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Wyhwaluge fmatébo (Atbanafia) myhrvalomati bu:
du ctnoft, poněmadí mwfobě mfjecKyctnofti obfábnul; rvy:
dwaluge ale ctnoft., dmwáliti budouoba, ob Cěboš
fe ctnofti doftámá lidem. — S. Ymbroj.

Bdožšťoli fe těfij 3 zaflub něPterého Swatébo, měl
by bledati foběřpotěchy «w podobné Dorliwé poctě Dožšj,
aby, geliFožšobdiwuge zafluby Swatých, fmatofij žiwota
tařé fe ftal odivubodným.—-S. Jan 3žlatouftý.

Swatým apojitolům a mucennjřům Čínime poctu,
Fteráš fedčge 3 láfťy, aby fe nám doftalo gegich přimítmy,
abychom podníceníbyliPnáflebomání gid. — S.73(idor.

Crjme:li Swaté, gefti to nám Fu profpědu, niřoli ale
gim: ctjti ge ale a ne-náflebowati gich, znamená toliť, co
na způfob Ibářům lihotiti gim. S. AYuňuftin.

OftarFy mučedinjřům mánte mwpoctimwofti,činjce tudiš
pořlonu Tomu, úeboš gfau mučennjfy 3 my ctjme flušeb=
ujPy, aby pocta, činčná gim, padala na Dána gegiíh a
Yiřiftra.— S. Zjatoljm.



Wroflivíva.

LyBeli to, fivaty Sene RNepomuďy, zafe tve

alatoleffu večerním těďto jmětel, že gfi naš bos
hromady fivolal, že celé fe nám zamělo frbce?
bo paf náš roylaubil we twečernj tuto bobu fem
f této Stmatpní fe fegjti — rorhnauti fe na fo=
lena na pofiátnau zemi? SwmatauHrůzau gati

po Tobě fe jmaty Sene Jepomudy ohljijme, —
my poflauáme, co zgerougj nám ty fjepty pos
bironé, gafoby8 oflatvený přjteli Božj, genž fiťaftně
wefiel gfi bo řjíje, fbež měčná a nabe toffe flito=

roná obýmá laffa, a fbež buď tmůg blaženofti
věčné požjivá, a u plejánj topmolenýe 8 hivězbo=
mitého trůnu Tobě měnec obměnný tyffeflitotoný,
milofrbný podal Bůh — na lehfé nebejjfana pe=
rutj bo profiřebfa nafjeho bol fe f nam bolů
fnefl. Rám fe zbá, že mezi námi bljš a fhro=
mážbděnjnafje fi oblibugeš; prodbám tořelým na=
fjim, aby přeb trůn Neyfmětěgfjho mftaupilfy,
oblaf že proražiě, a molněgíji průdod Hlafům
nafjim půfobjš; ano nám fe zbá, že f nám mlus
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tojš, še náš za febau tvolaš a ugifitugeš, že pařli
Bana taf gafo Ty milomati bubeme, až tvyprffi
Hodina nafjeho pozemířéhoputománj, ceeš byti
přeb trůnem Geho nafjjm mocným orobotonjfem,
nafijm odranitelem, a mocným fitjtem přeb ža=
fobamí Iftirvého nepřjtelenafjeho — dabla. Segmí
3 naš uftrafjený ctitelů ftopcb tjfeň, a po nebí
a Bohu tauhy boleft.

Bfjeco po celém ofolj taužebné libfitvo
Ómatá £ obrazům a fodám tym. Sotma li
bého máge že zatvál tvětjref přjaemný, těfjj fe
mlabjf — bofpěly i ftary, pléjá frdbcefivatyd
plné citů — co a gaťleto, — uračme fe, —
co přinefeme za ofrafu oltářům, obrazům a fodfam
fivatého Sana Nepomuďého, Bohu i nám milého
nebefifana? Obfuě ten prubřo a neutagitelný pub,
— než že toane tam odtuĎ, fbe za náš projj a
orobuge před trůnem Božim tento [jbeznau tůní
býdagiej mágotvy fmjtef, fivatý San Nepomuďy.
— $růzy plný měfu — ty náš nezmepljš, žeby
Bohu gfme zfrátili a ubjrali dlužno Ppoflon,
fbyž Stvaté etjme a za přimlumu profjme. —
Ras F této tvečerní poctě fivolamá taf noční
obloha, gafo něfby tě pět htmězdfe topbleffnu=
lo, gafo prflem Božjm fe fnejlo a fegmuto bylo
gb, a ufázano Pražanům, bu této fimaté
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mrtivole tam že fe ftftoj přebNeprovšjjím tofjech
bytnofti Dufem — ozářen giž fiámau nebefřau,
oblečen m raudo tvěčně fe fifivaucj. ABtě míře,

nesli rve tvětjjí — co gíný a ginde oD nebe líb

fmyfl obroracuge f zemí; láfřa f lifému ziffu,
a foběctoj njzřé gefo ňádramí tolábne, — tu
toznájij fe buh náš na peruti orlomé tam tvp=
fofo nab flunečnau zář — tam f tomu, genž to
tuce vé filné držj jvětů mifliony, Ani Wog=
žjš a 8 nim Glidě 8 tvýfje nebeš m plamenu
ať f nám nefeftaupli rozněcommatinád pro Boha
a etnoft; aní matfa jebmi jpnů — mučeblnifů
Hydbin— af nám nehrozí: — nám poftačuge fiv.
San Repomuďy. Zbáť fe nám, gafoby f mla
ftencům fým libě a Blafem nebeffým toolal:
„Služby lidé a Hřjdů fe obřefněte; natvždy,
tělu a geho žáboftem, tváfinim a náružítooftem
nepoblehepte a nejlužte; f Bohu pohlebnauce ží
twot započněte tvěfti proměněný 3 cítem obžítveným,

tmůlj ootnau Horfete pro nebe; fimatau tauhau
zahořte pro fláru Boži; — Pprfja mblým pofilňte
aubů pro blaho líbflva, gež odtvrátiti ob moblo=
flužebných Blubům, a utvěftí F flužbě Božj obmý

fljte; — nemyflete — je gafo zafuřien fe
bomnjmwá zlofyn, že ugbete záhuby předpomězené,

še taf ugbdetezrafu Božjho; tvfjaf obe bálfy
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ftřela fmrtjej fičjgíž tvypufftěná z pružnoftí oblaufu
napřaženého; — a znorou ctnofti a fivatého obco=

tvanj zaljbte fobě fileditu a fráfit: nebo ben brzy
zarojtá, brzy maš Bůh jnab potvolá — af mezme
a přigme bo blažený tváš Bybel — fbe po
pauti této bofonané — poftarepte fe —. af mám
čiftjbubomé flámy měčnéměnecpobagj neumably,“
Xaf f nám mlutvjš — ano gfauf to nebefifana
floma a řeč; ano, gafoby 8 nebe přidázegící
uopim na fpěd ctitelů fivyd ruce, rydlegí by
Ďage, pohnut a na fmap flotmatyraucj nám pra
il: Šefnám máš — botrvente Gofpobinu a
Bohu měrní! ubatně $ogugte proň; a fiále gen
ufilugte, by pramého Boha miby fe fijříla bale
Hlužba fivatá. — Tebe Stmatého rozpmálasli paf
ro tu dobu naffe uúfta, fbyžš 8 námi taf gemně

a flabce mlutviti gfi fe zbál — fimatý Sene Re=
pomuďy 2! ©%rozfoš a raboft náš pronjťa, fbyž
pomnjme a pomyjijme, byĎom Tobě měnomali
tuto betojtibennj tvečerní pobožnofi, f Bohu tivau
přimlutmau a orobotmáním fe obrátili, fráčeli ces
fiau Bofem čloměfem nám zgetvenau.

A toy na tomto ojhvětleném,fivatému SanuSepomuďémupofoěreném| oltáři,gafnofiětlé
faule, bobře nám pří tě bemjti mečerní pobožnojtí
pofivěfte, — pojměremau pobožnoft nafjí gajnoftj
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fivau Ijbeznau £ oblafům a f trůnu Božjmu bo=
promázegte, fažbému, fomu toěčné(pafenj milé geft,

— útěďýu lepte, a až fmětlo žímota nafjfeho
uhafne, af fe tam nab ty faule fivětlegfji, a báně
nebejřé fifaftně Ieffau peruti toznefe oflaroný bud,
— ať fifaftně břemena a tjže břjďbů a nepra=
moftj fprofitěn — přeťážťpa tiše nepocjti tam: —
„nagjtí a fpatřiti Sana fimatého Repomuďeho,“
genžby nád fivé ctitele předjtamil Bánu nebed
země — a mjfta patřenj na tmář Božj nám
toyprofil!

„Mzfřjíjenj! fivětlo milé na fjevé té žítvota
pauti! Stefčetnéro $robu něťbybubau batop břjmatí
Jlibftma: trauby tu zatozuj zivuř, a tvzfřjjjení
gební fe rauem nefmrtelnoftiblahé oběgj. Smrt
přeftane mlábnauti na měfy pobmaněná, uftaupježivotuneffonalému.© ©,bníblahoflatvený!
Sypafitef fám m Hrobu problj; než nenabále fe
třáftí a drojtí bubau fivěta úhly fřnl mezihrůzy
plným pufotem, a z mráfoty Hrobnj Yopgbezad
obžívly fmrti tojtěz a života bárce. (o čloměfu
nelze, bofázal On; pofivatnau rozpečetil fníhu,
a zde ze země nám F nebi erftu pramau a lvzfři=
ffenj flápu ořázal, Nenjf to lam ni mámenj!
zu mb uftrafjenj a užajnutj tozbůru gafo Gli
jeu8 za miftrem fipom Gliájjem m plamenu na
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nebe odazenjcím — tozhůru $ledbjmeza tebau
fivaty Sene Wepomuďy, — gafobpě nám co
Gliaš Glifeomi — 8 wýfofti žehnal, ptage fe co

žabáme ob Tebe, abyom zgemili — co frbce
nafje fobě žába. Tu my 8 Glifeem tozhůru t00=
lame: Muži Božj — fivaty Sene Nepomuďy:
$le na Tobě fpočimalBáně mohutný Dud, —
Duda Tvého bjl banbuĎ nám, a zaftanemeBána !“

„Aarobomé — oflamugte Boha ! gitro zpanis
Tegffi tozeabe po ftřjbě Dnů a nocj3 i nenaftane

trojce faumraf aniž nocí Hrůza po něm; ofu oflo=
něnému fjdlá fe na tvěfy neffonalé Blaženofti ote=
torau, giž nám Syn 8 Otcem a Smatým Du
čem milofině uftanormil. ©af fljbil, fam on přigbe
pař opět, a z hrobu nad probubito potvolá to onu
řijit přegafnau, fbež nefmrteblnoft fyne nám a ta
boftnehonauci.Brotož Frálií frálů — —

po mffeďy měfťyfralugijcjmu, nefmr=
teblnému, famému Bohu, mezi Sma
tými geho, bubíž čefta fIdtva na měťy
měřů. Amen“ 1, f Tim. 1, 17. —

Spifomatel,



Nábožnj Smatojanfiti pautnjci!

Wy brazi — genž bo Prahy F fmatému
S$anu Wepomuďému na pauf, nebo ginam po
celé nafjí milé fatoliďé tlafti, £ taf četně a
Watoněsřjzeným Swatojanffým pobožnofiem a f
pautém je dyftáte a zamyfiljte, — geft mí zna=
menjm, že gfte upřjmného fřeffanfto-fatofiého
fmyfilenj; — gefjtmí bůťazem, že mufj Praha a

po tolafti naffj zřízené a založené Swmatojanfře
pauti něco bo febe mjtí, co frbce naffe pautá.
$rob fo. Jana Repomudďéhogeft onen magnet,
ftery táš f fobě táhne. Ano na ten Hrob fv.
„Sana geft mnoho tifjců bujij přípautáno; ten hrob
má bo febe tafotvé fauglo, je gaf je mile to
Božj garo otervře, faždá bufje měrná po tom

hrobě gataužj a na Smatojanfřé pauti fe těfij.
„Zeto8 — báli nám Ban Bůh toho ve zdbrami

bočefatí, pratvj nábožná matfa f robině fivé, *
bitfám bobrým — učíním tvám rabofi, — ves
zmu toad něfteré 8 febau na pauf f fo, Sanu

Do Prahy, fbe gebo fivaté tělo obpočjtva. Praha
geft nám teby co Jerufalém, fbe těla fivaty
prorofů nafjeho národu odpočimagi; ona acfi
ta arba brahyoftatfů patronů najjíh! Ghrám

1
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fimatéfo Mjta geft ona pofivátná popelnice,ejfi přeb ginymi tveffřera robína čeffojlomanff
nabe tvfjeďy tvěci Ppozemfří mážiti má. ©Safo
fažbé dobré bjtě taužj po Hrobě fivyd brabýd
robíčů, votoněž taf a jnab mnofem tvjce tau=
šití fměgj fřejfané po probu Dudomnjh otců

lov. Až fe bocela přicdbyftátea f té flarofla=mně Praze Fráčeti tjti bubete — F $robu
brahému Hvateho Sana Nepomuďého, brabému
pro fimau Bofatau ogbobu, bražijimu ofjař pro
to fimaté tělo, Ftertž ufrytá, pro ten šdgračný
gazvf, brahy Flenot crime fatoliďfe, na němž
ráčil Bůh pfáti pjímo, gež patero ftoletj gefitě
ivymagati nemoflo, — f tě flatoné nafjj Praze,
tomu na pofivátné památřy přebohatému mějtu
— vy nabožní, 4 Dljzfa i z balefa p lati
je Dubete, aj f Watonofti Smatojanfřé pléfa=
giej potáhne frbce tvd8, za to gebiné vdá pros
fjm, nezapomeňte na Blatonj tvěc: wezměte
8 febau tento Statojanftý ěnec. ©a tvi=
bjimám, gaf u náš tenfomanů 10 pautni be=
tojtidennj Smatojanfře Ppobožnojřínevinné Djtřy
a mlábež bojpělegffi, mágotvé 3 mnofoĎaretvnýd)
frojifů utvité věnce tv zámob přinájjjmagí, fla=
Dauce ge na oltáře, zatvěfugjce ge na foďdy a

Smatojanffé obrazy, z rufau těd hobrofebečný
ctitelů jvyd, aby ge miloftivě přígal fivaty Jan
Nepomuďy.

vy. něpomjattelnauzáři nebefřauoflatvený,toččnýmneurablýmroěncem| otvěnčenýpřjteli
Boži! my f tmě ojlamě ani přibatí — aní zní
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ubrati nemůžeme; ano mý nemáme, gač profití,
co by Tobě giž m auplné mjře tfjemocny Bůf
nebyl ubělil. WB froětle neubafitelném a Neza=
pabagjcím fe ftfojš, záři: nebeffau vzboben a
ofrájjlen přeb Bofem fe rabudeš, patře 8 tvýs
fofti a rabofij tvěčnýh na fivé pozemíří ctitele,
K těm mnohonáfobným a tozmanitým fivjtjm
protfaným Tobě obětormanýmměncům cí i gá
přibatífmůg. emage ale luhů a Jučín
nj, obfub byů ze fvtyb řvjtřů Sobě umif
mnohobaretony točnec, tvyfjel afjem fi, a na Ci

ziĎ uj a lufad najbjrage frojtřů,umil gfem
sLobě tento betojtiĎareroný toěnec. Zobě pob
oěranu přínájjjm a Tmyým ctitelům frbečně

ěnugí a obětugí tuto fnjšťu, feftamenau a Us
fpořadanau pro Tau betojtíbennj wečerní —
aneb toe Dne — neb tvečer fonanau pobožnofi,
fivaty Sene Nepomuďy! Tim fproftým, ale bo=brofrbečně© Toběobětoroanýma boDěbichvj
vého, požehnaně vozjjiřeného, ša giflinu nd
vynofné aurofy uloženým bárřem nepofhrbní fiv.
Šene Nepomuďy; aby i gá da toffeďa ob Boha
fivau fwatau přimlumau mně, ob meho Dětín=
fitoj až Do mého tofoto pozemýřého života po=
flebnjho Dne, udělená a prořázaná bobrobinj,
alefpoň z čafify fe. obě oběčným prouřázal.
— Geden nefe to, giny giné, — fažby ale mj
— proč a zač. bo přinejí Tobě fvětinoty

noěnee — Dal a přínefl ubožáť, co měl; — též
t gá Dobře tvjm, proč Tobě tento mnopoba=
rTeronp mměnecobětugi! Bubef tento můg ob těď

4x



4 šitvychfětin uvitýd to tom fe běliti a rozezná
Dat, še fe běle, — než opět něfbo gíný Iepffj -a
ozbobněgíjj umíge, může potřebomatí: prozatim
tiu: a mau bobrojrbečnau vůli nepobrbní a
ten fFrotoný baref přígmi míloftivě, fwaty ene
Jtepomuďy. —

TBám tolaftencotmé nábožní a rozmili tuto
fnjšťu obětugi a bo rufau bámám. Rbyfoli fe
na pauť f jmatému Šanu Stepomudému, bona
nebo ginbe brženau a flawenau, topdate, Iwe=
aměte tuto fnjářu 8 febau, nebude tám cefta
bDlauhá fe zdáti; čtete m nj — učte fe z nj —
tozbjreyte a rozajmepte, co v nj pfáno; tozby
dbepte — moblete fe f Bohu, prozpětougte tomu
oflamenému přijteli Božímu, fivatému Sanu Ne
pomuďému ;, pro tofjeďoto gmenomané nagbete
tv nj boftatečnaulátfu. Čjm tojce wěnec z větin
bo rufau bráti bubete: tim Ijce tmabnauti,umjratí
a fmau fráfu tratiti počne; fbešto tento můj na
opať, — m tojceje potřebotooti bube, čim tojce
fe to něm přebjratí budete: tj tojee je vám
to ruřau zelenatí a zalibomatí -bube a fu ožbdy
fe zelenagicimu a neumablému věnci, — přj=
mfumau fivatého Sana Aepomuďého, m Frálom=
hoj nebejřím twám bopomůže!

Blatými arnfy še fmatýd ejrfetonje Otců
tve tvěnec umitých a bofhromaby fpogenýh, nas
abete tento měnec protfaný a propletený. $Bilně
těď nab zlato brabýc grnef, těb fratfob prů=
potědí ffetřte a užimente, giauf to léfomá zrnfa

—
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nab mjru zdramá, očijfugjej Duda libfřého ob

poffhvrn a nečiftot břidů, Hogjej rány Duffemnj,
pogififugjej náš před bubdaucj náfazau a Moros
ivau Dufjemnj ranau; — Dubauf mám přeutěs
fjenau šábamau a fvau fyátce pronejjenau maus
broft] a pabrnoftj, jnabno m pamět je totiffnau,
$ubau mám latfau f mnofonajobnému, mnofo=
bennjmu přemyfilomanj, že ffutečně toen z pimvy
mytlači mnofau Dřjjjnau myfjlenfu, 8 nj pos
toftalau glau *žáboft a bohaprázbné přebjevvzeti,.
Ona zlatá zrnfa gaffolim i ffrotwně rozjetá,

netrpj meble febe WpolurojHy faufol; — břj
Ď$u jjmě Dneb m zárobfu uDujugí, pučicj ge=
Domatinu umrthougj a f znifu přigjti nenedá=
wagj a nebopaujitčgj; ano, gař fe pratvj, neb
mlavě fotma toylihnuté buĎ labem umoťugj,
nebámage mu na molamé prosby a na fřiflamy
hlaš fugu a potramy, nebo z hnjsba zahynutj
ho wVyhazugj; anebo ujazeného m řautě m pas
moučiněffryteho pamauťa čaftom myjmepčománjm
2 přibytfů myháněgi: a taf pro Bofa — tofio
SLevnvětěntiio hofta jrbee fioť, fovž gime mý
imrtelnjci za přjbyteř gemu hobný připravili
— febe famyd gíme pojbětili

Bohu — bárci wffehobobreho, genž těď r0;=
manitýd fojtfů bo toho rěnce poffotnul a Daro=
mal, fe vffiďní pofloňme. Gemu na mýrofte$, —
gafo na nebi taf ít na zemi gebnohlajně bobro=
řecme.Ja toho, 10 gehož gafradě, fluziď a lučinác
tyto fvětinfo na ten ěnec trhány byly — a fpolu
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i za toho, genž mánt z ni tento točnec utvil
a bohromaby tyto pejteé fvjtťo fpogif, u Hrobu
Swatojanfiého fe pomoblete; aby ten 3 třď
vaty oftatfů a neporufieného fivatého pogpřa
na nebi oflatvený bu za náš tyfjeďy přeb trů=
nem Božim profil a orobomal; abydom tjji
ní, co nám 1 tědto nyněpjů zmatený čajed
f fpafenj profpjivati může, petoně fe brácli a
proti zhaubnému buu netvěry až Do ffonánj
života fivého neohroženě ftátí mobli, bobry bog
bogomali, tojru sadomali a forunu fpratve=
binoftí bofáhli; náš fe na tvyfoftí ugal, pratvau
nábožnoft a milofi Božj nám mwyprojil a tau
opatřeným fiťaftné wmyfročenj 4 tohoto fivěta Do
nebeffy radoftj nám topmohl. Konečně to vé
miloftí a přímlumě přeb Bohem poručena měg
tvého ftavého poroěbomého fažbobennýho žebráfa,
— o fivatý Sene Aepomudďy!



I. ŠNaučřenj.
a) Ytic před febe nebeť, ořjme — nežli bye ZDožj

pomoci požádal.

„Beze mne níc nemůžete činiti“ > gjauf to
flora týěčné pratmby, fivatym emangeliftau Šas
není fepfána. Gož tafé ojivěbčuge fivaty Batvel to

[iftu fwém Feorintířým táfto: „Jegime boftateční
fmyffleti něco ob febe, tjm méně něco Dobrého

mlutvítí neb činiti, gafo ze febe; Doftatečnoft
paf afje geft z Boha.“ A proto tentýž fivaty
apofito[ tomu, ob foho to fivnd prace veden
a filen byl, tofjeďo toběčně připfal: „Re ga, alemiloftDožj8emnau.“| GafžgišplalDatmíb:
Ae nám, ne nám Pane! ale gménu tmému pátři
čefta rála.

Gafož tedy cil a fonec náš geftPán DU),
toliféž i nojieho najjeho fonánj má byti počátef.
Pročež negenom fažbý ben 8 pobožnau moblit=
bau, alebrž fažbau měc a fiméčinění počjney, a
ffaftně je tobě pomebej nemůže totiž nic nes

Hfaftně je ffončiti, co 8 Bofem a pro Boha
začatogeft. Batř na Bana a Spafitele vého, genž
fbyfolim Buš zázraf nebo giný tmětjji a zname=

nitěgjji ffutef tvyfaupenj najjeho počjnati těl,
ruce i očí to moblitbě f nebí pozbvihotval. Na

flebug teby negen to gačjnánj fažbého Dne vas
tého jiného záftupce, fvatého Jana Repomuďého,
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abyš privotní moyfflenj,míutvenj a činění 8 pobo=
žnau poflonau Bánu Bofu obětomal: ale i fby=
řoli něco znamenitěajjjho před febe brati bubeč,
Božj rabu i pomoc HleĎ břjme jobě myprofiti.
On zagifté, neš fivatoft fivčeenj fněžítiva na febe
přigal, celý měfje to faufromném obftaupení za
tabu a pomoc Bofa žádal; a fdyž pofujjenj
to příčině fivatých tagnoftj trpěl a Bánu m oběť
Ubeznau f mučeblníchtoj je mpdati ftrogil, De
Staré Boleflami putomal, tam fe Bofu po
raučel a ftáloft F mučeblniému utrpenj ob
Bána Boha žádal. Přebe tofjjm teby tmým fo
nánjm myfl fimau f Bohu pozdbmihug, o pomoc
žábey a fiťaftnč přebjerozetj ftvé toprmebeš; ffrau=
ffeným frbeem £ Bohu moley: „Bože F po
moci mé rozezří, ABane f pomoci mé pofpěš.“
O Bože! bez Tmwépomocí nenj me mně žádní
moci; bebž co nonj počjnám, af 8 Tau po
moci bofonám. (Číny nafje profjjme Pane mi
lofij fivau přebeagbí a pomoci jivau $romoĎ,
aby fe mfjedbno naje fonánj ob Tebe začjnalo
a fřrz Tebe počaté fe fjfonmmalo.

3le fe mebe a Děge tofjeýněm, genž pohr
bagi Dobrau rabau a bud genom o jmé Hlamě
tofjecďo pobniřagj, — Boha za rábce nemagj, —
anebo genom tafotvého Hledani rádce, fterýžby
zámyflům gegic$ neobporomal. Pteyme fe fivyd
faufebůtv, gaf afau še fivym ftaroem (pofogení?
a na mnoze uflpfijme, že gfau nejpofogení. Gers.
gib fiaiw nenj na fimětě ten neppoflebnčajfi,
gegich práce přinefla giným libem mnoho užiťťu;
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gin fe ale tebe tyffeďfo naopař, pončrvadě fe
8 žábným neradili, anebo rozumnau rabau pos
prdlí. Že Dez raby nic bůfežitého pobnifati nemáme,uřázalnámPánSežjš.© ©afožtovvfje=
roědaucj Bůh fam pro jebe žadné rady nepos
třebotval, ale f najjemu naučení fe rabil 6e fiva=
tými apofitoly, — aby zaftup líbu hladem na

ceftě nezbynuí. SPoraĎte, gaf byď najptil tento
tvěrný — učení mé poflůdagjcj gáftuy? Smati
apofftolotvé ale neročběli boraby Bánu a pros
tož teřli: ODfudD ge bude mocí fdo nafrmitt
dlebem zde na paufiti? Pán Sežjš tafé porady
gegi zteočefárval,nybrž těl rozbudiítítv ní
bůměru. — © fým fe ale máme rabiti, fbyž ýceme
mvajtí před febe něgafau bDůležitau těc? Wadme
fe prmé tožbyďy :

LGSe sřujjenými libmía
IL S PBanem Bofem.

1) Se sřufjenými Llibmí.— Důležitá
práce může nám přiněftí mnoho užitťfu: může
nám ale tafé způfobiti mnoho fifoby. Pobařjsli

fe, bube 8 užítřem ; nepodati:Ji fe, bube fe fiřobě.
Aby fe ale tafotmá prace pobařila, nezáležj mžby=
Fy na čloměfu: to záleži folifrat na mnoho
giny) tyčce, Fteréž negfau to moci tohoto člo=
tvěfa. Zo plati zroláfiťo tafotvých věce, genž
jamy febau pobléhagj mnohbymnefobám, anebo
© nimiž jpogeno geft negebno nebezpečeníioj.

A protož nečtěgme fe nifby o fivé Hlarě něftí
f bůležitým tvěcem, abydom jnad nemujeli šeleti
přenablenj fivého. o účinfu Bymá zlá rada.

W
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Mníž fe fbo fpoléhen na fvau zfujjenoft a mau=
broft: negebnau £ ten nepzfujjeněgjjj poybil, t
ten nepmaubřegíji zblaubil. — Bogjmesli fe ale

čajné fffoby a tělejné záhuby: budotoní fffoba
geft mnohem nenahrabitelněnjjj, buotonj zahuba
geft mnofem ftrafiliročafij. 3 čehož najlebuge,
že nám bobré rady potřebj geft, netolifo tve
tvěceý tohoto fiměta, nýbrž mnofem tojce tve
tvěceh buotonjh. Jnamenítá utrpená fffoba
Ive tvěce tělejnýh, anebo nefifafiný ftato člo=
tvěťfa tůbec negebnau Bývá přičinau mnohý
břihůto, anebo afpoň přiležitoft £ mnohému
bobrému obgjmá: tvíbětí gefi, žef tvěcí tohoto
fměta i pro Duotonj žiloot bůležité gfau. Me=
nagbeme taf Iehfo na fivětě člotoěťa, fterož by
toho Byl želel, že fe rabil 8 rozumnými a zfu=
filenými: naproti tomu poznali gfme gícb mno=
bem jee, fteřjž proto genom upablí iv ne=
ftěfij a mwnemyhbnuteblnau zřázu, že gebnalí
o fivé Blamě, že Buď fe 8 maubrými a zfu=
ffenými bocela nerabili: — anebo rabilísli fe,
gegib rabu bocela zatorblí. ABěbělft Ran Se
žiš , še fivatj apofitolotvé poraby tvěbětí nebu
bau, gafby nafstil onen tvelifo zaftup na paufitt;
a přebce bral 8 nímí rabu, anebo afpoň přeb=
Ložil gim tu tvěc, aby poznali, že tolifo zdzra=čemmůžepomožjnobyti.—| Bezrabyale
nepobnjfepme nic, pojlefnauce napomenutj mais
brého Sirada, Fteryž bj: „©Synu, Bez taby
nic nečiň a po účinfu nebubeš želetí.“ SKbyžfe
porabjme 8e zfujjeným a upřimným čloroěfem,
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nifbo nebube, čehobnehom želelí; gafo toho ne=

šelel ara, še Sbnomberaby poflecr a tv febmiaurobný letech (hromaážbil obílj na febmiletau
neaurobu; gafož toho nešeleli obymatel měfta
Betfulie, že poflebli raby nábožné Subithy, a
oyfimobozenj gfau ob nátijfům ufrutného ne=

přítele SGoloferna; gafož toho neželela Čfther,
sd pojledla raby Warboeotvy a nalezijí míloft
přeb frálem, tvyfivobobila tofjeďen Jfraelfty ná=
rob ob záhuby, fterauž mu firogil brby Aman.

Seftliže ale pro umaromanj čajné fifoby
zťujjeného a upřimného Hlebáme rádce, tim po=
třebnčajji geft nám raba m buomníe nefná=
zi; Pponěmadíbuotvnj fifoba geft mnohem
nenafhrabitelněgjji, a poněvadž buotwnj sťaza
neft mnohem ftrafilirvěaff. Dudormním ale Táb=
cem může býti genom ten, fterož gejt tve fiva=
tém náboženýhmjjim náležitě vycvičen a fternš
jam poblémjry jivé šv geft. bo fám pratné
cefiy nezná, ginému gí neuřáže; anebo fbo fam
po nj nefračj, gmému nebube Bezpečným pro=

mobitelem. Protož tařé řeří sriftué Ban : „PtBe=
besli flepo epého, oba bo gámy pabagi.“ A

frvatý Damib napfal pneb 6 počátřu jimého
žaltáře: „Blahoflaweny muž, fteryž neobejjel po
rabě Bezbožnýh a na cefiě Hřifinjfům neuftál
a na ftolici mornjho naťažení nefeběl.“ — něž
fřému řábu bány glau řljče frálotofttvj nebejřého;
ob fněze teby očefatvati můžeme mwDufotwnjh
toěceh netolifo neplepjjj rabu, nýbrž ( bezpečs
nau pomoc, abychom ob nebuhů frbce fivého
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uzbratmení byli; -ob fněze očeřámati můžeme
fpafitelnau mýftrahu, abychom fe nebali zimiflati
u tojře fažbym větrem bludného učení, — pos

rujjítí fe nedali slým přifladem tohoto věta,
— — Ojauf i měci a boby m žimobyt| líb=

fřém, w Žternehěani a nepmaubřegíjí človoětžadné rady nemá. W tř fe obrátjme f nes
beffému Otci, ten bube najjim rádcem, ten nád
ivymebeze fie pobnbnofti; poraĎmefe teby—

2) S Bánem Bofem. Smaty Otec
Auguftin pramej, že ivffelifá Dobrá raba ob Boha
gefi, 1 ta, fterauž gfme ob něgafého člověfa

přigali; neboť na gedné firaně bořlábá učitel
nárobůry, fivatý Batoel, že doftatečnoft najje to=

lifo $ Boha Bejt; a na brubé raně šaznamenal
vaty Safob: že mffeliřé bánj mýborné a fažby
bar bofonaly 8 hůry geft, feftupugjcj ob Otce
fivětel. Poněvadž ale bobra raba čafto plat=

něgíji a bůlešitěajjj geft, než dnameníté poflaby:
famo febau gbe fažbému na rozum, že bobrá
raba geft bánjm tvyborným a bofonalým: barem,

ú je teby shůry geft, feftupugici ob Otce fwětel.
Že čloměťfám febau i při neplepjjí tůli bobré
raby poffotnauti nemůže, yfivjta 4 toho, že
plebj tojce na přitomnofi, anať bubaucnoft ffryta
gefi přeb očíma geho, a že folifrát nepoýopuge,
že by tařé na břevě hořfém flabřť ooce xůfti
noblo. Že Folifráte čloměťpři nevlepfji tmůlí

bobře porabiti nemůže, gafně wibjme na fivatém
Petru. -Slyž Bín Sežjš oznámil fivým učes
blajfům, že gbe Do Serufaléma, aby utrpěl a
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umřel: pogato Bo fivatý Metr firanau, počal
mu přímlaumatí, řřa: Objlup to ob Tebe Bane,
neftane fe Tobě toho; £. g. an tvjš, gaf fmutné
věcí Tě přefammagi:radim Tobě, nehod bo Se=
rufaléma, aby fe tí neftaly. La raba Dyla pří
geho bobrém umyflu přece ala: neboť tolaftně
f tomu rabil, aby Pán Sežiš nebofonal bjlo
yfaupený věta. 3 čehož tviběti geft, žeby
nám číoměř folifrát pří neplepjj iwůlí tweflmí

zle porabiti mohl. Wujjmesli ale projiti Boha,
aóp fam byl najjjm tábcem (£ tenfráte, fbyž
upřimného přitele máme;; tm tojce mufjme je
utjřati T Bofu, fbyž nemáme člomoěfa, fterýž
by nám tv nafjid potřeba bobrau rabau při=
jpěl. Že Bůf geft gebiným a neplepfjim ráb=

cem +0 poĎybnofted nají, nepotřebuge Docela
žádného bůfazu, an tojme že geft tvffetvěbaucí,

forfomaně maubrý, še geft ivěčná bobrota a
netvýflorona láfřa, fteréž nelze, aby oflamala a
fteráž tve tvfjem nafieho fpafenj Hleba. A pro=

tož 8 celau vdůtvěrnoftj obracugeme je £ Bohu
í me tvěce tohoto jivěta, i ne tvěced bucho=
toní, a Bůh bude najijm neplepíjim rádcem.

Je ftarého zářona wyfvjta, še fbyž nebylo
člotoěfa, genž by to nejnázje bobře poradil, že
radil Óofpobin fám fivým měrným flužebnjťům,
Nenj=li tu giného člotvěfa, genžby fe náš to pos
obnofteů ugal a bobrau rabau fu pomoci
přifpěl; anebo neftačjsli sřujjencfi a maubrofi
žádného člotvěfa, aby nám potvěběl, cobybom
činili: raĎme fe 8 Bánem Bohem, baufagjce,
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geť t ponjženau prosbu najjí voyflyfjj. A vofjaf
č fbyž gfme nafili zfufjeného 'a upřimného rábce
mezt líbem: projme tmžbyďy gefitě mímo to
Pána Boha, aby poblé jé teliřé bobroty a
neftihlého mílofrbenfirvj libfřérady buď potmrbil,
anebo gínaf uřázal, gaf byíom fe měli zao=
wati, Projme Boha za dar ofhvjcenj Duda
fivatého; a fbyž royfonáme nábožnau a bůtvět=
nau moblitbu, Geblimy mčame pozor fami na

jebe, bjtí-li fe Dube to náš gafá aměna. "Pofog
anebo bnutj najjeho frbce poftačítelným bube
znamením, gafá geft to tom raba Božj. Bos
fogno-li bube frbce nafje po bůměrném tozytvání
Duda fvatého; poznáme,že Bůh f$valuge náš
úmyji, anebo že f$maluge radu líbjfau; nepo=
fognosli paf Dube frbre nafje, bude-li fe amjtati
normymí poĎobnoftmí,, připabatislí bube na ně
náhlý a nepodopitelný firaý: boft gafným to
nam bube gnamenjm, že zatorhuge Bůh náš
úmyjí, že nád rovftřihá udělené rady Jibfřť, že

náš pomzbužuge, abybom giného a Dezpečněg=
ffiho rábce Hledali. Budemef paf tjm ugifitě=
nčajji rabau Božj, čim čaftěgí Důtvěrnau mo

blitbu obnotyjme a wbyďy ftegný nájlebeř na
fjobě zafujjme. — Damásli nám Bůh námějiti
Ýmutím nafieho frbce, co by nám čínití flufielo
a profpělo: giného zetonítřního znamení anebo
gdztafu nenj třeba, — Abyby fe ale gebnalo o
twelmí bůležítau twěc a fbybp toho žábalo Bud
nafje tolaftnj (pafenj anebo oflatvenj gména
Báně: nelze poybotvatí o tom, žeť by tafé
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nám zázračným znamením zgemil rabu fivau;
neboť na tměťy geft offemofauci, bobrotitvy a
jorfomané maubrý. SPříjpjiváslipaf nám bos
Brotitvy nebejřy Otec i tve měceů tohoto fivěta
fu pomocí bobrau rabau, abyhom zbytečně nes
uběhli we fiřobu, gejjto přebce nehody tohoto
jivěta famý m jobě negfau pramym a froreo=
toaným nefitěftim: tjm bůtvěrněgí očefámati mů=
jeme, že ine tvčee$ budotonjh bube nafjjm
rábcem. — M negiftýc je zbagici přjpabno=
(tej bánogeft nám pramiblo zlaté nájlebugjej:
Bodnbugeš-li, abali co zapotvězeného geft čili

neza otvězeného: pořlabey toho za tvěc zabo=
tvězenau; a podybugeš-lí, sbalí co přiťázaného
geft, číli nepřifázaného : pořlábey toho za měc při
fázanau. Toto prawiblo náš wýytocbe otvjjem
3 přemnobyí podybnoftj a bobře učinjme, fbyž
fi to podobný připabed méně botvolime a
tojee powinnoftj uznáme; a na ten způfoĎbuo=
máme fe ajpoň gaumyjiného Hřidu. Sfau-li

ale připabnofti, fbež ani toto zlaté pratíblo
neftačj: nezbývá nám opět nic giného, než,
ayběom fe radili 8 Banem Bofem, a pros
fili za bar ofrojeenjDuda fvatéha. Stalosli
by fe fby, žeby nafje frbce zmjtáno bylo pos
dybnofimí: tvezměme fmé utočifitě £ Bofu,
tozýtmeyme geg za Dar oftojcenj Duda fvatého,
a On bube tafé nafjim neylepjjjm rábcem. Ae
Dube třeba, aby nám zaevil fivau můli M z4=
žťačném víběnj, gafo fivatému Befru: ale bofti
Dube na tom, fbyž nám tonufnutjm Dobré mý=
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filénfy točbětí bá, co byčom činiti měli. Neni
fice tař Iehfo možna, aby$om u tvyfonánj tůle
Boží 8 tafotoau poybnofti fe potřali, 4 fteréj
by naš žádný čloměř wyroěftí nemobl; neboť giž
nafie fiměbomi potoj nám, co by fprameblivého
bylo. Staloslí by fe ale tafé třeba twinau něs
fterého človoěťa,eby mezi libmí nenaázel bez=
pečného vrabce: finužj to f nemalému potěffení,
žef Dobrotimy Gofpobin ani tařomého člowěřa

neopaujiti, a (pafitelnau vabau mu fu pomocipřifpjiva.© KbyžfmatoPamefgefitětujivéne=
oědomoftí proti cirfimi Božj bogotmal, a bo
Damafifu fpěeal, aby tam zajmal tofjeďy fře=
ffany: ay tu fe mu na té ceftězgevil Kriftus Dán:apřebjobilmu,žefemproti.| KDYŽje
třeja tázal, řfa: Bane, co eeš aby učinil?
Obpotvěběl gemu an: „Wfinň a moegbíDo
měfta, a tam bube porměbino tobě, co činiti máš.“
B Damafifu paf mzbubil Ban Ananiáfje, fie
T9i by fagjejho Šamla topučil a pofřtil. Bařoj
ale Pán Sata bo Damafffu pojlal, tam že
Bube potvěbjno gemu, coby činiti měl: taf po«
filá i po bneš podybnoftmí trapeného člotvěťa
tonitřním tonufnutjm tu na řázanj, tu £ fivaté
apotěbí, tu f giftému budotmnjmu, a tu f maubré=

mu fřejfanu, aby ze tofjec podybnofti byl my
weber, aby mu pomědjno bylo, co činiti na.

Měbauce, gař nebezpečno geft něco bůle=

žitěajjiho na zbařbůh pobnífnauti ;; tožbyďy paf
je fpolu radme 8 Pánem Bohem, ztvláfit ale
tenfráte, fbyž nemáme čloměřa, Fterož By nám
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bobře poradil. Glebryme rady mnohem tvjce
Im poĎybnojteh bubornjh. Kťyž ale Dogdme
rady Dobré, zabomeyme fe podle nj, aby fe ne=
naplnilo na náš přiflowj: „Komu nenj rady,
tomu nenj pomoci.“ Bez Boha fe f Bohu nes
boftaneme! Maudroft Woži pramj m Přflorojh:
Blahoflamenj, fteřjž oftřihanj cčeft my! KDo
mne nagbe, nagde žímot a fpafenj.

b)pibyčoh co důlešitěofjiho podnifnauti dceme,radme (e prmé rvšdycy ©DůánemŠobem nebo:
čloměř nedoPáže bez Boba nic 6 Dobem

vofjeco.

Božífau radau ohraženým, lépe a blaze
bařily by fe prace libfřť, fovby nifbo nezapos
njnal, je čloměfř nebořfáže bez Boba
nic. Dotažmefe neyprivé rozumu, a tvjme co
nám řefne. Že nifdo z náš ničehož fám ze

febe nebořáže, fu faždému Djlu že potřebuge fily,
čafu a rozmanítýďh pomůcef, famo febau až přj=

[iš geft zřegmé a šgerné. A fbož mebdle geft
půmob toffelifé (jin, pán žimota, ftwořitel mfjech
iěcj, gehož tnětromé i oby, nebefa i země,
gebož tofjiďfní žitolomé na pauhé pofpnutj pos
Naudagi? Křejtanům netřeba pramiti, to fam

rozum plájá: An fivořitel, pán, půmob ofjeho,
tožgeft, geftiťBůh. Sila tm, nýbrž ( šiwot
hnůg bar Božj geft, mnohoslt medle budete moci

bofázati, rozťážeslí Gofpobdin file: opují ge! pos
melisli fnirtí : přetní žily žimota gegih! A rvjjař
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bepmež toniu, že ti Bán ponedá šlvot 1 filu,
fterau toládnéš : což ti pomůže obrotofřá fila (
blauby žitvot, pofyneli Gofpodin žímlim, aby

nejlaužily, nýbrž na odpor poftatily je tobě?
*ly proti mocí žilo těňto nic iefivebefjlatoa.| WRolnjčerozdělenfifebeIčpěrolefivé:
nebásli Gofpobin bějitě a flumečujho ětla (

tepla, — pufijsli na ně tmětry,Tigatoce a frupo=
bitj — nepratoj-li ti napřed rozum, že geft marná
tffelifá práce toa ? Očfaři, zney febe lépe
toffelifau moc bylin a léfům — buĎ fi miftrem
fivého uměnj — co ti to na plat, nebásli tobě
$ojpobín, aby poznal fořen a původ nebuýu
trpjejho bratra fivého? Majtatote obě frálotvé
forij, ohradte fe maly železnýmí, otočte fe mogffy
nejčjilnymi — pofyneli Gojpobin moru, aby
ablabil gaftupy, šemětřejenj, aby ftroffotalo Brady
iaffe:: — nebá [i mám napřed rozum, že marná
byla tofjeďa péče mafje? Bez Boha člorvěf nic
nebofáže. A že rozum to té věcí nás nemýlj,
nefjali — Ba to ručj nám sřegmá flomwa pj=
fem fmaty. „Bezemnenic nemůžeteučiniti“
— gfau floma Kriftowa. Dud fivatý úfly fiv.
Karla ojočděuge: Ytegimeboftateční myjlití něco
fjamí z febe, gafožto famí z febe, ale Doftatečnoft
nafje z Boha geft. — — Byf nám tu prarmbu

nezrvěftoroalHlad rozumu a pjjem fvatýh: pří
ponjná gí nám, fáže a Hlálá, zfuffenoft ob
měfům. Bez Boha počaliflatoěti $rbopyfiřotvé
tvěží Babyloniřau ; a hle, že nedtěl tomn $o
fpobin, pomatení gfau gazpforé gegi, tvěž,



19

řterauž ftatvělí, zůftala po toěfy na bůfaz: Bez
Boha toyfili bo Ďoge fpnotvé $eliotvi, nejauce
arýu umlumýy tv čele tovgfř fraelffýd ;; ale že
nebogotval 8 ními Gofpobin, poražení, pobiti
afau ob oilifttnífoh, aby tvěběljimět: Bez Boha
čloroěf nic nebofáže. Kral Syrffo Senaderib
8 nefějíným mogffem oblehí „erufalem, čt bube
pánem na Sioně, fral i nárob Subify, že Dube
otrofem gebo, poflabal ča gifté. Sej Gofpobin
voyflal angela fmyti bo fiánům Syrffyd, a privé
než tozejjel ben, bylo po mocí, fjle a flarvě
Syrftého frale ;M ufázalo je, žebez Boha člo=
toěf nic nebofáže. 3 rumům a ze zřjeenín stro=

ffotaneho <Serufalema poblal obpabljf, Julian cjjařťař
na potupu WormKriftovmyd,tozdělatinoívy drám i=
botoffo: než, hrozné třefení Bemězajypalo zářlavy,
plamenové topfilehugici ze zemězahnali bělnjfy,
aby fe uřázalo : bez Boha člotvěf níc nebofáže.
©Saf mnoho otec a matfa nabřelí, nalopotili fe,
aby nabělali bohačům. a panůto z bětj vyd :
a hle fonomé a Dcery gíĎ gfau jebrafy. Saf
mnofyo člotvěf ufilotval o čeft a flátou přeb fivě=
tem; a hle! na gménu gebo Ipj potupa i
letba. Saf mnohy prodal čejt a fivěbomi, zrabil
Boha f imůlí rozfofjí a-ftatfům: a hle! hoře
geg fřacelo bo frobu ftišeného fletbau. ©, bržme
fe této tvěčné pratoby, že čloročf bez Boha nic
nebořáže, a fpolu točame, že gafo níc Dez Boha,
rotoněžtaf 8 Bohem mfjeďo bofažeme.

