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přebmlnwa.
přítomna:

ťníětu , obfabugici paviáni :) ťownoroáni

měmobůw a Erdlům

čcířódp, pobámáme

ťragam'Šm

fmóm milým, abl) geben tagu) ťrálc fmébo mtaucně
milugici mlaftenec poboblnau m!! přilešítoít, bočifti fc
přeaamnócb a aagifté bůfřognód) obřabům, mus; fmatá
ťatoliďá Git—fewpři fwěceni třefřanfťód; ťtdlům uměla.
Qomu ťbx) přáno bylo, přítomným býti- welebů:
Bogné f(amnofti této, tomu babe přigemno: upa:
matománu bůtí na tašbau Edith: můnen'enébo téboš
obřabu, !tetóg aagifte' abošnóm írbcem gebo pohnul;
ťbo ale u tafomě Hamnol'tí nifbp bóti nemohl, máme
za to, je tništau tanto bube tim lépe ponaušeno, abl)
afpoň m buchu fobě přebDamiti mobt wífeďo, a tabu:
roati fe těž ae ron'ebo, co \: tatomé přilešitofti fe bíge.
imagiř giuí faufcbni i mabdteněgm nárobomé popfdni

tafomá, (: bonofi fe gimi, proč by !taganě nam, gidý
měrnoil tu tráli fměmu ob počáttu bobr! pomřftí na=
byla, a po bmé mnobóm ndtobům za přitlab fe Rami,
mřbčtinemčli, gaťómapůfobcmasgaťau flámau gegiď)

trdl bómd torunomdn ana fwůg běbičnó trůn bofebá ?
zau mtmIéntau, abl) Eraganům nan'im ouplně pvpfdni
o mffem pobdno bylo, gandneli gfme fe gig přeb tance
bómi létu), goto; i přilošená přebni rytina, po! čjflo

Qbé. Sté a Gté, tobo gfau bůmobem; četali gfmc
ale na přibobnau přilegitoít, ťbebt) borliwěgm taugeb
noii můbec _bplaročnicena, o tčcbto namnoíied) něčeho
mice to gnómoft umefti. $a fe mofťptla aagiíté to:
tunomdnim ucvmítegffibo a neýmiloftiwčgn'ibo Gifařc

a Rtále naffebo %ctbinanba.

áboťoliw gemč

Spána a fmau mlafř ftbečnč miluge, bube otom ml)
pramomati; aby ale prambt) fe boměběl, tuťoměř tuto
mu pobámáme. Šbfal) celěbo feftamili gfme bilem
rolaítni praci, ga! gis prameuo, bilem přifpěmem (mých
pište!, gen; voe měcí této gťun'eni, měrné nám mffeďo
pobali. zaří fe bůměřugeme, ze milým traganům
nanim-popfdnim timto tqť , a m mnohém oblebu fnah
mic, neš giuogawčnómi fpift) babe pofiaušeno.

(Šíité mónos tohoto mpbáni obětugeme Dčbictmi
Gmato : Sanfťčmu.

$$$Spray, na ben torunománj trdle 7._3dři 1836.

%átlam Speííina,
;
....
*

lanomniť na brabč *Draifťěm, řcfťó fagotu,
a wvbamatel 't'cflébo budJonmibo Šafopifu.

Rrátťé sptámt)
0

korunowáni

w Qinlnítl).

lni Doba.

bb prmnid) čafů až, ! panomdni %tati
flama, ptmnibo ťtáte (Ěeíťěbo.
___-__.

neppmněgm ubalofři, tóřagici fe nam roamile' mta:
fti, a fice přeb (Sedum i aa gebo panománi, temnau
pokyn) raufíťau, gaťo u mn'ed) téměř ndtobů

bágťa=

mi prodám) gfau. —
%offebtab,
melebnčfiblo bámnód) fnišat čec
fťód) bo oblať Brtnicí, na fťalnatěm hřbetě paborne'm
mincím fe pobobagicibo hřebu %ltamn, gegáto btub:
bt) gmobnčnč ptaubup šímelnau moci fmau rogtrbln, a
u Spobbabt) [falami průchob promítlo íobě, d):nvd m
gřiceninád) fmód), gafogto ťolěbfa ftatmjd) praběbů,
znamenité běgim) [Tebé fiatobolofti.
Sam fe fřměl
něřbt) na počůftatcid) ftarobplě pemnofti *pffárn,
Bi:
bun'n Erdlomlřó brab, goto flunce na nebefřč bání.
%ělítnd QibulTe Rolila tam na (Šacboměglatěm ftola

ci, tichá co holubice, [d)ntralá a opatrná co bab;
méně mna! mugaa' 30510 volám; mugfťau ftatnoíti

ffi;

mě:

obťličena gfauc lefinami černými, tbc mimo bliz

1

2
čchi .mětru a řmáni měn

fmutnd tidm't panomaía,

co :: mpmřelé zemi.
&%adpabu u pobnoše fťahmtě, praubila

fe m fis

ťaměm pčnčni prubťotořá %ltama, 5 polebniď) blu:
boťómi (eh) aaftjněnód) bor fe matic, aamlagomala
ptmotim) neblaubo nigegi autogenébo mčfta *Dmbt),
ťterčšto fe tet) po febmeto datumcid) melebnč tegtldbd.
se módaobu bylo miběti mrd; %ětrom a pofmátné

báge bohům gafměceně. SQ polebni

paf

Ie:

zela (Siegerťa, u ťtgtč ga ptmnidp čaíů io:
runománi řnigat Gefřód;fe bálo. —
©e3erřa geft fulmj, a na celém můťoli muffebrab:

ffěm gebinó pramen, genš, ga! o tom mášná pomřff
ani, fněšně 211mm řaupcli bol.

932i|lo a poloha, řbc

tento pramen fe ptómj, gebo čiítá, občerňmugici a
aotamugici woba gaftinčná bágem, poměůi nemgborw
ge; sbalí ale ťnčgna sibufíe, a gat čafto abc fe fan:
pata, to netbř ginó togbobne; gate; i to, sbalí Qi:
buffu! náře! fbr) u tohoto pramenu měttem fe toglc'z
bal, ťbxpš poblamn mugíťé gi pobanělo: anebo abali
plynula gbe m raboftedp, Ébpg nabdnjm bobů (gaťš
promile) Spřempfl ae Gtabic, ga dpotě a aa Enigete
pomolán byl? -—- Spo této fířaftné směně 6 fnčgnau
Bibum přiffel pramen (Sieberťa to mnohem mětm mjg:
noří; nebo byl ndrobu pobanífc'mu fwatxjm.
Síta
tomto pofmátněm miftě bómalo m ébromdšběni celá:
bo nátobu fněmomdno; palli wěmoba gemřcl, bómal
abc při mňcliťe'm mpťldbáni cóměm) a blaíů, mómam:
ně po pofmátnód) bágid) fe roglébagicid) , gimj má:
woba amden, a abc mu i měrnoft přifabali.
.gneb po fmrti Spi'emofla, gař poměíř sni, €bro=
mágbili fe lopoti a mlabpťomé u Gegctťp; ťamá i
Bibul'íin aíató ftolec, Spřemníloma Enigecj čepice, to:
bolťa a bubomě fiřemjce přinefíem) bylo. .;)laé ná:

robu pabl na %ečampfla,
len byl.

a on ga ťnigete mimo:

Spať bo pofabili na Qibufíin alan) ůolec, a

pofabiwn'e, pouťágánim B)!moflomód) fří'ewiců a tbc
both), upamatomali bo na rob fpÍOfÍó a na pomiua
nan pointu; blamu gebo měmobnau čepici poťtpmffc.

'! ibn; fe ta! ftalo, toglěblo [a promoldmáni nátobu
po ořrfťu [Tirěmz „meaamvfl (Sjofpobin náš! ion bu:
be m) blaboflawitw'
?i při ta! taboftnčm plefáni
uťloníí fe wemeró nátob a; ! zemi, Inigeti noměmu
měrnoít a pofíun'noft přifabage. ma to pa! fe Ste:
gamvfí , boprowágen ob malnód; gáftupů, bo 2319112:
brabu obebral , tbc bplo fťmofině bobománo. Sato:
wóm gpůfobem noměgmolenčmu inišeti mlabařftmi
obemgbdroati ftalo feina bubaucnoft ftálóm nátobnim
obočegem; ani; přigeti řřefřanířmi, gimgto obpmatele'
aemě čeffé E pramčmu %ogimu obtagu bligegi přiftau:
pímffe mecbctněgffimi a mramněgn'jmi fe Dalí, gmvťu

ncgrul'filo. glaubá léta trwal fproftínťí) obřab ten;
a fíce až bo čafu, fboš %olefíam
Spřimětímóbí:
ífupftroi galaxií. 21' mffač i tebbá; neěbafla fřatobpz
lá tato pamdtfa, neboř nc05bobná anameni bdmmjd)
me'mob při nenfffmofřněgffid) forunomacid) bola přeb:

ndn'ena; i gefftě tenťtáte, ibn; flamná Čechie na ftá:
lomftroi pomýnena byla, a; bo čafu bufitlfócb máleť;
řbegto gnameni tato pob futinami QBpffebrabu po
Ifrbena' Ieši. 1)

upa boba.

m nalománi ptmnibo řrále (Serum, až,

ťpanománi

!Zíšdclama 11100,poflebnibo :;
ímene *Dřempflowa.

Sir—chtěbíftoriďód)

gprdm, bol léta Spáně 1086

mémoba (Scifi) %ratiflaw
') Čedaonam, natobni
5pm:; 1824.

to!)o gmina Hbf) ob

(afopía pro (3ch :: Moravany.
i *
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Gifaře Ginbřidm IV., pončmabš vo bino'e', !tetášto 5
Sřubolfem, foťem Ginbřiďgomům fmebena byla, fmau
ubatnofii a čefťau cbrabroffi Gifa'ri ! [Iamm'mu roi:

těmmi bopomobl. ob famčbo Gifaře to onoma to:

_tunomán;

gaťoš po? toť potomťorunomdni

%tatíúama 6 cbotj gebo Šmatamau, ím

měítcd) Spragfřód), 6 melifau

flároau fe bd:

Io. 2) Spo fmtti %tutifíawa, aemě čeířd gafe geglem
toItEo měmobfffóm fpramomdna bola, a fice a; bo lé:
ta 5Páně 1146; Ebnš po fmtti Goběflama, bmabcátě:
bo febměbo wěmobo čeffél)o, %BSIabifIam ll. ga
fnigete čemě gmolcn bol, pogábal Gifaře Éontába o
potmraeni to bůířognofti ímé, a potmrgen gfa, Dema:
tgnácte let potom, ob faměbo ijaře %tibrídpa lbo ro

šRcčněgařogto řtál čefft') Eorunomán byl;

při čom; cjfař %tíbríd) ]. lift mnbotoroiti rogřdgal,

gimš %labiflamowi prámo báno, bt) mfíiďni

po:

tomni Érdlowě Étálomftm'i čefťébo, buť
prašfťóm, neb morawfťóm bifťupem bus

baucně forunomání boli.

253 tomto liftu mlán't' gmenomám) boh) \'Iamnos
fii Špáně, a fícc mánočni, meliťonočni a fmatobuífni,

gaťog iben fm. %ogtěóa a fm. %áctama, ťgegicbáz
to

poctě to botčeném čaíe Eagbó řra'l čefřó mage Eo:

tunu na blamě, pobognoft fonati měl.

ta batomal ijař

Bobo té; lé:

%tibricbl. %labiílamomi mámebio:

Idnč ftáfnau forum:, ťtcrau fám ob Etdle línguďélm
barem obbtgel, gaťož, i to Eefij; gnať pobobu lma
mn'tipiti rogťágal.

Spřemnfl, genš přigmi Stoťat

ob ťrále řim:

fřěbo %ilipa obbtzel, poněmabš měmobu Dttona ge
gemě mpbnal, aE gini gřné pÍ'ÍČÍm) utoa'běgi, bp! léta
5páně 1198

m 932019116ob to!)o tě; %ilípa ftále

3) Aeneas Sylvia: Hist. Boh. c. 21. ct aeq.

řim=

5
ffěbo gatošto žrát čefťó potmtyn, a gemn glatá lo:
tuna'baromdna, é'ftetau flamně mgegb bo měft prag:
ffód) Eonal. zebbegm bifťup gamet II. 6 walnómi
acinupp obpmatelů ťrdlí milřic mpn'el, bo chrámu %)d:
ně [W.QBjta uwebt, a uweoenépo \Tawně řorunomal.
Ečta spáně 121_6 ropmolil Spřemvít Dtořat I. 6
pomolcnim Bawi: Gcfřói) fona fme'ho %dclama ga
fmébo ndftuvce. & potmtgmi mpfíanti ! tifaři %d:
Dtidmmi pofláni bnli, a (šifai' ?lBáclama ro bůftogno=
ffi ťtdlomíte' potmtbij.
2819!tebv ?ISšdclaro !. lé;
ta 8páně 1228 rv (Sedmá),'Hrcibiffupem ?)?obuďóm,
ťtere'bož, fra'l Spřemvíl .Dtořat l. , otec %áclamům ť

té namnofti poštvat, flamuě ť—orunomán.
QI ob:
tub taťě půmob fmůg béře ptáme, gebo; všímali ča
čafů

tebbegn'id)

Q)?obučti axc—ibifťupomě, ťvdle

(Seíťe'

fmětice a fonun-ugite.

Spřemníl .Stoťat

ll., přigmimmitěgmš,

léta 8páně 1253 na 'trůn ťtálcrofřú boíebl; neš čom:
nománi gebo tepnu

léta sJ“).círlě
1265

m chrámu žDáně

fm. QBíta fe bálo. 253mm, arcibiířup ?)?olpuďó ten:
to pofmátnó obřab mpfonároal u přitomnofii ginód)
přti bifřupů. Soto ťorunománi nálcšj meči nepftmofts
něgni, gaEá ga čaíů tebbcgífjd) flamenabómala. mno:
bo utošenítma i acibint), a lihu m počtu matném ta?
mnobo bylo, ze přibvtřl) m měíted) pragffód) neboftas
čomall). spři řorunomaci d)!ám spáně fm. ?lššjta aa
mřjn bol, aa přičinau, bl) gábné neňtěfti fe neftalo.
Rrál SJDřetnprBtořat ll. fťmofmé bobr) na rominád)
3a branami měíia připtamiti ročřdgal, Ebegto mnogfimi
přibutťů, nčgaťému měítu fc pobobagicid) abotomeno
bylo; fIamnoů tři Dni trmala. 'llrcibifřup 225mm:
mírní—tilpřeb fml'pm obcgiaim „hubu,

dyrdm Spáně ím.

Sařuba w úarém mčllčprašúém.

Éotuuowíni Érdle %áclama

II. gen'tě6 mřtn'i

f(ám'au fona'no bolo; a fíce lčta spcíně1297.
9320:
Duch) atcibiffup ©et—art)fIamnóm mpfíanfřmim ? (lama

6
nofti, !u ltetč i arcibifťup měminfh; ňernarb při:
gel , počwán byl. ?Bnlo i taťé gínvd) befet arcibifťu=
pů, mnobo opatů a _qinód)mčneffcmjd) u meliťc'm po:
čtu Bbtomdgběno. QBeffťetá ferdyta Šefťd, !nišata i
melťomocnj panomnici m Sptaae ! flamuofti fe feffIí,
gmš 20. Get-mna, na 93031 bob fmatobufíni lonána

byla,

a Etál %ddam II. 6 d)oti fmau Bubitbaum

djra'mu spáně fm. %ita forunomán byl 6 meliťau fíáz

mau, gatč přeb tim šábnó nepamatomal; an přeé
19,100 !oni na autratu) ťrdtomíťé šimeno bolo, mámo:
ba paf ralaufřó ?flbtcd9t, a mémoba Šerutanffó 6
7000 gegbců ť Hamnofti přigeli. Spragfťá mčíta nc:
byla 6 to, počet nefmirm) libftma ae mffed) ftran fc

btnaucibo obfdbnauti, ta! ge ani fám ťtdl bofii mifta
pro fme' mámě bofti m měně neměl. — Ba tan tem)
příčinou na břebád; %ltamp, na polici), pob Spetřincm,
pob fíiróm nebem přjbptřl) a nowé taťořťa měfto m):
ffaročno bnlo.
Stoměťotunomanó řvát %dclam II. rogřágal fťmoft,

ně boby připtawiti: tu na abrawi ttále ble ftaročez
Rébo gpůfobu meliťé čjn'e fe ptágbnilp; byh) ptom050=
mám; rntjřfťě bn), a amuť bubebnid) ndfttogů mn'ubl)
fe toglěbal; mina na cefta'd) goto mom) gpramcne,
tello, a tohle aa megce 12,800 31. fe mpbalo.=) "II

mn'ať netoliťo bobomali, anobtš ipobognoňi ťonali
naffi gbogní přebfome', wěrní (Šacbomě, mgbpďo na *N:
na 23oba pamatugice a bátci mn'ebo bobrčbo, řašběbo
čafu mraucně běřugice. — spr.-otoč w ponběli fmato:
buffni 6 meliťau flámau a —- oprambomau abošnofti bo
ťldfítera Giftcrciáďěbo na Bbraflam proměn gig čafu
nočního mebeno bylo. —- 'II fotroa ptmnj paptfíleť,_m
;,latě frdfe mpdyígegicibo flunce přiroby ofměcomati

') Srónungoioutnat von iptag.

vag 1191.

\betaucgcgcbcn von Ilbndyb.

počínal, fotma obnimé flumčni adí-e gafnému gamitah)
tmu: gig gig řvát %sdclaw ll., Itcibiítup žmolpuďtj,
©eratb, a opat !Idn'tera Bbranamítěbo Sonráb, ůftus
pomali Eadtlabům, motopanljm ! mmiaměni nvwěbo
cbrámu spáně, iba; mfíiďni fpolečnč aátlabnj ťámcn,
w němaalatóm ndpiíem Roma: „Segiš Striftué" ml):
mta byla, pološili. *potom flamně ITaušena byla žmtTe
fm.. a po ffončenód) Hnšbdd) %oáid) bylo 140 aneb

ga! gini dali, 240 čefťód)deů

na bůůmnoft rytíř:

fťau potmjn'eno, a mjftu gmčno Aula regia (ŠÍČHÍ98:
faal) bdno; při čemž,mjfřo to lu poóomdmáni če:

ffód) fta'lů amoleno.

spotom lrál %ddaw ll. čaíe

bo sprava) fe namtdtil, řbeg aafe Hamnoíti fonám) a
blušně bobománo bylo.
Běta Spátrě 1303, brubd (boř frále SZBádamaII.
?ílgbc'ta, bcera Irále polfťébo Spřempfla, na 33031 bob

Gwatobufíni, 6 pomolenjm chibiďupa Smobuďčbo ob
(Binbřicba, bifťupa %ratiflamfťébo na brabě prag:
fťc'm u fm. %ita torunoroa'na byla.

Evu Etále %ádama ll. 2%áclaw

Ill., ftetóš:

to léta *páně 1306 wldbu čefřébo ťtáIomftmi přigal,
neforunomamj, gig (. 5D. 1311 wrageblniďp še [wěta

fprowočen bol.

© nim tařě wnbvnu! Imm Www:

\'Iůw, o fterémš ptó wěíftnd Qíbuffe přebpoměběla, “ge
řrdlomé 3 něbo pofíIi, 5.1 5841“ čeffóm frálomftmim

mldbnauti

bubnu; gatož, pat tafé aa tolit těž, let

ratolel'ti to!)o ťmene w (Sedm fe gelenalp.

lllti huba..

.Dbpanomdni ftále Sana Bucenbtr-tífčbo
až na čaft) %etbínaqba [., bematendctébo
!rále Gefťébo.
Spřemlmům tmm mnbpnul (mušfťá Branco; neš
iní! %áclam ll. t'ti bcetl) pqůftawíl; ne!)[iatlTi3 aid),

8



Inna, ptombána byla aa ©inbřicba, mčmobu „Row.
tanffébo; 4) bn! tetu) (Binbřid)
aa čeífébo ťrále
mmvolen; coš nelibě mf! ijař levedpt, gen; málečně
bo (Sed) mttbna,

Ginbřidpa 6 čefťébo ílolce fmrbl a

funa fměboSíubolfa naň poíabil; na; !Rubolf

fotma

tři měfice mldbl. Spo aumrti Stubolfa gafe ©inbřid)
mta (Šefťe'bofe amocnil; a wííať ani čorunomán nebyl,
na geg $a n Bu c e n b u ríť i), fun Giía're Ginbi'idm VII.
a? gemě mobnal, načež; fám léta ,páně l$l! še fmau
dpotj ').Ilgbét-au, mlabffj bcerau írdle %áclan—a II. 6
mehťau flóroau w d):ámě spáně fm. QSSjtana brabě
pragfřém řorunoroán bol.
Smobuďó urcibifťup po

fmdtm) obřab mpťonámal; a po Ifončmi trál iftá:
lomna pob nebefr), při čemž; unamičné promolámáui
nárobu na mneďn ftram) fe rogle'balo, bo čláfftera ím.
Saťuba, m ftarém měftč praáffěm, geli, ťDeě fťmoflnč
bobomdno a mffellťeré bn; promogománp boh)

Sa panománi ťrále Sana Bucenburfťébo ptáme,
meblé něho; tollřo ?l'rcibiffupům 9)čol)uďí)m čefťé Erdio
forunomati pomoleno bolo, obňato;—— nebol wěbomo,
se ťtál San se froúm fnnem Singlem (: 6 meliťóm ťo=
monftmem léta 5páně 1343 Do Stima fe obebral, fbeš

vb spapae mementa Vl. pomolenj obbrgel,_bo pragfřé
bifřupúmí na arcibifťupftmj pomxjňeno bulo, při čemž,

pragfijm arci biffupům prdmo uběleno,
če ffe' ť ta'! 2 ?D runomat

i.

Spo namrdcenj frále

Sana Do “Prahy melifč flamuoni w měfted) ptaiíťód)
ťonánl), a biftup tebbegfíj pldn'těm ašfťima přineffenóm
obín byl; a to ve nebéli přeb ?íbmenlem; 3 čebog Ge;
(bomé meličau raboft měli. am tom také :řra'lSan
Eucenbmífó a gebo bma fvnomé gáťlabni fámen ťno=
mému, a; poíub Bogiqmu d)támu Spdnč ím. %ita po:
lošili. &)
4) Aencae Sykii Bist. Boh. c. 80 ct seq.

5) xtónuugcjoutual fůr iprag nen Ilbmbt.
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%vnoíf t, fan rytíře ?frnon'taz, s])atbubíc !. SJ).
1342 ga bifťupa ptagíťébo amolm, bmabcátó ofmí) m
poflaupnofii bifťupů pragflód), notně této arcibifřup:
fťé bůftognoíii neoptmněgm aučaííen, byl mu; abogmj,
o tolaft melmi aaílaugiló a proto; cti bobnó; gim i

taťe', gat; poměr!ani, fm. San ;, SRepomuhx,

o:

bránce nafíi rogmilélmlaúi, n-a ťněšftmi

pofměcen bol. 5)
Strál San %ucenburfťóftalomal 35 let, a abamen
gfa bratu, ga poflebnjd) čafů fmébo šití ob Erále fran:
caugftélpona pomoc proti Ingličanům pošábán m true
ti tečí me gtancaugid), blige mil'ra Quett) (arch)) teče:
nébo, bne 26_ Guma |346 na ten fm. ERufagabpnul.
ťtemjgto ben (Sechomépomgbp mesi nelířaítné čítali. 
Spo otci fIamném fIamnt') boíebl fan Savci, mag:

31 let měfu fmébo, na Role:čefhj; -— Saul,

i matfa_wíafti

otec

naffj, gebogtopamdtťa tašběmu

wěrněmu (ěecbomi aagiúé btabá geft! —- .
Běta 96:15 1346 obebral fe Sčore! bo Bíifi'e, a m

530mm gatogto ťrál řimfřó townomán bvl. gta to
rogťqem Rarlomóm, ibn; gig péči fmau neobrašmbo
ťameni nafbromágbil, nemá teruna, gen; a; pofamab
fe (bound, a při čorunománi čefťóm Erálům na blamu
mfřamena bómá, mobotomena bola. á'bpž, ťoruna bo:
tčená mnbotome-na bóti měla, obebral fe Stare! m tom

čafe ga bůlegitómi příčinami bo Winamp; a proto;
mnbotomenj nomé forum) péči (boti fmč, frálomm)
.SBIanťx)poručil.
% neboftámalo fe glata; tebn) Eta':
lomna rowomcnuroífi fc, se aš pofamáb ťoruna měmob:
fťá fw. Žíšáclama fe nachcígj, gi glatn-ifům báti melcla,
bl) neboftámagicibo fe alata ! abotoweni nomě forum)

&forum) mémobířěfm. %áclama mali;

mb čimš$a:

___—___—
5) 330mm, anebo: wamdtla flomě namnom Gwatořcícni [a.
Sam: mcpomuděbo, ob Sana Rep. aimmctmanna.
13
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tel 5 žmoramo fe namrátím, nemálo fe ro5boelil, an
ble fme'bo abošnébo fmeoffleni 60 přečiněni to pomašo:
mal, še foruna roe'roobíťá, tento přebrabxj ťlenot 6 bla!
mt) fm. QBa'clama fňat, a fňató taťv'tfa poruffen bol.
Ba tau taťe' příčinou nemalau práci měl abognó ?lr:
nofft, bl) u meliřó l;něro rogpálenébo Qarla uit—om.—
mefnabuo geftiř ftce mím tuto forum: nalezite po:
píati, pročež, toliřo mefměů, poťamáb mozná, to učí:

ujme.

(Seniř foruna, gate při ťorunomdnj ugiwdno,

3 rmibo alata, be5 ťřiše 6'f'z (aule, s ťřišem 73/s caulů
ropfoťá. .Db přebu a; Do 5abn7'lz caule m blubině a
00 obau ftran 7 caulů ííltofá. ——
„Dabobná čepice, gen; na blamu !tále pofagena
bómá, abl) bo ťoruna netlačila, u mnitř mpcpána geff.
Roruna celá na čtvrt; bill) fe bělicí, 5 meliťód) Etoí:
lilii gdlegj. Ba ťagbóm obbělenim, čilililij, geft čtmť:
tó bjl glatébo, brabóm ťamcnim moťla'bančlpo ořolťu,
t'te'tigto čtnřioblauťomé nahoře pob řřišem fe fpogugi.

IB prmnim obbělmj, neboli ro ptmnj slatě lílii, gfau
bma robim), gaťog i ol'tatnj brabc' ťamenj ro auplné
melíťofti wiběti geff. gta Eonci lilie čafaaena geů bra:
bd \oeliťá perla; a bole meliťó brabó tamen, frdfné
mobrogafné (mam, a na obě litam) gebo broa rubím).
SIS hrubě lilii m ptamo geft na ťonei melifá perla, a
pob ni přebrabó fórum, a m [Ytebu geíítě gímj ťa'men
amlán'tni cem) fe ířroi.
955třetí lilii gcít pět rubinů, a na Eoncí brabá
meliťá perla fe fťmi.
513čtmrtě lilii fřmi fe na ťoncí 9an m prmnid)
třecí)brabá potla, a pob ni bma ťamem) btabě cem).
Stab alatóm řřigem ťorum) íťmi fe ptomrtamj brabó
ťamen, a na něm mvobtagenó umučem) ÉtÍÍÍuŠ Skin;
ťbeš i trn ;; forum) spáně fóomamjs, a nápis ftarogo:

tiďómi Íitetami: „Hic est Spina de Corona Domini.“
(Eutoř gefř trn 3 forum) spona)
117 Drabód) ťamenů nachazi.

28 celé ťoruně fe
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Rěto forum) ušimati fe má meblě togtagu abognés
bo Řada, !bpťoli nami) Erdl čefťó !otunomdn bpmá,
!tetvgto točťač ipapcš Sthment VI. potmrbil, a po:
tmtbim mjl'to fcbomani forum) m !apli fm. %dclama
moldůal, by na blamu fm. měmobp mifto ptmni bo=
tčené pofagena byla.
3er léta Spartě13-17 ben přcb marogenim parum)

marie, Eatel, gařogto ťtdl čefťnj,tobogménal.,
toru nomdn b nl. Sólo paťfe ťorunománitimto spíž:
fobem. 'lítcibifťup Itnofft, ob bifťupů blomuďébo
a 2itomnňlfťe'bo bopromágen, obebral fe 6 anamenimi
ťrdlomllrvj bo brabu ftdlomfťébo. Bbe troll gi; oběnó
btabúm afťmofmóm taud)em, na ogbobněmobpočimal
leňeni, Ebejto bo arcibifťup tabiblem pobřauřil a ímé:
cenau mobau poh—opil. spotom zmiana ťtál, obtub
weben byl, a 6 metiťau flámau, an i gnameni fra:
lomftmi přebnefíem) bull), bo dptdmu Spartě fe btal;
při (zemí;na mn'eďl) mom) fe amonilo a ímatě pifně
ro latiníťém a m matei—fťémčefťoflomenfťe'm gawtu

ně gpjmám) ball).

