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'údowé kr.rodu
neypřjančgi

nacházeli, tak tě! zachowaly, & aby co

bdělo nad

zachowánjm

králowského

to—

m

hoto rozkazu, kterýž zároweň státujmu ministerium král.
domu & zewnitřnjcli záležitosti ]: náležitému oznámcnj
wšem diplomatic/tým osobám, gakož i wogenskěmu mi—
nisterinm ]: ohlášenj weškerému wogskn sdjlen byl. W
Mnichowě dne 2l. Dubna 1837.

0 Bonita;

zwlášte" Krrílo/u'adeckém.
.

Od

\Václawu Pešiny, _
: kunownjka, redaktora tohoto časopisu.

Předmluwa k \Roráte.
Nábožné

zpěwy píiliáložely od počátku k službám

Božjm. —- Žádal—li člowěk w potrcliácli

swýcli Boha

o něgakau milost, wzýwal gcg úpěnliwým hlasem na
modlitbách; chtěl—li ale geg swolebiti, ze swnchowanosti &
dobrotiwosli gebo radost gewiti, anebo gemn za přígatít
dobrodínj děkowati: tu otewřel ústa swá. w nábožných
ZpěWjClla dobrořečil w pjsnjcll gménu gelio swatémn.
——Taktě prozpěwowal Hospodina Mogžjš po přegitj

přes rudé moře; taki prozPěwowala Maria, sestra geho
při hudbě a ženami, djky wzdáwagjc Hospodina; Anna,
matka Samnelowa, nábožný Tobiáš, tři mládenci w peci
olmiwé; a srdnatá Judyt, poraziwši .ukrutného Holo—
ferna & wyswobodiwši od nůtiskůw' gebo město Betbulii
proZpěwowala roznjceným srdcem Hospodinu, Swatý
Dawid, tento Duchem Božjm nadšený zpěwec sestawil
150 lalmůw, a ijwal ge nábožný tento král při swé
harl'ě; zpjwal gc u prostřed Israele :; 4000 lewitů, a
se wšjm národem

swým při wešlierýcli budelmjcli

ná—

strogjch; a držána byla tato slawnost w každém čase,
zachowáwána n rozmnožena i králem Šalomanlem &
i swatými proroky, až do mmíweni chiámu Jerusalem—
ského.
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W zákoně nowém otwjrít Zpěwem neyroznjceněgij
ústa swít blahoslawena Rodička Bozj, Maria Panna, we—
lebjc zpěwcm' Magnificat, gala geg cjrke'w sw. gmenuge,
Hospodina, že weliké .wěci gj učinil, pohledna na po

koru djwky swé; prozpěwowaltě inábožný Zachariáš
radostným srdcem Pánu, zpěwemBenedictus, „Požehnaný
Pán Bůh Israelský,“ když se mu angelem zwěstowaný
syn, Jan, narodil. Sám Syn Boží, Kristus Ježjš, Pán
náš ijwal po poslednj Wet-“crižalmy s učedlnjky Swými
prwé
než se odehjral do" zahrady Getsemanské.
Swatý Jakub učj nás, „truchljme-Ii, abychom se modlili,
& radugeme-li se pak, bychom ijwali."
Swatý Pawel
také nás napomjnít u mnohých přjlcžitostech, bychom
naplnění Duchem Swatým mluw'nli sami sobě w žalmjch,
w chwalach & w pjsničkúch dnchownjch, zpjwagjce w
srdcjeh swých Panu, djky činjce za wšecky wčci- Swatá
cjrkew následngjc dotčených přjkladůw., a poelauchagic
rady apoštolské, zawedla Zpčw při wgřeg'ných službách
Božjch, který swatj Otcowé: Jarolím, Rehoř W.„ aw.Am-—
brož a Augustin rozšířili hleděli. Slyšme slowa“ tohoto
Swatého Otce w knize Wyznánj, W kap. 8: „Č, gak
gsem pohnut byl,gak hogný praml slzj z ocj mých kanul,
když gsem chwaloZpěwy a pjsnč ke cti a chwále twé,
Bože, prozpěwowati slyšel. Když ton přjgemný a libo—
zwučný hlas w ušjch mých zawzněl, tnř prawda lwa w
srdci mém mocně se rozléhala. Zpě'w ten wzbudilwc
mně ohzwláštnj nábožná pohnutj & wylandil hogné slzy
; twrdého tenkráte srdce mého ; wkterých gsom tehdáž
mé neymilegšj ntěšenj a gediné uspokogenj nacha—

zel." —

Když se zakotwilo swaté náboženstwj w našj milé
wlasti české, ijwal giž sw. Wogtěch: Hospmlínc, pami——
!ug ny ! a Arnošt, prwnj arcibiskup pražský, onu we wšrch
chrámjch obljbenau pjseň: Swaty' Wáclawematronc 60-—
ske' země.“ — Od těchto ernjch časůw rozmohl sc
nábožný Zpěw mezi Čechy tak, že prímem twrditi mů—
žeme, že shjrky národůw giných množstwjm, gadrnostj
& wýbornostj zpěwům našim se newyrownagi.
O zdokonalení zpěwu nábožného má zagisté zá—i
sluhu neywětšj slawné paměti císař a král Český, Karel
IV., kterýž k službám Božjm w hlawnjm chrámu Páně
u sw. tha na hradě Pražském ty neywclcbněgaí zpěwy
nwedl, &"na 380 kněžj k tomu nstanowil, aby řádně wšc
bylo konáno.

Nepochybně i on gest

púwodeem pi'jtom—
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ných, sebraných zpěvů Roráte nazwaných, kteréž w
Cechách fjkagjc k zapomenntj přišly, a mimo Hradec
Králowé iokolj
gebo, kule půwodnj & gako pramenem
ostatnjm byly, pak mimo Kutnan Horu, Prachatice, málo
kde se udržely. — Balm z'el ! že w koruně wlastí, w

slawne' nábožne'“sze

docela začly. — Slawj se sice

Roráte “času adwentnjho w celých Čechách, heranc
swé gméno od začátečnjch slow mše Marianské: „lio
rate coeli dc super“ t. g. Rosu deyte nebesa s hůry;
wšak lid přestáwá toliko na obecných adwentnjch pjs—
njch; o kterýchž řjci'můžeme, byť by sebe ljp woleny
byly, že gsan toliko stjn Roráte Kralowéhradeckého;nehoř
neyslawněgšj hudehnj mistři wělm našeho užasli nad we—
lebnostj těchto Zpčwů, a s welikau pochwalau mluwj o
nich. Chowagjř se w Hradci Králowé, na literatském kům
w biskupském kostele swatého Ducha W gedné knize we—
likán'elré, na pergameně psané. Každý list gest z ge
dné teletiny, vir čistý pergamen wypracowané. Začátek
zpěwn každého dne, překrásnou malhau starých wěků
gest přiozdoben, & prwnj strana welkau gotickan literau,
ryzjm zlatem psána, i ostatnj stránky magi čistě malo—
waný okolek,a začátečnj litery rozličnými liarwami při—
ozdobené. — Wzácněgšjho a stkwostnčgšjho rukopisu
nenj ani w cje. král. knihownč.
Obsahugef pak prwnj kniha- tuto pobožnost adm—nt—
nj ,.Roráte“, & sice na každý den celého téhoilne, s
antifonau, 40 a wjee, kratšjrli a délšjeh zpěwů. Štědrý
den má ale swé zwláštnj Roráto.
Pocházegj Zpěwy tyto z wěkn dáwno před Karlem

lV.,a gistč po celé wlasti ijwány

byly. Balbín w knize

swé: Vita Venerabilis Aruesti, primi Archiepiscopi Pra—
gensis 1664, na stru 369. nám doswědčuge, že tento od
Karla. IV. zvolený arcibiskup „Roráte“ w Praze a po
Čechách zawodl.——Onpjšewtato slowa: „Sed duo prao
cipue Arnesti iu Dei Matris honorem inventa 'lamlantur,
qnae Bohemia probavit, hodieque usurpat, (ntinam' dum
Nova, nescio cnjns gloriae cnpiditate, consectamur, ve
tusta, tot saeculornm usu prohata, rnanifestaque in vulgns
utilitate commendata, non negligeremusl,) dno inqnam,

hodie ab Arnesto nsque retinentnr: Ramle et Salve.
Borata peragi solet frequentissimo popnlo ante lueein ad
Ecclesiae all'lnente, et'de B.Maria audiente, et snb eo ap
positas veteresqne Cantiones modulante. ld saernm invenit,
ot inpatriam induxit Arnestna“
Půwodnj snad w husit—
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okýcb wálkách mily; tyto za času ojsařo .a krále Ru
dolfo ll. w roce 1585 nákladem rozličných králowé_
lu-atleckých měšťanů sepsány byly.*)'_
a) Pro yasnřyšj toho poznání awedeme zde, co nám o tomtoRo
ráte horlíwý spisowatel, uelelmy' emíesuitař'rantišek Šwenda,
w " lelezném Oba-ase města Králowé Hradce, pod rokem
1585 na str. 110 zuzmunenal.
„Ti muži slawoj, pjše Ownwloslí borlítelowě, Jak k podnět-j
náboženslwi, tak k panu ti potomkům zase roka, tohoto : nuaohým
nákladem zpewy;advent-oj, Ramle řez-ená,_;íehšby na uswjlě, při
mši oPatmě Marii pro-.=;n“wou*ali,welmíwlípuč sebrali “ slo- .
šití, “ “výborně sepsali dali-. Dwč znláštč znamenité knihy
těch zpčwu podnes oo káru rec-onen: literotském kostela sw.
Ducha pozůstáwagi. Gadna 7m wclíkém re Jtthb, u elckau stat-rm

litemu sepsána, která na stolici, rečene'radenská stolice,wwy
ložena bu'wala, :. njžto : otcem mým od dětinsle, dle tech
časů způsobu wyučowáni djtek swy'ch, zm'wati čem; adwent
njho gsem se učil-. w btere w prwnpn listu na obogj strane
dum wážoj obstát-oj muži, w odčnj dle toho času w plášti
rademkem wypodobnčnise spatroyj. Prwnj : erbem rytjr
sky'm u noh po prav.—ici, geož ozdobu má potowice čerweomo