, bož botmebe ubljžití nám, pofub rofjemo=
haucj Gofpobin tento zůftane tvaffim: odrancem £
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Můželí obepřiti země. požitfůtm. a úrob fvy,
fažeslí aj Bán, aby odjla fe trama u, fvjtjm,
obtljm a zbožím? — Jtemufj=liž nám ftojtití
flunce, a role, Iufa, faby, Iefy i báge včerfiivo=

tvati tvláha, fone-li $ofpobin strolům, aby miloft
a láffu ©SehoHlájaly tvorům na zemí? A zbratvj,
fila, žítvot jměgjsli paf obftaupiti ob náš, pofub

gím tvelj Óofpodin, aby 8 námi byly a flaužily
nám. Bůf, bárce rozumu, rabn a“ fjíp, půmod
zdaru a požehnán, ©ehož ofo tvffube mibj, Bchož
rufa toffubé rolábne, pofub ten běla a půfobj
8 námí, tojjeďo Blaze nám fe Dařitímufí. Geo
tofiemobaucnoft Doplní nebůftatef přirozené fly
Kiojřé,©eho maubdroft ofrjtj mráfoty rozumu,

„geho rufa obftranj přefážťy, ©Sehoflotvo přivolá

na pomoc živly ze ofjed fončin fěta: a mý
bydom netobznatvalí, že naš nutj jam rozum,
$lafati prawbu: S Bohem bofážeme vjjeďo !
Jteb DuĎ je by míčel rozum o pratvdě těto :

podn o nj Bůf, plájaťgi: P jímo fimaté,%[no Bjmo ugififuge náš o nj taf zřetelně a
zactoně, žebyehom nezůftalí bez Dřjbu, bagjce u

jebe mjfta podybnofiem. Sbaž fe fvaty apofito!
netáže bůměrně: „©eftli Ban 8 námi, fbožproti
nam? Wffeďfo mohu tv tom, fteřiž mne pofil=

ňuge. Důh geft,Fterýž půjobj m maš i dtěnj
i bofonánj Dobré můle jmé: — zagifté tofjera
Doftatečnoftnajje z Boha geft.“ Ani k, pjjem
fatyd nemujjmeotvjraf, poťub genvěj vyd
otevřeme, obrátjme zřetel na běginy a
ubálofti Fteréhofoli měfu neb nárobu.
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Jtebo neginu-líž běginy tyto fnihau, tve fteréž
prftem Božim zapfjáno geft, gaf mocným geft
Sofpobin? A hle mizme Atoema! Průbudy nebed
i země fe zotmjraly, aby u mobá zahynulo
přijiné poťolenj líbfřé; a Hle, Roe obftál na ro
Dá; gemu neubljšílí žitolomé rozljeenj, nebo
Bůh byť 8 nim. Netymlutony Mogžjš 8 holi
paftyrifau poftamil fe přeb Šaraona; on tmelel
fráli, t ač fe zpauzel brby panornjf, Mogšjš
toptmebL- národ z otrochvj na fmobobu, nebo
Bůh byl 8 njm. S Holj a mofiničfau paftyř=
ffau tyfjel mlábeneďy Damib bo boge 8 ©o=
Jiájjerí; a Hlel gebiným famjnfem ffácen geft obr,
— nebo 8 Damibem Bogomal Gofpobin. Čelau
noc pracomali rybáři ©allilegfitj na gezeře Ge
nefaretjfém nabarmo: a Hle fofima že F. pofp=
nutj Paně rozeftřeli fjtě, gižš ge nemohau téměř
4 Ivoby aní wytafhnauti, a [obíčťyByly preplněny
rybami. 3 rybářů Gallilegffoch ftalí fe učennjct
Kriftorví, fteřjž opuftitojje tmfjeďo, fjli za Kriftem
libí Iotit. A Hle, čeho jivét netmíběl, čeho ne=
detmeblí ti nevjlaoněgíjí mubrcotné řimfiti a řečtj,
boťázali proftičti rybací Gallilegfitj ; (vět ge pro
náflebomál mufamí a žaláři; oni vyhánění z mějft
a fragin, trápení a morbdotvaní gfau ob židům
a pohanům a Hle, Hlaš gegid rozejicl fe po
fjech fončinad země, učenj gegi ftalo fe zd
fonem nárobům ; fřji, fteryž zivěftommali,učíněn
geft »laubau mubrcůto, ofrajau forun fnižat-a
Frálům. Obtub patrné a zřegmé, že čloměť 8 Bo=hembofážemmfjeďo.© BezBohanic:8Bofem
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tofjeďo.© Netrafmečafu,nečtňmefrofůmzby«
tečných a marných; bez Boha nezdějnevmež ní
čehož, 8 Bohem foneymemfjeďo.

Aozajmání.

a) Boha fe Báti geft,nic bobrého,co činiti
máme, neopaujitěti. — Bázeň Božj nepoážj
ge firadu treftu aneb ze žabofti obměny, nýbrž
4 láffy. — Toho gebiného fe bogme, - bychom
ničeho tojce fe nebáli, než Boha. — Kteraf
fřotvj nepohnutě zůjtane, fbyž fe cebromé Bauřj
ftradu otřájagj. S. Rehoř. — Bizeň VBožj
nenj nic fmutného, nýbrž geft pramen rabofti.
Jfufte gí meble a utvíbdite,gafau útěíu, gafam
raboft a rozfoě a gafy .pofog poffotuge. S m.
Zomáš$š de Villa nova. — epgiftěgfji měc
geft, ničeho fe nebáti, Ieč Boha, — Blafofla=
eny člorěf, ne ten, fboj mnoho toj, nýbrž
fbož fe Gojpodina bogj. Kbo ce maubrofij a
uměním naplněn byti, a f tvorbu tmfjeh ctnoftj
bofpěti, ned af začne u Bázně Božj; nebof orm
geft pofilau bufje, fiětlem rozumu a naběgí
pafenj, S. Wamřinec Suft. — — Mičeho
je nemáme taf Báti gafo moci, fteréž nelze obo=
[ati, a maubrofti, přeb fterauž fe nelze ffryti.
© gaf by gfi fe neměl teby bati toho, gemuž
nefebázj ani ofo twibauci tofje, anf rufa mohaucí:
fe. — Bázeň geft' voda; něbof zblazuge:
horfoft tělefnýh žábofij. — Bdzeň Božj geft
nenlepfij ffip, Fterýž ufmrcuge těla žáboftí, aby
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bu jpafen byl. Bázeň Božj paťo protigebvětfifugeobetofjeďDřišů.—| BázeňBožjgeftgafotojtrfemernj.| Aebogafotojtrfe=
werní Defitěrozhánj, mračna zapužuge, potvětřj

toygafňuge, zeměplazy fubj, a z voody led bělá :
pobobně taf bázeň Boži rozhanj bejité tělejných
vozťofji, a zapuzuge mračna tělejnýh myfflenj.
— Šeben z těď Hužebnjřů, fteréž Bůh topfila,
aby fpny marnotratné zpět přivolali, geft bázeň:
bruhy, naděge. — Sfufil gfem tofo to prambě,

4 ničím nemůžeme jobě miloft anffati, šadorati
a zaje spjřati, gafo fbyž neuftále to pofoře a
mwbázní před Óofpobinem fráčjme, — ©. Ber

nar. — — 8bo frvětěgíli gefjt a maubřegíji
než ginj,tenf fe tařé rojce og; neb čjm tyfje
ftogime, tjm Plubfij geft pá. Prátwě tito bys
agj poautfau dáblormau,poněmadžzlý geff
mnoho, a neugban mu Bez toho. Salamaun
pabl, a Damib muž poble frbce Božiho pabl.
Bogte fe teby profjm tod8, bratři mílj. — Bogte
je milj bratři, bogte fe, nebo blahoflatvený geft
človvěf,fterýž fe Óofpobina bogj. — ©. Jaros
Ijm. — — ©GafoBůh co trpělitmyOtec velmi

-Dobrý geft: taf pobobně co tvelebny faudce geft
ftrafilivy. — ©. Gyprian. — — Byg fe
Boha, a nebubeš fe lidj báti. Břitomná Dázeň
plobj měčnaubezpečnoft.— ©. Vuguftin. —
bo fe Boha bogj, nepotřebuge je dabla Báti.
©, Ambrož. — Atefnabneje žaboft to uzdu
pogme, fteraž nemá bázně, S. Klemenág AI
— — 8ibo je Boha Bogj, pobofen geft měftu



24

na Hoře ftoajcjmu, a ztěmí obefnanému, z ge=

hožto pohledu bezbožní Dudomé fe třejau. —
Bazeň WBožjgeft ofiry meč, fterýž tofjeďy zléžddeftitepřezámá.© BázeňVožjgeftftudnice

šimota, zbraň Dufje, Ddufjeobrana, bdujje řebí
telfyně, bujje fifola. — Mezi ptactmem nebefřom
neymětjjj geft orel, a meží ztjřaty zemělet:
mezí fony livffomi tefjaf ten, fbož fe Boha bogj.
Go Dodáfa a meče fe tedy bázně Božj udopme.
©. Gfrem. — — Mic fe nemyromná boha
bognému, nebof on přemábá tffeďfo; fnažte fe
tedy v to, byfte bázeň Božj mělí — Blaho=
flamený muž, fterýž fe bogj Čofpobina. Tof
geft pramé blahoflamenftmj; tojje 'oftatní geft
marnoft, ftjn a -pauhé gméno, af to ge bohat=
ftroj, aneb mocnoft, aneb těla uffledtiloft, anebo
penjze. Wffe to podobno geft lftj padagjejmu
a ftinům přebázegjejm. — ©. San JZlatos
úfty. — Lohfo Bázeň *Božj, fteráž myfl řjdj,
nepramoft zapuzuge, a newinnoft opatřuge, tr=
magjejdámá fjlu. — ©. Chryfolog. — —
Maubdroft má brna fořeny, totiž bázeň a lúffu.
— ©. Bonamentura. — Renjf žádnéfivo=
body a žádné pramé radoftí -mimo bázeň Božj
a dobré jměbomj.Tomáš Kemp. — —

b) Gheeš zbohatnauti? Wěg Boha za přj=
tele, a budeš nad giné tofjeďy bohatfjjm. Sm.
San 3lat. Nenj giného gména pobhebem ba
ného lidem, ffrze fteréž bychom měli fpafení býti,
Sf. Ap. Mifje máme od Krifta, a Kriftus geft
nám teffjjm. Závašěsli ránu gléčiti: geft Iéťařem.
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Jimničnausli palčimofij aft tryzněn: geft prásmenem.| Wepratoofislitjšjtebe:Onfgeftfpra=
meblnofti. Botřebensli gfi pomoci: Onť fjla,
Smrtisli fe bogjé: On geft žiroot. Taušjěsli po
nebi: geftif ceftau. Utjfaásli před temnofij: Onffivětlem.| Glebděslipotramu:pofrmemgeftOn.
Gofoli žadáš, a čehožfoli ti potřebj, m Něm
nagbeš.Sn. Ambrož. Wýjefen žitootKrifla
na zemí geft zrcadlo ctnofií. Sm. Jugufiin.
2Bfjim je ftal Krijtu8 tofjechném: duby ubym,
bohatý bohatým, plačjej plačiejm, lačný [ačným,
šiznívý žjanivym.©, San 3Iat. Rabarmo fe
namáhá zjířati ctnofti, fpož giď nebhleba u SKtrifla,
ale ginbe. S. Bernard. Chceš-limjti pobjí
8 $riftem, mufjš ble přiflabu $riftowa živ byti,
Šabdě-lí mjti fpolečenfiwj se Sratýmí „obe
tofij zlofti a „neffleďetnofti očiftiž frbce five: neboť
Dvůr nebefty pogme jamé tolifo jmaté a jpra=
veblimé, Dezelítné, neminné a čifté. ©. Jaro=
[jm Bůh geft nepbofonalegfij tozor, gemuž
ma býti podobna bujje člorěťfa. Sm. Bonas
moentura.

WGzbedfnuti.

Saf gfi je ftvatý Sene Sepomuďy Io už bu
Boži a myhlebámání fbafenj bufjj libfřnd umazal a
gím obbal, ani to nepmenfjjm oD fmeho předjerozetj

aft neobýtaupil ; my gíme je gefitě 8 nepřjtelem
bufje nafjj až Do mylyti frmwe nepotyřali: ; ale
ob bnefiřa radégí eeme wjjeďu frew až Do

2
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pojlebuj frůpěge tvylyti, než lojce Přejjiti a Boha
rozhněmati; — aby bobři z náš bobry přiflab
W dobrém měli; zlí bať aby prátvém a jpra=

tvedlimě nam coby zlého aneb pobeařelého bylo,
přebhobíti neměli; na pojměmače věci bobryd
a nábožný vbáti ani ohližeti je bořonce nes
budeme. Smaty Sene Repomuďy, pratvý ná=
febotonjfu Syna Božjho , fterý tefjem bobře
činil, a negen Vazata, u fterého 8 učeblnify.
fvýmí čafto boftem býmal, 4 mrtivyh rozfřjjil :
ale i Malbomi, genž SGegto zahradě Getjeman=

fřť gimal, uĎo uzbramil: negen za učeblnjfy a
fivé věřjej; alébrž i za fivé protitonjíh fe modlil
— tafi Ly bez rozbjlu a bez ohledu ofjob, todoto
a firotfů gfi fe ugimal, gfa frálomffym almu=
ánjřem, čjm opufitěněgjm tjm fitěbřegjjím afi
bomal; a nynj 8 nebe fivan přimlumau fmatau
pomoc ivfjem fipým ctitelům m fubobě, a nemo=
ce, m aužťofted fformauceného fioěbomj, tw těž

fofteď těla i dufje, to nebezpečenftvj cti a bos
brého gména, m hodině jmrti, lomem tve vofýj
potřebě fifaftnau pomoc wyproffugeš , i ftosm
fancům miloft pramého pořánj ob Boha tvy=
gebnámáš: mypro8 nám tu miloft u Boha, aby
»om boffičpěgjtaf Harony a fivatýd ob dnefiřa
rofčaupilí;5 bjbným futečnau pomoci — 4 pořub
nemůžeme — rabau, dobrým floten: byli ná=
pomocní; těď, genž fřítovdua na cti a bobrém

gménu utehánj trpj, zmužile fe zaftali, a f ne
přátelům fwym byli rolibnj; ffotvem tužby po=
máhali Bližijmu, a fříodu nečinili žábnému.
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vy gfi, vaty ené Nepomuďymrtmil tělo
(mé 8 žábofimi gebo, aniž co lahodného neb roz=
fofřného aft připuftil fobř. bo ale náš Ivy=

oben) z těla tohoto £2 Ale co fobě nařjřáme£» afme fami fiwébjby a vého nejitěftj příčinau;
bono nepřjteleftvéhonenámíbjme,a praténnut
lahobjme; mý gfme fami fobť tjm neytvětjjjm ne=
přitelem „ genž fe to nebezpečenfttoj zabonutí
utvábdjme,fbož tělo fivé nepvřádně milugeme. "le
nýnj — vyproé nám fjiu ob Boha, fivatn Sene
Sepomuďy , budeme proti tomu nepřiteli Bogo=

twati, a břime nepřeftaneme r dofamabdž geg nes
ffrrtjme; tejjeďy jmyfly jmé na uzbě bržetí bu=
deme, aby rozumnad ními panotoal; půmob fmyti

dujfje nafij, nepořádná F tělu faffa mufj umějtí,
aby půtvod života Dujje naffj Strifiué v nas
mohl žito Byti; ujtamičně febe famýd nenámibětí
budeme, abydom Bcefa a jebe náležitě milomali.
Swaty Sene Wepomuďy, ja výrácenj a fpafenj
tofied Břijinjfů toraueně afi fe na tomto fivětě
modljmal; my nebodní utorhugeme je bo Tvé
maté přímlumy — a gafoá aft to činjmal ate
na fmětě — prvá a orobug ša náš na tvyýfoft
přeb Božířau welebnoftj, aby nám Otecmilojrbný
— Syn melice laffamp — Dud vaty nefmjrně
bobrotitvy, tofjeďy nafje nepratvofti vdpuftil. —
Srvatn ene Nepomuďy, neobátval gfi fe Ieč
Boha uraziti, protož tařé Beblimě aft fe břjbu
ivyftřihal— ale my gfme Boha f fpratmeblimému
bněmu popubili. Kam před nvářj Ttoau fe ute=
čeme, fbe fe ffrngeme? — Ty8 tuffude o BožeO
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přítomen ; fterého gfme Iaffavým Otcem njtí
nedtěli, ten nýnj nafjím přjjným jaubcem učís
něn geft. Dřígmií nád pob jivůg ftvaty plájiť a
mocnau oĎranu, 0 fivatý Sene Repomuďy —
neufrygešsli Zy náš — nezaftaupjšsli Ty nád,
tvýyhrage na náš a nab námi jnab nepřjtel člo»
twěťa — dábel — a z ruřau rozhněrmaného faubce
upabneme Moruce geho, my nefifaftni! Srmwaty
ené Wepomuďy, ty8 fe nebůměřomal fobě fa

mému, ale pebiné gfi fe zpoléhal na Boha, 8 ge=
Hošto pomoci břjdů gft fe oyftřihal. My řřehší
gaf jnabno a lefice pabáme! Ly o Bože vibjš
a znáš nafjj fažbobennj flaboft a fřebřojt, že bez
Tebe nic bobrého činiti, ba ant Xebe Jvgýtvati
nemůžeme. *Drodza náš, fivaty Sene Nepomuďy,

přeb Božířau melebnofti,aby naš Bůh vau pos
mocí neopaujitěl, 8 námí we bne m nocí byl
a přebymal, Svatý <ene Repomuďy, w bů=
ftogném vém úřabu taf melice afi je ponjšil,
uznámage bez pomocí Božj flaboft a nebofona=
Ioft libffau, je afi je za toho nepmenfijho po=
flábal, 8 dubymí a opotorženými libmí ráb
obeomwala rozmíautal:; vyprod nám u Boha
tu milofi af nehobnoft fivau náležitě poznáme,
a že ob. tváří Božflé fřrze najje mnohonájobné

prominění a břjdy zatoržení býti gýme zajinu=
žili. Wfjeďo rabí „pobftaupime, gen Ly, Bože a
SBane, zůftaň 8 námi! Pofilní náš o tom přeb=
ferozetj — přimlumau fivatého Jana tepo=
muďfého, taf čafto pro náš potupený Sešjíji!
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Bože fu pomocí mé tozezří: Pane fu pos
moci mé přijpěš. Taf £ Bohu to auzfofti tvo=
Iamam; prod Bofa za mne fmatý Sene Nepos
muďty, by Bůh f fpomožení mému neproblémal.
Jtegýme boftateční fmofileti něco ob febe, tjm
méně něto Dobrého mlutviti neb čímíti gaťo ze
jebe; pro8 za mne fivatý Gene Repomuďy, by
Bůk jam mé myfilenj, řečí t ffutfy utvebl, abych
boftatečným fe ftal na Boha gebnau na tvěč=
noftí patřit; ať geft Bůh tofjeho mého fonánj
počátef a fonec. Jež gfi fivátoft fiočcenj fněžílroa
na febe přigal jmaty Gene Repomudďy, tv fau=
fromném gafo tvyftaupenjm ze fivěta Boha za

rada a pomoc afi profil — a fDYž poťufjenj

a Bánu tv obět Iibeznau £ mučeblnictvj gfi fe
mydati firogil; bo Staré Boleflatví gft putoval,
tam fe bo odtany Boži, a Robičfy fivaté fe pos
raučel, ftáloft £ utrpení mučeblníému ob Bána
Boha fi myprofe: prod za mne, obřub afi „Ly
fly nabyl, abych i pá f Bofu útočifítěfivé bras
mal, tam obtub i gá pofilněn by offeďo pře=
trpěl, co Bůjh mí uložil. B čaá mučenj a trá=
penj tvého vaty ©Sene Repomudďy, nepřeftala
ufta ftvá ob tvzýtvánj těď nevjivětěajidh omen
Ježjíje a Marie; ci i gá po tofjeďy Dny ží=
Tvota fivého tve tfjelifém trápení a bolefti bletvého| přiřlabuežjífíaMariifeporaučetí,
Přebneš Gim prodbu mau fm. Sene Repomudďty!
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Woblitba.

Bože můg a Pane Angelů, fterýž budy finé
tvyfjláš £ ftráži libfřé, obětugeme Tobě těd bla
Hoflatvených budů zájluhy, gaťož i zajluby tvěr=
néhoflužebnjřa Tvého fivatého Sana Nepos
muďého, genž pro fivau nepofifrorněnau čiftotu
angelem nazmánu byti zajlaužil. A poněrmadž
On mnoho tifje libi tm rozličných těla i bufie
nebezpečenfhojh opatromal, a ob fivětjře hanby
$ránil: uděl nám ffrze orobomání Seho, angel
fřé těla i frbce číftoty, abyfom ob čajně i
toěčné hanby zaomání Pyli. Spolu popřeg
ivfjeho toho, čehož ffrze tuto pobožnoft poforně
žádáme, aby to bylo £ vvětjji Té ctí a f fpa=
jenj Dufje nafij. Wačíž to učiniti mílojrbny Otče

rzgeSyna Tmého, Pána nafjjeho, Sežiíe Krifta,
met.

Difeň.
L B fmatofinmoném»$malmemnofoztoufu
Bratři, Bofa nepropějíjho Dned! luhy ©Seho,
sSana z Nepomufu, pocti toftupugjej F nebi pleš.
— 2 Baf jmrt geho Bůh ji oblibomal, zřegmě
foěbčil f gebo oflamvě; hrobřu gebo tozácně fos
runomal hvězdami to plamenné Wltamě. —
3. Sanomy mrtvoly gen fe tínutfje, množí
nebuhů fe zbarotlí, filnau f němu bůtěrnofti
Inutoffe, zdratvj zad ob Boha nabyli. — 4. IBe
rámu bo Hrobu uložený flamně ob fivyh bratrů
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stihobnýd ftfroěl fe mogjn steiftůto, ozdobenýtoěncem zdztafů přetoptečných. 5. Zaf fe

Avalně to fivětě vogifiřila potvěft o něm na toffe

9 , lvraucj úeta Sana tvelebilaprosaflubygebo číny. — 6. Rifjeero frdej sbožnýh přegj
ž3 brodu tělo brahé topnbati; tořelom citem tužbupronafiegj,fivatégehofoftizlibatí.—| 7.Při
Pebliivém© tvfjehooyffetřenjetitelůmnábožným
f rabofti, teĎ naftama Hrobu otetvření to Hlas
mnjm rámu 8 tvelfau fintonofij. — 8. 2Bj
tente, ad! fofti brafocenné! Wjtente, o fivaté

oftatfy! o ftoletih Bějt maš nezbrobené geftif
dujjí pocit přejlabfp! — 9. Kbož nepoznal,
Pane míjemohaucj! Zmůg zbefprarveblitvý vaty
faub? Aphle! gaznf čilý a žimaucj, co šáztačný
refa mého aub! — 10. Jena filafem těžce
poraněná m geho čejt fe přjjně pobhřjžj, m Bohu
pléja, geftif uzbramena gedbnau Dobau tve fivé

Ietmici. — 11. © beeru, tolnami pobleenau
f Sanu jnažně matfa rezdyĎala, a Hle! pře
hobinu pobřjženau žímau opět m pleju obgala.
—, 12. Na přimlumu téhož Mlučeblnjfa Bůh

toffelifau giž obtvrátil ftraft; etnoftmi toznefjjeného
Zagemnifa círfem zbobj fvau, i nafjí mlaft. —
13. bo jem £fhrobu Ssana z Aepomufu frb=

cem nefiálebně putorval, stufil potvády bimottvor
nau vufu: gafž gi Bůh pří SmatydW šgetvomal.

— 14. Raf je ioraucnoft f Jtěmut to líbu množi,
až fe fivět tvefiřeren ozýmá: San geft Starý!
Jan geft přitel Boži, blaze, fbo ho firážeem
nazýtva. — 15. Ra to weleflamněza Statého
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Otec Řijmfřy Sana probláfil, notmau tauto per=
Inu nebejřího řad rytjřítiva ftfruoftně ofrafil. —
16. Ob tě boby předalefo pěge to cjrfmi čeft
fe gebo měhlafna; to geho flamu též fe Bohu
běge na oltařjeh oběť tofjefpajna. — 17. Protož
radugme fe, Mlaftencomé! Poraumoft tv plamen
rozněcug je bnedl MBigme tvěnce, pěame pifjně
nomé, F nebejům ( fivatý toftupug pleš. — 18.
Gofpobine! ofa míloftného 8 tvýb nábožnýe
ptocj nerozbalug! © pro muťfymlaftence fvatého
bujfjenafje ftale ofraňug! — 19. Abybom fe
Io Zobě zrabotvali, Bože! nepčiftěajjíí tve ple=
fid, měforoččnaualu Tobě rozdali 8 nafijm
Zaftupnjfem na nebejiů. Amen.

I. Waučeni.
1) Cbcešsli ffooy ugjtí: bleč gazvf na Uu30ě
mjti. 2) Chceš-li 3a Kriftem 00 žimota majti,
mufjš jmůa Fřj3 néfti, a 3a ním ajtí. Ano 5)
Smrti Dáně rozajmání, meče čloměťaF (pafenj.

1) Bbásli fe paf fomiu z máš, pratvj fiv.
apofito[ Safub 1, 26, žeby byl nábožný, a toffať
to Uzdu nepogimá, nezfrocuge gazyfa fivého, ty,
Zteřji téhož nečinj, pomlaumá a odfuzuge, ale
fmobj frbce ficé: toho marné geft náboženíftoj.
SBorozumjimáš 4 tohote pratvibla, že ble gazyfa
tvého f hvoge nábošeníhoj a Ivjta pofauzenaBube.—| Wffiďfnímlutoj,zřidřafdomlčetífe
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učjs.a tjfaf mlčeti toětjjj točegeft než mlumiti;
nebo mnohé mlutoenj, praví fiv. Pifimo, nebýrá
Bez břihu: fbož paf zdržuge rty fivé, opatřenýgeft.| WBeliféuměnjgeft,Dobřemlutwiti,tohorffafnebogbeš,lečfenaučjšmlčetí.© Mirnoft
tedy o mluroenj f tm mlčení zabomatí fe mufj.

Maubry člověčí nmoho je rozmenfilí, co činiti
má, blázen paf, plny geft řečí. A proto hcešslt
fibem mílým bytí a tivé Dufjí méně fifobiti, BuĎ
míčenfimy. ©, byš o fobě řjcí mohl, co Damib
m Žafmu 38. „Reří gýrm m jebei fimém: Ojtřj=
hati Bubu ceft fivyw, obevánj jměho, aby

nezhřejjil protí prozřetedlnojtí Božfře gazpfem
fivýnu. Položim úftůn fivým firdž — pogmu
lo uzdu újta (wa, foyž fe poftamil hřjjinjf profi

mně — Dofamavi Dube bezbožnjí w jitějti přede
mnau.“ Snadný melice geft pad gazyfa: fby=

folio uzdu gemu gen boft málo panfftime, tuf
o čeft bližního fe otjrá, brzy nad giné dlubně
je mona, tuť Blížnjho ujitěpačně pomlammá,
tuf zuřimě nab ním fe potřája, tuťf úlijnými
florvy Do pojměďu neb bo fifovy uměfti bo ufi=

Inge; tuf zapctřebj gejt, abys položil újtům
tmým firáž a pozor Dal, aby žáoná ř:č zlá
nerydázela 4 úft hvyú. Gafbyhom m řečí
roždy je dHomati měli, předepjal nárovůmw učitel
vaty Bamel m liftu fivém fu. Rološjenířom
1, 6. „9teč majfe, zwlájít 1 naboženíhoj f nes
Iěřjejm — toždyďy 1 miloci budiž — žvyďy
budiž Přigemná, a gafo folj ojvlená, ©utná,
8 rozumnofij a rožíjafnofti jpogend; a taf po=
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audagjejm přigemná a užitečná,ne něgaf.žtvatvá,
blaupá a netrefná, fteraužby náboženíhovj fře=
ffanfřé m potupu přigjtí mohlo — abyfte tmě=
běli, fteraf máte gebnomu fažbému obpotojbatí,
bo pánem geft gazyřa fivého, panuge tařé nabweafiněmífvymi,© WříčenjvozbuzugeFmodlitbě,
a moblitba f mlčení; fbo uftavičně rozpráví,
znamení gefi, že prázdný Boha aneb rozumu;
a protož zřjbía, ponjženě, pratobímě, rozumně,
a jpjíje to ča8 potřeby rozpráměg. Remlum bez
potřeby, nemlum proti Iújce |bližního; mluv
wo upřimnoftí a jprofimofti, mlum bez nábher=
nofti, mluvo tenfrat, fbyž potřeba geft mlutmiti,
mlč, fbyž potřeba geft mlěeti, Gaf gazyfa bubcé
hvého užiivatí, taf fe mjtí budeš; nebo z owoce
bobrého úft fivy, pravi Pjímo fiv. gebenfažbý
naplněn — nafycen Dube bobrým; a fbo zbr=
žuge řečí jmé, rozmyjině, řjbřo a neleco8 mluvi:
— učený geft a opatrný — ufazuge tozumnofií,
a fbož geft brahého — ftubeného Dua, — ue
prubřy a ne matefly — ten geft muž umělý —
rozumný, Tafé i Blázen bubeslí mlčeti, a bofubdž
mlěj, za maubrého gmjn býwá: a bofubdžza
tořené bržj rty fivé, za rozumného. A protož
o paměti měg naučení Duda fimatého,genž bj:
Oftřihevtež fe tedy ob reptánj, fteréž nic ne=
profpjma, a ob utrhánj fjanugte gazofa, nebo
řečzatměla na prázdno nepůgbe: úfia pafř,fteráž
Ihau, zabjgegi bufjí. — Wáflebug tedy filépěge
Bana a miftra timého, to němž až bo třibceti
Jét wwěfugeho, že geft mlumil tolifo gebenfráte
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jimaté Cmangelium zmjníu čínj. On tafé mu
cebinjfům fvým mnohomlutonoft, (jmrojce nes
užitečné rozprámřy zaporoěběl, řfa: Meč vaffe
budiž: geft, geft — ne, ne.. Rbyž potom fázatí

počal, taf opatrně řečíl, ud ačfolím ob bezbvý=
nod Garijeů tvždy ffetřen bymwal, toffaf tv řečípolapenpytinemohl.| Gorliměmlumil,fbyžfe
ěcj Božíťfyh botyfal, gafož učeblnjcí bo Emauš
gbaucj toho pocjtílí a saťufilí ; abalíž (rbce najje
nehořelo 10 ndě, fopž 8 námí mlumil na ceftě
a otojral nám Bjfma; mážně mlumil fbyž hřjdy

treftal a faral: Kdo 3 Doha geft, flotvo anflyjij, protož my nejlyfijte, je 3 Dobe negfte.
SBřígemně a miloftitě, Fbyž zarmaucené těffil :

poelíe fe mne, fteřjž pracugete a obtjžení afte,a gá maf občevýhmjm.— Aa ten spůfjob fwůg
gazyf zpratvoral náš záftupce,vaty san čes
pomuďy. $orlimým byl a mymlumným, fbyž
flomo Božj fázal, neb líb rmpučorval, z Hřjbů we
faté zpoměbí fáral, nebo o todomy a firotfy
utifitěné fe zaftaroal: foyž mfjař o čeft Blížnjho,
« zgetvenj fivatyd taanoftj $porěbních fe gebnalo,
tuť nemluroným suftal taf, že nebe, země, cjrs
fero a cely fatolicý fivěf jeho (vaty uepotufjený
gazyf gafošto fivaté mlčenfivofti naftrog bo

bnefiřaneypobožněgí cti. RY teby člotvěče,polož
fiváž rtům fivým; níčemnýh řeči — [epfomážnýd
fipromů, hanebnýc a neftnbatych pomluty a řečí

aní Boha neurášel, aní bližnímu neublišomal.
Bro Boha a o Bohu čafio rozprátvěg, febenes
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topnájfeg, Plížnjho neboftatfy netvygevoug,Fleety
nečíň aní nepřígjmey, flowem: málo mlute,
mnoho mílí.

Můg Bože, uběl mí toho tozácného uměni,
fterým by gazyf fmůg F té mětjji ctí a flátvě,
£ fpafenj mému, ( mého bližnjho bobře řjditi a
užirvatí uměl. Uvěl mi láfřy tmé, abyh Tebe
famého milotnal, a Zobě jamému nepravěgí mlu=
tvil, naplň mne duem fvým, abych mratvné
mléenj roždy zadomul; neboť Ty gfi fe naroditi
ráčil, fvyž noc neptišjjj panorala, a. tvfieďo
W nevblubjjj tibofti pobřjšeno bylo.

2) Slomo třjše, prarvj fiv. apofitol Latvel
o vém prvním přanjí fe Rorinthffym 1, 18.
— to geft učenj to, že riftuš pro náš na fřjší
umřel, a še riftu8 ufřjžorvaný geft záříad naffj

tvjry a Hlama nafje, — těm zagijté, fteřj; bynau
-— nerěřjejm a tuby bjbrým a nejjfaftným, blá=

gnotvfirojm neft, — za bláznoreftvi ge porlápaní:těm paf, fteřjž fpafenj dojahugí, to geft nám,
moc Božj pefi. — — Bezpobybi že maubrým
byti dceš, buď trpělimy. Netrpělivy, nahlý člo=
wěř číniti bude, jnadně fe Dopaufiti bláznorojtyj;
trpělimy paf acfi mnobau opatrnoftj fpraivomán;
fbe paf netrpělůvy geft, myrmyffuge blá uoroftvj
pvé. Ghecšsli mládnauti Duffj van? B trpěs
fitwoftí fvé, Dj Bán Ježiš, mlávnauti budete Du

femí vými; trpelimoftj a ftáloftj, ftálým 10 Do=
brém fetrrvání oftogjte proti roffemu nebeapečenftroj,
a žirvot foůg lépe a bezpečnégi zachoroáte, než
foybyfte fe mně a učenj mému zproncmeřili. Ghreds|f
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byti aučaftným připoměbj Božiď, bud trpělitvy ;
trpělimofti mám zagifté, bj fivaty Ratwel, potřebi
geft: abyfte tmůli Boži činjce, bofáhli zafljbeného
fpafenj. G$ceš=lt hrozného faubu je nebáti, bud
trpělivý; protož trpěliroj Dubte bratři, bj fivatý
apojitol Safub, až bo přihobu Páně. Gfcešsli
býti podobný Kriftu, buď trpělivý: poněmadž
teby, pramj to fivém liftu fivaty apofitol Petr,
Krifiu8 trpěl za máš na těle, i toy tafé tom
myfilenjm ofražení, ozbrogení neb opatření buřte,
to geft, i top tafé přiflabem Kriftovym tělefná
fauženj pro geho učenj rábi přigimepte, Chceš-li
aafrátřé zbeafji fauženj fobě flármouměčnau zjfřatt,
buď trpělitop ; nebo toto nyněajíj fratičřé a lehfé
fauženj naffe, praroj fmaty apofitol Batvel tm
vém Druhém liftu fe Korinthům, přemelmí twelifé
tvěčné flámy břimě, přemelifau, přehognau fiímu,
gafo telmi mážnau, na obpor fauženjí u náš a
nám půfobj. Slomem, ceš-li bo žiroota tvěčného
wajti, mufjé fivůg fřjž na febe tozjti a za Kriftem
niti. Onf zagifté Groangeliftau fvatým Wataufiem
pratvj: Cheesli fbo za mnau přigiti, mým uče=
bínjfem byti a zůftati, zapřiž febe fám, a twezmí
fřjš fivůg a náflebug mne; t. g. nepleů febe a
užitfů fivy, Foyž o to číniti, £ čentuž gá twebu,
f témuž fe celé přůviň a obbey, mně měren buď,
byť to i 8 nebezpečeníhvjm twelifé bjby, až i té
nepoharoněgjjj fmrti gjtí mělo. Duu můg, cofo=
[io gfem Dojammádtrpěl aneb trpjm, nie nenj proti
tomu, co gfem zlého zaflaužil; nic nenj proti té
jlámě a odplatě, fterau, fDyž molně trpětí bubu, 6



38

proti tomu zlému , fteréhož gfem fe bopuftil, oče=
famati mohu. protož nebubusli trpěti, nefmažu
břidhů a pofut tvěčnoý ; negfemHoben učebínifem
Sežiíjovym byti; neponefusli můg fřjž — nebubu
fralorvati 8 Sežjíjem. $Bončrabě teby Dřijinjřgfem,

mufim frpětí to čaje — aby netrpěl měčně; nenj
cefty 4 vaboftí bo radofti, z fitěfti bo fitěfti: nýbrě
gebiná cefta geft z raboftí bo žalofti, z rozfofje bo
trápení, z fitěfij bo nejitěfij. Trpěti teby ci pro
<šežiíle,trpěti cí 8 Sežjíjem, trpětí cí ob Se=
jile; tvpětí bubu pro Sežjíje a 8 ežijiem, fbyž
tvpěti bubu fe ctí Bož] bez veptánj, bobrau myjlj,
ftáfe a Iaffatvě ; typětí bubu ob Sežjíje, fdyž nebo

neyfivětěgjji měli fe obbám, abp na mne uložil
gaf mnoho ráčj. WBezmi teby na febe bufje má
fažby fřjž, gafožto ob Boha poflany. Dalefo geg
plebatí nepotřebugeš, ten f nalezený geft to palá=
ceď 1 to fprofinh falaupřácd. Bůh, fteryž těl
tvjjeďy líbí fpafití , tofjem tafé fřjše saopatřil,
žádný sagifté bez Fřjže fpafen byti nemůže. © by8
bufje má poznámvala užiteř fřjže ! Rřjš zagifté ob=

tvhuge náš oDtvěci těďto ponjgegjejů, mzbuzuge
bubaucjho života žáboft, ččinjná8 fměleproti jnarti;

tvá náš jpogeny 8 Kriftotvym fřjšem fmogstvánám najje hřiby, Ivytvobj nab nímí Jljtoft, «a
abržuge ob bubaucjeh; nic teby nenj nab fřjí uží=
tečněgfjiho a flatoněgfijho. ©afá to fiitna něftí
fřjá za eáiilem, aučaftným byti fijáe Kriftoma;
tofjeďo trpěti 8 Sežijjem, ufřišotván cí bytí
8 Rriftem, aby mobl fralorvatí 8 Sšežjíjem: nes
Bof tojm, že fofo on míluge, toho 8 fřjžem as
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vfitěmuge, nemámlí fřjže, negfem gemu „milý.
Žádná ctnoft nemůže Býti bez fřjže, gafo t žádná
zajluha bez trpělimofti; cofolim teby zlého a ob=

porného na mne přiázi, pofláno geft ob Boha.
Bůh bobry geft,protož tvj, co mně f fpafenj Wauži;;
Bůh neftibly geft, protož vvidj tvfjeďo, co jnáffjm;
Bůh (prareblirvy geft: nemohu teby proti tměčnéfpratveblnoftiveptati,© Kbyfoli,tebyfřjšfnaffim,
Bůh fe mnau ldffau fpogen gefi, a gd $ njm

ho frpělimofti; myřaupent gjem fřjšem, jpafen tafé
nebubu gediné fřjžem. Abam z ráge toyhnán geft
pro rozfoš, gá jpn gebo fpajen Fyti nemobu, Ječ
iřrze fřjž. Jtemožná twěcgeft, by cptěl žito bytí
bez fřjže, an WByfupitel můg ži byl i umřel na
třjší. Jtetvínný nevtěšíli pofutn za hřiby trpěl , a
gd, ftery gfem neprojce hřjů fpádal, těl bych
byti bez treftu ;; trpětí teby bubu to tomto frátřém

čaje, abyd bofafl blahojlamenfioj věčného. Jnám
to, št oatých mučeblnjíů přeufrutná trápení,
fivatýh toyznámačů Bběnj a moblenj, fvatyb
panen zbrženlimoft, a cofolim Stmatj a Stmětice
Božj w tomto fivětě ctného činili, aneb zlého tr=

pěli, toffeďo giž pominulo, a oní požimagj věčné
lamy Božj. Rapotom teby m fažběm fřjži na
mého Sežijje Blebětí budu; On mefele a role
ofiřje jel záftupu Óo gimagicjmu, a na mne
t mfjeďy mé fpolufřejíany zamolal: toftaňte a
pogůme,a Petra fbyž Bez drániti těl zaťřjfi,
řfa: Ralih, Fterýžmně bal Otec, neceš abyd
geg pil? Slormem, gařo otce f zabiti Meben geft,
a úfta neoterořel. © fřjžich patřití Dubu i na mého
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fwatého Sana Nepomuďého, genž mučenj i (met
pro Boha a fmatau zporvěb nebtrpěliměgí nejí.
— — ©, fvatý Fřjží, 0 fivaté gedbnoťaždéfauženj
a zármutfu na mne přidázegiej má8 tvždy tivě
a tmolněpřigjmati Bubu, proto že tváš taf přigj=
mal můg Wyfupttel, a ofjiďní Smat] a Smětice
Božj. © mámi zafnauben gfem při fřtu fimatém,
fonž gfem dábla a toffech ffutftĎ gebo fe obřeří,
a na proti tomu fu fřjží Kriftotvému fe přihlájil.
»By frofte fmyjly moge, aby bo Dřjďhů tojce
nepadl, a budťe mí zábatvřem žimota měčného!

3) Bamatománj a vozgjmání přehořfého
umučení Báně tofjeďy Smaté a Smětice Božj do
fámy nebefřé přírveblo. ©Samé to pomyfilenj:
Bůh čloměf SKriftu8 ežjš twfjecfo trpěl, ojlabilo
gim nevfrutěgíjj bubobu, nephrozněafjj fmrt, i tofje=
o protimné od fivých nepřátel fnaffeti. A tuby
na znamenj, še fivaty San Mepomuďy 3 rozaj=
mánj úfřjžomanéhoSyna Fožiho mufám ufrut
nom, £ fonečně fmrti pro zabománj fivatyý ta=
gemfttoj fe pobrobil, ob fvyh ctitelů 8 fřjžem
to ruce Držjejm a na něg pobožně patřjejm tob
obrazotván býma. Nemůžeš zagifté aučinlirvěufjjho
a užitečněgfjjbo naučení f bofáhnutj nebe nalezti
nad čaftá, myjlj a očíma na ufřižomaného Pána
patřenj. Be roffechteby fonánj't, Fřjši a nebo=
ftateje patř na ufřižomanéhoBána; trpjě=lí ob
nepřatel a gazpfů zb utrhánj, pomní že on pí=
ganem tvjna, fpolečnifemhřjíjnjfů, Samaritánem
ano i zločíneem nazrván byl; faužjeli tebe +uboba
a neboftatef bomáci, patř na n odudjjjho to mětě,
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fteryž nemage ani, fbeby Hlavy fflonil, nahy na
fřjáí umřel; trápjsli tebe nemocí a gDratoj nes

boftatef : patř pro pafenj ttré na učíněnéhomuže
Dolefti, na němž ob paty až bo orýu $laroy
nenj zDramvéhomjfta. — sj fiatý geft faza=
teblnice trvého WMifiraa Spafitele, genž tebe obe
je Hřiů, pofuběupřimněfo pojlaudati a
pozoromati bubeš, Dalefoobrorátiti může; Jahn na
fřjší moijjej fáže zagifté proti pepfje, celé tělo ztry=

aněné, na fřjší přeby přibyte a umjragjci , proti
rozfofjem tělejnom, $řjjjným, šizeň palčiwau trpj=
ci, šluči a octem vojce £ pofměu nežli £ občer
ftvenj napágeny, fáže proti obžerfttvj: floroemBán
na fřjši mifjej fáže proti tojjem Hřjbům a nes
pramoften, pre fteré, aby tebe ob pefla myfaupil,
umřjti ráčil. 28 buu fvémufmyjli fobě tafto :
foyfolivo na Tebe uřřižomaný Bane buď budem
neb očíma tělejnýma to obrazu timém patřjm,
vžby fe užajnauti mufim, že gfem Tmwémuživovtu
můg žítvot neprvepě obporně firátmil. Ty gfi ná
fvětě plnil vůli Otce fmého nebefiého,fonagc mé
fpafenj: ga paf tožby plnil gfem tvůli fimau; tve

tvěceů pomjgegiciů vyflebamage marné fodanj.
„Y ali náfjel trpělitvě. ob fivyb negen nepřátel,
ale i fvy tvlaftnjd fraganů, a fivéfo tolafinjho
učeblnjřa neprvětjjj pronáflebotoání : gá zatim 1 to
nepmenfij odporné flomwopomftiti agfem bytil:
gá čaftofráte 8 teptánjm proti Tobě, aneb ales

-„fpoň 8 nevmětjij netrpělitvofij nejl gfjém moge
zajlaužené neboftatfp: an Sp nepmětijj »ubobu
pro mne gfi na tomto fivětě tvytolil. Xy aft
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miílotval naš wffeďp, proto že afi pro náš tvfjeďo
umřel: gá paf gfem milotmal gen ty, fteřj mně
f mé rozfojji, F pobobli aneb užitfu flaužili. ©
neymilegfjj a nenflabfji Sežjili! tojce afi trpěti nes
mohl, nežli afi pro mne trpěl a mejl: sdaliž i gá
též pro Tebe tv tontto fivětě nemám trpětí, zbalíž

horogfofie šbe žímu býti přati jobě mofu, Ja
nebi aní na zemí nenalezam pobobné fe mně [ú=
ffy : tfjať taťé mé zlojtí a nepramoftí žádného pos
DoDenftvi netvjm. Alíc není nab ©mau dobrotu,
vofjař tařé nic nab mau f Tobě nemběčnojt. Bu=

biž napotom po twfjeďy dny žitvota mého mýnt
nevlepíjim a nepbražjjím přiflabem, lopučug mne
můg Přífazateli! z tvého fimatého fřjše, abyď ob
bnejfřa Io pratodě 8 tmým tvptvolenýn apofitolem
vYyznátvati mohl: „Obftup obe mne, abyd fe
Io čem gíném lubiti měl, gebiné 1 zější Bana
nafjeho Ježiíe Krijta, fFrze něhož mně fimětufřís
šotván geft, a ga fivětu.““

Aozajmátj.

