obě způsoby požjwatč,
proso že dle Ustanowenj Ježjssowa netoliko chléb
w geho třlo, alebrž č wjno w geho krcwk

dokonalému a wždy trwagjcij

předstawenj

občri na křjži Uroměněno bylo.

Za druhé.

Dúwage Pčm Ježjš způsobu

chleba řekl: PWezmťle, a gezte.e Dčxwage pale
kalčch, prawil podlé sw. Nčatansse: :Te)dete z

toho wssickni.e Y sw. Ewangelista Marek
flšdú:

xck“š, N

pčlť ž nčho

wssťckni.

llj Matth. 26, 27u “) Marrť 14, 2Z.
čdd sw. Je čuxxuč

12

do:

Qwssem

?66
kdhž Ježjš

způfobu chleba nčedlnjkům podčxwal,

sňm chléb lúmage a fúm bo mezi wssťcknť roz:

dúwage,

potřebowal

toliko ťjci: Wezmčte a

gezteo Ue) Kdož alc geden toliko kalťch požehnal,

z kteréhož wssickni pjti mčli, mUsel pťidatč:Pjte
z toho wssčckni. xexe) To

wssak řekl genom

přj:

tomným Nposstolům, gimžto dalssj porUčenjdak,
to samé činťli na geho pamútku, co on súm
gest Učinčl; so gest, gak Qn chlebu a wjnU že:
hnati, a Ustanowngjcj slowa nad chlebem a
wjnem proncissetč, gak Qn gest pronesle Toto
porUčenj Yposstolowé také zauplna zachowúwali,
a gedčné oni činčlč, co Pčxn při poslednj We:
čeči čťnil gest, a po nčch toliko ti, na kteréž
bylč wzklúdalč ruce, kterýmž Udčlčlč DUcha swa:

tého, kterúmž obdrženau
swůg odewzdalč,

moc swau a aUřad

a gčchž za pťedstawené

obcj

ustanowili. Mčla:li by se slowa Zežjssowa:
ijte
z toho wssicknie un na wssecky wčřjcj
potahowatč, meela by se i ona slowa wssech:
nčch týkati: To ččňte Ua maU pamčxtkU,žehneyte
wssčckni chlebu a wjnu, prončxssegtr wssťckni Usta:

nowugjcj slowa mú, totoť gest tčlo mé, lotoť
gest krew mú. To wssak wssechněm wčťjcjm
rownč připausstčli žč:dný se neopowňžj, lečby
e) debey PČU Ježjo fč:m Uebyl chicba rozřčmǧať,aneb wťastnč
gednomu ťažrčmu podáwol; Ucbylby mčl pťjciny, ho lámati,
alebrž bylčxh gedUoho každěho mohl nrchatz požehnančho chlcba
částsu sobě Ulolniti.
“) W fprssém pťrlošeni swu MataUsst členre: Wšte wssickni
wpz tolho; klerúž tedn fkowa soltko na :x.řjsrnmě apositoln sr

polabowati rnohlaa
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si nččeho nechtčl wssjmati, co w SkUtcjch apo:
sstolských gest poznamenčmo a o čem historie

prwnj erkwe

tak zřetedlnč swťdčj.

Za tťetj. Nezapjrčxme nčkolč, še Reyswě:
lčgssj wečeře Pémč za prwnjch křefťanských časů
wčtssim djlem pod obogj způsobau, zwlússtč wť:
řjcjm z pohansiwa přesslým se podčxwala, Ue)
wssak ne wždycky, ani na wssech mjstech a
wssechněm, gakož se ť w Skutcjch Nposstolských
lolčko o účastnosti wčřjcjch lúmč:njchleba zmjnka

činj. Repřjtomným, nemotným a pro wjru do
žalúťe uwrženým se wždycky, gakž swrchu giž
řečeno bylo, pod gednau toliko způsobau, totiž
pod zpúsobau chleba donússela. Toť postačite:

dlnč swědčj, že Yposstolowé a gegich prwnjnú:
městkowé přeswědčeni bútť museli, že nenj žú:
dného wýslowného přčkúzanj ode Pčxna, aby

se Wečeře Mxně k duchownij

pokrmu ak

posilnčnj dusse pod obogj způsobau přčgjmala,
pončwadž také pod gednau způsobaU prawé
žiwé tělo Pčmě, ano Ježjsse samédo pťčgjmúme,
gakž zpředu bylo wwswčtleno. Gako se bned
za prwnjch časů erkwe
Neysspětťgssj swčxtost
oltčxťnj pod

obogj způsobaU wždycky nepodú:

e) Bťipomenutj.

Býwalýw pobaUům, genž Učenj Kri.a

stowo bhlh přigali, podúwala sc Wečeťe Bčmť pod obogi xpú:
sobau z lč lxijčlnh, šé pobane

zltxdk měli dixčrbčljch modlúřských

mgrnom gistč ale tafě pjlč, nač i Nposstolowč a gegich námčst:
fowč,lastawč o gegich spasenj pečťxgjcj,ohled brtalia Tak i fe wč:
ťjcjm, bhlým Žikňm, Zté samč pťjctnh w Učflerých siarozčlkonnjch
obhčegjch ua cao powolowalo.
1

Tčč

2.68
wala: tak sr č w núslcdugjcjch stoletjch dčlo„
tak že giž před pňtým stoletjm pťigjmčmj pod
aednaU tolčko zpnsobnu témčť obnčegné bhlo
Brotož Paprž Lro weliký a Uamčstek geho
Ǧelasiuš nasxjdil, aby wčťjrj aspoň gednau za
rok Wečeii Paně pod obogj zUUsodaU pťťgj:
malč, abU tudy Manťcheú, (kacjřň, zwlússťprw:
nčgssjch stoletj) ftrřj wjno za Ulod zlého dUcha
mčlč, a fobč ho osskliwilč, od Urawowřřjcjch ro:
zeznalč, a tjm ťxezpečnčǧi od Wrčcťe Púnč wyr

1aučťli, gelikož žúdnčho ginčho prostřrde ne:
býwalo.
Gak mčlc ale manichcnské kacjřstwj
;cela pominnlo a přestalo, bylo toto naťjzenj
opčt žrnsseno, a Wrčcře Bňnč sr také pod
gednaU tosťko szsobau
zaje Uodňwala. Za
časU basileyského rjrkcwnjho snčan powolťla

nre erkrw w Črchach a na Morawť knotla:
črni a wohlazenj kalissnických bludů, podawatč
Wcčcřč Panč pod obogj žpUsobaU,š taU wssak
wýmjnkaU, abo se wčřťlo, že prixgjmanj pod
obogj k spasenj nrnj potťcbné nýbrž aby prť:
gjmanj laleč pod gednaU způsobau za pastacic
tedlné mčlč, gakž to Učila a wčťčla erkew
od
poččxth skrz wssecka stoletj.

Kdnž wssak pozděgč

nazche š psxčgjmeinjmWcčeře Wúně pod gcdnaU
lollko zOUsobaU spokogeni byli, Učkteřj ale twr:
dossjgnč přčgjmánj pod oboqj gakožto UotřebUé
zastawalť: tcdo se k psckaženj toho blUdU přču

gjmanj Uod gednaU tolčko szsobau nařjdilo a
zachowawalo Tak též to bylo š powolenjm
pro Nakausy a Bawory za Bia lsi. genž talřčd

269
Brzy zaš bylo wozdwčšrnoe W ťecké Cirkwi
se tťm, genž pťi službčlch Božjch f stoln Bxinř

gdau,

Swčxtost oltúřnj tak dalece pod obogj

zoůsobau podčxwú, že se žoúsoba chleba do šnů:
foby wjna namúčj, anebo gj swlažnge, což
ale w lťtcrnjm rozUmU nemňžc pjtť znamematť.
W čaš postnj, w kterémž se občť msse swaré
ǧenom w nedělť fonú, knčžj wssednj drn z

chlebaw nedělipožehllanébo a promťněnébo bez
zwůfoby wjna přčgjmaǧj. Dostťť tedy dokéašeino,
že fe podúwčmj wečcťe Pécně pod obogj způu

sobau Učkdyza eryhnutrdlnč
potťebné nemělo
a newěťilo. Prúwě přťpomjnň snčm tridenlský,
galež misleduge: Gako Bún Ježjš řrkl: Nrbnl
dete:li gjsti tčla Syna člowěfa, a pjti gebo
krwe, Ucbudete mjtč žčwota w sobě; Ueb kdož
gj lělo mé a pťqc mau krew, mať žiwotwěčný;
a konrčnč: Kdož gj me lřlo a plqe maU krew,
we mnč prcbýwa a ga w nčm: mo tak též
ťekl: Kdož gj chléb trnto, žčwť bude na wčky
Chléb, kterýž gú déem, tělo mé gest, bUde,liť
kdo gjstč z chlrba tohoro, žčw bUde na wčky.

(Srz. 21. kap. 1.)
Břjčiny, pro ktrréž přigjmúnjwečrťe Wčxně
lolčka pod způsobau chleba Uwedeno bolo, gfml
dostč znčxmé; zdc gčch toliko podolknaUti třeba.
Přednř pro Uwarowčmj zncuctčnj, genž se ča:
sičgč rozlitjm ncyswčtčxgssj krwe rřťhodčlo, zwléessť
při welťkčm počtU pťčgjmagjrjch a wr wřtssjch

oadúch. Za druhé: pro Uesnadnost, způsobU
wjna pťeš delssj čaŽ zachowati nrporussenau.
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Za třetj: pro těžkost w opatřenj dostatečného
wjna w kragčnňch,kde wjno neroste. Za čtwrté:
pro osskliwenj mnohých, zwlňssť při wětssjm
počtU přigjmagjcjch, z gednoho kalťcha pjtť;
ano U mnohých pro přčrozenaU ossklťwosťwjna:

7. Čňftka.
Poněwadž katolťckň erkew wčťj a Učj,že
Ježjš Krťstnš pod způsobaU id chleba i wjna
gako Bůh i ťlowěk přjtomen grst: tedy z této
wjry newyhnutedlnč nčxsledUge, že se mU w
Neyswětěgssj swátostč oltčařnj klanětť mčxme.

Ježjš KrisřUš gest co Bůh i člowěk dod
způfobaU chleba a wjna přjtomen. Zřegmč a
Urččtč se o tom Spasitel wygčxdřil,řka: deož
gj mne, i on žčw bude pro mne.(( zje) ?l opčt:
:DUch gest, krerýž obžčnge, tělo (totťž bez
dUcha, bež mébo božstwj

neprospjwá.e

a

člowěčenstwj)

nčc

Nno geho tělo a krew, a Qn

sčxm gest pod způsobaU chleba a wjna

pťjtomen, dokUd tyto způsoby trwagj;

dotud

nebo

Učiněné gedenkrč:r promčnčnj chleba a wjna w
tělo a krew Ježjfse Krťsta, nemůže se che zru:

e) Břipo meuu tj Ban Ježjš sekl: Kdož gj mne, l on žlw
dude pro mne Yn ho požjwame a :xřigjmáme, mufj tedd w Neyn
swětěgssjfwawsti ollaťnj přjtomen bdař a gfa Buh i člowčktrkh
gesk w Uj co Bůh a člowčk pťjtomcn
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ssiti a zničiri. Což tedh slUssněgssjho, než abyu

chom Gemu powinnowanau pocrU wzdúwalč,
Gemu fe klanřli a 8 Tomč:ssemzwolalč: Bane
můg a Bože můg! Toro klančnj se w erkwč
Krčstowč božskému Spasiteli také wždycky pro:
kazowalo. Zřetedlnčxť gsaU slowa, gimiž se w
lčturgčckých (obřadnjch) knihúch naťizuge, Ney:
swčtěgssj swčxtostč oltúřnj fe klančtč. Reywyšssj
kněz, čteme tam, přcchúzege okolo Reyswětčgfsi
swňrosti, klanj se gj. Y opčl podlé řeckých ob7
řadů: Bo wyťknutých slowech Ustanowugjcjch
kněz a gňhnowč sc lřikrčlt Neyswělěgssj swútosti

klanj, a lčd dj: Nmen. Swatý Chrysostomňe)
prawj takro: Mudrcowé od wýchodu slunce
klančli se gemu (totiž Spasiteli) w geslech po:
loženému, padsse před njm 8 búznj a třesenjm.
Ty (křesťane) nesparťugeš ho giž w geslech, ný:
brž na oltňři. Musjmc mu tedy mnohem wětssj
uclčwost prokazowati, než oni cizinci. Swatý
Nmbrož opět dj: Tomu saměmU lčlU, kterémUž
se Llposstolowč w osobě Kristowě klančli, klau
njme

my se w tagrmstwjch.ckeňe)
Gaké to potčssenj pro katolického křesťana,
genž swého Spasitele w Swčxtosti oltúřnj pťj:

tomného býti wčřj. S
fe do

chrúmu

gakau důwčrnostj může

Bčmč odebrati

a

srdce swé

před Spasitelem swým wyliti, gchozto radost
gest, býti 8 Syny lidskýmť, a kteryž k nčnn
ej (ŽUs.sZoZt.bomjj. 24. in rldiil. alj stor. U) ňl.nlwoše bjd.
ju„ ňc !:lďira!:nnc:lodcnp.xj.
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wolčx: dPogďtež ke mne wssčckni, kteťjž obtjženi
gste, a gčx wčxď občerstwjm.c (Mat. 11, 28.)
Držme se tedy wfsickni wččně učenj cjrkewnjho,
bychom wčřjce k ščwotU wččnému krmeni bylč.

O klaUěUjse KristU w Swátosti
QltářUj.
ď. 1. Co gcsi klanětt

ses

Každě tčlo, tedy i lčdské, wj, fwčdčj a wU:
znciwú o sobč, že ž prachu a že zemč wzato,
že ona matkau gemU, on pak gegjm wlastnjm
fynem gest. To wj každé tělo, proto také wsse
tčlo se neustčxlc k zemč klonj; po Uj, co po mi:
lč:čku swčm, klopotnč taužj; otúčj se wůkol
zemč co paptsky okolo stťedu swčho, ano proto
zemské zpúfody, zemské wlastnostč mčx, a zem:
ským polřebnostem, mdlobč, hladU, odpočinku,

sanj,
proto

posile, smrtč a t.x d. podlebčx, slowem,
grst zéxkonu zemč poddčxno.

Člowťka čústka druhň gest dnch. Snad
duch geho samostatUčgssj, neodwislegssj? mNad
zemj a potřebnostmč a zěckony Zemč owssem fc
wznčxssj, wypjnčx, w Uebeských končiUčxch horuge,
a stčmky fwé na slUUcč stawj; nčc méně, ť on
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wl, fwědťj a wyzmiwň, že lo wssecko powčnrn
praduchU swémU, a že pradUch sento geho rworce,

gelso zrňst,

geho sjla,

žlwot,

blabo a rozkoš

ǧest; mj, swčďčj a woznňwň, že bez přčspčnj
praďllcha toho gen oďlaUčenj a wywrženost,
bokc a Upěnj, truchlčwost a auškost, brňza a
stracb, tťesslčnost a zaufalost, zkrňtka,nččemnost,
fmrt, zatracenj, Oeklci Ua wždn nckstčchi. Tak
swatčl Ptaloda, kterau Uzneiňxň každú neskaženú
duch, ǧeǧj zčxwažnost pogjmci, a wr swé celč
bhtosti cjrj; Orotož fe snažj i on, prawdě dúti
sxočdecswj a tehdy wyšňňwň, že toliko praduch
temo

gcsř začcitek č konec,

pémůw,

že ou gedčné Bňn

neobmezemš, neomocnčxgssj, ncyďokona:

legssj, sč:m we swé podstatě gedčxač:byrost; ge:
muž kažďý rozUm, každň wňlr, každčx pamět se
anéc swaU ťťnnostj podrobčti, wýtxrory swé wzdču

lané sslechetnostť občtowali, pro Učho fwau maa
gctnost žapřjtč a opustťtč, k Učmu w každém
Utrpenj fwau dUwěru brútč, gcbo gméno ď
fwatým nadssrnjm welebirč a cbwňlčtč, za obdr:
žrné od nělw dary dčkowatč, geho pťikúšanj z
lúsko f němu zachowúwati, z geho darů dle
geho obllby užjwarť, gemU fe ctčw ďar a wdčk
ge dňtč, ano geho wssady wyhledciwatč, proň
se wssebo odřjkati,

křjž swůg

na

sekxe brč:tč,

a přjflad geho núsledowati.
Ll gestlťže dUch člowčka ke rri geho tčmčto

služebnostmi swčdomťtč sr objrň, a oběri a oo:
winnosti tyto pťepčlně wyfonéxwčx; gčstližc psxed
njm swůg bjaď z bčcznč a uctiwosti zataguge,
:?
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neb geg w hlučnych pochwalčxch weřegně weledj;
gestlčže očj wzdůru k němU wdččnč powšnč:ssj,

a tamto w nadhwčždnalém blankmu ď njm u
wytrženj rožmlanč:; gestlčžrna perutjch wraucj
modlčlby se k nčmu mocnč dere, neb skleslými
stydlčwč twúť swaU před njm klonj a wrach
pokoraU gemu se kosxj; gestlčže za hromo:
bitného oblaku, nrb ža tčchého wčrérka, za gasx
ného nrb zamračeného nebr, za klčdného neb ne:
pokogného dne, za mražswčho neb teplaunkěho

počasj, w čaš aurody neb neaUrody, hognosti
neb nedostatku, morU neb zdrawoty, blaha neb
bjdy, Za čafu rozoustčlého mlč:dj neb dofpčlého
mužstwj, neb i konečně dozralých audů a po:
snčženého temena wuuduch můg k praduchu lo:
wuto sc powznňssj a wr swé celé Ulrobč přjo
tomnost geho cjtj: tenkrňte, ano tenkráte ťjci
mohu, že se duch můg klanj praduchU swému,
a že sr klanj důstogně, wrlebnč, hodnč sebr fau
mého, hodně rxeoorce swého.

š. 2. Gen Bohu klanťsi fe máme.
DUch člowčka přč wssem swém namčxhčmj

nemůžc dokonale pochopitč zčckonů, powahy,
wlastnostč, powolčxnj, magetnostč bohatstwj, nao
dčlnj ou nr bludčc, ne wzdálených fluncj, alc
ani famého nasseho slunce a luny něxm nrya
bližssj, ano anč zemč nassj. Q, gak mnoho
tUto nčUn pohčxdfau, ořechem nerozlussčlelným,
wrtkým důmčnjm; nebo w nich hlubokost,
bohatstwj nesmjrné newyzpytatelného Umčnj spox
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ťjw.i. Gak mčdie ďy pochopiri, r:xz:lmem swým
obsňhnauci mohl ncobrnezrnébo oraducha?
Nk
ho gaznk nčxš nazxšwň: Boh, Bog, Bůh, anrb
dle rozličnostť smě: Yllab, Ylfadrr, Brama,

Cbrkťa, Deuš, Ehjrh, Fot, Gott, Jrhooah,
Jagontb, Juniter, Hakš,Kodom, La, Nťamťtu

Rrr, anxužd, Phta, Seooal, Tťen, Kodd,
Bichenouš,

Zeuš, a gakkoli gťnak grsstč ať ho

hleisčx a naznačuge,

předcr i to nrydůraznčssj

gměno ža prawým předstawenjm: co Bňd čili
Braduch gest, dalrko pozadU pokulhúwatť bude.
Nno osobnj geho oodstaty nčfdy ncdostčbnr.
nikdy nrwypňtrčx, ať tčsjcr let skaUmú a očxlrá;
dřjwr moře do důlka přrlige malého, nežlť nesmjr:
nost Božskan Umjstjdo rozUmU swého malinkého. e)

erud

prčxroěsr Jercmťáš prorok (w 10.)

o BohU takto wngčxdřťl, řfa: Gemu nenj po:
dobného; wrliký gest, a welťké gméno grbo.

Tak ť spifowatrl knihy Baralipomrnon (2, 6.)
dj: :Nebr a nrbefa nebeš nemohau obsčxhnauti
ho. Brotož dobře čtrmr:
.sktcrú dUch, lý hlamen wďmluwnrstl

thlnď

gen dmutslek ďost zobrazj,

Tddr.dj qrť.xudclclorxěwšuessenosit,

Ynt i Scsafa Txxě twětlo zarazj?
Nelčrf aui duňxům rsaxjcc.lým,
Swěllrm wrlebd Twč roznšceřx.ým
Slcdowan súdeb Twoajch la.xný wwik;
Grdx.dex uxpsl kTrtxč

wz::rst fe Udážj,

Giž Twá nxrlifxxsigj w blaodi srá,.j:
Bátrx.ik we l:dťčncsli mt;m) grn gfa mšlk.

(W!astlmila :jlu 2. Cwazcť plwuj. Str. 8, ďe)
e) Gaš prawll lxři břcsxn morsfčm zgcchj se swatému Yugua
stlnu o TrogiciYožste rozxuýss!e.jrlmu, wzpůsobu mládeucčla emgxgelj

276
Tedy

člowčk, byťby i neydůwtčpněgssjm

slynUl, nedostihnc Boha. u

Nuže kdo? Súm

toliko Bůh, a nelze bo ginak poznati, gedťné
leč fam se ž.gewj N takowěto zgewenj Učinil

Bůh Moǧžjssowi řka na otazku:
gjt?

oGa

Pane,

gsem, ksern gsem,ee neqinak,

kdo
nežli

gako by ťekl:

č) Gei toliko gfem fkutečně prawý Pňn.
b) Gú toliko gfem skUteěUč gedťný famo:

statný Pěm.
c) Gč: tolťko gsem skUtečnč neobmezený,
nerozdčlitelný, wssady přjtonxdxý Wčm.
cj) Gei toliko gsem skutečně neproměnčtelný,
nefmrtelUý, Ueskončený, wččný Wčm.
š) Géc toliko gsem skUtečUč nryčťstssj, Uey:

swčtčgssj, překr.ifnú, přegafný, přefpanťlý Pčm.
ld) Gčx tolčko

gsem

skUtečUř neywehš

brotiwý, fprawedliwý, prawdomlaný,

don

wčxrný,

maUdrý, wssewčdach Pčm.
še) Gá
toliko gsem skUlečUě nenwyšssj,
Ueywžnesseněgssj, prapaul,dý, Uepochopčtelný, ne:
wyslowitelnú, neysilnčgssj, neomocnčxgssj Nčm.

Gci ǧsem tolčko fama blaženost, sama do:
konalost, sama welebxtost; to mé raUcho, to
můg oděw, to mé gméno, gjmž sebe Uprostťed
wssebomjra a po wssrch geho konččnňch při:
krýwúm; a raUcho toro ččnj maU podstatu,
mau bytost; ale gen zewnčtřnj, widitelnau,rozc
UmU twému ppchopitelnaU; co wssak fčxm w
fobč gfem, to zůstane tě tagno, a swětlcm neu
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prozračným zahaleno. uu Takto aš rošmnčl
Mogžjš slowům Pč:nč: dGň gsem,který gsrm.e
Ll hle, tjmto rauchcm také každébo časU
a na každém mjstč odjwá Bňh wesskeré twor:
stwo a pčstnge; w raUsse tomto nad každým
tworem splúwčl a oowznéxssj se; w rausse tomlo
dary, milosti, požrbnčmj a blahoslawrnstwj swého
Udělngr; w raUsse tomto hodné milUǧe, ne:
dodné zatracUge: Gjm wssecko žige a stogj. Qn
i Pěm wssehomjra, bwtosř wssrch bytostj, pra:
men žčwota, stwoťitel, posila, ochrance, pro:
střednjf, oswčlilrl, ooswčtťtrl, domocnjk, nadřgr
msse, spafenj nasse, slowem: núš Qtec, ččli
wssrcko. Za taU přjčinau dj Yposstol nčlrodů
(Skutk. Nposst. 17, 28.): W něm žčwč ǧsmc
a býbňme se i trwňme, exa(Řjm. 11, 86.): Z
Učxho a skrzr Uěho a w Učxm gsaU wssecky wěci.

Gako Janoxoým wwslancům Uždrawowčmj sle:
Uýchas hluchých, němúch

atd.

ošnčxmiti mělo,

že

Kristuš prawúm Wykunitelem, Mešsiňssem ǧest:
tak člowčkU trnlo wesskerý swčtžwěstowatč mci,
že Bůh grst, kterúž gest; a protož hoden, dú:
stogen wn klančnj nassebo; hodrn, důstogen,
aby každé koleno zemské, oodžemfké i nebeskč
před njm klekalo, a wssrcken swřr aby wwžnéa:,
wal, že Bůh ǧest welťký, a welčké ǧmčno grho!
Nnžr, člowččc! kdykolč Bčch se k robč bUď
w tčchém wťtérkn, neb w baUřlčwěm hromu za
rčma rosného neb chladněho wečera, za palčču

wého borka neb mraziwého siudena w té neb
qiné podstatč bljžj, padnť na leolesla fwú, skloň
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hlawu swau, sedni rucr swr, zdwthm očl jwr

k nebrsům, a rcj: Bošebnaný,Swatý aMocný
gsi, Pane! Tobč mč Hosanna! Tobč mé Halu
lrluja, mé wrancné Halleluja!
g. Z. Broč máme seBobU klarěti.

Z. Yno, gň sr lobě, wřčnýBože! klanjmp
pončwadž gsi súm w sobč a ze sebe apro sebe
samčho klančnj neyhodnřgssj bntost; gsi nrskonn
čenč che, než ta neydokonalegssj pralarka wssech
l„worů; gsi grdinký, a smjm:li u podobenstwj

mluwili, prawý duchownj dčamant w celě duu
chownj ťjssi. Wsse ostatnj tolčko srupel aprach.
Z. Gú) se tobč klanjm, poněwadž nmr k
tomu zawazugc i fama pixjroda; nebo gako
wssrcka lťla, ano samo lrtawé plactwo a zraku
nassrmu diwnč twúřjcj fe powčtrowť, oblaka,
hrom, blesk, fwčtlo atd. k zemi se klonj, aňo i
atomowý prach po fwčm nadwčtrném wjro:
wúnj konečuč na swaU matkU, zrmč, Usedúwú:
tak třrba, by duch můg, tcnto tekawý atbm
wess“kerenstwa, se Tobč, swému duchownjmu
prasluncč, klaněl, a U tebe odpoččnulj hledal.
0. Gč: sr ti klanjm, poněwadž zčxkon
twůg, který gsi pronesl Ndamowč, Roemowi,
Ybrahamowi, Zsčxkowi, Júkubowj, Moǧžjssowč,
Dawčdowi atdz, lak mi čjaxčtčwrlj. :Člowěče,t
praweno mč lebau, :gednoho Boha wčřčlč a

gch

gcn klanřti se budeš.e
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j). Gčx sr tt klanjm, oonťwadž gednoroa
zený, wtělený Syn Božje KrťstUď, takto ččnčtč
nčxď bnl nčil, řka: Bohu samčmU klanřti se budeš.
lš. Gěe sr tč klanjm, pončwadž wssčckni
kťesťansstj sborowé

geťdnoswornč wčsxj: Ze

se

múmr Bohu klaněli.
Zuée Brcchod

Stalo

na .skriskad

se, že powčnného klaněnj tohoto

hned prwnj

člowčk nczachowal a tak zbřessil.