a žlutou, kde u prostřed půl orlice černé , douhau' polowící
čemau (: bjluu, kde u prostřed bjly'm pasem přetržen, noho:e
nad lebkou rytprsktm “ králowskato korunou dwa rohy, o
prostřed pak čerwenč :: bjlé křjdlo orlíčj.
Gměoo toho

muže gen literu-u wykázal G. 8.2.11.,

což patra? wygl

wage Gířiho Balbína :: Horlz'čoe, těch času. cjs. rychtáre.
Aa proti tomu na druhem listu podobný ulož w podobném
odřwu, podlé noh te'z' erb ryljrsky' ozdoby čerweoč (&bjle', u
prostřed rmneno železné odemě,střelou prohoaue', w roce klo
díwo dršjcj, nad belmem lebka bez koruny, na nj křjdlra
weliká, a mezi nimi podobně rameno ; střelou (: kladiwem,

lite-ry to zoomenonč M. 0 Z. P.., Pmm Mmtina Ceypa :
I'eclinowce, zasloužíleho tích časů prímasa wygewogj. Padlé
těch mužů na oněch obrazech leta těmito cyfwann' 1585 prá
ci w těch letech sepsaných zpřwá nákladem a snaznostj
těch mužů wygewuyj. Na obráceném listu web na zad obra
zu primasa. podob-ný wážny' muž wyobrazcn s erbem Cey—
powskémo tuze nápodobny'm, gen že rameno, ač též 's kladí
wem, bez šipky ; a na hoře nad lebkou čerwená, žlutá a
modrá péra neb křjdla bez rameno se aolezogj. ——Bok také
přjlomny' 1585 přiložen s llteramí L. VV. Z. P., což, nepo—
ebybogi, pana Lukáše ll'ylt'mowského :: Petrowic oznamowall,
lec—
bych erb tento Litickčmu z

Ceypamí
Simeon

titulu
Lilícky',

ušiwagjcfmu

Peclinowce,

také steyne'ho s

připsali chtěl.

b_áwah; c_isarsk-y'rychtář,

M'šuk pan

gíž roku 1579

ze swčta odešel, a na přítomný rok žádné/w che w Hradci

Lítickelao nenalezám.
Na to na té knize před počátkem zpčwůw wyobrazen gest pan
Jan Kantor ll'odíčausky', gelwž cele' _qmenolog/psal s p?ida—
mjm rokem 1585, muž w plášti cernem líšlumi podm'tčm, o
kterém muži che přtponnenu. ()oe' rorátoj knihy nmohy'lh
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Wzňcné to zas-isté dědictwj, w němzto Šviděti nege
nom, gakým způsobem naši předkowé Boha chwúlili, alu
těch—mužů sličné a wáž'né obrazy paměti nám pozůstawugi.
které dále wygewjm.
'

Roku 1.586.
Na stránce na pokračuge takto:Dne uho Dub-nnpánům
staršina bratrstwa konwentn literatského k tom-u, aby tu lnulm
“ Prawčic ležjcj, pone'wmlž se mím znamenitá škoda dě,/e,
prodali, :: gínau od p. Jan-a Kantora bljž města pro zlep
šenj tomu důchodu bratrskému koupili, powoleno. Nalezú se
i smla-uwa prodage
towskémn.

'

tě lanky

panu

Jun-u Albusowl Chla—

Z čehož se seznáwá, že shromúždcnj ono literatůw w chrámu
Páně sw. Ducha w Králowé Hradci, tehdáž ne giž společnost
bratrskau, ale & ýrunty k té společnosti patřjcj, drželi, a
proto i zpěwy sepsati a tudy chwálu Boží a sláwn města
swého zwelebití pečowali. Neb i zpčwy adwentnj w té knize,
o nichž roku předešlého řečeno, radenské stolice, přjtomny'
rok dále psaný se znamenagj. Kdež před zpčwy dne po'n
dč'lnjho gest postawen pan Ondřey Nožjř, toho času stm's'j
obecnj w odčwu počet-wanalém, w plášti černém liškan pod
šite'm, mage w štjtu modrém korunu králowsknu, w nj tři_
kordy zapjchnntč, a podle gest rok 1586 doložen.
Při zpč'chh čtwrtečnjch spali-age se obraz pana l-f'áclawu
Lhotského, konšela toho roku, w černém oděn—u,plášt wšnk
bjle wyloženy' a podš'itý, mayjcjho na hlawč wysokan lm

latau čepici, kdež též rok 168680 nacházi,
Při zpěwn pátečnjm wyobrnzen gest Jan Mnttauš Mčstecký,
star—čj obecnj,

w černém odčwu, plášti

liščjho wyloženj,

čepici a knihu w ruce drž.j, těž tn rok 1586.
Ku konci te'knihy wyobrnzen gest pan Giřaneha z Dřewice,
těž rok 1586, to odčwn černém, w gel/né race bjlý šátek, w
druhé s prsteny okrášleny' klobank držj, 'w plášti černém
liščjho podčítj ,' u noh černý a žlaty' erb, w kterém přes
sebe na křjž položené pracky nedwčdj se spalíwyj, a takowó
pracky zas! nad lebkou mezi žlutým peřjm wystáwagj.
Ani tjm nákladem milí
se,nobrž mnohemstkwostnčyšjdwe
knihy zpěwů, gedna ty samé adwentnj, skrze celý týden,
též i na den štědrěho wečera, druhá kniha zpčwy na
swátky celého roku obsahuge, :; 'samého welikčho pargamentn
složené, w pewných deskách, bjlan swinsknu *kůžj potažených
a silně wšnde mosazem obitých wzdělati dali.
"' kterých
neyenom zpěwy wýbormm welíkau pjsnmmn, ano :“ nmoh-ým
tl-ustč kladeným dobrým zlatem sepsané; též nmozj knnstow
ní a podiwného malowánj obrazowě se nalezayj, s promj
šeným mnohým bohatíÍ zlatem, barwamí w nynegšjch malo
wánjch newjdanými, posawúdc swčtlost :: sljčnost zachowá
wagjcjmí překrásně wyljčené, kde i mnozj obrazowé te'eh
mužůw,

ye-nž nákladem swým napomocni

byli,

se SpllllLH'HJa

twářnostj yako :. woslm wytlnčených. Prwnj, gnko základn),
obraz na knize rorátnj wypudobňuye muže wášného. slfčnu
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i 5.1km! \sjran roznjconi byli; gelikoz tyto pjsně práwě
ne)-hlubší lagcmsmj za předmět magj :! ge wyswěllugj,
a zoíwagiejho nowč k clnwáleBon, k djků činěnj, k 1le
sli :! ctnosti powzlmzngj, tak že se lze nadjti, že se
rozwn i srdce proZpěwugjcjho, gimi wjře snadno olowře,
& láskou k ctnosti rozhořj.

W roce 1786. (itého Srpna hrozila této vzácné a
spasitelné pobožnosti náramná pohroma, když nařjzenj při—
šlo,:l přewzůcné lmíluylyto n weřegné lícilaoj prodány a
slu—ženěponjze ke školnjmn skladu odwedeny býlimělyř)
osoby, sedjcjlco w způsobu půl lsolo w slolícr', :: lu sumu
knihu forálnj (nebo na knize gebo těch zpčwů počátek we
psán gest) p_išjcjho: na té geluopolaukolně stolici napsáno

zlatem: „Aetatis sune Lll., gména wšak nedaložil. Nicméně
ku konci wčku toho gag gménem Matčge Litoměřického wy
káži.
Před pjsnřem fjmlo za sloupem dwo mnz'j k m'imu

prohledagjcj se spnlřngj, geden baru—ymaljrslé,
“ drn/ui
popjr w ruce držjcj: kdež na tom sloupu napsáno: Matli.

Radouss. Boh. Pictor;

Georgius Richnovias compositor.

Odnlnj, kteřj w těch knihách dobrodt'nci toho nákladu gsau,
swým časem připomenu; neb ty knihy pozděgí, a též „, „,
geduom roce wylaotowené se znnmenagj.“

Při roku 1587 slogj:
Ten starobylý způsob skrze čas sw. Adwonfu u wečer před7
hodinou celou člwrt hodiny zwoncem na mlhauze amoniti, což
na pol-og zwončni nozy'wuh', by mčšmnsfwo čusnč utichnauce
k runnj pobožnosti tim scholmčgšj n ochotnčyši bylo ; když
'těž celou člwrt hodiny po wyzwánčnj w 5 hodin ráno ony
rorálnj zpewy :. přarlřečených lrnřh w hogném počtu od
lilemlůw se každodenní! pron'u-owaly.
Gal: až do časů
našich w tom městě zachowáwáno bylo.

Na rok 1592 slogi:
Dne96 Mligepon Pawel anlnsky' :. Slránowa mlwedllwilo-ncj
pánům bratřjm staršjm lilerafům na 60 kop. míš. od pana
Antonino Sporo, měs-(mm nmsm M*rntíslnwl, na koupenj por
gmnen-tu konventu- lílťratskěmu, na klema-ž sumnm yennuu
50, a podruhé 90 kiižj odeslal. Toho tedy času na onen
pnrgmnenf fy znamenitě knihy spisowoné byly,w kterých tito

muší, gol: wykúši, k podnes lrwoyjcj paměti, wýbomě wya
brazeni se nalezugj.
_

(Až potud Patcr Swenda).

*
V

Klademe zu slušně :: prawé gména lčch šlechetných měšťanů
mm wňčnč památce mlewzdnh'.

Ti byli, páni:

František Šneírler
Jon Nep. Pm'lenšleyn

.la-n Šimák

Martin Uhljř,n

)

) mdo).

( represenfnnfi.

" 'úcln-wŠloluwsky' )

Čoson. pro katol. duelu-w. X. 3.

1?

Ale nábožná
šlechclnost hrmlorkého tněštnnstwa tn
nenahraditelnou ztrátu n zrnšnnj té přewrnnqj pobožnosti,
odkanpenjm těch knih noywyššjm w licitacj podánjm,
odwrátilo, a tak město i colé wlasti kienot, nábožnému
křesťansmo ale pobožnost tak zngjmawnu zachowaln, že
kde zawedena pozůstáwú., tn lid na ni po celý rok se těšj.
pak ale w adwontě gi konnge, chrámy Páně přeplhuge.
Přeutěšenó gest to pohljclnulj, když Wetři čtwrti na šestou
zwláštnjm zwonem na Roráte znamenj se dán-it, & tn
řjkage ze wšvch domů náhožný

lid s

loci—mami w run—.