3 Hyb a náružitvvjii fivyh rozbělá fi jehoby
f nebefům, fbožfoli ufiluge pobrobití ge tobě, a
napří mjtí geza pobnoži.©. Ruguftin. —
Gaznf nenj ti bán. abys újitěpfy toymi fryzí fivé
bratry: ale abyd Bohu bjfo tvzbátval. $ vči i
úfta i lub bal nám proto Bůh, "aby tvffeďy úby
nafje Haužily ©emu, abyom flyjjeli, což Geho
geft, abyjom což Semu libo, mlutvilí, což Mu
Jibo, imždy činili, $rválu ©eho uftawičně prozpě=
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tvotvalí, a tojjemti obyčegí ogbatvalí Wu bjfy.
Mic nenj Dobrého, což fe neběge z láffy. ©. San
ZIatoufty. — K trogimu účelu člotvěťubána
geft řeč, totiž aby Boha »válil, bližního tozbě=
Jamal,na febežaloval. ©. Bonamentura.
— — Gheeš-li mjti pobjí 8 Kriftem, mufjš ble
přifladu Kriftowa žití. Zábáěsli mjti fpolečenftvj
ge Stmatými, obe twffj zloftí anefiledetnofti očiftiž
jrbce fivé: neboť mvůr nebejfo pogme famé tolifo
fvaté a fpratveblimé, Dezelítné, neminné a čífté,
— ©. Saroljm. — — Bůh geft nepbofona=
fegffi Wozor,gemuž má byti pobobna bufje čťo=
měfa. Zento Boži obraz má je otifinauti m dujjí
Hibýfegaťfo způjoba pečetí te- tvoffu. ©. Bos
namentura. — — Stoatj jnažjje fwatymi
byti, a-nifoli fivatymi tolifo je pváti. — ©.
WIfong. — — Ghceš byti fivatym: m šitvotě
jivém buď na febe přjíný; co fe tfne ginyh bo=
brotivy. S. San Zlatouůfty. Nejjetřjslife
dauloftimě břjfinjf jam, ufřetřiťho Bůh. St.
Ambrož — — Malo profpěgj forma beze
ffutfů, ctnojt ale běře floro melmi mnoho. Sm.
Watwřínec %ufi. — — Blázen je měnj gafť
mějje; maubry paf neginačj fe pro ftraď, nehyne
náfiljm ; nerovnájjj fe, fbyž mu fitěfij fone, ne=
malomofinj, fbyž pohromu trpj. be geft mau=
broft, fbe ctnoft: tamť i ftáloft a ubatenfhoj.

Jčecbf fe toffe můfol měnj, maubry měby geft
petoné myjli, co muž tv Kriftu bofonaly, attors
ženy to Ldfce, mfořeněný u tojře. ©. WUmbrož.
— — GSprameblnoft geft bučomní přidylnoft,
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fteráž fažbému přiílufjnau Hobnoft přijazuge, Ť
toyšjjm toážnoft getvj, £ roroným fobě mjrně fe
má, nížíjj to fázní bráj, Boha pojlnumá, neau=
bonnoft tolaftnj offetřuge, nepřjteli fhotojmá a
nuznýmfitěbřeubjlj. S. Gyprian. — — a
utrhače břjto než je naběgj, přifoačj hanba a fo=
řefovánj. S. Saroljm. — — Gfrze mnohá
fauženj mufjme tvgjtí bo frálotftvj Božjho. —
STfutfř. Wp. — Sauženj geft to, genž pou na
uzdě brži, tvfjeďu lenitvoft a ojpaloft zapuzuge,
trpělitvofti učj, a nicotu toěcj tvezbegjjih ufazuge.
S. San 3latoufth. — — Otevři tu nep=
ětjji fníbu, a uřaž mi genom gebiného Swma-=
tého, genž by nebyl nejl břemene fřjže. ©. $e=
ronym.— — $ora Rahvarie gejt nebi Bljže
než mléfem a firbj oplymagicí úbolj Sorbánfít,
fbež byla měfin Soboma a Gomorfia. K nebí
tebe fpjífeutrpenj nežlifitěftj.S. Grant. Sal.
Čjm tojce na tomto větě Bymáme ftjženj pros
nájlebotváním, $ubobau, mocj nepřátel, neb fru=
tomi nemocmí; tjm tětjjjh obměn bojáfneme
po tozfřijjenjto žitvotěbubaucjm. S, Jeroným.
— Zrápením fijžení, ztrácjme vvěcítvezbegfij: ale
fauženj poforně nejauce, rozmnožugeme ivěcí nes
bejřť.S. Rehoř. — — Glotvěfu bán geft ob
Boha gazof, aby mfumil prmobu, aby »tvalil a
tnelebil Boha. — Mně na bufjí fmau fuge a
Praufj zlofyn, gežto fe netoběčněa potupně rauhá
Bohu. S. Jan Zlatoufty. — Kbožfolifobě
libuge tve lží, pozbube toffelifé todžnofti, pozbube
tofjelifé tojry, nybrž í tm nenárvijt fe utvebe í u
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Boha i u líbj. S, Čfrem. — — Aepřátelůn
náleži obpaujitěti; 8 Rriftem zagifté nemůže byti
o jimornofii, fbožťoli 8 fřejfany žíge tu nejimor=
nojtí. S. Auguftin. — — Wemnj' že bys
nebyl toražedlnjíem, gefiliže Bližního přemlaumáš
f zlému.S. Auguftin.— — Welifau zagifté
geft pofutau, neofaufjeti na fivětě žábného treftu
aa břijdy. — Ten tolifo přeplyne fifafině moře
tohoto fivěta, fbož má za lobfu fřjž, ©. Wugu=
ftín. — — Biny bývagj treftány prominěnjmi,
a tvarůft Jamy) nepratvofti ftátvá fe muřau břj=
fnjfům. Slzy ffrauffené litofti gafo Hauba ob
mymá tebe z hřjbům, ©. Jef o ř. — Milotunjf
rozfojje nenj mílomnjfem Božim. Origeneé.
——— Oebinau žílvota tvezbegfjjho bofonalofij
geft, abys fe nifby nepořlábal za bofonalého. ©.
Saroljm. — — ©4 miběl libi fmělef mlu=
twenj, nefjetrné a Hogné to řeči, nemohaucj fněfti
obporuj t pratvíl gjem: Zen fbož mnoho mlu=
tojivá 8 libmi, málo mlutvjmá 8 Tebau, Bože
můg!Soma pramby zřníhy nárobůa
fralů. GStřežte mlčení tve $rámu, poněmabdž
mlutoj tam Kriftu8 o toa8 8 Bofem i 8 angely;
pofořte fe před oltářem, poněmabž fe fonámagí na
něm tvelifé tagemftoj. SIomwmapramby. —
Jtenj lepfijho gafo protimenftoj trpěti pro Krifla.
Je byl Palvel mytržen bo třetjho nebe, proto
nepořládám fo tolif za Blahoflatveného, gafo geg
blahojlmvjm přjčinau ofomům. ©. 3an 3Jla=
toúfty.
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SGgzbednuti.

Gtjm Tebe a zmelebugi, Tebe wzotmám «
pozbramugi o fwaty Sene Nepomuďy ; za patro=

na Tebe zivolugi, frbce fvé Tobě obětugí, mějffane
nebejřy. WBzhlednína naš, přigě f pomocí; $raň
náš tyffuby Dnem i noci, náš twěrny odranče :

čeft, gméno Dobré zafiámen, ruffití ge„Šencímnebátvey, přemocný obranče. Ty genž to áitvotě
tatoftj, po fmrti ftfvěl fe gajnoftj, flatvný mu=čeblnjíu.© Pomozafmnauzí,auzťoftianebtv
aloftí nezahyneme, fwaty zpotwěbnifu; ztolafitě paf

fovž bude mjtí bujje najje z těla toyajti, af tv
pramé (fraufienofii. fvatofimi zaopatření, toje
nepratvoftj zbatvení, ffonáme m Požj milofti.
Wezi tať Watonými čeffomi odranci gfi 1m pře
meliřé cti vaty SŠeneRepomuďy; život tvůg,
prace iva Tebe oflatvila, paťož t vůftognoft plato=
njho foftela. Obogj fmět bármá dtrálu a fiátvr
Janotvě fobnofii, paf mléenlimého cjrfive zpo=
měbnjfa jemně. čeffa zplobila mučeblnjfa. KDY
manžela ftmeho, muže zlobimého fraloona So
hanna napomjnala 3 zlého, tve toffj tofjař tags
nofti, láfec, upřjmnofti: gafo leto fapal fe nes

moha toho fněftí, aať proti fralotoně taf proti
Sanomí; odtud vozličné £ zřáze blebal přjčíny,
a žádal tvyztvěbětgegj viny z Sana, z fterýd
ona gemu fe fby zpotojbala, fbyž i na jebe
8 plačem šalotvala. san bj mlčenlítvý fu frali
zmužile, netojm ga nic zlého o Frálovoně milé >
byť byd třeba tvěběl, nefmjm to toyzrabiti, neb
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tagnoft zpotvěbí zapotojbá mlutviti. Ma to bám
aft Sene bo žaláře, mězenj, ffrz ffřípec, mučenj,

nucen Bl f mlutvenj; fbyž ale nic nemohlo fe
ztvěběti, bán gfi mw čad noční bo řefy f fhogenj.

uf Janomo tělo hmězbyoftojtily, a fmaté mlčenj
flatoné učinily. Lib fe mnohý feffel, mage z toho
raboft, $málil na topfofti Božj Ditvottvornoft.
Stanoronjci pražjitj 8 melfau uctimoftj irooge fv.

tělo 8 obyrolájitm latonoftj na Brab afau přinefit
Do $ramu Hlatonjho, a položili bo hrobu počeft
ného. — ©, přeb nebem flatony mučeblnjín Boži,
ffrz tvé zafluhy royprod 8 nebed zboži, bydom
ojjiďí fpolu hanby twěčnéufily, a ffrz prawau
spotvěb bo frálotvfitvj nebefřého příjjli. Stmaty
Sene z Wepomufu m flámu Páně afi tvefiel, že
aft zatagil Břjďy feroj SKriftoroau obmyté; ty=

ranna fjrbce Dalo TE tm řefu tohobit, netvín=
noft toho mlčenj Pán Bůh fivětu bofazal, fbvý
fneb po fmém utopenj hrězby nab tebau uřázal;
gméno ttvé tozniflo na Horu, oflatven gfi na tvy

joftí. Nepřemožené mlčenj 3be $malte ffiďní
libé. Debě af o bližním imlutojme, fbyž lafřa
mlutvit faže, devž ať o bližním mléjme, láfřa
fbyž uúfta máže. Odpuft Bože naffe tviny přj=
mřatvau Simého ana, ať geft toffem fagiejn
zhogena bufje rána. Japuť hanbu i zlau poměft,
fwaž Ty utrhačům úfta, [dffa ať panuge zbufta.
Smaty Jene, brabý pořlabe a flátvo negen měft
prašífod, nybrž celého fiměta, vyprod nám mís
loftí u Gofpobina, abnhom (ad života Iwezbeg=
ffjho ušítečně trátvilí, a něfby fifafiněm Pánu
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ujnuli. Kteraf weliřy aft přeb Bohem vaty
cene Repomuďy, genž afi tožbyďy flátvu Dožj
royhlebámal, a améno gebo ffrze fmrt ftvau fintoné

učinil. Welifé zagifté geft gméno mé fmaty Sene
Sepomuďy; nebof gebenfažby ©$rmaljTebe a

etnofti Tvé melebj. TRoiřá byla Tmá vaty
Sene f Bohu Iúfřa, fterau afi uftatmičněpo něm
taužil, a pro čeft geho fmůg žítvot tvynaložil.

Dobry Bog gfem odonah běh gfjem bofonaí,
wjru gfem zaďomal, nabojleby Hožena mí geft
foruna jprameblnofti, fterauj bá mí Bán tw ten
ben fpratveblitvy faubce. Rabug fe na wěřyfivaty
„šene Repomuďy „ genž gfi Do nebejfyd ftánfů
přígat, a nynj m Bohu naje potřeby čajné
vopbjš, přijpěg nám fman mocnau přimlumau !

9 oblitba,

Bože můg a Pane Serafinům, fteři S
milugj laffau neptoraucněgífi, obětugí Čobě těď

nephorfitvěgjijůbudů zájluhy, gafož i sobwěrného fužebnjřa Úvého fivatého Jana Re
pomudďého„ Šterý gafo něgafý zemífy Serafjn
Iaffau £ Tobě plápolal; tojce muf a trápenj
šábage pobjtaupíti pro Tebe. Depž abyďom mí
formali Tebe Bána a Boha naffeho, tefij cti

a Iaffo nephobněgífiho, a blišnýho nafjeho pro
Tebe; byom vždy jn lafce a miloftí Té
živi gfauce, w nj tafé žimot tento pozemífy .
ffončili, a na Tebe u věčném životě fvař to
troáří patřili, a 8 fivátymi Angely, fteřjž Wibě=
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nim mé Dožířé tmáří fe nafytiti nemofau,
dmálili a mílotvali na těřp. Spolu pobřeg
tvffeho toho, čehož ffrze tuto pobožnoft žádáme,
a. co geft £ toětíji ctí a fihvě Tmé a fpafenj
bufij nafjí. Amen.

Dijfeň.
(©afo: Du ob náš toffedhpozbratvený a potvdlený.)

1. Slyš, o Bože, nafie Blajy, nafje tolánj,
přigmiž obět mběčnýchfrbej, toraucné zpjvání ; nimž
Tmau, Bože,moctvelebjme,mSrmatyh Tm Tě
naboáně ctjme, a taf Tobě [jbíti feměrněfnažime.—
2. Přebftatvil gfi nám za přiflab Sana fivatého,
muže tozneffenými ctnoftmí ozbobeného, on fe vonaffj
tlafti narobíl, rodičům nábožným fivěřen Byl,
on neb m mlabofií fi wffeďo bobře obljbil. —
3. Wěfem maubroftj profpjival ctnofiný mlábe=
nec, neporufjený zadomal čifloty toěnec, robíčům
taf T potěfjenj byl, líbem fe a Bohu zaljbil,
pobožnofij fivau ginyýí T ctnoftí porozbubil. —
4. Smaté potvolánj fivé toždy před očima měl,
pro nabytj uměloftí neuftále Dběl, tauž paf tr
manlimaů pilnofij bofahotval pramé maubrofti,
hogně mu též. žehnal bobry Otec 8 myfofti. —
5. Ozboben maubroftj praiau fněžítivj toproolil,
by m něm Boju a Dlížnímu přjflabně fiaužíl,
tměrně fonal fivé potoinrofti, a tophlazotval nes
pratvofti, Byl geft měrný můbce Bližníeh f bofo=
nalofti. — 6, Tanemfftvt fivaté zpotoěbí twěrně
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zahoral, protož mufy a bolefti ufrutné tovfidí,
co tv zpoměbí fiyfjel, nezgetvil, tař něro trále
na fe umalil, nočním čajem f utopení 8 moftu
shozen byl. — 7. U), tafotoau odměnu tozal
San fněz Horlirvy: oflamil toffaf nemwinnéhoBůh
fprateblímy, Wítarva geg na Dřeh toložila, ga
jnoft bročzb fe nab nim zajhvěla a Pražanů
bogné množíhvj hned ffromážbila. — 8. Aělo
fivaté fifroj fe to Ď$rámu Tita vatěho, nepo=tufienýbylgazyffnězeměrného.© Wnožfttvj
roraucjh vátá ctitelů, na brab Bražíř f fiva=
tému brobu, miloftj nabymá hogných až po tu
bobu. — 9. Dub ofjař gebo ojlatvený o nebi
přebýmá, a ctitelů točrnýh mála fe gbe tož
Iihá; přígmíž nafje toraucné spjvánj, Ivyproš u
Boba fmilománj, a pofilní náš ctitelů Ty
f náfleboání, — 10. Uf fynomjlé powinnofti
ěrně fonáme, Bohu milau flužbu tožbyďy (ufině
tozdbatváme, taf budeme m této čafjnofii, profpj=
rvati to bofonalofti; bujjí brahau ozbobotvat zpa=

nilau etnoftj. — 11. M bofpělegjjímměfu nafjem
bud nám přiflabem, af Tě ty fivatém obcotvánj

vožby naflebugem; taf fe bubem Bohu Tbiti,
bližnímu ad přiřlab laužití, a f čemuž gjne
zatvázání, věrně plniti. — 12. Devž nám ztoláfitě
Duda pratvé laffo £ Bližnímu, ať tvfjemožně
pomáháme rábi nuzněmu, Taf pořladby (hros
máždugme, hodný zafluh bofahugme, a obplaty
a to jměčném nebí bogbeme. — 13. 2Byproě,

af zě nájlebugem m trpělitooftí, Fbyž bolehnau
tepfé na náš žítvota firafti; taf bogbem tv nebi
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oHatvenj zafnefjené zbe utrpení, a Dubem, mla=
ftenče fivaty, Tobě pobobní, — 14. Sbyž bus
beme umjratí, neopaujítěg náš, ať bog fimrti bo=
gugeme fifafiny, pro za náš. Slamného taf
bogbem tvjtězfitoj, Bůh Sám pomoc fefile 8 ný=
foftí, obplati t fprateblitoym giď tfjeďn ctnoftí.
— 15. Protož F Bohu 8 bůměrnofti fe utjfeyme,
miloftí že neobepře, filně baufeyme, neb za přj=
flab Sana přebftatmil, na zemí i m nebí ojlamif,
ctitelům též gebo Mněrnýmnebe připravil. Amen.

) mV

NM.Waučenj.

Ylenj mwětfjjbofeěk než býti flušebníťemBojim.

Remaubrom byl by čeledjn nebo bělnif,
gešto, mofa fobě bjlo £ pána po utt toybrati,
bal by je bo flužby, fbež hořem a bida plati
Hofpobař pracoronjíům. A přece, by toho člo=
tvěf na finé -očínerviběl, 8 tjžj mobl bye utvěřití ;
a ay nelze přehlébnauti nejčjjíné begno libi, gešto

pobrbíje pánem ftoromané moci, bobroty, Táfřy
plahoěj fe tm bjbném otrochoj, z něhož gím nes
pogde gíného nic, leč oře, jmrt, zabynutj. O
Fooby fe ditělí gen libé vozmýfileti, fbyby fe prié
potázalí 8 rozumem, netvolilit by zagifié, gaf
tpolitvagi — nemolilif by jiužbu otroďau, to niž

béře bufje zfázu na toěfo, Rřejfané py vas
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Bofem: fivět, rozťojje, pořlady a ftatfy gebo,
Býmagj pány gegi, Fterým otročj Dnem ( nocí,
ob folébfp téměř až f famému Hrobu. O, fyž
Pofte pomněly bufje zajlebené, žeť imezbegfji pos
Plauzenj fivé zaplatite měčnofti;Bvftepomněly na to,
pofud gefitě můžete oblorhnauti ob febe pauta
otroďa, fterymi fmět a Břjď tmáže toáě, pofub
nenaftal tmečer,pofub Pán hototo geft, přígmauti
toá8 bo Djla na minnici fivé. M tmffaf marné
přání, pofavábe Budau fe libé mámití zlopo=
točítným libem, gafoby život flužebnjfům Bo=
šid naplněn byl famau Hořfofij,a gaťoby rozfazotvéSBaněbylibřemenemotroďym.| Prohlébnemesli
f tvěcí famé, přejhoěbějmefe fnadno, že nenj
mětffibo ftěftj, než bytí fIužebnjfem
B ožim, a fice poněmadžgeft Bůh bobrotí
vym Bánem, rozřazy Geho gfau fna=
bné a blahodárné, odplata u Něho nes
myflomná agiftá. — Ra fmrteblnémloži
8 wefelau tváři ofhvěbčomalvaty Biffup Tomáš
přjtomným: Wěřte mi bratři! na fivětě nic nenj
toznefjeněaíjiho, než fWaužíti Dofu. A co tu
pratil fintoný tento flufa Božj, geft žíipau
pratobau a Blaze fažbému, Fbožťolí magě gj
frbce pronifnnté, Bofu twěrně finuši, čínj co
foěbomj fáže, miluge Toho, fteryž prmé mílos
val geg.

Nenjť zagifté mětjjjho fitěfti, nenj po fmrti
tětfjj flárov, než flauti a býti Nužebnjíem Bo=
šim. Remůžeť paf o tom podybomatt nifbo,
powdžjeli že geft
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1) BŮH bobrotimým Bánem mffje
$o fwměta. AMetřebabofazotvatí, že geft nab

námi nebe, a země pob nohama nafjima; zby=
tečné byloby boličorvatí moc a bobrotu Daně,

Boha flufině nazýtváme Banem tffeho fivěta;
tošťoli geft, pomftalo i trivá gebiné Worwema
tůlj gebo. Dje, co tvibjme, bofočdčuge nám,
že geft mocný a nefřonala št geft bobrota geho.
9no cožťoli na náš bobrého, a čim toladneme,

gefi Geho milofti, ©Sehobarem, to těm zagifté
šigeme a pybáme fe i trmáme. Onf geft fiorýo=
Imany onen fral nebeš i země, gežto Syna fimého

gebnorozeného topbal na fjnrt, aby myřaupil Hus
žebajfa. A Waušiti u tafotoého Bana, Fterýž
gfa forfomaným půmmobemtvfjeho věta, sla
rfjemohaucjm panomonjřemna nebi i na zemí,
fterožgaf otecBb]a pečugeotof elifytor Iaffyfvé:
fbožby to za Mě nepoříádal* — Bohu jinu=
šiti, fmělo by fe nám zbáti malym itěfijm? ©
nifoli; fřeffan "omfjem twětjjiho nezna; flaužíti
Bohu, geft mu tolif, co fralotvati; geft mu rož=
fofij, lamau. Kboš toho nezfujil, nař bobrym geft
pánem Gofpobin offemohauci, ohlébní fe a optey
je tě, fbož snagi at afufjenofti, gaf blaze geft
mu flaužití. ©á ti génont na gebnoho uřaší,
geftif to Bolyfary, fmaty Biffup Smyrnenffo. $Gle,
miz toho, bez mala ftoletého ftarce, an ffíjčen

ofotvy, Doftogně Ppoftarvil je přeb tmlábařem, firo=
ajejm fe, topřínautí nab njm ortel jmrti. Raboft
fvjtj mu ze „$rafůvy, frbce plejá m něm. Was
barmo boléhá profonfuí, telefluhotví Báně, aby
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potupil Krifta. „Šeft a vjmbefáte let ©Semu
flaužím, twece ftárečef bůftogny, a nic zléfo mí

neučinil. teraf mí možná rauhatí fe frálí, genž
mne topfauptl.“ Lu mame foěbectoj z úft nružeHobnoměrného.© BohbenžBynášrozpálilpřjříad
gebo, abychom ze zfufjenofti fimé giným Bláfati
to mohli 8 nim, gaf blaze geft finužití Bohu,

prýto geft Iáfřa tfjemohaucj. — Ano blaze geft+anu jinužiti, nebo
2) Rozfazomé ©Gebogfau fnabní

a blafhobárnj.
£u fe pratvj něco, čemu půl fměta, nesli

bocela tvefiferen fivět,poftatví fe na odpor. Ano
tvjme Dobře, že jmět a tělo pratobu tu upíratí
namyfip. A toffař Dyf obporomal toffjeen fivět,
prarmda zůflane pratodau, a flotvo $Baně neomyl=
ným foěbechvjm gegim. 3 nenjsliž to flotvo
Páně, genž bj: ©ho mé zagifté geft flabřé a
břímě mé Iehfé. Ano fbo znáflomo Páně a
pratobu máži z Pramenů tohoto flotva ©efo,
fbo tměřj Bohu toje, než tělu a fivětu, onť mujj
celau hiríšr Mlatati tnftochněm- nabní oftřikání55-656464 náhodAD. 97940070505sve 8598o p505 sv vi v sovy

gfau rozfazomé Boží, a fbož ge oftřihí, poto=
fotmé pofoge a Blaženofti profitj fe mu m frbci,blahorozlémá.femůťolněho.© Rozeabětefepo
tvfjem froětě, i tažte fe bufjj toěrnýd, gežto to
záfoně Gofpobinotmě liboft magjce, Dnem ( noci
oftříhagí bo; aběte, tažte fe gi$, zbaliž gfau
aim těžťom břemenem příťázání Páně? Aby gá
tvjm, €o vám odpotoj fažbá z nich; faždá z ut
odpoví mám 6e fm. Tomáfiem: „Menjí mětfji

*
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utědy, není raboftí mileafij nab flužbu, nab
oftřihání rozfazůtmoBožjď. Wizte tam tu fiva=
tau pannu, fterášto celé frbee fivé panenfřé
zafivětila Spaftteli: nenjsliž netvinná geaj fmař,
gafné gegj ofo, fažbé florvo, tmfjelifé bnutj gegj
bůfazem, žeť Blaboflatvený gefi, fbožťoli frbce
čiftéoftřjhá? Mizte tam toho fyna, genž naučíto
fe milomati otce fimého i maťffu fivau, přifíad=
ným žítootem po Dnes ctj gméno a památfu
gegi$: netvibjtesliž, fteraf fe mu tvygafnuge
araf, foyž pomnj, že geft Boden láffo a pože=
bnánj rodičůmvýb ? Wizte toho ftarce, gefito
febě poble cefin, žebře. Ra tmáři geho nenj
tvíběti hoře, ačfolim ubohý mrzář o berláaď fe
mleče na žebrotu. Otažte fe bo, čjm to, že
bo ní Ď$romota, ni žebrota netjži? ©, foybyfte
mu nafilébli bo mnitřnoftj, ztvěbělibyfte, že ho
blažj měbomj: „©á nefu fřjž fmůg Bez Iviny,
neju bo za Kriftem Bánem.“ Ano ptente fe,počnauce
8 mlábeneďýmmučennjfemfv. Stěpánem tvffed
těď refůtm, gežto 3 láffy fu Kriftu B. oylili frety,
ptepte je ai; tažte fe jm. Ondbřege abos
fitola, genž wife na fřjží bo třetjho Dne, nepřes
ftal tvelebiti [úffu Sriftotnu; tažte fe fvatého
Sánácia, genž mage býti rozjápán bdratmýmí
felmami, nemohl fe bočfati té dtvjle; tažte fe
jo. WBatmřince, genž pečen gfa na rofiti,
8 gafnau fmářj za tvrahy fimé i za cjrfem fe
moblil; — ano tašte fe těh mužům apofitol
(fn, gežto tybatoýje fe před moře, rozhlajjugj
Gmangelium mezi bimodby na paufiti, zbališ



50

gim byl těžťy záfon Báně, a gá tvjm, že prtvé

než botmebau to wyjflotviti úřa, gafny ujměď
mám bofhočběj: ©ho Baně že peft flabřé, břímě
Geho lehřé. Než, netřeba fe mám nifofho ptáti,

rýh probjrati fe nám 3 semě Do Dran nes
jd : gíž tu na zemi gediny pohleb bo záfona

Jřánně ugiftj nád,žef gfau vogfazoméBožj nabnj
a $lahobární. (Ši geft mwřečí libýřé florvo, čí

wwyfjelz úft fternd foy vozřa milofiněgjjj, nežgeftflomoa přifázaníBáně:© MilugBoha,
milug ližního, milug febe? A $le, což
foli fby poručil neb šafázal nám Otec nebefřy,
tm tědto Wotmeď fe zarojra: Iaffa geft počatef i
fonec gáfona Háně, Omfjem nejmjme fobě ta
giti, žef nám welj SGofpobin milotwati negen
otce i matfu, bratra, fefiru, přjtele, boDrobince,
alebrž ( toraby a protimnífo, meli milomatí
ftjz a protimenfhoj, welj zapjrati febe a iva=romatífefiměta.© Rež,coztoho?Neuflábáslíž
Iáfřa, nebjm, f přitelt ale Ť protionjřům men=
fl oběti]a namáhání, — než gíď žadá záfit
a nenámift? — eftogjeliž méně potu a tram=
pot pofora než frboft a nábíjera, ftřibmoft méně

fnež obřerýtoj, tiboft méně než ĎÓněma fmary,
těbroft méně než Infomfttvj; ano flotwem ctnoft

teráfoli méně než nepratnofti * Relzef mí tuto
ážíti a rogbjrati toěc, o niž mám giftotu, že,
by lide tolif práce a potu toynaložilí na ctnoft
a flužbu Gofpobinotou, co sid oěnugj neřejtem,
aemě bylaby giž bármno rágem, © blaze, útě=

eně Dube na zemí, až to obej a po fraginád
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pracovitofi, ftříbmoft, poťora, přimětímoft, útrp=
noft, tihoft, (náffelimoft, Iáfřa toytiffne [enimoft

a pomalečníchoj, ©$laft a obšerfivj, hrdoft a
nábheru, necitelnoft a Iafomftoj, Hněmy, zafiti,

nenawift. M fřeffan, ugijjtěný o tom o tmffent
netolifo tlaftnjma očima fivyma alebrž í oroem
Božím, moblby gínáf jaubíti, leč že gfau přír
fáazanj Gofpobínoma fnadná a blahobarna* S
nemufjsliž teby fřeffan za fftěftj fobě poťflábati,
že mu [ze Bohu flaužiti? Ano on to mufjj, a
fice tjm Yojce, poněmadž geft

3) Obměna Hužebnjřům DBožjdí
giftá i nemýflomná.

Co Bůh fijbil vým rěrným, co„sim bobyf
a přípramil Srijtud, bobře nám známo. Wy
gagifté známe, co čteme i fnjze pjjem fwatýců,
še pobožnojt fe ijjem twěcem geft užitečná, ma=
gjci zaflibenj jimota, fteryž geft nýynj, i bubdau=
cjho > rojme, že čehož ofo nermjbalo, aní uo
neflýdalo, ani na frdce nerftaupilo, přípramil
Bůh těm, fteřjž ©eg mílugj. Je Bohu měrně
Waužil Roe: zahomal geg $ofpobin, fdyž byla
potopa zalila ofrfjlef zemířy. Je voěrně flaužil

Bohu Abraham, požehnal Gofpobin ftatfůro
gebo, a zemi, tefaucj medem a mléfem, bal za
běbictoj potomftmu gefho. Že měrně flaužíl Bohu
Jofef myfivobodilgeg $ofpobin z rufau bratři
zviftimyh | z úfladbůmhanebné Butifarfy,a
šalářem tvytvebl geg F flarměa panomání, Šet
toěrně flaužil Bohu Damiv, foruny fralorofřé
a mifofrdenfhtoj Doftalo fe mu ob $ofpobina.
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Se wěrně Bohu flaužif Tobiáš, neopuftil gen
Gofpobin aní m flepotě geho, ale angelen Was
faelem gegí fona f fitěftj přitvebí, t flepému ftaref
žraf natorátil. *W my, midauce tyto a tifjceré
pobobné úfazy, nemufjmesliž přilnauti etlau vof=
rau £ lomu Báně: „Symi můg! nezapomjney
fe nab záfonem mým, a přifázanj mod af oftřjhá
frbce tmé. |Dlaufhoft zagifté bnům i let života
i poťfoge přidagj tobě. Bůh to geft, genž bo=
fládé: Sláma i čeft t pofog fašdému činjejmu
bobře. Bůh fam to geft, genž flužebnjfy five
mybjzj f rabofti, řfa: Rabdugte fe a twefelte fe,
neboť obplata mafie bogná geft mw nebefje ;
nebof fprarvedliroj: megdau bo žimota měčného,
a radofti bofonalé, fteréž gim bobyl SKriftus,
nifbo neodegme od ni$.“ O, fož byom bosfázaliffutfem| žemeznámewwětíjihofftěfti,než
geft byti fInžebnjín Páně. Sfutef nedf bofáže
fmětu, že toho fftěftj žádáme, po mzdě té bydtjme.
Rbo8 m této flužbě, tvytrimey m nj, fbo neafi,
nemefiřey Bláfitía bátí fe F nj. U frále nebe
fřého, pofub máš bufjí m těle, toždyďp fe pro
tě mjfto nagde, a z tě, fbož mu jlauží, PpojuĎ
nifbo fi na něho neftoffal; fažbý ale mufj $va=
řiti ©Sefhobobrotu a láffu. 3 ty Budeš gi fobě
dmáliti, gaf mile poznáš ©eho můli ae fmůg
úfol. Gofpobin geft laffa — On tě prácj nes
přetjší, nemožný mměcj ob tebe nepožádá. $o=
fpodin geft Bán Bohatý a fitěbry, we. Wužbě
©ehbonic ti nebude jbdzetí; Gofpodin aeft Ban
toffemobaucj, On Gude nab tebau Pbjtí, pramice
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Sefbo botwebe tě proti tofjem nepřátelům ubrás

niti, aby ti neufiřovil sloftnjf. — $le, On ti
fyne, On tě ola, On toolá náš: a my bychom
tahali — nefili? Odftup to, pogětež a fužme
mu tofjiďní, flužime $ofpodinu, padněmež přeb
jm na tváří jmé, a frdce fivá obderoztepimež
Gemu. Ajdjce fe zroyfem fivěta, mujfili bybom
pohrbnautí $Hofpodíinema forfomanau lafřau,
že ivobody topdali byiom fe otrochvj; obdatyjje
fe celau bufij Bofu froému, Dudeme moci na
Něho urorhnauti vojfelifau pěči fimau, a Hhleba=

gjce přebe mffjm fprarmedÍnofti a frálowftroj Bo=
šiho, ufifugice gafo Horlimj a měrnj Hužebnjcí
o čejt a lámou $ofpodinowu, afujjme, že bruhé
bude přidáno nám. Bogůte a „vigte, co tojje
Božj botwede pramice! — prmmil můbce lidu

uftrafjenému Siraelifemu, utjfagicímu mořem čer=
wenpi před Garaonem, ty patrnént znamení to
bneá poznáte, obraťte fagjejm f němu je frbcem!
Japlefepme č my hlajem a jlorvem, modlitbami
— $malamí, melebme a málu emu tozba=
mwepnte!emu frdce tepaticj vzdámey bjfy wřefé!
Milofrbný geft a flitotony Bin Důj naš; mblýd
pozdrvíhugef Seho pratvice mocná, tWprac py=
finými metá. Gafo- nemímoňátřo milowná matfa
bomá a ofjetřuge: taf nab líbem flitoral fe
Hofpobín ; „odpujtil gemu saflepenj a nemběf.
af mocný gejt Bůh a welebny! Bleffu a
miru tvelel: štolomé floma Baně poflufinj bez
prodlení prorofa Glidfje ztvoleného toptrhnulí
odk 4 ivezbegíjjeh obytů a přenejli bo fjbia
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Blahého. — Wytefle Hlobagjej lúffa pozemířá to

čloměfa ňádreý oheň zažehá; ona beýem fpa=lugezdepraméBlaženoftípočátef.© BaufyIaffy
Boži paprfef ale mjrně zahřímá (rbce, a teujřy
mu obnjmá, a fmutfu šahánj ftin tffelify, anehajnaucimgeozdřugegaften.© ÓlemDen
něfby blahojlamený znomu Bůh 8 nebe fejile
plamen očijjtomaci, gafo gazyfy ohně žimého na
fivé plémě nomé, gež On ob měčnofti obljbil
jobě. Ja ty gazyíp ohnímé projme, af ftaré
wfje pomjaj, a tvfje fe obnomuge mwté ří
fivaté. — ©eft melify Bůh — Bán: geho země

t obloha (farou oblajfugi : odbaš at ro Hučjcj
Pauří, mibáš i m gajnotě oblohy froězbné, ftrafině
germj fe $romem, Kulioom — m letu fřivos
Tařého blejťu ději plamenem, ale žiměgí gefitě

tlufaucj frbce ti oblafiuge Boha neffonalého
melebnoft, fopž £ RMěmu pohlebneš 8 boměrau
profe o flitománj. — — Reffonaly, gebiny,

wfjemofauci Bože! o Tobě fvěběj hvězdy a
nefčetný$h polu na fivětě dbimná bytnoftj tmář,

pobftata, přírozenoft, a přebe tvjjím fam čloměf
rozumem nadaný a můlj famotmládnau! S Tobě
je on gebíný £ Bofu potoznájíj gebinému! Sam
totělený Spafitel fiwětlen praroby nebejřé +tvjře
najij gjířal na měfo tmjtězftoj. BuĎ tomu fmjr=
cotvi — nebed Synu fltma. Je ftinu fmrti
On mymodil náš f gajnotě Denni, Ť Bofu ge
binému, pravému a neffončenému. Sláma Tobě
Sym Božj — žeš gafo tam Mogžíš od otroce
tvoj frutého — toroýý a tějfýh paut ofivos
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bobíl fmůg lb — a pobímně geg ob záhuby
$ráně, blubinait morffau otetořel fu fpáfe mu
ceftu, — topproftitelí tofjeho mira, genž ob za=
bynutj Hrozného a záhuby věčné libfimo celé
paf tyfivobobíl, Ztracení gfme my tofjiďní blau=
bili, fem tam rozplájjení, gafo ftábo na paujitíbezpaftyře.| Přijjebfmpobftaupilbobrotvolně
trejt rodičů privnih; zdběděnautvinu libflva (e=
lého vozamona fe, trpěl a umřel. Kdož tě tp
máží Dno maubrofti Boži? Azesli gen Bohu —
človoěřu tvěčny fmjřiti břiď proti $Gvfpobdínu?
Cibjfé miny jmjrce na měfy geft genom On!
Zmelebugte my nároby země Sypafitele! Obore
fměta Flaňeg fe mu m uctě a bázní; neb genom
On bofonal bilo fpajenj čloměčeníhoa! Prorocí
m Hoří nephlubjjim, fbyž utěďu oflajjomali lidu
šarmaucenému a ftjiněnému, tu tm čaje paf na=
robim fe z Panny přiázj žadauciSpafitel, uče
pratobě žimve,ropfonamá fpafné ffutfo: neb, ad,
wife na břemu fřjže umjrá! Slarony tjtěz ale
voftámá z mrtvy a ozářen neymyšíjj melebaumftupugeFnebejůmplefagicim.| Cihlefué
břemo fřjše, na němžto pněl, zelená fe náhle, a
f£ obloze rofte, a rogrvebené ratoleftí rozfládá po
zemí> ftrom ten pautnifu ufjlému tíjej čelo
$ladj, a pofrm hlabotvému pobároá, žizníciho
napágj, taf že podímně pofilněn toyjje pořád fe
nefe £ záftočzdné řjjji nebejřé, fdež jpogený 8
Oteem Syn a Dud fmatý, bárce milofti, Trog=
gébíny toffemofhaucj Bůh fám na tvěfy tyladne!
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Rozajmání.

Chceš-li zbohatnauti? Měg Boba za přitele
a bubeš nab giné tffeďy bohatfjjm. — Mic
nenj lepfjiho hež trpěti pro Krifta. — Mic nenj
foětěgffiho nab gazoř, fterý tv nejitěftj Bohubjfytmzbáma.| Renjtzagiftédatrněgíjinežgaznf
mučeblnjfůo: obogj ftegné foruny bdogbe. —
Rozfoě fivětjiá geft fice Fratičfá: Bboleft ale
gdbaucj z nj geft uftamičná; za nj zagifté $hobj=
má i-tvečer ( to nocí, na paufiti, ve měftě a
na gafémřoli mjjtě žalobnjř, na rojfojinjfa na
měřuge oftry meč nejnefitelnau pofutu a bázeň.
Bobatfhoj geft těžťom ofommem Tibem, Fteřj ho
bobře užití neuměgi; onof geft gim ufrutným
nelibífomtyranem.— Sm. San 3latcufty.
— — Přemoci rozfoš, geft nenmětjjj rozfofij,
aniž geft tvětfjiho tvjtězítroj než to, fterého gfme
nab rozfoffnichovjmbofahli. Sm. ČGyprian, —
Dobré jiměbomj Bezpečné Bube, fbyž tělo umře:
Bezpečné Bube, dyž fe Duffepřeb Boha boftatvj;
bezpečně Bube, fbyž flane i tělo 1 bufje 10 Den
faudní před Broznau ftolici jaubce fprameblimého.—Sm.Bernard.—,—| Dobréfiměbomi
geft palácem Božim a přibytfem DuĎa fimatého.
©. Juguftin. Aic tí nebube moci uffřobiti,
pofud těgen bube jměbomjHrániti. S. Refoř.
Nedceš=li byti nifby fmutným ? Bed bobryživot.
S. %fibor. Renj giného gména pob nebem
baného libem, ffrze fteréž byrhom -měli fpafeni
býti. — Stfutř. Arp. Mffe mámeob Krifta T.,
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a Rriftuš geft nám toffim. Zábáš-li ránu zlésčití:geftIéfařem.© Jimničnauslípalčítvoftíaft
trozněn: geft pramenem. OepratvoftsJí tjšj tebe:
Onf geft fpratveblnoftj. Potřebenslt gfi pomocí:

Onf a Smrtislt fe bogjš: Onf geft žitvot.Taušišsli po nebí: geftif ceftau. Utjřáš-li přeb
temnofti: Onf fmětlem. Glebášsli potratou: po=
frmem geft On. Gofoli žábáě, a čehožfoli ti
potřebj, m Rěm nagbešč. — Sm. WUmbrož —
Wffeden život Krifla. na zemí geft zreablo
etnofij. — © m. Yu guftín. — Bíjim fe fial
SKriftuš míjedném ; čuvý $ubým, Bojatý bo=
hatým, plačjej plačicjm, lačný fačným, šjanívy
žjanívym. Sm. San Zlatoufty. Wabarmo
je namáha zjífati ctnofti, fbož gi$é nehledá u
Krifta ale ginde. Sm. Bernard. — $riftuě
fjeďo tvfjedněm učiněn geft: duby dubíčťom,
bohatý bohačům, Iagjej Iagiejm, [ačný [ačným,
šjanitvy žjanícím, fitěbro magetným. M žaláři
8 dubářem geft; 8 Vagdalenau pláče, 8 apos
fitoly hobuge, 8e Samaritánfau'žjznj, na paufiti
[ačnj. — Mifbo tí Srijtá neodegme, — poťub

fe mu jám neobegmeš. Sm. UmProž. Tysli
čceč gjti? — Ga gfemcefla. Tysli fe flamu
Iefáš? © gfem pratmba. Umřjtí-línedceč? —
©á gfem život (bj Striftu8). Smrtí hoben geft,
foofolí nechce žito býti obě Krifie. Ktofoli
Zebau není naubrý, nemaubry geft. — Sm.
Uuguftín.
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Wabrýnuti.

Smatý Senec Mepomudy! bujje toa bo
tvěčné fláoy utvebená giž rabofti nebefřépožitvá;
orobug za náš, abyom P my 8 tebau a 8e
tofjemí tymolenými na Božífau tvář patřiti,
a 8 nj fe trabomati.mobli na ivěfy. Smaty
Sene Aepomudý! genž gime tmé tvěrné pomoci
o potřeba najjid zaťufili, £ bubaucně náš ne=
opaujftěg, potěš náš to naffem zarmutfu, pontoc
nám toyžábdey to nafjj nauží, obe mjjeho alého
naš ýraň, m nálijejeh zaftároey, a prod za
náš u Boha, abydom m miloftigeho ftále žimi
potí i umřjtí mohli, — Smaty Sene Jepo
muďy! až půgbeme, abydom Pána nebe a gemě,
a jamau tmelebnoft Dožj přigalí, učíň tmau při
mlurmau, abyom naležitě připramení f němu
přiftaupili. Jed ať za náš orobugj zájluhy tvé
a -trvá Horlimoft, 8 fterau gfi ty něfby ten ©$léb
angelifo požitval, abychom ble přifladbu tvého

ničehoý neopufšilí, (co ř přigetj taf toelifého pojta
přitujli. Swatý 9„aETICNepomudý! 9 git jivau
fmet, fu Fteré gfi fe wžby přípramomal, duem
proroďym přebztojdal, a přeb tau noci fbež afi

tmůg žitoof fřončiti měl, Bohu, Warii Panně a
fwatým patronům čejfom m Staré Boleflatvi
gft fe pod vĎhranu poraučel: my paf m Hobině
najjí fimrtí žádné porvěbomofti nemágjce, tebe
profjme, toygebney nám u Boha, abybom ble
přifílabu tvého f fiťafině fimrti fažbobenně fe:
$otorvilí, a ffrze mocnau přimlumu fmau dj
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bogjtízaflaužili.© StvatySeneNepomuďy!tyš
tvého čafu almužnjfem pří brvoře frálomffon
byl; fbyž my nýnj tebe za pomoc žádáme,
nezapomeň na mé fažbobenní, ruce f Bohu tozta=
bugjej a fpinagjej žebráfy, Fteřiž my ofobně
afme; tozpomeň na úřab fvůg, mftup za náš
přeb rabu Božj, toypro8 nán u Boha, by=
bom mnufnutjm geho ob najjíh bobrobíncůpro
dujjí £ tělo obdrželi, což f nafjj potřebě boftačuge;
taf fe nám ftaň ffrze Sežifjje Strifia Pána nas
fieho. Amen.

Woblitba.