Hřjch

byl spěcchčm U nrostřed

tenlo

blaženostť,

ťlowěfu Bobem popřéené. Hřjchem tjm okúzal
člowěk welčkau newdččnost, a Bůh Uražen we:
lice; tudo i fprawedlnost žčxdala, by lrest we:
liký za přestuofem welifým nčlsledowal. Trrst
owssem wyřčen na člowčlea, ale trrstem ok.izalo
se zšrowrň milosrdrnstwj Božj, nebo řekl Ho:
fpodin při saudu šwůdci: Nepřňtelstwj položjm
mezi lrbau a ženau, a mrzť srmenrm twým a
semrnem grgjm; onať polře hlawu twau, a ty
aUkladn čintti bUdeš patč gegj. Qd lohoto
Božského wýroku do nrskončenébo moře wěčnostč
střelnan spčssnostj množstwj wřku bnlo Uletčlo
a zmizrlo; hřjch wssak Y.damem spčachaný nrua
lelěl, nezmižel; ano naprotč tomu rozmohl se
po wesskeré zemi; žplodi! noroé sono a dcery,
a tito nowé wnuky a prawwukn, a člowěle stal
fr wýbradnjm gich osrokem. ZpUstnul a po:
horssil se, tak že fúm Bůh lťtoweal toho, že
člowčka Uťinčl. Konrčnť ow fdyž nauše byla
ta nrywčlssj uo přissrl čaš, kde fe wpplnčlč
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mčlo rúgskě proroctwj,

a lidem milost božskč:

okazati
K dosaženj cjle toho mčlo se slomo wřčně

w smrlrlné matcc wtěliti; za matku pak tuto
wywoleněx panna Nažaretskčx, Uanna z krúlow:
ského rodU, alc chudčr, ž bohabogných rodičú,
překrňsných ctnostj, ncibožné mysli. J túzčma

od angrla, zdabwmatkaU Sona Božjbo, Zdčana
očrkúwunébo Mešsič:sse, búti chtěla. Panna,
strachugjc se o panenstwj, swolili wcibala; než

poznawssč, že panenstwj grgij

mateřstwj, ďo:

žehnané Bohem, mkdy neUssleodj, swolila posléz;
a tak Slowo tčlem učiněno gest, a pixebýwalo
Uedprwé w žčwotč Marťe Wanny; ta ge poro:
dila w nepatrnént chléwč bljže Betlčma, a na

zwala gméno qebo Ježjš,
tak gak bylo nao
zwano od anqela,prwr nrž se w žiwolě poča:
lo Djtč rostlo a profpjwalo w Uxaudrosti
a w bňšnč Božj. Geho celý žiwot byl sire
sprostý, wssak neaUhonný. Tewrw w 80. roce
wěku swého wystaUpil Ježjš co znamenitč:
osoba w Jůdstwu, a sice gako Uččlel a zastan:
cc božské prawdy. Nle ta se nrljbťla Farifrům
a Zčckonnjkům, protož wssemožnč KristU odpj:
rali,

protiwčlč se a Zawrhlč

gčxg č gebo učenj.

M KristUš newywratnými důkazy swého slowa
potwrdil, ač geho diwy a zňzraky pohybowaln
každým Upřjmným srdcem: přrdre zůstali Fari:
seowé k nčmu studenť, ano aublawnj nepřčxtelé.
Pluč nenéewjsti Usandčlč geho fmrt.KristUš skua
tečnč podstaUpjl smrt, smrtohawnml, smrt křjže,
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ale ne radau gegich, nýbrž Uloženjm Božjm
Umřel, ne ale ža hťjchy swé, neboť byl pauba
swatost, alr za hřjchy swěta Swé newťnnosti
a wšnrssmostť dotwrdil swým z mrtwých wstanjm.

Přjchod žčwot Učenj, žazraky, smrt
mrtwých wstanj a na Uebe wstaupenj Ježjssowo
doswčdčuge, že musj býti che
KrisřUŽ než

anhý

člowěk
Zz 5j Nuže! Kdo gest Ješjš .Kristua?

Wssecko, což gest wzuessenčgssjbo, nemuže
:po;nčmo búti od Uižssjho, lečby wžnessenú súm
o sobě swřdectwj dal; aneb gemu rowný, ancxb
.gebo gménem poslaný buď o nčm mlnwiti kčx:

zal, bUď sam swčdčil. u

KrisřuŽ patrnč oka

zal, že wznessenčgssj gest než člowěk a že gebo
Učcnj wzncssenčgssj gest než celé bohatstwj nae

sseho rozumU; tudy Krista panhý lidský rozUm
sam a sam bez wwšssj pomoci poznati nemůžr;
za kteraužto pťjčťnaU dj Ewangelčsta: dNa
swětč byl, a swčt skrze nčho Učinčn gest, a
swčt ho nepošnal.(( (Jan 1, 10.) A skUtrčně

nrpoznal ho:
Z) Herčodeď, ginak by nebnl dal Betlémské
djtky Usmrtťtť; a geho syn, Herúdeš, geho také
nepoznal, gank by se nebyl posmjwal gemu.
Nepoznalť ho:
d) Farizeowé a šňkonnjri, ginak by se
Krista jnebylť bálč, gemU ncpřezdjwali, gebo
ncpronúslrdowalť a smrti gebo newwnutili. Ne:

poznal ho:
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o) Jerusalém, gčnak by Krčstuš nad geho
zatwrzelostj nebyl kwjlel.
á) Ynč gebo wlastnj učedlnjcč,doknd Duch
swatý na nř Uebyl šstaupčl; nebo Kristuš dostč
často wytýkal gčm gich newčru. Znúmo takě,
že po zagetj Pčxnč byli smutnj, rozUteklč se,
skrúwalč se, strachowalť se, pochybowalť o geho
z mrtwých wstčmj.Důkazů dostč,že ho nepoznalč.

e) ij

che w poznúnj Krčsta Pčma

klefalč za časU prwnjho kťesťanstwa ončno pře:
pčatj mUdrcowé, genž tolčko swým rozumem

Krista měťčti se odwúžčlč. Tak Simon čaro:
dčgnjk, Cerčntuš, Ebčon, Menander, SatUrUčn,
Yrčuš a ginj che, gdauce ku Kristu za swčtlem
uswého rozmnu,
zblaudťlč a Krčsta nedossli.
Nniž ssťastnčgssj bwli borlčtelé 16. stoletj:LUther,
Kalwčn a gčch nefčjslnj a Pťerozmančtj staU:
pencč.
Nadowalť se sice, gč:sagjce: oMčlme, mčxme
Krista!e ale radost obrčxtčla se gčm w bublčml,
w pčxru a dým, nebo poznalč, že magj gčného

Krista, než z Marie Panny
každčl hlawa

narozeného, ano že

mčx giného Krčsta než prawého.

ij
sspatněgč wedlo fe 18ho a nynčgssjho stou
letj mužům U swěta hlubokým mudrctwjm pro:
slulým, gako U pť. bylč: Nmon, Bahrdt, Cam
nabčch, Damm, Eckermann, Flúǧge, Gabler,
Henke, Zčinčsch, Kltldiuš, Llldrrš, Mauoillon,
Plank doktor, Bauluš profeďsor, Nainal,xSchercr,
Teller, Boltair atd. Třmto a gich saUdrUhům,
stal fe Krčstuš kamenem hrubým , kamenem
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Ureižky; i počalt ho brusrm newčry brausitč:
lihem pťrpiatostč potjrati, nestudem dotěrawosti
hladitč; a hle, o řčw! stalo se, Kristuš zaroťeǧr
nými dweťmi gčm zmizel. Dřjwe zdňly se gim
wjra, nadčge a lčxska, tyto djtky Krista Ježjsse
býti zpotwořeny; i počali ge sem tam nataho:

watč, naprawowatč, obwazowati, krautiti, obťe:
zňwatč, mazati atd. dotud, až tyto U prostřcd
pilného ossetřowčxnj w rukaU gich ducha bnly
wypustčly a zemťely. N tak by sr o nich ťjci

dalo: :dNeprawost lhala sobě.e Kdo nenj
se nmau, proti mnč gest. Kdo mne maU po:
mocj Uehledčx,teu mue nenalezne. u
Nnčž se
konečnč lčpe powede tčm, genž nedbagjce wý:
strahy položrné, meč rozumu k nowěmU zčxpasu
8 Krťstem tasili se osmčlUgj. Kristuš ge porazj,
stUdem a zaufalostj Utekan se do twrze swého
possetčlébo rozumu, rU tlpěnlčwč budaU wolatč:
:Skrýg nčxš, zastUp nčxš, mocný pane rozUme!e

Rozum wssak pokrťj ramrnama a řekne: dNe:
mohn pomoci, těžko mi proli silněgssij bogo:
roatč, pomožte si famč.e Takowý bude osud
každého, genž křjdlům plachého rozUmU se swč:
řuge, Ue pak Kristu; o čtrrémžto předcc Kon:
stantčn cjsať slyssel hlaš wolagjcj: W tomto znau

menj swjtězjš.
Chceme:li Upřijě

Krčsta poznatč, nebude

giné pomocč, než Krista U .Krčsta hledati, a
skaumati, což ou sčxm o fobč nrawj. Tale to

Jan Křtčtel za dobré Uznal. (Luk. M.
Grstlčže ten Krista

19.)

u Uěho samého poznatč se

28„4

pťčččnil, o nčmž

pťedce psčmo gest,

že nepo:

wstalo wyšssjho mezč syny lidskými nad Jana
Křtčrele: co giného nčxm,nedochůdčatúm, zbýwú,
Tehdy

přčstUUme ku

Kristn, a tažme se ho: deo

než

to

samé učinčti?

gsi, Bane, ať

odpowčd deime tčm, kteřj nňď wyslali?e Y ln
giž slyssjme tafto odpowjdagjcjbo .Krčsta, gak
Uúlčxěcfgeho a Ewangelista swatý Zan bp1 UR

šnamrnal:
uw Gň gfcm Krčstuš, (é, 26.) ew Gčx
gsem chléb žčwota, chléb žťwú. (6, 51.) u Gei
gsem poččxtek. (8, 25.) uu Gčx z Boba posscl
gsexn. (8, 42.) mu Prwé ncžlč Ybrabam dyl,

bl)l gfem gú. (7, 58.) mečl gfem Syn Boha
žčwého. (9, 87.) m Gň gsem dwéře(10, 9.Ou
Gčx gfem pastýť dobrý. (10, 11,) euo Gěc a
Qtec můg ǧedno gsme. (10, Zt)e) wx Gč: gsem
w Qlcč.a Qlec we mnču grst. (10, 38.) mx
Kdo mne wčdj, wčdj the
mého nebeského.
l12, 45.) u Gčx swěllo na swčt gsem přčssel,
aby každý, kdož wčřj we mnč, nezahynUl. (12,
46.) nu Gci gsem crsia a prawda i žčwot.

(ř4, 6.) uu Gčl gsem winný kmen. (15, 8.)nu
Qrče můg, wssecky wěcč mé twé gsau, a twé

mé gsau. (17, 10.) uu Krčllowstwj mé ne
ž tohoso swěta. (18, 36.) u Proto gsem
swčt pčxčssel, abych

swťdectwj

wwdal

praw

(18, 37.) uo
Zagčsté ťeč, klerau KrčstUš o sobť wedl,
a kterauž gsme nynj slysselč, patrmť okašnǧr
wznessenost grho, a wssak i řcč,krerau za gčnaU
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pťjoěčmlmlUwil

Nposstolům

swým, prožrazuge,

že Kristuš che než pauhý člowčk býri musj;
hle: tU gim slibuge, budan:li geho přikňzanj
zachowčnoatč, že zůstanau

w grho milowčxnj.

(Jan 15, 10.) uu Ginde gim přislibuge Utč:
ssilele, DUcha prawdy. (15, 26.) u Zde gčm
připowjdň, žr, začleoli budaU prositi Qlce nc:
beského wc gménu grho, dúnoť gčm bndr. (Jan
15, 28.) u Qndr posjlčx ge do crlého swčta
dle té swé moci, kterauž měl od thc gak na
nebi tak na zemi. (Mate 28, !8.) uu Ll posléš
dč:wčx gim tU potřssťtrlnch zprčxwu, že odplatu
hognaU wešmaU w nebesjch.
Wčru, kdo lakowé wžnessrné wťcč oťrdoo:
wjdati může, tohoť důstognost a xnoc musj
newssednj txýti.
Z. N sloxoa geho gsau prawdixočx, nebo

polwrzowal gich swými wlastnjmi skutky, a
přigde čaš, kdkž gťch pošnowU potwrdj.

Wroto

prawťl Kristuš xďyslancňm Janowým (Mat.
11, 4.): GdaUcr zwťstugtr Janowi, co gste
widčli a slwssrli; uo a židům (Jan 5, 86. u
10, 25. 38.): Skntkowé, kteréž gú činjm, fwě:
decrwj o mnč wodciwagj, že mne Qtec xooslexl;m

a Yposstolňm (Jem 14, 12.):

Nrwčťjte:lč, žc

geecw Qtri a Qtec we nmč grst, aspoň pro
skutko, ktrrě čťnjm, wčťtr. Proto ztěžowal scrbčx
(Jan 15, 24.): Kdybych bpl skutkň Urěčnil
meži nčmi,

kterých žúdný

giný

nečinil, hčxjchU

by nrměli, alr nynj widělč. Proto i Kristuš
z mrnoých wstal a okazowal fe po 40 dnj
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swým nčedlnjkúm. N proto konečnč opčt přigde

saudir žiwých i mrswých (Mat. 25, 30.), abh
okňzal, že gesť prawý Bůh, že byl od Boha
poslún, že w žúdném giném nenj spasenj nežli

w Nčm.

Z. N slowo, kteréž Kristuš súm o sobč
prawil; swčdectwj, kterč o sobč dal, mUsj býti
prawé, neboť bo i Qrec potwrdčl djlem bezpro:
siťedečnč, djlem prostřrdečně.
:xǧ Bezprostředečnť swčdččl Qtec o swém

neymilegssjm Synu
1. při křtU (LUk. Z, LLe),

2. na hoře Tabor (Mat. 17, 5.),
Z. po modlťtbč Krčstowč. (Jan 12, 28.)
d) Prostřrdrčnč wyswčdčil Qtec nrbeský
o swém SynU
1. dúwno před Kristowým wtělenjm strze
ústa prorokůw a žalmisty swého. (Jirsjkowa

dogmatika str. 2Z7w289.)
2. Skrže angely kňzalzwěstowati se Marii,
pastýřům Betlémským, Josefowč, Mudrcům na
wýchodč co narozeného, Nposslolům a nč!božným
ženúm pak co wzkřjsseného.

3? Na wnUantj the nebrského stalo se,
že Nlžbčta, teta Maric Panny, Sčmeon, Nnna
ďřořokhxxně,Jaxn křřiřči ýo požnaii,

a wžnessčňě

wčci o něm zwčslowali.

4. Ze Mogžjš a Eliaš na šhoře Tabor
š njm U přjtomnosti Yposstolů rozmlanwalč.
čd. Že Nikodem, Gamaliel, Josef z Nrč:
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matbée, Marta, Maria, gegj sestra, geho Učenjoa
a zčxzraky obdiwowali.
6. ,Že Yposstolowé w nčho Uwěťili, a geho
Učenj po celčm swčtě kňšali, ťkaUce: Co gfme
widčli očima swýma a pťlnč spatřilč, co gsme
slýchali, a čeho fe rUce nasse dotýkaly, to zwč:

stUgrmr wúm. (1. Zana 1, 1. 3.)
7. Ze nrfčjslné množstwj
.ffristn bralo autoččsstě.
8. Ze neobyčegnú hwěžda
ženj se okúzala, a žr pťť geho
bylo na skalúch, na slUncč, na
chrcisnowé, ano ť na mrtwých.

9. ,Že Pilč:towa

nrmocných kU

pťi geho naro:
smrtč žnamenj
zemč, na oponř

manželka,

pohankae

strassným snem byla trčwena pro geho fťiwé
odsauzenj; pobanský pak fetnjk žr U kťjže při
geho smrtť zwolal: Gistě gest tento Son Božj.
10. Nno, že samč zlj duchowé w KristU
Ježjssi fwého Pčma poznúwali.
Toto wssecko ččnťl, wedl, žprawowal djlem
kU požnúnj,

djlem kU clč a slčxwč geho, totťžto

Krťsta, tentúž Qtec nebeský. Sami

to Boha

hodnč skUtkowé! Swčdectwj nade wssrcko oče:
kúwčmj wžnessené! Gak ginč:ěr mohlo se stčxlč„
než že wssady neUstúle se zmč:hal počet wčřj:
cjch, a že každým dnem wzrůstala cjrfew Krč:
stowa, kterúž gsaUc o Krčsťu takto wyUčena a
Utwrzcna po celém swktč ohlassUgc, že KrčstUď

gest prawý Syn

Božj, a že ner

w žč:dném

giném fpafenj než w KristU.
(). Mohlibychom owssem wčlssjm prúwem
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než Kaťfčxš řjri: :Nač potřchgeme wělssjho
swědectwj, Krťstuš grsř zagťsté Syn Boha žť:
wého;ee než aby newywratně stcila nasse wjra,
tťeba doložčtč, že i DUch fwatý důstoguost Krčsta
Ježjsse byl opodsťatnčl, a sice pťčkřtu od Jana
konaném, a žc tentýž DUch wsse byl splnil, co
KristU:š Yposstolům o tomto poswčtitcli byl
pťedpowčdčl a sljbťl; gakož že nrnstčtle potud

grbo slowo plnj.
N tak trdy třč ǧsau, ktcřj swčdrctwj néem

dúwagj o Krčsřu: Krčstuš s.šm, Otrr geho a
Duch swatý; a swčdecswj tolo gest prawé a
ncomolUé, Urbo dťjwe žcmč a nrbefa pomann,
než toro: že Jržjš Krčsřuš grst prawý Bůh.
Protož wčřjm a woznúweim8 Petrrm Llpo:

sstolem (Jan 6, 70.), že KrčstUš gest Spn
Božj, že gest prawý Bůh, a tjm také prohla:
ssngi wssr ža bludné

a

hřjssné, což zpoždčlý

sošmn Nria, Socťna, Pawla Samosatcnského,
Čerintha, Balenrťna, Basilidesa, Ylemherta„
Trllrra, PaUlusa, Clarkého, Cudwortha a gčch
přčwrženrň o Krčstu Učťl; prolxlassUǧi wssc ža
lxlUdné a hřjssné, což nowonxbdnj křesťansstj
mutsrcowé wc fwé potrhlostč o Krčstn wyně:ssr:

gj; prohlassllgi ša opowčxžliwé, a za Urúžliwě

držjm, Uowého a ǧiného Krista (Jan 7, 27.)
žúdasť, aUrb ǧak tamtox(Mat. 12, 38. a 16,
1.) židě nowých žnamenj na potwrženj wrcho:
watč potwrzené prawdo žúdalč, očefúwatť.
Ncchci se prohřessowati. gak tčlo protč
pomašanémxx Wúně; ncchrč 8 Tomússem ani
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déle pochyborúatč, anč š YUgUstinem déle skaue

matč, Uýbrž wolúm ď Samaritanh

42.): ije,

(Jan

.4,

že trnto gest prúwč Spasitel

swěta; a prawjm š býwalým slepcem (Jan 9,
38.): Wčřjm, Paue! a doklúdčxmš Martau
(Jan 11, 27.): Qwssem, Bane, gú gsemUwčřů
la, že gsi ty KristUď, Syn Boha žčwéhož
který gsi na tento swčt pčťssel. uuo Upjrati
božstwj Kristowo gest: popjratť Neyswětčgssj
Trogici, popjrati gest samé Božstwj. .KrčstUš

nrnj toliko paprslck slúwy Božj ; uu nenj toliko od

thc

anhý

rozdjlnč: samostatnň osoba; uu nenjtolčko

člowčk a nic che;

zrozenč:, wychňzegjcj bytost;

ua nenj od the
w ale gest skUe

tečný, prawý Bůh.
8. b Brawili gsme, že máme fo BohU klanťti,a
řrkll gfmc, žc .skrisiUu gest Bůh; Uuže ncbudeme
blaudlti, když i tale ťekncme žc i .Krtstu se mame

klaneti

Toť zciwčrek přčrozený, zúwerek rozUmUý,
protč kterémUž nenj am“ boge ani ssermn, a
kterýž dle prawidel zdrawého né:hledU pozůstati
mej, siceby ginak člowčk do wčlru Ua placho
mluwil, a š powčtřjm se potýkal, bylby Učinčn

hlaš geho gafo mčď znčgjcj a zwou szčjcj,

a

obě pťedchňzegjcj a za prawé Uznané sady by
ulnu
p.lj. klnmn
Z.Ujjj.. n uudmudu ufu ku mssnsi umuue
l„

stiti boloby tolčk, co raUhatč!sr

Proto docela

důsledněNposstol sw Pawel k Filčp (2,10)
psal: aby we gménU Zežjsse každé koleno kle:

kalo,
nebeských,
DčdsueZ
ť Ms zemských i pekelmšch,a

každý
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gazyk aby whznňwal, že Pém Jržjš Krisinšw
slúwě gest Boha the.
N takto chci i géa se zachowati, totigw
Krisťu Ježjssč klaněti se, protož nechť giž w
gakčfoli postawč, podstatč, ofobč, způfobu, zge:

erj,
zamčstnúnj, wěkU a časU Krčsta spatřjm,
a gemu fe wěrau přibljžjm, wždy se gemu myslj,
slowem i skUtfem klaněti budn.

n. S Nlžbčtau řekml Marii: N požthaný
plod žiwota twého. (LUk. 1, 49.)
d. S pastýřč a mudrcť půgdU do Betléa
mn a budu se gemU w qesljch položenémU kla:

nčtk (Lnk.0e, 15 Mat. 2, 2)
c. S

ŠimeoUem a Nunau zwolam: Ny

položen gest temo

kU padu

mnohým w eraelč.

(LUk. 2, 34.)

a kU powstanj

t!. S zč:komajkydwanúctilelémU mlňdeneč:
kowi w chrňmě JerUsalémskčm užasem diwitise
bUdu. (LUk. 2, 47.)
e S angely na ansstč ťnťmU přčstaUpjm

a gemUslaUžiti bUdU (Luk.4,11)

s S malomocným(Mat 8,2 ..Mark 1,
40), uo še Samaritanem (LUk 17, 16.uo),
š býwalým slepcem (Jan 9, 38.), nu 8 otcem
námčsjčnjka (Mat. 17, 14.), n š knjžetem,
gemuž mslowanú dcera zemřela(Mas, 9, 18.),ue
š .ženaU KananeyskaU (Mat. 15, 25.), u 8
ma:kan synů Zebedeowých (Mat. 20, 20.), uw„
ď .ženami U hrobU (Mat. 28, 9.), ew š bo:
hatým mlčxdencem (Mark. 10, 17.), ux š
plawá na lodč (Mat. 14, ZZ.), uuo 8 Sčmoa
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nem Petrem (Luk. 5, 8.), uuato

sice wssqdy,

kdeťoli se š njm dsetkč:m, bUď w kostele, neb w
domčxcnosti, neb pod ssjrým nebem, neb w lea
snatých haUsstjch; bUď na bezedněm moťi, neh
w smmné cizťně, neb w temně propasti, n:h

na ohromných wysostech, u
tmčxři swau,

ř!g: Hoden gsi, Pane
a čest i moc;

wssady padnU Ua

a klaněti se gemu budu skrcmssi.rnňs

Bože můg,přigjti slšdǧozl

nebo ty gsi siwoťil wssecky wdč.ci,

a pro wůli twau byly i stwořrny gsau. (dex
wenj sw. Jana 4, 10. 11.)
Yno šstanpjm:li, až dozrč: tělo mé, apanj
mč: se tuto skončj, na horU Sion, aneb bu:
dnxli wtržen až do tťetjho nebe; budmli krčn
čeli někdy snad po slUnci. mčsjci a plamtšch;
aneb Usadjm,lť se na komrtňch, Op bezedng
ŽstUpUgjcjch: wssady,

wssadh

bmdU; nrb to gsau podnože
podobnť

se nachúzj,

a

gemU „se jlelančtj

geho sjdla,

.kdež

sice c.o geden aa xt;en„týž

Bňh, co geden a lemýž Krisťuš. Nno, sdybych
šstaupil Op hlUbokosti wssech hlnbokostj a ppe
hčjžil se do wnitřnostj
neyskrytťgssjch, .kam„t,č
xmysl člowělea gesstř Učkdy nepsolnikzla, wssadp,

i tam naleznu měho Krista. ,Zda :p tč ncb O.né
podstatě, postawč, způsobU, .osob.č, aUťadu, zú:
služe, welebnosti,

zgewenj, cxoj,na této Zemi, wss,e

grdno, co Boha geg Ualeznu wssady; nrbo geho
přjtomnost projzra!zugj wssčckni gehp skutkowé,
wssecka geho ustanowenj.

Takto myslitč musj každý rozumný kčesian,
ano každý rozmnný

twor,

bUď si tdupze;nerd
Uh
13xlr

d
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ginohwězdec,

ckrba i sčxm nebessťan;

nebo gen

toho poklňdati lze za rožUmného, genž prawdu
tuto poznňwč: a gi plnj; ginaf, fmeysslegjcj a
čťnjcj, byťby i w nebesjch bydlel, nrnj rozUmný
twor; protož dobťe napfal ?lposstol fw. Pawel,
aby každč koleno klekalo nebeských, zemských i
podzemských, a aby každý gazyk wyznčxwal, že

Mm Ježjš gest w slúwěBoha the.

Nicménř,

ačkoli KrčstUš wssady přjtomen gest, a wssady
se gemU klančti mčxme, předce, dokud na této
zcmi gsme, w této předsjni žiwota dokonalegssj:

ho, dotud ho také tuto neyche múme hledati
a gemU fe klanřli,

aby

gsme si nčco lepssjho

zaslaUžili, nebo takto prawj KristUš: Kdo mne
wyznčx před lčdmi, toho wyznám tam pťed
Oteem fwým w nebefjch; a protož slussno zde
na zemi ho wzýwali a gemU se klančti a sice
w stčmkn tom, kdež on neyraděgi a zwlč:sstnj

pkjtomnostj přebýwú; w stúnku tom, krerýž
sobč súm Ježjš KrisťUš ncdlaUho před swan
smrtj byl szdowal. Welmožnj synowé swěta
dali sobť k swémU pťebýwčmj diwokrúsné, ča:
rowné, pťerozkossné stňnky zbotowčti: ale stčmek,
kterýž KristUš sčxm stawčl, a w nčmž on súm
pkebýwň, rozeznč:wú se auplnč odr wssech stč:nků
lidských, lnebo stč:nek Krčstůw

3. nenj djlo rukaU, alc djlo slowa;
d. nrnj stč:rnaucj, ale wždy swjžs, Utěsseně

rostaucj;
c: nenj pomjgrgjcj, gakoxna Táboťe, ale
wšdy jtrwedčajejš
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á. Uenj rozdjlmš, dťece ale k podťlenj;
c. nenj pro gednoho tolčko, ale i pro
wssecky;

s nenj každénm projoessný, přece ale pro
každého ustanowený;
š. nenj žadnau cenau k zaplacenj, ale
pťece č Ueychudssjmrl dosažjtelný;
lx. nenj njzký, přece ale ponjženost

milm

e.ntjx

!j. nenj hrčlzo.plodnň, úéčxrž Utčch dúwa:
gjcj; om a wssak stč:tč se může strassným a
hrozným, útčchU a nadčgč odgjmagjcjm.
Podiwný to stčmek, a gesstč podčwněgssj,
že grho zakladatel a stawčtel, co panhčx lňska,
na lúsce z lúsky geg byl stawěl; gméno paf

geho gest: Swňtost oltňťnj.
Sem tedy, fem pogďte a klaňčgte sc gemu.
TU,

tU ho

Ualeznete

co

berúnka,

co chléb,

co mannu.
Newčnsž něců žádný, žebychom fe modlox
slllžby doansstčly, klaUťgjce fe Kristu, w sroeie7

tosti oltúřnj pťjtomnémn. Negsme Samarťtané,
o kterýchž Kristuš prawsl: Wy sr klanjte na
hoře Garizčm, čemu newjte. My kťesťané kato:
lťčtj wjme, čemn se klanjme, a důwody nasse

gfau následugjcj:
Z. 7. .striftuo skutečnč sám sweitost oltáťnj

Usianowih
Wřda Ježjš, že pťčssla hodina, aby fe
odebral z tohoto swčta k thč, a chtčge swým

xzm
milňčům, gež nad swůq žčwot mčlowal, a brzo
xxnynj ooustčtť mčl, tU neywčtssj

lčxskn prokčxzatč,

a gim drahau pamč:tkn zůstawitť, toto byl pťť
dp“oflednj fwé wečeřč, stolowaw š učedlnjky
swými, ustanowil. Neyprwé wzalchlčb do fwých
neyswčtčgssjch rukau a dobrořečenj nad njm
Učiniw, lúmal a dúwal Učedlnjkům swým, řka:
Wezmčte a gezte, tolo gest tělo mé. Pak wzaw
kalich, a djky Učťnťw dal gčm, řka: Pčgte z
xtoho wssickni, totoť gcst frew mci nowého zúa

kona, kterňž za mnohé wylita bude na ode:
sslčnj hřjchů;

to

čiňte

na

mau

xoetnnč:tku!uum

Tak mluwčl Krčstnš, to geho wlastnj slowa, to
geho wůle, so geho rožkaz, toť geho pamúrka!
gak nňm to doswědčugj čtyťj hodnowěrnj swatj
mužowé, gčchžto fwřdectwj, ač rozlččnč bylo wo:
klúdčxno, pťedce nikdy nebylo popjrčxno, tjm méně

šcela zawrženo.(Sw. Mat. 28, 96u28. u
sw.Marek 14, 22725. msw. Luk.22, 19u20.
uo fw. Pawel l. Korčnt. 11, 28uu28.)
!l že Krčstuš taleowýto wznessený skutes
Ustanowitť chtčl, sňmtč to také byl pťrdpowědčl

xu sw. Jana. (6, 48u59.)
Břčhodilo fe totižto, že Pčm Ježjš,
wssickni Ewangesistowé dofwřdčUgj (Mat.

gak
14,

Marek 6, Jan 6, Luk. 9.), pěti chlrby a
dwťma rybama na paussti Bethsaťda 8000
lidstwa, nepočjtage žen a djtek, nafytil. To
byl zúzrak, wěc newjdanei, neslýchanú! Lčd nad
rtjm krnul, žasl, leoťčla oddal fe KristU; wsse
dsUčs:lo,počalč

pťrsneyssleti,

fdoby

Kristuů

asi
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bhl, zdabyšnchl
prorok, neb dokonce sňm
Mešsiúš? dMešsieissem bUde, ano Mešsiássem,e
prawili po malém pomlčenj, dč tedp pogďme,
Učinjme bo krúlemue Zatjm Krčstuš, poznaw
toho lidU aUmysl a wěda, že krúlowstwj geho
ncnj z tohoto swčta, a že gessrč nepřčssla ho:
dčna geho, i odstranťw se opustťl zčxstup. Cestu
fwau konal brzo po wodě, brzo po sUchU.
Wssady, kamkolť přťssel, činčl dťwy a zúžraky.