:! rorátnjmi knihami w opisoch,k chrámu Páně se walj, &
pak wše gednohlaholnč těmi l_iboznými Zpěwy PánaBohn
rhwálj, a Rodičku Božj woiehj.
Aby se wšnk nábožná horliwost měšřnnůw Králowé-
hradeckých usnndnila, (nehoř trwalo opisowánj godné knihy
pět a che roků,) a dobrá wěc aby se po celých Čechách
a w giných slowanskýi-h wlastech rozšjřilo, odn-ážil se
Jan Hosting,? Pospjšil, Kráiohradocký :! nynj Spolu praž—
ský knihtlnčitcl, gcdon z neyprwněgšich a neyanřinii'
wěgšjch horlitelůw () zwolnheni nowé nl.-lstenské lite
ratury, — miwážil se, prawjm, roku 5523 [: wydánj
Jos. Gricsbach, Jos. Haupt.,
Dom. Nacht i_qnt, Jos. Noid/MN,
Jan Dundo,
Jun Sali-think,

lí'ácl. Ultljř,
Marwrm,
Ferd.

Jan Kcmthtk.
"žid. Nobel.
)
Fru-nt. R'Im'unm, > u'oh'nri.

Matčg
Front. Šafránek.,
Moraty, Frant. Goll,

_\

Dále pání můšitmé :
Anton Kornwr.

ll'ůclaw ŠÍP.

Jun Schubert.

Jou Figer.

"ih'law l'acvlt.

Martin Koštúl.

Ignác Strahl.
Michael Fabian.
František Holzbnch.

Autun. Kratochwjlť.
Jan 13mm.
Jan Cech.

Kurc! Kratachwih'.
[ms-lun- vakr.
„ln/on llawvlt'.

Jan Strnad.

Frant. Rautcnkranz.

lliíclaw. Kubik.

Jan Schneider.
Jan Makowcc.
Tomáš Kaiser.
Frant. Smnnlwt.
Jos. Kubjk.
Miiclaw Šem.

Jim Hágcl'.
Jan Gelinel',
Frant. Kulhánek:
Frant. Černý.
Jos. Kratina.
Jan Bureš.

ll'úclmv (:'ičínský.
Jan Kuhjk.
MMF.-yRobert.
Front. líh-Imm.
Jos. Kučjm.
Jos. Imttčecký.

Týhodnj zpčwácí .
"byt. Škrabka.

Stanislaw Nowúk.

Matčg Čermák.

Pomocníci zpřwn:
lf'm-taw St-rúhi.

Jnu Fubimi.

Jo.—'.Bwin-_

(,N

téhož

Jim-(\to s

“vlastním
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nelu—zlmčenstwjm; neboť mu

zkáza piedpomdann byla, proto že wytlůnj weltni stkwostné
náranoných \\ýloh polřebonnlo, cena puk \veltni lewuá
byla,:t zápisek předplatitoll'in' nicméně předce welmi málo
bylo. Bůh ale požehnnl této pulci, \\ nc.-zahynulšlechet
ný podnikatel gegji Bylnřhy wšnk k píáni, aby takto
usnadnelm \\ýborná polnožnost tato, ktc—rnžz nábožného
\věku p arma-ů“ našich poclnázj \\ \\elebnostj swnu giné
.tdwenlm pobožnosti daleko pI'ernšuge, po cele wlustt
(jes/it: “ JIW'aws/uc'obnowenn n 7\\\\.\donn byla. Wysoce
slawné zemské íjzenj pondčino bude, když se takowá
stoletá, prnwú wrnucj polnožnost nerj \\ rozšjřj, která
cit i'lon'ěkn mouně mznlnžnge;
a \\)5000 důstognj
Ordinart'ah .\ bísknpské konsistoic ,'.,ristě"i sclnmlonali
budau, nznánuvríce \\ se přeswědčugwe, negenom že
se ní žádná. nown pobožnost neuwádj, & předepsaným
dennjtn pobožnostoni nig"ak w cestě neslogj, ale že gest
to pobožnost biblickáf \:jrkewnj, mysl & srdce člo
\\ěka \\zdeláwagjcj, \\o wjře \\ \\ katolickém citu utwr
zugjcj.
Každé Rorále každého přes celý týden dne přede—lián
zj Antifona, pak d\vn versiknle \\ d\\'ě roSponsorin. Po

řinů pak wlastnč se zpěnem \\znešeným, Introit na
zwnným. \\ to se sti'jdngj pjsnč : (lwrálem až do
tak nazwnného Graduale, neb stupni pjsnř, který us w
prostředku každého Bonito Se naclmzj; načež Zpěw
Alle/Mju nú—leduge. — Pak se strjdngj zase pjsně s

chorálem už do Patreua,ňli "'ij'm

Pána Balm, které

knždÝ den trine', každé zwláštnitn nápěnenl, se přednáší;
nuíel skonínge se každé Bonito s radostným zpě\\"em.

de'wns

huti, Panna Maria, a' Králowuo!

“ K\áloné H\ndei—kdo "sem sámgako stndngjcj
pti lé pobožnosti posinhooánnl —- nyní ale Pospíšilowým
\\)dítnjm, mimo loiakupský kostel swate'lw Ducha i \\
i\ýwnlém jesnitském kostele Matky Božj se držj, poqillat
se Roráto toto po znoněnj we tI-i řtnrti na šestnu, :! při

řtoné gedné tiché mši s\\. od šesté hodiny až do sedmé
Imai; nami

(w neděli pak od gednoho 7. w. důstngr. pami

\\nnouuikun) ijnnnn, mše sw. naslednuv.

“

posledni

neděii ohlási se, .\ pnk aednnlm wštdnjho dne dtží se
mše swntn za “30th , který Into \olátnj pobožnobt
nawšlěwownli.

12*
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Chci zde uwésti, gnkým způsobem gsetn (roku
823,) wydánjm PoSpjšilowým poulehčeno mage, w Blu
činském mém farnjm chrámu Pítnčf) toto welebné Roráie
zawáděl. Zásobil gsem se dewjti wýtisky, umlnnil gsem
se se swým učitelem a několika zpěwáky,.\ gil w přjštjm
adwentě gsme se pokusili, znwedmim této překrásné, ney
wýš pohnutliwé pobožnosti Rodič-ku Bozj welebiti. Co
horliwost prawá podnikla, tomu nebeský Pán požehnal ;
a giž druhého roku, w přoplněném kostele, ijwali we
znláštnjch oddělenjeh farář, aníednjci,n sousedstwona

dwau mjstech, mládenci, deerky,a na kům na dwau mj
stech při waihanách litoiíuzi, tyto rozkošné pisně; kdež

při Zdráwasbud Panno Marea, o' Kr álowua, hlas nn ata
naliožných osob po chrmnu l'hnč welebně se roznášcl,
& tak se rozljhal
ze po městečku daleko Slyšilll byl a.
okolo gdaucjch 1411036a wraucnosti naplňownl.
Uznáwago ale, kdyžby se Rorále t.tk tlržolo,gak w
Králowé Hradci se erj,
žeby bud' přes hodinu trwnlo,
anebo spěšněgi otlhýwáno býti muselo, uSpořndal gsetn
ge w následugjcjm způsobu.
Zwonilo se každodenně, we. ti'iřtwrti nn-šeslau pro
slřodnjtn zwonem klekáni, nniš se shromážděný lid a lite
ráky nahlas „Anděl Páně“ modlil. Udeřonjm lité hodiny

počalo se při wnrlmnůch Antifbna, versi/mic, lith'aít,a
ostatnj zpěwy až; do Gradualu; — tu se přesko
ČllO,

pjseti,

_

& wznto b_=_\lohned I'atrcm

Zdráwas

a

záwěrečnj

buď Panno IlIara'u, o' Králowna.

Což wše o třech čtwitjch na sedmou se skončilo. Guk
zwonek u znkristie kněze k oběti tic-há mše swatč wy
oházegjcjho oznmnowal, počal weškeren lid při warha
na'toh česky Ecce Dominus zpjwati; coz do epištoly

docházjwnlo. Pak si ijwal lid při warlmnách po celan
mši swatou giné adwentni pjsně dle. ljbosti.
Druhý týden počalo se, po wyzpjwané Antiloně, wer—

silmljch & Introitu, od Graduale až ke konci, 3 Patrem
a Zdráwas. —-A tak se stalo, že Rorítnjzpěwy w celém
Adwentě dwakiáto zce-ln wy_zpiwány byl).
S modlitbou
.ulwentnj & & požehnánjni tato dogemná rozkošné donnj

pobožnost se končila.
a..-) Na Moraveč, bljie llrnu.

5727

Wěřiž mi každý duchownj epráwco, že nenj potřebj
lid faroj k této pobožnosti nutili; gak gi pozná., roz-—
pálj se tak, žo_-so mu po skončeném Adwentě,'po Roráte
otýskati 'liude; a, šgak můg faruj nástupnjk, w. p. 509.