Bože náš a Bane Gherubjnů, fteré gfi
znamenítau maubrofij a rozumem obbařil, obě=
tugeme Tobě těh Dudů zájluhy, gafož i zú=
jluhy měrného fužebnířa tmého fmateho Sana
Repomudďého, ftery tm mém poflebním fázanj
buďfem proroďfýym naplněn, Bjbný ftaro bubauci
fráloroftivj čejřího 8 mylémáním hognýb jiz
přebporěběl: uběl nám fpafitelné bázně, fte
ráby náš ob Hřihbů zdržela, a od měčného obně
žabomala. Spolu popřeg tofieho toho, čehož
ffrze tu pobožnoft žabáme, a co..geft f mětjji ctí
a flámě fmé, a fpafenj bujji najjích; račiž to
učiniti milofrbny Otče ffrze Syna tvého, Bána
najjeho Sežijje Srifta. Amen.

pPifeň.
1. Muží jmaty, Bohu měrný! gegž oflatvil

Gofpobin, F Tobě $mátá lib bůměrný 8 nábož=
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noftj z toje fragin. Ty8 ofraja nafij tulaftí,
zboba "eirfve tveffferé; F Tobě plyne tv zbožné
Waftt těrné febee fbe Hteré. — 2. Stazateli, tn
gemnjfu, Hřjjinýc bufij tojtečný! ftalo Kriftům
bogoronjfu, a tojtězí ftatečný! K hrobu Tmému
putugeme, byďom tofiiďní nabyli, an ctnoft
Aiwau obbimugeme, fivaté 4 Tebe pofily. — 3.
Wlabenečeť antfogemný gtž aft Bohu flanžitval,
robičům 1 tvfjem přijgemny Dennětm ctnofli pros
fpjtval. Kyžby faždy tv fvé mlabofti pjlil, gaf
Zy Boha ctit, nezrujjenau neminnofij Čmorcí
tvždy fe zalibit. — 4. Učenípaf hlubofému iv
fiřoláď fnažně fe odbaty, yhoft tauženj fmět=
ffčmu bal gfi, — fněžířýaiolim ftam. © gafau
tu ble gfi tvěrnoftj fivaty auřab Ty fonaf,
8 gaf plamennau $Horlimoftj flomo Božj zivě
ftomal. — 5. Pobybnému tvěrněd radil, mblého
Io tojře fhorzomal, frdcjm bolným hořfoft flabil,
gatrorzelcům zhrožotval; Óubyn Witěbřeaji voz
darval, mizným bjdu nfemi, pohaněný čeftza
ftawal a nevinný obhánií.— 6. Žitovt tveblš

přifny,tuhy; nehlebalafiar bojabnutvpřebetle zájluhy, neroznájjel fe 8 Brbofij. Slárvy

Božj P rogfjiřenj poforně gft ai přígal, a bli
ánjho f obhagení melemaubtře užímal. — 7.
Stráfotony pař bofabogné učiněn gfa zpotočbnjř,
tozfíábal gfi fe ctnofti bogné ro febce gegj frájny
manif. Jatjm frále žárlivého máfjeň Hrozná
obgala: Tebau ztvědět, co Ďof geho m%zporěbí
AE moznala. — 8. Darů fifrovfiných sajljbením
lafá, gefiliž topzrabjš; tmjjať £ frutým potryzuě=
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nim Broz, paf-li zatagjš. Ty mfjaf přeb nim
plný. ftogjš myjij neobroměnýé > bary zhrbna,
fe nebogjšě muf Tobě přiftrogenýh. — 9. Tu
fe Hoapně rozlitila to fráli Ijném falná fretv:
Zebe zhlabit — poradila frutofi, Dezbožnojt a
Brně. Taf Tě storbli zde fonečněbo win prubřé
MBltatvy; přeb Bohem toffaf zbe i tvěčně Doffelá
cti a ojlatop. — 10. Ty gfi gebna z ratolefti,
gen pří fmenu zůftala, a ob SKrifta fe roziměfti
žábnau mocj nebala. Kýž nám možná nájlebo=
tvat m tafomé Tě měrnojti; Boha ftále ziele=
$omat roznjeenau zbožnofij. — 11. Bouč náš
gen m pravé bobě, a co flufjj, míutviti, čaftěg
tojjař £ uzbu fobě na fimá újta tložiti. OD fři=
Tvého promlutvenj obdrveĎnás i obe Hti; odraň
náš ob pohaněnj, hanbya zlé pověfti. — 12.
Ojtřjhep ob tfieho zlého Tmau přímlumau
nají mlajt! a ob frále nábožného obroraf pos
tožby fažbau ftraft! MByley Tebau požehnání
fivaty ene na náš Bůh! a po tomto puto=
tvánj f Bofu utmed Tmůg náš bum. Amen.

IV. Naučenií.
Služebníťř Božj nemůže flaušitií tomuto fmětu:
a flušebníď toboto (měta nemůžeflaušiti Dobu.

Sa tvěcech fivětjřod) Ipj ftále gen fivětáfotua
břjfiná myjl ; pozor af tebe péče bomáci
ob cjle toznejjeného neobbálj. ©afo letnj flunce
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na uble femwernímffřehblaufůru nerozpaujiti les
botvých fer a puftin: taf gebo frbce nezabřjtvá
aní praroby nebefřé gafný Blejf, až umře bosfonceanatvěťyfiřehne.—| Wnohopočjnáme
ga bnů fivé pautí pozemíř, mnoho ničenmého
zbe běláme, Hlebáme, a že gíme na cili, mylně

myfljme; zatim fimebení tělejenítrojm ob něho
Mojcefe obbalugeme. To za neroěru pyjjnau náš
geft lod! 2Bypubím bo mráfoty člotvěfa z ráge

wůrce na čaé geho žímota, bal mu „ša Iwůb=
foní tjru. Stwětlo aeaj 88 nebe nám zdřjej
taufpy pozemíří tmu pronifa, a to gen gebiné
náš £ cjli protodzj; neb tvebe naš f gebínému

Bohu, £ měčnému, praému. Stráčegme tožbyďy
za nim — naffe pomůže nám f tomu tojral!
95 žimota fnize naá tofjed gméno fe zařj! Wes

Bogme fe; Božj nád rámě z fažbé nauže yefvobobj; "zafomwámelifmlaumu a zářon.— Wy=
jofo člorvěřa bud taužj po ftezce žítovtní ; to febe,
folem jebe a mahůru F toččnému pohljžj froětlu,

a frbce fivatymí plnj fe mu pocity einoftí, geft=
liže tjm rózum ofijcen poznámage prambu,
bůftvanau fimobobau F dobrému nafloňuge tvůlí,

%w ta bytvft trozbjiná ob těla pradnimělého —
bu — bujje nemraucj fam utjfá? Blažený
bud na mohutný peruti pozalétnul f nejřo=
nalému. Číotvěf ootně vobetozbátvá,cofolim na

Zemi fivym zvive ša cjl fivaty, žimota Mwlaftnjho

nejjetři, nítofo, Cožbražfliho muí geft, nežli žirovt ;
tofje to měrně obětnge, i by paf fe tidé zafr=
Imácelo fe frbce. ©, ctnofti tmznefjená, bůftogna
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oflaroovanj. Než gebíny Syn člotoěfatau tu
zatemňuge září; onf Božfitoj ffrýtval na fmrte=
diném těle libjfím; on fe ponjšíl fám bobro=
tvolně, a Iúffyflítotoné pln, fužebnjfomu tozato
na fe tmář i nafje mbloby jnáfiel, bo fmrti paf
pojluffen, fpafného to, bo fmrti fřjže!

* Kdyby roffiďní libé na jivětě byli pratvo=
točrní, bofonalj a nábožní fřeffané: tu by arcí
bylo možná £ Bohu i fětu fiaužíti: poněvadž
by fivět ničeho nepožabomal, leč co Bůh fám
giž rozfazuge; tenfrat by mezi flužbau Boží a
mezi flužbau tohoto jiměta nebylo žádného ob=
poru, ano plněnjm fivaté tmůle Páně přígjmal
by tařé jivět obílauženj fivě. Taf to ale není:
negfau na fivětě tffiďní libé pratooměrní, bo
fonalj a nábožní fřejfané ; a z toho giž může=
me poznati, že fe tmůle nelvěřjejho, Blubného a
břjfiného fivěta 8 nevfmětěgjjj můlj Božj ne=
frotmnámá, a žeť teby fiužba Božj flogj na ob
por flužbě tohoto fměta, gafož i flujba tohoto
věta že na obpor flogj flužbě Božj. —

Služebnjt Boží geft ten, Fterýž tvefiferen
Boží £ cjrfetoní zářon míle, odotně, auplně,
tožbyďy a 3 láfřy £ Banu Bohu zadotvámá, a
fternž fpolu pílen geft to přigimání fivátofti, abytopobožnémživotěftálefetriwal.© Kbožfeale
tafto zafvětil flužbě Boží, nenj způfobným, aby
záromeňflaužil tomuto ftočtu; dceslt fe ale přede
uwázatt to flužbu tohoto fměta: nezaotá fe
aní fmětu ani Bohu.
1 lužebnjí Božj fe nezadotvá tomuto frvětu:
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poněvadž fimět toffelifau flužbu Boží za Blá=
gnomftivj pořláda. — WBibjslí fe ale Božj flus

šebnj tomuto fivětu Bláznem: nelze, aby fe mu
Ijbil, aby fe mu zadotval, Bůh žábá ob flu=
šebnýřů ftopeb, aby měli auplnau Fřefťanffau
tojru, nepodbybnau fřejfanífau naběgí, upřímnau
Třejťanífau láffu.

Swmět ale naproti tomu žádnému netvěři,
než fobě tolifo, tm nifoho nebaujá, než tolito

tve fiwau lajtnj ponioc, a mimo jebemilenfttvj
nic nemj o lájee. An ale vět žabnému netvěři,
než fobě tolifo: proto nemá pramau fřejfanffau
ojru to žádné uctitvofti; gemu geft Yojra gafo

netněra, pratoba gafo lež, fivětlo gařo tma. Un
ale fužebnjí Božj hágj tvjru proti netvěře,an zaftá=
vá pratobu proti bí, an mytmaluge hvěilo proti
temnoftent: pořládá ho fiět zapojfetilcea za blázna,
ZBibj=lí fe ale Boži flužebnjť za přičinau tjry
tomuto fvětu byti Gláznem: nelze aby ob něho
přigat bví bo flužby, anebo aby fe obětomanau

užbau gemu. garýotoal 4 aaljbil. Pončmabě
tedy nelze na gebnau ( twěřitit neměřití: protož
taťé nelze flaužití zároteň i Dobu i fivětu.
Ghceli fbo ale přec oběma firanám poněťub
ajpoň tmyhotvětí: ani tenfrát fe nezalibj tomuto
větu. Oebof dhlebáli pří něm fivět doft mala
náflonnofi, žeť fe uddsj o přiaeeňí a o míloft
Boži: giž bube fe gemu pojmjimati, glžš bube
gjm pobrbatí, gl bube mu fpjlati poffetilyd a ©
bláznům,

Gafož fe ale užebniř Božj nelibi tomuto
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fivětu, taf fe ant Bofu nelibi: uddzjsli fe tafé
o. přizeň a o Iáffu tohoto věta, potmažuge to
Bůh za netvěrnofi, a nerěrny flušebnjf fe mu
Tjbiti nemůže. Bůh žábá auplnau odbanoft obe
vy flužebnifům,a dce aby přeftátvalina geho
přjzní, na gebo milofti, na geho láfce. Arona
ft toytvolil Bůh za fněze, aby mu obětommalme
aménu fynům Sfraelífodb: Aron ale fužebniť
Božj dbtěl fe tařé zaljbiti břjjjnému líbu a ubě=
Inf mu moblu. ©jm fe zaljbil břifjnému lidu
— tozbubil ale prot fobě fprameblimy Hněm
Banč. a za treft netvefjel bo země zafljbené.

Jef taforop obogetný člotvěf Bohu fe ite=
Tjbj, fnabno fe poznámá: poněmadž Bofa žádný
neoflame, fterýž zpytuge lebvj a frbce člorěfa.
Zbáti fe ale bube mnohému, žeť fe ajpoň tomuto
foětu zalibj, Fbyž fe Bohu netvěrným ftana,
břifinému fivětu znamenitau flužbu proufazuge.
3 počatřu fe mu zalibj otufjem: počfeyme ale
genom fratinfo čaš, a ahlebáme, že i tento ofje=
metný fivět geg z této oĎogetnofii a neměrnofti
treftati bube.

Zu fe mu řefne: Pratvjš o fobě, že aft
Vušebnjfem Božim: a přebrce T-wůlí nám nes
bobjě bo foftela, fivátofij nepřigjmáš, nefmětjě
bne fivátečního ; £ mwůli nám přeflupugeš meze
fiřidmofti, rád poflaudáš nečífté řečí, nápomocen
afi £ oflamání bližního fivého, Ppřijhočběugešfe
Bi; pro ziff fe dopaufitiě břjáu, a z Dázně
ffřoby čajné potlačugeš (pratveblnoftí: -gafom afi
to teby flužebnifem Božim? An afi byl Bohu
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netočren, netvěren Ďubeš tařé nám: a protož
tvé flužby nemůžeme potřebomati. A taf fblebá
tento obogetný človvěť,řteryž fe t Bofu £ fmětu
zaljbití dhtěl, že je nezaljbil ani Bohu ani fivětu.
Safož flužebníí Božj nemůže fiaužiti tomuto
větu: tařf ftegnau měrau flužebnjťtohoto věta
nemůže flaužíti Bohu. —

Služebníf tohoto fwěta geft ten, fterýž
čajny zíjf powažuge za neprětjji fitěfti, a tě=
fejnau rozfoš za forfomanau Blaženofi; a fte=
výš za tau přičinau tofjeď možný fpratvebli
ty ( nefpratweblivý proftředřůtmužjmá, aby
ziffu čajného i rozfofij tělejnne) bofjel. Rozpo=
menesli fe ale tafomy čloměř, že bufje gefio geft
přebce nefmrtelná, a žef ani bohatfitvjm aní tě
fefnymi rozfofjemíi na wěfy Blaženau Býti ne
může; náflebotoně že potřebj gefi, aby fe giným
apůfobem o gegj fpafenj flaral: nebáslí tafotvy
člowěf naffrze tvýhoft tontuto břifínému fivětu a
šlym žáboftem gebo; nemůže záromeň Pyýtilu
šebnjíem Božim: Reboť zůfiátvásli geho frbee
rozděleno mezi Bohem a mezí ftvětem: nezalibi
fe aní Bohu ani fmětu. Služebnjf tohoto fivěta
nezaljbj fe Bofju: poněvadž mu neflaužj upřj
mným. frbeem, anebo pončeabž mu flauží po=
fihorněnýma rufama. Běba vám záfonníči a
farifeotvé, pofrytci; nebo gfte pobobní Hrobům
abjleným, fteřjš fé "abagi líbem zevnitř frájnj,

ale tnítř gfau plní fofti umrlčih a neífoty.Přibázj-li flužebují tohotověta, aby 8 přeťtvás
řením fe tolaubif bo flužby Boží: na neptveně
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protitoný geft neyfmětěgfjimuÓofpobínu, přijnému
spytatelí [ebtvj a frbej libffod, tať protony, gafo
záfonnjcí a farifeotvé, nab nimiž Spafitel fivěta
toliferau běbutvyřfnul. Sbo ze flužbytohoto fěta
£ Bohu přidázj, — fomu fe flužba tohoto fivěta
aprotimila, a Fternžnyní ce tvěrněflaužítíBohu :

— nebal=li ale privé mypoměb tomuto jwětu, a
neočifti[=lí je břjho obe tofjeh pofifivrn, gímíž je
me užbě tohoto fwěta znecíftil, t. g. neučinil=li

primé potonalého pořánj: ani tenfrat nemůže geho
Wužba přjgemná byti Bohu : ponětadý mu flaužj
nečíftýmarufama. ©af můžebytí Bohu mílá geho

almujna, fbyž aj ubděluge z cížiho, nejpbramebli
More spůfobem nabytého fiatfu? ©af může býti
Bohu milá geho zdrženliooft, fbyž gefitěnepří
nel 8 Marij Magbalenau, aby fikamífogmi umý=
al nohy Páně, a zlibané aby mazal brahau Ma=
ti? ©af může býti Bohu milá geho láffa, fbyž
gefité nenapratvila, což břjiv pofazila gebo zatvift ?
©af může byti Bohu mílá gefho fiřibmofi, geho

půfi, fbyž gefitě nenapratvil toho pohorfjenj, fte=
vé Dal bomácim a snámým foau nefiřibmofij,
foym obžerfhojm? ©af může bytí Bohu milá

geho trpělivoft, fbnž gefité netvyftatvěl, nerozbělal,
nenapralvil, což privé zhaubným Hněrmugeho v=

bněm firátveno, zfaženo a tonitvec umebeno geft?
©af může byti Bohu mílá nyněgíji gebo trpělítovft
to bobrém, fbyž gefitě tě pominnofij, fteréž na
mnoho let gebo Ijný bu promefiřal,nenaplníl ?
anebo ajpořňfbyž horlivau ljtoftj m fvátofinén
pofánj prominutj a obpujfitění ob Boha nebo=

4
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jabl? Rebopuftilsli tomu Gofpobin, aby mu Da=
tib ftatvěl rám, poněmabý byly ruce gebobos
fiforněny frtoj nepřaáteliřau,ačfolí ojjedh wálfy
tvebl z rozfazu Gofpodinotna, ačfolim neprolil
ani Frupěge netvínné frme: gaf bopuftj tepriwa
Gofpodin neyfmětěaji, aby mu fiaužil čloměf, na
gehož ruřau ©lipj mnofá vhamnoft, fteréž je
primé Dopaujitěl, a 3 fteréž fe po tu bobu pro=

fiřebřem pofánj nevčiftil. Remůžeť Bohu Ppřj=
gemným Wužebnjřem byti, fternž priné nebal bo=
fonalau tvýpotvěb ze flužby tomuto fivětu, £. g.
bofuĎ neučinil dofonalého pořánj: negiflým a
neftálým fe tafé profáže tv započaté flužbě Božj.

Protvý taťé fročběj zfujjenoft, ef tafotoj [íbé,
genž primé flnužíli břjebu, 8 bofonalým pofáním
ale obříábali, jměta fe vbějcí tmáhagjce, žeť fe nas

oeb natorátili opět wmflužbu tohoto fivěta,a je fe mnojem mětýjid bopaujýtěli nepravofti,
než na počátfu. 3 gfau pojlebnj twěcitohoto čío=
měťa Horfjj nežli privnj. —

TBiDauce, žeťnelze nagebnau i Bofu i fmětu
Waužiti, na čem je uftanotvjme? Uftanvtome fe

na tom, VŽ nám gejt profpěfinčafjiho. Bubemesli
Bohu měrně flaužiti z celého frbre vého: pros
titvenfttoj budeme fice fnaffeti vd tohoto fivěta;

toffařťBůh bube nafjjmpotěfjitelem, nafjjm vejran=
cem, a za tvffeďo fwým čajem poftačitelnau ná
Hrabau. Bude fogným obplatitelem na Iwěčnofti,
a t na tomto fivětělaffatvým Oteem, fterýž nád
opatřj toffjim, čehož nam potřebj f zafománj žís
toota tělefjného.
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I bůměrnýoůprosba £ Bohu flitugicimu
fe to nauzí na folenau 8 Iaffau fořme, a že nas
gbeme pomoc pař £ útěďu, fe bůvěřungme. Náros
boré ojimvugte Bofa, gitro gpanilegifi tuzegbe
po Wějběbnů a nocj; í nenaflane tojce faumraf
aniž noci hrůza po něm; ofu oflončnému fibla
je na tvěfy nejfonalé blaženojtí ofetorau, pidž
nám Syn 8 Otcem a fvatým Duďem onby mi=
[oftnč uftanoivil. ©af fijbil, fam on přígbe paf
opět, a z Brobu náš probubím, potmolá to onu
řjjji přegajnau, fbež nefmrteblnoft fone nám a
raboft nebypnaucj!

Rozajmání.

ač fe člověče 8hánjš po toliferne věced,
i Blebaš ftatfůro pro buffí fivau, rotvněžtať gařo
pro tělo? WMilugto gebno bobré, m němž geft

mffeďo bobré, — a na tom bofti. — Strafti ne
pominau, pofuĎ nezamiluge fobě fažby to, (Což
mu proti můli geho nemůže obňato byti, Sn.
Wuguftin. Ghcemeslíje ufiatvičněrabotvati, má=
me ť tomu mnofo přiležitoftj. Udopjmesli fe za=

gifté etnofti, nic nád nebube rmautiti, — Ya gemi
bog tobě čloměčeuftanotven geft, a to nebi báfe
ti foruna. Měfolif bnj geft ti Děžeti,a měčné ob=
platy bogbeš.— Sm. Jan Zlatvůftý. —
Baffa geft tau nevjlabíjj mannau. — Sm. Bers
narbinGS enenffy, — 2řď, Fbežťoliofautvpos
fogi 8 Bohem, a mžby 3 celéhojrbce řifagj Otci:
Bud twůletvá, — nezmofau nižábné boge, aniž

4 *
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mofhau gím ufffobiti nátijín. — S. Len. — —
Před Bofem nenj ten tozácněgfjjm,fteréhož uro=
šenoft rodu nebo bůftogenfitj fivětjřéSdmaluge,
alebrš zbožnoft tojry a fivatoft žítvota. — Sw.
Sarolijm. — — Gfisli fřejťan,Kriftu twěř,tvě=
řjš=liKriftu, ffutfy bofivěběmu tjru. — Smrti
je nebogim, aniž fe bějim umřjtí, otvfjem ale bo=
gjm fe zle umřjti. — eplač umjragjcího, ale
štajeho to Hřifjih. — Lépeťfgeft bimofé fjelmě u=
pádnautí bo dřtánu, než tyranotví přjmětitvat
řeč) ztažegjcímu ob tvjry. — Sm. San 3la=
toúfty. — — Kdo zápaji, máť fe čeho nabití:
fbe západ tuťi foruna. — Sw. Ambrož. ——
ČGlotvěfaneftmořil Bůh f tomu, aby vého tolifo
projpěďdu fi $leběl, alebrá byl fu profjpědu mno=
pom.— Sm. San Zlatoúfty. — — Rufa
dubdého geft pofladníce Kriftotva ; cožfoli přigaí
dubdáť, přigjmá Kriftus. Depž tedy »$ubému zemí,
aby fe ti boftalonebe. — Sm. Betr Rat.
Rtaždau $milfu, fterauž neznamenáš, žeby lepffim
fe ftal, poflábey za ztracenau. efffafiny lib Boži
neumi to bobrém 8 tauž jmornofij a 9 gebnoce=
noftj ftáti, gafauž mjtvagj zlj we zlém. — Sm.
Saroljm. — — Rebubemeslibbátío buffí,ne
pobařj fe nám zafotati tělo. Ačenjf pať dujje f
měli tělu, otoffem ale tělo učíněno geft pro Dufjí.
Aifbo nezpoléhen na zájluhy fivé, nifbo nezaufey
pro hřibyfivé.— Sw. Jan Zlatoúfty. —
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Wabednuti.

Saf mily a přigemný aft byl Bohu fivatý
Sene Repomuďy, še Duda fivého Tobě ubělil,
a učinil Tebe melifom bimottvorcem gemě čejté,
ano celého fivěta. Bylť gji tozfoš gebíná Boha
Otce — mypro8 nám tu miloft, by fe Bohu f to
náš dobřezaljbilo. — Smatý Sene Jepomuďy,
Zy8 byl de tofjjm řízením Božím taťf fpofogen,

gafo foybyš byl fam rofjeďo ble jmé libofti my=
volil : MWyproánam u Boba tu mílofi, aby Sůb
8 námi činil, co fe gemu bj; nebo nemůže než
bobré bytí, eofolinynam učinj. Gpcesli, abyom tw
temnofteh byly, budiž $notou pofimalen ; gefili tp
fvětle, budižznomupoýmalen; natyjjtjmjsli náš po=
tějjením, DuĎSemu dtodla; — geftli zármutfem,
buĎ podobně podmalen. Rabi $ceme pro Boha
trpěti, cofoli na naš bopuftj, bez rozdjlu 4 Boží
vufo přigmeme zlé i Dobré, Wabřéi Hořťé, mefelé
i trulimé, za tvfjeďo, co fe nam může přihobití,
Bohu fe Čceme poběťomatí.— — Smatý Sene
Repomuďy, „ivyprojen aji byl Warij Bannau a
baromán jimym rodičům, protož tařé ob fivětffnch

ganeprážbněnj sít je oblaučíl, a gebiné Bohu fiau=
šití aft hleděl: mypro8 nám tu miloft, af ne toffe=
lifém nafiem pomolání, zaměfifnání gfauce tohoto

fivěta pracemí a saležitoftmí — nezapomeneme
na Boha — af vfjeďo, Co čínjme a fonáme, tp
Bohu fe počjhá a ffonáma; a čehožžádá ob náš
Bůh — ať zní ©Seho jivaty rozfaz Ijbezně wmu=
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ffib nají. — — Smaty Sene Nepomuďy,Ty8
frbce — dujjí a celý žitvot fivůg obětotval Bohu,
sBožj hlad aft tofjude fInfjel — protož lifomet=
néfbo hlaju — a mabenj tohoto fivěta afi nejlh=
fel; toprog nám tu miloft u Boha, abyom i
mp co máme a 8 čjm roládneme — tffube fibffeli
Bla8 Božj, — Bohu zeelé bujje 8 Apofitolem
fvatým odpoměběli: že neďreme žimi byti, leč
to Tobě — „ži gfem gíž ne gá, ale žito gefttve
mně Rriftu8“ — že dceme a fi přegeme, aby
meffeďy najje žáboftí a taužebnofti jměřomaly Ť
Otci nebeffému — nab to oftatně že nic gíného
nežádame. Táhní naš f fobě, o Bože láfřo nafje,
my dreme f Tobě Děžeti. — SrmwatySene Vle
pomuďo, živ gfa £ umjrage fpogen aft byl 8
Bohem. A$, gať bobře geft přidršeti fe Tebe o
Bože; neb ffutečně ofujugj, že fbo fe přibráuge
ebe, gebenDu 8 Tebau bymá; — myproá
nám tu miloft, fivatý Patrone, — aby máha=
gici a f$omimagici Bůh nád 8 fivau mocnau
laffau táhl a f fobě toofal, abyhom poznali —
še Bofa zjířati — geffnepmětjjm ziffemna nebí
f na zemi. My budeme řTobě, o Bože, tožby 8e
twofjiSrdce důtvěrnoftí toolati: Ly8 Otec naš, mý
Zebe obgimáme, a Tebe fe nefpuftime, ponětvadý
aji Otec náš. Dey nám pobjí ftatfu, ftery nám
přinálešj : tvfjař ale © Bože — Ty8 pobjl náš,
giného žádného nežábáme, giného mjtí nedreme,
Večtoho, fterého gft bal fivatému PBatronu nas
ffemu, — — Šimatý Sene Repomuďy — Ty
ofi fe tožby gafo hodný fyn £ Bohu Otci zaho=
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tal: — £ my dceme bjtřyBožjmí negen flauti,.
ale ffutečně bnti, — tof bube to nebtvětjji ftěftí
pro náš — ato nebube šábná nafje opotdžli=
roofi, — neb Ty, 0 Bože, gfi nám bal moc, gjmi
fřutečně býti. Dopomoz a nafloň £ tomu přimlus
tvau fimau přeb Bofem frbee najit — fimaty
Sene Nepomuďy!

9 oblitba.

Bože můg a Pane trůnů, na fterýd gafo
na trůnu lámy a ftolicí melebnoftimé bljš a
přebýmáš : obětugeme Tobě zájluhy tě přebů=

ftogayd budů, gafož i záfluhy měrného Hužebnjfa
mého, — Sana Aepomuďého, — ftery Ta=
děgí bohatfitojm a tfjim fobě obětotvaným bů=
ftogenfhojm pofhrbÍ, přetěžté mufo jnáfjeti a fmrt
pobftaupiti uvolil, než aby fivěřené fobě to zpo=
mědi tagnoftí byl oygetviJ. Deyž poforně profjme,
abyfom i my mýjeďy fřjše a protimenftmj trpěs
livau myflj pro Tebe fnáfieli, a zemířomi twěemí

pohrdnauce, uftamičně po nebeffyw taužili. Spolu

popřeg tofjeho toho, čebož fřrze tuto opoěnořžádáme, a co geft fimětíjí eti a flatwěTrvé a pas.
fenj bufjj nafjích. ačiž toho učiniti milofrbný
Otče firze Syna Tmého Pána nafjeho Sežjíje
$rifla, Amen, |Pifeň.

1. Pobožnau pjfeň F male tvé, fwatý
sšene, zazpívám, af bufje má fe tvytognefe f pas
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tronu, gegšto tozimám, — 2. Žítvot tvůj fráfný,
přiflab bá my fivaté potvinnofti, ze febce, genž fe
f Bohu zná, tožby taužít má po ctnofti. — 3.
Nebejfá zář zivěftuge nám, tivé narození fifaftné ;
fteréhož Bůh mymolil fam, za fměbřa prarody
fpafné. — 4. Gfa gefitěautly mlábenec, balš tvp=
Boft zlému fivětu, paniďp roytvolilg toěnec, gíž tve
mlabofti mětu. — 5. Go paftyř Dobry pějtugeš
fiwéotvce o pobožnofti, a věrně líb rpučugeš,
fřejťanířépotvinnofti. — 6. Gřjfinjfa frbce fa=
menné obměfčugeš £ poťánj, že fe ro ljtofti ffrau=
fjené, mracj F Bofu tve Ifámj. — 7. Král WBá
clam zóauřen twáfinj zlau, fce tagné Hřjy zná=
ti; — Ly8 mfjařfoto pro tjru fvau, život 8
rabofti dáti. — 8. Webau tě f moftu 8 mzteflo=
ft — Ty 8 gafnau tváři fráčjš, a 8 fmatau tr
pělimoftj, mučeblniďau fmrt (náfjjš. — 9. Gramé
tolny přigjimagj. té tělo m rozpěněnj, a Iaffatvě
tě [ibagj, vrahům na zahanbenj. — 10. % hmězby
8 nebe sftupugj, f flamnému pohřbu tmému, a
na rob tmůg ufazugj, líbu užajnutému. — 11.
Před trůnem Boha žimého, tvé tojtězíhvj teĎ zpj=
tváě, a mzdy žiwota ctnoftného, na roýfofti požj=
máš. — 12, ©, tozezří ořem přitele, z té voýfofti
nebefřé,na fimé“pobožné ctitele, na náš fragany
čejřť.— 13. Gag cti nafji před pomlumau, by
toždy byla fjetřina, fbyž zámift ctnoftí Do prjau,
oftré Hroty zatjná. — 14. Bypro8 nám frbce [a=
ffatvé, genž bližního nefauží, upřjnnau lúffau £
němu toře, po blahu geho tauži. — 15. Naplň
ná8, fivatý fragane, při zpotočbi ljtoftj, bychom za
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břidy zpáané, fe fálí 8 ffraufjenofij. — 16.
Gen taf tebau tožby tvedení, na ceftu pramé
etnofti, £ my bubeme fpafeni, tam něřby na 1vé=
čnofti, — Amen.

o jn

V.aučenií.
Obětua me flužbu Božj tělo (mé, i dufji fmau.

Rbofoli zná potřebyjrbce a bjbu libffau,
nic fe Ditvití nebude, tviba 8 gafau raboftj plé
farmá cjrfeto rof co rof tv Bofu, notvě narozčném
Spafiteli fioém. bo by fe tu nerabotoal, tvibda
otetvřené poflavdy fitěbré Iaffy Boži? A tofjaf ne
bylo na hvětě fřejfana, gežto Hlauběgí byl pocj=
til, horlivě oblajjorval nefmjrné toto bohatfttoj
milofebenýttoj Baně, jnažněgí f toběčnofti tvybjzel
gaf apofitola nárobůto fivatéfo Bamla, %no tento
wytvolený apojitol to geft, pen pří fažbé přileši=
tofti — bůftogněryřlada, gařau milofti náš Ban
Bůh Beze tvfjj zájluhy najjj obohatil wmKriflu
Sešjífi; on to uftatičně přípomjná fažbémuznád,
aby žitvot fivůg zcela přetvořil to obraz notvého
Abama, — Krifta Bána, — aby Přidu semřel,
břjdu niž neflaužil. Protož bratři — taf pratvj
vaty Jšamel — projjm tvaá jřrze milofrbenftoj
Boži, abyfte tmybamali těla fivá o obět žimau,
fvatau, Bohu Ijbeznau, rozumnau fWužbufivau.
9 nefrotonárente fe 8 tjmto fvětem, ale napratote
fe m notvotě jmyflu vého, abyfte zfufili, Fterá



82

geft toůle Božj bobrá, bobroljbezná a bofonala,
Deyte Inffu za Itffu, oběť za oběť, tvybente febe
fámn$ý me flužbu Boha Spafitele fmého, gafož
i Kriftu8 febe famého tvybal to oběf pro fpafení
tajje. Obětug fřejfane! Apofito[ Páně tě napo=
mjná, obětug twe flužbu Božj tělo fivé, bujji fimau.
Ta bube oběťm prambě žimá, fivatá, Bohu l
bezná a rozumná; ta Dubeoběť,gafau ob fřejfana
žabá láfřa Boži. —

1. Brofjm ABa8 pro milojrbenftvj Božj,
abyfte topbátvali těla fiva tv oběť žítvau, fivatau,
Bohu Ijbeznau tozumnau flnžbu fivau. Slyš teby
fřejťane, pro milofrbenfho] Božj, žába tě fvaty
$Batvel,aby8obět omal tělo fmé me flužbu
Báně! Gafoby dtěl řjcí: Bomní 0 bujje fře=
ffanfřá, fterařého milofrbenftvj fe tí boftalo m Kri=
ftu Syafiteli tvém! Bomní, že i pro tvé fpafenj
feftaupil Syn Božj 8 lůna Otce vého, žeponjšíl
jebe famého, přigam na febe pobobu libffau; —
pomní, že i pro tvé hřiby naftaupil ceftu fřjšo=
au, trpěl pob Bontffom Pilátem, zemřel | pos
přben geft! — DBomní,že í za přičínau fmého
myfaupenj topbal fimaté tělo fivé to bolefinau oběť
fmrti na fřjši. — Bomní bále, žemiloft Božj beze
roffj zafluhy tvé fu fvaté cirfvmítě pomolala,
té cirfvi, gegjšto hlatvau geft Kriftu8 fam; £ což
paf netojš, tim tělo tmé že učiněno geft aubem
Kriftompm? — Bomní, že táž miloft Baně na
fřtu fivatém tě obmyla,: pojimětila, ojpratveblnila
tve gménu nafjeho Bana Sešjíje Krifta, a m Dus
bu Bofa nafjeho! í což paf nervjš, tjm že aubo=
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tvé hvogj ftali ferámem Duda fvatého? A ble,
pro totomnohonáfobné milofrdenftoj Božj, pros
fázané nám, tvece apofftol, profjme was Bratří,
abyjte toybámalí těla fivá to oběf žítvau, fivatau,

Bohu Hbeznau, rozgumnau flužbu fioau. Bama=
tugte, je $riftué pro tvdš přigal, za tváš topdal
tělo fivé, i nezbrahentež fe, podobnětoydati těla
fvá tve fužbu Božj! Pamatugte,še těla rvafje
pofhměcená gfau, že auby Kriftomwýmí, Ď$rámem
Duda fivatého že učíněna gfau; ( vybdeytež, ob
bátvebtež ge teby, fomu náležegj; točnugtež ge to
obět žimau, fiwatau, Bohu Hbeznau, rozumnau
flnábu fvau. Tu tofjař fe tážeš, fterafom by způ
tobem flufjno bylo, tělo fivé za obětřlájtí tve
WužbuPáně? A této otázce na rozličných mjfted
obpotojda Wpofitol, Fdyž doflada: „Kteřjž sfau
Kriftomi, tělo fivé uřřjžovali 8 hřiby a 8 žá

bofimi; Fbyž přiťazuge: „Jtefralugá teby břjďh tve
fmetelném těle, abyfte pofinuchalí žábojij geho:;

nebo bubeteslí poble těla áívví, zemřete.“ „Steopj=
gegtež fe, neboť opilci frálorofhvjm Božim tvlá=
bnauti nebubau. Naplnění budte Dufýem fmatym;
neboťufázala fe zagiftémiloft Bofa Spafitele na
fiebo tofjechněm lidem, učjej náš, abychom odře=

fnauce fe bezbožnofii a fvětiřoch šábofij, ftřjalirvě,
jpratveblimě a pobožně šiiví byly na tomto jmětě,
a protož nefroronármepte fe 8 timto fivětem“ —
„nemílugtež fivěta, anižtěď voěci,fterčí tve wětě

gfau. Alebo vofjeďo, což tve fivětě gejt, žádoft věj
geft, a žábojt těla, a pyĎa života, a ta nenj %
Boha l“ Kdo rofjaf tělo fivé za rám Bohu zas
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fivěcený potvažuge, tělejné žábofti fivé.pofáním a
gapjráním jebe famého froti; — fbo Hřjjinofti
ftoyý dubů nebomoluge, toéba, žeby Hanobif auby
Kriflomy me mlafinjm těle fivém; fbo fe naučil
8 žalmiftau Páně obroracotvatí očí fivé, by neví
běly marnofti ; fbo umj trnjm ohražotati ujft fivé,
aby nejlyfjely řeči břjfinyh ; fbo umi Bráníti ga=
zvu, aby mu z uft, ze frbce netopeházelo aniž při=
dázelo bo života, cožby neftřidmofti Waulo; fbo
ofem a flufem, úfty a gazpřemKrifta blebá, o=
foěbčuge, že fažbým aubem fluffj nušití Kriftů,
náleži oflatmotvati Bofa fmého: ten zagifté tělo
vé ropdal 1mobět žívau a fmatau, Bohu Ijbeznau
a rozumnau flužbu fivau. Nebo prámě pramj
fmaty AUuguftin,gaf míle člotvěf Bohu fe zajívě=
cuge, a fimětjřochžabdoftjfe odřjfá: pramau oběti
Boži fe ftároa. Kbyž těla fimázapjráním fáráme,
3 lafřyf Bohu nepotoolugemeaudům vým, aby
Hřidu a neprarvofti nužily, nybrž poftvěcugeme
ai f ctnofti a nábožnofti: 1 fbožby tu podýp=
botval, že Bohu obět přináfjjme, Mno žimá (
fivatá, a tudiž Bohu [jbezná geft tato obět, pos
fuĎ žimau tojrau a fivatau láffau twebení tělo
fvé me flužbu Božj fladbeme; — obět tato flufině
t rozumnau flužbau fluge, poťuď při tělejném febe
zapjránj ani farifegfřépřetvářenoftí fenebopaujitj
me, aniž přenáhleným týránjm těla fivého, fufiné
meze fazně Fřejťanířénepřefročugeme. 3 což by
nám tafé platno Bylo, tufym poftem, nočním bbě=
ním, a toffelifomí zetonitřnoftmi mrtiviti auby
fivé, fbybyrfom na obnotvenj bufij vý zapomj=
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nagice, flamně fe bomnjtwali, že vojjeďa flužba
Božj, tofjeďa potvinnoft fřeffanífá gáleží pauze
o zetonitřnjehjfutejh. Obětugjce těla foá te
flužbu Daně, Hledmež toho toždbypamětlií bytí,
še £ flufino £ dlužno geft:

2) Bohu GSpafitelí obětomatí
bufje mé.

Zaf tomu rabj fivaty apofitol, an pramj:
vJefromnátmeyte fe 8 timto fivětem, ale napratote
fe to norvotě fmyflu, aby gfte zfujili, fterá geft
vůle Božj bobra, bobroljbezná a bofonalá. “ —

Jtegebneptež gařo množj fynomé tohoto fměta,
řteřj na očijjtění, přetmořenj, pojiměcenj atvěčné
fpajenjí bufij fivy$ nebbagí, — moblitby a ná
božnojtí fi nemfjimagj, — poťory a mjrnofii,
trpělímofti a pojlujjenfhoj neznagi, — miloftí a

lajfy Božj hlebdati nedtj. dito ubožaci zagifté
nifby nezfufili, fterá geft wůle Božj bobra a bo=fonalá.© Rebotagefi,pramjjim.Upofitol:„ta
geft toůle Božj — Ppojiměcenjtvafje, můle Boži
geft to, aby gfte fimlefnauce ftarého čloměfa 8ec
ffutřy gebo, obléfli na fe notvého, fternž fe obno=

Wougef pořání podle obrazu, togoru, přjťladu,
toho, fterýž ftwořil geg.“ af mlumj a řáženám
Dub Banč,. I pomněmež teby a potvažme, gas
fau úlohu miloft Božj topfazala bufji nafii. —
Dujie fhmořena F obrazu Boha -fivého, pomola=
ná ř fprameblnofti a f fimatofti,yfaupená Kri

ftem, pojivěcenaDuem fimatým, pravé Blaže=
noftí bogjtí nemůže, leč tve jlužbě Boha Spa
fitele fivéhol Taf geft úloha geaj, aby proftřeb=
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fem milofti Božj z břijfjnýhvazeb joy fe rvps
brala, twěrným nájlebomaním Baně miloft to fobě
vozhognila, — fmyflu fiméhe neufjiálým napra=
tvotvánim iw obraz fimého VByfupitele fe přetivos
řila, a obe bne fe bnu tv fřejfanířé bofonalofti
profpjimala i rozmáhala fe.. Tomusli tvěřjš 3; t
neíýf fe teby nezbráhá bufje tva, dáti fe tve flužbu
Sypafitele fimého; toftaň a tvyrorhní ze febe fiva8
břifjný, napram buffí jimau m nomotě fmoflu ;
toftaň a rozbrť ofovy Dřjfinépřiležitofti, napra=
tojš Dufjí fivau tv nomotě fmyflu ; toftaňt a. bo=
gug zmužile proti břjfjné natvyflofti, a napra=
tojě bufjí fívau m nowotě fmyflu; toftaň a braň
fe proti námalům zlého pofujjenj, a napratojš
bujjí fivau to notwotě jmyflu; mftaň a uč fe 8
Sriftem ponižomatí, 8 Rrifiem je mobliti, 8 Kri
flem pracomatí, 8 Kriftem trpěti, £ napratvjš za
gifté bujjí fivau to notwotě fmyflu ; toftaň a pos
u$pyl je 8 Kriftem na paujjí, obrať fe 8 Atjm na
horu Olimetffau, wybey je za nim po ceftěfřj
žomé; a napratojš zagifté bufji jivau tv notootě
imyfli > toftaň a twezmí Krifta bo frbce fivého,
vezmi eg na myjl jivau, tvezmí Seg na gazpf
fvůg, vezmi ©Gegna rufu fivau, vezmi Geg m
žitvot jimůg: a taf napratojš zagifté bujjí fimau
m nomotě fmyflu, a paf nebudeš žití giž, nobrž
Rriftu8 bube žití to tobě. A tofjaf tafau měs
rau znenáhla fivlečeme febe „hbněm, prblitmoft,
aloft, zlořečení, mrzfau řeč, nečiftotu, ©$lipnofi,
žáboft zlau a lafomfhvj, fiolečeme ftarého člo=
měřa še ffutfo geho,“ oblečeme bufji jimau gafo
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toytvolenj Božj fivatj a Bohu milj tv frbečnémís
Iofrbenftroj, to bobrotiroofi, poforu, mjrnoft, tt=
pělimojt, jnájiegjce geben bruhbého a obpaujitě=
gice fobě tvefpolef gafož i Bán obpuftil nám, ano
tafau měrau zfufjjme paf zagifté, fterá geft vůle
Božj bobrá, bobroljbezná i bofonalá, zajiwětjme
bujjí fivau to flužbu žitvau a fimatau, obe Dne
fe bnu paf profpjimatí bubeme to maubrofti a
míloftí přebe tivářj Boba Syafitele najícho!

tež ale, gařfolí by bufje tvá, miloftiBožj
obohacená, tozhůru fe toznájjela, a žimau oběti
vyd ffutfů bobryh Bohu fe zaljbila: pomní
tvžby na flotvo Wpofitola Páně, genž náš napo=
mjná, řía: „PBrawjm ffrze míloft, ftera bána mí
geft, toffeďfněm, fteřj gfau mezí toámí, aby ne=

jmepfileli o fobě trojce, než Hufjj jmevjjleti.“ Bog
fe faubům Božiď, a uč fe miíloftBánč ufrormati
rauýem pofory a ponjšenojti. „©fa m milofti i
na to pomní, fteraf bjdny a nuzný Býtdě bez
milofti.“ Air teby za tvelifé neměg ze teffe tvěci,
fteréž fonáš. Ric fe tobě melifom, nic brahocen=

ným, nic pobítou, nic toáženj hodným boti nezbey,
nic toyfofom, níc opratmbu »tvalitebnym a žá=
baucím, coby nebylo věčného. Oblibug fi nabetvýje
prarobu tvěčnau, fipau paf přemelifau »$atrnoft
ftále m offřliroofti mjmey. MNičehožfe tať nebog,

aniš je čeho trojcetoarug, gafo nepratoofti a hřidů
jivyd. — Slormem, hlečme bofonalojt Darů Bos
ži bofivědčitia zachomatí bofonalau poforau;
nebofe Bůh protirmuge pyfínym, poforným pař
uběfuge milofti fivé. — Bamatugme fe, že gýme
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tvffidní aubotvé gebnoho těla, totiž cjrfme; ges
bnoho Krifta magjce, z gebnoho pramene todžjce
tvffiďní fětlo a fjiu, pratobu a miloft, bar a
bořonaloft fivau. ©Gfaucepaf gební brufyé au
bomé tw Kriftu, — žítvy pobjí máme geben na
ffutejď bobrýchbruhého, živého aučaftenfitoj máme
mezí febau tvefpolef, taf že geben ze zájluhy bru=
hého obohacen Dýtwa, a gebenbrufému moblit=
bau a bobrýomíffutfo fivymi f blahu napomáhá.
Brotož pratoj fivaty apofitol, abyom nifby o
fobě tvjee nejmepfilelí, než flufij fmepfileti. Jtetoj=
mef zagifté, fbe gařáfi bujje nabožná to tiché p
žicí fivé i za naš obětovala moblitby, práce, fřjže,
a gařéfoli bobré ffutfy fivé, tať že jnab tojce ges
gjm orobovánjm, gegj zajluhau, než přičiněním
nafjim milofti Božj nam fe boftalo; 1 netěgme
teby o fobě tojce jmeyfileti, než flujij fmeyfileti.
aopaf pomněme, že gebno tělo gime tofjiďní
v Kriftu Bánu, a tuby rabděgí pilní budmež,
barů a mflofti fond taf těrně, abyom užj=
mali, aby [ze bylo, moblitbau a bobrymi (futfy
foýmí £ bratřím fivým fu měčnémublahu napo=
máhati; napomahati břifinifům £fpratvebliivým,
fněžim i toěřjejm,živým i mrimým! Nebo roffiďní
gebno tělo gime m Kriftu Sšežjíjí, — gemuž tělo
a bujjí obětugeme toejpolef, abychom žívau a
fmatau, Bohu ljbeznau a rozumnau obětj byli
a zůftalí na tvěfy tvěfůtm!
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Rozajmáni.