Takto, zwelebUge mocnost božskau a prowonge
dobrodťnj neslýchané, dostxal se koneěně do města
KafarnaUm, kdeš fe 8 njm onen zčxstUp, kteréu
mU pčed nedčlwnem byl Ussel, byl sctkal.

J Uzřew Krista, progewowal welťkaU radost, a
i hned dychtčwě se teizal, kdyby fem byl přissel.
KristUš wssak magc něro důležitého na myslť,
uchopťl se té přjležťtostť, a wytýkal ncyprwé
zécstupU, žeby ho hledal kwůli lělcsnémU chlebU,
genž hyne; pak i hned počal mluwťtť o giněm
pjokrmu, kterýž nehyne, ale zůstčlwú k žčwotu
wěčnému; ano sljbil gemU takowý pokrm dčxtč;
a když lid o chléb takowý ho prosil, doložil:
Gčl gsem chléb žiwý, fterýž gfem š nebe
ďstaupťl; bude:lč fdo gjsti š chleba tohoto, žčw
bUde na wčky, a chléb, krerýž dúm, tčlo mé

gest. (Jan 6, 52.)
Tčmťto slowy patrně Krťstuš fr wygéadřil,
že fwé wlastnj tělo gedenkrúte dňti chcc za
pokrm. Zťdé uslyssewsse lo, horssťlč se nad tjm,
řkaUce: Twrdú gcst ťeč tato, aodessli. KristUď
ale raděgi nechal gich odegjtť, než aby fwé
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slowo

byl

odwolal,

fwých se tňzal,

ano č samých Učedlnjků

zda bu č onč odegjtč chtčlč, a

doložčl, že wolno gim.Srownčxme:lť nynjslowa
Púně, pronessemi přč ustanowenj wrčeťe po:
slednj, še slowy, ktrrciž mluwil přč zasljbenj
tétéž wečeťe: poznčxme, že to byla rozmysslenú
wůle geho, wečeřč swč:tostnaU, genž se také
swútost stolnj ěťli oltciřnj gmenUge, Ustanowčtč,
a že gi on séem Ustanowile Ncřsledownť swátost
wečeře Bč:nř, ččlč oltúťnj, Uenj wymhsslenň
wčc, ani od Llposstolů, anč od prronjch křesťa:
nů, ančž gest plodem zčskuchtčwéchytrostť katolickýcb
kněžj, gak se w tčchto dnech, opťt wytýkatč chce.

Za8. Nuše, který gcst prawý fmysl slow Báně!

Ae tento:

To, což gfem wam, nrymčlegssj Učedlnjcs,
grdnaU sljbťl, že dam swé tělo k požjwčmj, za

p,okrm nynj wyplňngi; a protož thto
kdež naposledy

chwjlť,

Ž wamč wečeřjm, kdež žadného

podobrnstwj neUžjwam,

kdež gen nastawagjcj

smUtnaU smrt před oččma múm, ro tUto chwjli

slawnau wúm na pamatkU podaroam, což zde
na swětč mam neydražssjho, totčž tčlo a krew
maU Wčžte, chléb tento zdr mu grst třlo mé,
a wjno kalčcha zde u gest krew ma; takto se
wúm na pamútku podčxwúm. Wezměte tedh, co
mú lúska wč:m obťtuge, gezte a pigte, a bUďte
Ubezpečrnč, že chlčb, krerý tuto w rUkaU držjm,
tčlo mé gest, fteré za wúš wychno bUde; a
wjno, ktrrěž w tomto kalčchU držjm, krew mú
gest, krerčxž za wciš wylčta bUde; obé na od:
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pusstčnj hřjchů a za pokrm k žiwotu wťčnčmu.
Dčxle znúmo

wčxm činjm,

žc

kdokolč a kdykolč

hodnč z toho pokrmu bude požjwati, smrtč ne:
okusj na wčky. To mé Ustanowenj, mé zasljbea
nj, mč: poslednj wůle. Nezrusste gi, ale to samč
ččňte na pamč:lku mé lčxsky a mé smrtč.

8. 9. Podsiata těto fwásosii geň?

Prawé tělo a Urawú krew Ježjsse Krčsta
pod způsobau chleba a wjna. Tak to zgewnť
ohlčxsil, rozumčl a wyklčxdal:
š
Sčxm zakladatel wcčeťe Wč:ně, Kristuď

Ježjš (Jan

6.), a nenj pomysslenj, žeby tento

neyswčtěgssj, tento nrylrpssj přjtel před swau
smrtj, přt swé poslednj wůli, přč fwě nowč
smlanč
u 8 pťččtcly swxšmi, genž pro něg
wssecko opustčlč a geho núsledowali,
genž ho
nad žiwot swůǧ milowali, genš se až k smrti
rmautili, nslyssewssr, že ge opustiti chce, něga:
kého klamu, podwodu byl užjwal, podwodem
swašek přátelsiwj bwl rozsrhl, a fpolU pťjčinuk
pochybnostem, bludům a různčcjmbyl dčltčchtčl.
Kdo nčro takowébo připansstj, ten neuznčlwň

Krčsta ša Mršsiássr, ša Boba, ten se Kristu
raubň.
lš. Tak tomu, gak giž Uwcdeno, fwatj
Ewangelistowé, pjssjcj o wečeťč Púnč, rozumťli
(Mat. 96. nuu Marek 14. u Lukd 22. nu

Pawel 1. Kor. 10, 16. 18. w ll, xxx jj,
22. 23. 26. 28. 29. 34.)
Ze Ewangelistowé a Nposstolé swatj slowům
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Kristowým dobře rozumělč, plyne z nč:slcdugjě
cjch nčxhledů:
a. Byliť na slawný tento čin giž přsprau

weni. (Jan 6.)
d. Podobného coš widěli neb slysseli;
mysljmť prwnj zúzrak Pč:něwKňnť Ǧalilegské.
c:. Kristuš

ge byl ugťstil před Usianowe:

njm wečeře poslednj (Jan 16, 25. 26.), že
che w podobenstwjch š nimi nrbude mluwiti.

(Conf. Mat. 96, un Jan 18.)
c!. Krisiuš při Usianowenj a po ustano:
wenj wečeťe poslednj mluwil š nimť o takowých
wřcech, kleréž š obrazným tčlem nemagj žč::

dného fpogenj. Tak mlllwilozradě,

o wydánj,

o Umnčenj, o fmrsi, o krwe politj, což wssecko

gen prawé tčlo, nifoli ale obrazně podstaupiti
může. .Kdož by to tedy gen o třle obrazném
wyklč:dal, gewil by pauhý a brubý nerožnm.
e. Konečně Aposstolowé welmi dobťe ze
siarého zúkona wčdělč, že Mešsiňš swé wlasinj
tčlo na smrt dčlrť, a swau krrw wyljtť mUsj.

(K Zidům 9.)
Gestlčžc tčchlo něchledň dobče poweižjme,

napotom tčžko nám pochopiti, gakby sc mohlo
stčxti, žeby Nposstolowé Krisku pťť ustanowenj
swč:tosťi oltčxřnj nebolť rozUmčxti mohlť. Ll wssak

onč tomu

zagisté dobťc

rozumělč, proto mezč

nčmť nrwznčkly žčxdné hč:dky o podsřatu

wečeře
Bčxně; proto také wyučiwsse wčťjcj o wznesse:
nosti wečeťe Běaně, wssecky přjsnť

kčxralč, genž

nehodnč pťistupowalik této swčxtostť.(l.Korčnt.
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lo, 16 11, 2.0) Pro siǧuru, podobenstwj,obraz
kčlratť, byloby zagisté zbytečné, nc:lťdorela směssné.

() Takto, gakž praweno, i ejrkew wčřila
ť učťla od počatku o wečeři Paně

me ro neyche

Poznúwčx:

z oné preweliké Uctčwostia

ssetrnostť kleraUž prwnj křrsťane této swatosti
prokazowali, a občtownostj gegichpro tuto swátost
muka i smrt trpěti, což by pro pauhý chléb byli
neučinilč.
3. Tak prwnj křesťanéo této swátosti Upťjtom:
nosii Zidůw a Pohanůw nikdy zgewnčnemluwčli,
ale gen na dowtťp, abo nehúzeliperly do bléeta.
b. Tak přť koněxnj wečeře Púnč a pťigjx
mémj netrpčlo se ž.idnúch nrwěťjcjch, ano anťd
katechumenň.
oe Tak bedliwčx sc Ukrýwaly wssecky pozů:
stalé gegj čňstkn.
cj. Tak, co drahý wznessený lék, donéassela
fe taro swcitost od knčžj nrpřjtomným křesia:
nům buď do žalčxře Urb k nemocnému !ůžkU.
eše Tak celau horliwostj přťgjmali tuto
fwútost ti, gcnžto předžwjdalč fwé brzké Usrpeu

nj a fwau brzkaU smrt.
Ay, fama to opatrnost a Uspoř.idanost,
genž swčtle wygewuge, qak wznessenč prwnj
křesťané o Swčxtostč oltčxřnj smepsslelč. S oby:
čegným chlrbem aneb obražem žebo kdo tak
uctiwč a ssetrně nakleidal, tčžko Uwěřiri.
Wakli gesstč hlauběgč w letopčsy rjrkewnj

nahlédneme, nalezneme, že staťj otcowé cjrkewnj
prčxwč tak o wečeři Púnř
bylč smeyssleli a
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wěřili, gak Krťstuš a Nposstolowé

Učilť, a gak

erkew
sw. polUd Učj. Swčkkem toho gest
nňm: Jgnčxr, eje)Jnstčn, Me) Zrenéuš, Neňe)Cyril
Jerusalémsih;

ztezjczleZlle)
wssčckni pak na sněměw Efefu

rokU 471 pťjtomm otcowé a gu w. Hle, gacj
to zňwažnj, důsiognj swědkowé! Možnciuli gčm

odpjrati? Možná:li ge z nedorozumčnj, z po:
blauženj winčlie? Ty winiti, kteřjž tak bljžko
Nposstolúm a Kristu byli; kteřj žčwot swůg
dalť, krew swan wycedili pro Krista? Kleřj we
swém chowěmj sama swrchowanei prawda a
mrawnost bylč?
Swčdky takowéto neslysse:
ti, gim newěřitč, gest hřjch proti DnchU swatéa
mu. Prolož pro Krčsta, pro swaté Nposstoly,
pro gťch Učrdlnjky, pro dňstogné otce mučedlnjx
ky wěřjme a wyžnčlwčxme, že wečeře Pcemč nenj

holú pamútka nepřjtomného Krťsta, ale že
Kristuš w nč skUtečnč přjtomen.
1. Snad přjtomen tolťko dle Božstwj?un
che, a sice č dle rěla. Tělo toto okazuge sr
zde w způsobe chleba a wjna. Gťndy okazowax
lo se w způsobě člowčka, a sicr od narozenj
Krťsta až do geho smrtč. BohU možnč:, gakéo
kolč tčlo čili zpúsobu těla na se wzjti. N sku:
tečně ča) tamto wzal na se způsobn oblakowého

slaupu, uo b) ginde žpůsobu ohnčwéhokrťe,m
c) tamto zpňsobn holnbčce, uw á) ondr způso:l
e) jšfžišlolč acl ťiomuuoo cpjšloln aú 8m roenm. 7e U
ňpojošla 1. Ur. 66a Ue) l.iřuxeddlM ooutu
nrcre.c. 34 UU)
sn.ll:aroalll. entecngj

mzegtašd

311
bu obniwých gazhků, m c) tuto způsobu djtč:
te, wu s) nčitele, m š) oslawenre na hoťe
Túbor, uu jd) trpťtele na kťjži, uu i) zahrar
dnjka před Magdalenan, m le) saUdce neomyl:
Uébo na poslednjm saudu m Oowždy ale ta:
kowan

zpúsobU, gak tobo kdy rotťekxa nastě::

wala a orofpčch žúdal. Brorož wc swňtosti
oltč:ťnj mej býti takowé tělo, kteréhož by fe
pťimčřcnč a slUssnč požjwati dalo, a na samu
wěc a Uřimčřeně nar.iželo.
w

swč:tostč olteiřnj

Ze

k tomUto

chléb a wjno
cjlť neypťťmřťe:

nťgssj gest, fdožbo Urnahljžel?Broto také maua
drost Krista Ježjsse obrala chléb a wjno přč
této swčxlosti ža tčlo swé a krew swau.
2. Snad chléb a wjno toliko magj těťo
a krew Krista Ježjsse wyznamenč:watť, a protož
gako duchownjm žpůsobem přjtomnost .skristowa
w fwňtosti oltč:řnj se mčxpowažowatč? u B
takowémto wyznamenúnj čilť přčpodobnčnj du:
chownjm nic nčxm neprawj szmo, ale patrnť

dle půwodnjbo te:etu doklúdú: To ǧest, to
gest, dwakrčxre tedn po fobě.Nepochybnč proto,
gakoby KristUš chtčxlřjri: Wčeřtr, že pod způ:
sobaU chleba prawé a žiwé tčlo mé, a pod
způfobau wjna prawčx a žťwú krew mč: gesř,
a že fonagjre pamčxtkU smrtť mé skutečnč obého

tak požjwatč bndete. Protož

wčťjme dle Krista,

žeť fe promťňuge w chlrbowé tělo a wťnnau
krew; čilť že tělo a krew geho béťc zpňsobu
chleba a wjna na se; a sice k patťenj a po:
žjwčmj nňm.
Ll proť by se takto promťm“tč
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nemohl .stristuš? Nenjelť wssemobaucj? Renj:li

erbmežený?

Nenjxll Wún pčjrody? Stwořil:li

pauhým slowem nebesa, a toz Uičedož, wo:
dU:li we wjno proměnčl: žda nemůže roanU
mocj způsobU chleba a wjna

na se wzjti a se

takto okúzati? xu N nenjcli promčněnj toto i
přimčřený

přechod

od přjrodnjch

žčckonů k dU:

ssewnjmu? Qwssem, neboťgako w přjrodě anhý
chléb a wjno posilňUge tčla člowčka, tak měaw
dUchownj řjssi pod způsobau chleba a wjxla pťj:
tomný KristUš dUssr posilnčti. N to gest, což

Kristuš přislibngr Broč
nen:dřřili9 Čili fe ranal,
owé o Učm prawilč?

Čili

pak bychom Gemu
gak nčkteřj Farize:
gest to twrda řeě,

gak Zidé se donmjwalč? (Jan

6)

Čťli ne:

možnč to Učinčti Bobu? Ččli žawrhl Krčstuš
zákonn přjrody? uu Nikolť, ale člowčk ginak
smeysslegjcj se raUhčl, nebo Kristu

wssemocnost

božskaU Upjrú, stwoťenj na Stwočitelr

powyx

ssuge, meze rozUmU překračUge, přepjnú, ano
gest k takowé weyssce wstUpowati nutj, kteréž
nikdy nedosřibne, a kterúž dřjwe Ueb pozděgi
š auplnau Urwčrau se potkčxmčx.Zdčxse, gakoby
takowý rozaumek BohU řjci chtčl: „Nž potUd sahčl
mocnost Božskú, ančc dčxle.eCož opowúžliwost
neslýchami! Búh dowolnge dUssi lidské slussný
wýlet do kragin Uadzemských, a člowčk neostý:
chň se erbmeženěho obmrzowatl.
3. Snad přjtomnost Kristowa tolčko gen
Ua čaš požjwčmj Wečeře Pčmč trwň, tehdy
gen na chwjli? Yno owssem, rozumjmrlč pod
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chwjlj tauto prostrannost času trwagjcj od ko:
nčmj Wečeře Bčmč až do skutečného požitj, bez
Určenj kdy se požjwati mň, tuť owssem geU na
chwjli, a nic děle; rožUmjmeli ale pod časem
požjwčmj toliko tU chwjli, to okamženj, co sc
podúwň a požjwčx, a nčc che, tUť naběhnemc

na mnohč nesnňše a mťneme se š prawdau;
nebo takto bychom meeli wlasťnč wěřitť, že
pťjlomnost Kristowa wr fwčxtosij Qltúřnj ne
od Nčho, ale od wjry přčgjmagjcjch zčlwifj, a
tuť bo každú přčgjmagjcj byl tworcem přjtom:
nosti Pčmč, a tale by se muselo připustitč, že
podlé welikosti wjrw u přigjmagjcjch přjtomnost
Kristowa, by se U gednoho wětssj a u druhého
mrnssj nachúzcla. Dle tobo mufelobo sc také
připustiei, že by celxi wečeťe B.inč na zúsluze
Kommnnifantú, ne pak na Kristn by se žaklčx:

dala. Dňle prawjm, že ani Kristuš, ani Apo:
sstolowé ani erkedo swata nesmčláby nehodné:
ho prigjmatele odsnžowati a trestatč, pončwadž
bh w grho moci wlasřnč stalo, na geho wůli
by bylo, malo aneb nic sobě pii wečcťi Panť
mUslitč, a s!oobodnj ččnowé nepodléhagj trestu
žčxdnému. w Zdaby takč nmohý i súm nebyl
w pochybnostč a u welťkém trúpenjdncha o swé
wjťe, gesili wěrau swau skutečnč Krčsta sobč
utwořil, čilč nic? TUťby, prawjm grsstč, každý
sčnn sobč fněšrm

byl,

načbp

lehdy

zwlčxsslnj

řčxdknčžstwa byl Kristuš ustanowil? Powažme
tak též, že Kristuš nenj dčlčtelný, aby totčžto
U toho meUssj U onoho

wětssj byl;

súm také
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KrčstUš prosil the, bychom gedno byli, gakož
Qn 8 them gedno gest; a hle rUťby w tom
nrnhlawnčgssjm tagemstwj wjry samé rozbroge,
samé rozdjlo fe trooťilha

Gaké to

nesnčxze: ne

k prawdč ale k žmatkům wedach.

Brotož

dobřr cjrkew katolickčx wčťj, žr gako žčwot do
člowčka wdcchnUrý geho početjm trwčx až do

slnrtč; že gako slowem Božjm wdechmltý žiwot
do Ježjsse co Boha:člowčka trwal až do fmrti
křjže, tak že č slowem Krčstowým wdechnUtú
žiwot do chleba a wjna w čaš wečeře Bčxnč
až do skUlečnébo zpožčtj od wčťjcjch trwčl.
U přigjmámj ne mocj wjry ale mocj BožskaU
přjtomný KrčstUš fpogUge se š dUssj kn spase:

nj gegjmu. Proto

ť erkew

sw. prawj: Ze

Kristuš, dofUd se přepodstatnčné zpňsoby ne
zrrúwj, wždy přjtomen w nich trwň.
Gak dlanhý ten čaš od slawenj Wečeře
Pčmě až do skutečného pťigjmňnj bútl“ mei,
KristUš P. newymčřil; proto múže i krčxtkýčdrlssj
býti, kdežto po celý ten čaš Krčstuš swč:tostně
rčejtomen U Weeeťc WúUč rrwč:. Bňh pro swé
slowo a moc nemčx žčxdné mjry, nemčx wčxhy,
nem.i mezi, ančž se dci wtčsnart neb popjrati.

Pťjtomnost tato
lidskau; gest geho
Protož dňlo
Krčsta U wečeři

děge sc geho mocj ne pak
skmcr, ne pak lčdský. w
doložiti dlužno, že přjtomnost
Mmě nenj anhň
pamčxtka,

ale skUtečnčx. Památka pauhčx negen že k spa:
scuj nassemU nepostačuge, alc aniž potťebowala
tak welčkého zasljbenj še strany zakladatele, aniž
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potřebuge tak weliké přjprawy ze strany wčťj:
cjch. Pamútka pauhú prawaU přjtomnost Uedo:
stihne, ano daleko, daleko w pozadj zňstňwú.
Y nač také potťebowal Kristuš nowau wčc za
pamč:tku stanowčti? Zda:lč nedal swé slowo,
swé Učenj giž před tjm za pamčxtku? N nenjaliž
sloroo geho mnohem whodněgssj předmět na

pamčxth než slýwa sprostého chleba? Kde che
a žiwěgt múžeme fobč předstawiti

Umučenj a

smrt P.inč, Uež w Učenj grho? Parrno
že wečeeřeBčmč

nčco dústogněgssjho

tedy,

mjti mčla

a w sobě i má, než anhaU pamútkU. no
Brotož také doložiti dlužno, že :ořjtomnost
Krista Zežjsse w swčltostč Qltč:řnj nenj mrtwú
ale žiwčx. Negen že ořjcomnost mrtwč: nenj

žčldnú přjtonmost, ale wždoť anisjlh, animoci,
anč aučinku mjci nemúže, kdežšo předce Kristuď

neUstanowil Wečeři Púně, aby mrtwň gfaUc,
bez aUčťnkUzůstala, alr aby nciš fjlčlakžiwotU
wěčnémU, aby nčxš sjltla w boǧi 8 nepťjtelem,
aby néaš z hrobu hřjchn křjsila, aby mim swj:

tila na cestě do nebeského JerUsaléma; psotož
dlnžno, aby ten, kdož se w nj podňwč:, mřl i
žťwot w sobě, GčUak meeli bychom dle slow
U sw. Mat. iZ, 14d podobnč řjci: :Wedeliť
mrtwý mrtwého, oba do gčxmypadagj.e Nwssak
žtwý se dal Kristuš za pokrm, žiwú se obťto:
wal: a protož žiwé mUsj býsč igeho tělo a
žiwň geho krcw we wečeřč kťesťanské. Bůh w
přjrodč i kamenj mňže obžčwitč, pročby toxuči:
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nčtť š chlebem a wjnem nednohl. (Matth. Z,
9. Luk. Z, 8.)
Nle kterak to možná, aby Krčstuď při to:
likU gednjm časem konaných wečeřj Wcině w
tolčkerých částkách na

tolťkerých mjstech ď tťlem

a krwj přjtomen bhl ? uo
Nčkolč mim toho nelze nčklerak pochopčtť,
gak sex to stéetť mňže, nicméně gčstě to wčřiti

můžeme, že fe to tak a negčnak děge; nebo
čx) Súm Krčstuš wřč Ustanowenj wečeťe
Mmě bhl totiž činčl, wzal totčžro chléb a wjno
a proměnťw obé w swé tčlo a krew swým pol
žehnánjm a fmým usloU:dem,lúmal a děewal po
čásikach sebe každémU z přjsedjcjch:

čjm tcdy

patrně dokazal že mňže w gedné dobč w mno
hých častkach, a pťece w každe čňstre celý, prjs

tomen býtč
b) Krčstuš . rozeslaw swé Nposstolč a Učee
dlnjkh do celého swčta, nařjdčl gim, aby wssč:
ckni konali wečeťč Pěenč, kamkolt přťgdan, nú:
sledownč, gesťliže na rozličných mjstech konatč
Kristllš přikňzal wečeťť Pčmě, potřebj gest, aby
na rozličných mjstech, kdežby se kolč konala uu
wssadh č Kristllš přjtomen byl, a sice rjmže
zpňsobem, gak se přč Ustanowenj tétéž wečeťe

byl progewil.
c) Krčstnš pťčsljbčl Nposstolům a cjrkwč,
že oo wssecken čaš nprostřed nj přebýwatť chce,

Uňsledowně mnsj býtč wssady po swčtč prjto
men,a zwlňsstč tU, kdežkoliwečeťe geho se kona
Wazatč Krista na mjsto, pťčrownawati
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tťlo geho telu nassemu, gest: tagemstwj plnan
wssUdypřjtomnost wečeře Bňnť Gemu upjratčw
swňtosti; gest: neprawdy w nťm hledatč, w
blndu geg stjhati; a něco takowého sobč do:
woliti, gest: kťesťanskaUwer žapjrati. Bez
toho, kdo o slowě Ježjssowe pochybuge, nenj
řňdný křesťan. Ze rožmn nňš réhož tagemsiwj
pochopťtť nemúže, nčc núš mňsti Uemci, nebo
gest to zúzrak, kteréhož rozUm núš chčxpatč ne:
může, sice by to giž tjm samým nebyl ščxšrak.
Gsantč pak gesstč giné wěci, kteréž roZUm nňš
nechňpe, a předce ge přčpansstj. Tak Uechňper
me, fterak z předalekých konččn slunrčnj swětlo
f nám pťčchážj a celaU zemi oswěcUge; uu ne:
chňpeme, kterak hlaš gednoho člowřka w Ussjch

tisjcůw lčdj se rošlěhň; ue nechúpeme, kterak gedno
žrnfo sta giných plodj! N hle, předcetoro wěci
fe.dčgj. Zde zaǧčsté musjme šc sw. Pawlem

(ij.

11, 33.) žasnautť, a š Ccclesiastykem

(3, 22.) sebe napomenaUtč; posléž U wssj po:
koře žwolati 8 Tomússem: Pčxn múg a Bňh!
Nuže

přiblčžme se k hledanč

zciwčrce, a

zwoleyme takto: Gestliže Bůhwelel Mogžjssowť,
bay zžuw obUw a w pokoře k Uěmn přistUpowat

(2. Mogž. 2. Z.); u gestliže řekl Hofpodin
Josuowi: Zqu obUw ž noh swých, neb mjsto,
na kterémž stogjš, swaté gest (Još. 5, 16.);m
gestlčže rozrrhna raUcha swé, padna Ua twúřč
před archau Hospodťnowau, tafto se kořčl až

do wečera (Josue 7, 6.); u gestlčže Dawid
podpňsán Essodem lnčným, doprowúzen weli:
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kým zňstupem, plésal

wssi silaU pťed Hospodin

nem, když archa poswxitnú š plesúnjm a sz.
kem trany přenessena byla (9. Krňl. 6, 14.
lčd.); w gesilčže Salomaun né:dherný a krúsný
chráxx

wystawčl

kU poctč archy Hospodina

(Z. Krčxl. 6, 7. 8.): bodno, slUssno,sprawedlir
wo gest, KrčstU, w swútosti Qltciťnj přjtomné:
mu, w tomto od Uěbo samého wzdřlaném stč:nku,

w této šúzrakň plné swathni, w tomto bytu
nepostjžirelné bytostč, w tomto ne rUkaU Udť:
laném ale slowem Utwoťrném lagemsřwj Gemu
se klanětl, hťjchy še sebe zzaUtč a ď búznj

swataU GemU se bljžiti, ťjkati: Swatý, fwarý,
swatý, požehnaný, blahoslawený Hospodin, Búh
nčxš!