Kropil, mně psal, dnchownj i “lid, by Horčic 'cety'
roli“ trwa/o, sobě přati bude. thl pobožnost milogo,
obzwlaště kZpčwům cjrkewnjm má. srdce otowřené,a rád
se Iaskawémn srdečnému pozwíinj swého duchownjbo pa
stýře, o kterém wj, že gen duchownžho potěšenj— l'arnjků

swých hledá, ochotně propůgčj. To goau geho hody.
Kde se Zpěwu milowný, borliwý iloohownj spráwce,
& w hudbě zběhlý řjditel hudehnjho kůru nacházj, (-—-a
to se nynj skoro o wšcch našich školnjch učiteljch
ýjci může,)

—— a

kde gest

lid k

chrámu

Božjmu

dobročinné nakloněný: tu neuznawám nigakých obtjž—
nostj, tu gistjm,žo cjrkewnj služby Božj tjm gen goště
che wnady nahýwagi, pobožnost w srdcjch lidských se
rozmnožugo, přjlomnj duchownjm potěšenjm se naplnj,
&. katolická wraucnost se utwrzuge. -—- Přigď a slyš, &
wyznaě, že co do Zpěwu, m'c nad rorátn-j pobožnost

„0an

Abych, gak dalece na mně gest, tuto pob-ožnost
usnadiiil,tloládal gsem wydawatele p. Jana H. P03pjšila,
by cenu knihy té snjžil. Gost we folio 164 stran silná,
na'silném papíře, weskrz s nápě'wy, kn kterým mi slo
wútný skladatel pan Tomášek gcnorálnj bas pjšc.
I prapůgčil se Iidomílý a zbožný nakladatel k tomu
neywýš ochotně, a cenu Spl'OSIŠlcllse le. 1.2km na “2zl.,
a auprawněgšjch se 421. na 221. 2-tkr. na stř. zmjrnil,
tjm Dědic-tvoj Swatojanskému ohěř přinpsti slíbil.—Gai
na to, w prospěch téhož samého Swaiu- Ncpumucenskěho
Dzidictuy', obstaral gsom wydánj těch samých rorátnjch
Zpěwů, w formátu obyčegných modlicjch knjžek, 174
stran silné, bez nápěwn, pro weškorcn lid; hy wši
ckni farnjci ::cdnohlasně Spolu s kůrcm těch vzneše
ných zpěwů prOZpěwowati mohli. —- Gešto ao nadjti
0, že weliký náklad na knjžku toto zase hogným O(l—

hytem so wynabrailj, a druhého wydánj brzo bude po
třehj: tedy cana gegj ze 20kr. na 15kr. na etř. se
snižugo. a tak přístupno se činj, by i ten neysprostšj
a chudý gi se zaoluatřiti mohl.

Přehude-li pak co z wyprodanj přes antraty učině
ného wydánj, wlozj se to a přidá ]: Dědicfwj Simio
janSÍfo'mu, kterými, gali wňhec giž wědomo, w črském
Časop. pro katol. dnchow. X. 3.

1
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gazykn wzdělawagjcj katolické knihy w neylaoiněgšj ee—
ně na swčtlo wyeházegj.
Žehney tedy Hospodin nám témuž podniknntj, aby

z něho poohúula „Sláma na wyoostech Bohu, a na
zemi polevy lidem dobré wtile !“ *)

Powýšcni.
Dne Qtého Srpna i). r. po slnwněm wzýwánj Dot-.bn
ewntého, wywolen gest wysoce důstogný pan Wáclaw

l'lem llfáclawjčck, doktor bohoslonj, kanownjk u sv.
thn,cjs.králow.skutečný šulperniulnj raddu, wolený rektor
magniftkns wysokýeh škol Pražských pro rok ISQJS. ete.

etc. za Děkan:; welcslawne' a zrůdy wčrné kapitoly

atcatc'ho "9m na hradě Pražském.
soce

Předkem byl sice wywolen wysoce důstogný & wy
toho zasloužilý pan Wáclaw Neumann, *kanownjk

n prelát—arcijáhen, knjžecj arcibiskupský konsistornj
radda etc. -— Wywolen gsa powstal ale zmjsla swé
ho, a upřímnou srdcčnostj djky wzdáwnl weleslawné
kapitole za důwěrnost, kterouž w něho skládala, :: za
čest, kterouž geg powýšiln & oslawila. Napotom ale se
wygádřil před weleslawnnu kapitolan, gakož i před w.
d. p..losel'em Ktihlerem, Generál. welkomistrem rytjrského
řádu křižownjků, aw. d. p. Jaroljmem Zeidlerem, opatem
Strnhowsltým, gnkožto wys, důst. knjžeejmi arcibiskup
Ikýtni komissm-y, že se radil s Bohem, wšemohanejm &
welemandrým ředitelem osndůw lidských, aby mu pozneti
dal,co by slaužilo k oslnwenj gebo neyswětěgšjho gmě—
na, a k prospěšenstwj wysoee důstogne' kapitoly; a že
mu dal Bůh wnuknutj, aby hodnost tuto, kdyby gj měl
ančasten býti, pro woliké a těžké břjmě s nj spoge—
ných powinnostj, we awém giž nemladém wěkn & pro
swé častěgšjm churawěnjm skljčené zdrawj, na sebe ne—
přigjmal. — Když ale šloehetnan pokorou se odřekl
hodnosti a. důstogeustwj obětowaného, radil ]: tomu, aby
těžký ouřad tento na giná bedra vložen byl.
'

Přistmipilo se tedy knowémn wolenj; — atu wywo
len byl [D.l. pan knnownjk Wáclawjček; kterýž přehra
*") Milo by bylo redakci dowčditi se, kde geltč po wlasti na
ši voníte w tomto způsobu se držjwá.
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Korutan, ganz má býti muž wýhorný. P. Šmídt, diece—
san bndčgowský' zůstane dle žádosti a rady swého pij—
tclc gcště déle we Wjdni, kdež se k auřadn missionár
ském“ se wšj pilnostj připrawnge.
Barašga dal .w gazykn diwochů, gimž Ewangelinm
kázal, dwě knihy w Pařjzi wy'tisknanti, poněwadž tisk
w Americe přjliš drahý gest, a ukazowal takowé we

“"jdni. —
Máme za to, že tato Zpráwa i z toho ohledn se
dobře do našeho časopisu hodj, že Pan Barafia, genž
prwnj : rakauských zmnj do Ameriky na missionárstwj
se odebral, Spolu také, a sice kraginský Slowan 'g'est.
Klademe pak toto wšeclm zde, ne abychom toho mjněnj byli,
aby kth 2 wlastenců našich bez zwláštnjho k tomu od
Boha powolánj též chutě do Ameriky mezi diwochy se
pustil, gcšto sami dokonalých pastýřů w milé wlasti po—
třclmi gsme, nýbrž že Srdečně přegemc, aby takowými
přjklady prawý apoštolský duch a swatá nezištná. hor
liwost po Spasenj dnšj krwj Ježjše Krista wykaupených,
tak gak w českém duchowenstwu potěšitcdlně se nachá—
zj, wždy ch a ch w auplném, netoliko w horkém ale i
gasném plápoln se rozněcowala.

Jan Krbcc.

() roráiech a kancionáleck. *)
Na kům literátskčm k. wénného města Jaroměře (lilem byly,
djlcm genu tyto kancionály.

A) Kancionál na wclikém folio na papjru rcgálnjm
psaný. Prwnj list s titulem gest wytržcn. W kůži hjlé
wázaný, kolem do kola mosazj okowítn. Na desce zc—
wnitř gest, ted' giž málo čitedlný,zlatau litenau do desky,"
tlačený nápis: „Kanczyonal
Czícskýf“ Látka Partie—=*“
D1. 1). L..YV.“ —- Na té samé deaco wnitř čerweným
inkanstem psáno: „Emptns est Liber triginta _Sexagenis
parvis.“ „Letha panic, Tisyoyho, Pictistcfho, Sedesátého
šestého. Tento kancyonal Czesky gest kaupen za czti
hodného knieze Filipa, rodičzc nowého Města Prahy, na
*) Zůstanan tyto zpráwy stogjcjm čislem; protož žádáme by
se welebnému duclmwenstwu libilo che nám gich zasilatl.

ij

české literatuře poslauži.

Red.
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ten czas-:pana Diekana Miesta Jaromirze nad Labem, a
powolenim pana Jana Swiedika tobe czasu primasa agi
nych radnych—osob, gakožto pana Jana Howorky“ a t. d.
„Za sprawcůw pak na home dotcženého Lelha (\
staršych pannw Literatů a toho Porzadkn , pana Girzika
Bakalarze, & pana Mataušc kostclnyka a giných panůw
bralrzydole psanych Girzika rektora Lanryna Malyaše“
a. t. d. —- -—

Na prwnjm listu welikan fraktnrau psáno: „Re—
gistrnm neb prawidlo na Písně kancyonalu loliolo, po
němž každau Pjscň kteranby ijwali chtěl snadnčnagdešf“
.Mezi notami psáno. Začátečnj neliká písmena o
zdobně malowána, gakož celý krag listu. Takowá, ge—
šlě dosti dobře zachowalal malba gest wždy na začátku
pjsnj k zwláštnjm slawnostem.
Tuzo mnoho listů gest zkancionálu tohoto, bezlic
chyby od borliwélio kaloljka wytržcných.
Když při zrnšenj literatského bralrstwa, wšecko co
literatům náleželo, a na kůru literatském bylo , gakož:
kancionály wšecky, almary, stolice neb klekfulka, i krn—
cifix, pak luka n Gczbin (pod Zawadilkan) , w licitacj
weřcgně prodány byly, také kancionál tento byl prodán,
ale opět s ginými wěclni od těch, kteřj ge skaupili, lite
ratskému kůru darowán, gakž dárce na prwnjm lislulé
hož kancionálu wlaslnornčnč zaznamenal w tato slowa:
„Na Cys. Král. odprouleg rozkázaný kanpil
dne 11. Unora Roku bčžjcjho 1786 Jan František Gc—
ljnek Wlastenec a Měštěnin, ten čas přjscžný rada Mě
sta :! w králowstwj přjsežný Práwnjk.“
B) Kancional druhý, který někdy též na klirn lite
ralskéin býwal, 1786 prodaný, gest dle titulu na desce
psaného :

; . '„Gradúl k weyročnjmSlawnostem, y na gíne'
'Swátky.“ W 4m psaný, asi 50 archů. Bez roku, titul
bez pochyby wytržen.
Na prwnjm listu:
Zaczinagi se Kyi-yainina rozliczna k slawnostem a
swátkům y 0 Apoštolecli. A ncyprwe qumuf“
Prwnj

pjseň gest: „Hospodine wšemolmcy, _nepřemoženémocy,

swu pomocy nawšlěw nás a smilug se'na'd nami“ and.
Po kyriamincch:
„\Zacžinagi se Sanctus rozlične na celý rok“ a t. d.
Tento kancionál zdá. se býti slaršj než pod Lilerau
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A) popsaný; Desky slcpil kniha! z peršaménu ze star..

šjch knih.“

.