Člověf zrozenýpro nebezanebbátváfe, geftli
je to něm záhy nerozněcugi atffry Božíhvj. —
Sybíilla náboženítmj. — $le! na probeg
geft Frálotofitvj Božj, fup fo, dcešsli, a na tve=liťoftcenyblauhofeneohljšeg.© Bohatfhvjslife
míluge: tam nedf fe fiřaba, fbež nebyne; čefisli
fe miluge, tam gi měg, fbež nehobný ctěn nebý=
tvá; žítvotsli fe míluge, tam nediť fe hlebá, foež
po nefončifmrt.— S. Nuguftin. — — Statfy
negfou pratvým Dohatfihojm ale ctnofti, gež fvěbo=
mj 8 febau přínájij, aby zbohatlo na tvěfy. —
©. Bernard. — — AReftřádenfobě ftatfů Leč
tě nebejfnd, gidžto tvpnofh gfau ftálé, měčnéa
Bezpečné přeb tffelifom fivěta přifořim, gidžto
ant rez nefazj, aní frůpobitj neničj, ani tebro.
nepražj, ani ligamecnehubj.— ©. Gyprian.
— — WBiz, Frálomfivi Božj geft na prebdeg;
ceš-li, fup ge. Doftaneš geza ro, co máš; nes
ptep fe, mnoboli máš, bey febe a maš ge. —
©. Auňuftín. —-— Aaběgeobměnygeftpo=
těhau < práci. — S, Satoljm. — — Wěr=
ným fopm bube Bůh tyfjeďo tve toffem; rozumu
úplným fivětlem, febcí úplným pofogem, — ©.
Bernard. — — Zen geft boháčem,fbož bos
hat geft o Bohu. — ©. Gyprian. — —
Rižábná tvěc není Bofu přigemněgíji, než gafo
fbyž tvfjedněm žitvot fvůg tvěnugeš pro bobré
obecné. — Ku fpafenj fimémupečí o fpafenj bliž=
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nj připogme, obzrolajitě proto, poněmabá ten,
fbož přeftárvage na fivém fpafenj, nebbá o fpáfu
ginyĎ, ani fám fivé bogjti nemůže.— S. San
3ZIatoůftý. ——— Poflad nermymážitelnýgeft
láfřa f£Bohu; Bofjat geft, fo gjim toládne : fbož=
řoli bo nemá,geft$ubáfem. — ©. Bafiliuš.
— Úěšíjj pofuty nenj ugb treft fiuěbomj. Ghceš=
li teby nifby nebýtmatí fmutným, bu cnoftně žito.
— ©. Sfibor. — + Máfřageft mětfjj než
tvjra a než naběge ; ongf topnifá nab fteréfolí ge=
Dnotlimé bobrobinj, nybrž i nad mučennichoj. —
Safřa to, gežto m nebefjh u Boha 8 námí na
toěťytrwatí bube. — ©. Gyprian. — Žibí
máme mílowati, a tmfjaf ne taf, abychom milos
tali i gegichdyby. — ©. Tomáš Ag. — —
Glorvěfa učinil Bůh, $ybu učinil čloměf: mílug
teby co učinil Bůh, člotvěťa; měg ale I nenás
tvifti, co učinil čloměř, totiž $pbu. — ©. Wus=

gu ftin. — — Láfřa přiťrýmá libfié maby zla=
týma fřiblama.— GS.%an Zlatoufty. —
Sáfřa geftit imazfem bratrfiima, zaříadatelfau
pogítelfau a -utmrzomatelfau pofoge. — ©.
Gyprian. = — Wepamatugi,že byl zíau
fmrtj zemřel, Fbož 8 vabofii fonámel ffutfo [affy.
©. Zarolist. -r Zen gejž Pobhářem,fbož bo
bat gejtWof. rr (©.Gppríau.

WWabednuti.

Smaty SJene.Nepomuďy, firge ebr Bůb
taté ty nepzatmrzelegifi Dřifiniřy f pravému pos
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fánj obrátil; mypro8 nám tu miloft, abybom
zloft naffíh hřjebů náležítě poznali, a gid frbečně
oplafámali, aniž břjive ob oplafatvání gí pře
ftali, bofuĎ živí býti nepřeftaneme. Stmaty-Sene
Aepomuďy, nepřemožený rytjři Strifta Sežifie,
genž aft po obbrženém tojtězítvj nab Frálem ABá
eHlamem z řeťy MBltamy flatoně byl 1yzbivižen,
nonj paf po čafe f meřegnému uctění z brobu
tvého aft porvyfjen, ob mffeho lidu ctčn a Ivá=
žen, eyhle my nehodní gména tvého ctitelotvé
dceme fiarvu toau tvfjemožně tozhlaffotvati a
vozijiřomati: Ly paf buď u Boha nafjjm oro=
botonífem, aby náš tve toffe potřebáď, geftliže
nafje žábofti proti geho ctí a flátvě a fpafenj duffj
naffih nečeli, miloftivě myfbfjel. — Smwaty
dene Atepomuďy, bDufje Tmwá bo měčné flátvy
utvebená giž tabofti nebejřé požiivá : prog a oro=
bug za naš, abpom i my 8 Tebau a 8e mffemi
toprmolenými na Božffau tmář patřiti a 8 nj
fe rabomati mohli. WBěčnýběbicí nebejřnd ta
boftj, tvýproš nám paf u Boha tu milofi, abys
dom tau filau a tmptrmaloft Boha gafo Ty
milomalí, a taf fpoluběbichvj nebejřčho je zau=
čaftníli. Váffu nafji nemá žádný rozlaučití na
teěřy> tv ničem giném fe $[ubiti a Donofiti nes
eeme, gebinémoTobě, 0 Bože náš, a to fřjží nas
ffebo Bana Sežiffe Krifta, gafo fivaty Gan Me
pomuďy to ničemý fe neblubil, leč to Tobě a tvumučenjafmrtiSriftotě.| SwatýSene,Ty
aft Boha gaf úfty, tať tofjemi Tvomí ffutřo
dali, a ta $rmála byla přigemná a milá
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vbět Bohu: Tvým přifladem probuzení, pras
tojme: Vzhůru bufje má, etmal tafé ty Bana,
nebo geft nefmirně bobry, elfy a nejfončené
$rmály oben: ano toffjeďy bujje mé mocnofti,
tvfjena aubůtomý pobybotnáníaťToběmálu
tozdármagi; cofolito pomyíljme a promlutvjme —
nabetvjeďo to gfi, O Bože $mály hobněafjj. —
Ty aft fiwaty Jene Mepomuďy m čaš umučení
vého pofoge myjlí nepozbyl, protože aft 8 Pás
nem Sežjfjem obpočinutj nalezl u proftřeb tyá=
penj a Ďolefti, že i Ty — gaťfo Bán Sežjé —
nic giného gfi nehlebal, než co Otec nebejřý
těl, a že aft fe proto oberozbal Bohu. Wy
paf gfme hlebalí na zemí twe tofjem fhoořenj po=
foge a obpočínutj, a nenalezli gíme m ni leťbo=
left a trápení bua. Ra tebepaf, o Bože jofva
gfme tozpomenulí — a Hnebgime toho pofoge a
utějjenj mýlí nabyli, fterého nám žábné fiwořenj,
aní toffecďfenfivět bátí nemůže. 3cela fe teby to
lůno tvé Božířé prozřeteblnofti. umorhugeme;
totoť geft a zůftane obpočinutj najje; to gfme fobě
toptoolili; tuf přebomatí bubeme. Jitnot tmůg,.
fvaty Sene, byl gafo Syna WBožihožímot to
Otci nebejfém, a proto frbre Tmé přebymalo to
Bohu. Ty, Bože, gfi život bufij najjiů, fož geg
niřby neztratjme; mý nedýcemežádné hnutj najjeho
těla, žadné pohnutj bua a myfli trpěti, fteréby
nemělo býti podle Tvého zalibenj tolafinjho; gen
pro Tebe — gafo San Repomuďý— ceme žímí
býti — pro Tebe t umřití.
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98oblitba.

Bože můg a Pane panotonjťů, ftery gfi tvěr=
ného Hužebnjřa Stvého Sana Aepomuďého na
relify fojeen to cjrfví fivé poftatvil, fbyž to Hlas
ronjm rámu Páně fimatéhoWjta fanotvnjfem,
fralotoniným zpotoěbniřem, frálotvffom almužnj=
fem učiněn byl, a on tm tom bobroljbeznau můli
Smau tožby tvěrně plnil: toyuč nád, poforně pros
fime, té blatmnj ctnofti, abychom tve tofjech číned
nafji, a wmgaffoli těžťnda žalofinn přihobád,
roždy co nepboforalegí fivau můlí 8 Aimau ney=
fwětěgfij froronámalí, a ob této žádným způjobem
fe obtrhnautí nedali. Račiž to učiniti, milofrbný
Otče, ffrze Syna Tmého, Bína nafjeho Sežjíje
Krifla, Amen.

$Prtonj pifeň.

1. Muži Božj oatoeně, to Wepomufu na=tozeny, záftupce, odrance náš, Blaze nám! že na
vočěnofti,fiftvj fe zaře tmé fivatofti, an fe f fivym
mlaftencům znáš! — 2. Sotma tvyprofila tebe,
Warta tvé matre 8 nebe, f gegjmu potějfienj; giž
fe plamenomé zňali, genž tmau flátou ztvěftotvali,
na Božířé poručenj. — 3. Jahn mraucně plápo=
Iala, láfřa F Bohu neffonalá, tv frbci fněze no=
mého. S řazatelířau BHorlitvoftj, rozfjimalš Hneb
fimě etnofti, £ fiivě Boha tvelfého. — 4. Oteotw=
fřau teď fázní tvogj, na ceftu fe F nebi ftrogi
mnohá bufje ztracená: Sama frálotona to té bobě,
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otrvjrá jivé jbce tobě, dýtje tebau byt tmebena. —
5, © by fe frál to pobožnofti, aj byl roronal to
fažbě ctnofti, njžto líbu ftojtila , nifby by nebyl
mohl dtjti, zrábně břjďhy myzivěběti, Fteré tobě

fěřila. — 6.Bfjať aťrozší, muřyftrogj! Trvá
tu bujfjepeoně ftogj, trozně fe nefiraýuge; gaf
ti bogně Bůh obplatil, fbyž aft žilvot to řecetra“
til, zářehvězd oznamuge. — 7. ©, typrod nám
tě mifofti, bychomtvěrní Bohu, etnofti, žitootvatě

trátvili, a tam něřDYna wyfofti, 8 angely re fpo=
[ečnofti,Boha měčnědalili! — Amen.

Orubá pjjeň.

1. Čy! přjflab tv bobrém ftalofli, zrcablo ml=
čelitvofti, ty8 Bože fam uřázal nám na Janu o
pobožnofti, a muf trpělitvofti. — 2. B něm rá=
čil8 nam ofroěbčítí, fterať fe má Jiib Dyžetí,a gař
ty jceš, by fnězfhvo též, mo$pomědní potvinnofti,
<šanotvp mělo etnofti. — 3. Kral toffeďu jilu na=
jabil, by zpověb frálomny zradil; fivatý mfjaf
San nepřefohán tagemfhoj brželftále, pro tojru,
f Božj dále. — 4. Lu fral cely roznjcený,toffj
moci jivau ogbrogený,brzo Hrozil,za8 $laolil:
San zůftal věrný fivému přebfemačtj petonému.
— 5. 3 bneb m žaláři mučený, a poobněmi
páleny; pro mlčení, m utrpenj, na rozťaz frále

slého, (hozen 4 moftu Pražftého. — 6. O mjtězí
3 Repomufu, nab námi brž mocnau rufu! Civéf

geft gméno, tophlájjeno, ofrafau šemě čejíé pfané
t tolafti nebejřř. — 7. Čafu f řečí— a f ml=
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-čenj, opatrnoftí to řjaenj, naš Ivyučug, af auřab
fivůg, fpramebliměfonáme, a pilně zaftámáme. —

8. To nám uběí, Bože 8 nebe, zač San profi, t
-my tebe: Potěš ty náš, po fažbý čas! Myfinš
naffe toolánj, pro geo přímlautání. — Amen.

V

VLaučenij.
Paubé améno Přeffan nefpafj žádného.

Saf dalefo fahá paměť libfřá, nífby gefitě

neprojpěla před Bohem Ihaří lež ; a toffaf nifby
mu nefifobjmá tojce, nežli fbyž fám febe jali a
fčbomí vé ce oflamat. Nebylosližto prámě
přjčinau žalofiné sřázyftarffia tněži, pjímáfůmo
a fnjžat žibotvfínů, že poruffent pfauce fivafem
farifegffom a milugjce lež tvjce než prarodu, pos
frotectrojm fiým pobrváběli febe, oflamármali ná=
rob? Wy na to, což fivětle oblájil a mýfloroně do
fivěbčil Kriftu8, netřeba obpotojdati: otvfjem ale
tjm tojce finffí šeliti, je plémě zaflepencům, milu
gicjehonu flepotu, neroomřelo pojub aní mezí námi.

Zifjeomé — millionomé fibj pléjámagí u gejlj
Betlemffych, Ijbagi na tvelfy pátef fřjže, feházenj
fe bo Órámům, Hrnau fe f fpotoěbnicim, obftu=

pugj oltáře, Digi fe o prja, moblj fe, poftj fe,
pláji fe fu Kriftu, gmenugi fe fatolifo, flabau
je to budu ( mezí mymělence: amfjať bohužel
py a, fteraužfemypjnagjnadBližního; [afota
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fterauž objragj $ubafy; Lež, fteréšto fe nefititi ;
pomluvy, toniž jobělibugj; mílí tv oft, fte=
tášto gím toře to frdcih; obžerftivj a opil
ft mj, fterémuž hotměgj, toto=li negfau bůřazy zge=
toné, že flamem záhubným famt febe jjáli? ©,
fbo tafto žito geft, fimobjfrbce fivé, tofo marné
geft náboženíttoj. Ryž by tedy nám, fýž by tedy
Tažbému, fbožťoli fřejfanem bce flauti, ráčil bo
frdce toftaupiti fám DudĎ fivaty, aby ge pronifnul
las, gimžtvelj apofitol fivaty Fáfob: Budtež či=
nitefe flotva a ne pojludači tolifo, oflamátagjce
jami febe. Ano o to bychom přebe toffim, bnem
i noci měli profiti Bana, aby oftvjtil, aby přeb
oříamámánjm febe ofránil, aby bůftogné učinil
náš, netolifo flautí nybrž i býti toyznatvačigména
Geho. PBauhé gméno fřeffan, flam, fterým fe ne=
filedetnjf za fpratveblitvého pofládá, nifoho gefitě
nefpafil, nefpafi; aby míloftj Božj mohl fpafen
byti fřejfan, aby gegmobl uznatť za fpratoeblirvého
toffetočbaucj faudce žítond © mrtvý: F tomu
třeba geft tři giných tvěcj; F tomu třeba :

1. o bofonalé poznání vjry Boži
pečotwati;

2. pří vjře Krijtotvě petloně a mětr=
ně ftátt;

3. tojru číftým frdcem a Idffau
attvrzotvatí.

Neznám tvýznamněgfjiho aména, fterymž nas
aymán býti můžečloměf,než geft flotwofřeffan;
ano za blahoflatveného mujim pořládati, fohožťoli
že fřeffanem geft, uzná Spafitel náš Kriftuš. W
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tofjař dcemesli opratodu před Kriftem Pánem
fřefťanyflautia bytí, třeba nám:

1.o bofonalé poznání miry Boží
pečomatí.

Smatý apofito[ Sáfob pratvj, aby fažby,fbo
byti ce blahojlatveným, bořonalepoznati $leběl
flotvoKriftotvo, tojru Bož]. — „Bratři, zní rozfaz
fimatého Petra, fiřešte je, abyfte Dludbemnemau=
DYý gfauce tvedení, netvppabli ob fivé petonofti,
ale rofftež to miloftia poznánj Bána na=
fieho a Spajitele Sežijje Rrifta.“ WBřelefi žabal
fivato Batel, moble fe f Bohu, aby fřejfanéna=
plnězí byli známofij Geho , tv fažbém ffutfu bo
brém omoce tvybdmagjce, a roftauce 10 známoftí
Božj. Přípomenu tolifo, fteraf po tofjeďenžítvot
fvůg ufilomal Pán Sežjš, aby apofitolé rozmahalt
fe fažbým bnem tv bofónalé anámoftí Božj: tvjra
gif aby roftla. Ano, fbo zna žítvot Syna Božiho
na zemi, bobře zagifté o tom tvj, že Dofonalau zná=
moftj Božj opatřítí Hleběl přebe tofjim učennjřh
vé; že neuftátval Dnemi noci, na břehu gezer a
řef, na paujiti i to libnýh měfteď,za ftolemtaby
u farifeůto,tam u publifánůty,tve fffolei to $rámu,
oblafjotvati a tvyflábatí wůli Otce nebejřého,aby
fažby, fbožby utvěřil, (pafen Býti mohl. A co u=
čini[ ún pro nád, to=lí by neměl faždy z náš
činiti pro febe? © netřeba mi boflabati, netřeba
mí obporojbati > af obpotojbagjtifjceré žaloftné tvy=
getvy můfol nád, Obfub fe Béřenechuť, 8 fterauž
fe ob tojry obtoracegj; obřuĎ újmějiřy, fterymž
pratobu Božj zlehéugj negební zbratři nafjíh ? —

5
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Gfauť toho přjčiny rozličné: 8 ugifitěním řicí fe
může, že negen mělťá, nebofonalů, potvení Bttd=
mofi, nýbvži prubá nepotoěbomoft tojry geft ša
Ioftnpd Ivýgetvůty těchto pramenem nepojlednjm.
Aneb gaťy tě to bíty, $obj-li paftnř na ftábo fame=
nem bražffim než celé ftábo ? — prodásli fproftá=
čef za bjbnýpapjref pralteř z ryzího zlata?
potorhitesli perlau, biamantem neginař seš gafo
fřlem nebolí oblátfem © Ap niťbo fi nebornebebá=
žití, ceho nezná. Rífdo je neudržj na čeftáchetnofti,
nifbo nebomebeDuem Božim bofonalě pofoětití
buffe jmé, nífbo neftojtězj taf fnabno nab Bluby
u Břidy toŘoto života, lbč pafsli Poznat, zdiňilo=

mal fobě tjrů Boží. Jiuže Pozritymežteby, Pos
gnepme bofonale tojru Božj, paf zagtflé nifbo z
nad, feč by dhtěl zůftati nejNedetnifem, nebude
moci leč gj jobě todšíti a ctjti. Mno poznátojje
ojru bofonale, naučjme fe tubdjžušjivatí gj, aby
přijpěla nám f pojivěcení života, i nabubem me=
gedněcdpobnůtef, abyrhom gať flufij na fřeffany :

2. pří těto tojře Kriftolvé pemně
a měrnětali.

Každému z nád poloěboná sféu sagifkéffova
Sypafitelotwa, gěnž bj: „Sčbo fetrioa až Do fonce,
fbafen Bube.“ „Budiž věrný až bo fmvtfi,a bátn
tobě forunu žitvota.“ „Kto fivjtězí a Dubeofiřj=

fatí až bo řonce fřutřůto mý, Dáňt geřitt foc
nab nároby.“ Břetelno ti gifto, še ti tojře Seiftowě
třeba toptrmati, že při ni tvěrně 4.. poroně mj.
ftáti, fbošťoli žává fřejfanem flauti, nýbrž t Bytí,
WBjmbobře, že nečínjm fřítoby tomuto toěfu, toeba
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fi nářeť, šeneftáloft u tojře, roztviflanoft a mort
favoft M nj geft nepojlebný mezí neřeftmi, gimiž

tijjeomé fřejťanům falj améno fivé, sabjgegj Dufje,
garmucugj Rrifta. ední miflagi je u mojřeBožj,
ponětabž nepoznali gegj mocí a fráfy; ginj opět
obtoracugjfe od pratody,plafané cjrfvj, poněmabě
ge mýli tu zlý přjflad nezdárnýh fatoljfitto, tam
bezbožné utráfy a újměfiťy fdntralyd protitonj=
fů; ginj přemráceného frbee hvého žaboftmí

zmjtání afauce, gařo třtína Flácená mětrem, Idopnígfau, což byli melebeli tčera, zapřjti Dnes;
ano ten Hlafi fe fu Sriftu, pofuĎ může pljtí še
Spufitelem na aboře, a toffař opaufitj ho, gaf
milé mu fone Ban, by ffel $ nim bo Gethfemane
aneb na ©olgotu; onen pofuĎ geft mezi bratry
obbanými Kriftu, brži fe fice záfona tojry, mezí

neznabofy vofjafnefftiti fe, poflaudati vaubnj a
pofmimati fe lomu Daně;; — ten Ioyznátvd, twe=
lebj miru tm foftele, topznátvá ai tolifo přeb fně=
zem, Mvyznátná,pofuĎ mu to nefe čeft,málu a
šíjí; zapjrá ai toffaf, gebtva že tvyfjel ze fiva=
toně, zapjrá před protionjfy Sáně. A Fřefťau,
ida tafotéto a pobobné Horfjj toěcí, může-li,
pofuĎ get m frdcí geho gifra lab fe Rriftu,
Jaffy £ bratřjm, můžesli prarojm, ginaf leč 8 bo

lefij patříti na neřeft ohatonau, fteraž na tijjce
dujij niž přítvebla fe fáze, a gafo raf můfol fe
rozežirá? — Čjm tojee teby má i mufi fněz
obzmlájitě za tědto bnů z celé bufje fobě žabatí,

profiti, ufilomati, horliti, aby frbce vogtviflaná ň
tojře, bytvfje ojivjeená známoftj Bošj, twěrně aB
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petoně při tojře této Ktriftotvěftála? Atetmibomec
to míbj, Fteraf se tofjed firan boráži fe bneb
na cjrfet, bneb na tojru, fterauž uložil HláfativětuKriftua.© MWygbifinauliceměfttvegbě
na mjfta zábatvy, toftup bo přibytfům ibffyd,
poflauey řeči, umažug (futfy, nahlébní bo frbej,
obraf zřetel na mnohé fpify, fnihp, nýbrž i o=
brazy tohoto tměfu, nebrubě mnoho gíc nagbeš,
to níž by fe tojce méně neobgetvotmal obpor,
netvzbuzotvala, nerozněcotvala nenátvijt f tvjře
Sriftotvě, neropbjzelo fe f útofům na Ston, naBrabnafjehofpafenj,nacjrfemBoži?© Geftli
poťfub dceme bogjti fiatvy a blaženofti tvěcné,
můbec třeba nám, měrnými byti Kriftu, a to po
tofjeďy bny žitvota fimého až bo fmrti, gefili nám
třeba twěrné ftálofti a petoné mytrmalofti to bogé
bobrém : tvjce než indy geft nám třeba nýnj.
Nuže, fomu brabá bufje a milé fpafenj, (Iyš, fte=
raf tu tmolá, nybrž mufj flomy Duda fivatého
olati cirfeto : fynotvé, pofilňte je a zmužile ge=
bnepte to záfoně, nebo tm něm flatonj bubete;
bběte, ftůgte u tojře, zmužiíle jobě počinepte. —
Sle millionomé Bratři naffíh poftiněnýc míloftí
Báně, prožili žítvot na paufitih, to žaláři, to
mučení f£na popratvijitjh, balí jimětu Důfaz,
že anf fmrt aní žítvot, ani angelé, ant fnjžatfitvo,
aní mocnofti, ani naftátvagici toěcí, dní fila —
že nigařé fhvořenj, nigařá tě nemobly ge ob=
Iaučíti ob láfiy, fteráž geft o Kriftu Sežjíji. Ji=
toof a fmrt těto oflatvenýh míláčřůmBožid
bubíž tozorem, přiflabem nafjjm! W hoří a tb
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vaboftech, meží přateli i mezi protňonjfy, neto=
Tifo pofuĎ nám Iafřa fone, nýbrž 1 fde proti=

tmenftvj pro nám fe pozdivihuge, to boří, toraboftech, I životě meřegném neméně než to
rámu a m bomácnoftí vé, m fažbém pofta=
roenj, 106 toffelifýh připabnoftecdftůgme gaf ftatí
máme, petoně a měrně, tofilube a toždyďy říĎme
fe fotnem Rriftomym, WormemBožjm ftůgme pří
tojře té, fteráž atrorzená flotvem, zpečetěna frivi
Syna Božiho, geft záflabem fpafenj, pramenem
nafjeho blafojlamenftoj ; toto ftane fe nafjim Dě=
bictrojm, ffane je gim, paořli

3. wmjru čiftým frbcem a láffau
bubeme fmraomati.

Stebof co platno, vjru febe [épe znáti, febe
zřegměni f nj fe blafiti, paf=li by8 gí nehleběl
nofiti to čiftém frbci, nehleděl zhtorzotvati žímo=

tem fwým MBjrabez fiutfůmgeft mrtvá, a
mrtivá tojra nemůže bufji bati gtoota nemůže
ipafiti člomoěfa; mojru mrtvan, tojru bez láfřy

máť £ Babel, neboť pramj fiv. Bjfmo: i Dáblové
voěřj a třejau fe. A protož ropzýtoa náš fivaty

apojitol a prami: , Budtež paf činiteléflotva a
ne pojludačitolifo, oflanámagjcj famí febe.“ Je
Čce fvaty JSafob, aby fažby, fbo dce fřejfanem
flnuti, a nábožným netolifo zbátí fe, nybrž t byti,
jrdce zadjoval čífté ob pojiřorn tohoto jivěta,

[dffau paf ftorzomal jru fivau; za tau přičí=
nau ojivěbčuge: , Jtábojenýoj čífté a nepofifor=
něné u Boha a Otce toto geft: natofitěrvomati
ftrotfo a tobotoy tv fauženíh gegié, fonati což
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tvelj zafon Iaffy, a nepofiforněného febe oftřj=
bati ob tohoto věta; za tau přičinau přírotoná=
tá čloměťa nečínjejho podle zářona lájíp Božj,
poffetilci, fterpž beze tuffeho projpěu tovcabdlefe1hlišj.© Ano,cíňčloměfcočíň,měg
jobě tojru peronau gafo geft ffála, na fteréž
tozbělal Kriftu8 cjrfero fivau, měg fobě známoft
můle Božj, gafauž magj angelé, — nemage frbce
čiftého : tvěz, že neuzřjšě Boha; nemage lnffo, a
nebámage gí na geo ffutfo, pamatug, že prié
moře fe ftane fufiinau, než ty bofahneš fpafenj
a blahoflamvenftoj. X nač meble by nám byl
život mezbegfji, fbybnfom tubjž měčné fláivynemělibogjti?© (Čobynámprofpělaměčnofi,
fopby Hoře měčnýdh mráfot, fonby myhnánj ob
Boha ftalo je nafjjm běbictojm? Strafiná to
odpoměb F těmto otázfám; Hrozněgfji toffať geft
vjub čloměťa, před Fterýmž zůftanau zatvřený
Prány nebejře, gehož zatorhne, gehož mufj zator=
Pnauti Bán, poněmadž tv frbci, pofiforněném
břjby tohoto fivěta, nebylo, nemohlo bytí oprato=bomé,ffutečnéIdjříp.© Ružeteby,pofuĎnámf
tomu zbyprodčaš, ufilugme, af může nád pří
gmauti £ fobě bo flámy Otec náš nebeffy. ři
gimagice motiofti, přigimagjce toběčně foto
Bošj, Fterež ufazugie ceftu f nebefům, může (pa
fiti náš, Blečme nabytí bofonalé známofti twjry,
zgetvené, zpečetěné, zůftatvené nám Kriftem; tojra
ta bubíž nám pratviblem, fterýmž byom fe řj=.
bili, budiž zrcadlem, m fterémi byĎom je 1blj=
Šeli ujtamičně, aby nezůftalo fiforny nigafé na
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jrbej nají. Jnagjee miru — gfauceneto=
lifo pojludačí Kotva, nýbrž £ činitele, paf zagi=
fté nigafau měrau, a byť tnůfof naš tifjcorvé
pohbrojjeKriftem, fořili fe moblám blubůto, pos

forňomali fe neřeftmi tohoto fivěta, mf bohbá
nifby bujjj vy gimi nezprznjme,folenau fivych
přeb nimí mneofhneme,Botrpěrojje na zemí, pos
fwětřrojje život toezbegfij Inffau Božj, bočfáme je
té rojle vabofiné, fbežto nám Dube báno 8 ivjs
těznými zafluhamí nebejiťfanůmprozpětvomati pjjeň
tvěčné »$mály Gojpobínu, ftevýž frtoj fivau tvy=
faupif, a milofrbenftvj fivéhobů ftogné učinil naš !

A ozajmání.

Bo tomf poznagi libé, že gfte mogi učebl=
nici, bubetesli mjti [affu gební £ bruhym. —
S, San Em. — AWifbofe pramě negmenuge
fřejfanem, leč ten, fbož fe, pofuĎ mu možná, to

mratved poboba Kriftu. — ©. Gyprian —
Rriflu8 Ban gmenuge líb fimůg otvečťy, aby fře:
ffan Yo nevinnofti otwečťámfe rotonal; nazývá
lid fmůg beránfy, aby tvyznatoač gebo m frot=
fofti a tioftí proftofrbečnégím fe pobobal. —
©. Gyprfan. — Rřejíanemgeftto pratoběten,
fbož fažbému profazuge milofeDenftvoj,f pražábné
nejprameblnoftí je neflonj, cízj Boleft ejtj, gafo

fivau olaftnj. Rřejfanem pramým geft, fbož nes
hledá cti přeb lidmi, ale aby oflatuen Byl přeb
Dofem t angely; fbož toezbegijimi měrmí pos
Hrda, aby bol nebejfy$ý; fbo nedopaujítj, aby
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přeb nim utifjtén byl $uby; fbo nuzným pomá=
ha, a cízim pláčem fam probuzen býma f pláčí.
— ©. Yuguftín. — Dobře činj, fbo zablí=

šnibo fe mod ; lépe tvffaf fbo mu pomáha, —©. Zofef Kal. — Raffi láffu F blížnímu nechť
jpifje svěftugi bobré ffutfo nežli gazpř,aby lížní
poznámal, že činjce mu bobře, geg milugeme. —
S. Rehoř. — Mic náš pří fmrti nebopromobi
na iwěčnofi,leč nafje bobré ffutfy. — S. %an
aflmužnjť. — Aemilugeš Bližnjhofiméhogafo
febe famého, paf=li fo netedcě f tomu bobru,
po němž fam taužjš. — ©. Auguftin. —
Stemiluge giného, fbo nedýce, aby Iepfijm fe ftal.
— ©. Št ehoř. — Wenjf to menflj břjd tvzjti
tomu, fbož má, než nebati tomu, fbož nemá. $las
botvym náleži dléb, fteryž ty zabržugeš, nabým
vběty, ftery zamyřaš, výplatau ubofýd věznů
gfau penize, řteréž Do země gafopátváš. Wěziž
paf, že topbjráš tolif cízjho ftatfu, což byl těl,
mohl"by8 byl báti bližnímu, — ©. U mÝrož.
— Belířá i brahá to twěc, byti milofrbným :
wětjjjí to miloft, než fFřifitimrtvé: tětfjjí to
milofi, nafrmiti lačného Krifta , než we gménu
Geho fřjfitimrtvé. — ©. San Šlatoůftý.
— Wifbo nenj fřejfanem, leč fbo fetrrvá. bofonce.
— © Zertullian. — Bo tomf poznagj
tofjiďní, že gfte mogi učennjcí, bubetesli mijti IG
fu gební £ bruhpm. — S. San Čwm.— —
RKriftu8 Ban gmenuge líb fivůg gménem otvcj,
aby fřeffan m netvinnofti otocjm fe ivrolonal ;
On zove líb gménem Beránfů, aby nápobobili
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frotfoft ( tifoft gegi fivau proftofrbečnoftj.—
©. Gyprian. — M pramdě geft fřeffanem,
fbož ofjeďněm milojrbenftwj profazuge, Simž
pražádná nefprameblnoft nepohybuge, genž cjtj
boleft cízi gaťo fivau mlafini: — ftery libfřé

cti nehlebá, ale aby byl oflarven před Bohem a
přeb angely; fterý mezdegijimi měcmí pohrdá —
aby bofáhl nebeflýů ; fterý nepřipufti, aby to
gebo přitomnoftí čubý byl utijitěn, fterý nuzným
pomářá, a pláčem cizím fám F pláči porozbuzen
byma, — ©. Auguftin. — O, fřejfaneau
Ioftirvý, fipatný8 měru Mwogin, bomnjtváš=li fe
zjtěziti bez boge, a flároy bogjti Bez Ppotyfánj
je! Ubatně bogug, zmužile m Dogi flůg! Rafto
bogomali toffiní gež obbítmugeš,a tafto ojtě=
zitojjeoflameníbyli. — ©. San Zlatoúfty.
— Wifbo fe právvě negmenuge fřejfanem , Ječ
ten, fDo fe, gaf balece mu možno, Momrameď
pobobá Kriftu. — ©. Cyprian. — Ric nes
profpěge čloroěťu floroy rvelebití ctnoft, a číny
rufjiti pramodu. — Čloměf má milomati cožmílo
geftBohu. — ©. Gyprian.

Ozdeýnutj.

Swmatý Sene RNepomuďy, genž aft Bana
<ešijje měrně náfjlebomal, a gafo On za toffeďen
líb, taf i ty zmláfitě za celé fralorofttojí za fivé
mučítelé aft fe moblil; pro8 ftále za naffi mila
wlaft Boha, aby gi to famofpafiteblné tojře fa
tolicé zacbotmal,a ob nj hlab, mor, ivognu a
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tojjecřo giné zlé obrorati[; pro8 a orobug tafé za
ná8 1 tědto naffic potřebách, ii za bujje m vs
čiftci pozůftárvagici, aby co neybřjtve tě flátvy
bofily, mwfteré vy níž přebymaš. Smatý Gene
Repomuďy, gen afi fe před fimau mučeblnícau
fmrtj Vlarií Panně m Staré- Boleflatvt porau=
čel, a ffrze nj forunu mučeblníďau obbržcí, pros
aa náš Marie Banny, abychom pob Gegim má=
teřífom pláfitěm toffemu pofuffenj, zmužile obo=

Tali, to fmrteblné půtce fivjtězilí, a foruny věčné
flarvy nučaftnými učinění byli. Stwaty Sene Ae
pomuďý, nafje řefa WBltatna, Do Které Tebe fral
WBacflatotorhnautí telef, bonefla Zebe f břehu
věčné fidvy, a ffrze to známým fivěta Ditvo=
tmorcem aft učiněn byl, gehož prodby (pfii Bůh:
oyprog nám fifafinau Hodinu fmrti, abychom bez

ftraoýu a bázně ho. milofti Božj poftatvení, a tb
vém gaftánj a tohoto fivěta royfročili. Patrone
fwaty, záftupce naš nebejřy, aní aulijnoftj, ani
ufrutnofij, aní barů obětováním, anf muf
mwyhrožománjm ob fivaté etnofti obtrhnauti gfi
je nebal; tvýpro8 nám u Boha tu filu a tvý=

trroaloft, abydom 4 ohledu [ivfřého nic nečinili,
coby fe Pánu Bohu nelibilo, ani opaujitěli, coby
fe gemu Ijbilo. Wy uznátváme, že gime bofatvábe
z ohlebu fivěta mnoho činili, a Troau láffu iwěč=
nau ztratili. Odpufťnám to, Bože! přímluroau 1fiva=
tého Sana Jepomuďého. — Wy ffíadbámeze febe
tvfjeďen obleb[bfřy, antž, co řefnau libé tojceoj
žeti fe Budeme — nýbrž Tebe gafo fivaty Jan
frbcem, úfty i ffuffem topznámati, a Tau čeft
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yhlebávati bubeme — abyš nád to Den pos
flebnj, fovž zatorzelcí a pojměmačí £ wěčnému za=

banbenj přigbau, přeb Otcem fvým wyznal, a
na pratvau ftranu, fde tivogí požehnanj ftati bu=
bau, nepmiloftiměgí poroolal. — Stmaty Sene Me
pomuďy, ty afi vážil foběPána Boha nab celyjroět,
nab fvůg život, nabe tofjeďo, byfby £ tijje ží
tvotů bylá měl, ráb byš ge byl obětorvalBohu ;
myproě nám tu míloft u Boha, abydom Boha
nabe iwffeďo milomali — a fobě mážili. Máš

rozum omblémá pří vozgjmání tmě Dožířé me
lebnofti, a vůle nafje žada tebe milotwati bez
fonce. — Smatý Sene Wepomuďy, vy8 giného
nežádal než rozlaučenu a fpogenu býti 8 Bo
Bem, a přebýmati 8 Ajm roěčně; tvypro8 nám
u Boha, abyom č mý 8 tau žábofti ze fměta
tohoto obejili.— Jimau tjrau patřilá na Bo=
ha, giž sde na fmětě frbee "mé ořaujjelo, gaf
fabřy geft Bůh: uč náš poznámatí, že geft Bůh
tofjeďo tve tofjeh iěce, a rofjeďo geft nám Dře=

menerm, eošťoli nám tento dnvět za potějjenj posDává, on že geft gebiné blahoflamenftvj naffe.

2Xoblitba.

Bože a Bane! moci, ffrze Yteré bitvy a zá=
zrafy fonáš, a znamenj Tvé neprovšjji moci us
fazugeš, obětugeme Tobě záfluhy tvěrného flus
šebnjřa Zwého Sana Stepomucého, řterého afi
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gaf pří narození, f095 3 tonfoftí fivětlo gebo nas
rozenj zaetvilo, taf pří fmrti geho zázrafy ojla=
tvil, melifého bítvotrvorce fměta učinil, a fivaty

gazvf geho neporufjený zafomál, poforně pros
fime: uběl nám té miloftí, by$ýom m tom
poruffitelném těle bufji fivau ob tyfjeho Hřjďu

neporufjenau za$fomali, fonečně paf tvěčné

jlátmy bofilí. Spolu opřeg toffeho toho, čehožjřeze tu pobožnoft žádáme, a co geft F tvětjji ctiaflárměTmé,affpafenjbujíjnafjíh.| Wačíž
toho učínití milofrbný Otče ffrze Syna Tméfo,
Bana nafjeho Sežjíje Krifta, Amen.

Plleň prtonj,

1. Pogbraven buď, „Jene fmaty, z Nepos
mufu rozený, fwjtfu ragířý pln fivatoftí, buď ob

náš tvjjed uctěný: f Tobě mý vé zřenjmáme,v zármutfu fe utjfáme, patř na Čeďy gemble
ne, bez Tvé ftráže zfažené. — 2. jme, že

gime mý nehobnj, Zě o pomocžabatí; níc směně život bjbný dce Vau míloftpoznati :
němito naběge tvelifá, čínj břemena toffelifá lefce
a fnabně néflí, Emau čeft pří tom mnošiti. —
3. GřiĎbynafje a nebuhy, a gař Boha hnětvaly,
£ přjjnému treftu přitveblo, fovž bujfe pofiftut=
nily: Tvá mffať na to mléenlímoft ho gpotvěbi
a trpělitvoft ftub tvyhánj, aahánj, činit žábá pos
fánj. -— 4. PBrotož,o filný odranče! mahlební
ofem milofti, bud náš přeb Bofem záftupce, Us
froť pněto tvelebnoftí ; nebeb bo Hřjehupabnauti,
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pomoz, Foyžby těl ffobiti fivět falefjný fivau
aloftj, af neropabnem m temnoftí. — 5. Raf
pofiměte Tmoge fiáma, a fwatoft mwnaffí zemí,
fterau přeb čajy MBitamwazivelebila Hroězbamí:
gešto obloha nebefřá, mybala f fpatřenj těla Tmého
tyffedněm Pražanům, obzmlajitně Tmým etite=
lům, — 6. ©, patrone toznefjený, bítmofmorče
fpanily, proťaž láfťu, frbce pohní ofjed nepřátel
auflamnjeý: genžto proti nám porftalí, čeft Do=
brau rujjít počali; fteřj dtěgj zfazití a m hanbu
náš uwéfi. — 7. Uběl zemdleným mé fily,
zarmauceným bey raboft, zagatým popřeg fivo=
boby, fo tvffednu myplň žádojt: bydom to,
vě Tě žábáme, mohli obdržet, twoláme, zaftaň
náš, Sene fivaty, bDned£ po tvfjedny čafy. —
8. Při tom bubiž podmálená, nevjivětěgfji
Zrogice, fvjtfu ragfřy, bud uctěná, též i flatvná
bez fonce: Otec, Syn, jpolu Dudj fivaty, gfaucj
gebné pobftaty; nynj i fažbau dili, ffrz Ač
Sene fpanily, Umen.

$Difeň Druhá.

1. M rabojti £ Bohu zaplejepte, toy boha
bognj Čedomé, a mtaucj bjfo gemu tozbeyte,že
San odrancem mlaftí fimé.— 2. Bůh zdzrafy
míláčťa fiéfho na tvěčný oflatviltě čad, po tří fta
lete gazví gebo, genž ftvably byl, obžípnul
aa8. — 3. Remocnéženy fudá ruťa geft Janem
za8 ožívená; a bjmfa cjtic to praudu mufa gim
tozhůru geft mynefjená. — 4. Tu tlaft fi žádá
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8 $orlimofij, foyž San byl o nebi oflatven; 6
Smatým Oteem byl pro ctnofti 1 abe forunau

vaboben.— 5. $le, Smaty Otec 8 Kffau orauci
foůg líD zime,by fe poftil ©nim: by gemupří
fpěl: toffemobhaucí; pobřjšen to:modlitbách ge Rim.
— 6. Ze f Lateránu 8 fněžítvem fráčí by
traucně Boha melebil; z Čec pofel prodbu tu
opačj, by Jana fimatýmroblájit — 7. A Otec
fivaty nebe roznrvá, by gemu příjpěl hoětů Pan;
paf flabce 3 úft mu $la8 zazujma: Af profi za

náš, fiwaty Jan! — 8. Tu znomu dtjma šrouf
celého o raboftí aefti ujlyfián; a fráfný hlahol
f flarměgebo fol promolárná: Smwatý an. —
9. A mefiferen lid, úctau zňaty, pebožně twolá
me pleji: © taf za náš Ty, Sene fimaty,vždy
orodug tam m nebefid, Amen.

VII Yaučťfenj.
Bdo Aces flepoty oudomní ugjti — marua fe
poěta a břiďbů uebho— vo3ýmey oba o miloft
Gebo — pozney, milua, ofiřjbey miru Dáně.

Seden z nepjmutněaíjh nebuhů, gebna bneprvětjýhfiraftínafiětěgeftflepota.© boby
flepý nemwj nic o frafe bročzd na nebí, roli, [us
čín, jadů a fmorfhva na semi; nezná tmáří otce
aní matfy, bratři aní přátel: noc a tma Hufiá
Veži mu na oějď, ležj uftamičně folem něho. —
Stbož by tebn nepolitorval frdbečněonoho nefjfafi=
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njfa, o fterémž pratoj fmaté elvangelium, že
fonž fe přibližoali Sežjě a učennjcí ©Sehof
Serichu, feběl toeblé cefin žebře? KRdožby je mu
bívviti fměl, že toolá netwidomy žebraf tento za
B, SSežijjem: Sežifji, Snnu Damibům! jmilua fe
nade mnau ! Kdo by fe nerabomal, miba Bana,
an ftoge fázal ho f fobě přivěfti, a topfipfjero
prosbu gebo, meli: Broblební! — A fbo z náš
by fobě nepřál, aby Ban fažběho nemibomce
moci fivé mílofti zbamil nejjfaftně flepoty gebo?
Než pro útrpnoft, raboft a přání nezapomjneh=
me, žeť geft flepota tělejna gefitě učiněným fftě=
ftim proti flepotěbudotonj. Ofotvěf raněný tauto
flepotau ©$ytá fe mjfto pratoby blubů, a mjfto
etnoftj miluge hřiby; nezná Boha, nezná febe,
nezná ufolu fivého > gemu fe ofiřlivj finžba Božj,
tjm Yojce tofjaf libuge fobě mwrobotnicttvj fata
nafjomu ; gemu fyne nebe, a on fe žene fpeflu:
mím a prog, faž a hroz mu fáimBůh: žajle=
penec netvěři; ufazug fe mu rabofi, zgelo fe mu
jlároa nebefřa: nefifaftnjf obtorátiro fe od nj, fahne
po Měnci, ftery mu pobamá fivět, ffoči po roz
fofji, fterauž bo peřlo tab, až utmázna 10 pros
paftecb zahuby a zfázy, octne fe to řjíjí mráfot
a temnofti měčné, obfubdž není toyfimobozenj. A
naftogte, taforvyd flepců, fteřj oči magj a ne=
wídj, není po řidřu mezi námí, nenj gic$na fta,
ale na tifjce. 3 fbožby twiba tafau ftrafti fflj=
čené tífjce, netvolal celau bufji za Rriftem: es
šifji, Synu Datmibůtv, fmilug fe nad námí, zbary,
uýraň, uotvey náš žaloftnéflepoty tětol? Než
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marné bylo Bynajfe oolánj, fbybnd$onA protiflepotětéto nedtělí užiwati: bo Keš (les
poty bufovní ugjti marug je fwěta
a břjhů geho — mzpmey Bofia o mi
Loft Geho — poznev, mílug, oftřijhey
tojru Báně.