Nspoň erkew fwatčr katolčckúto za bodné,
slussné, sprawedliwé Uznňwú.
1. Wroto stawj neidherné chrúmy pro
stúnek trnto; ač wssak spokogUge se w UaUzi
fprostnostj a skromnosij, předcr nenčxwčdj ossklix
waU zpnsstěnost

o.Proro
stanek

tento

přede wssjm krasslj a zwelebuge
Umčleckýmč rezbamč,

spančlými

kwčlinami, oždobným rancbem,šařjcjm swětlem,
wonným kadidlem; ač wssak i zde dle oleolnosti
chUdoby nežawrhUge, zawrhuge nicméně hťjssnaU
nedbanlčwost.
Z. Proro
lčdsťwU pobožnémn dopausstj
wraUcným, ncibožným zpěwem Hospodina Bčxna
oslawowati; dopansstj, by zpěw shromňžděného
křesťanstwa hUdbaU, pobožnostj a wraUcnostj
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pkiměťenaU doprowazel se; ale rmautj se, kdwž
pobožný gednozwučný hlaš přjchozjch křesťanů
křťklawé a nefaUzwučné, diwoké a swčtacké,

pohorsslťwé a Uecaudné, unangjcj

a roznlačné

hUdbč Ustaupťtč a pacholččtč musj.

4. Proto

poraUčj a zawazuge kněze, by,

kdybykolč tuto swňtost podlé gemU dané mocč ko:
nati chtčl a konal, wždy taU neywětssj pťjpraa
wau, tau nenwčtssj horlčwostj k ollčxťčpřistupo:
wal a poswútnau slUžbU swatč konal; alc 8
hořkostj djwčx se na kněze lehkowúžného a rox

botného.
5. Proto žč:dčxerkew swatú, aby fwčxtost
oltúřnj kU pohodlné pobožnostčlidu křesťanského
gen tolťko w Urččté hodčny od knčze se konala
a wsselčgaký nepoťádek, neslUssUost a zpnpnost

sr zamezowaly.
6. Proto žčxdč: cjrkew sw., aby š taU
neywětssj ssctrnostj a nezčsstnostj se konala,
wsselčgaké pale lakomstwj, uhúněnj, wymčxhúnj,
kramaťenj se pťjsně wyhč:nělo.
7. Proto weřegně při mssč sib. erkew
swatčx tuto Swúlost pozdwčhuge, gť na oltčxři

k wcťegnému Uctťnj wystange;
protož wey:
ročnj pamútkau, slawnostč totčž Božjho tčla,
ustanowrnj gegj swětj, a žčldčl aby každý praa
wowčřjcj křesťan přť každé gch
dané pčjležiu
tostč, bUď w chramč

bUď mimo

chram,

buď

přč slawnem pruwodu, aneb pri donassenj k
nemocnémU na kolena klrkl aKrčstU se poa
kornť kořil, a w prsy se bil a sobč přťpomje
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nal, že KristUď Zežjš gest berčmek Božj; ueu
žarmaUceně wssak patřj, když synowé tohoto
swčta za Krista fe stydj, a co nrwěťjcj k těto
Swčctosti se chowagj.

8. Proto konečnčwsznge

erkew sroatč:

swé wčťjrj, :by každaU nedělč a každý swútek
Ua slUžby Božj pťichčxzeli, neli častěgi aspoň
Ueyméně gedenkrátc za role tuto Swč:tost přir
gjmali; rmautj se pak, ewidaUc osiřelý, opuss:
těný chréam, owdowčlaU swatynj Páně.c

Q, erkew

sw. zagisté co prawň choťBe:

rémkowa dústogně a sprawedliwě

k oslawenj

Ueyswřtěgssj swútosti Oltčxřnj wssecko řjdj a wede;
pro swého milčxčka wssecko zachowéawati po:
raUčj, čjmž by GemU patťjčnčx čest se wzdáu

wala, čjm by núš, swé djtky, pohmxla, Krista,
w swčxtosti Qltúřnj skryrěho Uctiti.
Byliť owssem pťemnozj, genž cjrkew swatau
swčdomitč a horliwč následowalč, a Kristu Ze:
žjssr“,w swčxtosti Qltúťnj

skrytěmu, se pobožnť

a wrancnč klaněli. KomUž nenapadčx tuto, gaké
Uctiwosti ek této swňtosti aposstol sw. Pawel
byul pohledňwal w psanj 1. kU Korintům;komU
snenapadčl, gak prwnj křesťaně ssetrnč k této
swátosti se bylč chowali; komU tUto nenapadú
w. Monika, genž pseed taUto swútostj wždy
non fuemkč fo wnnbam,fuunlno
ďdld llUU.d

ji

oUU,UjUUlUUZU

mnn

lUlllU

tUto mnohé i korUnowané hlawy,
swčltostť co ponjženj

Uounuadnni

ddddlsifňdd.esiď,

genž této

žebréacč se kořilť; owfsexn

že napadnanti musegj, neb gsau gich skutkowč
dewnj a zaznamenú„nč w fnjze žimošg.
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Ale gsaU naprotč

tomU

i také mnozj,

kteřjž na erkew sw. pro tUto prokazowanan
Uctiwost a klaněnj se newražj, kteřjž erkew z
modloslUžby winj,
kleřjž erkew i kacéřUgj,
prache: dTwrdú grst řeč tato: klaněti se
KrčsťU, w swúlosti Qltúřnj přjtomnémn!e Nch,
wizte pak, bratřj!
Wždyť pak anbémU chlebU se to nedčgc,
ale famémdl Krčstn; wždyř chléb přestal býti

chlebem, anobrž gest Božj tčlo; a protož nea
může žawrhnami
poklonw, gemU wzdčxwané,
ten, genž prawowťrný

křesťan gest. Ččlč KrčstUB

ncnj pťjtomen w této swútostč dle Učenj erkwe

swaté? u

?lle tomU odpjrati nelze,neb Kristuš

to sčUU prawj.

wu Čili

mčx se pošůstatek z wex

črře Púnč žničiti aneb neslnssnčx pohodťtť? ue
Toř ale odpjrčx wyřčenj KristowU, genž U sro.
Mal. (6, 6.) dj: Nedčxweyte swatě wťci psixm
a perlh sstěňatům. xu Čilč mčli bychom wěřčtč,

žc to, co nynj tčlem a frwj Búně bylo, anhý
opčt gen chleb a wjno gest? ou Yle kdo to
může dokúzati, že bn slowa M:Uč grn na
tak krútký čaš swaU platnost měla, a KrčstUš
bezr

wssj

přjččm,d swé Ugčssťowúnj rUssčl? un

Ččlť, měla by se slowa: Totoť gest tělo mé!
zaď poznowU nad pozůstalýmč čňstkamč wyslo:
wš!š,

kd.:,x? b!„x :doonowd.: se podee!watš Ux.č!y? u

Me to by byla nedůwčra hřjssnú! wQ,

gestli

protestantsstj křesťané k požjwčxnj swé wečeře
Pčxnč neobyčegnaU wčxžnostj, gakýmsi núbožným
tťrsenjm a swatau tčchostj přistUpUgj, magjce
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při tom oěi swé sklopené, hlawu swau sklonč:
nau;
gesřliže nčkteřj i U pťigjmůnj klekagj:
proč by nemčl katoljk, genž dle slow Kristowých

a dle wýkladu erkwe sw. trwalau přjtomnost
wčřj, to samé ččnili, kdykolč tUto swčxtost spa:

třnge? Pomysleme gen, že tolťko geden Kristuš
gest, genž, Umřew za Uéešgednau, che Ueumjrň.
učxdný ať Ueprawj z miš, že by klančtť
se gen widčtelnémU Kristu
Učxleželo, sice by

zgewňč samého Kriska zlehčowal a i geho Božslwj.
Krťstuš, buď giž widitrlný aUeb newidťtelný,
pod způsobau lidského lčla Ueb pozemského
chleba a wjna gesť geden a tentýž.
Zúdný ať mim nepťedstjrčx, že to Krisřuš
Učkde Uepťťkúzal; owssem že Uepřikč:zal, ale kdež

také čteme, že to zakčxzal? N potřeba:li rozkazu
kde fama citelnost lidskň takowauto powimwst
za prawau a slUssUaU Uznčxwú? N nenjalč tato
citeonst do nasseho srdce od samého Boha

wsstjpena? Gestli wsstjoena uu tUdy gjž w lé
samé citelnostť rozUmUý člowěk rozkaz Božj wi:

dčtč mUsj.

Doklúdňme ktomu:

KrťstUš také

nepřikňzal, by se kdo geho wtčlené osobč klaUčl,
a přece se to stalo častokrčxte, a nečteme, že
bo Krťstuš neb geho Učennjci za to zlé bylč

brali; ano když se Farizeuš nad Magdalrnau
klančgjcj se Krťstu, pozastawowal,

a č Učcnnjcč

nad ztrňtau masti reptali lle) nedomlauwalPňU
šeně této, ale ugaw se gj, doložčl: Dobrý
ej luuo. 7. Mlčun 26d
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skutek zagčsté byla učinila;
orawjm

protož

wč:m, kdekoli kčxzúno bnde

Ewangelium tolo, wssady bude pra:
weno i to, což tato Uynj Učinila.
,Žčxdný ať nňm na mysl nepřiwčxdj, žc
by Kristuš Spasisrl poslcdnj wcčcťeibyl tolčko

nstanowil k požjw.inj, ne pak kpoflonť;awssak
spolu snássetť sc může; ano, ǧestlňžr patixj, dn:
chom před obyčegným gjdlem a Uo gjdle k
Bohu fe pozdwibli, a gemu fe klančlč: mnohem
che to samé nčxležj činiti psxed přťgjmúnjm a
po přigjmčmj werrře Púnč.
čxdm) ať fe neohljžj na Nposstoln, že by
se při wečeři Pč:nč Kristu nebyli klančli. Toho
omssem w pjfmě nečtemr, wssak aniž udčxwčx
pjsmo, že by se také ginčho časU byli Gemu
neklanťli. Proti tomu wiz U 7.Luk. 24, 52. ON po:
kloniwssc se. Sdifowatelé sw. Ewangrlij nemčlč
ohledu, Ndosstoly popisowati a gichwychwalowati,
nýbrž tolčko učenj a skutky Zežjssowypoznamenati.
Zéedný konečně ať se nestrachugr, žeby poa
flona, wzdančx Kristu w Swútosti oltčxřnj, k
modlčxťstwj wedla. Kdyby toliko pauhý chléd
na oltč:ťi zůstčxwal, bolo by to arci modlosluža
bau, klančti se grmu; a wssak w fwč:tosti olo
tčxřnj gest a šůstčxwčx Kristuš přjtomrn pod
žpúsobau chleba a wjna: nč:slcdownř to nenj
žčxdnú modla, a protož klančti se gemu w Swň:
tosřč oltčxřnj nemúže slauti modleiťstwjm; wo:
klčxdčx:liso ale kdo pťcc za modloslužebnost,

se Kristu, prawému Bohu.
Dčd.swe:. č. :um.

14

raubčx
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Wizme nynj tolčko, co se pro čest a slčwa
Božj 8 taUto swcitosij srownciwú.
Dobře 8 taUto srocitostj srownúwú, když
chreimowé křesťansstj negen čistotaU a nčžnaU
Uhlazenostj, ale i gakaUsi aUprawnaU ozdobaU
dústogně a přece gen gednodusse fpořčxdčmigsaU.
Tnť člowěk rossrmč smysly pozmiwčr, že to stéc:

nek Neywwšssjho. w
Dobře

se srownčxwčx Q tauto swčatostj,kdež

chrčamowčdjlem šeintťnj fwaU welebnostj, djlem
dobře Uspoťúdaným břbčtowem se wyznamemic
waǧj, kdež w sijnu leporostachch sřromů swa:
tnnč chrčxmowň uu žwlécsstč Ua wenkowč b se
tagj, a wňkol a wůkol Usslechtilň spořňdanost,
čistotn.i pečliwosi se widčtč dčxwň. TUť člowčkn
wnčtřnj dUclpsseptú: Zng
obuw swaU, nebo

mjsto toto swaté gest Baiml. u
Dobře se to srowUňwai,kdež wtlkol chrčUUU

swatý anUgr pokog, a tichost welebmi se byla
rozhostčla; kdež wraUcné twúři na hrobjch miZ
lúčleů

swých

wylšwagj,

w

tčché pobožnostč

a hoře swé BohU

slzy

bolestč

fwému

taužj.

TUť bljzko Pčm, tUť bljzko nebc. we
Dobře se to 8 taU swčUostj srownáwň,
když čeleď křesťanskčxw prawý čaš do chrúmU
Púně pospjchčl, a nemagjc gčného na překčcžce
přjmo do fwatyně se Ubjrú, aby zaUgal každý

aUd mjsto sobě Ustanowené. Q, gaký to blan
žrný pohled, widčtč před Nehswětčgssjm, pťed
oltč:řem we zwlňsstUjm oddčlenj shromé:žděnč
pťedstawené obce, tUto pak opodúl po prawčcť,
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po siranč epťsstoly ssedťwé starce, šaslaUžilé ob:
čany; po lewčci pdak ze strany CwangcliUm
stařičťé panj, ctťhodné občanky w stolťcjch nčr.x
bošně klečeti; mezi nťmi pak po bokU sťarcůw
leporosťlé ginochy, a Uo boku stařrn rúžokwex
raucj sličné dčwy swatč a pokornř stciti. Gaký
to gemný pohled, widčti U prostřed chrčmm
před oltčxťem aUtlaU sskolnj mlúdrž hognč shrox
mčxždčnaU! N k tomu wťdčtť, kterak wssickni

qednosworně, co djtky gcdnoho the,

co dratřj

a scstry wefpolrk, skraussenostj a wraUcnostj sc
Bohu přrd oltúřem kořj a w duchu a prawdč
ho wzýwagj! Totč pohled zagčsténebrský, pohled,
nad njmž sami angele plésati mUsj, pohlrd,
genž hoden požehnúnj sxoútostného! weu
Dobťr se to frownčxwú ď tauto swútosij,
kdnž přč pozdwťhowčxnj, piei wystawrnjswútostť
oltúřnj, při slawných prixwodech, přč donússcnj
gi k nemocným gaf w chrčlmě tak wnč sme:
kúme, na kolena padúme, blawu sklčmjmr, w
prsy fe bigeme, a ďe wssjkskraUssenostj této swčl:
tosti hodnč a slussnč se kokjmr. Kdo se tak
zachowúwč:, lenť prawý aUd z bratrstwa Je:
žjssowa, ten prawý pautnjk do nrbeské wlasti,
trn grst prawý Krčstůw ctťtel.ux
Dobke se to srownč:wú 8 tauto swčltostj,
když núbožně lidstwo saUszčným hlasem Krťstu
w Swútostč oltě:knj skrytémU, cbwúln pčgjc k
nebrsiim se pozdwťhnge,

a když nebeskčx hUdba

swatowúžnč, cituplnč, mermťlowně, bohadň:
stognč hlaš tento ťjdj a doprowúzj. Toťrozkoš

nrwýslownč:! u
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Dobře, prawjm konečnč, se to š swčatostj
tauto srownčxwú, kdhž knřž řč:dnř, dústognč,
pobožnč, wraUcnč pro čest a slčxwu Božj a
pro spasenj lidských dUssj, tUto Qbčť neyswčtěg:
ssj končx, když při oltňřč wč:žného, důstogného
nčxmčstnjka Kristowa pťedstangc,
když Upřjmě
8 Bohem rozmlauwčx a srdečnč za lťd sobč
fwěřený se modlj. Tuť milosi Neyswčtťgssjho

8 nebeského lůna na přjtomné se sansslj, každý
tu gťst býti může, žc wzdal KristU Pčxml w
Nryswčtčgssj swčxtosti, co gemU gakožto Syml
Božij
powinnú byla dUsse kťesťanskčx.
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O přiwlastněnj Ušitků Z oběti mssr

swatě whplýwagjcjch.
Ejrkew občtuge Péma Ježjsse Krčsta w
oběti msse fwaté thi
nebeskémll, a sice skrze
knčze, kterýž k tomu netoliko byl zplnomocUěn,
nobrž kterýž ť powčnen gest, gakožto služebnjk
Kristňw č cjrkewnj, obťť tUto konati.
Qbčcuge pak se tato neydražssj a neydúa
siognčgssj oběť za

tak č
swaté
rati
pofud
sřarý,
fwatj

wssecky aUdy

gak

bogugjcj

trpjcj cjrkwe. Obyťeǧ pak lento, přimssi
pťipomjnatč sobč, a do modlitbh zawj:
gak wnbec wssecko wčrné zde na zcmi
rytčťugjcj: tak i dUsse w oččstci, gesttak
gako sama cjrkew; nebo gčž neystarssj
thowé
mluwj o nčm ne gčnčlťe, než

qako o wřcč wťlbcc žučcmé, a wssecky i ty ncn:

starssj lirnrgir dčnoagj mu fwčdectwj.
gednan swatý Nugllstčn řelel, to i
Čchož se držj obccnčl erkcw nenj
Ustanoweno, nébrž po wssccky čafy
a o tom bežpečnť wěřjme, žeť to
žiwým Učcnjm aposstolským. :T:)

e) l)c daptiš. oomu. l)ouat. l. 1. o. 24.

Co tedy

fcm fmčřUge.
na sUčmjch
zachowčmo;
podčmo gcst

Z18
N wssak cjrkew Božj občtuge wůbec ť za
ly, fteřjž fe kromě gegjho lůna nachúzegj. Tak
lo bylo na poččxtkU, a tak ge to až podneš.
Platťlo totčž powždy za prawčdlo, což Nposstol
mirodU Uapsal: :Brosim tedy, aby pťede wssemi
wťcmč dčxly se prosbp, modlčtďy, žúdostč, djkň:
čťnčnj

za wssecky lidi:

za

krčxle, i za wssecky,

kteřjž gsau w aUťadech wytokých postawenj,
abychom pokogný a tčchý žimot wedlč, we wssj
pobožnosti a čťstotč. Nebo lo dobré gesi a
wzčxcné pťed Spasitelem Uassjm Bohem, kscrýž
chce, aby wssicknč lčdč soasenť byli, a k poznčmj
prawdy

přťsslč.r(

ck:d Nedoklčxdčx sice Nposstol

wýslowně, by se tyto prost,

modlťtby, žčxdostč

a djkůččněnj dčxly přč občti
an swatý LlUgUstťn dowozuge,

messUj; a wssak,
:ťe:če)že Llposstol

taUto

řečj blawnj

djly msse swaté

rozmnčl.

J w skUtkU se kněž pťi občtť msse swaté modlj
za wssecky lčdč, an čxjkň: :Pro spasrnj nasse a
reléldo smčsa(ed a dňle, an řjkci modlťth
Bčmč,
gegjžto obsah žčxdmehoz přjmluwy newlečUge.
Na ten cjl a foncc obsahUǧqe w sobč messnj

knčha také zwlússtnj msse ša wywrňcenjroštržek
(midxx:a čxcj lojlšn(jum

8(xjdišmč1ǧ, za

rozssjřenj

křefťansiwa (miďščx c:ontxxu pčš:xnoď) a za wy:
prossenj a seslčmj ncbeského pokoqe ijšn
pxxopčc:é!.
Konečnč
obťtUgc cjrkew Zwlňsstč za Uču
ktcrč zegmena. Brotož wýslownč sr kněz oběť

ll) ť)pjšt. 59. l)uuljul aje 149. U 1. ,Um. 2. 1uu4.)
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konagjcj modlj: za papeže, za btskupa swé dčé:
ccse a za krúle, a za wssccky prawowěrné
kťee
sťany; a mčmo to přčpomjna sobě zwlč:ssť ně:
ktcré lčdč z prawowčrnébo kčesťanstwa, gak žiwé

tak mrtwé.

Z toho powstal we sskolčlch obyčeg,
Užčtky msse swaté dčlčti na čtwero druhů,
a
sicr: na Užčtky obecné ǧsrueruš šxouernjšš), na
Užčtky zwlússtnj (frucluš Zpďcičlic)roš) a na
Užčtky neyzwlússtnčgssj (ťuchtuš xpšcišlišširlxi).
Užčtfy, kterýchž se zr mssc swaté crlé cjrkwč
Božj dostúw.i, slugj obecnj; Užirkp, gichžto sc
knčz občt konagjcj zúťastňuge, slugj neyzrolússr:
něgssj; Užčtky, kteréž docheizegj na ty, gessro se
zegmena Boha poraUčcgj, za kteréžro se rossak
msse swatčx neobčruge, slowau žwlč:sstnj; ko:
Uečnř Ušitky, krerýchž účastenstwj magj ti, za
kreréž sr msse swatei oběruge, gmenugj se zwlússr:
nčgssj. Ze knčzi dostčxwú fc užitků neyzwlčxsst:
něgssjch, průwodnoť gesř z toho, že nemožno
gest, aby trn, gcssto se zdc modlj a oběruge,
Ucbyl wssech lřch spasitelných aUčinkú úěasten,
a sice w plněgssj a wrchowarěgssj mjčr, ncž
ostarnj, dokUdž to gcnom wssc činj hodnč a w

milosti Božj grst postawen.
Gčž wssak ono nčxbožné mjnčnj knčze obču

tugjcjho, ady Bůh

gedné neb che

ným osobňm rč:.čil auččnky

gmenon.ml

z neyswětěgssj občti

wyplýwagjcj m Užitek wlastnj obrč:titi, nazýwčr
se přiwlastnčnjm (sruocumn miššgo čxpplioč!tio).
My obyčegnč tomu ťjkčxme: Za nčkoho mssi

ZM
swatau slaužťti. Přjčťna toho spočjwčxna toxnto

učenj. era

schwaluge modlith, fterauž wr:

fpolck ša scbe ččnjme, a modlťtba

takowč: méc

Božj zasljbrnj, že neplatna nchde.

Dčxleswčdčj

flowo Božj, žr ledyžmodljce se za gťné, na nť:
leoho zwlčxsste a zegmena wzpomjnčlmr a Pčmu
Bohu poraučjme, žc sr i takowčxto modlťtba š
Užťtkem swým ncmťne. Koncčnč každý, kdož sc
modlj, gťž proto, že fe modlj, dobrého coš čťnj,
zgednňwň sobč zňsluhn, a sč!m sobč prospjwň.
Na

počč:tku se přť mssi swaté

wssicknť ti

do modlťtby zawjrali a Bohu poraučeli, ktcťjž
chléb a wjno aneb nčgaký gčný dar občtowalč,
aneb za sebe obětowatť dalč. Dcilo se to taf.
Wčřjcj, ktrřjž neyswťlěgssj swčxtost přčgjtč chtřlč,
obětowali při začčxtleu mssc wěťjcjch (miššex stn

úejjmn) chléb a wjno na oltčlťee) Gčné dary
se Uklčldaly do chrňmowé pokladnčce,eeďe) ancd
na stůl obětnj,rš:eeje) aneb sc Uložilč w přjbytku
fnčžském.xexeňeee)Za

zemřelé a w

gegčch gménu

obťtowali pťjbuznj a znčxmjwden gegichpohřbu
a také w někleré giné dny.eř) Gťž ale každú
kdož obřtowal, anrb za nťhož odětowňno bylo,
zawřel se š osiatnjmť dobrodťncč do modlťlbn,
a gméno gcho se weťegnť čello.řř) Pozdčgiwy:
chňzelo to pořúd ch a ch z obyčegr, obětUgjcjch
gměna wrřegnř přrdčjtati: naprotč tomu wesslo
e)ňušuštjn

upp. Zerm. 555. .juxlin. npol„ 1. u. 65. m)

,.ldertull.:apšlz
c. 39.
e“) 70.
půujju.
cp.57.
37.e:x)()qu.
eeee) Bauon.
apos.t. uu oncjl.
Žlxruu.
e:. 28e
cpe 64e3.4p
u
lx. úe rxlwlxt. r:št.

xřxjx):uj Ucc. e.
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wssak w obyťeg, mssčswataU za ty aneb na úmysl
tčch slaUžčci, kteřjž přede mssj knčzť nčgaký dar

gfaU obětowalč. Podobnč šnenčxhla přcstúwalč
wčřjcj, obětowatč chléb a wjno na oltčxť, až
pak posléze mjsto plodťn zemských wňbec oběti
penčžité nastaly.eť:) Takowčx občt ale, krerčxž se
knězi pod tau wýmjnkaU podúwčx, aby Užitky

msse swaté ancb dúrct tétéž obětč aneb tomu,
gehož dčxrcc gmenUge, přčwlastnťl, to gest, aby
za nčg anebo na geho Umysl mssiswatan slanžil,
gmennge se mrssnjdar (.qlipeuáiUnx řxonoršxxjum
xddiššše., mjpňmjjum mi.C.Mš). Tento pak způsob
Užitkp ze mssc swaté wyplýwagjcj přčwlastňo:
wati déarcům tale řečených stčpendčj, tak wesscl
w obyčeg, že se nynj kažřý deU Užitky msse

swaté, pokUdž ostatnj

powčnnosič aUřadU pa:

stýřského negsaU w tom na přelečxžkn,od knčzr

tomU přčwlastňngj, kdož ho o to požčxdal. Taa
kowaU Uřekčxžkumagj famostatnj pastýřowé o
wssech nedčljch a zafwčcených swč:tcjch; neboť
w tčch dnrch nenj gim dowoleno, aby, byť i
zčlkonnj wýžčwy nemčli, ža sřipendčmn nčkomU
mssi swatan přčwlastňowalč, an gakožto pastý:
ťowé swčřených sobč osad powinni gsau w tčch
dnech z Božjho rozkazU zdarma za swé osad:
njky mssi swatan slaUžčtě.eeů) Tolťko na ten
pčxd, když giného něklerébo dne w témdni za
fwé farnjky lnssč fwataU občtnge, smj ten be:
e) Zákon cjfaře Zofefa ll. whkázal, žc fe má za pťčwlaslnčuj
tčchtmsse30 kt. položitj. U) jnnoceno xj. stonštjt. 24. xůprjj
1600„ b

Ucnex„cjj(:.()oušiljx.

19. uňuše
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nesiciant, kterýž ncmň auplnau wúžčwUwc šwlússrn
njch pťjpadnostech w nrdřli aneb wr sweirrle, a sts:
orndčum na ňmysl řňrcňw mssť swatau slalex
žitč. e) Grlč wssak brnesicčaalt :.aw.i;ňn, na
slawný

bod wčxnočnj wssecko sřč mssc w

nščrek

swých osadnjkň obraccti, Uenjť oosud ro;bo:
dnnto. Me) Zře tcdo sčxdno, lxešoečněgssj a
lepssj strúdckll sobč wywoliti,

osadnjko slanžčti.

Mluchc

nosič, leterčt kččžr mssč swatau

wlastnitč er
njme

a wssecky tři ša

ale o těto powťn:
osadnjkúm

při:

dnrch nrdťlnjch a sudeitečnjá,d, mj

toliko fmnostatnš

Oasiúixtx, a Učkolč zxrǧčcd

womornjkyl .Kaplana ledy anrb koo!oeratora
nowťnnost tato nrwjžr, by přčwlastnil mssčswasau
w nrřělč a wr swňteč osadnjkx“lm ré fary, w

fteré pracllgc.

Powťnnost ta ereiǧr

anč Er

positu; pakli sc gednak farcičxša orwnjho pasiýřc
ofadh geho powažnǧr, a wýžčwn nm posk“wtuge,
grdnak zase E:posita se Za oowtslčho pomornjfa
farciřowa držj; a paklč konečnč s“arúř ty od
Erpositn opatťowané obcr scim w lčch dneclx
oťč mssč swaté do modlitbx,d sxoé Zawjrú.
nikde Uenj přskčxžčxno, by sr gcdné

a

Neboť

tétéž

okxcl

Užitťo še dwaU mssj přťwlasřňowalw, renrb wlal
stně za nj dwč mssr swaté slaužčlo.
W přjčťdxčsičprndij wssaf nňslcdugjcj platj
:xrawťdla :

l) Stčpendčum,
e) Ucneůlct. xlll.
neůjct.

xlpe

a neckmťqe fundačni ancxťdo

6um. oedu!per.steu.ňuš. 1744„ “)

eie xxacsjs. mň.;. oecxlu2. rp 68u

še:
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na ruku dané, ncnjť mždau nčgakau za mssč!
nobrž tolťko přjspčwkrm k wúžiwč! knčzr, naten
rjl a konec Uoskytnuté, abx,d se Ua úmysl daircůw
xnsse swatxi slaužťla. Za tau přjčsnau dj swatú
Tomňš Aquinský: )x,Nepřlgjmá kuč; nxždu mssr
swalé, což bU bx,dlo simonťctwj, nébrš přssdčwek
Ua wúžlwu (é Ue) Wřčgjmcili tedw duchownj, grhož
wýžťwa dostatečnčx qest pogisstčua, sťipendťa: po

wmen qest, ǧe k roasilclnýmančelum obraceti ešš!
Podawali kko wetssžstiocndťum, než grst obUčegUo,
mňf;e gc sicr dUchownj wzjtč: ž.idatč ale ho nťkoli
nesmj. “ďej Můžc
wssak benesicčant dčxtl
gťnénm kalřzi odyčegm) hoUorar, by mjsio něho
slaužil mssl fundačnj, a neobtjžj ljm fwědomž
swoǧr, bw třeba wýžťwU mčl sebe lepfsi,pokudš
tolifo šakladatelem flčntxaťnj mssc nebylo gťnňťe

ustmwwčnoMM)
Božadau li gcstknčz,aby za někoho jlanťl
mUi swataU w nrpřjležťté hodmě aneb na mjstč
wšdalcném, může i smj za tauto prjččnaU wčt
ssjho stčpendčum žňdatť. xťx) Mňlč
knčž tolik
dřčpewdčs, še tťch za nč powčnnowaných
mssi

swa!ých Uofobř odslaužťti Uemůže: nesmj nowých
přigjmatč, lcč š řorozumřnjm
tčch, fteřj gex
d.ili chtčgj, pokndž totčž ď tjm gsau sookou
genj, žr ge Oo šawrawenj těch prwnjch slanžčti

ej 9 :!l qu l00 nl

U) Ueru:ůiocZlll clcZsuoá jaecej

d 7 o 2 Uej 8ceš 22 úocl. cjc oťošerr ocerjl jn oeledr mixo.
UU) Zeuecjjct. 317 Cumulausu 7.505:1!71741 z) Z 0 1!