C) Bez titulu Kaneíonál w Kwai-tu na přjč celý me
zi notami psaný. Na prwnjm listu mjsto Motta: „Ay
pan andělský, Kryslus z panny Marye' dnešuj den naro—
dil se nám“ a t. d. Na druhé stlaně Registerium dle
cisel pjsni. Na listu A. pjseň: „Gednjm hlasem tjmto
časem, wšickui Spolu ijweyme, a celým srdcem Bohu

thwálu wzdeyme“ at. d.
(NB. W druhém též w Jaroměři se naoházegícjm

exempláři téhož kancionálu začjnátatéž pjseň: „Wšiclmi
spolu zpjweyme, a celým srdcem a I. (L'—')
Wšeeh p_isnjgest 162. Mezi nimi mnoho latinských.

Při některých gest. Imzltochyby autor i mk podepsán,
k. p. při řjsle 3. J. S. M. — při čjsle 19. WD. 1578.

Při čísle 32. Jo. Crispus; _“ 57. Simon Philophrosinus
Novodomensis; — 84. Jaco Beginart ;-—-87. Vinc. R-ull'e.

90. Trajanus 1572; _- 91. I. A. H.; —- "IOL Daniel
Sosstohizy Wing—; -— 159.

S. V. R. D. a začíná se pj—

seň
schronographem:
przlg'De
hrzY. koneC
žIWota
Mého.
'162.S=.:u \en.GlžBoom.
hazinnus;
& pjseň:
Tři
krále znamenali & t. d. Zawjrá: Invitator. Resureclio-
nis quinque voe. ad Socios. -
D) Slawjček ragský, Folio. W Hradci král. uTy—
lielly r. 171.9.
E) Napomenutj Literalské,

kteřj dobře zpiwati neu—

měgj “ydané z hlawnjho města Prahy, z kůru Teyn
ského.
Př ipommmlj.
Pro tyto kancionály & giné literat—
ské wěci zřjzena byla tl gest starodawnj schránka neh
Almara we zdi thZe schodů na literatskčm kůru & tjmlo
“ dřeně a z twrdeho dřewa wyklítdaným nápisem:
_

„Leta Paně 158311110

Schranka Spnsohena gest.

s nákIadem konventu Literatského za etaršjeh toho času
G
Pana Wáclana Bystrichyho z Studnic G. .C. Rychta

ře, Waelawa Prokupkowa, Jana Saudka, Jana Pešiny,
zprawoůw téhož konventu, a za Pana Primalora toho času
Mikuláše Chudka.“
' Gině památky 0 kůru líteratském se ted' nenalezagj
w Jaroměři. Rorát'nj adwcntnj pjsnč ijwagj se wJaro
měří práwě tak, gako w Králowé Hradci.
*) Snad kdyby se rozlepily, našla by se se wzácnost podobná
rukopisu Kralodworskčmu.
Red.

___—
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Wierzim, zle wierny krziostian prawlo spasytedlnije
vzilecznio a dostaleczníe pod prwul :puosobú pie krew

buoli agoslgemu tak vziteczua,spasytedlnaasladka, iako
kniezi poswieczenelnu a przigimagicze—v tuz krew bozi
pod zpuosobú winu.
Wierzim, zie zpuosoby wina a chleba nicz neczínío
milosti w dušy ale tu nam sú zuoslaweny pro naši
krziebllost a wiery odplaty.
Wierzim, zie przigimali pod obuogi zpuosobů chle

ba a vína lidu krziestianské-v nenieprziekazanie bqué,
ale zie czierkwi swale gf poruczeuo, ink ma lidu rozda—
wano byti.
Wierzim, zie chwaly plny obyczieg lidu przíegíma—
nie pod gednú zpuosobů gf z wuole a skutku bozíeho
swatebo písma a : prziekazauie czierkwo owate a ma

-za zakon drziano byti.
Wierzim, zio swatosvato przigimauie pod gednú
zpuosobú gi vziloczne a dokonale w czierkwi swate
boduie przigimagiczim k spasení wiecznelnu.
Wierzim, zie zrziezenie wšiecb swulosliagicb plat
nost y vzitek gf w samé czierkwi obecznie krzieslianske,
genz gf Rzimska, kromie niezlo swalosli wšecky y dane
y przigate nie: negsú plalne k apasenij wiecznemu.
Wierzim, zio poslúchali olcze swatebo papezie, nyníe
Pawla a potom gebo buduczebo, podle vstanowenie krzie
stianskébo zriezenio gi z potrzebnosli spasenio lidskebo.
Tato! gf wiera krzieslianska, ge: sme sie w czier—
kwi swate uauczili, w niezlo vmrzeti sme botowj y :
panem buohem žiwi byli.
Wšiak wzdy toto wšieczko našie psanie otci swale—
mu dawamo w oprawu a pocbwalenie, co ou przigima,
my przigimame, co on hyzdí a tupí, my byzdime &
tupime.
Z rukopisu Wysoce důslog. a W. W. melropolílnj
lm ilul Pražské wěrně ře sal
P

y

P P

Karel "'ínařlcky',

tarif ns Kowsni.

Rortíte.
W Ill. swazku (. časopisu roku minulého podali gsme

obšjrnau zpráwu o Rorátnj pobožnosti w zpěchh, kte
rauž dle swčdccle slowúluého Balbjna, w nábožná Pra—
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ze a po milé wlasti zawedl Arnošt, I. arcibiskup Praž
ský. Wšak eo tato pobožnost wraucnostj předkůw na
sich se rozšjřila po celé wlasti, počala hynanti, opět
rozbrognjky husitskými a cizenjm se Čechůw katolického
náboženstwj; tak že giž Balbjn na rok 1664 wzhledem
pobožnosti této nařjká: Utinam, dum nova, nesrio cnjns
gloriae cnpiditate. consectamur, vetnsta, tot saecnlorum
nsn probata manifestaque in vulgns ntilitate commen—

data, non negligeremnsl— W Praze se držela tato po
božnost geště dlanho po časech Balbjnowých, až 8 po
čátkem osmnáctého stoletj omdléwala, & mezi rokem
1780 —- 1790 cele zanikla. Gediný Králowé Hradec
zaehowal tuto pobožnost od prwniho zawedenj, a kou.-tl
gi s tjm wětšj horliwostj, když nákladem J. H. Postšila,
impressora, r. 1823. celý pořádek těchto Zpěwů tiskem
wyšel. Rozléhal se ale odtud náhožný Zpěw staroslaw—
ného Roráte od dáwných let w krngině Králowé Hra
decké, a odtud přes Kutnou Horn až w Prachaticjch,
a na druhé straně přes Mladan Boleslaw až w annowě;
ano i na Morawě w Blučině ljbezné tyto hymny byly

ijwáuy.

Genom sluchu Pražan nepotěšíl po tu dobu

welebný hlálwl tento!

—

A ws a k

min n l é h o

roku zawedena a konána byla opět tato
Arnoštowa rorátnj pobožnost w k a p li s w. Wog
t 5 c h a.

S gakau wděčnostj přigata byla od lidu nábož
ného, tjm dosti oswědřeno bud', že se lid schá
zel sem ze všech čtyř měst Pražských;
nedělnj
ho casu i z dalekého Wyšehradu & okolj Pražského.
Pozůstáwá, aby tato pohožnost, kteráž po tolika letech
na hradě Pražském obžiwla, i w giných kosteljch w Praze,
i kromě Prahy měla přístupu. S překážkami tn zápa—
siti nebude, nebo český národ k pobožnosti až posud
gest welmi nakloněn; zwlášf, když se mu oznámí, že
to, co se obnownge, drahé & wzácné dědictwj gest po
nábožných předcjch.
Deyž Bůh, aby tato staroslawná Rorátnj pohožnost
po celém králowstwj Českém horliwých nacházela pod—
porowatelůw! — A dey k tomu Hospodin swé mocné
požehnánj !
Pešt'na.

li") Prodáwá

se toto Roráte.

wo folio, s nápčwy za 2 zl-s

na pěkněgšjm papiru za 2 zl. 24 kr.;
na střjbře.

bez nápěwů za 15 kr.
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Dědic—tutiSwatého Jana Nepomuckého
dále na wědomj dáwá, že následugjci
wydalo, a sice:

spisy notvč

I. B o r úte, zpěwy adwentnj,zčasu Karla IV.,
od Arnošta z Pardubic a Malowců, prwnjho
Arcíbíkupa Pražského w králowském chrámu

Páně sw. tha

zawedene'.

Gsau to pjsně a nápěwy přes 500 let staré, protož
přewzácná památka nábožných předků našich, o kterých
se směle řjci může, že co do Zpěwu, cjrkew katolická
nad toto Roráte nic wznešeněgšjho a pohnntliwěgšiho
nemá. Prawdu tuto řietau nám kragowé češtj, od Tur
nowa přes Kralowé Hradec, nyněgšj hlawnj sjdlo goho,
až po Prachatice kBuděgowicůmoswěděngj. Každý den
w témdni má swé Roráte, & štědrý weěer swé Oflicium,
kde se do 30 až 40 wělšjm djlem gen krátkých pjsuj
w gedné hodině wszjwá.
An se tyto pjsně po celý
adwent každodenně, od 6. do 7. hodiny rannj, w kapli
aw. Wogtěcha, před chrámem Páně sw. tha, pak u
aw. Petra na Pořiěj ijwaly:
lze bylo o prawdě zde
řečená se přeowěděiti. Prodává se knjžka tato, 188
stránek silná, toho wáraná za 12 kr. na sti-. — W
stawn gsme na každé požádánj proti honoráru poalanžiti,
:! wysazeným !: tomu Generalbassem.

". 0 přjsaze.