Málo pomůže orlu byftry gcho zrať, ač fe

gjm bo unce může bjivat: on fam galetj [orvcí
na ránu, pafslí mu navodí tvjtr Do včjpiífu. —

Jtegináf to 8 bujij libifau. <%tato nefmrtelná
-beera laffo a vatofti Stmořitelovvy, gjž uloženo
geft, patřiti tivařj mwtvář twěčného flunce fiva=
tofti a láffo tvěčné, mufj ojiepnauti, mufj utvá=
znautí to ofibleí zhaubce, flane fe foříftj lotvce

pefelného, pafsli fiwět pjffemmarnoftj a Hřjdů
ztaf gj zapráfij. M protož, fbožťoli z náš bogj

fe, aby neojleplepotau Dufotonj, fbo p dj gbatviti taužiš, vis a přidyl uo fivé, jině, utvaž,
číň, oč tebe žádám, fbyž bdjm:

1. Bartug fefměta, utjfey přidů,
ftraň fe marnoftj gebo. Bim bobře,že
bneb prronj tento [éř, prtonj tato raba má [eďo=

mu přjčítí je Dube tojce, než Hořťá fl nebo země=
šluč; a tvffaf ga fpolu tvjm, če fpjíje fulid ne
Do-lí fotva ftane fe orlem, než fe flepoty uránj
člotočť,gešto by fe nemaromal fivěta, marnoft] a

břjebů gebo. A mám tá8 přehvěbčíti, že fám fe
nemylim ? Mofl bych z celého pjíma fivatého fivo=
lati (obě áftup fivědřůna bottorzení flotv fvyc.
Než nebubu vám. přípomjnatí, co oflepílo Gata=
ona, co Samfona, co Šalamauna; učínímto ne=
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bamno, tvjm, že Dyfte řjcí mufili: Byl to fvět,
marnoftt a břjhy geho. ©df teby uřáží tolifo na
Garifen, Sabucey a národ žídotjřy, o fterndýž
vi fám Pan, že gfau flepj a tvůbcové flepne,
A čím fe ftalo, že t panftwo £ líb žíbotvjřy vas
nění gfau fepotau, řteráž byla pramenem tvffi
gegi zfázn? čím to, že zatorhlí fámen ubhelnj
Tvého fpafenj, zatvřelí očí před fivětlem tvěčné
pratoby, zattordilí frdce £ Bloju láffy Božj, že
bůř než Kain frmojAbelotvau, pofifornímfje fe
froj Baně, utvalili na běti, na zemí, na gméno
vé Fletbu, utmalilí na febe muťfy to temnofte
zetostitřních, fbež Dubepláč a fiřipenj zubů ? Sta=
loť fe to proto, poněmabdě, gaf Dj pjímo jivaté,
mílorvali temnofti, hřiby a bludy fivé, tvjce než
fiwětlo, miloroalí flátou lídffau tojce nežli flatou
Božj; pončmadž gaf bj prorof, zajlepila ge zloft
gegih. Mno, proto že fe byli [úffau frbce jivého
obbali jivětu, od něhož ge těl Sriftu8 obtrhnauti,
že tobě libotvalí m břjjjj, oD níž ge ujilotmal
SBan náš obrorátiti, zanetořeli afau frivežjanítvau
nenávíftj proti B. Sežifji, aniž uftáli, pofub nebylo
naplníno předpotvěbění tvěčné pratoby, řřaucí tv
emangelium: Ay toftupugeme bo Serujalema, (
topfoná fe tam tvfjeďo, což pfáno geft ffrze pros
rofa o Synu čloměfa. Nebo vydán Dude pos
Banům, a Bude pofmjmán i ubičorván i- uphván,

a fbyž geg ubíčugi, zabigj aeg. WBe fivé flepotě
zabili Krifta, Fterýož těL a měl milorman Dýti
od niď gafo Syn WBožj,gafo Spafttel, Ban a
věčný frál náš. M my tmídauce na fivé oči,
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toěbauce to z uúft věčné pratoby, že fivět a láffa

f němu,Jaffa f marnoften, liboft tve břijlih geho
byly přičínau teto fepoty žibovojté: fměli bychom
za to mjtí, že aj pří náš nebube, že buffe nafje
neojlepne, — byť fe třebaš cele obbala fimětu,

marnoftem a břidům gebo <Z nebenmež je nífo=
mu, nebareymež je ani fobě fméfti! „Gynáčfo=
té mogi!“mola fivaty Jan, „nemilugte fivěta,
ant těď vvěcí, ftevéž na fwětě gfau ;s milugesli
fbo fivět, laffy Otcomy není m něm“ I fomuž
by mělpřipomjnati, že prámě tato laffa Boži
geft fivjcj najjíh bujjj; fe aj nerij, že panuge
mrářota, rozeftřena geft temnoft. . Tohoto trvám
připonjnati nebudu: tím febečněníale profim tu
máš, ano tjm toraucněgi bruh Druha, Bratr Dra=
tra, fefira.feftru profme, porozbuzugme,abyom
toarugjce fe fiměta, utifagjce břibů a marnofti
gebo, na bufjí neojlepli; ano ob jměta, flamu a
alby, marnofti gebo a Hřidů fe obrorafme, feobražme.| Vedfjinášwoláfebevabněgjfjpj=
fHfalauf vom rabotoánfam, nedf fi naš vys
zpma febeflabífi úlifnoftj na fimé plejy, na frvéhody:mpmuneročřme,| Petoněucpmvffefobě
ufjí, zatmřetvjfe očí před njm, pojpějjme na ceftu,
fterauž webe Kriftu8 učennifo vé F Serufjalému.

XObrazitojje fe ob fiměta, rontrhíje fe z nazeb břj=
©$ůto, udýlivjfe je fu Kriftu, nalezneme m Něm
(čfaře, fteryž moci miloftí fivé flepému oťu zrať
opět natoraci, * tofjať eeš-li bogjtí u Rrifta
srafu, tvig.a přídí udo fié, finš, utvaž, čiň,
co ob tebe žádám, fbyž djm:
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2. Mzywep Boha 0 tento Dar mís
Lofti Gefo. Relzef sagifté boft čafto fobě na
pamět bráti: bez Boha že ničehožbýti aní ftáti
je nemůže. Bex něho nerofte aní ta tratvičfa
na polí, nefivete ani tenftrom na jabě,neftřivěge
fe aní gebiná Htvězbičřa na obloze: Bez něho

tubjž ořo najje aní zrafu nezadýorvd, aní jivětla
nenabube. W tofjař tojmesli to, nač byd bomo=
Díf wám, fu fomu bynáleželo majtí utočijitě,
toho by třeba bylo vozýtvatí o pomoc, pofub zás
bubné flepoty ugjtí a zbamiti fe reme? Djtě
shlabomělé profiivá otce, profjmá matfy o dléh,
nemocný $rámá útočijjté ť Ičfaři; Fefřan ale
přebe tofijm Ť Bobuj a čině taf bobře činj! Atebo

nenjsliž to fám $án Sežjš, ftery nad tomu
zammazuge1 topzymá? „Profle a mezmete, a Bu
beteslí zač profití Otce me gménu mém, Dát

rodin3" ta flotva, tenrozfaz, tute připotvěb Báně
and zagifté fažbý z na8? Avffaf měbauce, fbo
nám tvybal i rozfaz i flíb tento: fteraf Doom
neměli za gífto mjti, že fe nám tvfjeho boftane, co

fljbeno geft pratobau tměčnau,ať Dubemeslí o to
Boha wzprmati? W fbož by fměl poybomati,
popatřjsli, af trojce nebjm, na flepce tveble cefty,
gehož Rriftuš uzoratvil. Uboby ficpec febě poble
cefly a žebře, pozbrvíhí Blaji fivého, toolage:
Sešijli, Synu Datmibůtv, fmilug fe nabe mmau.

e Mffaf, ač mu tí, fteřj napřeb filí, beze tvfjj

pobybnofti protimnjcí Kriftotvi,přímlaumalí, aby
mlčel, mnofem vojce Mwolal: Sonu Damivůtm,
fmílug fe nabe mnau! rozfázal bo Sežjě £ fobě
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příměfti, a tveble žabofti gebo řefl mu: ros
Hlební! tojra tvá tebe uzbramila! Nenjsliž tu
ágetono, že plnj fliby jmé Ban, flepci zraf že
natorátil, ponětmadžho tozýmal. Kteraf Sarvel
duřil proti ejrfmí Božj; a mám fnab přípome=
nauti mám, fteraf ljty tento zajlepenecproblétí,
fteraf pozbyl tělejné i budotonj (lepoty fivé? Mo=
ofif fe Satmel, moblil fe nab nim Ananidš: a
Hle zočj nemídbomce, z bujje protimnifa Páně
fpabla flepota, nepřjtel Kriftůto fial fe fluhau
gebo, ftal fe apofitolem. Renjsliž tu opět zge=
tono, feč geft moblitba, fterauž jiepec o ztaf, fte=
vauž za něho Bána o fimětlo tozomá bratr geho ?
M blubeí a neřefteh potacel fe za mlábj fimého
fmato AWuňuftin. 3 mjtesliž, fteraf fe ftalo,
že i tento flatoný fluha Boží z temnoftj f jwětlu
fe probral? Modlitby fivatématřyWonify, toraucí
tvolánj bujje geho toyflvfiel Ban: Auguftin ftal
fe Fřeffanem, £ učíněn geft fIaupem, fwjenem,
ftojej m cjrfimí Božj. A co tu napotvěbdjno, 0=
pafuge fe gíž po toěťy; fažbým Dnem notvýĎ
příbymá bůfazů, přibube gich t při náš, bubeme=
Ji gen tvěrně tvolati f£Pánu o bar miloftí gebo.
Yno i my famí to zfufime, že miloftivy geftBánfutoffe$něm,gežto| tozýtvagígea:tozYtvagjce
Krifta frvého, bogbeme milofti, nabubeme zrafu,pozbubemeflebotyfimé.© Režneceš-lifeffla=
mati tve fiménabděgí,tvig a nayí ua fivého,
fině, utvaž, číň, oč tebe projim, fbyž bjm: .

3. Pozney, zamílug, oftřjhey tvjs
ru Páně. Zato wjra geft tveble flotv fivatého
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Bonatwentury, gafo ono fivětlo, ftevéž fitoořeno

geft na počátfu ; bez nj nelze poznatt ani fle=
poty fivé, ani cefty a mrafot, aní zbraně prot
fivětu, ani léfu proti tořebům neřefti; Bez nj
nelze aní toraucně a platně je moblíti. Kterafž
bydom teby mohli, neznagjce, nemílugjee, nes
oftřihagjce tojry této, ugjtí a pozbýti flepoty oné
budotoní, Fterá geft matfau mráfot, muf a trá=

penj pefelných * Kdyby to možné bylo, nenapo=
mjnal by náš taf bůtřlimě Pán: DofuĎ fivětlo
máte, wěřte to fivětlo, abyfte fynotvé fimětla Byl.
Sa gjem jivětlo, a na fvmětgfem přífjel, aby
žábný, fbož měřj tve mne, toe tmě nezůjtal? W

$ těďto ačeomýě floto Paně, abasli z níd) negte,
še Mwěřitimufjě m Krifla, še ináti, milotmati, 0=

fřihatt mufjé poznanau neu gebo, ač nedceš=li zůftatí te tmáď, necešsli zůftatí netmibom=
cem. Čí myfljš, že by Byl onen flepec tojry té
nepotřebotval F uzdratvení jmému? Kbyby tvjry
té byl neměl, nebyl by zagifté tolif molal: <je=

šitií Synu Datmibůtv,fmilug fe nabe mnau! ne=
v by zajlel Pána: tojra tvá tebeugbratvila,

nebyl by prohblebl a ffel za Ješjíjem, 8 záftupent
učennjfů, MweleběBoha! Ano ira Kriftoma to
geft, Fteraž mráfotu Blubů rozhání, ffalbu a flam
fvěta obfrytá, ob hřjdů obráži, bufjí libfřébělmo
8e zrafu fnjmá, frbce učífifuge, myfl ofivěcuge,
život pofivěcuge; Iojra SKriftotwa to geft, bez

fteré fe nelze aní Bofu LHbiti,anf fpajení bogjti,
onaf to gefi, fterauž notop ben, žábaucí unce
pratody věčné na zemí líbem tozefilo a fivjtití
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nepřeftane. Že ojru tuto poznal, zamilotval,
vjtřjhal, ftal fe fm. HBamel z Ljtého gaflepence a
protitonjfa KriŘoma nad giné flatoným vjimětis
telem nátobů. Že ju tuto poznal,zamiloval,
oftřjhal, ropivází i fivaty Suftin z Blubů pofan=
fťyW, a Dofjel foruny mučenniďé, flámmy tvěčné.
Je rojru tuto poznal, zamilotval, oftřihal, fifroj
fe fimatý Auguftin gafo Hrmězba po tvefiferé
cjrhví Božj. A gafo tyto fvatj, gafv nefčjjiné
množíttvj faronyé jlnžebnjíů Daně, gegicbšto
etnofiem fe bívoj vět, gegidž maubroft a fwa=
toft ftojtj nám neginaf než gafo Hrvězdbyna ceftě
f nebejům; z tojry této mážílí maubdroft, nabyli
věta, Mmjrau tauto učili fe ctnoftem, podněťo=
ali fe f fivatofti, bofahli Blahoflamenftivi; taf
i mý neginaf pozbudemeflepoty vé, neginaf leč
yjťau boftanente je Fpoznánj a milotvání Páně,
fu pramenům froětla, fpáfy, Blahoflatvenftroj.
Š opáčjm fměle floma jmá: WBjru Páně šnátí,
milomati, oftřihatí mufjš, Boha o pomoc tozy=
watt, 1měta, marnoftj, břjďhů geho mujjě ft 0d=
ici, pofub ugjti a abatiti fe deeč zábubné fk=
poty fivé. Ano fměle topzoimámmáš, mažte floma
ta, prohlebnětě fobě pjíma fmatá, Pprogděte ži=
rovty líbj a běginy fbvěta: gáť tojm, žť wfjiibe
gen noroč bůřazy fhlebáte, řteraf pauhau toliřo
pratobu na febce favl pfem wám. — X tofjaf
což by mí bylo platno přehoěbčití toá8 0 prarodě

floto mý, Tbybyftefe čjbití gimi nedtělí * Že
fe tauto pratobau Božj mnozi neřjbdí, je sfau
mnozi mezí námi, fterymž fmět ge toffeďo: ni
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čim ale bufje, níčjm Bůh, ničím tvěčnoft, fteřj
to marnofte a břijjieh tohoto žítovta magj celé
fivé fofátj; še glau líbé, gežto netvj aní, coto
geft fe mobliti: že gjau libé, gešto tonhybagj fe
Ďrámům, téměř gaťo dábel fřjší; že gfau livé,
gešto o Bohu, o Ariflu méně měbj, méně tvěřj
než poctivý Jíb a Turef. Komuby to připo=
minaf? OBygděte fobě, obzlájitě Mo tomto čafe,
fbežto tvffelifá proftopájinoft hanobj fřejťanýře
domy, běbiny i měfta, topgběte jobě mezí (pros
ftau £ fpanfitilau lůzu: a zDaž tu nenagběte ne=
řeftí, za fteré Druhby pofhan je hanbil? $Sůřnež
ta rémá toář libugj fobě nefitafinj tito zajle=
penci o rozťofijh, fterýmí zprartěno býtwá giž 1
to gméno: čLoměf, Kbožťoli fe uhyba mrzfom
gegií rabománfám, fbofoli bbá na čeft a tvjru,
na bujjí, na tvěčnoft, na Bofa: fluge gím (pros
ftáťem a blážnení. ebeyte fe máftí gegich (Futfy,
nebepte fe mámiti flotop a újměfffy těrhto bibnýchbratřifivýh.| Vitugjcezceléhofrbcefivéhone
fiťaftný těmto zalepenců, totaucjmí moblitbami
profte zá ně o fmilomaní. Oniť ubozi neflyfji“
blaju Rriflomaj nuše tjm frdečněgí za ně tozý=
vagjee Bana, neofíbfjtež afpoň my Blaju mého,
Bláju, Fterým tná8 volá Rrijně. Bro tu láffu,
ftereuž mífuge ná8, vydán geft pohanům f pos
(miimánj, Bičotvánj, ubřvání a zabiti pro Břjihy
najje, topbjzji, profi, zapřifdíkna febe ( mmá8:
nepofiftorňname fe timto foětem, obřefněmešje
voffeliřé nepramoftí, celau bůrvětau $lebenme £
rozytnebme Rána, petvně ftogice u tojře, Dobrý
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bog Bogugme, tojru mifugme, tvjrau fe pofivě=cugme.© Reaffinášmábjpřetorácenýfivět
bo fivyéh Daupat a rámů, f fivým moblám a
pltářům, tvěbauce gafy geft fonec geho fialby —
nuže pohrzme gebo mábenjm, gebo plefy, geho
raboftmi. Kam SKriftu8 fpne, fam Kriftu8 fráčj,
f Serujalému fe beřme, a byf čefaly náš mus
fo, trápení, fimrt na té cefič. My8 Kriftem gjti,
8 Rriftem ftáti, 8 Sriftem byti, bogomati, umřjtí
fwětu a žití Bánu, geft náš zijř, naffe blahojla=
Ienfitoj: Fráčegice 8 Kriftem to fimětlo tojry
gebo, bogbeme jivětla geho jlátvy!

R ozajmánií.

Bůh miluge, a nece nic giného, [eč milos
mán býti. — © té Blahojlamené Iaffy, z fteréž
podázi rázné mratvy, číftécity, Byftré myfflénfy,
fivaté žadofii, jlawné ffutfo, Hogné ctnofti, bů=
ftogné zájluhy, toznefjená obměna. — ©. Ber=
narb. — Ghreš bogjti rabofti? Příbrž je toho,
genž toěčný gefi. Váfiau neať fe fiane, aby
čimž tolábnau gebnotlirvcí, obecné bylo mffe$něm.
— ©. Ruguftiin. — Pozney fřejfanebůftog=
noft foau, a Božfřé účafiným ftato fe přiroze=
nofii, $raň fe af bo Dřetonj ničemnofti nefjle=
Ďetným obcománjmfe nerrátjš. — ©. Len.
— Bůh nic neporaučj, cožby gemu famému fu
projpěu bylo, alebrž tomu, fomuž poraučj.,
Sřiď, gežto fe tí neofiřlítojpří fynu tém, [jbi
fe tobě. — S, Auguftin — Wěrněgfija
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oděčněgíti bymá vžbyďy Hužda, fteráž Ppocbobi
3 láfřy, neš ta gešto fe běge z bázně, — Sm.
Saroljm. — Krdl, fterý, jeběna ftolci, forus
nau ozboben geft, nemá bo febe té fpanilofti, co

čloměf, gešto rozum ufabím na trůně, gm nab
wýfelifau:náružimofij toladbne.— S. Jan 3la=

toufty. — Gož giného gejt čloměfDez1leč ubel zbajin, oheň zbatneny fivé fráfy. —
Bonamentura. — ©, paf afau fiabfeřeší
vé; Nabfjjnab meb úftům mým. Srojce nohám
mým geft flovoo Tmť, a fivětlo ftezfam mým. —

Žalm 118. Jenjsli DuĎ fmatý to Jedcí tbffj=
ciho: marnů geft řeč fagatelorva. Žábný tedy
učítelotví nepřiípifug, čemu z úft gebo porozuměl;
neboť fbyby tonitř nebyl, genž topučuge, zemnítř
by fe gazyřučítelům marně namáhal. Pjfmo
fvaté zivěftuge pravdu, zive bo nebejřé rolafti,
obroracuge frbee čtaucjho ob semffyd šábofij,
ervič]"fomi temnoftmníučené, a maličfom neuče=,
ným Infobj proftinfau řečífivau. jm mjce fe
miluge, čjm vojce fe rozgjmů. — Sm. Řehoř.
— Čtěnj Božíťoý pjjem užjtvey „mjfto zrcadla 3
což ofiřliého, tjm napramug; což frajného, ubr=Šug;C0šfráfněgffiho,čín.© Webof„Pímogeftzt=
cablo, ufazugje což ofiflimého, aučje, fteraf tofo
napramiti. — Přebohatá geft řečBoži, uzatvjras
aje to fobě rozfojje tffjeďn; což foli by8 žádal,

tobj fe ze Jioma Božiho. — ©. $aroljm. —
Du Hledá flomo — učenj mjeu, — gemužby
příjhvědětl £ fvému napratvení, gimžby ofhvjcett.
byl f poznánj, o něž by fe opjral F ctnofti, —
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8 nimž by fe (hobotval pro fiátvu, 8 nimž by fe
zajnaubil pro údopnoft, gehojtopožjivatípro lab
fojt. — ©. Bernard. — Re m$0Ymečem,
čaftěgí t odotnau flužbau přemůžeš odpůrce. —
S. Bernard. — Geft-lízlý bližní tmůg:.ob=
pufť mu, byftenebylioba E — ©, Wugu Ein.
— U fpnů fiměta cenj fe mnoho, fbyž nepřátely

ftepjme: před Bohem tolifo, foyž ge.mílugeme. —
Sw. Řehoř. — Mftjeli je: geftromněž tať Dez=
prároj, gafo Bezpratvjčiniti. — Daftanciuš.
— Slabfým opratobua přigemnýmpofrmem geft
laffa,ftevážpozdtvihugeumblelýc,pofiluge labýd,
potějjugegarmaucených,— ©. Bernarb. —
Ktofoli flyffiBlad Boha mslagjejho, nedať 1giné
f Bohu fivolámá. — ©, Reboř. — Čafřa geft
opatrotonícífvatoftí.— ©. San 3la toůfty.
— Webotmebeaní číoivěfa náležitě milotvati, fbož

nemiluge. Zofo, fterýž učinil člorěfa, — ©. Wu=
guftín. — BWy$fmalomatihřjfinjřycod Horfijho
geft,než břejjiti.— ©. Jan Slatoújtý. —
Miiloft jivobody uzná Duďg, fteréhož máže bázeň
otroďá. Gožzoié bobréhogefi, fiuffjmilowati, „še
bobré geft: niťolí že fu fonánj pofuta bofhání.—
S. Řehoř. —

zdbeýnuti.

Smatý Sene Nepomuďy, žalář, lab, žjzeň,
oheň, mufy přetěšťé jnájjel aft trpělimě, a fo=
nečně i fmyt gafo tin beránef -aft pobftaupil; a
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mn fe neb topbamáme to zloft, flenj a zlořečenj
pro něgařé nepřjaemné flotvo, pro něgafau bomě=
Iau potupu, boftí malau a nepatrhau fifobu; nab
boft malau učíněnau fřítobau fe f$ceme HGnebpo=
mftiti. O Bože! obtoraťob náš tafotvau prlitvoft,
abyčom mnobo a ftále zbena fivětě pro Tebe tt=
pěli, tofjecfozlé a protůvné vábi pro Boha (ná=
ffeli, a to trpělivoftí toládbnulíbuffj fivau. — ©,
wěrny naflebotonjřu Kriftůto, fivaty Sene Nepos
muďo, genž aji byl fu ffřípci utvázán, orobug za
náš, abychom to fřjit a faužení trpělítví byli;
topproš nám Iaffu f tomu, abyom je to Fřjžía
mnohém trápení rabotvali proto, že i Pán Sežjšna*řjžínetwinnětrpělaumřel,© StvatyPas
trone, ftery afi ne taťf náfiljm ffřípce Byl po=
voyfjen, gafo láffau tozhůru £ Twému uřřížo=
wanému a ojlamenému Spafitelí tažen, mučebls
níďau fmrt pro něho 8 raboftj gja twolen pobftau=
pití: topproě. nám tu miloft, abychomalejpoň tento
fratfy ča8 života naffehoto flužběBoha Spafitele
najjeho firátvili. Wtezí boleftnym mučením Byl aft
fmaty SJene myflí pofogné, po topftálém trápenj
neobořil afi fe na fatany, nebylá fIyfján ani ge=
biným flotoem fobě nařjfati; gaf u proftřeb přj=
walů rozličnýchprotimenftoj, taf i při gafně fivj=
tjejm flunci Fralotvfřod) miloftj byl8 fobě tvžby
přjtomen. Proč ale my, gaf boft málo Drinaté
flotvo proti nám fe mlutoj, neb něco protironého
fe nám přihobj, myfli a pofoge pozbymáme a to
netrpělivooftpabáme? Gfceme nynj tvého přj=

řlabu náflebotvati; byfby tafé to cti a šítootána6
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fjeho, těď neylepfij broau ěci fe tyfalo, myjlí
poťfog,ten nebeffy bar oftřihaticeme. Jepřjtelem
těla fivého gft byl, fwaty SJene Repomuďy, tmé
fmyjly aft frotif a Dle bua obcotal. A což
mý činiti máme ? Jtafje přirozenoft sfažená a f
alému přiliš nafloněna „geft; tělo málěj proti bus
du, a fce Dle sbauřenýh náflonnofij pofračo=
tati, dce Dřejjiti; a měli bychomgefitětomu tělu
fivému, naffemu auflatonjmu nepřjteli lafobiti,
geg měfce »omati, -a taf Hetřiti, aby geg ani zlý
tojtr neofauf[? Aypro8 nám tu miloft u Boha,
abybhom tělo, jmyfly a náružímofti vé mrtivili a
fřižomwali.— €y, o fivaty Sene Aepomuďy, mohl
aft bohatfttoj nab bohatftrvj naffhromážbiti, ale getr
tolif ze fvýd přjamů aft jobě ponedal, co Ť
ffrotoné topžírměpotřeba bylo, oftatef gfi meží $ubé
rozdal; nifby aft tvefeleafij nebyl, než fD95 aft
jftěproft a almužny fimé m rufau $ubyd tviběl:
taf i my bletvého přiflabu z poflabu tohoto fiměta
Čeeme na bobré aurofy bo rufau nuzný a pos
třebnýo založiti. ©, gať náš běfj onen etvanýe=
fiďý o peřle pohřbený torby bofáč;s aaťfftrafili=
rod gfau flotva Kriftotva, fáze že geft melblaubu
ffrze učo gehelní progjti, než bohatému tvgjti bo
fralotofivj nebefřého. Srvaty Sene Nepomuďy,
tělo a frero riftotva, fteréž aji taf čafto, gafožto
fněz Boha Nepmyšjjiho 8 neptvětji horlitvoftí
požitval, Tebe nepodybně taf roznjtila a tozpů=
lila, že aft bototo byl, raděgí život fwůg. oběto=
Mati a jmrt pobftaupiti, než tagemfitvj fivaté zpo=
toěbi topzrabiti; tvypro8 nám tu míloft u Boha,
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abyĎom f mý, fbyž pravého a šitoéhoBofa o
Anodtoft oltářní přigimáme, i taf miloftj Boži
roznjeenj a pofilněnj o přebfetozatém bobrém nes
pobuutedlnými zůftalí.

9 oblitba.

Bože a Pane mocnoftj! fteré8 obzrolafitěmoci

a filau © zfrocenj mocí temnofti obbařil, obětus
geme Lobě aafluby těh nepmocněgíjjh buů He=
Beffyý, gafož i zafluhy Tméfhoměrného Hužebnjfa,
fivatéýo Jana Repomuďéfho, fterý mnoho bufjíz
ofibel dabelířyý toptrhl, a na fmobobu fonů Bo
ži přimebí: projjme Tebe poforně, uběl nám
té fjly, bychom tojjem pofufjenjm šlého Duda 0=

bolati mohli; zmláfitě m hodině jmrti naffj, aby
nepotfala nas fnjžata temnoffi, a ruřa nepřatel
ffa neudivátila nas, nýbrž af fe nám ótetorau
drvéře F jimotu roěčnému. Spolu popřeg tfjeho
toho, čehož ffrge tu pobožnoft žábame, a co geft f
tvětjji cti a flarvě mě, a fpafenj najjíchbujří
Račiž toho učiniti mílofrdny Otče ffrze Syna
mého, Bana najjeho Sežjíje Krifta, Amen.

Prinj pifeň.

1. Bofa méfo tozjwam, vjřeň ji šazpíivám
potěffenj, f vadoftí etitelůma mým nepřatelůnr

f zahanbení. Ga nižpatrona mím, a to geft
fwatý San Repomuďy. — 2. Zo Bůfj neplépe
tvj, že celé bohatfhoj, byla má čeft, ta ffvze líbí
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šli, gazyf utrhačný obňatá geft. ©Gágíž pdtrona
mám a tb. — 3. Bůh na mne bopuftil,tofjaf
mne neopuftil to mém zármutfu, afa toffuby firá=
peny, na mýflí zmatený, to fažbém ffutfu. ©d giž
patrona mám a £.b. — 4. Nermuf fe mé frdce,

nenařjfey tojce, 1Dfivé těžťofti; táf je čafto ftaroa,
Bůh bíroně tozbámá fimémílofti. © gíž patrona
mám a t. b. — 5. Bůgbu teby F Otci, požádam

pomocí ob fvatého, fubu profit gebo, by přígal
oěrného foniavého. ©á giž patrona máma t.b.
6.On gefttofjčd fauženýdto- fwětěopufitěnýotec
mily, nagde tur mílofti, fbo gde 8 důměrnofij 11
fajdau dtojlí. Sa- giž patrona mám at. b. —

+7. © můg fivatý žene, žabám ponjženě, přígmí
žaboft: přifpěg £ fpomoženj, míbjš mé fauženj a
mau žaloft. ©a gíž patrona máma t.b. — 8.

Ap aft neofipffel, fbo gen £ době- přijjel m fmě
těšťojti, Tě za pomoc žábal, za patrona togýmal
8 pobožnoftj. ©á giž patrona mám a t. D. —
9. Tobě ljbámtufu, Sene z Nepomufu, má ná=
běge; ga člorvěf ubohý, Tobě Ijbám nohy, Tvé

filápěge. G4 giž patrona mám a t. b. — 10. ©

mocný potroré Repomuďy Sene, profim Tebe,
měg mne M fié milofti, buĎ odfrancem mé cti,
vyprod nebe. ©Sd-gíž patrona mám, a to geft
fwaty San, Repomujfy. Amen.

Driibá pifeň.

11.Bbráto bu Jene Repomuďy,muží fina
teftí: plný, 0plamene Božfřélúffy, zmím Baf fto=

i

»
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gjš tv mílofti; neopaujitěg jivé fragany, odranče
náš čejřétolafti; přimlautvey fe a prod za náš,
před Božířau tvelebnofij. — 2. 3 Repomufu
aft zvožený,to malém Čedůd měftečťu,pob Ze=
Ienau topcmičený, o rozmily Měnečfu ; m Zatět
mé menffjucenj, přímeběf bofonalofti; pří:
milaůtvey fe a prod za náš at. b.— 3. Bražíře

oměftomá též fivau čeft, šeš tu voětíjíumění pob
Mmobornými to miftry přitvedě F fivému ffončenj;
na fnězítvo Bylá pofivěcený, nabylá též tvvelfé

"Hobnofti; přimlautvey fe a prod za nád a t.b.—
A4. © ftarém mějtěfazatelem Byl gfi Hned učí
něný, ato m rámu Páně Zennfřém,tojjem lie
bem přebftámený ; flotvo Boži gfi rozfymal 8 nep

tvětjji Horlitvoftj; přimlautveg fe a přo8 za nad
« tb. — 5. 3 tě Hobnofti tw Hradě Bražílém
učiněná fanotonjfem, tofjech huby tyboty a fi=
rotfů učíněn almužnjfem ; potvinnoft tu gfi zas

"flátval 8 tau neprmětfjipilnofij; přimlautvey fe a
prod za nád a t.b. — 6. Tagným gfi též byl pří
Divoře frálotony zpotvěbnjíem, Ftery úřab Tebe
přírmoed,žed byl mučeblnifem ; ffrz tagnoft fmaté
gpotměbí topftalá též tvelfé Bolefti; přimlautvey fe
(a prod zanáš a tb. — 7.Ma rozťaz WBáclama
frále, £$nrvti bylš objauzeny, hočninr čajem f u=

„topenj dolů z moftu hozený: tu Tma oflatmená
dufje brala fe bómyfofti,tam fepřimilutoa prod

ja náš předBožíťauwelebnoftj.— 8. K Tobě
Thi 8bůměrnofti tvffictní feutjfáme, pofpolu za
pomoc Tebeponjžčně žádáme: něopaujitěg Tvé
ragdny, náš oditaričeČejté tolaftí; přimlaumen
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je a prod za náš at, b. — 9. Bypro8 mjru a
Taběgí, též prarvau f Bohu laffu, ať gýme jimi na
tomfivětě bez rofjehoPřidu fvazfu ; fůg pří náš
filny odbranče, bud nám přjflabem mé ctnofti;
přímlautocyfe a proš za náš a t. b. — 10. lab,

mor, mognu, ginétrefty pratoeblnoftí Božffé,přod,
by obroracený byly obnajjj mlafti Čejřé: cjfaří a
řrali země, by bal Bůb zdbramia fitějtj, přimlau=
iveg fe-a proš za náš a t.b. — 11. Pojlebně
profime Tebe, o fimaty fanoonjfu! ffrze mlčen=

fimoft Tmého gúzračnéfho gazofu: gméno dobre
nám oĎraňug, pořání nám moprog, před faubcem
věčným orobug, £ flarvě toččné bopomoz. — 12.
Neporufjená nábobo, 0 přejivaty gazpful opa
trug náš a zaftámegobetoffeprotionjfů. Ghraň
najjí čejt a opatrug pabnaut m nebezpečenfitvj,
bopomoz nám, ať přigbeme bo nebefřé raboftí.
Amen. :

VIL Waučfeuj.
Aviftus přifiel,aby (pafil roffebenvět; a předce
úfau i mesí námi záftupomé, Peečjě neofufjomoce drabého myťaupenj fmébo.

Je famotp na paufiti Blji Bethlehema obr=

Bral fe tříbcetiletý bn Badhariaffůto fu břehům
Sorbanffým, Dudem fmatým Gym naplněn gefftě
iv žímotě matfy fivť, bofpěl záhy £ melifému pos
tvolanj fivému, a £ flomu Páně počal roznefjené
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bilo fivé. Přípramotvati Spafiteli ceftu Do frbcí
[tý a líD vofonalyPánu, obrátití frbce otců
f fynům, a netěřjej f opatrnofti fpravvebliroých:
tof byl bůftoany úřol gebo. A Hle! fottva žepos
al fazati fřefta napratvenj břjďů, sů je f němu
sbjha lib 8e tvfjeh ftran, fu fončinámSorbanffým
putuge Subfhwo £ Serufalém. Ano ze famého Re
rufalema Berau fe na paujfjf záftuporvé ; oni fivffj
tu Sana, t třejau fe brůzau, an mlutoj o faubed
sBáně; ofřivagí nabčgj, an gtvěftuge,še geftbljsťo
frálotofttoj Boží ; nabymagj žitvota, an ge přígjmazafivéučennjťy,ubělimogimfřtupořání.| Než
co Čtěaj u něho nejifaftnj farifeovvé Serujalém=
fin? Čí přifili nab t oni, že ge jivěbomjHnětlo,
balfam Hlebat na vany fvé, poznat fimé toabdy,
tooznat fe zbřjdů, Dátfe na pofánj? Toho tvfjeho

nepotřebuge ble přetoraceného (myflu fivého člo=
tvěf, naťfoflyfmafem farifegffom. A což tedy těli
nejiťaftimí tito fněží £ jahnomé, gež poflalí žídé z
Serujaléma, na paufiti u Sana? GSwwatéeman=

gelium pratvj zřetelně, že byli poflání f Sanotví,

aby fe bo tázali: Ly fbo afi? — a řefli genu:SBroč tedy fřtjě, gefi=lí ty negfi Kriftu8, ani Šlidě,

aní proroť * Dnif tedy nepříjilí fe učít ceftěBoží
a řát fe z břidů fivy$ — ale ftifat a fárat Bos
bem nabjjeného fazatele Sana. A což paf gim

teby mobl projpěti blaš tvolagjejho na paujjtí:
Bpramte ceftu Báně? Sim neprojpělo aní záfon
Vogžijjům, ant předpotoěděníproroďa, aní přifitj
Spafitelorvo, ani (futfotnéKriftomy: mnoholiž teby
tu platno býti mohlo, že gím San uřázaf na
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toho, řteréhož, ač ftal u projtřeb níí, neznalí,
ftevéhož nedtěli a tubjž £ nemohli poznatí? Než
bohbegá by neměli nefffaftnjcí tito účaftnjfům mezí
námi. A tfjař bohužel oniť gich měli, magj a
mjtí bubau po blauhé měťy. Sriftu8 přifjel, aby
fpafil toffecben fivět: a přebce gfau £ mezí námi
záftupotvé, fteřiš neofujj omoce brahého tvyfau=
penj fimého. A co to tom mabj a ránj gim?
ři měcítomu Pránj:

1. pýĎda dua, 2. nemwěrafrbce,
3. přetorácenoft žímota. — Mffelifétělo
ugři fpafenj, a pro mfjeďy fe totělil, za toffeďy
umřelRriftu8 Ban ; toťgfau pratoby, oFterýdfře=
fanu orfjem nic pohybotvati nelze. — A čím to
teby, že SSežjě přijjebjjí, aby jpafil mfjeďen fivět,
přece bořlábá: Mnoho potvolaných a málo tvy=
mmolených? Go tvabj a přeťáži livem, že neofuji
aučinfů brahého toyfaupenj fivého,Spafitel fivěta
že nebube gegiĎ Spafitelem? Reypředněgíjihro=
zného tohoto nefitěftj přjčina geft:

1. pýda dua. — Pýčat zagifége
gaf bj fo. -Jtehoř, nab giné zřetelněaffjm zname
njm zatorženýh, onaf geft tweble floma Aáně, po
čátef toffelifého Břidu, a Gofpobin fám ofročběil
úfty žalmifty gebo: Nebubef bybleti u proftřeb
domu mého,fbo činípou. — A žádáte na to zřeg=
mýď vůfozi? Než fomu nenj poměbomý ofub
padlý angelů? Pro pýdu utoráí ge Gofpobina
bo propafti mrářoty věčné obfaubil, připautalge.
Sro pýchutoprorhl ge Bán ze fibelvy: a tys"
lí by8 baufatí fměl, že tebe 8 pyau připuftj bo
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flatoo fivé nebejř? © nifoli; nebe by přeftalo
byti žábaucím fiblem Plahoflatvenfiivj: ntjr, pos
fog, raboft zmizely by z něho, fbyby to něm pýs
ba přebymatt fměla; Bůh nebyl by otrem fima=
tofti a Iáffy, fbyby nefifafinau tuto tmatfu fata=
náfjotou trpěl u trůnu fivého. „Strafiny Gofpo=
dinům geft faud! ano čafto ná pauti tvezbeaffj
pofuta Štojná Dopadá prprvinilce. Sefftě hlarmau
Bdsj, a Hrom zbožnému fe pyfjně pofmjmá timáří:
ale gtž neblahá fe nm $ljžj fmrti Doba; přeb
jaub Wěčného molá ho bigjej zibuř bebín us
žajno. 3 F pofledrtimu ho faudu trauby Hlahol
probvoj. Sborent angelů a toptoolenců obřljčen,
ftrafiny fe mu tehbáž faubce ufáže. Pozdrvižená
iny váha pabá. Af wolagj pař: Země,poblf
náš, hory zafypte náš, tvofalifby nadarmo. Božj
Synu, Krifle, mílofině náš potvoley, až to den
poflebnj f faubu zafebneš! Dni ftrafti a brůjn.“
— Wig PBerelpofmátný, ftr. 91. —
A voffafnemufjmé dobití bo nebe pro zřegmébů
fazy: mámef gic na zemí bofti. Ten Bán Nežjš,
fternš febe famého ponjžíto, podobu flužebnjřa na
je mzal, £ hledal, což bylo zahynulo, nervolal Bez
přjelný: „Pogěté fe mně tefjicní, a těte jE obe
mne, neboť gfem ti$ébýa poforny frDeem, Ori nes
ofměbětffe nabdrno: Bůf fe pyfjným profitvy, a
fdož fe pomyffitac, Bude pohjžen.“ Ale, že pýau
naduta byla myfl farifeůtm, neftalí fe učebInjíy, za
to toffať tim ljtěgfjími nepřátely a tvtafy SKrifto=
tými. Se pýda mlábdlavoni$: zfamenělo frbce,
obludy uffi, ofleplinočí gegi, že att flotvoa
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přiinoft SXanotoa, aní učení, moc, Iáffa Kriftotod
neproniřly grafu, fludu, frbce gegich. Pán Sešjě
i ge blebal, £ nab ními plafal, ( za ně umřel:

pýcha rofjaf zmaříla tofje ovoce jnahp, láfřy, z,
friwe a gáflub ©eho. Grboft pohnula ge, že je
bjmalí ge zátviftj na Sana, f němuž vydzelí žd=
ftupotvé ge Mfjech fragin Subifo$, že pohrblí
fřtem poťáni na obpujjtěnjbřjedů ; pya rozpů=
lila ge záfiti proti Kriftu, že gea potupili co fpna
tejařoma z ©allilee, přezbělínáhončjm Belzebu=
Borvym, prohlafjomali za pobivobnifa, pronáfle=
botwalí gafo Lotra, tozor jimatoftí na fmrt toybali

gafo rauhače, Syna Bošiho na fřjž příbilí gafo
zlofyna; pya byla přičinau a matfau tvfjechnes
fledbetnofti těďto. A člorněf, m gehož Dujjí pe=

lejlj tato fat betvaterohlaá : jmělby fe fogití na=
běgi,še fe před ním otemrau brány nebejřé? UAH,
bjdný gajlepenec: on je otvjjem fogj naběgj tauto,
on uboby obě myjlj, že bo neugbe mjfto po pra=
wici Báně — a tvýjať běda nejiťaftnému! Rebu=

beť bybleti u proftřeb Domu mého, fbož činí pý=
bu, bi $ojpobín, a mezí zatoržencí fezná to j=
bnjť, žepýcha buffe geho nebala Sežjíji Kriftu, aby
byl Spafitelem geho. Jež na tařotvéfonce přitvobj,
a rotoněž otoce Drahéhomyfaupenj najjeho vujjj:

2. nebměra frbce. — Ano neměra geft
ofubným tjm moftem, po fterém f propaftem fropm
garoleřánepřjtel náš buffe ulorvené bo fiti a ofibel
pýn. Onaf geft geho nepměrněgífj pomocníci.
Ke fe ufadj, tam zmohau fe neřejtí; fbe zaš
rolábne, a tu ze febcj, z rodin, z obci mwyftěho=
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tvati fe muji poznenáhla toffelifá ctnoft, a mjfto
nj rozlémá fe gafo pomobeň praub nepramofti.
9+ Holeftného toho bímabla! Webubemef toyppifo=
tati žaloftnau tu zpauftu obecnau! Oepřjtel fbyž
opanomam fraginu, Drancuge a topbigj Domy,
oheň metá bo ftobol a na fopfy, ofenj bubj na
poli, zahrady roptjná a páli, geb fype boftubnít
a potofů, a libffomitěly frmj frfatoce : ah i ten
geft proti neměře — polomiční angel, Merěra
frbce Hrozněgfji uřrutenftoj pájje. Onaf przní či
ftotu mlábeneďau a panenffau, rujffjfmazfpmanžel
fřéměrnofti a [affn, ob vodičů pať odroraci frbce bjteř.
Ona činí zboháčů tyrany, tvgjej (tlaufinauci), po=
tera a frtoj bjteťBaně, z $Hubéhopař líbu naběla lůzí,
libugjej fobě m zahálce, vorápané po ftatejh a
frvi zamožněgfjih Bratři. Onať byzbj Dujjí člo=
tvěťa, hanbau pofipíňuge tozum, jrbce mrzfofti
falj; onať pobbjrá trůny, myroraci rámy, fácj
oítáře, potupuge libfhvo a Bohu fe rauha. M člo=
tvěf, gešto nofji brafa tohoto gebomatého m frbcí
fivém, fmělby nebe baufati? A, fbe nenj rojry,
tamstě po nabděgí meta! Kriftu8 nervěřjcim nenj
Spafitelem. Werměraunapálo frbceAbantoto,
a on bopuftito fe bříu, mufilza to z váge: mís
loft Gofpobinoma opuflila geg. Meměrau f napo=
mjnánj Woemomu rozmohlp fe na zemí nepra=
tvofti: a potopa zalila nezbárné plémě [ibfřé.—
Jterměrau Fflorou prorofům Báně zatrorbilo fe frbce
libu Sfraeliřého, Serufalém ftal fe pelejji neřeftj
a Bezbožniřů: za to pať obrácen geft to $romabi
tumů a famenj, učiněn geftza pojměc$hnárobům.
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Neměrau F flotvu Sana Křtitele potupili mocní
židé Serufalémijti blaš molagicho na paujiti: a
za to fefera fu fmenu gegi přiložena geft, gafo
plémy to oheň utoržení ajau. Aeměrau f etvange=
Hum Sriftorou zanemřely mezí žíby roty farifegfřé
a Sabucegfifé: a proto přífjly na ně měti zlť, gas
fotvéž nebyly obpočátťu fivěta, antž budau ; proto
ftalo fe peflo tvěčnýh mráfot, fbe pláč geft a ffřj=
pěnj zubů, žalářem gegi. Oeměra frbceezagifté
nemožné činí Wffemohaucimu, Býti Sypafitelemneměřjejeh.© NežmyžádátenatoBožihofimě=
Decttoj. Otetořeme pjímo, a zbažtu nečteme: „Bez
tojry nemožné geft, Ijbiti fe Bohu; a hněmBožj
přidází na fpny nerměry.“ Ano, fam Kriftu8 Pán
vjioěbčil zřegmě: „Meutměřitesli, že dá afem —
Syn Božj, pratmba toěčná, Sypafitel míš — ze
mřete mobřichu jiwém; neboť fbož geft netvěřjej
Synu, neuzřjť žímota, ale bněm Božj zůftátvá
o něm, ponětmabž, gaf fiv, Jan boflába: KboneměřjSynuBožímu,Ihářemgegčínj.© Ano
Ihářem čínjě Boha vého, potupuge fivěbectivjBo=
bemtoyjiměbčenéhoo Kriftu: fteraf by8 teby má
mítvau naběgj fměl fe fialiti, že bubeč mjtí úča=
ftenftmj 8 Kriftem, fu fterémuž znáti je nedceš,
gehošto za Iháře poříábáě? Jitoot, gafotvéhož geft
netvěra matřau, gimž netvěra myjl pomátla, florýo
Boží, fterýmž pratoda tvěčná zfázu ofivěbčila nes
věřjejm — to mffe nám Blájá: že nervěra za=
myťá čloěťfu brány frálotoftoj a ráge nebejřého, ©

-že nemožné činí Spafiteli, bott Spafitelem Tibi,
zabatfjih gj frbre fivé, M tomusli taf, nač byd
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botvobil bále, že otwoce brahého topfaupenj ob=
nimá nám

3. přetorácenoft žimota, Rotr,fterýě
pro gednu toražbu fjibenící zajlaužíl, otojjem tim
vvětíjih poťfut boben geft, čímtojce nejileetnofti
napáal, čjm tojce libi žaluge naň, je gefiYora=
bem gegich. Kteraf tebn fměla by bo nebe Iwe=

gjtí bufje, gegjáto šívot geft učiněné pújmo nes
řeftj, an gižšpyda bua a neměra frbee brány
wěčného ráge zamyfá. Stetřeba mí na to obpo=
vočbjti. Kbo má zdramy fmyfl pro pratobu, fbo
uznámá, že geft Bůh Bohem fivatofti a fpratwes
blnofti, a nebe fiblem: měrný flužebnjťůBáně:
mufi fám myznati, že ceftau a fijčem f nebí nes
může býti přetrácenoft života. A neb mělsby
nefiťafiná bufje! nab za to gefitě Bůh ti obplá«
ceti blahojimvenfthojm, že afí potupotwala flotvo,
pobrbala rabau, filapala po zařonecí geho? že
na tě nářef tmebaubratři tmogi, gež gfi oflamala,
o čejt a o ftatfoy, gež afi zbatvila zbroj a žítvota,
gež afi ofrabla o tojru, ctioft a miloft Božj,
gimž afi ufazala na ceftu bo pefla? Tobě-li má
za to Bůh, mílotonjí číftoty, fhmořitel a pojivě=
titel tělatvťho, nebe báti, žed rám Duda Páně,
tělo fivé przníla neřeftmí, o gaťfož nemá Dyti
ant fydúno, žed nevinné mlabence a panny
otrátvila gebem ohamné rozřojje, lilium číftoty
wyriwala z rufau, a toěnec netvinnofti firhla ze
frbej gegich? Toběsli ma Bůh, oter ©bubého,
odrance toboto a firotfů za to nebe dáti, žeš na=
Bromabila poflabů, zlata a fiřibra, pro fly



136

utifitěnýdh nemagje šrafu, pro nářef $labem $mos=
řenýd nemagje fludu, frbce nemagje pro bjbu a
zaufanj fivyWbratři? Toběsli má Bůh, půmob
fivatoftí a pramoby, za to nebe báti, žeš pratobě
fe protitvila, blub rozijmala, Hřibfitěpomala, proti

nebi fe zpauzela, a peřlo na zemí rozmáhala $
O, fbyby byl Bůh zřegměneojěběil ufty fluhy
tvytoleného fivého Joba: „Ku bní zahynutj zas
Ď$omán boma zlý, a fe bní pr$limojti tneben

budeM foyby nebylo flotvem Božim, co Strad
boflábá, an bj: „Pomfta těla bezbožného geft
oheň a čerm; a Dezbožní ob zlořečení £ zahynutj
fe obráti;“ fbyby myrofům Gofpobinomým ne=
byla Wora Šalamaunoma: „Aeprarooftitlaftnj
gimagi Dezbožného, a promazy Hřiů fivýchfivá=
zán býymá; a pro gloft fivau vyhnán ob tmáři
Báně bube bezbožný; ano, fbyby jám Ježiš Kris
ftu8 byl nepotvěběl: Syn čloměfa pofile angely
tvé, £ myberau zfralotýtvj gebo mfjeďapohors
fenj, i ty, Fteřjščinj nepratvoft, a umrhauf ge
bo pecí ohnímé ;“ giží ten pauhy abrarvý rozum,
pofubhlaju nehoft umjmeažití, pogififugenám to:
přemrácenoft. žimota zamyřá čloměřu brány ne

beffého rage, rujjí oivoce drahého vyfaupenj na=
fieho, nemožné čínj to Ježifií, aby gfa Spafite

lem tvfjcho (věta, byl též ( Sypafitelem najfjjm!
A měbauce gíž šalofiné $přičíny, pro fteréý

vyĎdzí bněm Božj na líb přemrácený; znagjce
ty toěcí, pro fteréž neprofpěly farifeům, tvyfla=
ným F Sanotví, aní gúfon Mogšjíjům, aní přeb=
potočběn proroďá, aní fázanj fmatého Jana fřtís=
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tele, aní floma a utfotvé, aní fjinrta žítvot, aní
pratoba a -láfřa famého Syna Božiho, JŠešjíje
Krifta ; ugifitění gfauce, že pyfa Duda, netvěra
frbce, přetvrácenoft života mabj a bránj člomvěfu,
bogjtí a ofujití oIwoCe(pafenj: měli by$ýéomtvá=.
Hati, výfoft Dátifjerebným těmto neřefiem? Ob=
ftup to od náš, od toho uomey náš neffonalá
miloft Báněl Sbož aji foli HnjzbempoĎy a nes
wěry učínil bua a frbce, £božft foli přetvra=
cenofti žimota zpřzníl a zahodil jam febe: neme=
fiřen, neproblémey, ze fpolfu totvaryjjů fimýd fe
mýrag, ge fitě nevěry je tvytrhní, z ofibel nepra=
tvofti Hle wymaznauti, 2běrnj pormofánj,fteromá
učínění gýme bělnífo na minnici Báně, voffelité
přermrácenofti, a byť fe gj flaněl cely fivět, tvý=
Hoft benme, Se firafem a Baznj fpafenj vé fo=
nepme, m flužbu Páně ( tělo i tmfjeďy žadofii
geho de tvfjjm, co gfme a máme, odótně pobro=
Dugme, 8 iefeljm Bohu flužme a Kriftu žimi
buďme. Opatření gfaucefititem tojry proti ftře=

lám pofuffiteloroom, r pofodře,číftotě, trpělitvo=
fti, tibofti, bobrotě, milofrbenftvi, pofogi a Idfce
ftůgme, ubezpečit fe mwmilofii Páně ufilugme.