Q 22 8epl 1625
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bUde. eje) Po sobě, neb w krútťem ťase ale
obnússj podlé rozbodmrtj swatčho fnčmU Trču
dentského (Goldšxreše. :ul 17. .julii 1655) geden
měsjc. Wodobnč benesiciam magjcj powinnost
den co den dle Určilého mjnčnj mssi funu
dačnj slaUžitč, a nemoha za něgaký krútký
čaš pro neduh aneb gčnau něgakau welčkaU
překeižku této powčnnosti swé dosti Uččnčti, nenj
zawčxzún, opusstčné msse nahražowati,
leě ďy
toho byl fundator wýslownč požčxdal a wyx
hradil. U) Lze se totiž nadjtč, že fUndator sčmt
se w takowé přjpadnosti prčxwa fwého odřjkň.
Benesicčant, kterýž powčnen gest, každodennť
slaužčsč za fUndatora,
smj sice nťkdy, kU přju
kladu

w témdnč

lcžčrau přjččnau

gednau,

7eexjexje)
ža

slaUženj

welmi

msse swaté

důo

opusičtč.

Na slawný hod wúnočnj stogj mu na wůlť, při
drUhé

a

třctj

koliw obětowati.

mssi dle

ljbosti xř)

Dowoleno

za

koho

gest mU tolčkéž,

nčkolikřút do roka (asi ssestkrúte ža sebe aneb za
nřkoho ze swých přčxtel slaUžitidjxř)
Dčxli něfdo knťžč stipendiUm S tjm wý:

slowným wygčxdřrnjm, by tolčko při mssčswaté

naň pamatowal, nenjť powčnen zaň mssčswatau
slaUžitč, a může dle ljbosti mssi buďtoliko gemU
samotnémU, anrb gemU a spolu také někomu
ll) plxmnburin.áeš Zecrjf. mi:š j. 3u e. 5. 1. nx merl. :ppe
qu 4. pz cjjsljcujt.Z. chuslm. 9 1032uU) 8e0. flxr.lej)ec. 1680.
Ue) ťicjsiřuštuej ljacoj. mor:j, lršctd 14. ájxl. 5. qu. 8. xř)
Zeucwjict. tje Zucris. migšne Zect:c.
pz 4. 2z áiss. Z.

68l ujoejx)
Cučrt. app. qu.
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gčnémU

gesstč w

Užčtek obrčdtťlč. dje) Pakli

ale

se to wýslowné wygňdřenj nestalo, wždy se
mée msse swatú na Umysl dcircůw slaužiti, an
k prawdč podobno gest, že ža laU tolťko pťjčť:
nau stťpendčum dúno bylo.
4) Ge:lč počct stipendčj a fundačnjch mssj
fwatúch pťjliš wrliký, a wyplýwagjcj z nichho:
norar přjlčš malý, a polťeba:li kciže ge slaU:
čiti, zmjrnili a gťnčtče š nčmi naložčtť, magjť
bčsknpowé ďrňwo, Ustanowitč a nařjditi, což ke

cli Božj slaužj. Pš)
Giž ale nastěewň otěezka, kdo múže ša sebe
dňti applčkowati? Užčlko ž občtť msse swaté
woplýwaǧjcj mohau lolťko těm búlč přťwlast:
něny, kleřjž se we wčdčtelné a posud bogu:
gjcj cjrkwč nachčxšrgj, anebo w nj w BčmU
zeanli.
Qbraťme žraky swoge na dťewněgssj
časy, a wčzme, gak to tehdciž býwalo, dokUď se
gesstě obělč chleba a wjna a gčných požčlků
zemských dciwalp. Na počňlku se to za čestné prčxwo
poklúdalo, smjt občtowalč. Z té přjčřny pjsse

fwalý Jrenéuš w ta slowa:
nesl dar,

::Ten, genž přč:

bnď weleben w tonx, což přinesl,

přčgme:li sedar

grho.a

exdeck“:e)
Hťjssnjri,

a třeba ka:

gjrj, nemčlč toho prciwa; xjx) podobnč nesmčlč
občtowatč ti, gessto se giž po oné čč:stce msse
swaté wzdč!liti museli, klerciž slaula „mjšščx cčxu
e) 8. 0. rlllr. 31. .jan 1682e u Mlecčat.p, 3. jn sine e“j
stoncjj. Mjů. ZcZQ.25. lje rcťorm. c. 4. ll“j ňcj jucr. j. 4.
ce 34. čj„ 18. ejx)()oncij.

Miccn. ečm. 11.
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lecbumeuemxum.e
Z ža lnrlwé se občxtťnepřu“:
ǧjmaly, leč kmlč w rjrleewnjm obcoročmj šem:
řeli.
:jl to wsse fr welmi Uťstčr žachoweir
walo. Z toho qčž wyswjtň, žc tjm měnčx do:
woleno bolo, občli přčgjmali od tčcld anrb ža
tn,

kteťjž byli

wx,xobroweiuč Z cjrťemea

Za nynčǧssjch časil, an sičprndča nalnjsio
oučch přt lUssi swaté oUdy činčnúch obětj w
obyčeǧi gsan psečssla, plalj přjčťnan rčxrld ofob,
od ksrrýcb aned Za letcré sr stidcudia pixigjmasť

směgj, roléž prawťdlo, kterébož se gčndy ďrstranw
odčxtj přč mssč swalé čťněných užjwalo. thud
to, žc uenj dowolcno, od zgewn“r a wůbec šnax
mého nefagjcjbo břissnjka odřtowané stipendjnux
wiečgmautl. Sem aspo:“l pončklld smřčngj slowa

fwatého arcibťsťnpa Karla Boromrystého,

,;Uj taleto: .sz

ktrrčxž

těch obětť Učpťťǧjmrntr,

fteřjž Ulodj nepřňtclstwj, freťjž gsau lčchweiři,
smilnjcs, swarokrčxdežnjci, anebo gťnúm žpňfox
lxemwrřegnč pohorssrnj d.iwagj, d o fu d p okci n ž

ncuččnj.e
Mluwj zdc loliž fwatý ldčskllpo oběrech, fteré
fe při mssč swaré ččnjwaly; Uoněwadš alce stl?
nrndia ža nyněgssjch času gfau to, rož ǧťndn

býwaln ǧfan tylo občtč,dobře se i na Uěwzta:
lmǧj slowa ǧeho. Podobnť an fe n.xmň mssc
fwatci přčwlastňowati wyobcowanúm: Uemci a
nesmj sr téš od nich anrbo za nč stipendťlml
pseigjmalč. Dčlle UebUď tafé stjpendťmn od pro:
testaUta, anebo za llťlpoposkytowané, přčgjlllňno,
krerú w 9ťeyfxočtčgssjoběř ruto newěřj. Slnssno
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šagťsté

gcst

i

nčxležťlo, abn

tauto

přjsnosij

qednak prawú a wčrnú křesian nabyl pťeswěd:
črUj,

že U!čsscxnú gesli

to

wčer,

bútč

wčřitel:

m)m audem cjrkwe Kristowy: ǧcdnak žase abxd
qgrwný Urkaqjcj bixjssnjk a wyobcowanec spau
sitclnau dol naplxxčn bňšnj a kn pokcinj probU:
;cn; a neyposléše aby fe protcstant aspoň přr:
swčdčil, že katolčcký kxlčž Urnj zisku žeidostiw.

erkcw šaǧisié milngjcj gest matkau, a dokax
;Uge toho tjm, žc každau mssčodětngc ša wesskeren
fwčr a ža wsseckydussc w oččstcťsc ždržugjcj. che
se od nj zagťstéžúdatč nemůže. Llneb gakým pr.iwem
bo mčln Užltky š sé Neyswčxtčgssj občti wyplri:
wagjcj přiwlastnčny býtč lomU, genž Uetole“ko
tU pčxedrahau občt Upjral, anobrž i za coš lel!:
kého a ďowčrččwéldo qesi Ooklčadal? un Bakls
bw fc alc sialo, že by přť pobřbu proresianla

leatoljč žcidal dUchoijho
msst fwatan

pastúřr,

ža dusse w

fnčxš bez řozpalečl prosbč

by slan,žťl

očťstci, mňže owssem

této

Uččnťli dosič.

Toa

lťko potťrbj qest, by se shromňždčným wčxřjcjm
w žneimosi uwedlo, pťednč fdo lnssč swataU
slaUžčtť dal, a ;a druhé, ža loho se slaužs.
Neyposlézr slussj gesstč xoozorowalt, žc w
ořjčinč messnjch siipendčj nic nenj nrmiležitého,
a sice aUč šc strany toho, fterúž gr pťťqjmň,

ani še sirany onoho, kterýž gťch Udčluge. Pa:
tťjmeli na knčze, Uemňž žaǧisié w tom bútx“
coď neslUssného, an ǧako„žto služebnjč oltécře a
pastýť obce tyto dary k Užitku a wýžiwč swé
obracalge; ueboť UdřlUgj mu gich tj, gčmžto
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duchownj službw prokazuǧe, a na nčžto co na
dobrodince swé při občti mssr swaté zwlécsstč a

žrgmena anthge.

Tak gako prawda praw:

daucj gest: Darmo gste dostali, darmo deyte.
(Mat. 10, 8,): rownč tak nežwratnei a ne;
klamnčx to prawda Božj gest, že dčlnjť hodrn
gest mšdy fwé (LUk. 10,

7.), a že služebnjk

oltčxťe š oltciťe žiw býti fmj. (1. Kor. 9, 1eše)
Walřjmeli ale na toho, gessto stipendiUm pou

dňwčx, ani tU newidjme nic nenčlležitého; anobrž
prč:wč tjm obgewuge takowýto dč:rce mysl nčx:
kxožnau, a čťnj dobrý siutele, klrrýž gako každý
giný dobrý skutek bež odmčny nezůstane. Qwssem
nedčx fe žapťjti, že w pťjčině této wěcťnmobdw
se děge leccoš, což fe žccla schwalowati nemčxžr.
Než ale ktrrčx swatčx wěc grst ua swčtč, gižby

se nebylo nčkdý žle Užjwalo? Qdstraňme, což
přjčinU žawdúwčl k šlčmu užjwúnj; což wssak
dobré gest, loho tjm sojsse ponrchme, an w
skUtkU až posud mnoho gest pasťýřů, gichžto
doýžiwa welmi skrowmi gést; an na nčho chu:
doba neyche naléhčc by gč pomocným byl;
neyche

od nčho se očelečxwčx,lxy wždělcinjmlčx:

deže zwelebowal, chrč:m Wěmě ozdobowal,wčdy
a Umčnj podporowal, wlasteneckúm dobročťn:
ným Ustawům nčxpomocným, a prostředky Uče:
nébo muže zaopatřen byl; a odkad a gak so
wsse možno, kdhž gen skrownau obžiwau gest
opatřen, a od niknd dalssjch přjgmů se mU

nepodúwú, nedaruge.
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deby

pofud stňwalo tčch občtj, kteréž

ža dřexdnčgssjch časú při mssť swaté w

obyčegi

gsaU byly, mřlobp owsscm duchowenstwo něco
na přilepssenaU; pončwadž wssaf w tomže w
zpňsobu gich che nestčlwčx, a nemožno ǧest, ge
žase do obyčege uwéstč, za wdčk se wzjtt mUsj
tjm, což posud qest; byť i obyčeg předesslých
starúch časú w pťjčťnť té lepssj bnl a přiměťenčqssj.

N uu proč dciwcite Ua mssr

fwaté?
Kdykoli se mluwj o darech na msse swaté
ťčli o tak ťečených stipendijch: obyčegnč k ospra:
wcdlnčnj gčch tolčko na to se ponkazuge, že ona
buď co přjspčwek k wyžťwenj knčžj: aneb co
dar, kterýž zase skrze rure knřžské chudým pčxčgdr,
powašowčma býtč magj. 9lspoň, cokolč polud
četl gsem o wčci tce,wždy na konec tcnlo wysslo.

Dussi upřjmnč wssak a wřrnč lnach k
tomú, co swalého, co spasilelnčho, ano co nassc
předrabú nadčgc gest, aua bez dlauhýchwýkladů
a brz rozwlčlčného i zbytečného sem tam se do:
wolčxwčmj předložjmr, co samo to srdce lidské,
ze zřjdla zgewenj Pčmč napčlqené, w této přj:
čťnč držj a nepustj nťkdý.
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Qtewřme xnalťčko třetj lenchuMoyžjssown.
TU Ualezúme, g.xkúm zpňsobem chtřl mjti wždčx:

wčmy ty občti starozňkonnj

Hospodťn,

Bčm

Búh Uécš. Nť byly ony občli cldwúly, neb djky
Ueb prošbď aneb dokonce i smjřenj: mufelť tu
bx)tč stčmek, mUselť ru býtč kněž w raUchU přexp

depfaném. K němU pčissel člowěk Bohu slau:
žitť chtěgjcj, a mUselť pťinéstč dar swňg dobro:
wolný, kterýž měl býrč občtowém ať w té neb
qiné přjččnř, a wňbec

č gčné wčcť le občtč přju

slussné dlr špňsobU gegjho fčml musel wždu
opatťčtč. Na howcidko pak přťnessená wložčl
xxUku swau,

a kněž ččnčl dle

nébo. Byť,stokrňte

předpisU

poswčxt:

byl požčxdal kněže, aby

ša

něǧ oběť wzdal: nrbyloř dlr předpčfu. Jl lxwť
stokrútc bol řelel knčz: x„Gň wzdčam občť za
rebe:(č nebylo, gakť wykčxzčxno. Qn muscl č ho:
wčxdko č giné přjslussenstwj opatřčtč, kU stémku
neb ku chrcinm přčwestč, a lauto tedy zewnčtřm
wčcj skUtečný úmysl swčlg skutečnč též a gako

makawč na gewo dúrč. Což když Učťnil,zuplna
také Ubrzpečen, potčxssen a

w

srdcč swém

roša

wefelen gsa, odtUd sc odebral: owssem fpra:
wedliwč se domýsslcge, on totčž, a ne knězúřad
konagjcj, w že wždal oběť HofpodčnU. Y ga:
kýžkolč podjl mčl pťi rom č kněz: přeceťon u
ten člowčk bogjcj fe Búna uu wzdal občť
HospodčUU.
Q slawnostech, w potťebcich obecných a
gčných dnech wykčlzaných owsscm swým
způsobem wěci se dúly.

zase
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Zc pak občti starozč:konnj we wsselčkém
žpúsobU swém nebylo než sigUry, oodobensťwj
gedťné sé občti, o niž Malach. 1, 11. dj, že
od wýchodU slUnce až na šécpad a na každém

mjstč poswčcowúna bude Bohu a obťtowčma
občť čistň: kterémnž fatoljkowi bUdemr to wy:
flúdati? Tuto gen o ccnř grqj, wsse co za sta:
rého žčxkona bylo, nrsmjrnč pseewpssUgjcj, a o
blaboslawensiwj tobo mňž sc řeč Učiniti, kdo
může dUssč fwé ccnu tnto gegj a Užitek ž n
pixťwlastnitč.
Q cenč gcǧj to zagťsté platj, žeť gest ona

welebnosti Pčma Boha nasscbo samodůstognč:;
ta grdčnei, genž zasluhuqe, abo na Ui Qtec w
swé wúsosťč sc zaljbenjm pohledčti rčxčil. S nj
teprw frogj:li slabú, k dobrému wčchawý, kn
žlémll wždw pieerc qen naklončnú, a tak před
twařj wc KxSwatosii Hlož néhoe wždU a wzdy
geU nrdostatcčný člowčk chwalu swaU a welr
ldrnj, kteréžkoli bx, chtčl wždňti HospodčnU, uu
8 nj fďogj:li djk sen fwúg ža milosti tolikrré,
Ž nj spogj:li tU snažuau prost w psenmohúch
potiebach fwých, u
B nj spogjlť slzy swé,
fwjlenj a plač nad winamť swýmť: skrže nj
a lUro nť teprw crna a zaslnha těchto wčrcj
wšrůstci, aby wzčřcnčgssj,um a dňsiognčgi před:
staUpiwsse také hodněgssj Učťnčny byly, tak aby
Neyswčtěgssj naklonil Ucha milostčwě a wylil
slitowúnj swé Ua toho, kdož takto w neyhlub:
ssj pokoťe, dňwěrnč spoléhage gen na Smjrce
pťcfroalého, ktrčmn grho bljžiti se osmťluge.
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Blahoslawenstwj
ženo, žc přčmo

pak, kteréž w tom sloa

grst člowčkU, Užitek z té občtč

nefmjrné ceny fobč přiwlastnčti, tak sobč rožgjr
múwňnl.
Wšpomjnčm:ť, kdybw Ua neiš, časem
dosti se nadxšmagjcj lidi, fdybo plawjm Ua nčxů
kdoš gen z té wýsse co měsjc nad žemi stogj,
kaukal:

ouu ach! wždyť bw Uaexena té celc ssjré

šrmi tak ǧako toho prassku šnati Ucbolo Takť
gsme my malčchernj tworowé! Bl přecc hlr!
Syn the wťčného, fnjže korUnUslúwy, negen
sr snjžil pro núš, nechtčge dopnstťtť, abnchom
žabynUli: ou nýbrž ť nynj dmaǧc moc fpasitč
wěčne přčsinmlgjcj skrzr nčho k Bohu, wždycky
gsa žiw k orodowúnj za nčxš.(( Zťd. 7, 25l wú

žrowna qakoby poznown meži swúrost thown
a meži miš nebodné wstUpUgc do orostseed,mie.t

SčuU

šastjňlrgr,

swaU k núm

ponaque,

Otci

a na

přeswatémU na

leiskn

zčxslUhy pro nčeš položenč

a tak obmilostnřnjpřrd ij

nčxm

wydobýwč:, kdpkoli kdo z Uúš w Upťjmné, sr:
dečné wjřc tUto občť Geho Qlcč nebeskému
překlúdci a š nj w té Ucld gině dailežilosti swé
k trůmx Gebo božskému se bljžj. Q uu řekl:lč

ram Hospodin, že mU oběť přjqemnňačlowčkn
k očisstčnj prospjwagjcj:e Mogž. 1, 4. 27, 7.
gakť nemělo by býti lUto tisjckrčxtc che?
Nro tyto wčci nenj žadneho diwu, že
wčrný katoljk každý a každý wždy dychtčl a
wždy dychtiti budr, aby byl Učastcn občti té a
a gi sobč, co gen neyweyš možnčr, přiwlastu

ňowati mobl.
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Rež u skUtečnč obťť tuto pťeswatan Ua
oltčxř Hospodinn položiti nemúže, lrč geU knčž
powolčmj i poslécnj poswňtné k tomU magjcj.

Gakož tam w starém zúkonř, tak mnohem
che i w Uowé:n. N knčz pak též owssrm i
moc i prňwo mč:, přiwlastnčti gj,t . g Užirck
ten z nj wychazegjcj profebnč přiwratiti buď
milým swým žiwúm i zemťelým, za kteréžkoli
občtowati sobč umjnll
ley wssak ť wčsxjcjm možmi bylo, Užitek
z pťefwaté občti netoliko účastenstwjm, ale u
mnohrm wyšssj :Ujře tak fobě i fwogjm pťi:
wlastnitč, gako kdyby skutečnč moc knčžskan w
rukaU swých fwřřeml mčli: hle! k tomu dary
xna msse swatée čilč stipendia mjťj a toho
gfaU ony pokladrm.
Wěřjcj totiž podú dar swúg: a knčz, gak
milc swolj a přigme, zawangr se, že občť
fwatau zúpan Ua úmysl wěřjcjho bUde občto:
watč, aš tak gakoby tenlo saim gi skutečnč
wzdal kdyby gen k tomu mocnost nalržitau

mčl; a tUť tedw an

w plné mjťe wřřjcij

a

Umyslu geho přiwlastnčna býwa Qwssemť že
knčz znj též pro febc užitkU nabýwú; prč:wč
tak gakoby i wčijcj nabyl kdyby sam mohl
konati gi a ža kohoš gčného gi obětowal
N
tak též můžeť ai knčz přiwlasťniti i bez darn,
pokUd chce z panhé wlasřnj
prňwč tak, gakož gč: mohn
žwlňssť i che dobře činiti,
čjmsi ze strany geho wázún

dobré wUle fwé:
tomu i gťnému
aniž bycld tomn
byl. Stogjť pak
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tU takořka pomčr tento.
dle wůlc swé: mčxť on
a wěřjcj pťjromnj, kteř
rjž
belaU účasť Qbčtugelt
rento bére Užčtek hlawnj,

Qbětuge:lč knčž sčxm
z obětť Užitek hlawnj,
š njm spolU občtugj,
wssak kUčš ža gčného:
knčz tolika Učast

Yby anle weťjcj hlawnj Užitek mohlsobč
mjtč: dar tcn na mssi swatau newyhnurrlnč a
přjsnč mč: i musj pořčm býtč od

nťho,

leda

by š knězem we zwlasstnjm důwelném aneb
ginak laskawem spogenj stal ašna soto bezpeč:
Uč spoléhatč i mobl č chtčl

Gčnak gest toho potřeba

Untnei, neyprw

lenčži a potom Umohem wjee wěťjcjmu.
Kterak knčži ? M Swťtčxť a lehkomyslnjk
owssem tU řekne, ady knčz wzal dar. S tako:
wými tU ale nenj žčxdné ťečč: nestogjť za nj.
Gak tu kterúleolč a gakýkolč k tomU slaUžčtč
magjcj uu sčxm o fobč uu prawčx gest ničemu
nost, kterčxž nrzasthUge, aby knčž Ua nj ohled
měl wšjtč, múli totčž w prawdč cit knčžský, a
m nespatřugenlč fnad č z toho podarku při
wčřjcjm nedůstatek wažnostč k obětť přeswaté
Knčš zagčsté, č když se mu š tjm newaž
ným slowem přigde, ),mnoholi škosstuge mssc

fwata še u
hned se rozezlj a ptatč fe
bude: d)Mnoholi pak byš aš člowřče musrl
mjtč, abyš mssč froataU zaplatčl?e Čjm hned
každý wčrný zaražj se, a poťnc se omlauwatč,
bUď že to owssem tak nemyslj, aneb že newj,
krerak by přjslussněgč mčl ťjrč. Načež poučen
bude, žeť nemň se pťi tom giného slowa Užj:
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wati, než gen, xmnoho:lč se mň namssi fwatan
dč:ti.(( Q ziskn tedy a snad i o kaUpi gen
fé:m blňžen mohlby tU drmolčtč: katoljk na coš

takowého ani nepomnj.
Botťeba, o fteréž se žde mlij,
pramenů wnchúzj; totiž:

š giných

n) Gakož tam w starém zčxkoně; darn
předloženého spatřowal knřž a seznal skUtečný
úmysl, že člowčk réld bo občť předložil Hospo:
dinU: tak i tUto spatřugr kněž žiwaU a Upřjm:
naU wůlč wčřjrjho a žčxdost taUžebnaU, aby w
potťebč swé kterékolť občtj přewžnessrnaU dossel
obwzčxcnčnjobmťlostnčnjpřed Mmem. Skntrčnč
a gakoby pťed nrbem ť pťed swřtem pasrnč

toto úmyslu progewenj na strúnce wěřjcjho
a po wůli byl žčldosti geho spasitelné. Nad to
pak neplatj:liž wůbec, žc ústy wčrn xUUobo se
může nadělati: zewnitřnj pak skUlečnř položený
dar gest skUtek, dokangjcj teprw to, což ústa

byla mlnwila:
d)

By

podarku nebylo, kam sr podčge
gesiiť owssem msse
nadewssecko. Blahoslawensiwj, o nčmš

kněz? HorlťwémU katoljků

swatú

wýsse wyložrno, žčxdň Užiti každý, kdožkolť gen
maličko cem: feznal. J uu přčgdeť tedy knčzi

ten i onen, a žňdati bnde: Za

mnc a na

t:mysl mčlǧ račiž obětowatč. BUde.,li chtjti
fwoliti a přčgmaUti žňdost každého: kterak dosti
Učinj? Nefwolj:lč a odepře: neřkU že reptatť,
ale trUchlčtč a tťžce rmaUtilť se bUdaU. Pročež

newyhnurelnň wťc grst, aby dar gistý byl Usta:
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nowen, kterýž wčřjcj složitč musj, chce:lč tč
žúdosti swé naplnčnj dosjci. Ll musjť býti i
žnamenitěqssj, tak abU na gedné stranč nebyl
nedostižitrlný: na drubč ale také ne hned tak
lchké wčxhy, gelikož by i na té ina
drUhé
mnoho dobrého Uepůsoldil. Při čemž i so dobré
ǧrst, když kněz negsa nikolč přjsnč wč:žčm, we
zwlčxsstnjch okoonstech mňžc činiti, co widj.

c:) bech pak nezdúl se, že snad posuzo:
wati se opowažUgi a prostořeký či nedůwěr:
liwú gsem: třetj pťjťinu súm tolčko na sebe
obrc“atjm. Gťnč: zagisté wěc grst, když anzr
toliko sljbjm, že to, či giné Uččnjm: a ginčl
zasr, když skutrčný zčnoazek přigmU. TUto za:
gisté, byť tento zčxwazrk srbe menssj byl,přistUu
pnge ono zúwažj, flrréž znj: GrdeU nrsprawe:
dlťwý kregcar wyhčxnj sto sprawedliwých. Zú:
wažj toto mohutnč působj, žeby sobč knřz
nmoho na swčdomj wzal, kdybo nemřl swalox
swatě dle učinčné UmlUwy powinnosti té na se
wzaté dostť Učťnitie Bůsobj, že knčz raděgi ne:
přigme nťkolč, kdyžby wčděl, že nebUdr mocč
žčxdost ncmlnitťe Yno působjť i tolik, že knčz
wěřjcjho dogistax o som zprawj, a o fwém top
liko wčdomj Uikolč wčci neodložj, pakli by mu

nebylo lze na wlaš i w teU Umlnwený dcn
wykonati.
Wauhý tolčleo slib taleowau tuhaU
pťjsnostj nikoli by geg k wyplnřnj nčdohůnčl.
Tak stogj wťcč na stranč knčzowč. Na
strarř pak wťrných wždy sr domeyssljm, gak

mne i kussrnost tomu wyučila, že potťeba ta:
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kowébo úmysl patrně oswědčugjcjho darU grsslě
ǧest wětssj. Neboť
n) gakož tam zafe w starém zňkonč člo:
wěk položťw dar

swč:g občxtnj, 8 bržprčnostj

domýsslel ť řjci mohl: ))Gú
spodimxee

skux a byť

stokrčxre

se

wzdal občť Ho:
rUleamč

řeid byl wokončm: tak čtuto

plnlj.

knčžskúmč

Kdybo

wčřjcj Ua knězi tolčko fobč wyžčxdal, abw dle
laskawostč swě oběť swataU za nčxg aneb na
Umwsl geho obětowal: bUdeť se mUsetč domeo:
ssletť, ne že on súm občť Učťnčl HospodinU,

nýbrž žr knčzi i Upřjmuost, š kterauž na Umysl

bratra

wčrnélw občť wzdal, u

na podjl a

zúsluhU přčpadnr. Paklč ale súm zewnčrťnjm
tjm znamenjm, rak řečeným stespendiUm umysl
fwůg fknrečně na gewo dei, gakoby makawě a
zřegmř prohlúsi

a knčze gťm zawčlže: tu gčž

owssrm nepťčpadú tolčk na knčze, u

ale Uěrnú

může a smj sobč sprawedlčwč pomyslčti i ťjcč:
),Qbčť lato swatčx tak grst podčma, gakotxych
gú sčUUgč bylpodas,kdybych
grn morť k tomU
mčl. Gúť pňwod gsrm toho, a přiťčnčl gsrm,
co Ua mnr gest, aby občť fwatú na ten

a ne giný Umysl, prawč ren a nr gčný
dcn byla wzdana
Y tak sobč z nj prawrm,
tjm zewnčtřnjm žnamenjm dobwtým zaslUhU i
Užťrek prťčjta a srbč gi sorawedlčwě přlwlast
ňuge. W romto wssak mnohý zagčsté býwal
by zkrúcrn, kdyžby daru buďto nemčl padatč,
aneb kdUby se Uepřčgal. MUselť by se zagčsté
ostýchatč, ku leně;i Ž takowaU žúdostj častěgč a
Dčd. sw. Z„, ť, xxls.