Od Vincencia Zahradnjka

faráře Křešíckélw. K tisku dohotoweno od
Jana V. Jirojka, faráře Mím'cke'ho.
To gest poslednj spis z péra Zabradnjkowa, w kte
rého přepracowánj tento učený, sknmný a horlivý du
chownj Správce rychlan smrtj překwapen byl.“ Gesti
tato, giž sama w sobě vzácná památka, tjln gestě
wzácněgšj, protože v českém gazykn o přjsaze'dosa
wade žádného obějrněgšjho spisu nenj; kdež l potřeba
káže, by u této předůležité wěci veškeren lid dokonale
ponaněen byl. — Nadjti se lze gest, že welebné du
chovenstwo, slawnj magistratuálnj, wrchnostenětj a ho—
Spodárštj auřadowé, ano wšickni rychtářowé obcj tanto
ncywýš potřebnau knjžkau se zaopatřj; a hleděli budau,
by, co možná, w každém p'rjbytku, při každé rodině se
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Rorríte.
Redakci dala přátelům wznešeně pobožnosti této
lonského roku wěděti, že na slowo wzatý prwnj warha
njk při králowském chrámu Páně na hradě Pražském,
Robert F uhrer, weřegný učitel hránj na warhany, k zpě—
wům rorámjm generalnj 'bas eepsati chce, a že u
redukcj dostati ho bude. ——Slawný tento hudehnj epi
sowatel učinil che, než připowěděl, & wysadil wšecky
zlněwy pro obě ruce tak, že každý školní učitel a. hudbu
kostelnj wednucj, gen se posaditi asc wšjsnadnostj wšecky
ty Zpéwy wyhrati může. Nežádá za opis che, než pro
zcela dokonalé warhanjky „za nápew s podloženým textem, s
generulnjm basem w cifrách wyeazenýml 21.48'kr. na stř. &
za nápčw pro w generalnjm basu méně wycwičené e padlo-
ženým textem, &aupluě wysazeným průwodem, 2zl. 30 kr.
na stř., kterým chudšj učence podporuge. Tato šlechet—
nost by ode wšech školujch učitelů uznána býti měla. —
Giž nynj usnadněna gest, by se Kar/o fílrnoštskc' Roráfe,
o kterém gsme w Časopisu gíz mnoho položili, po we—
škeré wlasti zawedlo, & onen duch zbožný, který Knrlůw
wěk wyznamenal, &bohužel! u nás tak silně ochabnnl, k spáse
našj zase rozujcen byl. Text & nápěwy stogj

tedy wše—

ho bud' 'l. zl. 48 kr. hud' 2 zl. 30 kr. na stř.; pro
ohecnj lid bez nápčwu pak za 12 kr. na stř.

Pallusowo krízanj.
W roce 1830 wydul ústaw Pražský k podporowánj

chudýchčtrnáctero házanj na slawnost Swato-Nepo
mne/mu odF-rantíška Pal/usa de Laura býwalého kapi
tolnjho děkana

u sw. tha

se.—ipnných& w králowekém

kostele držených, a dedikownl ge Gegj Mujest. cj
snřowně & králowně,Ka.rolině Auguste. Wydánj stalo se
silné,

a mnoho sc wýtisků po ]. zl. 30 kr. na stř. wy—

prodalo. Předce ale geště walný počet pozůstel, kterýby
ředitelstwo ústawu pro chudé, k podporowánj gich wblj
žjcj se zimě, rádo Zpeněžilo. By k přjspěwku takowémn
snadněgi přišlo, prodáwá nynj wýtisk takowý, 292 stránek
silný, na hjlém papjře, čistě tištěný a eešitý, „když se
\'eclokcj Swatojanskau obstará, za 20 kr. : když ale knih
kupeotwjm požádowán bude, za 25 kr. na stř.
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Ron—úte.
Kýl aspoň po celých Cechách rozeznjwz'i se hlas
můg, a nnlezít wolnébo ucha, a ochotně wůle, by -- k
čemu gsem po dwě Ie'la zwnl, powzbuzowal & žádal, w
čem gsein přjkladem předešel, o wěc se slnral, & po—

hodlnau učinil, by se každý chrám Páně tjln zaopatřili
mohl, ——totiž, aby Karlo— Arnoštske' Roróte zase po
Čechách zawedeno bylo. —- Wěřiž mi každý, že nenj
rozkošněgšj zpěwnj pobožnosti nad to Rorále, & že gak
gi nábožný lid gen gednau zaslechne, gi sobě hned tak
na neywýš obljbj, že se nebude moci času rorát
ního dočkali. Geslli gednák wzácnost tak wznešené
stnrobylosli, a wděčnost ku druhému králi, přeslawné, ne —
Smrtelné paměti Karlowi [v. k opětnému zawedenj zwe:
z druhé strany i wýbornost lé pobožnosti, která co
do zpěwu od žádné ginó přewýšena nebýwá, a klamu
ducbownj zprúweo ke wzbuzenj & wzdělánj nábožen—
ského cilu swýeh duchownjch oweček welenpasitelně au
činkuge, neméně )( lomu zawazuge. Rukogmč slogj nám
na slowo wzntj hndebnj skladatelowé wěblasnj; Wilásek,
Tomášek, “Teber, & Fůhrer, „Ze gsau to nápěwy pjsnj
wysokého ducha, hlubokého cilu, ohně a. moci, které
dogemnoslj swau duši náhožnim zcela opogugj, & w duši
newylučilelně se usnzugjf“
Prnej pana Fubu-era, přednjbo warhanjka při arci
biskupském chrámu Páně sw. Wim, & učitele na warhany
při úslawu přátel ku wzdělánj kostelnj hudby, dostalo se
nám wysazenj generálnjm basem, tak snodného,že i spro—
stý warhanjk celé to Roráte se wšj snadnoslj a lehkostj
přehrage. Dáwá ge školnjm pomocnjkům , učencům
swým, opisowali, aby byla gim „bonorárem“ podpora
něgakít w gich hudebnjch studijcb.
Cena této sadby, spodloženým textem, gest 221. 30kr.slř.
S generálnjm basem w cil'ráeh . . . . 'l. 48
—
WydánjPoslijšilowosnápěwem,folio, 164 st. ').
„
—
Gednotliwé wýtísky bez nápěwu, s poučenjm gak Bo
prowozowati má,
12 kr. stř.
Žádáme o brzké přihlášení se o ně, u
Redaktor-a
& ředitele Dědictwj Svato

jamkého.
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Roráte.
Těchto přc'uIČŠt-tlýt'l'l, právně rozkošných pjsnj adwent
njcli, — givbž svbrítnj a zaiwmlcnj w blnwniln chrámu Páně

sw. “"th w Praze Karlu
IV. & golu) prnnjmn arcibisku—
powi Arnoštoni připisngcnuu — \\yslo prítwě 4té wydainj;
& gest u redaktora tbcol. Časopisu. & u ku—tvlnjků záme
ckých po IO kr.; w knihkupc-ctnjcb ale po !% hr. we stř.
k dostánj. —- Zdanž to nepohnv myslj Moučka, ijwnti zpě—
wy tukowé, htorýlni giž přvd 500 a (300 lvty pi'vdkoné ll.“lŠj
nábolně se bamiwali, & win-Inu wrnucnost swau k noysně

těgšj Rodičte

Boží roznjcenau

duši Snan oewědčonalí. —

Na hradě Pražském se tyto spony každý rok to [.upli

sw. ll áclawa o t)“tc'ranuj pro:.péwugj. — Wytlánj těchto
cjrkewnjch zpěwů gest ale gen Olisk onoho Roráte
ktvrčž
se w biskupském chrámu Pilně Králowé-Hrndeckénn po 500
lvl nopřrlržoně ijníi.
Gestli by ale w příštím pátém wydaní i on) wystřjdané
Zpěwy se Žádnli, btPréŽ mnohá městu plo svbc- znlztšř zni
vtagj: lvxt se nám zdélítí, u pOČt'Í puk odběratelů z onývh
Illčsl nám oznámený, tak četný býti by musil: aby gimi

učiněná nyššj wýloba tisku úplně se znprnwiti dala.

Populárnj došmntika.
Pod tímto nuzem \\)dalo l)(édíciuj Swalojanshé P[nis,
hterýž tolik do svbe má “ýbornosli

že :.riž o něm po Ce

nhíub i po Mornwě goden gule hlas, že nnmzuno w obzoru
theologivlsém w ;:nzyku českém Spisu, gonžby tolik dokona—
losti do sobe měl a tak nad mjrn prospjwnl, gnho kniha
tato. Držjme za to, že gest 312 k (“httflle dosti, M_\Z gen

podothnemo, že pérom slonútného spisowatc-lp 'nnšuho, mini
rhe'bo faráře J. V. JÍrsj/s'a má" goet. —- A w shntlm lto'nj
národa, by měl dogmatiku, & to půwodnj, pro nPysprnšlěgšj
lid, htvraiž celé nábožvnstwj wřoči lic-yplynněgšj a naysroz
umitelněgšj obsahugo; a proto, 21- při každém článku wjry
spolu i mravně naučení z něho nyplýwnggjvj stogj: to řinj
knihu

tu nade wšj cenu “zeit—nan :i dwou'níieob spnsíIc—lnnu.

Kdyby g_i nebylo Dňdíclwf Swatqíam-lu" u_i-dalo, stála by
w kníhhupectwj zn 2 zl. npyménč [ zl. 30 kr. na stř.; ale
wydaná tjlnto Spasitolným úštnwom, 636 stránek obmbnujc'j
a wázaná, 5591!po 43 hr. so prmláwú. Na knihu tn znláště
wrclmostí pozorny činjme, kteréž ton chwnlito-bný drží oby
hg, gak žáky we školách, tak i hodně sausedy w dědiníu-h
pI'OSpěšllýllll knihami podělowati. Polowice \sydánj, totiž 1590

wýtisků, gest giž rozebráno.

bratřj aw_\'ch. Ale tu no\\é radostné překwapenj stalo se
Gemu na dowršcnj radou ánck připra“ em'ch, neb poctili po

hostinskóho stolu gebo, \\ clou/mmm pona“ štj“ enjm sWým,
iu'ysoce nrozený farnj pan Patron s trysoce urozenou hra—
běrj cho/j sil,—(m;a připjgclo se Wysoce Důsloyne'mu na

zdrawj, zdar a blaho při podtinj nákladné střjbrne' čjs'e od
duchmvenstwa Geho střjclnictwj \\ druha" památnj oběť Gemu
\včmnvané. — Plc.—wmsrdečným, přánjm upřjmným a žehnánjm

mnohým skončil se den tento řjdké slawnosti,

kterauž Im

chownj Otcowé střjdnictwj tohoto na čes—tswčmu přednostmvi
a samým sobě na. chwalnau památku Způsobili.