51303:

Qbož, fe bo chrámu Špáně přimo,

bola gnameni ftalomfťa na oltářipološena, fra! na Ro:
lec fra'lomíťl) mftaupil, bifťupoměpaf, ťnigataalíledy
ta čeftd fotem glatofťmaucibo Rolce fe pofabili. ma
to pojábal geben 5 biíťupů, mázmjm a froaumitcblnóm
blafem ťtdle, bl) mmnáni učinil, še miru mgbpďp ga:
tbomá, fprameblnoft bdgiti, ptáme &aftdmati a t. b. bus
be (gaťš o tom gřegměgi bále mlumiti bubeme, amébě:
gice pofwátně obřabt) obpčegne' při fmeceni a forum):

ma'ni ťrdle), co; žrát, 5b03nó Qarel učiniti a fplniti
fwatě 11jbil.5pať táčán bv! lib, ůbali ťtáli fmému
wšbl) ro poflun'noDí fetrmd? -—“m, tu plefáni a pře:
taboDně ptomolámdni měrnvd) Čechů po ftěnád) d)tá=
momód) fe točlébalo! -— spotom ital fm. ťřigmem
na blamě, na rameně a meči pIecemi pomaadn, a m
macbo ťrálowfřě obin EDI. “plán? ťtdlomfťó, meč,
prítea, šcůlo a řjífe gablto mu bano, a blama gebo
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glatofťwaucj poťmta Emmou, a abogmjŘarcl

na ale:

ti) I'tolegťrálomfťó pofaaen. 590mm i ťrálomna ?Blanz
ťa, d)oř Šarloma, ťorunomdna bola. Spo Eorunománj
obětomal ťtál Qatel bili) pffeníc'nú d)!éb, Eoncm mina

a- fué glata; pobobně i čcátomna učinila; a potom
oba nevfmětěgn'j fwátoft oltářní přigalí.
.S chrámu gráně Erdl i ftálomna 6: imám ťomon:
ftmem bo ftarčbo méfta fe brali.
Spřeb cbndmem %d:
ně fm. ájamla bylo mpfiaweno meliťě Barvení, leííenj
fe pobobagici, ťterěgto na nenmmš oftáfíIene' a nabo:
bené mťráfea milomibné pěEnOlIi fe fřmělo; ťbeg íťwo=
ftně bobománo. Bei toto (zneni neímjrné melifofti bv:
to, 5 tobo pognati (ge, cm čefřd medata fmému ťrália
Ítálomně a mgácnóm boftům i 5 cigim) u meliťčm po:
čtu ébromášběm'ym, tuto na fonjd) pofiubomala.
Běta ;páně 1354. maťágal ťta'LSi'arel po fmrti Erd:
tomm; %!anťt) d)oř fmau- “Zinnu, gafoái léta Spáně 1361
?Ilšbětu, třetí cbořfmau ťorunomatš, aa Éterébogto ča:

fu i fan Earl-filo %áclam

IV. ťorunomán bnl.

II tai flanmá (Écdpie gbarů Šarlomód) a 5 maubrě
n!!ábn, bognofti trfftbo oplýmagjc, tři blaml) forum:
maně magic, poťoge a blašenofři nabola.
Spomeleaamněm otci, fun Řorlům, %ddam IV.
na čeířó Holec bofrbl, a bofgbna léta Špáně 1400 Dne
15bo 2%ře5na daoř fman Šofii čounomati rnsťáóal:

fíamnofř tatominulóm ničeboneobem;1
bala; smldňř pa!
tim \'[amna učiněna bnla, an i Ptá! uberfťó eignmuno
přitomen [ml. Gťmoftně bolo bobománo, tofiřífčbtl)
ptomogomám) , mfíubp plefáni arabománi fe gemilo, co;
ale blaubo nettmalo, an bum potom brůgoílmfné po:
tiráni meči (Sedm mgniřlo. -- QBěbomo toti'g', řte:
tai ga panománi ťta'le %áclama IV SBetIemíftjfuga:
tel, miítr Sambué ;, .Ěuíime fmůg melandmliďó (ťa=
toťremnú) blaf, pogbmibl, (: fám přebfubťů prdaben ne:
gfa. na:dmh) tebbegmbo fřoleti narágel; a řterať po
oumrti trále %dclmna W. bau—tnagicigifťra togbto:
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9.3, ftrafhód) bau'ri, abaubnóďy máte! na gíaliwó plaz
men moragimffi, negen nam roamilau mlat? m negebs
né twdtnofti trámila , mjbtš i po faufebnjd) bčoinád;
fíitofo abaubu rogfila.
Ba tědpto fital'tmjd) bob, Il-berfťó řvát (šigiéz

munb,

čeft'auforum: ob Rontába, tebbegffjbo arci:

bifřupa pragffe'bo, léta 5páně 1420 Dne 28190 Getmeu:
ce na blamu fmau mfhwiti togťágal, řtcrág-to [Iana-=
noft méně fíamná byla, na gemi čefťau čcffá Eom
wffubl) prolité 'i'-remtubau činila. —- spotom po na:
mráceni poušťub idbanébo poťoge, rogťa'gal črdl ©i=

gišmunb cbot fmau Qšatbow, gangto feířau frálommx
ťorunomati.

—-—

'

_

Sšéta 5páně 1438 Dne 29bo Gemma totunomán
byl 2! [ be rt, měmoba taťaufťú, geř Gigišmunbům aa
ř-tdIe' čefťébo. sponěwabg tebbág bouře a potírání me:
gi (Šedm čuřih), smldffř udbošenúmi fe túťagici ač po:
Iítiďó aučel na mětífjm bile magjci; by! fiolec arcibi:
fřupffó m Wage ofiřeló. —3atau tebv přičínau bifřup
.!Dlomuďí) mčmobu Žílberta aa ťrále čefťébo ťoruno:
mal. Spo ťorunománi měmobt) Ilberta fřn'oňně bobo:
máno, fIammj mge3b bo ftarc'bo mřfia pragfťčbo fondu,
a ponige meči malně giftupl) libu rogbagománo holí);
a mffať bm) potom ťrál m QSubiněm ubi'jcb fe wmv;
nal,

a dptě m otčině umříti,

na cefřčsniper bo ?Kšibnč

ufnul m fpdnu , an fpn Eabifíam, teprm po aumrti fe
mu natobi[.— Gecbomě ťra'le abameni, řigeni ubatné:
bo (Siřibo 3 *Doběbtab fe pobtobili, a to a; Do 5růfiu
něšněbo išabjfla m a, ftetógto m patnáctém roce fme'c
bo měťu ob_(Seďn'ibo *praím pomolán, léta Spánč 1453
Dne 28bo Stigma 6 meliťau

f(ánrau ro spi-ase Éotuno=

rodu byl; neš nomčťorunomanó ťra't ťabiflam brgt) po:
tom umřel manage, gafš poměfřční: na motomau ta':
mt, gen; tobo Eafu m měfted) ptašfťód) mnpuťía. _ fpo
fmtti ťtále Babiaama mnoho nápabniťů forum) (Sefťé

bylo; neš megi mffemi (Sii-i afpoběbrab

nep:
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mocněgm, na ftolcc trálomíló bofcbl, a léta *Dáně
1358 Dne 7 Emčtna na hrabě ptamém f(awně toru
nomán být, gafoš i btubébo bne dpořgebo téš toruno
mdna byla.
Gig ga čafů ťranmdní ©iřibo aspoběbtab byl

%labiflam,

5 fmene !rále Rada polTIó,ča !rále a

ndl'tupce (Sjiřibo gmolen; a po fmrti (Sjšřibo 390W:
btab , po ffončeni mnobód) máb na ťrálomfťó Holec
bofagen, a léta *páně 1491 Dne 22 Srpna tři biffu:
powé Spoliítj !Slabiflama ťotunomali ga přičinau, po:
němabš m Sprage šábnébo arcibifťupa nebolo, a biffup

slomuďtj (tram) frdle ubetfťe'bo 9Ratiáfíe fe udmtil.
5potom to ftatém měně prašném ,' ťamg tvá! mani:
flow 6 roeífřeróm fomonftmcm fe obebral, ftťmoftně
bobománo bolo.
Běta 5páně 1509 Dne 11. Éřqna ťownomán bn!

na btabn prašifčm aa ťtále čeffélwtubmiť,

fon

ťtále %!abifíawa, mage měřu fměbo bmě léta a geben
nácte měfjců. ?Iíšffe6 mnobau bálo fe flámau. Šněgz
na ?ínna, něgnébo trdle, nomětotunomančbo Qubmjťa
feftra, při ťorunománjpřitomna, bo pláče fe Dala, an gi

blama gate bratru gegimu, forunau poťrpta nebola.—
2231)plačící upofogil, maat trdl ?Bšlabiflam foru:

nu, a na blamu iněgm) 21mm gi mnamil, čim; mlabd
fněšna upoťogiti fe hala; a ble! 5 šertomdni btw
nptambu fe bálo, an úamomé Eeífti na šóben 533!an
Tlama ťrdle f(ibili, še ťněánu Hmm, pařlipn Submit
Bea běbiců umřel, ča běbičřu a Erálomnu

(Secbic při:

gmau, gaťoš paf i ?Blabiílam Hibil, 39 beg pomolcni
!něšnu ?ínnu, bceí—fmau neprombá.
?fnna, gaťá mě:
Domo, potom ptombána ga %etbinanba 190, čefťau
frálomnau byla. —
Spři forunomdni ptefáni, raboftné promoldmáni
mlTubl) fe toglčbalo, a mffeliťé bn; promogomdnp bn:

lp; a meať tragiďó (fmutmj) řonec mah),

tbpž, totiz

(Setboměa n!)ři, při ťorunománi přítomni, w ťrwamé
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„mm) fe mpuníli, a to 3 žárlimofrí, fterě gaťáf 3m:
mina, ťni3to (Sed)iubet mílofři 3abořeli, půmob byla.
man'ení; a přemošenú Čed) ! 3emi fe mrbl.
53 ftal fe
nemali) poťtiř, Gecbomé i Hbíi fc [bí—íme, meče 3 po:

ffero mvtaíimfíe, tat netá3nč fe bili, 3e 14 uvrů 3abi=
to bylo, oftatni na autě? fe bamn'e, ro3lacenim Gedyům
fe mpbóbali, a miTaEani to přibptcid) ob fiibán,
mra3běni a oblaupeni bc3pečni neboli. .s fám Štěpán
řatori, m3neffem3“lednic uberiťý, fotma a toliťo lili
uffel, imweu náfíebomaro, Eterá3to 6 Safonem utiEagic,
aubo biteť 3abitód) teftau to3trun'omala; čim3 3abt3á=
ni ftibagici oběnci ftále Sítetífa byli, a imebea uptd),

la: pobobněi %atori utitage přeb Gadny, 3lato to3c
ba3omal, ge3 oni fbirali, a ta! uffel. % mffať 3a ta:
Eomc'počínání přifnč náčelnicí a půmobcomě těchto ro3=

brogů ttel'táni boli, an mnobóm 3nid) na móftrabu
ťů3e 3a 3iroa ftašcna. 1)

Běta 33611?1522 Dne 28. %ře3na, !orunomdna
byla dpořErále Qubmiťa, 92mm, a to 6 melilau fiá
mau. Spři ťorunománi me3i iíiedýau to3epře m3niťa=
la, ťbo přeb frdlomnau anameni ( insigniaregni) Etd:
lomfřmi ponefc. ——-2))2(abó
ťrál m3am fám 3e3lo, gabl:

fo řiňe, a mftamí! cboti ímé formu: na blamu; a ta!
rofíemu báoáni ťonec učinil. 3ato f(amnoft me3í nm):
ffmoftněgn'i, gaťód) m měíted) pra3ffód) !bp flameno
Duplo, nále3i.

m3 há! Eubmiť gi3 to 21. roce fmčbo
léta
8páně 1526 Dne 26. Srpna, na ben fm. Stufa 3abo=
nul; na !tetó3to ben, gaf3 měbomo, i SpřcmoflSto:
mřťum neffiafřne' bitměu9320bače 6 32mm) fmebeně,

fat!
ll, a Erdl San Bucenburíťnjtě3 m bitmdcb 3abp.
nu x.—

7) J. Daubravii Olomucensis Episcopi Historia Boh. pag. sn.
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ív. boba.

sb ťralománi ťrdle %etbinanba I. ašna
čai't) ucpnoměgfíi.
Spo frmti řtále Qubwiťa ga ťtále čefťčbo mpmolen
bv! %erb &n a nb, ročmoba taťaufťó, d)oř ťnčgm; ?fu
m), fenu) ťrále Slubmiťa. zoto mpmolmi 24- flamm'y
mi muší nátobu čefťěbo fe bálo, fteřigto pm) ne; na
fapIí [m. slíšcíclcmmga příčinou moleni fe felíli, íme:
tě flibili, se nepbobnčgmbo momoli.
Spřebúameni

boli brna: arcimémoba totig taťauíhj íšerbinaub , a
'lílbtedat ?Bumoríťó.

mevmošm fubi ťrálomůmi čefřě:

bo, Bbíflam %erťa 5 Qubu, příteli fmému, tteró
Émibomfťó fIauI, toto anameni bal: „(Sšeftligepo mo:
lení :, ťaple [m. %áclama :? flobauťcm na blamě mp:
gbu: tebp mpmolengeft %erbinanb, mugbusli 6 blamau
nepořtptau, mpmolen geíř 'lílbtedn: updatetoho na to:
uč, gen; přeb bmeřma oíeblam') ÍÍOgi, [ební, a tomu fuj:
setí, Eten) mnmolen geft, aptámu ben. % Gómibomfčó
bo ?Bibnč pdbil, an %erbinanb, gať mice blafn, taťi
prámem (,a Prále čcfťébomvmolen hpv)
Ircimčmoba
%erbinanb melmi fe 3 tobo tabomal, a proto; lc'ta Spáz
ně 1527 Do Sprabt) fe obebral. Stevmneííeněgňi 5
“Techto čefř'ěťráli ímému a; DoGiblamp mft'tic mpgcli,
fbešto řtál %erbinanb ble obučege přifalm flošil (Dne
30. Berana.) líbi) tato ubalofl 5 paměti nemnn'la, II):

tinau m řámm, iten') i %albm gen'tě wiběl, gapl'a'na
byla. Sbtub Gedwwě u melitčm plefáni ťrdle ímébo
bo Sprabx) promobíli, ťbeš Dne 24. nnora 1527 na
brabě prašfťčm %erbinanb 6 meliťau IIámau i 5 (boti
fmau ťorunoma'n byl?)
Qéta ;páně 1562 bofabil ťrál %erbinanb !. na flv!
lec arcibiíťupl'tmi pragíťěbo, gen3 ga 131 let oíi'teh)
') smal'c (Befcbídmbez Qčbmn
9) vela! lib. cit.

II. Rbeil.
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[ml, Intonina 23mm, mifira rpti'ríi'ébo řdbu řřigomn
niďébo 6 čcmenau bmě3bau, ťtetógto rohem Moraman,
3mlán'tnimi ctnoítmi, mótečnoíti Duba, obnimau m):
mlumnofti, 3mláffč pat mnobau učenofti a 3běbloňi m
bobofbmi fe Ewěl. Sprambomó náftupce apofítol:
fťuj. (*) — — —- spotom Erál %erbinanb I. 6 ft):
nem fmóm, mémobau Winrimilianem, [Iamnó mge3b bo

mčftptamód) fonal, iba; ?Rarimiliau
fmau,

6 (boti

ob atcibifťupa, melebůfxogněbo ?íntonina,

flamuě fotunomán bol.
?Boli talé \věmobomé Eau—(
a %etbinanb přítomni, gařoá i mnoáfimi gimjd) fuj.
“gat a tvtiřů. Běta 5páně 1575 pogábal matimilian
Hann) Eeíťe', bt) atcime'woba Siubolf, fun gebo, gatogs
to náítupce 3a !tále čefťébo ťorunomán byl, i čemuš
(Ěecbomč gebnompflně

SRubolfa

fmolili.

sJ)roče3 mmvolimn'e

3a trále fwěbo, frálomíťau mu tomm:

pobali, Etetauš melebůftognó arcibiffup Mntonin na
blamu %Rubolfomimíiamil. %ffe u přitomnoúi Wan;
milíanoroě 6 meliřau fíámau fe bálo. ?Bnlř ipas
pegfřó mvfíanec přítomen , gaťo3 i ropflanec bmota
ffpanielíťčbo a francaumébo.
?BSilim 39%03mberťa,
neompšffi putťtabi ťrálomftmj čefťěbo, přinefí ťorunu
! flamuěmu ťotunománi arcíwěmobt) %Rubolfa. Sta
pramici %ilimu 3 Stogmberřa ffel Babiflm'o wopel 3
Bobťomic a na lemici San 3 %albfftevna.
©ablťo
"tilíe nefl %obuflam Éobťomic 3 .pafenfítmnu, !terěz
bol boptomá3eli QBtatifIam 3 Spernl'ftmnu a ?íbam

3 Gmamberfa.

žRubolf mpfoře'bo hoffe! měťu. ?[ mffať čname;

nage, gebo řtálowíimi čeířé béle fptamomati nemohl,
o to pečomal, bp atciwěmoba %erbinanb 11. 311ťtdle
čefťégo ťorunorván byl.
9293 (Ěecbomč %erbinanba

přilié fe obamagice , '“)

Smatián'e ťtále ubctfťébo,

(") $pohřbenle'i » to (i roti cnd"
. m't .
'“) Pelz! lib. ci:.
P 9
“ m
| a

2
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bratra ERuboIfowa, fobě aa trdle momotili.

bt) mu matiáš

2%! t_e's

léta 5páně1611 m Spraůe Eoruno

rodu. ?! mffať pončmabg ble můle !Rubolfomt), arci:
roc'tooba %erbinanb ga ťrále mvtoolen nebol: ročbněz
mal fe ERubolf náramně na (Sedm. % protož obcí:
mage fe ťrc'd imatiáš rogbtogů, na ben froe'bo řotuz

nománj (neb Stubolf a; pofub mnobo přátel měl)
xoffeďa náměíři a mořegná mifta měftfťómi gečbci, a
ulice pědaotau obíabiti rogťáůal, bt) rofíe fpiťnuti aa:
meseno bylo. Ba tau přičinan bolt) toffecft) bráni)
měfta garni—jm),a přeb měftem na I)!amnid) fílnicid) !

%eraunu, !: Glaněmu, ť %elmarům, ! Žáranbepz
fu, ťčeíťěmuQšrobuaíEábotu mebaucid), 59h) mnoho:
četné gečbeďé fřrdge. “) Rrál Sřubolf u mgbálenofti
pro febe šil; a pogat gía náramnau tčgťompfínoftí,
fe ročftonal, a mage 60 let měťu fmébo, běl) Šimota
boťonal.
Qěta Spáně 1616 bne 16. řebna rogl'a'aal SDTatíáš
daoř fmau “Hmm ga řrálomnu čeíťau fotunomati:
při
čem; na .grabčaned) rptiřffč brr) promogomdm) bnli;
potom wcn'fcrú Dmfir ťrdlomíťó safe bo QEibně fe obe:
bral.

——

Rtál Matíáš mpfoťó fmůg točí anamenage, ze fi=
It) ubówá, a se bále mldbnauti moci nebube, nemage
ěábnód) běbíců, ufnefí fe arciměmobu %erbinanba, tonus
ťa ťrále %erbinanba I., ga fmébo ínna přigiti, a při:
gatébo ga fměbo náftupce probláfíti.
Sta ten ťonec 6
měmobau ?ílbtecbtem a SJJIarimilíanem, bratřimi froó:
mi, bo Spratm fe obebral, ťbeg m fněmotoáni ftatoům
čefřúm ůmnfl froůg mvgemil, ge %erbinanba ga ťrále
čeíťe'bo přeb'ribil, br) po fzvěmúmrtí šábné rogbjoge m
fráíomfhoi nemaniťlp.
][ mffať poněmabš (Secbomé

(gaťž, pramili) meblě fiatobplébo ůpůfobu ptáme míti
u) Pelz! lib. cit. S. 667.
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fe bomnimali, ftdle fobě wvmoliti, Smatidš ale hrál
idbně aminů) otom neučinil: balí mnogi, nelibě to „
neíauce, nefpoťogeni; ano nčťteřj meřegně teptagicc
mlumíli, še toruna čefťá aaflubuge, bt) gínóm apůfo,
bem o ni fe ucbágelo a t. b., mláííř pač Ginbřid) mas
těg braběf, Sournu, a Éolon 3 %elfu a gini šábofli
?Ratiánomě fe aprotimíli. ugmeať anamenamffe, an
mčtm bil ferdm) můlí frále S)?atia'ffefe poorobuge, u:
mlťli. -— ?! tať léta ;páně 1616 Dne29. (Šmona at:

cime'rooba%etbinanb

tobo

směna

11913 na

brabě pragířěm 6 meliťau flároau ob 53mm Qobeliufa,
arcibiiťupa pragffe'bo, ťotunomán byl, obťubg bo EIBi:
bně fe obebral.
9231-51)
potom thalina! togbroge to Čechách ročním).

%olfgang ©elcnbet, opat %taunomfřó, poručil na
rogfag ťrálomffó nomě mpffaroenau proteftantfťau mo:
blitebníci m SBtaunomě garni-ití. % tcptali proti toa:

fugu apočináni uttaquifřě, agig giggiffta toceni haut:
nala, gen; potom to gíalimó plamen Brannébo poůbmis
šmi topregila, cm glotřilau nefmnflnoiřihraběte; Ěbun
na a Rolona 3 %elfu mětni bil čeít'é mean), proti
nepropef'1m gemě řebitelům, smláífř Glamatomi aQRat'
tinícomi, gaťobo totiž, půmobem těchto (Sorbonněm ne:
miloft 65. 932.upabli, pobpálenó u rodičů bněm fe toč:
pálil, ta? ze to Bbromágběni, Ebo; ncpmpšffi patřrabi

Ioam 5 Šternbeďu mírnou ícči, h) obe n\febo ndfíli
proti frálomfťé Gaínolři upufřili, napominal, námos
bem agitřmébo %ddama Č ?Raupoma, proti C(awato:
mi a SRattinicomi anámt) auťlab na fmtt učinili. ")
ma to f(ogimífe nepmošmbo purťrabi, Hbama gětetns
ťffu, &auřabu, amolíli 30 biteftorů, na fterég iigeni
ťrdlomfimj čeWébo manefli.
sprcé to Bbánčli ge mfíed) Bran lib málečm'yťmál

“ fe dmftagice. má! %atiáš miba fpiťnutj to (že:
n) Spams Geíóiďm

bet 385931123:11. síní!—
2 i?
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(hdd), romnč lib mdlečm) sbíral, afebranó, bn nepřd,
tele mečem ťrotil, Do pole wyprawil, amffať meči tim
umřel.
“Po fmtti maticítTon—ěPtá! %crbinanb ll. gig léta
;páně 1616, gafg měbomo, aa ťra'le čeítébo řorunoxta.

m5, bofebna na trůn, I)!teb mdlťu gambit, a mím,
genů fe bvlí straně (bavili, obpufftěnimoťog, ggebna':
ni a potmróeni

mfíecb vrána a meufab pifemně Hibil.

9223 obonnici na ponamtšeni ťtále %etbmanba ll.
gábne' obu) nemagice, a úmpfl magice, gine'bo fobě mo:

lití řrále, ťma'lce botomti fe nepřeftali. Sta ten fo:
nec přimábili tfroe' líraně ělqáťn, tě; Bugičann; a
ibm S))toramane' ? gid) fpiřnuti fe připogiti neboli,
přepabl ge hrabě 5 Sburnu moci málcčnau, a paf ni:

fem mogenfřóm bo Statens magií; a mtagim, ftam) \:
%ibně toůbil, mage na mpfli ťra'le %erbinanba bo mě:
čení šagiti.
(Big gig obbognici bo brabu fe boňamffe,
brubóm humorem iráli %erbinanbomi pobrůsťp činili.
30 floííe abognó Era'l, pabt na ťolena přeb řřigem umu:
čeněbo Gpafitele, a co neuromucněgi fe moblil. ") “lí
ble! m tom aagnčlp polní troubu) [ibu bogomnčbo
gemu Pu pomoci fpěóagicibo, taťše obbognici poběffes
ni auprEem 5 brabu utjťatí, gináť fc nebomnimagice,
má ze wogířo na ně nanrašeně ge Bdmtá a édmtané
o btbla připtami. % toť i hrabě 3. Sburnu, glofti
boře , táborem fe bun! a ť Sptaae ípědýal. 92:1 to
frá! %crbinanb ll. bo %ranřobrobu nab Wobanem fe
obebral,_ťbe3to
cifařem řimffóm učiněn gefř. 30
ibn; m Gccbdcb fe tegbláfilo, molm bp! aa ťta'te, ač
niřoli gebnvmvflně,%ribrid) falcří) brabč, molenec při
meuně. — 932mm Eutfírfftome' %ribticba, cm na m):
\'Ii měl, forum! čefřau, gen.; Erán %erbínanbowi bě:

13) ÉGTOpÍBpro lotolidl

aráttá „téma

Bimmermanna.

budmmenftmo.

Gebmt') točni

blb.

titanu rogbrogů 0 (nad) ac. ob Sana 92:9.

9m“ 1834.

?l
bičnóm prámein, i řdbmjm totunomdnim přinálcšcla,
přigiti , na begprámi pogorna činili; ponamtbugicc,
ge Eri! %etbinanb Il. fmčbo ptáma brannou ruEau
bobómati a bágiti bube. 'li mfíať šribrid) (aby na
sid) maubrč ponawtšeni nemage, blafu fwč manšelťxj
'lílšbětn, rogeně Hnšličanfa, upofínbl, gen; pramila:
ge ibn; fe neolřócbal tuEu btm) ťrdle angliďébo po:
gabati a gi ča mangelťu míti: i toliť reťownofti bo

febe míti mí, ťrdlomftmi přigiti. ")

maje

íšribríd)

6 dnti a 6 meffřerau fwau robinau bo (Sed) fe rok):
bal, a paf léta *Dáně1619 bne 4. Eiftopabu Ge fmau
(boti ?ílšbětau ga trále čeíťčbo nm-rdmč Eocunomdn
bol. ?i mffať Eralománi gebo toliťo přeš gebnu či:

mu trwato, cm getbinagtb s pomocí přítele ímé mta:
boíii, s))?aycímiliana, měwobv ?amorfťe'bo, witěgím m
bitmě, na %ilě oboře 1620 Dne 8. Říšga [\vebeně,

na fmůg běbičnť)trůn čafe bcfebt. _JMÚVLW'“
Éčta *pánč 1627 trál %erbinanb II. 6 dyoti
fmau (Eleonorou, a še fmóm nenftarffim fnnem, arci:
mémobau išerbinanbem gafeg %ibnč bo wrabn fe oben
bral. Rra'l %erbinanb II. čeffě ftamp pogábal, bl)
%etbínanb arcíměmoba aa ndítupce a ťrdle čefřěbo
ťorunomdn byl; ť čemu; Humornéfmolili, a %erbi:
nanb arcíměmoba léta 5páně 1627 Dne 27. mamma:
bu ob tebbegffibo arcibiířupa prašfťébo Krnonta 3

„Dartatbu 6 melitau fláwau forunomán bvl. šitá!
%etbinanb Ill. po fmrti otce fwěbo ťtdle %erbínan:
ball. na trůn čefťlj bofebl; a bran na to bo 533mm)
přiffsb, se ftaml) titanu ffmebffé mogm) fe urabíl, bt)

protiěmebíxm, gen; ga panowáni ťrále %ctbinanball.
nčmcď'óm proteňantům 6 trálem imám (Bufřaroem
?[bolfem na pomoc, gaťš pramili, přitábffe, mefíEcrau
(Sermanii, gařoš i uaífi roamilau rolaft mečem a of):
“) “Dei.-\nGemmu

ber !Bóbmm u. Ebeil.
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něm plenili a pálili, bále wálčeno bplo. %čbomo,
ftetať Cšwcbomé avabau 'llrnoi' ta 3 Sttmalbu 6 můbq
cem fmóm ŠónigSmarEem, maloftranfťébo měfta prag:
ffe'bo fe amosnimffc, i ftatě měíto bobómali, item!
ale čefťau fiatcčnoyti gabrgáni bpmlíe, bm) na to po
uaamřeni přegábaucjbo pole,;e (1648) 5- čeíťml) chm
fc mpllibili.
spotom léta spáně 165-1. po fmrli ínna fifě:
bo %etbinanba, ftetčlpo m roce1646 pob gmémm gut;

binanba lVbo aa ndliupce lorunomati bal, a ma')
léta 8páně 1654- gcmi'el, — hál %etbinanb Ill. bo
Spralm přigel,

5 čeho; mětni (Setbome' melmi fe taz

bomali, přeíměočcnigfauceooláfce nepmiloftiměgňibo
ftále fmělpo, ťtenááto čeffi') nárob i gebo gasoť, m
ťtetijmš Dobře gběbll) bnl, melmi niilomal.
Sttmfoli
m %)taae přebámal a při fluábdd) *Bošid; přítomen
bnl, 6 libem m d)ta'mu Spáně ělnoma'gočmjm, pifcň

naffi tlatobglaumewatú

%áclamc, měmobočeífésv

mě atb. " 6 smldítnj abognoíti apimal, a ííce tal ale:.
teblně a lplaíitě, 3: nab tvy—lech)
blafp flpňán

bpl. 'i').

Sabo též; čafu Eorunomána bpla d)oř lrdle %ct:
binanba, gaťog-i fpn gebo atciwčwoba Scopolb galogz
to náílupce (: trál běbičnčlm trůnu čeířčbo.

Spo fmrti ftdle %etbinanba, ltál Eeopolb
na trůn

čefťí) boícbl.

Spo flamne'm

pob'rbu

I.

fmc'l)o

milomančlm, abogněbo otce lta'le %etbinanba lll. obe:
bral fe ťrdl Écopolb bege mm fla'im; u mfíj ticbofli
bo Sprabp, Eoez aa celé to! pobpm, mnobé ušitačné
aáťont) mpbql. Ba panománj tobo gnamenitčbo ťtále

naffe togmild mlaft gibnóm mtrbnntim nepřátelífóm
fušomána

nebyla;

a mffať ť mdlťa'm, geg ťra'l Beo

polb 1.6 Surinaélšubwjlem

XIV., Etálem francaug

ířóm méíti, otoličnoílmi přinucen bpl, peneai i má
lečnóm libem (Ěecbomě přifpěti muícli
$a tobo Ční“
(1688) weliťě nen'těfti Sprabu pottalo.
Qubmiř, to
“)

Nula

(Belóícbtcbc: %mecn ll. Spát.
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ti; Frál %rancauafřó, pabefdte pumpffnócb naga! ale;
fpnů, a nagaté mn'ubt) po cjía'rffód) běbinád), bx) ana;
mmitá pálili měna, točfilal. “![1'1'30tědpto nagatód)
mravů i bo měft ptagíťód) fe mfrablo, řbcg Dne 21.
Gemma m I'tarčm mčftě Dům u černého orla, naproti
fm. SZBalmtinu, gapálilí. splamenem ťolem Webagí,
cim brat) fe d):ptilo šibomfťé měfto, gm; aa brně po:
Dim) Docela mobořelo. žmnobo fet gibů o gimot při:
n'Io. Bbeň mice a mice fe mábagici m ftarém i
nomém měně prašfťém mnobo dprámů a ťtáfnód) pa:

láců attámil. 2359 na to gebm 5 těd)to nagatód)
pabaucbů, Etetó %amřinec Sprecháčťa flanl, na au:
manu mage, na Eoňfťémttbu pobobně obeň aalošití,
polapen a gat bol. Báfeřniť ten mlíeďo mvgnal;
načeš mu nepptmé ročpálmómi ťlefftěmi prftp obtr.
bálu), a paE m borauci branici završen byl.
Strál Beopolb !. léta Spáně 1705 me EIBibni u:
mřel, a po gebo fmrti nepftarm fan arcimémoba So:
íef na trůn čefťóbofebl, fteróšto ani Eorunomán ne:
byl, poněmabš pořát) 6 nepřátelo fměbo w spáru: ge:
fnulěbo otce mdlčiti mufel. Eěta 5páně 1723 mlabffi
ívn Erále Eeopolba 1. řvát, E ate! ll., gaťogto cifař

i'jmíťó to!)o gměna,w., w Spray: torunomán WLW
Strdí Šaul 11. se fmau d)oti ?[lábčtau Rriířinau a
s bměma arcimčmobťpněma, SJtarii zbereíii“ a Wadi
xxman, umeliťé f(a'mě bo Sprabt) fu Eotunomaci při:
gel. (Šefřó nátob melmi & tobo fe rabomal, art_gig
76 let pro uftamičné mogm) nic pobobnčbo m Ge:

d)ád) fe nebdlo. -
S])čt fet čcffód) spánů a rvti'rů, n) hrubém, třpn=
ticim fc oběni na bugnód) ořid) mfí'ric ropgelo, me:
bance ťrále bo mčl't prašífód), ťbeš bo mefířetd mori):
ta a malni aáftupowé libnma u meliťčm tabománi,
ptomolámáni a plefáni přimitali. gta to fřamome'
fc Bbromásbimffc, měrnoft a pofluffnoft ťráli přifaba:

li; na to Etdl Rare! II. na brabč ptašířěm ob teb:
begiňbo arcibifťupa %erbinanba, hraběte :, Riibnbup
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tu 6 \veiiEau íla'mau ťorunomdn bnl. Rtál Rare! ll.
umřel m .Dalbtbutnu m Ub'ticb, a po fmrti gebo na
trůn čefřó bofebla neoňarn'i bceř,arcimémobtnně, Sma

ria Ěbetefia.