15
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tolikrčxt přčgjti, kolčkrčxt bUď potťeba
geho loho by žčxdalo.

bUď srdce

b) Gakož pak wýsse při š) powčdčno, že
zewnitřnj tcn skutcčný dar knčzr wčlže a do:

dxinj anlaš
dle Umluwy se zachowatč: wěřj
tjm on zase patrným a na čisto bezpečným
rest rukogmjm, že knčq u ččň co ččň, netoliko
žňdost geho wyplnj, abrž č wyplniti musi. Byť
toliž gesslč sedmlerč:t tolik hawranů krúkoralo
do swěta, gakož tU tcn čaš bylo slysseti, a byť
krkawcowč tito gesstť Usilněgi wčxžnost kněžstwa
podkopúwali:
nenjť než žr wrčma wrčmč
kwňkčx; a wrčxny tylo obč owsscm č na nco:
swětťgssj wčci nedržj, smyslu seč takowého ne:

magjce.

Za to ale každý uu powňženj a gen

malččko wčcj těch znúmostč magjcj člowčk, buď
muž buď žena, dobře wčdj, že každčx w tomto
způsobU zpč:chanei neswčdomčtost bylabo swalo:
krěedcžj: a tU giž do knčze takowan důwěrnost
magj. že on si coš taleowébo na swčdomj Ua
wčky newczme; nýbrž byť fregcar tolčko byl,
gak mile grg přčgme, že sc přstč šawčxzéma
cjrj, dokawčxdby zaiwazku dostč Ueuččnťl. N
tak owssem dar tcn na mssč swatau Udlného
a gčstčgssjho Ubezpečenj wčřjcij
nodé:wéx, než

mezi ltdmi lehké wjry Upiš newjm gak tuhý,
na mnohožlatowém kolkU, třeba i desjtč swědko
stwrzrný podatč můžc.
Tyto tedy dwoge wčcč gčr dle fmyslU
mébo za neypodstatnčgssj doklčldč!m, tu kde se
o podčxwčmj stipendčj mluwj.
Gakož dřjwc
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wyložené přjčiny w ohledu na knčže ou to.d
hoto přidržUgj, aby na mfsi fwatau wzjtč ne:
wcihal, pokUd gč dle žéldostč wťřjcjho občtowatč

smj a může, gelčkož ony
č rozumuostj

sprawedlčwostj

přeswaté na obogj stranč wymergj:
gč:, že dwě poslednčgssj w

Uwedené u

fwau

wssrlileé ztenčenj wčlžnostč k občti

tyro

tak mnjm

ohledU na

k tomU wedau,

wčrné

abo

nččjm

nedčxwagjce se mýlčtč, w polřebě swé netolčko
žčxdali na knčžť, aby na úmysl gegich oběť sw.

konal, nýbrž aby pro swé wlastnj ž toho wý:
hody zcwnťrřnj ten k tomu podarele swůg neǧen
podciwali,

abrž

gakť na

mnoze

sknrečnč se

stňwci ú č wnucowalť.
ley pak nemohlo snad fe řjci, žeť gen
tak že swé wlastnj hlawy mlijm:
položjm tU
djlem na patrněgssj obgasnťnj, djlem na potwr:
šenj, co se mč w přjčťně této Udúlo.
Wykčlžeť
fwolU Udúlost, gak gfem kU smeysslenjtakowémU

naweden byl.
Když gsem pastýřským byl womocnjkem w
W., wegde ke mnč ctnú osoba, šadagjc mssč
swataU. Gčx wesz knjžku, ptč:m se na úmysl
a den, a ťčldně poznamenúm. Qna položj dar
swůg na stolek. Gá wssak znal okolnosti gegj
bljže, a z nčch se domýsslel,

žeť aš

těžko

bylo

gj dar tento wyžjskati. Protož na nic dalssjho
nepomyslčw a negsa také wěcj zknssen, wesz
dar gegj a do rUky podélm, řka: aby wzala a
byla bezpečna, že mssi swatau
žčxdala, ponťwadž

wčdj,

mjtč bude,

gak

že giž 15
za:dsúna

gest.

:š4o
Ona Uechcc přčgmaUtť, prosjc, abych gen pťčgal.
Ze wssak gsem Ua swém stčxl, wezme posléz a

odegde. u W poledne segdU se še swúm dwogj
hodným panem farúťem. Qn fe gaksi Usmjwú. Nž
potom za řečj sr mne ptčx: :Nebyla dneš N. U

Wúš ?(e Byla. anoholč

dala na mssi swataUe?e

To newjm, gčxto nepočjtal. :,Nle gčxwjm;atU
wyndčx dar gegj, a mnč podčx. xTU mčxte
bratťe! BodrUhé ale bUďte w tčch wčcech roz:
wúžlťwěgssj, abyste útlý cťt wčrných snad neUr

razil. Gedenť by Wč:m rřebaš newěřil,a druhý
by sr ostýchal, coš takowébo na Wčxš zase žci:
dati. Wezmčte, co za tau přjčinaU podagj, a
chcete:lť wrúlitč, múteť ť tomu gčndy dostt přj:
hodné chwjle. Nnebo, chcete;lč, wezměte afpoň
nčco z toho, co se podú a ostatnjho ponechte.
Lépe ale, když Učinjte, gak gsem dťjwe prawčl.e
J žčxdúm geg o wyswčtlenj. QU pak powčdčl,
že N. přissla k nčmU a powťdčla, žr dřjw U

mne byla: „ale když gsem prý nechtčlpřjgmaut
penjze, že newj, kterak bych k tomU přčssel,
abych gi mssč swz slaUžitč musil,“
Qn pak že

wzal penjz, a že gjťekl, aby nemčla péče dalssj,
když gsem gj mssi sw. zapsal, že také penjz
wzjti musjm. Neřekl gsem na to nččeho; ano
dťjwe gsem se skoro Ua ofobU rozmržel, žeť
tak nedůwěřlťwau sc prokúzala.
Než powčxžiw
wčc zawrubnčgi, mnfčl gsem gj za prade dčltč.
Chtělať lotťž, abych penjz wžal, a tak n) mssi
swataU gj, gakť dr!xče prawila, na, gegj totiž
úmysl, nu a d) netolčko občtowal, ale gakť
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zase dobře ťekla, slaUžiti ťi občtowa tiu mUsil.
N toť gfaU ty dwč wěcč, kteréž byť hledť Ua

knčze cherým
spůsob em dosadčti se daly,
blcdě na wčrné nččjm giným Uež zewnčtťnjm
tjm podarkem, tak řečeným stipendčnm Uzpůso:
biti a Ubezpečitč se nedagj.
Že pak potom še strany knčze každé stť:e
pendčum samo sebaU gčž chudym do rukaU sc
klonj, gest wčc zcela znňmň a BohUcbwúla! i
obyčegnč:. Geliž knčz fňm chUďaš mčgž si a
pomoz sobě, gakť mnohý wěťjcj súm ti oroto
do rUkaU dčxwéc. Na zisk wssak a na oboha:
cenj bUď febr buď bljžrnců přsložčti, aneb snad
na rozkoš obrčxtčtč, u nebyloby owssem než
prawým a bolým břjchem. Takť zagisté podstata
wěci téso pofwčxrné negen Uskyswými, abrž i Usto
každého sprawedlťwého knčže, i Usto každého wčrnéx
ho a maličko gen rozwňžlčwého katoljka zťegměhlúsú.

Redaktor sňm to zkusil, kdhž od chudě osoby drqu na
mssi sw. ncpřigal, ugissknge, žc tu obgednanaU msst swatan na

gcgj anpfl

gtstotně slanžiti bude; odrsslat ona k drUhémn p.

saplmxowt, abh penjze pťigmUl ho žádala, proto že drš frdce
qrgj pokoge ncmělo, an obět w stirxendium od nj podňna, Uex
dřigata, a protož bez zásluhy ,a pro njdokoUcc neplatnú bpla.

Přjprawa kUěše
ke msst swatč
stňwá se. potahugjcjml se 83, 84„ ďď, 115, a 129. Žalmy
el pťckráfnďmř modlčtbami swatčho thc
cjrkwc, arrčbřx
dkuda Milánskčbo, swatčho Ymbrože, na každý dcn týduě. rozrť:
lenými; !xak modlčtbamč swa Tomčasse quuiufkčbo a fw. Bonao
dentnry; pťed ř po mssč sw., kterďch kněz fe nwdlřti zawázeiu
gest; a gich se bnď doma. buď w zakriftřř modlj. Na to Umhgt

swč tuce a modlj fe:

Den o Boše! scheonst mf.im mým, abU Utsseckn
sslwrnn omnlh oe mnr; tať abhch čisk na dnssi i
na tčle sknssnětobě skanžiti mehl.

Kdnž tU pobožnost wykonal, přikročj k obliu
kšnj, a oblěcčegefe, Ueb šwlékagc fr, každé raucho
ljbčx; které každé na UmUčer Púnč se potahUge,
Wezma z rukau kostelnjka raUsskU bjlau (lckue

mclxul nazwanau)
přeš ramena si gť položj
a Uwč:že, a modlj sc přjtom w tato slowa:
dPosaď Hospodinc! pťjlbicť spasenj, bych wsse
poknssenj wjtěznč pťemohl.e
Toto raUcho znamenú, dle Luk. 22, 64.
onen ssat, kterým rozkčxcenjžidé přč posmjwúnj sc
Púmx, pťewelebnan twúť Božského Spasitele
zastťeli, gemn se posmjwali, a rauhagjce se,
w twúř geho přeswatau bčli, a pťitom ťjčelč:
ProrokUg nňm Kriste, kdo tebr Udeřil!
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eoťi obljkánj Nlby.

Qna

gest až na paty dlauhú kossile; a

pťedstawuge

při mssč sw.

ono

kterým Herodeš Krista Púna
koby pauhým

bjlé

rancho,

na posmčch, gau

blčxznem bpl, pťčodjt dal, a tak

geg Pčlútowi

pohaněného zpět

poslal;

dle

Lnk. LZ, 11.
Při obljkč:nj tohoto raucha modlj sc knčz:

dPřčoděg mnc o Pane!

bjlým ranchem newin:

nostč, wyčistiž tak srdce mé, bych obmyt krwj
Božského Berčmka hoden byl wččné radosti

požjwati. Nmen.a:
Při obwazowánj Einč;nlum.

Cinǧulnm gest obwazadlo w způfobn
prowazu buď še lnu, z wlny neb bekbawj, té
barwy, gak slawnost toho dne nesr, na konci
še strapci; a znamena to prowazy, kterl)mč
Krčstuš Ban obwazan, a od žoldnéťů k neyl
wnšssjm knčžjm, k Bilčxtowi, k Herodesowi
Ukťižowčmj byl wlečen. (Jan 18, lL)

ij

a k

se knťš pťrpéasa a modlj se: :)Qpasiž

mne o Wane! obwazadlem ččstoty, Udnsiž wc
mně wssechen oheň chlčpnosti a hanby, by we mnť
pťebýwala wssechna gasnost zdrženlťwosti a ťix

stoty.t
Pťt obljkánj Stolh.
Pťed časy bolo to celé rancho; zkterého
ale ǧen ;ústala

na

pťt

plestů ssčrokú penlle
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dole fe na 7 palců ssjřjc, a na týle a na
koncjch fřjžky z prýmků; okangjc na plčxssť
ssarlatrwý Krčsťa PaUě, w kterém Geg lidU
k aUtrpnostť a UstrnUtj wwstawčlPilúr, wolagr:
))thle
člowčk.(( TU fobč kněz křjžem Uřeš prsa,
bčskup ale gen dolů wčsjcj ssrolaU po obau
strančxch zaklesne a Uprwnj. u
Wččtom se

modlj:
:Nawrať

UměPane! raucho nesmrtelnostč,

kterého,ž gsem požbyl pčxdem Ydamowým,
bych,
ačkolčw nehoden
přistupngť k slUžťxť swaté,
předce někdy pozažťl wččnč radostč.e

PtanpUl.
Wak si knčxz nawljkne
na
lrwaU
rUkU
té lčxtley a barwy, gak gest ornčxt nebolčž messnj

ssat, manťpUl, předsťawugjcj ozdobenú ručnjk,kterým
si w prwnjch časech cjrkwr
pčxeš lewau rUkU přehozený,
kčxzanjch sl;y a pot Urjralč.

ManipUl

fnčxžť, magšce geg
pťi modlťtbčxch a

znamenčx řemeuy abičr, kterýnlťž

KristUš Bún trúžnčn byl.
Když

ho

kněz na

lewau rUkU nawljkú,

modlj fe:
:BérU nčerčnjkpláče a bolrstj, abych 8 plesllux
njm přťgal odmčnU wssech pracj a namúhčxnj.a

Brnát, Kašule.
Posléz bére kněz na sede tak žwaný
ornút,
neb fwrchuj odčw, wyk.izané barwy
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dnr,který wprwnjch čafechdosahowal až na žemi,
a

gak toho

pozůstala,
bxšti

gesstč pixč pozdwihowčmj

pamčxtka

slUžebnžerat knčžským wyždwťlwwún

mUsil.

U Neků

gest

giučxť ssčt;

gesstč

ginňč na wýchodč, kdr řjkagr celě tělo žabrnugr.
Na žúdrch býwú w němrckých a we francaUz:
skúch žemjch, gakž wr Wlassjch a Šoaněljch
prostťednjdjl w žpůsobu křjžr wssčl, a žnamrnú

křjž Krista Pcina, klrrú wlrkl až na horu Kal:
warťi, kde se krwawým žpůsobrm obětowal.

cMatb. 27.)
Při romlo obljkčmj modlj se kUřz w lato

slowa:
deane

Jržjssč Kristr, ktrrýž gsi prawčl:

Gho me lrhké a břjmč mé sladké grst: dex„dž
mč, bych toho tak mohl nesii, bych sotxě zaslaU:
žťl mčlost twaU šjskalč. Nmen.((
BčskUp když se obljkň,
Užjwčx četnčgssjch
rauch, a modlj
se při nich také zwlčxsstnj

Ulodlitby.
Powažugcmeli tato rancha skaUmawěgč,
shledámr, že gsaU, š nčxgakau proměnau,
wssecka wžata z Uloženj Božjho,
ze starého
žčckona, dlc rauch neywyšssjho knťze Llrona
a podknčžj geho.
N tak wsse, č to nrymcnssj, črhož cjrkrw
Božj při mssi sw. a při wssrch službňch Božjch
Užjwčx, mň swňg blnlxoko taqrnlný, spasitrlný a
Utčssrnxš Uxúšnam; a gak núm obťad pofwěco:
wčxuj wykažnge:

nťčrhož

Božjch Užjwati,

co bh zwlčxsstnjmi cjrkrwnjmi

se nemú

při slUžbčxch
ň:

xdŽúš

modlitbami poswčcené, t. g. BohU zawčnowané
a tčmťomodlitbami

nebylo přjslussné Učinčné.
Cafrm swým podčxme spoanUdům Dřdic:

twj Swatojanského katolčckaU litUrgikU,
ncboliž wýklad wsscch obřadú cjrkewnjch; gakým
wysroěrlenjm se gesstč che o welebnostť, wzneo
ssenosti a spasitelnosti katolickébo nčxboženstwj přro
swědčj; a katolickaU cjrkcw si tjm horlčwčgi

zamilngj.

Msse fwatci
qak gj kněz od slowa k slowU slaUžj na slaonst Nen:
swětěgssj Troglce Z které poznali lze, w čem prawě

msse fwata pozUstawa,aagak neprawa gsaU wnecka
Utrhanj odpadlij proti mfsi sloaté
.sknčz přistaupč k oktaři a postawč kalich na nčg, předna:
ssj Bohu, za koho lu :nsst sw občtowati chec; načc fesiaupj dod
siupné dolů a kčlage kťjž, počnc ď ministrantem řjdawč takto
sc modliti:

Žalm 42.

KnězeWe gménUthe i Synai DUchaswatého.
Nmrn. Wegduť k oltčxřčbožij.
Mčnistrant. K BohU, krrrýž obweselugc mladost
maU.

K. SUď

nmc Bože, a rozezncy při maU;z

x

lčdU ncswatého, od člowčka ncprawého a .
lstiwčbo wyswoboď mnr.
M. Nebo ty qsi Búh sjla mč:; proč gsi mne
odehnal? a proč smUten krčtčjm, když Ume
treipj nepřjtcl?
K. Wypnsť swčtlo swé č prawdn swaU: onať
gsaU mne prowodťla i přiwedla na horU
swatau twaU, a do stanúw twých.

M. Z wegdnť k oltčlťi božij,k
K

obweselUge mladost
ChwčllU wzdúwati

BohU, ktrrýž

maU.
bUdU tobč

na harsč
Bože, Božc nlUg! u Proč gsi sinUtna dUsse
ma? a proč rmaUtjš mne?
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M. Daufeyž w Boha:
se bUdU gemu;

nebť gcsstč wyznčxwati

onť gest spasenj

obličeǧe

mého, i Bůh můg.

K. Slňwa thi

i Spnu i DUchUfwatémU:

M. Gakož bylo na počeitkU, č nynj i wždycky,
a na wčky wčků. Nmen.
K. .Wegdnť k olteiťi božjmu.

M. K Bohu, kterýž obwrseluǧe mladost mau.
(Wsseobecná zpoěwd.)
K. Pomoc nassr wc gménU Pcině.
Nč. Kterýž stwořil nebr č zemi.
K. Wyznécweim fr BohU wssemohachmu, Marťť,
blaboslawené wždycky Pannč,
swatémU
Michaelč Nrchangelu, swatémU JanU kťtčtelč,
swatým aposstolům PetrU a Pawlu, wssech:
nčm Swatým, a wčxm, bratřj, že gsem
nmoho žhťessil mysslenjm, řrčj a skutky; a

to mau wanU, maU winau, maU neywčt:
ssj winau. N protož profjm blaboslaweně
Panny Marie, swatého Micharle Yrchange:
la, swatého Jana kťtťtele,swatých aposstolů
Petra a Pawla, wssech Swatých a wúš,
bratťj, abyste prosili ža UmeU Púna Boha
nassebo.

M. Wssemohaucj Bůh smilugž fe Uad lebau,
odesťtobč břjchy twé, a Uweď tč do žiu
wota wččného
x!ť. Nmrn.

lNynj opčtugjgmčnrm pťjronméholidU mi:
nistranli swrchn dotčenaU obecnaU zpowčd slowo
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od slowa, ď tjm malým zmčnčnjm, že na mjsto,
U,Wčxm,bratťje prawj: Wúm, Qtčr.)
K. Wsscmohaucj Bčch fmilUgž fc nad wňmč,
u odpusť wcim hťjchy wasse, a uwcď wúď do
žiwota wččnébo.

M. Nmen.

(N šehnage fe žnamenjm sw. křjže dj:)

deusstčnj,
nassich

rozhřessenja promčnutj hťjchůw

Udčliž nčxm wssemohach

ao milosrdnú

Hospodčn.
M. Ymen.

(Střjdacj prooby.)
K.
M.
K.
M.

Bože, ty obrútě fr obžčwjš nčxď.
N lid twůg tčssčti se bude w tobč.
Ukaž ncim Pane, milofrdenstwj swé.
Ll spafenj fwého Udčliž núm.

K. Pane, woslwš modlitbu mau.
M. A wolčmj mé k tobč dťigď.
st Pčm (bUď) 8 wčxmi.

M.Z

ďduchem twým.

(.skněz k oltáři

Modlemr

wstupugc po stUpnjch dj:)

fe. Qdegmi, prosime tč ý

Pane! wssccky ncprawostč nasse od nčxď;bychom
lpodni byli, čisťým srdrem ngtč do Swatwuč

Swatých;

skrze Krista Pčma

(Orostťed oltčxřc sklončmš modlj:

nasscho.YmeU.
se:)

Prosjme tebe Pane! skrze žaslauženj twých
Swatých, gichžto ostatley tuto se chowagj, (ljbei
olleiř) a wssechučchmilých Swatých; abhš nčxm
hťjchy nassc odpustitč rčxčil. leen.

350

Zaěátek msse swaté.
(Na stranč episstolnj žehnage fc swa křjšeme

Uwod msse. Požrhmina buď Trogicc
swatú, a chinost
nerozdjlnú: wyznciwenmež
fe Hospodčnu; Ucbť gest Učinťl š númi milosr:
drnstwj swé. (Tob. 1Ze)

Zalm 8. Pane, Božc nciš! gak pťediwné
grst gméno twč na wssf zcmč! Slčxwa thč i
SyUu i DUchU swatémU: gakož bylo na po:
čč:tku tak bUdiž nynj, až nawěky wčkůw Ymen.
Požehnčxna bUď Trogice swatčx, a Gedia

nost nerozdjlna: wyznňweymež se Hospodinu:
ncbť gest Učťnil 8 Učxmi milosrdenstwj

swé.

Litanie neb proďba za smilowánj.
(Khrte

cleysonn)

(Kněz U Urosiťcd oltáťe ňťjdawč e lidem se modlj:)

K. Pane,smilug sc nad nčxmi!Lid. Pane,
smťlug sc nad mimi. K. Pane,

fmťlug se Uad

númi!
Lťd. eriste, smilng sr Uad nčxmi. K. Kriste,
fmilug se nad

nčxmč. Lčd. Kriste, smčlug sc nad

Učlmj!

K. Pane, smilUg sc nad Učxmi.Lid.Pane,
smčlug se nad Uúmi. K. Panr, smčlug fe Uad
nčcmi!

Ehwalozpěw Gloria.
(Pjseň aslgekskár)

Slčxwa buď na wýsostecl,dBohn, a na
zemi pokog lčdem dobré wůle! Chwčtljmr tebe
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dobroťečjme tobě, klanjme sc tobť!Qslangcme
lebe: djky wzdčxwúmc tobč pro roelikau slčwa

twaU, Pane Bože, krčllčnebeský! Bože

Qtče

wssemobaucj!

Panr SynU gednorožený,

Ježjssč

Krťste! Pane, Bože, BerúnkUbožj,Sy.nu the!
Kterýž sUjmčxš břjchy swčta; přigmi pokornau
modlčtťm nassť! Kterýž sedjš na prawirč Otcr,
smilng

se nad

Neb

nčxmť.

ty sécm gsi snoalýz Ty

sčxm gsi Pčm.

Ty gsi sč:m neowyšssj,JežU Kriste, š DUchem

swalým w slňwě Boba the.

Blmen.

(Po skončenčm chwalopčnj, aneb když se
takowé opustj, po odřjkanč Lčtančť Kyrie eley:

son, obrútč se kněz k lidU wčťjcij,pozdrach
ge ho a napomjnň k modlenj, řka:)
Kněz. Pún š wúmť.
Lid. J š Duchem twým.
M o d l e m e ž se.

(Na stranč Episstol!,ea)

Wssemohaucj, wěčný Bože! leterýž gsi mi:
lostj swaU služrbnjfy
swé k tomU Uzpůsobčl
aby U wyznčxnj wjry prawé slčwa Trogťce

wččné poznali,

a w mocš wrlebnosti Gednolč

se sklčxněli: tebe prosjme, abychom stúlostj swau
we rojře té, naproti wsseligakčmU auloku odpor:
némU gako sstjtem ohraženč bhli. Skrze Ježjsse

Krčsta, Syna twěho, Pčma nassčbo: genž c?
tebaU žiw gest a kraluge a t. d.

Q Bože!

Q wánocjch.
který gsi dnessnj fwatau

noc,

gasnostj bleskn slčxwy w člowččenstwj zrozeného,

Božského Syna

twého, Pčma nasseho Ježjsse

Krista, genž gesř prawé swčtťo swěta, ozčxřiti
rcičil: deyž Uúm tu přeblaženaU radost, gehož

tagemstwj plně žrozenj nm zde obdiwugeme:
bnchom fe gemu, w nebi na prawici twé,Bohu
oslawenémU, klanťti mohli, po wssecky wťky
wčkčlw. Nmen.
Q welikoUocjcb.
Q Bože! klerý gsi dnessnjho dnr skrze
wzkřjssenj Božského SyUa twého, Pňna nassebo
Zežjsse Krista, wykaupenj nasse dokonal, nčxm
skrže něho nebe otewřel, a tam nadčgť radostx

ného z mrtwých wstémj utwrdil;profjme,

dehž:

kteřj tak draze wnkauoenť gfme, bychom pťi
wsseoberném wzkřjssenj ža njm do nebe powo:
lčxnčbyli; grnž š tebau Bůb slawný krňlUgc
po wssecky wčky wčkůw. NmeU.

Na fwátky Marie Panny.
Neyswčtčgssj Bože! genž gsi neyblahosla:
wcnčgssj Nodičkn člowččenstwj Božstčho Syna
twého, neyčistssj Marič Panml, skrze Nrchange:
la fwého pozdrawčl, milosřmi swýmč naplnil, a
Ueypožehnančxgssj meži wssemi Swatýmč

Uťčnčl;

degž; aby chj mateřsťň přjmlUwa za nňš w
nebesjch, kterauž wraucuč wžýwňme, od tebe
milostnč

wyslysscnčl byla,

a my se tam k Ui

ssťastně dostali,

kde ty gč oflaxoU;xeš po wssecky

wčky wčkůw.

Nmen.
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Na fwátek ťterébo koliw Swatčbo Ueb Swaté.
KorUno wssech swatých wyznawačů a mU:
čedlnjků twých, Pane Jržjsse Kriste! grnž gsi
gich po prňcjch, sťrastech a Utrpenjch tohoto
swčta, na wččnau odplasn k sobč, do oslawenj
wččného powolatč rč:čil, degž: by pťjmlUwa
swatého (fwalé) an u au gebož,x(grgjž)pamčxtku
dnessnjbo dne komime, a orodowčmjgčbo (gegij)
se poraučjme, tobč libčx, od tebe na swasenj
nasse byla přčgata; a my na cestč pťjkladu
geho (gegj) U wčrném núslrdowúnj tak ssťastnť
se stali, i tobř se ljbčli, a za přjmlUwci nassjmč
do gegčch wččné sláwy se dostalč. Genž šxBohem

them

a DUchem Swatým ǧedrn Bůh žiw gsi

a kralugeš, po wsscckywčky wěkůw. leen.
Črenj epčsstolp sw, Pawla k ŘjnŽan. xl. ZZchš.

O hlUbokosti bohactwj maudrostč, i unlě:
nj Božjho: gak nezpytarelnj gsau saudowé
gebo a newystižčtelné cesty geho! Nebo kdo
došnal smwsl P.inč? Nneb kdo geho rúdcem
bwl? YUeb kdo prwé dal gemU, a bude mu
odplaceno? Nebo z nčho a skržč nčkboa w nčm
gsaU wssecky wčcč, gemu slčxwa na wčky. Nmen
Lčd děrowánj čiUč odpowjdá: Chwála Bohnd

Graduale.

(Stupnj modlčtba.)Datt. 3.