Rorátc.
Giž se nám poštěstilo. k dáwne' přjpmvčdi dostati. Při
powjdali gsmc, k odkaupenj powzbuzowali a žádali game we—

lcctihodné Duchowcnshvo o rozšjřcnj přeutěšene' Karla-Ar
nošlské Boráhaj pobožnosti, ga'k gi nám Krůlohrodeclgý bi
skupský chrám Páně proti Wšj záhubě šťastně zaehowal,
& tau přjpowědj, že se () Generální bas k nj postaráme.
Náklad ale posta“ 11se proti nám tak \\ cliký, že nelze bylo
při \\ šem nasilj k sl0\\u našemu dostóti. Tu gsme uagcdnau
giž bljzko před lctošnjm ad\\ cntcm, potěšeni b_\li nakladatelem,

kterýž \\še \v sobě apoguge, by \\čc \\\'bmnč bvla \vywe
dena a \\ clectihodnému obecenstwu k \\ děku bylo poslauženo.
Přjloha, gak w zadu následugc, w tom auplně poučugc.
Z mnohých stran žádaui, bychom na \\“ědomj dali, gak
se tato od nás před sedmi léty zde opět zawedená slawnost
W arcibiskupském chrámu Páně Pražském \\v'ede, popsánjm
tuto slaužjme.

“' kapli S\\'ato-\Václa\vské, na oltáři hrobu sw. Pa
trona našeho, gest nákladně wzdčlaný oltář Zwěslowa'nj Ney
blahoslaweněgěj Panny Marie,. a oltář a. kaple mimo swětla
nábožného lidu 36 schemi
& 45 lampami se ozdobuge.
\\e třech stolicjch řjdj zpčw na 30 \\ zpěuu zběhlých
ochotnjků, mezi ktch'miž někteřj z 110)prunčg šjch w městě.
Giž o 4té rannj osw čtlcný přjchod před chrámem Páně uka
zuge, že se w něm slawné pobožnosti chystagi & držj. \
Rorále toto w !. neděli Adwentnj giž o půl šesté rannj
hodině otwjra a w IV. neděli zawjró. elawně měj sw. sám

\eydůstoyněys'j muže Pán Arcibiskup; kterýž si w této
pobožnosti welmi hbuge , a gi swau pobožnostj zwýšuge,
an po celau hodinu 8 horliwým lidem spolu zpjwú, u tjm du
chownj radost \\'cškcr_\"ch dowršuge.

Prwnj kan'ownická. mše sw. držj se denně giž o 3/4 na
ótau při zpěwu obyčegnem adwentnjm bez warhan, s klekánjm
a s' zwlaštnjmi modlitbami k Rodičee Božj, a požehnánjm Ney
swětěgšjho w ciborium. Po této úwodnj pobožnosti wygde
o půl šesté druhá kanownická mše sw. a tu se počne zpěw
našeho Roráte s prowázcnjm warhan, a trwá až do sedmé
hodiny; při kterčmž o hodině šestá zase kanownická třetj, a
o půl sedmé čtwrtá mše sw. konána býwá. Gak se o sedmé
zpěwem „Eyhle Hospodin přigde“ Roráte toto skončilo, wy

eházj hned weškerá metropolitní kapitola k welkému oltáři,
bytě každý den od 'giného ž w. d. pánů kanownjků slaužené
ňgrálnj mši sw. přjtomna byla; kteráž pobožnost zase s latin
ským „Ecce Dominus eeniet“ se koněj.
Uwodnj fiýnrálnj Roni/e w 1. neděli adwentnj, držj
pod infulan ))onIi/ikaliler wysoce důstogný pan probošt, po
slednj pak, na štědrý wečcr, zase wysoce důstogný kapitolnj
pan děkan, při kterýchž celá kapitola pod infulami přjtomná
gest.
Při těchto slawnýeh službách Božjeh gest weškerý
chrám Páně slawně oswětlen, tak gak i celá hornj chodba
68 rubinowými lampami osWětlena býwá; pohled na toto
oswjeenj gest půwabný a krásný, duši to mocně pohybuge,
pozdwihuge, a myslí člowěka oprawdu do stanů nebeských
powznášj.
Schůzka se sem i z těch neyžažšjeh djlů Prahy, ba
i z okolj města stáwá, :: žádná powětrnost nemůže horliwosti
zdrželi, by se denně četným shromážděnjm ncgcwila.
Po šest let gest tato pobožnost také w naprotěgšjm konci
města we farnjm chrámu Páně u sw. Petra slawně zawedena;
a gsme té naděge, gak na wenku, bljže Prahy, sobě Winař
letos tuto přentěšenau pobožnbst. wzdělal: že tak od roku
k roku, dál a dál zawedena bude, a ten žehnaný čas přigde,
kdež w Cechach nebude farnjho chrámu Páně, w němž by
se Karla IV. neyslawnčgšj paměti, a Arnošta prwnjho arci
biskupa přeutěčene' Roráie nedrželo.

Powýšenj.
Aumrtjm Wysoco důstogného pana Fran/íčka Dřewěného,
14. března 1. r. wywolen byl 17. řjgna na toto uprázdněná
mjsto za kano-wnjka starožitné kapiloly Wyšehradské, we—
lectihodný pan Woglěch lucifer, dosanúdnj vikarista, proboštský
ccrcmonář a katecheta při této wysoce důstogué kapitole, spolu
aud Ilhó třjdy Dědictwj Swalojanského, & w důstognost tuto
5. listopadu slawnč byl installowún.

Roráte,
neboli

radostné zpěwy adwentnj s nápěwy
pro celý týden a štědrý wečer.
Zawedené za času

staře a Krále Karla IV., přeslawnépaměti;
a Arnošta, prwnjlw Arcibiskupa Pražského,
w Metropolitnjm chrámu Páně sw. tha.
Opatřely nynj doprowázenám warhan od

Jana Ne,. Šin-mp0.
kapclnjho mámu při tém! ldanmjm chrámu Páně.
Red duo praecipuo la Del Mati-ln boo

norem-invenu Inud::'t'ur,. qlazeoliixhšril

m::ěnšchťixo Re:-,to"pcrui quolei
fungus-Mno „pub ante luce-n nd
Eccleston alko-to,

et de Beata Maria

nudle-te, ot nb co appoottu "tem

que Cuntlonen modulunto. — ld Snem-|
law-nit, et iu potrhl- Induxll — Al
Ile-tun.

Redakcj »ČaSOpisu pro katolické duchowcnstwo- gala
se giž před osmi lety welectílwdné duc/wwemtwo a zvážení
něz'tcbtwowybjdn'auti, by Ronin, gak se w Hradci Kralowé

od 500 let zpjwa, a kteréž dle wčhlasne'ho Balbjna Kar
lowi IV. a gebo prwnjmu arcibiskupowi Amoštowi z Par
dubic co děkowati máme, we swých chrámech Páně za
wedli. — Žigeme w časech takowých, kdež se každý po—
zůstatek literatury slawných předků našjch náležitě cenj,
wysoce wážj a tiskem rozšiřuge; čjmž se zase horliwost
k literatuře, láska k wlasti a cit náboženský wzděláwá.
Gméno Karla IV. okauzluge mysl wlastenců, a každý dychtj
a snažj se, čjmby & gakby uctiwost a wděčnost swau
k němu gcwil; a tu si wšjmá a wážj wšeho, což z geho
péče, lásky &horliwosti pocházj a čeho se nám od něg do
stalo. Gsau—li tedy zpěwy tyto Rorátnj w Metropolitnj
chrám Páně Pražský zbožnostj gcho zawcdeny: musili
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tedy giž we wlasti známy býti, když Karel wládnauti počal;
ginák by s to byl nebýwal gich zawesti. Wěk gegich tedy
na 600 let pnčjtati můžeme; a máme záwazků dosti, by
chom si tohoto swatěho dědictwj negenom wá'zili, ale i ge
zawedli, ge použili, geho rozšjřowali, & tak se tehdegšjch
nábožných a horliwýcb předků našjeh slušnými potomky
proukázali. —
Náboženské různěni we wlasti naši w časech minu
lých stoleti, pak wyzdwiženj wšech literátských kůrů před
60-—70 léty Způsobilo, že wznešená tato pobožnost w hla
wnjm městě Pražském a w okolj geho řjkage zcela umlkla,
a — až gen na některé krage, — zcela zanikla.
W tomto žalostném uspánj odwážil se Králowéhra
decký měšťan a knihtlačitel, Jan Hostiwit Pospjšil, muž to
mnohonásobných a wýtečných zásluh, w roce 1823 odwá
ženým nákladem, zpěwy tyto 5 notami, po kolika stech
letech tiskem poneýprw wydati; což wymohlo, že rozkošné
zpěwy tyto, kdež giž pozůstáwaly, tjm bedliwěgi se udr
žely, a kdež gich nestáwalo tjm snadněgi zawedeny býly.
Neb rorátnj pobožnost po celé katolické cjrkwi wraucjch
milownjků nalezá. —-Ale bohužel! že gen notami k zpěwu
a ne i spolu průwodem na warhany opatřeny byly; což
mocnému rozšjřenj překážkau bylo a gest.
Když w roce 1837 wysoce důstognau, wždy wěrnau
kapitulau Pražskau powoleno bylo, přeutěšenau pobožnost
tuto při hlawnjm chrámu Páně sw. Wita zawe'sti, a wc
škeré nábožné obecenstwo po Praze malým přjručnjm
wydánjm k nj nakloniti: počaly se rozkošné zpěwy tyto
opět zase w Karlowěm přewznešeném chrámu Páně rozlé
hati. Rok na to wchrámu Páně sw. Petra na Pořiči, pak
i we Winaři, bljže Prahy, zawedeny byly. Od wenkowanů
byla ale hlasná žádost Opakowána, by k těmto přelibezným
zpěwům &'not uvyprowdzmj .r u'ar/zanami se dostalo,