;proti ní fe gafabilo6 mramor:

něgffid) ťníšat eropv,
na mafií magice, gi o volá:
bu připtamití.
%tědyto fttašřnócb bůlešitofřed), moc:
mimi nepřátelr) fťljčend melitclťpně nevptmé ť (brat),
rámu nárobu uberfřému ímé autočifítě mala.
589:
loř to frbce gimagici pobimáni, an bobrotimd má?
Wario. Sbetefia, něgně tobě, atciměmobu Šefefa na
lofted) magic. ť l'tamům uberfťóm mlumila. řřauc:
„Tin m BtaIÍnÚ-b šígeme bobád), obe ron'ed; opun'tě:

ni gfauce, gefřiř mám, más o nepřátetíťém mtrbnuti
bo naiííd) semi gptamíti. (She tu o naíe ťtálomfťé
bčbimy; gebna' fe o gacbománi

mam

-——93h) tcbr) ? mám fe uliťagice,

i *RalTid) biteť.

na měrnoft,

abl-og

a ubatnoft uberfťěbo nárcbu fe fpoléba'me, mraucně
ftamt) toboto nan'ebo běbíčnébo ťtálomfimi šábagice,
bl) nám to této ítral'ti tabau í fťutťem nápomocni
byli.“

2171)tu, ; poífem mptafem)

břinčell) meče; a

poblěbnutim na meliobun'nau melitetfpni fmau i na
něgné tobě ročníceni ubřj, gebněmi úfh) molali:

„Moriamur pro rege nostra Maria Theresia! Vitam
et sanguinem damus!“ (*) Spo ffončemjd)málřddpgis
mi; i naše roamilá rolaíi m negebnč tmátnofti tui:
pena byla, a po nawrdccni přegábaucibo pofer, ťtd:
lomna Emmia xbetefm, léta 5páně 1743 Dne 29.
Qubna bo Wabi) fe obebtamn'i, u meliťém rabomás
ni a ptowolámáni měrnébo nárobu čeífe'bo mitána
byla; aa 48 bni m měfted) pragfťód), ťbeg i 6 meli:
čau f(ámau bne 12. Rmčtna ťorunoma'na bola, po:
bnmffi. Wofmátm') obřab ĚOnal Safub “urnofft, gta
bě & Bícbteníteinu, biífup Dlomuďó.
*Dragíťó ?[tcia
biíťup brabě žmanbetfmab na panftmi nemoci abršán
(*) umřcmc pro Eta'lenaffcboMarii Terezii ! široct :: !tcm nainbimc !

25
bal. -- má! Sofef

ll. gi; ga panománi ímé 31:03:

né mateře fpoluřebitelem

mffed) běbičmjd) semi bv!

Spo něm na trůn čeíťí) befcbl !tál Seovolb
ll.,
ttetóšto léta 8páně 1790 Dne 6. 3m 6 choti fmau
Smatii Gubomiťau m Spray: forunomán bol. © ga:
fau f(ámau mffe fe bálo, mppramuge Sofef %etbínanb
rytíř ; _QBOďua s])ollacbu rofwě tnišcc pob trámem:

„Etónungů:€eremoniel beé Éaifeté Scopolb ll. unb
bet &aííetinn maria Buife,šnfantin von španien" alá
Ěónig unb Ečnigínn von Sbóbeim, QBit—n
1791, fepfaně.
Spo frátřěm panománi Erále Eeopolba 11. na

tt'ůn boíebl řrál %tantiffel
ně 1792 bne 9. etpna
ťorunowán byl.

ll., ťtetóšto léta fpáz
na btabě prašfťlm fíamně

253 ga! ftraftnůd) oťoličnofted; Eta'l %mntiffeť na
ftolec (mód) otců bofebl; gaťe' bauře ftraffnód) mogen
bncb na počátťu gebo flamuébo panowáni guřilr), a
gat btbinffau tuřau rol'feďr) ímé mpřdteln potí-el,
můbec čnámo. !Běbomo taťč, gat mnohé a ušitcčnč
úftamv ga gebo flamuébo panoroáni m naiíj ro5mílě
mlaťti aalošcm) bolo; a gat miloftimó fta'l o to po:
čomal, bn wěbcďó oťreé míl'diťébo umění po mn'ed)
běbinád) rnice o mice toňmřm byl, a abognoft mííube

mjceamice fe amébala. "*) Dále pramio něm fpifowé:
„QBmige %ůtíten buben Mon bor ibm: Ebron:
befteigung fo allgemeine Siebe unb sutrauen ert-un:
gen, als Qaifet %mng 1., menige aber and) baé
3cptet unter trůbeten ?fušíicbten ergriňen. mie říše::
fld)t bat ben ?íllgeliebten gerabe in bet [cbmerften
ffen 3eit ale fmůgenben (Sngel gefenbet, um ben Các:

___—

ll') Staucrrebe bei bu: von bu: !. !. aatlaišctbinanbcífócn
uninetfítčt vetanftaltctcn Sobtenfeier nad) bem Iblcbc'n
meilanb er. !. !. apoftoliícbcnmaicltčt Stan; l., Qaifcrs
“O“ Ěťůetrcidy, xčniga von ungarn, !Bóbmen JC. x. ben
l_l.

mám—,18355 gebaltcn

nttctlidnn

arcuůbcttmtbens

von satot— ?Bur,

%)rítfřct bec

mít btm rotbcn Gtcrnc, Dr.

unb wťoftlíor bet Šeligíonťmin'cnfdpaft JC. *pmg 1835.
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genfaíě bet QEiIIEůbt aut (Beretbtigťeit fůr aIIe fam:
menbcn (Šefabledmr neberu einanber aufguftellcn. "")
QCta! pobamffe lafťamóm čtenářům ťrdtťé aprás
mt) :) ťorunomdni m Čechách: fu popíáni [etoífnibo
Eorunoroáni nal'febo nepmiloftíměgfíibo ťrále %stbi:
nanba V přitročugcxne. —

—-—_

©lawno ft ťorunománi
Gebo cifařířc' Erálomffě Wagefřatnofti

waašawanaamwa ae
ga ftálc

čcfťe'bo.

Sta gačátťu m'e'ficeGemma bolo ob mnfoce Havaně:
bo cif. Eráí. aemfťc'bo říčeni čefťčbo nátíebugici včas
mřcni (Sabo cifařtfé ťrdlowíťc' Mai. weřegně w gad:

mort umebeno:
9m; %etbínanb spmmi 3 23031 mitof'ti
iii);

Gifař Stalauc

ubetfťx'), Gem'), Bombatbfťt') a !Bendtfťí), batiďíp,

sobotni—'t:

flipa sugtftí) Strál; Irciťnžše mataufťě, Wattbrabč Moramfťe',smí;
woba Glegfťí)atb. atb. !!Bňemiřazběmu mírnému a pofíunněmu pob;
bančmu Staffemu ae Gtawu wretdtfťe'bo, Spaníťěbo, Stotiřfťčbo,
těž měítíťěbo, gaťě fotím bůftognolři, auřabu neb pobnato oni
to Rrálomltmi Staffeln běbične'mginu, milou“ Steffi árátomflau,
těž wn'edo bobtě mlabugeme.
IBErni Emili! sponěmabg gfmc u:

gamřcli, m pmni polowicí přintibo měna Báči při bubaucim

") asus oerbanřt Delta-raid) bet bcglňďenbm Stegíetung Bt.
maicltčt £aifet stan; bei Gtíten —- Qccduěgegebcngvon
Ibolpb

!Bčuetle. ——tusim 1834.
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uowěmGnřmu gentium, tattoo; mopfďni pronřcbťcm wateutům
'obbrvlán'řnid)námbomati babe, aorunowánl Stane, galozto Stál
čení), i to!! ono neomílcgn'i *Dani Skanzeny Stam Gafnoíti a
Edita přcbfcbc míti: tcbt) wdm s nmmiloftimčgmm nařiacnim o:
anamugcmc, abvítc wcímřs přin'tibo mřížce.Báči na ten bm, —
tuti) uftanomítí 93h; fi gen'tě mnmiňugemc, ráno na itálomflčm
mčítč Stanem wage, m miftř obočegněm .btabu *prazfte'bo, gi.
ftotnč a nepocbgbnč nagití fc balí, tam obočcgnau přifabu břbíč,

nan nosili, a ndflebonměpři aownowáni mantra, galoš i na),
milegňišwani manželů) Stam , (Bafnoíti a Eáfťp, posunu? přiq
tomni bytí, gali na nás neomiloftímřgm bůměrnoů Stam filá
bdmc :! potnínnoít mafie tobo woblebčmd. Sta čem; fc ncpmíto.
nímřgm můlc i aumpfl máš mpplni. 2611 tu blamnim a fibclq
nim mčíte' Staffeln %ibnř bwabcdte'bo bewátčbo tme mčfice Eebnu,

léta vání

ofmndctiíte'bo tříbcátébo ffcfte'boa *Danowáni mambo u;

ptmnim toa.

% et. b it; a 11b.
Int. %tibtid) Qtabě Emitmmfťó; mitromtc a 92mm;We,
aepwošm Ranclc'ř.

Saul grabě 3 Snaagln.
%rantiITet fmobobnó spán ; Spilletšborfiz._

San Simba! Stptií: 5 Eílienau.
Ad Mandatum Sacrae Caes. Regiae
Majeslatis proprium :

martin (žbuatb Stttter.
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Ska to weřcgně ognámeno,

ze (5. :. ?. 93211.ugas

mřiti ráčila 5 oblebu froébo torunománi mgeób fmůg
bo blamnibo měfta íprabp tme lbo Bá'tj btáeti, flib
běbičné pobbannoúi ob pánů (lamů ípogeněbo ťtdloma
fimi čeffébo *) 300 Báči přigmauti , ť flamnému foru:
nománi 7bo Báči přiúaupiti, a 12190Báři (aegi S)?ft.

Marii Annu Karolinu Piu, cifařffau d)ot fmau , ča
ťtálomnu čefťau!orunomati báti.
Sp'rigeób flamuó **) počne fe ob bomu mogenfťóď)

mpflaušencům přeb Stalinem,

obrub; (Sebe (if. tr.

SRB. me ómláffmi oabobě a flámě ob fmisd; nevmnšíiid)
bmořenjnů, ob flamnócb fřamů čeíťód) a ob fřráše mo:
genfťé a mčftífě, při plefáni mefířerélpo libu, při gmo:
učni po mfíed) čtvted) měftecb, a hlučně fiřelbě po brabz
bání) měftfťód) fťrge flamně oEra'lTIenau ípravu !? [roč:
mu ťrálomfťému gámťu bopromdgena babe.
_u pořiďé btám) umita'na bube (3. (5. SIM. ob
mčntanoítt) blamnibo měfřa Sprabl) při poba'ni fličů
měířa na mife poglaceně; Eteród) ale (55. 9328. Horor)

milofiimómia bůmřrnómi, gat nab měftfťóm řióenim,
tai nab měrnofti a obbanoíti Sprašanů, gemu i na bí:
le ponechá.
mimi fe brgi namnó mgegb fťqe pořiďau, celet:
nau ulici, po ftaroměllfťób náměllid), fťrge ieauitfťě
ulice, přes moft, íftge mofteďau

ulici po námi—(řima:

!ofttanířém, ulici outrubomau přimo le brabu; Ene; 3
lemé fttam) mřjge bmotu Etálomfťébo, čámeďí) bent:
man na poglaceně miíe aafe Éliče ob ťtálowíťébo adm:
tu pobá, řeči nevponigeněgffi Etále a s])cína mitage;
ge; ale opět 8 milonimau obpoměbi obbtši.
SDtub gbeprůmoo fu chrámu fm. slišita, řbe přeb
tapli

fm. QBogtědm (55.c. i. 9m.

ob ©. Gn.

924213:

*) Šeda, Motown) a Glěbťa

“)

*Dřigcgbmá fc am přes!Brno, Eitcmofflí,ómbcc awtanbcos.
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mvšfíibo Spath-obi, u přitomnoni nenmněffid) ftamů a
auřabů řeči neopoťornčgffi uwitdn bubo; načeš (53.c.
E. 9m. při břměni běl , gmoněnj a bubbě mnecf) !

polibenj tuto přivuúi.
gta to ta'čj rol'taupiti bo oóbot—enétuple hp. 2309:
těcha, Ebo; Steno. 'lftcibifťup *Draáfťó, obftaupen ob
mffed) ro. b. bifťupů čefťód) a moraml'ťód), ťapitolt)

ptašfťěamn'ed) prelátů, ©.c.l.9R.ob čtyřprašifótbp.
farářů Seonffébo, fm.(Sinbřišfťěbojm.miťulášfťébo a
fm. Gtěpáníře'bo pob balbadypn přigatau, řeči latinfťau
přimitá; na ťterauj ob cs.smni. míloftímd obpoměb
bána babe. Stapotom fleťne na poln'tář zlatoblmoomó,
ťbeš ?Iccibiířup meliťó alatú fřiž, 6 ofiatťx) umučení
spáně ob cjfaře a Érále Havaněpaměti aorta IV. fem
batomanl') ť polibeni pobd.
Sbtub pomítanauc (55. cif. fr. *ml't. boptowágeti
fe bubo ob mefířetěbo Hamne'bo budyomcnířma a flow:
nčbo otočenftma pob tém; balbacbnnem bo d;rámu fm.
QBita, ťbe; mu p. atcibiífup froěcenau moou pobd; a
tu poťleťne přeb blamnim oltářem na alatolýlamomé
řlcťábfo, ga Eteróm;| pobobná Holice fe naleča'.

92. S]).

?[tcibifťup sjataáíťó obrácen ob oltáře ! (Šebo :. tt.
932W.náerbugici moblitbp bube !onati:

QInt. v. slimoolil bo [obč Qoípobin. (©eut.26, 18.)
r. 'II msnen'enóm bo učinil přebe wfíemi ftáli.
v. s])teb tmdí'i Erálů bo oflaroil, a nebube ga:
tmaucen. (1. Wind). 14, 39).
r. 'H manefíenóm bo učinil přebe mffemi !tdli
gome.

v. Gláma bubiž, %obu Std, i ©9111:i sambu
fmatčmu.
r. (Sofoá byla na pořátťu, ta! bubiš až na měli).

Int.

v. ?! maneffeněbo bo učinil přebe mffemi ťtdli
černě.

_

v. Ěoge fptámu ro !tálorofhoi ťtáli bez). (Salm “(I.)
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r. QIfprameblnoít fmau fonu ťtdlomu.

o. Sjofpobin fpafena učiů kde
fl'ebo.

na: _
. (3aIm21,9.)

r. 2503 můg! gen'á na tebe baufá.

v. Gemig Gentu pomocgermatpně, ( -- 19, 3.)
r. ?! ae Giouu ocbtanig bo.
v. meebř proti němu nepřítel nic ne:

prorpiwd,

(—88,u.)

r. ?[ fun nepramoftiař mu neuffťobi.
v. žBubiž,poťog ro mocnofti tmě, ( --121,7.)
r. ?! bognol't toe brabed) troůd).
spalte mol'loš moblitbu mau,
(— 53. ll.)
% moláni mě ? tobě přígb'.

Spain6 mámi,
o...

"iQ—26:

(Exod.

10, 104)

SŠ 6 bucbem tmóm.

Smoblemc fet
Š $oše, to ťterěbogto ruťau gfau frbce ťtálů,
našloň nebo milofrbenfřmj ímébo ! prosbám ponigenofti
nafíi, a f(ušebnjťu ftoe'muGifaři a stáli nan'emu %et:
binanbu, řigenj ble ímé maubtofti uběl; abl) rabuz,
praubů mód) momdgege, tobě fe libil a nabe ron'eďa
itálomfhoi fe Rřměl.
spobel) ýofpobine, profime, flušebniťu froěmu
%ecbinanbu fráti naffemu pramici nebeíťé pomoci , bt)
tě celém frbcem blebal, a co flufíně gdbá, bofábnauti
gaflaugil.
Š ?Boše, !terěmuš mefffeta moc a bůfíognofř flan
gi, uběl tomuto flušebnifomi fměmu, trdli naiTemu
%erbinanbu profpěfínó aučineť froé melebnofti; to fteté
bt) mgbt) tebe fíódpal, a tobě me mffem galibiti fe [na:

šil.

Gřtóe Sešifte Erina 5D. n. ?ímen.
9M to náflcbuge Te Deum laudamus,

a poše:

l;náni ob Z[tcibiffupfťe' bůiřognofti.
muni fe pozbmibne Etálomfťd žmaiefiatnofř, a
íráči ob mefiťerébo budyomenftma mopromáůena ře
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fd)obům ťtálomffěbo oratorium; abc fe buóomenúmo
obftrcmi, a ťrálomíťau 9m. rovpromági nyni mefň'ete'
flamné urogenížmo po tbobba'd) čámeďtjd) aš tu mlaft:
nj fomnatě.
zim fe f(amnoft to!)o bne ffonči.

ělib běbičné pobbanofti m !tálowftroi
čefťčm,
to; letos 300 adři má bótí.

Spřeb řorunománjm fflábagi wěrní a pofiuffni
€tamomě fpogenébo ftálomftwi čefťěbo flib běbičné

pobbanoffi; co; tatto fe běgc:
©Ie nepmíloůíměgmbo togfasu Gebo ťtdlomffě
!Wfti. na určitý ben měrnépofluffni spáni ětawomé me
meliťě rptiřffě fmčtnici na brabě pragfťe'm fe ébtomdfř

běgi, a to na anameni, gen; melťóm gmonem, fm.
Gigmunb naómanóm, o 6te' neb 7me' bobině ráno fc
bolo. mm; ©. ?. SRB. m oblíbené bobině se fmébo
poťoge přeě blaubú gámeďp průcbob bo blamnibo fo:
ftela fm. QBita na brabě ptašffém bo ímé ftdlomíťé
řaple na tomto pořábťu giti ra'či:
1. (Sibau Erálomffti panoíířomé Be fmóm řebitelem.
?. Spáni štamomé, a to ftamu tvtjřfťébo a panfťébo,
pač melebné bucbomeftroo, téz páni ťomoři beů t05=
bitu a přebnoíti.
3. Eagně rabx) ble přebnoftř.
4. SJ).%cnmpšm S)?arffa'leř m ťrdlomlřmi čeífém 6 ob:
nagmóm obočegnóm ftáíomfřóm mečem.
5. Gití váží (55.!. SRB. mírném bohatém člatoblamm
mém bmorfťěm oběma, přes fteró "táb gtatélw ran:
na gaměn'en geft; m prawo i w lemo mtii'ítwo na
05bobenýd) ťonid) fe be'ře.

6. Ba 65. S.

SDčfti.trocbu w (emo mepmpšfň trál.

Sřomoři.

7. Rrálowífócb šatb fetnifomě.
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Eboš (53. !. 9.328. bo nabřečené tuple, (gang čet:

menóm affamitem mnitř obeiiřena, a napřeb bo folie
la botů, na obnčegnó gpůfob blatoblamem piemčn'ena
gen), přigbe, pologj Dán i_tenmošfíi 9Jiariíálcť ob:
nagenó mě na připramem') a četmenóm atfamitem po:
fran) (telef, a gbe pobočnima bmeřma 6 lemé ftrano
řaple tě na blanbau pamlač, na ťtere' poolé Erá!. brno:
řanů ftogj páni biífupowé 8 řapitolau a 6 ginfpmi
íuřulomamjmi preláti) ťrálomflmj čeíte'bo, tčá oftatni
ftamomč, gen; (55. ?. 93:11. přecemi,

tu fiáti molylo; bum
beran.

gať mnoho gid)

ale bolů bo ťoftela fe obe:

Spať fe aapočne 9R|Te fm. , ťterau Veni Sancte
Spiritus přebcbági. sPři šmííi fm. geben aěflftent po
PDbětománj, faběnj, (incensum) a pat při Agnus Dei
pacifiťál i nábobu ? poťropeni (55. i. Sníh. přinefe,
při čemž wight) řtálomfťi) facclan přebcbáai; a pa?
geben 5 přiftogicid) pánů bifťupů, přineffenó pacifiťál
£ polibeni a nábobu ! poťwpeni (55.Ě. mini. pobá.
Spo buťonané mn'i fm. mame Sp. mepmnšm Smat:
ffáleť 5 pobotčeněbo ftolu obnašenó ten mě; po?
(553MB. fe gbmilme, a an přebcbágegi Quin Step:
mvšfíi D)?ai-iTáleE, tě3 fpolečnj Gtamomé frálomfimi
čefřébo, ťrálomfíti bmoi'ane' a gini melebůfiogni pá:
nomé, bo íaubné neb gemfťě fmětnice fe obebere, a
tu na připramenó majefidt neb trůn, 5 Eerwenébo
aťfamitn mobotomenó, pob nEbťfl) 3 černeněbo glato=
blamu a glatem prcmomanómi, fe pofabi.
55). menmnšffj

rnici na bwin)

Wiarffáleť poble' (5551932.na

pia

(župan é obnagenóm mečem, Herba:

to měbi) mbůru btgi; a poblé Sp.Simmošffjbo mar:
Hélia prmni ťr. nenwnšůi bmoxni fprdmce, twáij !
$$$—JR.obrácen

fe poftami.

átma paf i oftatni pam , tptjřfimo a preláti
frálomísmi

čeíťěbo na ímá mifřa fe poffami,

bne fe p. Stampa“

statni:

bmorni fprdme, a po učiněné
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GMJCIÍL blaboťč poťloně, me gměnu (mmm.
! %.
etamům m čeffe'm gamů: řeč fond, na tterau 8).
mepmpšm Spurťtabi též, m čefťém gawfu

roe gménu

pánů Gtamů obpomibá.

.

sDa! na to přiblíží fe %evmnšm Řanclěř, a po 11:
činěn!QRSRÍH. neoblubni poťlonča Pleče na bořegn'im
fiupni, ob GSĚSJRÍH.m trdtťofli nevmiloftiměgffi potu

Ecni, fttanu přebmffenimvťonánu býti magicibo Hilux
běbičné pobbanoíti, přigme; náře; botů—ný 8). 9m).
wvšffi Šancléř bneb safe na ímé mil'to fe obebéře, a
pač to neomilofřimřgi porušené řrátEě auftni přehnee
není tě; ro čcfřěm gawťu učiní.
Síta to (539% m nepmpšfíi bfobě ! Gtamům-řeč

uqnl. —
spotom SJ). %epwnšm 6puritabi
sDánů Gtamů obpomjbá. -—»

gare me gměnu

spat fe čte íIib Děbičnč pobbanofti , genš ani:
„?)h) fpolečniětamomé Ščrdlowílmi Eeffěbo, přifabáme
spánu

5250171:QBITemobaucimu,

%laboflamené

a

bea

polífmtm) počaté Spamu? žmatii, matce ?Boši a %dm
%engafnřgffimu melťomocnému Qnišeti a guma, Spá
nu gaťošto Ěráli Ecíře'mu, nan'emu prámě běbičněmu

spánu, 28cm erlowíře' Q)?ílofiíběbicům5 28cm Étá:
lomfřé Smiloíii Érme aÉmene ble (obo mepmiw|timčg=
mbo mvgábřeni pochagegicim běbicům a bubaucjm
Éta'lům čefťóm fřále wěrní a pofluffni býti, a niřbt)
měbomě w rabě

tě a (polu

6 ginómi,

iba—abl)fe co

proti %affi Ščta'lomfřě 93mm Síobě , maácnofti,
bůftogenúwj, řábu, prámu, přeb fe bráti dptčlo,
neblímati, tim méně paf ! tomu pomol'orvati aneb
Přiúupoxvati, nišdbnóm spůfobem, nóbrš 91mm Rtáa
Iowíťě mnam, i těž, běbiců 95mm Rrálomfťé imunní,
bubaucjd) Strálů řeífócb mčácnoíli, bobrc'bo a uši
tečněbo mnblebámati a fcbtomati; a ťbvbodwm tomu
froauměli, Šebt) něco proti 91mm erlowířé imunní
Přebíebtáno a gebndno bylo: tomu měrné obpirati—

3
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chceme (: mám, a %am Érálomfťě Mílofti bag me
ffťáni mófttabu báti, a to mffeďo, co; pofíuffnómu
pobbanému %tdpnofii ímé běbičně činiti nálegi, měr:
'ně a upřímně bog mffeliřébo ofřócba'nj fonati.
30130
nám rači; bopomábati Spdn %ůb mlíemobaucj, $2—la:
bofíamená a bez; pofťmtm) počaté s',Ocmna maria,

93mm 2303 a mljiďni GmatiJ' _
Glib tento Gedwwé m čefftině; & ale, genš, če:
ffi) neuměgi, ro němčině pořiťámagi. Gtamomě fmět:
ffti přifabagi 6 třemi mgbůtu mngbwígcnómi ptala;
bucboroni ftaro prfh) na prfa Habe.
Spo mpťonaném fIibu bčbičně pobbanofli ť po
líbeni ťtálomfťé raft; fe přiťtočj, geng ob Rami: He:
če fe mpřona'má. —

SC polibeni mh) ftálomfťé přiftaupi:
a) S]). ?frcibifřup.
5) (Siini SJ).p. %ifřupomě.

c) Špolečm') budmmui flatu.
d) Gtaw panfřó; a meči timto nepprmč ťnigata ble
fme' přebnofti.
e) memvpšffi auřebnici gemífti ftamu panířěbo.
f) Segně tabr) ble fme'pí'ebnoíři; potom ofíatni ftam
panffó bes přebnofři meíměé.
g) Gtam tgtiříťi) be; přebnofti.
h) Gtam měítfřó, t. 9. pofiomé 3 řvát. třecí) měfř
ptašffód), _ťrál. fmobobnód) a berních; těg bag

tomtu

a beg přebnoúi. —

Spo boťona'ni tobe (SMR. ge fmčbo trůnu mftá:
ti a bo fwód) přibotťů gafe obebtati fe ráči, naše;
m ben,ob (539MB. určitý fíamné !Otunománi náfíea
bugs.

D b ř a b

flamněbo Qtálomfťébo Ěeíťébo
3 o t u n o tv (&n i;
letos 790 adři.

Sho;

mengafněgffimu

a %ZBelfomocněmu 533mma

Ětdli, obe mffed) a u meliťěm a anamenitěm počtu
fbromágbčmjd) měrné pofluffnód) čtyř Gtawů Rráíom:
Dmi čeffčbo, obnčegnó flib, neb přjíaba běbičně pob: 
banoí'ti, m faubni neb aemfťě fmčtnici na ťra'lorofťém
hrabě spročítám, ble nenmiloůiměgiuftanomenébo řábu
poflaupnoúi, nenpobaněgi íIošena geft: běge fe flatu:

né ťorunomdni
fti %etbinanba

($ebo (Sifarífé Erálowfťě Smile:
I., aa Rtále Ěefřébo, náfíebugicim

gpůfobem.

.glanmi chrám fn). %ita, na němž, ťorunománi
čefťód)ťrálů ob ftatobámua fe běge, gaťoš i tuple fm.
%Ogtěcba a ?ZBa'clama, co nevfťmoftuěgi fe ogbobi, a
mffe ! f(amnofti připvami. So ťbpš fe ftalo, tábue m
určitá ben ťorunománi, měňfřě wogft'o meči ťtrortau
a pátou bobinau ráno, ěe fmómi můbci na brab ipaq—,:
fit), a tam na mvťdaaná mifta fe feítami. —
šum; gi; mne to ťollele i přeb ťofželem bobřc
fpořdbáno gen, gačnc fe mesi Gtan a 7mau bobinetu,
meliřóm gmonem fm. Gigmuuba uagmanóm, m foffe:
le na grabě Sprašfťe'm amoniti; a l;neb ti, gen; při
torunomdni prameni ťrálomftwineíau, bo faubné čem:
[“ fmětnice na grabě Spragfřém fc obebcrau, obťubš
ge “Remnšm geml'ft) Romoři bo přibotťu (s)-samu. po.

motá, Ene;fe gim guamgni ťtálomúmj, totiž: so tu:

na, Gablťo

řilíe a Beato obemabagi.

$ 0 t u n u nefe Stepmpšffi potlabu boaotce
(951W : (Štb = ©dpagmeifter) a to u mppromdami
Onaťnió mepmpšmd) auřebnifů gemfťbd), na četme

3.
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MW) glatoblamomód) políftdřicb; gatoš i tu Stotuně
nálešegici četmenau atlafomau ťatťuli “( čepičťu pob
Eorunu) bo ťapIe fm. QBáclama.
gab lťo lrdíomfťe nefe mepmvšffi Gabi aemfťó.
Beato mevmpšm Spiíař m Ščrdlomftmi čefťěm.
QI iba; bo !apIe I'm. ?ZBáclama přigbau , anameui Erds

lomftmi na oltář: fm. %dclama pološi, řbeg ge step:
mpšn'i břbičmj bmeři Gtta'gmý přigme; spáni ale a
%evwvšlíjjfuřebnici aemn'ti aafe apdtťem fe obebetau,
bl) ©ebo Stálomfťau SíJtiloft potom 6 průmobem fe
!oftelu bopromáůeli.
'
žmeai tim šbromdgbi fe budaomenffmo, tčš taťě
přítomni spáni bifťupomě a preláti řrálomftmi fčefťé.
bo bo blamnibo Eoftela fm. SlBita na brabě 9Dm3'íťčm;
!bešto span arcibifťup Sprašfřó (Šoufeťrator ), Eterému

tomnománi m stálomftmi čcfřčmpřinálegi, m určí;
těm čaíe ťmoťonámáni fingeb %OŠÍd) fe'příprami

(in Pontificalibus.)
s bobiuč Bmě 6538102.3 brabu bo ťoliela 6 fo:
monftmem, po mefťrč čermenóm a bílým fuťnem při:
ťrptípd) prinád), m náflebugjcim pořábťu, fíamnč brán

ti fe táči:
].

ll.
lll.
lV.