Požebnaný gsi Pane, qenž patťjš Ua pro:
pasti, a sedjš Uad Cherubjnn. Požehnaný gsi
Pane, na obloze nebeské, a chwalitebný a
slawmš

na wč!ky. e.)lllcelujal ub
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Allelnja! Požehnaslý gU Pane Bože otcůw
nassčch: a chwalťtebný i wwwýssewý na

wčky

alleluja
W prostťed oltáťe modlj se:
Qččfť srdce

mé č Usta

mčx, wssemohaucj

Božc, kterúž gsi usta Jzačússe proroka ťeťawúm
Ubljm očistčl: račiž č mne wedle dobrotčwého
smčlowňUj twébo oččstitč, bych twé swaté Ewan:
gelčum důstognč mohl zwčstowatč. Skrze Krčsta

Púna nasseho. Nmen.
(Potomnč
čte sw. EwangelčUm, každé:
ho dne giné, po lewé stranč oltáťe, dobro;
řcče lčdu obwnklým Uozdrawenjm,
K. Pcin š wč:mč.

L. J

řka:)

Ž duchem twúm.

xřČxoangelinm podlě fwa Mataussc

ď()(ďělua 18 bn20j

:dZa onobo času ťekl PČU Ježjš
kům

swým:

Děma

UčedlUj:

gest mč wsselčkčx moc

na

nebči na žemi. Protož gdauce učte wssrcky
núrodn, křljre ge we ǧménu the,
ť Sona č
DUcha swatéboe
což gsem

Učjce ge žachowčuoatč wssecko,

kolč přčkúzal

wčUU. Yy

gč: 8 wňmč

gsem po wssecley dny až do skončmj swěta.(e

M. Chwúla buď tobč Krťste.

Kredo(thnánj

wjrh.)

lKredo, wčřjm, se pťi menssjch swútcjch
wynechč:wú.)
Toto Kredo sestawčlsw. snčmNčcenský r. Pémě
325., pťč kterém 852 bčskupů přjtomných bylo
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Wěřjm w grdUoho Boba, the
wssex
mohachho,
Stwoťitele nebr i žemč, wssech
widitedlných i newiditedlných wčcj; a w gedi:

UéboPčma UassehoJežjsse

Krista,

Syn a

božjho Gednorošenébo, az the naro:

zenébo pťedewssrmi wčkw,Bol,xa z Boha, Swětlo

z Swčtla, Boba prawého š Boha prawého.
Zplošeného, ne Uččnčnrbo, spolnpodstatného
thi,
skrze kteréhož wssecky wčri Uěinčné gsaU
Klerýžto pro naš lidi, a pro nasse fpasenj

šstaUpil š nebr, a wtčlil

rého z Marie
Učiněn gest.
pod PoUtskym
tjho dne wstal
pil na nrbesa,
přčgde 8 slúwau

sr ž Dncha snoal

Panny,

a člowčkem

Ukťjžowún také pro nčaš, trpřl
Pilatem, a pohřben gest. Ntře:
z mrtwých podlé pjsem.Blwstaur
sedj na prawčcť the:
a zase
saUdtt žťwl)ch i mrtwých,

ge:

hožto krúlowstwj nebnde koncr. N w Dncha

fwatého
Pana:
a obžťwngjcjho:ktrrýž z
Btcei Syna wychazj;kterýžto8 them r Syncm
spolU ctřn, a spolU slawen býwa, kterýž mln:
wil skrze proroky
A w gedinaU swatan lea

tolčckaU a aposstolskaU erkew.

annúw.im

gedeU ksxrstna odpussrřnj hřjchčx.N očekňwúm wškřj:

ssenjz !nrtwých, a žiwota bUdachho wěkn.?lmen.

Qbčt wein
(Obrátč se od toltářr) nař lidend

fť: Pčm š wami.

L J 8 Dnchem twým

Modlemežfr

Požehnaný Bůh Qter, i Grdnorošeuú
Swn, spoln i Duch swatý: nrbotě Učtnilšnúmi
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mčlosrdrUstwj sroé. (W čaš roelikonočnj přťdú se

YllelUja.) u

Qbčtuge hostyč.

(Wřč obětowánj hoůde.d
Pťigmiž swatý Qtčr, wssemohach wččnú
Bože! tulo neposskerěnaU občt, freraUžro ga
nehodUý slnžebnjk twug tobč občtUgi, BohU
swémU žiwémU a prawémU za nesčjslné hřjchy
a šawinčnj a obmesskan ma; a za wssecko
pťjtomné, č za wnecky wěrné kresťany, za žiwé
i za mrtwé, aby gim i mnč prospjwalo k
dogťtj žiwota wěčUeho Nmen
(U fuljssenj wody ď wjnem, žehnage wodu dj:)
Bože, ǧenž gsi důstoǧaxost lidské pťťrozeno:
stť podiwnč stwořil, a wssak dčwněgt gesstč Ua

prawll: dey, abychom skrze roto (naljwa
kalčcha wjno,

do

a Učco mailo wodw) wody U wjnč

raǧemné fmjsser, aUčastnost mřli božstwj tobo,
rúčil člowččenstwj Uassebo:
Zežjš Krčstuš, Syn twňg, Wěm núš, genž š
rebaU žiw gest a kraluge w gednotč DUcha sw.
Bůh po wsseckywčky. Nmen. (PozdwčhUgr kalichz)
genž aUčasteU býti

Pťi obětowánj kalicha.

QbětUgeme tobč kalčch fpasenj, twau mčloe

stiwost š ponjžerm

žeidagjce: aby tento obětnj

dar pixed twé:řj weleonstť twé, pro Uasse a
relébo swčta spasenj š wčmj ljbeznan wzhůru

wstaupil. Nmen. (Sklonj se.)
(RUkama sepčatýma nlodlj se:)
W dUchU ponjženosti a w nmsli skraUssené
buďmež přigati Pane: a tak bUď poswatnčx
občť Uasse pred obllčegem twým dneš aby se
ljblla tobě, Pane Bože ťNad hodsnia kalichem1
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cŽebnánjoděrč.)
Sstmo

Boswčtitelč,

wssemohach

wěčný

Bože! kterúž wssecko požehnciwělš; a požehneyž pjx

tuto občr, pťipraeraU swalémU gménu twému.
Bři Umýwcinj rUkaU Ua straně episstolnj.
Zalm 25. Umýwati bndu mezi newťnný:
mi ruce swé, a obstaupjmť oltčtť twúg, Hofpox
dine: abych slwssrl hlaš chwňťy, a wyprawowal

wsseckydčwy twé. Hospodine!

milowal

gsem okrasU domu twého imjsto obý:
wěcnj slšwy

rwé

Nežatracugž Ž erčr:

Uýmť Bože! dussr mé š mužemi lerwj žťwota
mého, w grgichžto rukau ncprawostč gsau; pra:
wice gich plna grst darúw Ga pak w newinnč
krúčrl gsem: wyswobodčž mnc, a smilng se
nademnan.
Rebo noha mčx sté:lčl gest w Uťjǧ
Utosti: w Žborecb (wčrných) chwňlčti tč bUdU,

Hofoodčne! Slčlwa thť

č Synu i DUchuswa:

rému a r. d.
.Kněz prostťed oltáťe profj Swatých ša gich přjmll:whz

Přiǧmiž Trogice swarč:, tulo odět, kterauž
občtugeme tobč na pamčxtku umUčrnj,zmrtwýcb
wstčmj, a na nebe wstaupenj Ježjsse Krista,
Pčma nasseho; a fe cti blrcboslawenešjMarie
wždycky Wanmd, a swatého Jana křtitele, ke
cti fwatých aposstolň Petra a Bawla, i tčch a
wssech Swatých;
abd gim byla ke cti, núm
Uak slau;ila kU fpafenj; a aby oni ža núš
orodowari raččlč na nebč, gegichžto pamarku
nm koname na zrmč. Skrze téhož Krista Pana
nasseho. Amen
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(Když fe oltar podeřUge: tak se při tom
takto modlj :)
.skdhžťlade kadidlo Ua Uhli.
Na pťjmlnwu sw Mčchala archangela,
ňogjrjho po prawc stranč oltare žapalů, račiž

Pane

zapal lento naš

požehnatť, a k wUni

lxbeznostč přťgmantč skrzr Ježjsse
nasseho.

Krista

Pana

thž podeťuge kalich.
Zělpal tento, od tebe požehnaný, wstUpUg
k tobč Pane! a na naš wstančž dolň milosrx
řrnstwj twé
skdhž podkuťuge oltáť
K tobč čxBane! odesjlňm modlith man,
gako žč:pal před oblččegem twým. Pozdwižrnj
rUkaU mých gest gako občť weč crnj. Pane!
wložčž strč:ž na ústa mei, a dey pečet opatrno:
stč Ua rty mé; bo frdce mé se neodchylilo na
cestU slow hřjssnúch, na wymlančmjprowčnčnj
swých wlastnjch.
Blkdh; kUě; podkuřowán býwá, modlj se:

Nožžč w naš o Pane!

plamen

lúsky a

oheň wřčného mťlowčmj

(Požorowati

lze,

že

gc

wssc wysxato

z ZalmU sw Dawčda)
erátě
se k eratťjm přisiogjcjm žádá gtch za

gegich dřimlanáUj, tdj:

Modlete se, bratřj! by moge i wassc občt
xxřjgemnúbyla PčxnU BohU, thť wssemobaucjmue
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Mčnčstrant.
tuto z
gména,

Yř pťčgme Hospodin obět

rukaU twúch kc ctč a slciwř swěbo
gakož i k nassenm a k užťtkn swé

swaté erkwe.
Kněz. lern.

(Qbracen k oltúři.)

Modlitbh,

kterčž kUčz ztickda Uad darh

občlowamšmň

řjseu:u

1. Zaswčť, prosjme Pane Bože .nčxš,
skržr wzýwčmj swatoswatého Gména twého
tuto obřt poddanostť
nassj: a žpůsob nčxšu
samých skrzr ni občtj wřčnau fobč. Skrzc Jr:
žjssc Krista, Syna twého, Pčxna nasseho, qcnž
8 trbaU žiw grst a kraluge oc.
2. Wšezři, prosjme Panr, milostnč na
ponjženaU slUžbU nassi: aby občt, ktrraUž přťx
nčlssjme, tobč byla ljbe,;nčl, a

wssednj

a mdlobč nassj pomocnčx. Skrze

leťebfostč

Zežjsse Krista

Púna nasscho.leen.
(ZwlňsstUj modjljtba o hodech Pňnč.)
Z. Nač, prosjme Wane, občt plésagjcj
erkwc milostčwč přigjti: a gakož přjčina gsi,
že gsmc twého Uotčssenj plnj, tak deU, abychom
sladkosti wččné trwagjcjch radostjzakusili. Skrzc

Zcžjssr Krista, Pňna nasseho.
(Zwlásslnj modlilba o fwatcjch blu Pe Marie.)
4. Slerzc twaU mčlostčwost, kteraUž tn,
Wane, wssecko dobré a spasitedlné působjš, a

skržc nčlbožnaUOřjmlqu blažené Pannw Marie,
drospjweyž tato obět chwčxťyk nassemU wřčnému

i časnému blahu, a k rozboǧnčnj pokoge. Skrzc
Ježjssc Krisťa, Syna lwého, Péma nassedo.
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(Zwlňsstnj modlřtba pťipamaitkeichgiUýchSwalých.)

5. Tobč, Panr, občr powinné služby Uassj
wzdčxwčxme,pokorně žňdagjce: abyš na přjmlu:
wU swatého N. (neb swaré N.) daru rwúch
přj nčlŽ ostťjhal, na gčxhožtoj (geqjžto) ctčhod:
naU a slawnaU pamčxlleu tUto chwalobět tobč

občtUgeme. Skrze Pčma nasseho Ježjsse Krista,

Syna twého, který Bohrm thrm č Duchrm
Swatým rowný Bůh žiw ǧest, a kraluǧc po
wssecky wěky wčkůw.

Mčnistrant:

leen.

Nmrn.

Piejprawa a přestup k tichě mssi.
(pr.uelčxržj nedťlnj.)

Kněz. Pčxn š wčxmč.

Lčď. J š ťuchem twúm.
Kněž. Boždwčbnčte srdrj swých kn Pňnu.
Lid. Múmr pozdwiženčx kU PČUU.
Knčz. Djky wzdč:wňme Hospodčnu Bohu

UassemU.
Lčx. Což slussno a sprawrdliwo
Mšrš ájšrmm Gr Čxxšlan 98!.

grst.

Knčz.xBrúwč slussno a jepraxocdlťwo qest,
powčnno a spasitelno, bychom tobě wšdyrky a
wssudy djko wždňwali: Hospodine fwalý, wsse:

mobach Qtče, wččnú Bože! Kterýžtoď ǧcdno:
rozenrm Synem swým a 8 DUchrm swalýxm
sčlm grdiný gsi Bůh, fúm ǧedťný Pún, Uikolč
(owssrm) w grdnotč osobn, Uež w Trogicč ǧedné
podstary. Nebo, co dlr rwého žgrwcnj o twč
wrlebné slúwě wčťjme, totéž č o SUUU, totéž
č o DUchU swatém
w božsťwj Ueččnjcr.

wěřjmex, žčxdnébo roždjlu
Ybychom U wyznúnj prao
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weho a nesmrtedlného božstwj, w osobčach roz:
djlnostč, m bthosti
gednosč, a U welebnosťi
rownosti fe klančli. KteraUžto (welebnost twaU)
chwčalj Nngelé i Nrchangelé, swatý CherUbin
i Serasin; nepťrstčxwagjce Ustawnč wolatč, ger
dnohlasnč ťkaUce: ee)

Swatý, Swatú, Swatý, PčmBůh zcistupů.
Plnčr gsaU nebefa č zemč slňwy twé.

Hofanna na wýsosti!
Požehnaný,

genž se béťe we gméml Pčmč!

Hosanna na wysosti!
(l)rčcfčoj wssede den.)
Gčstč slUssné, bodné a spasitcdmé gest,
abychom tobč wždycky a na každém mjstč djky
ččnčli, swasý Hospodine, wssemohaucj Qtče,
wččnú Bože, skrze Ježjsse Krista, Pčma nasse:
ho: skrze nčlwž Llndčlé twaU welcbnosť chwúlj,
panstwo gj se klanj, mornosti fc tťesaU; nebe
a wssecky sjly nebeské, i swatý Serasin fpoleč:
nau radostj oslmoUgj. S kterýmiž žčxdčxmc,
abyš také nasseblafo pťčpUstitčrňččl, ponjšenaU pro:

usbaUtaktořkaUce:Swatý, Swatý, Swatý a t.d.
Na swcitky Nodičkh Božj.
Gčstč slussnč hodné a spasitelné gest, abyu
chom tobč wždyckw a na každém mjstč djfy čč:

Uili, swatý Hospodine, wssemohach Qtčel wččný
Bože, skrže Ježjsse Krčsta, Bana Uasseho! a w

den slawnosti blahoslawené Marie,
e) .skaždéwýročnj fwálkp magj swau zwlásilnj prěsacj.

Dčd.swuZ. č.xxw.
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wždy neposskwrnčné

pánny, tebe chrocilčlč,

lebe wciebilč a oslawowalč; ktrré: twého gcdno:l
rozeněho ;astjnčnjm DUcha sw. počala, a při
Urauhouné weleb.nostč swébo paunenstwj swčllo
wččné k swětU porodila, Zcžjssc Krista, Pčxua
nasscbo. Sfr;e klerého swaU Gasnost welebj
anqelé, klančgj se gt mocnostč, lřefan sé mocč;

nebrsa a nebrš kúrowé a blahoslawrnj Srra:
sinowé grdnjm hlafem gč oslawuǧj

Brolož my

prosebnč k tobč wolcime, bw hlaso nasse od trbe
nřčgatj bwlč; leteřj pokornč woťuúwčxme a wo:

lúme:Z:aucrlušuSwatý Swalý, Swatý Pane,
Bože žňstupň.

Blna

gsan nekxesa ť Zemč slúww

twé. Hosanna Ua wwsostč! Božrhuanú, ǧenž
sc beře wr gménu Pánč! Hosanna na wysostč!

Co nynj
Ucisleduge, gcxst ndxawý střrd,
gčxdro a swatost msse swaté sak, žc když knčž

qednan začal, skouččt nUlsj; a když by fc nč:
gaké ncsstčstj strblo, proměněnj a poszxťbowúnj
wykonat mUsj; Ua to ale hurd přťgjmčxnj držet

mňže. u

0 n. n o n
aneb:

Msse tichú.
Kteráž kažďěho dUc po cclý rok sicgná gesi.

Tebeť tedn, nepdobrotčwěǧssthěe,

prosjme

i npčnlťwč žčldcime skrše Ježjsse Krčsta, Sona
swého,Púna nassedo, abyš těchto džedarů, sétoř
poctp, lčchto fwatúch a ncposskwrněnýchxšf občtj
mčlostnč pťčǧjtč a požebnati

rčxčil; Zwlčxssťoněch,

gčchžto obělngemc ločxč za lwaU swatau kato:
lťckan erkew, abw gi po wssj okrauhlostt šemč
w pokogč žachowatč, ochraňowatč, šǧednotčti a

řjdťtč rúčil;č š rwým služcbnjkem Papežem
nassjm N. a Bčskupem nassjm R. a Krcilem
nassjm N.i še wssemi prawowčrnými katolické a
aposslolské wjro whšnúwačč.
Připomemxtj wssech wčrlčúch„kťrskanů a pťjmluwd
za ziwee

Nozpomeň fe, b Pane, na služebnjky a
slUžebnčcefwé N. N. ňe)u nu a na wssecky
přjtomné, ǧčchžto wjra a pobožnost žnňma gest
tobč, ža které pťinússjme tobě občt tuto, aneb
ktcřj tobě tuto občl chwúlp samť přčnússeǧj za
scbe i ša wssecky swé (přňtrly): pro wykaUpe:
nj swých dussj, pro naděǧi swčho fpasenj a
zdrawj: a k přednessenz twých žč:dostj, lobě
žiwémU, prawémU a wččnému BohU.
e) Zdr fe zeqmma ťaždý š žiw!šch Uwádj, za k:erěhož se knfčz
modlilř a geg Bohu poraučeti, aucb mssi fw. občtowati ehcep
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Zpomjnátlj Swatých.
My ctjme w djlnosti (frdce swého) wefpo:
lek wdřčnaU pamútkU, a neyprwé blahoslawené
a slawné wždycky Panny Marťe, Rodičko
Božj, a Pčma nasseho Ježjsse Krčsta: pak
i twých blahoslawených Llposstolú a MUčednj:

ků, Petra i Pawla, Qndčege, Jakoba, Jana,
Tomčxsse,Jakoba, Filipa, Bartolomčge, Map
laUsse,Ščmona a Tadeč:sse; mnLina, Kléta, Klj:
xnenta, Rysta, Kornélia, Čypričma, Wawťťnce,

Chryfoǧona, Jana a Pawla, Kozmy a Damiú:
na, a wssech twých Swatúch; z ohledu zaslaUc
ženj a proseb ǧegich nech neiš, prosjme, ochrano

a pomoci twé dogjti.

Skrže

Krčsta, Pcina

nassrho. Nmen. (NUce wžtčxbne Uad kalťchem.)
Pťeed pozdwihowánjm
(Ueb pťed promčUěUjmz)

TUto tedy občt nassj poslUssnosts, a we:
sskerě črledi twé, profjme Pane, abyš milostiwč
přiǧjtč, dnů nassich w swém pokogč způfobčtť,
nčxš od zahynmj wččného Uchowatč rčxččl, a k
počtU wywolených twých pčipogťtč kčxzal. Sfrze

Krista, Pčma nasseho. leen.

(Zehnci kťjžem

oběť.)

Načiž, čdBože, občt tUto we wssem požebna:
naU, přčwolenaU, pťjmčrnaU, rožUmné cl)wčxln
bodnaU a tobě obljbenaU Uččnitč: aby nčxmbyla
fwúrostj tčla a krwc ned,UUčleǧssjhoSyna twého,
Pčxna nasseho Ježjsse Krčsta.

therýžto,

teU an

pťed swým UmUčenjm,

wzal chléb do swých swatých a welebUých rUkaU,
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a pozdwihna

thi

očj swúch k nebi, k tobč BohU,

fwémU wssemohaUrij:

a djky tobč ččUč

dobrořeččl, lúmal, a dal Uěednjkúm swúm, ťka:
(N!,mj se dčge promčučnj

opětowcinjm fťow .stristowých.)

Wezmčtr, a grzte z toho wssčcknč.e

Totok gesi tělo mé.
Následuge

:ijže

:xozdwibowánj posw.itnč Hostte.

žpúsobem kdwž odwrčeťel, brra i

tento přewelmč slawný kalčch swatýma a we:
lebnýma rUfama sroýma, žase Tobč djky ťťně,
dobrořečil, a dal Učedlnjkům swým řka: Wrzx
mčte a pjte z tobo wssčcknč.c

Tentoť zagčsté gesť kalich krwr
mé nowého a wěčněho zčxkona, tagcme
stwj wjry: kterň (krew) za wúš č za

mnohé wylčta bUde na odesstčnj
břjchů.
(Následuge pozdwihowánj poswát!!ého kalicha.)

oKolikrútkolč to činčtč bUdetr,
čiňtc to Ua mau pamútkU.e
Po po;dwibowánj.
Y protož zpomename, b Pxxnr! mp slU:
žebnjri twogč, a fwatý lčd twůg, na léhož
Krčsta Swna lwébo, Wúna Uassebo, na qeho
blahočtnné UmUčenj, na gcho ž mrtwýchwstúnj,
též i Ua gel,w slawné na ncbe wstaUchj:
klaa
demr pťed trůn twé zwýsscné welrbnostiz twého

darU a danj
Qbčt swatau,
Qbčt

xlx

ččstaU, xř
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Qbět ncposskwrnčnan,xje
ten swatý

chléb wččnčho žčwota,xjo

a trn kalich wždy trwagjcjho spasenj.
tyto dary rač ufmjřexnau a gasnau

Na

twňťj dolů patčxťtč, a ge laskawč pťťǧjtť, gakožš

ď zaljbenjm přťgjti rčcčil darú služebnjka twébo,
fprawedliwčho Blbela, a obět Ybrahama axxcč:
otce nassebo, a tu swataU obět a Ueposskwně:
ný dar, gehož ti lwčtg ncywyšssj fnčš Melchi:
sedech občtowal.
W neyhlrlbssj pokoťc tč prosjme, wssemo:

haucj Bože! kaž abo (tato obět) siržc rucr
twébo NUǧela swatého na twůg wžnessený
oltúť před twau božskau welebnost wložena
lxyla; abychom wssčcknč, kdožkolť skrže účastnost

twého

oltčxťc fwatoswaté

tčlo a krew Syna

twék,do požjwč:me, wssjm nebeským

a mťlostj Uaplnčnč byli.
Pčma nasseho. Ymen.

Skrzc

požehncinjm

téhož Krista,

Památka (modlitba) za mrtwé.
Nozpomeň se také, ý Panc,

Ua služebnje

ky a slUžebnicr fwé N. N., eťe)genž nčxš še znax
menjm wjxxy bwlť přcxdesslč, a šrsnuwsse spj er

pokoǧný. u uo Těm, b Bane, č wssčm w
Kristu odpočjwagjcjxn, abwš nxjsta obwlaženj
fwčtla

a pokoge popť,jtť rňčil, ponžženš žgi.dei!!!š

skrzr téhož Ježjsse Krťsta, Bčma nasseho. Ymen.

.) Zde zegmena Uwúdj lh mrlwč, za kterč tu
oběr přčnássj.

nepfwětěgssj
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Nkodlitba,
ktrraužto knťz sw. občt k fwčmu a spolnobětugjcjch Užilku přičl:

ňugc a obracj.

Jnúm hřjssnjkům,slUžebnjkům lwúln,
qenž na welikost twých Usmťloweinj se řůwčťn:
gcme, Udčliž podle na společnosřčlwýchswatých

Nnosstolů a MUčednjků: Zana (kťtčtele) a
Šcčočxna, Marčge, Barnabčxsse, Zǧnacča, Ylex
Aandra, Marcelina, Betra, Felicčto, PerpetUe,
Hňty, Lucie, Ynéžley, Cecčlče, Ynastasie, awssech
Swatých twých. Načiž nčxš, prosjme, w gegčch
towaryšsřwo přčpusřitč, ne ž ohledu nasseho
zaslaUženj, Uýbrž win nassčch darowčmj, skrže
Krista Bčma nasseho. Skrže kteréhož ty, čd
Bože! wsse dobré toto působUgeš, xleposwčcUgeš, xlx
očxžiwugeš,dšx požehnč:wčxš ix a neim roždňwúš.xix

SkrzeNčho,šij,

a wRěm,bUdiž

tobč BohU thi
wssemohachmU, w gednolč
DUcha swatého,
wssecka čest a slčxwana
wč!ky wěkůw.

Lčd.leen.

Zde se končj tich.i msse, a Uťlf:uqur
čeuj

fe k Pťigjmňnj

a k skon:

lusse.

Modlirba Pánč.
(j)čuer nošwr.)

K. Přťkčxzanjmč spasitedlnýmč zbnzeni, a
božským myUčowúnjm (k modlitbě) wedenť,
smjme takto wolatč: Qtče núš, genž gsi na neu
besjch! poswčť sc gxnéno twé, přigď krúlowstwj
twé. BUď wňle lwú gako w nebč, tak i na
zemi. Chléb nňš nadpodstatný (wezdeǧssj) dey
núm dneš. N odesť núm nasse winy, gakož

368
i my odpausstjme nassjm winnjkům. Y neroď
nňš w pokussenj.
Lčd. Nle zbaw nňš od šlého.

K. Ymen. Prosjme tč, o Bane! zbaw
nňš odcwssrho mčnulého, přjtomného i budau:
cjho žlého: a skrže přjmlnwn blahoslawrně,
předůstogné wždwcky Pannp
Marčr, Nodččky
Božj, swatých Yposstolň Prtra a Pawla, Qn:
dřege, a wssech milých Swatých, Uděl milostťwě
xookogr ža dnň nasssch; abychom w mocť twébo
mčlosrdenstwj gsance posilnčni, ode hixjchů wždy
oswoboženi, a přede wssjm žkormancenjm (ne:
pokogenjm)
Ugčsstťni zňstalj.
Skrže
téhož

Pňna

nasseho Ježjssc Krčsta, Syna

twébo,

krerýž š tebau žčw gest a kraluge w gcdnotč
Ducha swatého Bůh po wssecky wěky wčkůw.

Lid. leen.

Kn. Pokog Pčmč budčž wždpcky 8 wcimč.
Lsd. J š dUchem twým.

Knčz wpustj w poswátnď

okaliekyčástrčkn swatč

bosiieděleue,adj:

Toto fmjssrnj a swčrenj tčla a krwe Pčma
nasseho Ježjssr Krista, bUdiž naim přčgjmagjcjm
k žčwotn wččnémU. Nmen.

Pťjprawa k pťigjmáUj.
Čjtanč pofud modlitby k Bohn Qecč bhlh zprawowánh; nhnj
obracuge se knťz i lid o modlitbaU k Shnu Božjmn.

BerčlnkU Božj, kterýž snjmňš hťjchy fwěta:
smčlug se nad nčxmi.(Bige se w prsa.)
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BerčmkU Božj, kterýž snjmúš hřjchy swčta:
smilUg se nad númč!
BcrúnkU Božj, kserýž sUjmč:šhťjchy swťta:
Udčl nčxm pokoge.
Bane Ježjssi .Krčstr, kterýž gsi pxawčl

k Nposstolum swým: Pokogsng
pokog swůg žůstawnǧč wam!

dawamwam!

nepatr Ua hřjchy

mé, nýbrž na wjru erfwe swé: rač gč wedle
erle swé w pokogi a qrdnosč zachowati; kserýž
žčw gsl a kralngeš BUh na wčky wčků Nmen.
Pane Ježjssč Krlste! SUUU Boba ščwého,
ǧenž gsi podlč wůle Bsce, a spoanUčinkowcinjm
DUcba swatébo skržr twaU smrt žiwot swčlU
Udčlťti rúčil: woswoboď mne skrze twé pčeswaté
Tčlo a skrže přeswalaU Krrw twaU odewssech
mých hřjchčx a odčwslebo zlého: dey, bych wždy
dle rožkazů twých žiw byl, a nenechry mne
nikdy od trbe se odlauččti: genž š tjm samým
Bobem Qrcem a š DUchem swatým žiw gsi
a kralUgeš Bůh Ua wčky wřkú. Nmen.
Wane Ježjssť Krčste, nedcož abo požjwč:nj
Tčla twého, kteréž gčc nehodný přťǧjmatť se
opowažUgi, mnč bylo k odsaUžcnj: nýbrž aby
mnč podlé dobroty twé k obranč dUsse č tčla,
a k lěfařstwj (wnťtřnjch nrdUhť:) slaužilo; genž
8 them a Ž Duchem smatúm žiw gsi a kra:
lUǧeš Bčch po Uxssrcky wčfw wčků.