a tak

se horliwým školnjm učitelům a kostelnj hudby ředitelům
usnadnilo, na každém mjstě moci ge zawésti, a toho potě
šenj zažiti, slyšeti zpěw, gaký wywodili slawnj předkowé
našj před 500 -—600 lety; slyšeti ty hláholy gich rozpla
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meněné wraucnosti; slyšeli to rozljliánj se hlasů nábo
žných po chrámech Páně, gak před dáwnými wěky!
Čtenářům nČasopisu pro katolické duchowenstwoa
gest wědomo, gak njžepsaný redaktor w těchto letech
mnoho se o to snažil, aby se wydánj zpěwů těchto wysa
zenjm Generalnjho basu metropolitnjm kapclmistrem Ro
bertem Fíihrerem s warhanami způsobilo: ale welmi ne
přjzniwé přjpadnosti, pak i potřeba wýloli na 1000 zl. za
držowaly wydánj toto při wšj snaze horliwého nákladnjka,
pana Jana qumanna, wydawatcle hudebnjch složenj wPraze,
w Jesuitské ulici, w tak zwaném Čerwcném Domě, — až
předce k letošnimu Adwentu práce tato nesnadná, nowým
kapelmistrem, Janem Nepom. Škraupem dokončena byla,
a od tohoto času we wšech kněhkupectchh za 2 zl. 30
kr. na stř. k dostánj gest. Gestit' to kniha we folio,
163 listů silná, welečistým stereotypným pjsmcm na cin—
kowých tabuljch, na gasném bílém papjřc welicc au
prawně tištěna. Zpěwy gsau rozděleny pro každý den na
celý týden a pro štědrý wečer, a počjtá se gich wcsměs
wšech 370. — Kdo si knihu tuto scšilau wázati dá, radil
bych, aby pro trwanliwost, kniliaři nařjdil, by gi skrze klj
howau wodu protáhl. — Když přeutěšená pobožnost tato,
gak nám to Motto Generálnjho bassu swědči, z Prahy,
z Karlowého Chrámu Páně swatého tha pocházj, mnozj
dowěditi se žádostiwi budau, gak se nynj po opět uwe—
denj w témž samém chrámu Páně koná.
Předkem podotknuto býti musj, že w Metropolitnjm
chrámu Páně zawedeno gest: že po celý Adwent každého
dne 0 hodině sedmé po pořádku od gednoho z w. d.
pánů kanownjků u welkého oltáře zpjwaná mše swatá
držena býwá, při kteréž weškerá w. d. kapitola přjtomna
gest. Na prwni neděli Adventnj ale, kdež se Rorátnj po
božnost začjná, držj tu mši sw. pontifikaliter pod infulj
w. (1. pan probošt, u přjtomnosti wšech infulowaných
pánů kanownjků. Tak se také na štědrý wečer Roráte
skončuge, kdež Pontiíialnj mši swatau d. kapitolnj pan
děkan slaužj. l'řeutěšené pohljdnutj, když při těchto dwau
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Pontilikalnjch, pak na štědrý wečer do půlnoci při Gitřnj celý
kostel bohatě oschen a w chodbě pod klenutjm 68 karmíno
wých lamp hořj. Toto pohlednutj každým pohne a k wraucj
pobožnosti ho roznjtj; welebnost katolického ritu ukazuge.
Pro tuto kanownickau mši swatau musj se s zpěw
ným Roráte w kapli sw. Wáclawa následugicj pořádek za
chowáwati.
O hodině páté, gak se Irannj klekůnj zazwonj, při
staupj prwnj kanownjk s mšj sw. k oltáři hrobu sw. Wácla
wa; při kteréž lid bez warhan pjsně Adventnj zpiwá; pak
po wymodleném klekáni s ciborium sw. požehnánj ob
držj. — O půl šesté přistaupj zde kmši swaté druhý ka
nownjk. A tu se rorátnj zpěwy s Generálnjm bassem war
han počnau, a sice, — proto že zde wzdělaných zpěwců
množstwj, wšecky Antífony, lntroit, Kyrye, Chwaly, Alleluja,
Prosy bez warha n, wše choraliter: ostatnj ale wšecky pjsně
zpjwagj se s wyprowázcnjm warhan od weškerého lidu.
(Na wenek radjme, by se tyto chorály naskrze warhanami
prowázelý). ——
Gradualy pro obmezenost času wynecháwáme.
O hodině šesté pí'istaupj třetj w. d. kanownjk s mšj sw.
k hrobu sw. Wáclawa, a o půl sedmé d. arcibiskupský
pan tagemnjk, tak že se tu w těchto dwau hodinách čtyry
mše sw. po sobě konagj.— Zpěwy se ale skončugj s »Zdrá
was buď Panno Maria, ó Králowno,a a s »Eyhle Hospodin
přigdeu; což práwě docházj do hodiny sedmé, tak že, gak
se w kapli sw. Wáclawa rorátnj zpěwy skončugi: u wel
kého oltáře kanonická figurálnj mše sw. počjná; a tak
šplýwá gedna pobožnost do druhé. Taktě trwá pobožnost
tato úplně půl třctj hodiny, při kteréž čtyři w. d. kano
wnjci po sobě Bohu slaužj.
Co ale této našj pobožnosti w kapli sw. Wáclawa
ozdobau gest neywyššj a korunau, a z celého města sem
wede lid přehogný, že lx'njz'eq' Milost, 'eydďstogněgy wy
Joca urozený Knn/že Pan aretbtlr/tup, Metropolita Pražský a
Príma.:—královou/w, České/w, na pl wnj a na poslednj neděli

Adventnj giž o šesté hodině mši swatau zde slawně slaužj,
kdež celá kaple, i po řjmsách w neybohatšjm oswětlenj
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stogj. Tak tedy nám zde Neydůstogněgši Arcipastýř náš,
druhý Arnošt, přeutěšenau Marianskau pobožnost našj sla
wně otwjrá a poswěcuge, a pak s námi zpjwá; a když my
s patryarchy swatými a proroky Božjmi wraucně woláme:
»Rosu deyte nebesa s hůry a oblakowé dštěte Sprawedli
webe-, tu On podzwihuge poswátnau prawici swau, &kropj
poswěcenau wodau shromáždený zde lid, w duchu Swém
se modle: Skropiž wás Hospodin Bůh nebeský na přímlu—
wu od wás tak slawně zwelebenó neyblahoslaweněgšj Ro
dičky Božj, rosau požehnánj swého, odplaty swé a osla
wenj wašeho s nebes swých, we gmónu Otce, i Syna
i Ducha Swatého. Amen.

Protože ale w mnohých mistech se udá, že se po
božnost tato, gak gi hlawnj kniha generalnjho bassu wy
kazuge, po celé 2 hodiny držet nemůže, tehdy bychom
radili, dle toho ponaučenj si to řjditi, gakó gsme k malým
rorátnjm knjžkám, kteréž bez nápěWu gsau, připogili, by
se každý den s Antifonau a lntroitem začalo: s Pntrem,
s Zdráwas bud' Panno Maria, ó Králowno, a Eyhle Hospo
din přigde — skončilo: ale co do ZpěWů,prwnj týden se
zpjwalo od prwnj pjsně až do Graduálu: a druhý týden,—
po Antifoně a Introitu od Alleluja až wše ke konci; kdež
mše swatů tak počniž, by se spolu s »Eyhle Hospodin přigde,a
skončila.
Kdož pobožnost milugeš, w zpěwech cjrkewnjch sobě
oblibugeš, památky wzácne' slawnýeh předků našjch šetřjš,
k slawnému králi Karlowi IV., nesmrtelné paměti, wděčnost
w srdci nosjš, a z rostaucj sláwy wlasti se těšjš: do tebe
se důwěřugi, že gak odkaupenjm wlastnjm, tak i zjská
nim dalšjch odběratelů wydawateli přeweliký náklad tento
zaprawiti pomůžeš. — K tomu obzwláštně welecnhadnddw
chowcmtwo a wa'z'cne učiteli—Iwotěmito řádky slušně pozwáno

a snažně wyzwáno budiž; — an se tyto zpěwy nad to
geště i k ostatnjm Maliánským wýročnjm swátkům &ku ko
nánj domácj pobožnosti užjwati dagj.
Že se w tomto tak zwanóm generálnjm bassu doko

za
nalá práce podáwá, důwi—řitimůže každý, když sepsán
gest od wěhlasného kapelnjho mistra metropolitního chrámu
Páně Pražského pana Jana NepomukaSkraupa, z giných hla
wnjch komposicj hudebnjch na slowo wzate'ho.
Gsautě ale také tyto wzácné zpěwy i bez wšech ná
pěwů w tuhé obálce u nahoře zmjňeného wydawatelc, po
10 kr. k dostánj.
Což nás desetiletou snahu stálo, budiž tjm uznale od
placeno, by celé toto wydánj w brzku rozebráno bylo! —

Žlwoty Swatýcll.
Předkem Spoluaurlům Dědictwj Swain/aaského, pak
weškerému nábožnému obecenstwu k wědomosti dáwáme,
we gménu wysoce důstogné arcibiskupské konsistoře, že
Dálictuy' Szvalq/am/ré prwnj čtwrtletj Žiwolů Swaty'ck práwě
tiskem wydalo.

Gest to pilná, uwážená, horliwá práce neunaweného
důstogného pána, pana Hagana Jana [fat-(ilia, podpřewora
starožitné wýwodské kanonie Přémonstrátů w Teplé, pro—
fessora cjrkewnj historie při domácjch študijch a spolu
auda národnjho Museum, kterýž tuto obrowskau práci
nezištně na se wzal, z těch neygistěgšjch pramenů & ney
znamenitěgšjch spisů, gakých gen w tom ohledu cjrkew
katolická chowá, kritickým usudkem pro Dědictuy' Swatc
jamké wywážiti, sestawiti a wzděláwati, by nábožná duše
wřelého katolického křesťana na každý den roku, mno
hým _dnem iche
než gedno zrcadlo křesťanské. spra
wedlnosti a dokonalosti před sebau měla, kterýmž by
poučena a powzbuzena dle swých zwláštnjch přjpadnostj,
žiwot swůg dle přjkladu Swatých &Swětic Božjch srowná
wala a tak gako rukau gich wcdena w křesťanské doko
nalosti rostla a tjm gistotu spasenj swého si wygednáwala
& pougišťowala.

W gakém duchu pan spisowatel w djle swém pokra
čowal, sezney ctihodné čtenářstwo z gebo předmluWý,