V.

(Shan proftřcbťem, 6 obogi Bram) pofřameněbo
měítfťe'bo roogfťa, ťra'lomiíti panofířomé 6 řebi:
telem fmóm.
Bemííti a bmorfítj fercbticorvě í'tarDušthítffěs
bo a s])anfťe'bo, ble ímé bůftognoíti.
Érálomfřé tegne' rubl), ble ímé přebnofii.
(332mm. mepmpšffj „gofmifřt m ťrálowfimí čes
fřem.
mánebuge řra'lomfťó čcfťó .bnolt m fměm ob:
řabnim občmu, ro ruce mabůtu bůl poťoge br:
Šiťiš na ťteréš čefťó lem m gíatč litá, na 60 bu.

ťátů tiše ftogi, 6 nepřiftptau blawau.
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Vl.

mmm.

menmvšmmatffdlefwťrdlowl'tmiZe;

ffěm 6 obnašenóm mečem fm. QBáclama.

VII.

Vlll.
IX.

65392. ro mepmpšm Dfobě giti ráči, pob sta.
toblamomómi, a 6 alatóm bůtlabnúm třepenim
mpbotomenómi, na 8 bibled) , a ro ptoítřetgťu
čefťóm lwem opatřenými nebeft), ge; p. menta
nofia, miftoměffřanoítomé a pp. Stubai oba:
polně nefau.
Spo obau Rranád) (339Mti.gbau rotiřialatěbo
rauna, ťrálomn'ti Romomici, nepmnšm ?Iuřeb
nici gemiTti, frálomífé bčbičné auřabt) a tegné
Stahl), a megi nimi (Sóážvmiůřepmpšm [ptámce
itálomftmi čefřěbo.
5153
promo m lemo fetnicí frálomfťód) oběnců.
Rrálomíťé bmorfťé a gine' urogene spani.

Wegí tim p. ?[tcibifťup (p. t. consecrator) 6
melebnau řapítolau Spragfťau, a ginómi infulomanómt
Speelán; ťtálowňmi čefťébo, 6 průmobem se fattiffie
bo foůela a; in Ěolielnim Díveřimu ťaple fm. !IBáda
ma fe ucbóli, (Siebo atálomffau (Bafnoft neppobba
něgi ořeťámage.

,

vaš

gebo Řtálomfťá Smiloffťe bmeřim ťaple fm.

%áclama přigiti ráči, přiwitá a pohopi a). Ircibi.
fťup ©3324 těž tafě (SMĚSRŘLonen člató ťi'jš Goftat
E\) umučení Spáně, o l'tetěm na fitánce 29 prameno,
ť polibeni pobá.
spotom [)neb (SEW. bo Eaple fm. %áclama obe.
brati fe táči, m3, gaťš gig pramene, půba čermenóm
a bílým fuťnem přiltvta, a přeb oltářem fleřablo a
“chce s gábrablim ogbobenóm Rogi, a ťbe m gabeba
nění (tetitdbe) čermenau, bamaíífomau řolttau gaftře
něm ©3931. Ěrdlomffóm oběmem fe obimati ráči, ťte,
tt) m gebnom glattjmi fragřp aaptemomančm, augťé, aš
ť ruťaum gafi'pičatělě tuťámv magicim, obblaublém, a
ajina patr) gbaucim taudpu, 5 Earmaginomčbo atlafu
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pro pomaaáni gaba něco otemřenám, pentlemi čumáče
něm gálegi; ptamó taťé rufám aš botů aa loťet geít
okruhu, a ťnoflišťem gamťnut: paf m gebnom přeé
tentóá občm napřeb ťřišem přes febe wificim, Hat:
mašinomébo slatěbo grifetu nmbotomeném, a alatóm
farmaginomóm bebbámnóm třepenim metiťém a ffito:
!e'm taudýu, a bále m gcbnom přeé ten oběm a roucho
ořolo těla gbaucim pafu, 3 pobobnébo ťarmaginomébo
alatowamu, a pat gafe rv gebnom přes to fe beran:
cim, a gebnim gařg tafóm mučením opatřeněm, otolo
na ťoncjd) něco málo, na hoře u ťtlu mňa! filně a
hluboce, na ůpůfob Dolů mihcibo obogřu, hermelínem
ogbobenčm a mvlošeněm ťra'lomffe'm plán'ti, pofíe'g m
gebnom páru atlafomód) ťarmaginomód) úřemiců. *Přee
tento oběm čaměfi (SSRSDZfři.
mevmpšm

gemfťxjsprámce

řdb člatélmrauna; gafoš pať ibomáciťownu GÉSRÚÍ.
na blamu tunami.
Guš; fpolečně bucbomenflwo na pobotťnutó
gpůfob u Eaple fm. ?ZBáclama nagiti fe balo, a proti
wcbobu na boru bo fůra fe pofiamilo: tai té; fe bmes
řim Dotčené řaple, a fpolu bo ni čtyři faráři řválom=
fťócb mčl't Svragífód), ťteři fm. oftath), a fíel't'řráloma
fťód) panoffřů, ťte'tj poblé aid) boíjci moífomé pocbobs
ně nefau, fe uchýlí. aby; gig míře na taťomt') gpůfob
připrameno geft, 653%. 3 Ěaple fm. SZBdclama, m
fmém ťtálomfťém oběma, a 6 ťotunau Domácí na bla:
mě, při uílhmičném trub (: bubnů amuťu, 6 těmi, tte:
i'i bo Éaple pufítěni býti, totiš: 6 bmorfřómi auřabr) a
6 medytici, ťteři běbičmi auřab ! pofíubománi magi;
paf 6 spáru) menmnšffjmi auřebniřl) čemfťómi a 6 bo:
tčemjmi čtořmi faráři, ťteřič oltáře fm. %áclama čtv:
ři ftřibruě príni obragt), m nichž oftatťl) fm. QBjta,
%áclama a fm. iBoQtědm, nať fm. Zimu), fe nad9á=
gegi, mnabmibnau, bráti fe ráči. “II ťbpž, gig ťtdlom=
ffě bčbičné auřabt) bma pogtaccnč a pofiřibřené 6 GSRěDčfti.

auaťem, Ščepmpšííim (Sme'nem a toťem malomaně pec
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m) dpleba a faubh) & mínem, tě; ťtdlowfťá gnameni

wmbmibli: přiftaupi Wan 'lftcibifťup (Consecrator)
az ře bme'rim teple fw. EZBáclawa,a po! tuto moblit

bu nab ©R9RŘi.řjťá:
„?lššn'emobaucj mřčmó 25039, není;

gfi [Ingebniťa

[měbo' %e cb in a n l)a , Étdlomíťau bůBognol'ti 3ij:
(Titi táČll, bavi, gába'me: bl) w běbu měEu tohoto, o
mffeobecne' Dobré pečomati mobl.

fta, Spina nachbo.

€ťr5e

Sešiffe „Sigi,

Hmm."

Sta to Eněšfimo ! meliěmu oltáři w náflcbugícim
pořábřu fe beře:

map'teb Eráči nenmlabm app. farářů Sprašfťód).
Ba nim nefe ťapelnit umbeuu; meblé ťtetéš 3 pramé a
Ieme' firmu) brna afolptě bořjcj fmjce na fxřibtnýd)
fmjcned) nefau.
Ba nimi gbau atoívtě m Í'uperpelíceicb; !teí'j ar.
cibifťupfťé Elefablo přiftamugi a obnawugi. ina ně
náflebugi čtni'i metropolítánfíti vifariůé ro íuperpeli.
ceicb; totiš bma (Šarm fu ťabitelnici a Ioóce, bma
mlabffi Eu mgilančnj fmici a ? gremiálu (lůnoraucbu)
arcibiíťupfťc'mu.
sDať poťračugi bma Eněgj ? pobá,
mání infule :: berlt) arcibífťupfřě.
Ena ně náflebugi čtvři prašnti p. p. fatářomé,
nei'auce nabčminěné ftřibrné fodm.
Ba nimi ťráčegi p. p. opatomč a preláti m plu:

míálidn bcg ašfiftentů.
Ena ně náflebuge řřiš arcibífťupfťó; ťteró ob geb:
nebo :, pragfťúd) pp. farářů nefen býmá; a při něm
5 obau ftran aťolpté w [uperpeliceid).
Qnet: ga čřigempoftupuge b.!apitola prašfťá dně:
mu spáně fw. ?ZBita, ro plumiálid) a infuliď).
Ba ni bwa p. p. biíťupome', gatogto arcib. aeíía
třemi. m plumiálid) a infulid).
, _ gta ně náffebnge n. b. p. ?frcibifťup, w plumiám,
"IN“, 6 berlau, mnptowáam obe bmau íwód) cnemo:
nářů, a uoízčomepu.
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Ba nimi po! náflebubix
[. Rtálomffti panoffťomé.
ll. QmOtfítj a Bemn'ti meóticomě Hamu rptpřifěbo
.: panffélpo; u ptoftřeb gid) taťě Etálomfíti řo:
mornici meíměě a bca rogbilu,
III. .ícl'álomfťě tegné tabu), ble ímé přebnoíři. .
[v. Rrálomíťó čefťó Jberolt, m fme'm oběma.
V. %epmvšm běbučnó bmeři Gtrágnó.

Vl. gum %epmnšm běbični paraporcčnřci ( Shaft;
(Srbmniereh ťteři ímé praporce minulěbo Dne
bo ťaple fuq, %áclama obncíti balí.
255promo
gbe mepmnéfíj Sptapctečniť Barvu Spanfťěbo 8

praporcem čermenóm a slotem řrumplomanóm,
a m Iemo mevmpšffi běbičnó s))raporečniť ftarou
rptjřffěbo, 6 čevmemjm, ftřibrem frumplomanóm
praporcem, na němš \! profři'eb na gebně fnanč
fm. %áclam, a na hrubě Bran? tna! Erálowíími
čeffčbo, a oťolo gruntu gnaťp mffed) přimtělenípd)
bčbičnócb gcmi. —

VII. mentioněífi běbičm) Šťomotniť Stříbra (Silbers
Éámmerer) m frálomítmi četřém.
Vlll. Stevmpšm bčb. Řudnňíťó (Éůdyn = akciím: ).
IX. %epmnšfíi běbičnó pollabu mečem (bcbagmeig
fřer) a Wevavšňi bčbičnó spočítali (Qrbttudafeé)
6 poglacenóm pccnem chleba.
X. %evmvšm běbičm) (Štííttif (Wunbfdnnť) 6 po:
alaeenóm faubťem, a _qemupo botu Spřiftogici
(?Iéfinent) 6 pofiřibřenóm minóm faubřem, a na

pramici Wepmnšm bčbičnó magcč

( Gybvow,

fóneibet).
XI.
XII.
XIII.
XIV.

%epmvšm' bčbičnó Bprámce bmomí (.gofmiíir).
meomošňi ťrál. %)ifaí'6 řrálomft'ljm gcglcm.
Revoluční 'Ifuřebnici gemfftj florou Španfťěbo.
men-.vvšm s33cms].mrťrabi 6 čeft'au fomnau;
na
pramici gebo Wenmnšm Gabi bmorfh), a na lc
micigřmmvšffi Šanclčř. _

41
XV. mepwnšm gptdmee m !rdlomftmi lefťltn. -— ,
XVI. menmnšni emarffálel m lrdlomnmi čefťěm.
XVII.3a SRenmvšfíimEnlarn'a'lfem giti rdči GÉSR. to
fmém ťrálomfťém oběma, 6 townau bomáei na
blamě, megi bměma ©R9R1'li.přiftogicimípp. bitfn
pl) (episcopi parati); 6 oban ftran gbau ERntiři
glate'bo tauna.
XVIII. Ba %enmnšm (mmm. mn'a! něco na lewo gbe
%eomnŠiTiĚomorniť,
XIX. Rtálomíťe' bmorfťé a pánů nenwnšffjd) Kuřebni
!& aemfťód), a ginód) irdlomfťód) bmořeninů
manšellt) a gine' pani.

sem,; taťoroóm gpůfobem 653%. bo preíbnferium
přigiti táčí, progpěmuge fe po umlťnuti trub a bubnů :
„.Dle ga' pon'Ii angela íměbo, fterógbn ffelpřeb te.
ban, a ofiříbal tě na ceítě, a nwebl na mifto, fteréš
gfem připramil; [fetřiz bo a poílaucben blnfu gebo, a _

nepřítelem bubu nepřátel mód); a fušomati bubu fu:
gugici tebe, ipůgbe přeb tebau angel můg. Sfraeli
upoflecbnešdi mne, nebubeř m toběžBoba nomébo, aniž.
fe ťlaněti bubeš %Obu cičirnu; nebpř gd gfem Spain.“

(Exod. 23, 20).

.

(Sal (5535.32bo pt_efbnteríum přigbe, bncb na fmůg

pobgbmíbnutómi nebefo mpmóffem) frdlomffó Holec fe
mnčbwibnauti a ťlefnauti rdči; na češ Sp, ?ltcibifřup
ndflebugici bmě moblitbn čilá:

„Spane SBoše! tt) míša gnáš, ge pofoleni libfťé[a,
mo moci fmau nigaťš obfta'ti nemůge; popřeg miloíli=

mě, abl) flušebniť tmůg %erbinanb,

ťterěbo gfi lis

bu fme'mu přebRamiti ráčil, tal na tmau moc [polébl,
gqřbl) těm, fterómš přebftamen gefl, toliťéš ptoípén'nóm

bvti, a gim fpomdbati mole' -—
'„ŽSšíTemobauci wěčnó Eboge! řcbiteli nebe iaemč,

"*")3 gíi Hugebniřa fmčbo getbinanba

E [lán—L:
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ftálotofimi a bůftognofii tombmibnauti ráčil; popřeg
zábáme, abl) wffed) protimmftmj práčben i cjrřemnim
barem poťoge tměbo obragen byl , a něEbi) ro tabofti
měčnčbo pofogc poblé Dobrotimoíti tmě mgiti mobl.

?lmenJ'

SDOmnřil'áni mobliteb těchto, přineffen geft pro
53). 'lltcibifťupa íiolec E melťému oltáři, a při tom

mffiďní, fteřj ©3932. mnpromágeli, po učiněnéblu:
botě poťloně fe na mnťáganá mina a lamice obebetau;
ťtetóm ale mifta mnťágána negfau, tam, fbebx) beg
přeťásťofřáti mohli, fe obebetau. spřifiogicibma GEMBL

sPáni bíffupomé, pouctól'j fe ffebablům, četwenóm
qunem potábnutóm apro ně připramenóm, a tu Rogi,
Šrálomířó spon nenmpšffi bmorni gprámce poftami fe
na ptamo, a sp. nevmvšfi ťrálomfh) ťomorniť na le:
mo Érálomfťébo trůnu.
S'Ctálowiíti běbični Iuřabomě a nenmpšfíi Spáni
auřebnici gemiTti 6 geroltem na obogi ftraně Éráloms
fře'bo tt'ůnu ble froě přebnoůi , mffať toť rogběleni, se
m ptamo ammošfíi Skatffáleť aemífó 6 obnagenpm me:

čem na bolegííim fiupni trůnu; řrálomfťó .bnolt ale
na té; ftraně na gemi, a oba Etálomfíti nenmnšňi běg
bični sDictpote'c'nici proti mslťe'mu oltáři fe pofiami.
Snfulomaně a giné ťnčgfimo ť firanč epiňtolt) na
lemau ftranu arcibiffupffěbo íiolce fe poíiami, a mne:
tři) moblitbt) 6 S]). ?lrcibifťupem m tidaolii řjťá.
Rbož, S]). ?ftcibiffup botčeně bxoě moblitbp ftoge

mořifá. p0fabi fe na fmůg fiolec při oltáři ťftraně
Gmangelium.
spat na to čtyři pp. fatáři fm. oftatři) na oltář:
pofiamj.
spáni nepmnšfíj
auřebnjci
aemn'ti 6pobagi
5D. 'llntz
cibifťupomi
Šealo, Gablťo
a Siorunu
bobatómi,
řteródp legela, polýítáři, gež, Sp. llrcibifřup íftge fměbo
s;)řifiogicibo, na oltář pologiti bá.
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6m. žlBádama meč ale ganedyí m ruce (mě na
prcněě'
čem
t). fřraně trůnu

ftogjci span neumnšffi Watffdleť
Sta to %>. nenmnšn'i !Omorniť geml'ťó na ftřjbt,
ně poglacené měběnice, pobotčeně poglacené a pom—j.
břeně faubťl) a oba chlebu) fťqe nepmušfíi běbičně au.

řabr) bwěma *Dřiítogicim ('lféfiftmtům )%). Itcihifťupa
pobd, Eteré oni na ftotcčeť poblě oltáře fřogici a bile
přiťrotó položí, a safe na ímá mina fe poudpóli. Sta
to ©3932. ge fměbo trůnu mffáti táčí, a síranu bomá:
ci Eornnau na blamě upřebcbobu S]).neomnšn'ibo gprd mc
ce gemfťěbo 6 boli pramomocnau a 8). nenropšmbo
ťomorniťa gemfřébo , ob fmócb přiftoQicid) pp. žblfťua
pů? melťčmu oltáři meben geíř; Ebež,(BRM. přeb ftup.

ní Rane. mačež, obřab při forunománi
cbácb ob očegnó fe gapočne.

mCEes

Gtatífi app. (33mm. přiůngicid)bifťupůtato fío:
ma to latinfťém gawťu *) ! Sp. ?Itcibifřupomi pro:
mtumi :
„Wenbůfřogněňi .Dtče, šábá fmatd matťa cirťem
Eatoliďd, abníře přitomněbo běbičnéím Spána nafíebo ?

bůftOQenftmierlowfťěmu

pofmětiti ničit"

SRačež,p. Ifrcibifťnup 'teťne:

„QBechime spána ?BobaJ'
Sta to 653932. 8 fmóm \vppromágenim aš Efebab
lu přeb fwóm trůncm na gemi na turecřěm Éobetci po:
Eameněm a g(atoblamem potašměm, giti, a 6 tmáří

proti oltáři na toto febablo pofabiti fe tdči:

nápo:

bobně oba přifiogici spp. ?Biffuporoě něco napřeb na
ímá febabla, mffať ta! na obě ftram) fe pofabi, ge twdí:

ne_naproti oltáři, mám-3 geben proti hrubému, tebn
mimo (mam. obrácenau magi.
*) žRošumjfc, F- wn'eďo gagaem

latinfčm

fe load.
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\
aby; tebt) (5393. na botčené, of; bwa loťte ob

melťébo oltáře poaamené febablo fe pofabi : SJ).Inci

bifťup ť (mmm. uctiman řečbrši.
Spo íťončené řeči 3). Ircibifřupa přifiaupi 639%.
6 máš botčemjm mppromáaenim aafe t oltaři, a na
alatoblarooroú polffta'í:Elaine, ťbegto GRŠRIH. nepmošni
bmorni Sprámce bomáci ťorunu 6 blamp fegme, a gi
gebnomu ťrálomfťému tomornimu _flugebnitu ť btšeni
obemgbá.
Ebo; toto mnťonáno gcft, %. 'Krcíbiffup oblošim
infuli,
é meffťeróm budgowmftroem nab uřloněnóm
Erálem Bítanie :) mfíed) Gmatód) fe mohli, až, ! těm
flomům „aboě aut—obr)čemffé bátí a aadmmati rám."
ipo ťtcród) ŠJ). Z[tcibiifup ml'tana, a betlu bo lemé rus
&) magma,

taťto (553932. gebná.

„%pr nugebniťa fmebo%erb i nanba,

ťteróš

ga Era'le forunomán býti má, poze-Hpnati ráčil. — Sě

profjme uíInš náš."

„?íbné flušebniťafmébo%etbínanba,

ftetóš

aa ťráIe ťorunomán býti ma', poze-Hymna a pofmě-l-titi

vážit.—- ŠIě profjme uflpš náš."
„?!pr bo na trůnu ťráloroftncitohoto, pofitomati
ráčil. — Sě profjme ufípš náš."
'
Élečice i oúatni biffuporoě (NWR. tě; fmatóm
třišem šebnagi. ma to p. Ircibifťup fe pol'abi; a
řiťagi fe bále litanie:

„'ltbnš náó ufípffeti rám.—„% profímeuflpšnáš.
%cránťu 223031,gang fnimáš břichu) fměta atb."

Rrál

Éleči, biífupomé oblogiroffe infule, ilečegi;

íp. Itcibiífup paf obrácen ! (mami.

fe mobli řťa:

„Stče náš, zc.
% neumo'ó nás to pofuffeni:
?íle abaw nás ot glěbo.
Gpafena učiň Hušebniřa fme'bo Spam,
$803e můg baufagicibo w tebe.

%ubiš mu sDane měši mocnou,

.Sb tmdři nepřítele.
init neptofpjmex) nepřítel nab nim,
QI fpn neptamofti nepřičinig un'fobiti gemu.
Spam unnš moblítbu man,
?I moldni mě ť tobě přig'ó.
sDán 6 mámi.

3 6 Mám tmóm.

mobleme fe:
„SJBgtábni Spam, ? tomuto flušcbniťu fwěmu, pro:
míti nebelťě pomoci; abl) tebe celým ftbcem poblebdz
mal, _a co f(un'ně gábd, bofábnauti gaffaugil.
(Síněni naffe, profjme spane, milofti fmau přebea
gbi, a pomoci fmau ptowo'ó, abl) meeďn) naffe mob:
litbt) a čím) ob tebe mšbmřv fe počínali) a fftůe te:
be počaté fe fřondmalp. Gťrge Erina, Spána none:

bo.

')[menJ'
Rba; tuto moblitbx) fe bořonah), Ptálomffá gua:
meni, tě; taťe' máš gmenomaně brna pum) chleba , a
bma faubťp 'wina na oltář pologem) gfau, a Sp. Žít:
cibifťup mffí fm. to!;o bne gapočne; a mffe fm. po:
řáb f(aušena geft až, ? Alleluja; ťbeš pař l'u ťrdlomz
fťěmu forunowdni timto apůfobem fe příkoří:
*)). ?ftcibiítup E welťému oltáři přiftaupí; a
GRW. u mvpromáaeni bmau přiftogicid) SJ). %ifťupů
ae fměbo ftolce ! mclťěmu oltáři fe mpgbmibnauti, a
břime na bolegffjm, a po ftdtťé řeči 93). 'Htcibifťupa
na bořegffim ftupni Dltáí—ena alatobíamomú poli'ftá't

Ob nenmpšmlw aemfťe'bo'Éomornita
tam položený,
fleťnauti táči; při černá ($.R9Jtíti. nenmpšffi bwomi
“rámce bomáci forunu 6 blamt) fegme; a pafGSSčDR.
ťtálomffau přifabu ?, pontifiťálu, Etetó p. atcibifťup
m lůně btši, frogiti rdči:

GMgetbinanb přimolenim QSošim fo:
tunomán býti magici ťtál tefh), atb.
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5130mvřťnuti ponebnid) flow SD. nevmvšn'i Spur:

!tabi ptazířó ťůmžmftima Icmau ftranu přiftaupi. a
33mm. řlcče men'ni Enibu, neb ťnibu imůmangeliz
um otemřenau pobá,
losí a řeťne:

na ftetcu (553932.obě ruce po:

Sat mně 523111)
pomábep, a tato fmatá'
23031 Gmangelia.
Sta to Sp. nevwnšm Spurťrabi ťtálomfťau přifas
řterau něfbn (553932. (Eifař Geopolb I. a pončů
Earcl VI. toťu 1723 (točili, přebřiEámá, a tte'rau
(335.32. Ěownomán býti magici, fíomo ob flowa D0:
řiťa'ma' a vpaťuge; a řbpg(3393. na ta florou : xať
mně %ůl) atb. přigbe, tu obě ruce na fnibu fm. &:
wangelíum pologi : SD. Itcibiffup
65393215. giš
aptmu při mdýáčcni bo ťoftela pobotťnutó fm. Eřiž, ?
polibeni pobd, a pa! be; infule tyto mobiitbp po tis
(bu fe mohli:
„Spošebnel) spane, genš ob měřu mífeďa řrálomz
bu,

ftmi řibjš, toboto naíeoo Eráleíšetbinanba,

a o:

f(amig bo taťomóm pogebnánim, aby SDamiba ťtále
pogebnáni a mvmtjffenoll obbrgel, a gfa ofíawen, i
back) to gdl'luge gebo fe fťměl; rači; bo obba'titi, abl)
mnuřnutim tmébo fm. Éudw, Spořogem ta? lib fpra:
momat, gafoš gfí něťtn) Šalomounomi obbrgeti bal.
%obě a't' geíř mgbpďl) m básni pobbáu, a sobě ař 6
upoťoge-nim boguge; nccbř geft fftitem tmóm fpolu 6
ginómi mnmón'enómi odpra'něn, a mn'ubt) ař 3 miloůí
93031 mitčg čůftane; poctiš bo přebe miTemi nárobů
trám; [Třaftně necbř nab Iibmi panuge a n'řafmě ař
bo nárobomě oabobugí; ncd3ř ším gefř meči nát-obi)
mpfíi nepobnutelné; má)! obamláfftně m faubu gei't

bobrotimóm; robegniá

fwau fftěbrau pramici, abl)

autcbnau gemi obbršcl, a bitEám gegim uběl měci po:
ttebmjd). SbDařig bo blaubofti šimota, a ča bnů
gebo nedpř mgegbe íptameblnofř; ob Sebe nedpř ob:
obbtši upeměnau ťtálomftmi fměbo fprátou; a 6 ma
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Don'fi i plefdnim

me měčne'm fe mefeli '!ťňlomftroi.
šfťůť Srt'ifta spána naffebo. “Hmm."

Wobleme fe:
„!ZBiTemobauci měčmj %oše,

ětmořiteli

mn'ed)

měci, přitagateli angelů, ťtáli ftalugicid) ťtálů, a
pane panugicid), Herná; gfi měrněmu fluáebniťu ímé:
mu ubrabamomi nab nepřáteli) mjtěčítmi báti, 19209:
3i|Tomi & Sofue, můbcům !ibu tmébo, mnobód) arog:
!ičnód) witěmrvi propůgčiti, samiba ťtále fu ťtálom=
fťe'bůftanoíti pomóffiti, a Šatomauna nabc mh'eďt)
gině, maubrofti a pobimnóm poťogem obbařiti ráčil:
mr) profime Sebe >Dane %oše, rači; naffe poničené
prosbu) uftvn'eti, a na toboto fíugebnifa tmébo ser:

binanba
wífeliťě ban) pošei—bnánifměbo moliti, a
mocnou tuťau tmou, mšbpďp na ťašběm miftě dýni:
niti tať, abl) atm-5m Ibrabamomau měrnoúi. poči
magc Skaggin'omt) bobrotimofti, odnáněn Soíuomau
ubatnoíli, mnmóffenbamiba trále wtaucnofti , a o.
aboben Šalomounomau maubrofti, tobě imn'emu libu
fe líbit, a po ceftě fptameblnofti mgboďt) beg, auragu
ťtáčel; i taEčt lebfau ocbram) tmě opatřen, pamegau
nepřemošíteblnpu odatáněn, a abrani nebcffau obmegm
bol, přešábauc'ibo mitěgfhvi nab nepřátelr) fířaftně bo:
Cba'gtl, a poťog pro tebe bogugicim mcfcle přináňel.
Gas,: <Dána nafíebo, Eteróš moci ím. Éřjše peřlo gta:
sil, a přemoba ťrálomítmi Gatana, na nebefa witěss
ně mftaupil; na Etcrémš mn'eďa moc i ttálomfimi čd:
_lešii mitěgftmi, gen; geft \'Iánm ponišenód) a gimot
! Ípafeni liofťé; ttctóš S tebou ším geít a ftalugc
m gebnotě Qudpa fm. %ůb, po mfíeďp točil) mčfů.
Hmm.“
spo ronřfnuti těchto bmau mobliteb ©RSDIRLpří=
“OgiCÍ brna 55).p. %íftupomě tuto moblitbu řitagi:
_
„.*Zšoše, nemnflomm) sDůmobe fwěta, Gtmořiteli
“bl-HDOpotolení, utmtaugici ťtdlomítmi, Matúš gíi 3
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ťmme měrnětyo unšcbnita

tměbo, arciotce mambo '11':

btabamamomolil ftáletmětům bubaucjm; rači; nab
přítomném a ročmffenómtrálem %etbinanbčm,
fťrge přimlumu blaboflawené Smart: 533mm; a roffecb
(šmatód) bogne' poge-l-lmáni rogmnogiti, na trálomfťé

ftolici bo utrotbiti, a 6 ftálofti fpogíti; uamthim bo
9an Woggifíe me Fri, Sofa: to potóťáni mogenfťe'm,
Gebeona na poli, a Samuele m chrámě; tofu tafé
mbefťěbo pošebndni a froé_2303fťé maubrofti naň ml):
109 , ťtcrauš SDamib lo Balmid) mpdmaluge, a fte
ré Šalomaun fpn gebo, [)ognóm tmóm obbařmjm 3
nebeířě mofofti nabrat; buť gemu mogfřo iítťomné pro;
ti nepřátelům, pancíř m protimenftrojd), lebťa u mě:
ted) Iibegnód), mit megbt) trmagici, a bez) ab)) mito:
bomě u mřrnofti ť němu fetrmali, poťog měli a mefpoz
leť fe mílomalí, ob alóď) gábofti fc gocgomali; mlu:

míli fptameolnol't, oftřibali mambo, a (ib pob fprá:
mau gebo blašenoltipogimal; abl) mn'icfni měčnóm po:
gebnánim ípogmi gfauce, magor)m pofogi a mitěaftmj
fe tabomali a tčn'zli. Go; fám rači; učiniti, Etetó
ším gfi a ťralugeš m gebnotě Qucba fro. na točil) mě;

Éů. Hmm."