Rozagjmáníj.

Stupeň fu flamě geft etnoft, etnoff geft mat=
fau fly. — ©. Ambrož. — —.©4učinil
nebe ( zemí, pravý Gofpodin: a 'tauž moci Da=
rugi tebe, aby zemí učinil nebem. ©á rozfivjtil
na nebi fivětla: tp vogfivěf nab ně gafněgffi;
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neboť fozítojtití můžeš fivětlo pratoby těm, fbož
tve $lubu gfau. Učíníttčloročřanemůžeš, ále aby

fpramebřitdýmbyl a "Bofu milým, £ tomu přie

:fpětíinfižeš,—"©n Blatý ůfty.Slaby'a "máTomýcný "nepějtelnáš, fterýš
nepřéntůžeifoho oč1 '$o, fbofám bee. —

©, Běernarb.= toěytěcj,FteréžBůh
"tobě bátí ráčil; Fffutfůmifpafitelným, užimehgíd

-F Dobrému,"ujme f tónu, což Bůh tvelj, což
Bán ufazuge.' Ghubj'nědjař“B E Boháčem,
"potřební“nedf woědj,je úrožným:—"Sm. Gy=
"prian — — Rratfé a pontjgegici:gjau ra
„Doftí vozfofij pozentjthc, Fteréý líbí potbolané £
*Bložené "tvěčnojtí"od čejt:šítvota Bledjodrořátit. —
©, Len BelFfy. — — Taf "Bůh mílomal
„divět,žeSynd Stého gebnorozetiého:bal. — ©.
"San Čm. — — Ačgeft- BŮG tofjemopaiicj,
"snopl bati: tojce; ač ěft nepináudřegjjí,netvě=
"běl čehoby' tyjee bal; účgeft nřeffončeněPohat,
(přebce nie F'ro zdání neměl. — Můžesli fe co
"tvýrotonati'Tůfeené, prátoj SBán: Gle, gá gfem"dteem,gá“affenrPrátremtmým,| Čimřolídýceě,
tim-gfem'tobě. — ro tebe“gfempřijjel na fivět;
pro tebegfem pněl na fřjjí. vB mnětoffím,fra

peti fpoluběbicem,"přitelem. Čeho žabáš tojee£
A gefitě fe peetnojé Zomu, genž tebe tafto míIuge. —©. Wuguftin.— — RdožBubemoci

"obě giného,nežlíEye eútilomati, fovžOo fpa
Přuge,anuje tvtolifa Boléftečidt pohaněnj,
"rotitoúby fobě“ziřat Lřffu:naj? „MIfonš
tigu stí. — "Byť hebylo'peřla,By ifby přebce
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toyfoce nefifaftní ti libé, gežto mohauce panomatí
a oflamenu býti, zárotoeň še Synem DBožim,
fam fe ofrabagí o tafomé Břahoflamenfitoj. —
©, San Bfatoůfty. — — Menjťméněmins
ným člotvěf, gežto nebbale jlvfij. fiomooBožj, než
žen, genžby byl pro nedbalojt fimau bopuftil, že

+pablo'na zem tělo Krifivivo. — ©. YUuguftín.
-a

Wiberfnuti.
ny bůtvěrnofti £ Bohu tebál afi fe fimaty

Bene Repomůďy,aní pohrůžeť, dní muťf, aní
-fmrti, $rozicjmu fralí fvěřené fobětagemfhvj zpo=
avěbní netopgetviti, zpvlebal afi fe na Boha, genž
"pofonufbauří na moři, žefe utiffila. B Bofa
ofibaufal, a za ten čafny, frálem Tobě obňaty
šitoot, obbyžel gfi věčný, a protož nebyl afi za=
banben, a tvfmé bůtěrnofti to Boha aflaman.
Byť fe i wogffa proti nam poftámilo,nebubeme
fe báti, protože Ty o Bože naffjm vdřancem gfi;
byťbypofujfitel proti nám porpftaf, přebceo Tebe

baufati diceme, neb Ty Bůh náš gfi; mnofem
filněgfji geft Tmá miloft, nešli geho atiflaby. —
Ugmi fe náš na mýfofti,vaty Sene Aepomuďy,
toppros nám £ fomu přoti bogi fjlu a ubatnofi.
Xn8 fe fmatý Sene MNepomůiťyčafto na moblenj
odbátmal, zeradlem Ppobožioítí učiněn gfa nám
voffem,Staté -a Smětice Božj v geglehpřímlu

"mua orobomání profil,gefitěípřebftodufihrtj mu=
čeblníďau bo Staré-Boleflatmvídfi, puttroal, Ma
vit Partnu, matfu Božj aft tozfmal, a'gi-za gegj
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máteříťau pomoc f fié poflební půtee žádal. My
nehobní f trůnu Bošfřéhomilofrbenfivj taf fnabno
přijtaupití nemůžeme, proto že gfme těžce Bož=
ffau tvelebnoft urazili a potupilí ; pomoznám fivau
Ppřijmlumau, fmaty Sene, fam nafje nehobnoft
přiftupu nemá. — Ty8 byl hotoro, položiti život
za otvce fobě fivěřené, proto afi nejfetřil žádné
práce aní unarenj, gaf m zpoměblníci taf na
fazateblnicí, tofjemožné aft ufilorwal Dufje z ite=
Dezpečenftivj peřina mytrhnauti, a nebi zjířati,
Dobře měba, že tafé gebna bufje libfřa neffon=
čené geft ceny. Wle gaf přemáalo mp tvdžjme
jobě buffj fivycW t bližních nafjih, Hledjme na
ně Hřefjijej, a přece ge ač můžeme a povinní
gime, ob Hřjbů neobtrhugeme, a na ceftu bobrau

neumábdjme. TByprod nám tu míloft u Bofa, fro.
šene Sepomuďy, abyhom Bohem pofiínční,voffe=
ďu práci ropnaložili, bufje nafje i fpolubližních
najjíh ob Hřidu vrániti, a na ceftu bobrau pří=
Ivěfti. O bujfe libpfé! — ty gfte brahau FrmojKri
ftomau myfaupené, o fyž můžeme i my f fpafenj
tolifo gebíné buje nápomocnýmí byti. — Smaty
<SeneRepomuďy, ftery afi z laffy fu Kriftu P. ujjí
jmé trnjm Bazně Božj ohrabil, a tv žadofthřjfjnau
nefilechetného frále ABácflava fioliti afi neĎtěl,
pros za naš, abyom 8 rozmnoženjmbřjů nas
Alí ránu na ránu gíž zcelaftrpzněnémutěluPána
Sežijje nepřibamali, —Smaty Jene Repomuďy,
genž- afi fe pohrůžťn neb ortele Frale WBácflawa
neobárval, fbpž on Tobě hrozil, že mobu pjti, to
geft že bo Molbamy woržen budeš, geftli tagnoft
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fivaté zpoměbí nemygerojš, Jvpbrod nám tu mís
foft, abpehonr fe bubaucně toho nebopuftili, co

by na náš ortel měčné fmrti utvaliti, a boleftj
toččnau Býti mohlo. — An gfi ty, melifo Smaty

Boži přetěžťémufy a trápenj zmužile pobniff, 1v9=
proš nám tu miloft, abychommífeďa protitvenfitoj
a fauženj z laffy Bana Sežjfje mile a rábí jnájfeli.
— %y8 tvfjem hodnoftem a bůftogným auřabům fe
vyhýbal; a ačfolím gíí nevhobněgíjim aft byl,
přece afí je a toho nepbmeníjjho pořlábal, a
tofjenti fivýmí číny gen mětjjj čeft a flatou Doži
rozmnožotvati aft fe topnafnažotval; toppro8 nám
tu míloft u Boha, abyom fe pofořiti a opo=
mrženoft za flárou mjtí fe naučili, a gebiné větjjí
čefta fiau Božj 8 potupenjmtfied čajnýh věcí
ropflebdmali. — vy8, fvaty Sene Nepomuďy,
paniďému fivému tělu i botvolené mměcínebopau=

fitěl, ob 1vfji Hognofti ho sbržomal, a co ftfivoft=
nému trámvenj aft utrhl, dubym a nůzným rozdal,
Lyto oba vzácné přjfaby dceme nájlebotati, a
to pamětí tvžby otnati. — My je při tom hě=
fpoleháme na fmau filu — nýbržna pomocBožj
a tau jmatau přimlutou.

9Xoblíitba.

Bože a Pane Knjžatjieto nebefřyd! fteřj na
vozfaz Timůg ofměciigj a f bobrému toyučugj dufje
[ivffé: obětugeme Tobě těď fnmný$ dubů zů=
flubo, gařož t zafluhy Timého měrného Nužebnjía,
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fmatéhoSana Nepomuďého, fterý. fivým Horli=
vým fázaníma napomjnánímlíb.f pofánj a
fprameblnofti fřefťanjřémzbuzomal; pofotně pros
fime, uběf nám.té mílofti, abydom žábného.-ant
florvem, ani zlým přiflabem nepohorijili, nýbrž. f
fpafenj rofjed příjpělí. Spolu popřeg tofjehotobo,.
čehož ffrzetuto pobožnoft žádáme, a co geft £ tvětjjj
eti a fláměSvé, a fpafenj bufjj najjíd. Wařiž.
toho učiniti mílofrbný Otče nebefio ffrze Syna
mého, Bána nafjeho.Sežijje Rrifta, Umen.

Pifeňpruj.

1. Difjefrát buď pozbratvený, o můg tvěrný
Ratrone! míllionfrát ztvelebeny, tatjčťu vaty
gene: gá gbu £ Tobě to mé ubobě, měřimže
mne tvyflbfjjš,to mémzármutfu a fauženj, Dat
fám, žemnepotějfiš. — 2. Gfem firotef opufftčny,
robíče mnězemřelí, frbcebolj, mámzármutef, fan,
fe mám bjtuboby : nemám tofivětě, to mne tměřte,
přiteličťa. žábného, ftern by fe o mne: zafinf, pos
tějjil mne.fmutného.— 3. Net geft gaf dce, ad
nic nebbám, mffeďoBohu poraučjm, ačfolímmán
M frbci Goleft, to gá tofjeďno bobře tojm; beb
mně Bože trpělitvoft, m tom mém ftálém fauže=
nj, by to mffeďnomile fnáffel, a nebyl zaus
fanlimy. — 4. Sám Bůh bube mífeďo platit
toffem tv poflební Hobínu, .neb, on týfeďo-toj a
mibj, fbo fomuDělá fřírobu: zatořeúfia nepřá=
telům, fteřj mnepomlautvagi, přígbe na. ně něřby
ten.čaš,že fe tve toffempoznagj. — 5. B tom větě
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fe noněgjjj ča8 rofjeďo naopať běge,bratr feftry ne=
lituge, m nefitěfti fe tvyfiměge. Štěfij nenj na
něm ftalé, gaťo moda uplyne, poftmvenslí fbo 1m
dubobě, žádný fi Ho.netvjfinne. — 6. IBdomy
jivé, aarmaucenj fitotcí, opujfitěnj, máte žaloft a

faužení, fnajfite nad i Fřiroby: tvpte míle, fažbé
drojle, nic je 3 toho nermufte, ffeďo Bohu po=
raučegte, potěffení budete. — 7. Kriftu8Bin geft.
pro náš trpěl, proto fe nic nermautil, a fivatý
San Repomuďy, bo Moldarmy 8hozen Byl: toffe
pro Boha míle (naffel, Bůh mu moelřaumifoft.
bal, za Srmatého geft myhláfjen, tměčnau forunu
boftal. — 8. Gihle teby mfjiďní jpolu etěmeSana

fvatého, toffeďu najjí těžťau fřítobu, přebřládeyme
před něho: on pomůže; a ivymůže, nám ze tvfjeho
fauženj, neb geft patron melmi mocný, potěffuge
m trápenj. — 9. SwmatySene Nepomuďy, přeb

Zebau mý pabáme, nebopaujitčg hanby jvětfřé,
pro Boha Tě dábáme.: buď přeb Bofem přimlu=
ronjfem, myfivoboĎ naš z auzfofti, bep af to Dřj=
flid nezahonem,příveb F měčnérabofti.. — 10.
dyž Budemena fmrt ftonat, a f hodině praco=
maf, ftvatý Šene RNepomuďyp- rač Ty. pří náš
Iěrně ftát; nebep, neben, nám iřobiti, to tu
Pojlední hodinu, a nab námí moci mjti, nepřiteli
lftitvému. — 11. Opatř fivátoftj welebnau na
ceftu F pofilnění, napog naš frtwj přebrahau, to.
phřjedůto£odpufitění, -podey ruťfy, fivaty Jene,
toytrbní náš z auzfofti; toyprod ať fe boflaneme,.
bonebefřérabofti, JImen.
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Difeň druhá.

1. £ Tobě, můg Otče přídázim, Jene k
Vtepbomufu,8 tau neproětíji bůměrnofi, mágotvý
frojtečfu, by8 mne m nauzí politomal, to auzfoftí

mne pomoci bal, Sene, Ššene. Jene! — 2. My
aji Otec miloftirvy,toffem toěrněfpomáháá, firotťy,
Iobotvhjaužené, ofjedny m odraně máš; žádám
Tebe ponjženě, Nepomuďy fvaty Gene, saftařt,
zaftaň, gaftaň. — 3. Gfem firotef opufitěny, fam
je obrátit mám, přjteljčťa wmtomto fiětě upřje
mného nemám; robiče gfau mně zemřeli, mne

[mutnéfho opuftilí, to gármutfu nedali. — 4.

dd gá fmutný, zarmaucený, fbe nagbu přjtele,
ftero by fe o mne gaftal to mé tvelfé firobě ;
bratr, jeftra nic nepřege, nefitějtj mně přípratvu=

je, taf je ro ten ča8 běge. — 5. © ale nic na
lo nebbám, zaplať gim Pán Bůh fam, že fe to
tom něfby poznagí, naběgífilnau mám; Bůf fam
sna bobře frbce mé, geft mu zcela poměbomé, p
můg fivaty Sene! — 6. ©af blauho mí fftěftí
fmětlo, přátelů gfem měl Doft, tu gfem byl tofjuby
Imážený, bylo tofjeho Hognoft: gaf fe fitěftj ob=
toratilo, přátelfttoj fneb pominulo, tvfjeďo fe změs
nilo. — 7. bo fi na fitěfti zařládá, fitěftj nenj
ftalé, gafo tvoba pryč uplyne, brzo je promění;

jtěftí zivabne gafo tráma, fbo fi na fitěftizaflábá,
tař“fe tofjeďněm ftámá. — 8. Břjtel fbyž mne
potřati ma, zbalefa fe toyhne, fterému gfem bobře
bělal, nic fi mnenetoffimne; gá ná to tofiaf přec
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nic nebbám, to mé $ubobě fi nezaufám, napraly
geg Pán Bůh fim. — 9. SuĎte, mlumte fi gať
cete, toffaf tvy fe poznáte, cofoli mně fby přes
gete, na fobě shlebáte, fivaty San, fojtef mágo
tvy, zaftámá tofjeďo fauženy, firotfp a tobotop. —
10. Protož Sene z Nepomufu, pražířyfanotonjfu,
firotfů, obor Bágiteli, pramy flitotonjfu, ora=
ňug mne fám fivau moci, tve brte i tařé mžby to
noci, Sene Stepomuďy, — 11. A fbyž bubu na
fimrt fionat, f hobince pracomat, flůg pří mně, o
fmaty Gene, bod Tě mohl tozomat, z fivýdď
přidbů fe zpotojdatí, tmelebnau fivátoft přigmati,
břidů Jitorvati. — 12. Bo této paf fmrteblnoftí,
přihveĎ bo rabofti, fbe byfýom Tč modli dmalit,
Sene Aepomuďy, ať fe tam tyfjiďní rabugem, to
nebi fpolu 8 Kriftem Banem, měčnětoěřům,men,

IX.Kaučenij.
OoPud mjíty panuajcj odpor a nenámift proti

iwiřea cirPiví Dáně?

Šaloftnástě to fepota, Brozný to ofub, geft=
liže člotvěťpofrdbage láffau vých Úratřj, o ney=
čiftffivabofti žimota fe ofradá. A o tafomyé zas
fepencjů mlutvj Pán, žepozivání gfauce F tvečeří
vvelifé, na Goby flatoné, pohrbli poznáním, ne=
dtělí přigjti, ten taf, giny ginaf fe tnymiautna=
gjee. I fdo meble, znage mýmlutvy zaflepenych

ď
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těďbto netoběcnjfůto, mie je bůviti, znamenage,
že rozíměmatu fe $ofpobař, fáže fužebnifu froému:
„tBygti roeble na rynfp a ulice měfta, a ©$ubé
i mblé a fiepé t fulfamé umeĎ fem; toygbi na
eefty a meží ploty, a přínuf toegjtt, ať je naplní
bům můg.“ no nelze fe nám bítottí, bořlábásli
laffatvý onen Bán, „že žábný 3 mužůty těďý,Hieřjpoztváníboli,neofujjmečeřemé.“| Než
což toppobobníl Pan a Spafitel náš m tomto
pobobenfitvj, opděj fe na zemí po bnefiní ben:
nevoběf bymá obměnau za lúffu, a libé zaflepení
fvětem, pofrbagj Hámau a bfahoflatwenfitvjmnes
bejfým. Stebof ohlébnětež fe genom teůfol febe,

zdaž nenaleznete mezi fřejťany libi na tijjce, gežto
zabráný, pohřjžení glauce bo rogfefjj a profto=
páfitoftj fivětjfnch, nebbagjce na buffi, oybybagí
fe hobům, potupugí pom a, pobrbagimí=
Loftj Báně? Ano fmutný to pobleb, hrozná to

bubaucnoft, poroděineí že tměfnáš netolifopos.prda prambau a láfiau Boži, nýbrž že (e mezí
námi rozmáhá, že mjfln — mtaftogte! gíž panuge
obpor — panugenenáift protí wjře
a Gijrfimi Báněl -Brameny neřeftí tě ufáží,
že glau gimí: 41.život mnohý Přejfa:
uůl, 2 neznámofi wjry Boží, 3. přes
Wwrácenoftžíwota,

Mebitotežfe btatři, prami fwaty Jan Eman
gelifta, gefiližeftět dd nendivibj;a tubjá ne
Kufij fe"nám bítviti, mibaucím odpor, gežto fe
běge: znamenagjcjm nenámift, gežto fe ftatwj proti
cjrfivi, je fe taf běge, še © cjrfimi fe nelnau
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voffiďfnílibé, že nedtěgí na boby, fteréž M ní
troggebiný Bůh přípratvíl tveffferému člotvěčen=
fiou, tohoť gfau negebný přjčíny ; nepojlébní paf
z níď geft:

1. život mnobyď myznamačům
Kriftomyd. Wim, že trpřá pratmba,žalobaHroznáTežjmflomeďtědto.© Wůžesli.meble
fluba Kriftům tagtti fobě, (mjsliž pať Dratr za=
fromati Bratřim pratobu, tu fbe o věc fivatau,
o fpafenj bufij gebnatí gejt? Byť fi těl zaml
četí gi bratr bratrům: záftupotvé protionjfůto
nafjich Hlafitým fřifem tvpějtagí nám, že neřefii
nafie gfau půmobem, podnětem nenátvifti, 8 fte=raužfiětborážjnacjrfem.| Anebcoginého
přebftiral Sulian obpablec, fbyž ebtěge obnomiti
Pluby pofanjřé, ffelifau f$ytralofij, moci a filau
borážetí počal na Krifla, na emangelium, na
cirfem? A gafož fe bělo za minulyd měťům,
běgef fe též i za Dnůto nafjih. Mebof af tu nic
nebjme o líbed, gežto jamí gfjauce lafomct a
bráči Bez milofrbenfhvj, opílci a proftopáfihjeh
beze flubu, gfauce nejifafinjfy znamenanými flet=
bau foůbcito a cízoložniřůtm: Holvem ( pjimens
fobagi ffpinu, potupu a utržfy na cjrfemw; ať
pomíčjm o tomto fegnu nab gíné Ijtěgfjih ne=
přatel tojry nafij: neuřazugjsliž nmozj poctitvj
libé, oblorácení ob náš, na neunělofi, potoěreč=
noft, nádheru, Iafotu, $nětoy a fiváry, neftřjbmoft
a obžerjioj a giné neřády partugjcj mezi námi?
Ano še ffrauffenoftj a poforau bigme fe Moprja,

netagmež toho fobě, že život náš, že nepley,ď
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nejimáry, neřáby, fteréž trpjme pří fobé a mů=
fol febe, že břidhomé a nepramofti, fterýmž fe
pobbámáme, nepofledním gfau půmobem odporu
činěného, nenátviftí getvené proti cirfmi! Aneb
mnite fnad, že by giž bátono nebyli mufili -u=
mlfnauti fjíďní protionjci nafjí, by mezi námř
byla fe ugala flormafv. Jana řřaucího: „Sy=
náčfowé mogj, nemilugmež (lotvemani gazyfen,

ale ffutfem a prarobau?“ Ano gift afem, še by
míbauce, an nifbo Iháři tvěřitinece, byli batorto
giž přeftali fobati útržfo na cjrfeio protironjcí
geaj, byéom lúffau Boží zajvěcení gfauce, či
ftotau frdce, ufiledhtiloftj mratoůto, poforau, tis
Ďofti a přimětirofti tve fivém obcormánífe ftfvěli,
láffau bratrffau Bez pofrytfimi tmefpolef fe mí=
Iugice, žádnému zlého za zléneobplácegice. Aneb,
čimž meble vbráželi gfjau otrové nafjj útofy nes
přátel ufifugjcíh v zahlazení tojry Kriftotoy
Setopifomé bátonýh tvěťůto Fřefťanífoh agfau na
fvěbectvj, že ftaloft, Fteraužbyli fivatj otcormé
najjí oddání tojře, Láffa, gjž pofivěcomali fe
Bohu, fiydlitvoft a číftota, tíchoft a pofora, trs
pělitojt mofauženjh, živé mílofrdenfitoj, neuna=
mená boĎrotiivoft, nebýmalá prmé lájfa F fobě
tefpolef, nýbrž t £ nepřátelům fivým, byli zbrogj,
fterauž obráželi útofy rorahům, bolí zbranj, fte=
rauž přemábali fivět. Nuže tedy, Fbožťoli máte
frbce pro pratobu, pro cjrfem, pro Rrifta, fbož=
folt cjtjte boleft, toibauce, fteraf bymá potupo=
toátta od Jibj nepofiftorněná of Kriftorva, brahá
foatá nafje máf, fbožťoli 8 žalofijfe Djrvátena
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Bjdbnýžimot, na Hrozný fonec nepřátel fota,
řřjže, fráforofioj Páně, potvftaňtež — ano pos
toftaňmež toffiďní, a tvytorzife flary finad Přj=
$ům anefiledetnofij, celaubufijzamilugmeBoha,
zafivětme fe Kriftu. Baf telj záfon ©Seho,bepme
tvyboft brboftí a lafomftvj, zájti a zátvifti, hně=
mům a fivárům, $lipnofti a neftybatoftem, ob=
žerftvj a zahálce; umrauce fmětu, umrauce nes
pratoftem, bofažme toho líbem láfjfau, „že gfme
přenejfenj ze fmrtí bo života s“ — mílugjce fe
tvefpolef ffutfem a prarobau bujje fimé, žitvot
jimůg, flabauce bratr za bratra botmebeme paf
toho, že oněmi lež, a že 3 protionjfům naffid
gební umífnau, ginj pobrnau fe f nám, aby pos
znali tvjru, poznali cjrfem , gežto geft maťfau
tafové láfiy. W hle, fomu třeba připomjnati,
že tauž měrau zajypáme též f Druhy pramen, 3
něhož fe obpor a nenátmijt proti cjrfmí a tojře
naffi profit? Ano obpor proti cjrfiví, nepomí=
nesli na čífto, umenfij fe, gaf míle nebube

2. neznámoftií mjry Kriftomy. Res
Gof fbo by nervatáhl ruťy fivé po Drahé perle
a byť fe mělpro ní fehnauti bo bláta? Komu
a tvás by fe nedtělo poflabu, fterýmž [ze
jobě zaebnatí tvjce než forunu frálotvffau ? Čj
frbce netauži po fljčí, gežto brány tagfřé ot
lvjrá? A ble, fljčem obmyťfagjejmbrány ragffé,
Ppořflabemneocenitelným, perlau bražffi nab tvfje=
Jifé flenoty pozemjřé geft mira: fbo tebp pos
znat .gi, mohl by aj pobrbati, jměl aj fobě nes
mážiti? Bofub nepoznal Šatmel evangelium,
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aušilť a toztefal fe mezi gizlítvymi pronáfleboma=
telí gména Kriftoma: poznato ge, ftal fe z tvlfa
Geránfem, paftýpřem;pofub nenabyl Wuguftin
anánmtoftio pratobě, fmatofti a fráfe miry fato=
Viď, pobrbage círfivi, Hlebal fpafenj tve Blubed
facjšířoch : poznalo gi, učiněn geft fonem a flu=
Bau, učítelem tojry, flaupem cjrfive této; — —
poťfub nerozejilo fimětlo znhámofií pratoby tvěčné
na. obloze tlaftj flotvanffyí, hotorvi byli přeb=
fotmé nafjí, topeebiti freto fivau pro fivé Božníce
a moblp: a Ble, jotma že gím rozžhalií fm. Gp
rt a Wetéob (met tojry Fřeffanfřé:ap fbe geft
nárob, gežto by febyl frbečněnípřilnul fu Kriftu
u nepofifrorněné dhoti Seho? A taf bálo fe, běge
fe, Bití fe Bube po roffe čafh: obftraňte nezná=
moft tvjry Kriftotop, a toje než polomíce nepřá=
tel, protitonjřům gegi přiímíne fe £ ni. Aneb
řterý otec nemílomal by tvjru, gešto fáže fyno=
tot a Dreři: (ti otce fivého i matfu fimau? Který
manžel nemujj zamilotvatí cjrfem, gežto pože=
náma a mílofij Boží zafměcugemu manželfu
f měčnémutočrnému oazfu? Které bjtě nemuji
tmážíti fobě tojry, gežto uči robíče, (hromažĎomati
fbnům a beerám fivým poflaby těčné? Který
bobáč nemujj ty úctirvoftí mjtí ejrfero, fterášto
Pběgie nab geho ftatfem, zároveň natvobj geg,
$ mamory neprovoftí gebnatř fobě přátely, pos
mábagjej: bo tvěčnýchfiánfůtv ? Ktery $ubáf,
Sazar nemujj toeřebitítojru, gežtonějfnižata í,
frále poflábati fe za bratry geho, gežto Fážepá=
erůrít ugimatí fe bo gafo bratra, ftatvěti“nemo=
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enice a fipitáln; fterý Hřifinjí může ginář Leč
oflamomati cjrfeto, gežto neuftáma Hlebatí ztra=
cené a uzbratnotyati Duffenemocné? Který člotvěf
temufj úctau a Iňffau zahořetí£ jře a f cjrfivf,
geštof[o toe m apofftolitto,mobIttbamí ufia=
míčnými míflionůto, frmoj mučennjřího, obětj ney
fmětěafjiho. Syna WBožiho,miloftmi Duda fima=
tého glž ob měfům neuflámá porážetí Bhub, tvy=
fořeňormatí Dřjď, rozíjířoratí prarmobu,fitěpomati
ctnoft, rozmahatí Blaženoft mezí líbmí ? Ano fbo
to pozná; fbo pozná učenj a fnaby cjrfive, po=
Flaby pratoby a milofti (loženéo nj: ten a ta=
fotoý nemůže leč celau bufij fe přílnautí £ pratybě
této, on mufj milomatí cirfeto fatol. gafo ntatfu. S$
fbo 4 naš teby tněba, je obpor, Fternž geft proti
tojře a cjrfmi, odpor tento že fe obrátj m nas
flonnoft, nenátmift že fe proměnj to [affi, gať mile
fe rozfijří bofonalá známoft tojry Báně : bo mebře
váhal by přifpimati « napomáhatí F rozffiření
bofonalé známofti této? ©, fbožťoli ma m fobě
Jaffy f bratru, f máteři, £ Spafiteli, gijtě nebá fe
tvybjzeti F fivatému bil! jm tjeé zmábá fe
nerěra, tjm Horlitoěnímolebmeo fětlo rozumu
a maubroftí fforfomanému bárti toěčnépratoby;
— čim fferebněgi zohatouge lež učení fivaté naffj
ejrfive : tim ařetelněgíbofazugme toho větu, fbe geft
lež, a co pramba ; bofazugme tobo Pratrům, že geft
cjrřeto matfa nafje filnup a uttorzení pratmby, že
geft tojra gegj poflabem neonýíné maubrofti, fo=
řenenífpafenj a Blafoflawenfhoj. Ano f tomu
neať fměřugj ffotya, ffutty, mefiferen žimot náš ;
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obftranimfje neznámoft tojry přijpěgeme f tomu,
že ubube třetjho pramene, genž geft

8, přemrácenoft šitopta. A tento
pramen nenj mělfo — tifjcotvé hynau tv netvěře,

auři protí Sriftu a cjrfiví geho, pončtvabě fe obbalínepratvoftem.© AnebnebjsližjamSpafitel
naš f nepřátelům fým: „Seftlí pratobu
mlutojm, proč mí netěřjte? Ko z Doha geft,
WormoBoži jlyfji: protož my neflyffite, že z Bohanegfte.“© AnoflotvoBánětogeft,genžtvece:
„Smětlo přijjlo na fivět, i mílotvali gfau libé tvjce

temnoftí nežli fwvětlo: nebo byli ffutfotvé gegid
ali; řažbyzagifté, fbož zle činj, nendvíbj fvětla

ně fivětlu, aby nebolitreftaníffutfotvéneho,4 A flowmům těmto, flotvům neomylné

toěčnépratoby Ivpbavagj fěbecttvi [etopifové
tojjec tvěřůty, gemj a nárobůto. - Aneb táži fe
iváš, fbo-mičble nenátvíběl a pronáflebotoal, žala=
řorval i fatotval prorofy vo ftarém zářoně? ly
boli to fněžj, fnjžata, frálotvé, proftopáfinjci ží
botojitj! SKboto ftatvěl je na odpor, fbo zaftor=
zotval frbce i ufjiť flomům Spafitelorvym, fbo to
záfiti a nenátvijti neufrotitelnau fibal Ješifje po
tveffferen žítvot, pofub fe neoctnul na břetvěFřjše“<
Byli to nefileetní pofryteové a proftopáfinjci
žibotvfitj. W ob té tvjle, co wylita geft fretv
prronjho mučennjfa to „erufalémě, áž po tu bobu,
mnohoslíž meble fecdetnýd, bez uhonnoftj žítvota,
etnoftmí znamenitýd libi ftálo £ zůftalo mezí pros
tionjfy cjrfve, „poťub fe gím boftalo známoftí
tvjry a učení Sriftotva ? Prohlédněte fi gen toffeďa
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Beana nepřátel tojry naffj, cjrfve naffj, prohlé=
Dněte fi ge, pratvim, a rcete, zbaž fe mýlim, Fbyž
Gerobefy a Kaifáfje, Aerony a Luciany, Ariotvce
a WMoltafrotvce mezi fflefetné libí Fláftí nefinrjm.
sBy bylo me frbej těto nefifafmjfům Gyralo
pramé [úffo fu pratobě, Iúffy, etnofti, pať afent
cele tjm ugifitěn, že by nebyla nifby cezena freto
apofitolůty a ctitelůroRriftotvýchna popratvifitich ;
naifitěn gfem, že by moci fié totípu a flotva
fivého nifbo z niď nebyl obrátil proti cjrfivi
Sriftomě; by fe byly m frbcí gebo nebyly ufo=
ftily neprarvoftí, by Byla tu pýcha, tam [afotnoft,
onbe Bněto a zátvift, ginbe opět £ lipnoft 8
obžeríhojm, a pobobné fjereby nebyly rvzbubily
nenámift proti tvjře a cjrfvi, gežto fáže ufřižo=
tvati tělo 8 žábofimi geho. Wim melmí bobře,
že by za Hřj foběpoflábal, bytorbiti fměl,
že fažbý obpůrce fivaté tojry nafjj a ejrfve gíž
proto gejt nefiledetnifem. Obftup to obe mne!
Neřefti, fterýmž otroči mnozi z náš, Dýtoagj u
gebně neznámoft rojry a cirfive, bomá u Drus
bob přičinau odporu, neduti, nenátvifií, fterauž
je firanj ob nj, netoráží, borášegí na nj. X tvjjaf,
uvažuge florva Báně, djivage fe na ten záfiup
nab giné ljtěgffjh protionjfům a nepřátel Kris
ftorma učení, Kriftotmy cjrfive, mage přeb očíma
Plubaře tofjech těťůro, tvdže flotva 1 ffutfo ges
pi, mujim pať ttorbiti bezděťy,že bp gebvaDes
játo z ní byl fe ocínul, fde nonj geft, Dp nes
byla přetorácenoft žimota přičínauapra=
menem, 3 něhož fe pryjjti obpor a nenátvífi profi
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cjrívi a prárobě. Božj. I Hteraf tebp měba to
Fřejťan mohl bp de ftubeným frbeem: Bledětí na
nepratvofii, gešto čim Dál, tim zpupněgí pozbtví=
Hugi Blavop fivé mezi námí? SKbefolí zmobly fe
nepratoofii, tophynula tojra; fbe byne ctnoft, fbe
geft 1 nenátvijtí praroba Božij: tam rofiau hro=
Gotvé, tam požjmagj propajii blahobyt líbj, ro=
bin, národů. 3 fbo z náš mol by fe Bezcítu
bjrmatí přeb febe na tafau Dubaucnoft? ©, fbo
by to mohl, člotvěf ten hoben by nebyl, aby
améno gebo ftálo mezi toražebínjťy štiženýmí zlo=řečenjmfibjfomafletbauBožj.| Mužeteby
abrozme fe této fletby a tofjiďní toz$fopme fe a
ftatome hráze proti neřeftem,geštoferozmahagj, roz
fiřugme známoft fatolieřétojry, ohlafijugmepratobu,
objalugme fráfu gegi, »$raňmefe břiebůty, ftůgme
twláfce, Bototví gftuce fažbě mile žítvot fivůgFláftizaBratry,© Wendmift,obporprotiejrfví,
prott twiře Kriftomě mufi paf utuhnauti, blub a
falba pozbibau ctitelů, cttoft a pramba opa=
nugj fivět, a nepřátelé Kriftotoí bubau tolifo za
pobnožj měčného trůnu Báně, a nám boftane fe
flámy, že Bidbeme fe Tabotvati 8 Kytftem Bánem
tvěčně tvěfůto.

srott ejrfiví fmaté fice Bauři ntoenj ob=
přirci, voffenabarmo! nebot přiffel gíž bono

orten čěřaný Jdu můbee a ssodů ať na fFile;fpogené8 obpůreí Bráty 'pefelnénifby gl nepřé
mofau. Mjtězná W flámu nebejřaupřimo po=
řáb putugez ale číftjcj fe fpočimá to čácemí=
fofti“Boží Boguafcj filendPánem náručim
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mocným, obgjmá Jíb nepočetný. A fpogenau tu
trogij gebínýgen tojnef otojaj. B té gebné
ale na měťy zni čeft, dboála a fiáma Proftřeb=
nifu, Fterý náš Břjbů a fnrti fproftil, a fivé
cjrfvt fmaté tojtězfitoj na tvžby pogiftil! WBíz
Berly pofmátné, ft. 198.

Rozajmáni.