Nmen.

Pťigjmánj swaté.
Břčgum tcdy ten chléb Uebeskxš, a

Púnč wšýwati blldu.

gméno
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(NpUj bige fe kněz Ua prfo swč, a za nehodnčbo fe pokládage,
abp .skrčstuo pod slťechu geho wssel, ď felnjkem dj:)

Pane,

negfem

boden,

abyš rossel pod

střeclxu mau: ale rcč toliko slowem, a Ušdraror:
na bude dUsse mci.

Wane, negsem hoden, abyš wssrl pod
stťechU mau: ale rci toliko slowem, a uzdra:
wena bude dUssr mčx.

Bane, neǧsem boden, abyš wssel pod stčechu
mau: ale rci toliko slowem, a Uždrawena bude
dUsse mú.

(Wožjwáni Tčla Y:ině.)
Tčlo Púna nassrho Ježjsse Krjstaplxodstťj:
heyž dusse mé k žčwotu wččnému. Nmen.

(Božjw.inj

kalicha požchnanč.ýou)

Což odplarjm
Púml Za wssecky wčcč,
kteréž Uxi ǧest udčlčl? Kalich spasenj wczmu,

a gméno Pcinč wšýwatč budu. ČhwúlU wzdňc
wage wzýwati bUdU Bčma, a od nepřútel
fwých oswobošexl bUdU.
Krrw Péma nasseho Zežjsse Krčsta xlxostixj:
heyž dusse mé k žiwotn Uoččnému. Ymen.

Po požjwáUj wcčrre Páně.
Což ǧfme Usty požjwalč, w
choweyme: a Užťtj časného daru
prostťedkem wěčnébo spasenj.

Tělo troé, o Bane!

ččstém srdci
bUdiž nčxm

kleréž gfem přigal, a

krew twci, kteraU gseln pťl, nech ať wnitřnostť

mé rozchúzj: dcy aby na mnč netrwala žčxdmi
posskwrna neprawostj, gelikož gsi mne ččstaU a
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pťeswataU fwňtostj opatřťti a občerstwiti rňčil.
Grnž žčw gsi a kralUgrš Ua wěky wčkňw.

leen.

D j k č j n č n j.

Chwalme Pčma Boha Urbeského, a přea
dewssemi žčwými wyžnúweyme ho: Uebotěnčinčl
8 Uúmi mčlosrdenstwj swé. (W čaš welčkonočnj
přčdey NllrlUja)

Knčz BaU š wamč
Lid Z 8 dUchrm twým
M o d l e m e s e.
(Na stranč episstolnjz)

1. Deyž, prosjlne Wanc Božr nčxš: aby
núm swútosti télo přčgjmúnj, gnkož i wčťné
neyswčtěgssj Trogčce a nrrozdjlné Gednoty wya
znúwňUj Uepomčchalo k tčla i dUsse fpafenj.
2. Bože! ktrrýž nňš fkrze tato ctčhodnčca
neywčtssj tagrmstwj swrchowaného a nesmrtcdlo
mxho božstwj ččnjš aUěasťnjky: propňgč prosjme,

bychom inčastnost

oné prawdy

twé, ktrrallž

gsme poznalč, ctným a sslechemým obrowanjm
dogjti zaslaUžčlč Sklzr Wana Uassrho Jržjssr

Krista, Syna

twého. Ur. Amen.

(Modlitba

o hodcch Pšnčx„)

Z. Udřlčž núm, prosjme Pane Bože núš!
té milosti: abycholn, ftrřjž gsmr slawný den
naroženj (zǧewnj, wškřjssenj, na nebr wstallpenj)
Búna Uassrho Jržjssr Rrčsta leonúnjm Uryswčo
těgssjho tagemstwj mssr swaté

pléj.agjce swčtilč:

hodným a swatým obcowúnjm podjlu na geho
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fpolečnostč mjtč zaslaUžili. Genž

š

tebaU žčw

gest a kralUge Zc. leen.
(Q swátcjch sw.Pannh Marie.)
4. Dokonawsse tagemstwj swatú, a nebe:
ského požehnčmj plnj gsaUce, prosjme tebe, o
Pane, abychom skrze přjmluwu blažené wždycko

Banny Marie Uaprotč wssemu zlémn na každém
mjstě bylč ochrčměnť: k gegjžto

obřt welebnostč twé

ctť gsme tuto

obětowali. Skrze Púna

nasseho Ježjsse Krťsta Zc. Nmen.

(PřipamňtkáchgřnýchSwaǧtýtbaSwčttcBožjch.)
5. Dopřeg nčxm Bože! aby tato obět
chwcily, kterauž gsme djko činjce ža oslawrnj

Swatěbo N. (neb swaté N.) w;dalč tobč: na
geho (gegj) přjmlqu
nciš k wččnému pochwčx:
lenj welebnostč tmé přčwodila. Skrže Péma

nasseho Ježjsse Krčsta,
š tebau

Syna

twého,

žčw gest a kraluge Bůh

na

wčků. leen.
Knčz:ozpa::sstjushromážděnj.

qenž
wčky

Kn. Pčm 8 wcimť.

Lid. J š duchrm twým.
Kn. Gděle,

obřt msse dokončxna grst.

(Nebo: Dobrořečmež Hospodčnu.)
Lčd. Budťž chwč!la Bohu. l)eo šržlj:xš.
Knčxz obrčxcen k oltčxřť: Recheyž

si, o nen:

swčtěgssj Trogtce, tyto dokonané služby mé ob:
ljbili, a přťgmi dobrotiwě lu občs, kteraUž
gfrm gú nelwdný před očima twé dňstogné
welebnosti občtowal tobě: aby mUě č wssem,
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za které obětowčma byla, podlé twěho mťlost:
denstwj k Usmjřenj a spasrnj slaUžčla. Skrze

Krista Búna Uasseho.leen.
(Žebnage lidu, dj:)
Požrhney

wúš wssemohaucj Bňh xťxQtec,

Syu i Duch swasý.
Lid. Ymen.
Poslednj Ewangelinm.
Knčz. Bčxu š wúmi.

Min. Z š duchem twým.
Kněz. Počňtek sw. EwangrlčUm podlé žprěcwy

sw. Jana.
Mť. Chwč:la tobř Pane.
Na počeitkUbplo Slowo, a Slowo bylo
U Boha, a Bčch byl Slowo. To bylo na po:
čúlkU U Boha. Wssecky wřci skrze ně Učinčno
gsau, a bez Uřho nčc nenj Učiněno, což Učinčuo

gesť. W nčm žiwot byl a žiwot byl swčtlo
lidj. N swětlo w temnostech swjtj, a tmy ho

erbfňhly.

Byl člowěk poslaný od Boha, kte:

gěmUž gmčno bwlo Jan.

Ten

přčssel Ua swčdeǧe

cle,aby swčdertwj wydal o swčtle, by wssčckni
wčřtli skrze Učho. Nebyl on (Jam
swčtlo, ale
aby swědectwj wddal o fwětle. Bylo swčtlo
prawč, kteréž oswěcuge každého člowěka, přť:
chúzegjcjho na tento swčt. Na swčtč byl, a
swčt skrze nčho Učiněn grst, a fwčtho uepoznal.
Do wlastnjbo přčssel, a fwogč ho nepřigalť.
Kolikož pak koli přigalč ho, dal gim moc syny
božjmi býli, tčm, kteřj wčřj we gméno geho.
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Kteřjžto ne že krwj, am z wůle tčla, ani
ž wůle mUže, ale š Boha zrozeni gsau. Ll

Slowo tťlem Uččnčno gest, a přebýwa:
lo mezi númč: a wťdřlč gsme slúwU geho,
slúwu gakožto gednorozeného od the, plUého mi:

losti a prawdy.

M. BohU djky! m l)eo šršliš.R

(Tdto modlltbh se ďle potťeonstč ok:lnoskč časU, neď dležžá:
dostl léhož, ťlrry si mssl jw wyšadal, předepčsstolaupřidáwagj )

Modlčtby a prosby ža wssecko,
což fwatého gest, spasitedlltěho
tl šdcirllého.
Qbecnčt modlčtba.
fjme Panr,
BožskaU twaU
a pomocj twaU sprowéežeg:
modlenj a činčnj č zprúwa,
počjnalč, a skrzr tebe č začaté
Krčsta Péma nassebo :c.

Člny nasse, pro:
milostj e předrgdť,
aby wsscliké nassr
od tebe wždo sr
fe končllč. Skržc

Za dar DUcha fwatého. Bože! gemnž
každé srdce gest otewřene, a knčmuž

wsselčké

chlěnj hlajčtč mlij,
a před njmž žadna skrytei
nenj tagnost: očisť prosjme, skrze wléwúnj fwa:
tého DUcha myfslrnj frdce nasseho, abychom tě
dofonale milowati, lč dňstognč chwúlčtť mohlč.

Za dar lcifky.

Bože, genž čťnjš, aby

milugjcjm tě wssecky wěci napomč:haly k dobré:
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mu; zapal srdre nasse wraurj žňdostj twé ne:
promčnťtedlnč lcisky: aby tauženj k tobě ž nad:
chnutj cwého počatň, žaidným pokUssenjm žrnsse:

na býti nemohla

Skrže Krťsta Pčma nasseho

Za ponjženost

Bože! krerýžsepyssným

protčwjš, a pokorllým dawaš inlost: dey nam
ctnost oprawdowé pokory, gakowéžto zpusobU
Gednorozený twúǧ na sobč wřťjcjm wydal:
bychom, nadýmagjre se, trestU twébo nepopau:
zelť, alebrž radřgč kočjce fe psxed teban, darů
mčlostč twé přťgalť. Skrše téhož Púna nasseho
Ježjsse Krčsta !c.

Za trpělčwost.

Bože, kterýž gsi skrže

trpčlčwofř Gednorozenčho lwého, pýchU starého
protčwnjka potřjtč rúčťl: dey nňm prosjme wssecko,
co pro nciš swatau oddanostj trpčl, dostognč
uwcižčtť, a z přjkladU geho Uelibé a odporné
wčcs dobrau myslj sncisseti. Skrze téhož Pčxna
nasseho Ježjsse Krčsta, Syna twčho !c.

Za

ždrželčwost.

Nač šapcilčti ohnčm

Ducha fwatého ledwj nasse č srdce nasse Pane:
abychom nepossťwrnčným tčlem sobč slaužťlč, a
čistým srdcem se šaljbčlč. Skrze Krista Péma
nasseho !c.

Za wzdč:lenj zlých mhsslenj. Bože!
kterýž oswčcugeš každého člowčka pťichňzegjcjbo
na tento swčl; oswčťprosjme, frdce nasse stkwč:
lostj lwé milostč: abychom což důstogné gest, a
lčbé twé welebnosti, stčxlesmeysslelť, a tebe Upřjm:

nč mčlowali. Skrze Krista Púna nasseho.
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Za

ljtost

(zwlássť pťed sw. zdowědj.)

Wssemohancj, Usmjřlťwýa dobrotťwý Bože! genž
gsi lčdu žjžnťwému

studnčcť wody žťwé z skčxly

wywedl: wyweď z twrdostisrdce nasseho pramen
slžj skraussrných: abychom bťjchy nasse oplakatč
mohlť, a odesstčnj gťch thaU mťlostťwostj do:
gjti žaslaUžťlť. Skršr Púna nassrbo Ježjssc

Krista a t. d.

Za odesstčnj

hřjchúw. Bože! ktc:

rémužwlastně gcxstsmilowati se wždycky, i odpnu
stčtť, přigmč prošby Uasse: abn Uúš č wssrcky
služebltjky twé, fteré wazba hťjchú swjrčx, fmča
lowánj dobrotiwostl twé laskawč rozwčxzalo.

Gčna

Uslyš profjme tč Pane, oroščxh

pokornčtč žčxdaqjcjch, a odpufťhčjchy předtrbaU
se wyznawagjcjm: aby gsi Uaš ť milosiiwým od
pusstěnjm, ť pokogem obdařťl Skrze Krťsta

Pana nassrho

Za odpusstčnj hřjchú, č darowčxnj
pokut ža nimť gdaucjch. Nač Uňm Panc
prokčxzatčUrwwmluwné mťlosrdenstwj twé: a Uúš
Uetoliko odewssech hřjchU nassťchsprosť, než i od

zaslaUžrné pokUty wyswoboď
Gl n a. Božr! kterýž hřjchembýwaš rošbně:
wňn, a pokanjm Ukrocen: xač mťlostťwč wzea
zřjti na prošbw lťdU swébo k tobč 8 ponjženjm
modlťtby čťnjcjbo, a odwrať mrtlU sprawedliwých
trestů twých, krrré gsme dle břjchůw Uassčch

zaslchžčlťz Skrze

Pcina nasseho Ježjsse Krista,

Syna twého a t. d.
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Za gednotU a swornost.

(Zwlússť

po sw.přiǧjmúnj.) Sesslť, prosjme Pane, dUcha
lúskn twé w srdce Uassr:

abychom wssčcknť, ǧež

gsi gednjm nebcským nakrmil chlebem, milosij
twau byli srdce grdno, a dUsse gedna. Skrze
Pčxna nasseho Ježjsse Krčsta, ǧenž š tebau žčge
a kralUǧe w grdnolč téhož DUcha sw. !c.

W gakémkolť

zěcrmutku.

Wssemou

bach Bože! nropowrhnč Upčnjm lidU twébo
w úzkosti a trýzni swé k toťxč wolagjcjlw: alr
pro slúwU ǧména fwého zaeraUceným milostně rač
kU pomocč přčspčtč. Sfrze Pčxna nasseho Ježjsse

Krčsta, Syna

twého !c.

W potřebčxch a Urdostatcjch.

Bože,

útočisstě nasse a sjdlo, přjtomen bUď nňbožnúm
modlčtbúm cjrkwe swé, genž sčampůwod ǧsi wssee
lčgaké pobožnosti, a popřeg: abychom, začkoli
tě důwčrnř žňdňme, fčUtečnč obdršeli. Skrze

Krista Pňna nasseho.

Za darowúnj

pokoge. Bože! od kte:

réhožto swaté žčxdosti, maUdré rady, asprawedlu
nosti skUtkowé pochčxžrgj: dey služebnjkňm swým
swatý pokoǧ, gebož ncim swčt dčxti nechce, abn č
srdre nassr přikcišmxjm lwým byla oddčxna, i po
oddcilenj nepřčxtelského strachu, časy nasse za

twau ochranau byly pokogné.
Za déssť. Dey nčxxn, pčeosjme Pane,
déssť dle časů potřebný: a prahnaUrj twúť zemč
rač wodami nebeskými mčlostiwě swlažiti.
Bože! w nťmžto žiwč gsme, hýbeime se, a
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trwč:me, dey nčUU přjhodný déssť, abpchom po:
třcbných pomůcek a posilek dostatečně nabýwa:
gjce, wěčných darůw ochotněgť wymčxhatč si mohlč.

Skrze Krčsta Pécna Uassrho :c.

Za

gafné

powčlťj.

Wyslyš Pane

modlčtby nassc, skrze ktrré k tobč wolúmr; a
pokorně prosjcjm Udčlpowčtřj gasného: abychom,
grssto forawrdlťwč pro hřjchy nasse tresiúni ǧsme,
ž mťlofrdenstwj twého Učxš přrdcháščgjcjho, twé
slťtowúnj zase zakusilč. Skršc Krťsta Pčma na:
ssrho !c.

Djkčinčnj z darů Udčlených. Božc!
gehožto mčlosrdenstwj nenj

počtu,

a grhožto

dobrotťwostč poklad gesť bežčjslný; dčkelgemeť
sstčdré welcbnostč twé z darú nčlm nynj Udčle:
ných ; stéclek lwé otrowské dobrotiwostt sc modljcc:
aby, kterú profjrjm tč, décwčxš oč žčxdagj, gčch
neoansstčge,. kodplatč:m bUdaUrjho wčkUzpůfobna
nčxšUčťnčl. Skrže Pčma nasseho Ježjssr Krčska,

Swna twého, genž 8 tebaU žiw gesťakralUge:c.

2. Přjmlnwh.
Z a P a p e ž e, a bčskupa.Wssrmohach wččný
Bože! fmilUg se nad slUžrbnjkem swým, neywyšssjm
bčskUpemnassjm N. a proweď ho wedle mtlosrdenstwj
twého Ua cčstU wťčného fpafenj: tak aby ždarU
twého wčcj tobč ljbezm)ch žčxdal, a wssj snažu
nostj wykoněcwal. Skrze Zcžjsse Krčsta, Sona
twého a t. d.
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Za cjrkcw.

Nač, prosjmePane, cjrkwe

swé modlčtby a prošby mčlostnč woslyssetč: aby
po ncitčscjch a truchlčwostech pťestúlých, a po škaa
ženém wsselčgakém poblaUzenj, UbezpečilaU swo:

bodau tobě flaUščtč mohla. Skrze Krčsta Pňna
nasseho.

Za

cjsaťe.

Bože!

kterýž gsi obrance

wssech freilowstwj, a nazche křesťanskšho cjsaťs
stwj; dey služebnjku twému stasxč a krňlč UassrmU
N., welikomocnost twaU, skrze kteraUž gcst zwýsse:

ný,núležčtěpožnatiawelebčtč:aby,

který z naťj:

zenj twého krňlowstwj Ugal, pomocj twaU wždycky
nepřemoženým požňstal.

Za Kree:le. Wssemohanchože! dey pro:
sjme, služebnij

swému N. krúlť nassemu, fterý

z nařjzcnj rwého zwrčxwu krcilowstwj pieigal, we
wsseligakúch wladařfkúch rtnostech prospjwatč:
ǧčmčž ťxy, gsa slUssUč a dňstognč ozdoben,
zlého sewhstřjbal, a k tobč, genž qsi cesta, prawda
i žčwot, Určxssenýa tobč mčlý se dostal. Skrze

Ježjsse Krčsta, Pčma nasseho !c.

Za wssecky staww. Wssemohallcjwččný
Božc! ǧehožto Dnch wesskeren swčt we wssech
audech qeqjch poswěcuge a sprawnge: wyslwš

naš za wsseckystawyktobě

x:nl
rs:..ek.
UlllUjlljUě, UUl,U,DUZlU“iUlll,

lanj

se modljcj; a darUg
ds
zeod
Ulr ličaUlj ZZ pUon:

swých, wčrnj w službč twé bylť nalezenč

Za přately

mčlené

Bože! genž gsi

skrše mčlost Dncha swatého darů mčlowanj w
srdcjch twých wčrných rozljri raččl; dey slUžeb
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njkům a slUžebnčcem swým, za Uěž k dobrotč:
wosiť twé se modljnre, ždrawj dusse i tčla: aby
tebe wssj snažnostj mťlowalč, a tě mčluǧjce, co

libého qest tobě, dokonale plnili. Skrze Zežjsse
Krista Pčxna nasseho.

Za

wsserkp obtjžené.

wčěmš Bože,
posila

Wssemohaucj

genž gsi potčssenj fmUrných, a

obljželtých;

Očxťgmčžnxodlitbo w gakémkolč

trčmrnj a trUchlosti k tobč wolňgjcjch: abn
wssickni w polřebčxch fwých šmilosrdné
pomocč

twé se radowalč.
nasseho.

Skrše Zešjsse Krista, Pčma

Za pocestné neb ccstaU gdach.

Wřj:

tomcU kmdiž Bane, pokorným prošbúm nassčm,
a cestU služebnjkúfwých rač profpěssňan Učťnťti,
a kročegr gickxk spafenjsprawili: aby u prostřed

erhod a nčbrzpečenstwj žiwota swého nepro:
mčnnaU pomocj twch steilr bylťobrúněnt. Skrše
Krťsta Wčma nassrbo.

Za nemocné.

WssemobachwěčnýBože,

wččnú spčxso wssrchwčřjcjch; wUslpš nčxš za ne:
mocné slUžchjley twé se modljcj, ža Učž milo:

srdenstwj twé o Uontoc žčxdúme: aby anr.icenj
k zdrawj, w chrňmě twém swatém slUssné tobč
djkúččnčUj wzdeiwatč moblť. Skrze Krčsta Pčxna
Uasseho :c.

Za kťesťana k smrti Uemocného.
Wssemohach a milofrdný Bože! kterýž gsi lčd:
skémU rodU i prostředkň k spafenj Udčliti, i
žiwot wččný otewřiti rčxččl: wzhledUi miloslnč na
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slUžrbnjka tweho faUženébo a nemocj obtjženého;
a dUssi, kteraUžš stwoťťl, rač občerstwčtť: aby
w hodinU wúchodn gegjho, skrze rUce fwatých
angelůw prowecha gsaUr, pťed tebaU, tworx
crm fwým, bež posskwrny postawrna byla. Skrze

Krťsta,.Pana nasseho

Z.a zesnnlého

w deU pochowčlnj

gebo.
Bože! ktexémnž wlastnj gest smťlowati
se wždyckya odestilť; tebe š ponjženjm prosjme
za dUssčslužebnjka twého N. (slUžebnčce), kteréž

ǧsi š žčwota wygjti welel: aby ǧi newydal w
rUce žúbche, a nezapomčl fe Uad nj konečUě;
ale kaž gi od swatýchangelň pogjti a w wččný
rúg Uwodťti: abw, kterécž w tebe danala a wč:
setla, wččUých trestú nrtrpěla,

žakusila.

Uež wččUé radosti

Skrze Krista Bč:na nasseho :c.

Ginú za zemťelébo. SkloUťžse,Pane
kuprošbňm

nassčm, kterýmťž mťlosrdenstwj twé

Upěnlčwč žčxdčxmc: abp

dUssi slUžebnjka

twého

slUžebnice swé), kteréž gsikňzal z toho swčta wy:
kočitť: w kraǧinč klčdU a swčtla nebeského Ustawitť,

a wččUaUslňwan š Swatými twými darowatč rúččl.

Za zemřelé bratry, festry, pťčttele
adobrodincr.

Boše! promjgťtelťwiny, aspan

senj lidského milownjče, dobrotťwost twaU prosjme

abyš rodičům, bratřjm, sestrč:m,pťijžným

a doa

brodčncům fpolečnosti nassj, genž z swčta wysslč,
skrze prjmlUwU blažené Marťe wždycky Panny,
a wssechtwých Swatých účastnost wěčného blau

hoslawenstwj dati račil
Zežjsse Krista :c.

Skrže Bňna nasseho
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Za ta, genž na hčbitowč odpočjo
wagj.

Bos;e, swčtlostťdussjwčrných! přjtomen

budčž pokorným modlitbčxmrnassčm, a dey fan
žebnjkům a slnžebnťcem swým, gčchžto tčla zdc

akdrkoliww Krisiu W. odpočjwagj, blaženého od:
počťnutj,

a odo sianú swčtla Uebeského ge přťg:

mautť račťž. Skrzc Krista Pěma nasseho. . men.

Za

žťwé i za mrtwé.

Wssrmobach

wěčný Bože! genž nad žiwýmč č mrtxoúmi paa
UUgeš a nade wssemť se fmilowúwúš, kteréž U
wjře a w skutcjch za swé bútč od wčkú přerx

znňwňš: tebe pokorně prosjme, aby, ža které
gfme prošbn wyléwatť umjnili, a kterých bUďto
tento Uyněgssj wčk gesstě w tťle ždržUge,

aneb

budaucj giž od lčla wyswobozené přigal, skrze
Uřjmluwy wssech Swatých twých, šdobroty mix
lostť twé, wssech hřjchů swých odesstčnj dogjtč

mobli. Skrze Bčma UassehoJežjsse Krista, Syna
lwěbo, genž š lebaU žťw gest a kraluge w xged:
Uotř DUcha swatého Bčch na wčky wčkůw. Amen.

TUto mssi swu, gak zdc whsazená

knězem každčbo dUr modliti.

Bl uwažug

gest, mňže se každý e

každý, gak sskasiťn gsi

w takowč cjrkwi pozůsiánoatá, ktrtá po celěm swčtě ta! sze:
sseně, tak noťelr, tak wraucně, tak pohnntltwť a swatč mssi fw.
swaU k Pánu Bobu pťistUpUgca geml slaušj, gak mtmo kal
tolictwj žč:dnč gině núbože!:skč wthánj
to nečinj, a čiaili w
stawu nenj. w

Q galx gst sslastnýw. býtč aUdcm swatě, apo:

Mňq

sstolsiě, kaloliekě, ťjmskč cjrlwe!

y

S t čft j,
býti UUdem katolickč erkwr.
(Dle swatčho Qlugustina.)

Bůh Qlec gest půwodcem katolčcké era
kwe, Bůb SUU gegjm wykupitelem, Bůb Ducťd
swatý gegjm poswčtitelem; Ueysw. Maria Wanna,
gegj kreilownaU, LlUgelowé gfau gegj strčxšnj,

Swatj
gegj přjmlnwčj, palriarchowé gegjm
kmenem, proroci gegjm swaroborrm, aposstolé
gegjm Utwrzenjm, knčžj geqjm blasem, gúhno:
wé gegjmi hospodúři, podgňhnowé gegj slUžebc
njci, mučedlnjci aegj swčdfowé, Uitelowé gegj
swětlo wyšnawači geǧj podporaU, řeholnjcigegj
pomoc, panuy geaj ozdobaU wčxřjcj gegj fy
Uowé a dcery: krest gest geǧj kolébkaU, biřmo
wčmj gegjm posilněnjm, swéatost oltč:řnj gegjm
pokrmem a nč:pogem, pokainj a poslednj poma:
zčmj ǧegjm lékaťstwjm, swěcenj knčžstwa cjrkewnj
prawomocnosij, siaw manželfký gegj sstčpUicj;
drsatero přikčx;anj geqj bradbaU, cjrkrwnjpřikú:
žan gegjm n.isrdem, ewanǧrlické rady gegjm :dřj:
ždjm; lčlo Wňnč qegjm pokladem, neomylnost

qegjm šnakrm, Ewangelsum gegjm rUfo.qemstwjm;
gednota grǧjm stčedem, swatost gegjm leskem,
obrcnost qegjm žrcadlem, swaté pjsmo ǧegjm
důkazčm, šiwé učenj aposslolské gegj pewnostj,
obecné snčmp qegj wažnostj prawda gegjm
prawidlem, tťchost geǧjm duchem, horliwost gegju
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pohnUtkaU, modlťtba gegj zbranj, trpčliwost
gegjm wjččzstwjm, wjra gegjmč dweťmi, nadřǧc
gegjm prospčchem, leiska geǧjm dokonúnjm, Wou
kUpttelowa mčlost geǧjm bohatstwjm; ččstota
geǧjm kwčtem, sprawedlnost gegj krúsaU, opa:
trnost gegjm ofem, stčxlostgegjm ramenem, stťjd:
most gegjm tčl!m; sprawedltwj gfaU gegj Utč:
chaU, hřjchowé gsau gj ohawnostj, bťjssnjcč ale
pťedmťtem geǧj Utrpnosti, poblandčlj a odsstě:
penci gsan gj k bolestť, židé geqjžiwj swědkowé
na zrmi; poUčenj lčchro wssechnčchǧest UeUstúlau
gegj modlčtban a npčnjm k Bohu; gegj žčxdost
gest, aby wčťjcj w dobrém UepohnUtelUj byli,
oslawcuj Božj gest gegj taubaU, nehswětčgssj
Troqčre gest pťedmětem gegj polelony, Ukťčžo:
waný KristUš gest gegj obětj, obřadowé gsaU
gegj okrafan; Zemč mjstem wyhnanstwjm, křjž
gegjm podjlem, Uebe poslednjm cjlem gegjm;
pohorssenj gsačl gčgjm sauženǧm, pokčmj geǧjm
potčssenjm, odpnstkowé gegj sstčdrotaU. Ježjš
Krlstuš grgjm ženčchem, gcho přjtomnost geǧj
slčxwaU, den fandný gegjm korunowčmjm; grqj
zčxpaš gest Ua zemi, mrpenj w oččstcč,oslawenj
w Uebč! om

dNrož gčx?u Gsem:li pak žťwýmandemtéto
erkwe? a slaužjm,li pak gj ke ctč? Gestli:že
pak ano: blašč, mi, Ueboť wčtssjho podjln nex
znčxm.K tomušjke wssemU mi donomčcheh Ueh:
milostiwťgssj Ježjssč, genž sedjš na prawčcč

Boha

the

žiwé i mrtwé.

wssemohancjho, a saUditi bUdež
Nmen.

Pp
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