%)o bofonaně moblitbě této náfíebuge pofmátné
mačáni. 5D.,?Itcibiffup na fxoém Polci ořeb oltářem

feoě, infuli na blamč mage, GÉŠthí. obnagenau ruťu
ob přeboba'nj loťte pofpobu, na glatě měběnicipoba:
mjm pofwatnóm Olegem(Catechumenorum) 6 pošt:
bnánim romačdmá, 'rťa:
„Spomaůána buť tuto tato oIegcm pofrcatmjm,
gaťoš maqáni bómagj řra'lotoé a proroci, a goto; po

maaal Gamuel gamiba na ťrálomftmi: apr

byl po:

šebnam') a uňanowmú ťrál m Erdlowúmi tomto nab
libem tim, !tetóš tobě srát! %ůt) troůg bal, aboě' geg
řibil a fpraroomal.
(Sož, rači; fám učiniti, ťtenjš
Eizogeft a řtatuge na roštu) wětů. Zimu/'

Woblemc fe:
„QB3ble'bni mffemobau;i2303e na toboto fIamněbo

Era'le %etbinanba

gafnóm uffamičnčpatřenim; a

9.1%; gfi po3cbnati ráčil 'ZIbrabamomi, Síáťomi a
saEubomi; i geg mnobóm po3cbnánim bucbomnimilw
iii 3 plnofii ímé fmaté mffemobaucnofři tači3 Rropiti
a obbařiti, uběl mu weblě n'těbrotl) fmócb bo3ffpd)
barů 3a blaubó čas 3 tofu) nebefťě a 3 tučnoíli 3emě
i mfíei) úrob, bx) 3a gebo ťralománj, 3brami a četa:
mort těl Iihfťúd), m naffi r03milě mlafti fe fpat'roma:
mah), fta'h) mír a potog m ťrdtomftmi trmal; abl)
\vnmófíenoi't , fldma 6 meliťau bůftognoni ťrálomfťě
mocnolti přeb očima ron'ed) libi fe fťměla, a nab
ímětlo nepgafněgffi fe třpptilamtafomau gafnofti, ga
řo nengafněgm blefť obra3ena byla. SDeož, mu to,
wícmobauci %o3e, abl) bp! ubatnó odn—ducenaffi
r03mílc' mlaftí, potěn'itel cítíme i mifř pofmátnód), 6
mnobau pobognofli ťrálomfťé Htěbroto; aby byl na)
ubatněgffi me3i ťrdli; mitč3 nab nepřáteli) ! potlače=
ni 3promměí-ilód7; ař nepřátelům fmóm geft bro3m')
a Rtafflimr) pro melifau ubatnoft fráloroffě maubto=
Hi; ftamům tařé a mětnóm pobbanúm Itáloml'ími
Ímčbo af gcfto fIamnó, milá a Iafťaroó; abl) fe gag
romďni báli, a geg miloroali; ftálomč tolite'3 3 be:
ber gebo m čafid) bubaucjd) oř m3fgbau; frálomúmi
toto celé ař fpramuge; a po flamnód) a [Třaftnócb to:
boto nnnřgfíibo 3iroota Eafed) rabol'ti neffonalé m 11:
ftamičnčm blaboflamenllroj

čiš učiniti,
'lImen."

fteró

ař po3imc_í_. (503 mn'c ras

3im gíi a Evalugeé na měťx) mčťů.

spo mnťonaně moblitbě 3afe Sp.?frcíbifťup 553%.

t a: tě3 poímatmjm
tiťm

olegcm me3i plnem pcma3dmá,

„Spoma3ugi tě 3a ťrále Olegem poímátnóm,

Směnu btce i Syna i Ducba fm. Hmm.“
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me

wotom safe tatto fe moblj:

!Utobleme fe:
„Gamba fm. milou ffrae qušbu ponišenofti nam,
tačiá na tebe bogně enaupiti; obr), __gaťoggfi tufa:
ma nan'ima nebobnbma oIegem pofmátnbm bol po:
magán gemntt't: tať mnitř nemioiteblnau milofti gebo
naplněn bbl. spomoci spána naffebo Ešešiffe Rnfta,
!teróš 6 %obem Dnem a EDuebem fm. áirv gel't a
tratuge na wěťb. ?ímenJ'

SRobleme fe:
„?Boge, řtetóg gf: Rdroafpramebtimód) a milofrz
beníhci břiííuócb; čtení; gfi pol'Íal ©bna ímébo, abt)
fmau přebrabau řrmi Iibfťé poťoleni mbřaupiu fte:
'róš přetrbugeš mám), a gfí obbágce na tebe baufagi=
cicb, a pob ťtetěbošto můli moc frálomůwí fe abrguge:
tebe poťorně profime, abbé toboto flušebniťa fmč'bo

%etbinanba

w fme'mmilofrbenítmi, na této ftás

lomfťe' melebnolti poše-fbnati , a gemu uftamičně přitoz

men bbti ráčil: tař abt) tmou miloíti odměněn, nabe:
toffeďr) neptátelb bb! filněgffi. učiní; geg wane blaf
boffamena a mitěůem nabe mn'emi nepřátele) gebo; to:
runug geg Eotunau íprameblnoúi apobognofti, abba
cele'bo [tbce a ae mffi mbfli me na tebe měřil, tobe

fIaušil, tmau fm. cirťem obbagomal a mbgbmibomal, i
lib fobě fměí—enóforameolimč fpramomal, a mnobuíd)
libi úřlabt) ro fprameblnoíi obracel. 305313 sDane frbz
ce gebo fmítoiti fíámb tmě [Eta,e toto Olegem porna.
3áni, tterómg gfí rogfa'aal ťněgi, tráte a prorotb ma:
aati; ta! abn miloma! íprameblnoft, apo eeítád) fpra=
weblnofti lib web!; a po mbgiti let těd), fterég gfi
gebo trálomfťé mbmón'enofti mbmětiti ráčil, bo měčnč

taboiti fe boftat.

Siege Etifta spána nafhbo. 25mm“
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Woblcme fe:
„%ůí), 58031 Glyn, Ešešiš Striftuó *Pár: náš, ťtetóš
ob Stce Olegem pomón'mofti pomagdn geft přebtmfíez
mi gínómi, tačig fám na toto npnčgn'j fm. pomagáni

a na blamu twau ©ud7a fm.poše+bnáni mpljtí, a bd;
ti, abl) totég pošebndnj a; bo mnitřnolli frbce tmébo
pronitto tať: abl) ffťóť tento mibiteblmj oleg nemibi=
teblné ban) Mautí, a po fprameblimčm řigmi a fpra:
mománi ťtdlomůmi toboto čafnébo, měčnč 6 nim fra:
tomati mobl; Etetóg fám be; břjóu, ťtát ťtdlů, giro
geft ro fla'rvě ?Bvlpa Sta,
m gebnotě I)!tdga fm. po
mn'eďp měh) roštů. Hmm."

i))tobleme fe:
„QBfl'emobauci mččnó 5803, čtetóš gi? ráčil učiniti,

se spáčael nab Gotii, a Seba nab Sfraelem |Tr5e
Gliáffe, Damib taťě a Gant ftróe "žamuele proroťa
aa Ptáte pomagáni byli: propůgč profjmc i nanim tu:
fám moci tměbo pogebnáni; tomuto pat fmčmu flušcb:
nitu %erbinanbu,
gebogto brn—6,ač nebobni, ga
tvdte fm. pomaaánim poImřcugeme, rači; ubřliti moc
a fila tomuto pofměcenj přiměřenau. 2531053, 6 Spa:
ne, mldbu na rameno gebo, aby byl ubatmjm, rpm:
meblimóm, wěrným, maubtóm a pilným řebitelem to:
boto trálomftmi, obbagcem min), ctitelem [prca—abl:
ncfti a obplatitelem aánub, i přečiněni mftitelem, o:
dn'cmccm tmě fm. cítíme a třeířanfřé min) ře cti a fíd=
mě tmébo přemelebnébo Směna.
Gfrbť wána naffcn
bo Šegiňe „třtina, tteríp 6 tebou gin) gut a tralugc m
gebnotě Zomba [ro.QSůbpo mlTeďo měn) mětř. Ihnen/'
5330botoncíni těchto mobliteb (339.32. pomůati, a

u m!)promáaeni na přivtamené mifto (ga oltářem) obe:
b_rati fe tdči, tbc;to©£9)211i.prmni přinogjciga.23i=
ffup pofmdtnó oleg 6 tuťr) a 6 plec bamlnau,

d)Í€=

bem a mi mpfuffuge; the; gatim ;. Z[tcibiffup ruce
4 i!
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fobč umvge, :: bneb na to mffi fm. ') 8 moblitbau ga
notně fměcene'bo ťrále, ob Conflteor 03 ť Alleluja po
epin'tole, f(auŠÍ.
spotom mam. ob přebefer'bo bopromágeni a u
přebegiti nenmpšííibo umífébo Spra'mce 6 bůlťou, a
řrálemftčbo SJ). nepmvšfíibo ?Rarňa'lřa 6 mečem Olma:
ženám, safe vřeb oltář na ftranu (Šmangclium fe obe:
brati a na políítáí' na mrdmi fřupeň pologenó fleť:
nauti ráčj. Sta to SJ).nemupšni ?Rarffálef, meč ím.
?ZSdclama ob p. ačíífteuta Sp. 'lfrcibifťupa 6 oltáře
pobanó

bo poňmv

fdmwá,

a bncb _qeg 5011—
p. ašíi:

Renta Sp. 'lltcib'iíťupa poba', čten) gcg na obou ruPaa
190103935uši: a sp. “lh—cibiíťupom ! pogelmánj přeb:
logj ; a Sp.?írcíbiíťup meč tauto moblitbau poschnámd:
„ŽBDHUŠ, profime Spam, meÍÍIÍn)

tpto naň-e, aby)

meč tento, Étetóg fobě přítomnáHugebniřgšecbinanb
přípáfauó

miti gábá,

pramice irelebnofři tmc' P039+=

bnati a poímě+titi ráčila; Éteróm Dn cirřem, mbc:
mt) a firotřl), a miíecb$obu Waugjcid)odpraňomati a
obbagomati bube, bt) (, nebo blubnóm btůša ma,

Gťtse Rtifta spána nalíebo.

?[menJ'

Spo befonaněm rošebnáni p. 'Iféfiňent SJ). ?ftcí:
břfťupa meč fm. %áclama, frálomfřému nepmnšííjmn
5D. Sliarfíálťu gafe nawráti,
řtcró geg gaíe 5 poíímp
mntafi, a ta? obnašenó Sp. 'll'rcibifťupu čpa'tfcm ba';
a 5D. ercibifřup geg (BRSRIH. těmito flemp poba'tra':
„!Begmi meč 6 oltáře mgatóffrge ruce nai'fe, ač:
ťolí nebobné, na miftě a moci fm. apon'tolů pofmčcer

(*) Spři te'to mn'i frontě !oná avšbu artbibíařona !apítolui pan

Irciiáben;

Hušbu iábna a pobiábna Rarni Oma p. tomm:

nici fm. ':BSita; epil'ítch a emangelium item) bůmagi ob (.

!. bmorniď) taplanůi !n !anonu flauši metrovolítántří) fa:
táž, a u mífálu obminiůrátot chrámu u !Bmd) Svatba).

.
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ní); a bu'ó pomětliro tobo, co bamib řvát prorofowal
řEa: Spřepaííá (obě meč ímůg ťbebra'm fmóm Steplmoe
něgfíi, abl) gim a fřrae něg cefiu fprameblnofti fttogil.
téz nepramoíli mocně tun'il, a fm. Éogi cirťero a gegi

měrné aubx) (brání! a obbagomal; neméně pob mjrau
nemčrné, gaťo ťřefřanfťébo gména nepřáteh) ťagil, toho:

mám a íitotťům bobrotiwě nomábal,

a ge ohraňo

mal; to, což,gpuftlébo gaíe mmbmibt, mvóbmigené ga:
dgomal, co nefpramblimčbo pořutomal, -co bobtc't;o a
fpraroebliméoo potmrůomalg bos něťbo bog tonce ira:
lomal 6 Gpaíítelem fměta, Fteróž,B ?Bolnm Dtcem a
©ud>em

?[menJ'

fm. giro geft a řraluge

%Bůl) na měťl) měťů.

gta to (5393. pobanó meč, něco málo to ruce
btšeti, a paf 999 53). nepmvšňimu S)?ardelfu 5emffě=
mu obemgbati táči, ťtetí) geg gafe bo poňrox) ídaoma'.

gta to přigme geg %). ![rcibiíťup atuťau $.neomnš=
ffibo Smarn'álťa gemíťébo, a gcg (SRMRL tanto mob:

Iitbau připáiíe:
_ „Špřípaííž, fobě meč froůg Ébebtám fmóm Shomen
nťgfh! apamatug, ge Sancti, ne mečem, ale [fx-čemi;
tu frálomílmi přestavbu.“

spotom ©3932. meč mntaííti a _ch Sp. nenwvš:
mm'u Wim-Hála gemfřčmu bdti ta'čí, her!) gag obna=
Šem) \nabůru oogi; a pal? neuronšm gcmftí) E'omotnjť

GRMŘÍJ peřinouobpdfá, a obpdianau gcbnomu fo:
mornjmu f(aujicimu pobd, Eten) gi na. fttaně bťši a
potom bo faubně fmčtnice, a bále Ee bmotu ůpátřcm
obnefc.
spotom \oečme prmni SD. ?fěííftent ŠJ).?frcibiířlx:
pa gulaluenití) prften 6 oltáře, gen; tam 5 ťrálomífé
počlabni fomon) přinefíen , a pmmnež, (339K. ;, ťaplc
ím. *.lBácla-mabo presbyterium přigiti ráčita, tam pov
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Io3en byl, a bt3j bo $). Itcibiffupomí,
to moblitbau po3ebndroá.'

!tetó geg tou:

„?)o3e-l-bnep3apofmě-l-ti3 Spam ptftenu tohoto, a
feffli naň febm barů Ducha fmate'bo, aby fingebnit
troůg %erbinanb
těbo3 mtm—nuu3imal, a gfar
pobuicen moci min) mepmpšffilm, be3 břichu oftřibán
byl, i mn'eďa po3ebnáni, fteráš fc w pjímid) fm. m
begnofti nadpdaegi: ař můaupi mít."

QIpotom tý; pracu GEWH. na přebpofíebni prít
mlogí, řEa:

„ŽBeůmi3prům tento, a tím nřg na fobě ana.
meni min) řatoliďě 3116). meho gan3 3a biomu a
řnigete ťrálomei a libu uítanoroen gfi, to! i ť'refřan;
Brno a řřcfřanfťau miru můbčlámex) a obbagug, abl)
fířaftmj gfa m-činecb, a togbOgněn u míře 6 Erdlcm
ťtálů oflamen bol, ffr3e tobo, Étcrému3 geft čeft a
fldma na měfl) měřům. zimou."
Sta to me3me p. ?féííítent ŠD. ?írcibifťupa há:
lomfťé 3e310 ob sp. nepmpšíibo

*Difařc, paf ťrálowfťč

gablťo 3latě ob Sp. necmpšmbo ěubi 3emfťébo, a oni
geg %) ?lrtibiíťupomi ! po3ebndni, Eter\)3 potom to3
fra'lomíťé 3nameni gnamenim I'm. iii : pogo—l;námá, a
na to p. Xéííítent Sp.?írcibtffupa ťrálomfťé 3e3lo nen:
wvšnimu spifaři, a Erálowíťé gablfo 5D. nemovšmmu
ěubj 3emfřémuobem3bd. Eito ale něco fe nativní-e
pobagi

mn'e 5D.'l(rcibiíťupomi,

Eten) 3e3lo (BE—DRM.Do

pramé a gablťo bo [eroě tuto obemčbámage oi:

„Qqui

Důl mociapráma, Eterauš pognámtt) fe:

be pomolanóm bóti těífxti libi Dobré, běfuti 3lě, blau:

bicím ceftu uEa3omati, pablóm tutu pobámati, to3=
ptolomati panně a po3bmibomati ponišeně; a nedgřo=
temře tobě bměře Spin náš $e3jš minus, Eteróš fám
o fobě mlumiti táči:

(Sid gíem bmc'í'e, fftge mne gett
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lige tbo \oegbe, fpafen babe; ťtenjš gen ťlič bami:
Dům, a šeglo Domu Sítaelffěbo, hm); otmitd a 36:
bm) negamjrá, aamirá, a sábnó neotmitá. !( bab
tobě můbee, Etetój momábi fmáaanébo 5 mřgeni a fe:
bjcibo me tmád), i m ftinu ímrti, obr) me mn'em

mobl náíIebomati tobo, o ftetémš Damib proto! avi:
mal: Gtolice tmá, 628035 na měh) mřťů, bůl [pta
mománi, Důl trálomftmj tmébo; a náílebuge gebo,
milomal fprameblnoít, a m nenámifti měl neptamoft;
nebo ptoto tě pomagal sDán %ůb tmůg ťu přitlabu
gebo, ťtetéboš přeb metr) pomaaal olegem tabofti pře:
be miíemi gimjmi, Sešjííe Érifta spána naffebo, Ete:

tljš snim aim geftatraluge na metu)mětům. Imm“
spotom SD. ?frcibifřup forum: 3 wh) $p.ne9mošs
ffibo sJěutťlrabi mame bo ímé Iemé tu!!), a pa! gi
tanto moblitbau pofměcuge řťa:

„Qšoge, iotuno mffed) tmód) měrnód) , tteróš na
blamu gid) mttamugeš forum: 3 čamenj brabód), po:
“ge-Hmm; a po-Hmčtig této tomm) tal, abt), gafá geft
toůličnóm btabóm famenim oůbobenanflušebniť tmůg

%etoinanb,

gen; gi na blame ímé ponefe, mno:

bómi přebtabód) ctnofti bart) ftrůe miloft tmou obbas
řen byl. Gfrče Reifta Spona naffebo. Imm/'
a po! gi, fpolu 6 %>.nepmošfíim s])urfrabim a 6 bmč:
ma (BÉŠRIIL přifiogicimi SD.?Biíťupn, omwzfti. 6 obu:

čegnau moblitbau na blamu mítami:
„!Begmi forum: ťtálomftmi, me gmina bt-l-ce i
€v1—na i Bui-(ba fm., pob tretauš pramó 53031 ctitel,
a ubatm') proti .mn'em nepřátelům citEme íriftomt) a
ťrálomítmi tobě ob QSoba baněbo a fprámě tmě potu
čenébo mótečnú Irál mgopďx) gůftámet), abl) meči Ham:
nómi mitěgi, perlami otabód) etnoRi ogboben, i mgbau
měčne'bo blabofíamenftmi fownomán, 6 rootupitelem
a fpaíitelem spánem SešiffemStiftera, gebo; gmčno na
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fobě nefeš, bog fťonáhi fe tabomal.
Etetóg aim geft a
ťtaluge ibůb 6 .Dtcem i bucbem fm. na mčťt) měťů.

'límen.„
spo mftamenj Itáloroíťé forum), a po ffončeni
Dotčené mobiitbt), GMM. pofamáb fleče, pomítati,

a obtub ttvůnu (majefta'tu) na ftraně Gmangelium
poítamenčmu, ťuálowíťau forum; na blamě, pat ttá:
lomíťé Stalo m pramé, a alaté gablťo m lemé ruce mas
ge, ob =D. “Ztvcibiířupa na pramici fráčegicibo , a na
lemtci gbautibo ťtálomfťépo přiftogicibo prtvnlbo 5D.
?Bilřnpa, u mpprowáčenj a náíleboma'nj brubébo při:
gtogicibo S]).25iíťupa, té; onatnipo při oltáři notami:
l)o fněgíima, té; Etomu přináleóicjd) pp. Dmoi'eninů,
pp. nevmpšlíjd) auřebnjťů geml'fód) a Érálomífóď) bi:
bičnód) aui'aoů (ob ťterpcbgto nemoošm Dmorni fprám=
ce 6 Důlťau,

0 SD. nepmvšííj

a))?arffáleť aemíťt) 6 me:

tem ím. ?liša'clama 6 nevmosn'imi běbičm)mi Waporcč:
niti) a ťtálomitóm čcíťóm Jpetoltem) weben bxjwa'.

Span 2£rcibifťup a prmnj p. přinomci biftup mi):
promobi 653%. 03 na bořemfi |tupeň botěenébo trůnu,
tbegto (33932 přeb fmau [toliti íe galiamj, SD.')lrcibi=
[Íup ale poúamj íe na pramici, a hrou trálomňti pp.
přiltogici bifťupomé na lemici trůnu fttanau, oftatnj 6
febau,gbaucj ťnéáítmotěó na lavici, pač p. nemuvsňi
Sůiarňáleť gemíťa 6 obnaěenóm mořem na pramici na
hrubém ftupni, 0 Dále na tég,fttaně ťta'lowlhj p. nen:
WDŠIÍÍbworffť) óprdmce, na n'itořém leífcnj p. [)ačjtů
gatbt) Gemiť 6 pěti páni; neuuvpěmmi “llu'rebniťp čem:
]Íómi, a p. nepmpšiíim bčbičnóm spraporečnjťcm fta:
mu panfťe'bo , gaťož, taťě polomit běbičnód) aučabů , a

eťtálomďóm

operoltem pob líirořtjm balbaibincm ua

gemi, -— na lemici ale na prol't'tebnim ftupni trůnu p.
neumvšn'i gcmfťó Romomiť, oftatnj páni nepmpšm
'IIui-cbnjci gemn'tj a běbični 'líučabowé 6 nepmpšmm
běbičnpm Sprapotcčniťem fiamu tptiřfťěbo.—
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2111(339% m botčene'm mwtomágeni bo fmčbo
trálomffčbo čeftněbo SRaiefřátu přigiti , a tu gať gig
pramene, přcb řrdlomfťau ftolicipofřawiti fe rdči, 5D.
?Ircibiftup na pramiciGSR'DZíti. ftoge, ©3932. těmito flo

mp na trůn pol'aauge (introniguge).

„Gtůg,

a mais ob toboto čafu mifto toto, ťterěš

gi? po přebcjd) fxmjd; běbičmjm prdmem moci iBffemw

bauqbo obbtáelJ'
sum; timto apůfobcm ťtálomfšě ťorunománi a
introniwmáni flamně bofonáno bolo, a (33932. zeglo
m pramé a gablťo to lemé ruce bráeti a na trůnu fe:
Děti míči: tu p. nepmpšni Spurťrabj přebftaupi, a po
učiněnčóiámfti. bluboťé poflonč Epp. ftaroům řečučiní,
abl) fe fu Eoruně přigndmali.
Spotom p. nepwošn'j spurErabi aačdte! učiní, přeb

33mm.

na řolena poťlefne, a forum) fra'lomffě nab

čelem, tam tbc pěEn—ó
a brabó fafjr mračen geft *) brně.

ma prfh) fe Dotřne, pa! aafe pomnane, a po učiněné
G.Ržmfh. I)!uboížé poťloně aafe na ímé přebemě mifto fc

obebčře; p. nenmvšfíjbo s])urtrabi náílcčugj bruči p.
ncowlyšm anřebnici čfmfíti tlamu paniřébo, po aid)
přítomná Inigata, ble gid) přebnofti, paf tagně rabi),
téz ble gid) řábu, ťonečně oíxatnj íxamu p'aníťébo a n):
tií'íťébo ofobx), fteté mpresbptetium přítomné boh)
mefměs; nětteré ftamu měfxíťébo, totiá vofíanci (be:
putomanj) 3 frál. měítw) , 6 blubořau poťlonauands
lešitau uctimoúi brna prftu na Dotčená w řtálomfťe' to:
tuně fe nad)á3chci brabó ťámcn gebmfagbó ťleče po:
loši, a (5535.22.Eagbe'mu na anameni nádmlnofti blamu
nepmiloítiměgi naťloniti ráči. —
(Sňařmile neomvšffi p. %)urťrabi p. Rami) nab'ces

ženám gpůfobem ptebmolal, a botxjťánim ťrdlomfťé to:
“ :'Dwavpatccmaltě, 80 taratů těštč.
") 3 60:1), winamp a Glěsta.
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rum; aačdteť učinil, bneb na to SD. thcibíitnp, mšbt)
geíítě na ptam! fttaně na bořegffim ftupni ťrálomfťélýo

trůnu ftoge, „Te Deum laudamus,“ aačne; tu bneb
amuř trub a bubnů sagnimá; na brabbád) běla bau
řagi, me wired) toi'tendwtašfťód), na anamenj na blams
njm toftele fm. FIS—ita
baně, na wn'eďt) mom)

fe amoni.

990 boťona'ni Te Deum laudamus, (při “něm
řbnš ť metfíům: Te ergo quaeáumus fc přimo, mffix
dřni přítomni na ímá řolena pabnau, (533932. ale pro
uftamtčné p. líamů botúťáni forum) ťtál. febčti aůlta=

ti r&b).

53).?ftcibifťup mb warm.

tato mern'eémov

blitbau 5 řimíťébo pontiftťálu řjťd:

„Upemněna hubí; tata twá, a pomóh'ena bu'ópta:
micetmá. Gptameblnoft a faub připtamem) ftolíce tmě.
Spam ufťnš blue můg,
?! moldni mě ť tobě příg'ó.
Spán 6 mámi,

3 5 Qucbem umím."

žmobleme fe:
„?Boge, ťteróš gf: mjtěůně ruce Woggin'omn m mo:
bíeni upemnil, Eteró ačťoli měťem gembljmal, neutra:

mitebelnau fmatofti bogomal, abyďbn; nepramř) uma:
let přemogm, běbictmi tmému mlabařftmj bogně Dnu:

zilo: bilo tuťau tmód) přimčtimóm nam profbn ron:
flpffenjm potmtó.
Máme i m1) u tebe nebefťí) Stče
spána Spaíítele, tteró ga nás ruce fmč tobpial na tři:
gi; fťcge něboš tafč profime, %epmnšm, abo fmoler
nim moci tmě mfíed) nepřátel člomena bolaibegbognoft,
a lib tmůg po přeúáni bágně, tebe faměbo bátife na:

učil. Gitae téboj Rrifta'fpánanaňcbd.

Hmm.“

“po této moblitbě Sp. Z[rcibifťup ť fme'mu, na
ftrcmě (Spifltoh) ť gbi přiftamcnému ftolci 56 fněšltmem
fe poucbóli a ?fHeluja mvřjťd, tčá tafé_.(žmangelium m
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tichu přečte; — meči tim tače' GRDRIH. přiftogíeipp.
biltupome' te imám poblé trůnu na obogi ítraně při ae:
mi ftogicim ftoliččám fe nebáli. 6339.12. ale, gen; 6
črálomíh'ym gestem a gablfem to tučau pořáb [ebčtí td:
čg, pomllati a Dotčenábm! 5namenj, tem pp. auřebnic
či.m gemffnm, fteři ge ob gačátču nofíli, obemgbati,a

pat na Elečabto čletnauti táčj.
spotom animáno geft fm. Gmangelium, (při čem;
čtyři ttdlomnti panoleoroe' 6 bilómi mofťomnmi fmjč.
tomi na ftranád) ftogi), ob gebnobo ťrálomffe'bomett
nibo čaplana.
'1In fm. Gmangelium gpimáno geft,
GMW. ae fměbo tleťabla pomftanauc, tca'l. geglo a gas
blčo bo tučau gafe megme a ftdti gůítane; potom ge
ale _.pp nenmnšffjm gemfťóm auřebnjťům, čteři ge no=

[ití magi, safe namtdtj.
Sta to Eniimfm. (žmangelíum, u přebegiti ltd,
lomíte'bo facelana, trálomfťó čaplan, čtetóš Gmangeg
Iium obgpimal, aš tu frál. trůnu přinefe, prmni ale
ftál. přiftogjci bifťupge (532mm. !polibenj pobá a pa!
safe SRM. flečnauti rači.
Megi tim *D. Urcibifřup Credo občpimá, a tim;

fÍoma mnřčne: Et incarnatus est &c., mITiďní při:
tomniťl ťnau, -- na to p. nenmnšnj omorní (šaman),
ce gemfčó Ge fmau bůlčau přebftaupi,

a po učiněné

bluboče potloněga n), tteí'i ga nyni-e pafomdni bpti ma.
gi,nenpobaněgi Žába. -— ábngtí, čtením; ta ?rdlomfťá
miloft přifljbena bula, přebftaupí, (33932. meč fm. 515M

daroa ob trál. nevmnšmlm p. Warnálřa gemíře'bo bo
pramé tutn míti, a pač ťagběím 5 nic!; na ftupnid)
©R9)thi.trůnupoťlečnaucibo, botčenóm, oběmatuťama
bráanóm,

fm. ?ZSSáclaroamečem, na lemě rameno tři:

frdte ube'titi, a na rnti'rftmi pafomati tdči; na to bneb
gebenčašbó safe poroftaue, a po učiněné počloně na
ímé mino fe obebčře.
Spo botčene'm pafowáni

na tntířftmi 65392. meč
». nenmnšmmu marném; aemfťému obemgbá, a čafe
na tlečablo pm gmenomaně čleťne.
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mm; xrebo ob.;pima'no gel'f, (553932.Dotčené po:
alacené a poftřjb'cmé bwa pecniťp chleba a bma faubfp

mina občtomati ráči.
Jibpg SpJItcibifťup prefaci avimati 5ačne,©$č9)2.
ťorunu ít'tge p. ncpmpšffibo s,Durřrabi, a pob ni pofaa
genau čermenau Earřuli (čepičfu) fťtóť p. nepmpšfíjbo
.Stomornifa aemfťébo 5 blamp fnití, a forum: poblé fe:
be na [;o'tegn'j bil notice pro flečeni na geben přimo:
g'emj glatolnawomú políftář poloáití nechá.
wii *poabmibowdni p. nenwvšňj S))tarnále! fípičz
tu o) meče, nápobobně pp. bébični spraporečnici , tle:
čice, praporce Égemi naťIoni; — po počbmibománi
pp. nevmvšííj auřebnicí gemňti a bčbični spraporečnici
epraporci a 6 pogomíbnutóm mečem safe pomftanau ,
a gare na brabbáb fc ftiili a po tuned) měftecb prag:
Kód; na mffeďp gwom) íe gmonj.