MBěřtecirfrvi, poněvadž má prambu, bržte
fe aj, poněmabž má žímot. — Gtěte (vé paftýře
i příčínau gebnoty, a tmažte ft fněze, poněvadž
noji Břišh maffe na frbci fimém. — Rerufite
nifoy mobliteb cjrfime, ale moblete fe 8 nj; aneb
nete gi, ať ufoljbá bufjí tmafjí gafo matfa,
gežto toylémá zpěroy fivé pro upofogenj nes
mluroňatřa iného to folébre, — Běba tomu,
fbož utvobí m pofměcd tojru té, gežto měří a
moblj je! Woblitba a tvjra nenagbau paf za=
atfté cefty bo frbce gebo. — Bira ofimobozuge
rozum ob poĎybnoftj a ob Blubů, láfřa ofivo=
Bozuge obe ga náružímoftii a Iúffo foběďé. —
WBtdjte-línárob, an zatorhuge tojru gařo raudv
zmetfjelé a febe tu nahotě fivé tmyftaimuge na
oftrau zimu týčby: Bogte fe o! WMěbafzagifté
Bezivěrná obymá topjjiny, fbež Panuge tvěčnášima.| ibjteslinárobBezbožnýnebolízfažený,
an fřičj: fmobobda,fmoboba ! — npfněte fe mu z
cejty, neboť geft to zrojře ziříné, Fteréhož rtenj
$ to zbržetřnigařá úzba. — SLoWo pramby
z Fniby nárobů a frálů. — pe art
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netoěbětí,než blaubiti. — ©. Auguftín. —
Auflaby a utržťamí nebymá ubljženo nám tolíf
co těm, fteřjžge čínj. — ©. San Slatos
úfty. — Gebíná tolifo wěc obtjžna gefl, a fice
Hřib; tofjeďo gíné geft genom gařo prac a bym.
— ©. San Slatoůfty. — Bohu KHbjfetve
ffutfu, fbož je Mu 1bj frbcem. — Sm. Gys
priamn. — en nenaleži bo počtu tvěřjeje, ten
nemá uúčaftenfhvjto běbíctoj Stvatyé, fbož fe
tvzbalugeob fatoliďé pratvby. — S. Ambrož.
— KDož nenj tv gebnotě cjrfive, čloměfu tafo=
tvému F Blahoflatvenfhvj nepomobhauaní almužna,
aní fřefi, aní fmrt pro gméno fřejťanířé, poťub
fetrtoá te zlobě facjřířéa rozfolniďé. — St.
čulgentiud. — Wíffehozlého přjčina geft,
nebůjtatef Iúffy. Tato ftraft toyrorátila ( potřela
tofjeďy ty tozacné a flatvné ffutfy cjrfive, pro
fteréž pléjati náleželo. — Kbyby tafomym byl
žítvot náš, gaf náš topučugj pjíma, mnofem tojce
ftrnuly by pohané nab námí, než nab těmí, Fbož
činí zdzrafy. — Uč fe přebe tvfjim fám. Paflí
fe naučjě -zadhotvátvati tvffe, cožťolipřiťázal Pán,
giž tim nabubeš mnoho náflebonjťů. — Sto.
San 3Iatoufty. — ©ebengeft Bán, gebna
tvjra, geben fřeft.— ©. ap. Pawel. — Rám
pobáno geft učenj, že geft geben Bůb, gebenKris
ftuš, gebna naběge, gebna tvjra, gebna cjrfetu a
geben fřeft to gebínégen cjrfmí. — St. Gy=
prtan. — Proč gfau mezi námí hábřy, proč
Bnětmw,nejgebnocenoft, roztrěťa, Bog? Gož nemánre
gebnobo Boba, gebnobo Krifla? Renjsliž geben
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Bůh milofti rozlit to náě, nemámesli gebno pos
tvoláníto Kriflu?— S, Kliment Ajmffy.
— Wa gebno mjflo f$dziivente fe offiďní; mezi
námi buĎ gebna moblitba, gebno tozomání, gebna
myfl, gebna naběge to též Idfce a rabofti Pezau=
fonné. — ©. SJgnác. — Katoliďá cirfetogeft
gebna tve fivé pobftatě, tve fivém učenj, we fivém
blahobárném půjobenj, we fivém půvobu a ve
fvé tmjře.— ©. KIjment Uler. — Slomo
Božj, gežujjíma flyfýjte,to budu pobržugte. Duda
potramau geft flotvo Boži; Bymá tyfjaf přigaty
pofrm gafo toptorhnut, fipffančslí flotvo m pas
měti fe nezadotváivá. KDbotofjaf pofrmu to fobě
nezbráj, nab tohož životem zaufáme. — Sm.
Rehoř. — SKterafmobhaufládnauti flotva Boži
to úfteď tvy, m niž gefi Hořfojt nefilechet=
noftj. — ©. Ambrož. — Wozgjmánjzářona
nezáleží tolifo to čtění pjjem, nýbrž i to tom,
aby fe řfonalo,cogeft pfáno. — S. Saroljm.
— Aenjf mětjjj a Hrozněgíji d»uboby, než geft
nebůftatefmaubrofti.— Sm. Auguftín. —
Stbož neznagjy pofory, gešto geft matfau etnofti,
potratj ušiteťpráci vyd. — ©. Rehoř. —
Sjla tá, o cjrfvi geft láffa, fterauž i bohata
gft £ ftatečna.— Sm. Brofper. — Suřimý
nepřjtel nifteraf nemůže tolif ti ubljžiti, gafo fi
ufiřovjš fám, nemíluge nepřjtele fivého. — Sm.
Wu guftin, — Mic neprojpěgečlotvěfu,toptvas
lugesli floty etnoft, a ffutfp Bořj pratwbu. —
©. Gyprian. — Báflabemmaubroftigeft pos
fora. — Sw. Jan Slatouftý. — Kbožťoli
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Hodlá Bez poťory fhromášťoati stnoftí, na tojíttobnáfij pra. — S. Reboř. SDřegešsTi
fobě žímota utějfjeného : bpofora příhoee tebe F

němu. — ©. Čfrem. — Kbefoli smi] pofo=
ra, boftatojfe peha; Fbefolinetvj fe půda, bo=
ftatoj je atvift; s a Fbefoli zmůže. fe zavifi, —
tam umjtá [ajfa. — ©. Bernarb. — StDože
foli bobrým a ctnoftnopm aeft, proto gejt bobtým,
aby Blaženým byl. — Wnobo řečiti geft při mos
blitbě toliť, co věc potřebnau pogebnámati mnos=
bymí flotvy. — Saučjě je Dobře umřjti, naučil
lí gfi fe bobře žimu byti. — Blafoflatvénýstě,
fbož Zebe, Bože, miluge, a přjtele miluge o Tobě,

a nepřítele pro Tebe. — Jlata, £ byť afi bo

těl, fnab nenabubeš: Boha, zadhceĎ-li, bubeš
mjtí. Tebby geft Futeř opratoborvě bobry,

fbyž úmyjt činjejího: laffo podázi a m lájeefpočjmá. — Bratvé pofánj nepůfobj leč nená=
twift £ břehu, a laffu £ Bohu. — ©. Nugus
ftbn. — ab afné způjobilau zbranj proti po=

fujienim aeft moblitba ; pořlabem uftamičným,
přjítatoem pofognon, půmobem, pramenem“ fo=
řenem vofjebo -bobrého pejiít meoblitba, nifolí hus
bená onano a lenitwá, nobrž ta, fteráž upřímná
geft, a podazí ze frbce zfraufjeného. — Bira
geft Inmyn?poněvadi gafo lampa 'ofměcuge
důn, to Fiérémž gefí: romněž taf i tojra ofměs

cuge bujji, tee Fteréžaeft. — Nenjf to Držnačafiěgípřitupotoatí * ftolt páně, ale byzofti ač
příftupomatř nebóbně. — Almužnau není pau
rozdávání: fiatfům, ale rozdárongjslí fe 8 mílo=
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frbenfhojm, — Tafotvé potahy gfau tvěciKíbfřé,
že privé gefitě než bofonale přijjih, gíž uletugj.
— ©. San Slatoůfty. — AMeboftačigebos
bré přáti, nýbrž potřebj též i bobré fonati. A
zaje nenj poftačítelno, bobře činiti, nepoddzjsli
to z bobrého úmyjlu. — ©. Ambrož. — BWyps
pinatvoft zaflepuge očí buffe, pofora ale fpogená
8 láffau ge ofjiměruge.— ©. Čfrem. — Prmnj
ftupeň blaženofti geft: nebopuftiti fe hřij$u; Dru=
pom paf geft: poznatí protminění. — ©. Gy=
prian. — GSimoĎobanenj fimobobau, fbe buffi
totna tjšj. — ři, Fterýž fe záhy nefmažepos
fánjm , břemenem fimým bo ginéfho táhne, —
S. Sehoř. — Což bobrého geft, nebymá ní
řomu fu poforfienj, leč libem zlého frbre. —
Sm. $ifar, — Aifdbo nemůže celým frdbeem
obrátiti fe F Bofu, pofub fe privé ob fivěta nes
obrátil. — Sm. Bernarb. — Sbyž ubělu=
geme almužny, nebámáme gafo ze fivého, nýbrž
3 baru Kriftoma, a tubjž nejlufij bátvati gafo
žebráfu, nybrž gafo bratru. — (Gefta, fterauž
Bůh přidázj F nám, a mý toftupugenie£ Něm,
geft pofání. — VMilugmeKrifta, t bube fe nám
abátí fnabná tfjelifá těžťoft.— S. Sarolim.
— Ric nám neprofpěge flauti fřejfanem, nebu=

bemesli náflebotonjřy Kriftowými. — ©. Lev.

Bydenut.
Smaty Jene Aepomuďy, Borlvý Hlafateli

fivatého Emangeliitm, Fteré aft 1 přéb frálent
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WBácilatoemoznamomati fe neoftpbal; ivyproš
nám tu míloft, abymíom fe ob fivatého Emange=
Ilum a řehole Kriftotvy nifdy neobrorátili, ale
ble tafomé gaťfo Ty Ivžbyďy žími byli. —
Smatý Gene Mepomuďy, ob frále Wácflama
gatoršený a potupený, pří tom paf tžby mlěen=
livý: toyžábey nám tu míloft u Boha, abybom
w potupenj a pojměďu „Ježifit pobobnýmí Byli,
— GSimatyJené Jepomuďy, genž afi byl ob
frále WBácilawma méně než něgaťfo zločinec tvá=
žen, proto že afi Přjfiny rozfaz frále potupil a
aamrhl: toyprod nám tu miloft, abyhom Hříbu
nabe toffeďo nenáviděli, a DB.Sežifje tať zaftávali,
obě Geg taf mážili, gaťOn zafluhuge.— Statý
Sene Aepomuďy, Ty8 hneb ob maličfofií ne=
imoft pří fřtu fivatém nabytau, tovbětinířém
a autlém fivém tvěfu zafomámage, milý byl
Bofu i libem, a atvláfitě fivymlaftencům Nes
pomuďom; tv bofpělém mwěfuflotoem mocným,
a ffutečným přiřlabem F fpafenj a tozdělání finu=
žil gfi Pražanům; a frál Bácflam, ačfolv £
ctnoftem nehbruběnáplný, přece Tebe bmorním
almužnifem učinil, a neminně ufjmrceného nebe
fivými zázrafo, gať gfi tvelífy Stvaty Božj Byl,
patrně uřázalo. — My teby přiflabem vým,
mily fivaty Batrone, mezi fivymi zůftaneme
fvětlem bořjejm, gíným F bobrému vým bobrýmživotem© fiojtjejabubememjrníMflotved,
a bobrotimj a nábožní to ffutejh; a taf fe
fšane, že Bubemetvfjem přigemnj, a žádnému obtj
žní; antžnám gínj obtjinými bubau. — Ty gfina
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zemi tviběn byl 8 libmí zadázetí maubře, roz
fjafně a opatrně, gen abyš žádného neuražil,
8e tvffemí gfi přitvětítoč gebnal, gen abys gíd
z9ffal a £ Bofu přívebl: myproš nám tu mís
Loft, abyčom f mý tm fmém obcotvánj nic gis
ného nehlebalí, než abydhom tofjem líbem pros
fpěli; — Bližní fivé milugjce — gím Dobře čís
nili; po cti fivětiřé netaužjce, po tom nebydtěli,
čeho Ty měčná maubroft Otre nebejřéhoníc fobě
netvážjě ; tofjem urážťám fe toyhybali, tofjeho nes
trpělitného gebnání fe tovftřihali, a ob toffed
marný a čafem fifoblitvýh a pohorfilitvýchřečí
je zdrželi. — ©, gařby naje tafotvé fonánj
dvalitebné bylo! Protož uftanotmugeme a uza=
tojráme, a petoně přeb febe béřeme, že bubaucně
to gebnánj 8 libmí buĎto míčeti a nebo gen to=
lif mlutviti dýceme, co F napratvenj a f rozbělání
naffichbližních flaužití bube. — Stmaty Sene Ne
pomuďy, genž afi £ nepratvému faubu frále WBác=
flaroa byl boftatoen, orobug za náš, abychom, fbyž
í netvínně objauzení bubeme, ble přjflabu Pána
„šežille taf gafo Ty tvffeďo trpělitoč nejlí, a nab
nafjj fřejfanífau potvinnoft] fe nezapomenuli. —
<y, genž afi Byl ob žolbnéřů a poopů frále
Wáclatma tepán: tvyproš nám frbce tiché, aby=
Kom přiflabem Tmým tofjeďy nátijíy a pos
tupy pro čeft a flamu Boba nafjeho trpělivě
náffeli. — Sratý Sene Repomuďý, fterý
aft to žaláři tém tvelifé nátijh trpěl, ale tv
Bohu fiwém potějjenj nabyl: myžábev £ nám,
abybom u Rěhbo pomoc a- oĎtvefelenj atrá=
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pené myfli nalezli, — B ča mučení a trápení
mého, nepřeftalaúftamá obtogymánj těď ney=
fočtěafijehamen šežjíje a Warře: protož i mb $ceme
po toffedďobny žimota nafjeho tve toffelifém trápetj
a Golefti ble Tméfio přiťladu Panu Sežifji a Marii
fe poraučetí. Stoaty Gene MNepomudďy,měrný nás
fleboronjfu Bána Sežijje, gemž afi ob žolbnéřů

Trále WMBácflatwagat a tvázán $pf: prod za náš,
aby Bůf jám 1vazby najjichPřjdhůroztrkí, a náš
fimazfh fivé Iúfín F jobě přitáhl, bydfom ob Wěho
oblaučení nebyli na těfy. — Ty Ď fvaty Sene
kepomuďy afi fe topnafnažomal frbce fimé.ob
tofij břifiné pofffvrny prázdné mžby zaotvati.
Dřjive než gfi na fnězjivo pojměcen byl, celé
čtpry neděle m famotnofti gfi firáiil, a obe
tvfjec pofitorn a nebofonalofij bujfjí fimau gfi
větftil, abyš taf Bobně přigal tu tvznejjenau fimá=
toft fněžíhna. — O Bože! fbypaf i myfmětu, tělu
a dablu budeme mocí řjci: fbo 4 maš treftati
mme Bube z Hřib? ©, gaf raboftný geft ten
ben, gaf tmefele bujje gebnánj, paf flabřé obpo=
činutj človoěťa,fdyž geg žádný ři netjži; gař
fiťafiná a rabofiná fmrt, Fbyž na umjvagjejíofiměbominežaluge.© Wbyrhomtéraboftofufili,
$ceme 8, mífoftj Woži vaběgí uměřjtí, nežli fivě=
bomj naffe pofiforniti. Ty, o Sežjífi, zamotney
náš ob pádu! Ty ale, fmaty Sene Repomuďý,
8 Tmau moernauu Boha přimlimau ftůg po
pratvicí nafjj, abynáš žádné pofujfenj nepře=mohlo.Amen!| Š
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Narozenj fivatéhoSana Neponuého.
Ob MB. U. Sivoboby.

1. Gafý oftwit o půl noci? ©afy ftrafilitvý
to Bluf? WWahůru,tozhůru fu pomoci, ohněm
bárá Nepomuř! — 2 My Bezdětrů telectěných
ad, naftogte Bořj dýž, plápolze ftjnů rozežžených
roftaupá tm nebohlednau topš! — 3. Wje a toje
fe ofeň zmáhá, Ijtým zmahá fonolem, po ubohycd
fmrt giž fabá, gtž aim zhynaut plápolem! —
4. Mnitř tofje ticho. — Gož me Blaubí fpanj
bofub trtagi? We fná pohřjženízhaubymůřol
bějnénebbagj? — 5. Wzhůru nefifaftnjci, toftaňte
tozhůru! nuž honem procjtněte, záhuby fe firajjné
dražte, Fruté jmrti ugběte! — 6. Wa folena
gid željce, tofjíďní pabnau faufebé: „Oedf ge
angel“ — tmolagice— „f flámě nebeš bomebe.“
— 7. WB dalaupce paf rabojt ftvjtá, živých
nefubj tu ftraft: Matfa bjtě £ fočtit tojtá, £
frbci mine brahau flaft. — 8. Syna < náruč
otci toložj, ar tu zrařem gifřřeným bjfe tozbámmá
za bar Božj, tozbámá cítem plamenným. — 9.
IB rufau bjtě ropžádané — tořelým puzen pos
citem dbrodtá tven, bjf tobě, SBane, tozbát pob ne
bed Blanfotem, — 10. Křif tu tmznífne, gaf geg
fhlednau flát m proftřed plápolu: toffidďní trnau,
bějem blebnau, mrau úžajem pofpolu. — 11.
U6, giž plamen po něm filehá ohňorubau pe
rutj; úb, gíž fofem plápol žeká, toffiďní trnau
m lefnutj. — 12: Rež gať fjiď plamen Hořj,
neporujjen 8 bjtětem, ftogi fimet; žítvel fe fořj
Blahoroběčným přeb fmetem. — 13. Totě zřegmá
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ruťa Páně! byž nelehla popelem. Jdř tve btvě
tvypnuta Báně zbá fe ftftooftným foftelem. —
14. Mýfjiďní na tet zázraf patři, 8 úžajem tu
zmolá fnet: „Aw plejepte 8e mnau Dratřj, bán
mí 8 nebed něžný fmět. — 15. Přigmiž Bane,

„djfo tořelé! Syn bezbětcům trudlým bán; bo
přebdůbci Spafitele gméno geho bubižSan“ —
16. Syn ten ceftau Banč ceftug, f geho jlužbě
bofpjiven, bofpěm flotwofpafb ztvěftug, fimě Blaha
vozjjmen. — 17. Apta! oheň náhle zhajne, míne
ftefř i míne bě8; nebe flíbné, hoězbogajné na po=
Dožný zjrá pled. — 18. Atuž, twelebmež Páně
rufu, nj ten plob zázračný ban! Plefey, plefen
Sepomufu, flármmautrvau tet bube San!

Modlitba.
Bože a Pane Arangelů! ftery gfi £ typ=

řjzenj tě nepznamenitčajijí tagemfivj fpafenj
libfřého fe tyfanjcjeh ge uftanotmwil; obětugeme
Tobě zajluhy těď nebeffoh budů, gafož i zajluhy
tměrného flužebniía Tmwého, fivatého Sana Oe
pomudďého, fterého afi toptoolil za nábobu flátvy
Smé, aby fimatosfivatéhomíčenj přebfrálem bágil,
a potvějt bobrého gména zaftátval přeb utrhačí;
bevž, poforně profjme, aby$ýom čeft a flámu
Tmau tve tofjeh najfjích číned twyhlebámali, a
bobré gménoblížního nafjeho nifbynezlehčílí.Spolu
popřeg toffeho toho, čehožffrge tu pobožnoft poforně

žábáme,cožaby bylof tětjjj ctívé, a fpafenjnas
fi bujjj. WRačíštoho učiniti milofrbny Otče (Frze
Syna fivého, Pana naffeho Sežjíje Krifla, WUmen.
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pět Swato-ASanffym Ótvězd.*)

Prnj pfeň.
Swatý Jian fe laučj 6 poflůcdhačí (mými mwFrálomiřém

dbrámu Páně fm. WOjta mwPraze, o neděli třetj po
mweliPonoci.

1. © Bofem buštefragané, Budte zbrátví,
bratří milj! tuffjm, že nám naftane rozlaučenj wo

frátřé úmjli. Vetoj číotočfjmrti ben,proto tvždy
buď přípramen. — 2. Rátbyd, než fe rozlau=
čim, bal mám něco na památfu; Sriftům fřjž
mam poraučijm, On nepdražíji ge tofjeh ftatfů ;

fažeť fivaté gnamenj, že Dol toede f Ppadení —3. O ty Baně ftábečřo, proč že pláčeš, co tě
tmautj? Obegbu, tofjař maličfo přígbečza mnau
na té pautí; co rozlaučil hrob a ča, Bůh to to
nebi šlaučj za8. — 4. Byoč pláčete frotcí ;s ne=

plačte 'vy, dubé tobotvy, £ nebi Hlebtefu Otci;
gá máš těffil pauze flory: ale Bán Bůf toffe«
mocný byl a bube pomocný. — 5. Genom gebo
přifazy 8 beblímmoftitopfonente, a od Hřiďu ná=
fazh frbej pilně oftřjhente> myjlete tožby na Bofa,
milugte fe pro Boha! — 6. Muži! jlotvy, přj=

fíaby manželfy fivé ooĎte f emofti, a vy ženy!
zařlaby bučte mužů blaženofti, běíte raboft, bělte

trub, to obau gedrro frbee buď. — 7. Dcery fivé
a fynačty Hetřetegafo z táge Rvjtfo; Bůh fim

+) 3 rebaftorotone to pjínj.
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tyto miláčřo nazymá ficé milé bjtfp; On getvám
zapůgčil gen, a požádá tv faubný ben. — 8. Synt!
GuĎte podporau rodičů fivýé tm ftarém tvěťu, —
getote Iáffu 8 poforau, getote frbee plné toběřů;
což gfau taffe obfluhy mmeblegegim zájluby ? —
9. Proč pláčete fragané? mufi bytí rozlaučení,
maličfo, za8 naftane etnofinom raboftné jpogení,
maličfo, a pomine opět to fmrti hobinč.

Orubá pjfeň.

SwmatýJian na pofleduj pauti do Staré Doleflami.

„4 Ram mne febregjti pubjš? A pročplá
češ, proč fe trubjš? Ach ty Hlebáš pomoci. —
WBacfIatvotvo popratijitě Dub mi m Hoří auto=
čijitě, tam pofpjífim fu Otci. — 2. Remám přj=
tele na fivětě, fomužbyů, co frbre Hněte, mobl
ěrně potvěbjt; fažby Jitotat fe Bogj, proti fo=
muž frál fám Progi; mufim žaloft zatagit. —
3. Rriflu8$ mola: „Kbož tepjte, fe mně pogĎte,
a tu pjte z mého bofu utěu;“ fpěďámf Tobě
Božj Synu, F Tobě m auzfofií fe minu, O po=
přeg mí obbe$u ! — 4. Ty aji Iotra ulitotwal,
gafboa Ty fe nefmilotval nab fivým věrným
etitelem! Ty £ mé projbě a$ylě uda, a pofil=
njě mblého buda, Bylá, a Bubeě přitelem. —
5. Renámibjm fažbau zrábu, a mám zrabítfivého
řábu ble Frálotma rozfazu ; cely tvěf gfem Tobě
faušíl, milomat Tě ftále taužil, nedcí přigjt ©
aurazu. — 6. Af fe co re 8e mnau flane,
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Jáffy £ Tobě, drahý Pane! mfjeďo přigmu 8
ootau z;nežbyĎ (páchal těžťauminu, raběg we
Mtatvě zhynu, gift gfjemTimogj obplatau. —
7. Ghci WBácjlama mučebnjfa profit, by za učeb=
njfa přigal mne tam na Hrobu; geho hrob cí
uljbati; a ty giftě, Boži WMáti!uflyfjjš mau ža=
Tobu. — 8, Slyš Matičfo! potěš m muce, po=
bey fvému Synu ruce to hrozné Doběobpratvy;
ufipě a pro8, abpdýj to frátce přijel £ tobě, F
brahé Matce, tm frage tměčné ofjlatvy !

čet] píjeň.

Swatý jan na brobě fm. Mácflama m dArámuDole:
flawfřémt.

1. Witep mí fjeby Božj flane, brahé bě=
bictvj z Dátvný bob! Gaf liby $lábef m bufft
wane z tě fiaroměťfydtropd) ozbob! — 2. Ls
bám váš fiaupy mždypamátné, Friwatvauftopau
ABácílatoa; me tvaffj temnofti pofimátné mně blaha
boba naftámá. — 3. U nohau fřjže ble libofti
poplač fi bufje fetvřená ; zaplač fu Kriftu, on tě
abofij těžřého tvého Břemena. — 4. Wy, buď
můg tv blahu fe rozplpivá, — fbo twolá: „Sene,
„šene můg?“ — To fe mi 8 nebe Hlaš ozýmá,
O Bane! zbe ge fa Tmůg! — 5. Ty f fmrti
aotveš, o můg Krife! Ty tv oběf žábaě mogi
fr? Nuž rozfaž, ffonám na tom mjftě pro
lojru Awmaua pro cjrfem. — 6. Ty8 trpfým
Lojem, mnobau mufau mne m auřabě tom pří=
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obil: ráb tofjeďo přígimám z Timy$ý rufau, gen
[áffu bey mí za pobjí. — 7. Ty8 tafé za mne
aťufil trýzeň, fřjž těžťo nefa na Boru; utrpělš
rány, žel a žjzeň, a TmwáFrey tefla z paforu.
— 8. Rab fiyffim, abyďpřijpěl fmrtj boleftnau
f Úmogi oflamě: af teby fat mé fofti zbrti, a
paf potopj m BWltamě. — 9. Vic ob Tebe mne
neobroebe, ne hrob, ne meč, ne fatitm bič; hrob
brána ge, co £ Tobě rmebe, meč fatůto ge f tč
bráně Fljč. — 10. Domol gen gefitě gebnu
projbu: Profim, ted frále f poznání, netvyplň
na něm firafinau $rozbu, popřěg mu čaju f po=
fánj! — 11. A teď giž ljbám 8 obbanoftjTmůg
Hrob, můg brahy MBacflatwe!8 ootau u Tvé
fpolečnofti půgdu za fatem f obpramě, — 12.
Maria! o gaf mlidně fyne z trůnu mé ofo
Ijtoftné, obegmi fpna, an fe mine, £ Tobě, f ma=

tičee miloftné! |

Čtortá pjjeň.

Swatý "Jan u námraťu zeStaré Boleflamwido Praby.

1. Proč flunéčťo fu západu, proč tať z rolafti
pojpibáš ? M frimamy čermánef to zadu gafjné
ofo ufrýmáš ? K západu gdem jpolečně, pofivěf
mně teĎ fonečně! — 2. Wž zas zitra 8 tváři
ffivauci tozegdešto této fragině: Jana pozdra=
enj toraucj zivěftug Čedů rodině, ziměftug,je
gím měčně San 8 celpm frbeem geft oddán. —
3. Až pafť tozegbe zitra raně giné. fmětlo zra=
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fům mým tam přiflaupjm f trůnu Báně 8 frb=
cem láfřau plamenným; zivolám f fivětel půs
obu: „Jehney mému narobu!“ — 4. ©, ty
moge Drahá tolafti! WBjš, co tobě určeno? WBo=
gen, moru, Hlabu, firafti připabnau tí za věno;
taf tj Božj záměry, gen fe nefpuft bůměry.—
5. bo má Boha za pobporu, petonau ztiwolil
ohbrabu3 za obtjž a za přiforu ba Bůh m nebi
náfrabu; tofjeco měčná Dorota topjfje m fnihy
života, — 6. Až fe trati fftěftj zafe, pofog,
$leb a tofjeho zbar, tu bep mlafli pozor na fe,
af nezpýneš pro ten bar; fitěftjmebefu pábu,
flaužiť peflu za tonadbu. — 7. Stale trivey to
fimaté tojře, otveh to frbcí pofovu, to Dné nas
uči tě mjře ro hognofti t m uforu; nárob Boha
fpufitěny giž ge tařé ztracený, — 8. Tamto vy
filo aiž tři Grvězdy, o gať míle fivjtěgi; taf m
mé tlafti iměftetmezbymiro, [affo 8 naběgí,
fěfte 8 nebe8 tvyflíny m frbre čefřérodiny! —
9. Slunfo! ty8 přeftalo plati nab mau tlaftjapanilau.© Chceš,byWlaučilfe8taumátj,8
mau Folébfau přemilau? © Bohem mlafti! to
ctnofti ftůg, žehná, Ijba tě San tmůg!

tDBátá pifeň.

SmwatýJan na Prašířém moftě, gfa meden F utopenj.

1. Ghrmalte Boha ftjny temné m této půl=
noci tagemnéě, rval o fimětlo měfice, zpitvebte
Wu hvězdice! — 2. Slimu Bohu oby Hučte,

8
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tonem žalmů f břehům atoučte,ztoučte z táta, 3
wečera řeťy,moře, gezera! — 3. Bůh geft mocný,
bobry, fivatý, tvffeďo víbj, faubi, platj, nezná
člowěť Geho čeft, rofje co činí, maubroft geft. —

4. Palmu pojlal po WBltavě, tau mí fone f
rvěčnéjidmě; tělo zagbe to Hlubině, bufe tozhůru
yfiine. — 5. Plefey bufje přeblažená, za of
Krifta myimolena, bopj Hořťoft z falica, bogbeá

fiveho ženícha. — 6. Ril též pořťoft£ můli tobě,
fbyž tě m fřjši fnaubil fobě; mjš, že tmůg Ba=
fnaubenec zimolil trní na měnec. — 7. © můg
Seju! Tebe mola, f tobě tauží bufje z bola, pa
Dag v nj ofotvy, gíž fe f letu hotomj. — 8.
Otmjra fe nebedbrána, z nj myddzj blahá Panna,
libně fyne f příhodu, angely zive f průmobu.
— 9. Wibjm v gajinoftinebejřeplefat apofitoly
čefře,Wethoba a Bogtěcha, o to blahá útěcha.
— 10. PBácflato 4pjiva $maložalmy, Smjnef
bátoa mně z fivé palmy, 8 nim mne tyjtá zpa=
nilá fivatá fněžna Ludmila. — 11. Re me mos
ba, to flafti tonu 3 zmoučWtawo plajem groonů,
neztnuč, aaf fby brana znj, zivuť tmůg bube mj=
tězny. — 12. Bohu Wámu pěgte miny, gfautě geho
bítvů plny země,tvoby, oblafy, On buď alen
na toěfp. Amen.
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Gitanieo fiat. Zanu Nepomuďém.

SBane fmilug fe námi.

Krifte jmilug fe nab námi.
Bane fmilug je nab námi.
Krifte ujině náš. Krifte toyfině náš,
Otče 8 nebes Bože, fmilug fe nab námi.

Synu MByfupiteli fměta Bože, fmilug fe nab
nami.

Dujie fivaty Bože, fmilug fe nab námi.
Sroatá Trogice geden Bože, jmilug fe nab námi.
Smatá Maria,
Smata Božj Robičfo,
Srata Ranno panen,
SwmatySene Iepomuďý,
Ob maličfoftí toraucný ctiteli Atobičfy Božj,
Seunameny oltářní Wužebnjče,

SObraze pobožnofti,
Sdranfo maubrofti,
Dudem proroďým oftvjcený,
Nabobo čiftoty,

Sněže apofjtolffy,
Gorlimý plajateli oma Božjho,
Přiflabe Fřejťanífod ctnoftj,
Zrcablo a pratiblo myznamaců,
Strážce fprateblnofti,
Rečlimý paftýří bufji Kriftorvyd,
Ozbobo buotvenfhva,
Otče ftrotfů,

'gvuVYDngoio
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Saftupce toboto,

Wutočijitě potlačenýh,
Štjte pronájlebormanýů,
Ocdranče cti a bobrého gména,
PBotěffenízarmaucený,
WMByftoobobiteli ob hanby fivětfřk,
Růže trpěliroofti,
Dime ftáloftí,

Ulmužníu neybobrotivěgjji,
Srbnatý a mlčenlity gpotvěbnjfu,
TB trápenj nepřemožiteblný mučebnjfu,
Bro míčenlitvoft m Mltamě utopený,
MBelify bítvotimorče,
Smatý patrone země Čejřť,
Drahá perlo cjrfive fatoliďé,

Mocný přijmíuvče u Doha, |Smatý Sene Nepomuďý!

'gvuvěÚna040

Wifoftito nám buď, obpují nám Pane.
Ptiloftiro nám bud, uflyš náš Pane.

Ob toffelifého hřidu,
Ob treftu trvého,
Ob nemíčenlitoofti,
Ob utrhačnoftí na ctí,
Ob Hanby fivětfřé,
Ob malomyfInofti a nebůměrnofii,

©b lenofií m tvé flužbě,
Ob náhlé a nenadalé fmrti,
Ob čajného i tměčného zahpnuti,
Sfrze geho toraucj pobožnojt £ Panně Marií,

uvEDUgogomlán
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Sfrze geho Horlitoft to Hlafánj flotoa Božjho,
Sfrze gebo neobroženau pramdomlutonoft, š
Sfrze gebo nepřemožiteblnau mlčenlitooft, S
Sfrze gebo pobímnau fiáloft to utrpenj, S.
Sfrze tofjeďy ctnofti geho, =
Sfrze mučeblníďfau fmrt geho, So
©Sfrae neporujjenoft gazyřa gebo, 3
Sfrze měčnaublaženoft geho, =
18 ben faubny, s

dy Hějfinjci, |
Aby8 nám obpujtiti ráčil,
Aby8 nám miloftito býti ráčil,
Aby8 naš f pravému "oťáni přímefti ráčil,
Aby fivau jivatau cjrfero fpratvotvati a za=

Ďomati ráčil,
Abys náměftřa apojitoljřčhoi tveffferenbus

Ďotonj ftam tv fivatém náboženíhoj zas)
dotati ráčil, 8

Abys nepřátely cjrfme fivaté oDraátiti račil,| "=
Abys frálům a fnišatům fřejťanýfompoťog L“

a fwornoft bati ráčil, =
bys tofjemu libu fFřejfanifémupofog a ge=| =

Dnotu uběliti ráčil, =
Aby3 náš m fivě fvaté tojře pofilniti ráčil, **
Aby8 ná8 ob hanby fivětiřéuotvati ráčil,
Abyš náš f mlutvenj pratoby fpramotnati ráčil,
Abyš nám auroby zemjřé batí a zaotoati

ráčil,

Aby8 nám tve tffem fivé fivaté pomoci|
uběliti račil, '
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by8vbnašmor,Hlabatodífutozbáliti| =
tačíl, =UbysDěbicttojSratojanfiému| požehnati(=
račil, R

Abys ge bopočtu vymolenýc přígmauti ráčil, B
Wby8 zemřelému Pratrihmu nebe Dáti ráčil, |3
SynuBoři 8

Beranfu Božj, genž nima Hřjďy fivěta, obpuff
nám Pane.

Beránfu Božj, genž fnimáš Hřjďy fivěta, ujyě
náš Bane. .

Beranfu Božj, genž inimaš hřiby fivěta, fmilug
fe nab námi.

Rrifte ufipš náš. $trifte toyfiyš náš.
Bane jmilug fe nad námi.
Krifte jmílug je nab námi.
SBane fmilug je nab námi.

Otče náš.

9 neutvoĎ náš m pofujíenj.
Ale zbam náš ob zíťho.

Budiž gméno Baně podmáleno,
Ob toho čaju až na měfy.
Orobugza nas fvatý ené Repomuďy.

. Abydom Hobní učinění byli zajljbenj Kri
ftotvýd.

PSPSRS
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Vtodleme je:

VBjemohauci Bože, genž aft ffrze nepřemo=
žiteblnau fivátoftnj mlčenlirvoftfivatého Sana naffi
fvatau cjrfem fatoliďau nomau mučeblníďau fo=
runau vabobití vačil: propůgě nám, profjme, té
milofti, abyĎom, ble přjfladu gebo a na gebo
oroboránj, i mý úfta fivá ftráži opatřilí, a taf
něfbp f ončm Plahoflatweným mwnebefiů, te
fe gazpfem nifby těžce neprobřejfili, přičtení byti
zojlaušílí.

SBřemaubry a bobrotítvy Dože: pobímně
gjau ty cefly, fterymiž fivé Ivytolené f flárě
nebefié mobjš. Sforo pomždy nád utrpením na=
rofitěmugeš , abyom fe mohli zachotvati ble flory

gednorozenéhoSyna tvého: „KDo ce za mnau.
přigjti, mezmifjš jůg na fe, a naflebug mne“
Dezpoýybpat nám určíl vozlíčnáfauženj.
O, bep nám pobobné milofti, gafomiž afi taf
bohatě nabal fiatého dana epomudďého, aby
i najfe jra a Iaffa utrpenjm fe filecbtila a
rofila; a aby jme my m fam tutéž fpofogenau
a Prbinýřaumoji $omalí, gafauž na fimatémSanu
oýbimugeme. ©, tvyleg na náš Dary fjly a mau=
brofti, abyĎdom i mý Io powinnojted jivého též=
fého pomolánjí m ča8 pofufjenj, měrnými a nes
ohroženomí (Hledání boli, a Moby m mlčenj i
mlutmenj ble tvé fivaté můle fe zachovali. Při
najij fimrti pař fefili fivatého angela fivého, aby
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náš fiabřau naběgi to Krifta Sežiíje fogil, a buffe
najje boprotvobi( f trůnu ttoému a tm fpolečnoft

fivatéhjo cana Jtepomudďeho, fbež bychom tě 8 fůry

o Belfřýmídmalili a tvelebili, na tměfy měfůty.men,

Víjemohauci, tvěčný Bože! genž aji přepos
bítvný to Smatýd fvýh, a m Srmatyý fivyd
etěn byti žádaě, běfugeme tvé nejfončené twes
Iebnofti za onen brahy flénot, fteréhož nám ttmoge

miloft, přírotělením toěrného ttvého fužebnjťa f
tvym Stoatým Mmnebi, ubělila.

Otče Hitotonjče! Bodey nám flabym tvorům
filnau pravicí fivau, abymom podlé tmé tmůle a

podlé přifladu foatebhoJana Sepomuďého ceftau
fřeffanffého nafjeho určenj fifaftně putomali, Inbfé
břjmě přifázanj trvych na febe tozali, a taf pofog
bufjim nafjím nalezli.

MRačižto tveblé neffoučeného milofrbenfhvj
fivého, o Bože, taf řjbditi, aby ffrze zafjluhy iva
tého mučebínjfa tmého, Sana Atepomuďého, —
tojjiďní, giž čeft nerminně to nebezpečenfitoj
gejt, ob banby byli ojmobození, fbož fe nab

hřiby rmautj a fagjci gjau, aby byli potějjení;
fbož f topznánj protviněnj vyd bofti zmužie
Lofti nemagj, aby aj nabyli; fbož gméno Blížního

alebcugj, aby fe polepjjili ; a fbož fiwatau $potvěd
8 nebezpečeníhojm atraty buffe fivé zanebbaátvagj,
aby milofti tmau obrácení byli. Sfrze Pána
najjeho Sezu Krifta, genž 8 tebau to gebnotě
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Duda fivatého žito geft a fraluge Bůfj na věfy
tvěřino. Umen.

Neffončeněfprameblimy a fimatyBože! Pro
fjm tebe ffrze měrného flužebnjřa tmého, Sana,
a fire gebo požehnaný, mlčenliry gazyť, aby
afi mně Božfté vé pomocipropůgčiti račil, abyd
gazyfa fivého rvšby ble fřeffanjié pominnofti flufině
opatromal, a 609 tať řfa mžby na uzdě bržel:
co finlčetimám, aby tožby mlčel: a co mlumití

potvínen afem, aby mluiti nifdy neopomi=
nví, a taf pro rozmnožení tmé cti ftale horlil;
dále pať, aby mfjeďu fřimdu trpělivě fnafiel, a
nepřatelům fvym z celéhofrbce odpaufitěl: abyd
gebnovozenémuSynu tému, Spafiteli mému
podoben byl, — ble gchožto učenj a přifladu flu=
šebnjí tmůg Jan celý život ůg zřjbil, — a taf
ad fovuny ěčné fimvy bojahl. Sfrze Sežiíje
Krifta, Jána naffeho. Amen.

V. Orobug za náš vaty Jene Nepomudďy.
R. Abyčom Hobní učinění byli zajljbení Sri

ftomýď.
O přeflamný mučeblnjíu Božj, patrone náš

nepmilegiji, foatý Sene Aepomuďy! fterý afi
raběgí ufrutné mufy rovftal, a mučeblniďaufmrt
pobftaupil, než abys zpoměbní tagemfhvj byl
tvyzradil: ephle! mp toraucj ctitelotvé trvogí
f tobě autočijitéě (mé Beřeme, a ffrze neporujfje=
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noft točhjo fiwatého gazyřa tebe poforně profjme,
aby8 nám a toffem tvjfuby pobožným ctitelům
vým mocnau přimíuvnau fwau přeb Bohem byl
nápomocen, abyýom z geho nejmjrné milofti
ftalého pofoge m naffj zemi čefřé požjmali, ob

Drahoty, Hlabu, toogny a moru, této ftrafili
ron metel Božjď fHfaftnéuĎotwaní byli, a taf
ro fvatém Ppofogi a Bázní Božij žitví afauce,
“ břehu Blafoflaivené měčnofti fifafině za tebau

je boftali fu Kriftu Sežifjí Bánu najjemu, ftery
8 Bohem Otcem a Duďem fivatym žito geft a
fraluge ob měfů až na roěfy, Amen.

Stimaty Sene Repomuďý! gá tebe ctim 8
roraucím frbeem gafožto pratoeho přjtele Božjho,
a bršjm tebe za fivého odrance a přimlumce

u Boha, a giem tofo perného přebjetozeti,
frafné té ctnofti ge rofij fily najlebomatí, po=
božně a fřefťanífo žímu byti, gafož £ málu a

čefi troau, ječ mne bube, rozfjiřomati. sBoraučjm
je tobě šerofijm, cofoli mánt, a ve tofjed těle
jnoch i Dufotonjh potřebá spoléhám na tvěr=
nau přimlurou ttmau.

Budiž fitjtem mým proti tofjem mým tvi
biteblným i netvibiteblným nepřátelům, braň mne
aolafitě proti zlým pomlumám; a nebopufť, aby
bezbožní gazyfotvé čejt mau nerminně shlehčotvali
a mně fiřobilí. .

Ofimoboň mne od toffelifého zármutfu a ma=
[omyfInofti, abyb Bohu fvému 8 upofogenau
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myflj flnužil, a něťby nebejřť fiámy 8 tebau au
čajten byl, Sfrze Sežiíje Srifia, Pana a Spa=
fitele nafjeho. Amen.

© melfý Smatý Božj, (maty Jene Nepo=
muďy! přigmi ob náš, těrnýe ctitelů fivyd,
najje dtoaly timeho přifladbného, fivatého ob=
cománj a fond tvytečnydh ctnoftj, fteré gfau
nám zrcadlem, to fterémě byďom je zbljšeti
měli, a pohnůtřau, bydom fe tobě podobnými
ftali, též oftnem, byom přeb trůnem Bo
šim tmě přimlumy Hobnými byli. — Uč náš
fvatý patrone a porzbuzug nád, abychom, fbyž
fe na náš fftěftj života ufmjmá, Pána Boha ni
fby zmyflí nezpuftili a o nefitěftj tofjenr potvin=
noftem až Do fonce života toěrnými zůftali. —
Uč naš mlutviti, fbyž toho čeft Božj, nafje ola
finj fpafenj a blaho nafjeho blížního žába: a uč
náš mlčetí, fdyž bez urážťy Božj, Bez nebezpe=
čenftoj fpafenj a bez aurazu proti Bližnímu,
mlutmiti fe nemá. — Patřiž 8 nebe na náš,
genž taf, gafo toogffo (hromážĎuge fe pob fvym
praporem, taf i mý fe fhromážĎugeme pob fo
rauhtoj fivé mocné přimlutvy, tozýtvagjce tě ffrge
toho, genž tě toytmolil a tě tař oflatvil, a 10 ge=
hož flámě ty nynj tofjemi rozfojjemi nebejfomi
oplýmaš. Tam u měčné fimé rabofti, m té flafti
nebefřé rozpomeň na nafje přítomné těšťofti, bjby
a potřeby, a topproš nám u Boha, byňom na
tmau přimlumu tofjj auzfofti fprofitění, pofogně
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a fwatě žírmibyli a z rofiauciho profpěu milé
brahé rmlafti a z přiznímého Dařenj nafjih fpo=
[ubližníh fe těffiti mohli. — Ugmí fe tam i naffjjivatéČjrfme.© WByproáBeměpánufifaftnéa
flnvné panománi, a toffem tvym etitelům, ztolájitě
nabožnému bratritmu Děbdictoj toého, tymoz
požehnáný a (paenj. — Domož nám tim
Bauřlímým mořem čajů přjtomnýh, fu přifiau
vatého pofoge, gaf čajného taf i měčného: abys
bom žitvot fivůg to Bázní a mílofií Božj hafo

naje, tam fe gebnau Doftalí, fbež ty 8 oftat=
njmí fmatými patrony nafjími torehormataumiru
nebeffyh rabofti a rogfojji, tofjeďp fmyjly přetvy=
fugjej, Požitvaě a poživati bubež, po rfjeďyměřyměfům.© Amen.

mMefini pifeň *)
r benpamátťy

fwatého Sana epomuďého.
(pjiwá fe gafo: Bože přeb tau welebnofij.)

Ma pocátřu míje fvaté.

Dujje nafje f Bohu taužj
© prodbau torauci přífročit,

$Bro miny tfjať nezajlaužj
Ra tmař Božj popatřít.

+) Tato pjeň mfiže příhobně t mezí litanní a moblits
bami zpivána byti.
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Tebe, „Šene, gpotoědnjtu,
9Bzýma bufje neboha,

Břiftup f Kriftu, projtřebnjíu,
2Byproš míloft ob Boha!

Pří Gloria.

Žeš na gemí roz|jiřotoaí
Doži mu, Boži čeft,

Bůh tě za to forunotal
WBěncem tvěčně Iefflnch hivězd.

A žes hlájal flora miru,
rotě něm a rozbroge,

Bůh tě umeb z boge tojrů
2 mměcnéftánfo pofoge.

Stfměg fe nynj m flátvěleffu,
Boha tvěčně groelebug,

Ať zbe nenj fiz, ni fteffu,
Stroaté plejy prozpěvug!

WBypro8 af blab, mor a mogny
Wtinau tolaft a bědiny,

ByĎbom žili m Iúfce hognj
Bratři gebné robíny.

Při tEmangelium.

Sene! to gfi fiále beblil
Gjt ble Baně přifazů;

Gok fázal, to'$ toyftočtlilM ffutcjb fivý$ co m0obrazu,
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Srbee tvé hořelo tořelau
K Binu Bohu miloftj,

A z té [affy 8 bufij celau
Jhrdalá jwěta matnofij.

Při Credo,

$ramdu tojry, gjž afi učil
TBěrny cirfime flužebniť,

©Gmrtj bolnau gfi zaručil,
Stam fe pro ni mučebnif.

Ucjrvalš, že Otec tviny

JDlabil Syna to bolefteď,
a še Du za Božj fyny

9'a8 pojmětil mmfivátojted.

Při občtománi.

KDyž aft ná pofátném mjítě
Wefinj oběť Fonatval,

VBiby gfi jpolu frbee čifté
Bohu to oběť pobarval.

S my Bohu toěnugeme
Sthrj najjih žadoftí,

A ropplenit flibugeme
Byjeďy břjdbů mrzfofti.

Sanctus.

WBezmi to ruce Harfu zlatau,
Kroč angelů bo boru,

© nimi zpjtvey Ppjjeň fivafau
Banu fmětůto oboru.
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„Síawa Bohu StHvořiteli,
Moc a fitma na měfy,

Slima fvětů Spajiteli,
Dudu filtma a toběfy,“

Posdmwiborvánj.

„Požehnání Beranfotví,
Požehnání, flátva čeft,

Senž fe jnjžím f člotvěřott,
GSřjdu treft zaň molil něft,

Djfy Kriftu 8 Otcem to zdři
Zrůnu wěčné gafnofti,

Senž, za pofrm na oltaři
Sam fe báatoa m fmatofti.

Pater Noster.

„Jene, fněže, u plnění
Porminnofij Horlivy,

Srmaté ctnofti i to mlutmení
S m mlěenj beblitmy.

Buď nam fitjtem, buĎ nám rabdau,
Htocnau bud nám přimlumau,

Byfom těla, wěta tonabů
Neflejli tm (jf dablotou,

Agnus Dei.

u Beranfa, fitotonjfa,
Za naš Jene | orobug:

„Beranfu, genž za Hřifinjfa
Obětomalš život fimůg,
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Ujtrň fe nad bratry foymi,
Přígmí mfjeďy na miloft;

Úfirň fe nad fyny fivými,
Brigmí fpny to fivau raboft.“

Přigjmáni.

Dřígal Kriftus litoftirvý,
Přigal geft náš na miloft,

Tělem Pán náš miloftiwy
2B jrdce ohdzj tozácný hot.

Witey, tojtey tvzcný hoftí,
A m náš fiále přebymen; —

A ty Dufje 8 blaženofij
Boha fiveého Ppožiivev.

Pošebnáni.

Požehnánj Otce Ivyproš,
Af dá fjlu fu prácí;

Božehnáni Syna oýproá,
Mf. bějh ob náš odrorati;

Požehnání Duda mypro8,
Uf bá m Dobrém fovlitovft :

Taf nám m ftánef měčný mypro8,
Mf tvegbeme to blaženojt!