Spo ubélcni poťoge (post pacem) traubvabubs
m) na tom-1) Eůřid) m d)rámu spáně guanimagi.
Spo Agnus Dei (ŠŘŽWIÍÍ. fftge prmnlbo p. pižmo:
gicibo bifřupa fm. řřjg ? poljbcni pobán; gafož, i íťrs

se ťrálomfťěbo p. Gacclana fropenice pobána.
spotom ©3932. \: přebegiti ». nspmnšiíibo bmor:
nibo ěptámce čemffébo, u pro.iřeb pp. přiltogiciď) bi:
fťupů, bez. oftatnibo wííač a obučegněbo mvpromásení,
beg, frálomíťě forum), Sešla a gablťa ť welřému oltáři
fe mmbmilme a na bařegííi ftupeň řlcfnc; oba ale pp.
biífuvomě, ga GREDHÍÍ. o gebcnúupcňblauběgř, též, ta:
ťé mlTucE'uiořolo ftagjcj na fzvób minut)

Elcťnau;

fp0=

Iečné ale buxbomenítmo na hlas Confíteur řjťa'; na to
(553%. aruťau s];\.'2[1cibiíťupa nevímétčgm išmátoft
oltářní a paf ablací (sapiti) pi'igmc , přičemš p. nc\)=
to_vsni s]Dutťrabi na prcmé uraně a p. neprovsm Davor:
ni (špráwce, gcben proti bruběmu Plačice,taun'ťu (V 6
lum) přeb ©R9ýňi.b13j.
5D.nenmpšfl'j 932mm
aemíťó ale, ťteróšto (BE&W
ř fm. prigimáni nemppromdsel, nýbrž; na fwčm miftč,

6l
goto; i tatě ttálomfťó berolt pogůftat, rneč fm. QBác:
lama n'pici taemi fřloni, coš i Děbični %)raporečnici
proporcí učiní; a to ta! Dtaubo trmá, botawáb ©R9Jt.
ob oltáře tfměmu trůnu fc nenamta'ti.
,spotom GRŠR. čafc na fmůg trůn bofebnauti td:
či, a SJB.nenmnšffj Spurťrabj Érálomíťau torunn na
blamu poftami; načeš SD. ?Ircibiíťup nab (55393111.tuto

moblitbp mnřitá:
„?Zišfíemobauci?Bůt), ťteróš tebe ráčitótiti mitiga
aptímce Iibn tvého, on fám tebe nebeftóm pogo-Hmm
nim račiž, pofmčtiti, a ncbcfťébo Erdiowfawj aučaítna
učiniti. “Hmm."
„FRaEÍŠtobě propůgčití, abl) proti mífem min) tře:
fřanl'ťe' nepřátelům měbomípm i neměbomóm, flammjm
mitěgem :: n'řaítnljm ae míTed) mífubn ftran potoge

řemnjbo msbčlamatelem aůftámal. 'límenJ'
„Bev 1525039, abl) [Ingebniť tmúg %e tbin

Cit"

anb,

“čtení fprámu Erálomftmi toboto bršeti a pramčbo

Fr.—=

[tanffébo nábošenftmi a libu pobbanébo oltřibati bubc;
ae wired) mňubn ftran ubegpečcn, gábančbo

poÉOQcpo:

zima!; a potom š Eebau u měčnčm blaboflamenód) lí:
bj [moláni měčněbo blabonamenftmi a_učaíten bot, a
měčně fe cabomal.
603 míře račiž| naplniti,
gfi a fralugeš na měEp nr-čťům. “Hmm."

sD.)tom pošebnáni

fe ubělj, a obří tnffe i'm. fe

ftončj.
Batim 653932. ob spana nenmnšíibo
člo bo pramé a ob ŠD. nenwošffibo Gabi

blto bo lemc' tuto

ťterl) gin)

waiti,

spifaře še

gentfřětpo ga:

a gtrálomíťěbo

trůnu

„Umí—fufitáči;($5£“9)2fti. 51).“žírcibíířup, a přítomné

bn:

d)!gmcnítmo, gaťoš i pp. nenmnšífj auřebnici gemiíti.
meni přání [ttábagi; při četná amuť trub a bubnů na

_—

mneďu mnm; ftram) fe toglěbá. _

6'2

sem,; tať roffe 6 nenmětni [Iamnoíii m bobrém
pořábťu mpťona'no a bofondno gali, 653W. Gfrdlom=
[ťau forunau na blamě, ťtálomfré gesto a gablEo mw:
tou, na tafomó gpůfob, gat 5 Eaple fm. QBa'clawať
melťému oltáři feftalončí u mnprowáaenjspilfmbiffuz
pa, (genů po obřiťaném pcflebnim Gmangelium a pro:
ti GSSWJmi. učiněné bluboťé poťlonč, ob malťčbo oltáře

! (mému l'xolci I'e utbtjlj, a íobě orndt fnléci, a- plu:
miálem obiti fc bd ) a [volečnébo Duchomenftma aš
Ee foftelnim bmeřim pob ťrálomfťau mvblitebnici, n
fteród) fpoIeEně bufbomenfřmo, a Eta'l. brna pp. pi'ifto
gicj bifťupomé ůpátťem ůůítanau, 5 tomtu, při nftamič=
ném amuťu tcub a bubnů a běl bauťáni a ftřelbo gi:
ti táči. —- “lt tať wbnen'cná tato [Iamnoft ťorunománj ča
ťrále Geífěbo I'e botona'.

9 fmčcenj a forunomdni
'

.S?

1: á [ o tu
11
gařogto (boli Erdmann).

1),

.Rra'lomna ťorunomána bómá bu'ó gaťošto fpoln:
řebitelfnně, buó gařošto famomelitelfoně, aneb gaf03=
to (bot Éráloma.
9 pofiebnjm apůfobu tuto řeč íc
činí; co; timto pořábťem fe bčge:
(Segi E))tilol'tÉtálomna (letos 12bo 3ařj)6($59)?[£i
„Grálem pob gebnim balbacbinem gen o Éroť pogabu
m lemo bo chrámu spáněó nenmnšm flárcau mebena bu:
be, BDeproti oltaři při obyulcín'tnlm trůnu potleťne.
Strdí gig pofměcenó, forunomanó a introniůomanó

Bftaupi 6 trůnu ímébo,

a mage formu na blaměa

áeglo m ruce, ob [mébo fomonfřma boptomágen , přeb

“D. ?frcibiffupa přebftaupi; (: šábage bl) Étálomna
fměcena a ťorunomána byla, bi:
„Stenbůítogněgm Dtče,3ábáme, bpfie naffi cboř, 6
ními oo 25017.:ípogenan, poímětiti a ťotunau Etátom=
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fťau oabobití ničili; le cti a fláwě Gpalítele nafTebo

Segjn'eErina/'
spotom Rrá! gafe ť ímc'mu trůnu fe namráti. 30
"993 fe nato, bomobj bma přiflubugici biftupomé (ne

mna! tí, ťteři ptro thle

mobili, nobrg gini,

m bů=

avgnofti po prmnjcb botěenód) nenpřcbněgm) , šitá:
lomnu, gen; na miúě ařigenčm a fťmoftnč připrame=
ném, až, 390qu očeťámala, ! 'Ktcibiít'upomi; a fíce
proniomlafau 5aťr9tau maglci blamu, m obpčcgnčm
oběma.
Eo £pr fe fialo, Etálomna přeb 91).“Ifrcibifťupa
přebi'taupi, _a “D. 'Ifrcibiíťup' až, poíub febici, umana,
poťlefne; Erálomna paf po gebo Icmě fttaně ť gcmi
fe poflonj; a aačnau fe řiťati litanie o mffed) Gmc:
těd). 'lIn Qitanie gig mořiťánn gfau,5D. ?Ircibiffup in:

fuli oblogi, aftoge přeb mrálomnau pofub flcčici, tu:
to moblitbu, fterau melTřere'přítomné budgomenllmo pro
fcbe řjfa', na blas fe_mobli:
?Robleme fe:
„Žíšfi'emobauci měčnó %OŠe, pofmětiš tuto qugební:

ci tmau 9Jřatii Innu

nebefťómp03e+bnánim, bl)

gi gatogto cboř Sřrálomu maubroft tmá mffubt) xvcbla

a filila. Gitťem ale trvá měrnou fluěebnici m ni mm:
díl) poanámala.
©ťt3e těboš *Da'na naňebo Sťšmť
Strifta Gpna tměbo: ťteríyš 6 tebou gin) geft a Éra:
luge w gebnotě Qucba
mčEů. ?ímen.

r.

r.

r.

fmatčbo 231319po roiíeďr) měft)

ÉDán 6 mámí.
53 5 bucbem tmóín.
Elišgbůru ftbce,
Spogbmibugme ! 336ml.
%gbáwmme dymdlu sDám: Qobu nan'emu.

30 bobné a marně geft.
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„Sprambomě to bobnč a marně geft,í'[u|Tněa fpac
ííteblné,

bvdpem tobě míbnďn a mffubl) ebn—diua bílo

mgbámali, srane fmató, Stče mfí'emobaucí,mččnó 230:
ze, mfíed) bůftegnofří půmobe a rogbamateli, i mn'ebo
poíměcení fítěbró bárce: rači; tuto. tmou Hugebnici

Stálomnu

nafíi pofmčtiti,aby na ní, 5 gegišto

přebnofři Iibfřě mnmolení fe rabuge, bognoú tmčbo
neprovšífíbo zalíbení a pošebnání fe mnhla.
Staříč
gí sDane uběliti manen'enoft mlábn, mehťoft rabi), man:

broúí a opatrnoíti, bognoít rogumn, obranu náboím:
íímí i mm gbošnoíii, abl) n) pofměcení bogna' a fíáz
_mau rogbtáííená, gaÉo Subitt) odnáněna', u mlábč ga:
fo (žít!)er bpm: obo na ní, ťteraušto Iibffá nebol'ta:
tečnoít pofmčtiti bobl'á, roít) nebeffč požehnání fe ml):

lilo; obr)ob nás ga Rt álomnn

pohne-hena, ffl'ůe

Kebe mččne'fIánn) begíti bobna gmina byla; gafoš
paf nab libi gmenem pomón'ena geft: bt) i měrou a
ctnóm mšbl) počínáním mvmjífena bvla. %oleg taÉč
na ni roíu maubroíii, ťterauíto Samib m aaflibmi, a
fnn gebo Šalomann m bobatítmí obbrgel. ?Bubíš gi
Spane pancířem proti mííem nepřátelům, lebťau napro
timenůmí, manbroúí w píífoi'í (: měčnóm íTtítem m
gebnání. Een, abl) m míru a n) poEogi fe gí líbilo;
abt) mlumita fprameblnoli, ofiříbala prambu, abl) bn:
Ia ctitelťnně ptdma, miloronice abošnoúíanábogenňmí.
©ep abl) tímto poíe-í-bnáním ga toboto měťu mnobá
léta a něÉbt)na měÉp měří: Šíma byla."

(50 nnni ndíchugc,

říťá blafem gemnčgfíjm, a

míTaE tať, abt) to i fotem Regjcí íTmTehp:

„Gťrge spána nafíebo Segíííe mifta
6 tebanatb. atb. “Jimem"

Gnna tmébo ; item-f)

spotom fe SJ).?[rcíbií'řup pofabí, a megma inful'i,
snamením fm. ťi'íše Eřtícím Olegem ptamé rameno ání:
lomnn a meči ptecem pomaadwá, 'tťa;
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„žšůb Ste: měčne'fláwl) bubiš tobě nápomocen, a
%Qemobauci pofmčtiš tebe, worlpš moolitbu tmau,
naplň blaubon—ětoftj bm) gimota tměbo, upemniá tafé
miloítímě pofměcenj tmě a gacbomer) tě étveffťetóm lí:
bem na metu). Stačí; ron'eďr) nepřátelr) tmě pomates

nofti naplniti, atm na tobě pofměceni átittomo, a ole:
ge toboto mplxti ťroětlo; aby; ten, fteró pofročcuge te:
be na gemi, tobě obplatau ?Ingelů obplqtiti, pogebnaz
ti, a on'ribati tebe ráčil É měčne'mu ípaíenj , Segjš
Rriflus Spin náš, ťtetó giro geft a ťtaluge na měťt)
wětům.
“Hmm.
Sta to bomobi “ledničky Redlomnu na miilo, ťbe
má! ptw řvílomífóm obemem obin byl, a tbe i Strá
Iomnu to oběm, Rrálomnám patřící, objmagi; načeá
oblečená aafe o'rcb Sp. ?írcibijťupa umebena geít; ťtez

n);to gi ťlečicjformu na blamu tunami, řta:
„*253e5mifox-unu (lámy), buě měběla, šet; pomocní:

ce Sřráloma, a o lib 2303 wsboďn bobře pečoroala; a
čim mice pomófl'ena bubeš, tim mice poťoru milug , a
milowanau gnómon) ro Jirina Sešin'i S])dmxnan'emJ'

Šeglo pobámage, bi :

„QBeůmi hůl moci a prarobn: bubiš miloftbnd
! tbubxjm i mlibná; měg ron'emogně péči o wbomo,
neboípělé a ítrotřv, abr) mffemobauci žBůb miloft
(man to tobě to5bognil; ťtetí) giro gelt a Eraluge na
mečr) měťů. ?Imen. “

'an tvITeďo to fe ítalo, Strálomna mftane, a při.
Hubugici biífupomě, genž, gi přeb oltář umeblí, aš ť
(Begimu trůnu (Bi promobj; ťbegto fe vofabi, (mými

medptičťami obltaupena.
gta to fe ,'řiřa Iueluia a
mne oftatni a; f obětománi.) maže; Rta'lorona
6 Státem, te'j, oba ob ímód) mebeni, ! Sp. ?Ircia
bifťuporoi fe

beran,

a přeb ftřebem oltáře febicíf

5
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nm oběti, ble libofii, pobáwagi. “potom oba na fmůg
trůn fe máti, a mffe fm. bále Hansem geft, až, !
wřigimáni.
Spo uběleni poEoge') pvmnim &přiflubus

gicid) bifťupů, erl

i Erdlomna 6 ttůnu Gftaupi, !

oltáři gbauce, a přiffcbn'e na nenmpšffi glupeň oltáři
ťlctnau, Ebegto gim 83cm Utcibiífup nevfmětěgffj Gma':
tofi pobámd.
Sta to 533.2[rcibifťupobčmaůťalidaa &apitj báma;
Smn'éfm. I'e boťoná, a flamnoít fe Ranči; a namtáceni
bo Bdmtu, taE mvfoce naivně 9an po Eocunománi

žrát: fe Rane.")

") wobďnim _! polibcni notifildlu.
“) (Soc_bmrpegímírnit; tp aawnonífc bdít), tcbatci Canin (mím

! mboml umbc.
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m1) .nbřeg 131mm,
3 23031 SJřílofti Siniseůttcibiffup Spraáf'ťó,
Lgrabě ©Eatbeť 'ltnťmiččfpoflamice, 2030;
fítolířé ©tolice m Brátomftmi Geffém, gatožj i íťtae
tůftogná

bigřupftmi, %Bambetíl'é, SRín'eníře'a ateismu-“ě

rogmó Špapešířó Begát, (Sabo Qifaříře' Etálomířé a

Ipcíítolfťé
Stuha;

šmííofti a (Siafnoftiiěťutečná tagná

(Sifačfřébo Staťauiřébo Státu: Ecopotboma

QBclíťwSÍĚišniť, měrné ťapituít) £[omauďé $a:
nomnif, Étdlomítmi ĚeqřéboSptimač, Eótance
ftubíi , uítamic'nó Šancléř mpfofód) £atlo=$erbí=
nanbomlřórb GEO! Šptaěfťórb a t. 'o.
QSlTem w Siríftu wěrným po mefíEu—éarcioíeceň,

bu:

dwmni mam péči (měřené, tbog tento lift máš um,
čilÍi aneb flpn'eti bubau, mafie pogbraweni a ot:
comfťé pogebnánj!

Spřebtabe'Smířit)
9M“

m Rtiftu Ešcgiííi!

nám tagiti onu nemnffomiteblnau raboft,

ťterauš nan'e ítbce splefalo, Ebpš fe %dm Dne 7. t. az.
toho nefmjrněbo fftěítj bol'talo, ge gfmem Stanem ftaro=
bple'm blamnim dpra'mu sJěáné gebnobo 5 neorrétífjd) a
nepmocněgííid) aeměmlábců fmatujm Olegempcmqali, a
na (Sabo móneffenau blamu pofmdtnau ťorunu milého
čefťe'boťrálomftmi miiamili.
Bpltě to gagiílé -—a aůíiane na měl:) — na).
ťtáfněgfíj, nenblageněgfíi a nenpošebnaněgm ben šimo

ta Sřaííebo, fu !tetémug Suis nempapptatcblná ako:
zřeteblnoft Shagi určití táčila, a lteróá (mimo Stane

5 .
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\

mččné fpafeni) nígdbnan ginau taubu na tomto po
;emfťém putománi ro fcbci Waffen! ne5ů1'taroil.
'líno, *).th gfme, bih) Repbobtotiwěgffimu .bofpo
binu! 6 2303 pomoci ffřafřněffončili rabolhmu flow:

noft ťorunománi Gabo Shieftátnofti, naffcbo nengafa
něgmbo, wůbec miloroanébo 5pána a wána, Sethi:
nanba,
5 23031milolli Stále čeífěbo; 9m) gíme to
flámě toboto mel.—hůlegitěboa poímátnébo Eonáni fpa:
třili a ctili oblefť Snaicftátu 923031170
(; neboť bůftog
no.-"tfrálomfťá geft neprogiřebečně Íšogjm ufřanomenim,

gelifošťrálomě paubefifróc )Boba ftalugia)5
i Won't [tbcc proniřl l)la5_.$;)ofpobinům, gen; íc brub:

bt) ťrále QJTDÍDQtóÉaI: „*Jtalegl

gíem

Hugcb:

niťa fmčbo; oIegem ímóm frontám poma

3al gíem bo. 9%11h5agiňémáfpomábati

bpbe gemu, a rámě mé pofilomati bo bu:
bě. ERic ncprowebc fwau Uli nepijte!
proti němu, a fun neprawoíli nemá ulíťos

bití gemu."b)

'

El,—pl
to ;agině ben nevmětffibo plefáni a rabowá:

ne! po rolník, ben, Hen);

*Difma,c) učinil

nám

Qofpobin,

meblé flow fm.

a Hen); i mám,

Stočmulj m ariítu, mamm příndlcgegicjm, a axoláfftě
mafíim m?lóm bjtťám u wččné paměti m'oati muíi.
Stromě pí'ilítibo potomiwa bubnu fvnům ímóm fIá=
mu .goípobinomu směítomati, bůměrně gim moptamw
gice , ga? při roííeobecněm blučnčm promolánáni a ta:

boftmjd) “ši ptolémáni %erbinanb,

(Šedpie*Doma:

čanů Spáně, w \'Iamnc'm fročm oběma, 6 Eorunau Stat:

la IV. na blamě, měrněmn libu Gwému fe ufáaal, a

:) *přinowijš. lap. 15. to. -—„92m1 mocnofti,gcbině ob Qo

pa'"

Stim- 2, 1.

b) Balm 88, 21 —- 23.
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ob Gmbd) bobcód) pcbbanóč) nepfrbeřněgm flib pob.
banoai a měrnoúi přigimal.
Spocbmálen a meleben bubiš spár: gdftupům! !!
©eliE03 nábošemlmi a cirťem přeb oltářem .bn:

fpobinomómna Gebo

s))?aieficítnofti

nevgafnčgc

mm Gifaři raťaufťém, gaťosto na naffem můbcc mito:
maném Stráli a sDám: mpřonala , coš rocblé Sbogfťébo
uftanomenj ! mpťondni bylo d): nabřgeme fe begpečs
ně bo mafii mám Dobře poměbomé abcšnofti a bágně
2303, 3: i nn) fmóm pomitmoftem, gařéš m'a'm nábo,
šem'iroi Segin'omo ! maffemu Rráli a Shima uťlábá,

ro fašbé připabnoíti oďotněquřbomitě

saboffi učiníte.

Upřímná maffc a mrauci Idfřa, gaťauš aagiftě m

ftbci fmémť ero

“Dtaieířátnofti

dpomátc,moc:

ně ob máš pozabuge, abníte fe ga (55:00 blaubé šachet
mání a ga íířafmé panománi spáru: 230ml frbečně mo:
blili; neboř patli meblč aářlabů nan'ebo fmatčbo ná:
bozenftmi mniďni meímčs aamágáni gfme, gcben ga

brubčbo fe mcblíti e), abncbcm f blahu nan'cmu po:
třebnód) měci [obě fpolcčně mvprofílí, a tubvg i weblé

%ogfťěmůle náš brattffó fmagcť úšegí upemnilí, fte
taťá bpm mobli tuto fřeířanffau lál'r'u frrc'mn .“bcbem
banému gemšpánu obepřiti ? Šoruna galliř melmi těš:
!& břemeno.

d) „.bofpobín

9Roc'nář potřebuge ofmicmi,

ognám—Il Gamuetomí

;cmě Siemiamiu,

SíratlfťíamJ'
cl náboltu

'r'ťa:

ombrano a

*Dog'i'li! tobě mu!:

&

a pomašeš bo ga můb:e nab lihem móm

]. 3:61. 9, 15. 16. -— „?Bgcl po! Gama:

olege, a moli!

gag na bl.—„mu
gebo (Gems-mu),

a polibíl bo a řefl; lít; , tcB pomaral mc .boípobin na)
bčbittmim fmíam sa ťnigcť'
Samtčš 10, 1.
„53 četl
.boípobín ! ůamuelomi: Slavíč rot) ín-ůg clfgem, 0 mg ,

'

aČ pami ttbc ! Sfai ĚBctlemiťe'mu: ncbcř gfem opatřil (obě
, fonů gebo Erdio. — 23550! teho (šamuel tel) & olegcm a
pcmagal bo (Šamibah
a obrácen gcft huci) .bofpobinům na
_

Damiba ob tcbo bnc, ! octem." Eamtíi 16, 1. 13.
fc 5.1 ftbt mefpclcE—s mnoboř gagil'tl může mo'.
litba [premarin-iba unawžlnáJ'
sat—.5, 16.
'

„532ch
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pomocí 6 břitu), obr) ?Bobem fobě [měřené gemě ffřaft:

ně fptamomal, abt) nábošenftmi , ftetěš 6 trůnem ro
nepugmm fpogcni geft, abl) fmató potog a_ mít, tento
mbeíťó Elenot, gadwmal, abt) fprameblnoft mam; (Ian:
ně tonal, a meřegmj mramni pořábeť ubráel, ťomčn'e'
abl) roi'feďo, co bu) nás 3 pogimáni toboto neowpšffibo
bobra mpttbnauti aneb nám ge Docela obcigíti mohlo,
mobútnau fílau ob nás obmrdtil; ! čemu; mu gagiftč
třeba i nan'ld) mobliteb na mvšábáni této pomoci>803i.

Gipffte, mcpmilegm, flan

blaš melifébolípa:

fftola nátobu: „*Dtofim paf př cbemffim, abo

činěnt) bómalr) ťQBobuprosbu), moblitbt),

šáboftí, bjťůčiněni aa mchďn libi; ob:

smláfftě ga Etále, i ga mffeďr), tteřiá gfau
m úřabed) mpfoťód) poftameni, abodnm
poťognó a tíd;ó gimot mebli, me mfíi po.
bognoftí a čiftotč; neb to Dobré geft a

známé přeběpaíitelem naiíimQBobemJ'f)
3 této pat pominnofti, ga SRomáře fe mobliti,
tim mice gamágáni gfme, geliťoš gegim mpplněnim
mlaílni nan'e blabo toamnoáeno a ubeabečeno bómá, a
geliťog nás *Diímo fmatc' woučuge, ge: goto
1:05:

bělení mob, tai geft frb ce !táloroo m tu
ce Qoípobinomě: famštoli bube dytiti,

naťloni lyo." g)
„_Řtálc ro poctimofti měgte," h) motá!
měřicím ťniáe lípon'tolů fm. Spett, 9Rěgte hrdle m
poctimoni;
neboř on ušima ?Bobem fobě fměřeně:
bo meče m profpěd) fptameblimód) ana pofáránj 310:
činů; a gaťog náš nábojenfh'oi ! neoblubffimu Haně:
ni fe .*Bobn gamačuge; romnčž, gfte pominni (Šebo
Wtaieíxátnoúi fme'mu pcamému aeměpánu ncpmčtffi ú:

() i. Eimot.2,'1 '- ..
:) wřiflowi 21, 1.

b) 1. wm. 2, 11.
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ctu protagomati; nebo! on geff obra; a náměftel 230
ba, ířrge ťterěbos panugi mniďni ťnjzata, a mffiďni
mocní a faubcomé čemffti. i)
Ronečně mám nábogenfhoi utlábá pominnoft ťřes
fřanfťé poftuífnofti ! ©0190 Emaieftátnofti.

>Doboáni bu'óte tajbe' na gemi ařigenč

mrdpnofti

pro 230170, malá opět ?fpofftolipm,

buoto Étáli,

gaťo nepmpšnimu, buoto

wómobám, gato ob něbo pofianóm, fu po:
mlřěgločinů a f dnoále Dobrých; nebot ta!
geft můle %ošiJ' k
21“ i bneb fe ! tomuto fpaíítcblne'mu ponaučení

přimtěluge “lípofftolfm. Spam!, an pjn'e: „sašbá

buííe mocnonem mošffim povodna butó.,
neboť není mocnofti, geoiné ob %oba. -—
23031 gagiftč augebnit gel't tobě ! Dobré:

— sprotog pobbáni butete netoliťo

pruo l;něm, ale tatě pro fměbomig“ ]) t. 9.
še to %ůb toť přiťágal; ge fe to ta! (Sjebo neífončes
nému »Raiefldtu líbí, a on nám 'fám na fměm mlat?

nim čom: náerboroánj

bobnó přitlab poflun'nofři !

tvrdmoíti bal, a ze on gaťogto fprawcblimó 951%), po:
quffné něťbt; obmění. ?Buome tem) poíluňni pro 580:

ba a_pro fmčbomi.
Eatoř gel't, %eomilegííi, prarod řřeířanfťá pollun'
noít ? mocnáři 230mm mtanoroenému
sDoflvfíte E mětffjmu (mému mgoělánj a f upewn'cz

ni moobrém fíoma Sertulliana, !terať fc gmčnem prw=
nicb ťiefřanů, čoblebu ncpmpšňid) mocnolti, mvgábřil:

„*)Jh)ctíme cifaře, gaťogto neuprmněgňi
Ofobu po gšobu, a ťterá3 pana: u přít-ona:
náni € 580me niglíj goth" m)
i) $řiflonai 8, 16.
l:) 1. spat 2, 13 -— 15.

1) šum. 13. 1. 4. 5.
111)etapami,
rolábaři aftídčmu.
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'přebrabé omčičto! přifluffelo Staffemu mrcbnfmu 
paftó'tířčmu auřabu, mám tu přilegitoíti welefíamnébo
torunománj
(Sorbo 9.1:ajeířátnoíxi tyto fwaté powin
nofti na frote wlošiti, alu) fe %obu pominnomané bih)
tim úplněgňi Bah), a abl) tato ařjbta fm; fe přlbobici
afrbcc aagimagici flamnoftťpoíilněni me man'em ťřefřans
fťém pomoláni, a tuba; i t [paíeni rraffamu profpěla.
.boípobin, gauč frbcem čloměťa mlábne, račiž, to
muto nafTemu ponaučení fin) a účinlimofti uběliti; ma
ni pa! můli, ťteráš , poťubš Státu poměbomo, aagil'tč
bobra' geft. Šábauči činnofti prepůgčitb
Qaufáme, ge negfme nifoli na omylu, ťogice fe
tjm potčnitcblnúm přebfemaetim, 3: ni gebinťó gma'š,
gaťog fe ro miloft 25031 bůmčřugeme, přiůupu nebá !
fobě, alěmu fmepffíeni giftód) llbi, na tterě fobě gi;

?fpofftol fmató spetr ta! trpce Běšomal: ťteřiš

lord)

noúi pobrbagi, gfauce hnití, fobč fe lic
bici, nebogi fe feťt umobiti raubagice
fe; ftcří přelugugi buffa neutrotaene',
fmob obu gim flibugice,

qušebnici porufíeni. n)

geiTto fami gfau

Sřefmrteblnó átál Erálů, tento ipán wččné flórou),
genš tomm) ašegla rogbáma' a ge i pobimně odpraňuge,
gebnem ©ebo Maieňátnoft naffebo bobrěbo, aboánébo
Smocncíře, a Gegi Smaiefta'tnoů (Šebo manxelíenau tbc:

ti, naňi miloftimau pani a-átálomnu;

šebnepg weffťe

ten nepgafnřgfíi a mclcffamnó cifařffr') bům, gaťoš i
milé ťrálomftmi čeíťč; a popřeg ař ron'iďni m miru a
poťogi o fpoíenj bum Mód) pcčugeme.
SDán w sjal-age m 'Ifrcíbiffupffe'm fible Stamm,
tme 8. Báči Ečta Spáně 1836.

QDnbřzg Quang,
L. 5.
n) 2 vet: !, 10. 14. l,.

&niáe. 'Hrcibííťup.

13
5% d 5 a n i')
na tlamou torunomóni
Gabo mepmiloíiíměgffi (Bafnofti

JFchinanbaI.
(i i fa I'::

ga hrdle čefťébo.
„womaaali pal gcg .gofpobínu ga ťnjše — a poftawili
gfau na blamě gebo _rorunu ;, řemene brabčbo"
1. s„!)czrczlip.
29, 22. Balm. 20, 4.

nmob.
(50 to anamená? Giaťé to fltm'im plefp a rabo:
mántp? meobpčegně gaťe'ň mefeli toalébd fe po men,
leté semi Gefťé! 3 měl?, Eragů a mefnic, ge wn'ed) Eon:
čin mlafti naffi fpědgá lib bo gól,-abl). “Wabi fe pobjs

mám fam fotí, wibim genom gafuě lice, plefdnj,_gi=
ifřicj fe oči, a lib fe tabugicj.
QBeITĚm nárob (Ses
fťó fe tabuge a mefelj; memera geměGefťá amuči čpí,
mt) raboftnómi.
(Eo fe Bolo, co fe ubálo: ge celý nás
rob taťau ncmtumnau opogen gefř rogťoffi? sproč 6

dmdtdnim

ubitagi fe ti nefčjflnj gáftupomě bo Wm:

bl) ? spro? cch) nárob , bx) mogno bylo, rdbbp fe tam
íbrcmagbil? *Iroměniíazli fe fnab ta mdgná řeťa, čte;
táž fe pob flamuóm, melebmjm prašíťým moftem čeizi(:
') Sana SIBalctiana Sitfita, rači:
nídčbo.

citicmnibo, :: faráře mí;
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pěni, m teťuté fřřibto? ?!an proměniladi fe
ra Spetřin m mai blato? ERiEoti! giná geft
pletu to!)o mn'eobecnébo příčina, aa ginau
[pidaá tamlibfhvo ge mffed) ftagů a ťončin

(Sefťě. %erbinanb

fnab bo:
tabofti a
měci po:
ae mlaňi

gefttam! %etbinanb,

pra

mó a pořábnó fmatomáclamfťébotrůnu bčbic; %er:
b ina nb, otec mlafti, pán a ftál neumiloftirvěgííige:
fti tam! QIgcítiř tam proto, abl) fe bal townomati
na Erdiomftw; Gcíťé, abl) ogbobil blawu ímau foru:
nan tan, ťterái, fráfflila onbp pofmátnau a brabau
blamu %ran tí ffPa btce gebo milcnébo, a ťteráě na
nég ?Bobcm a běbičnom ptámem geft připabla
%“:

binab

3525031 milofti

(Sifař %Raiauíťó a

Rrál (Šefťó bobté a měrné (Sedm ímé přeb ?Bobem a
meiTťeróm fmětem, meřegně tetu) a fíaroně přigimá aa
ímé Děti, 31 ímé měrné- pobbaně; propůgčuge fe gim
me mm přióni (: mílofti, a fetim bóti oblan'uge, gimš
“> fe íta! mámě ro tom ohromném oťamgcni, an ©0=
fpobin Ge čela fňal 5 r a n ti ff! o mi forum) břímě, po:
molaw gcg bo garnýd) Mód) fibel přeb fmůg trůn
bměabomitó. Santo přičinau 6 cbmátánim bé're fe bo
měn “Ptašířód) ragby, řbogťoli bomu [mébo obprágbmq
“ fe můšť D labug fe tebt) Dobri) ndrobe (Šeffó, plc:
fet) 0 (Sedm měrná,- nebo mióte, tam -— m Sprage m

pofwímém ímatébo%ita chrámě„pomačali

mafíebo „gofpobinu

ga inne

čr dle

——a poflaa

milí gíau na blamě gebo forum: &tama:

nu hrubého/'
tifíama

forum: fmatc'bo slíšcíclawa, sEta

a QBlabifíama ll. *) , f(amnč paměti Sťar:

la lV. **) a mffed) přefiamnód) picbtů

gebo

93261112
tem)

gig Émile negen běbičmjm ptdmemťtrůnu (Šefťému po:
*)?Kštatiflam moabmigen bol léta 1086. ! bůítogcnfhvi “a'
lomftému “líto pro Iman ofobu. mlabiftam 11.01: a tě;
to 1151. ne tolito pro ÍCbC,mob:; pro mírem; ímé pctom:

lp ttálomíťau torunu přígal.
")Gifař Stare! IV. bal npne'gm (Senna totunu bbotowíti.
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molančbo, anobrš gigi pomaaaněbo a !otunomaněbo.
ar toř geft gagiíté točc toelmi utěiíiteblnd! meho 3:6:

lem bóti, i Rtále míti, obé geft móbormj
bat milofti ?Boši.
.*Rabugfe tebt) Stáli, i nárobe Gené!
656 pat, abod) tuto ron'eobemau raboft oogmnos
zil, mnfmětlim ones příčinu gegi. Bampnil gfem to:
ti; mám mjíhxěgi pouťdgati

|. proč fe hrál gbůftogenftmi fmébo
frdlorofťěbo můše rabomati; a
II. proč fc i m1), geííto Stále máme,
tab owati můžeme.
9,190 fe blaé můg bneé po \on'i zemi (Stiff mobl
loglébati! good) bnee ť celému nárobu (Ěefťěmu
moly! mlmoiti, ab)) mfíiďni Čedpomč čiftě patrně po
gnali,

proč fe raboroati

a 3 čcbo .*Bobu bětomati

mam.

I.
%!abofiamim hrdle, gegš běbičné pta'rooa po:
řábnd pofIaupnoft pomon'ih) na trůn pofma'tnó , nebo

gemu„roelifé měci učinil ten, gen; mocné
ge fl" *), a protož, omn'em fe můgc ; bůftogenftmi ímé:

bo tabomati.

a) Můáe fe tabomatí, pončroabg bůffogen

ňmi Erálomíťé, ťněmug mpgbwigen bol,

nepftarfl'i, nepctibobněgffi i nelumbo:

batněgffj gpůfob libí“ mlábo geft, a net).
mušífi pogemfťč bůftogennmj.
“i"

Gm tebbág, an tolifo gebnobo rágfťěbo (frontu
celé pololeni libfřě, ; tobičů a běti fendmagici,

aacloňoroal, gebenl byl přebfiamen rolTedpněmofiatnim.

') sul. !, 49.
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Dtec bol tebbdg tobinč fme', co; tab mocndř celému
nárobu fměmu, pánem, aáftupcem a ochrancem. Srba;
5 gebnč robim) pomo robin rnice, praotec mffecbněd)

panomal nabe mfíemi. %ptoli bneb na počátťu, an
líbí na fme'tě maliřťd bola brftečťa, potřebí gim gebno:

bo, genšbl) mlábl nab nimi, bršel ge mťágni, a ťonal
fpťameblnoft: mufelo mnohem mice libffe'mu poťoleni
taťébo wůbce a „rámce nepmošnjbo potřebí bóti, an
fe četné rogmnošili, a na fmětě togfíi'tili.
“lí protož, gig
ga nmpmněgn'id) čafů ge ftřebu mffebo libu boli gfau
obtáni, gen; bámali aáťom), w ročcpi'ed) faubp a mí),
pomčbi Eonalí, mffcď'en lib řjbili a fpramomali , a bu'ó

faubcomě aneb tnišata aneb ťrálomě fe načljmali. Std:
lomfťé bůl'teranmi geft tebo neofřarfíi.

?I mfíať gel? taťé cti nevbobněgffi

a mi):

blabobatněgm.
9110 geft ob faměbo ?Boba gřígmo.
Eo nám ručj fám Sud) fmahj, [tet-ují; fřróe úfta sDawa

Iowařcfl: „meni mocnoíii, gebiné ob $a:

!) a." *) áagbdli ale mocnofi gefřob %oba: gefi tafé
ob %oba mocnoft ťrálomífáť má! baítdmá abc na
zemi mina 9503170. Gema není pobobnébo me mfíem
libu, taťome' moci nemá niťbm Milionům porauči

ftál, a tificomě gfau mu ! liboftem a finálním; fil“ a
šimot, ftateť a Eten) proň bámagjce. © ftálem mn'c:
mocmj ?Bůb taťořťa fmau moc a fIámu gbělil, geiTto
datěl, bp fra! abc na aemi ta! blabobčgně, maubře a
fprameblimč panomal, gaťož,Sn fám panuge na nebi.
Štálem fralúge Éra! měčnt'), řrálcm fpramuge 523%
WWW) této černě, a gemu -— frdli toliřo bal spán než
bťffó moc nab šímotem a fmtti. 23h gmc'nu 250ba ší:
mého fond ťra'l íprameblnoft, brgi obbognjťl) a libfťé
fpolečnoíti fířůbce na učbě, a to, gente ! polevfueni ni:
Zábně naběge nebámagi, nefíťobnómi činí. Gain žBůl)
') Řím. 13., 1.
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fefild na nárobt) Haft! a Bram: tomu?; fa! mocnď'romé
toooto fměta bobr! i alě wěci nátobům fmům báti mo.
ban. Dni řťau Homo, aftraířnd palbobeň mdlečná
boří, geměplení a tific tificů líbi utrdci. Dpčt Hau
flomo,a fmatí) mir 6 celým ťomonfimem fmóm, Be n'tě:
ftim a požehnáním namtacuge fe bo sem!. 3 nepoch—
tugešli tebl) m fobě fmaté uctímofti a gaťéíi bdgně, ob;
náffege po Eráli froe'm graft) fmoge? QBiba gebo rogue;
ffene' bůliogcnflmi, trůn blefťoňťmauci, na tterémš Te,
bi; meč, ťter153mtufau brgi, fIdmu , tterág geg obe
mffab ofloňqge; moc, !terauš má nab fmtti i Šimog
tem, nečigeéli febe tatau magefřátnoůi porušena? 920:
můgešli i tr) o ardli fměm říci, c03 gamut! o Šauloz

wi fe mfíemuIibu iren: „(Siiftě wibjte,

ftetéa

bog mproolíl .gofpobin, geř mu není po:
bobnébo me mffem líbil?" ')
Rba; měl SDamib pomasán bóti na tratmílmi,
přifíla ť němu mffeďa poťoleni Síma—lítá bo abebron,

řťauce: u—Dlemu) to!! hod,

a tělo tmě gfmeJ'

'") Baldi nárob Sítaelfřó tělem SDamibonóóma fort:
mi gebo: bol gamib blamau gebo. Gaťo blama gel't
ale neommeífměgn'im aubem a neoťrdfněgni těla oabo,
ban: temně tai &hrál mITebolibu fměbo geft neníraš:
(Hm, nenmsneffměífim, nenmclebnčffim aubem,ge|"t bla:
man a pánem gebo. Giora blamau celé tělo fc rpm:
rouge: romnč tať fptamuge Strdí mefiťen nárob fmůg,
a m ťtdlomíťc'm gebo bůllogenfřmi mffeďo geft gabra"
nuto, coš celému nátobu ? mnobonáfobuému profpěz
(bu geft.

Sne bog příčinu) nagómagj

fe ťrálnmé m pifc

mě „orlu melifúmi, ťřioel meliťňd)".“*)

Stebo fldroa _gegíd) welebmjm Diabeniu blefřcm ogdřer

*) 1. stát. 10, 24.
**) 2. arďl. 5, i.
“*) Set. 48, to.

(Such. 11, 3.

Daniel 1, !.

Dfedi' 8 1.
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nd ta! fe m3ndffi nab nárobn této 3emě, gaťo fe mna.
ffi orel nebetpčnóm letem fmóm nab horami nebenoě

nómi. xařě „nárobů paftó'towě, poma3aně
blamo

a otcomé

3emě" Roman m přímé,a to

wfíe gen proto, alu) taE Erdlomfťébo tobo bůůogenftmi
3meličenoft a blaboběgnoíř patrněgi obgemena bula.
ERedmbim tabu),

tbn3 řcEnu,

3e i

miTeá) po,;emfřód)

mocnofti !tálomífé bůftogennroi nenmněífi geft a neo;
wětm, a proto3 3e tm, gen3 ! taťe'mu neumnšífimzx
bůúogenfimi byl mn5bmi3en, má omffem 3 čebo uftam=
ně SBobu bčřomati, a fe tabomati.
'Zí Ptetařbxy fe nc

mbomal, gfa ob %oba nab milionu) libjpomoffen?
thraťbp taboftj neoplómal, gfa ob 230ba 3'tj3en, bt)
3be ňa 3emi mina gebo 3aftámal ?
D 3arabug fe tebl) i to miloroam') Spam a Sřrdlí
náš, 3aplcfel), 3e tě žBůb mmbmibl Ebůilogeni'tmi net>:
melebněgfíjmu a nenuvoemmu, 3e tč nab millíom) [lb]

pompffll, a 3e tebe „opáfal

tunomal

pafem

náftto gi mocnoítil"

flétnu), a Eo:

a) Splefena

rabug fe, 3e ob %oba učiněngfí Érálem ro 3emi bogně

po3ebnaně; m3emi, gegi'gto půba opracuge bohatě pil:
noft rolniťa, řterá3 má mffebo, obilí, fomů a mňecbz
něd) plobin a po3itťů bůftateř.

Spleíen a rabug fe , 3e

gfi Státem a spánem nárobu měrněbo, bobrěbo, pra:
comitébo, průmoflnébo, fílněbo a Ratečnébo, thlem
a spánem nárobu Geffébo! Šloufa) a rabug fe, 3e gíi
Rtálem nácobu Q“?wbaíe bogicibo, a Rrále m pocti:
mafii magicibo; nárobu abo3nc'bo, m gebo3 ftbci min)

a láíťl)plápolneubal'ne niřbo! 

b) ?BlaboflamimErále i proto, poněroab3

3a=

ftámá blaborobjci auřab; ani—ab,tteróm3
58031pr03řetebln oft celé „mě a nátobo
ffřaílnómi

činí.

a) Gřlcfíaň, 45, o.

II ta geft brubá příčina, pro

759

ťterauš !tát ; ttálomíččbo fwěbo bůfiogeďhvi můš fe
to_Qomati.

(Baťa 3 nebeífé oblolm macbásegici \'[unce paprik
!t) froómi twoři togťon'nau bnomau gafnoíl, obličeg
memeré aemě blabočinně gabřimagici a obgimugici:
temně tařg, Erdle Dobrého mlíehťe' pogebnáni komolý:
má [ibítrom

Gbceli tebp 525131)
ťterí) nárob íTřaftní) uf

činiti, báma' mu Dobrého itále.
Strálem: nať bobtóm
ton'jrod na Fmi ngn'emocnáabobrotimá tuťa gebo ne;
fmjrne' milol'ti. 5D gať pob otcomfřau mlábau blaho:
batněbo todle mffeďo fmete blaho, ton'ecfo rogmigi fe
pošebnani ?Bošil Gia? mnobo můge ťrál 3amegiti51é=
bo, a ga! mnobo bobte'bo přimefti ťmiftn! Éra'l i me
bromu máleť mn'ebořicid) ím fmate'lw miru tid)o|'ii mi:
tem pemnóm, odnaucem a ob_lagitelem geft (ibn ímé:
bo. .proaili mlafli, ltutó. guřimónepřítel; naftámd:

li přibottům, bomům, a bneb idndmům

a oltdčům

naiTim těgťe'nebeapečenftxoi; brogili mlam moí—intro:
(jm, gabrabám a_fabům naITim popleněnim a bábu:
ban-; chceli nás ohněm a. mečem gabubiti a_m (tim
nindd) bomů maid) nás pobubiti: nenili to—gemřSpain,
gtffto flórou bognau a mjtěčftmi ňtogi praporcům. na:
Him, btanau tuřau obbáněge nepřítele ob pomegi mia:

fteníťěbo? ©an !tál, pominnoft moldzli bo m bog,
bági trůnu a nárobu íme'bo: romně taťi ro fmate'l)o
puťoge tid)0|'ti liDu fměmu geft bobtobincem nenmět:

ffim.

Siam mířaupi, půfobi gen plefáni.

Ěbe Sn

to5f1ma'fjmě, tam mffeďo ťmete a omocc nmbámá bo:
bté. Sčra'lem fe amelebuge 'a obobacuge gemě. šitá:
lem průmnfí a web!) utěn'enč fmetau.
Éašbó gebo
ftoť pognamenán geft činem nčgaťóm bobróm.
Su
bramě četl) pautagi togEagem gebo melitánířé moíh),
tam po gelečnód) vrabčí) obbob molně rofte; abc při:

bóroá filnic, tam safe průleroů; ttálem bobróm mnu:
ťa tifeň i bjoa roffcobecná nadnígi úlemu; dpubóm ga
fláoá úftamp, nemocným nemocnice, mraáťům opatrom:

80
mj. 5535: co; natobn geft wbobno a profplffno, ge
bo ruťa fftěpuge, [mlašugn obšimuge. Dobrú ťtál
se mm mognau beblimofti a pilnofti woblebdmd i bucbom:
nibo bobra fwúd) pobbanúd). .Dn na wn'e běše bebli:
mě gřeni, togu) mohlo pobbanč gebo offlecbtiti a ffřaftnčga

mmi učiniti. sproto; pob gebo otcowfťau mldbau nfo:
h) a cbrdmt) fe mmbmíbugi. Sproto; přebnim peft cti
a fláwl) %OŠÍ togmnogowatelem, bbagicjm na to, aby
fe bámalo %obu, což, geft “čogibo. sproti:; taťé man:
bté aípafiteblně mpbámá aáťonp; nepmětm fmau fnaš:
noíř £ tomu příílábage, abl) girl) fáni prmni oni-ibal,
a aby na něm mpplněna byla fmate'bo Ste: 'Hmbroge

florou:„Rtáloma powinnoft gen, bx) přiťáz

gani popbanóm ban'ód) fám ptmnim byl
čini'telem'k *)

£), ga! přemnobo bobród) [Entťů můše hrál Habe:
batmj moci froěbo mgnen'enébo auřabu mořonati! 93h)
folifo něťteróm lihem můšeme činiti Dobře. Rrál ale
milliom) frbci můge oblašiti, celého ndtobu fměbo můše
fe ftáti bobrobincem. ?! gcli nab plogeni libfťébo bla=
ba něco togťofínčgfíibo? Ragbuj to můge fám ebu:
batí, še mffeďa tabofř, !tetau3 činíme gínóm, i m'e
mlaítnim frbci nan'cm fe pocituge. 'll protož, tabuge=
me [namatice, an gfme toliťo gebnobo čloměťa ffřaúna
učinili, gebnobo gen potěmn, gebnomu pomoci fmau
přifpěli. 53—
ftcratbt) fe tebt) frálncměl rabomati, gen:
to l'e Ra! milionů libi obrubowatelcm a oblagitelem?
Rteraťbt) gebo frbcc- ufřamičnau taboftj nemělo cpló=
mati, geffto gim toť přemnobo učiněno bylo libi fpo=
tegemjd) a ffřannódp?

Ěařomúd) taboíti oťufll 5měčněnóťrálndš %tanz
tiú'et.
53 © cm n nebolo nab plogeni liofřčbo fftěíří
nic ro;!on'něgnibo. 'lí ptotoá měl mám; fnaánau pač:

*) Orat. funob. do obit. Valent. impor.
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3imoíi ndtobů holič), proto3 bp! toffed) fobě [točí—mód)

poboanbd) ptawbm Dtcem ťtálomífbm, prám a Batťů
a [ítěl'tj gegid) přítelem, (; měrnbm i ftálbm obbágcem.
Ba to ale ta“ me froe'm 3bo3ném ftbti těd) nebautleg=
fficb pocitotoal raboffi; eblebam na fobč, 3e bobroběg:

fhoi famo febe fpláci. QI ta! i Eb miloíiiwb waue
a Étáli
náš miliom) libi, milionb ftbci líbíťbd)o:
blq3iš, i zbtrdlomfťó £)tče náš ithtem a ocbranau bu:
beš roffem nárobům fmóm, bubeš 3be na 3emi 3afid=
mati mifřa 22503ibo,a libem činiti bobře. Báře oťa

Emčbo ťbe 3afmiti, pošebnáni a fftěfn potom.
3e3lem Ěwbm

nome' 3ťroete (Sofie mIaBi blabo.

90b
u

proto3 opět molám ! Sobě, rabug fe a plefeb Rtáli
Webmiloftiměgfí' , rabug íe a utěš fe 3 tobo, 3e 6 to:
runau ťrdlomfťau 1103“ na se ?Bůb tolita milionů
líbí 0qu a fftěfři; 3e 3trůnu froébo po3ebnánj a raz
boft mů3eš ro3fjmati na 3emi; 3e Sebe SBůb mmoos
lil, abb Sebou 3emě a nátobb ffřal'tnómi a bla3enb=
mi učinil. mabug fe, ie Eobě nebem geft báno , mis
lionů líbí a ftbcj bbti obtabomatelem a oblagitelem.
?! mffať Ěebe i gefítě mětífi čeřagi caboíti, nebo plo:
3eni bobre'bo geft nošen (anno o fobě měci ro3ťoffneu,
uobt3 &ginaa gefítě obměnu přímím.

utice „Splamenná, nebmřelegňi Mita
gebo nárobů, flamná (: po3ebnaná památ:
fa po mm, a ťoruna mččná gíau gebo
obměna. "
sráínó geft biabemu bleíř, tteróm3 fe třpbti čelo
tráloxoo; libe3ni gfau paprflťomé forum) 3late', Item
ofmčcugi gebo pofmátnau blamu: ale mfl'aťťráíněgffi
a Iibe3nčgffi gl'au tr) měnce láffb, min) a nebblubfíj
poctu), ťteré3 gemu mběčm') mine nárob. £a3bé frbce,
ťtete'3 bobrb ťrál obrabomal a obla3il, a těd) a taiód)
geft na milionu), gemu mft'xic plápolá, ptoň fa3bé frbce

6 potorau ! nebefům ptoěbb mbfilá! Éáffau, goto:
mau3to fe toliťo bčti ! otci minou, gfau gemu mniďni

6
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pobbani vříminuti, a není? gebnobo, gefftobb mile bo=
toro fmě firme saň nembcebil. % mc ílofti i me fttafti
(borod gemu nárob láfťu negrun'enau a miru nepobnu=
tan! Stál bobró gefti nebflabííi rogťom nárobu fme'mu,
! němu fe fagot) bligi é betinnau bůmčrau a pobo'gnofti,
a _patřlti čafto na gebo pofmátnau oíobu, gábá fobě fřas
řec i mlabjť.

?íd) gaťč to boře ro celém ndtobu,

_ťbbž,

angel fmrti počne pobaíinati gebo Šimota ímici! % tu
& miííonů

úft a ftbci ť nebefům fe mgnán'egj ptoébx) a

moblitbb ga gadwmáni nebbtagmbo Šimota gebo. Ba:
wolal=li ptebc ťrálů frál míláčťa fmébo bo blaboflame=
nád) fmód) fibeI: ó gaťé tu teprm bořřě Šaloflěni geft
"Dneti ge mííecb úfi! žíln'eďo fi nařjťá a běbuge, ze

bobrí)_rolafli ufnul Dtec má!.
(Sos oborní, - léta minou, měřoměgagbau, ale
pamdtfa gebo nepogbe niťbn! :Do brobu fme'bo, bo
móffi nabbtoě5bm5d) béře ťrál bobrů 6 íebau mm: a
míru nárobu [mébo. 'lt protoš gente ča nenpogbněge
má) čafů mbpramuge praočb pramňuťu fme'mu, co to

za bobtotiměbo a blabobatněbo ťtále bylo, mbptamm
ge mu třefaucima tlomaaflgamóma očima, ťterať Dtec
tento nátob milowal, a Eterať ob nárobu fmčbo bv!
milomán. ?[ bpřbx)miíeďa poťolenj bola robmřela, íta:
ré wčci miTeďbgaoablx) nombmi, neaapabne nifob flow:
ná památťo gebo, neboř gme'nogebowťnibád) běgepií:
nbcb glatbmi wbrbto gel't pifmenami. (Siebo památ:
ťa geft a bůfřanero pogebnáni! zam pač to onom gaf:
něm fmětle, ro onom blabofíameném fible mbmolenbd)
Spine, ťamš fe bobumilá buffe gebo obebtala, tam bo
ťorunuge mlábce mffed) mlábců, pán mfíecbpánů, ťtál
roiTed)Prálů Eotunau měčnau, forunou neumablč, roštu)
trmagicí blaženoftí, fogunau tau, ťtetauž, na mččnofti

ťotunoroal %dclama, (štčpdna a Beopolba.
SaFomě též, obměnb bon'el měčněnó ard! náš
František! bo brobu ímébo mao! é febau Iáfťu a
míru nárobů frobd), a pamdtťa (Šebo geft a bube m

požehnání! % taroměšto obměnu bogbeš i za, milěbo
Dtce Gym: milá! mepobnutau miru Sobě dyomati
bubeme, pemnau Idfťu Sobě ga lánu pobáme, Smód)
togřaaů Ge mmm ocbotenfřmim a poflun'enflmim onřiz

báme, za žlebe fe neufřdle $obu mobliti bubeme, a
from i gimot míle ra'bi pro Eebe Dáme; změ gméno,
Smd pamdtla bube m pošebnáni; a poněmabš gfi abc
nab mnohem bp! uftanomen , a nab mnohem by! měr:
nó, i %ůb Eě gebnau bogně obmění, bubeš mnobo ili:
bití, a bubeš taťč w ftálomfímj nebefťěm nab mnohem

uftanomen. % St) megbeš to raboft sanaa Gpafi:
tele fměbo, tteróg Sobě řefne: „*Drotoge gfi mě:

ten bol agbo fmrti, Dám tobě forum: ši:
mota",

") forum:, ttetéž, nifbo neobegmc ob Sebe!

!( proto; opět a Opět molám, rabug fe žpane rodiče:
mocné, rabug fe a mefel, ge 36 %ůb pomolal ! bů=
ftogmftmi ťrálomffěmu; gaťoš i m1)fe rabugeme a me
felime,ž,e máme Rráte, a ga Érále že máme Elche, ;pána
a btce nanebo neplaífaměgfl'jbo, :) čem; m bitu

Il.
ělpňeli

gfme m. m., že frdloroffé bůftogenffmi

geft mffed) pogemfťód) nenmelebněgffj a nepflamněgm;
flon'eli gfme, še sDán a tvá! nebeltó ťráli megbegffimi
fmrcbomaná bobrobini nárobům prořaguge; ze i me:
Iiťá geft bobród) trálů ga? abc taťi na měčnofti obmě:
na, a „ženáflebomně má fe 3 čebo rabomati ťašbí) !rál

mefměs, agcgména Rtáluáš milomanó. ?fle mňa! i
mx) fe máme rabomati, še máme Rga'le, Stále i $a:
bem i Tběbičnóm prámem ! trůnu

Gefřc'mu pomolaněc

bo, Sřrále bobrébo a blabobatnébo. Stabugme fe te:
bt) míli Čechami, rabugme fe gig proto,

a) poněmabš atále máme.
*) Bam. 2,10.
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©an (obi mefidřc, (: rogi mučicid) mťelmath) gen
potřebí: tomně ta! geft gemě Etále potřebna.. Rolilo
pob rolábau gebné neompšm I)!arovmůge fe nátob net)
lěpe míti; naproti tomu bog té gebně biotop nemů; to
ptamoč ga úplně ffřaftnó gmin býti, gfa to nebeapen
ženami ob mneligaťód) nepotogů a togttgct gmitánu
býti. %ime gagifté ůťuffenim, gew bomě, w ttetémá
ťašbému na můli bdno gen, činiti, co; mu gali libo,
gbe mffeďo na opať, ge tam není a nemůš býti gábné
Eáůně, gábněbo pořabfu, poťoge a pogebnáni. %ime
a též, ge ařuífeni gefti průmobno, ze febe mmm fpolečz
noni auboroé příčinou řteré obecné gálegitofti mřbó
toiíicťni ID gebno fpogiti fe nemobau, nenlli gim ně:
ťobo, gatošto l;!atov, gen'tobp můli gegid) po Dobrém
anebo po glěm ! tétěá měci nařloňomal.
.Dbpčegně obce
geben býti nab brubčbo, poťlábage tebe ga gťufíměga
mbo avmaubřegffibo toffed) oftatnjd). Eim běbem ge=
benfa'bó na froe'm ftoge, fmůg atola'n'tni úmpll E minu

přizvali uftluge, a; fonečně, ibn; fe roííiďni boíii na:
nel'nabuili , 6 bněmem a ggitřenau mafii fe roubágegi,
ničebo nepořibiron'e, a příčin, ga řterómiě fe feffli, nc:
potomnamiíe.
D)?ufili tebt) ro Eagběm Domě, to tagbě
fpolečnoút libffě něťbo býti, gangbl) oftatnim ton'ecbz

něm byl přeblogen: i mufi gagiftčtaťě ta weliťá robim,
tterdš nátob f(ome, něťobo míti, gengbo faubt) a má:
poměbi ro togcp'ged) ťonal, a nabo mnemi mlábl, bběl
a ťuťu bršel. ;D gatbt) nám bolo, tovbpcbom neměli
tafome' neumožní blamo, gefítobo ! ron'cmu mauoře
problěoala, mneďo obítardmala , mITeďoíptarooroala,
a tofíeďo, co; nárobu wbobné, Dobré a naučné geft, !
miftu a Ee fťutťu přimdběla? (Bafbl) nám bolo, Ebpbx)
mobl a [měl fagot; bělati, cobl) gbtěl? Ébobp paf ftat=
ťem i Šimotem froóm bol gin? 8 pro Štít), ga? fmutz
ně bx) to mpbljgelo m gemi, gař rodice opufftěni bo:
tbom boli ? “Ich! atuňlač gig mnobód) bring,a bib na:
iíe bobtá aemč, aťuííla gíd) taťé gebnau aa nebofpčlofří
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mlabébo pret gc sem! obmebeněbo běbice trůnu.
Id),
gat opun'tíná a oftřglá byla tebbág nan'e mian! žid),
gat lid! a můbpdaal Gem')nárob, ftifftěn gfa a ťtutě fc:
mřen 'mn'eliťau bibau a ftraftjl B?uíih) toho i gině ge:
mě! s řtemtód) nemlábp blob a obamnofti muíi nás
rob oťaufieti, nemáli fměbo Smile! meniť nepořábřu
a náít'li, ťterézbl) fe m taťomč gemi nebálo; nenič nez
ptamofti bo nebe molagici, ťterágbn fe tam nepádýala.
Gprameblnon, ctnoft, aáfluba nemagi nigaťé ccm); řbo
6 ťobo, ten 6 tobe! SRiEbonení ani gměnim ani šímog
tem fmúm gifř. meplepffi a nenměrnčgm poobani na
fmrtfe obfugugi. Qobři mfííďni trpí, IEagi, mgbodyagi:
ali a bobapráůbni mémobi, mitčgi. ?Ba! ani tobo,
což,5803ij geft, nenechámd íe 6 pořogem. % 6 230:
bem a mě'cmi neofmětěgffimí taťoi'ťa ťratocbmile fobč

Brogj. Sltářomé fe prani a ruffi, cbtdmomě %oba si.:
mébo peleííi lotromffau fe činí; monancomé Erina
Sešiífe, flugebnici gebo girťme ge gemě fe mvbáněgi,
muži, na fmrt bámag'll D taťomě Branně fpamh) m:
má fe co obámati čemž, m ťterěg pramó a maubró ftál
panuge.
(ijato fe ftará Domácí bofpobáí: o se:
té fmůg Dům: romně-tať i ťrál pečlim geft blaha
mfied) foběfměi'enócb; a pilen, abx)mffeďt) fiřobx) i nás
ííli, mn'eďo, cogbx) moblo blagenoft gebo pobbanócb 5M:

lití a gatemniti, ob aid) obpubil i obehnal.

I pro:

toš b tší meč na ruce ťu pomffě těd), ťbog ate
čini_*), abt) obbognód) trotbé ffigc fřIoňomaI, libfťé
fpolečnoúi fífůbce m ugbu pogimal, a prám, natřít i
Šimotů Iibu fwěbo bágil a gaf'támal.
“ICprotož rabugte. fc milí Čechomě, rabugte fe a
meíelte fe, še máte Spdna aÉtále;
je máte „Qt—dle,řtc:
též, o to péči má,

abl) bitů) mafie me ffřolád) Dobře

ařigenód)Spánaáboba a gebo ůáťou bnáti fe naučilv; a!
*) Štim 3, u.
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(míle nn) fami m dptámid) pěťně uftamenúd) [wobobnč
a bag přefágťx)sMita %Oba Mého, atobo, ťtetéb03 po:

iIal, ěpna gebo gebnorogenébo, d)ma'liti a melebiti
mohu; abv maňe pramá mira m aemi fmětla ipano:
mala;

abr) mn'eďo, čimšbp [matě gmčno s1%031
mohlo

atupeno, alebčenc, sbtbáno, gurášeno bóti, fe 5ame5i=

lv a ptetrblo; abl) fIabj nebpli utifftěni, a newinni
pronáneoománi; abl) flowem m černi wííeďo bobróm

tdbemfilo, a mi) „potognxj

a tid)t) giwot

m e:

bli, we mn'jpobošnofti a medntn cítí." ")

Splefevte tem) wěvnj mlaítencomé, plefepte a wefelte fc

9:35 topo, ge magice Sčrdle, obamnóm, otočným a
“ranným nemlábp fpaufřámabrůaám m brble neltogite!
(b

máme

“21'mnat mámeli fe gig proto rapomati,

Krále,

ge

nab to móífe rabugme fe, 38 m &:

me mate, praměbo, pořábnébo a gdťons
nibo trůnu fmatowáclamftébo _běbice,
Stále běbičnzjm ptáwemť trůnu Gefťčmu
ob ?Boba pomolanébo , a Eorunowánim“
gig i pofročceguěbo.
25031proařeteblnoft, řteráš mldbne ta! nab náro:
bt) této gemě gaťo nab getmim řagbóm gcbnotlimóm
čloměťem, ťteráš tať řlee a trálomnmi gařo řwiti pol:
ni opatruge; %ůl) přemaubró a mffemocnú, gen; mn'e:
(fo Dobře čini a Ípramuge, poíabit na trůn Geířrj Dům
éRaEauftxj. Gifařfřó Dům Statauífó, nab ťtetómž, plo:
ne pogebnáni 25031, gebo; mocná nebe fttág neuftále
meče, není; pob ochranou nebefťau ob přebámnjd) gig
čaíů moci, f(ámau a melebnoítj m (Žumpě ťmete a to:
Ile, gcug _qcft meči přebnimi me Ímětě přebnim, ob
“>“er fměta mocnářů na mníoft ctěn, a 00 Mód)
wčtnód) ndtobů milomán a moleben , (Siíařffó bům
Pramim žRaťauffó %Obem i běbičnóm ptámem , má
forum: ČSeíťau. áRobome'ímatěbo Mlama
a .gabéz
*) to Eim. 2, 2.
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burgům, fmatě Eibmilo a !mnrie Setqie, Éatla W.
a %rantin'ťa c_Gšprameblimébo fplonuli a fpogíli fe m
gebno, a rohům těcb meliťomocnód) a preflamnód) ta:

toleft ťwetauci geft %erbinanb,

n:)něgffiGifař

ěRařaufťi) a Érál a sDanoronilC5eíť15!i€irns

to gpůfobem vtamóma pořábnóm Ra! fe běbiccm ttů:

nu ímatébo %dclama; ftal fe %etoinanb
formu)

běbicem

(Seíťé, běoicem wňed) milenébo , 3měčněne'bo

.Dtce ímébo řotun.
_ D gař bnfře fe neměli tebr) (Sedwwě btaai

tabo

mati, magice sDánaa Émile; pošebnančbo tobu fmÚd)
bómalód) mlloftimód) panomnifů? Sřabugte fe tebo, ge
*pána aÉrdle máte milého, Ginna milébó Dtce %: an:

tiů'ťa, „geboá památťa geíř m pogebnániJ'
*) ERaDugte fe, se máte Émile a %)ána pramébo a čás
Eonnibo; Sadie 3 tobu, gegš nebe dat—dnibe:. přefiáni;

Émile čtobu
Štále

Šaría IV., Dtcem mlafti nagmanébo;

5 rohu ?Rarie Serečie, ?Ratřau mlaíti řešené,

stále 5 robu %tantiffča

špramebl

iměbo!

čtený; potlebnim fmóm Homem přiťa'čal mám umitagi:

ci, abnile boli gáÉonnimu Snáměůřu ©ebo,

Gona

© ebo milému a ptame'mu, korun (55ebo běbici, toť
wěrní a obbdni, gařog gůe to (53mm m bobtrjd) i
glód) čafed) boťdgali.
SRabugte fe a mefelte fe, ge má;
te taťé gig ;pána a Řrdle vomaóanébo a ťorunomane':

bo.

.plebte! gafo onbo Šalomauna fona samiboma,

tai i maffeboSkále „pomaůali bofpobinu

aa

Miše “)na Ponamili na blamu gebo foru
nu atamene hrubého." "*)

Webu, můgli bóti raboít mětm této ? Webloli
nás bobmtiwě nebe Etetóm ginóm bobroběgítmimobras
bomatí mice? %olepme tebx) pompffemjmi blan) g_eben
') Gilman. 45, 1..
*“ ) 1. snemam.ze, u.

“*) Šum :o, 4.
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!bruběmu: „Ecntol get?ben, Héró; učinil
.Doípobin: mefelme fe, a tabugme fe m
11ha!“
QBefeIme fe a rabugme fc , ze máme Staite
3 pogebnaněbo rohu a bomu %Ratauftébo, gebo; to mi:
loni a přigni má nebe; ze máme Stále gig i pcmaga
něbp a ťotunomaněbo.

c) II poučmabš tento náš Rtál gefti

Málem ťrorcbowaně lafťamóm, maubtóm
a udbošnóm, běbicem negen-trůnu atcoms
fťěbo, alebtš i mffed) ctnofři Dtce [měbo
groččněněbo: protoš ttognáfob fe mefels
m e a !:ab n 9 m e.

„Qme'bo fc m neplepffjm
blebámá“,

Enigeti m1),

napfatfmatl')San Blatoúftó,„bt) to ti;

to ničem fo bě nenabtgomal, nobrš přil'
nóm fám bol faubcem fmóm; tpobbanóm
ale abl) bol mečbn přiůni a milofti přímí,
nutóm

p dnem.“

')

Eo pa! obé 5mláfftnimi

mlaúnim geft běbictmim roba .babébutfťélpo. 933 pře;
fIamněm tom tobu tóg a n); přcbómá bud) ldfťt), bo,
bročinnoíři a nábognoňi. %ňiďni Rrálomé 3 tohoto
Domu mbblebámali w fftěfti a blobu fmbd) hárobů
mlaftnibo íítčfti a blaha fmébo. mcgebnau 5 láíťl) !
fmóm pobbanóm obmášili fe fměbo mlaftnibo blaha,
přincéffe na oltář mIaBi oběti neobragffi. Ea! mito:

manó (Siía'í-a Rtál náš %ta nti fie! přebtabau ces
nan, bolel'tnau frbce fmébo oběti mořaupilf nátobům
fmóm mír a poťog. Sn ráb a ochotně fnán'el mffecs
fo řorun fmócb břímě, amile botom pominaoftem fmóm
trálomfťóm mffeďp Šimota fmčbo boby gafmětil, abl)
nátobů fobě poručenóď) iTtěfti a blabol? ro;,mnogil. ?I
ta! i milomanébo Stce mílomamj 5911, mm *Da'mšrdl
naš %er b inan !) fftěftj (mód) pobbamjd) přcbtldbati

*) !- tom. 13. in Natth. 23.
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bube Gmému míaanima. Qnet) při naftaupeni patro:
mání Gmébo fe ptobláftti ráčil, še panomati babe
gala bobromwnóm budnm měčněnébo Dtce Gm é bo.
Gptameblnoft gen i Gebo beflo! Recta tna-i! mp,
i'fl, pofabim fe na trůn %tan tifflůw. (Soget? pta:
wěbo a f(utTne'bo a ípramebliroébo cbce bágiti & Rtál
%e tbinan
b. Gbce ť tomu mn'eďu (510011beblimofř
přilogiti, aby mffeáo bobtóm fflo řábem, aby ipm:
mebl'noft bola Ionána, neminnoft gaftámána, nemo:
cbetnoíl !ácána.
bb ?Boba mff-emi ctnbftmi wpfoce
obbařen, a pramau uabdpnut nábognoft'i, ?Bobem tolin
fo fpcawómati bubo mňeďl) Etch) ©mé.“ Snář gig
fwět nábognofi (Sabo, ©et; () ufercbtiIau a ctnofinau
nmfl.

QBíběla „530 gig Sprcha, miběía „©0 gig giná

(Mid měfia m blubofě poťoře Élaučtí fe Spánu a erli
ímróowaněmu, miběía 530 na !olenau přeb oltářem
Sabo, „m geboš gměnu !aábé foleno Éleťati má těd),
item gfau na nebefid), a těd), gen; gfau na černi, i
těd), genš gfau pob aemf'. *) %ábognoíl geft ale to,
co; rubin m alatě. (Sato tento btabó !ámen to glatě
fe třpxjti, temně taE fe meči mířemi ctuoftmi nábognoll
nevflamněgi ftřmi. Stábognoft geft angelem f'lrášmjm
mn'ed) oftatnid) ctnofti; gegi pošebnáni amelebuge a

oťtáffíuge mífeďo; ona blabočinně na nás to gafócbťo:
Ii šimota sálegitofted) a potřebách pofiameně půfobi;
ona Éašbému ftamu, Éašběmu pomoláni geft profpěňna;
ona geft i neobragmm famenem m ťoruně Etálomffě.
meho nábognoft ubělá čIoměEa negen bobróm Domácím
bofpobářem, bobtóm Hugebniťem a neplevmm pobba
nóm, nobtí, taEé neolepn'im mocnářem. 390 nevíep:

ffid) rufau pološila tebt) Bezi ptogřeteblnoít ofub náš,
potučimn'i nás Stáli nábognému. zato ufHecbtilá
ctnoft nepmiloftiměgííibo 9320cnáčenafíebo gefl celóm a

*) Eilip. 2, to.
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utčn'enóm tuťogemftmim bubaucibo ntěfii a blaba na:
e o.
n *) ?lBefeIme fe tebe; a rabugme fe raboíii obmogenau,

že máme Qtále \offed)etnoůj fráfau ogbobměbo, a ta:
tan bobtotau ařeteblnčbo, gatauž, fe groěčnčnf)Ste:
(Siebo Dřměl. Santé; láfťau, ťterauž, togněceno bn:
Io frbce samo,
plápolái (55e l) o frbce otcomfťé. Gia
ře wí' em libem gig 5 přirozeně přidýplnofii miloftimau
přimínutpřigni, bube nás milomati, gařognás milomal
toe známá) nebeffljd) oflamenó smc (Bebo, a gaťo Sn
bube bobrotiwě , otcomfťt) a fpraweblim'e' panomati.

meho i.i'črál %erbínanb

mági íobě bčtinně láífl)

nátobů fmóď), i(Siebo oťo aá'ri nebeíťóm citem, an
mibi, ze pobbani (Sabo 6 bůměrau ! Sněmu fe bligi.
Gato teboť Stci, to? i ! memu bubete míti přiftupu;
bubeli příčina a Nového mafie íIuíTná a fprameblimá,
nagbete negen miloliime'bo mafiedpnuti, nčbtii robilo:

ffeni. „Cšlunci. přiflun'j",
řeťl gebnau iáben
?ígapet ! eil'a'riSufiinianominwaprflťn fmómi o=

fměcomati celí) fmět: Ečálomfřau ale ctu o:
ffi gefi, mffegfo oblašomatid'
') $g-%erbi
nanb nátob (Scifi) 5melebi a oblaši, bube gebo bo:
btóm, miloftimóm málem, ítálóm prám gebo ochran:
cem a obbágcem, mocném gebo obmobu obšiwitclem,
filnmn gebo blagenofti fftjtem.
sDob (Sie (; o otcomfř-au
mlábau nomě gřmete (Sefřé gemi blaho, Gefťó nárob

pob (Šebo melitomocnóm gestem gtmete, črofte, pt0=
fpěge a fe rogmůge. Eem Gefťó, mocnómi perutěmi
cifařířébo Sřařaufťěbo orla priťrotó, libé a pořogně
obpočimati bube! ŠD abubte tebr) fmau moí! Gedgomě

milí ? plefu a raboíti! sJíšefeltcfea rabugte fe, ge má:
te ta! [mrcbomanč lafřamébo, maubtěbo a nábošnébo

") Ad imp. Justin. do offo. principis.
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stále,

ťtm53, aby raboft maffi obmogilabomrífil, mám

giž, i taťé m ofobě ímé bmbobrabé a milé Gboti Dobro:

timau, laífamau a miloúi plnou ?Ratťu uběluge.

těd) přeutě'íenúd)r03toffj! skatia

D

?Inna, Štdloms

ná (Šeítá mfíeliťau ťmete ctnofti! Snu, co miloúná
(Sboř, 'Pána a Stále naffel)o 3imot ofIa3uge a oťráff
luge, a co přebobrotimá, blabobatná mlafti S)?otra i
nás matežl'ťau láíťau miluge.
©aťo bmě3bg gitřnj
Den a ro3řoš 3mčfťuge: temně tať &S)?atia ?Inna
3měftuge a přiílibuge i Strdli i nátobu fftěfti a rabofř.

%ctbinab!

S)?ac ia ?Lnna' o'směnaDámya na,

běge plná! 9531) 911: gcbiná !metauci naběge (štítě
3emě, 383x) taboft a fláwa none!

Bámčtef.
%laftencomé bra3i! nefmón'lel bod) řefině o máš,
aniž, bod) mel)! gmin bipti 3a tobo, gm3 3ná autloft a u,
medyiloú ftbci mafiicb, fbpbod) teprm tetě datělme má;
citt) mběčnofti, Idfťt) a bůměrt) m ?Boba 3bu3mrati. D

p03nevtc tu miloft, !tctau3 mám ptoťágal žbůb! 2%;
bu, řebitcli libfťód) oíubů, gfme pominni 3 tobo bo:
brobini běťomati, 3e máme laffamébo, fptamebliměl)oa
nábo3nébo skále.
„% mluwte bratři! a i'cťněte fami,

fomu 3 toho mám běřomčti,3e „poťanó
a tid)ó
31 mot měfti, me mňi pob 03110(H a mechu:
n o ffi m ů 3 e m e", 3: gať baleřo mírné 3e3Io$RaÉauffé [a:

bd, níťbe 3ábněani té neomenm 3námh) tmrbofti, nefpta=
meblnoúi a utifťománi neni fnale3eni! menili to 23:31),
gebinó ?Bůl), ttetó3 nám tuto miloft protá3al? Spát!
nebefťó, ita—153naťloňuge ftbce otcowo ť Dětem, naťlo=

ní! i mambo Stále frbce láffau otcomíťau ? nám!
spán nebeffó, ltetó3 fpramuge nácob bal nám Stále,

m gebo3tbci„miloítbenůmi

a ptamba

po.

tťalt) fe, na gebo3to trůnu iptameblnoft a
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polos po líbili

ft."

ŠmogncptetoabuBtc roběč

ui! QBbččnoftfmau ale bámente !Bobu na gcrvo ffutl'o
ffledmnómi. %ubte nábogmjmi Eřefřam) a bobtómi,

mětnómi pobbanómí. „Qamcote,

co geft Gifd:

černo, Gifaři: a co gcft 2303ibo 230ml. 280

ba fe bogte: Étále mpoctimofti měgteE“
!!Běgte, ob ?Bolpa geft amen,

ob ?Boba má fmau moc:

noff. spouuffni „bo tebr) buťte a (Siemu „pobbá:

ní, ne toliťo pro (něm, ale taťé pro ímé.
bomi".

Woblte fe taťé (,a maffebo 5pána a Rťdle;

neb tať to přiťaauge ?lpoíítol ndtobů.

Smoblte fe ůaň,

mobltefe čumí, aa tu neomiloaimčgffi

mlat;

fu mlaíii; moblte fe ga meffleren nepmpšn'i a nep:

gafněgffiQům Staťaufťó!
muze teba), ťleťněme na ťolena frod,a m nmblub;
ffi poťoře bncš a agitta ': po mlTeďen čas lu arálí
nebeffěmu _molepme: spane ?Boše náš, mpflpš prosbu)
none! Emile %erbinanba dnaň! Suchomel)po 253W;
mobauci; gadýomep'Étdle i Sirálomnu. Spřifpčg 921:

i geglu (Seba.

ěRió Gebo

řtaloroánj.

©et) mu

fťrůe Gona fme'bo gebnotogcnébo Sešiffe Étifia fměbo
požehnání. Eať gíi i nám ge mffecbněm bal. 21mm.

Sloggi'máni
na ben flamnoftí

korunowáni Émile.
Qalt) to blabol ? -— Eoř anamenitá ftřelba bři=
magicid) běl! — (Balič to blabol, f(ammj ben Eoruno:

mání Stále

naífebo groěítugicj._. %;neffcné 05.5,
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mání teB tebe nám!
3 brabeb Eib'uffína měna balea
fo fíitolo opětugici ogměnp tebe rognáffi, ta! se těi
ťazbe' mabáleně nebo, co bliaťo flogici flvffeti může.

nyni ti tatčirogumim,

::

gemoldš obniwóm (lomem měr:

né (Sedm ! bueiTni přemůnen'eně \lamnofti!

.glafe, -—
flamnó, mne aubl) proniťagici a at rolafience toaobs
ňugici, a; bo wčbálenúd) fončm flaxme' Šedý:
fe toólěbáš! horami třefe'é, po tominád) bučiš, bubiš
fpici, a fmolámáš gig bbici, flomem, pomgbuaugeš
mffed) pobbanód) frále fmébo mgbůtu powftati, d)!pftati
fe, a ťonati očeťámanau a wraueně gábanau ílamnoft.
$! ga! mocně mluwiš na lebce nan'e! QBÍTeobtací
nebo (mě po tobě, a má ťrdtťá mine dmile, gig ron'eďu)
oči mětnód) mlaftenců obrácem) gfau ť tobě. QBeliteli
melemoemj, ble, pollun'ni gfme floma tmébo'. (5.0 me

li flamnó :: mgnenenó togťag twůg? —- --

Slam nás

obrati, fíamnó l)!aé tmůg? Eam ! wznešenému hra
du králů slaWné Čechie! zam fe tebe) ganěílí má bu=
[Te naffe ! trůnu ?ISSelefIamnéboDtce krále Ferdinan
dn ! Sam máme mpgemiti citu) naffebo neličenčbo, u
píimněbo, mraucibo přání —. — SŠ(Bebe otcowfťč u:
d)0 bubi pobobnó blabol, uč brabbád) Eibuffmód) fe
ogómagici.
slíšeleflawmj Spatne! pobbanódy wernód)
přebrabó Stče! probubiš fe buffe tmá! Giaťo neměfla

ltáína' připramila fe ! flamnoili čorunománi E měbo
lralomfťá spraha Smd. -— (Sig fe mfíicťni obpmates
lé abmibagi, d):vátati ? prahu ťtálomfřébo brabu
Směbo a É [tupňům mgnelíenébo holce Eměbo. Sá:
ftupome' 52mm) měrnód) pobbanód) (Šedgů, an co Jtec
miloftimó fmau přitomoúi ge potěífugeš a běbičnau
forum: i gmo mlábn přigimaš, pře—gi
Sobě, gábagice
mííebo bobrébo na spánu Sheba pro Sebe! — %ňeďo

mij na liebe, ta! gaft) i m; na mííeďt) mpfliš. 'll ge:
ben blabol, geben pleš gfau mffiďni, rabugice[agitač
bo gbtami afftěfti, přegjce bu) Ewě ftbce moblo mn'es
ďx) tl) raboítně citi) obíábnauti, řteré gebnobo rozbebo
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naplňugj.

3 (mm nebo fmlti a smelebugetento zwůg

Hamnó ben fmau utěífenau gaínofti. s])i'ígmi toto fr
Qečné geldni mepofwiceněgm spane, gež, Sobě pobámá
($er měnu). —
lít) gíši líbečni gmonni blafomě roůlébagi fe po febmi.
(blumcid) melebné Sprabn, molagice tflamnému letmo:
wáni menmilofřiměgffibo Erále. Gaťolmeliťóm bohům
toalnj gáftupoméIibftma fe btnau ! blamnimu d):ámu, gen;
Ge fmau nebenofnau měši na měíta Eibuffina Gaalibe.
nim blebi; brnau fe gáftupomé malni íchrdmu, the;
fdnmoám; gfau ofřath) fm. ?IBita, %áclama, !ngťědm,
Sana Wepomuďébo a gimjd) Štvanici) a ělvětic %OŠid).

mpni fe aapočiná fíamně ťownowdni m chrámu
Spáně; mífeďen Iib pabá na ímá tolena při nenímětěg:
ffi oběti; !ašbó fpoguge ímé Šelániěpřimlumami thos
mágběnélyo Duchomenftma m chrámu ?Bogim, rpfftďni

gebnoblaínč fu lráli nebeífému molani řřauce; 39mm)
frále nan'ebo „gofpobine gáítupů! Šebnex) přitomnoít
a bubaucnoft! oíměcug .bo moubrofři 6 bům, a pobpi=
w) .bo filau m nevbůlegitěgífid) pracech, ttevěá gf! na
(Bobo ramena mlogil. “logebndnj , proípěn'nort, fpafe:
ni, to5fftřug fe gat bateřo (Bobo gesto fabá. Badwmep
.so ctitele fm. nábogeníhvj, otce potřebných, odnance
trpici newinnoíři, přitlab bobród) Enigat a obraz, pob:
(tah) Stce Gebo, milomaněbo %rantiffřa. — ?íř po:
šjwá \! mefelém patřeni na ffřaúmj nárob, účinh) ímé:
bo maubrébo a blabooatněbo panománi, a mčbomi,
ze lib fmůg fířaftmjm učinil, obměňugg 9m: gbe Hao:
fám potěn'enim až, 330 bo měčnód) Ranů nabbmčůb:
ně!;o trdlomftmi Enebeffému Eownorodni pomoláš. -—

_ Žít), pIefnó gpěm po forunomdni :, ůíi mřrnód)
Gecbů mgbůruť trůnu Dtce fmětel mftupuge, (Shams
bomě mtauci šelánj na oltář %ogfřé %elebnolli

flabau:

23034:aadwmet) nám trdle

%etbinonba milčbo!
'! me mffed) cbrámid) mčft Sprošfťóď) aagnimd blaě:
sDřipufř 92303 ! tměmu trůnu

Ščan'e mrauci moláni,

539mm mvprofili Gema
Éřaftné roštu) panówáni.
©et) ať mi) 6 Řím, a Sn S námi
&& cbwáli bea přeúáni.

©tbečné ?ímen! ftanifr',fe to!! plyne přes a_bošnč
th) wěrnýd) tělem i bum fme'mu !táli obbamjd) Gedpů.
3 btabeb ob Spetřina břměgi ale opětně blabolomé [Iama
ni, ognamugice, ze gi3_ ftončena přegábauci flamnoíl
flamněbo ťorunománi Gecbům miloftímébo otce %crbi
nanba. -— ?! toť po mffed; měliád) %)mšíťód) přeraz
boftné ?fmen!

fe Opětuge. ——

(Big ťownomamj ftál 5 dprámu *aně bo íměbo bě:
bičněbo pgláců flamně fe béře, rabonné ptomolámáui
měrmjd) (šachů na mlíeďn Bram) fe točlébá, a hlas o
gbi palácomé fe obtáčí a baleťo [ftroto opětugi ogměnp;

Šin) bu'ó náš wda čemž! blan)
255 přemelebné wvfofii,

Suite, zim buB blaube' čafo

913miru, mtaftijt blabofti! _
?I blas tento upřímné, bíaé měrných Čechů aale:
tuge, až, fu ftolu ťrdlomfřému, a mgnáffi fe nab frá
Iem melefíammím i nab mgdcmjmi pobomnjh) gebo. —
% fám bobrotiroó ťtál motá: „X_i gige, ař ffřoítně gi:
ge lib můg nahá!! -— — ?íř fftaftně šigj, oř fířaftnč
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panugi mocndřomě, namne bnea pamětíimi! -—Gluma
ta ftbečná měftugi břimagici Děla po named) prag
ftmb; ob aid) fe roglébagi po tuned) ťtagid) Čechie
\'[amné , ano ipo eiůid) běbinád) romáffegi cameru;
floma přeraboliná! QI [)neb fpogugi fe 6 blafn tuned)
eropfťócb mocnářů, ťteřjito mpmftámagice molagi:

%erbinanbomi blaboeobnčmu blaubá a
fířaftná léta!

II můblěbó$a“ ftálů, Rtál nebefťó na mětne'bo
SRiláčťa fměbo, matabuge fmau gebnagici rutu nab “Rim
a motá přemelebnóm blofem fwóm: Imm! — "II ne:
be opětuge w caboúném plefáni Xmen! QI blas ten
proniťá i nebefa, Bfřupuge ť gemí, a mefffera (Stampa
opětuge Kmen! — ?ímen motá celá monarchie (Sebe,
m1) rofíďni měrni a upřímni (Šebo pobbani. ——2! w
tom flomu točmefeluge fe, chlazená, manen'end buffe
Gebo, afám samitá bnefl'ni melebnau flamnoíř, alebo:
gewmmoblitbě ť .gaofpobinu *pánu fměmu na tom flo:
mu; a nabemffím, co fe to ten ben bálo, motá fám

potěffenéImen!

-—

Spoaaupnofť
mn'cd) mocnářům
ifl čiíl.
gml.

'i'

unu—'

QGUHŘWM

vnu— moooc
»OHDQ—IGUHŘWB

aemě Čeně—

A- S]) 0 [) a n “ t io
Čad), gen; přimebt po fobě naamanó
nátob bo této mlafti . . . .
Rtoť, faubce
. .
.
Bibun'c, Étoťoma bceta, mlábťpně .
Spicemnfí,lni mémoba aEibuffin manžel
megamnfff sDi'errmfh'imfun
522mm, megamnfíům f:)n

.
.

.

%ogen, SRnatům fun
.
%nifíam
. . . . .
Řřefompfí . . .
metlan, Qřefompffům fpn

.
.
.
.

.Spoftimít, fpn meťlanům .

.

.

0

00000'

B. Sřefřanííti.
&. %ěmobomč.
%ořimog ]. tofu 874. přigam fmáťoíÍ

fimřřtu.. ..

.. ..

Špitibněm I. žBořimogům fun . .
ElBtatífIam I. %ořimogům fvn míabffi

brabomita (pobanta) %ratiflamoma
manšelťa,
?ZBáclama

we gměnu ft)“
.

.

.

.

.

fmcbo
.

QBácIam I. fmatí), fon %mtiflamům
Boleflam 1. %ddamům bratr .
QSOIefíaw II. přigmim nábošm),
?Bolefíama [.
. . .
.
%BoleflaroIll fpn %oleflama “.

fm!
.
.

%Iabimog, fan Dobramťt), bem) itálc
\

políťébo, ?Boleflama. .

.

7

.

.

*poněmmffaťr. 1003. opět %oleflamlll.

Saromir, brubó fpn Bolefíama Il. .
leřid), třetí fort 250lef£aroall. .
%řetiílaw ]. nepftarnj fpn Sibřirbům
Spitibnčm ll. %řetiflawům fun ftarm
?Bratiflam 11. Špitibněmům bratr, (ob
r. 1085. 6 bobnofti Erálomfťau.)
2615 Ronráb !. slí'ar'atiflarm'xmbratr . .
“2116 Bretiflam ll. fpn trále %ratifíama, po
7 měíjcid) . . . .
28 17 ?Bořiroog ll. t'reti fort trále ŽBratifIama

99 18 Šmatopluť, fnjšr .Dlomúďě
. .
BO 19 QBlabiflaw[. čtwrtý fun tr. %ratiflama
31 20 Gobčflam !. pátý fpn Erále ?lBratifIama

? 21 *).Blabiaamll.%!abiflamal. ípn, 6bob=
nom Ěrálomíťau
. .
3 22 Goběflaw ll. QSIabiflawa ll. bratr .
23
5 24
6 25
726
8 27
9 28

*Bab'rid), [t)n Erále %labiflama ll. .
Éonráb ll. Enige Bnogimfťé . .
“líšáclam ll. bratr Goběflawa II.
spřetnoflll. fran trále %!abifíama ll.
(Binb'rid) ?Břetifíam III. pragíťó %iitup
iBlabífIam lll. bratr Spřempflall. .

b. Strálotve'.
40

1 Spřemnfl£Dtofar !. E(abiflaroall.

4“

? %dclam Ill.

42

3 SpřemnflStefar

Stoťara .

nepftarlíj

.

bratr

ft):t s])řozmtpfla

". fun ?KšdclamaIII.

43 4 inclam “' Ton Spřempt'labtoťara II.
44 5 žBa'clamV. gebím) fprBa'clama IV. a
poíIebni & tmrne Spřempflowa

.

obc.

Metotunomani !rdlomě gatimnižkubolf ].
talaufťó a Ginbřid) Scrutánfťó .
Sam Bucenburfťó, fm cifa're Ginbřicba
Raul, fun Sana Succubutfťčbo .

Šiíúauzbw'š fonowěŠarloto! '
Hlbtecbt, tataufťó . . .
Sabinam, 'lilbrccbtům fpn
(Biři 3 Spoběbrab

53

.

.
.

.

.
.
.

*IBIabiflamlV. ftalomic polffó .
Qubwitl. fpn ŽBlabiflama IV. .

'000000

spo fpogeni trálomftmi Štíři:
bo 6 bomcm Staťaufhjm.
16 %erbíncmb!. arciměrooba raraufťómmagt
čcfťébo ťtále Eubmiťa . . . .
W Smarímilian, fpn %etbinanbal. .
18 Stubolfll. fun Warimilianům .
19 Smatěg, škubolfům bratr . . .
20 %etbinanb ll. mňa! %erbinanba l.
'21 šetbinanb Ill. fun %erbinanba Il.
“22 Etapolbl. fnn %erbinanba lll.
.
23 %etbinanb IV.
. . .
24 Sofef l. nepftarffi fun Ecopolbům

'25 „Raul ll. mlabffi fpn Ecopolbům
“26

00.00.00

marie Eeníie nmúarffl bteta Rada ll.

“27

Sofef ll. fm! SDtarieEereííe aišrantifífa
sťotbringům a arciměm. Eofťanftébo
28 Geopolb ll. bratr Sofefa ll. . . .

29 %tantiííet !. nmftarni fan 8eopolba "
30 %erbmanb V.rtegíiarn'j fpn %rantin'ťal.
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